
اجتماعی 3

رفتن شهردار تهران قطعی نشده

رئیس کمیسییون معماری و شهرسازی ضمن اعالم اینکه رفتن شهردار 
تهران قطعی نیست، گفت: مقرر شد کمیته ای متشکل از اعضای شورا و 
نمایندگان مجلس تشکیل شود تا این موضوع در صحن علنی مجلس مورد 

بررسی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، محمد ساالری با اشاره به اینکه شب یکشنبه مجمع نمایندگان 
مردم تهران همگی بر ضرورت ثبات مدیریت شهر تهران تاکید داشتند، گفت: در 
جلسه دیشب، اعضای شورا و نمایندگان مجلس، استدالل های قوی حقوقی مبنی 
بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران خصوصا شهردار تهران 
نمی شود، مطرح شد اما نباید فراموش کرد که قانون پذیری یکی از ارکان اساسی 

جریان اصالحات است  و در هر صورت شورا و شهردار تابع قانون هستند.
وی تاکید کرد: تشکیل کمیته پیگیری در تقابل با مصوبه مجلس با قانون مصوب 
مجلس نیست زیرا در دوره گذشته نیز شهردار تهران همطراز با وزرا تلقی شده و این 

موضوع از طریق مجلس قابل پیگیری است.
به گفته این عضو شورای پنجم، در جلسه شب یکشنبه استدالل حقوقی قوی 
دوسویه مبنی بر اینکه این قانون شامل شهردار تهران می شود یا خیر، در جلسه ارائه 
و مقرر شد استدالل های حقوقی دو طرف در قالب این کمیته پیگیری شده و نهایتا 

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی رفتن یا ماندن شهردار قطعی شود.
ساالری با بیان اینکه سخنان الهام فخاری درباره قطعیت یافتن رفتن شهردار 
تهران را تایید نمی کند، تاکید کرد: از نگاه من رفتن آقای افشانی از شهرداری تهران 

هنوز قطعی نشده است.

فوت نزدیک به ۲۸ هزار تهرانی طی ۶ ماهه ابتدایی 
امسال

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا )س( با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا 
پایان شهریور ماه ۲۷ هزار و ۹۵۸ نفر در پایتخت فوت کردند، گفت: منطقه 
۲۱ کمترین و منطقه ۴ بیشترین تعداد فوتی ها را به خود اختصاص داده اند.

 به گزارش میزان، سعید خال  با اشاره به آمار فوت شدگان تهرانی در ۶ ماهه 
ابتدایی سال ۹۷ اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲۷ هزار و ۹۵۸ نفر در پایتخت فوت 
کردند. وی با بیان اینکه از این تعداد ۷۳۴ نفر نوزاد بودند، اضافه کرد: همچنین ۱۶ 
هزار و نفر ۱۴ از فوت شدگان را آقایان و ۱۱ هزار و نفر ۲۱۰ را خانم ها به خود 
اختصاص داده اند. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا )س( با بیان اینکه رده سنی )۵ 
تا ۹ سال )کمترین میزان فوت شدگان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: 
در مجموع از ابتدای سال ۹۷، ۱۶۲ نفر در این رده سنی جان خود را از دست داده 
اند که ۹ نفر آن ها را نوزادان، ۹۳ نفر را افراد مذکر و ۶۰ نفر را افراد مونث به خود 

اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریور ماه در مجموع ۱۸ هزار و ۹۱۹ 
نفر در بهشت زهرا )س( دفن شده اند، گفت: از این تعداد ۶۲۳ نفر را نوزادان، ۷ 
هزار و ۷۷۸ نفر را افراد مونث و ۱۰ هزار و ۵۱۸ نفر را افراد مذکر به خود اختصاص 

داده اند.

استفاده از کارت خوان در مطب ها اجباری نیست

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه اخذ ویزیت در مطب 
ها  باالتر ازمصوبات قانونی تخلف است،گفت: پزشک تنهامجازبه اخذ 

ویزیت برحسب مصوبات قانونی است.
به گزارش خانه ملت، احمد همتی درباره ممانعت برخی از پزشکان برای ارائهکارت 
خوان های بانکی در مطبها،گفت: اجباری در استفاده ازکارتخوان های بانکی درمطبها 
وجودندارد بنابراین پزشکان می توانند ازکارتخوان  در مطب ها برای اخذ ویزیت 
استفاده نکنند و نمی توان  پزشکان را مجبورکردکه از کارت خوان های بانکی برای  

اخذ  ویزیت استفاده کنند.
نماینده مردم سمنان  و مهدی شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: البته 
برای رفاه حال بیماران می توان توصیه کرد که پزشکان از کارت خوان برای اخذ 
ویزیت از بیماران بهره ببرنداما رعایت تعرفه های قانونی ویزیت امری اجباری است 
و اگر  پزشکی برخالف مصوبه قانونی اعالم شده، ویزیت از بیماران دریافت کند 
برخالف قانون عمل کرده است.  وی ادامه داد: استفاده از کارت خوان در مطب ها 
اجباری نیست زیرا قانونی در این زمینه تعریف نشده است اما در جهت شفاف سازی 

در  جت اخذ ویزیت این امر می تواند مثمرثمرباشد.
 نماینده مردم سمنان در  مجلس افزود: ناظرین وزارت بهداشت ودرمان  برنرخ  
ویزیت در  مطب ها می بایست نظارت  جامع داشته باشد تا ویزیتی خارج از عرف 
قانونی از بیماران اخذ نشود تا حق بیماران تضعیف نشود.  عضوکمیسیون بهداشت 
ودرمان مجلس بابیان اینکه اخذ ویزیت در مطب ها باالتر ازمصوبات قانونی تخلف 

است یادآورشد: پزشک تنهامجازبه  اخذ  ویزیت برحسب مصوبات قانونی است.

اخبار

سه شنبه / ۲۴ مهر ۱3۹۷ / شماره ۲۵6

اجرای قانون جامع نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن نیاز به ۱۲ هزارمیلیارد تومان اعتبار داریم که باید بودجه ما ۱۲ برابر بودجه فعلی شود. به گزارش مهر، حسین نحوی نژاد افزود: برای اینکه بتوانیم 

قانون جامع معلوالن را که شامل اشتغال، مستمری، حق پرستاری، کمک هزینه نگهداری در مراکز، نیم بها بودن بلیت، آموزش و ... اجرایی کنیم نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان داریم. وی گفت: در حال حاضر مستمری معلوالن ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان 
است که بر اساس بُعد خانوار به آنها پرداخت می شود، در حالی که بر اساس قانون جامع باید حداقل حقوق افزایش پیدا کند و برای آن نیز به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داریم.

وضعیت ایمنی مدارس کشور مرور شد

مدرسه، سنگر ناامن دانش!
آموزش و پرورش در ایران تنها منتهی به مدارس با کالس 
با شهریه های نجومی نمی شود. اصال ایران که فقط تهران 
سراسر  در  نفر  میلیون   ۸۰ نیست.  بزرگ  شهرهای  یا 
این مرز و بوم زندگی می کنند، به نام ایران. متاسفانه از 
ابعاد مختلفی که به زندگی  مردم کشور عزیزمان نگاه 
اصلی ترین  از  یکی  نیست.  برابر  عدالت  ترازوی  کنیم، 
این حوزه ها آموزش و پرورش است. مشکالت معلمان، 
کتب درسی، نظام آموزشی منتهی به کنکور، مدارسی با 
ساختاری نامناسب و ...؛ هرچقدر از مشکالت این حوزه 
بگوییم کم است. این در حالی است که با بروز یک مشکل 
در هر یک از حوزه ها تا مدتی مسئوالن سعی در حل آن 
دارند اما پس از گذشت زمانی دوباره به دست فراموشی 
سپرده می شود. ماجرای »باسم دنیا ویسی« و ریزش آوار 
مدرسه بر قامت این کودک ما را بر آن داشت تا مروری 
داشته باشیم بر فضای مدارس و وعده های مسئوالن که 

اجرایی شدن آن  دور از انتظار است! 
آباد؛  روستای شین   – پیرانشهر   – غربی  آذربایجان  ایران- 
این تنها روستایی نیست که شاهد حادثه ای بوده که مربوط 
به نبود ایمنی مناسب مدارس است.  ساالنه اتفاقات بزرگ و 
کوچکی مربوط به عدم ایمنی مدارس در سراسر کشور به وقوع 
می پیوندد. از ریزش آوار گرفته تا آتش سوزی و ... که به همراه 
خود مرگ، آسیب جسمی و روحی را برای زیرمجموعه نظام 
آموزشی کشور شامل معلمان و دانش آموزان به همراه دارد. در 
ابتدا اشاره ای خواهیم داشت به دختران »شین آباد«. آن ها که در 
آتِش ناایمنی مدرسه سوختند و سال هاست که بازیچه وعده های 
مسئوالن شدند و همچنان برای آن ها نشست برگزار می شود اما 
آینده همچنان مبهم است. در این حادثه ۲۹ دانش آموز دختر 
دچار سوختگی شدند که دو نفر از آن ها بر اثر شدت جراحات 

وارده فوت کردند. 
۴۰ درصد مدارس کشور به سیستم گرمایشی استاندارد 

مجهز نیستند
استان های  خصوص  به  کشور  روستاهای  از  بسیاری  در 
نیاز به سیستم گرمایشی در طول سال تحصیلی  سردسیر 
حس شده، حال اینکه به دلیل نبود امکانات مناسب بیشتر 
و  موضوع  همین  می شود.  استفاده  کار  این  برای  بخاری  از 
البته عدم نظارت بر سیستم های گرمایشی باعث شده تا آتش 
سوزی های ساالنه ای را در روستاهای کشور شاهد باشیم که 
برخی از آن ها رسانه ای می شود. در سال تحصیلی جدید ۴۸۳ 
هزار کالس درس توسط آموزش و پرورش تدارک دیده شده 
است. بخش اعظم آن ها به دلیل وجود در ناحیه شهری دارای 

سیستم گرمایشی صحیح هستند. حال اینکه بخش دیگری از 
کالس ها که در نواحی روستایی قرار دارند، دچار نبود تجهیزات 
بوده و هر آن این امکان وجود دارد که حادثه برای یکی از آن ها 
رخ دهد و شین آبادی دیگر را شاهد باشیم. گفتنی است بر 
اساس اطالعاتی که منتشرشده ۴۰ درصد مدارس کشور به 
سیستم گرمایشی استانداد مجهز نیستند و این بدان معناست 
همچنین  نیست!  انتظار  از  دور  مشابه  حوادثی  انتظار  که 
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  نظارت  فنی  معاون  ورناصری، 
تجهیز مدارس کشور وعده داده تا ۳ سال آینده بخاری غیر 
استاندارد را از مدارس جمع آوری کرده و بخاری های استاندارد 

را جایگزین کنند.
در شهر تهران ۷۰۰ مدرسه در حال تخریب وجود دارد

آتش سوزی تنها یکی از حوادثی است که در سال های گذشته 
بحث آن روی زبان افتاده و آموزش و پرورش نیز سعی داشته با 
توجه به حساسیت موضوع توسط مردم و رسانه ها تا حدودی بر 
این مشکل فائق آید. از جمله مشکالت اساسی دیگر مربوط به 
کالس های مدارس در کشور ساخت آن است! بسیاری از مدارس 

یا قدیمی هستند و یا اگر بازسازی شده  اند، همچنان این احتمال 
وجود دارد که با کوچکترین زمین لرزه، آوارش روی سر دانش 
آموزان خراب شود. مانند اتفاقی که اخیراً برای دختر سنندجی 
رخ داد. دانش آموز  پایه اول مدرسه روستا گرماش سنندج که 
صبح سه شنبه هفدهم مهرماه، دیوار فرسوده حیاط مدرسه، 
روی تن نازک و نحیفش آوار شد و دخترک هفت ساله دقایقی 

بعد، بر اثر شدِت جراحات وارده جان باخت.
حوادث اینچنینی پیش از این هم برای معلم خاشی رخ داده 
از همکارانش به زیر آوار  با یکی دیگر  این معلم همراه  بود.  
و خشت و گل های دیوار مدرسه رفت تا سه دانش آموزش به 
زندگی خود ادامه دهند. »حمیدرضا کنگوزهی« به دلیل نبود 
امکانات درمانی قبل از رسیدن به درمانگاه در ماشین همکارش 

جان باخت.
در حالی سید محمد جواد ابطحی ، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس از روند مثبت بازسازی مدارس در کشور خبر می دهد که 
آمارها گویای این است که سال ها طول می کشد که میزان ایمنی 
مدارس در کشور به حد معقولی برسد. در همین شهر تهران 

حدود ۷۰۰ مدرسه در حال تخریب قرار دارد و آمار دقیقی نیز از 
مدارسی که در روستا ها احداث شده وجود ندارد. یکی از اصلی 
ترین دالیل آن نیز صعب العبور بودن برخی از مدارس است که 

نه تنها بازسازی نشده بلکه امکانات کافی نیز ندارند.
توپ به جای کپر

کپری  مدارس  با  ارتباط  در  نیز  دیگری  بحث  روزها  این 
مطرح شده است. مدارس کپری سال هاست که مورد استفاده 
عشایر و به طور کلی افرادی که در سال چندین بار نقل مکان 
می کنند قرار می گیرد . اگر جمعیتی در جایی به صورت دائم 
مستقر باشند، می توان برای آن ها یک مدرسه با همان مصالح 
ساختمانی ایجاد کرد اما وقتی مدرسه عشایری است، ساختن 
مدرسه آجری با مصالح بنایی کار صحیحی نیست، چون آن 
مدرسه بعد از یک مدتی خالی می ماند و دوباره متروکه می شود. 
حال اینکه پیشنهادی که روز گذشته مهراله رخشانی مهر، رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مطرح کرده این 
است که  » عماری سنتی و منطقه ای که شبیه به کپر باشد، 
مدارس توپی یا توپی کالس ها هستند. پروژه این نوع مدارس 
قبال در سیستان و بلوچستان اجرا شده و موفق بوده است. این 
مدارس حدود ۴۰ متر مربع زیر بنا دارند که عالوه بر ارزان بودن 
در برابر سرما و گرما مقاومت بیشتری دارند و با مصالح بنایی 
ساخته می شوند. توپی کالس ها با استقبال خوبی در سیستان 
و بلوچستان رو به رو شدند به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک 
یا دو مورد مشابه همین توپی کالس ها را در استان های لرستان 

و هرمزگان ایجاد کنیم و اگر نتیجه داد آن را گسترش دهیم.«
انتظار می رود اگر این روند به خوبی پیش رود در چند سال 
آینده بخشی از مشکل مدارس کپری که معلمان و دانش آموزان 

را تهدید می کند، حل شود.
شرمنده ام!

آوار  زیر  چون  حوادثی  با  مهرماه  شیرینی  متاسفانه  امسال 
ماندن »دنیا ویسی«، مضروب شدن ۲ نفر از معلمان در روستای 
بهار شیراز، آسیب دیدن مدیر مدرسه ای در خراسان رضوی 
توسط یکی از اولیاء، خون گیری مشکوک از دانش آموزان یک 
کالس در تاکستان و واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در 
نزدیکی تبریز تلخ شد. این در حالی است که هنوز یک ماه از 
آغاز سال تحصیلی نگذشته است. این اتفاقات در وهله اول یک 
هشدار است به مسئوالن آموزش و پرورش که هنوز قدم های 
آموزشی  نظام  در  آسایش  نقطه  به  رسیدن  تا  مانده  بسیاری 
کشور. شاید شنیدن عبارت »شرمنده ام« از زبان وزیر آموزش 
اما زیرمجموعه نظام  و پرورش مرهمی باشد بر درد بسیاری 

آموزشی هیچگاه موجب تعالی این سیستم نمی شود.

درپی قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛

چسبندگی در مقابل بازنشستگی!

مصطفی داننده- قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند صباحی است از 
سوی  رییس جمهور روحانی به دستگاه های مختلف ابالغ شده است. طبق 
این قانون همه افراد بازنشسته شاغل در دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی 

موظف بودند تا ۲۰ آبان ماه پست خود را ترک کنند.

البته این قانون شامل استثناهایی هم می شود. "مقامات مذکور در ماده)۷۱() )وزرا و 
معاونین وزیر و ...(قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان 
شهدا و جانبازان هفتاد درصد و باالتر، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان 

اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند"
آنگونه که از شواهد پیداست خیلی از این مدیران بازنشسته دوست ندارند، صندلی 
مدیریت خود را رها کنند و خانه نشین شوند. روزنامه شرق در گزارشی نوشت 
:» رئیس یکی از صندوق های بزرگ بازنشستگی کشور برای بازنشسته نشدن، ۲۶ 
میلیون داد تا ۳ سال سابقه اش پاک شود« معلوم نیست این صندلی مدیریت چه 
چسبندگی دارد که مدیران بازنشسته حاضر نیستند تن به این قانون بدهند و دل از 
کار بکشند. شاید آنها بگویند ما عاشق خدمت هستیم و دوست داریم با هر سنی برای 

ایران و مردمش کار کنیم. البته که ما باور نمی کنیم.
معموال بسیاری دوست دارند با توجه به سال هایی که کار کرده اند، بازنشسته شوند 
و چند صباحی را در آرامش زندگی کنند. مدیران در ایران اما همیشه دوست دارند 

سرکار باشند.  
اگر قرار به خدمت بود، تا امروز به اندازه کافی به کشور خدمت کرده اید، لطفا اجازه 
بدهید که دیگران هم از فرصت خدمت به کشور استفاده کنند. به خدا که خدمت فقط 

در نشستن در صندلی مدیریت نیست.
سال  هاست چرخه مدیریت در کشور در حال دور خوردن بین گروهی از مدیران 

ثابت است. مدیرانی که دوست ندارند حاال هم صندلی خود را ترک کنند.
اجازه بدهیم مدیران تازه نفس با تفکرات نو وارد صحنه شوند و حرف ها تازه بزنند 
و کارهای جدید کنند. حتی می شد این قانون را شامل وزرا هم کرد. برخی از آدم ها 

سال هاست وزیر هستند و چه خوب می شد جای خود را به دیگران می دادند.
کسی نمی گوید این افراد به طور کلی از صحنه مدیریت کشور حذف شوند. این با 
عقالنیت همخوانی ندارد. این مدیران بازنشسته می توانند به عنوان مشاوران مدیران 
تازه نفس کار کنند و به آنها برای پیش برد اهداف خود کمک کنند. البته مشاورت 

احتیاجی به حقوق، مزایا ندارد. چون آنها حقوق بازنشستگی خود را می گیرند.
آنها می توانند به بخش خصوصی هم بروند و تجربه خود را در اختیار این بخش ها 
بگذارند. همه ما در این سال ها افراد بازنشسته ای را دیده و می شناسیم که در بخش 

خصوصی موفق بوده اند.
امیدواریم این مدیران به قانون احترام بگذارند و به دنبال راه هایی برای دور زدن این 
قانون نباشند. گفته می شود برخی حتی به دنبال افزایش میزان جانبازی خود هستند 

تا کرسی مدیریت خود را حفظ کنند!
جای شگفتی نیست که کارکنانی در مشاغل میانی و فنی به خاطر سختی کار به 
دنبال بازنشستگی پیش از موعد یا قرار گرفتن در شمول مشاغل سخت و زیان آور 
باشند )یک نمونه در گزارش عصر ایران درباره دریانوردان آمده(  و مدیرانی با خروار 

خروار ادعای کار سخت و توان فرسا دل نکنند و بخواهند بمانند؟! 

بر امور استان های  معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت 
سازمان دانش آموزی فهرست ۱۸ قلم خوراکی ممنوعه و 
هفت گروه خوراکی مجاز در بوفه های مدارس را اعالم کرد 
و از راه اندازی سامانه ای برای توسعه تعامالت و رصد بوفه 

مدارس خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید هادی دلبری با بیان اینکه در کل کشور 
حدود ۱۰۶ هزار پایگاه تغذیه سالم یا همان بوفه در کلیه مدارس 
اعم از مدارس دولتی و غیردولتی داریم اظهار کرد: طبق شیوه 
نامه بوفه ها، مدارس از ناحیه آموزش  و پرورش شهرستان خود 
درخواست مجوز می کنند، بازرس بوفه را رصد می کند و اگر حائز 

شرایط بودند مجوز فعالیت دریافت می کنند.
سازمان  و  می شود  اعطا  ساله  یک   مجوز  این  افزود:  وی 
با  همکاری  نامه  تفاهم  یک  است.  طرح  مجری  دانش آموزی 
معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارتخانه داریم که هر ساله مباحث 
تخصصی بهداشتی پایگاه های تغذیه سالم را رصد می کنند و یکی 
از اعضای کمیته هایی که به استان ها اعزام می شوند نماینده اداره 

کل سالمت است.
وی با بیان اینکه هر سال دستورالعمل بهداشتی و ضوابط مربوط 
به پایگاه های تغذیه سالم را به مدارس ارسال می کنیم، فهرست 
حدود ۱۸ قلم خوراکی ممنوعه را اعالم کرد و گفت: این اقالم 
ارزش غذایی باالیی ندارند که شامل فرآورده های غالت حجیم 
انواع  انواع چیپس سیب زمینی و ذرت،  نام تجاری  با هر  شده 
یخمک، نوشابه های گازدار و ماءالشعیر، دوغ گازدار، آدامس های 
حاوی  مواد قندی، سوسیس، کالباس، کلیه فرآورده هایی که 
در آنها سوسیس و کالباس وجود دارد، انوع ساالد الویه،   انوع 
لواشک،   آلو و آلوچه بدون بسته بندی و فاقد مجوزهای بهداشتی 
وزارت بهداشت، آبنبات هایی که به سطح دندان می چسبند، انواع 
انواع  سمبوسه،  فالفل،  افزوده اند،  قند  دارای  که  آب میوه هایی 
اشترودل گوشتی و غیرگوشتی بدون بسته بندی و فاقد مجوز، 
انواع پیراشکی و دونات، بستنی یخی، پاستیل، خیارشور و انواع 

سس ها است.
معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان 

در  ارائه  قابل  و  مجاز  خوراکی  گروه  هفت  کشور  دانش آموزی 
پایگاه های تغذیه مدارس را نیز به این شرح اعالم کرد و گفت: 
خشکبار، خرما، انواع مغزها و دانه ها از نوع بدون نمک، شیر و 
فرآورده های آن، نوشیدنی شامل دوغ بدون گاز و آب معدنی دارای 
مجوز، انواع میوه، بیسکویت بدون کرم، کیک و کلوچه، لقمه سالم 

شامل نان و پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، نان و پنیر و خیار و نان 
و پنیر و گوجه در بسته بندی تک نفره و بهداشتی، غذاهای پخته 
شامل انواع آش،   سوپ، لوبیا، عدسی،   شله زرد، فرنی، حلیم و 
سمنو که در شرایط بهداشتی و به صورت روزانه طبخ شده باشند، 

مجاز هستند.

۱۸ خوراکی ممنوعه برای بوفه مدارس

ثبت بیش  از ۱۹۱هزار ازدواج در شش ماهه اول سال
سخنگوی سازمان ثبت احوال ضمن تشریح وقایع حیاتی، »اسامی محبوب« در بین ایرانیان را در چهارماهه 

نخست سال برشمرد.
به گزارش ایسنا، سیف اهلل ابوترابی آمار چهار واقعه حیاتی شش ماهه نخست سال را تشریح کرد و گفت: در  این مدت 
۷۰۶هزار و ۷۸۸ نفر متولد شدند که از این تعداد ۳۶۴هزارو ۳۹۷ پسر و ۳۴۲هزارو ۳۹۱ دختر بودند همچنین ۱۸۲هزار و 

۳۸۹ نفر  نیز در این مدت فوت شده اند.
وی ادامه داد: تعداد ازدواج های رخ داده در چهارماهه  اول سال و ثبت شده در شش ماهه اول سال ۱۹۱ هزار و ۲۶۷ واقعه 

و تعداد طالق های ثبت شده ۴۸ هزارو ۲۸۷ واقعه است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال در ادامه به اسامی که در شش ماهه نخست سال بیشتری فراوانی را داشته اند، اشاره کرد و 
گفت: اسامی پسرانه شامل امیرعلی،محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، محمدطاها، محمدحسین و کیان و 

اسامی دخترانه شامل فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهرا می شود.

قوه قضائیه بهترین متولی برای رفع آوارگی کودکان زندان است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قوه قضائیه را بهترین متولی برای بررسی صالحیت افراد به منظور تعیین 

سرپرست برای فرزندان والدین زندانی دانست.
به گزارش خانه ملت، سمیه محمودی در واکنش به اخباری مبنی بر آوارگی کودکان والدین زندانی و مشکالتی که آنها را 
تهدید می کند اعم از کودک آزاری توسط افرادی که سرپرستی این کودکان را برعهده می گیرند، گفت: هم اکنون قوه قضائیه 
می تواند به عنوان متولی براساس صالحیت افراد برای کودکانی که والدینشان در زندان هستند، سرپرست انتخاب کند و 

چنانچه فرد دارای صالحیتی برای نگهداری و پرورش آنها پیدا نشد باید کودک به بهزیستی سپرده شود.
نماینده مردم شهرضا درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: بی تردید سازمان بهزیستی می تواند بهترین سرپرست برای تربیت 

این کودکان باشد تا از هر نظر امنیت جانی و مالی داشته باشند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
وی با یادآوری نتیجه بازدیدی که از بند نسوان زندان اصفهان داشته است، تصریح کرد: در این زندان فضایی برای نگهداری 

کودکانی که والدین آن ها در زندان بودند، تعیین شده بود که این امر می تواند هم مثبت و هم نگران کننده باشد.


