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مصوبه مهريه 110 سكه اي در ابهام
كارشناسان معتقدند مصوبه مجلس درباره مهريه به دليل ابهام هاي متعدد، بعيد است به قانون تبديل شده و اجرا شود

مريم خباز  /  گروه جامعه

ــته  هرچند كه مردان، پس از تالش چند ماه گذش
ــقف مهريه ها نفس راحتي  ــس، براي تعيين س مجل
ــرون كردند  ــدان را از دل بي ــراس زن ــيدند و ه كش
ــت كه حتي  ــن  طرح به اندازه اي اس ــا ابهامات اي ام
ــوراي  ــدوار به تصويب آن در ش ــيان نيز امي مجلس

نگهبان نيستند. 
ــوان، نماينده  ــال 90  نيره اخ ــاي پاياني س ماه ه
ــالمي طرحي را به صحن علني  مجلس شوراي اس
ــس مي بايد  ــن پ ــان از اي ــاي آن زن ــه برمبن آورد ك
مهريه اي تا سقف 110 سكه براي خود تعيين كنند تا 
ــرايط اضطراري شوهراني را كه از دادن  بتوانند در ش
مهريه امتناع مي كنند، به زندان بيندازند و مهريه شان 

را از اين طريق وصول كنند. 
ــه مردان تنها  ــت ك ــع اين طرح تاكيد داش در واق
زماني به زندان خواهند رفت كه مهريه همسرانشان 
110 سكه يا كمتر از آن باشد، به طوري كه مهريه هاي 
باالي اين رقم مشمول حمايت هاي قانوني نخواهد 
ــرايطي بود كه با داغ شدن موضوع و  ــد. اين در ش ش
استقبال گسترده مردم از اين طرح همچنين عنوان شد 
كساني كه تا به حال به خاطر نپرداختن مهريه به زندان 
ــكه از مهريه را پرداخت  افتاده اند اگر تا ميزان 110 س
كرده باشند، بالفاصله آزاد خواهند شد و به خاطر بقيه 
بدهكاري خود نيز مجدد به زندان بازنخواهند گشت.  
ــال  و برگزاري  ــيدن روزهاي پاياني س ــه فرا رس البت
ــوراي اسالمي سبب  انتخابات دور جديد مجلس ش
ــدن اين موضوع شد، در حالي كه  ــيه رانده ش به حاش

ابهامات آن همچنان وجود داشت و منتقدان باز هم بر 
مواضع مخالف خود پافشاري مي كردند. روز گذشته 
نيره اخوان بيطرف، نماينده مردم اصفهان در مجلس 
بار ديگر در گفت و گو با مهر موضوع مهريه هاي سقف 
دار را زنده كرد و حرف هايي را به ميان آورد كه حتي با 
ــيون قضايي  نظر برخي ديگر از همكارانش در كميس

مجلس نيز يكي نبود. 
ــار ديگر اعالم كرد  ــره اخوان ديروز هم يك ب ني
ــدن  ــورت پرداخت نش ــان مي توانند در ص ــه زن ك
ــان (تا سقف 110 سكه ) با اعمال ماده 2  مهريه هايش
قانون محكوميت هاي مالي، شوهرانشان را به زندان 
بيندازند، يعني حقي كه زنان ديگري كه مهريه هاي 

باالتري دارند از آن محروم خواهند شد. 
اخوان البته اظهارات قابل تامل ديگري را نيز بيان 

ــت است  كرد، به طوري كه طبق گفته هاي او، درس
ــقف 110 سكه اي تعيين شده،  كه براي مهريه ها س
ــت كه زنان نمي توانند  اما اين هرگز به آن معني نيس

مهريه هاي باالتر از اين ميزان داشته باشند.
ــي را مجبور به  ــه او، قانون هيچ زن ــي به گفت يعن
داشتن مهريه اي مشخص نمي كند و آنها مي توانند 
ــان به  ــر هر مبلغي با همسرانش بي هيچ مانعي بر س
ــت كه زنان تنها  ــاله اين اس ــند، ولي مس توافق برس
ــكه از مهريه شان مي توانند مردان را  به خاطر 110 س
راهي حبس كنند، اما آيا اين موضوع شدني و منطقي 
ــوال را حتي برخي از نمايندگان  ــت؟ پاسخ اين س اس
مجلس نيز نمي دانند و همچنان با ترديد به اين طرح 

نگاه مي كنند.
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سايت رفاهي پاسخ قطعي و روشني به متقاضيان نمي دهد
ــازمان هدفمندي  ــه توضيحات س ــي ك در حال
ــراي حفظ يارانه  ــا آنچه مردم در عمل ب ــا ب يارانه ه
ــاهده مي كنند در تناقض است، اين  نقدي خود مش
امر بيشتر بر بالتكليفي و نگراني شهروندان براي از 

دست دادن يارانه نقدي شان افزوده است.
ــم»، تناقضات و  ــگار «جام ج ــه گزارش خبرن ب
ــاني دولت و  ــاي متعددي كه در اطالع رس ابهام ه
ــاره تعيين تكليف  ــازمان هدفمندي يارانه ها درب س
ــاني كه پيامك «اختياري» انصراف از دريافت  كس
ــده  ــد، باعث ش ــت كرده  ان ــدي را درياف ــه نق ياران
تلفن هاي «جام  جم» نيز مانند بسياري رسانه هاي 
ــش ها و گاليه هاي  ــان تماس ها، پرس ــر ميزب ديگ
ــترك  ــد. نقطه مش ــور باش مردم از اقصي نقاط كش
ــا بالتكليفي و  ــام اين گاليه ه ــي محتواي تم اصل
ــا آنچه واقعا  ــووالن ب ــض  ميان گفته هاي مس تناق

مردم در عمل با آن مواجه مي شوند، است. 
ــه نقدي فروردين  ــاس اكنون كه ياران بر اين اس
ــتان خانوار واريز شده، اما كساني  به حساب سرپرس
ــد،  ــت كرده ان ــراف را درياف ــاي انص ــه پيامك ه ك
ــه نقدي  ــاوت ياران ــت مابه  التف ــان از درياف همچن
ــووالن  مرحله دوم محرومند و به  رغم گفته هاي مس
ــوان اين حق اجبارا  ــت چگونه مي ت واقعا معلوم نيس
ــده را دوباره زنده كرد. بزرگ ترين دليل در  ــلب ش س
ــاني  ــاره ابهام هاي متعدد در روش اطالع رس ــن ب اي
ــازمان هدفمندي يارانه ها و همچنين پاسخ هاي  س
 www.refahi.ir ــايت ابهام آميزي است كه س
ــت هاي مردم مي دهد. اين پاسخ ها آنقدر  به درخواس
كلي، مبهم و دوپهلوست كه فرد متقاضي را همچنان 
ــف و منتظر نگاه مي دارد؛ انتظاري كه معلوم  بالتكلي

نيست به كجا ختم مي شود.
ــدي يارانه ها  ــازمان هدفمن ــاس اعالم س براس
كساني كه مايل نيستند از دريافت يارانه نقدي به هر 
ــه پيامك انصراف از  ــاني ك دليل انصراف دهند، كس
دريافت يارانه را دريافت كرده اند و سرانجام كساني كه 
پيامكي دريافت نكرده اند، اما به هر حال مابه التفاوت 
ــدي  ــه اول و دوم هدفمن ــي مرحل ــزار تومان 28 ه
ــايت ــاب خود نمي بينند بايد به س ــا را در حس  يارانه ه

ــرده و اعالم كنند  ــه ك   www.refahi.ir مراجع
همچنان مي خواهند يارانه بگيرند. با اين حال پاسخي 
كه اين سايت به ثبت تقاضاي اين گونه افراد مي دهد 
ــت عدم انصراف شما مورد  ــت كه «درخواس اين اس
ــي قرار خواهد گرفت»، يعني شخص در نهايت  بررس
سرگيجه مي گيرد، چرا كه اين پيام معنايي چندوجهي 

دارد.  از يكسو اين گونه القا مي كند كه دريافت پيامك 
به معناي «انصراف دادن» قطعي شخص از دريافت 
ــت «اختياري بودن»  ــت و اين امر لغ يارانه نقدي اس
ــوي  ــوال مي برد. از س ــن موضوع را زير س ــراي اي ب
ــخصي به هر دليل  ــت كه اگر ش ديگر به اين معناس
ــه نكرد يا از  ــايت  www.refahi.ir مراجع به س
ــد، احتماال  ــت خود از آن مطلع نش لزوم ثبت درخواس
منصرف قطعي از دريافت يارانه محسوب و يارانه وي 
ــومين معناي اين پيام نيز همانا  ــد. س قطع خواهد ش
ــي تقاضايي  بالتكليفي و در انتظار ماندن براي بررس

است كه معلوم نيست سرانجام به كجا ختم شود.
 اين سايت جالب...

سايت  www.refahi.ir تنها سايت متعلق 
ــت و شهروندان  ــازمان هدفمندي يارانه هاس به س

ــراي انجام تمامي امور مربوط به يارانه نقدي  بايد ب
ــاب، اطالع از واريز  ــماره حس خود از قبيل اعالم ش
ــخ پرسش هاي خود،  يارانه هاي نقدي، دريافت پاس
ــات و اكنون اعالم عدم انصراف از  ويرايش اطالع

دريافت يارانه نقدي به آن مراجعه كنند.
ــايت نشان مي دهد  ــت ساده در اين س يك گش
ــدم انصراف از دريافت يارانه نقدي  ثبت نام براي ع

در آن يك تيغ دولبه است. 
ــهرونداني كه با «جام جم»  ــياري از ش تلقي بس
ــايت  ــاس گرفته بودند، اين بود كه اگر در اين س تم
ثبت نام كنيم شايد در نهايت به عنوان پولدار شناخته 
شويم. در اين حال گروهي نيز ثبت نام در اين سايت 
را ضروري عنوان كردند. اگر ثبت نام نكنيم، ممكن 
ــاي انصراف قطعي از دريافت  ــت اين كار به معن اس
ــود، اما اين تلقي ها تازه اول كار  يارانه نقدي تلقي ش
است، زيرا  كساني كه به هر حال ريسك ثبت نام در 
ــد مراقب طي مراحل  ــايت را مي پذيرند، باي اين س
ــدم انصراف از دريافت  ــددي كه براي اعالم ع متع
ــند، چون كليك  ــده، باش ــه نقدي قرار داده ش ياران
ــتباه يك نشانه شايد به قيمت از دست رفتن كل  اش

يارانه نقدي فرد تمام شود.
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دختري به نام آهو 
امشب به شبكه 

تهران مي آيد
اين سريال شخصيت محور 
است و كمدي آن براساس 

موقعيت شخصيت ها
شكل گرفته است

مهراوه فردوسي /گروه راديو و تلويزيون

ــريالي است كه قرار  «دختري به نام آهو» نام س
ــب روزهاي فرد به روي  ــاعت 23 امش ــت از س اس
ــي از نقاط مثبت اين  ــبكه تهران برود. يك آنتن ش
ــه در آن نقش آفريني  ــت ك ــريال بازيگراني اس س
ــزاد فراهاني(مرتضي  ــه آنان به ــد. از جمل مي كنن
ــي  ــر مرتض ــم اميرجاللي(همس ــمت)، مري حش
ــمت)، ميرطاهر مظلومي، پندار اكبري، مجيد  حش
ــر، شهرام عبدلي و مهدي اميني خواه(فرزندان  ياس
آقا مرتضي)، سيروس گرجستاني، شهره لرستاني، 
ــلطاني، يلدا  ــري، آزاده رياضي، مريم س ــور نظ فل
قشقايي و آزيتا تركاشوند هستند. اين سريال طنز را 
قدرت اهللا صلح ميرزايي كارگرداني كرده و عليرضا 
ــين قره تپه اي تهيه و توليد آن  داوري و محمدحس
ــته اند و داستان آن درباره مردي به  را به عهده داش
ــمت است كه 4 پسرش ازدواج  نام آقا مرتضي حش
كرده اند و تمام آنها صاحب پسر شده اند. آقا مرتضي 
ــته باشد به  ــت دارد نوه اي دختر داش كه خيلي دوس
ــر پنجمش را  ــو مي افتد تا مقدمات ازدواج پس تكاپ
ــت، مهيا كند.  اما  ــربازي آمده اس ــه بتازگي از س ك
ــاده كردن چنين مقدماتي آنقدرها هم كه او فكر  آم
ــاده اي نيست. عالقه او به داشتن نوه  مي كند كار س
ــياري در خانواده  دختري باعث بروز ماجراهاي بس
ــرش مي شود. با وجود اتفاقاتي كه مي افتد آقا  4 پس
ــت كه پسر آخرش  مرتضي همچنان در تالش اس
ــفره عقد بنشاند. چيزي كه  را با هر تمهيدي پاي س

ديگران به آن واكنش نشان مي دهند.
ــران اصلي  ــي از بازيگ ــي يك ــم اميرجالل مري
ــت. در كارنامه  ــام آهو» اس ــريال «دختري به ن س
ــت»،  ــر هش ــريال هاي «زي ــوان س كاري او مي ت
ــيرين»،  «چارديواري»، «چارخونه»، «ترش و ش
«خانه به دوش»،«متهم گريخت» و... را ديد كه در 
اكثر آنها نقش طنزي را به عهده داشت. اين بازيگر از 
سال 73 به طور رسمي وارد فعاليت هاي هنري شد و 
به گفته خودش هيچ پارتي و همراه و معرفي غير از خدا 
نداشته است و هيچ آموزش و دوره اي هم نديده است و 

استعداد او در بازيگري ذاتي و خدادادي است.
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مبادله پاياپاي؛ پلنگ مي دهيم ببر مي گيريم
ــنيده ها حاكي از ورود 4 قالده ببر  در حالي جديدترين ش
ــت  ــي بزودي به ايران در ازاي تحويل پلنگ اس جديد روس
ــت مجلس،  ــيون محيط زيس كه به گفته نايب رئيس فراكس
ــت چرا  ــيه آزمون و خطايي ديگر اس ورود مجدد ببر از روس
ــال و نيم پيش وارد كشور شد و بيمار  كه هنوز ببري كه يكس
ــت، تعيين تكليف نشده حال چطور مي خواهيم دوباره ببر  اس

وارد كشور كنيم؟
ــدي زاده، رئيس  ــواد محم ــنا، محمدج ــه گزارش ايس ب
ــازمان حفاظت محيط زيست اواخر بهمن ماه سال گذشته  س
ــد قالده ببر ديگر  ــي براي تحويل چن از آمادگي طرف روس
ــر داد و گفته بود كه با توجه به مهيا بودن محل نگهداري  خب
ــال جاري (1390)  ــا در ميانكاله فكر مي كنم تا پايان س آنه

اين اتفاق بيفتد.
وي تاكيد كرده بود: مذاكرات با طرف روسي در خصوص 
ــت  تحويل چند قالده ببر صورت گرفته اما آنچه اهميت داش
ــتانداردهاي  اين بود كه محل نگهداري آنها در ميانكاله از اس

ــتم  ــد كه در بازديدي كه اخيرا از آنجا داش الزم برخوردار باش
اين امكان فراهم شده بود.

به گزارش ايسنا، اين اظهارات در حالي بود كه با پايان سال 
ــته خبري از ورود ببرهاي روسي جديد نشد، اما اواسط  گذش
ــن مشكوه، معاون بهداشتي  فروردين ماه سال جاري محس
دامپزشكي گفت: با هدف جلوگيري از انقراض ببرها، بزودي 
ــه ميانكاله مازندران ــي به منطق ــدادي ببر نر و ماده روس  تع

 وارد مي شوند. وي ادامه داد: چندي پيش 2 قالده ببر نر و ماده 

ــيبري براي انتقال به منطقه ميانكاله مازندران به  ــي س روس
كشور وارد شد كه به دليل مشكوك بودن به بيماري مشمشه 

در باغ وحش تهران نگهداري شدند.
معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور 
تصريح كرد: پس از امحاي ببر نر روسي، اين ببر در حاشيه 
ــرايط قرنطينه اي و ايزوله به صورت  باغ وحش تهران در ش
ــيروان محسني بندپي،  ــد. اما انوش مجزا نگهداري مي ش
ــت نيز در اين  ــيون محيط زيس ــه فراكس عضو هيات رئيس
ــار بي اطالعي از ورود مجدد ببرهاي  خصوص ضمن اظه
ــيه گفت: ما هنوز علت بيماري ببر قبلي را كه  جديد از روس
حدود يكسال و نيم بيمار است نمي دانيم، لذا ورود ببرهاي 
ــت. وي افزود: هنوز  ــرايط به مصلحت نيس جديد در اين ش
ــور شد و بيمار است  ــال و نيم پيش وارد كش ببري كه يكس
ــت، چطور مي خواهيم دوباره ببر  ــده اس تعيين تكليف نش

وارد كشور كنيم.
ادامه در صفحه 17

 سالمت
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 ساكنان مناطق محروم
پيامك انصراف از يارانه گرفتند

جمع كثيري از شهروندان: با وجود نداشتن تمكن مالي و 
كارگر بودن، نه مابه التفاوت يارانه ها و نه خود يارانه هاي اين 
دوره را به حساب ما واريز نكرده اند. آيا اين كار صحيح است؟ 

لطفا مسووالن ذي ربط در اين زمينه جوابگو باشند.
مرادي از كرمانشاه: پااليشگاه كرمانشاه شرط استخدام و 
تحت پوشش قرار دادن نيروهاي قراردادي خود قبل از سال 
ــابقه اعالم كرد ولي اين شرط بعد از  ــال كار و س جديد را 5 س

سال جديد به 10 سال افزايش يافت. چرا؟ 
محمدي از بهارستان: از شهرداري نسيم شهر مي خواهيم 

به وضعيت كوچه نادر محمدي رسيدگي كند.
ــهروند از تهران: از بازنشستگان فرهنگي هستم  يك ش
كه حقوق دريافتي  كفاف زندگي را نمي دهد. آيا نبايد افزايش 
ــه بتوانند براحتي  ــد ك ــتگان به گونه اي باش حقوق بازنشس

زندگي كنند؟
سامان لو از شهريار: اي كاش مسووالن قوه قضاييه كه هر 
سال مبالغ ديه را به طور چشمگير افزايش مي دهند، همان طور 
نيز به فكر پرداخت حق بيمه آن توسط افراد كم درآمد و ضعيف 

باشند كه چگونه بايد آن را پرداخت كنند.
ــت كه بوي نامطبوع  ــهر: چند وقتي اس جليليان از خرمش
پسماندهاي كارخانه الكل سازي خرمشهر باعث آزار و اذيت 
شهروندان شده است. از مسووالن شهري مي خواهيم به اين 

مشكل رسيدگي كنند.
ــته اي با 450 هزار تومان حقوق  ــهروند: بازنشس يك ش
هستيم. آيا با اين وضع گراني ها مي شود با اين حقوق گذران 

زندگي كرد؟ مسووالن در اين زمينه چاره اي بينديشند.
يك شهروند از پاكدشت: چرا سازمان هاي ذي ربط هيچ 
ــهرهاي اطراف تهران نمي كنند؟  نظارتي بر پخت نان در ش

نان هاي پخت شده به هيچ وجه قابل استفاده نيست.
يك شهروند از بوشهر: علت اجرا نكردن مصوبه دولت مبني 
بر استخدام نيروهاي قراردادي توسط فرودگاه بوشهر چيست؟

ــهروندان: با وجود زندگي در مناطق محروم و  جمعي از ش
نداشتن درآمد مكفي، پيامك انصراف از يارانه براي ما ارسال 

شده است، چرا؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
از سوي ديگر برخي تصويب نهايي اين قانون را كه منجر 
ــياري از بدهكاران مهريه از گذشته تاكنون  به دلخوشي بس
شده، به دليل وجود اين ابهامات تقريبا غيرممكن مي دانند.

 چند ابهام مهم 
ــد زنان در تعيين مهريه مثل گذشته تا به حال  اگر قرار باش
آزاد باشند، ديگر چه لزومي دارد كه بحث گذاشتن سقف 110 
ــود؛ اين نخستين ابهام اين  ــكه اي براي مهريه ها مطرح ش س
طرح است. حاال اگر موافقان اين طرح دليل مي آورند كه علت 
ــت، بايد پاسخ  ــتن از جمعيت كيفري زندان هاس اين كار كاس
ــاني كه مهريه همسرانشان تا 110  بدهند كه چه تعداد از كس
ــكه است توان پرداخت اين مبلغ را دارند و آيا واقعيت جامعه  س
ــت كه بيشتر مردان حتي توان پرداخت يك دهم اين  اين نيس
ميزان را هم ندارند و ممكن است بزودي به اين خاطر به زندان 

بيفتند؟
ــت كه اگر زني  ــخ مانده اين اس و اما نكته بعدي كه بي پاس
ــراي خود مهريه تعيين كند و فقط بتواند  ــا مبلغ نامحدودي ب ت
به خاطر 110 سكه آن شوهر را به زندان بيندازد، آيا منطقي تر 
ــت كه از به زندان انداختن او منصرف شود و به شيوه هاي  نيس
ــر مهريه اش را مطالبه كند؟ كما اين كه در حال حاضر نيز  ديگ
ــان  ــان  ضمن به زندان انداختن همسرانش ــود زن گفته مي ش
ــد براي گرفتن بقيه مهريه  خود نيز از راه هاي حقوقي  مي توانن

اقدام كنند. 
پس ناگفته پيداست كه تعيين سقف براي مهريه آن هم به 
اين طريق نه تنها نمي تواند مشكل به زندان افتادن بدهكاران 
مهريه را حل كند، بلكه شرايط را به نوعي پيچيده تر از قبل نيز 
مي كند. در اين ميان بهتر است طراحان اين طرح به اين ابهام 
ــرايطي كه در متن اين طرح تنها از واژه  ــخ دهند، در ش نيز پاس
سكه استفاده كرده اند، تكليف مهريه هايي كه به صورت زمين، 
ــان بيشتر از 110  ــده و ارزش مالي ش ملك يا پول نقد تعيين ش

سكه است، چه مي شود؟
ــراي همه  ــن طرح اما ب ــده طراح اي ــوان، نماين ــره اخ ني
ــود  ــخ دارد. او در توضيح اين كه گفته مي ش ــن ابهامات پاس اي
مهريه ها سقف 110 سكه اي دارد، اما زنان همچنان مي توانند 
مهريه هاي دلخواه را براي خودشان تعيين كنند به «جام جم» 
ــت كه ما  ــد: هدف از مطرح كردن اين موضوع اين اس مي گوي
ــه زن مي دانيم، براي همين  ــش مرد ب مهريه را هديه و بخش

ــد كه عده اي از زنان  ــرايط نبايد به گونه اي باش معتقديم كه ش
براي تعيين مهريه دودوتا چهارتا كنند و براي به دست آوردن 
مال از اين طريق نقشه بكشند و مردان را كه سرمايه هر جامعه 
ــتند به زندان بيندازند، ضمن آن كه بر اين باوريم كه بايد  هس
دست خانواده ها براي تعيين مهريه باز باشد تا اگر مردي تمكن 

ــت و زني مثال تقاضاي 500 سكه كرد مرد اين مبلغ  مالي داش
را به او بپردازد. 

ــت كه تعيين  اخوان برخالف منتقدان همچنين معتقد اس
ــقف براي مهريه مي تواند باعث كم شدن جمعيت زندان ها  س
شود. او مي گويد: اگر اين طرح تبديل به قانون شود از اين پس 

مرداني كه هنگام تعيين مهريه در رودربايستي قرار مي گرفتند، 
ــكه بروند و در  ــتناد به قانون تنها زير بار 110 س مي توانند با اس
ــان نيز كمتر شود. البته او در  نتيجه احتمال به زندان افتادن ش
ــوال ما كه در شرايط فعلي بسياري از مردان از  ــخ به اين س پاس
ــن آن كه حق را به ما داد،  ــكه نيز برنمي آيند ضم پس 110 س
اعالم كرد كه وي اين طرح را زماني ارائه كرد كه قيمت سكه 
حدود 250 هزار تومان بوده و به وضعيت فعلي نرسيده بود.  اين 
نماينده مجلس البته براي آخرين ابهام ما پاسخ روشني نداشت. 
وي در مقابل اصرار خبرنگار ما كه چرا در اين طرح تنها از سكه 
اسم برده شده و به ساير مهريه ها توجهي نشده، ضمن اين كه 
بيان كرد كمتر مردي ملك، زمين يا پول نقد قابل توجه براي 
مهر كردن دارد، توضيح داد زنان بايد موضعشان در قبال مهريه 
اين باشد كه هر چه از دوست رسد نيكوست، ضمن اين كه اگر 
يك زوج با تعيين مهريه هاي سنگين همچنان خواستند خود 

را به چاه بيندازند، كسي جلوي آنها را نخواهد گرفت.
 همه چيز خالف قانون است 

ــيون قضايي و  ــناس كميس ــي قرباني، عضو سرش موس
ــقف  حقوقي مجلس به خاطر همين ابهامات با طرح تعيين س
براي مهريه مخالف است. وي كه معتقد است به احتمال زياد 
ــوراي نگهبان نيز با اين طرح مخالفت مي كند در گفت وگو  ش
ــي  با «جام جم» مي گويد: اين مصوبه به هيچ عنوان كارشناس
ــت، چون چه فرقي مي كند مهريه مثال 110 سكه باشد يا  نيس
ــكه. در هر دو حالت بايد بتوان مهريه را مطالبه كرد و  120 س
ــروعي نيز دارد، حق دارد اجراي قانون  طلبكار كه تقاضاي مش
ــتم قضايي بخواهد. پس اين موضوع از اصل داراي  را از سيس
ــت و ما به جاي اين كه فرهنگ درست را در جامعه  ــكال اس اش

حاكم كنيم، سعي داريم قوانين را محدود كنيم. 
ــكال بعدي اين طرح در اين است  قرباني ادامه مي دهد: اش
كه سعي دارد قانون را عوض كند، چون اگر ما مي خواهيم بحث 
ــم، بايد بدانيم كه به زندان انداختن  ــه و زندان را حل كني مهري
همه بدهكاران مهريه با هر مبلغي غيرقانوني است، زيرا قانون 

تصريح دارد كه فرد معسر نبايد بازداشت شود. 
ــن بالتكليف بودن  ــو حقوقدان مجلس همچني اين عض
ــكه تعيين مي شود  ــيوه هايي به غير از س مهريه هايي كه با ش
ــت كه ارائه  را نيز از ديگر ابهامات اين طرح مي داند و معتقد اس
طرح هاي غيركارشناسي به اين شكل تنها سبب وضع قوانيني 

مي شود كه به بروز مشكالت بعدي مي انجامد. 

مصوبه مهريه 110 سكه اي در ابهام
برخي حقوقدانان معتقدند در اين قانون تكليف مهريه هايي كه با شيوه هايي  غير از سكه تعيين مي شود، مشخص نيست

 جزئيات تغيير گذرنامه ها 
پس از 38 سال

ــد.  ــر مي كن ــال تغيي ــس از 38 س ــه پ ــون گذرنام قان
ــه جديدي را تقديم مجلس  ــته اليح رئيس جمهور روز گذش
ــي در نحوه صدور  كرد كه در صورت تصويب تغييرات اساس
گذرنامه، ممنوعيت هاي صدور گذرنامه براي گروه ها و افراد 
ــده براي  ــن مجازات هاي در نظر گرفته ش ــاص و همچني خ

متخلفان  اعمال خواهد شد.
اليحه گذرنامه كه بنابه پيشنهاد وزارت كشور به تصويب 
ــت، در حالي روز گذشته براي طي  ــيده اس هيات وزيران رس
ــوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد  ــريفات قانوني از س تش
ــه را تغيير و  ــنهاددهندگان آن دليل ارائه اين اليح ــه پيش ك
ــان تصويب  ــوزه گذرنامه از زم ــيار زياد در ح ــوالت بس تح
ــال از آن مي گذرد و  ــدود 38 س ــه تاكنون كه ح ــون اولي قان
همچنين اصالحات متعدد روي آن طي اين مدت و ضرورت 

متناسب سازي آن با شرايط سياسي روز عنوان كرده اند.
در صورتي كه اليحه مذكور به تصويب نمايندگان مجلس 
ــد به محض ابالغ آن، قانون فعلي گذرنامه مصوب سال  برس
ــوص قانون مجازات  ــدي آن درخص ــات بع 1351 و اصالح
ــخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مصوب  عبوردهندگان اش

سال 1367 لغو شده و گذرنامه جديد الزم االجرا خواهد بود.
 گذرنامه هاي سياسي 4 ساله مي شود

ــي،  ــه جديد، گذرنامه ها به 3 بخش سياس ــاس اليح براس
ــيم مي شود. مدت اعتبار گذرنامه سياسي  خدمت و عادي تقس
ــت، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در  ــال اس و خدمت 4 س
ــالمي ايران در خارج از كشور كه  نمايندگي هاي جمهوري اس
اعتبار گذرنامه تا پايان مدت ماموريت آنان خواهد بود. همچنين 
ــروي انتظامي  ــران به عهده ني ــادي در اي ــدور گذرنامه ع ص
جمهوري اسالمي ايران و در خارج از ايران با ماموران كنسولي 

يا ماموران سياسي عهده دار امور كنسولي خواهد بود.
 آنهايي كه گذرنامه نمي گيرند

براساس اين اليحه، به كساني كه به موجب راي مقامات 
قضايي حق خروج از كشور را ندارند (اسامي اين افراد از طريق 
ــود) و كساني كه در خارج  ــتاني كل كشور اعالم مي ش دادس
ــبب اعمال مجرمانه از قبيل تكدي، ولگردي،  از كشور به س
ــازمان يافته و موادمخدر يا  ــرقت، كالهبرداري، جرائم س س
ــند، گذرنامه داده  ــهرت باش به هر عنوان ديگر داراي سوءش
نمي شود. همچنين دولت مي تواند از صدور گذرنامه و خروج 
ــتري و ثبت اسناد و  بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگس
متخلفان از انجام تعهدات ارزي، طبق ضوابط و مقراراتي كه 
در آيين نامه اجرايي اين ماده تعيين مي شود، جلوگيري كند.

 شرايط نوزادان زنان ايراني مقيم خارج
ــان ايراني مقيم خارج  ــراي نوزاداني كه از زن همچنين ب
ــوند كه در اين مورد  ــگام توقف مادر در ايران متولد مي ش هن
ــز در مواردي كه در  ــت و ني ــازي به جلب موافقت پدر نيس ني
ــوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر  خارج از ايران، ش
ــد، گذرنامه صادر مي شود. بر اين اساس به ايرانياني كه  نباش
ــور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حكم  قصد مراجعه به كش
ــناد پايان يافته  ــند يا اين كه مدت اعتبار آن اس گذرنامه باش
ــرط احراز تابعيت ايراني آنها، برگ عبور كه فقط  است، به ش

براي بازگشت به ايران معتبر است، داده مي شود.
 جريمه نقدي، حبس و محروميت از گذرنامه 

براي متخلفان
ــناد در حكم گذرنامه از  هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اس
ــور خارج مي شود، به پرداخت جزاي نقدي از 10 ميليون  كش
ــتن گذرنامه به  ريال تا 100 ميليون ريال يا محروميت از داش

مدت يك تا 3 سال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ــام مرتكب  ــيله كاال و احش ــاني كه به وس  همچنين كس
عبور غيرمجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جريمه نقدي از 

5ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهند شد.
اجراي آزمايشي قانون تعرفه پرستاري در 2 بيمارستان

تاكيد شوراي شهر بر  برخورد با افزايش خودسرانه كرايه  تاكسي 

800 تهراني، قرباني تصادف رانندگي در 10 ماه
ــر بر اثر  ــته در تهران 800 نف ــال گذش ــي 10 ماهه س ط
تصادفات رانندگي جان باخته اند، همچنين تعداد مرگ ومير 
ــت  ــي از آلودگي هوا كه خود متاثر از وضعيت ترافيك اس ناش

نيز بسيار نگران كننده است.
به گزارش ايلنا، مديرعامل انجمن مهندسي حمل و نقل 
ريلي ايران با بيان اين مطلب افزود: گسترش روزافزون تعداد 
ــهر ها، تجاري شدن مراكز  خودرو ها، افزايش مهاجرت به ش
استان ها و اتخاذ تصميم هاي كليدي در پايتخت و شهرهاي 
ــث ناهمگوني در  ــتر نموده و باع ــزرگ، نياز به تردد را بيش ب
ــيدابوالفضل بهره دار  ــت. س ــهر ها شده اس ترافيك كالنش
ــاي مرتبط با آن  ــه حمل و نقل و چالش ه ــا تاكيد بر اين ك ب
امروزه  گره در ابعاد گوناگون زندگي بشري دارد، تحليل هاي 
ــت  ــوزه حمل و نقل و ترافيك موثر دانس ــي را در ح اجتماع
ــاخت ها، رفتارهاي  و تصريح كرد: عالوه بر چگونگي زيرس
ترافيكي و به عبارتي عامل انساني در حجم فراوان تصادفات 

رانندگي از نقش تعيين كننده اي برخوردار است.

ــاري حومه  ــهرك هاي اقم ــوول با بيان اين كه ش اين مس
ــب برخوردار  ــهر ها از امكانات حمل و نقلي الزم و مناس كالنش
نيست و بين عرضه و تقاضاي سفر در اين شهرك ها تعادل وجود 
ــاكنان شهرك هاي مذكور ناچارند هر روز  ندارد، تصريح كرد: س
ــب يك فاصله 100 كيلومتري را با انواع وسايل نقليه  صبح و ش
كه به آنها ديكته مي شود، طي نمايند. بهره دار با تاكيد بر اين كه 
سيستم هاي ريلي تا حد زيادي مي تواند پاسخگوي اين مشكل 
ــاكنان  ــطح قابل قبولي براي س ــوده و آرامش و ايمني را در س ب
ــرطي  ــظ كند، گفت: اين مهم به ش ــهرك هاي اقماري حف ش
ــووالن ايجاد  ــه رويكرد راهبردي همه مس ــود ك محقق مي ش
ــب و مطمئن براي شهروندان باشد. وي با اشاره به  فضاي مناس
اهميت مهندسي ترافيك به عنوان عامل موثر در بروز يا عدم بروز 
ــياري از حوادث ترافيكي افزود: در كنار اين عامل، آموزش و  بس
ــون از اهميت ويژه اي  ــال قان ــگ ترافيك و اعم ــاي فرهن ارتق
ــور برنامه ريزي هاي  ــت، ضمن اين كه امروزه مح برخوردار اس

شهري در كالنشهرهاي دنيا، توسعه مترو است.

استخدام دانشجويان تيزهوش 
در دانشگاه ها

مديركل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي از تدوين 
ــتعداد  ــجويان و دانش آموختگان اس ــه جذب دانش آيين نام

درخشان در دانشگاه ها خبر داد.
سعيد قديمي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه آيين نامه 
جذب استعداد درخشان در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته 
ــتخدام و بورسيه اين دسته از  ــت، گفت: بر اين اساس اس اس
ــگاه ها و موسسات  ــجويان و دانش آموختگان در دانش دانش

آموزش عالي پيگيري خواهد شد.

تمهيدات جديد كاهش ترافيك 
و آلودگي هوا

ــهري از پيش بيني  ــازي و طرح هاي ش مديركل شهرس
ــك در طرح  ــش آلودگي هوا و ترافي ــراي كاه ــي ب تمهيدات

تفصيلي تهران خبر داد.
مجيد پاكساز با اشاره به رويكردهاي طرح تفصيلي جديد 
ــران و همچنين ترافيك به عنوان  ــراي كاهش آلودگي ته ب
ــارس گفت: براي رفع  ــي از مهم ترين منابع آلودگي به ف يك
ــا آن شناسايي شود و به اين ترتيب،  آن  اين معضل بايد منش
بخش از مشكل كه توسط طرح هاي توسعه شهري قابل رفع 

است، برطرف شود .
ــائلي مانند توليد بنزين غيراستاندارد،  وي با بيان اين كه مس
ــهري  ــعه ش ــص فني خودروها و... ربطي به طرح هاي توس نقاي
ــود، افزود: يكي  ــط نهادهاي ديگر چاره جويي ش ندارد و بايد توس
ــهري آن  ــعه ش از اقدامات در اين زمينه در حوزه طرح هاي توس
ــند براي تامين كاالها و خدمات مورد  ــت تا مردم مجبور نباش اس
ــان مسافرت هاي شهري انجام دهند، شبكه راه هايمان را  نيازش
متناسب با وضعيت موجود خودروها طراحي كنيم، تقاطع هايمان 
ــا در آن گير نكنند و  ــه خودروه ــي طراحي كنيم ك ــه صورت را ب
ــود كه در اين خصوص مواردي در  ــك دنباله دار ايجاد نش ترافي
ــت. پاكساز خاطرنشان كرد:  ــده اس طرح تفصيلي پيش بيني ش
ــفرهاي شهري، خدمات در گونه هاي مختلف  براي كاهش س
ــهري و فراشهري و متناسب با  محلي، ناحيه اي، منطقه اي، ش
كاربري محدوده هاي مختلف تعريف شده است تا در هر قسمت 

از شهر، خدمات مورد نياز را  ارائه كنيم.
ــاره به طرح تفصيلي و رويكردهاي اصالحاتي  وي با اش
ــي از اين اصالحات،  ــبكه راه ها توضيح داد: يك ــراي ش آن ب
ــت، يعني خروجي ها،  ــب با بار آن اس ــبكه متناس طراحي ش
ــود كه امكان خروج  تقاطع ها و گذرها به گونه اي طراحي ش
ــاص و توزيع آن در بين راه هاي  ــير خ بار ترافيك از يك مس
ــد تا از عمق  ــردد خودروها افزايش ياب ــهولت ت مختلف و س

ترافيك كاسته شود.
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ادامه از صفحه اول
ــيون محيط زيست مجلس ادامه داد:  نايب رئيس فراكس
ــازگاري ببرهاي روسي با  ــرايط ماندگاري و س تا نتوانيم ش
ــتگاه در نظر  ــور و زيس ــت طبيعي و آب و هواي كش وضعي
گرفته شده  را فراهم كنيم وارد كردن مجدد آنها يك آزمون 
ــته ايم بيماري  ــت چراكه ما هنوز نتوانس و خطاي ديگر اس
مشمشه ببري كه يك و نيم سال پيش وارد كرديم را درمان 

كنيم، اگرچه علم براي بسياري از بيماري ها چه در انسان و 
چه در حيوان چه اهلي و چه وحشي راه حل درماني دارد.

به گفته نماينده مردم نوشهر و چالوس، بيماري مشمشه 
ــا در آن مانده ايم و با  ــت، ام  داراي يك پروتكل درماني اس
ــكل به مشكالت  ــيه يك مش وارد كردن مجدد ببر از روس
ــت مگر  ــم، اين كار به مصلحت نيس ــر اضافه مي كني ديگ
اين كه مرگ ببر قبلي و بيماري ببر فعلي را علت يابي كنيم. 

ــورهاي ديگر براي چنين  ــا اگر اين بيماري در كش آيا واقع
ــت. هنوز گزارش شفافي  حيواناتي رخ دهد قابل درمان نيس
ــت مجلس، انجمن  ــيون محيط زيس در اين مورد به فراكس

طرفدار حيوانات يا دانشگا ه ها ارائه نشده است.
ــت كه شنيده شده روسيه   تمامي اين موارد در حالي اس
ــت 4  ــر جديد به ايران درخواس ــل 4 قالده بب ــراي تحوي ب
ــووالن مربوط نيز در  ــت و مس قالده پلنگ ايراني كرده اس

ــوي ديگر به اعتقاد  ــتند. از س حال يافتن اين پلنگ ها هس
ــازگاري ببرهاي روسي با آب و هواي  ــان براي س كارشناس
ــور مي شدند.  ــرما وارد كش ايران بايد اين ببرها در فصل س
ــي كي  به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه ببرهاي روس
وارد كشور مي شوند و آيا آنها نيز به سرنوشت ببرهاي قبلي 
روسي دچار خواهند شد يا آن كه اين بار نسل ببرهاي ايراني 

احيا خواهد شد.

مبادله پاياپاي؛ پلنگ مي دهيم، ببر مي گيريم
درحالي كه هنوز علت مرگ ببرهاي روسي معلوم نيست، بزودي مهمانان ديگري از راه مي رسند

جزئيات راه اندازي صندوقي 
براي حمايت از مدارس غيردولتي

ــي وزارت آموزش و پرورش  ــركل مدارس غيردولت مدي
ــدارس غيردولتي در  ــت از م ــدوق حماي ــدازي صن از راه ان
ــال جاري خبر داد و گفت: ماده 13 اين قانون كه به ايجاد  س
ــعه مدارس غيردولتي اختصاص دارد  صندوق حمايت از توس
ــوري مورد بحث و  ــت جمه ــوز در معاونت حقوقي رياس هن

بررسي است.
ــاره به بندهاي  ابوطالب حافظي در گفت وگو با مهر با اش
مختلف قانون مدارس غيردولتي كه در سال 1387 تصويب 
ــت كه  ــاده مهم در اين قانون وجود داش ــد، افزود: چند م ش
تصويب اساسنامه سازمان، واگذاري ساختمان و زمين هاي 
ــان مدارس غيردولتي  مازاد نياز آموزش و پرورش به موسس
به شكل فروش يا اجاره، ايجاد الگوي تعيين شهريه مدارس 
ــتمزد  ــاس 7 آيتم و تعيين نظام حقوق و دس غيردولتي براس

كاركنان آزاد برخي از آنهاست.
وي ادامه داد: تمام اين ماده هاي قانوني تصويب و اساسنامه 
ــت، اما ماده 13 اين  ــده اس ــتان ها ابالغ ش آن نيز آماده و به اس
قانون كه به ايجاد صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي 
ــت جمهوري  ــاص دارد هنوز در معاونت حقوقي رياس اختص
ــال 1388  ــت. اين ماده قانوني از س ــي اس مورد بحث و بررس
ــت جمهوري مطرح است و با گذشت  در معاونت حقوقي رياس

 2 سال هنوز هيچ راهكاري براي آن ارائه نشده است.
 پرداخت 50 درصد هزينه تحصيل هر دانش آموز

ــي وزارت آموزش و پرورش  ــركل مدارس غيردولت مدي
ــادل 50 درصد قيمت  ــاس قانون بايد دولت مع ــت: براس گف
ــه در مدارس  ــوزي را ك ــر دانش آم ــل ه ــده تحصي تمام ش
ــود، پول به حساب صندوق واريز كند،  غيردولتي جذب مي ش
به همين دليل چون بار مالي براي دولت ايجاد مي كند درباره 
ــوز بحث وجود دارد كه البته ما  ــي منابع تامين آن هن چگونگ
ــي  ــي ارائه داده ايم. حافظي با بيان اين  كه بررس راهكارهاي
ــت، افزود:  ــده اس راهكارهاي اجرايي اين قانون طوالني ش
ــت به همين دليل بررسي ها  رقم موردنياز اين صندوق باالس
ــد، اما به هر حال اين قانون اجرا مي شود و كمك  طوالني ش

بزرگي به موسسان مدارس غيردولتي خواهد داشت.
كاركرد 6گانه صندوق حمايت از مدارس غيردولتي

مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش درباره 
ــت: 6 كاركرد در اين صندوق  ــوه فعاليت اين صندوق گف نح
وجود دارد كه ارائه وام تسهيالت و خريد و بن آموزشي بخشي 
ــت؛ همچنين 10 درصد بيمه معلمان اين مدارس از  از آن اس
ــان  ــود تا كمكي به موسس طريق اين صندوق پرداخت مي ش
ــد. حافظي افزود: بن آموزشي برگه بين 200  اين مدارس باش
ــي كه كمبود دانش آموز  ــت و به مدارس تا 300 هزار تومان اس

دارند ارائه مي شود تا بتوانند دانش آموز جذب كنند.
ــول بدهم كه اين قانون در  ــح كرد: نمي توانم ق وي تصري
يك يا دو ماه آينده اجرايي مي شود، اما معتقدم با فضاي ذهني 

كه وجود دارد تا پايان سال 91 به سرانجام خواهد رسيد.

ــهر تهران با تاكيد بر اين كه نرخ  نايب رئيس شوراي ش
ــال جاري هنوز تغيير  كرايه هاي حمل و نقل عمومي در س
ــت مثل هر صنف ديگري  ــت، گفت: ممكن اس نكرده اس
عده اي از رانندگان مرتكب تخلف شوند و نرخ ها را سرخود 

افزايش دهند كه با آنها برخورد خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، حسن بيادي با بيان اين كه سهم تاكسي 
در حمل و نقل عمومي در بسياري از كشورها 5 تا 10 درصد 
ــت كه برابر مصوبه شوراي  ــت، افزود: اين در حالي اس اس
ــهم تاكسي در جابه جايي هاي شهروندان  عالي ترافيك س
ــده و همين مساله موجب  ــورما 20 درصد تعريف ش در كش

شده كه به سامانه هاي اصلي حمل و نقل عمومي همچون 
مترو و اتوبوس توجه كافي صورت نگيرد. 

وي تصريح كرد: در كشور ما 30 درصد جابه جايي ها بايد 
ــط اتوبوس، 20 درصد توسط  ــط مترو، 25 درصد توس توس
ــيراني و بقيه با استفاده از خودروهاي شخصي انجام  تاكس
گيرد. اين در حالي است كه سهم تاكسي در جابه جايي هاي 
ــمار تاكسي هاي  ــد؛ اما ش تهران بايد به زير 10 درصد برس
ــور به حدي زياد است كه خود تاكسي ها موجب تشديد  كش

ترافيك مي شود. 
ــدن نرخ كرايه ها در برخي خطوط  وي در مورد گران ش

پيش از تصويب نهايي نرخ جديد توسط شوراي شهر گفت: 
ــي هاي خطي نرخ خود را تغيير نداده اند، با اين وجود  تاكس
ــده اي از رانندگان  ــت مثل هر صنف ديگري ع ممكن اس

مرتكب تخلف شده باشند كه با آنها برخورد مي شود. 
ــدن  بيادي يكي از داليل اعتراضات مردمي به گران ش
نرخ كرايه ها را اين طور توضيح داد: نرخ كرايه هاي حمل و 
نقل عمومي از سال هاي قبل كمتر از آنچه كه بايد مصوب 
ــه مردم به نرخ هاي كم  ــده بود و به اين ترتيب زماني ك ش
ــده و مثال دوبرابر  ــادت مي كنند، وقتي نرخي اصالح ش ع
مي شود، حتي اقشار پردرآمد هم به آن اعتراض مي كنند. 

وزير بهداشت از اجراي آزمايشي قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري در 2 بيمارستان تهران بعد از گذشت 5 

سال از تصويب اين قانون، خبر داد.
ــتجردي در مراسم  به گزارش مهر، مرضيه وحيددس
ــور برگزار شد، گفت:  ــتار كه در تاالر بزرگ كش روز پرس
ــتاري از اول ارديبهشت  قانون تعرفه گذاري خدمات پرس
ــي در 2 بيمارستان تهران اجرا  ــال به صورت آزمايش امس
ــون را در تمامي  ــه اميدواريم در آينده اين قان ــود ك مي ش

بيمارستان هاي كشور اجرا كنيم.
ــت در حالي وعده اجراي آزمايشي قانون  وزير بهداش
ــتاري را مي دهد كه اين قانون  تعرفه گذاري خدمات پرس
حدود 5 سال پيش در مجلس شوراي اسالمي به تصويب 

رسيد و بايد  تاكنون در كشور اجرايي مي شد.
دستجردي با عنوان اين مطلب كه همه روزهاي سال 

را مي توان روز پرستار نام نهاد، افزود: در سال 90 توانستيم 
ــالمت را  قانون ارتقاي بهره وري نيروهاي باليني نظام س
ــرو در گروه هاي  ــن طريق 23 هزار ني ــم و از اي ــرا كني اج
ــتاري، مامايي، اتاق عمل و اورژانس 115 استخدام  پرس

شدند كه  بيشتر آنها پرستار بوده اند.
دستجردي با عنوان اين مطلب كه اين گونه استخدام 
در وزارت بهداشت بي سابقه بوده است، اظهار كرد: البته در 
برخي نقاط كشور نيروهاي جايگزين به حد كفايت تامين 

نشده است و پرستاران  بايد اضافه كار داشته باشند.
وزير بهداشت با تاكيد بر اين  كه تمامي مطالبات و حق 
پرستاران در قالب اضافه كار بزودي پرداخت خواهد شد، 
ــتاران  ــار كار مضاعف به پرس ادامه داد: براي اين  كه فش
ــود، مصوب كرده ايم از امسال هيچ بخش و مركز  وارد نش
ــاني مورد نياز  ــي جديدي قبل از تامين نيروي انس درمان

افتتاح و راه اندازي نشود.
ــت وزارت  ــي از اولويت هاي نخس ــه يك وي در ادام
ــال 91 را ارتقا و ساماندهي اورژانس هاي  بهداشت در س
بيمارستاني اعالم كرد و افزود: هم اكنون در حال اصالح 

ساختار اورژانس هاي بيمارستاني هستيم.
ــتاني به عنوان  ــتجردي از اورژانس هاي بيمارس دس
ــالمت در بخش درمان نام برد و  ــيل نظام س ــنه آش پاش
گفت: در ساماندهي اورژانس ها نقش پرستاران پررنگ تر 

از پزشكان است.
ــتاران عضو  ــد بر اين  كه پرس ــت با تاكي وزير بهداش
ــتند، افزود:  ــاخص كميته تعيين تكليف بيماران هس ش
ــال  بايد شاهد  ــت، امس ــاس برنامه وزارت بهداش براس
ــهرهاي كشور  ــك خانواده در نيمي از ش ــتقرار پزش اس

باشيم.

مترو به شهرهاي اطراف 
تهران مي رسد

ــتاندار تهران از اتصال شهرهاي اقماري استان تهران  اس
به شبكه متروي تهران خبر داد و گفت: شهرهاي اسالمشهر، 
ــت و پرند و فرودگاه امام خميني(ره) به مترو  ورامين، پاكدش

متصل مي شود. 
ــاره به توسعه  ــنا، با اش مرتضي تمدن در گفت وگو با ايس
ــال جاري افزود:  ــهر تهران طي س حمل و نقل عمومي در ش
ــهرهاي اقماري تهران به مترو از پروژه هايي است  اتصال ش
كه براي سال 91 در نظر گرفته شده و در اين خصوص براي 
ــت، اسالمشهر، ورامين، شهر جديد پرند و  شهرهاي پاكدش
ــي(ره) كارهاي مربوط به اين پروژه آغاز  فرودگاه امام خمين
شده كه اين طرح ها يا در مرحله مطالعه  يا در مرحله اجراست. 
ــا تاكيد بر اين كه دولت در بودجه 91  اعتبارات مترو  وي ب
ــت و اين روند  ــل عمومي را افزايش داده اس ــل و نق و حم
ــت،  ــاوگان حمل و نقل عمومي اس ــاي تقويت ن ــه معن ب
ــور با استفاده از تسهيالت بانكي  تصريح كرد: وزارت كش
و پرداخت يارانه به طور مشخص براي سال جاري ناوگان 
ــراني، ميني بوسراني و ون در تهران تقويت خواهد  اتوبوس
ــال  ــرد. به گفته تمدن همچنين در كنار اين برنامه ها امس ك
ــهيالتي نيز براي شبكه تاكسيراني تهران در نظر گرفته  تس
ــهيالت، ناوگان حمل و نقل عمومي  ــده كه با پرداخت تس ش
ــات بهتري به  ــده و خدم ــيراني نيز تقويت ش در حوزه تاكس

شهروندان ارائه خواهد داد. 
ــتاندار تهران تصريح كرد: دولت براي تقويت ناوگان  اس
ــز پيش بيني هاي خوبي  ــهري ني حمل و نقل عمومي بين ش
ــعه راه آهن تهران  ــال 91 در نظر گرفته كه توس ــراي س را ب
ــت،  و افزايش واگن ها و لكوموتيوها از جمله اين برنامه هاس
ــعه  ــمت اطراف نيز توس ــبكه راه آهن به س ــن آن كه ش ضم

مي يابد. 


