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جامعه

نمره 15آقایرئیسبهشورای
2ساله!
رئیس ش ــورای شهر
ت ــه ــران در آســتــانــه
سومین سال فعالیت
شـــورای شهر پنجم
به عملکرد مدیریت
شهری نمره  15داد
و افـــزود :در توسعه
حمل ونقل عمومی ،نوسازی بافت های فرسوده
و مقابله با آسیب های اجتماعی نتوانسته ایم
مطالبات به حق مــردم را پاسخ کافی بدهیم.
محسن هاشمی به ایسنا گفت:اگر عملکرد
شورای شهر را بخواهیم در چارچوب اختیارات
و وظایف قانونی اش بررسی کنیم ،باید گفت
که قابل دفاع یا قابل قبول است ،اما اگر بخواهیم
درباره عملکرد مجموعه مدیریت شهری قضاوت
کنیم ،نمیتوانیم بــه بخشی از انــتــقــادات از
عملکرد مدیریت شهری که شورای شهر بخشی
از آن است پاسخ قانع کننده بدهیم.

زنکشیاینباردرترکیه؛ 245
قتلدر 7ماه
بنابر گــزارش یک انجمن حامی حقوق زنان در
ترکیه،تنهاظرفماهژوئیه(تیرماه)گذشته ۳۲زن
در این کشور به قتل رسیدهاند .بی بی سی دیروز
گزارشداد:امینهبولت ۳۸،ساله،هفتهگذشتهبا
ضربات چاقوی همسر سابقش کشته شد .انتشار
ویدئوییازاینقتلفجیعکهمقابلچشمانفرزند
 ۱۰ساله آن ها و در شهر قرخ قلعه روی داد خیلی
زود به خشم عمومی علیه "زنکشی" در ترکیه
دامنزد.شهرداراستانبولدرواکنشبهاینقتلدر
توئیترنوشت":امینهبولتقربانیخشونتمردانه
شد .ما در مبارزه با خشونت کنار زنان و کودکان
ایستادهایم ".تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه هم با
صدور اطالعیهای در این باره موضعگیری کرده
است« :ما در برابر این قساوت ساکت نخواهیم
ماند».بنابرگزارشاینانجمنحقوقزناندرترکیه
تنها در ماه ژوئیه گذشته  ۳۲زن در ترکیه به قتل
رسیدهاند.بنابر تحقیقی که دانشگاه حاجتتپه
آنکارا انجام داده ۳۶درصد از زنان متاهل یا زنانی
که پیشتر ازدواج کرده بودند دست کم یک بار در
معرضخشونتجسمیقرارگرفتهاند.

 40درصدایرانیهاکبدچرب
دارند
  فوق تخصص گوارش و کبد از افزایش مبتالیان
به بیماری کبد چرب در کشور انتقاد کرد و گفت:
بی تحرکی ،تغذیه ناسالم و مصرف دخانیات
باعث بسیاری از بیماری های گوارشی می شود.
سید موید علویان ،فوق تخصص گوارش   از رشد
آمار بیماریهای گوارشی در کشور انتقاد کرد و
به میزان گفت :متاسفانه حدود  ۴۰درصد مردم
کشوردرگیربیماریکبدچربهستند.ویبابیان
اینکهکودکاننیزباتوجهبهتغییرسبکزندگیاز
بیماری کبد رنج میبرند ،افزود :هم اکنون حدود
 ۱۰درصــد کودکان درگیر بیماری کبد چرب
شدهاند.علویانباتاکیدبراینکهتغذیهنامناسب،
کم تحرکی ،چاقی و استفاده از روغنهای غیر
استاندارد از عوامل ایجاد بیماریهای گوارشی
ازجملهکبدچرباست،خاطرنشانکرد:مصرف
زیاد مواد قندی و غذاهای آماده رستورانی نیز این
بیماریراتشدیدکردهاست.

فرماندهناجا:بابیحجابی
براساسقانونبرخوردمیکنیم
فرمانده ناجا با تاکید بر ایــن که با بیحجابی
براساس قانون برخورد میکنیم ،گفت :با اجرای
طرح ناظر ،کشف حجاب در خودروها به صورت
چشمگیری کاهش یافته که باید در اماکن و معابر
شهری نیز این امر با جدیت دنبال شود .به گزارش
فــارس ،ســردار حسین اشتری فرمانده نیروی
انتظامی در گردهمایی سراسری فرماندهان،
روسا و معاونان ناجا با تأکید بر این که در حوزه
فرهنگمسئولیتبسیارسنگینیبرعهدهداریم،
افــزود :بنده در همایش ائمه جمعه اشاره کردم
 26دستگاه در حــوزه عفاف و حجاب مسئول
هستند که یکی از آن ها نیروی انتظامی است باید
دید که بقیه مسئوالن در حوزه عفاف و حجاب
چقدر مسئول بوده اند .فرمانده نیروی انتظامی
تأکید کرد :در عرصه فرهنگ باید بیش از گذشته
فعالیت کنیم؛ اگر در این عرصه کسی کمک نمی
کند مانع هم نشود .وی به طرح ناظر یک اشاره و
تصریح کرد :با بی حجابی براساس قانون برخورد
می کنیم ؛ با اجــرای این طرح کشف حجاب در
خودروها به صــورت چشمگیری کاهش یافته
است که باید در اماکن و معابر شهری نیز این امر با
جدیت دنبال شود و تمامی دستگاه ها ،استان ها
و ادارات مربوط نیز پای کار بیایند.

در گفت وگوی خراسان با 2نماینده مجلس مطرح شد

بنیادشهیدبایدازبنگاهداریدستبکشد

محمد اکــبــری-فــصــل ســـوم قــانــون
اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران
فعالیت هـــای اقــتــصــادی بــه منظور
توانمندسازی ایــن نهاد بــرای تکالیف
پیش رو را به رسمیت شناخته اســت و
اساسابهاصلفعالیتهایاقتصادیاین
مجموعهراهبردینمیتوانایرادقانونی
گرفت .اما طی سال های اخیر همواره
فعالیتهایاقتصادیاینبنیادهمچون
دیگر مجموعه ها هر از گاه از نگاه ناظران
دور نبوده اســت .اگرچه پــروژه تحقیق
و تفحص از بنیاد شهید درســال  95در
مجلس با چالش ها و حرف و حدیث های
فــراوان همراه شد و تاحدودی به نتیجه
نرسید اما پرسش ها و اما واگرها درباره
مسائلدرآمدیوفعالیتهایاقتصادی
ایننهادتاحدودیبیپاسخماند.یکیاز
سواالتاساسیایناستکهبنیادشهید
چگونهمیتواندخودهمبنگاهداریکند
وهمناظراینبنگاههایاقتصادی باشد.
امــروز وقتی چالش های کسر بودجه و
نقصان در ارائه خدمات به ایثارگران را
بررسیمیکنیم،برخیازکارشناساناز
جملهنمایندگانمجلسمعتقدند،بخش
قابل توجهی از چالش های این بنیاد به
خود این مجموعه بر می گــردد .در این
گزارش دیدگاه های دو نماینده مجلس
شورای اسالمی را با هم مرور می کنیم.
آن ها چندان دل خوشی از ورود این نهاد
بهعرصهاقتصادندارند.
▪یک چالش تامل برانگیز

وقتی ازغالمرضا جعفرزاده ایمن آبادی،
نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس
درباره کسری بودجه پنج هزار میلیاردی
این نهاد برای ســال 98می پرسیم ،می
گوید :درموضوع کسری این بودجه ابتدا
باید دید که این کسری منطقی است یا
خیر؟   چــرا در ســال  90سرانه بیمه هر
ایثارگر  14هزار تومان بوده اما هم اکنون
145هزارتوماناست؟درحالیکهاکنون

الهوتی  -جعفرزاده ایمن آبادی

نیز می توان با برون سپاری به بیمه های
خارج از بنیاد این رقم را به  70تا  80هزار
تومان رساند.وی افزود :بنیاد شهید ابتدا
باید از بنگاه داری دست بکشد و این امور
رابهکانالهایدیگربهشیوهخریدخدمت
بسپاردودرواقعبرایجلوگیریاززیانها
در بنیاد یک برون سپاری واقعی را شاهد
باشیم.
▪اقداماتیکهفقطضرربود

جــعــفــرزاده ایــمــن آبــــادی خاطرنشان
کــرد :بنیاد با پول دولــت اداره می شود
و بــرخــی تصمیم گ ــی ــران،در خصوص
آن دلسوزی الزم را نداشتند بنابراین
طی سال های اخیر کارهایی را شاهد
بودیم که به جز ضرر نتیجه ای نداشت.
این نماینده مجلس مدعی است :ورود
بنیاد به امر بانکداری ،بیمه و کشاورزی
از این دست اقدامات نادرست سال های
اخیر در بنیاد بود و عمده مشکالت در
زمــان مسئولیت آقــای شهیدی در بنیاد
واقــع شــده اســت .ایــن مشکالت نه تنها
گریبان ایثارگران را گرفته بلکه گاهی
بــرای کشور هم چالش ایجاد می کند.
وی تصریح کرد :از سوی دیگر باید برای
خدماتدرمانیبنیادشهیدصندوقفنی
تعریف شود تا براساس پایش سالمت به
نیازمندان خدمات ارائــه شــود ،این امر
موجب مــی شــود خــدمــات درمــانــی بی
دغدغهارائهشودنهاینکهکامالبازباشدو
موجبهزینههایبیمنطقشود.

او در عین حال با اشاره به مشکالت فعلی
بنیاد گفت :با تعامالت صــورت گرفته با
سازمان برنامه و بودجه به زودی اقداماتی
با هماهنگی دولت و مجلس برای سامان
دهی مشکالت مالی بنیاد شهید را شاهد
خواهیمبود.
مهردادبائوجالهوتیدیگرنمایندهمجلس
وعضوکمیسیونبرنامهوبودجهنیزدرباره
راهکار مجلس بــرای کسری بودجه پنج
هزار میلیاردی با هدف حمایت از جامعه
ایثارگر کشورگفت :مجلساینآمادگیرا
داردتابهزودیباهمراهیدولتازمجرای
قانونگذاریمسئلهمالیبنیادرارفعکند.
وی افــزود :طبعا مجلس بر اســاس اصل
 75قانون اساسی نمی تواند بدون ارائه
الیحه دولت منابع مالی اختصاص دهد و
در این زمینه به تنهایی ورود کند بنابراین
هماهنگیدولتومجلسبرایحلمسئله
ضروری است.نماینده لنگرود در مجلس
همچنین با اشاره به این که مشکل امروز
بنیادشهیدمسئلهالینحلینیست،تصریح
کرد:مسئولنابهسامانیفعلیعواملخود
بنیاد است بنابراین باید در ابتدا خود بنیاد
پیگیر باشد اما هم اکنون این گونه نیست.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه ورود بنیاد
شهیدبهفعالیتاقتصادیتجربهایناموفق
و شکست خورده بود و نتیجه حاصل شده
نشان داد که هیچ گونه پیامد مثبتی برای
رفاهحالایثارگرانوجامعهنداشتهاست.

به دلیل اختالل یک ساعته در اینترنت

وزیرارتباطات«کارانه» یکماهمدیران
شرکتزیرساختراقطعکرد

جهرمی:برخیتنبیهبدنیرابرجریمهمالیترجیحمیدهند!
گـــروه اجــتــمــاعــی -در پــی اخــتــاالت
چندساعته اینترنت در روز جمعه ،آذری
جهرمی وزیــر ارتباطات مدیران شرکت
ارتباطاتزیرساختراجریمهکردودرپاسخ
بهکامنتیکیازکاربرانکهازوزیرخواسته
بود،برایراستیآزماییمدارکایناعمال
جریمهراهمارائهکند،گفت:چشم.
وزیــــر در پــســتــی تــوئــیــتــری و
اینستاگرامینوشت:
«امروز(جمعه) یک ساعت
در اینترنت اختالل داشتیم
و مقصر هم شرکت ارتباطات
زیرساخت بود« ،شرمنده آقای
وزیــر» گفتن! مدیران هم به درد
مردم نمیخورد و مشکل حل نمیشود،
باید تنبیه شوند تا حواسشان بیشتر جمع
شود .این ماه به هیئت مدیره ،معاون فنی و
مدیران مربوط کارانه تعلق نمیگیرد و در
صورت تکرار خداحافظ کارانه کل سال!
گفته بــودم که دربــاره حقالناس با کسی
تعارف ندارم!»

▪واکنش های متفاوت کاربران

درپیایناقداموزیر،برخیکاربرانهمیشه
در صحنه با این موضوع شوخی کردند که
تعدادیازآنراباهممرورمیکنیم:
*دلمون خنک نشد بیار کتکشون بزنیم.
*چه عجب که نگفتید که پای نهنگ تو
خلیج رفته روی کابل و باعث قطعی
شده.
*بگو برن تو اتاق و تا به کارای
بدشون هم فکر نکردن از
اتاقبیروننیان.
*کارانه چی هست حاال؟
میشه فارسیش رو هم بگید.
*ببین چقدر کارانه می گیرن که
نگرفتنش جریمه محسوب میشه!
*همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ کامنت
یکی از کاربران که نوشته :حاجی جان
تنبیه بدنی هم واسه مسئوالن انجام می
دید؟ گفته است :بعضی ها حاضرند تنبیه
بدنی بشوند اما جریمه مالی نه!
* خدا کند این رفتارها انتخاباتی نباشد.

تعداددانشآموزانهرکالسابتداییبیشتراز26نفرممنوع
62درصدکالسهاباالی26نفرهستند
گروه اجتماعی 40 -نفر حاال یکی دو نفر
بیشتریاکمتر؛بهنظرکمنیستتعدادمدارس
دولتی در مقطع ابتدایی که تعداد دانش
آمــوزان هر کالس حــدود  40نفر هستند.
وقتی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش تعداد دانش آموزان استاندارد هر
کالسابتداییرا 26نفراعالممیکندیعنی
ما با وضعیت مطلوب هنوز فاصله زیــادی
داریم .رضوان حکیم زاده می گوید :تراکم
کالسی نباید باالی  ۲۶نفر در دوره ابتدایی
باشد.ایندرحالیاستکهحدود ۶۲درصد
کالسهاتراکمباالی ۲۶نفردارندو۳۰۲۲
کالس درس نیز باالی  ۴۱نفر هستند .به
گــزارش ایسنا ،وی با اشــاره به چالشهای
تحققعدالتآموزشیتاکیدمیکند:بیشتر
رتبههای برتر کنکور هم شرایط اقتصادی و
اجتماعیبهتریداشتندکهبیانگرتفاوتدر
دسترسیبهفرصتهایبرابراست.

▪مطلوب20تا22نفر

▪مسئولنابهسامانیفعلیبنیاداست

وی درباره تراکم جمعیت دانشآموزی در
دوره ابتدایی اظهار کرد :طبق مصوبات
شــورای عالی آمــوزش و پــرورش ،تراکم
کــاســی نباید ب ــاالی  ۲۶نفر در دوره
ابتدایی باشد .نرخ مطلوب هم  ۲۰تا ۲۲
نفر اســت .این در حالی است که حدود
 ۶۲درصد کالس ها تراکم باالی  ۲۶نفر
دارند48.2 .درصد کالس ها  ۲۶تا ۳۵
دانش آموز 12.1 ،درصد کالس ها ۳۶
تا  ۴۰دانش آموز و 1.7درصد کالس ها
باالی  ۴۱دانش آموز دارند .آخرین آمار
نشان می دهد  ۳۰۲۲کالس درس باالی
 ۴۱نفر داریم .این اتفاق در مدارس خاص
رخ نمی دهد و در مدارس دولتی رخ می
دهد .چند سال دیگر کدرشته های خوب
کنکور نیز از دسترس طبقه متوسط خارج
خواهد شد.

از تعداد  4500زندانی مهریه
در بهمن 97

تعداد زندانیان مهریه به کمتر از
هزار نفر رسید
گروه اجتماعی -رئیس سازمان زنــدان های کشور هم
اکنون در حالی از کاهش آمار زندانیان مهریه به کمتر از
هزارنفرخبرمیدهدکهاینآماردربهمنسالقبل4500
نفر و در ابتدای امسال دو هزار و 500نفر بوده است .از
روزهایآخرسالقبلکهحجتاالسالموالمسلمینرئیسی
بهعنوانرئیسدستگاهقضامنصوبشد،ویبراساستاکید
مراجع ،بازنگری در قوانین احکام مهریه را در دستورکار
این قوه قرار داد به طوری که در 6اردیبهشت  98گفت:
«در خصوص مهریه اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که
داشتیم تذکر میدادند که بر این اساس الزم است بازنگری
جدیوفوریدربارهزندانیانمهریهصورتگیرد».اکنونبا
آماریکهجهانگیررئیسسازمانزندانهاازآخرینوضعیت
تعداد زندانیان مهریه در کشور ارائه می دهد کاهش جدی
را مشاهده می کنیم .به گفته وی تا اوایل امسال بیش از دو
هزارو ۵۰۰زندانیمهریهدرکشورداشتیم.ویبهمهرگفت:
با توجه به بخشنامه ای که در این خصوص صادر و دستور
بازنگری برخی پرونده ها اعالم شد تغییر قابل توجهی در
آمارها مالحظه شد.رئیس سازمان زندان ها اعالم کرد :با
توجهبهتالشهایصورتگرفتهدرراستایبخشنامهاخیر
قوهقضاییه ،آمارمربوطبهزندانیانمهریهخوباست.
▪اگر عمدا پرداخت نکند باید زندانی شود

وی افــزود :طبق آخرین آمــاری که سازمان زنــدان ها دارد
تقریبا تعداد این دسته از زندانیان زیر هزار نفر هستند و این
افراد کسانی اند که از پرداخت استنکاف کردند و اگر کسی
استنکاف کند باید زندانی شود .گزارش خراسان حاکی
است ،غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پیش
از این درباره رویکرد جدید صدوراحکام مهریه گفته بود :در
خصوصپروندههایمهریه،قانونمقررداشتهتنهادرصورتی
کهزوجتوانمالیپرداختمهریهراداشتهباشداماازپرداخت
آن امتناع ورزد ،بازداشت خواهد شد .اما در برخی موارد
گزارش شده که این الزام رعایت نشده و اجرا نشدن صحیح
قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است .رئیس قوه
قضاییهنیزباتاکیدبراجرایصحیحقانون،مقررکردندهرکجا
کهثابتشدزوجتوانپرداختمهریهراندارد،بایداززندانآزاد
شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته
باشدوازآنامتناعورزدبایدطبققانونبازداشتشود.

5
مسئوالن می گویند

فعالیت75مرکزتشخیص
زودرسسرطاندرکشور
رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت با
تاکید بر اهمیت تشخیص زودرس سرطان گفت:
ســال گذشته از مجموع  ۱۳۷مرکز تشخیص
زودرس سرطان در کشور ۷۵ ،مرکز افتتاح شد و
در حال تکمیل سایر مراکز هستیم .در این زمینه
با محدودیتهای کمبود بودجه روبهرو بودیم ،اما
امیدواریم مراکز باقی مانده نیز سریعتر به چرخه
ارائــه خدمات اضافه شوند.دکتر علی قنبری
مطلق به ایسنا گفت :در فاز اول توسعه برنامه،
برنامهریزی کشوری باید به تدریج توسعه یابد .در
همین زمینه برای ۵۰هزار نفر از جمعیت تحت
پوشش هر دانشگاه علوم پزشکی برنامه تشخیص
زودهنگام سرطان را در نظام شبکه بهداشتی در
نظر داریم.

تخصیص ۲هزارمیلیارداعتبار
رتبهبندیفرهنگیانازاولمهر
وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه
کشور برای تخصیص دو هزار میلیارد تومان اعتبار
رتبه بندی فرهنگیان از اول مهرماه بــه توافق
رسیدند .به گزارش مهر ،در دیدار دیروزسرپرست
وزارت آمــوزشوپــرورش با رئیس سازمان برنامه
و بودجه کــشــور ،دو طــرف بر پــرداخــت مجموعه
حقوق ،حقالتدریس و حقالزحمه نیروهای خرید
خدماتبهصورتماهانهوتخصیصدوهزارمیلیارد
تومان اعتبار رتبهبندی فرهنگیان از اول مهرماه
توافق کردند .بر همین اســاس ،دو طــرف توافق
کردند  ،حقوق،حقالتدریسوحقالزحمهنیروهای
خرید خدمات بهصورت ماهانه از اول مهر پرداخت
شود .همچنین صدور مجوز استخدام ۱۲هزار نفر
نیرو در قالب ماده ۲۸برای کل کشور صورت گیرد
وبهطورجداگانه دوهزارنفرنیروبهطوراختصاصی
در استان سیستان و بلوچستان استخدام شوند
و تخصیص دو هــزار میلیارد تومان از اول مهرماه
برای اجرای رتبهبندی معلمان و اختصاص دو هزار
و۵۰۰میلیاردتوماناعتباربراینوسازیوبهسازی
مدارس و تخصیص ۱۰۰درصد اعتبارات نوسازی
موردتاکیدوتاییدقرارگرفت.

