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جامعه

در پژوهش چالش های شهرنشینی
در کشور مطرح شد

شناسایی  ۸مشکل کلیدی
شهرهای کشور

در پژوهشی که به تازگی توسط شــورای عالی
انقالب فرهنگی منتشر شده است ،به موضوع
چالش های شهرنشینی در کشور پرداخته شده
و هشت چالش طرح و شش راهکار برای حل این
مشکالت مطرح شده است.
به گزارش مهر ،در بخشی از این پژوهش «ضعف
مسکن شهری»« ،مهاجرت و حاشیه نشینی»،
«معضل رشد بخش غیر متشکل و غیر رسمی
اقتصادی»« ،ضعف سرمایه اجتماعی»« ،کاستی
هویت شهری»« ،ضعف طراحی ،برنامهریزی
و مدیریت شهری»« ،ناکارآمدی نظام حقوق
ترمیمی» و «نقص در توسعه پایدار شهری» ،از
جمله چالشهایی هستند که مورد مطالعه قرار
گرفتهاند.
از نظر دکتر سروستانی ،پژوهشگر این پژوهش
«عمده ترین مشکالت و معضالت تهران» عبارت
انــد از نبود راهبرد بــرای توسعه شهر ،تمرکز
فعالیتهای اقتصادی و سرمایه بر ،نبود اتفاق
نظر در خصوص چشم انــداز و رسالت شهر،
متناسب نبودن فعالیتها با ظرفیتها و توان
زیست بوم شهر ،ناهماهنگی مدیریت شهری،
نامطلوب بــودن نظام درآمــد  -هزینه شهری،
منسجم نبودن و یکپارچگی در برنامهریزی،
کمبود ناوگان حمل و نقل شهری و پیراشهری و
آلودگی محیط زیست.
این پژوهش به عنوان راه حل این معضالت و
مشکالت ،به تعیین نقش و وظایف شهر ،تمرکز
زدایــی در چارچوب نظام متمرکز ،ایجاد نهاد
برنامهریزی شهری ،توجه به مدیریت یکپارچه،
تهیه و تــدویــن طــرح راهــبــردی شهر ،تقویت
دموکراسی و مشارکت اثر بخش مــردم اشاره
کرده است.
نتیجهای که از مجموعه مشکالت و راه حلهای
مطرح شــده م ـیتــوان گرفت آن اســت کــه در
حالی که برخی مشکالت ملموس وجود دارند
و نیز پارهای از مسائل به درستی تشخیص داده
میشوند ،در بخش راه حلها ،گونهای انتزاع و
کلی پردازی وجود دارد که تمام تالش صورت
گرفته در بخش تشخیص مشکالت را بی ثمر
میسازد.

معوقات فرهنگیان تا پایان سال
پرداخت میشود
معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت آمــوزش و
پرورش از پرداخت معوقات فرهنگیان بر اساس
مصوبه مجلس تا پایان امسال خبر داد و گفت:
پیشبینی میشود بخشی از ایــن معوقات تا
مهرماه امسال پرداخت شود.
به گــزارش تسنیم ،حجتاالسالم تیمور علی
عسگری در جمع شــورای معاونان اداره کل
آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی افزود:
روش تربیتی کنونی مدارس نیازمند بازبینی ،به
روزرسانی و تحول اساسی منطبق با اهداف سند
تحول بنیادین و در چهار چوب فرهنگ اصیل
اسالمی ایرانی است.

تدبیری برای نحوه بهکارگیری
حقالتدریسها
رئیس ســازمــان نهضت ســوادآمــوزی از ابــاغ
بخشنامهای از طریق امــور اداری و تشکیالت
وزارت آمـــوزشو پـــرورش در خــصــوص نحوه
ب ـهکــارگــیــری آمــوزشدهــنــدگــان ب ـهصــورت
قالتدریس خبرداد.
ح 
به گــزارش ایسنا ،شاپور محمدزاده در جلسه
شورای معاونان و مدیران افزود :بر اساس تبصره
 ۱۰مــاده  ۱۷قانون تعیین تکلیف استخدام
معلمان و آمــوزشــیــاران نهضت ســوادآمــوزی،
مقررشده بود آموزشو پرورش از بین چهار گروه
مشمول این قانون کمبود نیروی انسانی خود
را بهصورت حقالتدریس تأمین کند اما قانون
مذکور در مورد سه گروه اول عملیاتی شد و در
خصوص آموز شدهندگان مغفول باقی ماند
و با توجه به پیگیر یهای انجام گرفته از سوی
سازمان ،مقرر شد بخشنامهای از طریق امور
اداری و تشکیالت وزارت آموزشو پرورش درباره
نحوه بهکارگیری آموز شدهندگان بهصورت
حقالتدریس ابالغ شود.

در  ۳۳ماده از سوی آیت ا ...رئیسی ابالغ شد

دستورالعملمهمحفظکرامتانسانیدرقوهقضاییه

منع شکنجه برای اقرار ،اجتناب از تمدید بازداشت موقت ،تفکیک زندانیان و تعیین زمان دیدار مردمی برخی از نکات مورد تاکیداست

محمد جواد رنجبر -حدود چهار ماه پس از
انتصاب آیت ا ...رئیسی به ریاست قوه قضاییه،
وی دستورالعملی با عنوان «حفظ کرامت و
ارزشهــای انسانی در قوه قضاییه» ابالغ کرد
که در صورت اجرای کامل آن ،تحولی مهم در
حفظ کرامت و ارزشهای انسانی ارباب رجوع،
متهمان و مجرمان در قــوه قضاییه اتفاق می
افتد .این دستورالعمل در نوع خود میمون و
مبارک است .به گزارش خراسان ،متن کامل
دستورالعمل«حفظکرامتوارزشهایانسانی
در قوه قضاییه» که مشتمل بر پنج فصل و در۳۳
مادهوهشتتبصره 22،تیرماهجاریبهتصویب
رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابــاغ الزم
االجراست ،منتشر شد .در ادامه بخش هایی از
آنرامرورمیکنیم:
▪ازعلنیبودنمحاکمهتامنعشکنجه

بر اســاس مــاده  4ایــن دستورالعمل ،مراجع
قضایی مکلفاند اصولی چــون علنی بودن
محاکمات،قانونیبودنجرمومجازات،تساوی
همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض
ناروا ،منع بازداشت خودسرانه ،حق متهم بر
تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی
به وکیل ،برائت ،منع شکنجه برای اخذ اقرار،
حق دادخواهی ،استقالل و بی طرفی مرجع
قضایی،برابریامکاناتدفاع،تناظروهمچنین
حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ
حرمت و مصونیت جان ،مال ،حقوق ،مسکن
و شغل اشخاص را در تمام فرایند رسیدگی
و همچنین مقررات قانونی مربوط را رعایت
کنند.فراهم آوردن موجبات حضور افــراد به
ویــژه رسانهها در جلسات دادرســـی ،فراهم
آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامههای
صادر شده با رعایت اصل محرمانگی و در جهت
حفظ حیثیت اشخاص؛ انتشار فوری احکام

▪تخصیصزمانبرایمالقاتمستقیمبامردم

محکومیتقطعیراجعبهجرایمموضوعتبصره
ماده ۳۶قانونمجازاتاسالمیدررسانهملییا
یکی از روزنامههای کثیراالنتشار در صورتی که
موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد و انتشار
ساالنه اطالعات عمومی راجع به عملکرد قوه
قضاییه از دیگر موارد این دستورالعمل است.
ماده  6این دستور العمل نیز مراجع قضایی را
مکلف به رعایت این موارد کرده است :اجتناب
از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله ،قراین
یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها
موجود یا در دست باشد؛ اجتناب از تمدید قرار
بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع
جرم برای انتساب بزه به متهم؛ تفهیم اتهام به
متهم در سریعترین زمــان ممکن ،در صورت
توجه اتهام و تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه
یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
بر اســاس مــاده  ،7در اجــرای اصل سی و دوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه ،مراجع
قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقداماتی

برای تامین نظر شورای نگهبان

مجلس مصوبه تابعیت فرزندان مادران ایرانی را اصالح کرد
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای
نگهبان ،ماده واحده الیحه اصالح قانون تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مــردان خارجی را اصــاح کردند.
متن این ماده واحده بدین شرح اصالح شد:
فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی
با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این
قانون متولد شده یا میشوند ،قبل از رسیدن
به سن  18سال تمام شمسی به درخواست
مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی
(به تشخیص وزارت اطالعات) به تابعیت ایران
درمیآیند .فرزندان مذکور پس از رسیدن به
سن  18سال تمام شمسی ،در صورت عدم
تقاضای مادر ایرانی ،میتوانند تابعیت ایران
را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل
امنیتی (بــه تشخیص وزارت اطــاعــات) به
تابعیت ایــران پذیرفته میشوند .پاسخ به
استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه
ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف
است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر
غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی
(به تشخیص وزارت اطالعات) اقــدام کند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،ایــن مصوبه
چندی قبل به تصویب مجلس رسیده بود که
شورای نگهبان آن را رد کرد.
▪طرح ممنوعیت ازدواج در سن زیر ۱۶

سال به کمیسیون قضایی ارجاع شد

گــــزارش «رد ط ــرح ممنوعیت ســن ازدواج
کــودکــان» بــرای بررسی بیشتر به کمیسیون
قضایی مجلس ارجاع شد.اللهیار ملکشاهی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
در بیان دالیــل رد ایــن طــرح گفت :ایــن طرح
به دلیل نداشتن ضــرورت با توجه به وضعیت
کنونی جامعه و مغایرت با شرع و فتاوی مراجع
عظام تقلید رد شــده اس ــت.وی اف ــزود :طبق
قانون فعلی اکنون سن ازدواج زیر  ۱۳سال
ممنوع است و در شرایط خاص ازدواج حتم ًا
نیاز به حکم دادگــاه دارد.رئــیــس کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس گفت :طبق قوانین
فعلی و قانون مدنی که بر اساس احکام شرعی
اسالمی تدوین شده است ،باید امــروز نگران
افــزایــش سن ازدواج باشیم چــرا که متوسط
سن ازدواج وضعیت نگران کنند های دارد.
حسن نــوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی
و حقوقی نیز در مخالفت بــا اصــل ایــن طرح
گفت :اسالم و قرآن اجــازه میدهد که از سن
بلوغ ،دختر و پسر ازدواج کنند .این که بگوییم
ازدواج دخــتــران زیــر ســن  ۱۶ســال ممنوع
اســت ،بــا اســام و شــرع مخالفت کــرده ایــم.
سرانجام نمایندگان مجلس با ۱۳۶رأی موافق،
 ۱۰رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵
نماینده حاضر در صحن مجلس با ارجــاع این
طرح به کمیسیون قضایی موافقت کردند.

از جمله راه اندازی دفتر متهمان و محکومان
بازداشتیوپیگیریبعدیوضعیتآنانواطالع
رسانی به خانواده ایشان و ممنوعیت صدور قرار
بازداشت موقت ،مگر در جرایم موضوع ماده
 ۲۳۷هستند.
▪اجتنابازرفتارتحقیرآمیز

در ماده  ۹نیز مراجع قضایی مکلف به اجتناب
از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار
جسمییاروحیوروانییابیحرمتیبهمتهمان
یامحکومان؛اجتنابازهرگونهرفتارغیرقانونی
یا سلیقهای مانند تراشیدن ســر ،استفاده از
پابند ،چشم بند ،پوشاندن صــورت ،نشستن
پشت سر متهم یا انتقال وی به اماکن نامعلوم
توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی
هستند.همچنین انجام این اقدامات ضروری
اعالم شده است :در صورت امکان استفاده از
تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به
جایبازرسیبدنیمگردرمواردخاصوضروری
وحذفمواردغیرضروریبازرسی.

درایندستورالعملهمچنیندرراستایتکریم
ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده،
رعایتمواردزیردردستگاههایمشمولضروری
اســت :استفاده از روشهـــای الکترونیکی و
مکانیزهوبهحداقلرساندنمواردضرورتحضور
برایپاسخگوییبهاربابرجوع؛تخصیصروزیا
ساعاتی برای مالقات و ارتباط مستقیم و بدون
واسطهبااربابرجوعتوسطمدیراندستگاههای
مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛
اجتناب از انجام نظارتهای الکترونیکی مغایر
باحریمشخصیاربابرجوعمگربهحکمقانون؛
اجتناب از تجدید اوقــات دادرســـی در فرض
ماموریت یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و
ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛ انجام فرایض
دینی در زمان از پیش اعالم شده و مناسب به
گونهایکهموجبتاخیردرارائهخدماتبهارباب
رجوع نشود و نصب دستگاههای خودپرداز و
عنداالقتضاءاستفادهازروشهاوتجهیزاتنوبت
دهیالکترونیکیواستقرارشعبهایازبانکهای
عاملدرصورتضرورت.
▪تاکیدبرحفظسالمتزندانیان

درایندستورالعملسازمانزندانهاواقدامات
تامینی و تربیتی کشور نیز مکلف به مــواردی
همچون اهتمام در حفظ سالمت روحــی و
جسمی زندانیان در ایــام بازداشت یا حبس و
فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز
بهداشتی و درمانی و تامین نیازمندیهای
دارویــی آنــان؛ اجتناب از الــزام زنان زندانی به
استفاده از چــادر به هنگام حضور در مراجع
قضاییوهمچنیناجتنابازالزامزندانیانجرایم
سیاسیومطبوعاتیبهاستفادهازلباسزندانو
اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی
متهمانومحکومانزندانیشدهاست.

جذب  44هزار دانشجومعلم در سال98
رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان این که امسال
 44هــزار دانشجومعلم جــذب ایــن دانشگاه
میشوند ،افـــزود :پیگیر تغییر نــام دانشگاه
فرهنگیان به دانشگاه «تربیت معلم» هستیم.
حسین خنیفر در پاسخ به این پرسش که هم
اکنون دانشگاه فرهنگیان چه تعداد دانشجو
دارد؟ به فارس اظهار کرد :این دانشگاه حدود
 70هــزار دانشجو دارد و امسال نیز  44هزار
ردیفگرفتهایمکه 25هزارردیفازطریقکنکور
و دانشجوی پیوسته و حدود  16هزار نفر را نیز
از طریق ماده  28یا همان دورههــای یک ساله
مهارتآموزی جذب میکنیم.وی درباره «شرط
معدل در پذیرش دانشجو در این دانشگاه» ،بیان
کرد:شرطمعدلتعیینشدهتوسطوزارتآموزش
 و پــرورش و وزارت علوم انجام شــده اســت و به
دانشگاه فرهنگیان ربطی نــدارد .عدد آن نمره
 15است ،به خاطر این که ما میخواهیم معلم
فرهیختهای را برای  30سال به کار بگیریم باید
فــردی توانمند باشد ،البته در بعضی کشورها
این عدد بیشتر است.رئیس دانشگاه فرهنگیان
با اشاره به عالقهمندی برگزیدگان کنکور برای

حضور در این دانشگاه ،اظها ر کرد :در سالهای
قبل رتبه اول کنکور نیز به تربیت معلم آمده بود.
البته بعضیها میگفتند این افراد برای اشتغال
بهرشتهتربیتمعلمیآمدهاندامامامیگوییماگر
این افراد برای اشتغال هم به دانشگاه فرهنگیان
آمدهاندتا 30سالخدمتکنند،برایماسعادت
است.خنیفر دربـــاره «وضعیت هیئت علمی
دانشگاه فرهنگیان» ،ابــراز کــرد :این دانشگاه
830هیئتعلمیداردوکمبودماتاسال،1404
 2080هیئت علمی است اما امسال نزدیک به
 50ردیف قطعی و 50ردیف جذب هیئت علمی
درحالتصویبداریمکه 50نفرردیفقطعینیز
تامهربهاست انهامعرفیمیشوند.ویدرپاسخبه
اینپرسشکه«چرادانشگاهفرهنگیانبهدانشگاه
تربیت معلم تغییر نام نداده است؟» یادآور شد:
دانشگاه فرهنگیان در سال  90به این نام تغییر
پیداکردوهمیشهیکیازمطالباتاینبودهاست
که این دانشگاه به دانشگاه تربیت معلم تبدیل
شود .البته نامه آن را در زمان دبیر سابق شورای
عالیانقالبفرهنگیارائهکردیموپیگیرهستیم
تانامایندانشگاهبهتربیتمعلمتبدیلشود.

5
اخبار

افتتاح بیستمین کانون بسیج
رسانه کشور در دفتر تهران
روزنامه خراسان
اکبری -کانون بسیج رسانه ثامن االئمه(ع) به
عنوان بیستمین کانون رسانه ای کشور طی
مراسمی در دفتر تهران روزنامه خراسان افتتاح
شد .این خبر حاکی است ،در این مراسم که صبح
دوشنبه برگزار شــد،ســردار صابری جانشین
فرمانده سپاه تهران ،ضمن بازدید از تحریریه
روزنامه خراسان ،موسسه خراسان را پیشرو در
عرصه رسانه خواند و فعالیت های این موسسه
در حوزه مکتوب ،فضای مجازی با عنوان «بنگاه
رسانه ای آخرین خبر» و ویژه نامه های تخصصی
و همچنین کتاب هــا و نوشت اف ــزار بــا نشان
«آفتاب» را شایسته تقدیر دانست.

نخستین پرواز حجاج ایرانی وارد
فرودگاه جده شد
نخستین پرواز زائران ایرانی حج ،بامداد دیروز
به ظرفیت  ۲۵۲نفر از فرودگاه اصفهان وارد
فرودگاه شهر جده شد.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی حج و زیارت ،نخستین گروه از زائران
مدینه بعد در فرودگاه جده با استقبال رئیس
و اعضای موسسه مطوفی حجاج ایران ،رئیس
و اعضای ستاد مکه مکرمه و نماینده بعثه مقام
معظم رهبری روبه رو شدند.رئیس ستاد مکه
مکرمه در حج تمتع  98با بیان این که اقامتگاه
و استراحتگاه بین راهی(جده تا جحفه و مکه)
اندیشیده شده اســت ،افــزود :زائــران مدینه
بعد که وارد فرودگاه جده می شوند باید ابتدا
راهی جحفه شوند تا بعد از بستن میقات به
سمت مکه حرکت کنند.اکبر رضایی توضیح
داد :این استراحتگاه بین راهــی ،بین مسیر
جده به جحفه و حدود  30کیلومتر دورتــر از
فرودگاه قرار دارد؛ کاروان هایی که در فاصله
 4بامداد تا  10صبح وارد جده می شوند طی
مسیر در این استراحتگاه ساعتی را سپری
خواهند کرد.
▪صدور  ۶۰درصد روادید الکترونیکی زائران

قادری مدیرکل فناوری اطالعات سازمان حج
وزیارت نیز از صدور روادید الکترونیکی حدود
 ۶۰درصد زائــران حج امسال خبر داد و گفت:
تاکنون حدود  ۵۰هزار روادید صادر شده است.

نخستین رزمایش هسته ای
برگزار می شود
محمداکبری -جانشین سپاه تهران از برگزاری
نخستین رزمایش هسته ای کشور خبرداد.به
گــزارش خراسان ،ســردار سیروس صابری در
مراسم افتتاحیه کانون فعاالن بسیج رسانه
ثامن االئمه(ع) با اعالم این مطلب اظهارکرد:
ایــن رزمــایــش  15آبــان مــاه در منطقه راکتور
هسته ای تــهــران توسط اســتــانــداری تهران
وجانشینی ســپــاه تــهــران بــرگــزار مــی شــود و
مجموعه هــای مختلف از جمله هــال احمر
 ،آتــش نشانی و ...در آن شرکت مــی کنند.
ســردار صابری خاطرنشان کرد :این رزمایش
در راستای راهبرد پدافند غیر عامل است و با
هدف به حداقل رساندن خسارت های وارد شده
به تاسیسات هسته ای در حوادث تحت نظارت
قرارگاه پدافند کشور اجرا می شود.

