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بطحایی :به خاطر پخش فوتبال
در مدارس توبیخ رسمی شدم

ایسنا-وزیر آموزش و پرورش از توبیخ شدنش به دلیل صدور دستور نمایش دور رفت فینال جام باشــگاه های آسیا در مدارس خبر داد و گفت :وقتی
بخشنامهاجازهپخشفوتبالجامباشگاههایآسیادرصورتوجودامکاناتالزمدرمدارسراامضامیکردم،اصالتصورنمیکردمبااینموجبزرگو
مثبتمواجهشودواینپیشنهاداینگونهمورداستقبالقراربگیرد.بطحاییافزود:بهخاطرصدوراینبخشنامهازیکنهادحاکمیتیتوبیخرسمیشدهام.
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ازمیانخبرها
به دلیل مداخله در امر پزشکی
و تبلیغ یک آمپول خطرناک

مهناز افشار به دادسرای تهران
احضار شد

در پی مداخله مهناز افشار در امر پزشکی
و معرفی و تبلیغ یک آمپول خطرناک برای
معتادان در فضای مــجــازی ،دادستانی
تهران به منظور ادای پــار های توضیحات
وی را احضار کرده است.به گزارش میزان،
دادستانی تهران ،مهناز افشار را به دلیل
مداخله در امر پزشکی و معرفی و تبلیغ یک
آمپول خطرناک برای معتادان در فضای
مجازی بــرای ادای پــاره ای از توضیحات
احضار کرده است .براساس این گزارش،
این فرد باید با حضور در مرجع قضایی درباره
ادعای مطرح شده و دخالت در امر پزشکی
توضیحات خود را ارائه کند.
▪واکنش افشار

بعد از انتشار این خبر مهناز افشار با انتشار
توئیتی آن را تکذیب کرد و نوشت« :میگن
مــیــزان زده مــن رفتم دادســـرا؟ بعضی از
خبرنگاران خاص به غیر از رفقا و خبرنگاران
شریف که همه میشناسیمشون و بعضی
افراد مشخص که تو این مدت با شیرخشک
و اخبار کذب نونشون تو روغن بوده چقدر
خوشحال شدن از این خبر.
نه جانم جایی نرفتم هنوز و فعال هستم در
خدمت خانواده!»

جهرمی :پوشش اینترنت نسل
چهارم در مسیر حرم تا حرم
تکمیل میشود
وزیر ارتباطات از تکمیل پوشش نسل چهارم
اینترنت همراه در مسیر ریلی حرم به حرم
( قم تا مشهد) و از قم تا تهران ،خبر داد و
گفت :این طرح در مراحل بعدی خطوط
ریلی به سمت اهــواز را پوشش میدهد.
به گــزارش وزارت ارتباطات  ،محمد جواد
آذری جهرمی ،در مراسم امضای تفاهم نامه
تکمیل پوشش نسل  ۴تلفن همراه که بین
یکی از اپراتورهای موبایل و شرکت راه آهن
انجام شد ،گفت :بررسی ها نشان میدهد
 ۶۰درصد خطوط ریلی کشور تحت پوشش
نسل  ۲موبایل است ،همچنین  ۳۸درصد
ایــن خطوط به نسل  ۳مجهز هستند که
این عدد قابل قبولی نبود و به همین دلیل
از اپراتورها بــرای توسعه و تکمیل پوشش
اینترنت تلفن همراه نسل سوم و چهارم در
ایستگاه ها و طول مسیر راه آهن دعوت شد.
وی با اشاره به جزئیات این تفاهم نامه گفت:
بر اساس این تفاهم نامه ،در فاز نخست از
حرم تا حرم (قم تا مشهد) و از قم تا تهران با
هزار کیلومتر مسیر ریلی انتخاب و پوشش
داده می شود و در یک برنامه اجرایی که
امروز تبادل می شود در طول یک سال آینده
کل این مسیر پوشش داده خواهد شد و در
داخل قطار نیز خدمات وای فای ارائه و در فاز
بعدی و در یک برنامه عملیاتی مسیر جنوب
کشور نیز پوشش داده می شود.

هزینه سالیانه صدور قبوض
کاغذی چقدر است ؟

آذریجهرمی روزگذشتهدربارهمبلغهنگفت
صــدور قبوض کاغذی در حساب توئیتری
خود نوشت :میدانید هزینه سالیانه صدور
قبض کــاغــذی آب،بــرق،گــاز و تلفن چقدر
اســت؟ 1440میلیارد تومان! رقمی که در
شرایطویژهکنونیاقتصادیحفظآنضروری
ومتعلق به مردم است!برخی قبل از اجرای
پروژه کارت سوخت باور نمیکردند اما انجام
ت الکترونیکی
دادیم و شد.چه کارها که با دول 
می توان کرد! به گزارش اقتصاد آنالین ؛ وی
البته ساعاتی بعد ،در توئیتی جدید بخشی
از این رقم را اصالح کرد و نوشت ":مخابرات
ایران عدد قبلی خود برای هزینه چاپ و توزیع
هر قبض را اصالح و میانگین هزینه را برای هر
قبض مخابراتی  ۵۰۰ ،تومان اعالم کرد که
الزم دیدم مجدد اطالع رسانی کنم.

کاهش ۲دهمیطالق در زنان متاهل
دانش پور -رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
و معاون اجتماعی وزیر کشور با بیان این که در
حوزه نزاع فردی ،طالق و دعاوی خانواده شاهد
تثبیت شاخص ها و حتی در برخی از موارد شاهد
کاهش شاخص های مرتبط با این حوزه ها بودیم
افزود :میزان طالق نسبت به جمعیت عمومی
کشور در بازه زمانی سه تا چهار سال اخیر ثابت
مانده است و حتی شاهد کاهش  0.1درصدی
هم هستیم .به گزارش پورتال وزارت کشور،تقی
رستم ونــدی در حاشیه صد و دهمین جلسه
شــورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران
ادامــه داد :در حــوزه طــاق برخی از صاحب
نظران و کارشناسان دچــار اشتباه می شوند
و تعداد پرونده های طالق را اعــام می کنند
و بدیهی است تعداد پرونده های طالق سال
 ۹۶در مقایسه با سال  ۹۵افزایش پیدا کرده اما
باید در نظر بگیریم که همواره میزان آسیب های
اجتماعی برای ما مهم است .معاون اجتماعی

وزارت کشور ادامه داد :فرق میزان آسیب های
اجتماعی با تعداد آسیب ها در این است که میزان
را همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت
هدف مد نظر اعالم می کنیم.
▪ 0.2کاهش طالق در زنان متاهل

وی گــفــت :مــیــزان طــاق نسبت بــه جمعیت
عمومی کشور در بازه زمانی سه تا چهار سال
اخیر ثابت مانده است و حتی شاهد کاهش 0.1
درصدی هم هستیم مثال از  2.3به 2.2نسبت به

تری در طالق بیان کرد و افزود :به ازای هر هزار
زن متاهل در کشور میزان طالق در سه تا چهار
سال اخیر ثابت بوده و حتی  0.2هم کاهش پیدا
کرده است و  8.4به  8.2به ازای هر هزار زن
متاهل کشور کاهش پیدا کرده است.
▪مالک آمار ثبت احوال است

وی به کارشناسان اجتماعی توصیه کرد :همواره
در ارائــه آمارهای مربوط به طالق از آمــار ارائه
شده توسط سازمان ثبت احوال که مرجع اعالم
آمــارهــای حیاتی کشور
اس ــت اســتــفــاده کنند.
رستم وندی :به ازای هر هزار زن
رستم ونــدی ادامــه داد:
متاهل در کشور میزان طالق در سه تا
کارشناسان توجه کنند
چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی 0.2
آن شاخص هایی که می
درصد هم کاهش پیدا کرده است
تواند وضعیت موجود را
جمعیت عمومی کشور کاهش پیدا کرده است .بهتر نشان دهد و وضعیت واقعی را به ما نشان
رستم وندی زنان متاهل کشور را شاخص مهم دهد اعالم کنند.رستم وندی یادآور شد :کارگروه

کنترل و کاهش طالق یک برنامه عملیاتی با
 ۱۶محور تهیه و پیرو جلسه با رهبر انقالب این
برنامه را تدوین کرده و مقرر است هر سه ماه یک
بار پیشرفت کارها ارائه شود.اعالم کاهش 0.1
درصــدی طــاق نسبت به جمعیت عمومی در
حالی توسط معاون اجتماعی وزیر کشور مطرح
شد که به گفته مدیرکل دفتر آمــار و اطالعات
جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال میزان
عمومی طــاق حــدود دو در هــزار نفر جمعیت
است که ممکن است گاهی کمی تغییر کند .در
عین حال رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان
و خانواده در گفت و گو با خراسان از افزایش آمار
طالق خبر داد و گفت :میزان طالق در سال ،95
 174هزار و  392مورد بوده است که این رقم در
سال  96به  176هزار و  922مورد افزایش یافته
است .زهرا آیت اللهی تاکید کرد :اگر چه بر طبق
این آمار طالق افزایش داشته اما شیب افزایش آن
کاهشی بوده است.

«تنش»آبی نمایندگان مازندران و سمنان!

▪یک طرح غیر کارشناسی

در این باره سید علی ادیانی
نماینده جویبار ،قائم شهر و
ســوادکــوه در مجلس در
گفت و گو با خانه ملت با
انتقاد از این طرح  ،ضمن
غیرکارشناسی خواندن این طرح ،گفت :این
طرحبههیچعنوانقابلیتاجراییندارد،بهفرض
این که چنین اتفاقی در کشور رخ دهد ،داستان
اروم ــی ــه ،فــاجــعــه زیــســت محیطی اصــفــهــان،
خوزستان و آذربایجان در مازندران و سمنان نیز
تکرار خواهد شد از این رو دغدغه تأمین آب شرب
برای مردم سمنان نباید به قیمت از دست دادن

کدخدایی :سازمان بازرسی
و قوه قضاییه بهاستعفا نکردن
مدیران بازنشسته ورود میکنند
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تدابیر
اندیشیدهشده توسط شورای نگهبان برای
مدیرانبازنشستهایکهاقدامبهترکمنصب
خود نمیکنند ،اظهار کرد :قانون تدابیری
داردکهاینمدیرانرامجبوربهاستعفاخواهد
کــرد .عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با
خبرنگارتسنیمادامهداد:بندهتوصیهمیکنم
ایناشخاصبااحترامبهقانوناستعفایخود
را ارائه کنند و جای خود را به جوانان بدهند
چرا که در غیر این صورت سازمان بازرسی و
قوهقضاییهبهمسئلهورودخواهندکرد.

تفکیک سازمان جوانان از وزارت
ورزش در مجلس تصویب نشد

وزیر ورزش و جوانان گفت  :موضوع تفکیک
سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش در
الیحه پیشنهادی دولت به مجلس پیشنهاد
شد اما به تصویب نرسید .به گــزارش ایرنا
مسعود سلطانی فر افزود :رئیس جمهور در
دور دوم فعالیت های انتخاباتی ،جدا کردن
موضوعاتورزشوجوانانرابهعنوانمطالبه
جدی مــردم قلمداد و پس از انتخابات نیز
بالفاصلهآنراتقدیممجلسکردهاماتاکنون
با این موضوع مخالفت شده است .وی افزود:
در صورت تصویب جدا شدن سازمان جوانان
و وزارت ورزش ،آماده هستیم در کوتاه ترین
زمان ممکن این مصوبه را اجرایی کنیم.

▪مقایسه خزر با ارومیه غلط است

دریــاچـههــا و دریــاهــای حــواشــی کشور باشد؛
فراموش نکنیم خزر دریا نیست و دریاچه است.
علی اسماعیلی ،رئیس مجمع نمایندگان استان
مازندران نیز به خانه ملت درباره انتقال آب دریای
خزر گفت :در شرایطی که مازندرانی ها در تامین
آب شرب و کشاورزی مشکل دارنــد صحبت از
طرح های انتقال آب از حوزه مازندران بی توجهی
به مازندرانی هاست .عالوه بر این سازمان های
مربوط بدوا باید اظهار نظر کنند پیشنهاد این
است اول ،روی مدیریت مصرف آب سمنان و
کاهش مصرف کار شود در صورت نیاز از حوضه
های آب های آزاد دریای عمان منتقل شود.
▪کاهش تراز آب خزر

در همین حال به گزارش خانه ملت علیمحمد
شاعری نماینده مردم نکا ،بهشهر و گلوگاه در
مجلس با بیان این که تراز آب خزر از منفی 25.7
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در پی وعده انتقال آب خزر به استان سمنان رخ داد

فائقی  -در پی اظهارات رئیس جمهور در سفر
استانیخودبهسمناندرخصوصانتقالآبخزر
بهفالتمرکزیکشورواستانسمناننمایندگان
اســتـان هــای شمالی کشور ایــن اظــهــارات را
غیرکارشناسی دانستند .این درحالی است
که نماینده دامغان با بیان این که طبق قانون،
آب جزو انفال است افزود :در اجرای این پروژه
تنها  200میلیون مترمکعب از  78هزار میلیارد
مترمکعب برای آب شرب استان سمنان منتقل
می شود از این رو هیچ نگرانی مبنی بر کاهش
سطح آب این دریا وجود ندارد.سفر اخیر رئیس
جمهور به زادگاهش استان سمنان این بار با
حاشیههایی مواجه شد و نمایندگان مجلس به
ویــژه نمایندگان استا نهای شمالی کشور به
اظهارات رئیس جمهور در جمع مردم شاهرود
که درباره انتقال آب خزر به سمنان سخن گفته
بود ،واکنش سخت و جدی از خود نشان دادند.
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سانتی متر به حدود منفی
 27ســانــتــی مــتــر رســیــده
اســـت ،خــطــاب بــه رئیس
جمهور افزود :در اثر انتقال
آب خزر شــوری آب خزر به
شدت کاهش و پسروی آن افزایش می یابد و روند
توسعه استان مــازنــدران ،گیالن و گلستان در
معرض خطر قرار میگیرد.از سوی دیگر حسن
بیگی نماینده دامغان در گفت و گو با خراسان در
واکنش به این انتقادات با بیان این که طبق قانون
آب جزو انفال است ،تصریح کرد :اموال انفال،
اصطالح عــام وفراگیری اســت که شامل طیف
وسیعی از اموال با ویژگیهایی متفاوت میشود.
کوهها ،درهها ،جنگلها ومراتع ،اراضی موات،
دریاهاودریاچهها،معادن،نفتوگاز،صیدوشکار،
اموال مجهولالمالک ،ارث بالوارث ،غنایم جنگی
و .. . .دریای خزر نیز از این قانون مستثنا نیست.

حـــســـن بــیــگــی تــاکــیــد
کـــرد :حــجــم آب مــوجــود
در دریـــــای خـــزر بـــدون
احتساب آ بهای ورودی
بــه آن بیش از  78هــزار
میلیارد مترمکعب است این دریــا را نباید با
دریاچه ارومیه مقایسه کنند که  32میلیارد متر
مکعب آب دارد ساالنه حدود دو هزار میلیارد
مترمعکب آب از رودخانه ولگا به دریای خزر
می ریزد در حالی که قرار است در اجرای این
پروژه تنها  200میلیون مترمکعب از آب دریای
خزر در هر سال منتقلشود.وی با اشاره به این
که منابع آبی زیادی برای جبران برداشت آب
از دریای خزر وجود داشته و ورود برخی از این
منابع آبی حتی سبب شیرین شدن این حوزه
آبی میشود ،افــزود :بخشی از آب ورودی به
دریای خزر از طریق کانال ولگا ـ دن وارد آن
میشود که این کانال از یک سو به دریای خزر
و از سوی دیگر به دریــای سیاه متصل است و
بنابراین هیچ نگرانی مبنی بر کاهش سطح
آب این دریا وجود ندارد.نماینده دامغان در
مجلس درباره تامین بودجه این طرح گفت:
در این باره مشکل بودجه نداریم .شرکت آب
و فاضالب دامغان ،سمنان ،شاهرود و گرمسار
متقاضی آب شرب هستند و آن را خریداری
میکنند و مقدار کمی از بودجه ملی تامین
میشود.وی همچنین با اشاره به این که هدف
از اج ــرای ایــن طــرح تامین آب شــرب مــردم
سمنان اســت ،گفت  :از ایــن رو ایــن تصمیم
،تصمیم حاکمیتی است.

دستور وزیر کشوربرای مطالعات
دقیق درباره ازدواج سفید

گـــروه اجــتــمــاعــی -وزیـــر کــشــور دربـــاره
آسیبهای ناشی از ازدواج سفید در کشور
هشدار داد و از دستگاههای مرتبط خواست
تا در این زمینه کار مطالعاتی دقیق انجام
دهند.بنابرخبر ایلنا ،عبدالرضا رحمانی
فضلی صبح دیروز در صد و دهمین جلسه
شورای اجتماعی کشور افزود :در موضوع
ازدواج سفید دســتــگــا ههــای ذی ربــط
گزارشهایی را کار و مواردی را نیز بررسی
کــرد هانــد ،اما روی این موضوع تحقیقات
ویــژهای باید انجام شود .گزارش خراسان
حاکی است ،مقوله ازدواج سفید اگر چه
از چند ســال قبل مطرح اســت ،امــا چهار
ســال قبل بــود که مدیرکل دفتر سالمت
جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
به این مقوله ورود کرد .وی اما درباره آمار
ازدواج سفید اظهار بی اطالعی کــرده و
گفته بود«:در این مورد آماری وجود ندارد
و وظیفه ما ترویج ازدواج سالم است و در
این زمینه بر روی ازدواجهایی که ثبت شده
است؛ فعالیت می کنیم«.مصطفی اقلیما
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی
ایــران نیز ســال قبل به نتایج یک تحقیق
میدانی در این باره که در چند استان ایران
انجام شده است ،اشاره کرد و گفت « :تهران،
اصفهان ،مشهد و شیراز بیشترین تعداد
ازدواجهــای سفید را در خود دارند».دکتر
امانا...قراییمقدم جامعهشناس و استاد
دانشگاه که مطالعات گستردهای در حوزه
خانواده در ایران انجام داده ،مدعی است
از آغــاز دهــه  50در ایــران پدیده « ازدواج
سفید یا همباشی» وجود داشته و درحال
گسترش بوده است .او بیاعتنایی به نظام
خانواده ،مسئولیتپذیر نبودن دختران و
پسرانبرایزندگیاجتماعی،نبودامکانات
بــرای ازدواج از جمله مسکن و بیکاری را
در شکل گیری چنین روابطی تاثیرگذار
می داند.شهریور سال گذشته نیز رسول
صادقی معاون پژوهشی موسسه مطالعات
جمعیتی کشور نیز در ارتباط با «ازدواج
سپید» با تاکید بر این که در کشور ما آمار
دقیقی در این باره وجود ندارد ،گفت :تغییر
الگوی ازدواج در سطح جهانی موجب شکل
گرفتن ازدواج سفید شده است .به گفته او
این پدیده در کالن شهرهایی مانند تهران
وجود دارد ،اما رقم و درصد باالیی ندارد.

