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رویداد

 ایران بدون فغاني
ایران با قلعه نویي

ادامه از صفحه اول| قلعه نویي با اســم و بدون اســم، اتهامات 
مهم دیگري را هم متوجه بهترین داور تاریخ فوتبال ایران كرد. خبر 
خوش براي امیر اما این است كه فغاني از ایران مي رود. كسي كه براي 
قضاوت در هر مسابقه لیگ كمي كمتر از یك میلیون تومان دستمزد 
مي گرفت و در همین فضا تبدیل به چهره اي جهاني شد، حاال مي رود 
تا میدان در اختیار مربیاني باقي بماند كه براي هر فصل كار، بیش از 
3میلیارد تومان قرارداد مي بندند، اما نهایت افتخارشان یك پیشنهاد 
تاییدنشده از پاختاكور ازبكستان است كه هرگز به هیچ كجا نرسید 
و اهالي فوتبال خوب مي دانند چه داستان هایي پشتش بوده! امیر 
قلعه نویي با 25 سال سابقه مربیگري در ایران همچنان هیچ افتخار 
بین المللي قابل ذكري نــدارد، اما علیرضا فغاني را كه در بزرگترین 
میدان هاي دنیا سوت زده بود، زیر رگبار بي رحمانه ترین واژگانش 
مي گرفت. فغاني بدون غرولند تا پاي فینال جام جهاني رفت و هرگز 
هم بر سر مردم منت نگذاشت كه باید مجسمه اش را مي ساختند، 
امثال قلعه نویي اما هنوز فكر و ذكرشان درگیر این است كه فوتبال 
ایران از دســت مربیان چشم رنگي بیرون بیاید. كاش مي فهمیدي 
همه چیز به رنگ چشم مربوط نیست اخوي. ایران، بدون آنهایي كه 
مي روند یك رنج دارد و با برخي از آنهایي كه مي مانند، یك رنج دیگر. 

سفرت بخیر آقاي فغاني!

 

گزارش تصویری
روزهای گذشته بارها شاهد رد و نشانی از قوه قضائيه در اتفاقات پر حاشيه بودیم

هفته پر چالش دستگاه قضا
طی روزهای گذشته قوه قضائیه با چالش های مختلفی روبه رو بوده است، چالش هایی 
که اغلب از دل فضای مجازی شروع شــده و کم کم دستگاه قضا را وادار به موضعگیری یا 
پاسخگویی کرده اند. در مواردی هم خبر رســیده که شخص  رئیس قوه قضائیه وارد گود 
شده و دستوراتی برای پیگیری داده است. مثل احکامی که برای متهمان پرونده معروف 
به کارگران  هفت تپه صادر شده بود. صبح یکشنبه خبر احکام صادره برای عده ای ازجمله 
اسماعیل بخشی، چهره اعتراضات کارگری  هفت تپه به شبکه های اجتماعی رسید و موج 
واکنش ها به حدی باال گرفت که درنهایت خبرگزاری قوه قضائیه از دســتور ویژه  رئیس 
این قوه در مورد این ماجرا خبر داد. نکته مهم در دســتور ویژه رئیس دستگاه قضا، تأکید 
بر تجدیدنظر و »رسیدگی  منصفانه« این پرونده بود. خبرگزاری میزان در توضیح دستور 
رئیسی نوشت: »آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه،  دستور ویژه ای درخصوص 
احکام صادره در برخی پرونده های اخیر صادر کــرد. رئیس قوه قضائیه درخصوص آرای 
صادره از  ســوی یکی از شــعب دادگاه انقالب در برخی از پرونده های اخیر دستور داد به 
سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران  تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت 
گیرد.« کمی بعد هم غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت وگو با همین 
 خبرگزاری گفت: »رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این اســت که باید میان مفســدان 
اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که  در اثر فشار اقتصادی و مشکالت معیشتی حتی 
اقدامات مجرمانه می کنند، تفکیک جدی قایل شد و با گروه اول درنهایت قاطعیت  و با اشد 
مجازات و درخصوص گروه دوم باید با تســامح و رأفت برخورد کرد. رئیس قوه قضائیه بر 
شنیدن صدای کارگران تأکید  دارند و بر این باورند که به جای برخورد های شدید قضائی 
و امنیتی، باید زخم عالج و مشکالت کارگری و معیشتی را مرتفع کرد  تا حتی اگر کسانی 
خواســتند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمینه سوءاستفاده برای 
آنها نباشد؛ بنابراین،  دیدار با کارگران و شنیدن مشکالت و مطالبات آنها جزو برنامه های 

آیت اهلل رئیسی در سفر های استانی بوده است.« 
کاربران شــبکه های اجتماعی هنوز این ماجرا را به خوبی تجزیه و تحلیل نکرده بودند 
که ماجرای دستگیری شبنم نعمت زاده به دستشان رسید. خبری که مهمترین نکته آن 
تعیین زمان محاکمه نعمت زاده بود. درواقع ظهر یکشنبه  قاضی مسعودی مقام در پایان 
جلسه پرونده بانک سرمایه از محاکمه شبنم نعمت زاده در دوشنبه هفته آتی خبر داده و 
گفته بود  پرونده شرکت های داروییـ  که دختر وزیر سابق ازجمله متهمان آن استـ  در 

شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی  خواهد شد.  
یکی دیگر از چالش هایی که دســتگاه قضا طی روزهای گذشته با آن دست به گریبان 
بود، خودسوزی دختری است که گویا می  خواسته برای دیدن فوتبال به ورزشگاه برود، اما 
دستگیر شد و درنهایت در برابر یکی از واحدهای قضائی دست به خودسوزی  زد. با مرگ 
این زن جوان ماجرا برای دستگاه قضا پیچیده تر هم شد و رسانه های وابسته به قوه قضائیه 
بارها اعالم کردند که حکم 6ماه حبس برای او صادر نشده و پرونده اش در مرحله رسیدگی 

بوده است.  

ذره بین

شــهروند| در همه ســال هایی که از اعالم آمارهای مربوط به 
کودکان بازمانده از تحصيل در ایران می  گذرد، اســتان های کمتر 
توسعه یافته دراین باره در صدر جدول بوده اند؛ سيستان و بلوچستان، 
 کهگيلویه وبویراحمد، خراسان شمالی و ... . عالوه براین همواره بخش 
وســيعی از کودکان بازمانده از  تحصيل ایرانی را دختران تشکيل 
می دهند که یا از ابتدا وارد مدرســه نمی شــوند یا تعداد زیادی از 
آنها  پس از پایان متوســطه اول، کالس درس را برای هميشه ترک 
می کنند و عازم خانه بخت می شــوند؛  کودکانی که ازدواج آنها در 
سال های گذشته بارها خبرساز شده و تالش های مجلس و دولت 
برای  مقابله با ازدوج آنها هم تاکنون نتيجه ملموســی دربر نداشته 
است. آمارهای رســمی می گوید که  خراسان شمالی در این زمينه 
در باالی جدول قرار دارد و پارســال دست کم یک هزار و ٣٣ دختر 
 دوره متوســطه ترک تحصيل کردند.   دو روز پيــش، تویيتی در 
تویيتر دست به دست شــد به نقل از مدیر یک مدرسه شبانه روزی 
در  خراسان شمالی که منطقه ای ترکمن نشين است. او برای یکی از 
کاربران نوشته است:   »به خاطر  خشکسالی ها و خرابی وضع فروش 
دام، بسياری از دختران دیگر مدرسه نمی آیند؛ یا عروس شده اند  یا 
در خانه قالی می بافند برای کمک به خانواده. امسال ١5۲ هزار دختر 
از تحصيل بازماندند؛ یکی از  تأثيرات جنسيتی تغيير اقليم.« موضوعی 
که حاال عالوه بر دیگر دالیلی که در ســال های قبــل درباره  ترک 
تحصيل دختران دانش آموز در استان های خراسان رضوی، شمالی و 

جنوبی مطرح است و  واکنش هایی را به دنبال داشته.  
   بازماندن ساالنه حدود ۲۰ درصد

دختران خراسان شمالی از دوره متوسطه دوم
روستانشينان خراسان شمالی به دالیل مختلفی کالس درس را 
رها می کنند؛ مشکالت اقتصادی  خانواده، نبود مدرسه در نزدیکی 
روستا و همچنين ازدواج دختران در سنين پایين. پيش از این مدیر 
 کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آمــوزش و پرورش در بجنورد 
از بازماندن حدود ۲0 درصد از  دختران اســتان خراسان شمالی از 
تحصيل خبر داده بود؛ »فرحناز مينایی« آذر پارسال دراین باره  گفته 
بود: »شناسایی و حمایت 4 هزار کودک بازمانده از تحصيل کار بزرگی 
اســت. درحال حاضر   ١9 درصد از دختران به دوره متوســطه دوم 
وارد نشده و از تحصيل باز می مانند که این رقم بزرگ و  آمار خوبی 
نيســت .  « عالوه براین پيش از این مدیرکل دفتر امور آسيب های 
اجتماعی وزارت رفاه از  محروميــت حدود ٣۲5 هزار نفر از واجدین 
شــرایطی گفت که به دالیل مختلف در مدرســه و کالس  درس 
نيستند. »احمدرضا پرنده« دراین باره گفته بود:   »حدود ٣۲5 هزار 
نفر ازجمله واجدین  شــرایطی بودند که باید در مدرســه باشند، 
ولی نبودند. از این تعداد 9۶ هزار نفــر اصال در دوره ابتدایی  ثبت نام 
نکردند .  « این 9۶ هزار نفر در مقطع ســنی ۶ تا ١١ سال اند که البته 

همه بازماندگان از  تحصيل نيســتند، چراکه در دوره های بعد هم 
تعدادی از دانش آموزان به دالیل مختلف از مدرســه  بازمی مانند.   
اما چندسالی است که تالش ها برای شناسایی کودکان بازمانده از 
تحصيل افزایش یافته و در کنار  وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه، 
ثبت احوال و وزارت ارتباطات با همکاری همدیگر تالش می کنند 
 که به آمار دقيقی از بازماندن مدرســه دست یابند. روند شناسایی 
این کودکان به این صورت اســت که  ابتدا مشخصات دانش آموزان 
ثبت نام شده در مدرسه از آموزش وپرورش گرفته می شود و پس از 
 آن هم ثبت احوال اطالعات کودکان در سن ۶ تا ١١را که باید مدرسه 
می رفتند، شناسایی می کند.  براســاس این اطالعات استان های 
سيستان وبلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، 
 فارس، آذربایجان غربی و خراسان شمالی بيشترین تعداد بازماندگی 

از تحصيل را داشته اند . 
   بيش از ۱۲درصد ازدواج های خراسان شمالی

مربوط به دختران کمتر از ۱۵سال است
نگاهی به آمار رسمی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ارتباط 
شفافی بين ميزان ازدواج کودکان  و بازماندن از تحصيل وجود دارد و 
در استان هایی با آمار باالی ازدواج کودکان، ميزان بازماندن از  تحصيل 
هم باالست. خراسان شمالی یکی از این استان هاست که براساس آمار 
رسمی در باالی  جدول ازدواج کودکان و دختران زیر ١5 سال قرار دارد. 
سال 9۶ در این اســتان 8 دختر زیر ١0  سال و یک هزار و ١45 دختر 
١4ساله و کمتر ازدواج کردند و این درحالی است که در این سال تعداد 
 کل ازدواج های استان خراسان شمالی 9هزار و ۲0۲ مورد بوده است. 
به عبارت دیگر در ســال 9۶  بيش از ١۲.5 درصد ازدواج های رخ داده 
در استان خراسان شــمالی، مربوط به دختران ١4 ساله و  کمتر بود. 
عالو براین آمار سن ازدواج مردان در این استان هم تااندازه ای متفاوت تر 
از دیگر استان های  کشور است. به عنوان مثال سال 9۶ در این استان 
9 پسر زیر ١5 ســال و 7١۶ پســر ١9 ســاله و کمتر  ازدواج کردند؛  
8 درصد ازدواج های رخ داده در این استان مربوط به مردان ١9ساله و 
کمتر است.  عالوه براین، ميانگين سن ازدواج دختران روستایی هم تا 
اندازه ای این موضوع را شفاف می کند. درباره  معيار ميانگين سن ازدواج 
زنان روستایی در سال 9۶، خراســان رضوی کمترین سن ميانگين 
ازدواج  یعنی ١8.5 ســال را دارد و پس از آن ميانگين سن ازدواج زنان 
روستایی خراسان شمالی ١8.7 سال  است. در همين مقياس ميانگين 
سن ازدواج زنان روستایی استان تهران ۲٣.۲ است که این مقایسه  به 
خوبی پایين بودن سن ازدواج زنان روستایی در استان خراسان شمالی 
را نشان می دهد. آمارهای  رسمی ســازمان ثبت احوال هم می گوید 
 سال 95، خراسان شمالی ســومين اســتان ایران در جدول  ازدواج 
دختران کمتر از ١5 سال بوده است و در این سال نزدیک به ١۲ درصد 

ازدواج های این استان  مربوط به دختران کمتر از ١0 سال بوده است.  

 ساالنه نزدیک به ۲۰ درصد دختران دوره متوسطه خراسان شمالی
از تحصيل باز می مانند

 تغییرات اقلیمی
دامن دختران را می گیرد

  چند سالی اســت که همزمان با رویدادهای ملی و مذهبی به ویژه ایام عاشورا، تالش های زیادی 
برای جلوگیری از ریختن زباله و فشار بر پاکبان ها در شبکه های اجتماعی انجام می شود، این تصویر 

هم از همین جهت با استقبال کاربران فضای مجازی روبه رو شد.

خیمه سوزان ظهر عاشورای حسینی در قم

  بانوی زرتشتی یزدی برای عزاداران حسینی اسفند دود می کند/ رویداد 24

  دعوت کلیسای سنت اندریوس یونایتد شهر ونکوور کانادا از شیعیان برای یک شب عزاداری محرم
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محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات درباره 5 الیحــه جدید فضای مجازی و 
این که این الیحه چه زمانی  اجرایی خواهد شد، گفت: »الیحه جدید فضای مجازی در کميسيون فرهنگی 
درحال بررسی است و باید گفت بحث رســيدگی به  فضای مجازی کامال جدی است .   چارچوب های قانونی 
مورد نياز برای فضای مجازی در قالب  5 الیحه تدوین شــده است .   برخی از  مقررات باید حذف شود. حقوق 
افراد در فضای مجازی و مسائل این چنينی نياز به چارچوب دارد که در کشور ما وجود  ندارد، فقدان همين 
امر کسب و کارها را دچار مشکل می کند. به طور مثال رسانه ها نياز به آزادی عمل دارند که با چارچوب های 

 سنتی با آنها برخورد می شود .

وزیر ارتباطات :

 رسانه ها
 نیاز به آزادی

عمل دارند
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعيين کنيد. این مکان 

می تواند زیر یک ميز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

ادامه از صفحه اول| ولي بعید اســت 
تعداد خودروهــاي مذكور كه اعالم شــده 
تعداد محدودی اســت و چندصد دســتگاه 
تجاوز كنــد و به طور قطــع ورود این تعداد 
خودرو به بــازار ذره اي در قیمت خودرو اثر 
كاهنــده نمي گذارد و  كمــاكان قیمت بازار 
خودروی دنــا همــان 150 میلیون خواهد 
بود. بنابراین فروش مثال صد دســتگاه دنا به 
قیمت 110 میلیون تومان،  معادل 4میلیارد 
ارزان فروشــي اســت كه به جیب صد نفر 
خریدار مــي رود. این صد نفر چه كســاني 
هستند و چرا باید هركدام 40  میلیون تومان 
ســود كنند؟ اگر افرادي كامــال تصادفي و 
اتفاقي هســتند كه ثبت نام كرده اند، در این 
صورت همه انتقادات براي راه  انداختن یك 
بخت آزمایی 40 میلیون توماني اســت و هر 
فردي كــه زودتر ثبت نام كند، برنده اســت 
و اگر از افراد آشنا هســتند كه باز هم رانت 
كالني به صورت خصوصي توزیع شده است. 
البته مدیري كه ایــن خودروها را به صورت 

 تصادفــي توزیع كند، خیلــي عاقالنه رفتار 
نكرده است، و البته عاقل ترین و متعهدترین 
مدیر كسي است كه بتواند خودرو را به قیمت 
بازار بفروشــد و درآمد آن را صرف پرداخت 
 بدهي شــرکت، افزایــش كیفیــت و رفاه 

كارگران و توزیع میان صاحبان سهام کند.
اكنون درباره اقدام مدیرعامل جدید چه باید 
گفت؟ اگر قانونی رفتار کند آیا نباید معترض 
شــویم كه چرا اموال ملت و كارگــران را به 
افراد محدود )یا  تصادفــي یا رفاقتي( ارزان تر 
از قیمت واگذار مي كنید؟ آیا چنین مدیري 
شایسته تر نیست كه پاسخگو باشد تا مدیري 

كه خودرو را به  قیمت روز فروخته است؟
ریشــه اصلي فســاد، افــراد بي وجدان و 
زیاده خواه نیستند، بلكه مقررات فسادآفرین 
اســت كه مردم عادي و حتي خیرخواه را در 
تله فساد  اســیر مي كند. به نظر می رسد این 
سیاست فروش زیر قیمت بازار بدون تردید 
تمســخرآمیز و به ضرر کارخانــه و کارگر و 

مردم است . 

مسخره است ! 

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم!
ادامه از صفحه ۲ | درباره دســته دوم در این سال ها کم نشنيده ایم. همين هفته های اخير، 
پيگيری های قوه قضائيه در پرونده های مالی و گرفتار شــدن ده ها ســرمایه دار و دانه درشت در 
تورهای اطالعاتی، نام چند مداح را هم بر سر زبان ها انداخت؛ کسانی که با افراد متمول آمد و شد 
حسابی دارند و حتی شراکت و معامله می کنند؛ معامالتی که شاید در آینده برایشان دردسرساز 
هم بشود. در روزهای گذشته هم رئيس بســيج جامعه مداحان از به دام افتادن شبکه ای نفوذی 
گفت که در اسرایيل آموزش دیده اند و قرار بوده عمليات روانی خود را در کشور انجام بدهند. اینها 
را بگذاریم کنار اخبار ناخوشایندی که بعضا نام مداحان را لکه دار کرده است. از تصاویر نامتعارف 
تا کلمات درشت و موهن. همه اینها در جایی است که شغل مداحی برای مردم ما شغلی مقدس 
است و خود مداحان افرادی معتبر و قابل اطمينان اند. اکثریت مداحان هم سيره ای معنوی دارند 
و زندگی شان در پایين ترین ســطوح جامعه است. این در مورد مداحان قدیمی هم بيشتر صدق 
می کند. پيرغالمانی که منش پهلوانی داشتند و برای خدمت و مداحی چشمداشتی نداشتند. حاال 
شاید با عوض شدن اوضاع و اقبال بيشتر به کار مداحان، اوضاع اقتصادی این صنف هم عوض شده 
باشد که گریزی نيست. نکته این است که وقتی این همه نوجوان و جوان برای مداحی به کالس ها و 
مکاتب هجوم می آورند، در کنار همه آموزه ها درباره خوانش و ادبيات و مقتل و تاریخ، چقدر فروتنی 
و اخالق به آنها تدریس می شود. چقدر به آنها گفته می شود که این کار عشق است و عاشق نباید 
دنبال مطاعی باشد و نمی شود الف عشق زد و از ایثار و شهادت گفت و با لذت و ثروت زندگی کرد. 
اگر به سلبریتی های ورزش و سينما ایراد می گيریم و آنها را به زندگی الکچری و فاصله گرفتن از 
جامعه متهم می کنيم، یادمان باشد که باالتر از آنها و الگوتر از آنها برای بچه های ما مداحانی هستند 

که باید اسوه اخالق و افتادگی باشند.  
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