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اجتماعی

بطحایی :مصوبه حذف آزمون در دبستانها هنوز ابالغ نشده است
محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش درباره مصوبه منع آزمون در دوره ابتدایی و
استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس ابتدایی گفت« :این مصوبه هنوز رسما ابالغ
نشده است ،اما توقع دارم که مدارس آن را مورد توجه قرار دهند .از همکاران خود
درخواست میکنم هیچ کتابی به اجبار برای خانوادهه ا تجویز نکنند و آزمونی برگزار
نشود ،زیرا این اقدام ،اختالل جدی در نظام آموزشی کشور ایجاد خواهد کرد».

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

مدتی پیش گزارش��ی به عنوان سوژه
خوانندگان در صفح��ه اجتماعی روزنامه
آفت��اب یزد درباره مت��رو و بلیتهای تک
سفره چاپ ش��د و یکی از اعضای شورای
شهر که مسئول رسیدگی به این گونه موارد
اس��ت ،قول داد موضوع را پیگیری کند تا
مانند س��ابق بلیتهای دو سفره با قیمت
ارزان تر به فروش برس��د و حق انتخاب با
مسافران باشد ،اما درباره موضوع مربوط یا
اقدام نشد یا همچنان تا ابد در دست اقدام
است و این در حالی است که مسافران مترو
که اقشار کم درآمد هستند و کمتر از مترو
استفاده میکنند ،مجبورند بلیت تک سفره
تهی��ه کنند زیرا مس��افران دایمی بهجای
خرید بلیته��ای تک س��فره کارتهای
الکترونیکیمیخرندکههمدرایستگاههای
مترو و جایگاههای وابسته به شرکت واحد
قابل شارژ و هم به صرفه است و مسافران
میتوانند با ارائه کارتهای الکترونیکی از
مترو و اتوبوسهای شرکت واحد در تهران
استفادهکنند.
کاش مسئوالن شرکت بهره برداری مترو
یا شرکت واحد یا شهرداری تهران بتوانند
شرایطیفراهمکنندکارتهایالکترونیکی
به نام خریداران صادر شود به دلیل اینکه
برخی مس��افران کارتها را ب��ا مبالغ باال
ش��ارژ میکنند ،هنگام مفقودشدن قابل
پیگیری نیست ،در صورتی که مشخصات
خریداران روی آنها حک ش��ود ،به راحتی
قابل استرداد خواهد بود .مسئله دیگر اینکه
مس��افران مترو چنانچه وس��ایل شان به
دلیل ازدحام مسافران در ایستگاهها یا ترن
جابماند،برایدریافتاشیایگمشدهبهکجا
مراجعه کنند؟ لطفا مسئوالن مترو در باره
این موضوع به مسافران اطالعرسانی کنند.
یادش به خیر سالهای نه چندان دور
هر موقع میخواستیم ماست تهیه کنیم،
یبُردیم ،بقالها
به بقالی مراجعه و ظرف م 
هم س��طل یا تغار ماست داشتند کیلویی
میفروختند .ماستها با کیفیت و طبیعی
بودند .با پیش��رفت علم و زندگی ماشینی،
ماستهای پاس��توریزه ،بسته بندی شده
و بدون کیفیت س��ابق به مشتریان عرضه
میش��ود .زندگی ُم��درن روی محصوالت
غذای��ی و تغذیه م��ردم هم تأثی��ر فراوانی
گذاش��ته اس��ت .به جای آبگوشت ،سنتی
پرخاصیت ،پیتزا و غذاهای فس��ت فود و
و
ّ
ساندویچ جای آنها را گرفته است .برنجهای
هندی ،پاکستانی ،اروگوئه وامثال آنها جای
برنجهای ایرانی خوشبو ،خوش طعم و معطر
راپُرکردهاند.دوستیتعریفمیکرد؛باجناق
اش شمالی است ،چندروز در شمال مهمان
آنان بودند ،شمالیها هم مهربان و مهمان
نوازند .صبحها ش��یر تازه ،سرشیر و خامه
برایش��ان آماده میکردند ،پس از چند روز
چون صبحانه جانانه میل کردند ،معدهشان
تعجب کرد ومریض ش��دند! به راستی که
زندگی مردم چقدر تغییر کرده است!
مدتی اس��ت پیامهایی در ستون روی
خط آفتاب درباره آقای محمود بلیغیان که
پیامهایش با نام و مش��خصات ایشان چاپ
میش��ود ،انتقاد میکنند و میگویند چرا
مطلب ما را چاپ نمیکنید ،اما اس��م او را
چاپ میکنید؟! اینکه پیام یا مطلبی با نام
پیامدهنده چاپ ش��ود ،پیام مزبور از اعتبار
بیشتری برخوردار است و هیچ ارتباطی به
عشق اسم و این جور حرفها نیست ،بهتر
اس��ت پیام دهنده گرامی مشکالت شان را
اعالم کنند ،نه اینکه به کاری که سالها در
مطبوعات مرسوم است ،ایراد بگیرند و این
بستگی به تشخیص دست اندرکاران روزنامه
دارد که چه تصمیمی بگیرند آیا مطلب با
اس��م یا بدون اسم چاپ ش��ود .این جانب
س��الها در روزنام��های کار میکردم ،مثل
روزنامه آفتابیزد س��تون پیامهای تلفنی
داش��ت و هنوز هم دارد ،ب��ا این تفاوت که
باید فقط از ساعت  15تا  17با شماره تلفنی
که در ستون مربوط اعالم شده بود ،تماس
میگرفتند ،آقای بلیغیان هم بعضی اوقات
تماس میگرفت و مشکالتی را اعالم میکرد
و بس��یار شمرده و گویا مش��کالت را بیان
میک��رد که هم قابل فهم و هم قابل چاپ
بود و آخرسر هم اسم و فامیلیاش را اعالم
میکرد ،اما نمیگفت حتماً اسمم را چاپ
کنید،اینموضوعرابرایاطالعپیامدهندهای
که ظاهرا ً مشکالت شخصیاش را با مسائل
روزنامه قاطی کردهاند ،عرض کردم تا بیشتر
در جریان امر قرار گیرد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :مدیرعامل س��ازمان
بوستانها و فضای سبز شهر تهران گفت« :تعدادی
از درخت��ان چنار خیابان ولیعصر(عج) به نوعی قارچ
با عنوان س��رطان رنگی مبتال ش��دهاند و طبق نظر
کارشناسان برای جلوگیری از سرایت این قارچ باید
درختان بیمار را با درختان س��الم جایگزین کرده و حتی خاک
آن را نی��ز عوض کنند ».مختاری در ادامه با اش��اره به ش��رایط
چناره��ای خیابان ولیعصر(عج) گف��ت« :در محدوده مناطق 1

ابتالی درختان خیابان ولیعصر (عج) به سرطان رنگی

و  6و  11تع��دادی از درختهای حاش��یه خیابان
ولیعصر(عج) به علت س��اخت و س��از ،بتنریزی و
ب دیده است و در حال حاضر تعداد
برجسازی آسی 
ای��ن درختان به  15هزار و  866اصله میرس��د و
در زمان پهلوی اول که کاش��ت درختان آغاز شد
 18هزار درخت در محدوده این خیابان کاش��ته ش��ده است».
او در تشریح فاز اول پروژه احیای درختان خیابان ولیعصر(عج)
گفت« :تا پایان اسفندماه  400تا  700اصله درخت آفت زدایی

خواهند ش��د و تا پایان س��ال  97پروژه احیا به پایان میرسد».
مدیرعامل سازمان بوس��تانها در مورد آبیاری درختان خیابان
ولیعصر(عج) تصریح کرد« :آبیاری این درختان با استفاده از آب
جاری کامال غلط است .آب مورد نیاز باید به صورت حساب شده
به گیاه برس��د .همچنین با همکاری سازمان محیط زیست 48
پالک در خیابان ولیعصر(عج) که فاضالب خود را به نهر هدایت
میکردند ،پلمپ ش��د ».وی افزود« :حدود  60درصد از فضای
سبز شهر تهران آبیاری مکانیزه میشود».

استان

معاون سیاسی استاندار هرمزگان:

رونق گردشگری استان
نیازمندهمکاری
همهدستگاههاست

مع��اون سیاس��ی ،امنیت��ی و اجتماع��ی
اس��تانداری هرمزگان معتقد اس��ت نگاه به
تمامی بخشهای اقتصادی کش��ور از جمله
بخش گردش��گری باید همه جانبه باش��د و
اگر هر ی��ک از قطعات پازل وجود نداش��ته
باش��د تکمیل ،رونق و س��امان آن بخش از
اقتص��اد ممک��ن نخواهد بود .به��روز اکرمی
گف��ت« :آنچه در نگاه اول اس��تان هرمزگان
را در بح��ث اقتص��ادی با اهمی��تتر جلوه
میدهد ،جنبه تجاری و اقتصادی این استان
است ،اما ظرفیتهای بالقوه بسیاری در این
ی توجهی شده
استان وجود دارد که به آنها ب 
اس��ت » .وی افزود« :یکی از این ظرفیتها،
بخش گردش��گری استان هرمزگان است که
با توجه به جاذبههای بس��یار منحصر به فرد
میتوان��د اش��تغالزایی مناس��بی را به همراه
داش��ته باش��د » .وی گفت« :گردشگری در
کنار پتانس��یلهای اقتصادی میتواند استان
هرم��زگان را به یکی از اس��تانهای مهم در
جذب گردش��گر بدل کند ،اما این مهم انجام
نمیش��ود ،مگر آن که به ایجاد زیرساختها
در این اس��تان توجه بیشتری ش��ود » .وی
ب��ا تاکید بر ض��رورت شناس��ایی جاذبههای
گردشگری اس��تانها به مردم سراسر کشور
گفت« :در ش��هر جاس��ک و در مسیری که
به س��مت این شهر طی میش��ود به لحاظ
ن شناس��ی جغرافیای منحصر به
طبقات زمی 
فردی وجود دارد و در شهرستان سیرک نیز
خور آزینی از جاذبههای مهم گردشگری در
این استان است» .
وی با اش��اره به ظرفیت گردش��گری دریایی
در هندوراب��ی نیز اظهار داش��ت« :در جزیره
قش��م،س��واحل زیب��ا و در هرم��ز بهترین
اماکن گردش��گری وج��ود دارد ».وی افزود:
«بابت توس��عه گردشگری ،چندین هلدینگ
س��رمایهگذاری وارد جزیره هرمز شدند و در
این باره مذاکرات نهایی شده و در مرحله عقد
قرارداد است ».وی افزود« :هرمزگان به عنوان
مرکز تجاری و گردشگری با  2منطقه آزاد کیش
و قشم اهمیت زیادی در حوزه تجاری کشور
دارد » .وی با اش��اره به اینک��ه از  17جزیره
کشور  14جزیره در هرمزگان قرار دارد گفت:
«ب��ا توجه به وجود ظرفیته��ای دریایی در
تالش هس��تیم بخش گردش��گری استان را
بیشازپیش تقویت کنیم و برای همین منظور
تا پایان سال جاری  400میلیارد ریال اعتبار
ملی اس��تانی با س��ود چهار درصد در اختیار
سرمایه گذاران بخشهای مختلف گردشگری
و اقتص��ادی ق��رار میگیرد ت��ا در حوزههای
مختلف اقتصادی استفاده کنند» .وی درباره
قیمت ب��االی بلیت هواپیما در برخی پروازها
که تا یک میلیون تومان نیز میرس��د ،اظهار
کرد« :قیمت بلیت هواپیما در کش��ور شناور
است و به همین دلیل در برخی زمانها نرخ
بلیت افزایش قابل توجهی را تجربه میکند».
وی از برگ��زاری نشس��تی در هفته جاری با
مسئوالن سازمان هواپیمایی ،مسئوالن دولتی
و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و افزود:
«در این نشس��ت راهکارهای الزم به منظور
جلوگیری از افزیش بیرویه نرخ بلیت هواپیما
بهوی��ژه در ای��ام نوروز مورد بحث و بررس��ی
قرار خواهد گرفت».
وی تاکی��د کرد« :رونق بخش گردش��گری و
مزایای اقتصادی آن به همت و تالش تمامی
بخشه��ا از م��ردم گرفته تا دول��ت و بخش
خصوصی وابسته است و نگاه به سرمایهگذاری
در این بخش نیز باید مثبت باشد ».عبدالوهاب
قاضی مدیر هتل بینالمللی هرمز بندر عباس
درباره رونق گردشگری در کشور گفت« :باید
توج��ه همه بخشه��ای دولت��ی و نهادهای
کش��ور معطوف به بخش گردش��گری شود
تا این بخش بهس��رعت رونق یابد ».به گفته
وی ،اگر هدف رونق و گس��ترش گردشگری
باش��د هم��ه نهاده��ا و دس��تگاهها از جمله
ش��هرداریها خدمات خود را بر ارائه خدمات
بهتر و بهسازی شهرها معطوف خواهند کرد و
گردشگر نیز در دوره اقامت خود در هر شهری
خدم��ات بهتری را دریاف��ت خواهد کرد .وی
اف��زود« :دولت میتواند به معرفی جاذبههای
گردش��گری اس��تانها کم��ک کن��د و باید از
ظرفیتهای خود با کمک رسانهها بهره بگیرد
تا بتواند گردش��گران و عالقهمندان به س��فر
را به س��مت س��فرهای داخلی هدایت کند».
قاضی با تاکید بر ضرورت بهبود زیرساختها
در کش��ور تصریح کرد« :رونق گردشگری در
کش��ور به بهبود زیرس��اختها وابسته است و
این ش��رایط تالش دولته��ا و کمک بخش
خصوصی را میطلبد».

کاپیتان شهبازی در گفتگو با آفتاب یزد:

در ماجرای سقوط هواپیمای یاسوج
بهدنبالنخودسیاهنباشید
آفت�اب یزد -مری�م مرادی :همچن��ان پس از
س��قوط هواپیمایی آس��مان تالشها برای انتقال
اجس��اد از ارتفاعات کوه دنا ادامه دارد .اما سکوت
مدیرعامل این ش��رکت باعث ش��د تا واکنشهای
منفیای در پی داش��ته باشد .هرچند که شرکت
آس��مان در اطالعیهای علت این س��کوت را اعالم
کرد اما در این میان حرف و حدیثها زیاد ش��د و
عدهای ضعف مدیریتی و اش��تباهات انسانی را در
وقوع این حادثه بی تاثیر ندانسته و بحث استعفای
وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل این شرکت را
مط��رح کردند .حاال آفتاب ی��زد در گفتگویی که
با هوشنگ ش��هبازی ،خلبان باسابقه و کارشناس
ارشد هواپیمایی کش��ور انجام داده به این مسائل
پرداخته است.
بع��د از وق��وع حادث��ه دلخراش س��قوط
هواپیمای  ATR72آس��مان ،محمد دامادی
نماینده س��اری در مجلس ش��ورای اس�لامی
گفته بود ،تعدادی از خلبان��ان اعالم کردهاند
که این ش��رکت با دریافت چ��ک از خلبانان،
آنها را مجبور به پرواز میکند .آیا چنین چیزی
صحت دارد؟
بیشتر ش��رکتهای هواپیمایی در زمان استخدام
برای اینکه تعهدی از خلبان گرفته باش��ند (برای
ش خلبانان) اقدام به
جبران هزین ه س��نگین آموز 
دریافت س��ند خانه ،چک یا سفته از آنها میکنند
که مثال پنج یا  10س��ال اول را در ش��رکت مورد
نظر پرواز کنند .ایرادی به این کار نیس��ت و حق
مسلم شرکتها اس��ت زیرا آن شرکت میخواهد
روی خلبان س��رمایهگذاری کند .درس��ت نیست
که یک نفر بعد از دبیرس��تان یا دانش��گاه به آنجا
آم��ده و پساز هزینه زیاد ب��رای او به امارات رفته
> ش�رکتهای هواپیمای�ی در زمان
اس�تخدام برای تعه�د از خلبان اقدام
به دریافت سند خانه ،چک یا سفته از
آنها میکنند
> اینک�ه بخواهند ب�ا دریافت چک،
کاپیتان با سابقهای مانندکاپیتان فوالد
را مجبور به پرواز کنند ،به نظر من غلط
بوده و امکان پذیر نیست
> ما خلبان ارتشی نیستیم

اعالم جزئیات توزیع آرم
طرحترافیکخبرنگاران

محم��د علیخان��ی ،رئی��س کمیس��یون
عمران ش��ورای ش��هر ته��ران در خصوص
تعیی��ن آییننامهای ب��رای خبرنگاران برای
دریاف��ت آرم ط��رح ترافی��ک ،۹۷گف��ت:
«فع ً
ال طرح ترافی��ک را بعد از اصالحات به
فرمان��داری ارس��ال کردهایم .بع��د از تأیید
در فرمان��داری آییننامهای برای خبرنگاران
تهیه میکنیم».
وی گفت« :در صورتی که در مدت مقرر کار
انجام نش��ود مدت آرم طرح ترافیک سال96
خبرن��گاران را ب��رای  97تمدید میکنیم تا
بتوانیم آییننامه را تنظیم کنیم .البته هرساله
آرمها تا آخر فروردین تمدید میشد».
رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای شهر با
تأکی��د ب��ر این موض��وع که بس��یار راحت
میتوانی��م خبرنگاران را پایش کنیم ،گفت:
«خبرنگاران قابل شناسایی هستند ،رسانهها
مشخص هستند و وزارت ارشاد میتواند در
این زمینه کمک کند».
وی با اش��اره به اینکه  3درصد از میزان آرم
طرح ترافیک  97به اقش��ار خاص اختصاص
داده شده اس��ت ،گفت« :خبرنگاران هم در
این  3درصد دیده ش��دهاند اما موارد خاص
مانند خانواده ش��هید و غیره نیز دیده شده
اس��ت که البته در آییننام��ه تمامی موارد
لحاظ میشود».
علیخانی اضافه کرد« :هنوز تعداد آرمهایی
ک��ه قرار اس��ت ب��ه خبرنگاران داده ش��ود
مش��خص نیس��ت اما به تمام کس��انی که
خبرنگار باش��ند حتماً آرم داده میش��ود و
محدودیتی نخواهیم داشت».
وی ب��ا تأکید بر ای��ن موضوع ک��ه نظارت
مس��تقیم بر لیست خبرنگاران خواهیمکرد،
گف��ت« :تدابی��ر مختل��ف میاندیش��یم تا
اعم��ال س��لیقه ش��خصی ص��ورت نگی��رد
و حت��ی کس��ی نتوان��د اف��رادی را اذیت و
تسویهحساب کند».

و مش��غول به کار ش��ود .با این عمل خلبان جوان
متعهد میشود  10سال اول را در آن شرکتی که
هزینه کرده بماند و این کار خوبی است.
ممکن است که از کاپیتان پرواز تهران-
یاسوج هم چنین چکی گرفته باشند؟
اینکه بخواهند با دریافت چک ،کاپیتان با سابقهای
مانندکاپیتان فوالد را مجبور به پرواز کنند ،به نظر
من غلط ب��وده و امکان پذیر نیس��ت .خلبان اگر
پروازی ایمن نباش��د در بدترین شرایط هم آن را
انجام نمیدهد .ما خلبان ارتش��ی نیستیم .ممکن
اس��ت به خلبان ارتش��ی بگویند که طبق دستور
فرماندهی ارتش مجبور به انجام یک پرواز اس��ت
اما هیچ کس��ی نمیتواند به خلبانهای کش��وری
دس��تور به پرواز اجباری ده��د .خلبان فرد نهایی
تصمیمگیرنده است .زیرا مسئله جان انسانها در
میان اس��ت .گویا اطالعات اشتباه به این نماینده
مجل��س دادهان��د و آنه��ا هم چ��ون متخصص و
کارشناس این کار نیستند باورشان شده است.
سازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کرده
اس��ت ک��ه بهط��ور موقت و ت��ا اط�لاع ثانوی
پروازهای  ATRمدل  200و  500ش��رکت
هواپیمایی آسمان متوقف شود .آیا پس از اعالم
این تصمیم فورا به آن عمل میشود؟
بله ،فورا اجرا میشود .هواپیمایی کشور حق دارد
پروازهایی را لغو کرده تا پس از بررس��ی بیش��تر
اس��ناد و حصول اطمینان از ایمنی کامل هواپیما
اجازه پرواز را صادر کند.
چند روز پس از سقوط هواپیمایی یاسوج
شاهد شکستن شیشه هواپیمای کیش به کاشان
بودیم ،در چه شرایطی این اتفاق میافتد؟ آیا
شکستن شیشه طبیعی بوده است؟

شکستگی شیشه این هواپیما ربطی به علت وقوع
سانحه یاس��وج یا اشتباهات انس��انی و مدیریتی
ندارد .این یک اتفاق اس��ت .ش��اید فردا شیش��ه
ی��ک هواپیمای نو هم بش��کند .ای��ن اتفاق مانند
پنچر شدن چرخ ماشین نو در جاده است که ربطی
به مسائل فنی یا برند آن ماشین ندارد.
اگر چنین حادثهای در ارتفاع باال رخ دهد
چه اتفاقی میافتد؟
ممکن اس��ت الیه داخلی یا دو الیه شکسته باشد
که از نظر فنی پیچیدگیهای زیادی در آن وجود
دارد .در این مواقع خلبانها چک لیس��ت دارند و
ارتفاعش��ان را کم میکنن��د .همچنین با عمل به
دستورالعمل کارخانه سازنده ،اتفاقی نمیافتد.
مس��عود ریاض��ی ،نماینده مردم ش��یراز
در مجلس هم خواس��تار استعفای مدیرعامل
ش��رکت هواپیمایی آس��مان برای همدردی با
مردم شده ،به نظر شما مقصر اصلی این حادثه
مدیرعامل این هواپیمایی است؟
به نظر من اش��کال اساسی این است که ما دنبال
نخود س��یاهها هس��تیم .اگر بخواهیم خدمتی به
صنعت هوانوردی کش��ور کنیم باید رویکردهای
سیاس��ی و سیاس��تگذاری در صنعت هوانوردی
را تغییر دهیم تا همه این مش��کالت حل ش��ود.
اش��کال در س��طح کالن اس��ت نه در سطح یک
هواپیمایی .اگر به همین صورت پیش برویم بازهم
ش��اهد چنین هواپیماهایی که در یاسوج به کوه
خوردند خواهیم بود .اما اشکال از سیاستسازان ما
یعنی کسانی که تصمیم میگیرند بودجه صنعت
هوانوردی را در جای دیگری هزینه کنند ،اس��ت.
اشکال از مدیر آس��مان ،مدیر میانه یک شرکت،
هواپیما و خلبان نیس��ت .اش��کال از چک گرفتن
نیست .مشکل سیاس��تگذاری صنعت هوانوردی

> اصل مش�کل ما تامین منابع مالی،
رونق صنعت هوانوردی و آن دس�ته از
افرادی اس�ت که میگویند هواپیمایی
ب�ه درد نخ�ور و لوک�س اس�ت و فقط
سهدرصد مردم از آن استفاده میکنند
> از نظر من عامل سانحه هوایی یاسوج
سیاس�تگذاران و تامینکنندهه�ای
منابع مالی صنعت هوانوردی هستند.
باید ج�واب دهند که چ�را هواپیمای
یاسوج به کوه خورد
اس��ت .در ای��ن بره��ه زمان��ی ن��اوگان و صنعت
هوانوردی م��ا نیاز به توس��عه دارد .ایران  130تا
140هواپیم��ا دارد ک��ه عمر آنها باالی 25س��ال
اس��ت .اما ناوگان هوایی ام��ارات 240هواپیمای
نو دارد که عمر متوس��ط ناوگان آن 6سال است.
این باعث تاس��ف اس��ت .مگر کش��ور ایران قابل
مقایس��ه با امارات اس��ت؟ امارات به اندازه فروش
یک س��ال نفت ایران از هواپیماییاش پول کسب
میکند .اصل مش��کل ما تامین منابع مالی ،رونق
صنعت هوانوردی و آن دس��ته از افرادی است که
میگویند هواپیمایی به درد نخور و لوکس اس��ت
و فقط س��ه درصد مردم از آن استفاده میکنند.
درحالیکه منافع آن حتی به نانوا هم میرسد زیرا
رونق اقتصادی ایجاد ش��ده ،ت��ورم و بیکاری را از
بین برده و گردش��گری و توریسم ایجاد میکند.
این مسائل از سطح هواپیمایی کشوری هم باالتر
رفته و به وزارتخانه ،وزیر راه ،مجلس و منابع مالی
و بودجه میرس��د .از نظر من عامل سانحه هوایی
یاس��وج سیاستگذاران و تامین کنندههای منابع
مالی صنعت هوانوردی هستند .باید جواب دهند
که چرا هواپیمای یاسوج به کوه خورد.

جزئیات جلسه معصومه ابتکار با آیت الله مکارم

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه
هی��چ مادری نباید در زندان باش��د ،تصریح کرد:
«برای مادران ،مجازات جایگزین یا دستبندهای
الکترونیک استفاده کنیم ».به گزارش خانه ملت،
معصومه ابتکار گفت« :اقدامات و برنامههای آقای
روحان��ی در دولت یازدهم در حوزه زنان به خوبی
مشهود بود .ضمن آنکه تکالیف قانونی برنامه ششم
را در مواد  102 ،101و  80این برنامه درخصوص
عدالت جنس��یتی و خانواده پی��ش رو داریم که
باید اجرا و دنبال ش��وند ».وی با اشاره به اهداف
و جهتگیریهای سفرهای استانی ،توضیح داد:
«معرفی سیاستهای دولت برای تمامی مقامات
دولتی از جمله بحث تفویض اختیار پس��تهای
مدیریتی به زنان تا  30درصد و رصد کم و کیف
اجرای این سیاست در استانها از دیگر اهداف این
سفرها به شمار میآید؛ در واقع در دو سطح ملی
و استانی این موضوع با همکاری سازمان اداری –
استخدامی رصد و نظارت میشود ».معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خان��واده ادامه داد« :طبق

آخرین آمار سازمان اداری – استخدامی در  5ماه
اخیر  42مدیر زن در پس��تهای مدیریتی به کار
گرفته ش��دهاند که  19نفر از آنها در سطح عالی
مشغول به کار شدهاند ».وی همچنین در رابطه با
بحث تابعیت فرزندان زنانی که شوهران غیرایرانی
دارند ،تصریح کرد« :مسئله تابعیت پیگیری شد؛
طبق آمارها حدود  800دختر ایرانی که ش��وهر
افغ��ان کردهاند به ص��ورت برده مورد اس��تفاده
قرار میگیرند لذا موضوع مهم و پیچیدهای است».
مع��اون رئیس جمهور در امور زن��ان و خانواده با
اش��اره به مطالبه زن��ان برای ورود به ورزش��گاه،

اظهارکرد« :موضوع پیگیری و خوش��بختانه روز
یکشنبه زنان توانستند به تماشای مسابقه ورزشی
بس��کتبال بنش��ینند که در این راستا با آیت اهلل
مکارم جلساتی برگزار و داستان اصلی را برایشان
توضیح دادم که ایش��ان تأکی��د کردند که اصال
نمیدانستند ماجرا این است .به من چیز دیگری
گفتند که من آن واکنش را نش��ان دادم ».معاون
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره به
بازدید از بند نسوان زندان ارومیه ،گفت« :بازدید
از بند زنان زندانهای تهران و پیگیری مشکالت
آنها را نیز در برنام��ه داریم ضمن آنکه معتقدیم
هیچ مادری نباید در زندان باشد چراکه بسیاری از
این زنان دارای فرزندانی هستند که بچههای آنها
بیسرپرس��ت در خیابانها رها شدهاند به همین
دلیل بهتر است برای مادران مجازات جایگزین یا
دستبندهای الکترونیک به منظور حضور آنها در
خانههایشان استفاده کنیم البته برای رسیدن به
این مرحله به تالش فراکسیون زنان و مکاتبه آنها
با قوه قضائیه نیاز داریم».

