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اخبار

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
از کار تعلیق شد

وزیر آموزش و پرورش
درواکنش به اقدام نمایندگان

تصمیم درباره حذف زبان
انگلیسی از مدارس فقط در
صالحیت آموزش و پرورش است

جامعه

(ع)

اگرچه خبرها از شکستن رکورد حاضران و
شرکت کنندگان در آیین آسمانی پیاده روی
اربعین حکایت دارد امــا قصه  ،قصه ده ها
میلیون دل در حسرت مانده زیارت کربالی
حسین(ع) است که از سراسر عالم به سمت
و سوی بین الحرمین کربال پرواز کرده است.
این جا ،این سوی عالم ،آن جا آن دورها ،آن
دوردست های آفریقا  ،آمریکا و اروپا بسیارند
دل هــای در آرزو مانده زیــارت حــرم سید و
آقای کربال حضرت اباعبدا ...الحسین علیه
السالم .همه دل هایشان را روانه طریق نجف
به کربال کرده اند .هرلحظه که به روز اربعین

دانشگاهها باید
پژوهش فروشی کنند

نزدیک ترو نزدیک تر می شویم ،انگار دل هم
برای پرواز به آن آستان سرخ در شور و اشتیاق
بیشتری است.خوشا آنان که پس از چند روز
پیاده روی ،در اولین نگاه شان به گنبد و بارگاه
حضرت اباعبدا ،...اشک شوق گونه هایشان
راخیسمیکندوگوییاولیننگاهبهآنگنبد
مطهرتمامخستگیهایماندهدرتنوجانرا
از میان بر می دارد.نگاهی که سرتاسر عشق
و ارادت و پاکی است؛ نگاهی که هر بینندهای
آرزو دارد هیچ گــاه تمام نشود و زمزمه ای
زیــر لــب کــه زیباترین واژگـــان عالم اســت؛
السالم علیک یا اباعبدا ...الحسین..

 2عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:

مصوبه ای درباره فیلتر«گوگل پلی»نداشته ایم
محمد جـــواد رنجبر-
طی چند روز اخیر خبری
مــبــنــی بــر صــــدور دســتــور
فیلتر پلی استور گوگل در
فضای مجازی منتشر شد
که دیــروز دو تن از اعضای
کــارگــروه تعیین مصادیق
مــجــرمــانــه اعــــام کــردنــد
مصوبه ای دربـــاره فیلتر
گوگل پلی نداشته ایم.به
گزارش خراسان ،از  21مهرماه امسال نامهای منتسب
به سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی در
شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در آن
از اپراتورهای اینترنتی خواسته شده پلی استور گوگل
را در اسرع وقت مسدود کنند .اما هیچ منبع رسمی
این نامه را تایید نکرده است ،در همین حال گفته می
شد منابعی در شرکتهای ارائه دهنده اینترنت مدعی
شدهاند که نامهای با این مضمون دریافت کردهاند.با
این حال ،دیروز دو تن از اعضای کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه در گفت و گو با جماران تأکید کردند :تاکنون
در جلسات این کارگروه موضوع فیلتر کردن پلی استور
گوگل و رفع فیلتر توئیتر مطرح نشده است.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مجلس و عضو کارگروه
مذکور با ابراز بی اطالعی از وجود چنین نامه ای ،اظهار
کرد :از سال  96که رفع فیلتر توئیتر را مطرح کردیم،
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برگزار نشده بود ولی
طی یکی دو ماه گذشته سه جلسه برگزار شده است .در

این جلسات هم نه بحث
فیلتر گوگل پلی مطرح
شده و نه تصمیمی در این
بــاره گرفته شــده اســت.
وی در پاسخ به این سؤال
که «آیا سرپرست معاونت
فضای مجازی دادستانی
کل کشور میتواند بدون
ایــن کــه ایــن مــوضــوع در
کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه مطرح و تأیید شود ،در این گونه موارد اقدام
کند؟» گفت :معموال مصوبات کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه توسط ایــن مقامات اعــام می شــود .امــا در
جلسات کارگروه هم تاکنون این موضوع مطرح نشده
است.وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره رفع فیلتر
توئیتر گفت :در جلساتی از کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه که حضور داشته ام ،تاکنون این موضوع در
دستور کار قــرار نگرفته و دربــاره آن تصمیمی گرفته
نشده است.محمد کاظمی ،دیگر عضو کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه نیز با ابراز بی اطالعی از چنین نامه
ای ،گفت :کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره فیلتر
پلی استور گوگل جلسه ای نداشته است.
تاکنون هیچ کــدام از مسئوالن دستگاه قضایی و
دادستانی کل کشور صدور چنین نامه ای را تأیید یا
تکذیب نکرده اند .بنابر این باید منتظر باشیم و ببینیم
که در روزهای آینده چه سرنوشتی در انتظار فیلتر شدن
یا نشدن پلی استور گوگل است.

یک منبع آگاه :نامه فیلترینگ «گوگل پلی» صحت دارد
یک منبع آگاه از صحت نامه ارسالی با محتوای فیلترینگ «گوگل پلی» خبر داد.این منبع آگاه در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،صحت نامه ارسالی با محتوای درخواست فیلترینگ «گوگل پلی» ( )Google playرا تایید کرد.
وی گفت :نامهای درباره درخواست فیلترینگ گوگل پلی یا همان پلی استور ( )Play storeتهیه شده است.پیش
از این در فضای مجازی نامهای منتسب به جواد جاویدنیا ،سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
منتشر شده بود که در آن به مسدودسازی پلی استور گوگل در «حداقل زمان ممکن» اشاره شده است.

رئیس جمهور:

عکس:مهر

یک منبع آگــاه از تعلیق از کــار رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری با حکم دادگــاه مرتبط با
سانحه سقوط هواپیمای مسافری در یاسوج خبر
داد.بــه گــزارش مهر ،دیــروز چهارشنبه در یکی
از روزنامه های همسو با دولت ،به نقل از یکی از
ممیزان سازمان هواپیمایی کشوری از صدور
حکم تعلیق برای ریاست سازمان هواپیمایی
کشوری از ســوی دادگ ــاه رسیدگی کننده به
پرونده سانحه سقوط هواپیمای یاسوج ،انتقاد
شده بود.
پ ــرواز شــمــاره  ۳۷۰۴هواپیمایی آســمــان در
تاریخ  ۲۹بهمن  ۹۶با شش نفر خدمه پروازی
(خلبان ،کمک خلبان ،دو مهماندار و دو نیروی
امنیت پرواز) و  ۶۰مسافر( ۵۹بزرگ سال و یک
کودک) برابر برنامه پروازی از فرودگاه مهرآباد
تهران در ساعت  ۸:۰۵به پرواز درآمد و پس از
گذشت حــدود یک ساعت و  ۲۵دقیقه از آغاز
پرواز ،مکالمه بین خلبان هواپیما و برج مراقبت
فرودگاه یاسوج قطع و هواپیما در حوالی  ۹مایلی
شمال فرودگاه یاسوج دچار سانحه شد.
براین اساس شنیده شده که دادگاه بدوی ،حکم
تعلیق از کار برای علی عابدزاده رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری صادر کرده است.
یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر با تأیید صدور
حکم تعلیق برای معاون وزیر راه و شهرسازی
در دادگ ــاه بــدوی رسیدگی به سانحه سقوط
هواپیمای تــهــران-یــاســوج در زمستان سال
 ،۹۶علت آن را تشخیص مقصر بودن سازمان
هواپیمایی کشوری در صدور مجوز پرواز برای
این هواپیما دانسته است.
در گزارشی که سه کارشناس رسمی دادگستری
در حوزه هوانوردی تهیه کرده اند ،مجموع سهم
تقصیراتی که سازمان هواپیمایی کشوری و
شــرکــت هــواپــیــمــایــی آســمــان از ای ــن سانحه
داشتهاند ۸۰ ،درصد و سهم کروی پــروازی ۵
درصد تعیین شده است.
ایــن در حالی اســت که در گزارشی که اسفند
سال  ۹۶از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در
خصوص سانحه سقوط پرواز تهران-یاسوج تهیه
شدهبود،علتاصلیسانحهاشتباهخلبانوعامل
انسانی اعالم شده بود.

چند قدم مانده تا کربالی حسین
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واکنش وزیر نیرو درباره حواشی
جدید انتقال آب خزر به سمنان

تصمیم جدیدی نگرفته ایم
هادی محمدی – انتشار نامه منتسب به رئیس سازمان محیط زیست
درباره موافقت با انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی در روزهای
قبل مجدد چالش میان مخالفان و موافقان را به اوج رساند به طوری
که نمایندگان شمال کشور مجلس نیز در یکی از جلسات این هفته
اعتراض شدید خود را اعالم کردند.روز گذشته اردکانیان وزیر نیرو
که یک طرف این مناقشه به شمار می رود ،در جمع خبرنگاران دولت
هرگونه تصمیم جدید یا قطعی برای انتقال آب خزر را رد کرد .وی
ادامه داد :مجوز اولیه در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فالت
مرکزی مربوط به سال  ۱۳۹۱است و بعد از آن سازمان محیط زیست
بررسیهایش را انجام میدهد که مجوز زیست محیطی صادر شود
یا صادر نشود یا مشروط صادر شود .تا سال  ۹۶هیچ عالمتی از این
لحاظ وجود ندارد و در سال  ۹۶یک مجوز مشروط داده شده اما چون
شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷یک مجوز مشروط دیگر داده شده
که آن هم عملیاتی نبوده و آن چه در این روزها رخ داده ،نه موافقت
با طرح است ،نه مخالفت با طرح  ،همچنین نه موافقت مشروط و نه
بررسی مجدد طرح است.اردکانیان گفت :در یک جلسه با حضور
معاونان محیط زیست ،مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و
سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو ،سلسله اطالعاتی را خواستند تا
مطالعات جدید انجام شود و آن را بررسی کنند .این همه ماجراست و
کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.
▪انتقال آب خزر وزادگاه رئیس جمهور

اما استان سمنان که مقصد اصلی این انتقال آب اســت ،زادگــاه
رئیس جمهور هم به شمار می رود  .بر این اساس خبرنگاری از وزیر
نیرو پرسید :آیا دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان ،وجود
زادگــاه رئیس جمهور در آن استان است که وی در پاسخ ضمن رد
این فرض گفت :دولــت و همه
وزیران بر اساس قانون ،همه
مــاحــظــات فــنــی ،زیست
محیطی و اجــرایــی را در
نظر می گیرند و غیر از این
هم نخواهد بود.

رئــیــس جمهور بــا تاکید بــر ای ــن مــوضــوع که
دانــشــگــا ههــا بــایــد از علم فــروشــی بپرهیزند،
گفت :دانشگا هها باید پژوهش فروشی کنند و
به فضایی دست یابند که برای این پژوهشها
بخشهای دولتی ،خصوصی و همه نهادهای
داخلی و خارجی سر و دست بشکنند.به گزارش
مهر ،حجتاالسالم حسن روحانی صبح دیروز در
آیین بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد ،افزود:
امروز صحبتهایی درباره بودجه دانشگاهها و
اداره آن مطرح شد و موافقم که این موضوعات
باید توسط دانشگاهها مدیریت شود .دانشگاهها
در این زمینه باید بتوانند روی پای خود بایستند
و بودجه خــود را تامین کنند.وی با اشــاره به
وجود دانشگاههایی در دنیا که از کمک دولتی
بینیاز هستند یا مبلغ بسیار کمی از این کمکها
استفاده میکنند ،خاطرنشان کرد :دانشگاهها
باید پژوهش فروشی کنند و به فضایی دست
یابند که برای این پژوهشها بخشهای دولتی،
خصوصی و همه نهادهای داخلی و خارجی
سر و دست بشکنند.رئیس جمهور با تاکید بر
این موضوع که دانشگا هها باید از علم فروشی
بپرهیزند ،افزود :کلید خودکفایی دانشگا هها
ارتباط آن ها با بخش خصوصی و بخش تولید و
صنعت است .هرچند این کار شروع شده ولی
باید تسریع شود.وی با بیان این که دانشگاهها
این ظرفیت را دارند که با کمک بخش خصوصی
به خودکفایی برسند و بودجه خود را فارغ از کمک
دولتی تامین کنند ،افزود :دولت محدودیتهایی
دارد که باعث مشکالتی برای دانشگاهها شده
است ولی این موضوع با اتصال دانشگاه و بخش
خصوصی رفع خواهد شد.روحانی اظهار کرد:
کــار خصوصی با کــار دولتی فــرق میکند .در
این زمینه باید دانشگاهها را به مراکز تولیدی و
برنامهریز جامعه متصل کنیم و با وضعیت جدید
تطبیق دهیم و خودمان را آماده کنیم.
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یکچهارم«زنان»ایرانیروستانشینهستند
هادی محمدی – یکی از پرحاشیه های حوزه
آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت طرحی
بود که برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن
بودند تا تدریس انحصاری زبان انگلیسی را در
مدارس متوقف کنند هرچند این طرح در ابتدایی
ترین مراحل بوده و هنوز جزئیات زیــادی از آن
منتشر نشده اما واکنش های زیادی را در افکار
عمومی در پی داشت.
روز گذشته محسن حاجی صادقی وزیر آموزش و
پرورش در حاشیه نشست دولت آب پاکی را روی
دست همه ریخت و تصمیم گیری در این باره را
در صالحیت شــورای عالی آمــوزش و پــرورش و
نه مجلس شــورای اسالمی دانست .وی گفت:
مناسب تر ایــن بــود که ایــن پیشنهاد در مرجع
تخصصی خود بررسی می شد تا اگر یک درس
ضرورت دارد ،تدریس شود و اگر ضرورت ندارد
حذف شود البته مرجع این کار شــورای عالی
آموزش و پرورش است.
▪تــوصــیــه وزیــــر بــه والـــدیـــن بــــرای خرید
کتاب های درسی

وزیر آمــوزش و پــرورش همچنین دربــاره کمبود
کتاب های درسی نیز با بیان این که 142میلیون
جلد کتاب برای سال تحصیلی جدید چاپ شده
و مشکلی در این زمینه نداریم ،افــزود :والدین
باید در سامانه ثبتنام کنند و کتابهایشان را
در مدرسه تحویل بگیرند و از بازار آزاد خریداری
نکنند ،البته ضعفی در برخی مناطق داریــم.
همچنین برخی والدین هم منازلشان جابه جا
شده که تأکید کردهایم هر چه سریع تر مشکالت
در ایــن زمینه بــرای دریــافــت کتاب رفــع شود.
خبرنگاری از وزیــر درب ــاره برخی مــدارس که
دانشآموزان را در سال آخر به سمت موسسات
کنکور سوق می دهند پرسید که وی در پاسخ
تصریح کرد :به همه مدارس توصیه کردیم که این
کار را انجام ندهند.

بــراســاس آمــارهــای ســال  ۹۵مــرکــز آمــار
ایــــران ۱۰ ،میلیون و  ۱۰۰نفر از زنــان
ایرانی روستانشین هستند؛ زنانی که با
وجــــود فــعــالــی ـتهــای ســخــت در زمینه
کشاورزی ،قالی بافی ،دام پــروری ،سبک
زندگی متفاوت و با ارتقا و پیشرفت امکانات
بهداشتی در دوران پس از انقالب ،به نظر
میرسد هنوز به امکانات بهداشتی و درمانی
دسترسی مطلوبی ندارند.
شــهــا کــاظــمــیپــور جــمــعــی ـتشــنــاس و
جامعهشناس بــا اش ــاره بــه آمــارهــای سال
 ۹۵مرکز آمــار ایــران به ایسنا گفت :طبق
آمارها بیش از نیمی از جمعیت ایــران در
اوایل انقالب روستانشین بودند یعنی ۴۷
درصد شهرنشین و  ۵۳درصد روستانشین
بودند اما به مرور زمان ضریب شهرنشینی
در کشور افــزایــش و ضریب روستانشینی
کاهش یافت ،به طوری که در سال ۱۳۹۵
حــدود  ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور
را روستانشینان تشکیل میدادند یعنی
معادل  ۷۵درصد جمعیت کشور شهرنشین
و  ۲۵درصد روستانشین بودند.وی با بیان
این که کاهش ضریب روستانشینی در کشور

به سه علت بستگی دارد ،اظهار کــرد :در
دوران انقالب جمعیت ایران به دلیل افزایش
باروری با رشد شدیدی همراه بود ،اما باتوجه
به این که اقتصاد روستانشینان مبتنی بر
کــشــاورزی اســت ،کــشــش جــذب جمعیت
اقتصاد کشاورزی اشباع شد و درنهایت با
نوعی سرریز جمعیتی در روستاها مواجه
شدیم ،یعنی جمعیت رشد کرد اما اقتصاد
توانایی جذب جمعیت روستانشین را نداشت
در نتیجه روستانشینان به سمت شهرها
مهاجرت کردند و این موضوع باعث افزایش
جمعیت شهرها شد.
از سوی دیگر نیز افزایش جمعیت روستاها
در دوران انــقــاب بــاعــث شــد بــرخــی از
روستاهای پرجمعیت به شهر تبدیل شوند.
ایــن جامعهشناس بــه عامل دیگر کاهش
ضــریــب روستانشینی در کــشــور اشـــاره و
تصریح کرد :در دورانی که شهرها به دلیل
افزایش جمعیت و مهاجرت گسترش یافتند،
برخی از روســتــاهــای اط ــراف بــه مجموعه
شهری پیوستند و این نیز عامل دیگری در
کاهش ضریب روستانشینی بود تا ضریب
شهرنشینی در سال  ۹۵به  ۷۵درصد برسد.

