
حجت االسالم و المس�لمين منتظري دادستان 
كل كش�ور در مراسم س�الروز تأسيس سازمان 
بازرس�ي كل كش�ور با بيان اينكه نظ�ام بانكي 
م�ا دچ�ار مش�كل اس�ت و دلي�ل آن وام هاي 
كالن و س�ود هاي زي�اد اس�ت، اظهار ك�رد: در 
حال حاض�ر بي�ش از 12 تا 13 پرون�ده انتظامي 
در ح�وزه انتظامي بان�ك مركزي داري�م و اين 
مش�كل به يك چاه بي انتها تبديل شده است. 
وي گفت: بايد با فساد مقابله كرد و بخشي از فساد 
طبيعي است؛ همه در راه راست حركت نمي كنند، 
اما اينكه فس��اد به اينگونه باش��د، درست نيست. 
دستگاه قضا مي  خواهد با فساد مقابله كند با مسائلي 

مواجه مي شود كه با هيچ عقلي سازگار نيست. 
منتظري اظهار كرد: ه��رگاه قوه قضائيه مي خواهد 
با يك جرياني مقابله كند، مي گويند سياسي عمل 
مي كند، هر زماني كه قوه قضائيه مي خواهد در هر 

كاري وارد شود يك ُمهر سياسي زير آن مي زنند. 
حجت االسالم و المسلمين منتظري تصريح كرد: در 
يك واگذاري، يك اختالس كالن شد كه در زمان 
ورود به پرونده قوه قضائيه به برخي مهره ها مي رسد، 
بعد مي گويند:  قوه قضائيه سياس��ي عمل مي كند. 
قوه قضائيه يك جناح اس��ت ك��ه مي خواهد جناح 
مقابل را زمين بزند.«  اين حرف ها درست نيست.  

   برخورد با تخلفات زياد انتخاباتي را برخورد 
سياسي مي نامند

دادستان كل كش��ور ادامه داد: در زمان انتخابات 
با تخلفات زي��ادي روبه رو بوديم ك��ه بنده در بطن 
آنها بودم، حال كه خواستيم برخورد كنيم، گفتند 
كه برخورد سياس��ي اس��ت. در بحث مسائل مالي 
قوه قضائيه ورود مي كند و به يك مهره هايي مي رسد 
ك��ه وابس��تگي هايي دارد، مي گوين��د قوه قضائيه 
برخورد سياسي مي كند. آخر بي انصاف ها اين چه 

حرفي است مي زنيد؟
وي اف��زود: اگر منش��ور اميرالمؤمني��ن )ع( را در 
بخش هاي مختلف اجراي��ي، قضايي، قانون گذاري 
و حتي نيروي مس��لح حاكم كني��م، قطعاً زندگي 
ما خيل��ي بهت��ر از اين خواه��د ب��ود. در ارتباط با 
به كارگيري كارگ��زاران، حضرت علي )ع( به مالك 
دس��تور مي دهند، كارگزاران را با آزمون و امتحان 
به كارگير و آنها را بر اس��اس تمايالت ش��خصي به 
كار نگيرد. پستي كه امروز به من و شما داده شده 
از رؤساي قوا گرفته تا وزرا و رؤساي ادارات، امانت 
است. وي تأكيد كرد: قطعاً و مسلماً يكي از عوامل 
آسايش مردم، داشتن سيس��تم اداري سالم است. 
اين مس��ئله هم در قوه مجريه، قوه  قضائيه و مقننه 
صدق دارد. چن��د درصد از مردم از دس��تگاه هاي 
حاكميت رضايت دارند؟ نمي گويم صددرصد بايد 
رضايت داشته باشند، چون مقدور نيست. 50 درصد 
نارضايتي به دستگاه هاي قضايي طبيعي است، چون 

وقتي كس��ي در دادگاه ها محكوم مي شود خود را 
ناراضي نش��ان مي دهد، اما اين مقدار نارضايتي در 
دستگاه اجرايي يعني در جايي مشكلي وجود دارد. 
در كشور ما حاكميت اسالم و قرآن است و پسنديده 
نيست كار مردم را در ادارات به فردا بيندازند و اين 

خيانت به مردم است. 
   پرداخت تسهيالت به نورچشمي ها است

حجت االسالم و المس��لمين منتظري با بيان اينكه 
سيستم بانكي ما سيستم ناسالمي است و دليل آن 
اين همه اختالس ها و سو ءبرداش��ت ها و پرداخت 
تسهيالت به نورچشمي هاس��ت، تصريح كرد: اگر 
سيستم بانكي ما درس��ت بود، نبايد شاهد چنين 

وضعي مي بوديم. 
وي بي��ان ك��رد: در خصوصي س��ازي ب��ا اموال 
بيت المال چه كردند؟ از ش��ركت آذراب و هپكو 
گرفته تا پتروشيمي كرمانشاه كه بايد يك فكري 
كرد. امروز بايد از نظارت سيس��تماتيك بيشتر 
اس��تفاده كرد. قطعاً مقدور نيست كه در كنار هر 

پروژه اي از يك يا دو ناظر استفاده كنيم و بايد از 
فناوري هاي نوين در بخش هاي مختلف بانكي و 

گمركي استفاده كرد. 
حجت االسالم و المس��لمين منتظري تأكيد كرد: 
قوه قضائيه هم كه مي خواهد به پرونده هاي مهم و 
مهره هايي كه به برخي جاها اتصال دارند ورود كند، 
يك آقاي بزرگواري مي گويد قوه قضائيه بيكار است 
كه احضار مي كند و آقاي بزرگوار ديگري مي گويد 

قوه قضائيه برخورد سياسي مي كند. 
دادس��تان كل كش��ور افزود: در انتخابات تخلفات 
بسياري داش��تيم و برخي مقامات در امر انتخابات 
تخلف صريح داش��تند و حاال كه پرونده تش��كيل 
شده و مي خواهيم برخورد كنيم مي گويند برخورد 
شما سياسي اس��ت. اين مس��ئله هم شامل دولت 
سابق و هم دولت فعلي است. در بحث مسائل مالي 
قوه قضائيه ورود مي كند و به يك مهره هايي مي رسد 
ك��ه وابس��تگي هايي دارد، مي گوين��د قوه قضائيه 
برخورد سياسي مي كند. آخر بي انصاف ها اين چه 

حرفي است مي زنيد؟
   از محتوي�ات پرون�ده اطالع�ي ندارند و 

اظهارنظر ماهوي مي كنند
دادس��تان كل كش��ور گفت: اينكه نماينده اي هر 
روز تريبون��ي پيدا كن��د و قوه قضائي��ه را بكوبد به 
نفع كيس��ت؟ همين نماينده اگر پرونده اي داشت 
به قوه قضائيه مراجعه مي ك��رد يا نمي كرد؟ ديديم 
كه مراجعه كرد. بنابراين اجازه بدهيد قوه قضائيه با 
آرامش به پرونده ها رسيدگي كند. اقتدار قوه قضائيه 
بايد حفظ شود و اگر ايرادي داريد، منطقي، عقلي و 
حقوقي مطرح كنيد. آدم دلش از اينجا مي سوزد كه 
اصاًل اطالعي از محتويات پرونده ندارد و اظهارنظر 
ماهوي مي كند. تو كه از محتوي��ات پرونده اطالع 
نداري چ��را اظهارنظر مي كني و ب��ه خودت اجازه 
مي دهي يك تيري بيندازي و اين ممكن اس��ت به 
سينه قوه قضائيه بخورد؟ فكر مي كنيد قوه قضائيه 
تضعيف ش��ود به نفع م��ردم اس��ت؟ واهلل اينطور 

نيست. 
وي افزود: هيچ دس��تگاهي به اندازه قوه قضائيه در 
درون خود عوامل نظارتي ن��دارد و اگر يك قاضي 
مشكلي داشته باشد، برخورد مي شود. شما ببينيد 
در همين س��ال 95 چه تعداد قاضي منفصل شد. 
اينها را نمي بينند و اينگونه ب��ه قوه قضائيه هجمه 
مي كنند و اظهار دلس��وزي هم مي كنند. از سوي 
ديگر كشورهاي استكباري از اين مسائل استفاده 

و نظام را تضعيف مي كنند. 
   كرم صفتان به جايي نمي رسند

حجت االسالم و المس��لمين منتظري با بيان اينكه 
سپاه پاس��داران از ديگر نهادهايي است كه دشمن 
به دنبال تضعيف آن اس��ت، گفت: سپاه پاسداران 
از ميان م��ردم برخاس��ته و ايثاره��اي فراواني در 
عرصه هاي مختلف داشته اس��ت. اگر حضور سپاه 
قدس در عراق و س��وريه نبود، مي توانستند دماغ 
داعش را به خاك بمالند؟ و اين همه پيشرفت داشته 
باشند؟ سردارس��ليماني، نمادي از س��پاه در دفع 
تروريست در منطقه است و بعد مي خواهند اينها را 
در گروه هاي تروريستي قرار دهند، واقعاً خنده دار 

است. حركت دشمن حساب شده است
دادستان كل كش��ور تأكيد كرد: همين امروز تيتر 
برخي روزنامه ها را ديدم كه موجب تأسف است آن 
هم در روزي كه دشمن به دنبال تروريست معرفي 
كردن سپاه است. اين جز عامل دشمن بودن است؟ 
فكر مي كنيد اگر س��پاه و قوه قضائيه تضعيف شود 

نان تان در روغن است؟
وي ادام��ه داد: تا ي��ك زماني نظام ب��ه افرادي كه 
كرم صفتانه كار مي كنند مهلت مي دهد، قبل تر از 
اينها كس��اني آمدند كه به جايي نرس��يدند و اينها 
هم به جايي نمي رسند و بايد بدانند كه به جايي هم 

نخواهند رسيد. 
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محروميت كودكان كار بدون هويت از درمان
كم كاري بهزيستي و سنگ اندازي وزارت بهداشت

فكر مي كنيد سپاه و قوه قضائيه تضعيف شود 
نان تان در روغن است؟

دادستان كل كشور با اشاره به تخريب كنندگان سپاه و قوه قضائيه:

در ش�رايطي كه ن�وع اجراي ط�رح جمع آوري 
كودكان كار با اعتراض ج�دي فعاالن اجتماعي 
و حقوق كودك مواجه ش�ده اس�ت،  س�ازمان 
بهزيستي مي خواهد تا شش ماه آينده كودكان 
زباله گرد را هم سر و سامان بدهد. در اين ميان، 
آنطور كه معاون اجتماعي س�ازمان بهزيستي 
مي گوي�د وزارت بهداش�ت هم با وج�ود آنكه 
يكي از اعضاي س�تاد س�اماندهي كودكان كار 
و خياباني اس�ت، اما در مس�ير تأمين بهداشت 
و درمان اي�ن بچه ه�ا س�نگ اندازي مي كند و 
اعالم كرده تنها كودكاني كه بيمه داشته باشند 
مي توانن�د از مراك�ز درمان�ي به ط�ور رايگان 
اس�تفاده كنند، اين در حالي است كه بسياري 
از اي�ن ك�ودكان اع�م از ايراني ي�ا مهاجر فاقد 
برگه ه�اي هويتي و به تب�ع آن بيمه هس�تند. 
دستان كوچكش را بايد در دست بگيري تا متوجه 
شوي نان در آوردن از ميان زباله هايي كه ديگران رها 
كرده اند چه كار طالقت فرسايي است. قامتش زير بار 
س��نگين زباله گردي در س��نين كودكي خم شده 
است. سقف آرزوهايش شده ديدن تلي از زباله هايي 
كه به واسطه نم كشيدن فرهنگ بعضي هايمان در 
گوش��ه اي از خيابان به حال خود رها ش��ده است. 
چش��مان بي فروغ ك��ودكان زباله گرد م��ي كاود و 
دس��تان كوچكش��ان زير و رو مي كند تا بلكه نان 
شب خود و خانواده شان را از دل اين طالي كثيف 
بيرون بكشند؛  بچه هايي كه حدود نيمي از آنها تنها 
نان آور خانواده اند و چش��م تمامي اعضاي خانواده 
به دس��تان كوچك آنها دوخته ش��ده است. آنطور 
كه فعاالن حقوق كودك مي گويند در پش��ت پرده 
كار كودكان در جم��ع آوري زباله پول حرف اول را 
مي زند. كودكاني كه توس��ط پيمانكاران استثمار 
مي ش��وند تا با جمع آوري زباله، اين طالي كثيف، 

جيب آنها  را پر كنند. 
تاكنون 680 مورد در تهران و بيش از هزار كودك و 
نوجوان زباله گرد در شهرستان ها شناسايي شده اند 
كه با شرايط موجود، تخمين زده مي شود تعداد آنها 
در سطح كش��ور به 120 هزار نفر برسد، اما برخي 
آمارها تعداد آنها را خيلي كمت��ر از اينها مي داند. 
با وجود اين اما قدر مس��لم آمار كودكان زباله گرد 

پايين نيست. 
   ممنوعيت كار براي كودكان زير 15 سال

سال 1373، دولت ايران پيمان نامه  جهاني حقوق 
كودك را امضا كرد و تعه��دات مربوط به كودكان 
كار و خياباني را به صراحت پذيرفت، اما با گذشت 
17سال هنوز اين قشر به رسميت شناخته نشده اند 
و آمار دقيقي از اين كودكان در كشور وجود ندارد. 
ان��گار مس��ئوالن و نمايندگان مجل��س تنها براي 
دستيابي به بخش هايي از اين پيمان نامه همچون 
افزايش سن ازدواج به باالي 18 س��ال پايبندند و 

بندهاي ديگر به حال خود رها شده است. 
حبيب اهلل مسعودي فريد، معاون اجتماعي سازمان 
بهزيس��تي كش��ور در رابطه با فعالي��ت كودكان 
زباله گرد به خصوص در كارگاه هايي كه قابل رصد 
نيس��تند، مي گويد: اين كودكان اغلب در اليه هاي 
پنهان مشغول به فعاليت هستند، با توجه به اينكه 
كنوانسيون بين المللي حقوق كودك را پذيرفته ايم، 
مهم تري��ن بخش اين كنوانس��يون اين اس��ت كه 
كودكي كه زير 15 سال س��ن دارد، حق كار كردن 
ندارد. كودكان بين 15 تا 18 سال هم تا زماني كه 
كار، سالمت آنها را تحت تأثير قرار ندهد اجازه كار 
كردن دارند، بنابراين در بحث زباله گردي كودكان 

با توجه به اينكه اين كار شايس��ته كودك نيس��ت 
و شأن و س��المت رواني آنها را تهديد مي كند و از 
همه مهم تر عواقب بس��يار بدي در سالمت جسم 
آنها دارد، بايد هرچه سريع تر نسبت به جلوگيري 

از اين كار اقدام شود. 
 حبيب اهلل مس��عودي فريد معتقد اس��ت: بهترين 
حال��ت در مورد ك��ودكان زباله گرد اين اس��ت كه 
خانواده آنها بررسي و حمايت شود. اگر هم قرار است 
كودك كار كند بايد در يك كار تميز و بدون آسيب 
س��اماندهي ش��ود. در نهايت بايد به اين وضعيت 
بحراني كودكان كار به طور ويژه اي رسيدگي شود، 
بايد طي شش ماه آينده اين كودكان را از زباله گردي 
جدا كنيم و آنها را به سمت كارهاي سوق دهيم كه 

آسيبي به آنها نرسد. 
   نداشتن اوراق هويتي مانع درمان كودكان 

كار و خيابان
به گفته اين مس��ئول وزارت رفاه، وزارت بهداشت 
براي احداث بيمارس��تان كودكان كار و خيابان و 
حمايت از اين كودكان قول داده است، اما جداسازي 
كودكان كار از ساير كودك ها درست نيست ضمن 
آنكه استفاده از مراكز درماني به طور رايگان براي 
اين بچه ها به داش��تن بيمه مشروط شده است، در 

حالي كه بس��ياري از اين كودكان اع��م از ايراني يا 
مهاجر فاقد برگه هاي هويت��ي و متعاقب آن بيمه 

هستند. 
فريد مي افزايد: كودكان ايراني بدون  شناسنامه هم 
مش��كالت عديده اي براي درمان دارند. در همين 
زمينه نامه نگاري هايي با وزارت بهداشت داشته ايم و 
اين وزارتخانه اعالم كرده  است كه اين كودكان بايد 
برگه هويت داشته باشند، بعضي ها كارت ندارند و 
ممكن است به تهيه آن نيز دسترسي نداشته باشند. 
معاون اجتماعي سازمان بهزيس��تي كشور از اين 
فرصت براي انتقاد دوباره انتقال بيمه س��المت از 
وزارت رفاه به وزارت بهداش��ت استفاده مي كند و 
مي گويد: بايد براي كودكان داراي شرايط خاص اعم 
از ايراني و غيرايراني شرايط خاصي فراهم شود يا كد 
خاصي به آنها داده شود تا بتوانند از خدمات بيمه اي 
و درماني بهره مند ش��وند، بيمه س��المت ايرانيان 
تحت نظر بهداشت است و بايد در اين خصوص با اين 

وزارتخانه رايزني شود. 
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به پوش��ش باالي بيمه براي ك��ودكان داراي برگه 
هويتي تصريح مي كند: با وجود اين بايد به سمت 
تلفيق اجتماعي گروه هاي خاص سوق پيدا كنيم، 
همانطور كه همه بچه ها به بيمارستان مي روند و به 
بخش كودكان مراجعه مي كنند، كودكان كار نيز 
بايد از اين امكانات بهره مند ش��وند.  از سوي ديگر، 
وزير بهداش��ت هم با تأكيد بر اينكه اغلب كودكان 
كار دچار س��وءتغذيه هس��تند، معتقد است: بايد 
وزارت كار و سازمان بهزيستي براي ساماندهي اين 
كودكان بيش از گذشته وارد عمل شوند تا بتوانيم 
بر اساس تعهد برازيليا كه ايران هم آن را امضا كرده 

است، كل اين بليه را از كشور جمع كنيم. 
در برابر تسويه حساب دس��تگاه ها با يكديگر به نام 
كودكان كار،  برخي فعاالن حقوق كودك معتقدند 
جمع آوري كودكان كار بيش��تر از اينكه به منظور 
حمايت از آنها باش��د، براي پاك كردن چهره شهر 
از اين بچه هاس��ت. به ويژه اينكه بهزيستي مراكز 
مناسبي براي نگهداري از اين بچه ها ندارد و همين 
مراكز نيز براي نگهداري موقت ايجاد شده اند. آينده 

براي اين بچه ها مبهم ترين واژه موجود است.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

* امروز ازبچه هاي كالس هشتم پرسيدم »علم بهتر است يا ثروت؟« 
س��عيد برخالف بقيه گفت: »ثروت!« با تعجب پرسيدم: دليل؟ گفت: 

پولداركه باشيد مي تونيد مدرك بخريد!

واژه هاي شكنجه گر
در راستاي تغييرات واژگاني، چند سالي است كه كار بررسي كتاب هاي 

درسي در پايه هاي مختلف تحصيلي در دستور كار قرار گرفته است. 
مسئوالن واژه گزيني معتقد هستند وقتي از سنين پايين به دانش آموزان 
آموزشي داده شود، اين در ذهن هر يك از آنها حك مي شود و مي توان 
انتظار داش��ت كه دانش آموزان در س��نين بزرگس��الي نيز با توجه به 
آموزشي كه در مقطع كودكي و نوجواني به آنها داده شده است، عمل 
كنند. البته آغاز اين اقدامات با همكاري وزارت آموزش و پرورش كليد 
خورد تا به صورت ريشه اي از سنين كودكي اين تغييرات را كليد بزنند.  
در نهايت هم براي تعداد 10 هزار و 267 واژه بيگانه اس��تفاده شده در 
كتاب هاي درسي واژه هايي مصوب شده است، اما نكته مهم اينجاست 
كه تا مدت هاي زيادي اين واژگان جايگزين  در كتاب ها استفاده نشد و 
مشكالت تطبيق شباهت معنايي دليل اصلي اين مهم مطرح شد. جالب 
اينجاس��ت بعد از اعمال تغييرات هم انتقاد دبيران و كارشناسان را به 
دنبال داشت، مخالفان تغيير واژگان به خصوص در كتب علوم تجربي 

معتقد بودند اين اقدام غير علمي و جفا به واژه ها است. 
به طور مثال گفته مي ش��د كه عمده واژگان بيگانه به كار رفته در اين 
كتاب ها، مربوط به اصطالحات علمي اس��ت كه پيش��نهادات معادل 
جايگزين مناسبي محسوب نمي ش��ود. كلماتي مانند كامپيوتر، ايده، 
كليشه، اس��كلت، ريس��ك، ترافيك و كلينيك  كه براي آنها، واژگاني 
مانند رايانه، انديشه، قالب، استخوان بندي يا استخوان گاه، خطر، آمد 
و شد و درمانگاه پيشنهاد شده بود.  سرانجام موافقت ها و مخالفت ها به 
اينجا رسيده است كه عده اي معتقد هستند عزم و همت براي استفاده 
از اين واژگان در ميان خانواده ها اولويت نخست فرهنگ سازي محسوب 
مي ش��ود و از آنجايي كه برخي افراد نسبت به اس��تفاده از اين واژگان 
مقاومت مي كنند، ب��ا اجبار هرگز نمي توان اين امر را فرهنگ س��ازي 
كرد.  مخالف��ان به خصوص معلم��ان همچنان مي گويند م��ا از به كار 
بردن واژه هاي مأنوس و زيبا كه هم ب��ا زبان، هم با دل و هم با خردمان 
سازگار باشد، استقبال مي كنيم، اما متأسفانه بيشتر واژه هاي جايگزين 
و پيشنهادي، ويژگي محبوب شدن را بين همگان ندارند و از هم اينك 
نامأنوس و مهجور هستند.  آنها معتقدند دانش آموزان در برخي گروه ها 
به خصوص تجربي، در صورت قبولي در دانشگاه، به اندازه كافي با سيل 
عظيمي از واژه هاي علمي رو به رو مي شوند، در نتيجه اگر قرار باشد از 
همين ابتدا برخي واژگان را نياموزند كاري بس دشوارتر خواهند داشت.  
معلمان علوم تجربي تكرار واژه هاي جايگزين را شكنجه عظيم وصف 
كردند و مي گويند خرد معلم، اصاًل اج��ازه نمي دهد كه به DNAدنا 

بگويد. به كنترل، واپايش بگويد. به آرتروز، آماس بگويد. 
در نهايت نيز از س��ازندگان اين واژه خواس��ته شده اس��ت تا به خاطر 
فرزندان و آينده سازان اين سرزمين آنها را مردد و آشفته نكنند و فكري 

به حال اين واژگان كنند. 

گندم زمانی

زهرا چيذري 
  گزارش  2

نيره ساری
  گزارش  یک

فتاح در كميسيون كشاورزي مجلس مطرح كرد  

 اختصاص ۲ هزار تراكتور و ۵ هزار وانت
 به افراد تحت پوشش كميته امداد در روستاها

رئي�س كميت�ه ام�داد ام�ام خمين�ي )ره( از خري�د 2 ه�زار 
تراكت�ور و 5 ه�زار وان�ت از س�وي اي�ن نه�اد و اختص�اص 
آن ب�ه افراد تحت پوش�ش كميت�ه ام�داد در روس�تاها خبرداد. 
سيدپرويز فتاح  با حضور در جلسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسالمي با تشريح اقدامات كميته امداد در حوزه اشتغالزايي 
گفت: يكي از زمينه هاي ايجاد اشتغال براي خانواده هاي تحت پوشش در 
روستاها كمك به آنها براي خريد پنل هاي خورشيدي است.  وي گفت: با 
وزارت نيرو براي خريد 20 هزار پنل خورشيدي قرار داد امضا كرده ايم تا اين 
پنل ها از طريق اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به مبلغ 25 ميليون تومان 
در اختيار افراد تحت پوشش قرار مي گيرد و برق توليدي آنها توسط وزارت 

نيرو به صورت تضميني خريداري مي شود.  
فتاح خاطر نشان كرد: در راستاي مهاجرت معكوس و اشتغالزايي 2 هزار 
تراكتور و 5 هزار وانت خريداري كرديم و به افراد تحت پوشش كميته امداد 
در روستاها اختصاص مي دهيم. همچنين براي مددجوياني كه در روستاها 
اقدام به ساخت مسكن كنند، تسهيالت بالعوض در نظر گرفته شده است.  
وي همچنين با اشاره به اينكه در سال گذشته هزار و 100 ميليارد تومان 
وام خوداشتغالي به افراد تحت پوشش كميته امداد اعطا شد كه امسال اين 
رقم با حمايت نمايندگان مجلس به 2 هزار و 100 ميليارد رس��يده است، 
گفت: سقف اين وام ها امس��ال از 15 ميليون تومان به 20 ميليون تومان 
تغيير يافت.  رئيس كميته امداد امام خميني )ره( افزود: امس��ال حداقل 
140 هزار فقره وام خوداش��تغالي به افراد متقاضي تحت پوش��ش كميته 
امداد تعلق مي گيرد كه آثار آن تا سه سال آينده در كشور مشخص خواهد 
شد. همچنين 1/5 ميليارد از محل صندوق توسعه ملي به اشتغالزايي در 

روستاها و شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر اختصاص مي يابد. 

   رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر گفت: هنوز روشن 
نيست مجموعه مجسمه هايي كه در س��ال هاي قبل به سرقت رفته و 

پرونده آنها همچنان باز است، چه شده است. 
   مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيس��تي گفت: يارانه اي 
مخصوص خانواده هايي كه از نظر كسب درآمد ضعيف و به لحاظ كسب 
درآمد جزو سه دهك پايين جامعه هستند، به عنوان يارانه مهد كودك 

اختصاص داده شده است. 
   مديركل دفتر بازرس��ي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: هرگونه كتمان حقيقت از سوي 
ادارات كل اس��تاني، تخلف محسوب مي ش��ود و مطابق ضوابط با آن 

برخورد خواهد شد. 
   رئيس كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: 
13 هزار و 250 ميليارد تومان تخلف بانك سرمايه نهايي شد و تخلفات 
صندوق ذخي��ره فرهنگيان مجموع��اً در حدود ه��زار و 500 ميليارد 

تومان است. 
   مديركل دفتر تأليف كتب درسي ابتدايي و متوسطه نظري با بيان 
اينكه روزانه 600 هزار جلد كتاب معادل 200 تُن چاپ مي شود، اظهار 
داشت: در حال حاضر 20 درصد كتب درسي سال تحصيلي 98 -97 

سفارش چاپ شده است. 
   رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر با اشاره به اجراي طرح 
خادمان مهرورزي در ايام اربعين گفت: در اين مدت چادرهاي امدادي 

و سالمت در مرز هاي ايران و عراق برپا مي شود. 
   رئيس پنجمين كنگره س��ردرد با اش��اره به اينكه30 تا80 درصد 
افراد سردردهاي تنش��ي را در زندگي خود تجربه مي كنند، بيان كرد: 
بدخوابي، استرس هاي محيطي، خستگي و آلودگي هوا مي توانند اين 

نوع سردردها را تشديد  كنند. 
   معاون فرهنگي اجتماعي سازمان اوقاف ترويج فرهنگ وقف را مقدم 
بر ايجاد وقف جديد دانس��ت و گفت: وظيفه ي��اوران وقف زنده كردن 
فرهنگ غني وقف است و بايد مردم را با آثار و بركات وقف آشنا كنند. 

   متخصص مسموميت هاي ش��يميايي و دارويي با اش��اره به اينكه 
تكرار مصرف دارو در سالمندان موجب مسموميت آنها مي شود، گفت: 
نزديكان سالمندان بايد در زمان و مقدار تعيين شده، دارو را در اختيار 

آنها قرار دهند. 

سخنگوي ستاد مركزي اربعين مطرح كرد

اعالم 4 مرز مجاز زميني تردد زائران اربعين

سخنگوي س�تاد مركزي اربعين حس�يني، مرزهاي مجاز زميني 
براي تردد زائران اربعين حسيني و چگونگي تقسيم بندي زائران 
اس�تان هاي كش�ور براي تردد از طريق اين مرزه�ا را اعالم كرد. 
شهريار حيدري با اش��اره به در پيش بودن مراس��م اربعين حسيني و 
حضور زائران كشورمان در اين مراسم گفت: مرز مهران در استان ايالم، 
مرزهاي شلمچه و چذابه در استان خوزستان و مرز خسروي در استان 
كرمانشاه، مرزهاى مجاز زميني براى تردد زائران اربعين حسينى )ع( 

در سال جارى هستند. 
وي افزود : بر اس��اس آمايش اس��تانى، تردد در مرزهاى مجاز زميني 
بر اساس موقعيت و شرايط جغرافيايي استان ها نسبت به مرزهاي زميني 
مختلف، تقسيم بندي ش��ده و بر اين اس��اس، فقط زائران استان هاى 
تهران، البرز، قزوين، قم، مركزى، گيالن، مازندران، گلستان، لرستان، 

ايالم و همدان از مرز مهران تردد خواهند داشت. 
حيدري خاطرنش��ان ك��رد: از مرز خس��روى نيز زائران اس��تان هاى 
آذربايجان ش��رقى، آذربايجان غرب��ى، اردبيل، زنجان، كردس��تان و 

كرمانشاه وارد كشور عراق مي شوند. 
سخنگوي ستاد مركزي اربعين حس��يني ادامه داد: زائران استان هاى 
اصفهان، خوزس��تان، خراس��ان جنوبى، فارس، كرمان، يزد، سمنان، 
تهران، خراس��ان رضوى، خراسان ش��مالى از مرز چذاب��ه و همچنين 
زائران استان هاى اصفهان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختيارى، خراسان رضوى، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان و تهران مي توانند از مرز شلمچه تردد داشته باشند. 

مردم ساالري به سبك شوراي شهر پنجم

شوراياري هاي تهران تعطيل شد 
در پي عملياتي نش�دن وعده هاي مكرر اعضاي س�تاد هماهنگي 
ش�وراياري ها ب�راي تعيي�ن تكلي�ف وضعي�ت پرنس�ل اي�ن 
مجموع�ه، روز گذش�ته دفتر س�تاد ش�وراياري ها تعطيل ش�د. 
به رغم وعده هاي داده شده از سوي اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري ها 
براي انتخاب رئيس و تعيين تكليف پرسنل اين مجموعه، هنوز اعضاي 
ستاد به جمع بندي براي معرفي رئيس نرسيده اند.  اين در حالي است كه 
ساختمان شوراياري  در ميدان شعاع روز گذشته تعطيل شده است و به 
گفته برخي از اعضاي شوراياري ها در محالت هيچ يك از اعضاي شوراي 
شهر تهران و همچنين اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري ها پاسخگوي 
مشكالت به وجود آمده نيستند و طي هفته هاي گذشته تعدادي از پرسنل 
اين ستاد اخراج شده اند.  الهام فخاري عضو ستاد هماهنگي شوراياري هاي 
شهر تهران در پاسخ به اين پرس��ش كه چه زماني قرار است رئيس ستاد 
انتخاب شود، گفت: طي هفته هاي گذشته جلساتي با حضور اعضا برگزار 
شده است، اما به نتيجه اي براي انتخاب رئيس نرس��يده ايم.  وي افزود: 
قاعدتاً با انتخاب رئيس مش��كالت به وجود آمده بر طرف خواهد شد.  به 
گزارش تسنيم در حالي فخاري اعالم كرده است كه براي انتخاب رئيس به 
نتيجه نرسيده اند كه وضعيت شوراياري در ابهام قرار دارد و صحبت هايي 

مبني بر جمع شدن شوراياري ها در دوره پنجم به گوش مي رسد. 

 روشنايي احمدآباد مستوفي تا اسالمشهر را تأمين كنيد
يك مخاطب روزنامه از تهران:  چندي پيش درخواست مخاطبان 
را در خصوص خاموشي چراغ روش��نايي خيابان هاي اطراف بازار آهن 
را چاپ كرديد، مي خواس��تم از طريق روزنامه شما اعالم كنم كه چند 
سال است تيرهاي روشنايي در خيابان احمدآباد مستوفي تا اسالمشهر 
هم نصب شده ولي تجهيزات روشنايي ندارد،  چرا مسئوالن رسيدگي 

نمي كنند.

 پليس راهور بخواند
يك مسافر از تهران:   اخبار تصادفات جاده اي، مخصوصاً اتوبوس كه 
خودرويي جمعي است، ناراحت كننده اس��ت و هميشه آرزو داريم كه 
شاهد اين مسائل نباشم. در همين راس��تا اصل پيامي را كه چند وقت 
پيش به س��امانه 110120 نيروي انتظامي فرستادم، عيناً مي نويسم، 
چون با توجه به جوابي كه از اين س��امانه عايد من ش��د، متوجه شدم 
كه اين موضوع ربطي به سامانه فوق ندارد. جواب سامانه به سؤالم اين 
بود:»نحوه ارسال پيامك... گزارش شامل كد 1 صحبت كردن با تلفن 
همراه حين رانندگي، كد 2 عدم استفاده راننده يا مسافران از كمربند 

ايمني، كد 3خستگي و خواب آلودگي...«
اما سؤالم اين بود:»چرا از داخل ترمينال در حالي كه باجه هاي فروش 
بليت جملگي اعالم مي كردند بليت رش��ت نداريم، اتوبوس شماره.... 
)شماره در روزنامه موجود است( با خيال راحت در ساعت 4بعدازظهر از 
داخل ترمينال با دريافت نفري 30 هزار تومان مسافر رشت و فومن سوار 
كرد؟« اگر خداي نكرده اين اتوبوس هم در مسير تصادف مي كرد چه 
كسي بايد پاسخگو مي بود؟ قطعاً گفته مي شود كساني كه بدون بليت 

سوار شدند؟! در اين خصوص چه كسي بايد رسيدگي كند؟

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.
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