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مسئوالن می گویند

اتحادیه تاکسیرانیهای شهری:

رانندگان تاکسی توانایی نوسازی
ندارند
رئیس اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
گفت :با توجه به افزایش  110درصدی قیمت
خ ــودرو ،رانندگان تاکسی توانایی نوسازی
خــودرو را نــدارنــد .مرتضی ضامنی به فارس
گفت :با توجه به افزایش  110درصدی قیمت
خودرو نسبت به سالهای گذشته توان رانندگان
تاکسی برای نوسازی خودروها کاهش پیدا کرده
است و یک مشکل جدی داریــم که رانندگان
توانایی تامین وجه خــودروی جدید را ندارند
و نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تاخیر زیادی
مواجه شده است .ضامنی یادآور شد :استفاده از
منابع ماده  12قانون رفع موانع تولید میتواند
کمک کند در این خصوص کمک بیشتری برای
نوسازی داشته باشیم و از ایران خودرو تقاضا
کــرد هایــم که بر تولید ایــن خــودروهــای بهینه
متمرکز شود و تا پایان سال شرایط تولید آن را
افزایش دهد .رئیس اتحادیه تاکسیرانیهای
شــهــری کــشــور گــفــت :بــه واســطــه پیمایش و
صرفهجویی که این خودروها در مصرف بنزین
دارد در بازه زمانی پنج ساله یارانهای پرداخت
میشود که در تعدیل قیمت خــودروی تاکسی
تاثیرگذار است.

تایید تشدید مجازات اسید پاشی
از سوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشدید
مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان
ناشی از آن در جلسه امروز این شورا خبر داد .به
گزارش خراسان ،کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر از تایید
طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه
دیدگان ناشی از آن در جلسه دیروز این شورا خبر
داد و نوشت :طرح تشدید مجازات اسید پاشی و
حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که در دستور کار
امروز (روزگذشته -چهارشنبه)شورای نگهبان
قرار گرفته بود ،پس از بحث و بررسی مغایرت
نداشتن آن با شرع مقدس و قانون اساسی به
مجلس اعالم شد.

انتقاد آیتا ...سبحانی ازطرح
تعطیلی پنج شنبهها
آیت ا ...سبحانی از مراجع عظام تقلید از طرح
مسئله تعطیلی پنج شنبه ها در کشور انتقاد
کــرد و گفت :نباید اجــازه داد که ایــن موضوع
تصویب شود؛ در این زمینه مشکالت بسیاری
ایجاد می شــود که باید به آن توجه داشــت .به
گــزارش خبرگزاری حــوزه ،آیت ا ...سبحانی
دیــروز در دیــدار مدیر حوزه های علمیه گفت:
نباید اجازه داد که این موضوع تصویب شود؛ در
این زمینه مشکالت بسیاری ایجاد می شود که
باید به آن توجه داشت؛ ما نمی توانیم کارخانجات
بخش خصوصی را این گونه تعطیل و آن ها را
متضرر کنیم؛ از دیگر سو ،این دو روز تعطیلی
در جایی که ساعات کار مفید به حدی باشد که
این دو روز تعطیلی به جایی برنخورد؛ همچنین
ممکن است در سال های آینده به هر بهانه ای ما
را به سنت کشورهای مسیحی وادارند.وی درباره
تعطیالت حوزه هم به آیت ا ...اعرافی مدیر حوزه
های علمیه یــادآورشــد:روشــن  ،متفکر و طراح
هستید و امیدواریم که تعطیالت در حــوزه کم
شود؛ تعطیالت درعید بهترین وقت درس است،
ولی درس ها در دانشگاه و قم از بین می رود.

آمار تابلوهای بدون کلمه شهید
در تهران مشخص شد
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که آمار
تابلوهای بدون کلمه شهید مشخص شده است،
افزود :تا پایان آبان کمیته ویژه گزارش خود را در
این باره ارائه می کند.
عــلــی اعــطــاء دربـــــاره فــعــالــیــت کمیته ویــژه
بــررســی حــذف کلمه شهید از تابلوی برخی
معابر در پایتخت ،به فارس اظهار کرد :مطابق
هماهنگیهای انجام شده قرار نیست گزارش
کمیته ویژه هنگام انجام بررسیها ارائه شود،
ولی موضوع هنوز در کمیته در دست بررسی
است .وی با اشاره به این که  8مهر فعالیت کمیته
ویژه بررسی حذف کلمه شهید از تابلوی برخی
معابر تشکیل شده است ،گفت :قرار بود طی یک
ماه گزارش این کمیته در صحن اعالم شود ولی
به دلیل برخی موضوعات احتما ًال این موضوع
بیشتر به طول بینجامد ولی تا پایان آبان قطع ًا
گزارش را اعالم خواهیم کرد.سخنگوی شورای
شهر تهران ادامه داد :اطالعات و گزارش ها از
مناطق مختلف شهرداری واصل و فرمهایی نیز
به آن ها برای تکمیل ارائه شده است از رسانهها
درخواست کرده بودیم گزارش های خود در این
زمینه را به ما اعالم کنند که این اقــدام توسط
آن ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی
ما همچنان منتظر پاسخ در این زمینه هستیم.

 6شرط دولت برای انتقال
آب خزر به سمنان
هادی محمدی – عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران توضیحات جدیدی درباره موضوع
انتقال آب از دریای خزر به سمنان داد  .وی معتقد است با این انتقال مشکلی
برای دریای خزر ایجاد نمی شود وبیشتر انتقادها در این زمینه سیاسی و
بدون آگاهی است .به گزارش خراسان ،کالنتری با بیان این که قطع ًا در
روند اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان ،سازمان حفاظت محیط
زیست نظارت خواهد داشت ،خاطرنشان کرد  :حجم دریای خزر  ۸۶هزار
میلیارد متر مکعب است و با اجرای این طرح حداکثر در سال  ۲۰۰میلیون
متر مکعب آب برداشت میشود که عدهای میگویند آب خزر شور میشود
در حالی که با برداشت این میزان آب ،در نهایت شش دهم میلیون تن نمک
به دریای خزر بر میگردد یعنی یک و سه دهم درصد که میشود سه هزارم
ده هزارم درصد در  ۱۰۰سال که عدد زیادی نیست.وی ادامه داد :متاسفانه
اطالعات غلط میدهند و مسئله را سیاسی میکنند ،در سال ۹۳وزارت نیرو
و سازمان حفاظت محیط زیست آن زمان تصویب کرده بودند که از دریای خزر
ساالنهسهمیلیاردمترمکعبآببهدریاچهارومیهمنتقلکنندیعنی ۱۵برابر
این میزان آبی که االن میخواهد برداشت شود ،آن زمان هیچ کسی صدایش
در نیامده بود ،فقط ستاد احیای دریاچه ارومیه آن را رد کرد چون مطالعات
نشان داده بود که امالح دریای خزر سولفاته و دریاچه ارومیه کلرات است
بنابراین اگر این انتقال صورت میگرفت این آب در دریاچه رسوب میکرد
و مانع عمق گرفتن دریاچه ارومیه میشد ،امااالن که قرار است فقط یک
پانزدهم آن میزان آب منتقل شود این همه سر و صدا به پا کردهاند.کالنتری
اظهار کرد :بر اساس قانون ،سازمان حفاظت محیط زیست باید در مدت دو
ماه برای هر طرحی پاسخ دهد چه مثبت چه منفی ،اگر پاسخ ندهد طبق
همان قانون طرح خود به خود مصوب میشود ،وزارت نیرو مرداد درخواست
انتقال آب خزر به سمنان را برای ما فرستاد .ما هم بررسی کردیم و شش شرط
گذاشتیم و گفتیم حاال وزارت نیرو میخواهد اجرا کند یا نکند ،این شروط
هم الــزامآور است.وی در پاسخ به این که آیا با اجرای این طرح چند هزار
اصله درخت قطع میشود؟ گفت :شما اگر سنگی را هم جابه جا کنید آثار
زیست محیطی دارد ،دولت موظف است آب شرب ،بهداشت و صنعت تمام
شهروندان را در تمام کشور تامین کند ،این جزو وظایف وزارت نیروست و به
هیچ کسی هم ربطی ندارد ،وزارت نیرو تامینکننده آب شرب ،بهداشت و
صنعت در تمام نقاط کشور است ،آن ها راهش را بلدند که از کجا تامین کنند.

جامعه

داستان تکراری تنبیه بدنی
یک دانشآموز یزدی

این بار گوش یک دانش آموز
آسیب دید

رشد ۷۴درصدی زائران ایرانیاربعین
فرمانده قرارگاه اربعین ناجا با بیان این که در اربعین
امسال با رشد  ۷۴درصدی زائران روبهرو بودیم ،افزود:
در اربعین امسال ،سه هزار و  ۲۴۱زائر در اربعین زیر
یک سال ۷۰ ،هزار زائر زیر پنج سال و بیش از دو هزار
زائر باالی  ۸۵سال بودند .به گزارش تسنیم؛ سردار
محسن فتحیزاده   با بیان این که امسال  65درصد
از زائران ،مرد و  35درصد آن ها خانم بودند ،تصریح
کرد :عمده زائران ایرانی اربعین امسال از سنین 15
تا  55سال بودند.وی افزود :در اربعین امسال با رشد
 74درصدی زائران روبهرو بودیم ،سال گذشته یک
میلیون و  760هزار و امسال سه میلیون و  75هزار زائر
ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حضور داشتند.
فتحیزاده متذکر شد :سال گذشته  152هزار زائر
غیر ایرانی داشتیم و امسال این میزان به  205هزار
زائر افزایش یافته بود و در واقع با رشد  35درصدی
اتباع غیرایرانی در سفر اربعین روبهرو بودیم.فرمانده
قرارگاه اربعین ناجا خاطرنشان کرد :امسال مردم سفر
خود را هوشمندانه مدیریت کردند به طوری که در زمان
رفت ،دچار تراکم جمعیت در مسیرها نشدیم ضمن
این که با چالشی در کشور عراق روبهرو نبودیم به جز
یک مورد که با کمبود خودرو مواجه شدیم و به سرعت
آن موضوع نیز رفع شد.این مقام انتظامی ادامه داد:
با توجه به محدودیت های حمل و نقل امسال تبلیغ
کردیم که مــردم با وسایلنقلیه شخصی خود تردد
کنند و همین امر باعث شد که مشکالت سال گذشته
تکرار نشود.وی یــادآور شد :امسال دو سوم در واقع
حدود  65درصد سهم حمل و نقل برعهده مردم بود
البته زیرساخت های امسال نسبت به سال گذشته
در وضعیت مطلوبی قرار داشت و حدود  30درصد
پارکینگ ها توسعه یافته بود.

آغاز توزیع «شیر» در مدارس  ۸استان از ابتدای آبان
طرح توزیع رایگان «شیر» در مــدارس هشت
استان از آبان امسال اجرا میشود .به گزارش
فارس ،بر اساس تصمیم پنجمین جلسه بررسی
طرح توزیع رایگان شیر مدرسه ،از ابتدای آبان
امــســال ،ایــن طــرح اجــرایــی م ـیشــود .عباس
قبادی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی
ابالغیهای ،نحوه اجرای این طرح در امسال را به
انجمن صنایع فراوردههای لبنی ابالغ کرد .بر
اساس این ابالغیه ،هشت استان کمتر برخوردار
بوشهر ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان،
کرمان ،ایالم ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد
و هرمزگان برای توزیع رایگان شیر مدرسه در
نظر گرفته شدهاند .علی الهیار ترکمن معاون
برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آمــوزش و
پــرورش پیش از این گفته بود که ستاد تنظیم
بــازار ،پیشنهادی دارد که برای هشت استان
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محروم کشور ،شیر اختصاص دهند و خودشان
حمایت کنند .این خبر حاکی است ،طرح توزیع
شیر رایگان در مدارس کشور از سال  ۱۳۷۹با
پوشش قرار دادن  ۱۰هزار دانشآموز در کشور
آغاز شد؛ این طرح ادامه پیدا کرد تا آن که کمکم
تمام دانشآموزان در سراسر کشور چه آنها که
در مدارس روزانه تحصیل میکردند و چه آنان
که در شبانهروز یها درس میخواندند تحت
پوشش شیر مدرسه قرار گرفتند؛ حتی در این
طرح فرقی بین دانشآموزان محصل در مدارس
دولتی و غیردولتی وجود ندارد .بر اساس این
طرح مقرر شده بود که بین دانشآموزان ۷۰
نوبت شیر در طول سال تحصیلی توزیع شود،
اما این میزان طی سا لهای گذشته همواره
کمتر از این میزان بود و در نهایت طی دو سال
گذشته قطع شد.

▪ماجرای پارکینگ ها

فرماندهقرارگاهاربعینناجابهموضوعسرقتدرپارکینگ
ها اشاره و بیان کرد :از نظر ما شهرهای مرزی و مرزها در
اربعین امنترین نقطه هستند ،فضا برای جرم و تخلف
محدود است به جز یک مورد که در پارکینگ چزابه اتفاق
افتاد و یک سارق حرفهای با پوشش زائر وارد پایانه شد و
به محض این که به پلیس گزارش دادند در همان صحنه
سرقت،سارقرادستگیرکردیم.فتحیزادهگفت:ارتکاب
جرایم با توجه به ظرفیت های ناجا بسیار سخت و محدود
بود 97 ،درصد جرایمی که در اربعین به وقوع میپیوست
به سرعت کشف و با آن برخورد میشد.این مقام انتظامی
درباره امدادهای ناجا و کنترل ترافیک هوایی نیز بیان
کرد :در این زمینه به دلیل پروازهای بسیار ،برج های
مراقبت سیار داشتیم و زمانی که حادثهای روی میداد،
مجروحان را از مهران با بالگرد به ایالم و با ظرفیت ارتش و
سپاه آن ها را به شهرها منتقل میکردیم.وی افزود :یکی
از مهم ترین موضوعات مدنظر ما کنترل جمعیت است که
اگر مدیریت نشود حوادث دلخراشی به وجود میآورد ،ما
مدیریت مرزها را با توجه به ظرفیت های خود و همچنین
کشورعراقبررسیمیکردیمکهاگرمشکلیوجودداشت
آنراازمرزهایخودکنترلکنیم.بهگفته فرماندهقرارگاه
اربعین ناجا ،در اربعین سال  98حدود دو میلیون و 11
هزار سند مسافرتی و برگ تردد چاپ شد که سال گذشته
این میزان  895هزار مورد بود.فتحیزاده ادامــه داد:
افزایش تعداد تقاضابرای چاپ گذرنامه از جمله چالش
های امسال در اربعین بود ،هنگم مواجه شدن با صف
های طوالنی گذرنامه ،تصمیم گرفتیم صدور برگ تردد
را جایگزین کنیم که با حمایت های وزیر کشور و مسئوالن
مربوطاینمسئلهبهسرعترفعشدوتوانستیم 600هزار
برگ تردد را چاپ کنیم و به دست زائران برسانیم.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد با اشاره
به سیلی خوردن دانشآموز یک مدرسه در یزد،
گفت :با خاطیان برخورد قانونی میشود.به
گزارش آفتابنیوز ،معاون یکی از مدارس ناحیه
یک یزد در اقدامی عجیب مبادرت به تنبیه بدنی
یک دانــش آمــوز کرد که بر اثر این حرکت وی،
گوش دانشآموز دچار آسیب شد.با وجودی که
تنبیه بدنی سالهاست که از مدارس ایران حذف
و تنها به خاطرهای در ذهن افرادی تبدیل شده
که خود االن صاحب فرزندان مدرسهای هستند،
اما این اقدام معاون مدرسهای در یزد تاسف همه
را برانگیخته است.زهرا امیرچخماقی رئیس
آموزش و پرورش ناحیه یک یزد درباره این حادثه
با اشاره به این که این اتفاق رخ داده اظهار کرد:
آموزش و پرورش در حال بررسی دقیق ابعاد این
موضوع است.وی تصریح کرد :به طور قطع پس از
بررسیهای الزم و پیگیریهای قانونی ،با خاطی
یا خاطیان این اتفاق ناراحت کننده برخورد جدی
و قانونی صورت میگیرد.

تکذیب خبر حذف زندان برای
مهریه از سوی عضو کمیسیون
حقوقی مجلس
یکعضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسخبر
حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد.کاظمی
درواکنشبهانتشارخبریمبنیبراینکهمجلس
زندان برای مهریه را ممنوع کرد ،گفت :این چنین
نیست .طرحی در کمیسیون در این خصوص در
حال کارشناسی است که بیان میکند ،پرداخت
مهریه متناسب با تــوان ریالی پرداخت کننده
باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود .وی
افزود :یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد سکه به
ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد
پرداخت کننده دریافت شود .این ریال براساس
نرخ بانک مرکزی تطبیق داده میشود فرض
کنید اگر سکه چهار میلیون تومان است و توان
فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم
سکه محاسبه میشود.

