دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

حاشیهنشینیدرستوسطپایتخت

در زبان فارسی حاشیه نشینی مترادف آلونک نشینی ،زاغه نشینی،
محلههای تهیدســت نشین است .محالتی که ساخت وسازهای
غیر استاندارد غیر قانونی و محروم از تجهیزات اولیه مانند آب ،برق،
فاضالب و غیره را دارد .در طول سالهای گذشته دالیل مختلفی
چون خشکسالی و بیکاری سبب شده تا عدهای از مردم که تعداد
آنها هم کم نیست ،از شــهر و روستای خود مهاجرت کرده و در
حواشی کالنشهرها با امید شغل و درآمد بهتر سکنی گزینند ،این
افراد بدون آنکه بدانند حاشیه نشینی چه سرنوشتی را برایشان رقم

خواهد زد ،زندگی در حاشیه شهر را انتخاب کردند در
حالی که با حواشیای چون فقر ،آسیبهای اجتماعی
و محرومیتها روبهرو شــدهاند .به گزارش برنا ،مینو
خالقی ،مشاور معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه
منطقهای وزارت کشــور یکی از اقدامات قابلانجام
سیســتم آموزشی کشور را در راســتای کاهش حاشیه نشینی،
ایجــاد مهارت ورزی در افراد به جای آموزش انفرادی دانســت و
اظهار کرد :در دانشگاههای کشور ما تنها مبحثهای آموزشی را

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

به فرزندانمان میآموزیم بدون اینکه با انتقال مهارت
برایشــان مقدمات ایجاد شــغل را در آینده فراهم
کنیم.وی با بیان اینکه در وســط شهرها هم معضل
حاشیهنشینی یا سکونتگاههای غیر رسمی داریم،
گفت :ما در حالی سخن از حاشیه نشینی میکنیم
که گاها در وسط شهرهای ما مکانهایی هستند که فاقد نشانهای
از رنگ و بوی شهری است مانند محله دولت آباد یا هرندی تهران
که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

گزارش آفتاب یزد در واکنش به اعتراض جمعی از معلوالن
در مقابل نهاد ریاست جمهوری

همانمطالباتقدیمی
این طور که معلوم است با درنظر گرفتن یك دوازدهم بودجه الزم برای این
قانون ،اجرای قانون حمایت از معلوالن نصفه و نیمه مانده است ،معلولین
بارها در رابطه با این موضوع اعتراض کردهاند اما تاکنون هیچ گوشی شنوای
اعتراضات آنها نبوده است و به همین دلیل هم روز گذشته جمعی از معلوالن
با در دست داشتن پالکاردهایی در مقابل نهاد ریاست جمهوری نسبت به
عدماجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن تجمع کردند
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :قرار بود مشكالت
افراد دارای معلولیت با اجرای قانون جامع حمایت
از معلوالن برطرف شــود اما این طور که معلوم
اســت با درنظر گرفتن یك دوازدهم بودجه الزم
برای این قانون ،اجرای قانون حمایت از معلوالن
نصفه و نیمه مانده است ،معلولین بارها در رابطه
با این موضوع اعتــراض کردهاند اما تاکنون هیچ
گوشی شــنوای اعتراضات آنها نبوده است و به
همین دلیل هم روز گذشــته جمعی از معلوالن
با در دســت داشــتن پالکاردهایــی در مقابل
نهاد ریاســت جمهوری نســبت به عدم اجرای
قانون حمایت از حقــوق معلوالن تجمع کردند.
معلوالن در این تجمع ضمن اشــاره به تصویب
قانــون حمایت از حقوق معلوالن ،عدم تخصیص
اعتبــارات برای اجرای این قانون را بی عدالتی از
سوی مسئوالن دولتی دانستند.

بودند ،این اتفــاق صورت نگرفت و بعد از تجمع
معلوالن در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور
قرار شد تا هزار و صد میلیارد تومان برای اجرای
این قانون در نظر گرفته شود .البته این مبلغ یک
دهم مبلغ پیشنهادی برای اجرای این قانون بود.
البته همین میزان از بودجه در نظر گرفته شــده
نیز قرار شــد از محل افزایش قیمت حاملهای
انرژی تامین شــود که هنوز ممکن نشده است.
با این حال بســیاری از فعــاالن حقوق معلوالن
تامیننشدن اعتبارات مالی را یک بخش ماجرای
اجرا نشــدن این قانون میدانند .بــه گفته آنها
عــاوه بر این موضوع دســتگاههای مختلف نیز
وظایف خود را که در ایــن قانون به آنها محول
شده است ،انجام نمیدهند که یکی از آنها ماده ۶
این قانون است که بر اساس آن وزارت بهداشت
باید خدمات ویژهای به معلوالن بدهد.

>قانونی که اجرا نمیشود

>همان مطالبات قدیمی

مقدمات شــکلگیری قانونی بــرای حمایت از
معلوالن به ســال  ۸۳برمیگردد .آن زمان طرح
قانــون جامع حمایت از حقوق معلوالن توســط
نمایندگان مجلــس تدوین و به تصویب مجلس
رســید؛ اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات مالی
با مشــکل مواجه شــد و قانون به اجرا درنیامد.
بعــد از نزدیــک به  ۱۰ســال بــا پیگیریهای
جامعه معلوالن ،دولت در ســال  ،۹۲شــروع به
تدویــن الیحهای برای حمایــت از معلوالن کرد
که تدوین آن تا ســال  ۹۴به طول انجامید .این
الیحه ســرانجام بعد از دو بار برگشت از شورای
نگهبان در  ۲۰اسفند ماه  ۹۶به تصویب مجلس
رســید .ابالغ این قانون تا اردیبهشت ماه  ۹۷به
طول انجامیــد و همین تأخیر باعث شــد هیچ
بودجهای برای اجــرای این قانون در نظر گرفته
نشــود .به همین دلیل عم ً
ال اجرای این قانون در
ســال  ۹۷غیرممکن شــد .اواخر پایان سال ۹۷
در شــرایطی که جامعه معلوالن ،چشــم انتظار
تخصیص اعتباری بــرای اجرای «قانون حمایت
از حقــوق معلوالن» در الیحه بودجه ســال ۹۸

خواستههای بزرگی ندارند ،همان مناسب سازی
مبلمان شهری ،اشتغال معلوالن ،حق بهرهمندی
از قانــون بازنشســتگی پیش از موعــد و هزینه
داربودن خدمات مراکز توانبخشــی و غیره است
که بارها و بارها درباره آن صحبت شــده اســت
اما همچنــان این مطالبات مغفول باقی ماندهاند.
میثم یکی از معلوالن است که از وضعیت موجود
ناراضی اســت ،او میگوید«:ما خواســته زیادی
نداریم ،فقط میخواهیــم مثل بقیه افراد جامعه
بتوانیم زندگــی کنیم .در قانون تصویب شــده
3درصد از اشــتغالهای دولتی باید به معلوالن
اختصاص داده شــود امــا در عمل ایــن اتفاق
نمیافتد .خیلی حس بدی است که ببینی حقت
را ضایع میکنند و نتوانی هیچ کاری انجام دهی.
در حال حاضر بخش عظیمی از معلوالن بیکارند
در صورتــی که از لحاظ قانونــی نباید این طور
باشــد ،ما حتی نمیتوانیم از وسایل حمل و نقل
عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده کنیم چون
اصال مناسب سازی نشده اســت .شما االن وارد
یک بانک که میخواهید بشــوید با چندین پله

رو به رو میشــوید ،چرا من به عنوان یک معلول
نباید بتوانم از خدمات بانکی اســتفاده کنم؟ چرا
مناسب ســازی در دستگاهها و موسسات دولتی
اتفاق نمیافتد؟ در همین موسســات اگر رمپی
هم باشــد شیبش آنقدر زیاد است که باالرفتن و
پایینآمدن از آن ممکن نیست!»
>دیواری کوتاهتر از ما نمیبینند

او در ادامــه میگوید«:ما بایــد به لحاظ حقوقی
حق بازنشســتگی پیش از موعد یعنی با 20سال
ســابقه کار داشــته باشــیم که  26سال حقوق
برایمان در نظر گرفته شــود اما اصال این موضوع
لحاظ نمیشــود! حتی جای پارکــی که باید به
معلولین اختصاص داده شــود معموال توســط
افراد عادی اشــغال میشــود! یعنی حتی مردم
عــادی هم دیواری کوتاه تــر از ما نمیبینند که
حقوقمان را ضایع کنند چه برســد به مسئوالن!
ماشینهای بهزیستکار بهزیستی به همه معلوالن
تعلــق نمیگیرد یا در زمانی کــه آنها نیاز دارند
در دســترس آنها نیســت! معموال با یک معلول
برخوردهای مطلوبی ندارند و همین موضوع هم
معلوالن را خانه نشین کرده است ،مگر یک فرد
معلول چه اشتباه و خطایی انجام داده که سزاوار
چنین برخوردهایی است؟ یک معلول مخصوصا
معلوالن ویلچری وقتی میخواهد سوار تاکسی یا
اتوبوس شود برخوردهای تند و زنندهای با آنها
میشود که باعث میشود آنها عطای حمل و نقل
عمومی را را به لقای آن ببخشند».
>محکوم به حبس ابد در خانه

میثــم در رابطه با اســتاندارد نبودن وســایل و
امکانات توانبخشــی میگوید«:این وسایل نهتنها
استاندارند نیســتند بلکه هزینه باالیی هم دارند
با اینکه کیفیت هم ندارند ،از طرف دیگر خدمات
مراکز توانبخشــی که عموما دولتی هســتند به
صورت رایگان در اختیار معلولین قرار نمیگیرند
و هزینه خیلی باالیی هم دارند .حاال با همه این
مشــکالت به معلوالن گفتند که به شما مسکن

مهــر میدهیم در حالی که پس از گذشــت 17
ســال از ثبت نام در مســکن مهر هنوز تکلیف
واحدهایمان مشــخص نشــده اســت .ما االن
زوجهای معلولی را داریــم که علیرغم توانایی و
جوان بودنشان مجبورند سراسر زندگی خودشان
را در آسایشگاهها بگذرانند چرا که مشکالت برای
ازدواج معلولیــن هیچ وقت مدنظــر قرار گرفته
نشده و همچنان به قوت خودشان باقی هستند.
همینها سبب شــده تا خیلی از معلوالن مجرد
باقی بمانند ،مستمری مختصری به معلوالن داده
میشــود که اصال خرج زندگی آنهــا را تامین
نمیکند چون هزینه زندگی معلوالن خیلی باال
اســت .ما بارها و بارها دیدهایم که دوستانمان از
کنارمان پر کشــیده اند ،همین چند وقت پیش
یکی از دوستان خود من که بیماری دیستروفی
داشت و درد خیلی زیادی را تحمل میکرد فوت
شــد ،میخواهم بگویم ابتدایی ترین چیزها که
حقمان اســت از ما دریغ میشود با اینکه قانون
این حق را به ما داده اســت اما مــا را از حقوق
ابتدایی زندگیمان محروم کردهاند .همه معلوالن
با درد و زندگی مشــقت بار دســت و پنجه نرم
میکنند در حالی که با اندکی توجه ما میتوانیم
زندگی راحت تری را تجربــه کنیم .این حق ما
است که مثل همه شهروندان دیگر زندگی کنیم
اما وقتی این حق از ما دریغ میشــود روز به روز
گوشه گیرتر میشویم به همین دلیل هم خیلی
از معلــوالن محکوم به حبس ابــد در خانههای
خودشــان هســتند .این حبس را همه آنهایی
کــه ما را نادیده میگیرنــد و حقوقمان را ضایع
میکنند به ما تحمیل کردهاند».
معلــوالن هم حق زندگی دارنــد ،آنها هم مثل
همه شــهروندان حق دارند که از امکانات شهری
اســتفاده کنند اما ابتدایی ترین حقوق آنها به
دالیل واهی مثل نبود بودجه کافی ضایع میشود
و قانونی که مربوط به آنها اســت خیلی راحت
نادیــده گرفته میشــود! از طــرف دیگر حتی
فرهنگســازی درســتی هم در رابطــه با نحوه
برخورد با این افراد صورت نمیگیرد.

نگاهی به خالصه عملکرد ایمیدرو

اقدامات شاخص ایمیدرو؛ جذب منابع مالی جدید ،توسعه اکتشاف ،فعال سازی معادن کوچک

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) ،بر اســاس ابالغیه وزیر صنعت،
معــدن و تجارت از  72راهبرد نقشــه راه معدن
و صنایــع معدنی ،مســئولیت اجــرا و پیگیری
33راهبرد را برعهــده دارد که معادل 46درصد
از کل راهبردهای این نقشــه راه است .بر اساس
جدیدترین پایش انجام شده ،تاکنون نزدیک به
 33درصد از برنامههای عملیاتی نقشه راه محقق
شده است.
ایمیدرو در ســال جاری راهاندازی  3.5میلیارد
دالر طرح با مشــارکت بخــش خصوصی را در
برنامه راهاندازی دارد و پیش بینی شده 10هزار
شــغل به طور مســتقیم تا پایان سال  98ایجاد
شود .سال گذشته نیز  19طرح با سرمایه بیش از
 2میلیارد دالری در بخش معدن و صنایع معدنی
راهاندازی شــد .این تعداد طرح 3600 ،شغل به
طور مستقیم و حدود  22800شغل غیر مستقیم
ایجاد کرده اســت .به طور کلی از دولت یازدهم
تا پایان ســال قبــل ( 66 )1397-1393طرح
با ســرمایه  6میلیــارد دالری وارد چرخه تولید
شدهاند که جملگی با مشارکت بخش خصوصی
عملی شده است .یکی از نتایج چنین دستاوردی،
افزایش جایــگاه معدن در تولید ناخالص داخلی
بــوده به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران
ســهم معدن از 1.3درصد سال  96به 1.4درصد
ارتقاء یافته است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران در راســتای اجرای استراتژیهای توسعه و
توانمندســازی ،برنامه جذب سرمایه و مشارکت
شــرکتهای خصوصی را در دست اجرا دارد به
طوری که طی نزدیک به هفت ماه گذشته افزون
بــر  1200میلیارد تومــان منابع جدید جذب و
وارد طرحهای توسعه کرده که چنین دستاوردی
برای بخــش معدن و صنایع معدنــی در دوران
تحریم ،نکتهای قابل تامل اســت .این ســازمان
همچنین در راستای تامین مواد اولیه برنامههای
کالن توسعهای ،با کسب موافقت وزارت صنعت
معدن و تجارت ،برنامه جدید اکتشاف 300هزار
کیلومتر مربعی را در دســت اجرا دارد که بدین
ترتیب با احتساب برنامه پیشین ،مساحت تحت
فعالیتهــای اکتشــافی ایمیدرو بــه 600هزار

کیلومتر مربع میرسد.
ایمیــدرو در عیــن حال با توجه به ســال رونق
تولید ،برنامه حمایت از تولید و ســاخت داخل
را با همکاری شــرکتهای خصوصی و تشکلها
تخصصی پیگیری و اجرایی میکند .شناســایی،
احیا و فعال سازی معادن کوچک بخش دیگری
از فعالیتهای ایمیدرو اســت که از سال گذشته
آغاز شده است .انعقاد تفاهمنامه همکاری با مراکز
علمی و دانشگاهی از دیگر اقدامات این سازمان
به شمار میآید.
> طر حهای توسعه:

ایمیــدرو از ابتدای ســال  1398تاکنون طرح
آلومینیوم جاجرم (فاز  )1با ارزش  131میلیون
دالر را افتتاح کرده که با بهره برداری از این طرح
 600نفر اشــتغال مستقیم و  1800نفر اشتغال
غیر مستقیم ایجاد شده است .همچنین کارخانه
آهن اسفنجی فوالد بافت نیز که تولید آزمایشی
را آغاز کرده ،آماده افتتاح است.
اقدامات ایمیدرو در راستای توسعه بخش معدن
و صنایع معدنی
پیگیری و شروع  300هزار کیلومتر مربع اکتشاف
جدید در کشور
برنامــه ریزی برای راهانــدازی  3.5میلیارد دالر
طرح در مناطق مختلف کشور
فعال کردن طرحهای توســعه از طریق پیگیری
و جلســات پایش و جذب بیش از 1200میلیارد
تومان منابع از بخــش خصوصی جهت تکمیل
طرحهای فوق
پیگیری تاســیس صندوق جسورانه اکتشاف در
بورس
مبادله تفاهم نامه همکاری با سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت اســتانها در راســتای تعریف
طرحهای توسعه
 27پروژه پژوهشــی کاربــردی تقاضا محور در
دست اجرا است.
تکمیل طرحهای احیای مستقیم بافت و بخش
سولفوره معدن انگوران به گونهای که آماده افتتاح
است.
تدوین گزارش کالن ریســک مرتبط با زنجیره
معــدن و صنایع معدنی ( داخلــی -خارجی) و

ارســال آن به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
پیگیری نتایج
>اقدامات ایمیدرو در راستای عملیاتی شدن
        نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی

نقشــه راه بخــش معــدن و صنایــع معدنی،
72راهبرد ابالغی دارد که ایمیدرو مسئول اجرا و
پیگیری 33راهبرد ( حدود  46درصد ) در بخش
معدن و صنایع معدنی اســت .در راستای اجرای
این راهبردها 145 ،هدف تا افق  1400مشخص
و جهــت اجرا و پیگیری بــه واحدهای مربوطه
ابالغ شــد .بر اســاس جدیدتریــن پایش انجام
شده ،تاکنون نزدیک به  33درصد از برنامههای
عملیاتی نقشه راه محقق شده است.
>اهم اقدامات در راستای نقشه راه
        به شرح ذیل است:

پروژه مشــترک در حوزه ژئوفیزیــک هوایی با
سازمان زمین شناسی در حال اقدام است.
 -2اقدامات الزم به منظور افزایش سرمایه ساالنه
صندوق بیمه انجام شده ،به گونهای که پیشبینی
میشود تا پایان شهریور ماه ،عملیاتی شود.
 -3جذب مشارکت بخش خصوصی برای 9واحد
زیرمجموعه و یا محدودههای اکتشــافی با هدف
راهبری و تکمیل طرحهای نیمه تمام (مجتمع
پتاس خــور و بیابانک ،پالیایی میانــی ،تُرود و
مهرجان ،میشــدوان و آنومالی شــمالی فالت
مرکزی ،زغالســنگ کوچکعلی شــمالی ،معدن
کوهدم ،تارگت  3معدن هیــرد ،معدن گلمنده،
معدن چاه باشه)
 -4فراخــوان جذب مشــارکت بخش خصوصی
در طرحهــای تیتانیوم کهنوج ،بلوک  3پروده 4
طبس و پترولیوم کک انجام شده است.
 -5امضــا و مبادله تفاهم نامه ریلی و جادهای در
حوزه سنگان ،عقد قرارداد در حال پیگیری است.
 -6واگذاری تخلیه و بارگیری اسکلههای منطقه
ویــژه خلیج فــارس ،مطابق بــا مصوبه کمیته
سرمایهگذاری ،در حال اقدام است.
 -7پــروژه احیا و فعال شــدن معادن کوچک و
متوسط کشور دارای پیشرفت 19درصد تا پایان
تیرماه میباشد.

 -8با ســازمان محیط زیســت با هدف توسعه
فعالیتهای اکتشــافی تفاهم نامه مبادله شــده
است.
و همچنین سایر پروژههای مطالعاتی ،پژوهشی و
محیط زیستی در دست اجرا میباشد.
>فعال سازی معادن کوچک:

پیشــرفت فیزیکی طرح تا پایان تیرماه حدود
19درصد بوده و عمده اقدامات انجام شده در سه
ماه اول سال به شرح ذیل است:
معرفی  15معدن و پتانســیل شناسایی شده به
سرمایه گذار و یا مشارکت
بازدید از  7اســتان و شناسایی معادن کوچک و
نیازمندیهای توسعه آنها
بررسی  4استان فارس ،کرمان ،آذربایجان شرقی،
اصفهان .در این اســتانها 13 ،پرونده بررسی و
برای  79معدن ،بسته اجرایی مصوب شده است.
>بومی سازی و ساخت داخل:

مقدمــات ایجاد و راهانــدازی صندوق پژوهش و
فناوری فوالد با سرمایه  100میلیارد تومان صورت
گرفته اســت .این صندوق بــا حمایت صندوق
نوآوری و شــکوفایی معاونت علمــی و فناوری
ریاست جمهوری ،توسط انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران و با حمایت ایمیدرو تاسیس خواهد
شــد .صندوق مذکور به منظور ارائه تسهیالت با
نرخ بهره ترجیهی به شــرکتهای دانش بنیان
و تامینکننــدگان واجــد شــرایط و همچنین
ارائه خدمــات ضمانت نامهای بــرای طرحهای
بومیســازی واجد شرایط و سرمایهگذاری خطر
پذیر در طرحهای فن آورانه بومی سازی زنجیره
آهن و فوالد فعالیت خواهد کرد.
>رشد تولید در  4ماهه ابتدای سال 98

بر اســاس آمار واحدهای تابعه و شــرکتهای
بــزرگ بخش معدن و صنایــع معدنی ،مجموع
تولید کنســانتره ســنگ آهن ،آهن اسفنجی،
شمش فوالد ،محصوالت فوالدی،اند و کاتد مس
از ابتدای ســال به ترتیب دارای رشد ،4 ،12 ،3
 21 ،9و 22درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل است.
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زائران اربعین بدون ویزا راهی عراق میشوند
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت :زائران اربعین حسینی میتوانند برای حضور در
این آیین باشکوه بدون اخذ ویزا و تنها با داشتن گذرنامه برای ثبت مهر تایید ورود و خروج،
راهی عتبات عالیات شوند .حجت االسالم والمسلمین صحبت اهلل رحمانی در گفت وگو با
ایرنا افزود :با توجه به توافقات انجام شده بین جمهوری اسالمی ایران و عراق زائران اربعین
میتوانند از  ۱۹شهریور ماه تا هفتم آبان بدون نیاز به اخذ روادید وارد عراق شوند.

نقل قول
برای ورود زنان به ورزشگاه،
دستور فیفا کفایت میکند

طیبه سیاوشــی در مورد
لــزوم تصویــب قانونی در
مجلس مورد عدم ممانعت
از حضور زنان در ورزشگاهها
گفــت :از آنجایی که هیچ
منع قانونــی در بحث ورود
زنان به ورزشــگاهها وجود نــدارد و درهیچ
آیین نامه و بخشنامهای به این موضوع یعنی
ممانعت از ورود زنان به ورزشــگاهها اشــاره
نشــده است به همین دلیل ما ضرورتی برای
اینکه بخواهیم قانونی با عنوان عدم ممانعت از
حضور زنان در ورزشگاهها به تصویب برسانیم؛
ندیدیم .رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون
فرهنگی مجلس در گفتوگــو با عصرایران
ادامه داد :در واقع چــون منعی برای حضور
نیست پس دلیلی برای اینکه ما برای تصویب
قانــون ورود کنیم وجود نــدارد .تالشهای
دولت ،جامعه مدنی و مجلس میتواند در این
زمینه موثر واقع شود البته دستور فیفا مبنی
بر برداشتن ممانعت میتواند برای حضور زنان
در ورزشگاهها کفایت کند و همین موثر باشد.

ستون سبز

حال خوب دریاچه ارومیه

مدیر کل ســنجش از دور سازمان فضایی
ایران با اشــاره به نتایج پایشهای دریاچه
ارومیه گفــت :نمودارهای تهیه شــده از
این دریاچه نشــان میدهــد بارشهای
ماههــای فروردین و اردیبهشــت موجب
شــده که وضعیت امیدوار کنندهای برای
این دریاچه ایجاد شــود و ســطح آب آن
نسبت به ســالهای گذشته افزایش یابد.
مصطفی منصورپور در گفتوگو با ایســنا،
افزود :نتایج ارزیابیهای ما نشان میدهد
که بــا توجه به میزان باالی بارندگیها در
ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری،
وضعیت آب دریاچــه ارومیه خوب بوده و
سطح آب دریاچه بسیار باالتر آمده است.
عــاوه بر آن با آب شــدن برف کوههایی
مانند رشــته کوههای ســهند که معموال
در اواخر بهار و تابســتان رخ میدهد ،در
افزایش ســطح آب این دریاچه تاثیر گذار
اســت؛ از این رو سطح آب دریاچه ارومیه
در فصل تابستان نسبت به فصل بهار کمتر
نشده است.

آسیب

طالق در شرق تهران
بیشتراست

طــاق را یکی از مهمترین پدیدههای حیات
انســانی تلقــی میکنند .این پدیــده دارای
اضالعی به تعداد جوانب جامعه انسانی است.
نخســت یک پدیده روانی است ،زیرا نه تنها
برتعادل روانی دو انســان ،بلکه بر روح و روان
فرزندان ،بستگان ،دوستان و نزدیکان آنان اثر
میگذارد .در ســالهای اخیر نابسامانیهای
اجتماعی بهویژه در حوزههای شهری روندی
رو به رشد دارد .در این میان ،تهران در قیاس
با دیگر شهرهای کشور به دلیل شرایط خاص
اجتماعــی و اقتصــادی دارای باالترین آمار
آسیبهای شهری از جمله طالق است .بررسی
تعداد موارد ازدواج و طالق در شهر تهران طی
سالهای  1345تا  1375نشان میدهد تعداد
موارد طالق همواره افزایش یافته است .گرچه
افزایش طالق با عنایت به رابطه مثبت رشد
جمعیت و آسیبهای شهری میتواند تابعی
کمی جمعیت در شهر تهران تلقی
از افزایش ّ
گردد .زهرا نادری ،وکیل پایه یک دادگستری
و حقوقــدان ،در خصــوص جغرافیای طالق
سطح شهر تهران در حال حاضر به برنا گفت:
در این زمینه متاســفانه آمار دقیق و رسمی
وجود ندارد اما بر اساس برآوردهایی که در این
زمینه انجام میگیرد ،که البته قطعی نیست،
در محدوده شــرق تهران بــه دلیل جمعیت
بیشتر و همچنین متراکم بودن ،میزان طالق
نســبت به باقی مکانهای سطح شهر تهران
بیشتر است.

آموزش

کدرشتههایخوب
بهدانشآموزان
مناطقبرخوردارمیرسد

معاون آموزش ابتدایی گفت :در شرایط عادالنه
همه دانشآمــوزان باید به یک اندازه فرصت
رشد داشته باشند.ولی در عمل کدرشتههای
خوب کنکــور در اختیــار دانشآمــوزان و
خانوادههای مناطق برخوردارتر قرار میگیرد.
به گزارش مهر ،رضوان حکیمزاده اظهار کرد:
عدالت آموزشــی یعنی همه کودکان امکان
رفتن به مدرسه را داشته باشند .معنای کیفی
عدالت آموزشــی نیز یعنی فرصت برابر برای
یاد گرفتن .آیا همــه آنها که امکان رفتن به
مدرسه را پیدا میکنند ،میتوانند فرصتهای
برابر برای یادگیری داشته باشند؟

گزارش

خبرنگار
به اصطالح اصولگرایی که
رفت سیگار بکشد اما....

آفتاب یزد -گروه اجتماعــی :خبرنگار
یکرسانه به اصطالح اصولگرا که به همراه
وزیر امور خارجه کشورمان جهت تهیه خبر
و گزارش به ســوئد ســفر کرده بود از تیم
خبرنگاران جدا شده و همراه تیم بازنگشته
اســت .گفته میشــود که ایــن خبرنگار
درخواست پناهندگی داده است)!(.
دبیر سیاســی خبرگزاری مــوج ،در حالی
که بــه همراه تیــم وزارت خارجــه برای
پوشــش خبری ســفر محمد جواد ظریف
وزیر خارجه ایران به چهار کشــور اروپایی
عــازم ماموریــت شــده بــود ،در دومین
ایســتگاه این تور اروپایی ،ســوئد ،ماندگار
شــده و از تیم خبرنگاران جدا شده است.
گفته میشــود امیرتوحید فاضل از فرصت
ماموریت کاری اســتفاده کرده و در سوئد
مانده اســت .این خبرنگار در اولین واکنش
خود بدون تکذیب یا تایید شایعات مربوط
به پناهندگیاش در ســوئد در توییتر خود
به صورت عجیب و طلبکارانه نوشــت« :هر
کســی حق دارد برای زندگی خود تصمیم
بگیرد .هیچ کس از آینده خبر ندارد»...
ســید امیر مرتضوی ســردبیر خبرگزاری
موج درباره شــایعه پناهندگی خبرنگار این
مجموعه به برخی خبرگزاریها و سایتهای
خبری گفته است«:ایشان دبیر سیاسی موج
بــود که همراه تیم خبری وزارت خارجه به
سفر رفته و خود وزارت خارجه به ما اطالع
داده که ایشــان با این تیم بازنگشته است،
ولی جزییات بیشــتری از ماجرا نداریم .ما
هم مثل شما از شبکههای اجتماعی خبر را
رصد میکنیم و چیزی که رســما میدانیم
این است که او دبیر ما بوده و همراه وزارت
خارجه رفته و با این گروه بازنگشته است».
او درباره اینکه آیا از طریق راههای ارتباطی
خبرگزاری با خبرنگارشــان تماسی گرفته
نشده؟ گفت«:راههای ارتباطی که داشتیم
و خبرها از طریق او برای ما ارسال میشد از
طرف خود او مسدود شده است».
مرتضوی در مورد اینکه آیا از خانواده شان
جویــای اصل ماجرا شــدهاند یــا خیر نیز
گفت«:آن بندگان خدا هم اطالعی نداشتند
یا دست کم به ما اینطور گفته شده .فاضل
متاهل و صاحب فرزند بود .همسرشان به ما
گفتند که اطالعی از او ندارند».
یکی از خبرنگاران حاضر در تیم خبری وزیر
خارجه دربــاره آخرین دیداری که با فاضل
داشــتند گفته است« :برای آخرین نشست
در استکهلم به سمت سرویس ایاب و ذهاب
خبرنگاران میرفتیم که متوجه شدم فاضل
به سمت دیگری حرکت میکند .مسیر را به
او نشان دادم که گفت میرود سیگار بکشد
و به زودی بر میگردد .این آخرین دیدار ما
بود چرا که او در نشســت حاضر نشد و ما
بعد از نشست عازم نروژ شدیم».
احســان بداغی خبرنــگار پارلمانی روزنامه
ایــران در صفحه شــخصی توئیتر خود در
رابطه با این موضوع نوشــته اســت« :یک
نماینده اصولگرای مجلــس روز اول مرداد
لیســت کذایی دوتابعیتیها را برای انتشار
به خبرنگار مورد اعتمادش که دبیر سیاسی
خبرگــزاری اصولگرای «موج» بــود ،داد.
درست روز آخر همان ماه یعنی  31مرداد،
همــان خبرنگار در جریان ســفر ظریف به
سوئد ،به کشور بازنگشت».
مهدی افشــارنیک روزنامه نگار حوزه نفت
نیــز در رابطه بــا این موضــوع در صفحه
شخصی توئیتر خود نوشــته است«:همین
خبرنگار وقتی ما درمستند زیر صفر مرزی
را در جشــنواره اکران کردیــم ،توی موج
علیه ما جوســازی کرد که ضد ارزشها فیلم
ساختیم .حتی از پژمانفر نماینده مشهد هم
مصاحبه گرفت که علیه ما شکایت میکند.
حتما دو روز دیگر هم سلطنت طلب میشه
باز هم به ما فحش میدهد».
الزم به ذکر است که خبرگزاری موج یکی
از خبرگزاریهــای به اصطــاح اصولگرای
وابســته به موسســه فرهنگــی ،هنری و
خبــری مــرور وقایــع جهان اســت .موج
اولین وبســایتی بود که فهرست مدیران
دوتابعیتی را از قول جواد کریمی قدوســی
منتشر کرده بود .امیر توحیدفاضل در حوزه
دولت و سیاست خارجی فعال بود همکاران
او در حــوزه سیاســت خارجــی معتقدند
مواضــع فاضــل بــه شــدت اصولگرایی و
سواالت او در نشستهای خبری سخنگوی
وزارت خارجــه ،عمدتا مبتنی بر گمانه زنی
محافل اصولگرایی بوده اســت .پیش از این
نیــز در جریان مذاکرات هســتهای یکی از
خبرنگاران واحد مرکزی خبر در اروپا ماند
و برنگشت(!)

