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اجتماعی

حضور  ۱۸۰۰نخبه در اتاقهای فکر استانی
معاون فرهنگی وزارت علوم اعالم کرد 1800:نخبه کشور در اتاقهای فکر استانی به مدیران
استانیمشورتمیدهند.بهگزارشایسنا ،سیدضیاءهاشمیگفت:تشکیلایناتاقهادر
راستایمسئولیتاجتماعیدانشگاههااست.معاونفرهنگیواجتماعیوزارتعلومافزود:
اعضای هیئت علمی دانشگاهها،نخبگان علمی و هنری و مدیران دستگاههای اجرایی استان در
قالب کارگروههای تخصصی در اتاقهای فکر استانی مشکالت استان خود را رصد میکنند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

جناب آقای حجتی جه کس��ی بازار
را ره��ا کرده اس��ت آیا ای��ن کار وظیفه
مسئولین است یا کش��اورزان ،این همه
از عم��ر انق�لاب میگ��ذرد ش��ما هنوز
نتوانس��تهاید زنجیره مزرعه تا س��فره را
کنترل نمایید .شیراز
باس�لام .داش��تم تیتر روزنامهها رو
مرور میکردم رس��یدم ب��ه تیتر روزنامه
ش��ما نتونس��تم بی تفاوت عبور کنم به
خاطر اینکه چقدر بچگانه رفتار میکنید
ی��ه مدت فک��ر میکردی��د احمدینژاد
رقی��ب روحانی��ه اون��و میکوبیدید بعد
ک��ه خیالتون از اون راحت ش��د حاال از
قالیباف میترسید و ...واقعا که! بابا تو دور
دوم هم معموال اونی که رئیس جمهوره
رای میاره چرا اینقدر خودتون رو سبک
میکنید یه کم سنجیده عمل کنید!
پاسخ کارشناس��ی را کسی میدهد
که هم اعتقادی به کار کارشناسی داشته
باشد و هم علمش را.
در تأیید فرمایش ش��ما همین امروز
کیهان تیتر زد «آمار برای س��فره مردم
نان نمیشود »
مهدی :تع��دد کاندیداهای محبوب
مردم موجب شکس��ت همه آنها خواهد
شد.تجربه سال  88را تکرار نکنیم.
محم�د رض�ا :آقای کریمی س�لام
واقع��ا چ��را تی��م تبلیغاتی و رس��انهای
ریاس��ت جمهوری تا این حد فشل است
آقایان که باید با زبان عوام مردم مانوس
باش��ند آقای روحانی باید حتما از ریتم
رسمی صحبت کردن خارج شود باید در
س��خنان خود من بعد از برجام رد شود
دفاع از آن تکراری است آنها که هنوز به
آن خرده میگیرند هدفشان توقف دولت
در دفاع حوصله سرکن از برجام است.
آق��ا اص ً
ال نگران و دس��تپاچه نش��ید!
جری��ان موس��وم به اص�لاح طلبی تبحر
خاص��ی داره .ب��ه وقتش هر ک��ی رو که
احس��اس ش��د طرفدار داره و البته کمی
هم س��اده لوح هس��ت به عن��وان نامزد
اصالحطلب معرفی میکنین .آروم باشید!
 -1320اي كساني كه تريبوندار هستيد
بياييد اتحاد ايجاد كنيد با اختالف افكني به
جايي نميرسيم .شما كه در تريبون ديگران
را نصيح��ت ميكنيد باي��د ببينيم چقدر
خودمان و ديگران اخالقمداريم)10/13( .
 -1316اگ��ر اي��راد و انتق��ادي ب��ه
حقوقه��اي نجوم��ي وارد اس��ت باي��د
دانس��ت كه اين حقوقها به چه س��ال
و زمان��ي بازميگردد از چ��ه زماني اين
حقوقها پرداخت شد)10/13( .
 -1313صحبتي با آقاي ش��ريعتمداري
و همفكرانش��ان دارم .اگ��ر اجازه بدهند
كارشكني نكنند دولت ميتواند خدمات
خود را رسانهاي كند .آقاي شريعتمداري
اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار
دولت نهم و دهم اس��ت چرا اعتراضي به
آن نداريد؟ فق��ط به حقوقهاي نجومي
گير ميدهيد .درود ب��ر روحاني كه اين
موضوع را خط قرمز ندانست!()10/13
 -1240در م��ورد اي��ن موض��وع
دس��تفروشها و ش��هرداريها خواستم
بگويم در هر گوشه تهران دستفروشها
و وانتيها هستند .در اين موارد گزارشي
تهيه كنيد .هدف شهرداري چيست؟ آيا
ميخواهد براي كانديداش��دن راي جمع
كند؟ ()10/13
 -1144برخ��ي مواق��ع پيامدهندهها از
ادارات دولت��ي گاليه دارند .بروكراس��ي
در تمام كشورها هست .ما يك استعالم
ثبت��ي از اداره ثبت كرج ميخواس��تيم
چهار بار محضر مذكور از آنها اس��تعالم
كرد هر دفعه يك بهانه آوردند مرتب ما
را از تهرانپ��ارس به اداره ثبت ش��هرري
كش��اندند .خالصه  8ماه طول كش��يد.
من با  80سال سن 7 ،دفعه رفتم آنجا.
درحالي كه  60س��ال پيش يك بار به
اداره ثب��ت مراجعه كردم ديدم االن بعد
از همان  60س��ال آن اداره ثبت همان
طور اس��ت مردم س��اعتها در قسمت
بايگاني آن ايس��تادهاند تا يك پرونده را
بگيرند .رئيس و معاون اصالپيدايش��ان
نيس��ت .ه��ر دفع��ه س��وال ميكني��م
ميگويند رفتند جلس��ه كميس��يون و
بهانههاي ديگر)10/13( .
پیامهای مردمی در صفحات15-8-6-2

میز خبر

الزامکارفرمایانبهآموزشایمنی

مدی��رکل بازرس��ی کار وزارت کار گف��ت:
کارفرمای��ان و مس��ئوالن مکلفند پیش از به
کار گم��اردن کارگران و کارآموزان نس��بت
به ارائه آموزشهای ایمنی متناس��ب با نوع
کار ب��ه آن��ان اق��دام کنند.به گ��زارش مهر،
محمد اصابتی گفت :یکی از مسائل مهم در
مدیریت ایمنی و بهداش��ت تعیین مسئول و
نحوه واگذاری مس��ئولیتها به افراد اس��ت؛
مس��ئولیت انجام هر کاری بایستی به طور
کام ً
ال مش��خص به عهده فرد واگذار ش��ود و
او در مقاب��ل اعمال خود جوابگو باش��د.وی
ادامه داد :این یکی از بهترین ش��یوهها است
ک��ه به وس��یله آن میتوان تع��داد زیادی از
کارکنان را در برنامههای ایمنی و بهداش��ت
ش��ریک و س��هیم کرد و به آنها یادآور شد
که هر کارگری مس��ئول ایمنی و بهداش��ت
کار خود است .در این ارتباط ،نباید استعداد
و عالق��ه افراد نادیده گرفته ش��ود و مدیران
نیز میتوانند از مکانیزمهای تش��ویقی برای
ایج��اد رغبت و عالقهمندی بیش��تر در افراد
بهره بگیرند.

شرایطبهرهمندیازسنواتارفاقی

معاون مشموالن و امور معافیتهای سازمان
وظیفه عمومی ناجا گفت :دانش��جویانی که
در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از
تحصیل نشده اند،میتوانند حداکثر به مدت
یک س��ال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ
نجف حمیدزاده در تش��ریح ضوابط سنوات
ارفاقی دانشجویان اظهار داشت :دانشجویان
مقاطع مختلف دانش��گاهی که در س��نوات
اولی��ه تحصیلی موفق ب��ه فراغت از تحصیل
نشدهاند ،درصورت تصویب کمیسیون موارد
خاص دانش��گاه ،میتوانند حداکثر به مدت
یک س��ال از س��نوات ارفاقی استفاده کنند.
وی با تاکید براینکه ش��رط اصلی بهرهمندی
از س��نوات مذکور ،امکان فراغت از تحصیل
دانشجو در مدت سنوات ارفاقی است ،افزود:
در صورت موافقت کمیس��یون موارد خاص،
دانش��گاه با ادامه تحصیل در سنوات ارفاقی،
دانش��جو بالفاصل��ه پ��س از اتمام س��نوات
اولی��ه تحصیلی ،باید درخواس��ت خود را از
طریق دفات��ر خدمات الکترونی��ک انتظامی
(پلیس )10+ثبت کند.

۲۲۰هزارنفربیمهبیکاریمیگیرند

معاون حمایت از مش��اغل و نیروی بیکاری
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی گفت:
در ح��ال حاضر بیش از  ۲۲۰ه��زار نفر در
کش��ور از بیمه بیکاری بهره مند هس��تند.
کری��م یاوری در گفتگو با ایس��نا با اش��اره
به بررس��ی مشکالت پرداخت بیمه بیکاری
گفت :بیمه بیکاری نوعی حمایت اجتماعی
دولت از کارگرانی اس��ت که ب��دون میل و
اراده از کار بیکار شدند و یا کارگرانی که در
برخی کارگاهها بر اث��ر حوادث قهریه دچار
آسیب شدند .وی با بیان اینکه کارگران این
بنگاهها بدون س��وابق بیمهای مشمول بیمه
بیکاری هس��تند ،گفت :البته در بنگاههایی
که اصالح س��اختار اقتص��ادی اتفاق افتاده
و ی��ا ش��اهد جابهجای��ی مکان��ی هس��تیم
حمای��ت از کارگ��ران در قالب بیمه بیکاری
انجام میشود.

استان

مراسم غنچههای هالل احمر

آفتاب یزد -مریم مظف�ری :کمالآبادی
رئی��س جمعی��ت ه�لال احمر شهرس��تان
اردکان اظهار داش��ت :مراس��م ش��ب وفات
حض��رت فاطم��ه معصومه(س) ،ب��ا حضور
اعض��ای کان��ون غنچهه��ای ه�لال احمر
شهرس��تان اردکان برگ��زار ش��د.رئیس
جمعی��ت هالل احم��ر شهرس��تان اردکان
گفت :این مراس��م با حضور بیش از  20نفر
از اعضای غنچهها در راس��تای ترویج سیره
زندگ��ی حضرت فاطم��ه معصومه(س) اجرا
ش��د.وی در ادامه افزود :آشنایی نونهاالن از
س��نین کودکی با اعتق��ادات الهی و مذهبی
و ش��ناخت اهل بیت و تبیین فرهنگ ایثار
و کرام��ت در میان کودکان و نوجوانان برای
الگو پذیری بهتر آنان است.کمال آبادی بیان
ک��رد :غنچههای هالل یک��ی از ورودیهای
س��ازمان جوانان هاللاحمر ک��ه مهمترین
ش��رط ورود به آن داشتن سن  ۵الی  ۷سال
اس��ت و فعالیتهای این شاخه اغلب شامل
آموزشهای ابتدای کمکهای اولیه و مباحث
ام��دادی در قالب زبان کودکانه و برنامههای
مناسبتی و بشردوستانه به منظور گسترش
فرهنگ صلح و دوستی میباشد.

رئیس س��ازمان نهض��ت س��وادآموزی گفت :نهضت
س��وادآموزی آموزش افراد  ۱۰تا  ۴۹سال را برعهده
دارد و برای افراد زیر  ۱۰س��ال نتوانسته ایم مداخله
موثر کنیم.وی افزود :سال گذشته  ۲۳هزار و ۸۰۰نفر
زیر  ۲۰س��ال را آموزش دادیم و امسال نیز ۱۹هزار و
۷۰۰سوادآموز در این رده سنی خواهیم داشت .علی باقرزاده در
گفتگو با مهر درباره س��وادآموزی اتباع خارجی نیز تصریح کرد:
درصد باس��وادی اتباع خارجی از  ۶درص��د در ابتدای انقالب به

سوادآموزی بیش از  ۱۸هزار تبعه خارجی در سال جاری

۶۰درصد در سال ۹۵رس��یده است.رئیس سازمان
نهضت س��واد آموزی با بیان اینکه در حال حاضر
تعداد ۷۰۰هزار نفر اتباع را آموزش داده و باس��واد
کردهایم گفت :امسال نیز ۱۸هزار و ۶۰۰نفر در طرح
آموزش سوادآموزی ثبتنام شدهاند.باقرزاده با بیان
اینکه س��وادآموزی اتباع رایگان است ،گفت۸۰ :درصد با هزینه
دولت ایران۱۸ ،درصد با هزینه کمیس��اریای عالی پناهندگان و
۲درصد را هم کشور نروژ بابت یک طرح تحت پوشش قرار داده

است.وی درباره اعطای بن یک میلیون تومانی نیز گفت :این بن
به بی س��وادان مطلق که تا معادل سوم ابتدایی مدرک دریافت
کنند اهدا میشود.باقرزاده ادامه داد :این طرح را با تعداد ۱۰هزار
نیرو در  ۷اس��تان به صورت پایلوت اجرا خواهیم کرد .وی گفت:
بن یک میلیونی با نام آنان صادر شده است که مسئوالن محلی
باید به منزل بی س��وادان مطلق مراجعه کنن��د و به آنان اطالع
دهند ک��ه دولت برای آنان یک بن یک میلی��ون تومانی درنظر
گرفته است.

آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان بررسی كرد

چرا اشتغالزایی
در بخش تعاون پایین است؟
یک اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد:
تا زمانی كه اشكاالت در بخش تعاون باشد نباید انتظار داشته باشیم كه
اشتغالزایی فراوانی در تعاونیه ا ایجاد شود .هم باید مشوقهایی را برای
تعاونیه ا در نظر گرفت و هم موانع و مشكالت قانونی را برای آنها رفع كرد.
از طرف دیگر اگر در تعاونیه ا تخلفی صورت گرفت باید با آنها برخورد كرد
آفتاب یزد – علی اكبر س�میعی :به رغم آنكه
بخش تعاون یكی از سه بخش مهم اقتصاد كشور
بوده و در قانون اساسی نیز به صراحت به آن اشاره
ش��ده است اما هنوز نتوانس��ته آن طور كه از این
بخش انتظار م��یرود نقش خ��ود را در اقتصاد و
كشور ایفا كند .این در حالی است كه پتانسیلها
و ظرفیته��ای بخش تعاون آنقدر زیاد اس��ت كه
میتواند فرصتهای ش��غلی فراوانی را ایجاد كند.
البت��ه با وجود این پتانس��یلها ،اش��تغالزایی در
تعاونیه��ا آمار مطلوب��ی ن��دارد ۲۹۰۰.تعاونی و
اتحادیه در  ۱۰ماهه نخس��ت سال جاری به ثبت
رس��یدهاند ک��ه در مرحله بهرهب��رداری و فعالیت
هستند .تعاونیهای ثبت شده در سال جاری برای
حدود  ۵۰هزار و  ۵۸۵نفر اشتغالزایی داشتهاند.به
گزارش مهر ،واحد آم��ار و برنامهریزی اتاق تعاون
ایران عملکرد تعاونیهای کشور در  ۱۰ماهه امسال
را منتش��ر کرد که بر اس��اس آن و به استناد آمار
موجود در س��امانه آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تاکنون بیش از  ۹۶هزار شرکت تعاونی و
حدود  ۶۷۰اتحادیه تعاونی فعال در کشور فعالیت
دارند .تعداد اعضای این تعاونیها بیش از ۴۲میلیون
نفر است که  ۱۰میلیون نفر در تعاونیهای متعارف
عضوی��ت دارند و ح��دود  ۳۲میلی��ون نفر آنها
مربوط به تعاونیهای س��هام عدالت میشوند .این
تعاونیه��ا برای بیش از ی��ک میلیون و  ۶۰۰هزار
نفر ایجاد اشتغال کردهاند.در حال حاضر شرکتها
و اتحادیهه��ای تعاون��ی در  ۱۵گرایش اقتصادی
نظ��ارت و هماهنگی ،تامین نی��از تولیدکنندگان،
تامی��ن نی��از صن��وف خدمات��ی ،تامی��ن نی��از
مصرفکنندگان،تعاونیهاینوعجدید،چندمنظوره،
لونق��ل ،خدم��ات ،صنعتی ،عمران��ی ،فرش
حم 
دستباف ،کشاورزی ،مسکن و معدنی فعالیت دارند.
مشکل سنتی بودن تعاونیها

در ای��ن ب��اره جعفر ق��ادری اقتصاددان و اس��تاد
دانش��گاه در گفتگو با آفتاب یزد یكی از مشكالت
تعاونیهای كش��ور را س��نتی بودن آنه��ا عنوان و

تصریح كرد :در همه جای دنیا تعاونیهای متحول
شده و از تعاونیهای سنتی به تعاونیهای فراگیر
ملی و شركتهای تعاونی سهامی و یا اشكال نوین
دیگری تبدیل شده اند ولی متاسفانه در كشورمان
تعاونیها همچنان سنتی هستند .از طرف دیگر نه
تنها امتیازاتی ب��رای تعاونیها در نظر نگرفته ایم.
باید برای تعاونیها انگیزه الزم را ایجاد كرد.قادری
گفت :البته امتیازات برای تعاونیها باید متناسب
با تعداد اعضای آن باش��د .در حال حاضر به عنوان
مثال یك تعاونی هفت نفره با یك تعاونی چندین
هزار نفره ب��ه لحاظ برخورداری از امتیازات تفاوت
چندان��ی با هم ندارند .این اقتصاددان با اش��اره به
اینكه در حال حاضر بخش تعاون متولی مشخصی
ن��دارد ،گفت :وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعی
نتوانسته به وظایف خود در بخش تعاون عمل كند
و بسیاری از مشكالت این بخش همچنان الینحل
باقی مانده اس��ت .اكنون انگیزهای برای تش��كیل
تعاونیهای جدید وجود ندارد و دلیل آن هم مسائل
و مشكالت ریز و درشتی است كه در بخش تعاون
وجود دارد .شرایط به گونهای است كه اگر  7نفر كه
بخواهند یك تعاونی را تاسیس كنند اگر به جای
تاسیس تعاونی یك شركت سهامی خاص تاسیس
كنند امتیازاتی كه از آن بهره مند میشوند بسیار
بیشتر از تشكیل تعاونیها خواهد بود .بنابراین من
فكر میكنم اگر تعاونیها به این ش��كل بخواهند
كار خود را ادامه دهند ش��اید اگر تعطیل ش��وند
بهتر باشد.وی با اش��اره به اینكه اشكاالت موجود
در قانون تعاون باید برطرف شود گفت :متاسفانه ما
شاهد بوده ایم دولتها به جای اینكه به تعاونیها
پر و ب��ال داده و از آنها حمایت كنند دخالت خود
را در تعاونیها بیشتر میكنند.در زمان دولت قبلی
اصالح قانون تعاون ارائه شده بود و دولت فعلی نیز
همان اصالحیه را بدون كم و كاس��ت ،به مجلس
تقدیم كرد .این اصالحیه نه تنها مشكالت تعاونیها
را حل نخواهد كرد بلكه این مشكالت را بیشتر هم
خواه��د كرد .تا زمانی كه این اش��كاالت در بخش
تعاون باشد نباید انتظار داشته باشیم كه اشتغالزایی

فراوانی در تعاونیها ایجاد ش��ود .وی افزود :به نظر
من هم باید مش��وقهایی را برای تعاونیها در نظر
گرفت و هم موانع و مش��كالت قانونی را برای آنها
رف��ع كرد .از طرف دیگر اگ��ر در تعاونیها تخلفی
صورت گرف��ت باید با آنها برخورد ك��رد و وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعی مستقیما برای برخورد
با تخلفات تعاونیه��ا ورود پیدا كند.قادری گفت:
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی وظایف متعددی
دارد و شاید معقول نبود كه این همه وظیفه به این
وزارتخانه محول شود ولی تفكیك بخش تعاون از
این وزارتخانه هم دردی را دوا نخواهد كرد بنابراین
وزارتخانه باید وظایف خود را درخصوص تعاونیها
را به خوبی انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه
و بودجه در گفتگو با
آفتاب یزد:
به نظر من سهم بخش
تعاون واقعی از اقتصاد
بیشتر از  3درصد
نیست .بنابراین اینکه
سهم بخش تعاونی
اینقدر پایین است
چگونه میتوان انتظار
داشت كه اشتغالزایی
باالیی ایجاد كند

سهم  3درصدی تعاون از اقتصاد

از س��وی دیگر مهرداد الهوتی عضو كمیس��یون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو
ب��ا آفتاب ی��زد تصریح ك��رد :مهمترین مش��كل
بخش تعاون مشكل فرهنگ س��ازی آن است.در
كش��ور ما به لحاظ فرهنگ��ی روی تعاونیها كار
نش��ده است .وی افزود :براس��اس افق  1404باید
 25درصد از س��هم كل اقتص��اد مربوط به بخش
تعاون باش��د.این یك عدد خیلی بزرگ اس��ت كه
نش��ان میدهد اراده كش��ور س��وق دادن اقتصاد
كش��ور به بخ��ش تع��اون و خصوصی اس��ت كه
واقعیت این اس��ت كه این موضوع محقق نش��ده
اس��ت.به نظر من س��هم بخش تع��اون واقعی از
اقتصاد بیش��تر از  3درصد نیست .بنابراین اینکه
س��هم بخش تعاونی این قدر پایین اس��ت چگونه
میتوان انتظار داشت كه اشتغالزایی باالیی ایجاد
كند .الهوتی گفت:مجلس در همه قوانین مربوط
از بخ��ش تعاون حمایت الزم را كرده اما همچنان
س��هم تعاون از كل اقتصاد كم اس��ت .وی افزود:
طبیعی اس��ت كه هر چه كمی��ت تعداد تعاونیها
افزایش یابد اش��تغالزایی این بخ��ش هم افزایش
مییابد .البته یك نكتهای هم وجود دارد و آن این
است كه اكثر تعاونیهای به دنبال كارهای بزرگ

اقتصادی نیستند كه باید با راهكارهایی آنها را به
انجام فعالیتهای اقتصادی بزرگ تشویق كرد.
ظرفیت باالی بخش تعاون

سید حمید كالنتری معاون وزیر تعاون ،كار و رفاه
اجتماع��ی ،نیز در گفتگو با آفت��اب یزد ظرفیت
بخش تعاون برای اشتغالزایی را بسیار زیاد عنوان
و تصری��ح ك��رد :آمار اش��تغال در بخ��ش تعاون،
یك میلی��ون و هفتصد هزار نفر اس��ت .كالنتری
گف��ت :بخش تعاون به ویژه تعاونیهای تولیدی و
تعاونیهای خدمات ،گردشگری و مسكن ظرفیت
اشتغالزایی باالیی دارند .به طور كلی ایجاد اشتغال
در بخش تعاون یك چهارم ایجاد اشتغال در سایر
بخشهای اقتصادی است.ما اگر سرمایهگذاری در
بخش تعاون را توس��عه دهیم بازده��ی  4برابری
را نسبت به س��ایر بخشها خواهیم داشت .ضمن
اینكه اش��تغالزایی در بخش تعاون بیشتر معطوف
به بنگاههای كوچك و متوسط است كه اشتغالزایی
باالیی دارند.

رئیس کمیته شیر مدارس :تکذیب میشود

پذیرایی از مسافران هواپیما با شیر ویژه مدارس!

آفت�اب یزد -گ�روه اجتماع�ی :در حالی که
وزارت آم��وزش و پ��رورش اخی��را از اختصاص
بودجه برای خرید ش��یر م��دارس خبر داده بود

یکی از شرکتهای
هواپیمایی داخلی در
پذیرایی از مسافران
خود از شیر ویژه
مدارس که "غیرقابل
فروش" روی آن درج
شده ،استفاده میکند.
این نوع شیر معموال
از ابتدای شروع سال
تحصیلی به صورت
رایگان در اختیار
دانشآموزان پایه
ابتدایی قرار میگیرد

روز گذش��ته یکی از خبرگزاریها نوش��ت :یکی
از ش��رکتهای هواپیمایی داخلی در پذیرایی از
مس��افران خود از شیر ویژه مدارس که "غیرقابل
فروش" روی آن درج شده ،استفاده میکند .این
نوع ش��یر معموال از ابتدای شروع سال تحصیلی
به ص��ورت رایگان در اختی��ار دانشآموزان پایه
ابتدایی قرار میگیرد .با این حال مشخص نیست
چگونه این ایرالین به سهمیه شیر دانشآموزان
دس��ت پیدا کرده است .به گزارش تسنیم ،شاید
ش��یر ویژه مدارس به صورت رای��گان در اختیار
این ایرالین قرار گرفته در صورتیکه شرکتهای
هواپیمایی بابت ارائه هرگونه سرویس در پروازها
هزینههای مربوطه را از مسافران دریافت کردهاند.
اکثر شرکتهای هواپیمایی داخلی برای پذیرایی
از مس��افران با شرکتهای کترینگ قراردادهایی
را امضا میکنند و شرکت احتمالی طرف قرارداد
این ایرالین داخلی باید نسبت به توزیع شیر ویژه
مدارس در پروازها پاسخگو باشد.
تخصیص بودجه شیر مدارس

م��اه جاری مدی��رکل برنام��ه و بودج��ه وزارت
آم��وزش و پ��رورش از اختص��اص  100میلیارد

تومان ب��رای خرید ش��یر مدارس خب��ر داده و
گفته بود :بر اس��اس اعتبار مصوب دولت ،توزیع
ش��یر رایگان در اس��تانهای خراس��ان رضوی و
خراسان جنوبی آغاز شده است.منصور مجاوری
ب��ا بیان اینکه توزیع ش��یر رای��گان در مدارس
 15استان کشور نیز در دست اقدام است ،افزود:
باید از ابتدای سال تحصیلی تا پایان آن شیر در
مدارس توزیع شود .با توجه به اینکه تابع ضوابط
بودجه دولت هستیم لذا تا تأمین اعتبار مربوط به
شیر مدارس صبر کردیم؛ با اعتبار مصوب کنونی،
بدهی و مطالبات مربوط به ش��یر مدارس که از
سال گذش��ته باقیمانده بود را پرداخت کردیم و
بخش��ی هم به تامین اعتبار برای توزیع شیر در
مدارس اختصاص یافت .مجاوری یادآور ش��د :با
اعتبارات تخصیص یافته کنونی به طور کلی یک
ما ه و نیم تا دو ماه میتوانیم ش��یر در مدارس را
توزیع کنیم و برای تهیه  800میلیون پاکت شیر
به  450میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
واکنش آموزش و پرورش

رئیس کمیته ش��یر مدارس درباره اخبار مبنی بر
توزیع شیر مدارس در هواپیما که به تازگی در فضای

مجازی منتشر شده است ،توضیح داد.جعفر آبادی
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص
خبر مبنی بر توزیع شیر مدارس در هواپیما اظهار
داشت :توزیع شیر در مدارس هنوز به طور کامل در
استانها صورت میگیرد ،بنابراین توزیع این شیر
رایگان در هواپیما تکذیب میش��ود.وی ادامه داد:
بخشنامه توزیع ش��یر در مدارس از هفته گذشته
آغاز شده اس��ت و حتی هنوز به مرحله کاملی از
توزیع شیر در مدارس هم نرسیده ایم.جعفر آبادی
بیان کرد :این نوع ش��یری که در تصویر مشاهده
میش��ود از نوع پاکتی اس��ت و الزم به ذکر است
که شیرهای پاکتی از زمان تولید تا توزیع باید به
مدت 10روز در قرنطینه باشند ،این در حالی است
که تنها یک هفته از ابالغ توزیع ش��یر در مدارس
استان میگذرد.

یک کارشناس آموزشی:

دانشآموزان ما دارای یکسری معلومات سطحی و اندک هستند

حمید ایمانی کارشناس مسائل آموزش پرورش
میگوید :دانشآموزان ایرانی بعد از  ۱۲سال قدرت
خودیاب��ی ندارند و با محیط اط��راف نمیتوانند
ارتب��اط برقرار کنند.وی تعریفی از مفهوم س��واد
ارائه میکند و میگوید :تعریف یونس��کو از سواد
یعن��ی خواندن ،نوش��تن و فهمیدن ک��ه در این
فهمیدن  ۱۵تا  ۳۴ویژگی و شایستگی آورده شده
اس��ت .متاسفانه ما در آموزش و پرورشمان اجازه
ابراز وجود و ش��کوفایی به بچهه��ا را نمیدهیم.
به گفته این کارش��ناس؛ با ی��ک کتاب آموزش
مهارته��ای زندگ��ی هم نمیتوان این مش��کل
خودش��کوفایی دانشآموزان را حل کرد .یکی از
راهها این اس��ت که آزادی عم��ل دانشآموزان را
زیاد کنیم تا کمبود آموزشهای مهارتی را جبران

کنیم.ب��ا یک کتاب آم��وزش مهارتهای زندگی
نمیتوان مشکل خودش��کوفایی دانشآموزان را
حل کرد .یکی از راهها این اس��ت که آزادی عمل
دانشآم��وزان را زیاد کنیم تا کمبود آموزشهای
مهارت��ی را جبران کنیم .ایمان��ی ادامه میدهد:
باسواد شدن اگر در یک مجموعه آزادی انتخاب
و عم��ل اتفاق بیفت��د ،پیامدها و دس��تاوردهای
محسوستر و ارزندهتری دارد و نتیجه کار در نظام
آموزشی تبدیل به یک سری محفوظات نمیشود
که بعدا هم هیچ کاربردی ندارد.این کارش��ناس
حوزه آموزش و پرورش با انتقاد از وضعیت فعلی
سواد دانشآموزان میگوید :در حال حاضربیشتر
دانشآموزان ما دارای یکسری معلومات سطحی
و اندک هستند که در ادامه راه زندگی به کارشان

نمیآید.به گفته این کارشناس امور آموزشی سواد
وقتی اتفاق میافتد که فرد بتواند به کمک سواد
از الگوی ارتباط ش��فاهی به الگوی ارتباط کتبی
انتقال پیدا کند .س��واد میانجی دو ش��یوه تفکر
داش��تن و بودن اس��ت .به همین دلیل وقتی از
سواد صحبت میکنیم ،سواد فقط مهارت نیست.
بلکه شیوه بودن است ،شیوه زیستن است .شیوه
بودن و شیوه زیستن یعنی اینکه ما به کمک سواد
هوی��ت جدیدی پیدا میکنیم که بعد از آن یا به
کمک آن سواد ،ما نوعی از ادراک خالق و ادراک
حس��ی و نوعی از فهم فرهنگی و تجربه زندگی
را در خودمان تحقق میبخشیم .به گزارش مهر،
بیشتر کارشناسان امور آموزشی بر تحول بنیادین
محتوای آموزش��ی در م��دارس تاکی��د دارند و

معتقدند این آموزش س��نتی در آینده چندان به
کار دانش آموزان نخواهد آمد .حس��ین قاسمی
دبیر قدیم��ی و بازنشس��ته در خصوص تعریف
نوین س��واد می گوید :انسان باسواد انسانی است
که ضمن برخورداری حداقلی از سواد خواندن و
نوش��تن ،بتواند توانایی برقراری ارتباط درست با
انس��انهای دیگر ،طبیعت ،خود و خدا را داشته
باشد؛ به همین سبب است که امروزه در برخی از
کشورهای پیشرفته جهان ،سخن از سواد اخالقی،
سواد رس��انهای ،سواد عاطفی ،سواد فرهنگی و...
به میان میآید .امروزه و با گس��ترش سرسامآور
فناوریه��ای نوین ،نمیتوان کس��ی را که تنها
خواندن و نوش��تن میداند و از اس��تفاده از ابراز
نوینی چون رایانه ناتوان است ،باسواد خواند.

