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 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران درباره مناسب بودن 
تجهیزات هالل برای مقابله با حوادث بزرگی مثل زلزله در تهران 
گفت: هرچقدر تیم ها تجهیزات در اختیار داشته باشند، عملیات 
بهتر انجام می ش��ود و ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.ش��اهین 
فتحی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران در گفت وگو 
با آنا، در پاس��خ به س��والی مبنی بر آمادگی تهران برای مقابله 
با زلزله ۸ ریش��تری اظهار کرد: میزان تخریب در زلزله بس��یار 
مهم اس��ت؛ در حال حاضر مردم آمادگی کامل را ندارند. تهران 

ش��هر پیچیده ای با جمعیت باال است و به سادگی 
نمی توانیم به این س��وال ج��واب دهیم. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان تهران با بیان اینکه برای 
بحث مقابله با زلزله و پاسخ دهی به حوادث، موضوع 
آمادگی مطرح است افزود: آمادگی بهترین رکن در 

بحث مقابله با زلزله و پاس��خ دهی به حوادث است و اگر بتوانیم 
مانند کشورهای توس��عه یافته آمادگی الزم را داشته باشیم، در 
زمان بروز حوادث بزرگ میزان تلفات کمتری خواهیم داش��ت و 

پاسخگویی ما ساده تر اس��ت.وی گفت: متاسفانه نه 
مردم آماده هستند که بتوانند پاسخ مناسبی داشته 
باش��ند و نه آنقدر هماهنگ هس��تیم که بتوانیم به 
حادثه ج��واب دهیم. هرچقدر تیم ه��ا تجهیزات در 
اختیار داشته باش��ند، عملیات بهتر انجام می شود و 
م��ا تا نقطه مطلوب فاصله داریم، ام��ا با همین اوضاع در تمامی 
حوادث س��طح کش��ور ورود پیدا کرده ایم و کمک میکنیم. باید 

اقالم امدادی را برای زمان حادثه دپو کنیم.

 تجهیزات هالل احمر برای مقابله با حوادث بزرگ تا نقطه مطلوب فاصله دارد

 نوسازی 

 آموزش و پرورش آموزش و پرورش

 مکث 

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:
توقع حذف مدارس کانکسی 

را نداشته باشیم
 رئی��س س��ازمان نوس��ازی مدارس کش��ور 
از س��اماندهی۱۵۰۰ مدرس��ه کانکس��ی در 
سطح کشور تا پایان س��ال ۱۴۰۲ خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، حمیدرضا خان محمدی 
افزود: نباید توقع حذف مدارس کانکس��ی را 
داشته باشیم با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز 
مناطق مختلف کش��ور می توان با استفاده از 
ظرفی��ت این نوع مدارس مانع ترک تحصیل 
دانش آموزان ش��د. رئیس س��ازمان نوسازی 
مدارس کش��ور برنامه این سازمان در استان 
ایالم را کمک به بهسازی بافت های فرسوده 
واحدهای آموزشی عنوان کرد و گفت: عالوه 
بر آن در همین سفر کمک خوبی به سیستم 
سرمایشی و گرمایشی مدارس استان صورت 
می گیرد. رئیس س��ازمان نوس��ازی مدارس 
همچنین با حضور در شهرستان های جنوبی 
اس��تان از واحده��ای آموزش��ی این مناطق 

بازدید به عمل آورد.

آموزش و پرورش:
مدارس تا ۲۸ اسفند ماه

 باز هستند
مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش با اعالم اینکه فعالیت و جریان آموزشی 
و تربیتی مدارس تا آخرین روز اسفندماه سال 
۱۴۰۱ ادام��ه دارد، از ب��از ب��ودن مدارس خبر 
داد.به گ��زارش ایس��نا، محمدمهدی کاظمی 
گفت: مدارس مطابق روال هرس��اله تا آخرین 
روز کاری س��ال ۱۴۰۱ باز است و کادر اداری 
و آموزشی با حضور در مدرسه به فعالیت های 
آموزشی و تربیتی خود می پردازند. امسال هم 
آخرین روز کاری سال ۲۸ اسفند ماه است. وی 
ادام��ه داد: از خانواده ها می خواهیم، با توجه به 
محدودیت زمانی تا پایان سال تحصیلی، حضور 
دانش آم��وزان در م��دارس را پیگیری کنند تا 
بعد از تعطیالت نوروز شاهد عقب افتادگی های 

درسی و آموزشی دانش آموزان نباشیم.

واکنش بهزیستی
 به پیشنهاد تفویض اختیار 

ساماندهی کودکان 
کار و خیابان به شهرداری

مرتض��ی حیدرهای��ی سرپرس��ت دفت��ر امور 
آس��یب دیدگان اجتماعی س��ازمان بهزیستی 
کشور، در واکنش به پیشنهاد شهرداری تهران 
به دولت مبنی بر اینکه اعتبارات و اختیارات در 
حوزه کودکان کار و خیابان به شهرداری سپرده 
شود و شهرداری نیز هم صفر تا صد این کار را 
کمتر از یکسال انجام خواهد داد، گفت: در مورد 
کودکان کار و خیابان چند نکته مهم وجود دارد، 
اول اینک��ه از میان۱۵ ه��زار و ۵۰۰ کودک کار 
و خیابان که در کش��ور شناسایی شده اند، تنها 
سه هزار کودک در تهران هستند. یعنی مشکل 
عمده کش��ور در تهران نیست و این مشکل در 
همه جای کش��ور وجود دارد. دوم اینکه علل و 
عوامل مختلفی در بروز و ش��یوع کودکان کار و 
خیابان نقش دارند مانند فقر، مهاجرت، فرهنگ.

به گزارش ایلنا،وی ادامه داد: در واقع اینکه مدعی 
شده اند که به صورت یکساله مشکالت کودک 
کار و خیابان را حل کنند به نظرم شاید شناخت 
کافی از علل و عوامل بروز و ظهور کودکان کار 
و خیابان نداشته اند که این گونه مطرح کرده اند.

سرپرست دفتر امور آس��یب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کش��ور تصریح کرد: موضوع 
دیگری ک��ه در خصوص کودکان کار و خیابان 
وجود دارد، این اس��ت که بی��ش از ۸۰ درصد 
از ۱۴ ه��زار و ۵۰۰ ک��ودک کار و خیاب��ان که 
شناسایی شده اند از اتباع سایر کشورها هستند 
و بیش از ۶۰ درص��د از این۸۰درصد غیرمجاز 
هستند و بنابراین به س��ادگی و صرفا با همت 
یک دس��تگاه ی��ا نهاد قطعا نمی توان مش��کل 
کودکان کار و خیاب��ان را حل کرد.حیدرهایی 
خاطرنش��ان کرد: من معتقدم اگر دستگاه ها و 
نهادهای مختلف قصد دارند موضوع کودکان کار 
و خیابان حل شود باید به فکر هم افزایی باشند 
یعنی هر دستگاه و نهاد به وظیفه ای که قانون 
برای آن ها تعیین کرده است عمل کند. به طور 
مثال ش��هرداری طبق قانون حمایت از اطفال 
و نوجوان��ان و همچنین آیین نامه س��اماندهی 
ک��ودکان وظیفه دارد درخص��وص تامین فضا 
برای سازمان بهزیس��تی در جهت نگهداری و 
ساماندهی کودکان کار و خیابان اقدام کند.وی 
یادآور شد: من معتقدم اگر سازمان شهرداری ها 
در کل کشور به ما کمک کنند و فضای مناسب 
را در اختیار سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد 
حمایتی قرار دهند قطعا کمتر ش��اهد حضور 
کودکان در خیاب��ان خواهیم بود. ضمن اینکه 
ما یک مش��کلی داریم و آن این اس��ت که این 
آماری که ارائه می ش��ود صرفا ش��امل کودکان 
خیابان اس��ت که در خیاب��ان کار می کنند اما 
بخش عمده ای از کودکانی که استثمار می شوند 
کودکان زباله گرد هستند.سرپرس��ت دفتر امور 
آس��یب دیدگان اجتماعی س��ازمان بهزیستی 
کشور گفت: کودکانی که در حرفه زباله گردی 
مشغول به کار هس��تند کمتر از ۱۸ سال سن 
دارن��د و نباید کار کنند. متول��ی موضوع زباله 
در تهران و س��ایر شهرهای کشور شهرداری ها 
هستند اگر شهرداری به این موضوع توجه کند 
و اجازه ندهند تا پیمانکاران از کودکان استفاده 
کند قطعا ما در خصوص کاهش کودکان کار و 
خیابان در عرصه های مختلف به ویژه در حرفه 
زباله گردی موفق تر خواهیم بود.حیدرهایی در 
پاس��خ به این س��وال که آی��ا در خصوص عدم 
بکارگی��ری ک��ودکان در حوزه زباله گ��ردی از 
سوی شهرداری ها اقدامی صورت گرفته است، 
گفت: آن چیزی که توس��ط ش��هرداری اعالم 
می شود این است که با پیمانکارانی که در حوزه 
زباله گردی از کودکان استفاده می شود برخورد 
می کنند، اما اینکه حاال باید آن موضع نظارتی 
در حوزه ش��هرداری قوی تر شود و یا اگر مردم 
چنین مواردی را مشاهده کردند با سامانه ۱۳۷ 
شهرداری اطالع دهند. قطعا اگر عزم شهرداری 
در موضوع زباله گردی جدی تر باشد کمتر شاهد 
حضور ک��ودکان در این حوزه هس��تیم اما آن 
چیزی که ما از شهرداری شنیده ایم، این است 
که به محض اینکه شناس��ایی شود که کودکی 
در موضوع زباله گ��ردی فعالیت می کند حتما 
ب��ا پیمانکاران برخورد می کند.وی با اش��اره به 
قان��ون حمایت از اطفال و نوجوانان درخصوص 
ک��ودکان کار و خیابان گفت: آن چیزی که در 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده اس��ت 
که در موضوع کودکان کار و خیابان شناسایی 
و جذب و حمایت اجتماعی است یعنی موضوع 
ساماندهی که در آیین نامه بود تغییر کرده است 
و م��ا دیگر االن موضوعی با عنوان س��اماندهی 
نداریم بلکه شناس��ایی و جذب اس��ت، جذب 
هم به این معنی اس��ت که اقدام تخصصی بعد 
از شناسایی برای کودک انجام شود. اگر کودک 
نیاز به حمایت داشته باشد برنامه حمایت های 
اجتماعی ب��رای او انجام می ش��ود اگر کودکی 
شناس��ایی شد که فاقد سرپرس��ت موثر باشد 
و یا بدون سرپرس��ت بود بعد از انجام اقدامات 
شناس��ایی در موض��وع نگه��داری این کودک 
سازمان بهزیستی اقدام می کند.سرپرست دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور تصریح کرد: در یکی الی دو سال گذشته 
با شروع پاندمی کرونا با توجه به اینکه بسیاری از 
والدین مشاغل خود را از دست دادند و همچنین 
تحوالت سیاس��ی که در منطق��ه اتفاق افتاد و 
مهاجرت زیادی از کش��ور افغانستان به کشور 
ما صورت گرفت ش��اهد افزایش کودکان کار و 
خیابان هستیم. ما به عنوان سازمان بهزیستی 
و حمایتی کودک را صرف اینکه کودک اس��ت 
و نبای��د کار کند و فارغ از ملیت او را می بینیم 
و در این جهت از کودک حمایت می کنیم طی 
یکسال گذشته ۲۴۰۰ کودک جدید شناسایی 

کرده ایم.

روستا هایی که با احداث سد 
»خرسان ۳« زیر آب می روند

س��د خرس��ان ۳یکی از ۲۵ س��د در پرونده 
سرش��اخه های کارون در زاگرس اس��ت که 
بدون اخ��ذ مجوز های قانون��ی ارزیابی اثرات 
محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، عملیات 
اجرایی آن بر روی رودخانه خرس��ان در مرز 
اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د و چهارمحال 
و بختیاری آغاز ش��ده اس��ت. با ساخت این 
س��د بی��ش از ۲۴۰۰ هکت��ار از جنگل ها و 
بوته زار های منطقه زاگرس در این دو اس��تان 
زیرآب م��ی رود و هزاران ذخیره نادر جنگلی 
از گونه های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحش��ی 
را در خط م��رزی منطقه حفاظت ش��ده دنا 
ناب��ود می کند. بر اس��اس گفته ه��ای اهالی 
منطقه و همچنین کوروش درخش��ان زاده، 
فرماندار شهرس��تان دنا، با احداث این س��د 
تعداد ۲۴ روس��تا با بی��ش از ۸۰۰ خانوار در 
دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 
و بویراحمد به زیرآب خواهد رفت و میلیارد ها 
تومان معیش��ت در حوزه زراعت و باغداری، 
دامداری، پرورش زنبورعس��ل و آبزی پروری 
از بی��ن خواه��د رفت. تع��داد۲۶ اثر تاریخی 
باس��تانی و طبیعی متأثر از احداث این س��د 
خواهند ش��د که آبش��ار ُمنج، آبشار آتشگاه 
به عنوان طوالنی ترین آبشار کشور از این آثار 
ارزشمند و مزیت های منحصربه فرد طبیعی، 
اقتص��ادی و اش��تغال زایی منطقه اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، خسارت های ناشی از این سد 
برای اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، زیر آب 
رفت بیش از ۱۷ روس��تا ب��ه طور کامل و در 
 بخش کش��اورزی زراعت و باغات ۲۳ روستا 

خواهد بود.

9 اجتماعی

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تاکید به مرگ تدریجی 
رودخانه بهمنشیر، گفت: سدسازی باال و پایین دست بهمنشیر تمام 
اکوسیس��تم طبیعی آبادان را به هم ریخته است به گونه ای که جزر 
و مد طبیعی این رودخانه با سد س��ازی پی در پی نابود شده است.
سیدمجتبی محفوظی در گفتگو با خانه ملت در مورد کاهش حجم 
آب رودخانه بهمنشیر و شوری بیش از اندازه آن؛ گفت: وزارت نیرو 
از ۱۶ سال گذشته شروع به عملیاتی کردن طرح شرکت مطالعاتی 
س��وئدی س��وئکو کردند که این طرح مربوط به ۶۰ سال قبل است 
و مس��یر خش��کی رودخانه بهمنش��یر را هموار نمودند.نایب رئیس  
فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس شورای اسالمی، با یادآوری این که 
"با اجرایی ش��دن طرح سوئکو بهمنشیر از باال تا پایین در محاصره 
قرار گرفت" افزود: امروز بهمنش��یر نه تنها ورودی آب ندارد بلکه با 

انبوهی از گل و الی روبرو است.

<از بهمنشیر فقط 2 متر باقی مانده  است
محفوظی، ادامه داد: از بهمنشیر خروشان ۸ الی۹ متری تنها آبی به 
عمق ۲ متر باقی مانده و در برخی از موارد شاهد خشکی جزیره ای 
شکل از رودخانه بهمنشیر هستیم که با شروع فصل گرما بی تردید 
این خشکی بیشتر خواهد شد.عضو هیئت  رئیسه فراکسیون اقتصاِد 
ان��رژی مجلس در ادامه تاکید کرد: سدس��ازی باال و پایین دس��ت 
بهمنش��یر تمام اکوسیس��تم طبیعی آبادان را به هم ریخته است به 
گونه ای که جزر و مد طبیعی این رودخانه با سد س��ازی پی در پی 
نابود ش��ده و امروز ش��اهد مرگ تدریجی بهمنشیر در قلب آبادان 
هستیم.محفوظی در این زمینه تصریح کرد: خشکی سدهای باال و 
پایین دست بهمنشیر موجب مرگ نخلستان های آبادان شده است 

که بی توجهی به محیط زیس��ت آبادان و خرمشهر تبعات گرانی به 
دنبال دارد.نماینده مردم آبادان و اروندکنار با تاکید بر اینکه احداث 
سد مارد می تواند منجر به حیات بهمنشیر شود، یادآور شد: تکمیل 
سد خاکی مارد مسیری برای ادامه حیات بهمنشیر است، پروژه های 
مطالعاتی بسیاری بر روی این سد صورت پذیرفته که نشان می دهد 
تکمی��ل این س��د EC بهمنش��یررا کاهش خواه��د داد.محفوظی 
با انتقاد از عملکرد مس��ئوالن در برخی س��د س��ازی های اش��تباه 

و غیرکارشناس��ی، خبر داد: متولیان امر به ویژه مس��ئوالن محیط 
زیس��ت، حاضر به پذیرفتن اش��تباه بزرگ طرح س��وئکو و تخریب 
سدهایی که موجبات مرگ بهمنش��یر را فراهم کرده، نیستند.وی 
تاکید کرد: هزینه کالن در راس��تای ساخت سدهای متعدد نه تنها 
بهانه ای برای ادامه تخریب بهمنشیر است، اما باید بپذیریم از هر جا 
ادام��ه ضرر را بگیریم منفعت اس��ت. اگر امروز مقابل چنین فاجعه 
زیست محیطی ایستادگی نکنیم بی تردید در یک دهه آینده شاهد 

مرگ آبادان و خرمشهر خواهیم بود.

<مرگ سه میلیون نخل در آبادان در سایه سوء مدیریت
نماینده مردم آبادان در ادامه تصریح کرد: آبادان بعد از پایان جنگ 
تحمیلی۵ میلیون اصل نخل داشت، امروز تعداد این نخل ها به کمتر 
از دو میلیون رسیده است یعنی بعد از جنگ تحمیلی شاهد مرگ 
۳ میلیون نخل در آبادان بودیم، باقی نخل ها با تالش کش��اورزان با 
کم آبی تا به امروز زنده مانده اند که با س��وء مدیریت مدیران شاهد 
مرگ آنها هستیم به گونه ای که سال پیش شاهد صادرات نخل های 
خرمش��هر و آبادان به کش��ورهای عربی بودیم، چرا باید شهری که 
ای��ران را ب��ه جهانیان معرفی کرده امروز در س��ایه س��وء مدیریت 
اینگونه چش��م بر روی داشته ها خود از بهمنشیر و کارون گرفته تا 
نخل هایش اینگونه ببندد.عضو مجمع نمایندگان خوزستان در پایان 
خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته به عنوان نماینده آبادان بارها 
بارها این مس��ئله را با وزارت نیرو و کشاورزی طرح موضوع کرده و 
به غیر از نامه نگاری و طرح هایی که روی کاغذ بود نتیجه ای حاصل 
نشد و امروز مرگ بهمنشیر مرگ آبادان خواهد بود و این هشداری 

دیگر برای ایران در کنار خشکی هورالعظیم و کارون است.

 عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان مطرح کرد

مرگ نخلستان ها و نابودی محیط زیست
»ارمغاِن سدسازی های بی رویه « وزارت نیرو

 نماینده کارگران در شورای عالی کار:

اوضاع معیشت کارگران بحرانی ا ست

جزئیات یک گزارش تلخ؛ افزایش۱۷ درصدی دانش آموزان بازمانده از تحصیل طی۶ سال

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد

خطر رشد منفی جمعیت در کشور از سال ۱۴۲۰
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: نمایندگان 
دولت عددس��ازی می کنن��د و نمی گذارند نرخ 
واقعی سبد تعیین شود.بهگزارش ایلنا، علیرغم 
برگزاری جلسات مکرر کمیته ی دستمزد، هنوز 
نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان 
کارگری این کمیته نتوانسته اند با اعداد و ارقاِم 
مطل��وب دولتی ها موافق��ت کنند.علی خدایی 
)عضو کارگری شورای عالی کار( با بیان اینکه 
»روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طوالنی 
ش��ده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی ها 
و کارفرمایان به مسئله است« می گوید: به نظر 
می رس��د نمایندگان دولت در کمیته دستمزد 
ب��ه دنبال س��اخت ع��دد و رقم یا ب��ه عبارت 
س��اده تر، عددسازی هستند و بحث های علمی 
و کارشناس��ی را کنار گذاش��ته اند.وی با تاکید 
بر اینکه این عددسازی ها می تواند هدفمند و با 
هدف پایین کشیدن عدد سبد معیشت باشد؛ 
اضاف��ه می کند: نماین��دگان دولت در مقوله ی 
س��هم خوراکی ه��ا و آش��امیدنی های خانوار، 
کارگ��ران را در دهک ه��ای پایین ت��ر و در بُعد 
خان��وار در دهک های باالت��ر در نظر می گیرند 
که این رویکرد معکوس واقعیت، باعث می شود 
عدد س��بد معیش��ت تعمدانه پایی��ن بیاید.به 
گفته ی خدایی، دلیل طوالنی ش��دن جلسات 
کمیته دس��تمزد و عدم حص��ول توافق، فقط 
رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت 
و کارفرما به خصوص نماینده وزارت اقتصاد در 

این کمیته ی سه جانبه است که به شدت دنبال 
پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند.نماینده 
کارگران در شورای عالی کار از جلسه دوشنبه 
این ش��ورا خبر می دهد و می گوید: دوش��نبه 
نشست سه جانبه ی شورای عالی کار با موضوع 
دستمزد سال آینده برگزار می شود. قبل از آن، 
باید نرخ سبد معیشت نهایی شود. دولتی ها به 
قصد تاثیرگ��ذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال 
پایین کش��یدن عدد س��بد معیش��ت هستند 
ام��ا نماین��دگان کارگری کمیته دس��تمزد بر 
رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری 
می کنند.خدای��ی ب��ا بیان اینک��ه »نمایندگان 
کارگری به تالش برای رس��یدن ب��ه تفاهم با 
دولت و کارفرمایان ادامه می دهند« می افزاید: 
اعداد صحیح و کارشناسانه باید مالک محاسبه 
قرار بگیرد؛ اگ��ر طرف های مذاکره با این رویه 
علم��ی و قانونی همکاری نکنند و بازهم توافق 
حاصل نش��ود، از سبد معیش��ت خودمان که 
توس��ط گروه کارگری محاس��به شده رونمایی 
می کنیم؛ جامعه ی هدف باید بداند که چگونه 
حقوق مزدی ش��ان ب��ه بازی گرفته می ش��ود.

نماین��ده کارگران در ش��ورایعالی کار در پایان 
تاکید می کند: امیدواریم کارفرمایان و دولتی ها 
به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش 
این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران 
بحرانی ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق 

با تورم هزینه های زندگی صورت بگیرد.

»علیرغم سیاس��تگذاری مکرر در قبل و بعد از انقالب اسالمی در 
خصوص پوش��ش کامل تحصیلی و جذب هم��ه کودکان بازمانده 
از تحصی��ل، این اه��داف تحقق نیافته و تع��داد ۹۱۱ هزارو ۲۷۲ 
کودک الزم التعلیم در س����ال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل 
بازمانده ان��د و تع��داد ۲۷۹ ه��زارو ۱۹ دانش آم��وز در س����ال 
تحصیل��ی۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل کرده اند.« این بخش��ی از 
نتیجه گی��ری گزارش مرکز پژوهش های مجلس اس��ت و نش��ان 
می دهد دس��ت بس��یاری از کودکان و نوجوان��ان به حق تحصیل 
نمی رسد.به گزارش خبرآنالین،آن طورکه در تعاریف آمده کودکان 
بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی، 
تبعیض جنسیتی، فقر فرهنگی و سایر محدودیت ها و محرومیت ها 
از تحصیل بازمانده اند؛ کودکانی با گروه س��نی۶ تا ۱۸ سال که با 
وجود اینکه نیازمند رفتن به مدرسه هستند، اما به دالیل مختلفی 
در هیچیک از مقاطع تحصیلی مش��غول به تحصیل نیستند.اواخر 
ماه گذشته بود که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در نشس��ت خبری خود اعالم کرد: »ابتدای سال تحصیلی جاری 
آمار متولدین شش تا ۱۱ سال از سوی سازمان ثبت احوال اعالم 
شد و سامانه سیدا نیز تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس 
را اع��الم ک��رد و آمارها حاک��ی از آن بود که ۲۰۴ ه��زار و ۳۱۲ 
نفر بازمانده از تحصیل هس��تند.«به گفته معصومه نجفی پازوکی 
»۲۰ دلیل ب��رای عدم حضور دانش آموزان در مدارس مش��خص 
ش��ده که فوت کودک، تحصیل در منطق��ه دیگر، ابتال به بیماری 
صع��ب العالج یا فق��ر خانواده از این جمله اس��ت. به عنوان مثال 
۹۶ نف��ر ازدواج کرده ان��د که نمی توانند به مدرس��ه بروند، ولی ما 
می توانیم نزد آنها رفته و بس��ته آموزش��ی ارائه کنیم. البته س��ن 
دانش آموزان ازدواج کرده باالی۱۲ سال است.«با این وجود آماری 
ک��ه معاون آموزش ابتدایی وزارت آم��وزش و پرورش اعالم کرده 
صرفاً برای کودکان تا ۱۱ س��ال اس��ت. این درحالی س��ت که در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با محاس��به تمام رده های سنی 
تا آموزش متوس��طه دوم، تعداد ۹۱۱ ه��زارو ۲۷۲ دانش آموز در 
س��ال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱ از تحصی��ل بازمانده اند؛ در تصویر 

زیر تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در س��ال های گذش��ته 
آمده است.اگرچه همیش��ه تالش هایی برای بازگشت به تحصیل 
دانش آم��وزان وج��ود دارد، اما آمارها نش��ان می ده��د این تالش 
چندان موفقیت آمیز نبوده اس��ت. در گ��زارش مرکز پژوهش های 
مجل��س آم��ده ک��ه از س��ال تحصیل��ی۱۳۹۴-۱۳۹۵ تا س��ال 
تحصیلی۱۳۹۸-۱۳۹۹ تنها ۱۷۸ هزارو ۲۳۸ دانش آموز به چرخه 
تحصیل برگشته اند که این آمار کمتر از ۵ درصد کل دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در این بازه زمانی اس��ت.درحالی آمارها نشان 
می ده��د تعداد دانش آموزان زی��ادی از تحصیل بازمانده اند که در 
این میان تعداد دیگری ت��رک تحصیل کرده اند. در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس آمده ک��ه تعداد دانش آموزان ترک تحصیلی 
در س��ال تحصیلی۱۳۹۴-۱۳۹۳ برابر با ۳۴۷هزارو ۲۰۳ نفر بوده 
که با کاهش ۲۲درصدی در س��ال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸ به عدد 
۲۷۰ هزارو ۵۵۵ نفر رسیده است. این کاهش ۲۲درصدی مربوط 
به دوره دوم متوس��طه اس��ت که در همین ب��ازه زمانی مذکور از 
۱۹۹ ه��زار نف��ر به ۴۵ هزار نفر کاهش یافته اما در س��وی دیگر، 
آم��ار دانش آموزان ترک تحصیل دوره ابتدایی و متوس��طه اول در 
بازه زمانی پیش��گفته رو به رشد بوده به نحوی که در دوره ابتدایی 
شاخص مذکور از ۷۸ هزار نفر به ۹۹ هزار نفر و دو دوره متوسطه 
اول از ۶۰ هزار نفر به ۱۲۴ هزار نفر افزایش یافته اس��ت. درحال 
حاضر در س��ال تحصیل��ی۱۴۰۰-۱۴۰۱ آمار ت��ارکان تحصیل با 
رش��د ۳درصدی به ۲۷۹ هزار و ۱۹ نفر رس��یده اس��ت.آنطور که 
به نظر می رس��د تالش های س��ال های گذش��ته برای جلوگیری 
از ترک تحصی��ل دانش آموزان یا جلوگی��ری از بازماندن آن ها از 
تحصیل نتوانس��ته انتظارات را برآورده کند. گزارش »بررسی روند 
ت��رک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش« بین 
سال های۱۳۹۳-۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه 
ش��ده نشان می دهد »علیرغم سیاستگذاری مکرر در قبل و بعد از 
انقالب اس��المی در خصوص پوشش کامل تحصیلی و جذب همه 
کودکان بازمانده از تحصیل، این اهداف تحقق نیافته و تعداد ۹۱۱ 
هزارو ۲۷۲ کودک الزم التعلیم در س��ال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

از تحصی��ل بازمانده ان��د و تع��داد ۲۷۹ ه��زارو ۱۹ دانش آموز در 
س����ال تحصیل��ی۱۴۰۱-۱۴۰۰ ت��رک تحصی��ل کرده ان��د.«در 
نتایج این گ��زارش آمده که »آمار بازماندگان از تحصیل همس��و 
ب��ا سیاس����تگذاری ها و در جه��ت کاهش و در نهای��ت به صفر 
رسیدن نیس��ت، بلکه این نرخ در س��ال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
نسبت به س����ال تحصیلی۱۳۹۵-۱۳۹۴ به میزان۱۷.۱۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت.« بر اساس این آمار در واقع طی۶ سال تعداد 
دانش آم��وزان بازمان��ده از تحصیل بیش��تر از ۱۷ درصد افزایش 
پی��دا کرده اند.نویس��ندگان این گزارش به این نتیجه رس��یده اند: 
»نرخ جذب بس��یار ناچیز ک��ودکان بازمان��ده از تحصیل در کنار 
تعداد باالی ترک تحصیل س��الیانه )از ۳۴۷ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار 
نفر( س��بب ش��ده روند بازماندگی از تحصی��ل در نظام آموزش و 
پرورش روبه رش��د باش��د. متاس��فانه جمعی��ت ترک تحصیل در 
دوره ابتدایی و متوس��طه اول )دوره آم��وزش و پرورش عمومی( 
از سال تحصیلی۱۳۹۴-۱۳۹۳ تا سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸ رو 
به افزایش نهاده اس��ت.«با این وجود تعداد دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در برخی اس��تان ها نرخ بیش��تری دارد، آن طور که در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده »پنج اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان، آذربایجان غربی، خراس��ان رضوی، خراسان شمالی 
و گلس��تان در س��ال تحصیلی۱۳۹۵-۱۳۹۴ بیش��ترین فراوانی 
نس��بی بازماندگان از تحصیل را داش����ته اند ک��ه در همین پنج 
اس��تان در س����ال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز دارای بیش��ترین 
فراوانی نس��بی هستند. از میان همه اس����تان های کشور، استان 
سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک  
تحصیل وضعیت بس����یار نامناسب تری دارد به نحوی که در سال 
تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ نفر معادل بیش از 
۱۸.۲ درصد از جمعیت دانش آموزی این استان بازمانده از تحصیل 
هس��تند و در س��ال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ بی��ش از ۴ درصد از 
جمعیت دانش آموزی آن اس����تان ترک تحصی��ل کرده اند.«این 
گزارش به این نتیجه رس��یده ک��ه »به طور کلی می توان گفت که 

بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است.«

معاون بهداش��ت دانشگاه 
با  ای��ران  پزش��کی  علوم 
اش��اره ب��ه کاه��ش ۵۰ 
رش��د  ن��رخ  درص��دی 
جمعیت در ایران و با بیان 
اینکه مطابق پیش بینی ها 
این خط��ر وجود دارد که 
از س��ال ۱۴۲۰ ب��ه بعد 
رشد جمعیت منفی شود، 
گف��ت: این درحالیس��ت 
که نرخ پایین باروری در 

برخی از اس��تان ها و خانواده های با رفاه بیشتر 
و درآمد باالتر می تواند نشان دهنده برجسته تر 
بودن نقش فرهنگ بر مسائل دیگری مانند رفاه 
اقتصادی باشد.دکتر سیدمحمد طباطبایی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی رشد 
جمعیت در کش��ور طی س��الیان اخیر، گفت: 
بر اساس بررس��ی های صورت گرفته نرخ رشد 
جمعیت از س��ال ۱۳۶۵ تا س��ال ۱۳۸۵ و در 
طی۲۰ س��ال از ۳.۹ به ۱.۶ و از سال ۱۳۸۵ تا 
س��ال ۱۴۰۰ نیز این نرخ به ۰.۶ کاهش یافته 
اس��ت که ای��ن اتفاق تقریبا در دنیا بی س��ابقه 
استوی با اش��اره به کاهش نرخ رشد جمعیت 
از س��ال ۱۳۹۵ تا س��ال ۱۴۰۰، اظه��ار کرد: 
در واق��ع بر اس��اس آمار طی۵ س��ال این آمار 
از ۱.۲ به حدود ۰.۶ رس��یده اس��ت که یعنی 
در عرض این مدت نرخ رش��د جمعیت کشور 

۵۰ درص��د کاهش یافته 
اس��ت. در واقع در س��ال 
۱۳۹۵ تع��داد موالید در 
کش��ور ی��ک میلی��ون و 
۵۲۸ هزار تن بود که این 
آم��ار در س��ال ۱۴۰۰ به 
یک میلیون و ۱۱۹ هزار 
ت��ن کاهش یافته اس��ت.
او ادامه داد: بررس��ی نرخ 
تعداد  یعنی  کلی  باروری 
فرزن��دان زنده ای که یک 
زن در سنین باروری خود به دنیا می آورد نشان 
می دهد ک��ه این میزان در س��ال ۱۳۹۵ عدد 
۲.۱۲ بوده اس��ت که در س��ال ۱۳۹۹ به ۱.۵۶ 
کاهش یافته اس��ت.او با تاکید ب��ر لزوم اتخاذ 
سیاس��ت هایی برای جلوگی��ری از کاهش نرخ 
جمعیت در کش��ور، تصریح کرد: ایران تا سال 
۱۳۹۴ در زمره کشورهای جوان بوده است اما 
تا س��ال ۱۴۲۹ در دسته کشورهای با جمعیت 
سالخورده قرار می گیرد و ۳۱.۲ درصد جمعیت 
را س��المندان باالی۶۰ س��ال تشکیل خواهند 
داد؛ در واقع در سال ۱۴۲۹ از هر ۳ ایرانی یک 
نفر سالمند خواهد بود. ایران در عرض ۳۵ سال 
از س��ایر کشورهای جوان فاصله گرفته است و 
این امر بخش های مختلف کش��ور را با مشکل 
روبرو خواهد کرد و الزم اس��ت تدابیر الزم در 

این زمینه اتخاذ شود.

خشکی س�دهای باال و پایین دست بهمنشیر 
موج�ب م�رگ نخلس�تان های آبادان ش�ده 
است که بی توجهی به محیط زیست آبادان و 

خرمشهر تبعات گرانی به دنبال دارد


