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

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :نــوآوری در کار
همان چیزی اســت که بارها کارشناســان بر آن
تاکید داشــتهاند و آن را عامل اصلی موفقیت افراد
میدانســتند .فرق نمیکند راننده اسنپ باشید یا
مهندس و دکتر ،وقتی نوآوری در کارتان داشــته
باشید مطمئنا شما از هم صنفهای خودتان بهتر
عمل خواهید کرد .منصور خانی ،از جمله کســانی
است که نوآوری و خالقیتش را مدیون الهام گرفته
از عشقش یعنی کتاب است و همین موضوع سبب
شــده نه تنها از کارش لذت ببرد بلکه قدم موثری
در ترویج فرهنگ کتابخوانی بردارد« .آژاکتاب» نام
ماشــینی است که این روزها منصور خانی با آن در
اسنپ کار میکند و همراه با جا به جایی مسافران ،به
آنها کتاب هدیه میدهد .شاید اتفاق افتاده باشد که
در حین استفاده از اسنپ با آژاکتاب برخورد کرده
باشید و یا هنگام جستجو در فضای مجازی با صفحه
اینستاگرامش آشنا شده باشــید ،او که به صورت
فردی این کار را انجام میدهد اما همین کار سبب
شده تا تحولی هر چند کوچک در عرصه کتابخوانی
رخ دهد و این موضوع به قدری تاثیر گذار بوده که
روز گذشته پائولو کوئیلو ،نویسنده معاصر برزیلی که
رمانهایش در کشورهای مختلف پر طرفدار است
هم ،عکسهای صفحه منصورخانی را در استوری
اینستاگرامش به نمایش بگذارد .برای آشنایی بیشتر
گفتوگو نشستیم.
با روند کاری منصور خانی ،با او به 
این طرح را از کی و چطور شروع کردید؟
تقریبا چهار سالی است که این کار را انجام میدهم.
در ابتدا دو نفر بودیم اما شخصی که در کنار من بود
چون سن و سالش زیاد بود مشغلههای زندگی این
اجــازه را به او نمیداد که ادامه دهد .بنابراین کار را
رها کرد و من دوســالی است که به تنهایی این کار
را انجام میدهم.
نحوه کارتان به چه صورت است؟
من مخاطبینم را به شــکل مســافر سوار ماشین
میکنــم .در ابتدا ســعی میکنــم از آنها با یک
شــکالت نا قابل پذیرایی کنــم و بعد هم در طول
مسیر با پرسش و پاسخ کار را پیش میبرم .مثال از
مخاطبین میپرسم که اهل کتاب خواندن هستند؟
و یا دالیل کتاب خواندن را از آنها میپرســم تا به
مقصد برسیم .در داخل ماشین یک سری کتاب دارم
که رایگان هستند ،این کتابها را به شرط اینکه بعد
از خواندن به شــخص دیگری واگذار کنند به افراد
میدهم؛ یک سری کتاب هم دارم که برای فروش
اســت و اگر کسی تمایل به خرید داشته باشد این
کتابها را میخرد.
کار شــما به چه صورت است؟ در اسنپ
یا آژانس کار میکنید یا به صورت شخصی؟
من در اسنپ کار میکنم ،البته شغل اصلی ام این
نیســت .در اصل در یک کارخانه سرپرست کارگاه
هستم و بعد از ظهرها یا روزهایی که کارخانه تعطیل
است در اسنپ کار میکنم.
بابت کتابهایی که به فروش میرسانید
سودی دریافت میکنید؟
نه ســود آنچنانی نمیگیرم چون کتابهایم را از
مغازههــای انقالب تهیه میکنم و چون مغازهدارها
با من آشــنا هســتند در خرید کتابهــا به من
تخفیفهــای ناچیزی میدهند و من هم
روی فروش هر کتاب هزار یا دو هزار تومان
سود میکنم.

گفتوگوی آفتاب یزد با راننده اسنپی که به مسافران خود

کتاب هدیه میدهد و آنان را تشویق به مطالعه میکند

پر از عشقکتاب

هم به مرور زمان اتفاق افتاد ،کم کم یک جا کتابی
در ماشــین تعبیه کردم و کتابها را داخل آن قرار
دادم ،کتابهــا کم کم زیاد شــد و من عالئمی در
ماشین قرار دادم و یا عالئمی درست کردم و بیرون
از ماشین گذاشتم تا نظر دیگران را به ماشین جلب
کنم و آنها را بــه کتاب خواندن دعوت کنم .یعنی
میخواهــم بگویم همه این اتفاقات به مرور زمان و
قدم به قدم رخ داد تا شکل و شمایل ماشینم را امروز
به این صورت میبینید .هدف من در ابتدا این بود که
حداقل باور آدمهایی را که سوار ماشینم میشوند تا
اندازهای تغییر بدهم و به آنها بگویم که یک راننده
میتواند عالوه بر اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی را
به بهترین نحو رعایت میکند ،در کنار آن میتواند
یک کار فرهنگی و ورزشــی هم انجام دهد .یکی از
اهدافی که من در ماشینم آن را دنبال میکنم این
اســت که این باور را در ذهن مردم تغییر دهم و در
ادامه تشــویق به کتاب خوانی و مطالعه هم به آن
اضافه شده و در حال حاضر همزمان این چند هدف
را دنبــال میکنم .البته نمیدانم تا چه اندازهای در
این راه موفق بودم.
رفتار مردم با شــما و ماشــینتان چگونه
است؟
اگــر بخواهیم مردم را به دو دســته کتاب خوان و
کتابنخوان دسته کنیم ،به طور کلی هر دو دسته
این کار را میپســندند و از این که کاری در جهت
کتاب خوانی با این شــکل و شمایل انجام میشود
لذت میبرند ،از آن جایی هم که این کار غیر متعارف
اســت ،بنابراین توجهات بیشتری را هم به خودش
جلب میکند .ولی به طور کلی هر کسی با توجه به
جهان بینی خودش من را قضاوت میکند .کسی که
اهل کتاب و مطالعه باشد انجام این کار را میپسندد
چون میداند کتــاب در جامعه ما چه مظلومیتی
دارد و ســرانه مطالعه در جامعه تا چه اندازه پائین

است؛ کسی هم که اهل کتاب و مطالعه نباشد شاید
بیتفاوت از کنار آن بگذرد.
خودتان هم اهل کتاب خواندن هستید؟
من به جرات میتوانم بگویم که  80درصد کتابهایی
که برای فروش دارم را خوانده ام .یعنی چشم بسته
کتابی را برای فروش ارائه نمیدهم .کال از هر ناشر،
نویسنده یا مترجمی کتاب داخل ماشینم نمیگذارم.
حتی از زمانی که صفحه اینستاگرامم را راه انداختم
با خیلی از مترجمان ،کتاب فروشان و یا ناشران آشنا
شدم و حتی چندین بار پیشنهاد فروش کتابهای
کپی دسته چندم ،با سودهای خیلی خوب به من
داده شــد که اگر میخواستم آنها را بفروشم سود
قابل مالحظهای برایم داشت اما من هیچ وقت این
کار را انجــام ندادم و در واقــع این را نوعی خیانت
به ناشران ،نویسندگان و مترجمان خوب میدانم.
دوست دارم غذای سالم به روح مردم بدهم.
درباره صفحه اینستاگرامتان توضیح دهید؛
از کی تصمیم گرفتید که برای آژاکتاب صفحه
اینستاگرامداشتهباشید؟
واقعیتش این اســت که من  4سال بود این کار را
میکردم و کتاب هــم میفروختم اما آن را جایی
منتشر نمیکردم .تقریبا  2سال است که این صفحه
را راهاندازی کردم و هدفم هم این بود که در این فضا
هم مردم را درگیر موضوع کتاب و کتابخوانی کنم،
عالوه بر آن شــاید تشویقی باشد برای رانندههای
دیگر که با دیدن این کار جذب آن شــوند .حتی
چند مورد هم از شهرستانها با من تماس گرفتند
و جویا شــدند که چطور این کار را انجام میدهم،
من هم آنها را راهنمایی کردم اما نمیدانم که این
کار را انجام دادند یانه .مورد بعد هم این اســت که
ما میبینیم در اینستاگرام صفحات پر بازدید زیادی
وجود دارند که هیچ محتوا و فرهنگی در آنها وجود

هدفتان از این کار چه بود؟
من چون خودم عالقه مند به کتاب بودم،
از همان روز اولی که مجبور شدم با ماشین
کار کنم کتاب همراه با خودم به ماشــین
بردم؛ شکل ماشینم که امروز متفاوت است
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ندارد .من با این کارم سعی داشتم که نقطه مقابل
آنها باشم و بگویم که اگر آن دسته افراد وجود دارند
در عوض افراد دیگری هم هستند که به فرهنگ و
دانش اهمیت میدهند و سعی دارند که کار درست
را انجام دهند .در اصل میخواستم نقطه تقابلی با
آن افراد باشم.
چقــدر از کاری که انجام میدهید راضی
هستید؟
من در حال حاضر در ماشینم  160جلد کتاب برای
فروش دارم و نزدیک بــه  30جلد کتاب هم برای
هدیــه دادن دارم .این کتابهــا به صورت معمول
نزدیــک به  100کیلو وزن دارند و من در طول روز
بارها آنها را از جایی به جای دیگر میبرم .بنابراین
اگر هیچ مسافری هم سوار ماشینم نکنم این کتابها
در اســتهالک ماشینم تاثیر گذار هستند .اما چون
خودم واقعا عاشق کتاب هستم حاضر شدم که به
ایــن صورت تاوان عشــقم را پرداخت کنم و برایم
مهم نیست که مردم از من کتاب بخرند یا نه ،حتی
اهمیتی ندارد که کسی من را تشویق کند یا نکند.
من چون فکر میکنم با توجه به شرایط فعلی این
کار مفیدی است آن را انجام میدهم .گاهی پیش
میآید در طول هفته کسی حتی یک جلد هم کتاب
از من نمیخرد و این برای منی که بیش از 100جلد
کتاب در ماشینم دارم و آن را این طرف و آن طرف
میبرم ضرر در ضرر اســت اما من چون خودم هم
عاشق کتاب بودم سعی کردم این عشق را بین مردم
هم تا جایی که فهمم یاری میکند ،تقسیم کنم.
اســنپ بابت ایــن کار از شــما ایرادی
نمیگیرد؟ یا تشویقتان کند؟
نه ،تا حاال نه تشویقی توسط اسنپ صورت گرفته
اســت و نه ایرادی گرفتهاند .اصال نمیدانم که خبر
دارند من همچین کاری انجام میدهم یا نه .چون
روز اولی که رفتم برای ثبت نام در اسنپ ،به آنها
گفتم که این کار را در ماشینم انجام میدهم و آنها
به به و چه چه کردند اما در واقع این کار ظاهر سازی
بود چون در عرض  5دقیقه این تشویقها تمام شد
و بعدش هم کســی از من نپرســید که چه کاری
انجام میدهید .اما خب مانعــی هم تاکنون برایم
نتراشیدهاند.
چرا شغل رانندگی و کار کردن در اسنپ
را انتخاب کردید؟
واقعیتش این است که من قبل از اینکه آژاکتاب را
شروع کنم خانه خریدم و از آن جایی که در آمدم
کفاف هزینههــای زندگی ام را نمیداد ،با توجه به
شرایطی که داشتم کار با ماشین سریع ترین کاری
بود که من را به در آمد ســالم میرساند ،بنابراین
شروع به کار با ماشین کردم .من تا آن لحظه تجربه
کار با ماشین را نداشتم و ماشین همیشه برای من
یک وسیله نقلیه بود .اما وقتی شروع به کار کردن
کردم دیدم به دلیل بــی تجربگی و ادبیات خاص
رانندگان تاکسی و ســایر موارد ،اصال نمیتوانم به
ایــن صورت کار کنم .تصمیم گرفتم که در آژانس
کار کنم اما آژنس دارها یک مرامی دارند که وقتی
آن جا شــروع به کار میکنید ،سند ماشین شما را
به عنــوان ضمانت برمیدارند .وقتی این موضوع را
فهمیدم ترســیدم و دور آژانس کار کردن را خط
کشیدم .بعد هم با اسنپ آشنا شدم و وقتی شروع
به کار در اســنپ کردم به دلیل شــرایط
کار در اسنپ ،متوجه شدم که این همان
چیزی اســت که دنبالش بودم و میتوانم
آن جا کار کنم.
تا االن هیچ نهاد و ارگان خاصی از
شما برای آژاکتاب حمایت نکردند؟
نه متاسفانه تاکنون هیچ حمایتی صورت
نگرفته است.

اظهار تاسف از عدم پذیرش کودکان معلول به دلیل «حفظ ظاهر مهدها»

آفتاب یــزد -گروه اجتماعی :بر اســاس آمار
منتشر شده ساليانه  29تا  35هزار كودك معلول
در كشور متولد مي شوند كه نيمي از آنها حاصل
اختالالت ژنتيكي هســتند؛ با این همه اما هنوز
هم فرهنگسازی درستی در رابطه با نحوه برخورد
بــا معلولین وجود ندارد .بارهــا دیدهایم که این
کودکان در جامعه مــورد تحقیر قرار میگیرند و
حتی مبلمان شهری هم مناسب با آنها طراحی
نشده اســت .عالوه بر اینها چند روزی است که
با شــروع مدارس خبرهایی مبنی بر امتناع مهد
کودکها از ثبــت نام کودکان معلول منتشــر
میشــود ،این در حالی است که بهزیستی اعالم
کرده مهدها موظف به پذیــرش کودکان دارای
معلولیتهستند.
>حضور کودکان معلول در مهدهای کودک
در حد حرف باقی مانده

چنــدی پیش رئیــس انجمن دفــاع از حقوق
معلوالن ایران گفت :متاســفانه حضور کودکان
معلول در مهدهای کودک تنها در حد حرف باقی
مانده و مهدهای خصوصــی از پذیرش کودکان
معلول به بهانــه تاثیرگذاری منفــی بر روحیه
کودکان ممانعت میکنند.
علی همــت محمودنژاد گفته بــود« :هم اکنون
 ۱۲۰۰دانشآموز و دانشجو معلول تحت پوشش
انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران قرار دارند که
روز گذشته و در آستانه سال تحصیلی به ۴۰۰نفر
از آنها بســتههای آموزشی اعم از لوازم التحریر و
کیف اهدا شــد».وی با اشــاره به فرایند ثبتنام
دانشجویان معلول در کشور گفت :امیدوارم امسال
دانشــجویان معلول هنگام ثبتنام با مشکالت
پرداخت شهریه مواجه نباشند.
محمودنژاد همچنین خواستار رایگان شدن هزینه
مهد برای فرزندان ناشــنوایان شد و تصریح کرد:
«متاســفانه حضور کودکان معلول در مهدهای
کــودک تنها در حد حرف باقی مانده و مهدهای
خصوصی که مجوز سازمان بهزیستی را هم دارند
از پذیرش کودکان معلــول به بهانه تاثیرگذاری

منفی بــر روحیه کودکان ممانعــت میکنند و
همیــن موضوع تجربیات اجتماعی و اســتقالل
کودکان معلول را به مخاطره میاندازد».
رئیــس انجمن دفــاع از حقوق معلــوالن ایران
تصریح کرد«:وزارت آمــوزش عالی باید حداکثر
همکاری برای حضور معلوالن در دانشــگاههای
مورد عالقه خود با توجه به موقعیت جغرافیایی
را داشــته باشد و در گذشته دانشگاه آزاد پس از
قبولی دانشــجویان معلول به آنها اجازه میداد تا
در رشته همطراز خود در نزدیکترین دانشگاه در
محل زندگی خود تحصیل کنند».
>مهدها موظف به پذیرش کودکان
دارای معلولیت هستند

با این همه اما روز گذشــته مدیر کل دفتر امور
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در واکنش
به اجتنــاب برخی مهدهای کــودک از پذیرش
کودکان معلول گفت« :اگر مــواردی از اجتناب
پذیرش کودکان معلول مشــاهده شــود ،افراد
میتوانند بطور مســتقیم به ســازمان بهزیستی
منتقل کنند یا به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳
گزارش دهند ،تا برخورد الزم صورت گیرد».
ســعید بابایی در ارتباط با عدم پذیرش کودکان
معلــول در برخی مهدهای کودک ،گفت« :طبق
دســتورالعملی که از سالهای پیش به مهدهای
کودک ابالغ شده ،در صورتی که سطح معلولیت
کودک به گونهای باشــد کــه نیازمند خدمات
نگهداری خاصی نباشد ،مهدها موظف به پذیرش
کودکان دارای معلولیت هســتند .هماکنون هم
خیلی از مهدها نسبت به پذیرش کودکان دارای
معلولیت اقدام میکننــد و این کودکان در کنار
دیگر همســاالن خود به امکانات پرورشی الزم
دسترســی دارند .گاها کودکان دارای معلولیت
نیازمند خدمات خاصی هســتند که با حضور در
مهد عادی از این مراقبتها محروم میمانند .برای
این دســته از کودکان ،سازمان بهزیستی مراکز
خاصی را دارد که سه روز در هفته با مراقبتهای
الزم و مربیان ویژه نگهداری میشوند».

>مهدها برای پذیرش کودکان دارای معلولیت
یارانه دریافت میکنند

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان ســازمان
بهزیســتی گفت« :ســازمان بهزیســتی برای
مهدهایی که کودکان معلول را پذیرش میکنند،
یارانهای مقرر کرده اســت .امسال این اعتبار به
ماهی  ۵۰هزار تومان رســیده اســت ،این یارانه
عالوه بر شهریهای است که از خانوادهها دریافت
میشود و در جهت ترغیب مهدها برای پذیرش
کودکان دارای معلولیت پرداخت میشود».
>عدم پذیرش کودکان معلول
بخاطر حفظ ظاهر مهدها ،تاسفبار است

بابایــی در ارتبــاط با اجتناب برخــی مهدها از
پذیرش کودکان معلول گفت«:با این حال ممکن
است برخی از مهدهای کودک از پذیرش کودکان
دارای معلولیت اجتناب کنند .این تا حدی وابسته
به پتانســیل فرهنگی جامعه است .جای تاسف
دارد که نگاه و نگرش کســی اینباشد که برای
حفظ ظاهر مهد خود از ثبت نام کودکان معلول
سر باز بزند».
>افراد دارای فرزند معلول تخلفات مهدها را
به سازمان بهزیستی گزارش کنند

وی در ارتبــاط بــا تمهیدات نظارتی ســازمان
بهزیستی در راستای جلوگیری از چنین تخلفاتی
اظهــار کرد«:اگر مــواردی از اجتنــاب پذیرش
کودکان معلول مشــاهده شــود ،افراد میتوانند
بطور مستقیم به سازمان بهزیستی منتقل کنند یا
به شماره پیامکی  ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳گزارش بدهند.
همکاران ما مدام در حال دریافت گزارشات و در
حال رســیدگی به این تخلفات هستند .در این
زمان بحث نظارت برای سازمان بهزیستی اهمیت
دوچندان پیدا کرده است».
>سازمانبهزیستی
پیگیر حفظ کرامت فرزندان معلول است

وی افزود«:اگر مورد خاصی باشد که آنجا کرامت

انســانی فرزندان ما رعایت نشــده باشد ،ما این
تخلفات را از طریق شــاخههای استانی سازمان
بهزیستی پیگیری میکنیم».
>رسیدگی به عدم پذیرش کودک معلول
نیاز به شاکی خصوصی دارد

بابایی در ارتباط با عواقب چنین تخلفاتی برای
صاحبــان مهدها گفت« :چنیــن متخلفانی در
اولین مرحله تذکر دریافت میکنند ،سپس برای
پاسخگویی فراخوانده میشــوند ،اما شرط این
رسیدگی آن اســت که مدعی خصوصی وجود
داشته باشد.
احتمــاال عزیزانی کــه چنین مطلبــی را بیان
میکنند نمونههایی را دیدهاند و براساس دیدهها
یا شــنیدهها این دغدغه را مطرح کردهاند .ولی
الزمه بررسی ســازمان این است که افرادی که
به مهدها رجــوع کردهاند و فرزندان معلول آنها
پذیرش نشــدهاند ،شخصا به ما گزارش کنند تا
ما بتوانیم پیگیری قانونی را از طریق موازینی که
داریم ،انجام دهیم».
>طبق قانون ،معلوالن
باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند

همچنیــن ،داریوش بیاتنژاد (رئیس ســازمان
بهزیســتی اســتان تهران) در خصوص قوانین
سازمان بهزیستی در ارتباط با پذیرش معلوالن
در مهدها تشریح کرد :سالها است که سازمان
بهزیستی بحث شاملســازی را پیش گرفته تا
کودکان معلول و عادی ،بتوانند در کنار یکدیگر
آموزشهــای الزم را دریافت کنند .البته باید به
بحث مناسبســازی در قانــون حمایت از افراد
دارای معلولیت توجه کرد که شــامل کودکان
دارای معلولیت هم میشود .مهد کودکهایی که
از ما مجــوز دریافت میکنند ،موظفند اقدامات
الزم برای مناسبسازی انجام دهند .قانون تاکید
دارد شــرایطی ایجاد کنیم تا معلوالن از کودک
تا ســالمند ،بتوانند از حقوق و فرصتهای برابر
برخوردار باشند.
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 19درصد پسران متوسطه اول دارای رفتارهای پرخطر
فریبرز درتاج معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به تحقیقاتی که درباره
وضعیت سالمت روان دانشآموزان انجام شده است به ایسنا گفت :براساس این تحقیقات،
 ۱۹.۷درصد پسران مقطع متوسطه اول دارای رفتارهای پرخطر هستند .همچنین طبق
پیمایش سالمت روان سال  ،۹۷به طور کلی  ۲۳.۶درصد از افراد  ۱۵تا  ۶۴ساله ساکن کشور
دچار یک یا چند اختالل روانپزشکی هستند.

نقل قول
خداحافظی با مدارس خشتی
تا آبان امسال

وزیر آمــوزش و پرورش از
حذف مدارس خشت و گلی
سراسر کشور تا آبان امسال
خبر داد .به گــزارش ایرنا،
محســن حاجی میرزایی
با اشــاره به اخبار منتشــر
شده درباره اخذ وجه از والدین برای ثبت نام
عنوان کرد :بخشی از این وجوه دریافتی پس
از اطالع ما استرداد شده و در بخشهایی نیز
مدیران متخلف به نهادهای ذی ربط معرفی
شدهاند .وی ادامه داد :در مدارس دولتی کسی
حق ندارد بابت ارائه خدمات آموزشی وجهی
را طلــب کند و نباید به اجبار مطالبه وجهی
وجود داشته باشد و ما این موضوع را مراقبت
میکنیم اما نگاه دیگر این اســت که مدرسه
خانه دوم فرزندان ما اســت و بخش مهمی از
زمان بچهها در مدارس میگذرد و والدین باید
از وضعیت مدرسه فرزندانشان مطلع باشند.
اگر والدین اختیاری مشارکتی داشته باشند
میتوانند در این مهم شرکت کنند.

ستون سبز
رئیس کمیته محیط زیست عنوان کرد

بازی با جان مردم
با حذف فیلتر دوده

رئیــس کمیته محیط زیســت و خدمات
شــهری شورای اسالمی شهر تهران با بیان
اینکه موافقت با درخواســت خودروسازان
برای عدم الزام نصب فیلتر دوده ،بازی کردن
با جان مردم اســت ،گفت :اگر بخواهیم در
پایتخت هزاران خودرو دیزلی غیر استاندارد
داشته باشیم ،وضعیت آلودگی هوای تهران
مجددا وارد شــرایط ناســالم خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،آرش حســینی میالنی
با بیان اینکه شــهرهای ما مدتهاست که
تسلیم یک زندگی ماشینی شدهاند ،اظهار
داشــت :روز جهانی بدون خودرو میتواند
دعوتی از شــهروندان و مدیریت شــهری
تهران برای در پیــش گرفتن رویکردهای
جدید برای غلبه یافتن بر دو چالش بزرگ
امروز شــهرمان باشد .وی با اشاره به اینکه
بازمهندسی مبلمان شــهری ،ترمیم معابر
و پیادهروهــا و ایمنیســازی مســیرهای
دوچرخهســواری یکــی از ضرورتهــای
توسعه دوچرخهسواری به عنوان جایگزینی
مناســب برای خودرومحوری است ،اظهار
داشــت :متاســفانه تهران اکنون شــهری
انســانمحور نیســت بلکه در آن خودروها
حــرف اول را میزنند .علیرغم اقداماتی که
از سوی شــهرداری برای ایمنسازی معابر
و مسیرهای دوچرخهســواری انجام شده،
ما هنوز تا رســیدن به نقطه ایدهآل فاصله
بسیاری داریم.

آموزش

رد پای دالالن درسفارشات
روپوش مدارس

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان
و فروشــندگان پوشاک تهران با بیان اینکه در
حال حاضــر نهادی برای نظــارت بر کیفیت
لباس مدارس وجود نــدارد ،از حضور دالالن
برای گرفتن ســفاش روپوش از مدارس خبر
داد.به گزارش ایســنا ،مجید افتخاری با بیان
اینکه در بخش سفارش روپوش مدارس نوعی
رانت شــکل گرفته ،اظهار کــرد :در مواردی
برخی از دالالن به مدارس معرفی میشوند و
ســفارش روپوش مدارس را از آنها میگیرند
و بــه تولیدکنندگان میدهند؛ بنابراین بخش
عمدهای از مبلغ دریافتی از والدین بابت تهیه
روپــوش مدارس ،نه به جیــب تولیدکننده یا
سیستم آموزشی ،بلکه به جیب دالالن میرود.
وی در ادامه با بیان اینکه نهادی برای نظارت بر
کیفیت لباس مدارس وجود ندارد ،اظهار کرد:
برای دوخت لباسهایی که برای مدارس تهیه
میشود نباید از الیاف پلیاستر استفاده شود،
چراکه این الیاف به کودکان آســیب میزند،
اما در حال حاضر اســتاندارد روپوش مدارس
سنجیده نمیشود.عضو هیئت مدیره اتحادیه
صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک
تهران در ادامه بــا بیان اینکه قانونی مبنی بر
لزوم استفاده از لباس یکسان در طول سال از
سوی دانشآموزان ،وجود ندارد ،تصریح کرد :در
گذشته چهارچوبی از نظر رنگ و شکل روپوش
مدارس برای دانشآموزان تعیین میشــد ،اما
امروزه تامین روپوش مدارس به نوعی تجارت
تبدیل شده و دالالن شرایط را بهگونهای پیش
میبرنــد که والدین را مجبور کنند برای تهیه
روپوش مدارس به مدرسه سفارش دهند.

گزارش
حریرچی مطرح کرد

پزشکانی که از لحاظ علمی
و جسمی صالحیت ندارند
باید محدود شوند

بازنشستگی از جمله مواردی است که هر فرد
پــس از حدود  3دهه فعالیت در هر شــغل و
حرفهای باید به آن تن دهد و نهایتا نیز پساز
ســالها ،فعالیت خود را متوقف سازد .دالیلی
فراوانی در این خصــوص وجود دارد که فرد را
به این کار وا میدارد از جمله عدم بازدهی فرد،
کاهش میزان راندمان کاری و همچنین میدان
دادن به جوانان که باید با حضور در عرصههای
مختلفبتوانندجایگزینیمناسببراینیروهای
بازنشسته در مشاغل و حرفههای مختلف باشند.
اما این موضوع در خصوص برخی از مشاغل و
اصناف صدق نمیکند؛ برای مثال شاهد هستیم
پزشکانی بیش از  5الی  6دهه مشغول به فعالیت
بوده و تمایلی به بازنشستگی ندارند و هنوز هم
پس از سالها اقدام به فعالیت میکنند و گاهی
نیز مســئولیت عملهای جراحی حساس را
برعهده میگیرنــد .ایرج حریرچی ،معاون کل
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،در
رابطه با روند بازنشستگی پزشکان در کشورهای
مختلف به برنا گفت :در کشــورهای مختلف
رویکردهای متفاوتی در خصوص بازنشستگی
پزشــکان وجود دارد و شــرایطی را برای ادامه
فعالیت پزشکان در سنین باال تعیین کردهاند
برای مثال شــرط ســنی یکی از اصلیترین
مالکهایی اســت که از فعالیت پزشکانی که
از لحاظ جسمی در ســنین باالیی قرار دارند
جلوگیری به عمل میآورد اما در بســیاری از
کشورها توانایی علمی و جسمی و در کنار آن
موضوع پاســخ به اســترسهای ناشی از کار و
فعالیت فراوان لحاظ میشود و مورد توجه قرار
میگیردکهبراساسپاسخبررسیهاوتستهایی
که در این زمینه صورت میگیرد اجازه فعالیت
داده میشــود ،همچنین گزارشهایی از سوی
پرسنل مرکز درمانی در خصوص کاهش بازدهی
فعالیت پزشکان نیز به عنوان یک مکانیزم وجود
دارد که پزشــکان فاقد صالحیت برای فعالیت
را اعالم میکنند اما در حال حاضر در کشــور
ما هیچ معیاری برای ادامه فعالیت پزشکان در
ســنین باال وجود ندارد .معاون وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به سن
مفید یک پزشک برای فعالیت و اقدام به طبابت
بیان کرد :با توجه به پیشرفتهای علمی حاصل
شده در علم پزشکی دیگر سن جسمی مالک
نیست و سن فیزیولوژیک مالک قرار میگیرد،
برای مثال هستند پزشکانی که در سنین 50
الی  60سالگی دیگر نمیتوانند هیچ فعالیتی را
داشته باشند اما پزشکانی وجود دارند که بیش از
 70سال سن دارند اما توان اقدام به فعالیتهای
پزشکی حتی در خصوص موارد نادر و تخصصی
را نیز دارند ،در نتیجه نمیتوان عمری مفید را
برای فعالیت پزشکی در نظر گرفت و حتی در
کشورهای دیگر نیز به همین شکل است و به
راحتی افراد نمیتوانند در خصوص بازه زمانی
مفید فعالیت یک پزشک اظهارنظرهایی را انجام
دهند در نتیجه بر اساس مالکهای مورد نظر
اقدام به ممنوعیت فعالیت یک پزشک میکنند.
حریرچی با اشــاره به پزشــکان ایرانی که در
کشورهای دیگر مشــغول به فعالیت بودهاند و
پس از بازنشستگی اقدام به بازگشت به کشور
میکنند تا طبابت خود را مجددا از سر بگیرند
نیز گفت :ممکن اســت این دست از پزشکان
فقط در کشورهای خارجی که حضور داشتند
بازنشسته شوند اما توانایی ادامه فعالیت را هنوز
هم داشته باشند در نتیجه میتوانند به کشور
بازگردند و فعالیتهای پزشکی خود را مجددا
آغاز کنند اما در این خصوص فقط براســاس
بررسی مدارک و امتحانهایی که از آنان گرفته
میشــود اجازه فعالیت پیدا خواهند کرد و به
این شکل نیست که هر فردی که تمایل به کار
داشته باشــد مجوزی برای او صادر شود .او در
پایان خاطرنشــان کرد :مجوز فعالیت و صدور
پروانه مطب پزشــکان را سازمان نظام پزشکی
صادر میکند و نظر کارشناسی در این خصوص
این است که پزشک زمانی که از لحاظ جسمی
و علمی شــرایطش برای ادامــه فعالیت احراز
نمیشود باید حتما با محدودیتهای کامل و
یا نسبی روبرو شود تا از حقوق نیروهای جوان
پزشک و سالمتی بیماران صیانت شود.

خبر

اظهارات سردار کمالی
دربارهبدرفتاریباسربازان

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستادکل
نیروهای مســلح با بیان اینکه طبق فرمایش
فرمانــده کل قوا مبنی بر اینکه هیچکس حق
ندارد با ســرباز بدرفتاری کند ،گفت :ستادکل
نیروهای مسلح در این خصوص با کسی شوخی
و اغماض نداشته و با عامالن این قضیه برخورد
میکند .به گزارش فارس ،سردار موسی کمالی،
در خصوص ارتقاء وضعیت سربازان در همه ابعاد
اشــاره کرد و گفت :در بحث بهبود بکارگیری
خدمــت کارکنــان وظیفــه ،مهارتآموزی و
توانمندسازیتوافقاتخوبیباوزارتخانههایکار،
ارتباطات ،علوم ،آموزش و پرورش ،کشاورزی و
عقیدتی -سیاسی ستادکل صورت گرفته است.

