
جـامعه

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی خبر داد: 

راه اندازی خانه آزاداندیشی 
دانشجویان عالمه در آینده نزدیک

ایسنا| رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی از راه اندازی 
خانه آزاد اندیشی دانشجویان این دانشگاه طی چند ماه 
آینده خبر داد. حسین سلیمی با اعالم این خبر گفت: 
»این مرکز با حضور تشکل ها و دیدگاه های مختلف 
دانشجویی به منظور گسترش فعالیت های آزاداندیشی 
در دانشگاه عالمه طباطبایی راه اندازی خواهد شد.«  او 
با بیان این که بررسی دالیل و عوامل تجمعات اخیر در 
جامعه نیازمند تحلیل بیشتر و مفصل تر است، گفت: 
»به نظر من تجمعات اخیــری که در جامعه به وجود 
آمد، یک تجمع دانشــجویی و دانشگاهی نبود بلکه 
به عنوان پدیده اعتراضی در خارج از محیط دانشگاهی 
اتفاق افتاد. درواقع این اتفاق پدیده  جدید اجتماعی 
بود که در عصر حاضر شکل گرفته و تحلیل آن نیازمند 
زمان بیشتری است.«  رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی 
ادامه داد: »اتفاقات و تجمعــات اخیر به هیچ عنوان 
ماهیت دانشجویی نداشت بلکه یک مطالبه اجتماعی 
بود که متاسفانه مورد سوءاستفاده گروه های مختلف 
بیگانه و به خصوص در خارج از کشور قرار گرفته و باید 
حساب مطالبه گران اولیه را از حساب افراد ضدانقالب 
کامال جدا کرد. اما آن چیزی که مورد توجه اســت و 
باید بیان شود این اســت که این پدیده اگر چه منجر 
به دخالت برخی از دانشجویان شد ولی به هیچ عنوان 
ماهیت دانشجویی نداشــت و به جز دانشگاه تهران 
اتفاق خاصی در دانشــگاه های دیگر به وجود نیامد.« 
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان این که موافق 
تک صدایی شدن دانشگاه ها نیستم، گفت: »در حال 
حاضر گروه ها و تشکل های مختلفی از دانشجویان در 
دانشگاه ها در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و صنفی که چارچوب های اصلی نظام را قبول دارند، 
فعالیت می کنند و برنامه های متعددی نیز از سوی این 
تشکل ها برگزار می شود. بنابراین این گونه نیست که 
بگوییم تک صدایی در دانشگاه ها حاکم است.«  او در 
پاسخ به این ســوال که امکان ایجاد فضای بازتر برای 
آزاداندیشی دانشجویان در دانشــگاه ها وجود دارد، 
گفت: »من معتقد هســتم هر چقدر فضای باز برای 
آزاد اندیشی دانشجویان فراهم شود به همان میزان 
برای دانشگاه و جامعه نیز مفیدتر خواهد بود که البته 
برگزاری کرسی های آزاداندیشــی در دانشگاه ها که 
مورد تأکید مقام رهبری نیز اســت می تواند به بازتر 
شــدن این فضا کمک کند.«  رئیس دانشگاه عالمه 
طباطبایی ادامه داد: »خوشــبختانه وضع برگزاری 
کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه عالمه در مقایسه 
با گذشته روز به روز بهتر می شــود و حتی ما شاهد 
هستیم که تشــکل های مختلف دانشجویی موافق 
و مخالف در کنار یکدیگر موضوعاتــی را مطرح و در 
قالب کرسی های آزاد اندیشی درخصوص آن بحث و 
تبادل نظر می کنند و جلسات آنها منجر به شکل گیری 

گفت وگوی سالم می شود.«

دبیرکل سازمان ملل متحد: 

258 میلیون نفر از جمعیت جهان 
مهاجر بین المللی اند

ایسنا| دبیرکل ســازمان ملل متحد می گوید؛ 
مهاجرت واقعیتی درحال گسترش در جهان است. 

به  تازگی گزارشی با عنوان »مهاجرت را برای همه 
کارآمد سازید« پنجشنبه 11 ژانویه 2018 برابر با 21 
دی ماه جاری به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به 
منظور کمک به فرآیند توسعه »پیمان جهانی برای 
مهاجرت ایمن، قانونمند و منظم« به مجمع عمومی 
سازمان ملل ارایه شد. این گزارش دیدگاه دبیرکل را 
از همکاری سازنده بین المللی و ارزیابی مدیریت بهتر 
مهاجرت برای بهره مندی همگان یعنی خود مهاجران، 
جوامع میزبان و جوامع مبدأ آنان، ارایه می دهد.  آنتونیو 
گوترس در این گزارش گفته است: »مهاجرت موتور 
رشد اقتصادی، ابتکار و توســعه پایدار است«. در این 
گزارش آمده؛ با وجود چالش های موجود، مهاجرت 
از نظر اقتصــادی و اجتماعی هم بــرای مهاجران و 
هم جوامع میزبان ســودمند اســت و پیمان جهانی 
برای کشــورهای عضو ملل متحد فرصتی به منظور 
به حداکثررســاندن این منافــع در حل چالش های 
مهاجرت ارایه می دهد.«  در این گزارش آمده؛ تقریبا 
258 میلیون به عبارتی 3/4 درصد از جمعیت جهان 
مهاجر بین المللی هســتند که انتظار مــی رود این 
میزان افزایش یابد. درحالی  که اکثریت مهاجران بین 
کشــورها به گونه ای ایمن، قانونمند و منظم درحال 
جابه جایی هســتند و اقلیت قابل توجهــی از آنان با 
خطر تهدید مرگ روبه رو هســتند.  براساس گزارش 
سازمان ملل متحد، حدود 6 میلیون مهاجر در دام کار 
اجباری افتاده اند و میزان بزرگ جا به جایی مهاجران 
و پناهندگان در مناطقی شامل »ساحل« و »آسیای 
جنوب شرقی« موجب ایجاد بحران عمده انسانی شده 
است. این گزارش »پیمان جهانی« را فرا می خواند تا 
خط مشــی ویژه ای برای حل این مشکل ارایه دهد. 
در این گزارش به مســأله منافع اقتصادی مهاجرت 
نیز اشاره شده و مهاجران 85 درصد درآمد خود را در 
کشور میزبان هزینه کرده و 15 درصد باقی را به کشور 
مبدأ ارسال می کنند. همچنین در 2017 مهاجران 
به تنهایی تقریبا 600 میلیارد دالر به کشور های خود 
پول حواله کردند که سه برابر میزان همه کمک های 
توسعه ای است. زنان که 48 درصد همه مهاجران را در 
جهان تشکیل می دهند، بخش بیشتری از درآمد خود 
را نسبت به مردان به کشــورهای مبدأ ارسال کردند 
ولی درعین  حال با سیاست های محدود کننده کاری 
و سنت های استخدامی بیشــتری نسبت به مردان 
روبه رو هستند که موجب محدویت درآمد اقتصادی 
و کمک اجتماعی آنان می شــود. از کشورهای عضو 
خواسته می شود برابری جنسیتی همچنین اشتغال 
زنان و دختران را به عنوان عامل اصلی »پیمان جهانی« 

ترویج کنند.

شهروند| کلنگ که به زمین بخــورد، سه سال زمان 
الزم اســت تا پالســکوي جدید در حصــار ناصري قد 
علم کند؛ ســاختماني که 30دي ماه  سال گذشته بر اثر 
آتش ســوزي فرو ریخت و 15 آتش نشــان و 6 شهروند 
عادي در آن جان خود را از دســت دادند. حاال ساختمان 
10طبقه جدیدي قرار است با موافقت میراث فرهنگي در 
آن جا ساخته شود که در محاصره بناهاي تاریخي ازجمله 
کلیســاي ژاندارك و مدرســه هدایت یا همان ژاندارك 
است و طبق طرح تفصیلي، پهنه فعلی آن S123، یعنی 
6 طبقه است. احمد مســجدجامعي، عضو کمیسیون 
فرهنگي شوراي شهر تهران هم دیروز برنامه تهرانگردي 
خود را به حوالي همین ساختمان مخروبه اختصاص داد، 
با محلي هایي که در این یک سال تحت تاثیر این حادثه 
بوده اند؛ ازجمله مالک »پارکینگ اکبر«، حرف زد و درددل 
ساکنان خانه هاي تاریخي اطراف را هم شنید. پالسکویي 
که به اعتقاد این عضو شوراي شهر تهران، ساختمان قبلي 
آن نماد یک »رانت ویژه« و »پشتیباني خاص« است؛ چراکه 
بعد از ســاخت آن در دوران قبل از انقالب، بدون رعایت 
حقوق همســایگان در هر چهار طرف پنجره داشته و در 
صددرصد سطح اشغال خود ساخته شده است. حاال در 
این محل، خیابان جمهوري تهران و حصار ناصري خبري 
از خانه باغ هاي قدیمي نیســت و به قول مسجدجامعي، 
خانه باغ ها به دلیل ناامني تغییر کاربري داده شــده اند و 
آن جا حاال دیگر پر از مغازه است: »در زماني که پالسکو 
ساخته شد، رعایت حقوق همســایگان بسیار اهمیت 
داشت، درحالی  که پالســکو در صددرصد سطح اشغال 
خود ساخته شــد و در چهارطرف و به سمت خانه های 
پیرامونی پنجره داشت، درحالی  که این سبک در گذشته 
و حتی حاال هم مرسوم نیست. بعد از ساختمان پالسکو 
بسیاری از خانه های اطراف تخریب و باغ ها به مغازه تبدیل 
شــده اند که این ناشــی از رانت ویژه در ساخت پالسکو 
بوده اســت.« او معتقد است که در زمان ساخت پالسکو 
به هویت معماری آن زمان توجه نشــده است؛ درحالي 
که در آن اطراف بناهای ارزشــمندی وجود داشته است 
که بی توجه به آن ساختمان آهنی ساخته اند: »بعد از آن 
هم شاهد ساخته شدن پاساژها به همین شیوه بودیم که 
پاساژ »آلومینیوم« و »فردوسی« هم کپی برداری از پالسکو 

هستند که کامال حقوق همسایگان را نقض می کند.«
مســجدجامعي از مدل ساختمان سازي که پالسکو 
باب کــرد، حرف زد و اینکه از آن به بعــد مدل این نوع از 
ساختمان سازی باب شــد: »پالسکو هم بر بافت شهری 
آسیب زد و هم به حقوق شهروندان تعرض کرد که البته 
حاال باید به مســائلی که مربوط به حقوق مالکانه کسبه 

پالسکو است، توجه ویژه ای داشته باشیم.«
بي اطالعي همسایگان از کلنگ زني پالسكو

کمي آن طرف از پالســکو پارکینگ اکبــر و برخي 
مغازه هاي اطراف پالســکو قرار دارد که پارسال هنگام 
امدادرساني به دســتور دادستانی تخریب شده اند. چند 
روز قبل مهــدي حجت، معاون شهرســازي و معماري 
شهردار تهران اعالم کرد که بنیاد مستضعفان زمینی که 
در زیر ساختمان بود، همچنین پارکینگ اکبر در شرق 
آن به مساحت 4200متر و ساختمان 5 طبقه پشتی را 

خریداری کرده تا بتواند مجتمعی بسازد.
 این درحالي است که مالک پارکینگ اکبر و سایر مالکان 
از ساخت ساختمان جدید پالســکو بی اطالع هستند؛ 
ساختماني که در شب سالگرد پالسکو قرار است کلنگ آن 
بر زمین بخورد. خلیلي، مالک یکي از همین مغازه هاست 
که در این باره حرف هایي دارد: »به من گفتند که اجازه بده 
مغازه ات را تخریب کنیم تا بتوانیم بهتر امدادرسانی کنیم 
و قول دادند که 14روزه مغازه من را درست کنند اما هیچ 
اتفاقی نیفتاده و حاال از رسانه ها می شنویم که قرار است 

ساختمان پالسکوی جدید زده شود.«
حتي مالک پارکینــگ اکبر هم از این که قرار اســت 
ملکش ضمیمه ساختمان جدید پالسکو شود، بي خبر 
است: »چطور می خواهند این پارکینگ بیش از 2هزارمتر 
را بســازند که ما خبر نداریم؟ حتی حاضر نشدند خاك 
تونل هایی که حفر کرده اند را از این پارکینگ خارج کنند 
و هروقت به آنها می گوییم حداقل بیایید خاك را خالی 
کنید، می گویند پول نداریم. از رســانه ها شــنیدیم که 

می خواهند این پارکینگ را ضمیمه پالسکو کنند اما کو؟ 
چه کسی پول داده؟ اصال چه کسی موافقت کرده است؟«

 مشكالت پالسكوي قدیم 
براي کلیساي ژاندارك

کلیساي ژاندارك یکي از ساختمان هاي اطرف خرابه 
پالسکو است که مســجدجامعي به بازدید آن هم رفت 
و یکي از خواهران مســتقر در این کلیســا از آزار و اذیت 
ساختمان ضلع جنوبي پالســکو یا همان ادامه پالسکو 
حرف زد: »بعضا از پنجره هاي پالســکو به درون کلیسا 
زباله پرتاب می شد، یا کسبه درهای پنجره را باز می کردند 
هرچند که در روزهاي نخست به ما گفتند این پنجره ها 
را برای کانال کولر می زننــد اما بعد از مدتی مزاحمت ها 
آغاز شد.« او درباره معماري خاص کلیسای ژاندارك هم 
توضیحاتي داد: »سقف این کلیسا طوري طراحی شده که 
گویی انگشتان دو دست در هم گره خورده، به این معنا که 
ما در دســتان خدا و مورد حمایت او هستیم. 14 مرحله 
به صلیب کشیدن حضرت مسیح از زمان محکومیت تا به 
صلیب کشیدن توسط تابلوهای چوبی به تصویر کشیده 
شده و در اطراف کلیسا نصب شده است.« آنها معتقدند 
که ساختمان قدیم پالسکو مشکالت جدی را برای کلیسا 
داشته است و امیدوارند که در ســاختمان جدید تکرار 

نشود. 
تخریب قسمت هایي از مدرسه هدایت

مدرســه هدایت یا همان ژاندارك سابق مقصد بعدي 
تهرانگردي روز جمعه بود؛ مدرسه اي که به گفته مدیریت 
آن، در زمان ساخت سریال ســرزمین کهن به متولیان 
سریال سپرده شــد اما بعد از تحویل قسمت هایي از آن 
تخریب شده است. مسجدجامعي هم به معماری خاص 
این مدرسه اشاره کرد که ضدزلزله ساخته شده بود: »در 
آن زمان جنگ جهانــی اول و دوم بود و برای حفاظت از 
دانش آموزان ســقف مدرسه چهار بخشی ساخته شد تا 
در برابر حمالت هوایی مقاوم باشد.« او حتي پیشنهاد داد 
که این مدرسه موزه مشاهیر آموزش و پرورش شود تا در 
کنار مدرسه دارالفنون که موزه اسناد است، به فعالیت خود 
ادامه دهد: »اینجا مدرسه پرهزینه ای است، ضمن این که 
اسکان در این منطقه کم است و این مدرسه آنطور که باید، 

رونق ندارد؛ پس بهتر است به موزه مشاهیر تبدیل شود.«

بازدید از خانه نخست وزیر زمان احمدشاه
کمي آن طرف تر از پالسکو، خانه پیرنیا نخست وزیر 
زمان احمدشاه است که البته حاال در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکي ایران است و دیروز به عنوان مقصد دیگر 
تهرانگردي انتخاب شــده بود؛ خانــه اي که برخي از 
ترك هاي آن، بعد از زلزله اخیر در تهران عمیق تر شده 
اســت و به گفته این عضو شوراي شــهر تهران نیاز به 
مقاوم سازي و استحکام بخشي دارد: »پیرنیا کتاب تاریخ 
ایران باستان را در ســه جلد به نگارش درآورده است، 
این کتاب یکی از مهمترین کتب تاریخی تهران بود که 
حاال هم از اعتبار باالیی برخوردار است.« در زیرزمین 
این خانه، کاشی های تاریخی تصاویر پادشاهان است 
که به دلیل نم دادگی دیوار درحال تخریب هســتند و 
مسجدجامعي معتقد است که باید فکری به حال آن 
شود: »پیش نویس قانون اساسی در این خانه نوشته شده 
و مشیرالدوله پیرنیا هم نخستین کسی بود که مدرسه 
علوم سیاسی را تأسیس کرده است؛ پیشنهاد می شود 

این خانه به موزه پزشکی تهران تبدیل شود.«
او در میان حرف هاي خود درباره خانه هرمز پیرنیا هم 
حرف زد که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و درحال 
تخریب است: »درحوالی خانه پیرنیا، سینما متروپل که 
حاال به سینما رودکی تغییرنام داده و درحال  حاضر هم 
بسته است، قرار دارد. براســاس طرح تفصیلی مالک 
سینما متروپل می تواند 8 طبقه بسازد و این سینما هم 
درحال حاضر در معرض تهدید است و باید در بازنگری 
طرح تفصیلی فکری به حال طــرح تفصیلی خیابان 
الله زار بکنیم.« بعد از آن هم نوبت به بازدید از مسجد 
هدایت رســید که در زمان حادثه پالسکو پشتیبان 
نیروها و امدادگران بود و البته که ســینماپارك که در 
کنار مسجد هدایت اســت. حاال با وجود این که پرده 
این سینما حفظ شده اما به محل یادگیری ورزش های 
رزمی تبدیل شده است: »خداوند نگهدار کسی باشد که 
این سینما را هرچند با تغییر کاربری حفظ کرده، وگرنه 
حاال  هزارباره تبدیل به پاساژ شده بود.« مسجدجامعي 
درباره مســجد هدایت هم گفت: »توانسته ایم 7 قبر 
خانواده رضاقلی خان را که زیر فرش های مسجد هدایت 

است را پیدا کنیم.«

 پیشنهاد ساخت 
موزه  آتش نشانان شهید پالسكو

ساخت موزه  آتش نشانان شهید پالسکو در قسمتي از 
این ساختمان هم پیشنهادي بود که این عضو شوراي شهر 
تهران درباره آن حرف زد تــا با توجه به ایمنی و یادمانی 
از این افراد ســاخته شود: »در ســاختمان جدید باید به 
حقوق مالکان پالسکو احترام گذاشــته شود، بنابراین 
پیشنهاد می شــود که در ســاختمان جدید به بناهای 
ارزشــمند پیرامونی دقت الزم صورت گیرد، حتی موزه 
یا المانی در ساختمان جدید در نظر گرفته شود و نشان 
داده که پالسکوی جدید می تواند نماد احترام به حقوق 
شــهروندی، احترام به مقررات شهرســازی، احترام به 
بناهای ارزشمند و... باشد؛ چراکه پالسکو و اتفاقاتی که از 
سر گذراند، در معرض دید همگان بود و همه مردم به نوعی 
به پالسکو حساس هستند.« او پالسکو را دومین بازار مهم 
پوشاك کشور بعد از بازار تهران دانست که گردش مالی 
زیادی داشــت: »همه برای احیای پالسکو تالش کنند، 
چون ساختمان جدید پالسکو می تواند یادگاری از دوران 
قانونمداری و توجه به حقوق مالکان و حقوق شهروندی 

باشد.«
پیگیري مصوبه شورا 

در دیدار با خانواده شهداي آتش نشان
اما بخش دیگري از این تهرانگردي به بازدید از خانواده 
چند نفر از شهداي پالسکو رفت تا درباره اجرای مصوبه 
شورای شــهر چهارم درباره حمایت از خانواده این افراد 
پرس وجــو کند. آنها در ابتدا به خانه شــهید محســن 
روحانی رفتند که یک فرزند 6ساله هم به نام مهسا دارد. 
مسجدجامعی درباره شــهید روحانی که تنها 32 سال 
داشــت، حرف زد که در ایستگاه حســن آباد مشغول به 
فعالیت بود و در حادثه ریزش ساختمان پالسکو شهید 
شد: »برای پیگیری مصوبه شورا که بعد از حادثه پالسکو 
در راستای حمایت از خانواده های داغدار تصویب شد، به 
این جا آمدیم؛ امیدواریم شهرداری تهران در یک سال اخیر 
توانسته باشــد به خانواده این شهدا خدمات رسانی الزم 
را داشته باشد.« البته همسر شهید روحانی هم در پاسخ 
گفت که شهرداری به تمام تعهدات خود درباره پرداخت 
حقوق، پاداش، مزایا و... عمل کرده اســت: »تنها مشکل 
ما این اســت که بنیاد شهید این شهدا را به عنوان شهید 
محسوب نمی کند.« مقصد بعدي خانه شهید امیرحسین 
داداشــی دیدار با پــدر او بود که خود از بازنشســتگان 
سازمان آتش نشانی است. پدر امیرحسین داداشي گفت: 
»بعد از حادثه پالسکو همه مردم و هنرمندان به ما لطف 
داشــتند، یکی از هنرمندان با ناخن تصویر 16 شــهید 
پالســکو را طراحی کرد و آن را برای ما هم ارسال کرده 
است. بهنام اسبقی هم مدال جهانی کاراته مکزیک خود 
را تقدیم امیرحسین کرد.« او این را هم گفت که بسیاری 
از ســازمان های دولتی و خصوصی برای افزایش ایمنی 
ساختمانشان از آتش نشــانانی که در شیفت استراحت 
قرار دارند یا بازنشسته شده اند، برای ارتقای سطح ایمنی 
ساختمانشان استفاده می کنند اما جای سوال است که 
چرا شهرداری، پاساژها و... را ملزم نمی کند که در راستای 
افزایش ایمنی ساختمانشان از افراد کاربلد استفاده کنند؟ 
اگر در زمــان حریق کوچک در پالســکو افراد کاربلدی 
حضور داشتند، هیچ وقت این حریق به این سرعت افزایش 
نمی یافت و این ماجراها ایجاد نمی شــد.« او به وضعیت 
4 آتش نشان مجردي اشاره کرد که در ماجراي پالسکو 
بودند: »حقوق، مزایا و پاداش افراد متأهل پرداخت می شود 
اما با این که همه مزایا به خانــواده افراد مجرد تخصیص 
داده شــده است اما حقوقمان قطع شــده که البته امور 
ایثارگران سازمان آتش نشانی اعالم کرده که پیگیر این 
موضوع است.«  احمد مسجدجامعی در پایان این دیدار 
از مصوبه اي یاد کرد که در  ســال گذشته براي حمایت از 
خانواده هاي شهداي آتش نشان وضع شد: »در این مصوبه 
درباره ارایه پاداش سنواتی، حقوق، بازنشستگی و حتی 
اشتغال یکی از بازماندگان مصوباتی داشته ایم. با این که 
این مصوبه ارزشمند است و شــهرداری هم به آن توجه 
کرده است اما کاستی هایی هم وجود دارد که در شورای 
جدید حتما به آن توجه می شود و در این فرصت باقیمانده 

هم براي اصالح آن اقدام خواهیم کرد.« 

میز خبر

  همسایگان پالسكو از خرید ساختمان هایشان براي ساخت پالسكوي جدید بي خبرند
  مسجدجامعی: پالسكو هم بر بافت شهری آسیب زد و هم به حقوق شهروندان تعرض کرد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: 

سهميه ورود به محدوده طرح ترافيك پابرجاست
شهروند|در حالي که پایه اصلي طرح جدید ترافیکي 
شهرداري تهران، لغو سهمیه هاي ورود به محدوده طرح 
ترافیک اســت اما رئیس  پلیس راهور تهــران بزرگ در 
تازه ترین حرف هاي خود گفت که ســهمیه خبرنگاران، 
پزشــکان و جانبازان به قوت خود باقی است: »طرح زوج 
و فرد بدون هیچ گونه تغییری در  سال 13۹7 مانند  سال 
جاری اجرا خواهد شد. سهمیه های اقشار مختلف برای 
ورود به طــرح ترافیک در جای خــود باقی خواهد ماند. 
مســأله ای که اکنون داریم روی آن کار می کنیم، بحث 
نحوه پرداخت اســت که حتما به نفع مردم خواهد بود.« 
محمدرضا مهماندار درباره طرح جدید ترافیکي پایتخت 
که مسئوالن مدیریت شهري جدید از آن حرف زده اند، 
توضیحاتي داد: »تاکنون اجــرای این طرح در حوزه زوج 
و فرد منتفی شده است و در  سال 13۹7 هم مانند  سال 
جاری بدون هیچ گونه تغییری اجرا خواهد شد. هرگونه 
تغییر نباید میــزان ترافیک تهــران را در محدوده طرح 
ترافیک افزایش دهد. آلودگی تهــران هم نباید افزایش 
یابد، ضمن این که اگر قرار است طرحی اجرا شود، حتما 
باید ســازوکارهای اجرایی آن فراهم شود، مانند نصب 
دوربین ها و امکاناتی که بتوانیم نحوه اجرای آن را مدیریت 

کنیم. معتقدیم که هرگونه محدودیت باید راهکار جدیدی 
را هم به مردم ارایه دهد.« او درباره سهمیه اقشار مختلف 
برای ورود به طرح ترافیک هم گفت: »این سهمیه ها در 
جای خود باقی خواهد ماند. مســأله ای که اکنون داریم 
روی آن کار می کنیم، بحث نحوه پرداخت است که حتما 
به نفع مردم خواهد بود. اقشاری که سهمیه ورود به طرح 
ترافیک داشتند، به جای این که در ابتدا هزینه را پرداخت 
و سپس کارت ســهمیه را دریافت کنند، در   همان ابتدا 
کارت سهمیه را دریافت می کنند و فقط نحوه پرداخت 
با مدیریت خودشــان و به ازای تعداد ورودی است که به 
محدوده طرح ترافیک خواهند داشــت و تفاوت زیادی 
هم با مبالغ  سال گذشته ندارد.« رئیس  پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران معتقد است که با اعمال طرح جدید، هیچ 
تغییری در محدوده طرح ترافیک تهران به وجود نخواهد 
آمد بلکه با واگذار کــردن مدیریت آن به خود افراد حتی 
ممکن است شــاهد کاهش ترافیک در این محدوده هم 
باشیم: »در  ســال 13۹7 هم مانند  سال جاری این طرح 
اجرا خواهد شــد و فقط نحوه پرداخــت هزینه متفاوت 
شده است؛ یعنی قبال در ابتدا هزینه ورود به طرح دریافت 
می شــد، اما اکنون به تدریج و بر حسب ورود به محدوده 

طرح صورت می گیرد.«
تعیین تكلیف »طرح نشینان« در طرح جدید

رئیس کمیسیون سالمت شورا البته دیروز گفت که 
کمیسیون سالمت کلیات این طرح را تصویب کرده است: 
»طرح جدید ترافیک نیاز به تصویب در کمیسیون های 
شورا ندارد و هر یک از کمیسیون های شورا جمع بندی 
خود را اعالم می کند و درنهایت ایــن طرح به رأی اعضا 
در صحن علنی گذاشته خواهد شــد.« زهرا صدر اعظم 
نوری در پاسخ به این که آیا طرح جدید ترافیک رویکرد 
محیط زیستی دارد یا درآمدزایی؟ توضیح داد: »هدف این 
طرح کاهش حجم ترافیک و ساماندهي آن در محدوده 
مرکزی شهر اســت، لذا براســاس ابزار قیمت، سعی در 
توزیع سفر در محدوده مرکزی شهر دارد.« او درباره ورود 
به محدوده طرح در ساعت پیک ترافیک هم توضیح داد: 
»در این طرح وقتی که خودروهــا در پیک ترافیک وارد 
می شــوند، مجوز ورود آنها با ضریب بیشتری به لحاظ 
قیمتی محاسبه می شود. خودروهایی که از ساعت 6:30 
صبح تا ساعت 10 وارد می شــوند به همراه خودروهایی 
که از ســاعت 6:30 صبح ورود و قبل از ساعت 16 خارج 
می شوند با ضریب یک و خودروهایی که از ساعت6:30 

ورود و بعد از ساعت 16 خارج می شوند با ضریب یک و نیم 
مجوز ورود آنها محاسبه خواهد شد.« او معتقد است که 
در این صورت شهروندانی که کار ضروری ندارند ترجیح 
می دهند پول کمتری پرداخت کنند و در ساعت هایی که 
پیک ترافیک نیست به محدوده ورود داشته باشند. نوري 
این را هم گفت که نگاه محیط زیســتی در این طرح در 
اولویت دوم قرار دارد اما با کمترشدن حجم ترافیک بنزین 
کمتری مصرف و به تبع آن آلودگی هوا هم کمتر خواهد 
شد: »در طرح جدید ترافیک خودروهایی که بتوانند معاینه 
فنی برتر دریافت کنند برای آنها تخفیفاتی در نظر گرفته 
خواهد شــد.« او درباره تعیین تکلیف تردد سکنه ای که 
در محدوده طرح ترافیک قرار می گیرند، هم توضیح داد: 
»اگر تا ساعات مشخصی که اعالم خواهد شد، بخواهند از 
محدوده خروج کنند، امتیازاتی در نظر گرفته می شود در 
حالي که برای ورود به طرح در ساعت های پیک ترافیک 
باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند.« او از در نظر گرفتن 
ضریب ویژه برای اخذ مجــوز ورود به طرح ترافیک برای 
اقشار خاصی همچون جانبازان و بیماران خاص خبر داد: 
»جانبازان و بیماران خاص شرایطی خواهند داشت که 

بتوانند تا 50 درصد تخفیف دریافت کنند.«

روي خط خبر

پدر دانش آموز جیرفتی که مورد ضرب و شتم مدیر 
مدرسه قرار گرفته است: 

 معاونان مدرسه
کتک خوردن دانیال را تماشا کردند

کتک خــوردن  ماجــرای  اعتمادآنالیــن| 
دانش آموزش پایه هشتم جیرفتی از مدیر مدرسه، 
17روز پس از اتفاق رسانه ای شــد. پدر او می گوید 
چون از سوی نزدیکان مدیر مدرسه تهدید شده، بعد 
از حدود دو هفته تصمیم گرفته مسأله را به رسانه ها 
بگوید. از دو روز پیش تصویر و خبری در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که با وجود تمام اخبار 
به  ظاهر پراهمیت تــر، واکنش های زیادی به دنبال 
داشت. تصویر متعلق به پسربچه ای بود که صورتش 
بشدت آسیب  دیده و پیداســت که دندان هایش را 
هم شکسته اند. »دانیال رفیعی« دانش آموز 14ساله 
دبستان »شهید سعداهلل فاریابی«، بیش از دو هفته 
پیش چنان از مدیر مدرســه کتک  خورد که هنوز 
قادر به مدرسه رفتن نیســت و بدتر این که به گفته 
پدرش، آقای مدیــر نه تنها از آنها دلجویی نمی کند 
بلکه سعی کرده با ابزارهای مختلف خانواده دانیال را 
وادار به رضایت کند. با این حال امید سالجقه، رئیس 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش 
استان کرمان موضوع را خبری سوخته می خواند و 
می گوید: »این اتفاق تازه نیست. پرونده مدیر به هیأت 
رسیدگی به تخلفات کارکنان آموزش وپرورش ارسال 
شــده و تأکید هم کرده ایم که خارج از نوبت به آن 
رسیدگی شود. دلیل این که خانواده این دانش آموز 
هنوز به رسانه ای کردن آن می پردازند، برای خود ما 
هم نامعلوم اســت.« پدر دانیال به سالجقه این طور 
جواب می دهــد: »دلیل ما این اســت که هنوز هم 
هیچ کدام از مسئوالن آموزش وپرورش اهمیتی به 
ما نمی دهند، ســراغ هرکدام می رویم، می گوید برو 
شکایت کن. در این مدت از ما دلجویی نشده و حتی 
تهدید هم شده ایم. چاره ای ندیدیم جز این که موضوع 
را رسانه ای کنیم بلکه حساسیت روی این موضوع 
زیاد شود.« او ادامه می دهد: »اتفاق خیلی وحشتناکی 
افتاده، بچه من بشــدت آســیب دیده. بدتر این که 
واکنش مسئوالن آموزش وپرورش جیرفت ناراحتی 
ما را بیشتر کرده است، حتی در همان روزهای اول 
فردی که خودش را کارمند حراست آموزش وپرورش 
اعالم می کرد، سراغ ما آمد و گفت که اگر موضوع را 
پیگیری کنیم، دانیال را در هیچ مدرسه ای در جیرفت 
ثبت نام نمی کنند.« پدر دانیال ماجرا را این طور تعریف 
می کند: »پنجم دی ماه پسرم و دو دانش آموز دیگر در 
حیات مدرسه گالویز می شوند و همه شان را به دفتر 
مدرسه می برند. با آن دو که از بستگان مدیر مدرسه 
بوده اند، کاری ندارند و فقط پسر من را نگه می دارند. 
مدیر مدرسه اول یک مشت به صورت دانیال می زند 
که باعث می شود لبش پاره شود و دندانش بشکند. 
دانیال به خاطر این ضربه به زمین می افتد و حتی با 
این شرایط مدیر او را رها نمی کند بلکه شروع می کند 
به لگــدزدن. یکی از این ضربه ها بــه صورت دانیال 
می خورد و باعث می شود بینی اش بشکند. بعد او را 
با همان وضع به خانه می فرستند. دانیال با پای پیاده 
و درحالی  که از بینی و دهانش خون می رفت، به خانه 
آمد. خدا شاهد است که نیمه بی هوش بود. االن لبش 
12 بخیه خورده، دندانش از ریشه شکسته، بینی اش 
گچ گرفته شده و بدنش بشدت کوفته و کبود است.« 
پدر دانیال از این که معلمان و معاونان مدرسه شاهد 
ماجرا بوده انــد و کاری نکرده اند، بشــدت ناراحت 
است و می گوید: »باورم نمی شود که بقیه همین طور 
نشسته اند و کتک خوردن یک بچه را تحمل کرده اند، 
این جا تنبیه هایی مثل ســیلی زدن تا حدی عادی 
اســت اما این که مدیر بچه را این طــور به باد کتک 
گرفته و بقیه هم واکنشی نشان نداده اند، برایم خیلی 
تعجب آور و ناراحت کننده است.« او از مزاحمت هایی 
که بعد از این اتفاق برایشــان پیش آمده هم شاکی 
است و می گوید: »اینجا شهر کوچکی است و اغلب 
همدیگر را می شناســند. وقتی یک نفر با نفوذ باشد 
به راحتی می تواند روی بقیه تأثیــر بگذارد. از روزی 
که دانیال کتک خورده تا اآلن دایم به ما می گویند اگر 
رضایت بدهی به نفع خودت است.حتی مدیر مدرسه 
هم اعالم پشــیمانی نکرده و می گویــد اذیت کرد، 
کتکش زدم! همین حاال هم به کارش ادامه می دهد 
و معلوم نیست دوباره چه زمانی بچه دیگری را بزند.« 
ســالجقه رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش وپرورش استان کرمان در جواب این که چرا 
مدیر تعلیق نمی شود و هنوز در مدرسه حضور دارد، 
می گوید: »تا وقتی نتیجه هیأت رسیدگی به تخلفات 
نیاید نمی توان کسی را مجازات کرد.« او درحالی این 
حرف را می زند که معموالً وقتی بروز چنین خشونتی 
واضح است، تا زمان روشن شدن ابعاد ماجرا از ادامه به 

کار فرد متخلف جلوگیری می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

کنکور باید از سال ۹8 متوقف شود
ایسنا| رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس از تالش کمیسیون متبوعش برای پیگیری 
حذف کنکور از  ســال ۹8 خبــر داد.  محمدمهدی 
زاهدی با بیان این که قانون حذف کنکور در  سال ۹2 
تصویب  شده و دولت موظف است آن را اجرا کند، گفت: 
»حضور وزیر آموزش وپرورش و وزیر علوم در دستور 
کار کمیســیون قرار دارد تا درخصوص روند اجرای 
این قانون گزارشــی را ارایه کنند؛ لذا از  سال ۹8 نباید 
کنکوری وجود داشته باشد.« زاهدی ادامه داد: »سال 
گذشته دولت کمتر از نصف میزان تعیین شده برای 
پژوهش در کشــور را اختصاص داده اســت که قانونا 
دیوان محاسبات باید با متخلفین این مسأله برخورد 
کند.«  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اســالمی در پایان با بیان این که دانشــگاه ها تاکنون 
مشــارکتی در اقتصاد مقاومتی نداشــته اند، گفت: 
»دانشگاه ها باور ندارند که باید به سمت آموزش های 

مهارتی حرکت کنند.« 
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