4

editorial@iran-newspaper.com

اخبار

صالحی امیری معاون امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران شد

شــهردار تهــران در حکمــی رضــا صالحی امیــری ،وزیر
ســابق فرهنگ و ارشاد اســامی را به عنوان معاون امور
اجتماعــی و فرهنگــی و قائم مقــام شــهردار در سیاســتگذاری ،هماهنگی و
نظــارت بر برنامه هــا و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران
منصــوب کرد .رضا صالحی امیری در دولــت یازدهم به عنوان وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی مشــغول به فعالیت بود .وی پیش از این ریاســت سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران را بر عهده داشته است .از دیگر
ســوابق وی میتوان به حضور در مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری
و معاونــت پژوهشهــای فرهنگــی و اجتماعی مرکز تحقیقات اســتراتژیک
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اشــاره کرد .پیش از او ،مجتبی عبداللهی،
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران بود.

رسیدگی به پرونده معلم خاطی ورامینی

شورای شهر از نابسامانی نیروهای انسانی انتقاد کرد

 10هزار نگهبان ،میراث قالیباف در شهرداری
استخدام نیروی جدید و تبدیل وضعیت کارکنان ممنوع شد
رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره تکلیــف بــه
کارگیری معاونین بازنشسته در شهرداری تهران و
اطالع او از نامه نجفی شــهردار تهران در باره عدم
به کارگیری ایــن نیروها در شــهرداری ،گفت :بنده
اطالعی از این نامه ندارم چرا که این نامه در زمان
برگزاری جلسه شورای شهر به کارتابل ارسال شده
است و از محتوای آن بیاطالع هستم.
محســن هاشمی در حاشیه جلســه دیروز شورا
بــا ارائه گزارشــی از اقدامات انجام شــده در کربال و
نجف گفت :خوشبختانه امســال شهرداری تهران
براساس اعتبارات مصوب شورای چهارم اقدامات
الزم را در مراســم اربعین انجام داد و این در حالی
اســت که میزان هزینههای ثبت شــده در مراســم
اربعین امســال از رقم  10میلیــارد تومان نیز کمتر
بــوده اســت .او تأکیــد کــرد :برادرانمــان در عــراق
حمایتهــای الزم را از مراســم اربعین داشــتهاند
و تــاش کردهاند که این حماســه بــزرگ به خوبی
شــکل گیرد ،کاری که شــهرداری تهران انجام داده
اســت برای تکمیــل اقدامات و کســب ثــواب بوده
است و نباید در انجام این فریضه بیش از آنچه که
هستبزرگنماییکنیم.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه بــا مســئوالن عراقی و
مدیران شــهری کوفه دیــدار کرده اســت ،گفت :در
شــهر کوفــه حــدود  100نفــر از نیروهای شــهرداری
نظافــت را برعهــده داشــته و در مســیر نیــز از چند
موکــب از جملــه موکب بســیج شــهرداری بازدید
کردیــم .رئیس شــورای شــهر تهــران افــزود :الزمه
حضــور شــهرداری در ســال آینــده این اســت که از

روشهــای مناســبتری که مورد پســند مســئوالن
عراقــی و هــم مورد بهــرهوری زائران ایرانی اســت،
اســتفاده کننــد .همچنیــن علــی اعطــا ســخنگوی
شورای شهر با بیان اینکه شهردار تهران موظف به
تهیه گزارش ۱۲ساله گذشته شهرداری تهران ظرف
 ۱۰۰روز اســت ،گفت :این گزارش دی ماه به شورای
شهر میرســد .وی همچنین با بیان اینکه انتصاب
بازنشســتگان در شــهرداری منــع قانونــی نــدارد،
گفت :بر اســاس مــاده  ۷۱قانون خدمات کشــوری
ســمتهایی از جملــه رؤســای ســه قــوه ،معــاون
اول رئیــس جمهــوری ،نــواب مجلــس و اعضــای
شــورای نگهبان ،اســتانداران ســفرا و معاونین وزرا
میتوانندبازنشستهباشند.اوهمچنیندربارهتوجه
دســتگاههای مسئول به انجام تکالیف قانونیشان
در حوزه کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر تهران،
تذکر داد .در ادامه احمد مســجدجامعی پیشنهاد
داد به جای حمل و نقل عمومی به ویژه مترو روی
حمــل و نقل عمومــی به ویژه خطــوط ریلی تأکید
شــود .میرلوحی هم تأکید کرد که درآمدهای پایدار
باید از  25درصد به  40درصد افزایش یابد.
حســن رســولی عضــو دیگر شــورای شــهر نیز در
جلســه دیروز شورای شهر قیمت تمامشده اکثریت
پروژهها را در شــهرداری دو تا دو و نیم برابر بیشــتر از
بخش خصوصی دانســت و گفت :هر نــوع افزایش
بدهیهــای جدید توســط شــهرداری ممنوع اســت
و شــهرداری مکلــف شــده درآمــد خــود را در محل
هزینه کند .او با اشــاره به معضل نیروهــای مازاد در
شــهرداری افزود :در حال حاضــر  64هزار و  300نفر

در شــهرداری اســتخداماند جــدا از این تعــداد 130
هــزار فیش حقوقــی صادر میشــود و جالب اســت
که در شــهرداری فقــط  10هــزار و  400نگهبان وجود
دارد که در همین خصوص مصوب شده است که از
هرگونه بهکارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی
خودداری شود و پروژههای جدید فقط بعد از تأمین
منابع تعریف شوند و شهرداری مکلف است حداکثر
تا پایان دیماه الیحه بودجه را به شورا ارائه دهد.
ناهیــد خداکرمــی هــم در این جلســه از نصب
تبلیغات روی بدنه و شیشههای اتوبوس گالیه کرد
و گفت :با مسافران اتوبوسنیز درباره این وضعیت
صحبت کردم ،همه مسافران احساس پرندهای در
قفس را داشــتند و اتوبــوس پایتخت تبدیل به باغ
پرندگان شده است .زهرانژادبهرام نیز در واکنش
به این تذکر گفت :تاکنون دو بار درباره این موضوع
به سازمان زیباسازی تذکر دادهایم ،اما هیچ اقدامی
در این زمینه انجام نگرفته است.
ëëتذکر فراهانی درباره مشــاهیر ایرانی مدفون شده
درعراق
مجید فراهانی از شــهرداری خواست تا نسبت
بــه شناســایی مشــاهیر مدفون شــده در عــراق به
ایرانیهــا اقــدام کنــد .وی با بیان اینکه الزم اســت
ایــن مشــاهیر و شــخصیتهای مدفــون شــده به
دو میلیــون زائر ایرانی شناســانده شــوند ،تصریح
کرد :الزم اســت کــه این مهم به عنــوان یک اقدام
نرمافــزاری در دســتور کار شــهرداری تهــران در
ســالهای آتی قــرار گیرد .پورســید آقایــی ،معاون
حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری تهــران هم که

جنون مالسازی در منطقه یک

برش

الهام فخاری نیز با انتقاد از جنون مالسازی در منطقه یک گفت :با یک جنون مالسازی
در اندرزگو ،پاســداران ،دزاشیب و ...روبهرو هستیم که ترافیک را پیچیدهتر میکند و الزم
اســت مسئوالن مربوطه هرچه ســریعتر فکری به حال این موضوع کنند .وی با اشاره به
وضعیت نامناســب آرامگاه شهدای مشــروطه به ویژه صوراسرافیل و ملکالمتکلمین
گفت :شهرداری منطقه باید هرچه سریعتر برای این ساختمان و طراحی فضای مناسب
اقدام کند ،چراکه تأخیر در اقدام ،وضعیت این آرامگاه را بدتر میکند.

در جلســه شــورای شــهر حضور یافته بود ،با تأکید
بــر اینکه رفع برخــی ازگرههای پایتخت نیــاز به 10
میلیارد تومان منابع دارد ،گفت :مطالعات نشان

داده که در حال حاضر  37نقطه و گره ترافیکی در
شــهر تهران وجود دارد که ایــن عدد قبالً  92نقطه
بوده است.

گفتوگو با نخستین دهیار زن اهل سنت در خراسان شمالی:

برخی میگویند زن را چه به دهیاری?!
زهرا کشوری

از ســه ســال پیش که عروس روستای «چال تلپک»
بخش جرگالن خراســان شمالی شده بود تا همین
امروز هیچ تغییر و پیشــرفتی در روستا نمیبیند .او
اهل روســتای «دوی دوخت» اســت تا پیش از آنکه
به خانه شــوهر بیاید هرگز بــه «چال تلپک» نیامده
بود .حتی شوهرش را هم نخستین بار یک ماه بعد
از نامزدی میبیند« :اینجا زمان خواســتگاری داماد
نمیآید ،ریش سفیدهای فامیل میآیند ».داماد او
را مدتها زیر نظر داشته است« :اصالً نمیخواستم
ازدواج کنم .پشت کنکوری بودم .پدر و مادرم تحقیق
کردند و گفتند پسر خوبی است ،من هم به نظرشان
احتــرام گذاشــتم .اینجا هنــوز مثل قدیــم ،نامزدها
همدیگر را نمیبینند ».داماد از تصور او خیلی بهتر
بود« :در مدت یک ماهی که نامزدم را ندیده بودم،

مدام با خودم فکر میکردم چه شکلی است .من با
چه کســی میخواهم ازدواج کنم .گاهی اوقات فکر
میکردم با زشتترین پسر روستا ازدواج میکنم .اما
شوهرم خیلی از تصور من بهتر بود .خیلی مهربان
و خــوش قلــب اســت ».طاهــره از وقتــی بــه «چال
تلپک» آمده از وضعیت روستا ناراضی بوده« :مدام
میگفتم کاش من میتوانستم عضو شورای روستا
بشوم تا کاری برای آن انجام دهم ».روزی که از برادر
شوهرش که عضو شــورای روستا است میشنود که
میخواهنــد دهیار را عــوض کنند ،عزمــش را جزم
میکند .اعضای شــورا که جربــزه را در وجود او دیده
بودنــد ،همه از او حمایت میکنند .برادر شــوهرش
هم یکی از اعضای روستاست .در این میان مردانی
هم از روســتا کاندیدای دهیاری میشــوند .برخیها
هــم میگوینــد« :زن را چه به دهیــاری!» فرماندار و

بخشدار هم ابتدا با دیده تردید به ماجرا مینگرند:
«بخشــدار و فرمانــدار خیلی میترســیدند و به من
گفتند میترسیم نتوانی کاری بکنی و الکی معرفی
کنیــم .من قــول دادم و فکر میکنــم ،میتوانم .کار
خیلی ســختی نیســت یک کــم دوندگــی دارد ».اما
برنامههــای او بــرای تغییــر وضعیت روســتا وزنه را
برای او در مقابل مردانی که کاندیدای دهیاری شده
بودند ،تغییر میدهد .طاهره محمدی دیپلم دارد:
«مردانی که نامزد شده بودند بعضی دیپلم داشتند
بعضیهملیسانس.گفتنداولویتبامرداناست».
زنهای روستا دو نگاه داشتند .پیرترها با همان نگاه
سنتی گفتهاند« :زن را چه به این کارها! برایش حرف
درمیآورند ».جوانترها اما خوشحال هستند که زنی
دهیار روستایشــان شده .او در پاسخ به سؤال شورای
روســتا کــه گفتــه بودند بــرای روســتا چــه برنامهای

داریــد ،روی حــل معضل جــاده مواصالتی روســتا
انگشــت گذاشــت .اهالی روســتا از زن و مرد و جوان
و کهنســال برای رفتن به بخش جــرگالن باید از دل
یک رودخانه پرآب بگذرند .هرلحظه ممکن اســت
طغیانهای بهار و زمستان رودخانه ،یکی از اهالی را
ببلعد .روســتا بهداشــت ندارد و هر زن زائو باید این
مسیر سخت را پشت سر بگذارد تا خود را به روستای
«دوی دوخــت» برســاند .نانوایــی روســتا مدتهــا
تعطیــل اســت و بالتکلیف .طرح هادی روســتا هم
از دیگر دغدغههای طاهره اســت .میگوید« :سوزن
دوزی و لباسهــای ترکمــن دســت دوز زنان روســتا
بازار میخواهد ».بازار فرشهای ابریشــمی روســتا
هــم از رونق افتاده چون همه چیز به جیب واســطه
مــیرود .میخواهد به زنان روســتا خیاطی آموزش
بدهد .مســجد روســتا باید بازسازی شــود .تلویزیون

ایران

دیروز فیلمی در شــبکههای مجازی دست به دست میشد که
در آن معلم یکی از هنرستانهای ورامین اقدام به تنبیه بدنی
دانشآموزانش کرده است.
موضوعــی که مدیر آمــوزش و پرورش ورامین هــم آن را تأیید
میکنــد و بــه مهــر میگویــد :معلــم ،دانشآمــوز و نیــز مدیــر
هنرســتان را احضار کردیــم و از آنها تحقیقــات صورت گرفته
اســت .همچنیــن هماکنــون در حال بررســی موضوع هســتیم
و معلــم هــم در حراســت آموزش و پــرورش ورامیــن در حال
پاسخگویی است.
وی بــا تقبیح تنبیه بدنــی دانشآموزان در مــدارس گفت :من
و همکارانــم در آموزش و پرورش روی تــک تک دانشآموزان
مانند فرزندان خود حســاس هســتیم و قطعاً با چنین مواردی
برخورد خواهد شد .محمدی اضافه کرد :البته طبق گفته خود
دانشآموز ،موضوع این طور که در رســانهها پخش شده نبوده
اســت و شیطنتهای رسانهای در این قضیه مشاهده میشود،
کــه از رســانهها درخواســت میکنم بــا انصاف به پخــش اخبار
بپردازند.
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اقتصاد آنالین

انتقــاد بــه ســخنان معــاون بانــک مرکــزي :آقاي
برکچي در تماس با ستون سالم ايران اظهار داشتند
سالم
که معــاون بانک مرکزي در مصاحبه با شــبکه خبر
ايران
ســيماي جمهوري اسالمي ايران اعالم کردند بانک
مرکــزي هيچ تعهــد و تضمينــي مبني بــر پولهاي
ســپردهگذاران چــه در مؤسســات مالــي و اعتباري و
چه در بانکهاي خصوصــي و دولتي را نميپذيرد،
بر همين اساس مسئوالن مرتبط به مردم ميگويند
تلفن تماس:
نگــران پولهاي ســپرده خــود در بانکها نباشــند و
88769075
بــه ميزان وجوه ســپرده از بانکها وجــه ضمانت از
بانکها دريافت ميگــردد ولي اين اظهارات جديد
باعث نگراني و اضطراب مردم در جامعه گرديده لذا از کميسيون اقتصادي
مجلــس درخواســت داريــم هرچــه ســريعتر موضــوع را بررســي و بــه مردم
اطالعرسانينمايند.
پايينبودنحقوقبازنشستگيتأميناجتماعي :آقاي سيدعلي ميراصالني
از اسالمشهر در تماس با ما عنوان کردند که بنده بازنشسته تأمين اجتماعي
با  30ســال سابقه پرداخت حق بيمه ميباشــم و االن مدت  11سال است که
بازنشسته شدم ولي حداقل حقوق به بنده پرداخت ميشود ،خواستم بپرسم
پــس اين موضــوع همسانســازي حقوقها چه شــد؟ بــه خدا با ايــن حقوق
دريافتي زندگي يک نفر هم تأمين نميشــود چه برسد به تأمين زندگي يک
خانواده.

سال بیست و سوم
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اجتمــــــاعــی
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روستا هم آنالوگ است و باید دیجیتال شود .عروس
روستای «چال تلپک» برای تغییر روستا برنامههای
ش رو دارد.
زیادی در پی 

بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

خسارت  800میلیون تومانی به دو مدرسه ارومیه

بــازرس ویــژه وزیر آموزش و پرورش گفت :در ماجرای آتش ســوزی دو مدرســه در
ارومیه مدرسه «راه شهدا» تا امروز مبلغی در حدود  600میلیون تومان خسارت دید
و مدرســه دیگر «بادکی» اســت که تا امروز مبلغ  200میلیون تومان صرف بازسازی
آن شده است.
حسین بزرگیزاده درباره اتفاقات مدرسه ارومیه به پانا ،گفت :قطعاً تجاوزی به
معنای مصطلح آن صورت نگرفته بود .در ابتدا پدر و مادر دانشآموز برای شکایت
پیش مدیر مدرسه میروند و مدیر مدرسه نیز با نیروی انتظامی و حراست تماس
میگیرد و در همان بررسیهای اولیه برای والدین دانشآموز و همچنین مسئوالن
مربوطه مسجل میشود تصور مطرح شده نادرست است .به همین خاطر والدین
دانشآموز رضایت کتبی خود را هم اعالم میکنند .با این حال ،برخی افراد سودجو
از این فضا برای اجرای خواســتههای خود که ایجاد ناآرامی و آشــوب در آن منطقه
که اکثریت کردنشین هستند ،بهرهبرداری میکنند که در نهایت دو مدرسه به آتش
کشــیده میشــود .وی درباره آسیبهای وارده به مدرســه گفت :مدرسه بادکی طی
ســه چهار روز بازســازی شد و از ششــم آبان فعالیت خود را از سرگرفت اما بازسازی
مدرســه راه شــهدا به خاطر حجم زیاد آســیب وارده ،تــا امروز به طــول انجامیده و
امیدواریم ظرف یکی دو روز آینده با نظر شورای تأمین بازگشایی شود .عالوه بر این
دو مدرسه خودروی چهار معلم که در حیاط مدرسه پارک شده بود به آتش کشیده
میشود که خسارت این چهار دستگاه خودرو نیز  100میلیون تومان پیشبینی شده
است .بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی
برای نیروهای خدماتی مدارس و ایجاد یک سیستم نظارتی برای جلوگیری از بروز
چنین اتفاقاتی گفت :ما تالش داریم از نیروهای خدماتی خانم در مدارس دخترانه
استفاده کنیم تا از بروز مشکالتی از این نوع جلوگیری شود .بزرگیزاده درباره شکایت
خانــواده دانشآموزی که مــورد اذیت قرار گرفته بود ،گفت :خانواده دانشآموز روز
بعد از اتفاق ،شکایت رسمی خود از فرد خاطی را ثبت کردند اما پس از بررسیهای
صورت گرفته از سوی پلیس ،خانواده دانشآموز نیز مجاب شدند تجاوز نبوده و به
همین خاطر رضایت خود را به دادستان اعالم کرده و شکایت شان را پس گرفتند.

سرفاصله حرکت قطار در خط  ۲به زیر  ۵دقیقه رسید

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه در حال حاضر
سرفاصله حرکت قطارها در خط  2به  4و نیم دقیقه کاهش یافته است ،گفت :پس
از کاهش ســرفاصله حرکــت قطارها در خطــوط  3و  4متروی تهــران ،این زمان در
خط  2هم کاهش یافت .به گزارش خبرآنالین ،پس از آنکه یک عضو شــورای شهر
اعالم کرد سرفاصله حرکت در برخی خطوط مترو تهران ،یک ساعت است و پس
از آنکــه شــرکت مترو تهران بارها مجبور شــد در مورد ازدحــام جمعیت در خطوط
مترو تهران توضیح دهد و البته کامنتهای متعددی از ســوی مخاطبان ســرویس
مشــکالت مردم درباره ازدحام در ایســتگاههای مترو منتشر شد ،اکنون مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه میگوید توانسته سرفاصله حرکت قطارها
را در خطوط مختلف مترو کاهش دهد .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و
حومه با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط موجود ،اولویت اول شرکت
بهرهبرداری مترو تهران اســت ،گفت :بر این اساس مدیریت تعمیرات و نگهداری
قطارهای مترو و افزایش تعداد قطارهای فعال بهمنظور کاهش سرفاصله حرکت
قطارها در دستور کار قرارگرفته است.

