0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 1418

رسانه

«وطن امروز»
به شبکه اجتماعی لنزور پیوست

روزنام��ه «وط��ن ام��روز» ب��ه
صورت رسمی به جمع کاربران
شبکه اجتماعی لنزور پیوست.
به گزارش روابط عمومی روزنامه
«وطنامروز» ،کاربران این شبکه
اجتماعی ایرانی که با هدف اشتراکگذاری عکس
راهاندازی شده است ،میتوانند صفحه اول روزنامه
را پیش از انتشار در این نرمافزار موبایلی مالحظه
کنند .لنزور توسط شرکت تجارت الکترونیک صبا
طراحی ش��ده اس��ت و در این نرمافزار اندرویدی
کارب��ران میتوانند با انتش��ار عکسه��ای خود از
طریق تلفن همراه ،عکسهای به اشتراک گذاشته
شده توسط دیگر کاربران را مشاهده کنند ،آنها را
بپسندند یا برای آنها نظر درج کنند.

نبضجامعه

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

نصف شدن هزینه داروهای
شیمیدرمانی

از مهر امس��ال هزینه داروهای ش��یمیدرمانی
بیماران سرطانی در بیمارس��تانهای دولتی نصف
میشود و تمام داروهای مورد نیاز آنها در بیمارستان
تأمین میشود .رسول دیناروند ،رئیس سازمان غذا و
دارو با بیان این مطلب اظهار داشت :طرحی در وزارت
بهداشت آماده ش��ده که با همکاری معاونت درمان
و س��ازمان غذا و دارو از مهر امس��ال اجرا میشود،
مطابق این طرح که به تایید وزیر بهداش��ت رسیده
و طی روزهای آینده ابالغ میشود ،کیفیت خدمات
درمان��ی به بیماران س��رطانی در بخش دولتی ارتقا
پیدا میکند .وی به ف��ارس اعالم کرد :طرح جدید
وزارت بهداشت در تمام بیمارستانها و مراکز درمانی
دولتی ارائهکننده خدمات ش��یمیدرمانی که حدود
 80مرکز در کش��ور هستند اجرا میش��ود .در این
مراکز هزینه داروهای ش��یمیدرمانی مورد حمایت
قرار میگی��رد و تمام داروهای م��ورد نیاز در محل
تأمی��ن و در همان مرکز تزریق میش��ود تا جلوی
سوءاس��تفادههای احتمالی نیز گرفته شود .به گفته
وی ،هزینه این داروها هماکنون به صورت  90درصد
سهم دولت و  10درصد سهم بیمار است که در طرح
جدید س��هم بیمار به  5درصد کاهش پیدا میکند،
 90درص��د حمایت دولتی از این داروها با همکاری
بیمهها و حمایت وزارت بهداش��ت انجام گرفته بود
که در طرح جدید حمایت وزارت بهداش��ت باز هم
افزایش یافته به طوری که سهم بیمار به  5درصد و
سهم حمایتی به  95درصد افزایش مییابد در واقع
سهم بیمار برای هزینه این داروها در بیمارستانهای
دولتی نصف میشود.
رئیس پلیس راهور پایتخت اظهارکرد

پیگیریپلیس
برای جریمه عابران متخلف

رئیس پلیس راهور پایتخت با اش��اره به اجرای
طرح پلیس با عنوان «ایس��ت به احترام زندگی» ،بر
لزوم رعایت حقوق رانندگان توسط عابران پیاده در
تقاطعها تاکید کرد و از پیگیری پلیس برای فراهم
کردن ساز و کار جریمه ۳هزار تومانی عابران متخلف
خبر داد .سرهنگ سیدتیمور حسینی ،رئیس پلیس
راهور پایتخت با اشاره به اجرایی شدن طرح «ایست
به احت��رام زندگی» گفت :اج��رای این طرح باعث
برقرار ش��دن هرچه بیشتر نظم در تقاطعها ،امنیت
بیشتر عابران و روانسازی بار ترافیک شهری میشود
و میتواند در کاهش ترافیک و تخلیه هر چه سریعتر
و روانتر بار ترافیکی معابر موثر باشد .رئیس پلیس
راهور تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که آیا در
این طرح رعایت حقوق رانندگان از سوی عابران نیز
مورد توجه قرار میگیرد یا خیر ،به تسنیم گفت :در
قانون تکالیفی برای عابران پیاده در نظر گرفته شده
است و احترام به چراغهای راهنمایی از سوی عابران
در هنگام عبور از تقاطعها نیز از جمله این موارد است
که در صورت تخط��ی از آن ،جریمه ریالی  30هزار
ریالی نیز برای آنها در نظر گرفته میشود .حسینی
افزود :باید هر چه سریعتر به سمت و سویی حرکت
کنیم که ساز و کار مورد نیاز برای امکان اعمال قانون
عابران متخلف فراهم ش��ود و این مستلزم همکاری
دستگاههای مختلف از جمله ثبت احوال است و در
مجموع باید سازوکاری فراهم شود که همراه داشتن
کارت ملی ب��ه عنوان کارت شناس��ایی ،برای تمام
شهروندان الزامی شود.
معاون سازمان امور دانشجویان تشریح کرد

آخرین خبرها از کارت هوشمند
دانشجویی

وزارت علوم و شهرداری تهران در حال بررسی
طرح مشترکی هستند که طبق آن کارت هوشمند
به دانش��جویان ارائه میش��ود .ابوالحسن ریاضی،
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم درباره کارت هوش��مند دانش��جویی
به ایس��نا گف��ت :مرحله اول اج��رای طرح کارت
هوش��مند تا  15مهرماه برای  22هزار دانش��جو
در مقاطع گوناگون تحصیلی  4دانش��گاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه علم و صنعت،
 2مرکز فنی و حرفهای و  2واحد علمی و کاربردی
اجرا میشود و اگر موفقیتآمیز بود ،به تدریج در
همه دانشگاههای سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی اظهار داش��ت :البته جزئیات و ش��رایط ارائه
کارت به دانش��جویان هنوز نهایی نشده است اما
ترجیح ما این اس��ت که ارائه این کارت از طریق
دانشگاهها صورت گیرد و هر دانشگاه به متقاضیان
خود این کارت را ارائه دهد.
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محیطزیست

واکاوی آمار جمعیت دانشآموزی تبیین کرد

 12میلیون دانشآموزگوش به زنگ ماه مهر

گروه اجتماعی :همه س��اله و با نزدیک شدن
م��اه مهر نه تنها خانوادهها بلکه بس��یاری از
س��ازمانها و نهادها هم برای تدارک س��ال
تحصیلی دس��ت به کار میش��وند و هر یک
فراخ��ور وظایف خ��ود تس��هیالتی را برای
دانشآموزان و کمتر شدن مشکالت ترافیکی
و شهری در نظر میگیرند .شهرداری با تجهیز
حم��ل و نقل عمومی و سروس��امان دادن به
مشکالت ش��هری پا به این میدان میگذارد
و پلیس راهنمایی و رانندگی هم زمینه تردد
آسان س��رویس مدارس و خانوادهها را فراهم
میکند البته این تمام ماجرا نیست و بسیاری
از نهادهای دیگر ه��م از مدتها پیش برای
استقبال از مهر آماده شدهاند و با موضوعاتی
مانند آموزش رانندگان سرویس مدارس نام
خود را در لیس��ت خدمتگزاران ماه مدرس��ه
ثبت کردهاند .این در حالی اس��ت که با آغاز
شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس همواره آمار
دانشآموزان بویژه دانشآموزان کالس اولی بیش از
هر زمان مورد توجه اس��ت و ش��ور و شوق این قشر
از دانشآم��وزان و خانوادههای آنه��ا از حال و هوای
دیگری برخوردار اس��ت بر همین اس��اس بسیاری
از مدی��ران آموزش و پرورش و دیگر س��ازمانهای
مرتبط دست به کار ش��دهاند و از دریچه آمار اعداد
و ارقام دانشآموزی و جزئیاتی از چگونگی آغاز سال
تحصیلی جدید را اعالم کردهاند.
■■آغاز سال تحصیلی از اول مهر
ثبتنام دانشآموزان کالس اولی و برپایی جش��ن
ش��کوفهها هم از جمله مهمترین برنامههای عملیات
سال تحصیلی است که امسال هم بنا بر گفته مهدی
نویدادهم ،دبیرکل ش��ورایعالی آم��وزش و پرورش در
31شهریورماه جشن شکوفهها در سراسر کشور برگزار
خواهد شد و مطابق قانون مجلس شورای اسالمی آغاز
سال تحصیلی از اول مهرماه خواهد بود.
■■ثبتنام پیشدبستانی برای 6سالهها
شورایعالی آموزش و پرورش دوره پیشدبستانی
را از یک به  2سال توسعه داده و آن را برای کودکان
 4س��ال تمام و  5س��ال تمام تعریف کرده است اما
همین موضوع در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید
ابهاماتی را برای خانوادههای دارای کودک  5س��اله
ایجاد کرده است .به گفته مجتبی زینیوند ،مدیرکل
مدارس و مراکز آموزش��ی غیردولتی وزارت آموزش

و پ��رورش ،در ح��ال حاضر تنها نوآموزان  5س��ال
تمام (6ساله) در پیشدبستانیهای دایر در مدارس
غیردولتی مجاز به ثبتنام هستند .زینیوند درباره
شهریه پیشدبستانیهای دایر در مدارس غیردولتی
در س��ال تحصیلی جدید نیز به ایس��نا گفته است:
شهریه پیشدبس��تانیهای دایر در مدارس ابتدایی
غیردولتی در سال تحصیلی جدید برابر با  80درصد
ش��هریه ثابت همان مدرس��ه ابتدایی در هر منطقه
است.
■■دانشآموزان در آینه آمار
از دیگ��ر نکاتی ک��ه هم��واره در برنامهریزیهای
تدارکات در نظر گرفته شده برای استقبال از ماه مهر
مورد توجه اس��ت ،دانس��تن آمار دانشآموزان است.
علی زرافشان ،معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و
پرورش درباره آمار دانشآموزانی که در مدارس ثبتنام
کردهاند ،گفته است :براساس آخرین آمار  12میلیون و
 172هزار و  728دانشآموز در همه مقاطع تحصیلی
و در کل کش��ور ثبتنام کردهاند .وی ادامه داد:از این
تعداد  7میلیون و  5هزار و  112دانشآموز ابتدایی2 ،
میلیون و  3هزار و  844دانشآموز دوره اول متوسطه
و  2میلیون و  848ه��زار و  450دانشآموز دوره دوم
متوسطههستند.
■■450هزار دانشآموز هنوز ثبتنام نکردهاند
زرافشان همچنین درباره تعداد دانشآموزانی که
ثبتنام نکردهاند ،اظهار داش��ت :عمده دانشآموزانی

که ثبتنام نکردهاند بخشی از دانشآموزان استثنایی
هستند که اینها یک گروه ویژه دانشآموزی دارند و به
صورت یکجا ثبتنام میشوند و در سال گذشته تعداد
دانشآموزان اس��تثنایی  72هزار و  698نفر بود که
نسبت به تعداد دانشآموزان ثبتنام شده فعلی هنوز
 5ه��زار نفر ثبتنام نکردهاند .به گفت��ه وی ،در دوره
متوسطه اول سال گذشته تعداد دانشآموزان برابر با
 2میلیون و  71هزار و  173نفر بود و در حال حاضر
 65هزار دانشآموز در این دوره ثبتنام نکردهاند و در
مقطع ابتدایی نیز تعداد دانشآموزان برابر با  7میلیون
و  18هزار و  285نفر بود که این تعداد در حال حاضر
 7میلیون و  5هزار دانشآموز اس��ت و عمده کسانی
که هنوز ثبتنام نکردهاند در دوره متوسطه هستند.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه
کرد :تفاوت آمار ما در س��ال گذشته در متوسطه 3
میلی��ون و  288ه��زار نفر ب��وده و در حال حاضر به
 2میلیون و  848هزار نفر رس��یده است؛ یعنی این
تفاوت دانشآموزان متوسطه دوم است و در متوسطه
اول و ابتدایی به حد س��ال گذشته رسیدهایم .به باور
زرافشان ،در مقطع ابتدایی ،ارزشیابی توصیفی است
و در دوره اول متوس��طه هم بیشتر دانشآموزان در
خردادماه قبول میشوند؛ اما در دوره دوم متوسطه با
توجه به امتحانات تجدیدی و انتخاب رشته مقداری
عقب هستیم؛ البته نس��بت به کل ثبتنام در سال
تحصیلی گذشته ،در حال حاضر جلو هستیم اما این

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

آغاز اعزام زمینی به عتبات عالیات
گروه اجتماعی :مدیرکل عتبات عالیات
زیارت
سازمان حج و زیارت از اعزام زمینی
کاروانه��ای زیارتی عتبات عالیات ت��ا  ۱۰روز دیگر
خبر داد .ب��ه گزارش«وطن امروز» محس��ن نظافتی
مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت درباره
اعزام زمینی به عتبات عالیات گفت :اعزام کاروانهای
زمینی تنه��ا از مرزهای مهران
و چزابه انجام خواهد ش��د .وی
خاطرنشان کرد :اعزام از طریق
مرز زمینی شلمچه در برنامهها
نیس��ت و ب��ا موافق��ت مدیران
امنیتی  2کش��ور ایران و عراق
مج��وز س��فرهای زمینی عتبات عالیات صادر ش��ده
اس��ت .اعزامها در اولین فرصت که به احتمال بسیار
یک هفته تا  10روز آینده باشد ،آغاز میشود .مدیرکل
عتبات عالیات س��ازمان حج و زی��ارت افزود :در حال
برنامهریزی ب��رای اعزام کاروانهای  14اس��تانی که
امکان پروازی نداش��تند و از طری��ق مرزهای زمینی
گزارش  2گروه اجتماعی :در جادهها سیستم
آتشنشانی وجود ندارد بهطوریکه
پس از وقوع آتشس��وزی خ��ودرو در جاده و تماس
پلیس ،آتشنش��انان نزدیکترین ش��هر حداقل 20
دقیقه پس از وقوع حادثه در محل حاضر میش��وند.
سردار اس��کندر مومنی ،رئیس پلیس راهور با اعالم
اینک��ه  70درصد رانندگان ایران��ی از نظر پلیس در
رانندگی نمره قبولی میگیرند ،اظهار داشت :در سال
 85می��زان تلفات رانندگی به  28هزار نفر در س��ال
رسید که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و
قانونپذیری مردم ،میزان تلفات س��ال گذش��ته به
 18ه��زار نفر کاهش یافت .وی درباره افزایش تلفات
رانندگی در ش��هریور ماه بیان داشت :حجم سفر در
تابس��تان دو برابر زمستان اس��ت و به دلیل افزایش
طول روز ،مدت زمان رانندگی و خس��تگی و خواب
آلودگی میزان تلفات افزایش مییابد .س��ال گذشته
براس��اس آمار پزش��کی قانونی  2هزار و  200نفر در
شهریورماه در تصادفات رانندگی جان خود را از دست
دادند که این آمار در بهمن ماه یکهزار و  100نفر بود.
به گفته رئیس پلیس راهور ،اگرچه جاده و خودروی
ناایمن وجود دارد اما اگر مردم قانون را رعایت کنند
میزان تلفات به حداقل میرسد .در حال حاضر جزو
رتبههای اول دنیا در کاهش تلفات رانندگی هستیم
و در  5ماه نخس��ت امس��ال نیز میزان تلفات نسبت
به عدد مطلق کشتهها  4درصد کاهش یافته است.
سردار مومنی با بیان اینکه اگر در سایر مولفهها نیز
تغییراتی ایجاد شود میزان تلفات به صورت تصاعدی
کم میش��ود ،افزود :توجه به یک مولفه نافی س��ایر
مولفهها نیس��ت اما توجه به عامل انس��انی به خاطر
هوش��مند بودنش میتواند تاثیر بیشتری در کاهش
تلفات داشته باشد.

تعداد دانشآموز در دوره متوسطه باقی مانده
اس��ت .وی تصریح ک��رد :در مجموع با توجه
به اینک��ه برآوردمان  2میلی��ون و  600هزار
دانشآموز است ،حدود  450هزار دانشآموز
در کل مقاطع هنوز در کشور ثبتنام نکردهاند.
■■تحصیل  8/5درصد دانشآموزان
در مدارس غیردولتی
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه از می��ان آمار
دانشآموزان کش��ور تعدادی از آنها در مدارس
غیردولتی ثبتنام میکنند و سال تحصیلی را
در این مدارس میگذرانند؛ این موضوعی است
که محمدرضا مخبردزفولی ،دبیر ش��ورایعالی
انق�لاب فرهنگی به آن پرداخته اس��ت و آمار
این قش��ر از دانشآموزان را تنه��ا  8/5درصد
جمعیت دانشآموزی اعالم کرده اس��ت .این
عضو پیوس��ته فرهنگس��تان علوم جمهوری
اس�لامی ای��ران با بیان اینک��ه در حال حاضر
 8/5درصد دانشآموزان کش��ور در مدارس غیردولتی
درس میخوانند ،بیان داشت :برنامهریزی برای افزایش
سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش در جلسه
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید که این
موضوع به وزارت آم��وزش و پرورش نیز بزودی ابالغ
خواهد شد .این موضوع هم که البته خود جای بحث
دارد از دیگر مواردی است که درباره آموزش و پرورش
مطرح میشود.
■■خطر سرویس غیرمجاز برای دانشآموزان
اما در حالی که برخی از اعضای شورای شهر تهران
نسبت به مشکالت تردد و خطر تصادف دانشآموزان
در سطح شهر هش��دار دادهاند ،رئیس پلیس ترافیک
شهری سرویس مدارس غیرمجاز را مهمترین خطر در
حوادث ترافیکی برای دانشآموزان معرفی کرده است.
سردار محسن مهرایی ،با اعالم اینکه بیشترین خطرات
س��رویس برای دانشآم��وزان خودروه��ای غیرمجاز
هستند که خارج از چارچوب قانونی فعالیت میکنند،
به مهر یادآور ش��ده اس��ت :بررسی س��وابق حوادث
س��رویس مدارس در سالهای گذشته نشان میدهد
تمام حوادثی که برای دانشآموزان رخ داده اس��ت از
سوی سرویسهای غیرمجاز بوده و درباره سرویسهای
مجاز هیچ حادثه منجر به فوت گزارش نش��ده است.
اولین خط��ر بالقوه برای دانشآموزان س��رویسهای
غیرمجاز و اس��تفاده از راننده فاق��د صالحیت در امر
جابهجایی است.

غایبان مشمول کسرخدمت ایثارگری

وارد کش��ور عراق میش��وند هس��تیم و اعزام آنها از
زمان یادش��ده ،شروع میش��ود .وی با تأکید بر اینکه
خروج افراد انفرادی و زائران متفرقه از مرزهای زمینی
همچنان ممنوع اس��ت ،اظهارداش��ت :اع��زام زائران
تنها با مجوز و تحت پوش��ش س��ازمان حج و زیارت
و مصوبات ش��ورای س��اماندهی زائران عتبات عالیات
انجام میش��ود .نظافتی با بیان
اینک��ه ثبتنام عتبات عالیات تا
پایان دوره ثبتنام پاییزه یعنی
دهم آذر ادامه دارد ،یادآورش��د:
در مرحل��ه پی��ش ثبتن��ام
عتبات عالیات حدود  60هزار نفر
ثبتنام کردند که بیشتر این افراد متقاضی اعزام در روز
عرفه و مناسبتهای ویژه بودند .مدیرکل عتبات عالیات
س��ازمان حج و زیارت تصریح ک��رد :ظرفیت ثبتنام
کاروانهای زیارتی اعزامی برای روز عرفه تکمیل شده
اس��ت و متقاضیان برای روزهای عید غدیر ،تاسوعا و
عاشورا در حال ثبتنام هستند.

نظاموظیفه گ�روه اجتماعی :مش��موالن متولد
 1372و ماقب��ل که تا پایان س��ال
 1390به سن مشمولیت رس��یده و به خدمت اعزام
نشده و دارای غیبت هستند اگر تا پایان سال  93خود
را معرفی کرده و به خدمت اعزام ش��وند در ش��مول
مق��ررات کس��رخدمت ایثارگران ق��رار میگیرند .به
گزارش «وطن امروز» سرهنگ
حج��تاهلل واعظین��ژاد ،معاون
مش��موالن و امور معافیتهای
سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان
داش��ت :برابر ابالغیه ستاد کل
نیروهای مسلح ،همه مشموالن
متولد  1372و ما قبل که تا پایان سال  1390به سن
مشمولیت رسیده و به دالیلی تاکنون به خدمت اعزام
نش��ده و دارای غیبت هس��تند چنانچه تا پایان سال
 93خود را معرفی کرده و به خدمت اعزام ش��وند در
شمول مقررات کسر خدمت ایثارگران مصوب سال90
قرار میگیرند .وی تصریح کرد :مشموالن غایب مورد

رئیس پلیس راهور انتقاد کرد

جای خالی سیستم آتشنشانی در جادهها

■■ افزایش توان پلیس در طرح تابستانی
وی از افزای��ش یکهزار تیم گش��تی و  5هزار نیرو
از بخشه��ای دیگر نیروی انتظام��ی به پلیس راهور
برای کنترل ترافیک سفرهای پایان شهریور خبر داد
و تصریح کرد :این نیروها آموزشهای الزم را دیدهاند و
در استانها براساس حجم فعلی تردد مستقر شدهاند.
در حال حاضر یکسوم به توان پلیس راهور در طرح
تابستانی افزوده شده است.
■■ نبود سیستم آتشنشانی در جادهها
ب��ه گزارش مه��ر ،مومن��ی در بخش دیگ��ری از
س��خنانش با انتقاد از یکپارچه نبودن سیستم امداد و
نجات در کشور ،یادآور شد :متاسفانه سیستم نجات از
امداد تفکیک شده در حالی که این تفکیک امکانپذیر
نیس��ت ،ضمن اینکه در جادهها سیستم آتشنشانی

وجود ندارد و پس از هر بار آتشس��وزی خودرویی در
جاده پس از تماس پلیس ،آتشنشانان نزدیکترین شهر
حداقل  20دقیقه پس از وقوع در محل حاضر میشوند.
سیستم امداد باید یکپارچه باشد ضمن اینکه باید به
موضوع آتشنش��انی جادهای نیز توجه شود .از دولت
و مجلس میخواهیم نس��بت به تعیین متولی امداد و
نجات جادهای و ایجاد سیستم یکپارچه اقدام کند.
■■کنترل دیجیتال  10هزار کیلومتر از را ه ها
مومن��ی با اعالم اینک��ه در حال حاض��ر  10هزار
کیلومتر از راههای اصلی تحت پوش��ش سیستمهای
هوشمند است ،افزود :براساس هماهنگی با وزارت راه
 30هزار کیلومتر از جادههای اصلی کش��ور شناسایی
ش��ده اس��ت که طی  2س��ال آینده به سیستمهای
هوشمند مجهز میشود 70 .درصد ترددهای جادهای

اشاره که از اول فروردین  1394و پس آن ،به خدمت
اعزام شوند نمیتوانند از کسر خدمت ایثارگری سال
 90استفاده کنند .واعظینژاد یاد آور شد :مقررات کسر
خدمت ایثارگری مصوب سال  ،90برای مشموالن غیر
غایب متولد سال  1372و ماقبل که به دالیل قانونی
مانند ادامه تحصیل تاکنون به خدمت اعزام نش��ده و
در آینده در مهلتهای قانونی به
خدمت اعزام میشوند کماکان
به قوت خود باقی است .این مقام
مسؤول با تأکید بر اینکه مهلت
داده ش��ده جهت بهرهمندی از
تس��هیالت کس��ر خدمت برای
مشموالن غایب تا پایان سال  93است و قابل تمدید
نیس��ت ،افزود :مش��موالن غایب برای بهرهمندی از
تسهیالت یادشده در اولین فرصت ممکن درخواست
خود را برای اع��زام به خدمت ،از طریق یکی از دفاتر
خدم��ات الکترونیک انتظامی (پلی��س )10+به ثبت
رسانند تا امکان اعزام آنها تا پایان سال  93فراهم شود.
در ای��ن  30هزار کیلومتر انجام میش��ود و با اجرای
این طرح تمام خودروها در س��اعات شبانهروز کنترل
میشوند .براساس آمارها در روزهای ابتدایی اجرای این
سیستم  10درصد خودروها مرتکب تخلف شدند که
پ��س از  6م��اه این آمار به  5درصد و با گذش��ت یک
س��ال به نیمدرصد کاهش پیدا کرد .دیگر نمیتوان به
صورت دستی جادههای کشور را کنترل کرد و اگر تمام
پلیسهای کشور را جمع کنیم نمیتوانیم جاده تهران-
مشهد را کنترل کنیم.
■■تحویل معاینه فنی در منزل
رئیس پلیس راهور درباره معاینه فنی خودروها نیز
اظهار داش��ت :در این حوزه خأل قانونی وجود دارد اما
س��امانه یکپارچه نظارت در این حوزه وجود نداشته و
پلیس نیز از سال  88از معاینه فنی حذف شد .مومنی
ب��ا اعالم اینکه نمیتوان هم��ه کارها را انتظامی انجام
داد ،تاکی��د کرد :مدیران معاین��ه فنی میگویند چرا
مردم نمیآیند و پلیس باید آنها را به زور به این مراکز
هدایت کند که ما در پاس��خ گفتیم انجام همه کارها
به وسیله پلیس امکانپذیر نیست .اقدامات اجتماعی به
مانند مسائل زیستمحیطی سلبی نیست .وی با انتقاد
از نحوه اعطای معاینه فنی در برخی مراکز خاطرنشان
کرد :در حال حاضر یک میلیون و  200هزار خودروی
فرس��وده در کش��ور تردد میکنند که مشاهده شده
خودروی��ی با  40س��ال قدمت معاینه فن��ی دریافت
کرده اس��ت .گاهی نیز معاینه فنی را به در خانه افراد
ارسال میکنند .مومنی تصریح کرد 60 :درصد درآمد
جریمههای رانندگی در جادهها به وزارت راه 60 ،درصد
درآمد جریمههای رانندگی داخل شهر به شهرداری ها،
 15درصد به پلیس راهور 10 ،درصد برای فرهنگسازی
و  20درص��د برای صندوق جبران خس��ارات در نظر
گرفته شده است.

معاون سازمان جنگلها انتقاد کرد

ضعفدیپلماسی
برای احیای تاالب هامون

متاسفانه دیپلماسی برای رایزنی حقابه تاالب
هامون در کش��ور ما بس��یار ضعیف اس��ت .پرویز
گرشاسبی معاون سازمان جنگلها درباره مشکالت
تاالب هامون بیان داش��ت :متاس��فانه دیپلماسی
برای رایزنی حقابه تاالب هامون در کشور ما بسیار
ضعیف اس��ت و از آنجایی ک��ه آب ورودی به این
تاالب ناگهانی و بدون برنامهریزی است ،تمام میزان
ورودی در اث��ر بادهای  120روزه و تبخیر و تعرق
باال با س��رعت هدر میرود .ب��ه گفته وی ،ورود به
بس��تر تاالب هامون و برنامهریزی برای آن به این
راحتیها نیس��ت چرا که این تاالب برخی سالها
با پرآبی و برخی سالها با خشکسالی مفرط مواجه
میشود بنابراین باید برای برنامهریزی جهت مهار
ریزگردها و بیابانزدایی در کف تاالب هامون از یک
آب ورودی تضمین ش��ده به این تاالب اطمینان
داشت .معاون سازمان جنگلها تصریح کرد :برای
احیای تاالب هامون چارهای جز نهایی کردن حقابه
این تاالب از سوی کشور افغانستان با رایزنیهای
دیپلماتیک و از طری��ق وزارت امور خارجه وجود
ندارد .گرشاسبی اظهار داشت :باالخره پس از 30
سال باید مدیران کشور ما و کشور افغانستان برای
ورود  28مت��ر مکعب در ثانیه آب به این تاالب یا
س��االنه حدود  7میلیارد مترمکعب به یک نقطه
مشترک برس��ند و اگر چنین امکانی وجود ندارد
حداق��ل میزان حقابه کمتر اما تضمین ش��دهای
تعیین شود .وی افزود :در این صورت میتوان برای
بستر دریاچه که منشأ گرد و غبار است ،برنامهریزی
گرد و با محدود کردن بستر آن عملیات بیابانزدایی
را در این عرصه انجام داد .به گفته گرشاسبی ،در
حال حاضر مشکل هامون نبودن منابع مالی نیست
بلکه نبود عرصه اس��ت چرا که سازمان جنگلها
حدود  40هزار هکتار از عرصههای خارج از بستر
دریاچه را بیانزدایی و به طور کامل تثبیت کرده
است .معاون سازمان جنگلها تاکید کرد :اما وقتی
میخواهیم برای بستر دریاچه که منشأ اصلی گرد
و غبار است عملیات بیابانزدایی انجام دهیم هم
به مشکالت حقوقی و س��ازمان محیطزیست بر
میخوریم و هم از منابع آب در س��الهای آینده
اطمینان نداری��م اگرنه بیابانزدای��ی هامون کار
سختی نیس��ت .وی به مهر یادآور شد :به راحتی
میتوان با استفاده از گونههای تاغ ،گز و آتریپلکس
جلوی برخاستن ریزگردها از بستر تاالب را گرفت
اما این در صورتی اس��ت که مطمئن باش��یم یک
س��یالب ناگهانی و بدون کنترل س��ال بعد آنها را
غرقاب نخواهد کرد یا خشکسالی متوالی موجب
خش��ک شدن آنها نخواهد شد .گرشاسبی با بیان
اینک��ه وزارت امورخارجه ق��ول داده با جدیت بر
روی تامین حقابه این دریاچه رایزنی میکند ،بیان
داشت :در جلسه کارگروه منارید (انسجام سازمانی
در ی��ک مدیریت یکپارچه منابع طبیعی) هم که
ح��دود یک ماه پیش برگزار ش��د ای��ن موضوع و
توقعات از وزارت خارجه مطرح شد.
فضای مجازی

فضای مجازی
بالی جان ادبیات فارسی

فض��ای مجازی بهش��کل گس��ترده در حال
تخریب ادبیات فارسی است و بسیاری از عبارات
و جمالتی که در پیامکها و سایتها به کار برده
میش��ود بهلحاظ دس��تور زبانی ایرادهای جدی
دارن��د .پروین گلیزاده ،عض��و هیأت علمی گروه
ادبیات دانشگاه ش��هید چمران اهواز با بیان این
مطل��ب گفت :در نوش��تن و آفرینش مطالب اگر
قاعده و آداب صحیح را رعایت نکنیم در ارتباط با
مخاطب به مشکل برخورد میکنیم .وی به تسنیم
اعالم کرد :انشای قوی به ارتباط صحیح و راحت و
گوارا کمک میکند و باید توجه داشته باشیم اگر
بتوانیم عبارات را هممحور و در محور باال و پایین
عبارتی مناس��ب به کار بریم ،راحتتر میتوانیم
معنای درون ضمیر خود را به بیرون منتقل کنیم.
استاد ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد:
متأس��فانه به لحاظ رعایت مسائل نگارشی دقت
نمیکنیم و این مش��کل حتی در س��طوح باالی
علمی نیز مشهود است .به گفته گلیزاده فضای
مجازی بهشکل گسترده در حال تخریب ادبیات
فارسی است و بسیاری از عبارات و جمالتی که در
پیامکها و سایتها به کار برده میشود بهلحاظ
دستور زبانی ایرادهای جدی دارند .وی یادآور شد:
در فضای مجازی هم امال ،هم بیان و هم ترکیبات
بهش��کل صحیح ب��ه کار برده نمیش��ود و تداوم
این روند حیات ادبیات فارس��ی اصیل را به خطر
میاندازد .گلیزاده تصری��ح کرد :این لغزشهای
ادبیاتی در رادیو و تلویزیون و سایتهای اینترنتی
بهوفور دیده میش��ود که اینه��ا در حال تبدیل
شدن به غلطهای رایج و مصطلح هستند .استاد
ادبیات دانشگاه شهیدچمران اهواز اظهار داشت:
کشورهای افغانستان و تاجیکستان در پاسداشت
ادبیات فارسی موفقتر از ما عمل کردند و ادبیات
این کشورها غنیتر و اصیلتر است و کیان ادبیات
فارسی بهتر حفظ شده اس��ت .به باور وی ،برای
مقابله با تهاجم و ورود واژههای بیگانه ،زبان فارسی
قدرت واژهسازی باالیی دارد و باید واژههای نرم و
آشنا را جایگزین واژههای خارجی کنیم.

