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

از پزشکان خواهش میکنم داروی خارجی تجویز نکنند

وزیر بهداشــت با تاکید بــر اینکه به عنوان وزیــر تا این لحظه
داروی خارجی مصرف نکردهام ،گفت :صادرات دارو به کشورهای
آفریقایی و آسیای میانه به ویژه در حوزه داروهای بیوسیمیالر و
بایولوژیک در حال انجام اســت و صادرات به اروپا را هم شــروع
گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه
کردهایم.سعید نمکی در 
هیچ کمبودی در داروهای اساســی و تجهیزات پزشکی نداریم،
گفت :اگر به داروخانههای سطح شهر سر بزنید خواهید دید که
در مورد داروهای اساسی به هیچ وجه کمبود نداریم .نمکی افزود:

کمبود داروهای اساسی در کشور به طور تقریبی به
حداقل یک سوم میزان کمبود دارو در مدت مشابه
سال گذشته رسیده و از سویی به هیچ وجه به برخی
داروهای برند که از خارج وارد میشــد و حدود  5تا
 10قلم مشــابه داخلی دارند اجازه ورود نمیدهیم.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ادامــه داد :برخی از
اظهــارات در مورد کمبود دارویی در رابطه با نســخه نویســی
خارج از لیست دارویی کشور است به گونهای که برخی پزشکان
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اجتماعی

داروهــای خارجی را برای بیماران تجویز میکنند و
موجب سرگردانی آنها در داروخانهها میشوند .وی
یادآور شد :ما از پزشکان خواهش کردیم که با توجه
بــه اینکه داروی داخلی کیفیت کافــی دارد داروی
خارجی تجویز نکنند؛ با توجه به اینکه بنده به عنوان
وزیر تا این لحظه هیچ داروی خارجی مصرف نکردهام به همکاران
و هموطنانم توصیه میکنم برای حمایت از تولید داخل ،داروی
خارجی نسخه نکنند و بیماران نیز دنبال آن نروند.

انتقاد درون گفتمانی آفتاب یزد

چرا رسانههای ایرانی اینقدر گاف میدهند؟

آفتاب یزد -میگل هشترودی :چند وقتی است که
در حوزه خبر با اخبار ضد و نقیض رو به رو میشوم
که چند ســاعت بعد تکذیبیه آن منتشر میشود!
این اخبار معموال با سرعت باالیی در خبرگزاریها
و پایگاههای خبر باز نشــر میشوند و تکذیبیه آن
اما سرعت کمتری را برای اطالعرسانی میپیماید.
اشتباهات فاحش در برخی از خبررسانیها و بازنشر
آن در ســایر رســانهها بدون توجه به خبر و بدون
بررسی صحت و سقم آن سبب شده تا خبرنگاران هم
مثل افراد معمولی جامعه بدون بررسی کارشناسی
خبرها فقط به باز نشر اخبار روی بیاورند این کار تا
کنون جامعه مطبوعات را با مشکالت اساسی رو به
رو ساخته است .کارشناسان بر این باورند که سواد
رســانهای تنها مختص جامعه نیست و مسئوالن و
جامعه مطبوعات باید یک قدم جلو تر از مردم سواد
رســانهای داشته باشند اما این موضوع دقیقا همان
اتفاقی اســت که تا کنون در هیچ یک از رسانههای
داخلی ما رخ نداده است.
>یک اشتباه فاحش

خبــری با عنوان «انگیزههای زنها و مردها از ازدواج
موقت چیست» به تازگی در خبرگزاری ایرنا منتشر
شــد و بعــد از آن هم به نقل از ایرنــا در خیلی از
خبرگزاریها مثل خبر آنالین منتشر شد .این اتفاق
با سرعتی باور نکردنی رخ داد و هیچ یک از رسانههای
باز نشر کننده اخبار به این موضوع نپرداختند که آیا
گزارش منتشر شده صحت دارد یا خیر .در برخی از
قسمتهای گزارش منتشر شده آمده است که ایرنا
گفتوگویی با کامیل احمدی ،پژوهشگر اجتماعی

انجام داده در صورتی که این پژوهشــگر اجتماعی
در حال حاضر نزدیک به دو ماه اســت که در زندان
بهسر میبرد! جالب اینجاست که این خبر از جانب
خبرگزاری دولت منتشر شده و بعد از آن توسط سایر
رسانهها بازنشر داده شده است!
گفتوگو با یک
خبرگزاری برنا نیز روز گذشته در 
جامعه شناس مدعی شد که  40درصد خشونتهای
علیه زنان در دنیا ،در ایران صورت میگیرد در حالی
که با یک حســاب و کتاب ســر انگشتی میتوان
دریافت که این موضوع کذب محض است چرا که
در خیلی از کشــورها مثل افغانستان و پاکستان و
حتی عربستان ،خشونتهای علنی به زنان اعمال
میشــود ،ایران با اینکه خشــونتهای زیادی در
رابطه با زنان را در خود جای داده است اما مطمئنا
نمیتواند 40درصد از خشونتهای جهان را در خود
جای دهد.
اینها تنها نمونههایی از اخباری هستند که بدون تائید
آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :تیتر خبر کوتاه
بود و تامل برانگیز ،طرح حذف زبان انگلیســی از
مــدارس به مجلس رفت .در همین راســتا طبق
خبرهای منتشــر شده هفته گذشته  57نماینده
مجلس طرح یک فوریتی «رفــع انحصار از زبان
انگلیســی در نظام آموزش همگانی کشور» را به
هیئت رئیسه مجلس ارسال کردند .بر اساس این
ن انگلیسی از برنامه مدارس حذف
طرح آموزش زبا 
و اختیاری اعالم شده و دانشآموزان برای یادگیری
میتوانند به آموزشگاههای آزاد مراجعه کنند .این
موضوع با واکنشهای بسیاری همراه بود و خیلی
از کارشناســان حوزه آمــوزش آن را غیر عملی
نامیــده بودند .خیلیها نیز بر این باور بودند که با
خصوصیسازی آموزش ،انحصار تحصیل تنها برای
افراد متمول اتفاق خواهد افتاد.
>تصویب طرح پر حاشیه

این طرح در  6ماده تهیه شــده بود که در ماده 1
آن آمده بود« :از تاریخ تصویب این قانون آموزش
زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه
اختیاری خواهد داشــت و وزارت آموزشوپرورش
به شــرحی کــه در ادامه این قانــون خواهد آمد
مکلف است امکان آموزش ســایر زبانهای مهم
بینالمللی و منطقهای را بهصورت اختیاری فراهم
آورد» .بر اســاس مــاده « 3از تاریخ تصویب این
قانون ،آموزشوپرورش مکلف خواهد بود آموزش
زبانهای موضوع این قانون و زبـــان انگلیسـی را
صـرفاً از طریـق آموزشگاههای آزاد تحـت نظـارت
آن وزارت و حـــداکثر معـادل سه سال تحصیلی
منحصرا ً برای دانشآموزان مقطع دبیرستان ارائه
کند» بنا به تبصــره این ماده «هزینه آموزش نیز
برعهده دانشآموزان خواهد بود».
در ماده  4این طــرح آمده بود« :از تاریخ تصویب
این قانون استخدام بهعنوان معلـم بـرای آموزش
زبان انگلیسی یـا زبانهای موضـوع مـاده ( )2ایـن
قـانون از ســـوی وزارت آموزشوپرورش ممنوع
میباشد ».همچنین بر اساس این طرح ساعات کار
معلمان موضوع این مـاده در آموزشگاههاي آزاد به
عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش
قرار خواهد گرفت.
>این طرح کارشناسی نشده است

کارشناســان حوزه آموزش از جمله افرادی بودند
که بر این موضوع اعتراض داشتند .مهدی بهلولی،
کارشناس آموزشــی ،به عنوان یکی از منتقدان
این طرح گفته بود«:در این رابطه تنها چیزی که
میتوان گفت این است که طرح ارائه شده از سوی
نمایندگان مجلس طرحی است کارشناسی نشده
که هیچگونه پختگی در آن مشــاهده نمیشود و

صحت و سقم آن منتشر میشود و به تشویش اذهان
عمومی دامن میزنند .اما چرا این اتفاق رخ میدهد و
برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟
>سواد رسانهای مختص به مردم نیست

دکتر اکبر نصراللهی اســتاد دانشــگاه و کارشناس
گفتوگــو با آفتاب یزد
ارتباطــات در این باره در 
گفت«:سواد رسانهای محدود به مردم عادی نیست،
بلکه مسئوالن و رسانهها و خبرنگاران هم باید سواد
رسانهای داشته باشند .سواد رسانهای یعنی برخورد
فعال مردم ،مســئوالن و روزنامه نگاران با پیامهای
مختلف و محیط ،اینطور نیست که بگوییم مردم باید
این قدرت و توانمندی را داشته باشند که پیامهای
مختلفی را که دریافت میکنند راستیآزمایی کنند
و به راحتی آنها را نپذیرنــد و آنها را به راحتی به
اشتراک نگذارند اما رسانهها این کار را انجام دهند!
به همان اندازه که مردم نیاز به سواد رسانهای دارند
و ضرورت آن بســیار زیاد است ،این ضرورت برای
مســئوالن و رســانهها نیز وجود دارد که در زمین
رسانههای خارجی و معاند بازی نکنند ،از ابزارهای
رسانههای خوب استفاده کنند و برای بیان خدمات و
جلب مشارکتهای مردمی در راه رسیدن به رشد و
توسعه ملی تالش کنند».
>خیلی از اشتباهات و انتشار اخبار کذب
در رسانههای معروف اتفاق میافتد

او تاکید کرد«:رســانهها بی نیاز از ســواد رسانهای
نیستند و متاســفانه در حال حاضر آسیبی که در
رسانهها وجود دارد نبود رسانهای کافی در حوزههای
مختلف است و این موضوع به وضوح مشهود است.
خیلی از اشتباهات و انتشار اخبار کذب در رسانههای
معروف اتفاق میافتد که پیشینه خبری دارند و در این
امر هم مدعی هستند .این رسانهها با این کار در واقع

در زمین کسانی بازی میکنند که با هدفی خاص
اخباری را تولید میکنند و به اشــتراک میگذارند؛
برخی رســانهها بدون اینکه تحقیق و بررســی در
مورد صحت و سقم خبر داشته باشند آن را منتشر
میکنند و مهم تر این است که هیچ نظارتی بر کار
رسانهها صورت نمیگیرد! وقتی از نظارت صحبت
میکنی منظور این نیست که الزاماً از بیرون سازمان
رسانهای نظارت صورت بگیرد ،رسانهها نیاز دارند که
قبل از این که از اعتبار آنها کاســته شود و حیثیت
رسانهای آنها به مخاطره بیفتد یک خودنظارتی بر
آنها اعمال شــود تا بتوانند برای جلوگیری از تکرار
اشتباهات فاحش فکری بیندیشند .برای مخاطب
قابل قبول نیست که رسانههایی که باید نقش رهبر
و راهنما داشته باشند و مثل نورافکنی باشند که به
پدیدهها و رویدادهــای مختلف بتابند و واقعیت را
آنطور که هســت بازگو کند و در واقع به نمایندگی
از مردم راســتی آزمایی انجام دهند و نقش چشم و
گوش و مردم را ایفا کنند ،کارشــان را خوب انجام
ندهند و اخبار کذب را منتشــر کنند! مردم چطور
میتوانند سرنوشت و تصمیم گیریهای خودشان را
در اختیار کسانی قرار بدهند که صالحیت تصمیم
گیری ،دیدن ،شنیدن و بررسی درست را ندارند».
>رسانهها باید پیشرو باشند

این کارشناس در ادامه تصریح کرد«:رسانهها باید در
ایجاد تحول و درک تغییرات پیرامونی پیشرو باشند،
یعنی یا خودشان پیش رو باشند یا تغییر و تحوالتی
که در محیط پیرامونشان اتفاق میافتد را زودتر از
دیگران متوجه شــده و خودشان را با این تحوالت
انطباق دهند .واقعیت این است که آرایش رسانهای
تغییر پیدا کرده و ما از سال  ۱۹۹۶با پدیدهای مواجه
هستیم به نام پدیده ارتباط جمعی فردی ،یعنی ما با
پدیده شهروند خبرنگار مواجه هستیم .به گونهای که

توضیحات نمایندگان مجلس در مورد طرح حاشیه ساز

آموزش زبان انحصاری نمیشود

بر اساس مطالعاتی که در این زمینه انجام دادهام
به عنوان یک کارشــناس آموزشــی میگویم که
این طرح تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست».
بهلولی در ادامه با اشــاره به این موضوع که طرح
مطرح شده در مجلس حتی با اسناد برنامه درسی
ملی در کشــور مغایرت دارد ،بیان کرد«:براساس
ســند برنامه درســی ملی آموزش زبان خارجی
باید در مقطع متوســطه اول شــروع شود .البته
در پیشنویس این ســند به صورت اختیاری ذکر
شده بود که آموزش زبان خارجی میتواند از دوره
دوم ابتدایی نیز شروع شــود که در دوران وزارت
آقای حاجیبابایی ،وزیــر وقت آموزش و پرورش،
این پیشنویس حذف شــد اما در طرح ارائه شده
به مجلس مبحث آموزش درس زبان انگلیسی از
متوســطه دوم آغاز میشــود و آن هم در محیط
خارج از مدرســه و این یعنی مغایرت کامل سند
برنامه درســی ملی که مورد تائید وزارت آموزش
و پرورش است .موضوعی که بسیار تعجب برانگیز
است مبحث نوع نگاه نمایندگان امضا کننده این
طرح به بازار کار و اشتغال در سطح ملی و جهانی
است که بسیار قابل تامل است و از افرادی که به
عنوان وکالی ملت در خانــه ملت فعالیت دارند
بعید است .در جهان جدید موضوع کار دستخوش
تغییرات جدیدی شده و شغلهای نوینی بهوجود
آمده که اشــخاص فعال در آن فعالیت کاری نیاز
مبرم به فراگیــری زبان خارجــی از جمله زبان
انگلیســی دارند و تبدیل به یکی از ضرورتهای
زیست در این قرن شده است؛ برای مثال مبحث
توریسم و صنعت گردشــگری از جمله مشاغلی
است که افراد با گردشگران و توریستهای خارجی
ســر و کار دارند و باید به اقتضای زمان خود را به
روز کنند که بخشی از این به روز شدنها مبحث
یادگیری زبان انگلیسی برای راهنمایی مسافران
و گردشــگران خارجی است .در نتیجه زمانی که
این طرح به ثمر بنشیند و به تصویب برسد شاهد
واردشدن ضربه سنگین بر پیکیره صنعت توریسم
و گردشگری خواهیم بود».
این کارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال که
آیا درس زبان انگلیسی نسبت به باقی دروس ارائه
شــده برای دانشآموزان ناکارآمد اســت یا خیر؟
عنوان کرد«:به هیچ عنوان نمیتوان زبان انگلیسی
را نسبت به باقی دروس ارائه شده ناکارآمد دانست
و حتی شاهد هســتیم این درس نسبت به باقی
دروس در مدارس در برخی از اوقات کارآمدتر است
و حتی میتواند زمینهســاز پیشرفتهای بزرگ

در عرصههــای مختلف شــود ».او درباره واکنش
کارشناسان آموزشی گفت« :واکنشهای مختلفی
در این خصوص صورت پذیرفته که هیچکدام در
راستای دفاع از این طرح نبوده و تمامی واکنشها
در رابطه با انتقاد از آن بوده که حتی به اعتراض نیز
منجر شده است .بهصورت کلی اگر بخواهیم بگوئیم
به هیچ عنوان مورد توجه و اقبال عمومی جامعه
فرهنگیان قرار نگرفته و باتوجه به موارد ذکر شده
در این طرح هیچگاه مورد استقبال قرار نمیگیرد».
بهلولــی در خصوص ارزیابی کــه این طرح انجام
میشود نیز گفت« :بر اساس مطالعات و مشاهدات
تنهــا چیزی که بیش از هر چیز دیگر مورد توجه
قرار میگیرد و عیان اســت مبحث تقویت بخش
خصوصی بوده و در واقــع بهوجود آوردن انحصار
آموزش زبان انگلیســی برای این بخش است در
صورتیکه هیچ تفکری پشت این موضوع نبوده که
خانوادههای بی بضاعت به چه شکلی میتوانند از
پس هزینههای آموزش زبان خارجه در آموزشگاهها
بر آیند یا در روستاهایی که هیچگونه دسترسی به
آموزشگاههای آزاد زبان خارجی نیست دانشآموزان
باید به چه صورتی به آن دسترسی داشته باشند و
اگر واقعبین باشیم باید گفت قشر ضعیف جامعه
در این طرح مورد توجه قــرار نگرفت ه و فراموش
شدهاند .با اجرای این قانون آموزش و پرورش دیگر
حق جذب و استخدام هیچ معلم زبان خارجی را
نخواهد داشت و وضعیت بیش از  50هزار آموزگار
زبان انگلیسی که در حال حاضر مشغول به تدریس
هســتند مبهم خواهد شد .هرچند در ماده پنجم
این طرح پیشبینیهایی صــورت گرفته اما اگر
واقعبینانه به این موضوع نگاه کنیم شاهد خواهیم
بــود میزان کارآمدی موارد مطرح شــده در ماده
پنجم بسیار ضعیف خواهد بود».
>میرزاده :تدریس زبان انگلیسی در مدارس
حذف نمیشود

با این وجود روز گذشــته ســخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی با
تاکید بر اینکه مجلــس به دنبال حذف تدریس
زبان انگلیســی در مدارس نیست ،گفت« :هدف
طرح تهیه شده تعدادی از نمایندگان رفع انحصار
از تدریس زبان انگلیســی و دادن فرصت به سایر
زبانها جهت تدریس در مدارس است».
میرحمایت میرزاده در واکنش به انتقادات مطرح
شده درباره طرح حذف زبان انگلیسی از تدریس
در مدارس ،اظهار کرد«:عنــوان این طرح حذف

تکنولوژیهای ارتباطی این امکان را فراهم ساختند
که هر کسی هر رویدادی که هر جایی از جهان اتفاق
میافتد را با هر وسیلهای ثبت و ضبط کرده و به هر
زبانی که دوســت دارد در هر موقعیت زمانی آن را
انتشار دهد .دیگر مثل قبل نیست که فقط یکسری
رسانههای سنتی انحصار تولید و انتشار اخبار را در
دست داشــته باشند؛ شهروند خبرنگار و مشارکت
مردم در تولید و انتشــار اخبار و امکان دسترســی
مردم به منابع خبری مختلف ،قدرت راستی آزمایی
اخبار را به مردم داده است تا بتوانند خبرهای رادیو،
تلویزیون و خبرگزاریهای مختلف را راستی آزمایی
کنند .در چنین شرایطی رسانهها باید به موازات این
تحوالت بتوانند خودشان را انطباق دهند و پیشرو
باشــند .این کار جز با آموزش مقدور نیست .حتماً
باید افرادی که پیشتر در رسانهها فعالیت داشته و
با آن شــکل و شمایل سنتی کار میکردند متوجه
شوند که دور و برشان چه اتفاقی افتاده است و آنها
باید توانمندی استفاده از ابزارهای جدید رسانهای را
داشته باشند و همین طور فهم و درک این را داشته
باشند که نمیتوانند خبرها را نادرست منتشر کنند
و این برای همیشه پنهان نخواهد ماند همانطور که
ایــن روزها میبینیم تکذیب اخبار خیلی زود و پی
در پــی رخ میدهد؛ بنابراین تنهــا راه آن آموزش
اســت .آموزشی که باید مستمر و همه جانبه باشد
و در همه ردهها صورت بگیرد .این طور نیســت که
فکر کنیم آموزش صرفاً باید برای خبرنگارهای جزء
صورت بگیرد و خبرنگاران با سابقه یا دبیر سرویسها
و ســردبیرها از این موضوع بی نیاز هستند ،نه تنها
نیــاز به آموزش وجود دارد بلکــه این آموزش باید
مستمر و در همه سطوح اتفاق بیفتد .حتی میتوان
گفت که مدیران بیش از افراد دیگر و خبرنگاران به
آموزش نیاز دارند ،چراکه اگر مدیران آموزش ببینند
و بدانند اشتباهات چه تبعاتی در مخاطب گریزی
و اعتمادزدایی دارد ،آن وقت ممکن اســت با تهیه
مقررات و تغییر ســاختار بتواننــد از بروز برخی از
اشکاالت جلوگیری کنند ،اما اگر افراد عادی آموزش
ببینند این تغییر و تحوالت و نتایج آن دیر نمود پیدا
میکند چرا که مدیران به دلیل آموزش ناکافی و بی
اطالعی از رفتار حرفهای و دسترسیها و انگیزههای
مخاطب و همینطور به دلیل رقبای جدیدی که به
عرصه خبر پا میگذارند ،محکوم به واگذاری عرصه
هستند و بازنده میدان میشوند».
ایــن طور که معلوم اســت تنهــا راه جلوگیری از
آســیبهای این چنینــی آموزش اســت که باید
بهصورت مســتمر صــورت بگیرد اما رســانهها از
بهروزرسانی خود غافل ماندهاند.

زبان انگلیسی نیست بلکه عنوان آن رفع انحصار
از تدریس زبان انگلیسی در مدارس است ،لذا این
تعبیر که نمایندگان امضاکننده به دنبال حذف زبان
انگلیسی هستند درست نیست .امضاکنندگان این
طرح با اهداف گوناگونی همچون بیان نقطهنظرات
خود در طــرح و یا هدایت آن پــای آن را امضاء
کردهاند؛ پس باز هــم تاکید میکنم که مخالف
تدریس زبان انگلیسی و وجود معلم انگلیسی در
مدارس نیستیم .پیشنویس این طرح تهیه شده
اســت؛ پس بدان معنا نیست که این پیشنویس
عینا به قانون تبدیل شود .اکثریت مجلس شورای
اســامی مخالف کل محتوای آن هســتند .ما به
دنبال این نیستیم که تدریس زبان انگلیسی را در
مدارس حذف کنیم یا اینکه معلم زبان در مدارس
استخدام نشود؛ بلکه حرفمان رفع انحصار است.
اینکه میدان برای تدریس سایر زبانها باز شده و
فرصت اجرای اصل  ۱۵قانون اساسی داده شود».
این نماینده مجلس شــورای اســامی توضیح
داد«:اصــل  ۱۵قانون اساســی به معنای تدریس
ادبیات محلی در مدارس اســت اکنون زبان مردم
در برخی شهرســتانها با زبان برخی کشورهای
همسایه مشترک است و حتی مراودات اقتصادی
و فرهنگی هم داریم ،اما آشنایی کامل به این زبان
مشترک وجود ندارد .ما میخواهیم ضمن اجرای
اصل  ۱۵قانون اساســی درباره تدریس زبانهای
قومی و محلی به سایر زبانها هم در شهرستانها
بنابر قابلیتها و نیاز آن شهرســتان صورت گیرد.
طبق این طرح ما میخواهیم مثال در سیستان و
بلوچستان که مردمان آن با پاکستان مراودات دارند
زبان هندی در مدارس آن تدریس شود تا مراودات
اقتصادی و فرهنگی هم به بهترین شکل صورت
گیرد نه اینکه اجبار برای تدریس زبان انگلیسی
فراهم باشد .همین رویه برای زبانهایی همچون
آلمانی ،چینی ،فرانسوی ،روسی و ترکی هم وجود
دارد .ما میگوییم باید به ملت حق انتخاب دهیم
تا براســاس نیازشــان در آن شهرستان یک زبان
خارجــی را آموزش ببینند .طبیعتــا در صورت
رخدادن این امر سواالت امتحانی هم طبق آن زبان
تدریس شــده طراحی شده و در کنکور هم چند
مدل سوال در مورد زبانهای خارجی وجود دارد.
ما میخواهیم فضا باز شــود تا انحصار از تدریس
زبان انگلیسی برداشته شده و اجازه برای تدریس به
زبانهای دیگر داده شود ،لذا اگر تکلیف این موضوع
را روشــن کنیم احتمال تصویب آن در این دوره
مجلس شورای اسالمی هم وجود دارد».
با این اوصاف طرح مذکور به تصویب نرسید و هنوز
میتوان به این موضوع امیدوار بود که از انحصاری
تحصیل و خصوصی ســازی آن یک قدم فاصله
گرفتهایم و همین موضوع جای امیدواری دارد.
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وام  ۳۰میلیونی برای سربازان دارای گواهینامه مهارتشغلی
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه امسال حدود  ۲۰۰هزار سرباز مهارت شغلی
را در پادگانها آموزش میبینند ،گفت :با هماهنگی با بانکها پس از اتمام خدمت سربازی به
مشموالن تا سقف  ۳۰میلیون تومان وام داده خواهد شد .به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری
گفت :مقرر شد تا پس از برگزاری کارگاه مهارت آموزی برای سربازان و قبولی در این دوره
آموزشی ،برای او یک مهارتنامه که اعتبار بینالمللی دارد صادر شود.

نقل قول
موافقتمجلس
با حذف تنوع مدارس

نمایندگان مجلس شورای
اســامی ،دولت را مکلف
کردند تــا حداکثر تا پایان
سال تحصیلی  99-98کلیه
واحدهای آموزشــی تحت
مدیریت خود را منحصرا به
دو صورت دولتــی و غیردولتی اداره کنند به
گونهای که به جز مدارس استثنایی ،مدارس
دولتی متنوع در کشــور نباشد و مالک ثبت
نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل
سکونت با مدرسه باشد .براساس تبصره این
ماده تاســیس هر نوع مدارس خاص صرفا با
مجوز مجلس شــورای اســامی امکانپذیر
اســت .آییننامه اجرایی این ماده حداکثر تا
مدت سه ماه با پیشــنهاد آموزش و پرورش
به تصویب هیئت دولت میرســد .به گزارش
ایسنا ،احمدی الشــکی در توضیح پیشنهاد
خــود برای الحاق این ماده بیــان کرد :امروز
مهمترین مشکل کشــور وجود انواع مدارس
اســت؛ پولدارها در یک طــرف قرار گرفته و
بیپولها در ســوی دیگر هســتند .در هیچ
کجای دنیا بیش از دو دســته مدارس وجود
ندارد .وی در ادامه اظهار کرد :ما امروز شاهد
مدارســی با عنوان «شــاهد ،هیئت امنایی،
نمونه مردمی ،سمپاد ،تیزهوشان ،فرهنگیان»
هستیم .امروز آموزش و پرورش ما به سمت
ناعدالتی پیش رفته اســت .براساس آخرین
آمارها در متوســطه دوم در استان سیستان
و بلوچســتان بیــش از  ۸۰درصد افراد ترک
تحصیل میکنند ،چرا که جایگاهی برای خود
در آموزش کشور نمیبینند.

ستون سبز

تخلیهنخالههایساختمانی
در بزرگراهها!

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران
گفت :برخی رانندگان صبح بســیار زود در
برخی بزرگراهها ،نخالههای ساختمانی را در
حال حرکت تخلیه میکنند که به این کار
«خاک فرار» میگویند.
توگو با ایلنا ،درخصوص
اصغر عطایی در گف 
تخلیه نخالههــای ســاختمانی در حریم
رودخانهها که بر وقوع ســیل دامن میزند
با تاکید بر اینکه در برخی نقاط باید از قوه
قهریه اســتفاده کرد ،افزود :در حریم شهر
تهران افــراد ســودجو کامیونهای نخاله
را در حریــم رودخانههــا تخلیه میکنند
و جــان آدمهــا را به خطــر میاندازند که
ســازمانهای متولی باید به شدت با افراد
متخلف برخورد کننــد .عطایی درباره آمار
میزان نخالههایــی که در حریم رودخانهها
تخلیه میشــوند ،اظهار داشــت :مقدار آن
کم نیست ،برخی افراد صبح بسیار زود در
برخی بزرگراهها نخالههای ساختمانی را در
حال حرکت تخلیه میکنند که به آن خاک
فرار میگوینــد .روزانه چندین مورد از این
اتفاقات در سطح بزرگراههای تهران مشاهده
میشــود و قانونگذار باید اشد مجازات را
برای این افراد در نظر بگیرد.

خبر
رئیس پلیس تهران بزرگ:

برخی از سارقان المانهای
شهری،پیمانکارانهستند

رئیــس پلیس تهــران بزرگ از دســتگیری
سارقان المانهای شــهری خبر داد و گفت:
متاســفانه برخــی از ســارقان پیمانکاران
شهرداری هســتند .به گزارش ایسنا ،سردار
حســین رحیمی در مورد گالیه اعضای شورا
از وضعیت موتورســیکلتها اظهار کرد :ما از
انجام رفتارهای بدون مطالعه پرهیز میکنیم
و بحث موتورســیکلتها را ســالهای سال
اســت که دنبال میکنیم و آن زمانی که من
در راهور تهران بودم نیز برنامههایی داشتیم
اما معتقدیم باید کار ریشــهای و عمیق شود
تا شــاهد تحول باشیم .به مردم قول میدهم
که به زودی طرحی برای موتور سیکلتها به
مرحله اجرا درآید.رحیمی همچنین در مورد
سرقت وســایل و تجهیزات شهری از جمله
مجســمهها ،دیوارههای صوتی و ...نیز اظهار
کرد :باند هشــت نفرهای که اقدام به سرقت
ن شــهری کرده
حدود  ۴۴تابلو ،تصویر و الما 
بودند را منهدم کرده و کسانی که دیوارههای
صوتی را نیز ربوده بودند ،دســتگیر و منهدم
شدند؛ باید اعالم کنم متاسفانه برخی از آنها از
پیمانکاران شهری هستند.

گزارش

نگوییمحاشیهنشینی
بگوییماسکانغیررسمیدارند

حاشیهنشــینی را میتوان بهعنــوان یکی از
اصلیترین آسیبهای اجتماعی جوامع جهان
ســوم و کشــورهای در حال توسعه دانست.
براساس تعریفی که درخصوص حاشیهنشینی
میشــود ،میخوانیم حاشیهنشینی پدیدهای
است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه
بزرگی از مردم در مکانی کنار شــهرها ایجاد
میشود که در ایران به عنوان شهرکنشینی
در حومه شهرها دیده میشود .براساس آخرین
آمارهایی که در خصوص مبحث حاشیهنشینی
از ســوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده
است ،تعداد  19میلیون نفر حاشیهنشین در
کشور داریم ،یعنی از هر چهار ایرانی یک نفر
حاشیهنشین اســت .به گزارش برنا ،حسین
ایمانی جاجرمی ،جامعهشناس شهری و استاد
دانشگاه ،در خصوص مبحث حاشیهنشینی در
کشور و ریشههای آن گفت :قبل از هرچیزی
بایــد گفت نام اصلی مبحث حاشیهنشــینی
اسکان غیررسمی است که از سالهای گذشته
در کشــور وجود داشــته و دارد .ریشــههای
اصلی آن نیز از زمان مهاجرت روســتاییان به
شــهرهای بزرگتر و رانده شدن قشر ضعیف
جامعه به حاشیه شهرها بهوجود آمده است.
برای مثال میتوان به تابســتان سال جاری
اشــاره کرد که تعدادی از خانوادهها بهدلیل
اینکه نمیتوانســتند میزان اجاره بهای مورد
نیاز برای رهن یک واحد مســکونی را تامین
کنند به اجبار راهی مناطق حاشیه شهرهای
بزرگ شدند و بهصورت ناخواسته رانده شدند.
جاجرمی در اشــاره به ایــن موضوع که ورود
قشری جدید به حاشیه شهر میتواند زندگی
ساکنین اصلی آن منطقه را دچار اختالل کند
نیز گفت :شــاهد هستیم که با تزریق طیفی
جدید از افــراد به این مناطق ،مباحثی چون
آموزش و بهداشــت و درمــان دچار اختالل
میشــود .برای مثال میتوان به چند شیفته
شــدن مدارس در حاشیه شــهرهای بزرگ
اشــاره کرد که به دلیل تزریــق بیش ازحد
دانشآموزانی بوده که از شــهری چون تهران
به حاشــیه شــهر پناه بردهانــد .او ادامه داد:
حرکتهای دســته جمعی افــراد به مناطق
گوناگون از جمله مواردی اســت که در طول
تاریخ وجود داشــته و رفتن به حاشــیه شهر
توسط قشــری از افراد نیز در دسته حرکات
دســته جمعی قرار میگیرد ،نکته قابل توجه
این است که متاســفانه هیچگونه پیشبینی
در این خصوص انجام نمیشــود و تمهیداتی
نیز اندیشیده نمیشود ،در نتیجه باید انتظار
داشت که با فضاهای آموزشی کمتر مواجه شد
و اختالالتی در وضعیت درمان و سالمت مردم
این مناطق بهوجود آید و وضعیت حاشیههای
شهر آشفته شود .این استاد دانشگاه در ادامه با
اشاره به ارتباط مستقیمی که حاشیه نشینی
با مبحث دستفروشی دارد ،گفت :نکته مغفول
مانده همواره ارتباط مابین این دو موضوع است،
همانطور که گفته شد هرگاه در حاشیهنشینی
فراوان با کمبود فضا مواجه میشویم ،در کنار
آن نیز با مشــکل اشتغال و کسب و کار روبرو
خواهیم بود که منجر به افزایش دستفروشانی
میشود که حاشیهنشین نیز هستند .ایمانی
جاجرمی در پاســخ به این سوال که مدیریت
فضا در کشــور به چه شــکلی اســت؟ بیان
کرد :متاسفانه سیاست و تدبیر مشخصی در
خصوص مبحث مدیریت فضا در کشور نداریم
و میتوان گفت به حال خود رها شــده است.
البته این موضوع مربوط به امسال یا دوره فعلی
زمامداری دولت نیســت بلکه به چندین دهه
گذشته باز میگردد .طی سالیان این موضوع
مغفول مانده و به دست فراموشی سپرده شده
و روز به روز نیز همگام با این فراموشی بحث
اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی نیز تقویت
شده است .این جامعهشناس در پاسخ به این
سوال که تغییر اسم حاشیهنشینی به اسکان
غیررســمی آیا موثر است یا خیر؟ اظهار کرد:
به این دلیل که مســئله اسکان غیررسمی یا
حاشیهنشــینی موضوعی همگانی است و در
بیشتر کشــورهای در حال توسعه وجود دارد
و جنبــه بینالمللی به خود گرفته اســت و
سازمان ملل نیز به آن ورود پیدا کرده تصمیم
بر این موضوع شــد که حاشیهنشینی اسکان
غیررسمی تلقی شود تا میزان بُرد بینالمللی
بیشتری داشته باشد .وی در پایان نیز با اشاره
به تبعاتی که مبحث حاشیهنشینی به همراه
دارد اظهار کرد :اولین موضوع در این خصوص،
مبحث از بین رفتن عدالت اجتماعی و ناامیدی
مردم از عدالتی است که همواره از آن سخن
میگوییم ،زمانی که مردم به این موضوع باور
نداشته باشــند قطعا میزان آسیبهای یک
اجتماع رو بــه افزایش خواهد بود ،پس از آن
همانطور که گفته شد بهوجود آمدن اختالل
در سیســتم آموزشی و ســامت در حاشیه
شهر از جمله تبعاتی است که میتواند ضربات
فراوانــی را به جامعه وارد کند و در نهایت نیز
با توجه به نبــود امنیت کافی در این مناطق
شاهد خواهیم بود که حاشیههای شهر تبدیل
به مکانی خواهد شــد برای بــروز پدیدههای
ناهنجار در سطح اجتماع که میتواند تعدادی
بسیار از مردم آن منطقه را درگیر کند.

