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اجتماعی

اصالح تابلوهای «ممنوعیت ورود آالت موسیقی » در بوستانها
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از اصالح تابلوهای ورودی بوستانها که
براساس آن ورود آالت موسیقی ممنوع است ،خبر داد.الهام فخاری در گفتوگو با ایسنا،
در مورد دالیل نصب تابلوی ممنوعیت ورود آالت موسیقی در ورودی بوستانها گفت:
نصب این تابلوها در گذشته بوده است.وی افزود :ممنوعیت استفاده از ساز موسیقی چه
در بوستانها و چه در سطح شهر قانونی نیست و نظر مدیریت شهری هم نیست.

گزارش

هویزه در حسرت
یک قطره آب!

روســتای َرگطــه هویزه .حــال و روز خوبی
نداشت ،خشکی از آن چکه میکرد .زمینهای
منطقه جــوری دهان باز کرده بودند که انگار
تابهحال آب ندیده بودند .لَه لَه میزدند .مثل
همه جای خوزســتان ،یک شعله فندک هم
نزدیک رگطه بود .از همان شعله فندکهای
نفتی بزرگ! تشــنهتر از زمینهای روســتا،
دامها بودند که تشنگی صدایشان را درآورده
بود.به گزارش ایســنا ،هوا گرگ و میش بود.
انگار با یک خنجر ،گلوی آســمون را شکافته
بودند .انگار یک شــمع را فــوت میکردند و
دودش در چشــم من میرفت .هر جا را نگاه
میکردم دود بــود و مثل پنبه در هوا پخش
میشد .دستش روی گلویم و فشار میداد .با
پنبه ســرم را میبرید اما باید دوام میآوردم.
آفتاب زور نداشــت .از ماشین که پیاده شدم،
روستای َرگطه هویزه بودم .حال و روز خوبی
نداشــت ،خشکی از آن چکه میکرد و هر جا
را نگاه میکردی ،خشک بود .خُ شک خُ شک.
زمینهای منطقــه جوری دهان بــاز کرده
بودنــد که انگار تا به حــال آب ندیده بودند.
لَه لَه میزدند.مثل همه جای خوزستان ،یک
شــعله فندک هم نزدیک رگطه بود .از همان
شــعله فندکهای نفتی بزرگ! درروستا هم
که هیچی نبود و همه جا خشــک .تشــنهتر
از زمینهای روســتا ،دامها بودند .تشــنگی
صدایشان را درآورده بود و برای قطره آبی لَه
لَه میزدند .یک گله گوسفند و شتر نگاهشان
مثل زمینهای روستا به مسیری خشک شده
بود که میگفتند از اونجا برایشان آب میآورند.
آفتاب خودش را نشــان داد که یک تانکر آب
از راه رسید .گله بهم ریخت .چشمهایشان برق
میزد و بیشتر از قبل زبان درازی میکردند.
همه آب میخواستند .موسی ،دامدار حدودا
 55ساله رگطهای دامها رو آزاد کرد تا بتونند
آب بنوشــند .انگار از حبس ابد اومده بودند،
شاد و شنگول واسه چند قطره آب تو بیابون.
موســی میگفت" :اینجا نه آب هســت و نه
علف .هیچــی نداریم که بتونیم با آن زندگی
کنیم .ده کیلومتری رودخانه کرخه هســتیم
اما حتی اثری از رودخانه اینجا نیست که آبی
به دامها بدهیم" .از وقتی که خشکسالی شده
وضعیت اصال خوب نیست اما باز هم شکر که
با تانکر به دامهای ما آب میرسونند .اگه این
آب نیاد که دیگه هیچی واسمون نمیمونه تا
بخواهیم زندگی کنیم".شــغلی جز دامداری
و کشاورزی نداشــت و حرفهایش بدجوری
آدم را تشــنهتر میکرد ،تشــنه مثل پوست
ترک خورده زمینهای خشک منطقه" .توی
همه این سالهایی که دامدار بودم ،هیچ وقت
مثل االن مشــکل آب در منطقه نبوده و االن
وضعیت خیلی سخت شــده و دیگه نمیشه
دامداری کــرد .قبال وقتی که بارون میزد یه
آبی توی منطقه جمع میشد و از همون آب
به دامهــا میدادیم اما االن نه بارون میآید و
نه آبی هست که به دامها بدهیم".رگطه دیگه
جای موندن نبود .آفتاب از سر و کول دیوار باال
میرفت و خورشید کمرکش آسمان بود .باید
برای استراحت به هویزه بر میگشتم تا بتوانیم
قبل از غروب آفتاب وقتی که دامها از چرا بر
میگردند به دو روستای دیگر سر بزنیم.
دامها با شکمهایی پر از علف به سمت طویله
ســرازیر شــده بودند که به روستای الهاسی
هویزه رسیدیم .ســاعت  7بعدازظهر بود .زور
آفتاب کم شده بود و سایه بیشتر خودنمایی
میکرد .رضا دامدار  40ســاله اهل روستای
الهاســی تازه به منزلش رسید که به سراغش
رفتم .میگفت " امسال واقعا آب نیست و سال
کم آبی رو داریم .خیلی وقته دامداری میکنم
اما توی همه این ســالها ،امســال وضعیت
خیلی بدتره و اصال آبی نیســت که به دامها
بدهیم .خیلــی از دامهای من به خاطر اینکه
آب نیست از بین رفتند و واقعا آدم نمیدونه
چیکار کنه تو این شرایط".یک لیوان آب برایم
ریخت و ادامه داد" .چند وقتیه که با تانکر به
دامهای من آب میرســونند اما این آب واسه
همه دامهای من خیلی کمه .بازم خداروشکر
این آب رو به من میرســونند چون اگه این
هم نباشه که همه دامهای من تلف میشن و
اون موقع شــغلی ندارم که بشه با اون زندگی
کرد" .سایه کمکم روی زمین پهن میشد که
از رضا خداحافظی کردم تا خودم را به روستای
ُجفیر برسانم .شغل بیشتر مردمش دامداری و
پرورش شتر بود .صورت سرخ خورشید داشت
در آسمان حل میشــد که به جفیر رسیدم.
هوا شکســته بود و باید به گل ِه شترهایی که
برای چرا رفته بودند ،میرســیدم.به کاروان
شــترها توی ُجفیر رســیدم .بدنهای ترک
خوردهشــان با آدم حرف میزد .عبدالصادق
یکی از دامداران منطقــهگفت" :توی جفیر
حدود 40خانوادهایم و حدود  200نفر شــتر
داریــم .اینجا مشــکل مرتع داریــم و جایی
نیست که شــترها بتونند چرا کنن .از وقتی
که خشکسالی شده ،دیگه مرتعی برای شترها
نیست که بتونند راحت غذا بخورند .به سختی
به شترها و بقیه دامهای خودمون آب میدیم
چون وضعیت آب خیلی توی منطقه بد هست
و نمیتونیم به راحتی آب پیدا کنیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت :از ابتــدای
ســال تاکنون یــک میلیــارد و  400میلیون دالر
ثبتسفارش برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
انجام شــده و تالش وزارت بهداشت این است که
تا آبان امســال معــادل  3.5میلیــارد دالر دارو و
تجهیزات پزشکی خارجی وارد کشور شود.غالمرضا اصغری در
گفتوگو با ایرنا ،درباره تامین ارز برای تامین دارو و تجهیزات
پزشــکی افزود :تامین به موقع دارو و غذا یکی از اولویتهای

 3.5میلیارد دالر دارو و تجهیزات پزشکی تا آبان وارد میشود

اصلی دولت اســت و تامین ارز مــورد نیاز برای
دارو بــه عنوان یک کاالی حیاتــی همواره مورد
توجــه دولت قرار دارد.وی اضافه کرد :دو مورد از
کاالهای اساســی که ارز دولتی دریافت میکنند
مورد  24و  25آن دارو و تجهیزات پزشکی است
و از ابتــدای ســال تاکنون یک میلیــارد و  400میلیون دالر
ثبت ســفارش بــرای واردات دارو و تجهیزات پزشــکی انجام
شــده اســت .از این مقدار حدود  670میلیون دالر تخصیص

ارز شــده که  480میلیون دالر آن نیز تأمین ارز شده و برای
طرف تجاری فرســتاده اند و از این رقــم حدود  360میلیون
دالر جنس از گمرک وارد بازار شــده است .اصغری ادامه داد:
در حــال حاضر مــراودات پولی برای خریــد و واردات دارو و
تجهیزات پزشکی برقرار اســت البته برخی طرفهای تجاری
ایــران از طرف آمریکا کــه تذکر و اخطار گرفتــه اند و مورد
فشــار قــرار گرفته اند احتیــاط میکنند ،اما عمــده واردات
در حال انجام است.

خبرتلگرامی
Dمعــاون محیط زیســت طبیعی
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :بر
اساس هماهنگیهای اخیر با سازمان
دامپزشکی کشــور در هر منطقهای
که این ســازمان مستنداتی از شیوع
بیماری ارائه دهد و خواستار ممنوعیت
شــکار و صید پرندگان شود ،در آن
منطقه پروانه صید وشــکار پرندگان
صادر نخواهد شد.
Dعلیرغم تمامــی تالشهای تیم
دامپزشکی پارک پردیســان ،توله
یوز هفت ماهه که هفته گذشــته در
مسیر منطقه حفاظت شده عباس آباد
سمنان در اثر تصادف مصدوم شد به
گفته پزشــک معالج وی بهطور کامل
از محل مهره پنجم کمری دچار قطع
نخاع شده بود ،تلف شد.

خبر

 18میلیون ایرانی
دچار کم تحرکی هستند

معاون وزیر بهداشــت با بیــان اینکه در ایران
18میلیــون نفر دچار کم تحرکی و  9میلیون
نفر دچار تــوده بدنی باال هســتند ،گفت :با
ورزش و فعالیتهای بدنی میتوان بر بسیاری
از بیماریهــای غیر واگیر فائق آمد.به گزارش
فارس ،مریــم حضرتی در مراســم افتتاحیه
جشــنواره فرهنگی -ورزشی پرســتاران در
همدان با بیان اینکه پدیدههای شهرنشــینی
و صنعتی شــدن جوامع با تغییرات وسیع در
سبک زندگی همراه است ،اظهار کرد :در کنار
بهبود شاخصهای بهداشتی که سبب افزایش
امید در زندگی شده ،مهمترین عوامل افزایش
بار بیماریها ،بیماریهای غیر واگیر بوده اند.
وی افزود :بیماریهای غیرواگیر مسئول بیش
از  53درصد بار بیماریها در جهان هستند و
بیش از  76درصد بار کل بیماریها در ایران به
بیماریهای غیرواگیر اختصاص دارد.

اتباع افغانی هر زمان که
خواستند به کشور خود
بازگردند

مدیــر کل امور مرزی وزارت کشــور گفت :
اتباع کشور افغانســتان مختارند هر زمان که
خواستند به کشــور خود بازگردند.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،شهریار حیدری درباره
خروج اتباع کشور افغانستان از کشور در روزها
و هفتههــای اخیر افزود  :جمهوری اســامی
ایران همواره همسایه بسیار خوب و مطمئنی
برای همسایگان به ویژه افغانستان بوده است،
در شرایط مختلفی که در سالهای قبل برای
افغانســتان ایجاد شد ،تعدادی از مردم شریف
این کشور به جمهوری اسالمی ایران مهاجرت
کردند و امروز در حال زندگی در کشــور ما و
بهرهمندی از امکانات رفاهی ما هستند.

ازدواج دختران زیر  ۱۳سال
ممنوعمیشود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
گفــت :در قالب طرح «کودک همســری»
حداقل سن ازدواج برای دختران به  ۱۶سال
افزایش مییابد.طیبه سیاوشــی در گفتوگو
با مهر ،با اشــاره به تدویــن طرحی با عنوان
«کودک همسری» در مجلس شورای اسالمی
از سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت:
در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران
 ۱۶ســال و برای پسران  ۱۸سال پیش بینی
شــده اســت.وی در مورد جزئیات این طرح
افزود :در حــال حاضر حداقل ســن ازدواج
برای دختران  ۱۳ســال است و دختران زیر
۱۳ســال تنها با مجــوز دادگاه امکان ازدواج
دارند امــا در طرح جدید دختران بین  ۱۳تا
۱۶سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه
دریافت کنند.عضو فراکســیون زنان مجلس
ادامــه داد :در این طــرح ازدواج دختران زیر
 ۱۳ســال مطلقا ممنوع خواهد شد.سیاوشی
اضافه کرد :این موضوع مخالفانی در کشــور
دارد اما با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در
مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر  ۱۳سال
به توافق رسیده ایم.وی خاطرنشان کرد :این
طرح با قیــد دو فوریت طی یک یا دو هفته
آینده در مجلس مطرح خواهد شد.

کمیته امداد

توضیح کمیته امداد درباره
خرید  ۱۱هزار سکه

در برخــی شــبکههای اجتماعــی خبری با
عنوان " خرید  11هزار سکه توسط قائممقام
کمیته امداد" منتشر شد که در آن از فردی با
عنوان "برقعی" نام برده شده است.در همین
زمینه ،یک مقام مســئول در کمیته امداد به
تسنیم گفت :گرچه نام قائممقام کمیته امداد
"برقعی" اســت اما فردی که گفته میشــود
11هزار سکه خریداری کرده قائممقام کمیته
امداد نیست و این اشتباه به دلیل تشابه اسمی
در شبکههای اجتماعی انجا م شده است.

چهار راهحل
مشکلکمبودمعلم
آموزش و پرورش میگوید با کمبود نیرو
در درس تربیت بدنی مواجه است

چنانچه حاال گفته میشــود آمــوزش و پرورش
آفتاب یزد-گروه اجتماعی :بحث کمبود نیرو در
بــا کمبود نیــرو در درس تربیــت بدنی مدارس
آموزش و پرورش و تعداد باالی نیروهای بازنشسته،
مواجه اســت .محمد جعفــری ،مدیرکل تربیت
این وزارتخانه را با چالشهایی جدی روبهرو کرده
بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش در
است .چالشی که در صورت عدمجبران آن تاثیراتی
گفتوگــو با ایلنا ،در خصوص تامین نیروی مورد
منفی بر دانشآموزان خواهد گذاشت .حاال نیز نبود
نیاز تربیتبدنی برای مدارس گفته است« :بعد از
معلم برای برخی مقاطع و دروس مشکالتی را بر
اینکه ســتاد عالی گسترش و ارتقای فعالیتهای
سر راه مدارس و به تبع آن دانشآموزان قرار داده
تربیت بدنــی و برنامههای دانشآموزی با اولویت
است .در این باره پیشتر اسفندیار چهاربند ،رئیس
مدارس دخترانه ابتدایی با حضور وزیر و معاونان
مرکز برنامهریزی ،منابع انسانی و فناوری اطالعات
وی تشــکیل شــد،
وزارت آموزش و پرورش
دســتورالعملی در این
گفته بــود« :مهر۱۳۹۷
ستاد در خصوص تربیت
تعــداد ۳۰۰هــزار نفر
مدرســان به اســتانها
کمبود نیروی انســانی
ابــاغ و دورههایی برای
خواهیم داشــت194 .
آنها در نظر گرفته شــد.
هزار نفــر از این کمبود
در این زمینه در بعضی
را از طریــق ندادن نیرو
از استانها کار با قدرت و
به مدارس باید پشــت
کاظم اکرمی :جمعی از استادان علوم
قوت شروع شده است».
سر گذاشت .همچنین با
تربیتی ،روانشناسی و جامعهشناسی
وی ادامه داد« :همچنین
کمبود آموزگار در دوره
که به وسیله اساتید رشتههای مذکور
بــرای تامیــن نیروهای
ابتدایی امکان بازماندگی
تربیت بدنی یک ســتاد
انتخاب شده باشــند باید بر کار وزرا
از تحصیل دانشآموزان
اجرایــی در دفتر تربیت
وجــود دارد و تا ســال
نظــارت کنند .اگر چنین دســتگاه
بدنــی و فعالیتهــای
 1401خــروج نیــرو از
نظارتی بــود آخرین وزیر دولت آقای
ورزشی تشکیل دادیم که
آموزش و پرورش خارج
احمــدی نژاد در آمــوزش و پرورش
دارای سه کمیته تهیه و
از عرف متداول است .در
ساختار را تغییر نمیداد که بعد از آن
تدوین محتــوا ،کمیته
سال  97حدود  65هزار
دولت ،این همــه مصیبت و رنج برای
هماهنگی ،برنامه ریزی
نفر مشمول بازنشستگی
معلمان و وزارت آموزش و پرورش به
و پیگیری امور و کمیته
هســتند که پیش بینی
وجود بیاورد
رسانه اســت ».جعفری
میکنیــم  55هــزار
با اشاره به اعتباراتی که
بازنشسته شــوند و اگر
برای تامین نیرو و آمــوزش مربیان تربیت بدنی
بدین صورت که تا امروز بوده واکنش نشــان داده
ابالغ شده است ،گفت« :حدود  ۵میلیارد تومان در
شود شــدت کمبود نیرو تا سال  1399آموزش و
این زمینه به استانها ابالغ کردیم تا اهداف مربوط
پرورش را از پا در میآورد».
ش یکی
به آموزش صورت بگیرد .پس از این آموز 
نیاز مدارس به  ۴هزار معلم تربیت بدنی دیگر
از اهداف مهم ما این است که بعد از اجرایی شدن
طــرح و به کارگیری نیروها ،کارهای آنها به دقت
اولین نشــانههای فقدان نیروی انســانی در این
پیگیری شود ».وی خاطرنشان کرد« :هدف ما از
ســازمان به تدریج در حال آشــکار شدن است.

مدیرکل توسعه موسســات و مراکز غیردولتی
ســازمان بهزیســتی گفت :موسســات خیریه
معتبر ،وارد خیابان نمیشــوند و جلو کسی را
نمیگیرنــد .به گزارش ایســنا ،جهان حیدری
که در یک برنامه رادیویــی صحبت میکرد با
بیان اینکه سازمان بهزیستی باید تنها سازمانی
باشــد که به صورت قانونی به موسسات خیریه

و غیر خیریــه و مراکز مجوز بدهد ،گفت :چند
ســال پیش قرار بر این بود که ســایر ارگانها
برای صدور مجوز تجمیع شــوند .مجوزها باید
بین بخشــی بوده ،بانک اطالعاتی وجود داشته
باشد که نشــان دهد این مجوز را چه سازمانی
صادر کرده اســت؟ حیدری بــا تاکید بر اینکه
تعدد مراجع صدور مجوز باعث ایجاد مشکالت

ساختپنهانیدریاچهمصنوعی
خیانت بزرگی به دریاچه ارومیه بود

آقازادهچوپان

دامدار از آب درآمد!

ادامه از صفحه اول:
از سویی باور این مهم کمی سخت است که مسئوالن
علیرغم اینکه خود از جایگاه های رسمی و دولتی
برخوردارند و یا بر سایر کرسی های مهم کشور مانند
شورای شهر و مجلس تکیه زدند ،اکنون میگویند
که فرزندان ما هیچ شــغل دولتی ندارند! از این رو،

رنج آموزش و پرورشیها

برای بررسی بیشتر چالش کمبود نیروی انسانی
در آموزش و پــرورش و راههای برونرفت از این
توگو
مشــکل با یک کارشــناس آموزش به گف 
پرداختیــم .کاظم اکرمی در این بــاره به آفتاب
یــزد گفــت« :این اتفاقــات به علت این اســت
کــه برنامهریزیهــای دراز مــدت در آموزش و
پرورش کمتر اســت .اگرچه ســند تحول برای
آموزش وپرورش نوشــته شده اما این سند ربطی
بــه برنامهریزی در مســائل اجرایی نــدارد .کار
برنامهریزی درباره نیروی انســانی و تحوالت این
حوزه با توجه به تغییرات دائمی مسئوالن وزارت
آموزش و پرورش کمتر مالحظه شــده است ».او
تاکید کرد« :همانگونه که مدیرکل تربیت بدنی و
فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش گفتهاند در
حال حاضر به دلیل تغییر ســاختار به چهارهزار
معلم نیاز داریم ،بنده ســالها گفته و نوشــتهام

برگهفروشی در خیابان به نام کمک به خیریه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی:

مدیر دفتر استانی ستاد
احیــای دریاچه ارومیه
در آذربایجــان غربــی
گفــت :پــروژه پنهانی
تبریز خیانــت بزرگی
به دریاچــه ارومیه بود.
فرهاد سرخوش در گفت
وگو با ایســنا ،با اشاره
بــه طرح احــداث یک
دریاچه مصنوعی در آذربایجان شرقی با حقابه
دریاچه ارومیه افزود :طبق مصوبات قانونی ،آبی
از این نقطه به کشاورزی نمیدهند با این وجود
آذربایجان شرقی با احداث دریاچه مصنوعی و
ایجاد آب بند خیانت بزرگی به دریاچه ارومیه و
۵میلیون نفر جمعیت ساکن حوضه آبریز کرد.
وی با اشاره به نامه نگاری خود با رئیس سازمان
محیط زیست برای پیگیری این موضوع افزود:
این ســازمان به اســتاندار آذربایجان شرقی و
وزیر نیرو اعالم کرده کــه طرح ایجاد دریاچه

ایــن آموزشها فقط تامین نیــرو به لحاظ تعداد
نیســت ،بلکه میخواهیم معلمان حتی به خاطر
سالمتی خودشان هم که شده آموزش ببینند یا
حتی فراتر از این معلم در کالس درس تخصصی
به صورت تلفیقی عمل کنند به این شکل که در
کالسهای درس ریاضی ،علوم و ...برخی دروس را
با فعالیتهای بدنی آموزش دهند ».او اظهار کرد:
«در حال حاضر  ۳۳هــزار معلم تربیت بدنی در
کشور داریم که با توجه به استقرار پایه دوازدهم
حدود  ۴هزار نیروی دیگر هم کم داریم ».جعفری
در پاســخ به این سوال که از میان  ۹۵۰۰نیروی
تامین شــده از سوی دانشــگاه فرهنگیان چند
درصد از آنها بــرای معلمان تربیت بدنی در نظر
گرفته شدهاند ،گفت« :طبق آمار حدود ۷۰۰معلم
تربیــت بدنی از میــان ۹۵۰۰نیروی دانشــگاه
فرهنگیان فارغ التحصیل خواهند شد .همچنین
حــدود  ۶۰۴نفر نیز از طریــق ماده  ۲۸در حوزه
تربیت بدنی جذب آموزش و پرورش میشوند که
در استانها توزیع خواهند شد».

مصنوعــی از حقابــه
دریاچــه ارومیــه باید
متوقف شود .سرخوش
با ابراز تاســف از اقدام
آذربایجــان شــرقی و
اینکــه مســیر حرکت
ریزگردهــا بــا وجــود
خشــکی دریاچــه به
سمت این استان است
و بیشــترین خســارت را خواهــد دید عنوان
کــرد :ایجاد پــارک آبی در چنیــن وضعیت
نامناســب ذخایر آبی کشور غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه آب بنــد آجی چای توانایی
ذخیره بین  ۳۵۰تــا  ۴۰۰میلیون مترمکعب
آب را دارد تصریــح کــرد :آذربایجان غربی با
چه ســختی قطره قطره آب ذخیره میکند تا
وضعیت دریاچه دچار بحران نشــود در حالی
که آذربایجان شــرقی اقدام به احداث آب بند
و پارک آبی میکند که جای بسی تاسف دارد.
پاسخ های ابهام برانگیز وزرا و نماینده های مجلس
نشــان میدهد که برخالف آنچه کــه در رابطه با
شفاف سازی و مبارزه با فساد میگویند به هیچ روی
مسئلهشفافیتومبارزهبافسادراجدینگرفتندبلکه
خهایسطحیوگذرابهدنبال آرامساختن
تنهاباپاس 
قیل و قال هایی بودند که در فضای مجازی نسبت
به این کمپیــن و ابهامات در رابطه با اســتیضاح
سوال برانگیز اخیر ربیعی وزیر سابق کار و افشاگری
برخی از نمایندهها علیه یکدیگر و وزیر کار مطرح بود .

بسیاری شــده است ،افزود :تعدد مراجع صدور
مجوز خودش یک مشکل است و ما را در بحث
نظارتی با مشــکل مواجه کرده است ،از طرفی
هــم باید گفت همــه خیریهها مجــوز ندارند.
مواردی که در خیابانها مشــاهده میکنید که
مشــابه تکدیگری یا برگه فروشی است ،اینها
اصــا مجوز ندارند .با این وجود در حال حاضر

که جمعی از اســتادان علوم تربیتی ،روانشناسی
و جامعهشناســی که به وسیله اساتید رشتههای
مذکور انتخاب شده باشند باید بر کار وزرا نظارت
کنند .اگر چنین دستگاه نظارتی بود آخرین وزیر
دولــت آقای احمدی نــژاد در آموزش و پرورش
ســاختار را تغییر نمیداد که بعــد از آن دولت،
این همه مصیبت و رنج بــرای معلمان و وزارت
آموزش و پــرورش به وجــود بیاورد(.البته قبل
از این تغییر ســاختار بنده در مجله چشــم انداز
ایران ده انتقاد به آن نوشــتم اما کو گوش شنوا!)
همچنین هر وزیری بدون اینکه بررسی کند چه
اتفاقاتی خواهد افتاد فقط میخواهد مشــکالت
روزمره خود را حل کند دست به ایجاد تغییرات
اینچنینی میزند .چنانکــه دوره راهنمایی را بر
میدارند و میگویند فقط دبســتان و دبیرستان
داریــم ».اکرمی اظهار کــرد« :اما حاال برای حل
مشــکل  4راهحل وجود دارد .یک -اســتخدام و
گزینش فارغالتحصیالن علوم تربیتی دانشگاههای
کشور ،البته اینها باید دورههایی در روش تدریس
و شیوههای تربیتی را ببینند .دو -مجلس محترم
شــورای اســامی موافقت کند که بازنشستگی
عــدهای از معلمان مدتی به تاخیر بیفتد .ســه-
اکنون در ادارات کل آموزشو پرورش اســتانها
بیش از  250هزار نفر مشــغول کار هستند که با
بازتعریف وظایف اینها و ادغام برخی وظیفهها در
هم میتوان تعداد قابــل مالحظهای از آنان را از
کادر اداری به مدارس انتقال داد .چهار :دانشــگاه
فرهنگیان باید با برنامه درازمدت درصدد باشد که
نیازمندیهای وزارت آموزش و پرورش را با توجه
به تعداد بازنشستگانی که در آینده خواهیم داشت
تامین کنند».
بیانضباطــی و تغییرات دائمی در وزارت آموزش
و پــرورش به یکی از دغدغههای اصلی معلمان و
خانوادهها تبدیل شــده اما باید توجه کرد که در
صورت ادامه روند این بیثباتیها دود آن نهتنها به
چشم یک یا دو بخش بلکه به چشم همه جامعه
خواهد رفت.

درصدد ساماندهی خیریهها و موسسات هستیم.
مدیر کل توســعه موسسات و مراکز غیردولتی
ســازمان بهزیستی در پاســخ به این سوال که
مــردم میتوانند به کــدام خیریههــا اعتماد
کنند ،گفت :مــردم قطعا باید این را بدانند که
موسســات معتبر وارد خیابان نمیشوند و جلو
کسی را نمیگیرند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

حاشیهنشینیبهشهرهایمتوسط
هم سرایت کرده است

رئیـــس کمیـــسیون
اجتمـــاعی مجلــس،
علت اصلی مهـــاجرت
روستاییان بـــه شهرها
را نبود شــغل و درآمد
پایــدار دانســت .بــه
گزارش مهر ،ســلمان
خــدادادی در رابطــه
بــا افزایــش مهاجرت
روستاییان به شهر گفت :مهاجرت روستاییان
به شهرها پدیده نوظهور و جدیدی نیست بلکه
موضوعی ریشــهدار اســت و برای اولین بار از
زمان اجرای قانون اصالحــات ارضی افزایش
پیــدا کرد و بعد از تجربــه چند دهه کاهش،
مجددا در دهه  80و  90تشدید شد .نماینده
مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی ،علت
اصلــی پدیدههایــی چون حاشیهنشــینی را
مهاجرت روستاییان به اطراف شهرها دانست و
گفت :افزایش حاشیهنشینی یکی از موضوعات
کمپین را جدی بگیرید

بر اســاس این گزارش ،برخی از مسئوالن اگرچه
به دعوت کاربران فضای مجازی برای پیوســتن
به کمپین « فرزندت کجاســت؟» پاسخ مثبت
دادنــد و در حالی که تصور مــی رفت اجابت از
این دعوت میتواند اعتماد از دســت رفته عموم
را نسبت به مسئوالن به مردم بازگرداند اما پاسخ
های سطحی واگذاری مسئوالن چیزی جز فرار
از شــفاف سازی تلقی نمیشود .در حالی که این

اولویــتدار در حــوزه
آســیبهای اجتماعی
است که علت اصلی آن
مهاجرت و خالی شدن
روستاها و سکونت آنها
در اطــراف شــهرهای
بــــزرگ اســــت ،در
ســالهای اخیر بعضی
از شــهرها کــه حتی
جزو شــهرهای بزرگ محسوب نمیشوند نیز
درگیر معضل حاشیه نشینی شدهاند.وی علت
اصلی حاشیه نشــینی را مهاجرت روستاییان
و علــت اصلی مهاجرت را نبــود کار و درآمد
پایدار دانســت و گفت :مردم ناچار هســتند
برای کسب درآمد جزئی و گذران امور زندگی
خــود به شــهرهای بزرگ مهاجــرت کنند و
چــون توان خرید خانه در شــهرها را ندارند،
به حاشیهنشــینی روی میآورند و در معرض
بسیاری از آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند.

کمپین میتوانســت تا حدودی شــکاف موجود
میان مردم و مسئوالن را پرکند .اما واکنش های
کاربــران فضای مجازی نشــان داد کــه نه تنها
پاســخ های مسئوالن نتوانســت شکاف موجود
میان خود و مردم را پرکند بلکه در شــرایطی که
مردم ایران زیر بار فشــارهای موجود اقتصادی،
سوءاســتفادهها و اختالس ها روز به روز ناتوان تر
از قبل میشوند ،مسئوالن باز هم در ترمیم اعتماد
مردم نسبت به خود شکست خوردند.

