دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

حذف کنکور به معنای حذف سنجش ،گزینش و پذیرش نیست

ی گذاری و راهبری سیاست ستاد علم و فناوری
معاون خط مش 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :نباید از حذف کنکور این تلقی
را داشته باشیم که سنجش ،گزینش و پذیرش حذف میشوند.
به گزارش ایلنا ،ابراهیم ســوزنچی گفــت :در مورد بحث حذف
کنکور باید توجه داشته باشــیم هر نظام آموزشی از سه مرحله
سنجش ،گزینش و پذیرش برخوردار است.وی ادامه داد :این به
آن معناست که دانشآموزی که میخواهد وارد دانشگاه شود باید
ی گذاری و راهبری
این ســه مرحله را طی کند.معاون خط مش 

سیاست ســتاد علم و فناوری شورای عالی انقالب
فرهنگی گفت :ما در مرحله ســنجش باید ببینیم
داوطلب ورود به دانشگاه ،چقدر توانایی برای دانشجو
شدن دارد.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
گفت :در مرحله گزینــش افراد داوطلب با توجه به
معیارهای اعالم شده از جانب دانشگاهها ،رشته تحصیلی خود را
انتخاب میکنند.وی افزود :در مرحله نهایی یعنی مرحله پذیرش
با توجه به نتایج دو مرحله قبل معلوم میشــود هر داوطلب در

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

کدام رشــته تحصیلی و کدام دانشــگاه به تحصیل
ی گذاری و راهبری
مشغول میشود.معاون خط مش 
سیاست ستاد علم و فناوری شــورای عالی انقالب
فرهنگی با اشــاره به اخبار منتشر شده برای حذف
کنکور در شش ماه آینده تاکید کرد :نظر دبیر شورای
عالی انقالب فرهنگی این نیست که ظرف شش ماه کنکور حذف
شــود ،بلکه وی عنوان کرد ،ظرف شش ماه آینده سیاستهای
کالن برای اصالح وضعیت موجود تدوین خواهد شد.

آفتاب یزد گزارش میدهد

گفتوگو با آفتاب یزد :همه چیز برای حضور زنان در ورزشگاه فراهم است
پروانه سلحشوری در 

>تجمع  50نفره رو به روی مجلس

خبرگزاری برنا در گزارشــی مدعی شــده است
حدود  50نفر تحت عنوان «ســتاد مردمی امر به
معروف و نهی از منکر» بعد از ظهر روز گذشــته
مقابل مجلس شــورای اسالمی تجمع کردند و در
اعتراض به آزادی ورود زنان به ورزشــگاهها شعار
دادند .گفته میشــود این تجمع بدون اخذ مجوز
از مراجــع قانونی و به صــورت غیرقانونی برگزار
شد و علیرغم پخش گسترده تراکتها و تبلیغات
در فضای شــهری تعداد محدودی را در برگرفت.
حاضران در این مراسم پس از سر دادن شعارهایی
علیه برخی نهادهای رســمی کشور کار خود را با
صــدور بیانیهای خاتمه دادند .در این بیانیه ضمن
قدردانی از مواضع رئیس جمهور و وزیر امور خارجه
در اجالس سازمان ملل و تقدیر از سیاست مبارزه
با فساد اقتصادی رئیس قوه قضائیه ،بر لزوم برخورد
با کسانی که شرایط حضور زنان در ورزشگاهها را
فراهم آوردهاند تاکید شده است .الزم به ذکر است
این تجمع  50نفره در حالی برگزار شــد که برای
تماشای بازی تیم ملی ایران و کامبوج نزدیک به
5هزار نفر از زنان بلیت تهیه کردهاند.
>پیشقراوالن مقابله با ورود زنان به ورزشگاه

مخالفتهایــی از این دســت با حضــور زنان در
ورزشــگاهها و برگزاری تجمع دربــاره آن چندان
موضوع تازهای نیســت؛ این سومین بار است که
چنین فراخوانی اتفاقی رخ میدهد .پیش از این نیز
در سالهای  94و  96هم شاهد چنین تجمعاتی
بودیم .همه چیز از یک یادداشت با تیتر «اگر زنان به
ورزشگاه بیایند ،زلزله به پا میکنیم» در هفتهنامه
یالثارات در سال  94شروع شد .این هفتهنامه صدور
مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه را خالف شرع
عنوان و دولت را متهم به زیر پا گذاشتن شرع کرد.
خردادماه همان ســال ،در پــی اعالم خبر حضور

تماشاچیان زن در مسابقات جهانی والیبال توسط
شهیندخت موالوردی ،معاون وقت زنان و خانواده
ریاست جمهوری ،فراخوان تندی منتسب به برخی
گروههای تندرو منتشر شد.
با وجود مخالفــت دولت و وعده وزیر کشــور به
برخورد با این تجمــع ،گروهی از مخالفان حضور
زنان در ورزشگاهها ۲۲خرداد همان سال اقدام به
برگزاری تجمعــی اعتراضی بعد از نماز جمعه آن
روز کردند .آنها با در دســت داشتن پالکاردهایی
حضور زنان در ورزشگاهها را غیرشرعی دانستند و
نسبت به این موضوع اعالم انزجار کردند .البته این
پایان سریال تجمعهای اعتراضی پیش از برگزاری
مســابقه والیبال تیم ملی ایران و آمریکا نبود۲۷ .
خردادماه همان ســال نیز ،همین گروه به خیابان
ســئول رفتند و مقابل ســاختمان وزارت ورزش
و جوانــان تجمع و نماز جماعت برگــزار کردند.
آنهــا در آن تجمع خواهان اســتعفای موالوردی
شــدند و اعالم کردند« :در صورتی که مسئوالن
به وعدههایشــان عمل کنند ،تجمع روز جمعه در
بازی ایران مقابــل آمریکا در لیگ جهانی والیبال
مقابل ورزشــگاه آزادی به تعویق خواهد افتاد ،در
غیر این صورت این تجمع با شدت هر چه بیشتر
ادامه خواهد یافت».
دو ســال قبل نیز ماجراهایی مشــابه تکرار شد.
خردادمــاه  ۹۶گروهی از معترضان به حضور زنان
در ورزشــگاهها با حضور در نمــاز جمعه اقدام به
جمعآوری امضا برای نامــهای خطاب به آیتاهلل
آملی الریجانی ،رئیس وقت قوه قضاییه در اینباره
کردند و خواستار برخورد با مسئوالن وزارت ورزش

برای حضور تماشــاگران زن در مسابقات والیبال
شدند.
>تکذیب خبر تجمع در پی ورود زنان به ورزشگاه
از سوی ستاد امر به معروف

با این همه ساعتی بعد از تجمعات روز گذشته دبیر
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران
انتســاب برگزاری هرگونه تجمع به ســتاد امر به
معروف و نهی از منکر را تکذیب کرد.
به گزارش خبر آنالین ،سردار محمد یزدی با اشاره
به برخی اظهارنظــرات و گمانهزنیهای گوناگون
درباره اطالعیه منتشرشــده در خصوص برگزاری
تجمع اعتراضی عدهای از طالب و شهروندان نسبت
به تصمیم وزارت ورزش و جوانان در ایجاد فضای
اختالط در ورزشــگاهها و فراموشی خواستههای
حیاتی و اصلی جوانان که ظاهرا ً با محوریت یکی
از حوزههــای علمیه و علمــای انقالبی تهران در
حال پیگیری و مطالبه اســت ،ضمن تکذیب هر
گونه انتســاب این تجمع به ستاد امر به معروف و
نهی از منکر گفت«:اساساً سیاست و رویکرد ستاد
بهعنــوان یک نهاد حاکمیتی ،ورود مســتقیم به
عرصه ترویج معروفات یا مقابله با منکرات نیست
و مشخصاً در یک سال گذشته ستاد استان تهران
بیشــترین انرژی خود را برای «مردمی کردن» و
«نهادینه کردن» گفتمان عمومی امر به معروف و
نهی از منکر ،آن هم با تأکید بر حوزه «مطالبهگری
از مسئوالن و دســتگاههای حاکمیتی» قرار داده
است و در این راستا تاکنون برنامههای آموزشی و
فرهنگسازی خوبی را بهطور فراگیر برای اقشار و

حوزههای مختلف اجرایی کرده است.
وی مشــخصاً در مورد تصمیم اخیــر این عده از
شهروندان تهرانی در برپایی تجمع مقابل مجلس،
بدون تأیید یا ر ّد این تجمع احتمالی اظهار کرد« :ما
بهعنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،قطعاً
نگرانیهایی از بابت کمکاری یا بعضاً وادادگیهایی
که در حوزه فرهنگ مشاهده میشود و رهبر معظم
انقالب چند سال پیش ،از آن تحت عنوان «ولنگاری
فرهنگی» نام بردنــد ،داریم و این نگرانیها را که
بخشی از مطالبات مردمی واصله به ستاد است از
طریق همکاریها و تعامالت بیندستگاهی دنبال
خواهیــم کرد .از طرفی نیز امیدواریم مســئوالن
برگزاری این اجتماع چنان که از دغدغههای رهبر
معظم انقالب بر انجام «کار تمیز فرهنگی» بهجای
اقدامــات نابخردانه و بعضاً مرموز ،ولی به نام آتش
بهاختیار و ...آگاهند ،هوشیاری و هدایتگری کافی
را در صورت برگزاری برنامه داشته و کام ً
ال مراقب
نفوذیها و خ ّناسها باشند و البته مسئوالن حفظ
نظم و انضبــاط نیز مانند هر روز و لحظه مراقبت
کافی را برای حفظ نظم و انضباط و امنیت عمومی
مردم که خود یک معروف بزرگ و ماحصل خون
شهیدان در جمهوری اسالمی است در نظر دارند.
>نمایندگان چه میگویند؟

برای بررسی بیشتر این موضوع با اعضای فراکسیون
زنان مجلس شورای اسالمی تماس گرفتیم ،پروانه
گفتوگو با آفتاب یزد در رابطه با تجمعات
مافی در 
روز گذشــته گفت«:تجمعات روز گذشــته چیز
مهمی نبود بســیار اندک بود ،عدهای آمده بودند
حرفشــان را بزنند ،نظرشان را رو به روی مجلس
گفتند و رفتند ،این تجمعات در حد  20 – 30نفر
بود .مطمئنا چنین تجمعاتی تاثیر بر تصمیم اتخاذ
شــده نخواهد گذاشت و سردار رحیمی به ما قول
دادهاند که نیروی انتظامی امنیت زنان در ورزشگاه
را تامین خواهد کرد .مخالفتها محدود اســت و
مطمئناً گسترده تر نخواهد شد و نیروی انتظامی و
شورای تامین شهرستان مسئولیت برقراری امنیت
را بر عهده گرفتهاند و پیشــبینیهای الزم اتخاذ
شده است و به نظر میرســد که همه چیز برای
حضور زنان در ورزشگاه فراهم است و هیچ چیزی
نمیتواند خدشهای به این مسئله وارد کند».
این در حالی است که به نظر میرسد دولتیها از
همین حاال به اســتقبال زنان در ورزشگاه رفتهاند
چرا که علی ربیعی ســخنگوی دولت ،در توئیتی
با اشــاره به حضور بانوان در استادیوم در جریان
بازی تیم ملی ایران و کامبوج ،نوشــت« :دولت و
جامعه ایران زیر فشار حداکثری تیم  Bو جنگ و
تحریم زیر بار فشار خارجی نرفت .اگر زنان امروز
در ورزشگاه هستند و به حقشان رسیدند حاصل
مجموع مطالبات درون زای جامعه ایران و پیگیری
دولت است .ورود زنان به ورزشگاه ثمره تالشهای
داخلی است و نه فشار خارجی».
فردا زنان ایران پا به ورزشــگاه میگذراند و بدون
هیچ منعی روی سکوهای استادیوم مینشینند و
تیم ملی کشورمان را از نزدیک تشویق میکنند،
این موضوع حاصل تالش زنان و دخترانی اســت
که سالها پشــت درهای ورزشــگاهها ماندند و با
حسرت به درهای قفل شده چشم دوختند ،حاال
اما آرزویشان جامه عمل پوشیده است.

معاونت زنان برای حمایت از حقوق «کودکان» چه کار کرد؟

درحالیکه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
در راســتای حمایت از حقوق کــودکان و اجرای
سیاستهای تحکیم خانواده اقداماتی مانند حمایت
از کــودکان در برابر ازدواج زودهنگام (اصالح ماده
 ۱۰۴۱قانــون مدنی) و حمایــت ویژه از کودکان
دختر زیر  ۱۸ســال در برابر خشونت را انجام داده
است ،الیحه اصالح تبصره ماده  ۲۶قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست را نیز
تدوین کرده تا به موجب آن «ازدواج فرزندخوانده
با سرپرست» ممنوع شود .زهرا جعفری ،کارشناس
ارشــد دفتر بررســیهای امور حقوقــی معاونت
رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با
ایسنا ،درباره اقدامات حقوقی معاونت رئیس جمهور
در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق
کودکان و «تدوین سیاســتهای تحکیم خانواده
دوســتدار کودک» گفــت :در این خصوص لوایح
گوناگونی از جملــه الیحه اصالح تبصره ماده ۲۶
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و
بدسرپرست ،الیحه اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی
و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر  ۱۸ســال در
برابر خشــونت را تدوین کرده است .وی با اشاره
بــه الیحه اصالح تبصره ماده  ۲۶قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بیسرپرســت و بدسرپرست
مصوب  ۱۰مهرمــاه  ۱۳۹۲گفت :ماده  ۲۶قانون
مذکور ازدواج بین سرپرســت و فرزندخوانده را به
شرط تشــخیص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتی
سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت فرزندخوانده

اســت که از جمله مهمترین الزامــات قانونی آن،
بالمانع دانسته اســت؛ این درحالیست که به این
مهمترین مبانی روانشناختی و جامعهشناختی و
تبصره ایرادات متعددی وارد میشود که از جمله
مهمترین الزامات فقهی در موضوع ممنوعیت این
مهمترین آنها میتوان به ناسازگاری با منافع عالیه
ازدواج را مورد بررســی و تبیین قرار داده اســت.
کودک ،مغایرت با ارزشهای اجتماعی ،مخالفت با
کارشــناس ارشد دفتر
برخــی الزامات حقوقی
بررسیهای امور حقوقی
از جمله اصل ده قانون
این درحالیست که به این تبصره
معاونــت رئیسجمهور
اساسی که به پاسداری
ایرادات متعددی وارد میشود که
در امور زنــان و خانواده
از قداست خانواده تاکید
از جمله مهمترین آنها میتوان به
تاکیــد کــرد :معاونت
دارد ،بیتوجهــی بــه
ناسازگاری با منافع عالیه کودک،
رئیس جمهــور در امور
فلسفه فرزندخواندگی و
مغایرت با ارزشهــای اجتماعی،
زنان و خانــواده معتقد
تــاش قانونگذاری در
مخالفت با برخی الزامات حقوقی
است که گرچه به لحاظ
ایجاد شبه خانواده برای
از جمله اصل ده قانون اساســی
شــرعی و حقوقی بین
کودکان بیسرپرست و
که بــه پاســداری از قداســت
فرزندخوانده و سرپرست،
تغییر نقشهای والدین
خانواده تاکید دارد ،بیتوجهی به
رابطه حقوقی مانند رابطه
 فرزندی به همســریفلســفه فرزندخواندگی و تالش
پدر و مادر واقعی برقرار
اشاره کرد.جعفری ادامه
قانونگذاری در ایجاد شبه خانواده
نمیشود و حرمتهای
داد :در همیــن راســتا
برای کودکان بیسرپرست و تغییر
ناشــی از خویشاوندی
معاونــت رئیسجمهور
نیز وجــود نــدارد ،اما
در امــور زنان و خانواده
نقشهای والدیــن  -فرزندی به
فلسفه فرزند خواندگی،
در جهــت صالحیــت
همسری اشاره کرد
حمایت از افــراد تحت
ذاتــی خــود یعنــی
سرپرستی و فراهم کردن
سیاستگذاری ستادی
زمینه زندگی آنها در خانواده است ،همچنین این
و رصــد و پایش و نظارت در حوزه زنان و خانواده
امر با اخالق اســامی و قداست خانواده در اسالم
و صیانت از قداست خانواده ،تحکیم و تعالی بنیان
همخوانی ندارد و از ســوی دیگر از نظر اخالقی و
خانواده و انسجامبخشی به روابط خانوادگی ،تدوین
عرفی ،تجویز این ازدواج صحیح نبوده و به مصلحت
الیحهای را جهت اصالح این تبصره در دست انجام
جامعه ،خانواده و کودکان نیست .وی در ادامه یکی
دارد و عالوه بر آن ســند پشتیانی را تدوین کرده

معاون دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات
بهداشتی و درمانی در خصوص بیماران روان گفت :از ۲۳.۶درصد افرادی که در گروه  ۱۵تا
۶۴ساله نیازمند مداخله روانپزشکی شناخته شدهاند ۱۲.۷ ،درصد دارای اختالل افسردگی و
گفتوگو با ایسنا گفت :البته این
۱۴.۶درصد دارای اختالالت اضطرابی هستند .علی اسدی در 
عدد نمیتواند نگران کننده باشد؛ چراکه آمار و ارقام اکثر کشورها به همین منوال است.

جذب معلمان
رفع محدودیت
ِ
درمدارس

در اعتراض به حضور زنان در استادیوم

خبرگزاری برنا در گزارشی مدعی شده است حدود  50نفر تحت عنوان «ستاد مردمی
امر به معروف و نهی از منکر» بعد از ظهر روز گذشــته مقابل مجلس شورای اسالمی
تجمع کردند و در اعتراض به آزادی ورود زنان به ورزشگاهها شعار دادند .گفته میشود
این تجمع بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و به صورت غیرقانونی برگزار شد و علیرغم
پخش گســترده تراکتها و تبلیغات در فضای شهری تعداد محدودی را در برگرفت.
حاضران در این مراسم پس از سر دادن شعارهایی علیه برخی نهادهای رسمی کشور
کار خــود را با صدور بیانیهای خاتمه دادند .در ایــن بیانیه ضمن قدردانی از مواضع
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در اجالس سازمان ملل و تقدیر از سیاست مبارزه با
فساد اقتصادی رئیس قوه قضائیه ،بر لزوم برخورد با کسانی که شرایط حضور زنان در
ورزشگاهها را فراهم آوردهاند تاکید شده است .الزم به ذکر است این تجمع  50نفره در
حالی برگزار شد که برای تماشای بازی تیم ملی ایران و کامبوج نزدیک به 5هزار نفر
از زنان بلیت تهیه کردهاند

آمار اختالالت روان در ایرانیان

نقل قول

تجمع  50نفره

آفتاب یزد -میگل هشترودی :هنوز تبوتاب
حضور عمومی زنان در ورزشگاه آزادی تمام نشده
بود که اطالعیهای منتسب به «ستاد مردمی آمران
به معروف و ناهیان منکــر» در مخالفت با آن در
فضای مجازی منتشر شــد .در متن این اطالعیه
آمده است« :در راستای حمایت از حکم ولیفقیه
و فتوای مراجع عظام تقلید و در محکومیت اقدام
برخی مسئوالن دولتی در ورود زنان به ورزشگاه،
اجتماع امت حزباهلل برگزار میشــود» .هرچند
این اطالعیه ،تأیید برخی مخالفان حضور زنان در
ورزشگاهها را به همراه داشت و بعد از آن به گفته
برخی خبرگزاریها اجتمــاع کوچکی رو بهروی
مجلس شــورای اسالمی شــکل گرفت و شرکت
کنندگان در این تجمع خواستار ممانعت از ورود
زنان در وزشــگاه بودند؛ اما سخنگوی ستاد امربه
معروف و نهــی از منکر در واکنش به این موضوع
به خبرگزاری آنا گفته است« :هر تجمعی نیازمند
دریافــت مجوز از وزارت کشــور اســت و تجمع
اعتراضآمیز به ورود بانوان به ورزشــگاه ،ارتباطی
با ستاد امربهمعروف ندارد ».این در حالی است که
پیشتر در ســال  ۹۴و  ۹۶با صدور مجوز حضور
زنان در ورزشگاهها از سوی دولت ،انصار حزباهلل
تجمعهــای اعتراضی مشــابهی در این خصوص
برگزار کرده بود.

3

چهارشنبه  17مهر 1398شماره5572

دیگر از اقدامات حقوقی معاونت زنان در راســتای
حمایت از کودکان را تدویــن الیحه اصالح ماده
 ۱۰۴۱قانــون مدنی مصوب یکــم تیرماه ۱۳۸۱
دانست و اظهار کرد :از جمله مهمترین حوزههای
مرتبط با حقوق کودک ،حوزه حمایت از کودکان در
برابر ازدواج زودهنگام است و در این حوزه از جمله
مهمترین اقدامات ما ،تعیین «حداقل سن ازدواج»
اســت.بنابر اظهارات جعفری ،اگرچه ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی حداقل ســن ازدواج را برای پسران و
دختران به ترتیب  ۱۵سال و  ۱۳سال تمام شمسی
عنوان میکند ،اما در همین ماده به اینکه ازدواج
در زیر این ســنین با اذن ولی ،تشخیص دادگاه و
رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است؛ این
درحالیست که نظام حقوقی ما در تعیین حداقل
سن ازدواج با سکوت همراه است و این سکوت آن
هم در یکی از مهمترین حوزههای حقوق خانواده
نیازمند اصالح است ،بنابراین معاونت رئیسجمهور
در امور زنــان و خانواده به ویژه در چارچوب اصل
ده قانون اساسی تاکید کرده است تا همه قوانین و
مقررات در راستای تحکیم بنیان خانواده و استواری
روابط خانوادگی برقرار شود .وی ادامه داد :معاونت
زنان الیح ه فوق را با هدف کالن حمایت از بنیان
خانواده به طور عــام و حمایت از کودکان به طور
خاص تهیه کرده اســت و در آن تــاش دارد تا
ازدواجهای زیر سن  ۱۳تمام شمسی برای دختران
و زیر سن  ۱۵ســال تمام شمسی برای پسران را
ممنوع سازد.

وزیــر آمــوزش و پرورش
گفــت۱۰۸ :هــزار کمبود
معلــم در ســال تحصیلی
 98-99بــا روشهــای
قانونی جبران شــده است.
محســن حاجیمیرزایــی
گفت :برآوردهای وزارت آموزش و پرورش در
سال تحصیلی  98-99کمبود  108هزار معلم
بود که اکنون با اعمــال راهکارهای قانونی و
اتخاذ تدابیر الزم از قبیل بکارگیری نیروهای
رســمی با پرداخت اضافــه کار و همچنین
تبدیل وضعیت نیروهای واجد شرایط جبران
شده اســت .وی افزود :در روزهای آینده نیز
محدودیتهــای مــوردی در برخی مدارس
برطــرف میشــود .وزیر آمــوزش و پرورش
تصریح کرد :امســال مشکل کمبود معلم در
مدارس کشور به مراتب کمتر از پارسال است
و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

ستون سبز

حمله دوباره ملخها به کشور
در پیش است
محمــود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی با
ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور
اعالم کرد ،در ســه ماه پایانی ســال جاری
دوباره با هجوم گسترده ملخهای صحرایی
در مناطق جنوبی کشــور مواجه خواهیم
بود .به گزارش تســنیم ،در این نامه اشاره
شــده است که بر اســاس پیش بینی فائو،
کشور با هجوم گسترده آفت ملخ صحرایی
روبرو خواهد شــد که طبق بررســیهای
کارشناسی ،سطح وسیعی از مناطق جنوب،
جنوب غربی و جنوب شرقی کشور را در بر
خواهد گرفت.

خبر

مقابله با کشف حجاب
درمجتمعهایآپارتمانی

فرمانده انتظامی اســتان البــرز اعالم کرد:
مقابلــه با کشــف حجــاب در مجتمعهای
آپارتمانــی ایــن اســتان در دســتور کار
اســت .به گزارش ایرنا ،ســردار عباســعلی
محمدیان افزود :در این بخش از ســاکنان
خــود مجتمعها میخواهیم که خودشــان
در جایگاه امر به معــروف و نهی از منکر و
هم در جایگاه قانونی همکاری کنند .وی با
اشــاره به طرح پلیس برای برخورد با کشف
حجاب در خودروها اظهار داشــت :ریشــه
برخوردها در مورد مقابله با کشــف حجاب
قانونی اســت و نیروی انتظامی نیز باید به
این وظایــف قانونی عمل کند .محمدیان با
بیــان اینکه در ماههای گذشــته از هر پنج
تا  ۶خــودرو حداقل در یک مورد کشــف
حجاب مشــاهده شــده بود ،گفت :با طرح
پلیس در این زمینــه موارد فوق به حداقل
رســیده اســت .وی ادامه داد :از زمانی که
فراخــوان مالکین خودروهایی که کشــف
حجاب در آنها مشــهود بود توســط پلیس
اجرا شد،اکنون این مشکل اجتماعی کاهش
یافته است.

با خودروی شخصی میتوان
به زیارت اربعین رفت؟

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیروی
انتظامــی اعــام کرد کــه امکان ســفر با
خودروی شــخصی به عراق وجــود ندارد.
ســردار ســید کمالهادیانفر در گفتوگو با
ایســنا درباره اینکه آیا میتوان با خودروی
شــخصی به کشــور عراق و زیارت اربعین
رفت گفت :برابر تصمیمی که ســتاد اربعین
در هماهنگی با مسئوالن کشور عراق اتخاذ
کرده امکان ســفر با خودروی شخصی یا به
عبارتی کاپوتاژ تا پایان مهرماه به کشور عراق
نــدارد ،لذا امکان اینکه زائــران با خودروی
شخصی به زیارت اربعین بروند وجود ندارد.
وی اضافه کرد :تنها  ۴۰۰دســتگاه اتوبوس
برای تردد افراد دارای شــرایط خاص نظیر
جانبازان و معلــوالن و ...مجوز کاپوتاژ دارد
که این اتوبوسها نیز تنها از مرز چذابه عبور
خواهند کرد .ســردارهادیانفر با بیان اینکه
خودروهای سنگین نیز اجازه تردد در معابر
ســه استان و چهار مرز را ندارند ،گفت :تنها
خودروهای حامل تجهیزات و لوازم موکبها
میتوانند تــردد کنند که تاکنــون بالغ بر
۹۰درصد از خودروها نیز به محل رســیده
و وســایل و بار خود را تخلیه کردهاند.رئیس
پلیس راهور ناجا در مورد اینکه آیا وزارت راه
میتواند در مورد کاپوتاژ تصمیمی اتخاذ کند
گفت :مســئولیت امور مربوط به پایانههای
مســافربری و اتوبوسها بر عهده وزارت راه
اســت و کاپوتاژ در حوزه اختیارات و وظایف
وزارت راه نیست .تنها  ۴۰۰دستگاه اتوبوسی
که مجوز گرفتهاند از سوی وزارت راه معرفی
شدهاند .در مورد خودروهای شخصی ،وزارت
راه نمیتواند مجوزی برای کاپوتاژ صادر کند.

گزارش
یک اتفاق عجیب در تهران

گسترش پدیده اجاره ساعتی
مسکن

نایب رئیس اتحادیه امالک با اشاره به رواج
اجاره ســاعتی و روزانه مسکن در کشور به
خصوص تهران ،گفت :مشخص است وقتی
ســایتی عکس یــک فرد بــه خصوصی را
گذاشته که به خیابان نگاه میکند و زیر آن
نوشته خانه ساعتی ،چه قصدی از اجاره این
نوع خانهها دارد .به گزارش تســنیم ،حسام
عقبایی در واکنش به گسترش پدیده اجاره
ســاعتی و روزانه واحدهای مسکونی ،اظهار
کرد :این موضوع حدود چهار ،پنج ســالی
اســت که باب شــده به خصوص در شــهر
تهران .البته ســابقه اجاره روزانه مسکن در
شــهرهای دیگر پیش از انقالب را داشتهایم
یا شــهرهای زیارتی یا شــهرهای واقع در
اســتانهای شــمالی که زائران یا مسافران
بــرای یک روز اقامت ،چنیــن خانههایی را
اجاره میکردند.
وی ویالهــای اجارهای واقع در شــهرهای
شــمالی کشــور را یکی از مواردی عنوان
کرد که مردم به صــورت روزانه ،آنرا اجاره
میکننــد ،افزود :این مســئله قبل و بعد از
انقالب متداول بوده است .وی در عین حال
ادامه داد :یکــی از گپهای موجود در این
حوزه آن اســت که باید صاحبان خانههایی
که به صورت روزانه اجاره داده میشــود ،از
پلیس اماکن عمومی ،ســازمان ایرانگردی و
جهانگردی و ...مجوزهای الزم برای داشتن
اســتانداردهای الزم را دریافت کنند .نائب
رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک با تاکید
بــر اینکه هیچ کس حق نــدارد خانهای را
به صــورت ســاعتی اجاره بدهــد ،تصریح
کرد :اجاره دادن ساعتی و روزانه واحدهای
مســکونی توسط مشــاوران امالک ممنوع
است و آنها نمیتوانند قرارداد واحد اجارهای
را برای کمتر از یکسال تنظیم و ثبت کنند.
عقبایی به اســتثناهایی در این رابطه اشاره
کرد و گفت :در برخی موارد ممکن اســت
فردی جهت شــرکت در کالسهای کنکور،
درمــان و ...خانهای اجــارهای را برای چند
ماه بخواهد که در این صورت ایرادی ندارد
مشاور امالک قرارداد شش ماههای را برای
این ملک تنظیم کند .وی بیان کرد :از سوی
دیگر در خانههایی که به صورت ســاعتی یا
روزانه اجاره داده میشوند با توجه به اینکه
مالک آن ،خود را به پلیس اماکن برای اخذ
مجوزها معرفی نکرده ،ممکن است کارهای
غیرقانونی و مفســده برانگیزی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اجاره دادن این قبیل
خانهها هم برای مالکان و هم برای مشاوران
امالک ممنوع است ،اظهار کرد :باید به این
نکته نیز اشــاره شــود که اجاره ساعتی یا
روزانه ملک یک شــغل تلقی میشود مانند
هتــل داری ،متــل داری و ....هیچ ایرادی
نــدارد که یک فــردی برای چند ســاعت
در جایی اســتراحت کنــد البته در صورت
داشتن مجوزهای الزم از سوی سازمانهای
ذیربط .در واقع محلی که میخواهند در آن
استراحت کنند باید شناسنامه دار و قانونی
باشــد .نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
با بیــان اینکه قتل ،جنایت ،خفتگیری و...
از مواردی است که در خانههای بدون مجوز
ممکن اســت روی دهد ،گفــت :صالحیت
این قبیل افراد باید توســط ســازمانها و
دســتگاههای ذیربط بررســی شود و پس
از آن برای متل ،مســافرخانه ،پانسیون و...
پروانه کسب صادر شود .ضمن اینکه اینها
باید مالیات پرداخــت کنند .عقبایی افزود:
به طور کلی باید مشــخص شــود چهکسی
وارد این مکانها شــده و چه کســی خارج
میشــود .ممکن اســت تیمهای اخاللگر
امنیتی وارد کشــور شــوند کــه این نوع
خانهها را خانههــای امن میبینند و با یک
کارت شناســایی جعلی در اینجاها مستقر
میشــوند .یا ممکن است عدهای برای یک
روز در جایی مستقر شوند و مشخص نباشد
که محرم هستند یا خیر .وی با بیان اینکه
اجاره خانهها به صورت ساعتی یا روزانه در
سه بُعد اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی بسیار
مهم اســت ،اظهار کرد :ما از وزارت ارشــاد
در بحث اجاره ساعتی و روزانه گالیه داریم،
چــون فقط ســایتهای اینترنتــی در این
حوزه فعال هســتند و هیــچ برخوردی هم
با آنها نمیشــود .وی ادامه داد :قطعا کسی
نمیتواند در یک بنگا ه امالک ملکی را برای
ســه ساعت اجاره کند و چنین چیزی را در
سطح مشاوران امالک نداریم .اما در کانالها
و فضاهای مجــازی این نــوع فعالیتها را
تبلیغ میکنند که باید وزارت ارشاد ،پلیس
فتا و پلیس پیشــگیری به این موضوع وارد
شــده و به این افراد فرصت تبلیغات ندهند.
همزمــان هم به مــردم آگاهی دهند که به
لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی
و ...تبعات بسیاری برای آنها به همراه دارد.
نایب رئیس اتحادیه امالک گفت :امیدواریم
وزارت ارشــاد ،پلیس اماکــن ،پلیس فتا و
پلیس پیشگیری به این موضوع بسیار مهم
وارد شوند.

