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اجتماعی

مرگ  308نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج
در پنج ماهه نخست سال جاری 308نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در کشور جان خود را از
دست دادند .این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات قرص برنج 236نفر بود،
 30.5درصد افزایش یافته است .در سال گذشته نیز آمار تلفات قرص برنج نسبت به سال قبل از
آن با رشد 7درصدی مواجه بود .در سال گذشته 640نفر ( 411مرد و 229زن) بر اثر مسمومیت با
قرص برنج در کشور جان باختند در حالیکه تعداد تلفات در سال قبل از آن برابر با 598نفر بود.

گزارش

ویزای توریستی برای کودکان
خارجی کار در ایران!

تالشهابــرای ســاماندهی کــودکان کار و
خیابانــی به رغم فعالیتهای دســتگاههای
مختلف همچنان بینتیجه باقی مانده است.
به گزارش رکنــا ،معضل کــودکان کار در
کشــور ما ریشــه در بســیاری از مســائل
اجتماعی -اقتصــادی و حتی فرهنگی دارد.
به گونــهای که معــاون بهزیســتی عنوان
میکنــد 70« :درصد کــودکان کار ،اتباع
غیرایرانی هســتند که با ویزای توریستی به
کشور آمده و ماندگار میشوند و سپس سر
از چهارراههادرمیآورند ».گویا ایران بهدلیل
کمکاری مســئوالن جذابیت بیشتری برای
کودکان کار دارد که در این شرایط اقتصادی
در کشورمان ماندگار میشوند!
سلیقهای رفتار کردن ،ابتر ماندن طرحهای
اجرایی ،نبود فهم مشترک میان دستگاههای
متولی سبب شــده تا آسیبهای اجتماعی
با تصمیمســازی و تصمیمگیریهای کنونی
بیش از گذشــته در جامعه خودنمایی کند.
اخیرا ًمعاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی
کشــور اعالم کرده است۷۰ :درصد کودکان
کار ،اتباع غیرایرانی هســتند کــه با ویزای
توریستی به کشور آمده و ماندگار میشوند
و سپس سر از چهارراههادرمیآورند و معلوم
نیست چگونه شب را به صبح میرسانند.
حبیــباهلل فریــد ،در رابطه با ســاماندهی
کــودکان کار و خیابان گفــت۹۵ :درصد از
این کــودکان با خانــواده زندگی میکنند،
به همین دلیــل مراکز روزانه ایجاد کردهایم
تــا این کــودکان ســاعاتی را در این مراکز
بگذرانند .مهمترین مشکلی که با دادستانی
در این موضوع مطرح کردهایم این است که
آییننامه ساماندهی را بیاورند و هر سازمانی
طبق آن به وظیفه خود عمل کند .شهرداری
زمین تهیه کند ،وزارت بهداشــت مســائل
بهداشتی و سایر سازمانهااقدامات مناسب را
ببینند ،در حالی که اکنون این گونه نیست
به اداره اتبــاع خارجه بارهاگفتهایم ،اما پای
کار نمیآیند.
وی گفت :ســال گذشــته در تهران ۳هزار
کــودک کار و خیابان را جمعآوری کردیم و
دیدیم ۹۷درصدشان اتباع و دارای خانوادهاند
و تعدادی که در مراکز شبانهروزی ما پذیرش
شــدند کمتــر از ۱۰کودک بودنــد .اعتقاد
داریم نباید کودکان ســر چهارراههاباشــند
و بــا همــکاری ســازمانهای مردمنهاد و
انجیاوهامیتوانیم پــای کار بیاییم و این
وضعیت را ســر و سامان دهیم .این سخنان
در حالی بیان میشود که در طول سالهای
متمــادی بارهاطرحهــای مختلــف برای
ســاماندهی این کــودکان به اجــرا درآمده
اســت ،ولی تاکنــون جوابی نداده اســت.
همچنــان هزینههــادر این خصــوص هدر
میرود و کسی هم جوابگو این ناکارآمدیهاو
کمکاریهانیســت .حال که رئیس سازمان
بهزیستی به عنوان سرپرست وزارت رفاه در
حال خدمت است و از کم و کاستیهای این
حوزه علیالقاعده بیــش از دیگران میداند،
میتواند با عاقبتاندیشــی و البته با کمک
ســایر دســتگاههااز معضالت و مشــکالت
موجود گرهگشایی کند.

دریچهای نو به آگاهی

مشاهده نســخه دیجیتالی فصلنامه«سروش
پیام گلپایگان» در یکی از کانالهای تلگرامی،
خوشنودکننده و بسیار امیدبخش است.
رســانههای مکتــوب در منظومه وســایل
ارتباطجمعی و فنآوریهای نوین ارتباطی،
جایگاه ویــژهای در ماندگاری پیــام ،پیوند
نخبگان با اقشار مختلف جامعه و بسط تفکر
و عقالنیت دارد.
بر اصحاب فرهنگ پوشــیده نیســت که در
شرایط کنونی ،کمبود و گرانی کاغذ و چاپ،
حلقه مشکالت را بر مطبوعات کاغذی تنگتر
از گذشــته کرده و اینک تنها شور و عشق و
تعهد ،کارهای روزنامهنگاران را پیش میبرد.
از نظــر دســتاندرکاران و دانشآموختگان
علوم ارتباطات اجتماعی ،راهاندازی هر نشریه
که با رسالت آگاهســازی مردم و تنویر افکار
عمومی همراه باشــد ،مانند تولد یک فرزند
در خانوادهشان اســت که باید از جان و دل
برای رشــد و تکاملاش کوشید .بدون تردید
این حرکت فرهنگی را میتوان نقطه قوت و
اقدامی ماندگار در دانشــگاه غیرانتفاعی پیام
گلپایگان قلمداد کرد و نخست خدا و سپس
کوشش مدیران و ســردبیر و نویسندگان و
گزارشــگران و گرافیســتا و صفحهآرایان و
نشردهندگان را ستود.
دکتر ابراهیم جعفری-استاد علوم ارتباطات

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

کارشناس ســامت روان وزارت بهداشت با اشاره به
نتایج گزارش «نشاط اجتماعی سازمان ملل متحد» در
ســال  ،۲۰۱۶نمره نشاط در ایران را  ۱۰۵اعالم کرد
و گفت :این گزارش حاصل زمینهیابی وضعیت جهانی
نشاط در بیش از  ۱۵۰کشور است و وضعیت هر کشور
را در شــادکامی بر اساس شش شــاخص درآمد سرانه ،امید به
زندگی سالم ،آزادی در تصمیم گیری ،حمایت اجتماعی ،سخاوت
و ادراک فساد مورد ارزیابی قرار میدهد .صدیقه خادم افزود :بر

رتبه جهانی ایران در «نشاط اجتماعی»

اساس نتایج این گزارش ،جامعه ایران بین کشورهای
با چهار رده نشاط باال ،باالتر از میانگین ،پایینتر از
میانگین و رده پایین ،در دسته کشورهای «پایینتر
از میانگین » قرار میگیرد .نکته نگرانکنندهتر این
گزارش ،این بخش است که «در بررسی روند نشاط
طی دو دوره  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۳تا  ،۲۰۱۵نمره نشــاط در
ایران حدود  ۵.۷درصد کاهش پیدا کرده است ».وی تصریح کرد:
ایــن گزارش بر عاطفه مثبت و عاطفه منفی در جامعه نیز تاکید

دارد؛ بنابراین کلیــه اقدامهایی که باعث افزایش عاطفه مثبت و
کاهش عاطفه منفی در جامعه میشوند ،از جمله اقدامات موثر در
ارتقای نشاط جامعه هستند .برای افزایش عاطفه مثبت میتوان
برنامهریزیهای متنوعی را طراحی و اجرا کرد ،ولی از طرف دیگر
برای کاهش عاطفه منفی ،بیشــتر باید به "نبایدها" توجه کنیم؛
یعنی چه کارهایی را نباید انجام داد تا عاطفه منفی ایجاد نکنیم؛
زیــرا بخش قابل توجهی از عاطفه منفی موجود در جامعه در اثر
تصمیمها ،اقدامات و خبرسازیهایی است که انجام میشود.

خبرتلگرامی
 Dدکتر سیدحسنهاشــمی ،وزیر
بهداشت ضمن تشریح سه درخواست
بودجهای وزارت بهداشت برای سال
 ،۹۸گفت :درخواست مهمی که دارم
این است که اعتبار مربوط به بیماران
خاص را به طور ویژه مورد توجه قرار
دهند/.برنا
 Dحجتاهللمیرزایی،معاونبرنامهریزی،
توسعه شهری و امور شورای شهرداری
تهران گفــت :تمامــی قراردادهای با
مبلغ  250میلیون تومــان و باالتر در
شهرداری تهران روی سامانه شفافیت
قراردادهامنتشرمیشود/.ایسنا

پیگیری مبالغ واریز شده به حساب افشین ولی خانی برای کمک هزینه درمان پسرش

بازی با اعتماد مردم!؟

 Dحبیب اهلل مسعودی فرید ،معاون
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور
گفت :ارائه خدمات مددکاری اجتماعی
این ســازمان به مبتالیان به اختالل
هویت جنســی (ترنس سکشوالهایا
 )TSاز ســال  85-84آغاز شــد و
تاکنون سه هزار فرد مبتال این خدمات
را دریافت کرده اند /.ایرنا
 Dزریر نگین تاجی ،سرپرست معاونت
مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری
تهــران از پرداخت 100میلیارد تومان
از بدهیهای شهرداری طی شش ماه
اخیر خبرداد /.ایسنا
 Dســیدعلی اصغر رفاهی ،مدیرکل
پیشــگیریهای مردمی قوه قضاییه
گفت :آموزش و پــرورش به کودکان
بــدون شناســنامه خدمــات ارائه
نمیدهد /.ایرنا

ستون سبز

عاملانسانی
درآتشسوزیهورالعظیم!

معاون توسعه فناوری ســازمان فضایی ایران
گفــت :بر اســاس دادههای ماهــواره ای ،در
زمان بروز آتش ســوزی در تاالب هورالعظیم
در خوزســتان ،تغییرات دما در منطقه شدید
نبود و بنابراین عامل انسانی در وقوع آن دخیل
بوده اســت .به گزارش ایرنــا« ،علی صادقی
نایینی» افزود :محل آتش ســوزی به صورت
روزانه مورد پایش میشــود و هر پنج روز یک
بار میزان تخریب این تاالب مورد بررسی قرار
میگیرد؛ مساحت کل تاالب حدود  ۱۰۰هزار
هکتار اســت که دو سوم در عراق و یک سوم
آن در ایران قرار دارد .تا قبل از  ۱۷شهریورماه
امسال حریق در قسمت عراقی این تاالب بود
که از  ۱۸شــهریور حریق به داخل ایران وارد
شــد .وی درباره علت وقوع آتش ســوزی بر
اساس دادههای ماهوارهای بیان کرد :بر اساس
شهااز ابتدای آتش ســوزی تغییرات دما
پای 
در منطقه شــدید نبود بنابراین نمیتوان این
موضوع را دلیل آتش ســوزی دانست بلکه در
این حادثه عامل انسانی دخیل بوده است.
> سیستان و بلوچستان امسال  ۱۷بار شاهد
رخداد گردو غبار بود

صادقی نائینی ضمن اعالم پایش روزانه رخداد
گرد و غبار توســط دادههای ماهــواره ای ،از
وقوع  ۱۷بار این رخداد در اســتان سیستان و
بلوچستان از ابتدای امسال خبر داد .به گفته
معاون سازمان فضایی ایران ،دادههای ماهوارهای
نشــان میدهد که به جز  ۶اســتان شمالی
اردبیل ،زنجان ،گیالن ،مازندران ،گلســتان و
نهانیز از ابتدای
خراسان شمالی در بقیه استا 
سال تاکنون رخداد گرد و غبار به وقوع پیوسته
است .طبق اطالعات ماهوارهای بیشترین تعداد
رخدادهای گرد و غبار در اســتانهای جنوب
شــرقی مانند سیستان و بلوچستان ،کرمان و
خراســان جنوبی و پس از آن در اســتانهای
جنوب غرب کشــور مانند خوزستان و بوشهر
رخ میدهد .اطالعــات دادههای ماهوارهای به
صورت روزانــه پایش و میزان این آالیندههابه
صورت درصدی نشان داده میشود؛ البته تالش
میشود که این میزان به صورت گِرم در سطوح
فضا سنجش شود.
> استفاده از اطالعات ماهواره
در حوادث طبیعی

معاون توسعه فناوری ســازمان فضایی ایران
درباره استفاده از دادههای ماهوارهای در حوادث
طبیعی تصریح کرد :تابستان سال گذشته تفاهم
نامه مشترکی با سازمان مدیریت بحران به امضا
رسید که در این تفاهم نامه چگونگی استفاده
از فناوری فضایی در مدیریت بحران کشــور
ذکر شده است .در سال گذشته دوره آموزشی
ســه روزه در هفته جهانی فضا برگزار شد که
۱۰۰متخصصسازمانمدیریتبحراناز۳۱استان
کشور در آن شرکت کردند .پس از زمین لرزه
کرمانشاه اطالعات ماهوارهای منطقه را دریافت
و در ماهدشــت مورد بررســی قرار دادیم که
براساس آن نقشه مناطق تخریب شده در سر
پل ذهاب ،قصر شیرین و  ۳۰روستای حاشیهای
را تهیــه و در اختیــار گروههای امدادرســان
قرار گرفت.

آفتابیزد-گروهاجتماعی:بعداززلزلهسرپلذهاب
بود که ســلبریتیها برای کمک بــه زلزله زدگان
هر کدام به صورت مجزا شماره حسابی ارائه دادند
تا مردم مبالغی را که میخواهند کمک کنند به این
حسابها واریز کنند! بعد از آن هم این موضوع بارها
تکرار شــد و شاهد بودیم که کمکهای میلیاردی
مردم بارها و بارها در حساب سلبریتیها جمع شد
اما اقدامی برای شخص خاصی صورت نگرفت! برای
مثال میتوان به کمکهای جمع آوری شــده در
حساب یک هنرمند و سلبریتی برای کمک به حلما،
دختری که بیماری اس امای داشت اشاره کرد .مبلغ
نجومی برای کمک به حلما جمع آوری شد اما این
مبلغ هیچ وقت صرف کمک به حلما نشد! پس از
آن هم بارها دیده شــد که هر کس برای کمک به
بیماری شماره حساب شخصی خود را ارائه میکرد
و با جریحه دار کردن احساسات مردم مبالغی پول
به جیب میزد! این روزها هم گفته میشــود مبلغ
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای بهبود علی
ولی خانی ،پسری که گفته میشد با سرطان دست
و پنجه نرم میکند ،جمع آوری شده اما دیروز طی
اطالعیهای موسســه محک اعالم کرد که این پسر
 8ســاله ،مدتی است که بهبود یافته است! در این
بین اینکه اعتماد مردم چه میشود و تکلیف مبالغ
واریز شــده چه خواهد بود سوالهایی است که در
پیگیریهای آفتاب یزد ،کسی پاسخگوی آنها نبود.
> اشک شوق برای پایین آمدن قیمت دالر

ماجرا از روزی شروع شد که کلیپی از افشین ولی خانی
در حالــی که بــرای پاییــن آمدن قیمــت دالر
اشک میریخت پخش شد .وقتی دلیل اشکهایش
را پرسیدند ،گفت که پسری سرطانی دارد خوشحال
اســت که با پایین آمدن قیمت دالر ،قیمت داروها
هم کاهــش مییابد ،پدری که میگفت هر آمپول
پســرش را پس از گرانی ارز به قیمت 3میلیون و
300هزار تومان میخرد در حالی که قبل از گرانیها
قیمت هر آمپول یک میلیون و صد هزار تومان بوده
اســت .این کلیپ در فضای مجازی با واکنشهای
بسیاری همراه بود تا جایی که حتی در اخبار 20:30
هم منتشر شــد و از آن به عنوان خوشحالی مردم
برای پایین آمدن نرخ ارز یاد کردند.
> فرمول یک و احساسات بر انگیخته

بعد از این واکنشها بود که افشــین ولی خانی که
حاال به یک ســلبریتی تبدیل شــده بود به همراه
پســرش ،علی ولی خانی ،راهی برنامه فرمول یک
معــاون آموزشــی ابتدایــی اداره کل آموزش و
پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت :کمبود
شــدید فضای اســتاندارد و تجهیزات آموزشی
و رواج شــغلهای کاذب به دلیل ســکونت در
مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن دانشآموز از
تحصیل نیست.
به گزارش ایلنا ،زهــرا پورمالیی ،معاون آموزش
ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان
سیستان و بلوچستان با اشاره به مهمترین دالیل
بازماندگی از تحصیل در این اســتان گفت :فقر
مالی و ناتوانــی در تامین امکانات اولیه تحصیل
و اشــتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی،
دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب
و ذهاب ،واقع شــدن در مناطق دور افتاده ،عدم
سرویس ایاب و ذهاب در واحد آموزشی ،ازدواج
زودهنگام دختران ،کودکان بدسرپرست از جمله
عوامل موثر در جاماندن دانشآموزان از تحصیل
بوده است.
وی همچنیــن با اشــاره بــه مــواردی دیگری
مانندپراکندگــی و صعب العبور بــودن مناطق

شــدند .در برنامه فرمول یک هم مجری برنامه به
همراه  2مهمانش به خلق صحنههای احساســی
پرداختند تــا جایی که به گفتــه مخاطبین این
برنامه بارها اشک مخاطبین جاری شد اما نکتهای
که حائز اهمیت اســت این است که نه تنها در این
برنامه ،حتی قبل و بعد از این برنامه هم هیچ کس
به این نکته اشاره نکرد که علی ولی خانی ،پسرک
 8سالهای که از  4سالگی با سرطان دست و پنجه
نرم کرده حاال بهبود یافته و تنها برای چکاپ هر از
گاهی راهی محک میشود!
بعد از برنامه بود که طبق روال این روزها در فضای
مجازی شــماره حسابی اعالم شد و مردم هم برای
کمک به کودکی که فکــر میکردند هنوز درگیر
بیماری سرطان اســت به واریز کمکهای نقدی
پرداختند تا اینکه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون
پول به حســاب علی ولی خانی واریز شــد .بعد از
واریز این مبلغ نجومی بود که علی ضیاء در صفحه
اینستاگرامش به مردم اطالع داد که مبلغ مورد نظر
جمع آوری شده و مردم لطف کنند دیگر پول واریز
نکنند!
> علی چند سالی است که بهبود یافته!

صبح روز گذشــته خیریه محــک اطالعیهای در
خصــوص « علی ولی خانی» منتشــر کرد که در
آن ذکر شــده بود «:این فرزند محک از مرداد سال
 ۱۳۹۴مبتال به بیمــاری لنفوم هوچکین (یکی از
انواع سرطانهای غدد لنفاوی) بوده و از همان تاریخ
با ضریب حمایت صد در صد تحت حمایت محک
قرار گرفته اســت .مندرجات و مستندات پرونده
ایشان حاکی از آن است که خوشبختانه این فرزند
عزیز محک در سایه حمایتهای بیدریغ و بیکران
مردم نیکوکار سرزمینمان در تیر ماه سال ۱۳۹۵
از چنگال بیماری رهایی یافته و به استناد گزارش
مکتوب پزشک معالج در بیمارستان مرکز طبی در
تاریخ  ۶تیر  ۱۳۹۵شیمی درمانی به اتمام رسیده
و اکنون جهت معاینــات دورهای مراجعه میکند.
این بیمار از تیر ماه ســال  ۱۳۹۵تاکنون ،به طور
مکرر برای انجام چکاپهای دورهای و آزمایشــات
مرتبط با آنها به بیمارســتان مرکز طبی مراجعه
نمــوده و در هر نوبت ،هزینههــای مرتبط با آن را
نیز از موسســه محک دریافت کرده است .آخرین
مراجعه بیمار به بیمارستان مرکز طبی تهران برای
چکاپ و آزمایشهای دورهای در تاریخ ۲مهر۱۳۹۷
بوده است ،که هزینه آن نیز توسط مؤسسه محک
پرداخت شــده اســت .ضمناً به دلیــل قبولی در

امتحانات مدرسه جایزه کارنامه برای تشویق کودک
جهت ادامه تحصیل پرداخت شده است .همچنین
ایشــان هزینه مســافرت به تهران را نیز دریافت
کردهاند .گزارشهای حمایت مالی و مصاحبههای
مددکاران موسسه محک مستقر در درمانگاه خون
بیمارستان مرکز طبی و همچنین آخرین گزارش
پزشــک معالج بیمار که در مورخه  ۱۷مهر ۱۳۹۷
دریافت شــده است ،خوشــبختانه حاکی از تداوم
وضعیت درمان علی فرزند عزیزمان مبنی بر پایان
شیمی درمانی و انجام معاینات دورهای است».
> محک :پولی دریافت نمیکنیم!

بعــد از ایــن اطالعیه بود که مبلغ واریز شــده به
حســاب علی ولی خانی پسرک  8ساله ،چالش بر
انگیز شــد تا جایی که برخی خبرها حاکی از این
بود که افشین ولی خانی اعالم کرده که مردم بیش
از احتیاج او کمک کــرده اند و او مازاد کمکهای
مردمــی را به خیریه محــک پرداخت میکند؛ اما
آراسب احمدیان ،مدیرعامل موسسه خیریه محک
درباره انتقال این مبالغ به حساب محک ،در نامهای
خطاب به علی ضیا مجری برنامه فرمول یک گفته
بــود« :محتوای ارائه شــده در برنامه جنابعالی که
منجر به جمعآوری مبالغی شده است با اطالعات
مستند موجود در پرونده حمایتی بیمار در مؤسسه
خیریه محک ،پرونده درمانی بیمار در بیمارستان
مرکز طبــی کودکان و اظهار نظر صریح و مکتوب
پزشک معالج مطابقت ندارد و هر  ۳مستندات فوق
تصریح بر قطع درمان کودک بیمار در شهریور ماه
سال  ۱۳۹۵و انجام چکاپ و آزمایشهای دورهای
تاکنــون دارد .با عنایت به موارد فوق و همچنین با
توجه به نیت اهداکنندگان وجوه به حســاب آقای
افشین ولیخانی که برای پرداخت هزینههای درمان
فرزند ایشــان بوده است ،روش انتقال قانونی مبالغ
جمعآوری شده براساس اطالعات ارائه شده ،برای
مؤسسه خیریه محک ناشــناخته است» و به این
ترتیب این موسسه به نوعی با این نامه از قبول وجوه
ارائه شده سر باز زد.
> همه حرفه ا را در اطالعیه زده ایم

در پی این اطالعیه ،انتظاری مسئول اطالع رسانی
موسسه محک در گفت و گو با آفتاب یزد ،با تاکید
بر این موضوع که وجوه واریز شده به حساب افشین
ولی خانی ،برای هزینههای درمان فرزند ایشان بوده
است ،گفت« :در واقع نیت پرداخت کنندگان کمک
به بهبــود هر چه زودتر فرزند افشــین ولی خانی

کمبود شدید فضای استاندارد آموزشی در سیستان و بلوچستان

وجود  ۲۶هزار کودک بازمانده از تحصیل

روســتایی و عشایری اشــاره کرد و گفت :کثرت
مناطق مرزی و دورافتاده (۱۴منطقه از ۳۲منطقه
آموزشــی استان مرزی اســت با متوسط فاصله
۵۰۰کیلومترازمرکزاستان)،کثرتمراکزجمعیتی
با آمار اندک (وجود  ۹۲۰۰روستا که بیش از ۶۰۰۰
آن زیر ۲۰خانوار هستند ،پراکندگی بسیار باالی
جمعیت (بیش از  ۳برابر متوســط کشور) ،بافت
جوان جمعیت (۲۷درصد جمعیت استان در سن
 ۶-۱۸سال هستند) ،کمبود شدید نیروی انسانی
و عدم ماندگاری نیروی موجود و همچنین کمبود
معلم زن در روستا که سبب ترک تحصیل دختران
میشود نیز از عوامل دیگر هستند.
پورمالیی مواردی دیگری را در این زمینه برشمرد
و اضافه کرد :کمبود شــدید فضای استاندارد و
تجهیزات آموزشی ،رواج شغلهای کاذب به دلیل
ســکونت در مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن

دانشآموز از تحصیل نیستند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش
استان سیستان و بلوچســتان در خصوص اهم
اقدامات اجرایی در راستای اجرای برنامه انسداد
و مبادی بیســوادی در اداره کل اســتان گفت:
برنامهریزی برای شناســایی و جــذب ۳۱۳۰۳
کــودک الزمالتعلیم ،بازمانــده و ترک تحصیل
در دوره ابتدایی با اســتفاده از ظرفیت معلمان،
مدیران مدارس ،شوراهای شهر و روستا ،دهیاران
و معتمدیــن محلی ،خانههای بهداشــت و .. .با
مراجعه به همه روســتاهاو خانه به خانه صورت
گرفته است .بر اساس آمار دانشآموزان ثبت نام
شــده ،تاکنون حداقل  ۵۰۰۰نفر از بازماندگان
جذب شدهاند و حدود  ۲۶۰۰۰نفر هنوز خارج از
مدرسه هستند .تشکیل کارگروه تخصصی نهضت
شناسایی و جذب بازمانده از تحصیل در اداره کل

نکتهای که حائز اهمیت است این
است که نه تنها در این برنامه ،حتی
قبل و بعد از این برنامه هم هیچ کس
به این موضوع اشاره نکرد که علی
ولی خانی ،پسرک 8سالهای که از
4ســالگی با سرطان دست و پنجه
نرم کرده حــاال بهبود یافته و تنها
برای چــکاپ هــر از گاهی راهی
محکمیشود!
بوده و روش انتقال قانونی مبالغ جمعآوری شــده
براساس اطالعاتی است که به مخاطبین ارائه شده
و ما بر این اســاس نمیتوانیم پول را دریافت کنیم
مگر اینکه تمام کسانی که کمک کرده اند و وجهی
پرداخت کرده اند با نیت کمک به محک این کار را
انجام داده باشند که در این خصوص این طور نبوده
است .اگر کامنتها را چک کنید متوجه این موضوع
خواهید شــد! در واقع بازتابی که از فضای مجازی
در این خصوص گرفته میشود نمایانگر این است
که کمکها صرفا بــرای کمک به بهبود علی بوده
نه برای کمک به موسســه محک؛ با توجه به نیت
پرداخت کنندگان وجوه به حساب افشین ولی خانی
که برای پرداخت هزینههای درمان ایشان بوده ما
نمیتوانیم این مبلغ را برای کمک به خیریه محک
دریافت کنیم».
او در ادامه توضیح داد« :ما نمیدانیم روش قانونی
برای در یافت این وجوه به چه صورت اســت چون
این مبالغ از اطالعاتی که ارائه شــده پرداخت شده
اســت .درباره سرنوشــت پول باید با کســانی که
این جریــان را راه انداخته اند صحبت کنید .آقای
احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک معتقد
است که همه حرفها در اطالعیهای که منتشر شده
گفته شده و در این خصوص نیازی به صحبت دوباره
نیســت .آنچه مدنظر محک بوده تمام و کمال در
اطالعیه ذکر شده است».
> ولی خانی :پولی از مردم درخواست نکردم!

در تماس با تلفن همراه افشین ولی خانی خانمی
پاسخ داد که خود را همسر آقای ولی خانی معرفی
کرد و درباره اطالعیه محک برای قبول نکردن وجوه
پرداخت شده توسط مردم ابراز بیاطالعی کرده و
گفت« :من اصال پولی از مردم درخواســت نکردم
که پول به حســاب من ریختــه اند! محک به چه
کســی گفته پول را قبول نمیکند! اصال من رو در
رو میروم و با رئیس محک حرف میزنم غیر از این
کاری نمیتوانم انجام دهم! من بعد دو روز برنامهای
تهیه میکنم و با رئیس محک صحبت میکنم اگه
قبول کردن که سر ما منت گذاشته اند اگرهم نه که
یک تصمیمی بــرای آن میگیریم! در حال حاضر
کارت مسدود اســت و تنها میتوانند به آن واریز
کنند ما اجازه برداشت از کارت را نداریم! پسرم کمی
مریض است ،سرما خورده و من یک سری مشکالت
شخصی دارم ،وقتی مشکالتم حل شد حتما فکری
برای پول میکنم».
> واکنش علی ضیاء

برای پیگیری بیشتر با علی ضیاء مجری برنامه فرمول
یک که خیلیها او را به دلیل فضای احساسی که در
برنامه اش به وجود آورد متهم به بازی با احساسات
مردم میدانند تماس گرفتیــم ،صحبتهای این
مجری تلویزیونی خیلی میتوانســت در پیگیری
وجوه واریزی موثر باشــد اما او جواب ســواالت را
به برنامه فرمول یک روز گذشــته ارجاع داد و در
این برنامه نیز ذکر کرد« :وقتی عطری به شما داده
میشود ،شــما اگر آن را احتیاج نداشته باشید به
کس دیگری میبخشــید! برای وجوه جمعآوری
شده هم به این صورت است که افشین ولی خانی
مازاد کمکهای نقدی را به محک بخشیده است!
در صورتی که محک ایــن مبالغ را قبول نکند به
خیریه دیگری سپرده میشود!»
سر انجام کمکهای مردمی هنوز هم نا پیداست؛
مردمی که برای کمک به پســر بچــهای مبالغی
هرچند ناچیز ارائه کردهاند و حاال معلوم نیست که
این مبالغ بدون در نظر گرفتن رضایت واریزکنندگان
قرار اســت کجا استفاده شود! اما سوالی که مطرح
است این است که آیا این موضوع به اعتماد عمومی
صدمه نمیزند و مردم را بــرای کمک به دیگران
دلسردنمیکند؟

آموزش و پرورش ،تشکیل  ۵جلسه این کارگروه،
تدوین دســتورالعمل اجرایی نهضت شناسایی و
جذب کودکان واجب التعلیم و بازمانده از تحصیل
و ارسال به ادارات تابعه ،تهیه و ارسال بخشنامه
به همراه فرمهای شناســایی و جذب کودکان به
ادارات آموزش و پرورش شهرســتانهاو مناطق
اقداماتی هستند که ما در این زمینه انجام دادهایم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان
و بلوچستان گفت :توسعه آموزش به کمک بخش
غیردولتــی در قالب خرید خدمات آموزشــی و
صندلی خالی ،تدوین برنامه عملیاتی توسعهای
برنامه انسداد مبادی بیسوادی و افزایش پوشش
تحصیلی به منظور تحقــق اهداف برنامه تا افق
 ،۱۴۰۱اعطای مجوز راهاندازی آموزشگاه جدید و
توسعه کمی مدارس در دوره ابتدایی در راستای
ایجاد عدالت آموزشی نیز در دست اقدام هستند.
همچنین تاسیس مدارس زیر ن ُرم کشوری ،توسعه
طرح روستا مرکزی ،اجرای طرح عدالت آموزشی
برای جذب کودکان بازمانده و ترک تحصیل را در
دست اقدام داریم.

