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تناقض گویی مسئوالن در اعالم خسارت شهرداری

حناچی: خسارت ناچیز است
اعطا:  ۱۰ ساختمان شهرداری 

تهران آسیب  دیده است
شــهردار تهران گفت که خســارت ناشی از 
اغتشاشــات اخیر در مناطــق ۲۲ گانه پایتخت 

ناچیز بود و گستردگی نداشت. 
پیــروز حناچــی دیــروز در حاشــیه آیین 
بهره بــرداری از ۱۷ پروژه مدیریت شــهری در 
منطقه ۱۷ تهــران در جمع خبرنــگاران افزود: 
خسارت این موضوع در حد چند خودرو و اتوبوس 

بی آرتی و یک ناحیه شهرداری بود.
این درحالی اســت که ســخنگوی شورای 
اسالمی شــهر تهران گفت: اغتشــاش گران در 
ناآرامی هــای اخیر بــه ســاختمان ۱۰ ناحیه 
یتخــت ری پا  در پنــج منطقــه شــهردا

 آسیب زدند. 
علی اعطا نیز دیروز در دهمین نشست خبری 
خود در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارت 
اغتشاشات اخیر به شهر تهران افزود: شهرداری 
تهران ۷۰۷ ســاختمان تحت بهره برداری دارد 
که بر اساس آماری که ارائه شده، ساختمان های 
۱۰ناحیه در پنج منطقه در پی ناآرامی های اخیر 

آسیب دیدند. 
وی اضافه کرد: این آسیب ها در سطوح مختلف 
بوده و میزان ریالی خســارت برآورد نشده و در 
حال بررسی اســت. اعطا ادامه داد: عالئه بر این 
ساختمان ها، تجهیزات و ماشین آالت ۲ منطقه 

از شهرداری تهران هم آسیب دیده اند.
    

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد

 روند بیماری های عفونی 
رو به افزایش است 

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان گفت: 
اگرچه کشور ما ســابقه درخشانی در ریشه کنی 
بیماری های عفونی از طریق واکسیناسیون دارد، 
اما سیر بیماری های عفونی به سمت بیماری های 

مشترک بین انسان و دام است. 
به گزارش ایلنا، قاســم جان بابایی، در اولین 
کنگره ملی بیماری های حفاظت و بیماری های 
حیات وحش که صبح دیروز برگزار  شــد، افزود: 
سرطان و بیماری های غیرواگیر مانند فشار خون 
کنترل نشــده و دیابت کنترل نشده هزینه های 
زیادی را از لحاظ درمانی برای ما ایجاد کرده است، 
اما بیماری های عفونی عامل تهدیدکننده انسان 
وحشت جدی ایجاد می کند که اگر به آن بی توجه 
باشیم با چالش های جدی مواجه خواهیم شد. او 
ادامه داد: امسال شــیوع بیماری آنفلوانزا سه تا 
چهار هفته زودتر آغاز شده و نشان می دهد عوامل 

مداخله گر می تواند زمان شیوع را تغییر دهد.
    

۸۸.۵ درصد زنان قربانی 
همسرآزاری، خانه دار هستند

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور گفت: طبقه بندی زنان قربانِی همسرآزاری 
بر اساس شغل نشان می دهد که ۱۱.۵ درصد آنان 
شاغل و ۸۸.۵ درصد آنان خانه دار و بیکار هستند. 
رضا جعفــری دیروز در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
دلیل عمده همسرآزاری از سوی مردان، اعتیاد 
آنان است؛ عدم تسلط به مهارت های زناشویی، 
بیماری های جسمی و روانی و بیکاری به ترتیب 
دیگر دالیل همســرآزاری به شمار می روند. وی 
اضافه کرد: طبقه بندی آزارها بر اساس نوع آن به 
ترتیب جسمی، عاطفی، روانی، غفلت و بی توجهی 
و ســپس آزار جنســی اســت. رئیس اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور گفت: رتبه 
اول زنان قربانی خشــونت بر اساس تحصیالت 
برای زنان با تحصیالت ابتدایی اســت. جعفری 
بدون اشاره به آمار تماس های گرفته شده برای 
همســرآزاری با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، 
گفت: ۹۷.۷ درصد قربانیان همســرآزاری، زنان 
و ۲.۳ درصد قربانیان را مردان تشکیل می دهند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

د  تعــدا ز  ا قیقــی  د ر  شــما
بازداشت شدگان نا آرامی های اخیر در 
دست نیست. تنها مرجع قابل استناد 
خبر، خبرگزاری فارس اســت که در 
روز دوم اعتراض هــا به نقل از مقامات 
مطلع شمار بازداشت شدگان را ۱۰۰۰ 
نفر اعالم کرده بــود، اما حجم و تعدد 
اعتراض ها در جای جای کشــور که 
بنا به اعالم مقامات ۱۰۰نقطه از کشور 
و  اســتان را درگیر کرده، خبر از این 
می دهد که تعداد بازداشت شــدگان 

قابل توجه است. 
هرچند که دیروز محمود صادقی 
در گفت وگــو بــا ایلنا خبــر داده که 
»بازداشت شــدگان حــوادث اخیر 
ظاهراً در حال آزاد شــدن هستند«؛ 
اما با پایان اعتراضات، موضوع جدی و 
پرمباحثه میان صاحب نظران سیاسی 
و قضایی، بازداشت شــدگان و محل 
نگهداری آنان تا رسیدگی قضایی به 
اتهاماتشان اســت. لزوم جلوگیری از 
تکرار فاجعه کهریزک یا حوادثی چون 
ماجرای زندان فشــافویه مسئوالن 
قضایی و سیاســی را بر آن داشــته تا 
به محل نگهداری بازداشت شــدگان 
سرکشی کنند و نسبت به این موضوع 
حساســیت نشــان دهند. چنانچه 
ســه روز پیش محمد کاظمی، عضو 
فراکسیون امید خبر داده که پیگیری 
وضعیت بازداشت شــدگان از جمله 
درخواست های پرتکرار این روزهای 

مراجعان نمایندگان است.
درخواست برخی نمایندگان 
مجلس برای توضیح مسئوالن

همچنیــن صادقــی در ادامــه 
صحبت هایش گفــت: »نمایندگان 
ابرازتمایــل کردنــد که مســئوالن 
ذی ربط برای پاسخگویی درخصوص 
حــوادث اخیــر و آخریــن وضعیت 

بازداشت شدگان به مجلس بیایند.«
این عضو فراکســیون امید درباره 
بررســی وضعیت بازداشت شدگان 
حوادث اخیر کشور و این که آیا برای 
پیگیری اتفاقــات رخ داده تحقیق و 
تفحصی از سوی مجلس صورت خواهد 
گرفت یا خیر، گفت: »هنوز در تب و تاب 
و درون وقایع هستیم. باید وضعیت و 
جو حاکم بر مجلس را بررســی کنیم 
و ســپس در این مورد دست به اقدام 
بزنیم. گفته می شود بازداشت شدگان 
به ظاهر در حال آزاد شــدن هستند و 
به نظر می رســد قوه قضائیه این بار با 
موضوع به خوبی برخورد کرده است. 
دوستان در فراکســیون دنبال آزادی 
بازداشت شدگان و پیگیر این موضوع 
هستند. باید بگذاریم اوضاع به آرامش 
برســد تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری 

کنیم.«
صادقی درباره این که برخی عنوان 
می کنند به خانواده ها گفته می شود 
برای گرفتن اجساد باید پولی را وازیر 
کنند، عنوان کرد: »تاکنون خبر موثقی 
در این زمینه به دست ما نرسیده است 
و در فضای مجازی مطالبــی را با این 
عنوان مشاهده کردیم، اگر خانواده ها 
و اشخاص مطلعی در این رابطه وجود 

دارند، این موضوع را به ما بیان کنند.«
روایت دادستان کل کشور از 
وضعیت بازداشت شدگان 

در کنار این مهم، امــا قوه قضاییه 
این بار، خود میدان دار رســیدگی به 
اوضاع و احوال بازداشت شدگان شده 
و دادستان کل کشور، دادستان تهران 
و رئیس حوزه ریاســت قــوه قضاییه 
در دو روز متوالــی ســفیران رئیس 
دستگاه قضا برای رسیدگی به شرایط 
بازداشت شدگان روزهای اخیر شدند.

دادستان کل کشور چند روز پیش 
راهی فشافویه شد و ساعاتی را صرف 
بازدید از این زندان بزرگ تهران کرد. به 
گزارش میزان، محمد جعفر منتظری، 
دادســتان کل کشــور در راســتای 

تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
کســب اطالع از وضعیت زندانیان و 
نظارت بر زندان هــا، به عنوان یکی از 
نمایندگان حجت االســالم رئیسی از 
زندان بزرگ فشافویه بازدید و از نزدیک 
در جریان رســیدگی به پرونده های 
تشکیل شده در ارتباط با حوادث اخیر 
قرار گرفت. او در این بازدید همچنین 
از وضعیت متهمان اخیر جویا شد و در 
گفت وگو با برخــی از این متهمان در 
جریان نحوه بازداشت و تحقیق از آنها 

قرار گرفت.
همگی با خانواده شان ارتباط 
گرفته و تماس تلفنی داشته اند

حجت االســالم منتظــری پس 
از بازدیــد از زندان ها گفــت: »بعد از 
حــوادث اخیر که به واســطه اجرای 
طرح سهمیه بندی بنزین اتفاق افتاد، 
تعدادی از افراد دستگیر شدند و اکنون 
در بازداشت به سر می برند. کنترل این 
کار و نظارت بر کارهایی که این افراد 
انجام داده اند، مورد توجه دستگاه قضا 
است، هم به لحاظ اینکه افرادی که در 
این حوادث ممکن است مقصر نباشند 
و بی گناه و در جمعیت دستگیر شده 
باشند و افرادی که ممکن است دارای 

تقصیر در مراتب مختلف باشند.« 
او خاطرنشــان کرد: »آنهایی که 
جرم کمتری دارنــد و مرتکب جرائم 
خیلی مهم نشده  باشند، هرچه زودتر 
تعیین تکلیف می شوند، اما آنهایی که 
جرایم سنگینی انجام داده  باشند در 
چارچوب قوانین با آنها برخورد خواهد 
شــد. این افراد همگی با خانواده شان 
ارتباط گرفته و تماس تلفنی داشته اند 
و نکته مهم این اســت کــه همه این 
دستگیرشــدگان از وضعیت زندان و 
نگهداری شان اعالم رضایت کرده اند.«

در این میان قریب به6 ماه پیش بود 
که با قتل علیرضا شیرمحمدعلی، یک 
زندانی سیاسی در زندان فشافویه نام 
این زندان بر سر زبان ها افتاد و در پی 
حساسیت افکار عمومی به نقض حقوق 

این زندانی سیاســی حجت االسالم 
رئیسی، رئیس زندان فشافویه و رئیس 
سازمان زندان ها را عزل و چهره های 
جدیــدی را در این ســمت ها به کار 
گمارد. پیــش از آن علی القاصی مهر، 
دادســتان تهــران و غالمحســین 
اســماعیلی، رئیس حوزه ریاســت 
قوه قضاییــه نیز از بازداشــتگاه های 
بازداشت شــدگان بازدید کرده بود. 
خبرگزاری میزان گــزارش داده که 
بازدید آنها چهار ساعته بوده و طی این 
بازدید سخنگوی قوه قضاییه در ضمن 
گفت وگوی چهره به چهره با تعدادی از 
متهمان در جریان علت بازداشت، نحوه 
بازداشت، فرآیند تحقیق و بازجویی 

از زبان خــود زندانیــان و همچنین 
مســئوالن بازداشــتگاه قرار گرفت. 
نظارت قانونی بر روند بازداشــتگاه ها 
به این دلیل مورد تأکید رئیسی است 
که پیش تــر و در اعتراضات انتخابات 
دهمین دوره ریاست جمهوری انتقال 
جمعی از بازداشت شدگان به سوله ای 
در کهریزک که برای نگهداری اشرار 
ساخته شده بود سبب مرگ سه نفر از 
بازداشت شدگان شد.  این بازداشتگاه 
ظرفیت نگهداری ۲۰۰ نفر را داشت، 
امــا بیــش از چهــار برابــر ظرفیت 
بازداشت شــدگان ناآرامی های ۸۸ را 
به آنجا منتقل کــرده بودند. حوادث 
تلخ و آزار و اذیت بازداشت شدگان در 
کهریزک چنان بود کــه همان روزی 
که خبر»نگهداری بازداشت شدگان 
در کنار اراذل و اوباش و ضرب وشــتم 
بازداشت شــدگان« بــه رهبر معظم 
انقالب می رســد ایشــان به سعید 
جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت 
ملی دســتور می دهند بازداشــتگاه 

کهریزک همان روز تعطیل شود.
استفاده از فضای مدرسه برای 

جابجایی بازداشتی ها
اما دیــروز ویدیویــی از جابجایی 
دستگیرشدگان در حیاط یک مدرسه 
در تهران متشر شده که از ویدیوهای 
پربازدیــد این روزها در شــبکه های 
اجتماعی بوده است. تاریخ دقیق ثبت 
این ویدیو مشــخص نیست، اما گفته 
می شــود که مربوط به اعتراض های 
آبان ۹۸ اســت و مکان آن دبســتان 
دخترانه قــدس در خیابــان قدس 
در مرکــز تهران اســت. این وضعیت 
جای تامل دارد و به نظر می رســد که 
مسئوالن در کنار همه نگرانی ها باید 

به این مورد هم رسیدگی کنند.
لزوم بازدید نمایندگان از محل 

نگهداری بازداشت شدگان
بحث بازدیــد نمایندگان مجلس 
به عنــوان وکالی ملــت از زندان ها و 
بازداشتگاه ها در بزنگاه های سیاسی 
همواره چالش اساســی قوای قضاییه 
و مقننه بوده اســت. این بــار اما نکته 
حائــز اهمیــت در بحــث بازدید از 
بازداشــتگاه های متهمان اعتراضات 
اخیر این اســت که حجت االســالم 
رئیسی، رئیس دســتگاه قضا تابوی 
بازدید مجلســی ها به عنوان ناظران 
بر عملکرد قوه قضاییــه از زندان ها را 
شکسته اســت و در دیدار اخیرش با 
جمعی از نمایندگان بر لزوم بازدید آنها 

از محل نگهداری بازداشت شــدگان 
ناآرامی های اخیر تأکید کرد. رئیسی 
سه شنبه گذشــته در دیدار با جمعی 
قریب به ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس 
اعالم کرد کــه بازدیــد نمایندگان 
مجلس از زندان ها در کاهش مشکالت 
زندان ها مؤثر اســت.  رئیســی گفته 
بود: »بازدید و سرکشــی نمایندگان 
مجلس از زندان ها جهت دنبال کردن 
مشــکالت آنهــا در مجلــس، حتما 
می تواند مشکالت قوه قضاییه در حوزه 
زندان ها ازجمله بودجــه و اعتبارات 
و بعضــی از مســائل را کاهش دهد و 
از این موضوع به عنــوان یک فرصت 
 برای کمک به رفع مشکالت زندان ها 

استفاده می کنیم.«
تاکید »رئیسی« بر بررسی پرونده  

بازداشتی ها با رأفت اسالمی
سخنگوی کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلــس گفت کــه در دیدار 
فراکسیون والیی با رئیس قوه قضاییه؛ 
رئیســی تاکید کرد ه اســت که باید 
ضمن تفکیک هر چه ســریعتر بین 
بازداشــتی های بی گناه بــا گناه کار 
همه چیز بر اســاس رافت اســالمی 

بررسی شود.
حجت االسالم حســن نوروزی در 
گفت وگو با ایسنا با اشــاره به جلسه 
دوشنبه شب اعضای فراکسیون والیی 
مجلس با رئیس قــوه قضاییه افزوده 
است: ایشان تأکید داشت که محاکمه 
و صدور احکام سریع انجام شده و ابالغ 
شود. همچنین بررســی ها بر اساس 

اغماض، عفو و رافت اسالمی باشد.
در هر حال الزم است که کمیته ای 
مرکب از اعضای کمیســیون قضایی 
و کمیســیون حقوقی کــه به دلیل 
حیطه تخصصی شــان با اعتراضات 
اخیر مردم در ارتباط هستند تشکیل 
شــود و جمعــی از نماینــدگان از 
بازداشتگاه های سراسر کشور و به ویژه 
شهرهایی که شدت اعتراضات و شمار 
بازداشت شــدگان در آنها بیشتر بوده 
بازدید کنند. چرا که بازدید نمایندگان 
از زندان هــا و بازداشــتگاه ها در رفع 
کاســتی ها و مشــکالت مؤثر است و 
می تواند مانع از تکرار اخبار تلخی شود 
که در گذشــته هرچند به ندرت اما به 

گوش می رسیدند.

درخواست  پرتکرار این روزها در خصوص بازداشت شدگان

تعیین تکلیف سریع، با دقت و پراغماض

خبر

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بعد از گرانی بنزیــن رانندگان خودروهای آزادبَر که 
تحت پوشش سپند نیســتند، از خانواده ها کرایه بیشتری 
درخواست کردند. ما به آزادبَرها دسترســی نداریم، زیرا 
طرف قرارداد مدرسه نیســتند و فقط با خانواده ها ارتباط 

دارند.
 نورعلی عباسپور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش 
به افزایش کرایه سرویس مدارس در برخی مناطق محروم 
کشــور و ناتوانی خانواده دانش آمــوزان در پرداخت این 
هزینه ها گفت: ما برای جلوگیری از هر گونه مشــکالت در 
روستاها کارگروه هایی را با مســئولیت معاونت استاندار 
تشکیل دادیم که همه تمهیدات در آنجا پیش بینی می شود. 
در همین کارگروه اعالم کردیم هر کسی در حوزه حمل و 

نقل حتی آنهایی که تحت پوشش نیستند، برای تخصیص 
سهمیه ای که پیش بینی شده، مدارک و معاینه فنی خود را 
در سامانه سپند بارگذاری کنند تا تحت پوشش شهرداری 
یا بخشداری قرار بگیرند و به آنها سهمیه پرداخت شود. البته 
پیش از گرانی بنزین ۵۰ درصد هزینه سرویس مدارس در 
مناطق روستایی توسط آموزش و پرورش پرداخت می شد.

وی ادامه داد: از هر استانی که به ما گزارش دهند، سریعا 
مسائل را به وزارت کشور منعکس می کنیم و آنها نیز اقدامات 
الزم را از طریق استانداری انجام می دهند. سرویس مدارس 
زیر نظر انجمن اولیا و مربیان است و اگر مشکلی در استان ها 
باشــد، بالفاصله به ما گزارش داده می شــود. عالوه بر این 
وزیر آموزش و پرورش دستور ویژه به مدیران کل استان ها 
داده که اگر احیانا موردی موجب ترک تحصیل دانش آموز 

می شود ســریعا مورد پیگیری قرار بگیرد. عباسپور عنوان 
داشت: بعد از گرانی بنزین رانندگان خودروهای آزادبَر که 
تحت پوشش سپند نیستند، نگران شده و از خانواده ها کرایه 
بیشتری درخواست کردند. ما به آزادبَرها دسترسی نداریم، 
زیرا طرف قرارداد مدرسه نیستند و فقط با خانواده ارتباط 
دارند، اما به جهت اینکه برای خانواده ها و راننده های آزادبر 
مشــکلی پیش نیاید، این فرصت در نظر گرفته شده تا در 
سامانه سپند ثبت نام کنند. در کنار آن برای دهیاری ها یک 
اعتبار ویژه در نظر گرفته شد تا در زمان مواجهه با مشکالت 

از این اعتبار استفاده کنند. 
به عنوان مثــال در یکی دو هفته قبل از طرف اســتان 
خوزستان مشــکالتی در این زمینه مطرح و بالفاصله در 
کارگروه استان مورد بررســی قرار گرفت. با توجه به تاکید 

وزرات آموزش و پــرورش ما مرتبا با اســتان ها در ارتباط 
هستیم تا مشکالتشان را برطرف کنیم.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش 
در پاسخ به این پرسش که در مناطق روستایی دور افتاده 
و محروم که دسترسی به اینترنت وجود ندارد، متقاضیان 
چطور باید در سامانه سپند ثبت نام کنند؟ گفت: متقاضیان 
اسامی شــان را به آموزش و پرورش منطقه می دهند و بعد 

آموزش و پرورش منطقه ثبت نام را انجام می دهد.

خانواده دانش آموزان از پرداخت این هزینه ها ناتوان اند

افزایش کرایه سرویس های آزادبر مدارس در مناطق محروم 

رئیس قوه قضائیه: بازدید 
و سرکشی نمایندگان 

مجلس از زندان ها جهت 
دنبال کردن مشکالت آنها، 

حتما می تواند مشکالت قوه 
قضاییه در حوزه زندان ها 
ازجمله بودجه و اعتبارات 
و بعضی از مسائل را کاهش 

دهد و از این موضوع 
به عنوان یک فرصت برای 

کمک به رفع مشکالت 
زندان ها استفاده می کنیم

محمود صادقی: 
بازداشت شدگان به 

ظاهر در حال آزاد شدن 
هستند و به نظر می رسد 

قوه قضائیه این بار با 
موضوع به خوبی برخورد 

کرده است. دوستان در 
فراکسیون دنبال آزادی 

بازداشت شدگان و پیگیر 
این موضوع هستند. باید 
بگذاریم اوضاع به آرامش 

برسد تا بتوانیم بهتر 
تصمیم گیری کنیم
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