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اجتماعي

وطن امروز شماره 1649

محیطزیست
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد

پیشروی زمینخواران
تا حریم رودخانهها

امروز حتی حریم رودخانهها نیز از تصرفات
غیرقانونی زمینخواران در امان نمانده اس��ت.
موید حس��ینیصدر ،س��خنگوی فراکس��یون
محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با انتقاد
از خشک کردن و قطع درختان در کالنشهرها
از جمله تهران ،گفت :برخی افراد توسط عواملی
که در ادارات ذیربط دارند ،زمینهای رها شده
را شناسایی و با شگردهای خاصی آنها را تملک
کردهاند ،ب��ه این ترتیب درخت��ان واقع در این
زمینها را با علفکش یا گازوئیل خشک کرده
و تغیی��ر کاربری داده و از این راه به س��ودهای
هنگفتی دست یافتهاند .حسینیصدر با انتقاد
از رفتاره��ای دوگان��ه در کش��ور در برخورد با
زمینخواری ،به خانه ملت اظهار داشت :واقعیت
آن اس��ت که در برخورد با کس��انی که دس��ت
به تملک زمینهای رها ش��ده و خشک کردن
درختان میزنند رفتارهای دوگانه دیده میشود.
به عبارتی زمینهای کش��اورزی در روس��تایی
دورافتاده براساس نقشه هوایی سالهای 1340
و  1342مرتع و منابع طبیعی بوده که در حال
حاضر س��ازمان منابع طبیعی از این کشاورزان
ش��کایت کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده
است تا جایی که امروزه تعداد انبوهی پرونده به
این ش��کل برای روستاییان تشکیل شده است.
حسینیصدر یادآور شد :عالوه بر شهرداریها،
سازمان منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی در
این زمینه کوتاهی کردهاند ،واقعیت آن است که
امروز حتی حریم رودخانهها در بیشتر شهرها به
ناحق تملک شده است.

ناکارآمدی الیحه پیشنهادی
طزیست درباره تاالبها
محی 

برخی کارشناسان الیحه پیشنهادی سازمان
حفاظت محیطزیس��ت برای حفاظت ،احیا و
مدیریت تاالبهای کش��ور را که چندی پیش
تقدیم مجلس ش��د بهدلیل نداش��تن ضمانت
اجرایی و فراهم کردن زمینه مجوزهای مشروط
برای بهرهبرداری صنعتی و معدنی از تاالبها،
تهدی��د تازه این اکوسیس��تم میدانند .هومان
خاکپور ،کارشناس منابع طبیعی در این باره به
مهر گفت :در ش��رایطی که بنابر اعالم مدیران
س��ازمان محیطزیس��ت بیش از  ۹۰درصد از
تاالبهای کشور در خطر نابودی قرار دارند و در
حال تبدیلشدن به کانونهای تولید گردوغبار
هس��تند و کاری از دس��ت این س��ازمان برای
گرفتن حقابه آنها برنمیآید اجرای این الیحه
چندان آسان به نظر نمیرسد .خاکپور با اشاره
به اینکه س��ازمان محیط زیست توان مقابله با
بهرهبرداریهای غلط و مخرب را که با فشارهای
اجتماعی یا سیاسی در حوزه تاالبهای کشور
در حال انجام هستند ندارد ،تأکید کرد :در این
شرایط چگونه میتوان به ضمانتهای اجرایی
این الیح��ه امیدوار ب��ود .به گفت��ه وی ،نکته
قابلتأم��ل در تدوین این الیحه این اس��ت که
برخالف بند «ج» ماده  ۱۹۳قانون برنامه پنجم
توس��عه کشور که از س��ال دوم برنامه ،هرگونه
بهرهبرداري صنعتي و معدني جديد از تاالبهای
داخلي را ممنوع اع�لام کرده بود ،در ماده یک
ای��ن الیحه ،بهرهب��رداری و انجام عملیاتهای
عمرانی ،معدنی ،صنعتی و کشاورزی در بستر
تاالبها بهشرط رعایت ضوابط پایداری تاالبها
مجاز دانسته شده است!
آژیر

سقوط یک فروند بالگرد
در آبهای خلیجفارس

مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات
هاللاحم��ر از س��قوط یک فرون��د بالگرد در
آبهای خلیجفارس خبر داد .س��یدمصطفی
مرتضوی ،مدیر روابط عمومی سازمان امداد و
نجات هاللاحمر با اشاره به سقوط یک فروند
بالگ��رد در آبهای خلیجفارس اظهار کرد :در
س��اعت  23شب دوش��نبه یک فروند بالگرد
ش��رکت نفت برای حمل مصدوم از اس��کله
جاللی در  8مایلی سکوی نفتی ابوذر در پرواز
بود که متاسفانه در راه بازگشت به بیمارستان
بوش��هر و حدود  20مایل پیش از بوش��هر از
رادارها خارج میش��ود .مرتضوی با اش��اره به
سرنشینان این بالگرد که  2نفر خدمه ،یک نفر
بیمار و یک نفر همراه بیمار بودند به تس��نیم
بیان کرد :متاس��فانه از سرنوشت سرنشینان
بالگ��رد اطالعی در دس��ت نیس��ت و  3تیم
دریایی از جمعیت هاللاحمر شهرستانهای
گن��اوه و بوش��هر ک��ه متش��کل از  12نف��ر
غواص هس��تند به هم��راه نیروهای بس��یج،
س��پاه و نیروی دریایی در حال جس��توجو
در منطقه هستند.
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عیدانه

شهریه دانشگاه آزاد اسالمی 15درصد افزایش یافت

نقرهداغ دانشجویان دانشگاه آزاد!

گروه اجتماعی :ش��هریه دانشگاه آزاد امسال هم
افزایش یافت تا دانش��جویان برای ترم جدید نیز
بیدغدغه نباش��ند .رئیس دانشگاه هم که سال
گذشته افزایش ش��هریه را برای جبران افزایش
نیافتن شهریه در دوره قبل از آن اعالم کرده بود
هنوز دلیلی را برای افزایش شهریه امسال عنوان
نکرده است .هنوز چند ماهی از بحث رشتههای
غیرمجاز س��ال گذشته دانش��گاه آزاد در مقاطع
تحصیالت تکمیلی نگذش��ته اس��ت که دانشگاه
آزاد در شوک جدید خود به دانشجویان ،شهریه
مهرماه را افزایش داد.
■■افزایش 15درصدی شهریه دانشگاه آزاد

به گ��زارش ف��ارس ،حمید می��رزاده ،رئیس
دانشگاه آزاد در جدیدترین اظهارنظر خود درباره
چگونگی افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای سال
تحصیلی جدید گفته است :شهریه ثابت دانشگاه
آزاد برای دانش��جویان فعلی این دانشگاه تغییر
نمیکند اما شهریه متغیر برای این دانشجویان در
سال تحصیلی جدید  15درصد افزایش مییابد.
دانش��جویان جدیدالورود نیز که ب��ا دیدن رتبه
خ��ود در کنکور از رفتن به دانش��گاههای دولتی
ناامید شده و دانش��گاه آزاد را برای بازنماندن از
کورس ادامه تحصیل انتخاب کردند باید نسبت
به ورودیهای س��ال گذش��ته  15درصد شهریه
ثابت و متغیر بیش��تری پرداخ��ت کنند .این در
حالی اس��ت که سال گذش��ته در همین حول و
حوش زمانی که خبر افزایش شهریههای دانشگاه
آزاد اعالم شد ،رئیس دانشگاه آزاد در توضیحات
خود نسبت به افزایش شهریه این دانشگاه با بیان
اینکه برخی دانش��جویان دانش��گاه آزاد رایگان
تحصیل میکنند ،افزایش کمش��هریه دانشگاه
در  2سال دوره ریاست گذشته را سبب افزایش
شوکآور شهریه دانست و با این توجیهات تمام

زیانه��ا و همچنین افزایش ش��هریه را بر گردن
فرهاد دانشجو ،رئیس سابق دانشگاه آزاد انداخت
که در زمان ریاستش شهریه دانشگاه آزاد را تنها
 3درصد افزایش داده بود .حال این سوال مطرح
میش��ود که امس��ال هم دلیل افزایش ش��هریه
دانشگاه آزاد جبران افزایش کم شهریه در زمان
فرهاد دانش��جو اس��ت؟ اینکه فرهاد دانشجو در
زمان ریاستش تنها  3درصد شهریهها را افزایش
داده است تا چند سال باید از طریق افزایشهای
سرسامآور شهریهها جبران شود؟
■■ضرر و زیان میلیاردی دانشگاه آزاد!

میرزاده س��ال گذش��ته در توجی��ه افزایش
شهریهها عنوان کرده بود که افزایش کم شهریه
دانش��گاه در س��ال 1392باع��ث زیاندهی این
دانشگاه ش��ده و به دلیل افزایش نیافتن شهریه
طرحهای عمرانی دانش��گاه در اقصا نقاط کشور

فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد

آوای شهر گروه اجتماعی :اگر رس��انه رکن
چهارم دموکراسی است ،دکهها و
کیوسکهای روزنامهفروشی حلقه اول ارتباط جامعه
با رس��انههای مکتوب و این رکن مهم به حس��اب
میآیند .اینکه هر روز صبح بسیاری از افراد قبل از
مراجعه به محل کار و انجام کارهای روزانه دقایقی
را پای کیوس��کهای روزنامهفروشی میایستند تا
تیتره��ای روزنامهها را باال و پایین کنند و از اوضاع
و احوال جامعه داخلی و بینالمللی اطالع داش��ته
باش��ند .خود گواه محکمی بر اهمیت وجود صنف
روزنامهفروشان است .شاید در نگاه اول ،فعالیت در
این صنف س��اده و بدون محدودی��ت ،راحت و در
یک اتاقک فلزی کوچک به نظر برسد که در چند
قلم جنس خالصه میش��ود اما شنیدن درددلها
و مش��کالت دکهداران مش��خص میکند که این
صنف جامعه ،دلی پردرد و مشکالت فراوانی دارند
که خواس��تار گوشی شنوا و زبانی بران برای انتقال
پیامش��ان به مدیران هستند .گرانیها و مشکالت
پرداخت حق بیمه و مالیات ،مس��ائل خاص انتقال
و واگذاری کیوسکهای مطبوعاتی ،تداخل صنفی
و گرانی اجارهبها تنها بخشی از مشکالت این گروه
از فعاالن فرهنگی کشور است که بهعنوان مهمترین
مطالب��ات خ��ود از دولت در گفتوگ��و با خبرنگار
اجتماعی «وطن امروز» مطرح شده است.
■■دکه مطبوعاتی؛ حلقه اول ارتباط با مخاطب

جهتدهی به افکار عموم��ی و ایجاد تحول در
جامعه که بهعنوان مهمترین هدف انتشار روزنامه
و مطبوع��ات مطرح اس��ت ب��دون در نظر گرفتن
نقش عام�لان توزیع و دکههای مطبوعاتی ممکن
نیست .اگر رسانههای مکتوب بهعنوان پل ارتباطی
مدیران جامعه و مردم برای اطالعرسانی از وضعیت
جامعه و مش��کالت قرار دارند ،روزنامهفروش��ان و
کیوسکهای مطبوعاتی نیز بهعنوان حلقه اول این

■■خرج از کیسه دانشجویان

«ما با سیاس��تی که براس��اس اص��ل خرج از
کیس��ه دانشگاه باش��د تا من را دوس��ت بدارند،

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده:

برخورد با کشف حجاب در خودروها
چهره روز گروه اجتماعی :اجرای طرحهای
ارتق��ای امنیت اخالقی همچنان
در اولویت برنامههای ناجا در سراسر کشور است.
به گزارش «وطنامروز» ،س��ردار حسین اشتری
فرمانده نیروی انتظامی در نشست فصلی روسای
پلی��س تهران بزرگ به فراخوان برخی موضوعات
نظیر مراس��م ،س��الگردها و
میتینگه��ا در ش��بکههای
فض��ای مجازی و نیز س��طح
کشور اش��اره کرد و گفت :در
صورتی ک��ه اقداماتی در این
راس��تا انجام نشود به معضل
تبدیل میش��ود بنابراین باید پلیس در این راستا
آمادگی کامل داشته باشد .سردار اشتری با اشاره
به موضوع حضور خانمها در ورزشگاهها یادآور شد:
پلیس مخالف شادی نیس��ت ،حضور خانمها در
ورزشگاهها حواش��ی زیادی دارد ،در صورت بروز
حادثهای ،خانوادهها از پلیس شاکی میشوند که
چرا دخالتی نکرده که برای فرزندان و ناموس آنها

متوق��ف و هزاران میلیارد ض��رر و زیان (حداقل
 7500میلی��ارد ریال) ب��رای راهان��دازی دوباره
طرحه��ا و قریب  11هزار میلیارد ریال کس��ری
بودجه به دانش��گاه وارد کرده اس��ت و به همین
دلیل دانش��گاه آزاد به ناچار مجب��ور به افزایش
شهریه ش��د ،از طرفی میرزاده بارها اعالم کرده
دانش��گاه آزاد برای کاهش وابس��تگی به شهریه
دانش��جویان برنامهریزی ک��رده و میزان کاهش
وابس��تگی به شهریهها رو به افزایش است ،حتی
تغییر س��اختار تش��کیالتی دانش��گاه آزاد که به
تازگی انجام شده را هم به دلیل کاهش هزینهها
اعالم کرده اس��ت بنابراین این افزایش شهریه به
چه دلیل است و در چه زمینهای هزینه میشود؟

بش��دت مخالفیم و برای محبوبالقلوب شدن از
کیس��ه دانش��گاه خرج نمیکنیم» .این جمالت
س��خنان حمید میرزاده ،رئیس دانشگاه آزاد در
سال گذشته پس از افزایش شهریه دانشگاه است
که با توجه به افزایش شهریه امسال این موضوع
را به ذهن دانشجویانی که باید از چندین ماه قبل
به فکر تامین شهریه خود باشند ،متبادر میکند
که سیاست دانشگاه آزاد خرج از کیسه دانشگاه
نیست بلکه خرج از کیسه دانشجویان است!
جالبتر این اس��ت که میرزاده اعالم کرد اگر
هزینههایی که دانش��گاه آزاد برای دانش��جویان
مص��رف میکن��د ،حس��اب کنی��م و در مقابل
شهریههای دانشجویان قرار دهیم به این نتیجه
میرس��یم که در عمل بس��یاری از دانشجویان
دانش��گاه آزاد اسالمی به صورت رایگان تحصیل
میکنن��د ،زی��را می��زان ش��هریه ،مابهالتفاوت
سوبسیدهای دانش��گاه برای غذا و سایر خدمات
و هزینه خوابگاهها را هم پوش��ش نمیدهد که با
این وجود میتوان گفت دانش��جویان به دانشگاه
آزاد بده��کار هم هس��تند بنابراین حق اعتراض
به افزایش ش��هریه را هم ندارند .امسال افزایش
ش��هریه دانش��گاه آزاد در حالی اتف��اق افتاد که
رئی��س دانش��گاه آزاد فروردین ماه س��ال  94با
حضور در کمیس��یون آموزش و تحقیقات اعالم
کرده بود تا مهرماه س��ال  94شهریه دانشجویان
این دانش��گاه افزایش نمییابد .یعنی از فروردین
س��ال  94تا مهرماه که فقط ش��اید دانشجویان
ترم تابس��تانی داشته باشند قصد افزایش شهریه
نداشتهاند .در این میان کماکان این سوال مطرح
اس��ت که آیا نهادی ب��رای نظارت ب��ر اقدامات
دانش��گاه آزاد ک��ه در تمام زمینهه��ای علمی،
آموزشی ،مالی و عمرانی حاشیههایی ایجاد کرده
است ،وجود ندارد؟

دولت باید درباره مرخصی زایمان پاسخگو باشد

این اتفاق رخ دهد؛ هر حرکتی که باعث بینظمی
و بیقانونی ش��ود پلیس موظف است طبق قانون
وظایف��ش را انج��ام دهد و آن مراس��م ،تجمع و
فراخ��وان را مدیری��ت کند البته با روی گش��اده.
رئیس پلیس کشور با اعالم اینکه اجرای طرحهای
ارتق��ای امنی��ت اخالق��ی همچن��ان در اولویت
برنامهه��ای م��ا در سراس��ر
کشور است ،خاطرنشان کرد:
متاس��فانه عدهای ب��ه دلیل
ناهنجاریهای فرهنگی به این
موضوع��ات دامن میزنند که
پلیس وظیفه دارد با این موارد
برخورد کند؛ ما وظیفه داریم از ارزشهای انقالب
پاس��داری و از بروز ناهنجاریها جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه باید با کش��ف حجاب خانمها در
داخل خودروها برخورد شود ،تصریح کرد :برخورد
با مظاهر فساد طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی
است ،پلیس هیچ کاری را خارج از چارچوب قانون
انجام نمیدهد.

گروه اجتماعی :دولت باید درباره
زنان
اجرایی نش��دن افزایش مرخصی
زایم��ان که از سیاس��تهای مصوب ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی و مجلس ش��ورای اسالمی است
پاس��خگو باش��د .به گزارش ایسنا ،کبری خزعلی
س ش��ورای فرهنگی و اجتماعی زنان با بیان
رئی 
این مطلب و درباره خبر جدید
لغو قانون مرخصی زایمان 9
ماهه به دلیل تامین نش��دن
بودجه از س��وی دولت افزود:
دولت میتواند با برنامهریزی
همان هزینههایی را که تصور
میکن��د از کارک��ردن مادران در کش��ور حاصل
میش��ود با اقداماتی چ��ون دورکاری جبران کند
و این ام��ر نیز نیازمند برنامهری��زی دقیق دولت
اس��ت .عضو ش��ورایعالی انقالب فرهنگی تصریح
کرد :بیشتر روانشناسان و پزشکان بر آثار و فواید
شیردهی  9ماه تمام به کودک تاکید دارند و دولت
نیز باید کار برای بانوان را در همین راستا تنظیم

«وطن امروز» گزارش میدهد

دغدغههای ریز و درشت دکهداران مطبوعاتی

کن��د و در  3ماه��ی که مص��وب مجلس و دولت
بوده اس��ت همان کار و برنام��های را که در  6ماه
مرخصی بانوان داشته است انجام دهد و همچنان
که در قانون بودج��ه  93اعتبار افزایش مرخصی
زایمان از محل ط��رح افزایش جمعیت تعریف و
تامین ش��ده بود به آن پایند باشد و آن را اجرایی
کند .خزعلی خاطرنشان کرد:
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی
نس��بت به اظهارنظ��ر دولت
و س��ازمان تامی��ن اجتماعی
درباره نبود توانایی در اجرایی
کردن مرخصی  9ماهه زایمان
واکنش نشان خواهد داد و مجلس شورای اسالمی
که این قانون را تصویب کرده باید در این امر ناظر
باشد و ما هم پیگیری خواهیم کرد و مهمتر آنکه
باید فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
سیاس��تهای نظام و مجمع تشخیص مصلحت
درباره سیاس��تهای جمعیتی پیاده شود و ما نیز
از مدیران میخواهیم که پاسخگو باشند.
مورد حمایت قرار ندارند حتی جواز این صنف مورد
تایید بانکها ب��رای دریافت وام قرار نمیگیرد .وی
دومین درخواست خود از دولت را برنامهریزی برای
ی شأن روزنامهفروشان عنوان میکند و یادآور
ارتقا 
میشود :حداقل با طراحی لباس فرم یکشکل و در
نظر گرفتن کارتشناسایی وجهه اجتماعی مناسبی
برای این شغل در نظر گرفته شود.

■■سازمان امور مالیاتی هوای دکهدارها را ندارد

زنجیره و پل ارتباطی مخاطب با رسانههای مکتوب
محسوب میشوند .یک روزنامه هرچقدر هم از نظر
مطالب غنی و حرفهای تدارک دیده شده باشد اگر
عاملی برای توزیع ،واس��طه مخاطب و نشریه قرار
نگی��رد به طور حتم این روزنامه در انجام ماموریت
خود با شکس��ت مواجه شده اس��ت .این در حالی
اس��ت که آنطور که باید و ش��اید به خواستههای
روزنامهفروشه��ا و دکهه��ای مطبوعات��ی که به
نوعی همکاران فرهنگی رسانهها به شمار میآیند
توجه نش��ده و وجود برخی مشکالت این قشر را با
دردسرهایی روبهرو کرده است.

■■تداخل صنفی فقط برای دکهدارها!

این درحالی اس��ت که علی جعف��ری ،یکی از
روزنامهفروشهای شهر درباره مشکالت صنفی خود
به «وطن امروز» میگوید :فروش تنقالت و سیگار
در دکههای روزنامهفروشی یکی از مشکالتی است
که بهعنوان تداخل صنفی همواره به دکهدارها تذکر
داده میش��ود اما در مقابل بیشتر سوپرمارکتها و

فروش��گاههای بزرگ یا حت��ی داروخانهها روزنامه
میفروشند که هیچگاه تذکری به آنها داده نمیشود.

■■حق بیمهها باال ،درآمدها کم

گرانی حق بیمه هم یکی از گالیههای همیشگی
صنوف گوناگون است که درباره روزنامهفروشها با
توجه به سطح درآمدش��ان وضعیت بدتری دارد.
اصغری ،یکی دیگر از فروش��ندگان مطبوعات در
ای��ن باره به «وطن امروز» میگوید :درآمد فروش
روزنامه چندان کافی نیست ضمن اینکه حق بیمه
پرداختی نیز بدون در نظر گرفتن این وضعیت با
نرخ حق بیمه دیگر مغازهها برابر اس��ت .وی بیان
داش��ت :انتظار ما از دولت این است که در تعیین
نرخ حق بیمه تفاوتی بین م��ا و صنوف پردرآمد
دیگر قائل شود.

■■شخصیتبخشی و ارتقای جایگاه

به عالوه این فعال صنف روزنامهفروش��ی درباره
حفظ جایگاه و ش��أن روزنامهفروشی هم انتقاداتی
دارد .ب��ه گفته اصغری ،دک��هداران چندان که باید

رضا جوان ،صاحب یک��ی از دکههای حوالی
چه��ارراه ولیعص��ر(ع) درباره مطالب��ات خود به
«وطن امروز» میگوید :شرایط دخل و خرج یک
کیوسک مطبوعاتی به طور کامل مشخص است
اما همهس��اله با وجود تکمیل اظهارنامه مالیاتی،
چن��د میلیون توم��ان از دکهها مالی��ات مطالبه
میش��ود .وی خاطرنش��ان کرد :فروش روزنامه و
مجله بهعنوان یک فعالیت فرهنگی مطرح است
و برخی ناش��ران هم از مالیات معاف هس��تند اما
از فروش اندک روزنامه باید مالیات پرداخت کرد
در حال��ی که در مراحل گوناگ��ون چاپ تا توزیع
مالیاتها دریافت شده است.
■■سد معبر ،بهانهای برای آزار کیوسکیها

ج��وان درب��اره مش��کالت دیگر ای��ن صنف
میافزاید :دکههای روزنامهفروشی در پیادهروها و
کنار معابر با توجه به تایید صالحیت شهرداریها
قرار گرفتهاند اما بازهم شاهد هستیم که همهروزه
ای��ن نهاد با چیدن روزنامه در مقابل دکه به بهانه
س��د معبر مخالف��ت میکند .به باور وی ،س��هم
اجارهبها یا سرقفلی کیوسکها هم مشکل دست
و پاگیر دیگری است که باعث افزایش دردسرهای
این صنف شده است .هر ماه باید مبالغ گوناگونی
بسته به محل استقرار دکه به شهرداری پرداخت
کرد؛ موضوعی که خرید و فروش این کیوسکها را
با مشکل مواجه کرده است.

در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت

اعالم میزان زکات فطریه
از سوی مراجع تقلید

مراجع عظام تقلید ،ناصر مکارمش��یرازی،
لطفاهلل صافیگلپایگانی ،حسین نوریهمدانی
و موسی شبیریزنجانی طی فتواهای جداگانه
نظر خود را پیرامون میزان و مبلغ زکات فطریه
امس��ال اعالم کردند .به گزارش «وطن امروز»،
پای��گاه اطالعرس��انی آیتاهلل مکارمش��یرازی
اعالم کرد :براس��اس فتوای این مرجع تقلید،
زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم
در تهران مبلغ  6هزار تومان و در شهرس��تان
مبل��غ  5ه��زار تومان و بر مبن��ای قوت غالب
برنج ،مبل��غ  15هزار تومان اس��ت .همچنین
پایگاه اطالعرس��انی آی��تاهلل صافیگلپایگانی
نیز اعالم کرد :ب��ا توجه به اینکه قیمت گندم
در ش��هرهای گوناگون ،متفاوت است بنابراین
الزم اس��ت روزهداران قیمت  3کیلوگرم گندم
یا برنج (قوت غالب) را طبق قیمت محل زندگی
خود محاسبه کرده و بهعنوان فطریه پرداخت
کنند .براساس اعالم پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل
نوریهمدانی نی��ز طبق نظر این مرجع تقلید
مبلغ زکات فطریه امسال برای کسانی که قوت
غالب آنها گندم است ،برای هر فرد مبلغ  6هزار
تومان( 3کیلو گندم) و ب��رای افرادی که قوت
غالب آنها برنج اس��ت 18 ،هزار تومان( 3کیلو
برنج) اس��ت.بر پایه این گ��زارش ،مبلغ کفاره
افرادی که به هر دلیل توان روزه گرفتن نداشته
و عذر موجه ش��رعی داش��ت هاند ،برای هر روز
روزهخواری  1500تومان است که برای یک ماه
در مجم��وع  45هزار تومان خواهد بود .این در
حالی است که براساس اعالم پایگاه اطالعرسانی
آیتاهلل شبیریزنجانی مبلغ  6هزار تومان بابت
فطریه هر نفر به حساب گندم و مبلغ  18هزار
تومان برای پرداخت زکات فطریه به حس��اب
برنج تعیین شده اس��ت .براساس این گزارش،
کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز به حساب
گندم  900گرم اس��ت که در صورت اطمینان
میتوان قیمت آن را به مبلغ هزار و 500تومان
به شخص مستحق داد تا به وکالت از وی برای
خودش این مقدار طعام بخرد؛ این مبلغ برای
افطار عمدی  90هزار تومان تعیین شده است.

سرویسدهی رایگان مترو
در عید فطر

اس��تفاده از مترو در روز عید س��عید فطر از
آغاز س��رویسدهی قطارها تا پای��ان نماز عید،
در تم��ام خطوط رایگان خواه��د بود .به گزارش
«وطن امروز» ،محسن نایبی ،مدیرعامل شرکت
بهرهب��رداری متروی ته��ران و حومه با بیان این
مطلب اظهار کرد :متروی تهران به منظور تسهیل
در انتق��ال نمازگزاران به محل اقامه نماز عید در
مصالی تهران ،در این روز س��عید خدمات ویژه
و سرویسهای فوقالعادهای در خطوط پنجگانه
مترو ارائ��ه میدهد .وی با بی��ان اینکه خدمات
متروی تهران از س��اعت  5:30صبح عید سعید
فطر تا پایان نماز عید فطر ب��ه طور رایگان ارائه
میشود ،افزود :حرکت قطارهای خط یک متروی
ته��ران هر  4/5دقیقه یکبار صورت میگیرد و با
اعزام قطارهای فوقالع��اده در زمانهای ازدحام
جمعیت این فاصله گذر کاهش هم خواهد یافت.

شبنشینیهایرمضان
در بوستانهای پایتخت

از نخس��تین روزه��ای ماه مب��ارک رمضان،
فرهنگس��راهای پایتخ��ت با مش��ارکت معاونت
اجتماعی و فرهنگی و مناطق 22گانه شهرداری
ته��ران اق��دام ب��ه برگ��زاری ویژهبرنامههایی در
بوستانها و تفرجگاههای مناطق  22گانه پایتخت
کردند .به گزارش «وطن امروز» فرهنگس��راهای
پایتخت با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی و
مناطق 22گانه شهرداری تهران در ایام ماه مبارک
رمضان برنامههای ویژهای در  2بخش صحنهای و
نمایشگاهی تدارک دیدهاند .براساس این گزارش،
آغاز تمام این برنامهها س��اعت  22هر شب است
تا با حضور ش��هروندان در مساجد و انجام فرایض
دین��ی تداخلی به وجود نیاید .اجرای موس��یقی،
حض��ور چهرههای ش��اخص فرهنگ��ی ،هنری و
ورزشی و همچنین سخنرانی مذهبی و بخشهای
متنوع و متعدد از جمله بخشهای گوناگون این
برنامههاست که تا پاسی از شب طول میکشد.
کوتاه و گویا
انوش��یروان محسنی بندپی ،رئیس سازمان
بهزیس��تی از افزایش  53درصدی تعداد زنان
سرپرست خانوار طی سالهای گذشته خبر داد.
ب��ه گفت��ه اس��فندیار چهاربن��د ،مدیرکل
آموزشوپرورش شهر تهران در پی  ۷۰۰مورد
بازرسی از مدارس دولتی و غیردولتی پایتخت،
حکم 12مدیر به دلیل داشتن تخلف لغو شد.

