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

مهدهای کودک چه زمانی به آموزش و پرورش واگذار میشوند؟

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ورگفت :درجلسه
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی بر واگذاری
مهدهای کودک به آموزش و پرورش اش��اره ش��ده است همچنین
درباره جزئیات نحوه انتقال مهدهای کودک از بهزیستی و آموزش و
پرورش هنوز به جمعبندی نرسیدهایم .حبیب اهلل مسعودی فرید در
گفتگو با تسنیم با بیان اینکه واگذاری مهدهای کودک در کمیسیون
اشاره شده نهایی شده اس��ت ،تصریح کرد :درباره سایر موضوعات
هنوز نتیجهای نداشتهایم حتی درباره زمان واگذاری نهایی مهدهای

کودک به آموزش و پرورش نیز به قطعیت نرسیده ایم.
وی با تأکید بر اینکه تا زمان واگذاری نهایی مهدهای
کودک به آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی وظیفه
نظارت خود را بر مهدهای ک��ودک ادامه خواهد داد،
افزود :ما بر این موضوع تأکید داریم و هیچ مش��کلی
در ای��ن بخش نداریم و همچنان مانند گذش��ته به وظایف نظارتی
خود بر مهدهای ک��ودک ادامه خواهی��م داد.وی همچنین درباره
وضعی��ت مهدهای کودک در روزهای کرونایی گفت :در این زمینه

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

نیز س��تاد مبارزه با ویروس کرونا در هر اس��تان بنا بر
وضعیت استان مورد نظر تصمیماتی بر فعالیت مهدهای
کودک در اس��تانهای مربوطه اخذ میکند .وی یادآور
ش��د :مهدهای کودک در این ایام با حدود  20درصد از
ظرفیت خود اقدام به پذیرش کودکان میکنند ضمن
اینکه پروتکلهای بهداشتی در مهدهای کودک رعایت میشود .وی
گفت :خوش��بختانه با برنامه ریزی انجام ش��ده تا به امروز آماری از
ابتالء در مهدهای کودک به ویروس کرونا نداشتهایم.

افزایش 40درصدی پروندههای مهریه

افزایش مشکالت اقتصادی همانطور که بر افزایش میزان طالق موثر است ،بر میزان درخواستها برای پرداخت مهریه نیز موثر بوده است.بدین صورت که زوجی که تصمیم به جدایی میگیرند اگر
شرایط اقتصادی نرمال باشد زوجه آنچنان بر دریافت مهریه سماجت نکرده و از حق خود میگذرد اما وقتی شرایط اقتصادی دشوار و خطیر باشد قطعا فشار بیشتری بر همسر سابق خود وارد میکند
تا بتواند توسط همان مهریه روزگار خود راسپری کند.چه بسا افزایش پروندههای مربوط به دریافت مهریه به همین دلیل باشد

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :آمار پروندههای مهریه در کشور
افزایش  40درصدی داشته است .به نظر میرسد شرایط جدید و بد
کش��ور باعت این افزایش شده اس��ت .به گزارش ایرنا ،مسئول اسناد
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفته اس��ت « :تعداد  ۹۳هزار و
 ۷۱۱فقره پرونده اجرای مهریه از فروردین تا پایان مهر س��ال جاری
ثبت ش��ده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که
تعداد  ۶۷هزار و  ۸۱فقره بود حاکی از رشد  ۴۰درصدی است » .سید
محمد هاش��می مقدم با اش��اره به اجرای بند «ب» ماده  ۱۱۳قانون
برنامه ششم توسعه افزود « :مراجعه ابتدایی برای دادخواست مهریه به
دادگاهها طبق قانون مذکور ممنوع اعالم شده و متقاضیان ابتدا باید
برای مطالبه و اجرای مهریه به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند .در این
ماده قانونی آمده است«:مفاد اسناد رسمی الزماالجراء از طریق ادارات
اجرای مفاد اسناد رس��می الزماالجرای سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور اجرا میشوند .ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای
اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند .چنانچه
مرج��ع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء ،نس��بت به
شناسایی و توقیف اموال متعهد سند ،اقدام کند یا ظرف مدت شش
متعهدله سند میتواند
ماه نسبت به اجرای مفاد س��ند اقدام نماید،
ٌ
با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید» .
هاشمی مقدم اظهار داشت « :این حکم قانون موجب شده که مراجعه
به ادارات ثبت برای صدور اجراییه مهریه افزایش یابد البته سالهای
گذش��ته هم این فرایند بوده اما اکنون در کل کش��ور دادگاهها دیگر
ابتدا دادخواست مهریه را نمیپذیرند و به همین دلیل مراجعه به ثبت
افزایش چشمگیری پیدا کرده است» .
>تفکر رویایی از ازدواج باعث سرخوردگی همسران میشود

در خص��وص ای��ن موضوع فاطم��ه فرحمند روانش��ناس خانواده به
آفتاب یزد گف��ت «:درباره علل این افزایش باید بگویم در کش��ورما
بحرانه��ای اقتصادی زیادی وجود دارد و این باعث فش��ارهای مالی
در زندگی زناش��ویی شده است .این فش��ارها باعث شدهاند که خلق
افراد پایین بیاید و افس��ردگی در میان آنها بیش��تر شود همچنین
منفی گرایی بیش��تری در میان زوجین به وجود آمده اس��ت عالوه
بر این اعتیاد ،خیانتهای زناش��ویی و استفاده باالی زوجین از تلفن
همراه و در راس��تای این موضوع بیتوجهی به همسر از دیگر عوامل
اس��ت .مجموعهای از عوام��ل فردی ،اجتماع��ی و روانی در تصمیم
گیریه��ا درب��اره موضوع طالق دخیل هس��تند گاهی ه��م ازدواج
زودهنگام و داشتن تفکر رویایی از ازدواج باعث سرخوردگی همسران
میش��ود به عبارتی افراد با این نوع از تصورات رویایی زمانی که وارد
زندگی مشترک میشوند و با چالشها و مشکالت رو به رو میشوند
بسیار سرخورده میش��وند .این باورهای ناکارآمد یکی از اصلیترین
علل جدایی و س��ردی روابط زناشویی اس��ت .در گذشته چون صبر
و ش��کیبایی بیشتری در میان افراد وجود داشت این مسائل راحتتر

از طالق خود پشیمان شدهاند زیرا از تبعات طالق اطالع نداشته اند» .

> 90درصد از دوستیهای قبل از ازدواج به ازدواج ختم نمیشوند

در گذش��ته طالق قبح بیشتری داش��ت و در میان مردم
تابو بود که تبعات طالق را بپذیرند اما امروزه طالق برای
مردم خیلی عادیتر شده است و همسران قادر هستند که
خیلی راحتتر از گذشته حتی بدون اطالع از خانوادهها از
یکدیگر جدا شوند .زوجین میتوانند به کمک روانشناسان
کیفیت زندگی خود را افزایش دهند و بهتر اس��ت قبل از
طالق از مش��اورین کمک بگیرند زیرا مش��کالت بعد از
طالق معموال از مشکالت خود زندگی زوجین بیشتر است
و م��ن در میان مراجعین خود افرادی را دیدهام که بعد از
جدایی از طالق خود پشیمان شدهاند زیرا از تبعات طالق
اطالع نداشته اند
حل میشدند» .
>در گذشته زنان به دلیل عدم استقالل مالی مجبور بودند
که سختیهای زندگی را تحمل کنند

وی در ادام��ه گفت « :آموزش زوجین درباره مقوالتی مانند ازدواج و
طالق میتواند بسیار مفید باشد .در نهایت استقالل زنان و کارکردن
آنها در بیرون از منزل باعث شده است که زنان برای فرار از ازدواج
مشکل دار خود به طالق روی آورند به عبارتی دیگر در گذشته زنان
به دلیل عدم استقالل مالی مجبور بودند که برای گذران زندگی خود،
سختیهای زندگی را تحمل کنند البته خود قانون مهریه و پرداخت
آن هم باعث به وجود آمدن اس��تقالل نس��بی در میان زنان و سطح
رفاه نس��بی بیشتر شده است .در گذشته طالق قبح بیشتری داشت
و در میان مردم تابو بود که تبعات طالق را بپذیرند اما امروزه طالق
برای مردم خیلی عادیتر شده است و همسران قادر هستند که خیلی
راحتتر از گذش��ته حتی بدون اط�لاع از خانوادهها از یکدیگر جدا
شوند .زوجین میتوانند به کمک روانشناسان کیفیت زندگی خود را
افزایش دهند و بهتر است قبل از طالق از مشاورین کمک بگیرند زیرا
مشکالت بعد از طالق معموال از مشکالت خود زندگی زوجین بیشتر
است و من در میان مراجعین خود افرادی را دیدهام که بعد از جدایی

کوهخواری سیمان تهران تاریخی شد

منفعت مالی ارجح بر منفعت ملی

کارخانه س��یمان ری اولین کارخانه سیمان ایران و خاورمیانه است
که مدتهاس��ت فعالیتی نمیکند ،این کارخانه سهام دولتی داشت
و ب��ا واگذاری آن به ش��هرداری تهران قرار اس��ت ب��ه موزه صنعت
تبدیل شود .اما تولید سیمان و روند تهیه آن دست از سر تهرانیها
بر نخواهد داشت .حاال کارخانه سیمان تهران واحد ششماش را افتتاح
کرده تا به همراه کارخانههای دیگر به کوه خواری خود ادامه دهند
اما این کوه خواری تنها به محیط زیست اطراف کوه بیبی شهربانو
آسیب نمیزند بلکه  ۵پرونده ثبت ملی شده را نیز تحتالشعاع قرار
خواهد داد .به گزارش مهر ،در این باره ،مس��ئوالن مختلف صحبت
کردهاند حتی عضو ش��ورای ش��هر تهران نیز با بیان اینکه کارخانه
س��یمان تهران هنوز فعالیت میکند گفته اس��ت :کارخانه سیمان
منظره عمومی شهری و کوه بیبی شهربانو را از بین برده و هر روز
ب��ا تخریب کوه اقدام به تولید س��یمان میکند در حالی که معادن
زیادی برای تولید س��یمان در کشور وجود دارد.حسن خلیل آبادی
با اشاره به اینکه اقدامات کارخانه سیمان چهره این منطقه را زشت
کرده ،گفت :وضع آنجا به شکلی شده که حتی برای عالقمندان به
کوه نوردی هم غیر قابل اس��تفاده ش��ده است.اما گالیههای خلیل
آبادی نسبت به این موضوع به مالک سیمان تهران که همان بنیاد
مس��تضعفان باش��د خوش نیامد و از او باب��ت گالیههای متعددش
ش��کایت کرد.حجت نظری ،عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران ،ری

و تجری��ش نیز در پی ش��کایت کارخانه س��یمان تهران از حس��ن
خلیلآبادی واکنش نش��ان داده نوشت« :همکار عزیزم آقای خلیل
آبادی که نس��بت به خطرات استفاده از مازوت در کارخانه سیمان
تهران و آثار آن بر سالمت مردم تذکر داده بود به دادسرا احضار شد!
آقای پرویز فتاح عزیز پاسخ تذکر ،شکایت نیست .آیا جان ساکنان
ری و جنوب تهران به اندازه پس گرفتن اموال مس��تضعفان برایتان
مهم است؟»نه تنها در حوزه زیست محیطی این منطقه بلکه رئیس
اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان ری نیز
گفته انفجاراتی که توس��ط کارخانه سیمان تهران برای برداشت از
معادن رخ میدهد آثار باستانی منطقه بیبی شهربانو ،گنبد اینانج
و برج نقاره را نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت .برداشتهای کارخانه
س��یمان تهران از کوه بیبی ش��هربانو موجب تخریب کوه از لحاظ
زیبایی بصری ش��ده و در مرحله بعد موجب آس��یب رس��اندن به
بافت تاریخی منطقه میش��ود و اداره میراث فرهنگی و گردشگری
مخالف این موضوع است.اکنون نیز دکتر احمد ابوحمزه ری شناس
میگوی��د :تمام انتقادها از فعالیتهایی ک��ه در این محدوده انجام
میگیرد ،فایدهای نداشته است.او میراثی که در محدوده کوه بیبی
ش��هربانو قرار دارد را شامل غارهای باس��تانی ،کوه نقاره خانه ،کوه
ری که محافظ ری بوده ،گورستان سلطنتی ری ،قلعه طبرک ،برج
نقاره خانه و بنا و مقبره بیبی ش��هربانو و متعلقاتش و برج اینانج و

حل مشکل پله برقی و آسانسور پلهای عابر پیاده

سرقت قطعات پله ها

معاون فنی و مهندس��ی سازمان حمل و نقل و
ترافیک ش��هرداری تهران از حل مشکل خرابی
پلههای برقی و آسانس��ور پلهای عابر مکانیزه
خبر داد .وحید س��رلک در گفتگو با ایسنا ،در
مورد وضعیت پله��ای عابر مکانیزه که بخش
زیادی از تماسهای مردمی با سامانه  ۱۳۷را به
خود اختصاص داده است گفت :تا چندی پیش
مدیریت پلهای برقی عابر پیاده در سطح شهر
مدیریت چندگانه داشت بگونهای که اداره آنها
در اختیار منطقه یا سازمان خدمات شهری بود
و مدتی اس��ت که مدیریت ای��ن پلههای برقی
به سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران
سپرده شده است.
وی با بیان اینکه  ۱۲۱پل عابر مکانیزه در سطح
ش��هر تهران داریم که  ۴۷۴یونیت پله برقی و
 ۱۷آسانس��ور بر روی این پلهای مکانیزه قرار
دارد ،اف��زود :زمانی که ما مدیریت پلهای عابر
مکانیزه را در اختیار گرفتیم از  ۴۷۴پله برقی،
 ۱۶۹پل��ه خراب بود و از  ۱۷آسانس��ور نیز ۱۴
آسانس��ور خراب بود.وی با اش��اره به مشکالت
تحریم و نوسانات ارز گفت :با انتخاب پیمانکار
تاکن��ون از ای��ن تع��داد آسانس��ور و پله برقی

خ��راب و خاموش ۱۱۰ ،پله برقی فعال ش��ده
و  ۱۰دس��تگاه آسانس��ور نیز به م��دار فعالیت
برگش��تند و براین اس��اس میت��وان گفت که
تاکنون مش��کل  ۸۰درصد خرابیهای پلهای
عابر مکانیزه رفع ش��ده است.سرلک با تاکید بر
اینکه براس��اس برنامه ریزیهای صورت گرفته
میبایست تا آخر آذرماه سالجاری قطعات مورد
نیاز پله برقی و آسانسورها به دستمان برسد تا
مشکالت مابقی پلهای مکانیزه نیز رفع شود،
افزود :بررس��یها نش��ان داد که برخی پلهای
مکانیزه قدیمی هس��تند بگونهای که  ۱۵سال
است که پلههای برقی آن در حال فعالیت است
و باید برای تعمیر ای��ن پلهای قدیمی فکری
اندیشیده شود.وی با اش��اره به سرقت قطعات
پله��ای مکانیزه گفت :پله��ای عابر پیاده در
برخی ساعات مراجعهکننده ندارند و این زمان
مناسبی برای سارقان است تا نسبت به سرقت
قطعات آسانسور یا پله برقیهای این پلها اقدام
کنند که به همین دلیل برای همه پلهای عابر
مکانیزه نگهب��ان تعیین کردیم ت��ا هم از نظر
ایمنی و هم نظاف��ت ،وضعیت این پلها بهبود
پیدا کند.

در همی��ن خص��وص دکتر مصطف��ی اقلیما رئی��س انجمن علمی
م��ددکاران اجتماعی به آفتاب یزد گفت « :طالق بدون علتها معنا
ندارد و معلولی از علتهای زیادی است .معنا و مفهوم ازدواجها تغییر
کرده اس��ت و امروز افراد از همان ابت��دا به طالق فکر میکنند پس
مفهوم ازدواج دیگر مفهوم تش��کیل خانواده نیس��ت .ام��روزه روابط
قب��ل از ازدواج ک��ه بدون اطالع خانوادهها هس��تند بیفایدهاند و در
ادامه خانوادهها با این دس��ت از ازدواجها که مبنایی دوس��تی دارند
مخالف هس��تند .بر اساس بررس��یها مشخص شده است  90درصد
از دوس��تیهای قبل از ازدواج به ازدواج ختم نمیش��وند زیرا افراد را
برای ازدواج ،خانوادهها مشخص میکنند .مالک ازدواجها وضع مالی
خانوادهها و شغل خانواده است این بدان معنااست که ازدواج به یک
قرارداد تجاری تبدیل شده است» .
>وام ازدواج نشانه عدم توانایی افراد برای تشکیل خانواده است

وی در ادامه گفت « :در اسالم گفته شده است مردی میتواند ازدواج
کند که سرپناه داشته باشد و مخارج خود و فرد دیگری را تامین کند
و برای همسر خود زندگیای فراهم کند که در خانه پدریاش داشته
اس��ت .وام ازدواج دریافت کردن نشانه آن است که اصال فرد توانایی
تشکیل خانواده را ندارد و امروزه خیلی از افراد تنها برای دریافت وام
یا فرار از سربازی به ازدواج روی میآورند .افراد امنیت شغلی ندارند و
به امید شغل خود تشکیل زندگی مشترک میدهند اما بعد از مدتی
از ش��غل خود اخراج میشوند و دیگر توانایی تامین هزینه زندگی را
نخواهند داشت .همچنین دخالتهای بیجا خانواده باعث شده است
که زندگیها اس��تحکام پیدا نکنند و افراد نتوانند به تنهایی مستقل
ش��وند پس نباید جوانان به امید کمک دیگری به ازدواج روی آورند.
مش��اهده میشود بس��یاری از افراد از اوایل ازدواج با یکدیگر مشکل
دارند ولی بسیاری از روانشناسان و مشاوران آنها را به سمت تشکیل
خانواده به اشتباه سوق داده اند» .
>یک نکته مهم

به نظر میرسد افزایش مش��کالت اقتصادی همانطور که بر افزایش
میزان طالق موثر اس��ت ،بر میزان درخواستها برای پرداخت مهریه
نیز موثر بوده اس��ت.بدین صورت که زوجی ک��ه تصمیم به جدایی
میگیرند اگر ش��رایط اقتصادی نرمال باشد زوجه آنچنان بر دریافت
مهریه س��ماجت نک��رد ه و از حق خ��ود میگذرد اما وقتی ش��رابط
اقتصادی دش��وار و خطیر باش��د قطعا فشار بیشتری بر همسر سابق
خود وارد میکند تا بتواند توس��ط همان مهریه روزگار خود راسپری
کند.چه بس��ا افزایش پروندههای مربوط به دریافت مهریه به همین
دلیل باشد.
مح��دودهای که کارخانه س��یمان ته��ران آن را تخریب
خواهد کرد جایی است که بنای بیبی شهربانو نیز در آنجا
واقع شده .این بنا در اختیار اداره اوقاف است اما این اداره
و تولیت آن نسبت به تخریب بنا واکنشی نشان ندادهاند
دژ رش��کان میداند و میگوید :این آثار که همگی جزو میراث ملی
ایران هستند با فعالیتهای کارخانه سیمان تهران و معادن دیگر ،در
خطر هستند .وی در ادامه میگوید :وجود کارخانه سیمان و معادن
شن و ماسه باعث آلودگی هوای جنوب تهران شده است این موضوع
هم بارها تذکر داده شد اما من از نگاه میراث فرهنگی به این موضوع
میپردازم و میگویم که نباید بعد از گذشت  ۸۰سال که از تأسیس
این کارخانه میگذرد اجازه دهیم چنین فعالیتهایی ادامه پیدا کند
به خصوص اینکه مخالفت با این اقدامات از سال  ۵۲تا کنون انجام
میش��ده است .محدودهای که کارخانه سیمان تهران آن را تخریب
خواهد کرد جایی است که بنای بیبی شهربانو نیز در آنجا واقع شده.
این بنا در اختیار اداره اوقاف است اما این اداره و تولیت آن نسبت به
تخریب بنا واکنشی نشان ندادهاند.حاال تخریب میراث این محدوده
از تهران را نیز باید به حس��اب منفعت طلبانی گذاشت که برایشان
نه میراث فرهنگی مهم است و نه محیط زیست چون منافع مالی بر
منافع ملی ارجحیت دارد .اگر غیر از آن بود حداقل هزینههایی که
برای آبادانی و ایجاد مراکز توریستی در باالی شهر تهران میشد ،به
اینجا هم تزریق میش��د شاید این منطقه در پایتخت از محرومیت
دور شود.

استاندار هرمزگان:

عدم استقبال هرمزگانیها از صید فانوس ماهیان

استاندار هرمزگان گفت :سازمان شیالت مصمم
اس��ت یکایک مواردی که میتواند میزان خطای
کار را پایین بیاورد اجرایی کند.وی افزود :از طرفی
ما بای��د فعالیت هایمان را به س��مت آبهای دور
ببریم چرا که ثروت خوبی در آنجا نهفته اس��ت
و بسیاری از کش��تیهای صید ترال به خصوص
در ح��وزه خلیج ف��ارس میتوانند تغییر کاربری
بدهند وآس��یب کمتری را به دریا تحمیل کنند.
به گزارش ایسنا ،فریدون همتی اضافه کرد :باید
صی��د را مدیریت کنیم وصی��ادان محلی نیز در
قالب تعاونیها س��اماندهی ش��وند که بتوانند با
س��رمایهگذاری در این طرحها مشارکت کنند و
دول��ت و مجلس نیز بهعنوان پش��تیبان در کنار
جامع��ه صیادی محلی باش��د.همتی اف��زود :در
بس��یاری موارد برای ترمیم دریا و تقویت ذخایر
دریایی ،رهاسازی بچه ماهی و میگو در فصولی از
سال صورت میگیرد که این کار با توجه به کمبود
برخی ذخایر آبزی بای��د در حوزه خلیج فارس و
دریای عمان نیز عملیاتی شود.وی بیان کرد :اگر
بنا باشد صید ترال در چارچوبهای قانونی شکل
بگیرد ،این مجوزها باید در اختیار بومیهای استان
قرار بگیرد چرا که به عقیده صاحبان شناورهای
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صیادی سبک ،در محدوده فنی مجاز صید برای
این شناورها ،صید کم شده و میتوان این صیادان
را در قالب تعاونی س��اماندهی کرد که بتوانند در
محدودههای صید ترال و فانوس ماهیان فعالیت
کنند.همتی ادامه داد :این پیش��نهاد به سازمان
ش��یالت ارائه ش��ده و اگر بومیان استان وارد این
فعالیت شوند ،هم میتوانند از دریا محافظت کنند
و هم معیشت پایدار برای آنها ایجاد شده است.
وی افزود :بیش از  ۲۰مجوز صید فانوس ماهیان از
سازمان شیالت برای استان اخذ شد که به بومیها
واگذار شود اما استقبالی نشد ،اگر استقبال شود
م��ا حاضریم این مجوزها را به بومیهای اس��تان
بهخصوص در حوزه جاس��ک بدهیم.وی با بیان
اینکه مجموعه دول��ت در هرمزگان همچنان به
مصر است ،اظهار
واگذاری مجوز صید به بومیان ّ
امیدواری کرد با کمک تخصصی مجلس به عنوان
ناظر وشیالت به عنوان دستگاه تخصصی مجری
این بخش ،دستیابی به نقطه مطلوب مورد نظر قوه
مقننه و س��ازمان شیالت به عنوان بخش دولتی
هر چه زودتر محقق شود و منافع مشترک حاصل
از ای��ن تصمیمگیری برای بومیان حوزه دریا رقم
بخورد.
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جا به جایی ۳۰۰نفر از مسئوالن آموزش و پرورش به علت تعارض منافع

وزیر آموزش و پرورش درباره وجود تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش ،گفت :حدود
 ۳۰۰نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش که مشمول تعارض منافع میشدند ،جابهجا
شدند.به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی تصریح کرد :این جابهجاییها طی یک ماه
گذشته و در حالیکه هنوز قانونی در این رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده ،اتفاق
افتاده است و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خود پیشگام شده است.

کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالیان ۵۷ :میلیون و  ۹۱۰هزار و
 ۵۱۱نفر
تع�داد فوتی ها :یک میلیون و  ۳۷۷هزار
و  ۷۴۵نفر
تعداد بهبود یافتگان ۰ :میلیون و  ۱۰۸هزار
و  ۸۴۷نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۸۴۱ :هزار و  ۳۰۸نفر
تعداد فوتی ها ۴۴ :هزار و  ۳۲۷نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۲ :هزار و  ۹۳۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۴۳۱ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۲ :میلیون و  ۲۷۴هزار و
 ۷۲۶نفر
تعداد فوتی ها ۲۶۰ :هزار و  ۲۸۳نفر

بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور:

همهمعابرمنتهیبهمدارساستثنایی

مناسبسازیمیشوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور در چهاردهمین
جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی
کشور گفت :در این جلسه طبق ماده  2حقوق
اف��راد دارای معلولیت ،مصوبات��ی در ارتباط با
وظایف آموزش و پرورش درباره مناسبسازی
ش��رایط محیطی در مدارس و ساختمانهای
ای��ن وزارتخانه ب��ه تصویب رس��ید.به گزارش
ایرنا ،وحید قبادی دانا یادآور شد :ایجاد شرایط
الزم برای س��ازمان نوس��ازی و تجهیز مدارس
و س��اختمانهای جدی��د در دس��ت احداث،
ایجاد ش��رایط مناس��ب برای تلفیق اجتماعی
اف��راد دارای معلولیت و عدم ایزوله کردن آنها،
آموزش فرهنگ مناسبس��ازی و طرز مواجهه
با اف��راد دارای معلولیت در آموزش و پرورش و
استفاده از امکانات آموزشی و تکنولوژیها نوین
ب��رای افراد دارای معلولی��ت از دیگر مصوباتی
بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد :رئیس س��ازمان آموزش
و پرورش اس��تثنایی در ارتباط با فعالیتهای
مناسبسازی و دسترس پذیری در این سازمان
برای گروههای مختلف افراد دارای معلولیت اعم
از گروههای ناش��نوایان ،نابینایان و افرادی که
دارای اختالالت ذهنی یا طیف گروه اختالالت
اوتیس��م گزارش خوبی ارائه دادن��د.وی افزود:
محتوای آموزشی ،اس��تفاده از تکنولوژیهای
آموزش��ی و مناسبس��ازی محیطی و فضای
آموزش��ی و مناب��ع انس��انی برای ای��ن افراد و
همچنین موضوعاتی در ارتباط با بحث اشتغال
افراد دارای معلولیت در وزارت آموزش و پرورش
هم از جمله موضوعاتی بود که در این جلس��ه
مورد بح��ث قرار گرفت.وی خاطرنش��ان کرد:
همچنین پیشنهاد س��ازمان آموزش و پرورش
استثنایی برای نهضت مش��ارکت توان افزایی
در جهت تامی��ن اقالم مورد نیاز اف��راد دارای
معلولیت که دانشآموز هس��تند و در مدارس
اس��تثنایی تحصیل میکنند توس��ط خیرین
مورد تاکید قرار گرفت.قبادی دانا یادآور ش��د:
این جلس��ه  12مصوبه داشت که یکی از آنها،
ایجاد کارگروه مش��ترک مرکب از نمایندگان
آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی ،دبیرخانه
مناسبس��ازی کش��ور ،بنی��اد ش��هید و امور
ایثارگ��ران و تش��کلهای غیردولتی معلوالن
و جانب��ازان ب��رای تدوین س��رفصل و مطالب
آموزش��ی جهت گنجان��دن در محتوای کتب
درسی دانشآموزان بود.وی افزود :موضوع دیگر
در ارتباط با دانشگاه فرهنگیان بود که پیشنهاد
شد مباحث مناسبسازی و دسترس پذیری در
سرفصل و محتوای دروس دانشجویان گنجانده
ش��ود و بخش��ی از فعالیته��ای پژوهش��ی و
تحقیقاتی و پایان نامههای تحصیلی دانشجویان
این دانشگاه به این موضوع اختصاص داده شود.
وی خاطرنشان کرد :به سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس توصیه شد که رعایت ضابطه
 246نظام فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران
را در همه فعالیته��ای عمرانی اعم از احداث
ی��ا انجام تعمی��رات از محل اعتب��ارات دولتی
ی��ا مش��ارکت خیرین الزامی کند و بر حس��ن
اجرای ضوابط نوسازی نظارت داشته باشد.وی
یادآور ش��د :همچنین همه م��دارس دولتی و
غیردولتی ملزم شدند طی یک برنامه زمانبندی
کوتاه مدت و میان مدت ،کالسها و کارگاهها و
کتابخانهها و حیاط مدرس��ه و س��رویسهای
بهداش��تی را جهت دس��ترس پذیری معلوالن
مناسبسازی کنند .ضمن اینکه با تاکید وزیر
آموزش و پرورش ،اردوگاه فرهنگی ،آموزش��ی
و تربیتی تحت پوش��ش این وزارت خانه ملزم
شدند که جهت دسترس پذیری دانشآموزان
معلول مناسبس��ازی ش��وند.وی خاطرنشان
کرد :در جلس��ه ش��هرداری تهران مکلف شد
هم��ه معابر منتهی ب��ه مدارس اس��تثنایی را
مناسبسازی کند البته بس��یاری از این معابر
از قبل مناسبس��ازی شده و جهت تکمیل آن
اقدام میکند که معاون عمرانی ش��هرداری در
جلس��ه این تکلیف را پذیرفتند .همچنین قرار
بر این شد که از طریق معاونت عمران و توسعه
امور ش��هری و روستایی وزارت کشور هم اقدام
مشابه توسط ش��هرداریهای سراسر کشور در
سایر شهرها برای مناسبسازی معابر منتهی به
مدارس استثنایی صورت گیرد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1511آق��ای وزی��ر بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی! لطفاً ب��رای یک بار هم
ش��ده به بیمارس��تان تخصصی وابسته به
تأمی��ن اجتماعی دکتر معی��ری واقع در
ته��ران ،خیابان مجاهدین اس�لام ،مقابل
مجلس ش��ورای اس�لامی مراجعه کنید
و ببینی��د بیم��اران با چ��ه وضعی ویزیت
می شوند .آیا راه و روش درمان بیماران که
هر ماه مبلغ قابل توجهی به سازمان تأمین
اجتماع��ی پرداخت می کنن��د ،این گونه
است؟ چرا تعداد پزشکان و متخصصان را
برای ویریت بیماران افزایش نمی دهند تا
بیماران مجبور نباش��ند وقت مفیدشان را
ب��رای درمان هدر دهند .ازدحام بیماران و
آلودگی صوتی از سوی کارکنان و بیماران
در س��الن انتظ��ار و پش��ت درهای مطب
پزشکان مش��خص نیست به علت کمبود
پزش��ک ،کمبود پرس��نل ی��ا ضعف های
مدیریتی است؟ اکبر از تهران ()8/26
 -1419حرکت الکپش��تی اتوبوس ها به
ویژه خط میدان شهداـ خاوران و بالعکس
باعث شده مسافران دیر به مقصد برسند .با
این که حداکثر سرعت برای اتوبوس ها پنجاه
کیلومتر تعیین شده ،سرعت اتوبوس های
این خط به س��ی کیلومتر هم نمی رسد!
به عنوان نمونه بیست و پنجم آبان ساعت
چهارده و س��ی و پنج دقیقه که مس��افر
اتوبوس خط مربوطه بودم با این که خیابان
خلوت هم بود ،راننده به آرامی و بدون در
نظرگرفت��ن هدر رفتن وقت مس��افران به
رانندگی ادامه می داد! ()8/26
آفتاب یزد :شماره اتوبوس برای پیگیری
مسئوالن در روزنامه محفوظ است.
 -1317چرا وضع شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران برای جابه جایی مس��افران در ایام
کرونا در برخی خطوط که باید بیش��تر در
خدمت مسافران باشد ،تعداد آن ها کاهش
یافته و زمان س��رفاصله حرکت اتوبوسها
افزای��ش یافته ،در نتیجه مس��افران زمان
بیش��تری در ایس��تگاه ها منتظر اتوبوس
میمانند .به راستی مدت انتظار مسافران
در ایس��تگاه های اتوب��وس چند دقیقه یا
چند ساعت است؟!()8/26
 -1645مدی��ران عالی رتبه و مس��ئوالن
از حق��وق ه��ای باالی��ی برخوردارند و به
فکر پایین دس��تی ها ک��ه با حقوق پایین
به س��ختی زندگ��ی می کنند ،نیس��تند.
کارگ��ران ب��ا درآم��دی که دارن��د قدرت
پرداخت هزینه ها را ندارند .بیشتر خانواده ها
از خرید مایحتاج ضروری چش��م پوش��ی
می کنند یک نوع غذا را در چند وعده میل
م��ی کنند .به جای خری��د کفش و لباس
ن��و ،همان قدیمی ها را تعمیر و اس��تفاده
می کنند .آیا مس��ئوالن هم می توانند با
حقوق پایین زندگی و حقوق بگیران و کم
درآمدها را درک کنند؟ آقایان باالدستی!
لطفاً کم��ی هم به فکر پایین دس��تی ها
باشید .علی از تهران()8/26
 -2211یک صفحه از روزنامه را به رئیس
جمهوری سابق آمریکا اختصاص میدهید.
آن وق��ت پیام هایی ک��ه در روزنامه چاپ
م��ی ش��ود ،تاریخ ارس��ال آن ه��ا را زیر
پیام ها می نویس��ید برای ده روز قبل یا
بیشتر است! ()8/26
 -2017جن��اب آقای بردس��تانی گرامی!
لطفا گفتگوها و گزارش های مفصل تان را
کمی خالصه کنید به دلیل این که بعضی
اوقات نوشته هایتان از حوصله خوانندگان
خارج است)8/26( .
 -1722لطف��اً بنویس��ید این طرح جدید
خوب نیست که گذاشتهاند مسافرانی که
وسیله نقلیه شخصی ندارند ،باید هرجا که
هستند خودشان را به موقع به ایستگاه های
مترو برس��انند تا با درهای بسته ایستگاه
ه��ای مت��رو مواجه نش��وند .چ��ون همه
کارفرماها که به ساعت اعالم شده پایبند
نیس��تند .از این رو کارگران برای بازگشت
به محل سکونت شان مجبورند هزینههای
باالیی بپردازند)8/21( .
 -1711ب��رای پرداخت قب��وض آب ،برق،
گاز و تلفن با اس��تفاده از تلفن همراه اگر
مبالغ بدهی بیش از صد هزارتومان باشد،
باید رمز پویا دریافت کنیم .متأسفانه زمان
ارسال رمز پویا طوالنی است و این مسئله
برای مش��ترکان مشکل س��از شده است.
یا رمز پویا برداشته ش��ود یا این که برای
رفع مش��کل چارهای اساس��ی بیندیشند.
اکبر()8/21
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