با پیشنهاد لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهوری و موافقت حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیس جمهوری
«موزهملیحقوق»تشکیلمیشود.برایناساس،معاونحقوقیرئیسجمهوریاعالمکرد«:بهمنظورگردآوری،حفظ
و بهرهبرداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون ،نامهها ،دستورهای هنجارگذار ،شیوههای رسیدگی و اجرای
عدالت ،اقدامهای حرفهای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیتهای ممتاز حقوقی که یقیناً میتواند در شناساندن
فرهنگ عمومی کشور ،معرفی دستاوردها و تحوالت حقوقی در دورههای مختلف ،ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشهها و
آموزههایحقوقیوشناساییمفاخرحقوقیکشورتأثیرگذارباشد،پیشنهادتأسیسوراهاندازی«موزهملیحقوق» رابه
رئیسمحترمجمهوریاسالمیایرانتقدیمکردهاستکهموافقتایشانرابههمراهداشت».

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

«موزه ملی حقوق»
تشکیل میشود

دروغ 250میلیون تومانی!

عکس:فارس

اســت .بههرحال این آموزش و پرورش است که به بسیاری
از اینآموزشگاهها و ناشران مجوز فعالیت میدهد .ما حتی
شــاهد تقدیر وزارت آموزش و پرورش از بعضی از ناشــران
کمک آموزشیهستیم درحالیکه چرا اصال باید به این کتب
نیازی وجود داشته باشــد .اگر کتاب درسی برای دانشآموز
کافی نیســت کتابها راپربار کنند .اگر هم کافی است که
دیگر چه نیازی به این کتابها و کالسها وجود دارد .من فکر
میکنم آموزش و پرورش باید بهجای اعالم عجز در برخورد
با مافیای کتب و کالسهای کمک آموزشی از ظرفیتهای
قانونی کــه در اختیار دارد ،اســتفاده کنــد.اتفاقا من فکر
نمیکنم این کارت زردی که به وزیر آموزش و پرورش داده
شد ،برای ایشــان بد باشــد چون میتواند برای خودوزیر و
مجموعهای که با آن کار میکنــد ،یک نیروی محرک برای
برخورد با مافیا باشد .خود وزیر هم به این موضوع اشاره کرد
و در آخر جلســه از شــخص من بابت کارت زرد تشکر کرد
و گفت که شــاید دیگران با دیدن این کارت زرد به جدیت
مجلس و انگیــزهمن برای برخورد با ســودجوها بیشــتر
توجه کنند.
آیا مجلس برای تذکر یا نظارت بر ابعاد تاثیرگذار
دیگر بر این حوزه هم برنامهای دارد؟
تــا جایی کــه در حوزه اختیــارات مجلس باشــد ،ورود
میکنیــم .از همه دســتگاهها هم انتظار داریــم که به این
موضوع حساس باشند ،چونهمان طور که خود وزیر تأکید
کرد سیطره کتابها و کالسهای کمک آموزشی بر مدارس
و خانوادهها وظیفه اصلی آموزش وپرورش را منحرف کرده
است و ما شاهدیم که نهتنها وظیفه پرورشی این نهاد به کلی
تحتتأثیر قرار گرفته ،بلکه وظیفه آموزشیاش هم خارج از
مسیر حرکت میکند.

در چند روز گذشــته ،انتشار یک تصویر همراه با ادعای نبود باتری قلب در
بیمارستان ریفرال شهیدرجایی ،جنجالهایی به دنبال داشت که درنهایت
به مشــکالتی بــرای هموطنان درگیر در ایــن زمینه ختم شــد ،اما جالب
اینجاست که اصل خبر استنادی نداشت و باتری قلب درحال حاضر به تعداد
کافی وجود دارد ،حتی مهدی یوسفی ،رئیس هیأتامنای صرفهجویی ارزی
در معالجه بیماران وزارت بهداشت هم در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده بود:
«ازسال گذشته تاکنون قیمت باتری قلب افزایش نیافته است و بیماران به
شائبههای بیاساس منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند».
اما ماجرا از تصویری شروع شد که در بیمارستان قلب شهیدرجایی تهران
که مردم منتظر را روی زمین و نیمکتها نشان میداد؛ تصویری که یکی از
خبرنگاران یک خبرگزاری معتبر توییــت کرده بود و در توضیح صف انتظار
مردم نوشته بود« :اینها بیمارانی هســتند که در انتظار باتری قلب هستند،
باتری قلبی که تا چندماه پیش  40تا 50میلیون تومان قیمت داشت و حاال
قیمت آن به 250میلیون تومان رسیده است».
ایرناپالس هم بعد از انتشــار این تصویر و توضیح خبرنگار مربوطه ،سراغ
سوژه رفته بود که مشخص شــده چنین چیزی آنطور که در توییت نوشته
شده ،نیست .حاال هم اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت و هیأتامنای ارزی
اعالم کردهاند هیچ کمبودی در این حوزه وجود ندارد .سیدسعید افتخاری،
مدیر بیمارستان شــهیدرجایی در اینباره گفته اســت« :مشکل از دیماه
شروع شــد ،زمانی که وقفه طوالنی برای ترخیص تجهیزات پزشکی ازجمله
همین باتری قلب در گمرک ایجاد شــد و همین وقفه دوماهه در ترخیص،
باعث ایجاد مشکل در تعبیه باتری قلب برای بیماران متقاضی شد».
او در ادامه توضیح داده؛ لیســت صف نوبت برای باتــری قلب از قبل هم
وجود داشته و چیز تازهای نیست؛ چراکه فرآیندی را برای بررسی و جراحی
و تحویل دارد .با این حال مشــکل دیماه هم به گفته مدیر بیمارســتان در
ســال  98حل شــده و درحال حاضر روال عادی درحال انجام است ،ضمن
اینکه هزینه باتری قلب درحال حاضر بــا قیمت آزاد57 ،میلیون تومان و با
بیمه 14میلیون تومان است ،نه 250میلیون! جالب اینجاست که در توییت
مربوطه همراهان بیمار و کســانی را که در بیمارســتان در انتظار ویزیت یا
نوبت درمانشــان بابت بیماریهای دیگر هســتند ،بهعنوان منتظران قلب
باتری معرفی کردهاند و همین امر هم به جنجالی رسیده که در کلیت صحت
نداشته.
هفته گذشــته چیزی شــبیه به همین نوع خبرســازی در سطح کالن
درباره ســهمیهبندی بنزین انجام شــد که واکنشهای مختلفی به دنبال
داشــت .در مجموع به نظر میرســد این نوع مطالــب و خبرها چیزی جز
تسویهحســابهای جناحی علیه دولت نیســت و صرفا به گرفتاری بیشتر
مردم میانجامد.

روز گذشته به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ،خالق شاهنامه،
سومین همایش ملی «روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی» در تاالر قلم کتابخانه ملی برگزار شد( .ایرنا)

ه هامون شده است.
بارندگیهای شدید چندماه اخیر باعث بازگشت زندگی به دریاچ 
(خبرآنالین)

در این تصویر زنان ایل قشقایی در روزهای سخت کوچ را میبینید .این تصویر در واقع
گوشهای از زندگی کوچ عشایر قشقایی که استقامت و بردباری زنان عشایر است را نشان
میدهد .استان اصفهان 9هزار و  605خانوار عشایری دارد که از این تعداد 4هزار و 797
خانوار از ایل قشقایی هستند و بیش از 6ماه ازسال در شهرستان ییالقی و کوهستانی
سمیرم زندگی میکنند( .ایرنا)

رعد و برق عصر روز دوشنبه در روستای کرم شهر بابک کرمان باعث تلفشدن  ۵۳رأس
دام شد( .مشرق)

حاشیه نویسی

خبر

طرح رمزهای یکبار مصرف
به تعویق افتاد
چندوقت پیش بانک مرکزی در راستای افزایش
امنیــت تراکنشهــای الکترونیکی و بــا توجه به
گستردهشــدن اســتفاده از خریدهای اینترنتی و
سوءاستفادههای سایبری از این تراکنشها ،اعالم
کرد از ابتدای خردادسالجاری طرح رمزهای دوم
یکبار مصرف در دستور کار قرار میگیرد .بنا به این
طرح ،رمزهای کارتهای بانکی باید توسط کاربران
تعییر میکرد .با این حال ،روز گذشته اعالم شد که
این طرح به تعویق افتاده است .دلیل این تعویق البته
از سوی بانک مرکزی اعالم نشــد اما شواهد نشان
میدهد که این تصمیم دو دلیل عمــده دارد؛ اول
آشنانبودناکثرکاربرانبافرآیندپیچیدهتغییررمز،
استفاده از اپلیکیشن و مسائلی از این دست .دومین
دلیل هم احتماال به وجود نداشتن زیرساختهای
مناسب برای اجراییشدن این طرح برمیگردد .در
واقع قرار بود رمزهای دوم ایستا از اول خرداد باطل
و استفاده از رمز دوم یکبار مصرف اجباری شود که
کلیتخبرایناستکهفعالبهتعویقافتاد.

اینفوگرافیک

ادامه از صفحه اول| اول :کاش جنــاب ابراهیمی
میفرمودند کجای مفاد قانون ذکر شده که طولکشیدن
عروسی بعد از ســاعت  24غیرقانونی است .یعنی االن در
شهرهای دیگر بعد از ساعت 24در عروسی میمانند ،دارند
کار مجرمانهای انجام میدهند یا نقده برای خودش قانون
ویــژهای دارد؟ بعد هم اینکه مردم در تمام دنیا عروســی
میگیرند .در همین مملکت ،در ســرزمینهای اسالمی
هزارا ن سال است مردم عروســی میگیرند و ممکن بوده
مراسم چند روز طول بکشد یا شب تا صبح ادامه پیدا کند
و تا حاال نشــنیدهایم برای عروسی محدودیت سه ساعته
گذاشته باشــند؟ یعنی به عقلشان نرســیده؟ چی بوده
مشکلشان؟
دوم :اینکه توصیه کنیم عروســیهایتان را ســادهتر
بگیرید و ریختوپاش نکنید و مهریهها ســبک باشــد،
همه توصیههای قشــنگی است و همیشــه به جوانها و
خانوادههایشان گوشزد میشود ،اما این چه ربطی دارد به
اینکه بگوییم شام ندهید؟ آنوقت چرا فقط برای عروسی؟
اگر موضوع کاهش هزینههاست ،چرا توصیه نشده مراسم
فوتوترحیمسادهتروبامیهمانکمتربرگزارشود؟یادرباره
ولیمه حجاج چرا توصیهای نشده؟ میدانید که در سنت ما
برایدادنولیمهبیناینهافرقیگذاشتهنشده،پسبزرگان
نقده چرا دلشان خواست بعضی مراسم را از بقیه جدا کنند؟

گزارش تصویری
جنجال باتری قلب و توییتی که حاشیهساز شد

کارتزرد،کمکمجلسبهوزیربودبرایبرخوردبامافیا!

االنفکرکنیدبهعروسیدعوتشدهایدوبهشماشامندهند
و بگویند خودتان گفتهاید ،ناراحت نمیشوید؟ برای اموات
باعث و بانیاش صلوات نمیفرســتید؟ شــما در عروسی
خودتانشامندادهاید؟
سوم :این قوانین و محدودیتها فقط برای شهروندان
درجه دو و سه است یا شامل درجه یکها هم میشود .یعنی
واقعااالنیکیازمسئوالنشهرنقدهبخواهدعروسیبگیرد،
به او توصیه میشود شــام ندهد یا عروسیاش سهساعت
بیشتر طول نکشد و زودتر هم بساط میهمانی و سوروسات
راجمعکند،یااینفشارهافقطبرایمامردمعادیاست؟
چهارم :کســی که چنین توصیههایی را میکند ،واقعا
متوجهاستکهموجبدلخوریهمهمیشود؟اینجادیگر
مومن و غیرمومن و انقالبی و غیرانقالبی هم مطرح نیست.
انصافا کی دلش میخواهد که به این امر و نهی تن بدهد و
براساسقانونخودنوشتهنقدهعروسیبرگزارکند؟بعداگر
گالیه و نارضایتی مطرح میشود ،حاشیهسازی و شیطنت
رسانهای اســت؟ هیچوقت فکر کردهایم که ممکن است
تصمیمات خلقالساعه و ایدههای فکرنشده ما ممکن است
باعثچنینگرفتاریهاییشود؟راستشبناداشتیمدرباره
دوچرخهسواری در اصفهان هم بنویسیم و از دوستانی که
هر روز به مسأله تازهای دامن میزنند ،تشکر کنیم که جا و
فرصتنشد.شایدبعدانوشتیم.
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پشت صحنه

وزیر آموزش و پرورش بابت
دریافت کارت زرد تشکر کرد

مسئوالن نقدهای عزیز ،شما در عروسی خودتان شام ندادهاید؟
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فاطمهذوالقدر؛نمایندهایکهازتوضیحاتمحمدبطحاییقانعنشد،درگفتوگوبا«شهروند»:

دیروز وزیر آموزش و پرورش برای جواب دادن به سواالت
تعدادی از نمایندهها درباره رشــد بیرویه آموزشــگاههای
علمی آزاد وکتابهای کمک آموزشــی به خانه ملت رفت.
او در جــواب انتقادهــا از اقدامات آموزش و پــرورش برای
مقابله با مافیای آموزشــگاههاو کتب کمک آموزشی گفت
و اعالم کرد که با وجود ســیطره این مافیا و قدرت زیاد آن،
اقدامات آموزش و پــرورش باعث کاهشچشــمگیر نفوذ
کمک درســیها و آموزشگاهها شده اســت ،اما تا وقتی که
کنکور وجود داشته باشد شرایط به سختی قابل تغییر است.
در نهایت اما نمایندههای مجلس از توضیحات وزیر آموزش
و پرورش قانع نشدند و به او کارت زرد دادند .فاطمه ذوالقدر
یکیاز کســانی بود که از جوابهای محمــد بطحایی قانع
نشده بود ،در گفتوگو با «شهروند» دالیلش را توضیح داد.
از زمانی که محمد بطحایی به آموزش و پرورش
آمده باب مقابلــه با کالسهــا و کتابهای کمک
آموزشی بیشتر باز شده است ،پسچرا شاهد کارت
زرد دادن به او بودهایم؟
قطعا ما از وزیری که تازه نزدیک به دوسال است کارش را
شروع کرده توقع نداریم که ناگهان یک رویه چندین ساله و
پرسودبرای عدهای را تغییر دهد ،اما بههرحال ایشان از نظر
جایگاه و مسئولیتی که دارند مورد سوال قرار گرفتند و ما از
جوابهایایشان قانع نشدیم چون احساس کردیم آموزش
و پرورش اگرچه بهتــر از دورههای قبل عمل کرده ،اما هنوز
همچنان که باید و شایداز ظرفیتهای قانونی خودش برای
مبارزه با این پدیده شوم استفاده نمیکند.
چقدر از مبارزه با این پدیده منحصرا در اختیار
آموزش و پرورش است؟
من معتقدم که بخش بزرگی از آن در اختیار این وزارتخانه

بستن کمربند میتواند خطر
مرگ و میر را در سرنشینان
صندلی عقب ۲۵ ،تا  ۷۵درصد
کاهش دهد.

رویداد

سرمربی جدید تیم ملی در یک نگاه
دراینتصویراینفوگرافیککهتوسطاعتمادآنالینتهیهشده،سوابقمارکروبرویلموتسرا
دریکتصویرمیبینید.

