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پیشخوان

گزارش «همدلی» از وضعیت شغلی دستفروشان در آستانه سال نو

همدلی| گروه اجتماعی :هرچند دستفروشی فقط
مختص به ایام نوروز نیست و در بقیه ایام سال نیز عدهای
هستند که با این نوع کاسبی امرار معاش میکنند ،اما
در هفتههــا و روزهای نزدیک به نوروز ،دستفروشــان
مخصوصا در کالنشهرها حضوری گسترده تر در معابر
و پیادهروهای شهر دارند.
نســیم نوروز  ۹۸از هم اکنــون و در حالی که هنوز
اسفندماه از راه نرسیده ،وزیدن گرفته است.
هرچه به اسفندماه نزدیک می شویم جنب و جوش
شب عید را در کوچه و خیابان شهرها فزونی می یابد.
هرجــا پا میگذاری از کوچــه و خیابان تا مغازهها و
مراکز تجاری ،جنبوجوش مردم و شوق خرید سال نو را
میتوان به نظاره نشست.
در این میان یکی از مشخصههای پررنگ در کوچه و
خیابا ن در این ایام از سال هجوم وسیع دستفروشان در
هر کوی و برزنی است.
دستفروشانی که دارایی خود را روی سطح و زیراندازی
در کــف خیابان پخش کرده و بــا فریاد زدن و معرفی
اجناس خود دنبال جذب هر چه بیشتر مشتری و فروش
کاالهای خود هستند.
با این حال دستفروشی شغلی پر ریسک هم هست و
هر آن این حرفه می تواند چون سطحی لغزنده فروشنده
را در معرض تخلف از قانون سوق می دهد.
با وجود اینکه در قانون دستفروشــی جرم محسوب
نمیشــود ،اما آنطور که برخی مسئولین کالنشهرها
معتقدند؛ از آنجایی که کار دستفروشان در مواقعی باعث
ســد معبر و اخالل در نظم عمومی میشــود میتواند
اقدامی مجرمانه تلقی شود.
در همین رابطه صبح روز گذشــته یک فوریت طرح
ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشــان و ...در شهر
تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و
حجت نظری پیشنهاد دهنده این طرح با بیان اینکه این
طرح مربوط به ساماندهی دستفروشان ،وانتهای باری
و ونهای سیار است ،گفت :متأسفانه نظارتی بر فعالیت
آنها نمیشود و به همین دلیل برخی از عوامل شهرداری
اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد میکنند و عم ًال
این پول به حســاب شهرداری واریز نمیشود و ممکن

دستفروش مجرم نیست

است هر فردی بر اساس تصمیم و تشخیص خود رفتاری
را داشته باشد.
نظری با بیان اینکه قانون صراحتاً در مورد سد معبر
واکنش نشان داده اما دست فروشی مسکوت مانده است
گفت :الزم است این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم با
همراهی شرکت ساماندهی مشاغل نسبت به ساماندهی
دستفروشان ،وانتبارها و غیره اقدام کنیم.
همچنین در این جلسه خزانهدار شورای اسالمی شهر
تهران گفت :این طرح نباید دســت فروشی را رسمی و
قانونی کند.
به گزارش ایســنا ،حسن رســولی در صد و بیست و
سومین جلســه علنی شواری اســامی شهر تهران با
اشاره این که طرح ساماندهی دست فروشی باید منافع
عامه را در نظر بگیرد ،گفت :طرح ســاماندهی مشاغل
ســیار در شهر تهران با قانون شهرداریها مصوب سال
 ۱۳۴۸مغایرت دارد .با مصوب کردن این طرح ،دســت

فروشــی در تهران رسمی و قانونی میشود و نباید این
کار را انجــام دهیم .وی افــزود :در تبصره یک بند دو
ذیل ماده  ۵۵قانون شهرداری ،دست فروشی به عنوان
یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر
معرفی میشوند .همچنین بر اساس این ماده قانونی برای
شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان
یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
آن طور که از ســخنان مسئوالن می توان استنباط
کرد اینکه خالءهای قانونی از یک سو و وضعیت نامطلوب
اقتصادی از ســوی دیگر ،مسئله دستفروشی را بیش از
پیش بغرنج ساخته است.
در همین رابطه یک کارشــناس ارشــد بازار با بیان
اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و جامعه امروز
دستفروشی به یک شغل تبدیل شده است ،به همدلی
گفت :اگر دستفروشی را معضل بدانیم ،ریشه این معضل
را بایــد در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت های

واکنش آموزش و پرورش به حبس
دانشآموز اتیسمی در اتاق مدیر مدرسه

شغلی دانست.
بنابراین در صــورت رفع معضل بیکاری ،بخش قابل
توجهی از این عارضه نیز از بین خواهد رفت.
«مهدی اسدی» افزود ،در پدیده دستفروشی از طرفی
فــردی نیاز به کار و درآمد دارد تا بتواند به آن وســیله
ارتزاق کند و به امور نامشروع روی نیاورد و از طرف دیگر
قوانین اجازه سد معبر به او را نمیدهد.
این تضاد منافع بین دســتفروش بهعنوان کاســب،
و مامور شــهرداری بهعنوان مجری قانون ،که هر دوی
آنان نیز معموال از قشر محروم جامعه هستند اغلب باعث
تقابل و رویارویی میشود.
اسدی با اشاره به گستره پدیده دستفروشی در برخی
از کشــورهای اروپایی بیان داشــت :در برخی کشورها
همچون فرانســه نیز با توجه به توسعه اقتصادی آنان و
همچنین با توجه با آن ادعا،و پیشینه تاریخی و نفوذ در
جامعه بین المللی نیز پدیده دستفروشی وجود دارد ،اما

با اتخاذ تدابیر مقتضی ،تالش شده این پدیده اقتصادی و
اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود و از مبدل شدن آن
به ناهنجاری جلوگیری شود.
این کارشناس بازار در ادامه میگوید :ندادن مالیات و
ایجاد ســد معبر همواره موضوعی است که باعث انتقاد
از دستفروشان میشود در صورتی که اگر دستفروشان
ساماندهی بشوند و مکانهای مشخصی به آنان اختصاص
داده شود این دو معضل نیز حل خواهد شد .چراکه در
صورت داشتن جا و مکان هم مشکل سد معبر مرتفع
خواهد شد و هم در چنین شرایطی ،امکان اخذ عوارض و
مالیات نیز از این گروه فراهم می شود اما الزم به یادآوری
است که امروزه پرداخت نکردن مالیات فقط مختص به
این قشر نیست و هم اکنون فعاالن اقتصادی و تولیدی
شناسنامه دار و مجوزداری هم وجود دارند که از پرداخت
مالیات شانه خالی می کنند و به بهانههای گوناگون در
صدد دور زدن آن هستند.
یک فعال اجتماعی نیز دراین باره گفت « :وقتی همه
مناسبات را پول و سرمایه مشخص کنند طبیعی است
که نگاه به دستفروشان یک نگاه خصم آلود باشد .باید
بستر توسعه شــهری بر پایه های فرهنگی بنا شود .تا
نوع نگاه ما به پدیده ها و از جمله دستفروشی را تغییر
دهــد .امیر پویان افزود :باید پذیرفــت افرادی که برای
تامین لقمه ای نان برای خود و خانواده شــان ساعتها
در سرمای زمســتان در خیابان بساط پهن می کند و
احیانا باعث ایجاد سد معبر نیز می شوند ،نه از روی شکم
سیری که به علل مشکالت اقتصادی و بیکاری گسترده
سال های اخیر به این کار پناه آوردهاند.
پویان افزود :امروزه ،شرایط بد اقتصادی حتی برخی از
مغازهداران را نیز به سمت دستفروشی سوق داده است.
این فعال اجتماعــی ادامه داد :اگر مدیریت اصولی را
در پیش گیریم حتی می توان در کشور دستفروشی را
تبدیل به یک المان و جاذبه گردشگری کنیم .در حال
حاضر در کشورهای دیگر چنین اتفاقی در جریان است.
ایــن فعال اجتماعی ادامه داد :به بیانی دیگر با طرح
های برخورد و جمعآوری دستفروشان نمیتوان صورت
مسئله را پاک کرد و تجربه نشان داده که این سیاستها
دیگر جواب نمیدهد.

آموزش

آغاز ثبتنام کنکور ۹۸
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :ثبت نام کنکور سراسری سال  ۹۸برای
پذیرش در رشتههای باآزمون دانشگاههای سراسر کشور از امروز آغاز خواهند شد.
حسین توکلی (مشاور عالی سازمان سنجش) با اعالم این خبر به ایلنا گفت :بر اساس برنامه
زمانی تعیین شده ثبت نام کنکور سراسری سال  ۹۸جهت پذیرش در رشتههای باآزمون برای
ورود به دورههای روزانه ،شبانه ،نیمه حضوری ،مجازی ،پردیسهای خودگردان دانشگاهها،
دانشگاه پیام نور ،دانشگاههای غیر دولتی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،ظرفیت مازاد
دانشگاه ها ،رشتههای تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسالمی صورت میگیرد.
توکلی ادامه داد :ثبتنام کنکور سراسری  ۹۸از فردا چهارشنبه  ۲۴بهمن از طریق سایت
سازمان سنجش آغاز و در روز پنجشنبه  ۲اسفند  ۹۷پایان میپذیرد .همچنین پذیرش در
هر یک از رشتهها بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشته انجام
میگیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :دفترچه راهنمای ثبتنام همزمان با آغاز
ثبتنام بر روی سایت سازمان سنجش منتشر میشود .کلیه داوطلبان عالقمند به تحصیل از
فردا  ۲۴بهمن میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق اطالعیه ثبت نام و
دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
وی تاکید کرد :کلیه داوطلبان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مطابق شرایط مندرج
در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراســری  ۹۸باشند .داشتن یکی از مدارک تحصیلی

شامل دیپلم نظام آموزشی جدید  ،۳-۳-۶دیپلم دوره چهارساله نظام آموزشی قدیم ،مدرک
پیش دانشگاهی ،مدرک کاردانی (فوق دیپلم) الزامی است .داوطلبان باید این مدارک را تا ۳۱
شهریور  ۹۸اخذ کرده باشند.
توکلی اظهار داشت :کسانی که با مدرک کاردانی (پزشکی یا غیر پزشکی) در این آزمون
شرکت میکنند باید تعهدات قانونی خود را گذرانده باشند .همچنین کسانی که دو مدرک
دیپلم دارند در صورت تمایل برای اعمال سوابق تحصیلی می توانند از دیپلمی که متناسب با
گروه آزمایشی مورد عالقه است استفاده کنند.
وی گفت :هر داوطلب بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی نظام آموزشی (دیپلم نظام
آموزشــی جدید و یا دیپلم نظام آموزشی قدیمی و یا مدرک پیش دانشگاهی) می تواند در
یکی از گروههای آزمایشی علوم تجربی ،علوم انسانی ،علوم ریاضی ،زبان و هنر شرکت کند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت :هر داوطلب میتواند در صورت تمایل عالوه بر شرکت
در گروههای آزمایشی اصلی در یکی از دو گروه های آزمایشی هنر و یا زبان و یا هر دو گروه
آزمایشی هنر و زبان شرکت کند.
وی تاکید کرد :هزینه ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی و با کارتهای شرکت عضو
شبکه بانکی شتاب از داوطلب اخذ میشود .هزینه ثبت نام  ۲۷۵هزار ریال ( ۲۷هزار و ۵۰۰
تومان) است که پس از پرداخت شماره سریال اعتباری  ۱۲رقمی به داوطلب داده میشود.
توکلی اظهار داشــت :در صورتی که داوطلب در گروههای آزمایشی دوم و یا سوم شرکت
کند ،موظف است  ۲۷۵هزار ریال دیگر به عنوان وجه ثبت نام در گروه آزمایشی دوم و ۲۷۵
هزار ریال دیگر به عنوان وجه ثبت نام در گروه آزمایشی سوم پرداخت کنند.
وی یادآور شــد :کسانی که عالقه دارند در زمان انتخاب رشته (پس از اعالم نتیجه اولیه)

رشــتههای تحصیلی دانشگاه پیام نور و دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و
غیرانتفاعی را انتخاب کنند باید مبلغ  ۱۳۸هزار ریال دیگر به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت
کنند و شماره سریال  ۱۰رقمی دریافت کنند .مشاور عالی سازمان سنجش گفت :داوطلبی
که عالقمند به استفاده از خدمات پیامک است میتواند مبلغ  ۲۸۱هزار ریال شامل  ۲۷۵هزار
ریال هزینه ثبت نام در گروه آزمایشی اصلی و  ۶هزار ریال هزینه استفاده از خدمات پیامکی
را پرداخت کند.
وی گفت :کارت شــرکت در آزمون سراسری ســال  ۹۸از روز  ۱۰تیر  ۹۸بر روی سایت
سازمان سنجش قرار میگیرد و داوطلبان ضرورت دارد از  ۱۰تیر تا  ۱۲تیر  ۹۸با مراجعه به
سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند .برای داوطلبانی
که متقاضی ثبتنام در یک ،یا دو و یا سه گروه آزمایشی هستند به همان ترتیب دو یا سه
کارت ورود به آزمون صادر میشود.
توکلی گفت :بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال  ۹۸در روزهای
پنجشــنبه و جمعه  ۱۳و  ۱۴تیرماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود .پس از
تصحیح اوراق نتایج اولیه آزمون سراسری سال  ۹۸به صورت کارنامه و در دهه دوم مردادماه
 ۹۸روی سایت سازمان سنجش آمو ش کشور قرار خواهد گرفت.
مشاور عالی سازمان ســنجش گفت :داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به
انتخاب رشته میشوند ضرورت دارد در مهلت تعیین شده و با توجه به ظرفیت انتخاب رشته،
رشــتههای خود را به صورت اینترنتی انتخاب کنند .بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده
نتیجه نهایی کنکور سراسری  ۹۸در نیمه دوم شهریورماه  ۹۸بر روی سایت سازمان سنجش
آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

شهری

گوشه
رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد

قول شهرداری برای افتتاح بخشی از خطوط  ۶و  ۷مترو تا پایان سال
رئیس شورای شــهر تهران با اشاره به وعده شهرداری تهران
برای افتتاح خط  ۶مترو تا پایان سال جاری ،گفت :چند ایستگاه
از خط  ۷نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشــمی در پایان یکصد و بیست
و سومین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر تهران در تشریح
مصوبات این جلسه در جمع خبرنگاران گفت :امروز دو دستور
کار توسط اعضای شورای اسالمی شهر تهران به نتیجه رسید که
نخست بررسی طرحی در خصوص نماهای شهر تهران بود که
آقای اعطا توضیحاتی دادند تا اصالح طرح به گونهای انجام شود
که مورد قبول هیات تطبیق فرمانداری تهران قرار گیرد.
وی افزود :بحث دوم درباره مشــاغل سیار و بیکانون بود که
کمیسیونهای مربوطه قب ً
ال بررسیهای الزم را در این خصوص
انجام داده بودند و با توجه به اینکه پیشنهادات بسیاری از سوی
اعضای شــورا درباره این طرح مطرح شــده بود ،وقت زیادی از
جلسه به بررسی این طرح اختصاص پیدا کرد ،اما نهایتاً این طرح
به تصویب رســید تا پس از تایید هیات تطبیق برای اجرا ابالغ
شود.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در خصوص احتمال رد این
طرح توسط هیات تطبیق فرمانداری تهران و مغایرت آن با قانون
گفت :قانون در این خصوص بسیار قدیمی است و با توجه به اینکه
امروز شهر مملو از دستفروشــان شده حتی خود وزارت کشور
نیز دســتورالعملی را در این رابطه در دست بررسی دارد .عالوه
بر این همه وزارتخانهها به فکر ســاماندهی این موضوع و مقابله
با آن هستند.
وی افزود :در گذشته دستفروشی تنها برای مشاغل روستایی
بوده که تولیدات خود همچون مرغ و تخم مرغ را به شهرهای کمی
که در آن دوران وجود داشــته ،بیاورند .در حقیقت دستفروشی

برای محصوالت خانگی بوده است ،اما امروز همه نوع کاال را شامل
میشود و معضل جدی را ایجاد کرده است .لذا همه به فکر این
افتادهاند که در خصوص دستفروشی تنها بحث ممنوعیت مطرح
نیست ،بلکه ساماندهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شــورای اســامی شــهر تهران در بخش دیگری از
صحبتهــای خود در خصوص بهرهگیــری از فاینانسها برای
خطوط مترو گفت :هر فاینانســی در بودجه سال جاری پیش
بینی میشود و برای سال آینده نیز قابل تمدید است که البته
باید شورای اقتصاد تمدید آن را به تصویب برساند .فاینانسهای
مربوط به مترو قدیمی هستند و سهمیه فاینانسهای خطوط
 ۷ ،۶و  ۳مترو موجود اســت که معادل  ۱.۵میلیارد یورو است
و شهرداری باید در شرایط فعلی از این فاینانسها بهره مناسبی
داشته باشد.
وی تاکید کرد :شهرداری تهران قول داده است که بخشی از
خط  ۶مترو حدود  ۱۰کیلومتر را تا پایان امســال افتتاح کند و
همچنین چند ایستگاه از خط  ۷مترو تا پایان سال به بهرهبرداری
برسد.

فروشنده سواالت تقلبی کنکور این بار سر مدرسان را کاله گذاشت
فردی که در پوشــش جذب مدرس برای آموزشــگاه های
مختلف اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده بود ،دستگیر
شد.
به گزارش ایســنا ،در تاریخ  ۲۵دی ماه امســال پروندهای
با موضوع کالهبرداری از شــعبه هشــتم بازپرسی دادسرای
ناحیه  ۶تهران به پایگاه ســوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ
ارجاع شــد که در جریان آن گروهی از شکات و مالباختگان
به مأموران پلیس اعالم کردند که از سوی مدیر یک مؤسسه به
نام «منشور ادبیان» مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند.
این افراد در اظهــارات خود به مأموران پلیس اعالم کردند
که از طریق فضای مجازی و همچنین آگهی تبلیغاتی یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار ،به مؤسسه ای به نام «منشور ادبیان»
که مدعی جذب مدرس برای تدریس در آموزشگاههای مختلف
بود ،مراجعه کرده و در زمان تنظیم قرارداد مبالغ مختلفی از
 ۴۰۰الی  ۶۰۰هزار تومان از آنان دریافت شــده اســت اما با
گذشت زمان این افراد به آموزشگاهها و دیگر مؤسسات علمی
معرفی نشده و در واقع از متقاضیان کالهبرداری شده است.
مأموران پلیس در ادامه تحقیقات خود در بررسی سوابق و
اسناد به دســت آمده از مؤسسه «منشور ادبیان» اطالع پیدا
کردند که این مؤسسه صرفاً یک مؤسسه کاغذی و فاقد هرگونه
مجوز قانونی در زمینه جذب مدرس و ...است و دفتر مؤسسه
نیز صرفاً یک مکان استیجاری با کاربری اداری است ،همچنین
در ادامه رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان موفق به شناسایی مدیر
مؤسسه مذکور به نام «سعید .م»  ۵۲ساله شدند.
بررسی سوابق سعید نشان داد که این فرد یکی از مجرمان
سابقه دار است که پیش از این نیز بارها به اتهام کالهبرداری در
پوشش فروش سواالت کنکور و جعل مدارک دولتی دستگیر
و روانه زندان شــده اســت .در همین راستا نیز اقدامات برای
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شناســایی محل اختفای این فرد آغاز و سرانجام این فرد در
تاریخ  ۱۳بهمن ماه در محدوده خیابان کارگر شناسایی و در
مخفیگاهش دستگیر شد.
با انتقال متهــم به مقر انتظامی این فــرد تحت بازجویی
قــرار گرفت و گرچه ابتدا منکر هرگونه کالهبرداری و ارتباط
بامؤسسه منشور ادیبان شــده بود ،اما پس از مشاهده ادله و
شواهد و نیز مواجهه با شکات به بزه انتسابی اقرار کرد.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
سرهنگ کامیار چهری؛ رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با تأیید این خبر گفت :برای متهم پروندهای تشکیل شد
و هم اکنون با قرار صادره از سوی مقام قضائیبرای شناسایی
ســایر جرایم ارتکابی و همچنین دیگر مالباختگان پرونده در
اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفته
اســت که در همین راستا نیز از مالباختگانی که بدین شیوه
و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت میشود تا برای
شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر -میدان نیلوفر
مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران بــه ادعای پدر
دانشآموز اتیســمی مبنی بر حبس فرزندش در اتاق مدیر
مدرســه واکنش نشــان داد .عبدالرضا فوالدوند (مدیرکل
آموزش و پرورش شهر تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
در واکنش به ادعای پدر دانشآموز اتیسمی مبنی بر حبس
فرزندش در اتاق مدیر مدرسه گفت :طبق بررسیهایی که
انجام دادهایم ،آن دانشآموزی که بیماری اتیسم داشته ،نزد
مدیر و مشاور و در اتاق آنها بوده است.
وی ادامه داد :طبق گزارشی که به دست ما رسیده است،
اولیا دیگر دانشآموزان از وضعیت دانشآموز مبتال به اتیسم
اعالم نارضایتی کردهاند ،زیرا دانشآموزی که اتیســم دارد،
نباید در مدرســه عادی درس بخوانــد .قبال به والدین این
دانشآموز اعالم شــده بود که باید فرزندشان را به مدرسه
استثنایی ببرند ،اما متاسفانه توجه نکردند.
مدیــر کل آموزش و پرورش شــهر تهران گفت :در حال
بررسی این مساله هستیم .به محض اینکه متوجه این مساله
شدم به کارگروه فوریت گفتم که مساله را بررسی کنند .این
کارگروه از مشاوران و مسئوالن مراکز مشاوره ما تشکیل شده
است ،از این رو فعال نمیتوان در این زمینه به قطعیت چیزی
گفت تا بررسیها تکمیل شود.
فوالدوند در پاســخ به این ســوال که پدر این دانشآموز
همچنین مدعی شده ،دانشآموزان دیگر نیز در این مدرسه
مورد ضرب وشــتم قرار گرفتهاند ،آیا این مســاله بررسی
شدهاســت؟ گفت :مــوردی در این زمینــه نداریم .ضمن
اینکــه طبق گزارش والدین دانشآموزان دیگر از حضور آن
دانشآموزی که دچار اتیسم است ،گالیهمند بودهاند.
وی با بیان اینکه تنبیه بدنی خط قرمز ما اســت ،گفت:
تنبیه ،تحقیر و توهین به دانشآموزان جرم است و ما نسبت
به آن حساسیت داریم و خط قرمزمان است و اگر گزارشی در
این زمینه باشد ،به طور ویژه دستور رسیدگی آن را میدهیم
تا با متخلف برخورد شــود.به هر حال کسی نه حق تنبیه
کردن را دارد نه توهین .ما خومان مدعی هســتیم و هرجا
چنین اتفاقی بیفتاد ،سریع بررسی میکنیم.

کرمانشاه
به جمع کالنشهرهای کشور پیوست

وزیر کشور در ابالغیه ای به استاندار کرمانشاه ،از تعیین
شهر کرمانشاه به عنوان کالنشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا ،وزیر کشور در این ابالغیه به بازوند استاندار
کرمانشاه ،با اشــاره به آخرین سرشماری رسمی کشور در
سال  ۱۳۹۵ناظر بر جمعیت  ۹۴۶هزار و  ۶۵۱نفری شهر
کرمانشاه و با توجه به آخرین برآورد جمعیت در شهر مذکور
توســط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در
دی ماه سال جاری و گزارش جمعیت یک میلیون و هفت
هزار و  ۱۸نفری این شهر ،اعالم کرد :شهر کرمانشاه در زمره
کالنشهرهای کشور قرارگرفته است.
گفتنی است بر اساس مصوبه شــورایعالی شهرسازی و
معمــاری ایران در تاریــخ  ۱۳۸۸-۱-۳۱با موضوع تعریف
مجموعه شهری و تبیین شــاخصهای آن ،در صورتی که
جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری ،یک میلیون نفر
و یا بیشتر باشد ،مجموعه شهری مذکور منطقه کالنشهری
نامیده میشود .همچنین با توجه به تبصره  ۲ماده  ۳۹قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،درصورتی که جمعیت شــهر،یک
میلیون نفر و یا بیشــتر باشد شهرمذکورکالن شهر نامیده
میشود.
شــایان ذکر اســت ،پیش از این هشت شهر مشهد ،قم،
شیراز ،اصفهان ،اهواز ،تبریز ،تهران و کرج به عنوان کالنشهر
شناخته می شدند که با تعیین کرمانشاه به عنوان کالنشهر،
تعداد کالنشهرای کشور ،به  ۹شهر رسید.

ناجتماعی:
عضوکمیسیو 
ازدواج مردان سنباال با دختران
کمسنوسال،غیرقانونیاست

عضوکمیســیوناجتماعی مجلس گفــت :ازدواج مردان
ســنباال با دختران کم سن و سال به معنای زیرسوالبردن
جایگاه اجتماعی و ارکان خانواده است.
حسن لطفی (عضو کمیسیو ن اجتماعی مجلس شورای
اسالمی) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره ازدواج دختران
کم سن و سال با مردان سن باال گفت :چنین ازدواجهایی به
معنای زیرسوالبردن جایگاه اجتماعی و ارکان خانواده است،
در این اقدام مقوله خانواده دیگر تعریفی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین ازدواجهایی جایگاه دین مبین
اسالم را خدشهدار میکند ،گفت :هیچ سنخیتی وجود ندارد
که مردی  ۵۰ساله با دختر  ۱۱ساله ازدواج کند.
لطفی عامل چنین ازدواجهایی را فقر و آسیب اجتماعی
دانست و تصریح کرد :خانوادهای که پذیرفته فرزندش با مرد
 ۵۰ســالهای ازدواج کند ،به طور حتم نرمال نبوده و ممکن
است به دلیل فقر این ازدواج را پذیرفته باشد ،این ماجرا باید
علتیابی و علتهای آن نیز بررسی شود.
وی در ادامه اظهار کرد :مردی که حاضر به ازدواج با دختر
 ۱۱ســاله میشود ،باید دالیلش مورد بررسی قرار گیرد .به
اعتقاد من زمینههای ازدواج در هر دو فرد باید بررسی شود
و این مرد  ۵۰ساله باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد.
عضو کمیسیو ن اجتماعی مجلس بیان کرد :نمایندگانی
که با ازدواج درسن پایین موافقت کردهاند ،قطعا ازدواج افراد
میان  ۱۳تا  ۱۵ســال را قبول دارند و ازدواج فرد  ۱۱ساله با
 ۵۰سال مدنظرشان نیست .همچنین افرادی که طبق شرع
عقیده دارند ،ازدواج دختر باید در ســن  ۹ســالگی صورت
گیرد ،ازدواج با سنین  ۱۵تا  ۲۰سال را قبول دارند و ازدواج
دختر کم سن و سال با مرد سن باال را نمیپذیرند ،چرا که
این ازدواج خالف قانون و همه مقدســات است ،دختر ۱۱
ساله حداقل میتواند با پسر  ۱۸ساله ازدواج کند.
لطفی درخصوص تضمین قانــون برای جلوگیری از این
ازدواجها گفت :گرچه قانون مدنی کشور ،کاملترین قانون
است ،اما خانوادهها باید آگاهی کافی داشته باشند که با این
ازدواجها موافقت نکنند.

