3

جامعه

www.ebtekarnews.com

اخبار

افزایش زندانیان مهریه به خاطر
افزایش قیمت سکه

معاون رئیس قوهقضائیه و رئیس مرکز آمار
و فناوری اطالعات دستگاه قضا گفت که
متاسفانه شاهد رشد زندانیان مهریه به دنبال
افزایش قیمت سکه در ماههای اخیر هستیم
و معاونتهای حقوقی و اجرایی دستگاه قضا،
مشغول بررسی راهکارها برای پیشگیری از این
مورد هستند.
به گزارش تسنیم ،حمید شهریاری در
نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن اعالم
آمار عملکرد دستگاه قضا در سال  ،96به اعالم
 10اتهام و خواسته حقوقی کشور پرداخت و
اظهار کرد :سرقت مستوجب تعزیر ،ضرب و
جرح عمدی ،توهین به اشخاص عادی ،ایراد
صدمه بدنی ناشی از رانندگی ،تهدید ،تخریب،
کالهبرداری ،رانندگی بدون پروانه ،خیانت در
امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر10 ،
اتهام اول کشور هستند.
وی همچنین ،مطالبه وجه در امور مختلف،
مطالبه وجه چک ،اعسار از محکومبه ،طالق
توافقی ،مطالبه مهریه ،مطالبه خسارت،
الزام به تمکین ،درخواست اجرائیه مربوط به
اختالف کارگر و کارفرما ،طالق به درخواست
زوجه و الزام به تنظم سند 10 ،خواسته حقوقی
کشور عنوان کرد و گفت :با توجه اینکه تعداد
پروندهها یک میلیون افزایش یافته ،طبیعتا ً
تعداد خواستهها نیز باید افزایش یابد اما
مطالبه مهریه از  130هزار مورد در سال  95به
 128هزار مورد در سال  96کاهش یافته است.

اخبار

«ابتکار» از نحوه برخورد خانوادهها با داوطلبان کنکور همزمان با اعالم نتایج گزارش میدهد

ممنوعیت فعالیت عمرانی در معابر
شهر تهران

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ از آغاز ممنوعیت فعالیت عمرانی
در معابر شهر تهران از  20شهریور تا  ۱۵مهر
ماه خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ مسعود جبارزاده
با اشاره به نزدیکی به آغاز نیمه دوم سال و
افزایش حجم ترافیک در روزهای پایانی
شهریور ماه و روزهای آغازین مهر ماه
اظهارکرد :به منظور روانسازی و مدیریت
ترافیک در این ایام تمهیدات مختلفی از سوی
پلیس راهور و مسئوالن شهری اتخاذ شده
است که بر این اساس با هماهنگی شهرداری
تهران فعالیتهای عمرانی در معابر شهر تهران
از امروز متوقف شده و این ممنوعیت تا  ۱۵مهر
ماه ادامه خواهد داشت.
جبارزاده هدف از اجرای این محدودیت را
روان بودن جریان ترافیک در معابر اعالم کرد.
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت اعمال شده
برای تردد وانتبارها و کامیونتها در ساعات
آغازین صبح در دو هفته ابتدایی مهر ماه
گفت :همانطور که پیش از این اطالع رسانی
شده بود از ابتدای مهر ماه تا  ۱۱مهر ماه تردد
وانتبارها و کامیونتهای ویژه حمل بار از
ساعت  ۶صبح تا  ۹صبح در معابر شهر تهران
ممنوع بوده و در صورت مشاهده ماموران با آن
برخورد خواهد شد.
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آموزشوپرورش برای  ۵روز
تعطیالت زمستانی
مدارس شرط گذاشت

بیم وامیدهای مرزی به نام کنکور

کنکور را در ایران غولی میان دو دوره ارزشمند
نوجوانی و جوانی میدانند .نتیجه  12سال تحصیل
در مدارس کشور در کمتر از  5ساعت رقم میخورد
و بسیاری از والدین آینده فرزندانشان را در شکست
دادن همین غول میدانند .آنها موفقیت در کنکور
را به معنای تامین آینده و شکست در کنکور را به
بیاستعداد بودن فرزند خود ارتباط میدهند! هرچند
این تئوری بیشتر دهه هفتاد و هشتاد مطرح بود .با
گذر زمان و افزایش ظرفیتهای دانشگاه و همچنین
کاهش تعداد داوطلبان شرایط کمی برعکس شد.
والدین بیشتر فرزند خود را به سمت رشتههای
کاربردی سوق دادند؛ رشتههایی که فرزندشان عالوه
بر عالقهمند بودن به آن بتوانند مسیر آینده خود را
تعیین کنند .هرچند هنوز کنکور همان کنکور است و
استرسها و چالشها جای خود را دارند و از هر دوره
به دوره بعد منتقل شده است.
ی  34ساله که در رشته هنر به زودی
خاطره دختر 
دوره کارشناس ارشد خود را به پایان میرساند ،در
گفتوگو با «ابتکار» از چالشها کنکور کارشناس خود
میگوید .او که در سه کنکور  83تا  85شرکت کرده
است ،میگوید« :سه سال شرکت کنکور در آن زمان
موضوع عجیبی نبود .فشار زیادی روی من بود؛ هم
از طرف خانواده و هم خود آزمون و اینکه حتی قبول
شدن در دانشگاه آزاد به مراتب سخت تر از قبول
شدن در دانشگاه سراسری حال حاضر بود .بچههای
دهه شصتی به خوبی این موضوع را لمس کردن و
میفهمند که من چی میگم».
خاطره ادامه میدهد« :کنکور اول را سال  83دادم؛
قبول نشدم .هیچ گزین ه دیگهای پیشروم نبود .باید
مینشستم یک سال دیگه میخوندم .وقتی کنکور
قبول نشی نگاه خانواده بهت تغییر میکنه! فکر
میکنند تو خنگی؛ حاال فرض کنید که کنکوریهای
توی فامیل دانشگاه قبول میشدند .دیگه واویال
بود .نگاهها فرق داشت ،سرکوفت میزدند و مثل
یک مجرم به آدم نگاه میکردند .با همه اون نگاهها
نشستم و یک سال دیگه برای کنکور خوندم».
او میگوید« :سال دوم تالشهایم بیشتر شد.
باالخره هم نتیجه داد .دانشگاه آزاد تهران ،رشته
فیزیک! همه خوشحال بودند ،جز خودم! من اصال به
فیزیک عالقه نداشتم ،هنوزم ندارم با وجود اینکه روی
مدرک کارشناسیم خورده فیزیک!»
خاطره ادامه میدهد« :عالقه خیلی مهمه .در این
چند سال که شرایط کنکور هم تغییر کرده ،هر کسی
که اومد و از من خواست بهش مشاوره بدم ،تاکید
کردم که اول ببین خودت چه رشتهای عالقه داری.
هنوزم همین حرف رو میزنم و برای کنکور ارشد هم
خودم رفتم دنبال عالقم و خیلی هم از انتخابی که
کردم خوشحالم .پدر و مادرها شرایط موقتی جامعه
رو میبینند .اگر مهندسی روی بورس باشه ،به
فرزند فشار میآرند که مهندسی بخون ،اگر پزشکی
باشه میگن ،پزشکی! اما آن چیزی که مهمه عالقه
داوطلب هستش و البته موازی با اون وضعیت کار در

پویانخوشحال

pouyankhoshhal@gmail.com

نتایج کنکور سراسری روز گذشته اعالم شد .عدهای کارنامههای خود را در دست چپ و عدهای کارنامههای خود را در دست راست گرفتند تا برای ثبت
نام راهی دانشگاههای سراسر کشور شوند .تعداد صندلیها نسبت به تعداد داوطلبان میچربد؛ در اینجا فقط مسئله این است که فرد چقدر در تالش
برای پذیرش در رشت ه مورد عالقهاش کرده است .عدهای رشت ه پذیرفته شده را دوست دارند و در همهمه تایید و تشویق خانواده به دانشگاه میروند.
عدهای نیز که نتوانستهاند در رشته مورد عالقه خود پذیرفته شوند یا روزانه بودن دانشگاه را به رشته ترجیح میدهند یا راهی دانشگاه آزاد میشوند در
رشته مورد عالقهشان! در این بین افرادی نیز میگویند یک سال دیگر پشت کنکور میمانم تا در رشتهای که مورد عالقهام است قبول شوم .در میان
این حالت مختلف باید دید برخورد خانوادهها و بهخصوص والدین با داوطلبان در زمان اعالم نتایج چگونهاست.

اینجا پایان کار
نیست؛ اعالم
نتایج خود
آخرین ضربه
کنکور است.
کارنامه در
دست راست یا
چپ؟
جامعه؛ به هرحال کنکور در ایران مسیری است برای
آینده ».وی ادامه میدهد« :سال دوم به دانشگاه
رفتم .فیزیک رشته مورد عالقه من نبود .برای همین
یک بار دیگر تصمیم گرفتم که در کنکور شرکت کنم.
از دانشگاه مرخصی گرفتم و دوباره خواندم و این بار
صنایع قبول شدم .چون در استان دیگهای قبول شدم
نتونستم که برم .این شد که فیزیک رو ادامه دادم
و بعد از آن پس از چند سال در رشته مورد عالقم
یعنی هنر قبول شدم و ارشد گرفتم ».شرایط کنکور
برای خاطره به گفت ه خودش خیلی سخت بود .او از
لحظات قبولی خود در دانشگاه و نگاههای خانواده و
اطرافیان با لحنی غمگین حرف میزد؛ آن هم پس از
گذشت بیش از  14سال! کنکور همچنان در زندگی
ما مهم است .دانشآموزان برای ورود به دوره کنکور
استرسهای فراوانی را متحمل میشوند و این شرایط
تنها یک سال پیش از کنکور نیست!  4ساعت روز
کنکور و سپس استرس و اضطراب تا اعالم نتایج اولیه
و بعد از آن تکاپو برای انتخاب رشته و اینجا پایان کار

نیست؛ اعالم نتایج خود آخرین ضربه کنکور است.
کارنامه در دست راست یا چپ!؟
برخورد خانوادهها با فرزندان در این بین بسیار
حائز اهمیت است .دیگر زمان آن گذشته که مانند
خانواده خاطره با کنکور مواجه شویم و از طرفی نباید
آنقدر فرزندمان را نسبت به کنکور بیمیل کنیم که
اصال برایش اهمیت نداشته باشد چرا که هنوز کنکور،
کنکور است؛ همان غول همیشگی.
عموما ً مشاوران تحصیلی و روانشناسان بر این
باورند که در روزهای پیش از اعالم نتایج نباید به
داوطلبان امیدهای واهی داد چرا که کنکور بههیچ
وجه قابل پیشبینی نیست .پس از اعالم نتایج
اما شرایط برای داوطلبی که پذیرفته نشده است،
پیچیدهتر میشود .خانوادهها باید سعی کنند در
گفتوگوهای روزانه به موضوع کنکور نپردازند .این
در حالی است که بسیاری از والدین پس از اعالم
نتایج انتظار دارند فرزندشان بالفاصله برای سال بعد
کنکور اقدام کند .فرزندان در این دوران یعنی پس

از عدم پذیرش در دانشگاه ،در گفتوگوهای خود
ممکن است به دنبال این موضوع باشند که با صحبت
راجع به کنکور از استرس و فشار روانی خود بکاهند،
موضوعی که اطرافیان باید به آن دقت کنند و گوشی
شنوا برای آنها باشند ،نه یک قضاوت کننده!
نباید شخصی که در کنکور شکست خود است را
شماتت کرد .او به اندازه کافی خود را در یک فرآیند
پیچیده کشوری متهم میداند ،یادآوری این موضوع
به او هیچ دردی را درمان نمیکند .والدین بعضا ًفرزند
خود را با فرزندان دیگران قیاس میکنند ،اتفاقی
که مشابه آن برای «خاطره» گزارش ما افتاد! نباید
فراموش کنیم که این قیاس موجب تحقیر او میشود.
بسیاری در کنکور قبول و در دانشگاه پذیرفته شدند
و بسیاری نیز نتوانستند وارد دانشگاه شوند ،در طول
تاریخ چندین و چند ساله کنکور اتفاقات بسیاری
رخ داده است و کنکور هیچکس را نکشته است!
آیا بهتر نیست به جای موفقیت فرزند خود به دنبال
خوشبختی او باشیم؟

صدور مجوز ساخت و ساز تا پایان سال اینترنتی میشود
شهردار تهران در دومین نشست با نخبگان شهر تهران خبر داد که
شهرداری تهران صدور مجوز ساخت و ساز را تا پایان سال اینترنتی
خواهد کرد.
به گزارش میزان ،سید محمدعلی افشانی گفت :قانون بلدیه
اولین بار در سال  ۱۲۸۶تصویب شد که اتفاقا قانون خوبی است و
متاثر از تفکرات مشروطهطلبان است و امروز هم همان قانون اجرا
میشود .اما مشکل آنجاست که در ایران برنامهها و قوانین با این
که تفکرات مترقی را همراه دارند به طور کامل اجرا نمیشوند .وی
افزود :اولین برنامه مصوب در ایران متعلق به  ۷۰سال قبل است و
دانشگاه هاروارد آن را برای ایران طراحی کرده بود از آن سال هر چه
بودجه سالیانه و برنامههای بلندمدت در ایران نوشته شده است بر
این نکته تاکید دارد که اقتصاد ایران و هزینههای جاری آن باید از
درآمد نفت رها شود ،اما هیچ گاه این مهم محقق نشد .تا جایی که
امروز بیش از  ۹۵درصد درآمدهای ایران از نفت و سایر بخشها
صرف هزینههای جاری میشود و تنها  ۵درصد آن هم با فروش اوراق
مشارکت و امثال آن به عمران اختصاص مییابد .وی گفت :نظر

شخص من این است که برای کار نباید منتظر یک برنامه شبیه مدینه
فاضله باشیم ،بلکه باید سریعتر از هر جا که میتوانیم شروع کنیم.
مثال ًباید صدور پروانه ساختمانی را به صورت اینترنتی و الکترونیکی
کنیم و هر کس که خواهان دریافت مجوز ساخت و ساز است با
وارد کردن مشخصات ملک خود و سایر مدارک شرایط ساخت را از
طریق اینترنت دریافت و عوارض الزم را پرداخت و بدون حضور در
شهرداری و دخالت و چانه زنی با کارمندان مجوز خود را به صورت
اینترنتی دریافت کند .همین صدور پروانه به شکلی که امروز ارائه
میشود یکی از مهمترین چالشهای فسادی در شهرداری تهران
است که باید برطرف شود .من دستورات الزم را داده ام و اعالم کرده
ام که باید تا پایان سال به این هدف برسیم .شهردار تهران با اشاره
به هوشمندسازی خدمات در شهر گفت :همین شرکتهای تاکسی
اینترنتی که از سیستم هوشمند جذب مسافر و ارائه خدمات حمل و
نقلی بهره میبرند نمونههای موفقی از هوشمندسازی خدمات شهری
است .ما میتوانیم شبیه همین تجربه را مثال ًدر آبیاری فضای سبز
تهران و برخی زمینههای دیگر ایجاد کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت:
تنها به شرط آغاز سال تحصیلی از شهریور ماه
با تعطیالت  ۵روزه مدارس در فصل زمستان
موافقتمیکنیم.
به گزارش تسنیم ،مهدی نوید ادهم در
واکنش به خبر تعطیالت  5روزه مدارس در
فصل زمستان که از سوی رئیس سازمان
میراث فرهنگی اعالم شده است ،اظهار کرد:
آموزشوپرورش به تعطیالت زمستانی از نظر
آموزشی و تربیتی نگاه میکند و این تعطیالت
باید به گونهای باشد که به زمان آموزش
دانشآموزان آسیب نزند .وی افزود :هماکنون
زمان آغاز سال تحصیلی اول مهر و پایان
آن آخر اردیبهشت است و خرداد ماه فصل
برگزاری امتحانات .اگر قرار باشد چند روز از
زمان آموزش مدارس در فصل زمستان کاسته
شود باید شروع سال تحصیلی به جای اول مهر
از  10یا  20شهریور باشد و تغییر زمان فعالیت
مدارس نیازمند تغییر قانون مصوب مجلس
است.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش گفت:
اگر مجلس قانون شروع و پایان سال تحصیلی
را اصالح کند آمادهایم تعطیالت زمستانی
را داشته باشیم در غیراینصورت تعطیالت
زمستانی توجیه آموزشی و تربیتی ندارد و صرفا
برای گردشگری مفید است.
نوید ادهم در پاسخ به این پرسش پس
چگونه رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر
تعطیلی  5روزه مدارس در فصل زمستان را
اعالم کرده است ،گفت :ما مصوبهای را در این
رابطه نداریم و نمیدانیم که آیا این موضوع در
دولت مصوب شده است یا نه.

ابهامات تازه در پرونده خودسوزی
مقابل شهرداری تهران
عضو شورای شهر با اشاره به ابهاماتی که
درباره پرونده خودسوری وجود دارد چند سوال
مطرح کرد :چرا در دوره مدیریت قبلی پس از
دریافت پول و پذیرش شورای معماری اقدامات
این فرد برای دریافت سند بینتیجه مانده بود؟
و علت واقعی تاخیر چه بوده است؟ سوال این
است که چرا با وجود آنکه عوارض را پرداخت
کرده و توافق همه را گرفته بود اما پایان کار
برایش صادر نشده بود؟
به گزارش ایلنا ،زهرا نژادبهرام ،عضو کمیسیو
معماری و شهرسازی شورای شهر گفت:
پرونده این فرد مربوط به دوره مدیریت شهری
قبلی است .این فرد پارکینگ ملک مسکونی
خود را با توافق همسایهها به کاربری تجاری
تغییر داده بود و عوارض خود را برای شهرداری
واریز کرده بود .سوال اساسی این است که چرا
سند همان موقع صادر نشد؟
عضو شورای شهر با اشاره به اینکه متوفی
پس از ارائه توافق و واریز پول برای دریافت
سند اقدام میکند ،افزود :این فرد زمانی که
برای دریافت سند اقدام میکند به علت
فوت یکی از همسایگان و عدم موافقت ورثه
او ،شهرداری برای تغییرکاربری از خود تمایل
نشان نمیدهد و شهرداری منطقه هم در حد
یک ابالغیه؛ موضوع را به وی اطالع میدهد
اما این فرد تاب نیاورده و خودسوزی میکند.

تفاوت کیفیت میوههای میادین میوه با میوههای
اروپایی از نظر عضو شورای شهر

ناظم مدرسه معین از اولیای
دانشآموزان شکایت کرد

کاهش  35درصدی هزینههای
سالمت با اجرای طرح «مراقبت در منزل»

رونمایی از کاملترین نقشه
شهر تهران؛ هفته آتی

عضو کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر
تهران با تاکید بر اینکه میوههایی که در میادین
و بازارهای میوه و تره بار تهران عرضه
میشوند از کیفیت خوبی برخوردارند،
گفت :میوههای عرضه شده در این مراکز با
کیفیت میوههای غیرارگانیک اروپایی برابری
میکند .به گزارش میزان ،ناهید خداکرمی با
اعالم اینکه این سازمان به عنوان واسط بین تولید
کنندگان و مصرف کنندگان ،محصول را از تولیدکننده به
مصرف کننده میرساند ،افزود :واقعیت این است که مسئولیت کنترل
کیفیت محصوالت کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است؛ ضمن
اینکه ،مسئولیت کلی حفظ سالمت آب و خاک نیز بر عهده سازمان
حفاظت محیط زیست است .وی با تاکید بر اینکه محصوالت عرضه
شده که در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعم از محصوالت کشاورزی
و مواد پروتئینی قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسند ،باید مورد
ارزیابی و پایش قرار گیرند ،خاطرنشان کرد :البته سازمان مدیریت
میادین نیز میتواند به صورت موردی این محصوالت و مواد را به لحاظ
کیفی مورد ارزیابی و پایش قرار دهد.

ناظم مدرسه معین که به اتهام تشویق به فساد
و فحشا به  ۱۰سال حبس ۷۴ ،ضربه شالق
و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده
از اولیای تعدادی از دانشآموزان شکایت
کرد.
به گزارش تسنیم ،هفتم خرداد ماه امسال
بود که یکی از سایتهای خبری ،از آزار و
اذیت تعدادی از دانشآموزان مدرسهای در غرب
تهران توسط ناظم مدرسه خبر داد .به دنبال این موضوع،
پرونده قضایی در دادسرای امور ارشاد تشکیل و برای ناظم مدرسه
معین ،به اتهام کودکآزادی و تشویق به فساد و فحشا کیفرخواست
صادر و دادگاه نیز متهم را به  10سال حبس 74 ،ضربه شالق و دو
سال انفصال از خدمت محکوم کرد؛ حکمی که در شعبه  53دادگاه
تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شد.
اما حاال ،ناظم مدرسه معین نیز از اولیای تعدادی از دانشآموزان
به اتهام ایراد ضرب و توهین در هنگام دستگیری شکایت کرده که این
شکایت نیز در دستور کار دادسرا قرار گرفته و در مرحله احضار متهمان
( اولیای دانشآموزان طرف شکایت) قرار دارد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه
بیماریهای مزمن و غیرواگیر نیاز به مراقبتهای
طوالنی مدت دارند ،گفت :اجرای طرح مراقبت
در منزل تا  35درصد هزینههای سالمت
را کاهش میدهد .به گزارش ایسنا ،مریم
حضرتی با اشاره به یکی از بندهای ماده 74
قانون برنامه ششم توسعه ،اظهار داشت :وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در
اجرای (نظام خدمات جامع و همگانی سالمت) با اولویت
بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت با
محوریت بکارگیری گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح
جامعه و منزل اقدام کند .وی افزود :یکی از خدمات پرستاران در سطح
جامعه ،ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری در منزل
است .وی با بیان اینکه افزایش بار بیماریهای مزمن و غیرواگیر نیاز به
مراقبتهای طوالنی مدت نیز دارد ،به مزایای مراقبتهای پرستاری در منزل
اشاره کرد و گفت :مراقبتهای پرستاری در منزل میتواند باعث کاهش
عفونتهای بیمارستانی ،کاهش هزینههای سالمت ،خالی شدن تختهای
بیمارستانی و افزایش رفاه و آسایش بیمار در کنار خانواده شود.

معاون برنامهریزی شهرداری تهران از رونمایی از
کاملترین نقشه شهر تهران همراه با جستجوی
گسترده طی هفت ه آینده خبر داد .ب ه گزارش
ایسنا ،میرزایی گفت :کاملترین نقشه تهران
به همراه امکان جستجو در بخشهای مختلف
خدماتی توسط سازمان فناوری اطالعات
شهرداری تهران تهیه شده است و هفت ه آینده
رونمایی میشود .این نقشه امکانات بسیار خوبی
برای شهروندان تهرانی فراهم کرده است و از دقت باالیی
ل حاضر نیز  ۶۰۰هزار کاربر به صورت پایلوت
نیز برخوردار است .در حا 
این نقشه را دانلود کردهاند .معاون برنامهریزی شهرداری تهران در بخش
دیگری از صحبتهای خود و در تشریح روند تدوین برنامه پنج ساله سوم
شهرداری تهران در حوزه هوشمندسازی ،گفت :هوشمندسازی فرایندها،
هدف مهمی است که در برنامه سوم شهر تهران پیشبینی شده است و در
همین راستا سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران اقدامات موثری را در
جهت تدوین برنامهها از ماههای گذشته آغاز کرده است .معاون شهردار
تهران در ادام ه تاکید کرد :دستیابی به حکمرانی شهری و جلب مشارکت
شهروندان با به کارگیری این فناوری امکان پذیر خواهد بود.

