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دولت در الیحه احکام مورد نیاز برنامه ششم، 
همه سیاســت های کلی »جوان سازی جمعیت 
ایران« را بر خالف اســناد باالدســتی نظام و 
سیاست های کلی ابالغی رهبر انقالب در حوزه 

جمعیت حذف کرده است.
 در مقابل نگاه مشــکوک برخــی از دولتی ها در 
رویکردی مبهم به نام »عدالت جنسیتی«، به نام حل 
مشکالت زنان در سازمان ها، در برنامه ششم گنجانده 
شده است. اما آیا منظور دولت از »عدالت جنسیتی« 
تاکید بر نگاه اسالمی به »زن و مرد« است یا »برابری 
جنسیتی« با کلیدواژه ای کذب در برنامه ششم توسعه 
گنجانده شده است؟ عدالت جنسیتی حکم می کند زنی 
که به واسطه مرگ همسر، طالق یا بیماری نان آور خانه، 
بار سرپرســتی اقتصادی خانواده بر دوش اش افتاده، 
توسط حاکمیت اسالمی دست گیری شود و سهمی از 
بیت المال دریافت کند چرا که بر اساس آموزه های دین 
ما، تکفل اقتصادی خانواده برعهده زن نیست. در مقابل 
»برابری جنسیتی« می گوید »زن و مرد« توامان باید 
کار کنند تا در میانه این بهره کشی مضاعف از خانواده، 

چرخ اقتصاد لیبرال سرمایه داری بچرخد. 
عدالت اسالمی »اشتغال زنان« را تبلیغ نمی کند اما 
در ارائه مشوق های وقت گذرانی مادر و فرزند و حضور 
زنان در خانواده پیشقدم است. پس جامعه ای اسالمی تر 
است که به زنان شــاغل »تخفیف ساعت کار« برای 
»تشویق احساس مادری« می دهد و »حق شیردهی« 
در ساعت اداری و مرخصی زایمان قابل توجه به مادران 
شاغل را تسهیل می کند. تمام موارد ذکر شده ناقض 
»برابری جنســیتی« و برآمده از »عدالت جنسیتی« 
اســت که کیان خانواده و حفظ اعتدال زنانه جامعه 
را بر شــعاردهی و کوشش و خطا در مسیر دستکاری 
مکرر قوانین و حقوق زنانه یا مردانه، برتر می شمارد. 

 در این زمینــه بــا ابوالفضل اقبالی، نویســنده و 
کارشناس حوزه خانواده و مطالعات زنان گفت وگویی 
انجام شد، وی معتقد است که موضوع »جمعیت« با 
مقوله »مادری« پیوندی ناگسستنی دارد و امکان ندارد 
که رویکرد سیاست ها در بحث جمعیت افزایشی باشد 
اما در قانون نویســی »مادری« در برابر »اشــتغال« و 
»حضور اجتماعی زنان«، منفی تعریف و تضعیف شود!

عدالت جنسیتی منهای مادری!
وی در خصوص ارتباط الیحه احکام برنامه ششم 
توســعه و سیاســت های کلی جمعیت گفت: وقتی 
می شود بین دو چیز نسبتی برقرار کرد که اساسا نسبتی 
وجود داشته باشد، نسبتی بین الیحه ای که مبتنی بر 
عدالت جنسیتی اســت و جمعیت اصال وجود ندارد! 
عدالت جنســیتی با آن تعریفی که از رویکرد دولت 
سراغ داریم با آن دغدغه ای که نظام در مورد جمعیت 
دارد، کمترین نســبتی ندارد. می دانیم که جمعیت با 
مقوله مادری پیوندی ناگسســتنی دارد، امکان ندارد 
که شما رویکردتان در بحث جمعیت افزایش آن باشد 
اما به لحــاظ فرهنگی بر ضرورت ایفای نقش مادری 
توسط زنان تاکید نکنید. لذا وقتی از افزایش جمعیت 
صحبت می شود، باید رویکرد دستگاه اجرایی تقویت 
»مادری« و جایگاه آن در خانواده باشــد. نمی توان از 
یک سو خواستار افزایش جمعیت و بعد خانوار باشیم 
و از سوی دیگر سیاست ما در بحث مسائل زنان صرفا 

تقویت حضور اجتماعی و اشتغال زنان باشد.
زنان زیر بار چرخ توسعه

اقبالی،کارشناس حوزه زنان تاکید کرد: رویکردی 
که نقطه عزیمت خویش را استانداردهای توسعه پایدار 
غربی قرار داده و به ســمت تحقق این الگوها گام بر 
می دارد، در عرصه زنان و خانواده به دنبال »بهره مندی 
جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار 
و متوازن« اســت. واضح اســت که بهره مندی از این 
سرمایه به معنای مادری کردن زنان نیست! از منظر 
این رویکرد، افزایش جمعیت یک امر ابزاری و درجه دو 
است که می توان بدون افزایش نرخ باروری و از طریق 
زمینه سازی برای جذب مهاجر نیز آن را محقق نمود. 
همین اتفاقی که در کشــورهای توسعه یافته مرسوم 
اســت. لذا به نظر می رسد این الیحه اولویت اصلی و 
نقطه عزیمت خود را دغدغه های جمعیتی نظام قرار 
نداده اســت.وی در تعریف مفهوم عدالت جنسیتی با 
اشــاره به دو رویکرد موجود در فضای جامعه، گفت: 
عدالت جنسیتی را از منظر فمینیستی می توان »برابری 
جنسیتی« تلقی نمود و از منظر ادبیات دینی رعایت 

تناسب میان تکوین و تشریع معنا کرد. 
اقبالی ادامه داد: در نگاه دینی عدالت یعنی »اعطاء 

کل ذی حٍق، حُقه«، یعنی حق را به صاحب حق دادن! 
بگذارید برای روشن تر شدن بحث مثالی را خدمتتان 
عــرض کنم. خودروهای امدادی را در نظر بگیرید، به 
آن  ها حق داده شده از ورود ممنوع، خط ویژه و چراغ 
قرمز عبور کنند، چرا؟ چون تکلیف ویژه ای از آنها انتظار 
می رود و باید به موقع وظیفه امدادی خود را انجام داده 
و جان انسان ها را نجات دهند. اما سایر وسایل نقلیه این 
حق را ندارند. عدالت در این رویکرد به این معناســت 

که »توزیع حقوق متناسب با تکالیف« صورت گیرد.
حقوق در برابر تکالیف

این کارشناس حوزه زنان افزود: حقوق مشابه در 
برابر تکالیف متفاوت عین بی عدالتی است. اما این که 
اساسا توزیع تکالیف بر مبنای تشریع متفاوت در نگاه 
دینی و تکوین متفاوت زن و مرد است. زن و مرد اگرچه 
در انسانیت خود مشــترک و دارای حقوق و تکالیف 
ثابتی هستند، اما تفاوت های جنسیتی که در تکوین 
این دو نهاده شده است، آنها را آماده ایفای نقش ها و 
وظایف متفاوتی می سازد که بحث مفصل و جامعی در 

این زمینه وجود دارد.
اقبالی در تبیین رویکرد دوم که برخواسته از نگاه 
مدرنیســتی به زن و مرد و در تضاد کامل با رویکرد 
دینی است، گفت:  در دیدگاه مدرن نسبت به عدالت 
جنسیتی، اصالت با انسانیت افراد و حقوق انسانی برابر 
آنان اســت. در این رویکرد زنانگی و مردانگی مفاهیم 
برساخته اجتماع می باشند. پس هر چند در ظاهر حکم 
به »برابری کامل زن و مرد« می دهد اما چون در واقع 
امر به تکالیف و مسئولیت ها بی توجه است، از ادای حق 
به طور کامل ناتوان است. این همان عدالتی است که 
بر اساس آن ســاعات کاری زن و مرد در ادارات باید 
یکسان باشد و حقی ویژه برای »مادری« قائل نیست. 
عدالت ناقصی و مخدوشی که بر اساس آن »مرخصی 
زایمان زنان« در تضاد با وظایف اقتصادی آنها در حوزه 

اجتماعی »توسعه پایدار« است. 
وی با تذکــر تفاوت های جنســیتی که رویکرد 
فمینیستی بدان قائل نیســت، ادامه داد: تفاوت های 
تحصیلی، شغلی و حتی جسمی انسان ها با یکدیگر، 
در توزیــع تکالیف و حقوق آنان تاثیر می گذارد. پس 
این که با صرف توجیه انسانیت افراد آنان را شایسته 

برخــورداری از »حقوق برابر« در جامعه بدانیم حرف 
درستی نیست و علی رغم ارائه برخی امتیازات ظاهری 
به زنان، فمینیسم به واسطه نقض حقوق اساسی، در 

حقیقت جنسیت زن را قربانی می کند. 
رویکرد فمینیستی دولت

اقبالی با اشاره به این موضوع که متاسفانه رویکرد 
دولت نسبت به این مفهوم متاثر از ادبیات فمینیستی 
و الگوهای توسعه محور و به معنای برابری زن و مرد 
در همه شئون زندگی اجتماعی است، گفت:  به نظر 
می رسد مهم ترین مســئله زنان در کشور ما اختالل 
تلقینی در هویت جنســیتی آنان است. اگر معیار در 
تبیین جنسي را در متن خلقت )طبیعت متفاوت زن و 
مرد( و متون وحیاني بدانیم، اختالل در هویت و نقش 
جنســي به این معناست که شخص تصوري از هویت 
زنانه یا مردانه  خود دارد که نه با طبیعت وي همخوان 
است و نه با آن چه از وحي در تبیین تفاوت هاي زن و 
مرد مي شناسیم. زن و مرد در این فضاسازی نامتوازن 
القایی در حیات فردي، زندگي خانوادگي و اجتماعي 
به گونه اي ســلوک مي کنند که با مسیري که فطرت 

وحي به آن رهنمون مي سازند، بیگانه است.
سرگشتگی جنسیتی 

وی تاکیــد کرد: به نظر من امــروزه تمام قراین 
نشانگر کم رنگ شدن ارزش هاي جنسیتي و نقش هاي 
متمایز است. تمایل به ابراز رفتارهاي مردانه در زنان، 
کم شــدن میل به ازدواج به دلیل تمایل به استقالل 
فردي، افزایش بزه کاري به دلیل کم شدن پشتوانه هاي 
عاطفي و نظارتي در خانواده، افزایش فرار دختران به 
دلیل وجود اختالالت شــخصیتي و وجود مشکالت 
خانوادگي، کم شــدن تمایل به مادري به دلیل میل 
به حضور اجتماعي، تصویر اشتغال به عنوان مهم ترین 
نمود مشارکت اجتماعي، نظام ارزش گذاري و سیستم 
تشویقي که ارزش هایي ناهمخوان با نقش هاي جنسي 
را تایید و نقش هاي ناهمخوان با هویت زنانه را تشویق 
مي کننــد، ضعف اهتمام والدین به پرورش فرزندان و 
رها کردن زمام تربیت به دست رسانه ها و نهادهایي که 
مسئولیت کمتري در قبال تربیت اخالقي ایفا مي کنند 
و ده ها قرینه  دیگر همگي نشانه  رنگ باختن ارزش ها و 

نقش هاي جنسي است.

نگاه فمنیستی برنامه ششم به زنان

تضعیف حق مادری و حذف جمعیت به نام توسعه؟!

علی اصغر فانی، وزیر آمــوزش و پرورش گفت: 
مبحثی درباره برجام ضمیمه درس تاریخ شده و به 
مدت چهار ســاعت ارائه می شود تا دانش آموزان با 

برجام آشنا شوند!
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم 
زنگ انقالب که در دبستان پسرانه ائمه اطهار شهرری برگزار 
شد، در پاسخ به پرسشی درباره زمان اعالم نتایج نهایی آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش اظهار کرد: قرار بود نتایج دیروز 

اعالم شود و احتماالً امروز اسامی اعالم خواهد شد.
وی همچنین درباره شــهریه در نظر گرفته شده برای 
دوره هــای صالحیت حرفه ای از دانشــگاه فرهنگیان برای 

پذیرفته شــدگان آزمون گفت: قرار بر این شــد 50 درصد 
مبلغ شــهریه را آموزش و پرورش و 50 درصد را دانشــجو 
بپردازد البته برای 50 درصد ســهم دانشجو وام های بانکی 
در نظر گرفته شــده تا دانشجویان دوره ها را بدون مشکل 

پشت سر بگذرانند.
وی در ادامــه درباره طرح رتبه بندی معلمان نیز اظهار 
کرد: امســال توفیق داشتیم رتبه بندی معلمان را از ابتدای 
مهرماه اجرا کنیم و فاز دوم این طرح از سال 95 آغاز می شود 

و امیدواریم فازهای بعدی به خوبی اجرا شوند.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی 
بر این که آیا افزایش حقوق معلمان در طرح رتبه بندی در 

حقوق بازنشستگی آنها لحاظ می شود؟ گفت: افزایش حقوق 
بازنشســتگان مربوط به آموزش و پرورش نیست و پس از 
بازنشستگی پرونده آنها به ســازمان بازنشستگی کشوری 

منتقل می شود و باید آنها پاسخگو باشند. 
وی افزود: اعمال رتبه بندی برای پرسنل اداری آموزش 
و پرورش را نیز پیگیر هســتیم و با دکتر نوبخت مذاکراتی 

داشتیم که امیدواریم این مشکل نیز حل شود.
وی دربــاره درس برجام بــرای دانش آموزان نیز گفت: 
درســی به نام برجام اضافه نشده است بلکه مبحثی درباره 
برجام داریم که ضمیمه درس تاریخ شده و کال چهار ساعت 

ارائه می شود تا دانش آموزان با مبحث برجام آشنا شوند!

مانور فتح الفتوح ادامه دارد!

وزیر آموزش و پرورش: »برجام« ضمیمه درس تاریخ شد

کشف 50 میلیارد ریال مواد محترقه
قم - خبرنگار کیهان: جانشــین فرماندهی انتظامی استان قم از 
کشف بیش از 50 میلیارد ریال مواد محترقه و دیگر کاالهای قاچاق 

در دو عملیات جداگانه خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا اسدی گفت: این مواد آتش زا، و کاالهای قاچاق 
طی چند روز اخیر و با توقیف دو محموله بزرگ قاچاق کشف شد و 

افراد مرتبط با آن دستگیر شدند.
کشف 30 کیلو هروئین

فارس - خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی فارس گفت: 
ماموران انتظامی این اســتان 30 کیلوگرم هروئین در بازرسی از یک 

خودرو کشف کردند.
سرتیپ احمد علی گودرزی افزود: این میزان هروئین را ماموران 
نیروی انتظامی در یکی از ورودی های شــهر شیراز در بازرسی از یک 
دســتگاه پیکان که در دبه های 20 لیتری گازوئیل جاسازی شده بود 
کشــف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی از منزل قاچاقچیان نیز 330 
میلیون ریال وجه نقد ناشــی از فروش مواد مخدر و تعدادی وسایل 
بســته بندی هروئین نیز کشف شــد و در این زمینه 4 نفر قاچاقچی 

موادمخدر نیز دستگیر شدند.
دستگیری صیادان غیرمجاز

اهواز - خبرنگار کیهان: سرپرســت یگان حفاظت محیط زیست 
خوزستان از دستگیری 6 متخلف شکار و صید غیرمجاز پرنده و ماهی 

در خوزستان خبر داد.
حسن  آقا شــیرمحمدی گفت: در گشت و کنترل یگان حفاظت 
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مناطق استحفاظی حوزه 
شهرستان اهواز و شادگان 6 نفر متخلف که مبادرت به شکار و صید 
غیرمجاز تعداد 220 قطعه پرنده سار، 170 قطعه گنجشک، 21 قطعه 
قمری، 6 قطعه سهره طالیی، یک قطعه باکالن و یک قطعه اگرت به 

همراه 700 قطعه ماهی کرده بودند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: از متخلفان یک قبضه سالح و 4 رشته تور و 6 قفس 

زنده گیری پرنده کشف و ضبط شد.
توقیف عطر و ادکلن قاچاق

قم - فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قم گفت: با اعالم 
گزارش مراجع نیروی انتظامی بــه اداره کل تعزیرات حکومتی یک 
دستگاه بونکر حمل گاز مایع در یکی از ایستگاه های ایست و بازرسی 

متوقف شد.
مهدی ریاضی افزود: این بونکر از بوشهر به سمت تهران در تردد 
بود که پس از توقف و بازرسی مقادیر زیادی ترقه و سیگارت خارجی 
از آن کشف شد.ریاضی ادامه داد: پرونده قاچاق در این زمینه تشکیل 

و محموله مکشوفه به ارزش 3 میلیارد ریال توقیف شد.
وی ادامه داد: پرونده این راننده متخلف به منظور رســیدگی به 

شعبه مبارزه با قاچاق کاال و ارز این اداره کل ارجاع شد.
نزاع جمعی به مرگ انجامید

ساری - باشگاه خبرنگاران جوان: چند جوان 19 تا 22 ساله، در 
روستای افرا در جاده نظامی قائمشهر با یکدیگر درگیر شدند که این 

درگیری به قیمت جان یک نفر پایان یافت.
ماموران انتظامی شهرســتان با حضــور در محل حادثه 6 نفر از 
کسانی که در درگیری نقش داشتند از جمله قاتل را دستگیر کردند.

واژگونی اتوبوس مسافربری
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: صبح 
روز یکشنبه خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
در کیلومتر 35 محور مشــهد - فریمان به مرکز فوریت های پلیسی 

110 دریافت شد.
سرهنگ افشــارنجاتی افزود: با اعالم این خبر بالفاصله تیمی از 
عوامل انتظامی و پلیس راه به همراه نیروهای امدادی برای بررســی 
موضوع به محل اعزام و در بررسی ها مشخص شد یک دستگاه اتوبوس 
مسافربری که از تهران به مقصد فریمان در حرکت بوده از جاده منحرف 

و واژگون شده است.
وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی دو مرد حدودا 30 ساله در 
دم فوت چهار نفر دیگر از مســافران نیز مجروح و با کمک نیروهای 

امدادی به مراکز درمانی شهر فریمان منتقل شدند.
به گفته وی کارشــناس پلیس راه علت حادثه را خواب آلودگی و 
ناتوانی راننده در کنترل وســیله نقلیه ناشی از سرعت مطمئنه اعالم 

کرده است.
توقیف سیم کارتهای افغانی

مشــهد - باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده هنگ مرزی تایباد از 
توقیف هزار و 740 سیم کارت افغانی قاچاق در مرز تایباد خبر داد.

سرهنگ پویان افزود: مرزداران موفق شدند در بازرسی دقیق از یک 
دستگاه خودرو یک هزار و 740 سیم کارت افغانی با مارک اتصاالت 

قاچاق را کشف کنند.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه یــک نفر دســتگیر و به همراه 

سیم کارت های کشف شده به مقامات قضائی تحویل داده شد.
مرگ خاموش در کامیون

سرویس شهرستانها: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
گفت: شــب دوشنبه در پی کســب خبری مبنی بر وقوع یک فقره 
مرگ مشکوک در کابین یک دستگاه کامیون در منطقه »اختیارآباد« 

بالفاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ علی کشاورزی افزود: با حضور پلیس در محل، مشخص 
شــد دو شهروند که داخل کامیون در حال استراحت بودند به دلیل 
اســتفاده از وسایل گرمایشی نامناسب دچار گازگرفتگی شده و جان 

خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: اجساد این دو نفر پس از تأیید فوت توسط اورژانس 

به پزشکی قانونی منتقل شد.
محموله ۲/۲ میلیاردی کاال به مقصد نرسید

اصفهان- خبرگزاری صدا و ســیما: معــاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران پلیس آگاهی اصفهان از ورود 

3 محموله بار قاچاق از مبادی ورودی جنوب اصفهان باخبر شدند.
ســرهنگ جهانگیر کریمی افزود: ماموران به ورودی جنوبی شهر 
اصفهــان اعزام شــدند و دو کامیون و یک کامیونت را شناســایی و 

متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از خودروها 2 محموله ظروف چینی به 
ارزش یــک میلیارد و 400 میلیون ریال و یک محموله پتو به ارزش 

800 میلیون ریال که بدون مدارک گمرکی بود کشف شد.
کریمی تصریح کرد: در این ارتباط 3 نفر دستگیر شدند.

محکومیت ۲ مدیرعامل متخلف
خرم آباد- خبرنگار کیهان: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
لرســتان از محکومیت و حبس مدیران عامــل دو واحد تولیدی در 
لرســتان به جرم جعل نشان استاندارد و عرضه تولید محصول بدون 

پروانه استاندارد خبر داد.
مرضیه قنبری گفت: براســاس احکام مراجع قضایی، یکی از این 
دو نفر به یک سال حبس تعزیری و دیگری به سه ماه حبس تعزیری 

محکوم شدند.
انفجار تانکر آب عشایر

کرمانشاه- فارس: یک دستگاه تانکر آبرسان امور عشایر با مین ضد 
خودرو در مسیر قصر شیرین-نفت شهر برخورد کرد.

این خودرو مشــغول انجام مأموریت و توزیع آب شــرب عشایر 
در منطقه عشــایری خان لیلی بود که در اثر این انفجار دچار آسیب 

شدید شد.
این حادثه در نزدیکی ســیاه چادر عشایر رخ داده و تلفات جانی 
نداشت. اما موجب وارد آمدن خسارت جدی به خودروی حامل تانکر 

آب شد.

مسلمانان انگلیس قصد دارند برای مقابله با 
اسالم هراسی، درهای مساجد این کشور را به روی 

غیرمسلمانان باز کنند.
به گــزارش پرس تی وی، بیش از 80 مســجد در 
انگلیس در طرح »روز دیدار از مســجد من« که قرار 

است 18 بهمن برگزار شود، شرکت می کنند.
شورای مســلمانان بریتانیا می گوید این مراسم فرصتی برای مسلمانان 

انگلیس است تا با تصورات غلط درباره اسالم مقابله کنند.
سخنگوی این شورا به شبکه الجزیره گفت: این روز به مردم اجازه می دهد تا 
رو در رو با هم دیدار کنند و یکدیگر را بشناسند و با تصورات غلط مقابله کنند.
در این مراسم همه افراد با هر دین و اعتقادی می توانند به مساجد بروند 
و پرســش های خود را مطرح کنند. همچنین بخش های مختلف مساجد به 

عالقه مندان نشان داده می شود و از آنها پذیرایی خواهد شد.
سازمان دهندگان برنامه امیدوارند که این اقدام فرصتی برای درک بهتر 

و همگرایی بیشتر فراهم کند.
طرح گشودن درهای مساجد به روی غیرمسلمانان سال گذشته تنها در 

20 مسجد انگلیس برگزار شد.
مسلمانان فرانسه نیز اوایل ژانویه مراسم مشابهی با هدف تشویق بیشتر 

برای همگرایی بین مسلمانان و غیرمسلمانان برگزار کردند.
انگلیــس 64 میلیون جمعیت دارد کــه 2 میلیون و 700 هزار نفر آنان 

مسلمانان هستند. حدود نیمی از این مسلمانان در انگلیس به دنیا آمده اند.
این در حالی اســت که پس از حمالت خونین پاریس، اسالم هراسی در 

انگلیس افزایش چشمگیری داشته است.
پلیس انگلیس اعالم کرده است جرایم ناشی از تنفر علیه مسلمانان این 

کشور افزایش قابل توجهی داشته است.
تنها در آخرین ماه سال 2015، بیش از 158 مورد خشونت علیه مسلمانان 
گزارش شده که نسبت به آخرین ماه سال 2014 بیش از 50 درصد افزایش 

نشان می دهد.

یک کشتی باربری که به حالت نیمه واژگون 
نزدیک  فرانسه  به ســواحل  بی هدف  درآمده 

می شود.
به گزارش ایسنا کشــتی »مدرن اکسپرس« که 
در پاناما به ثبت رسیده از روز سه شنبه هفته گذشته 

به علت نقص فنی به تدریج نامتعادل شــد و کلیــه 22 خدمه آن با بالگرد 
تخلیه شدند.

تالش ها برای سرپا کردن این کشتی، شکست خورده و پیش بینی می شود 
در سواحل اطلس فرانسه به گل بنشیند.

دو روز قبل هم یک کابل یدک کشی که به این کشتی 164 متری وصل 
شده بود، در میان هوای طوفانی قطع شد. کشتی که حامل 3600 تن الوار و 

ماشین حفاری است اکنون با زاویه 40 تا 50 درجه کج شده است.
به گزارش بی بی سی، مقام های فرانسوی می گویند که کشتی حدود 300 

تن هم بار سوخت دارد.

درگیری فیزیکی بیــن دو مهماندار زن در 
خطوط هوایی »دلتا«ی آمریکا، خلبان را ناگزیر 

به تغییر مسیر و فرود اضطراری کرد.
خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« نوشت: یک فروند 
هواپیمای مســافربری بوئینگ 757 متعلق به خطوط 
هوایی »دلتا« آمریکا از مبدا »لس آنجلس« عازم »مینیاپولیس« واقع در ایالت 
مینه سوتا بود. دو مهماندار زن این پرواز پس از آنکه بر سر برخی امور کاری 
در کابین با یکدیگر دچار اختالف شــدند با مشــت به زد و خورد با یکدیگر 
پرداختند. مهماندار سوم نیز که برای آرام کردن دو مهماندار تالش می کرد، 

با مشت مورد حمله قرار گرفت.
خلبان این پرواز داخلی آمریکا تصمیم به تغییر مســیر و فرود اضطراری 
در فرودگاه شــهر »ســالت لیک« واقع در ایالت »یوتا« گرفت. پس از فرود و 
اخراج ســه خدمه به دلیل »رفتار ناشایست« از این هواپیما، سرانجام با 80 

دقیقه تأخیر، به مسیر خود ادامه پرواز داد.
بنابرایــن گزارش، خطوط هوایی دلتا با انتشــار بیانیه ای از این رفتار و 
تأخیر از مســافران این پرواز عذرخواهی کرد. خطوط هوایی دلتا، با داشــتن 
80 هزار نیرو، ناوگان هوایی متشکل از 722 فروند هواپیما، یکی از بزرگترین 

شرکت های هواپیمایی در آمریکا است.
این شرکت هواپیمایی به 334 مقصد پرواز دارد و درآمد این شرکت تنها 

در سال 2013 میالدی نزدیک به 38 میلیارد دالر اعالم شد.

دوقلوهای به هم چسبیده سوئیسی که تنها 
هشت روز از تولدشان گذشته، طی یک عمل 

جراحی پیچیده از یکدیگر جدا شدند.
این دو خواهر به هم چسبیده که تنها دو کیلوگرم 
وزن داشــتند، کوچکترین دو قلوها در جهان هستند 

که با عمل جراحی از هم جدا شده اند.جراحان سوئیسی این عمل جراحی را 
با وجود آنکه تنها یک درصد احتمال موفقیت آن وجود داشت، انجام دادند. 
این دو خواهر دو قلو در ماه دســامبر به دنیا آمده و از ناحیه کبد به یکدیگر 
چســبیده بودند.به گفته پزشکان، حجم زیادی از خون با کمک کبد از یکی 
از نوزادان به بدن نوزاد دیگر منتقل می شد. این وضعیت باعث شده بود فشار 

و حجم خون یکی از این دو قلوها نسبت به دیگری بیش از حد باال باشد.
به گفته، پزشــکان سوئیسی وضعیت جسمی این دو نوزاد، مساعد و رو 

به بهبود است.

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات استانداری 
تهران از آغاز ثبت نام تاکسی های فرسوده 
در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: 
وام ۲0 میلیــون تومانی با نرخ 16 درصد به 

تاکسی داران تعلق می گیرد.
به گزارش پایگاه  اطالع رسانی استانداری تهران، 
»انتظار خیر« با اشــاره به آغــاز طرح تعویض و 
جایگزینی تاکسی های فرسوده کشور از 12 بهمن 
گفت: براســاس اعالم اتحادیه تاکسیرانی ثبت نام 
همه تاکسی های فرسوده )مدل 83 و قبل از آن( 
آغاز شــده و تاکسی داران باید به دفاتر پیشخوان 
دولت در سراسر کشــور از جمله تهران مراجعه 

کنند.وی اضافه کرد: مالکان تاکسی های فرسوده 
طی 10 روز تا چهارشــنبه 21 بهمن با توجه به 
شــماره پالک خودروی خود باید ثبت نام الزم را 

انجام دهند.
مدیــرکل دفتر فناوری اطالعات اســتانداری 
تهران اظهار داشــت: براســاس برنامه ریزی، وام 
20 میلیون تومانی با نرخ 16 درصد و برای دوره 
بازپرداخت چهارســاله به رانندگان تاکسی تعلق 
می گیرد.وی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور 
کاهش آلودگی هوا و به روزرسانی ناوگان حمل و 

نقل عمومی کلید خورده است.
 وی گفت: دفاتر پیشــخوانی که دارای درگاه 

ثبت نام الکترونیک هستند و حدود 80 درصد دفاتر 
تهران را شامل می شوند، آماده ثبت نام از رانندگان 

تاکسی های فرسوده هستند.
»انتظــار خیر« با بیان مزایــای انجام ثبت نام 
تاکســی داران از طریق دفاتر پیشــخوان افزود: 
ســاماندهی رونــد ثبت نام ها، انســجام و انجام 
الکترونیک ثبت نام با توجه به تجربه دفاتر پیشخوان 
دولت در ثبت های الکترونیک از جمله مزایای انجام 

طرح از سوی دفاتر است.
بــه گفته مدیــرکل دفتر فنــاوری اطالعات 
اســتانداری تهران، حدود یک هزار و 280 دفتر 

پیشخوان دولت در استان تهران فعال است.

تاکسی های فرسوده وام 20 میلیونی با سود 16 درصد می گیرند

انتظامی مازندران از دستگیری  فرمانده 
سرکرده ارا ذل و اوباشی که چند هفته پیش 
با پخش کلیپــی در فضای مجازی اقدام به 

ایجاد رعب و وحشت کرده بودند خبر داد.
سرتیپ مسعود جعفری نسب به خبرنگار ایرنا 
گفت: که »م-ط« معروف به شــاه مازندران صبح 
دیروز در یک حمله غافلگیرانه توســط ماموران 
نیروی انتظامی در یکی از روســتاهای شهرستان 

بابل دستگیر شد.
وی اضافه کرد: پرونده وی به همراه دیگر ارا  ذل 
و اوبــاش فضای مجازی مازنــدران برای برخورد 

قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
تعــدادی از ارا ذل و اوباش چند هفته پیش با 
انتشار کلیپی در فضای مجازی سعی بر ایجاد رعب 
و وحشــت در جامعه داشتند که بر اساس اعالم 
نیروی انتظامی هشــت نفرشان چند روز پس از 

این کار دستگیر شدند.
م-ط مشهور به شاه مازندران که از وی به عنوان 
ســرکرده ارا   ذل و اوباش فضای مجازی استان نام 
برده می شد تحت تعقیب قرار داشت که به گفته 
فرمانده انتظامی مازندران صبح دیروز دستگیر شد.

وی نخســتین کلیــپ را در فضای مجازی با 

ربودن یکی از ارا ذل و اوباش مازندران و انتشــار 
کلیپی از ربایش او در فضای مجازی پخش کرد تا 

در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کند.
جعفری نسب با تاکید بر این که اراذل و اوباش 
در مازندران حضور میدانی ندارند افزود: برخورد 
شدید نیروی انتظامی با این افراد و تحویل آنان به 
مراجع قضایی رضایت مردم استان و کشور را جلب 
کرده است. وی گفت: پلیس اجازه قدرت نمایی و 
عرض اندام به اوباش مازندران را نمی دهد و بیشتر 
اوباش این اســتان شناسایی و دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی شده اند.

فرمانده انتظامی استان:

سرکرده اراذل و اوباش فضای مجازی مازندران دستگیر شد

پس از انتشار اخبار دریافتی از روستاییان 
شــوراب شهرســتان ســوادکوه پیرامون 
زمین خواری و دستکاری آمار ساکنین روستای 
مذکور به نام »طرح هادی«، بنیاد مســکن 
استان مازندران، اطالعاتی در همین رابطه در 
اختیار کیهان قرار داد که به شرح ذیل است:

به اســتحضار مردم محترم و شــریف روستای 
شــوراب شهرستان سوادکوه می رســاند اداره کل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران، جهت 
تنویر افکار و اذهان عمومی اهالی روستای مذکور 
جوابیه ای را در پاسخ به گزارش چاپ شده در صفحه 
11 روزنامه کیهان مورخ 94/10/24 صادر می نماید:
1- واژه »وام طرح هادی« که در گزارش مذکور 
به کار گرفته شــده است واژه ای نامانوس است که 
در سلســله وظایف و شــرح خدمات بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی نبوده است. تلفیق واژه وام و طرح 
هادی در کنــار یکدیگر متضمن ارائه خدمات و یا 
تسهیالت جداگانه ای نمی باشد، چرا که »وام مسکن 
روســتایی« مقوله ای اســت جــدا و »طرح هادی 
روستایی« نیز مقوله ای متفاوت. پرداخت تسهیالت 
مسکن روستایی با هدف ارتقای سطح کیفی ساکن 
روستایی فارغ از گزینش و دسته بندی متقاضیان به 

»شهری یا روستایی« می باشد، هر چند روستاییان 
عزیز اولویت دارند و در روستاهای فاقد طرح هادی 
نیز وام مســکن پرداخت می شود، اما طرح هادی 
یک برنامه با افق 10 ساله است که با هدف هدایت 
و کنترل توســعه فیزیکی روستا با ملحوظ داشتن 
ابعاد اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی تهیه می شود. 
بنابراین وامی تحت عنوان »وام طرح هادی« وجود 

نداشته و پرداخت نشده است. 
2- مبنــای جمعیــت در تهیه طــرح هادی 
روســتاها آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز 
آمار می باشد، بنابراین درج هر گونه آمار جمعیتی 
در ســایت های مختلف به عنوان یک شاخص قابل 

استناد نمی باشد. 
3- در خصوص پرداخت تسهیالت به ویالسازان 
که در گزارش قید شــده بود، تاکنون 7 ساختمان 
با تسهیالت مســکن روستایی در روستای شوراب 
احداث شده است که همگی دارای مجوز ساخت از 
مراجع ذی ربط می باشند، بنابراین احداث 7 واحد 
مسکونی )مستندات موجود می باشد( نمی تواند واژه 

»ویالسازان شهری« را در ذهن تداعی نماید. 
4- »مشمول شدن اراضی ملی در بافت روستا 
توسط طرح هادی« یکی از دیگر از مطالب مندرج 

در گزارش مورد نظر می باشــد که شایســته است 
روستاییان عزیز ساکن در شوراب مطلع باشند طرح 
هادی روستای شوراب، در مرحله مطالعه قرار دارد 
و تاکنون به هیچ مرجع رســمی ابالغ نشده است. 
بنابرایــن با توجه به اینکه شــوراب »طرح هادی 
مصــوب« ندارد، هیچ گونه اعمال نفوذی از ســوی 

اشخاص و یا ...صورت نپذیرفته است. 
5- جلوگیری از ســاخت و سازهای غیرمجاز و 
حفظ اراضی زراعی و باغات و مراتع ملی شــده از 
منشور طرح هادی روستایی می باشد و کلیه جلسات 
بررسی طرح های هادی روستایی با مشارکت جدی 
و حضور مستقیم معاونت محترم عمرانی استانداری 
و دستگاه های ذی ربط نظیر: جهاد کشاورزی، راه و 
شهرسازی، محیط زیست، فرمانداران و بخشداران 

برگزار می شود. 
در خاتمــه به عــرض مردم بزرگوار روســتای 
شوراب شهرستان سوادکوه می رساند، احیانا چنانچه 
شائبه ای در خصوص موارد مطرح شده وجود داشته 
باشد، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران و 
مدیریت بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه، پذیرای 
مردم بوده و آمادگی الزم جهت هرگونه پاسخگویی 

را دارد. 

پاسخ بنیاد مسکن به اهالی روستای شوراب سوادکوه

دمای هوا، فردا در سواحل دریای خزر 7 
تا 10 درجه و صبح پنجشنبه در شمال شرق 

کشور بین 5 تا 10 درجه کاهش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی 
کشــور، مدیر پیش بینی و هشدار این سازمان با 
اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از امروز و 
ابرناکی، بارش برف و باران در شمال غرب افزود: 
از بعدازظهر امروز با نفوذ جریانات سرد شمالی 
روی دریای خزر، دریا مواج بوده و ابرناکی، بارش 
برف و باران در استان های واقع در سواحل دریای 

خزر و ارتفاعات البرز پیش بینی می شود.
احد وظیفه در خصوص وضعیت جوی کشور 
در روز چهارشــنبه گفت: با حرکت این سامانه 
بارشی به سمت شرق از ابرناکی در مناطق شمال 
غرب کاسته شــده و بر نواحی مرکزی و شرقی 
سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق 

کشور بارش ادامه خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: در این روز با عبور شــاخه 
جنوبــی این ســامانه، در برخی مناطق زاگرس 
جنوبی، جنوب و جنوب شرق کشور، ابرناکی و 
بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی 

می شود.
وظیفه با بیان این که بیشــینه بارش امروز 
در استان های مازندران، گیالن، زنجان و شمال 
آذربایجان شرقی و فردا در استان های مازندران 
و گلستان است، گفت: صبح فردا کاهش دمایی 
بین 7 تا 10 درجه در سواحل دریای خزر و صبح 
پنجشــنبه کاهش دمایی بین 5 تا 10 درجه در 

شمال شرق کشور روی خواهد داد.

اســتان  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
آذربایجان شرقی گفت: با تالش کارآگاهان 
پلیس آگاهی، باند هفت نفره کالهبرداران 
40 میلیارد ریالی بازار تبریز، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگــزاری فارس از تبریز، صابر 
عباس زاده اظهار داشــت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر فعالیت یک باند کالهبردار و شــکایت 
تعدادی از کسبه بازار تبریز، شناسایی و دستگیری 
متهمان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
وی افــزود: مامــوران پس از ســاعت ها کار 
تحقیقاتی و انتظامی، موفق شــدند باند 7 نفره 
کالهبــرداران را کــه با ثبت شــرکت و افتتاح 
حســاب های مختلف با نام های متفاوت اقدام به 
صدور چــک و کالهبرداری می کردند، در تبریز 

شناسایی و دستگیر کنند.
عباس زاده تصریح کرد: متهمان با خرید انواع 
مــواد غذایی آنها را به 2 انبار جداگانه در اطراف 
تبریز انتقال داده و در فرصت مناسب به قیمت 

پایین تر در بازار به فروش می رساندند.
وی اضافه کرد: این افراد با بیش از 40 میلیارد 
ریال کالهبرداری از کســبه بازار تبریز، 50 نفر 

شاکی خصوصی دارند.
عبــاس زاده افزود: انبارهای مورد اســتفاده 
متهمان شناسایی و با دستور قضایی پلمب شدند.

رئیــس پلیس آگاهــی آذربایجان شــرقی 
خاطرنشــان کرد: متهمان با تشــکیل پرونده 
مقدماتی جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

هوا در سواحل خزر و شمال شرق 
سردتر می شود

ورود سامانه بارشی
 از امروز

کالهبرداران 40 میلیارد 
ریالی بازار تبریز
 در دام پلیس


