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رئیس فراکسیون زنان از طرحي براي تساوي دیه زن و مرد خبر داد

ﺧﺒﺮ

هاشمی :موضوع بنیاد تعاون سپاه
را سیاسی نکنید

خیز برابري

کاهش مراجعه مردم
به دندانپزشکی

 رئیس شــورای شــهر تهران درباره اطالعیه بنیاد
تعاون ســپاه مبنیبر عدم بدهی به شهرداری تهران
واکنش نشــان داد .محسن هاشمی در حاشیه جلسه
علنی شــورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه امروز شــورای شهر جلسه آرامی را سپری کرد،
در مورد اطالعیه بنیاد تعاون سپاه مبنیبر عدم بدهی
به شهرداری تهران ،گفت :به نظرم الزم نیست در این
خصوص صحبت کنیم ،چراکه اعداد و ارقام بدهی و
طلب مشخص است و شهرداری تهران مدعی طلب
از یکی از ارگانهای وابســته به این تشکیالت است و
گزارشــی داده و حاال در آن سمت میگویند که بدهی
ندارند و باید شهردار تهران بنشیند و بررسیهای الزم
را انجام دهد .هاشــمی افزود :گزارشی از بازرسی کل
کشور دریافت کردیم که یکی از شرکتهای وابسته به
نام رسا تجارت مبین به شــهرداری بدهکار است که
معاونت مالی شــهرداری نیز در گزارشی این موضوع
را تأیید کرد و در جلســه هماندیشــی یکشنبه نیز در
مورد این موضوع صحبت شــد و حاال باید شــهردار
تهران در ایــن زمینه صحبت کند .وی بــا بیان اینکه
الزم است که بنیاد تعاون و شــهرداری تهران درباره
این مســئله صحبت کنند ،گفت :اجازه دهید بیش از
این صحبت نکنیم و این مسئله به موضوعی سیاسی
بدل نشود ،چراکه یک طلب است و در آرامش باید آن
را پیگیری کنیم .هاشمی در مورد تحقیق و تفحص از
شــهرداری تهران که بنا بر گفته تعدادی از نمایندگان
مجلــس ،در مجلس کلید میخورد ،تصریح کرد :من
از این موضوع خبر ندارم و شخصا درخواستی در این
موضوع نداشتم.

معافیت خودروهای هیبریدی و
برقی از رزرو طرح ترافیک
 شرق :بنــا بر اعالم مسئوالن معاونت حملونقل
و ترافیــک ،خودروهای هیبریــدی و برقی از الزام به
رزرو روزانه طرح ترافیک قبل از تردد ،معاف شــدند.
بر اساس قانون ،همه خودروهای فاقد سهمیه قبل
از ورود به محــدوده طرح ترافیک ملــزم به رزرو و
خرید مجوز بودند .این کار در سامانه »تهران من« در
قسمت خدمات طرح ترافیک درخواست انتخاب روز
انجام میشــود .بر اساس برنامهریزی جدید سازمان
حملونقل و ترافیک و ســازمان فنــاوری اطالعات
شــهرداری تهران ،خودروهــای هیبریدی و برقی که
بر اســاس قانون به علت آالیندهنبودن از تخفیف ۹۰
درصدی عوارض طــرح ترافیک برخوردارند ،پس از
این نیــاز به رزرو روزانه نیز ندارنــد و هزینه عوارض
آنها پس از ثبت تردد در دوربینها محاســبه شده و
از حسابشان کسر خواهد شد .دارندگان این خودروها
که قبال اطالعات خود را در دفاتر خدمات الکترونیک
شــهر ثبت کردهاند ،بایــد از ثبت ایــن اطالعات در
ســامانه مطمئن شــوند .هیبریدیبــودن خودرو در
ســامانه »تهران من« در بخــش »خودروهای تحت
پوشش من« و زیر عنوان »سوخت« به رنگ سبز قابل
مشاهده است.

توان کشور ،تولید غذا
برای  ۵۰میلیون نفر است
 شــرق :رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست
گفت :بــا بهرهوری موجــود ،فقــط میتوانیم برای
 ۵۰میلیــون نفر غذا تولید کنیــم و مابقی آن را وارد
میکنیم .عیســی کالنتری ضمن تشــریح وضعیت
تاالبها در کشــور اظهار کرد :در دولــت این موارد
تا حدودی بهتر شــده ،ولــی قوانین ،دســتگاههای
اجرائی را گیــر انداخته اســت؛ بهعنوانمثال قانون
برنامه ششــم میگویــد در  ۹۵درصــد محصوالت
کشــور باید خودکفا شــویم و در این صورت باید ۳۶
میلیون مترمکعب آب دیگر برای بخش کشــاورزی
تأمین کرد ،درحالیکه چنین ظرفیتی وجود خارجی
نــدارد .معــاون رئیسجمهور در بخــش دیگری از
صحبتهای خود گفت :با توجه به خشکسالیهای
یک دهه گذشــته پیشبینی میشود این وضعیت تا
 ۲۰ســال آینده ادامه داشته باشــد و تاالبها ،اولین
قربانی خشکســالی هســتند .وی برداشت بیش از
حد از رودخانهها را موجب خشکی تاالبهای کشور
دانســت و گفت :بیش از  ۸۰درصد تاالبهای کشور
فاقد آب هســتند یا در وضعیت بحرانی شدید بهسر
میبرند .کالنتری با بیان اینکه حقابه زیستمحیطی
باید بــرای تاالبهــا اختصــاص یابد ،اظهــار کرد:
وزارت نیــرو در ســه دهه گذشــته هیــچگاه حقابه
زیستمحیطی برای تاالبها تعیین نکرده و هماینک
حدود  ۱۲میلیارد مترمکعب حقابه برای تاالبهای
کشور تعیین شده است .معاون رئیسجمهور افزود:
ســازمان حفاظت محیط زیســت مدعی اســت این
حقابه  ۲۵میلیارد مترمکعب است.
کالنتری خشکی تاالبها را منتج به افزایش اثرات
مخرب ریزگردها در جنوب کشور دانست و گفت :این
وضعیــت اکولوژی منطقه را برهــم میریزد و وقتی
تاالبی خشک میشود ،بافت گیاهی و جانوری تخریب
میشــود و گردوغبــار برمیخیــزد .وی تاالبها در
کشورمان را اولین قربانی خشکسالی دانست و اظهار
کرد :بخشــی از این وضعیت به دلیــل زیادهخواهی
انسان اســت ،چراکه کل آبهای سطحی و زیرزمینی
را مصــرف کرده ،ولی حقابه طبیعــت را نمیپردازد.
بخش کشــاورزی نمیتواند تمام آبهای ســطحی
را از آن خــود بدانــد ،اما متأســفانه تالش میشــود
تا این کشــاورزی بــه هر قیمتی حفظ شــود ،بنابراین
سیاستهای کالن باید تغییر کند.

شــهرزاد همتي :رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراي اسالمي از آمادهشدن
طرحي براي تساوي دیه زن و مرد خبر داد و گفت :بهزودي امضاهاي این طرح
جمعآوري و به هیئترئیسه تقدیم ميشود .بر اساس قانون مجازات اسالمي
ایران و مطابق فتواي بســیاري از فقهای شیعه و سني ،دیه زن نصف دیه مرد
است .این رأي در میان فقها مخالفاني نیز دارد .دلیل عمده گروه اول ،تصریح
برخي از روایات بر نصفبودن دیه زن نســبت به مرد اســت .گروه دوم نیز با
تمسک به اطالق آیه قرآن و برخي از روایات دیگر به تساوي دیه زن و مرد فتوا
دادهاند .در این گزارش ،این نظریات تا حدودي تجزیه و تحلیل و ارزیابي شــده
و دیدگاههایي نیز ارائه شــده است .با وجود تأکید دین اسالم به برابري حقوق
افراد ،قانون مجازات اســالمي حاوي مقررات متفاوتي دربــاره زنان و مردان
است که گویا هدف از این تفاوتها ،جنبه حمایتي آن براي زنان و مردان است؛
مسئلهاي که در شرایط امروزي و با توجه به پررنگشدن نقش اجتماعي زنان،
کفه ترازوي عدالت را به ســوي مردان سنگینتر ميکند .بر اساس ماده ۵۵۰
قانون مجازات اسالمي ،دیه زن نصف دیه مرد بوده و علت آن ،جدا از مسائل
فقهــي ،تفاوت جایگاه اجتماعي و اقتصادی زنان در برابر مردان عنوان شــده
است .با نگاهي به شرایط زندگي امروزي ،به نظر ميرسد دغدغه اجتماعي و
اقتصادي براي این تفاوت دیگر حل شــده باشد؛ اما نگاه غالب بر موضوعات
حقوقي ،این مســئله را در تمام این ســالها برنتابیده و تنها جایي کوتاه آمده
اســت که دیه ،دیه تصادفات باشــد و شــخصي غیرحقیقي ،یعني شــرکت
بیمه ،ناچار به پرداخت آن باشــد که همیــن برابري نیز با زیادهخواهي برخي
سازمانهاي بیمهگر ،دو سال است قطعي شده است.
جان در برابر جان
پروانه سلحشوري ،رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراي اسالمي ،درباره
تصمیم فراکسیون زنان مجلس شوراي اسالمي براي ورود به ماجراي دیه زنان
و مردان به »شرق« ميگوید :ما از ابتداي ورود به مجلس ،روي ماجراي تساوي
دیه زنان و مردان فکر کرده بودیم .از ابتدا نیز در مسئله تفاوت در ارث که نص
صریح قانوني دارد ،ورود پیدا نکردیم؛ اما دوســتان چند مقوله را با مبناي ارث
در نظر ميگیرند .در حالــي که ما در آیات درباره قصاص ميبینیم که خداوند
ميفرمایند :النفس بالنفس؛ یعني انسان را در برابر انسان در نظر گرفتهاند. ...
او افزود :همانطور که ميدانید ،در بحث دیه تصادفات ،این مســئله حل شده
است و مشکلي وجود ندارد؛ اما این مشکل را در قصاص نفس داریم .مثال در
زمان قتل آتنا ،دختر کوچک پارسآبادي ،وقتي خانوادهاش درخواست قصاص
نفس را کرده بودند ،دادگاه اعالم کرده بود باید تفاضل دیه زن و مرد پرداخت

شــود تا اعدام صورت بگیرد و به نظر ميرســد اتفاقاتــي از این قبیل ميتواند
حرمت اجتماعي را خدشهدار کند و از کارهایي است که ميشود رویش کار کرد
و ما هم به کمک دوســتان حقوقدان کارهاي تحقیقاتي مربوط به این مسئله
را انجام دادیم و از طرف دیگر شــوراي فقهي و حقوقي به مســئله وارد شد.
سلحشوري تأکید کرد :ما به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم منتظر ورود دولت
به این مسئله شویم تا الیحه بدهد ،زمان زیادي طول خواهد کشید و خود ما هم
تا طرحي که ميدهیم به صحن برسد ،سالها طول ميکشد و االن طرحهایي
داریم که بعد از دو سال هنوز به صحن نرسیدهاند و طرح اصالح سن ازدواج را
هم هنوز نتوانستهایم به صحن برسانیم؛ بنابراین به این فکر افتادیم که استارت
کار را بزنیم و اســتداللهاي خود را بیان کنیم .ميدانیم راه ســختي در پیش
داریم و قطعا به این ســادگي پیش نخواهد رفت و حتي نميدانیم نمایندگان
چه واکنشي دارند و امضاي پاي این طرح به چند نفر خواهد رسید؟ اما تالش
ما شروع شده و امیدواریم به نتیجه برسد و شوراي مشورتي خود را نیز تشکیل
دادهایم .در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل ميشود ،با حضور
استادان حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس ،طرحهایی با محوریت وضعیت
زنان بررسي و کارشناسي ميشود.
راهسختبرابري
گفتههاي پروانه سلحشــوري حاکي از آن اســت که قانونيکردن طرح
موردنظر فراکســیون زنان مجلس کار ســادهاي نیســت و با مخالفتهاي
سفتوســخت روبهرو خواهد شــد .این مقاومتها ریشــه در منابع فقهي
دارد .با آنکه آیه  ۹۲ســوره نســا درخصوص مقدار دیه زن و مرد ســکوت
کرده و تفاوتي هم از جهت جنسیت میان قتل افراد قائل نشده ،اما در مورد
مقتول از لفظ مذکر اســتفاده کرده است ،اما به نظر کارشناسان حقوقي که
در تالش براي برابرکردن دیه میان مردان و زنان هســتند ،این آیه شریفه بر
دو جنس آفرینش اطالق ميشــود .بهمن کشاورز ،وکیل دادگستري ،درباره
پیشینه حقوقي تفاوت دیه زن و مرد به روزنامه »شرق« توضیحاتي را ارائه
ميکند .کشــاورز بیان ميکند :به موجب ماده  ۴۴۸قانون مجازات اسالمي،
دیه مقدر مال معیني اســت که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي
بر نفس ،عضو ،یا منفعت یا جنایت عمدي در مواردي که به جهتي قصاص
ندارد مقرر شــده اســت .در مقابل دیه مقدر ،یک غیرمقدر قرار دارد که به
آن ارش هم ميگویند و عبارت اســت از دیهاي که مقدار آن در شرع تعیین
نشــده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و سایر عوامل مؤثره میزان آن
را تعیین ميکند .آنچه فعال مطرح اســت ،دیه قتل اســت .به موجب ماده

 ۵۰۵قانون مجازات اســالمي ،دیه قتل زن نصف مرد تعیین شــده .مستند
این مورد بعضي روایات اســت که در مورد آن ادعاي اجماع شــده است،
هرچند که نظر خالف اســتثنایي هم وجود دارد .کشاورز در ادامه افزود :در
سیستم قضائي ایران با اصالح ماده  ۱۰قانون بیمه اجباري مسئولیت مدني،
دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث ،دیهاي که در
حوادث رانندگي به خانمها تعلق ميگرفت ،با مردان مســاوي شد .بدیهي
اســت باید در نظر داشــت که در این مورد از یک ســو قانون خاصي که به
آن اشــاره کردیم وجود دارد و از دیگر ســو پرداخت دیه در اینگونه موارد،
ابتدائا مبتنيبر قرارداد اســت و لذا نميتوان قیاسا آن را به مورد قتل عمد
تسري داد .به گفته این وکیل دادگستري :اینکه گفته شده است در این مورد
طرحي به مجلس محترم شــوراي اسالمي تقدیم شــده که باعث تساوي
دیه زن و مرد خواهد شــد ،اصوال قابل رد نیست ،زیرا سابقهاي در این مورد
داریم که طي ســالهاي دراز خانمها از میراث شوهرشــان صرفا مستحق
دریافت قیمت اعیان یا ابنیه و اشجار و نقود بودند که در افواه و زبان مردم
عادي بهارثبردن از »هوایي« تعبیر ميشــد و این ضابطه طي ســالهاي
دراز به موجب نص قانون مدني برقرار بوده و اجرا ميشد .کشاورز در پایان
خاطرنشــان کرد :پس از تغییر نظام قضائي و پیروزي انقالب اسالمي ،یکي
از اصالحــات قانون مدني در همین خصوص بود که ســهم زوجه را از کل
ماترک قــرار داد و حتي این ضابطه را در مورد اموال تقسیمنشــده ،عطف
بهماسبق کرد .بنابراین چنین تحولي غیرممکن نیست.
مسئلهاي که در اینجا مطرح ميشود این است که درخصوص ضروریات
دین تغییر ضوابط با قانونگذاري ،اگر غیرممکن نباشــد ،بســیار دشوار است
و ممکن اســت به مصلحت نظام و رعایت آن موکول شــود .در مورد اینکه
مسئله تساوي دیه زن و مرد در قتل نفس جزء ضروریات دین هست یا نیست،
اینجانــب نميتوانم نظر بدهم و این درخور اظهارنظر علماي اعالم اســت.
حاال فراکســیون زنان مجلس شوراي اســالمي که در دو سال گذشته تالش
کرده اســت روي مسائلي مانند اصالح ســن ازدواج کودکان ،خروج زنان از
کشور بدون نیاز به اذن همسر ،ورود زنان به ورزشگاه و الیحه امنیت زنان در
برابر خشونت ورود کند ،باب تازهاي درباره برابري دیه زن و مرد باز کرده است.
هرچند ورود به این ماجرا ميتواند یک نقطه امید براي زنان محســوب شود،
اما بوروکراسي حاضر در مجلس شوراي اسالمي این نگراني را ایجاد ميکند
که این طرح نیز سرنوشــتي مانند بقیه طرحهاي مربوط به زنان داشته باشد؛
در دست اقدام و گنگ و بدون جواب.

ﻗﺒﺮ ﮔﺮان ﺷﺪ
شــرق :قبر و همه ملزومات مرگ ،مثل همهچیز البته،
گرانتر شــد .افزایش نــرخ این خدمات کــه در بخش
عمومي از سال  ۹۰افزایشــي نداشته همانند بسیاري از
خدمات عمومي در شهر افزایش یافت؛ این همان کاري
بود که شوراي شــهر تهران در دو دوره گذشته به دالیل
اقتصادي و البته سیاسي عقب انداخته بود و حاال شوراي
پنجم پس از هفت سال آن را اجرائي کرد.
الیحــه اصالحیه تعرفه خدمات ســازمان بهشــت
زهرا روز گذشــته پس از چندین ســال که نرخ خدمات
عمومي در بهشــت زهرا گران نشده بود ،افزایش یافت.
بر این اساس ،نرخهاي پیشنهادي شهرداري برای قبور و
خدمات ،با توجه به شــرایط فعلي بهشت زهراي تهران
به تصویب رسید؛ چراکه بهشت زهرا در سالهاي پایاني
ظرفیت و به عبارتي وقت اضافه ظرفیت خود قرار دارد
و تا چند ســال دیگر تهرانيها دیگر در جایي جز بهشت
زهراي فعلي دفن خواهند شد .به همین دلیل است که
قبــور باقيمانده در قطعات قدیمي ،فــاز اول و دوم که
تکمیل یا در حال تکمیلاند ،گرانتر از قبور فاز ســوم به
فروش ميرسند و اگر بازار سیاهي هم باشد ،براي همین
بخش اســت .بر این اساس ،با توجه به تکمیلشدن ۹۵
درصد ظرفیت قبور فاز دوم بهشت زهرا)س( هزینه قبور
باقیمانــده فاز دوم از قطعات  ۲۰۰تــا  ۲۵۸به قیمت ۹
میلیون تومان و طبقات زیرین و فوقاني قبور در قطعات
 ۳۰۰تا  ۳۲۵فاز سوم که تکمیل و تجهیز شده تا پرشدن
ظرفیت  ۷۰درصدي یک میلیون تومان است .قیمت قبر
در فاز ســوم که احتماال تنها نقطــه عمومي براي دفن
اموات تهرانيها خواهد بــود ،بعد از عبور از  ۷۰درصد
ظرفیت تا  ۴٫۵میلیون تومان افزایش ميیابد.
همچنین هزینــه افزایش هر طبقه قبــر در قبور ۳۰

ســاله و فاز اول و دوم ،پنج میلیون تومان است و هزینه
خدمات نگهداري ســاالنه آرامگاههــا  ۶۵۰هزار تومان
تعیین شده است .در نرخهاي جدید هزینه سنگ قبر ۱۰۰
هزار تومان ،هزینه آمادهسازي قبر  ۵۰هزار تومان ،نصب
ســنگ قبر  ۵۰هزار تومان ،نگهداري متوفي در سردخانه
روزانه  ۲۰هزار تومان ،تابلوي ســر مــزار  ۱۵هزار تومان،
ترمــه  ۴۰هزار تومان و کاور بســتهبندي متوفي  ۲۰هزار
تومان تعیین شده است .در کلیه خدمات هم  ۵۰درصد
بهاي خدمات براي کودکان زیر هفت ســال اخذ خواهد
شد .ضمن اینکه اگرچه دفن در مساجد ،امامزادهها ،بقاع
متبرکه ممنوع اســت ،اما در صورت دفن مجاز بابت هر
متوفــي حداکثر پنجدرصد مبلــغ دریافتي یا معادل یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان باید در وجه ســازمان بهشت
زهرا واریز شود.

بــه گزارش »شــرق« ،نکتــه قابل توجه دربــاره این
افزایش نرخ آن اســت که در دو دوره گذشــته که براي
افزایش نرخ خدمات عمومي در بهشت زهرا در شوراي
شهر تهران تصمیمگیري شــده ) ۹۲و (۹۴بنا بر دالیلي
اقتصادي و البته سیاسي و نزدیکي به انتخابات ،خدمات
عمومي و قبور عمومي افزایش قیمت نداشتهاند )از سال
 ۹۰به بعد( و حاال شوراي پنجم پس از سالها اقدام به
افزایش قیمت ميکند .گفتني است که در سال  ۹۲نرخ
این خدمات عمومي بدون افزایش ،تصویب و در ســال
 ۹۴با افزایشي اندک در خدمات غیرعمومي روبهرو شد.
مجتبي عبدالهي ،معاون خدمات شهري وقت شهرداري
تهران ،در توضیحي به شورا ميگوید» :در گذشته مبلغي
بابت انتقال متوفــي از منزل یا بیمارســتان و همچنین
تنهــا مبلغ  ۲۰۰هزار تومان بابت تکفیــن ،تلقین ،مداح،

روحاني ،صوت و ...دریافت ميشد که البته خانوادههاي
بيبضاعت این مبلغ را پرداخت نميکردند و این نرخ در
سال  ۹۴در پي مصوبه شــوراي شهر به ۳۰۰هزار تومان
افزایش یافته اســت« .با این حساب ،اگر کل قیمتهاي
خدمــات در نرخهــاي جدید را در نظــر بگیرید ،از مبلغ
قبلي افزایش چنداني ندارد که البته آنطور که بارها این
مجموعه اعالم کرده قیمــت و انواع این خدمات درباره
اموات متفاوت اســت .قاعده این است که قیمت قبور و
خدمات بهشت زهرا هم مانند بسیاري از خدمات شهري
هر ساله بر اساس تورم و افزایش قیمتهاي عمومي در
جامعه ،افزایش داشته باشند و مشخص نیست که چرا
درباره این خدمات اینگونه فرافکني و جو منفي و توقع
ایجاد ميشــود .البته درباره این موضوع جریانســازي
خبــري خبرگزاريهاي اصولگرا کــه با محوریت قیمت
قبر هر چنــد وقت یکبار قیمت قبور را جابهجا ميکنند
هم بيتأثیر نیســت .واقعیت این است که قیمت قبر در
قطعات قدیمي بازاري بیرون از سیستم رسمي بهشت
زهرا اســت و همین مسئله باعث شــده روند قانوني و
برحق افزایش نرخ خدمات عمومي واکنشهاي منفي
را در افکار عمومي داشــته باشــد .گفتني است ،روزانه
بین  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفر متوفي و ساالنه بیش از  ۵۰هزار نفر
از متوفیان شهر تهران در بهشت زهرا پذیرش ميشوند
که بیش از  ۳۵هزار نفر در ســازمان بهشت زهرا)س(
دفن شــدهاند .در ســال  ۱۳۹۶بیش از  ۲۲هــزار نفر از
شــهروندان تهراني هم در قبرهاي رایگان آرمیدهاند و
این ســازمان بارها اعالم کرده که سیستم مددکاري این
مجموعه شرایط متوفي و خانواده او را در نظر ميگیرد
و الزم نیســت خانوادهها نگران هزینــه این خدمات و
آبروي خود باشند.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و اﻋﺘﺮاض اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
شرق :واکنشها به ماجرای پخش اعترافهای دختران رقصنده اینستاگرامی
از تلویزیون همچنان ادامه دارد .در همین حال ،روز گذشــته و پس از چندین
روز اعتراض و واکنش و نکوهش کاری که صداوســیما کرده ،مدیرکل روابط
عمومی رسانه ملی در اینباره اظهارنظر کرد و بهصورت تمام و کمال از کاری
که انجام شده است ،دفاع کرد .محمدحسین رنجبران ،مدیرکل روابط عمومی
صداوســیما ،در اینبــاره گفت :مــردم و خانوادهها در تماس با ما بهشــدت
خواهان آگاهسازی در زمینه آســیبهای اجتماعی ،بهویژه در فضای مجازی
هســتند .او در واکنش به برخی فضاســازیها درباره مســتند »بیراهه« که از
شــبکه یک سیما درباره آســیبهای فضای مجازی پخش شده است ،اظهار
کرد :این وظیفه ذاتی رســانه ملی و خواست مردم ،بهویژه خانوادههاست که
اطالعات بیشتری درباره آسیبهای فضای مجازی داشته باشند و نمیتوانیم
وقتی مسئوالن مربوطه در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در ساماندهی
فضای مجازی عمل نمیکنند ،ما هم بنشــینیم و دست روی دست بگذاریم و
برنامههــای آگاهیبخش را به خانوادهها ارائه نکنیم .رنجبران ریشــه اصلی
این معضل را بیقاعده و قانونبودن فضای مجازی کشــور دانست و تصریح
کرد :بارها بر این مسئله تأکید شده است که نباید فضای مجازی افسارگسیخته
باشــد و مثل همهجای دنیا باید قواعد و قانون مشــخصی داشــته باشــد و
منتشــرکنندگان محتواهای نامناسب در این فضا بدانند که چه هزینههایی در
انتظارشان اســت ،اما گویی ارادهای در این زمینه بین مسئوالن مربوطه وجود
ندارد و این جای تأســف دارد .محمدحســین رنجبران با تأکیــد بر اینکه این
برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده است ،افزود :یکی از
مهمترین مســئولیتهای مشــترک ما و ناجا حرکت در مسیر پیشگیری است
و همانطور که گفتم بســیاری از خانوادهها با ما تمــاس میگیرند و مطالبه
جدی در زمینه برنامههای آگاهیبخش در حوزه فضای مجازی دارند .برخی
خانوادهها با ما تماس میگیرند و بهصراحت میگویند ما خانوادهای مذهبی

نیستیم ،اما به خانواده و حفظ حیا و حرمت خانواده اعتقاد داریم و همکاران
ما را قسم میدهند که برنامههایی بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته
فضای مجازی را بگیرد و بــه خانوادهها آگاهی دهد .مدیرکل روابط عمومی
رسانه ملی به برخی شایعات درباره نبود حکم قضائی برای این کار اشاره کرد
و گفت :بر اســاس صحبتی که با مســئوالن ناجا داشتم برای این افراد حکم
قضائی صادر شده بوده و حتی مقام قضائی درخواست کرده بود که موضوع
این افراد حتما رسانهای شود.
اعتراض انجمن حمایت از حقوق کودکان
در همیــن حــال ،انجمن حمایــت از حقوق کــودکان هم روز گذشــته
در بیانیهای با اشــاره به پخش ســخنان اعترافگونه یک دختر ۱۷ســاله از
صداوسیما ،آن را »نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان« توصیف کرد.
در بیانیه این انجمن با اشــاره به شیوه پخش اظهارات یک دختر ۱۷ساله که
ویدئوهای رقص او در اینســتاگرام موجب برخورد با او و انتشــار اظهاراتش
در تلویزیون شــده بود ،شــیوه گفتوگو با او »تلــخ و رعبانگیز در حالتی از
استیصال« توصیف شده و با پرســش درباره اهداف پخش این تصاویر آمده
کــه این اقــدام »در واقع قدرتنمایــی در مواجهه با نوجوانی اســت که به
عنوان فردی زیر  ۱۸ســال ،کودک قلمداد میشود« و افزوده است» :بیتردید
هدف هر چه باشــد ،چنین برخوردی را بهویژه دربــاره کودکان ،نه در نفس
خود توجیه میکند و نه در بهتصویرکشــیدن آن .این برخورد نماد مشخص
و بارز خشــونت علیه کودکان به شــمار میرود که به موجب قانون حمایت
از کودکان و نوجوانــان ،ایجاد چنین فضای حقارتآمیزی نوعی کودکآزاری
روانی تلقی شــده و بهجهت عمومیبودن این جرم مدعیالعموم میتواند
رأســا وارد ماجرا شده و نســبت به خاطیان طرح دعوا کند« .انجمن حمایت
از حقوق کودکان همچنین نوشــته است» :این اقدام مغایر تمامی آموزههای
علمی و روانشناسی حوزه کودکان است« و افزوده که »چنین اقدامی از منظر

اجتماعــی نیز جز ایجاد فاصله میان مــردم و دولت نتیجهای در بر نخواهد
داشــت و تحمیل فشاری مضاعف بر جامعه به شــمار میرود ،ضمن آنکه
مطابق قوانین موضوعه کشــور و همچنین قوانین بینالمللی پذیرفتهشــده
توسط مجلس شــورای اسالمی ،این اقدام سازمان صداوسیما بهطور خاص
مغایر نص صریح اصل  ۳۸قانون عالی اساسی و بند الف ماده  ۳۷کنوانسیون
جهانی حقوق کودک است« .در ادامه این بیانیه با اشاره به حقوق به رسمیت
شناختهشده کودکان و نوجوانان که کشورهای عضو همچون ایران هم به آن
متعهدند ،آمده اســت که »در بند یک ماده  ۴۰همان کنوانســیون کشورهای
عضو متعهد میشــوند که برای هر کــودک مجرم ،متهم یا مظنون به نقض
قوانین کیفری این حق را به رسمیت بشناسند که با وی به روشی که موجب
اعتالی مفهوم شــرف و ارزش در ذهن کودک میشود ،رفتار کنند؛ روشی که
احترام کودک به حقوق بشــر و آزادیهای اساسی دیگران را تقویت کند و به
ســن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد وی در جامعه و ایفای نقشــی
سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد؛ این درحالی است که رفتار
به تصویر کشیدهشــده در شبکه یک سیما مبین بارز رفتار بیرحمانه به شمار
میرود که جز به تخریب هر چه بیشتر مناسبات اجتماعی نخواهد انجامید«.
انجمن حمایــت از حقوق کودکان همچنین اعالم کــرده ضمن بیان مراتب
اعتراض شــدید به اینگونه رفتارهای »خشونتبار و ترویجدهنده خشونت«
از دادســتان عمومی کشور درخواســت دارد به عنوان مدعیالعموم نسبت
به پیگیری »حقوق پایمالشــده« نوجوان ۱۷ساله اقدام و حضور عدالت در
دفاع از کودکان کشورمان را به منصهظهور رساند .همچنین از مدیران سازمان
صداوسیما نیز انتظار دارد ضمن برخوردی قاطع با دستاندرکاران این برنامه،
نقش ملی و اجتماعی خود را نشــان دهند .این انجمن در پایان بیانیه آورده
است که »مراتب شــکایت و اعتراض« خود را مبتنی بر استنادات قانونی به
شورای نظارت بر سازمان صداوسیما هم ارائه خواهد کرد.

 ایلنــا :رئیس انجمن دندانپزشــکان ایران گفت:
با توجه بــه وضعیــت پیشآمده در کشــور ،میزان
مراجعین برای درمان و انجام کارهای دندانپزشکی
نسبت به گذشــته کاهش یافته اســت و باید به این
مسئله توجه شــود .باقر شــهنیزاده افزود :باالترین
بیماریای که مردم را درگیر کرده ،پوســیدگی دندان
است و رفع این مســئله در سبد زندگی خانوادههای
ایرانــی پرهزینه اســت .در ســبد زندگی مــردم باید
ســالمت در اولویت باشــد ،درحالیکه افراد زیر خط
فقــر نمیتواننــد هزینــه دندانپزشــکی را بپردازند
بههمیندلیل بیمهها باید به این مسئله ورود کنند .او
گفت :آشــفتگی بازار از یک سال قبل قابل پیشبینی
بود .افزایش نرخ ارز آســیب زیادی به مردمی که زیر
خط فقر هســتند وارد کرده و قــدرت خرید مردم نیز
کاهش پیدا کرده است .از طرفی قانون تجارت حکم
میکند وقتی کاال کم شده و امکان ورود ندارد ،قیمت
آن بیشــتر شود .این مســئله در حوزه سالمت بسیار
خطرناک است .شهنیزاده در ادامه گفت :ارز باید به
ســمت تولیدات استراتژیک مهم و نیازهای روز برود،
اما در این زمینهها با انجمنها مشــورت نمیشود .با
توجه به شــرایط پیشآمده نمیشــود انتظار داشته
باشــیم در حوزه تجهیــزات افزایــش قیمت وجود
نداشته باشد ،اما از همکاران خواستهایم تمام تالش
خود را به کار ببرند تا افزایش قیمت را شاهد نباشیم
و بازار سیاه و چمدانی حاکم نشود.

گل و حشیش بیشترین کشفیات
مواد مخدر در اطراف مدارس
 مهر :در ســالهای اخیر شاهد افزایش محسوس
تجربــه مصرف مواد مخدر بین دانشآموزان بودهایم
که این مصرف بیشــتر مربوط به گل و حشــیش بوده
اســت .پرویز افشار ،ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد
مخدر ،با اشــاره به چگونگی ســنجش مصرف مواد
مخدر در میــان دانشآمــوزان گفــت :واقعیت این
اســت که ما در جمعیت دانشآموزی ،شیوع اعتیاد
را نمیســنجیم ،بلکه هر نوع مصرف را مد نظر قرار
میدهیــم و حتی یک بار مصرف هم برای ما بســیار
مهم اســت و در آمارها گنجانده میشــود .او ادامه
داد :براساس ارزیابی سال  ،۸۰نیم درصد از جمعیت
دانشآموزی مقطــع دوم متوســطه تجربه مصرف
داشتند .در ســال  ۹۰این عدد به یک درصد و در سال
 ۹۵به حدود دو درصد رسید .سخنگوی ستاد مبارزه با
مواد مخدر با اشاره به دالیل افزایش میزان مصرف و
نوع مواد مصرفشده ،گفت :افزایش در پنج سال اخیر
بیشتر ناشی از توسعه مصرف گل است که با تبلیغات
اغواگرانه توانست جای خود را تا حدودی باز کند .او با
اشاره به این تبلیغات گفت :مهمترین تبلیغات دروغین
درباره گل این بود که این مواد اعتیادآور نیست ،تمرکز
ایجــاد میکنــد و ، ...همین تبلیغــات دروغین باعث
توسعه گل شد ،اما االن بهویژه در جمعیت دانشجویی
با مداخله ما از ســال  ۹۶مصرف گل به میزان زیادی
کاهش یافته است.

آغاز پرداخت مابهالتفاوت افزایش
»حقوق« و »وام« بازنشستگان
 ایسنا :مدیرعامــل سازمان تأمین اجتماعی درباره
زمان پرداخــت معوقات افزایش حقــوق گفت :باید
افزایــش مســتمریها در دولــت تصویب میشــد
کــه در نهایــت در  ۲۰اردیبهشــت ابــالغ شــد و در
خرداد حقوقهــا همراه با افزایشها پرداخت شــد.
مابهالتفــاوت حداقلیبگیــران را پرداخت کردهایم و
مابهالتفــاوت ســایر ســطوح را در  ۱۰روز اول مرداد
پرداخت خواهیم کرد .سیدتقی نوربخش در نشست
خبری درباره اعطای تســهیالت به بازنشســتگان نیز
گفت :وام چهــار میلیون تومانی از ابتــدای مرداد از
طریــق بانک رفاه پرداخت میشــود .افرادی که قبال
وام گرفتهاند شامل این تسهیالت نمیشوند و افرادی
که حقوق و دستمزدشــان پایینتر اســت در اولویت
قرار دارند .نوربخش درباره طرح بخشــودگی جرائم
نیز توضیحاتی ارائه کــرد و گفت ۷۰ :هزار کارفرما به
شعب مراجعه کردهاند و این طرح کمک بزرگی برای
رفع دغدغه مالی و متوقفشــدن جرائم قانونیشان
اســت .گام مهمی برداشــته شــد تا کارفرمایان توان
مدیریتیشان را در جهت تولید داخل به کار بگیرند.
وی افزود :اصل و جریمه بیش از سه هزار میلیارد
تومان بوده که هزارو  ۵۰۰میلیارد تومان آن بخشــیده
شــده اســت .براســاس این طرح جرائم صد درصد
بخشیده میشــوند و اصل بدهی در  ۱۲نوبت تقسیط
میشــود .اگر کارفرما خواهان بخشودگی کمتر از صد
درصد باشــد ،تقســیط بدهی تا  ۲۴قســط امکانپذیر
اســت .نوربخش به طرح کارورزی اشاره کرد و گفت:
کارگری که در سامانه فنیوحرفهای ثبتنام کرده باشد،
اگر در کارگاهی به کار گرفته شــود ،تا شش ماه از حق
بیمه معاف است .طرح دومی داریم برای افرادی که
تحصیالت دانشگاهی دارند و بیکارند و سنشان زیر ۳۴
سال است؛ اگر کارفرمایی این بیمهاولیها را بهکارگیری
کند ،تا دو سال از پرداخت حق بیمه معافاند ،به شرط
آنکه از ســه مــاه قبل در ســامانه کارفرمایی ثبت نام
کرده باشــند .وی درباره پروندههای فســاد اقتصادی
تأمین اجتماعی نیــز عنوان کرد :چهار پرونده بزرگ در
دولت یازدهم داشــتیم که امالک از دست رفته بود و
به افرادی منتقل شــده بود که با کمک قوه قضائیه و
دادستان تهران مساعدت شــد و مراحل قانونی خود
را طــی کرد و این اموال به تأمین اجتماعی بازگشــت.
پروندههای دیگری داریم که بهجد پیگیر آنها هستیم.

