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 مريم بابايي/قتل معلم فيزيك 
در كالس درس در دبيرس��تاني 
در شهرس��تان بروجرد از س��وي دانش     آم��وزي كه براي 
توجيه غيبت به همراه پدر به مدرس��ه آمده بود، اين روزها 
جامعه فرهنگيان كشور را تحت تاثير قرار داده است. معلم 
فيزيك آن طور كه گفته مي شود »آرام و بي حاشيه« بوده و 
خصومتي با دانش آموز نداشته، تنها اخبار غيرموثق از انگيزه 
دانش آموزي كه در حال حاضر متواري است و پدر به جاي 
او بازداشت شده اين است كه نمره فيزيك او در كارنامه 45 
روزه صفر بوده است. دليلي كه به تنهايي نمي تواند انگيزه 
دانش آموز 15 س��اله براي قتل معلم به بدترين ش��كل با 
ضربات چاقو در مقابل چشم دانش آموزان باشد. زوايه هاي 
روانشناسانه و ش��رايط خانوادگي و شخصيتي دانش آموز 
همچنان نامشخص اس��ت. اما آنچه در اين گزارش به آن 
پرداخته شده، ش��رايط مدرسه يي اس��ت كه اين اتفاق در 
آن افتاده است. دبيرستان دولتي با بيش از 500 دانش آموز 
در يكي از مناطق حاشيه يي شهرس��تان بروجرد. به گفته 
يكي از معلمان اين دبيرستان پسرانه دولتي در گفت وگو 
با »اعتماد« اين مدرس��ه تنها براي دانش آموزان سال اول، 
شش كالس دارد كه جمعيت حاضر در كالس ها كمتر از 
35 دانش آموز نيس��ت و در مواردي به 38، 40 و باالتر هم 
مي رس��د. به گفته اين معلم، كالس��ي كه اين اتفاق در آن 
افت��اده نزديك ب��ه 40 دانش آموز داش��ته و از كالس هاي 
پرجمعيت و شلوغ مدرسه بوده است. تعداد مشاور در اين 
مدرس��ه به ازاي 500-400 دانش آموز تنها يك نفر است 
كه به طور دايم در مدرس��ه حضور ندارد. ب��اال بودن تعداد 
دانش آموز و غيرقابل كنترل بودن آنها ويژگي اي است كه 
در مورد اين دبيرستان پسرانه گفته مي شود. آنچه اين روزها 
به عنوان چالش مدارس دولتي مطرح اس��ت، نوعي»كم 
اهميتي« و »بي توجهي« مس��ووالن به اي��ن نوع مدارس 
است. سياست دولت يازدهم براي بهبود وضعيت آموزش و 
پرورش و حل مشكالت بودجه يي تقويت مدارس خصوصي 
است. مدارس دولتي با كمبود سرانه آموزشي، جمعيت باال 
و كالس هاي شلوغ مواجهند و بنا برآمار با استاندارد جهاني 
نسبت معلم به دانش آموز فاصله زيادي دارند. كمبود معلم 
پرورشي و مشاور در مدارس و ارتباط نگرفتن دانش آموزان 

با آنها از ديگر چالش هاي اين مدارس است. 
واگذاري مدارس دولتي و خريد خدمت از مدارس 

خصوصي
كس��ري بودج��ه و سياس��ت دول��ت يازده��م ب��راي 
خصوصي س��ازي آموزش و پ��رورش منجر به دنبال ش��دن 
طرح هاي��ي همچون خري��د خدمت از م��دارس خصوصي، 

واگذاري مدارس دولتي به نهادها و سازمان هاي غير دولتي از 
سوي معاونت مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش و فروش 
اين مدارس و تبديل آنها به مكان هايي با كاربري تجاري شده 
است. دنبال كردن اين سياس��ت ها به نظر كارشناسان باعث 
كم توجهي به كيفيت مدارس دولتي شده است. از طرف ديگر 
هزينه باالي مدارس غيردولتي باعث شده همچنان باالترين 
درصد دانش آموزان در مدارس دولتي مش��غول باشند. بنابر 
آمار رسمي تنها يك ميليون و 200 دانش آموز در مدارس غير 
دولتي تحصيل مي كنند يعني چيزي حدود بيش از 90درصد 

دانش آموزان در مدارس دولتي مشغولند كه با كمبود سرانه 
آموزشي، معلم و مش��اور رو به رو هس��تند. از طرفي آموزش 
و پرورش در اي��ن دوره صحبت از خري��د 500 هزار صندلي 
خالي مدارس غيردولتي كرده است. شهريه هاي ميليوني كه 
در مواردي به 20 ميليون هم مي رسد دليل خالي ماندن اين 
مدارس است. خريد خدمت و فرستادن دانش آموزان مدارس 
دولتي به اين مدارس يكي از سياست هاي آموزش و پرورش 
اس��ت كه اين اقدام نيز به دليل مش��خص نبودن چگونگي 
انتخاب دانش آموزان انتقادات زيادي را به دنبال داشته است.  

به گفته كارشناسان آموزشي  با اين شيوه ،مدارس دولتي  
ازدانش آموز زرنگ و درس��خوان خالي مي ش��ود وكار معلم و 
مدير و ناظم در چنين مدارس��ي به مراتب سخت تر است. از 
طرف ديگر با وج��ود افزايش 2۶ درص��دي بودجه آموزش و 
پرورش سال 93 نسبت به س��ال قبل، اين وزارتخانه در سال 
جاري با ش��ش هزار ميلي��ارد تومان كس��ري بودجه مواجه 
اس��ت. در حال حاضر به گفته وزير آموزش و پرورش بيش از 
98/5 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق 
كاركنان مي ش��ود كه اين وضعيت نيز مس��تقيما به كاهش 

كيفيت مدارس دولتي منجر مي شود. 

پايين بودن نسبت معلم به دانش آموز در مدارس دولتي
مس��ووالن آم��وزش و پ��رورش مي گويند» ب��ه ازاي هر 
11دانش آموز، يك معل��م داريم كه با اين آمار از كش��ورهاي 
اروپايي باال تر و در حد كش��ور هاي بس��يار پيش��رفته مانند 
س��وييس هس��تيم.« معيار آمارگيري آنه��ا ظاهرا جمعيت 
12ميليوني دانش آموزان و تعداد يك ميليون فرهنگي است. 
در حالي كه از يك ميليون فرهنگي ح��دود 38 درصد آنها در 
بخش هاي اجرايي، خدماتي و اداري آموزش و پرورش مشغول 
هستند كه با كم كردن اين تعداد نسبت معلم به دانش آموز به 
1 به 17 مي رسد. اين نسبت در شهرستان و روستاها به يك به 
22 و در مناطق محروم به يك به 35 هم مي رسد. نتيجه اين 
وضعيت كالس هاي شلوغي مي شود كه كنترل آن خصوصا در 

دبيرستان هاي پسرانه بسيار دشوار مي شود. 

حضور چند ساعته مشاور در مدارس
بنا به گفته مسووالن آموزش و پرورش هم اكنون 18 هزار 
و 200 مش��اور و 57 هزار معاون و مربي پرورش��ي رسمي در 
كشور به همراه پنج هزار مربي قرآني در حال فعاليت هستند. 
بنا به آمار رسمي در حال حاضر حداقل با كمبود هشت هزار 
مربي امور تربيتي در مدارس كشور روبه رو هستيم. به عبارتي 
18 هزار مشاور در مدارس كشور براي 12 ميليون دانش آموز 
در حال فعاليت هستند كه سهم هر 15 دانش آموز يك ساعت 
مشاوره در هفته است. نتيجه اين وضعيت حضور چند ساعته 
مش��اور در مدارس دولتي در هفته اس��ت. به گفته مشاوران 
مدرسه در گفت وگو با »اعتماد« اين چند ساعت در هفته نيز 
به اموري همچون كارهاي اداري، تشكل پرونده دانش آموزان 
و... مي گذرد و عمال ارتباطي با دانش آموزان شكل نمي گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه يك��ي از باالترين آماره��اي بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي مربوط به رشته هاي روانشناسي 
و مشاوره است. در حال حاضر نرخ بيكاري در علوم رفتاري و 

اجتماعي 20/1 درصد است.
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دبيرستان بروجرد يك مشاور براي 500 دانش آموز  دارد

هزار و يك گره آموزش و پرورش با مدارس دولتي
گزارش 

مرگ خاموش 

محيط زيست؛ قرباني ناديده تحريم هاي بين المللي 
 به عقيده كارشناسان بين المللي عزم جدي ايران براي توسعه 
سريع و مستقل، با وجود فشارهاي بين المللي بر سر برنامه هسته يي، 
اثرات مخرب جدي بر محيط زيست كش��ور وارد كرده است. اين 
اثرات به مرزهاي ايران محدود نبوده و نسل هاي متعددي از ايرانيان 
را تحت الش��عاع قرار خواهد داد. ب��ا اين وجود محيط زيس��ت در 
مذاكرات هسته يي هيچ جايگاهي ندارد.  دكتر كاوه مدني - استاد 
مديريت محيط زيست در مركز سياست هاي محيط زيست امپريال 
كالج لندن- و نازنين سروش - تحليلگر سياسي خاورميانه- در مقاله 
اخير خود در گاردين از اثرات ناديده زيست محيطي تحريم هاي بين المللي عليه ايران پرده 
برداشته اند و كارايي تحريم ها را به عنوان ابزاري براي »تحت فشار قرار دادن كشورها براي تغيير 
سياست بدون تاثيرات منفي بر حقوق انساني امنيت و بقا« مورد پرسش و نقد قرار داده اند. اين 
يادداشت برگرداني اس��ت از اين مقاله گاردين.  در تئوري، تحريم ابزاري است سياسي براي 
منزوي ساختن و ضربه زدن به اقتصاد كشور تحريم شونده؛ تا در پي  آن، كشور مورد نظر ناچار به 
تغيير خط مشي ها و سياست هاي كالن خود شود بدون اينكه اثري بر حقوق انساني زيستن و 
امنيت شهروندان كشور تحريم شونده داشته باش��د. در مقابل كشور مورد تحريم مي تواند از 
راهكارهاي متفاوتي براي تحليل فش��ارهاي اقتصادي ناش��ي از تحريم استفاده كند اما اين 
راهكارها ممكن اس��ت به بخش هاي اقتصادي ضربه وارد كند. به طور خاص در مورد ايران، 
مي توان گفت تحريم ها به تمايل هرچه بيشتر براي تسريع توسعه و گسترش زيرساخت هاي 
منابع آب، توليد انرژي و تامين امنيت غذايي  دامن زده اس��ت. به ياري سياست هاي داخلي ، 
ايران توانسته است فشارهاي ناشي از تحريم ها را كاهش دهد، اما پيامد هاي محيط زيستي اين 
سياست ها باقي مانده است. تبديل كارخانجات پتروشيمي  به پااليشگاه هاي نفت، از جمله 
سياست هاي واكنشي به تحريم هاست. تا سال ١٣٨٩، ايران 40 درصد از سوخت مصرفي مورد 
نياز خود را از طريق واردات تامين مي كرده است. پس از وضع جريمه هاي سنگين براي فروش 
بنزين به ايران توسط باراك اوباما، واردات سوختي ايران به ميزان 75 درصد كاهش يافت. در 
پاسخ، ايران پااليشگاه هاي خود را گسترش داد به پااليش و توليد سوختي دست زد كه برخي 
آن را عامل اصلي  آلودگي  مهلك هواي كشور مي دانند. توسعه شتابان زير ساخت  ها و سازه هاي 
آبي  به همراه اعطاي يارانه هاي هنگفت در بخش كش��اورزي نمونه هاي ديگري از اين دست 
سياست ها هستند؛ سياست هايي  كه براي پيشبرد توسعه كشور تحت فشار هاي ناشي از حمله 
عراق، تحريم هاي بين المللي و تهديدات موجود براي امنيت غذايي  كش��ور ضروري به نظر 
مي رسيدند. در حال حاضر، ايران سومين كشور سدساز جهان است. نتيجه اين سياست اما 
خش��كيدن رودخانه ها، و همچنين مصرف بي رويه منابع آب زيرزميني و آب هاي سطحي و 
تخريب تاالب ها در كشوري كه در آن معاهده بين المللي رامسر براي حفاظت از تاالب ها در 
سال 1349 امضا شده است. ديگر بخش هاي محيط زيس��ت ايران نيز متاثر از سياست هاي 
واكنشي به تحريم ها بوده اند. سياست هايي كه از پيامدهاي فراگير محيط زيستي و ناشي  از 
توسعه شتابزده چشم پوشيده اند. پرواضح است كه در پي  محدوديت هاي ناشي  از تحريم ها و از 
سر اجبار، حفاظت از محيط زيس��ت در زمره  آخرين اولويت ها قرار گرفته است. عالوه بر اين 
شرايط، اياالت متحده امريكا با سوءاستفاده از قدرت سياسي خود اقدام به محدود و مسدود 
كردن برخي  كمك ها و تسهيالت مالي  نهاد هاي بين المللي )نظير برنامه پيشرفت و توسعه ملل 
متحد )UNDP( و تسهيالت جهاني  محيط زيست )GEF( براي مقاصد محيط زيستي  كرده 
است كه موجب تحليل بيشتر منابع محيط زيستي ايران شده است. اين در حالي است كه بر 
اس��اس قواعد بين المللي اين نهادها بايد فاقد هر گونه محدوديتي در جهت كمك به بهبود 
وضعيت زندگي  معيشتي و محيط زيستي در كش��ورهاي در حال توس��عه باشند. با وجود 
فشار هاي بين المللي، ايران توانسته اس��ت به صادرات نفت و گاز خود، ساخت پااليشگاه ها و 
توسعه سد سازي ادامه دهد. اما ابعاد محيط زيستي اين توسعه مستقل و شتابزده شامل افزايش 
چشمگير آلودگي ، تقليل منابع آبي، تسريع جنگل زدايي و بيابان زايي  و تحليل تنوع زيستي 
هستند. فارغ از اينكه آيا آنچنان كه بعضي از مسووالن مي گويند اين مصائب محيط زيستي 
بخشي از مقاصد تحريم ها بوده اند يا خير، بي شك عواقب محيط زيستي تحريم ها از مرزهاي 
ايران فراتر رفته و اثرات آن بر نسل هاي آينده سايه خواهد افكند كه نشان مي دهند كه تحريم ها 
ناقض آشكار حقوق بش��ر در منطقه اس��ت. اما توافق اخير امريكا و چين بر سر كاهش توليد 
گازهاي گلخانه يي كه مي توان آن را به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مذاكرات بين المللي بر سر 
تغييرات اقليمي و گرمايش زمين قلمداد كرد، حاكي  از بلوغي نوپا در نگاه رهبران سياس��ي 
نسبت به مسائل زيست محيطي است كه نويد مي دهد اين رهبران به اين باور رسيده اند كه 
اين گونه مسائل مرز پذيري سياسي و جغرافيايي نداشته و حل آنها نيازمند عزم و تالشي جهاني  
است. گفتني است كه مشكالت محيط زيستي ايران از چشم مجامع بين المللي هم دور نمانده 
است. سازمان بهداشت جهاني  )WHO(، چهار شهر ايران را در رده ١٠ شهرآلوده جهان قرار 
داده است. اهواز، ش��هر نفت خيز و صنعتي  خوزس��تان، آلوده ترين شهر جهان است. غلظت 
آالينده ها در اين شهر سه  برابر بيشتر از شهر پكن است كه همواره به عنوان يكي از آلوده ترين 
شهرهاي جهان شناخته مي شود. سنندج )رتبه ٣(، كرمانش��اه )رتبه ٦( و ياسوج - پايتخت 
طبيعي ايران- )رتبه ٩(، ديگر شهرهاي آلوده ايران در رده جهاني هستند كه علت آلودگي آنها 
فعاليت هاي صنعتي، گرد و غبار مهاجر از عراق و سطح كيفي پايين بنزين مصرفي هستند. در 
كمال تعجب، تهران در زمره ١٠ شهر آلوده جهان قرار نگرفته است. بحران وخيم آب در ايران، 
گواه ديگري بر مشكالت محيط زيستي كشور است. درياچه ها و رودخانه ها يكي پس از ديگري 
خشك مي ش��وند. درياچه اروميه كه روزي بزرگ ترين درياچه ش��ور در خاورميانه بود، رو به 
خشكي كامل است. زاينده رود، - پشتيبان توسعه و بقا در مركز ايران- در اكثر ايام سال بي آب 
است. تاالب ها در نقاط مختلف كشور خشك مي شوند و كيفيت آب در پاره يي نقاط پر جمعيت 
به شدت رو به افول است. خشكيدن آب هاي سطحي موجب ازدياد ريزگرد ها در مناطق مختلف 
شده است. ريزگرد ها صدمه جدي به كش��اورزي و طيور وارد مي كنند و سطح كيفي زندگي  
ساكنان اين مناطق را پايين مي آورند كه در نهايت كوچ اجباري از اين مناطق را به دنبال خواهد 
داشت. كاهش چشمگير آب هاي سطحي، برداشت بي رويه از منابع تجديدناپذير زيرزميني  را 
ترغيب كرده است. از اين رو، ايران در حال هزار يكي  از بزرگ ترين استخراج كنندگان آب هاي 
زيرزميني در دنيا محسوب مي شود كه در آن سطح آب زير زميني در مدت زمان نسبتا كوتاهي 
به شدت افول كرده است و موجب نشست عمده زمين در برخي  نقاط كشور شده است. تخمين 
زده مي شود كه ايران 70 درصد منابع آب زيرزميني خود را مصرف كرده است؛ به نظربعضي 
كارشناسان كاهش جدي كيفي و كمي  آب زيرزميني مساله ملي محيط زيستي ديگري )پس 
از مساله ملي  درياچه اروميه( است كه ايرانيان بايد در انتظار آن باشند. تنوع زيستي  غني ايران 
در نقطه تالقي  آسيا، آفريقا و اروپا، در پي  تخريب زيست بوم هاي طبيعي كه حاصل از توسعه 
روزافزون شهرنشيني، آلودگي هاي صنعتي ، زباله ها و پسماند ها، چراي بي رويه و فزاينده طيور، 
جنگل زدايي، بيابان زايي و فرسايش خاك است، به طرز نگران كننده يي آسيب ديده است. به 
لطف فعاليت هاي مخرب انساني ، يوزپلنگ آسيايي )چيتا(،  خرس سياه آسيايي، آهوي گواتردار 
ايراني  و گوره خرآسيايي )ايراني ( از جمله گونه هاي با ارزش رو به انقراض هستند. فارغ از اينكه 
توافقي بر سر برنامه  هسته يي ايران حاصل و تحريم ها لغو يا سبك تر شوند، در نبود عزم راسخ و 
سرمايه گذاري كالن، مش��كالت محيط زيستي كشور حل نخواهند ش��د. با اينكه بي شك 
نمي توان تحريم ها را به عنوان علت العلل مش��كالت محيط زيس��تي  ايران برشمرد، از نقش 
تشديد كننده آنها نيز نمي توان چشم پوشيد. اثرات محيط زيستي تحريم ها سطح زندگي  و 
سالمت نسل هاي متفاوتي از ايرانيان را تحت تاثير قرار خواهد داد، حتي آنان كه حتي هنوز 
چشم بر جهان نگشوده اند و نقشي  در سياست ها و مذاكرات هس��ته يي نداشته اند. بنابراين 
تحريم ها را مي توان به عنوان جنگي سرد و خاموش عليه ايران قلمداد كرد كه آثار آن محدود به 
عصر كنوني نخواهد بود. پيامدهاي محيط زيستي تحريم ها، اما، جنبه ديگري نيز دارند: مشكالت 
محيط زيستي مرز هاي سياسي را به رسميت نمي شناسند. ايران از گزند و پيامد هاي بي ساماني و 
بي ثباتي همسايگانش، عراق و افغانستان، در امان نبوده است. عدم ثبات سياسي در افغانستان و و 
اختالفات موجود بر سر سهم ايران از رود هيرمند تاثيري نسبتا بسزايي در خشكيدن درياچه 
هامون در شرق ايران داشته است كه كشاورزي را در اين منطقه مختل كرده و به ازدياد توفان هاي 
شن و گرد و غبار در منطقه منجر شده كه كوچ اجباري دسته يي از مردمان اين نواحي را به دنبال 
داش��ته اس��ت. غرب ايران هم در معرض ريزگردهاي مهاجر ناش��ي از س��وءمديريت اراضي و 
خشكيدن مانداب هاي )گونه يي از تاالب( عراق بوده است. اثرات اين ريزگرد ها حتي به پايتخت 
ايران نيز رسيده است و آن را به يكي از علل اصلي آلودگي  هواي تهران تبديل كرده است با اينكه 
تهران از مرزهاي اين همسايه غربي 550 كيلومتر فاصله دارد. حتي اگر بپذيريم كه آنچنان كه 
غرب ادعا مي كند تحريم ها تنها و تنها ايران را نش��انه گرفته اند همان طور كه مشكالت محيط 
زيستي كشورهاي همسايه ايران را تحت الشعاع قرارداده، مشكالت اساسي  محيط زيستي  ايران، 
از جمله افزايش آلودگي هوا، كاهش تنوع زيستي ، بيابان زايي، جنگل زدايي و خشكيدن منابع 
آبي  نيز عاقبت مرز هاي جغرافيايي و سياسي را در نورديده و اثرات مهلك منطقه يي و حتي جهاني  
بار خواهند آورد. با اين حال، به دليل بديهي، مناقشات و مذاكرات بر سر تحريم ها عموما متمركز بر 
پيامدها و جنبه هاي اقتصادي- سياسي هستند و احوال چند دهه اخير ايران و منطقه و مذاكرات 
هسته يي گواه آن است كه هم طرف تحريم كننده و هم طرف تحريم شونده از پيامد هاي مانا، پويا 
و ناخوشايند محيط زيستي  تحريم ها كامال غافل اند. بنابراين با وجود اينكه با توجه به توافق اخير 
امريكا و چين به نظر مي رسد كه مباحث توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست وگرمايش زمين 
در دستور كار قدرت هاي سياسي جهان قرار گرفته است، متاسفانه نمي توان به توجه به محيط 
زيست در مذاكرات هسته يي ايران و گروه ١+٥ اميد چنداني داشت. در اين ميان جاي اين سوال 
وجود دارد كه سياس��تمداران غربي كه خود را س��ردمدار حقوق بشر قلمداد مي كنند چگونه 
مي توانند از آثار اين جنايت خاموش خود عليه ايرانيان و مردمان دهكده جهاني غافل باشند؟ آيا 

قوانين حقوق بشرفقط در موارد خاص كاربرد دارد؟
٭  متخصص آب و محيط زيست، دانشگاه ملبورن

 »فرهادي« به روايت 
چهار چهره  ماندگار 

ايس�نا| محمد فرهادي، وزير پيشنهادي 
علوم روز چهارش��نبه براي اخذ راي اعتماد 
به مجلس مي رود. سعيد سهراب پور، چهره 
ماندگار سال 83 در رشته مهندسي و قائم 
مقام بنياد ملي نخبگان گف��ت: در آموزش 
عالي فرهادي را از نظر تجربه و سابقه علمي 
قبول دارند و به او احترام مي گذارند.  س��يد 
حسن حسيني، عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران و چهره ماندگار س��ال 83 در رش��ته 
علوم انساني گفت: فرهادي به دليل سطح 
علمي باال يكي از بهترين گرينه هاي مطرح 
شده اس��ت. يوس��ف ثبوتي، چهره ماندگار 
سال 80 در رشته رياضيات و فيزيك درباره 
ش��خصيت وزير پيش��نهادي علوم گفت: 
فرهادي از هر نظر فردي شايس��ته اس��ت 
و س��ابقه كار بس��ياري دارد. رضا ملك زاده 
،معاون وزير بهداشت و چهره ماندگار سال 
82 رش��ته پزش��كي و علوم تجربي گفت: 
فرهادي فرد باتجربه ي��ي در وزارت علوم و 

همچنين وزارت بهداشت است .

معاونت زنان رياست جمهوري موظف به ارايه 
گزارش عملكرد خود به مجلس هر شش ماه 
ايسنا يكبار شد   

تبادل اطالع��ات س��ازماني ش��هرداري در 
شبكه هاي اجتماعي ممنوع شد    ايلنا
ايسنا 500 كودك كار در تهران بيمه شدند 
ايسنا دانشجويان عالمه وام ازدواج مي گيرند     

ظرفي��ت تامين ي��ك چه��ارم آب مصرفي 
شهروندان تهراني، از باران    ايسنا

دس��تورالعمل هاي بوفه م��دارس بازنگري 
مي شود   ايلنا
13/5 درصد تهراني ها باالي ۶0 سال   تسنيم

مسعود س��لطاني فر، رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان 
اينكه ظرف 11 س��ال آينده تعداد هتل هاي 
موجود 4 ستاره كشور بايد دو برابر شود، گفت: 
بايد تا سال 2025 حدود 250 هتل 4 ستاره در 
تسنيم كشور ساخته شود   

عب��اس صداق��ت، ريي��س اداره اي��دز وزارت 
بهداش��ت گف��ت: 38/9 درصد از اف��راد مبتال 
به اي��دز در س��ال 92 از طريق رابطه جنس��ي 
فارس غيرايمن، به اين ويروس مبتال شده اند.  

ايلنا| اسماعيل كهرم، مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست در امور محيط طبيعي 
گفت: وزارت بهداشت بايد وضعيت آلودگي آب تهران را به دقت بررسي و نتيجه صحيح را به 
مردم گزارش كند. سفره هاي آب زير زميني تهران توسط چاه هاي جديد كه حاوي فاضالب 
و فضوالت انساني هستند، احاطه شده اس��ت، بنابراين آلودگي آب تهران مساله يي دور از 
ذهن نيست. اس��ماعيل كهرم در ارتباط با آلودگي آب تهران گفت: يكي از اعضاي شوراي 
شهر مساله آلودگي آب تهران را عنوان كرده و همچنين اظهار كرده است كه مستنداتي در 
اين زمينه دارد، بنابراين وزير بهداشت بايد كميته يي را تعيين كند تا اين مستندات بررسي 
و جوابي صحيح و دقيق را به م��ردم بدهد. وي با بيان اينكه اكنون 49 درصد از آب ش��رب 

تهران از چاه ها تامين مي شود، افزود: س��فره هاي آب زير زميني تهران نيز توسط چاه هاي 
جديد كه حاوي فاضالب و فضوالت انساني هستند، احاطه ش��ده است، بنابراين آلودگي 
آب تهران مساله يي دور از ذهن نيست. وي در پايان افزود: سازمان حفاظت محيط زيست 
با توجه به البراتوارهايي كه در اختياردارد، آب تهران را آزمايش كند و نتيجه اش را در اختيار 
مردم بگذارد. موضوع آلودگي آب تهران از سوي رحمت اهلل حافظي، رييس كميته سالمت 
شوراي ش��هر در هفته هاي گذشته مطرح ش��د. اين موضوع بالفاصله از سوي سيد حسن 
قاضي زاده هاش��مي، وزير بهداش��ت  ومديرعامل آبفاي تهران تكذيب شد. وزير بهداشت 

معتقد است: آب تهران سالم است.

وزارت بهداشت درباره وضعيت آب تهران به مردم گزارش دهد

سر خط خبرها

خبر

    حميدرضا خالدي/ يكصد و دوازدهمين 
جلسه ش��وراي ش��هر را مي توان به نوعي 
جلسه اختصاصي كارتن خواب هاي تهران 
ناميد چرا كه بيش��ترين وقت و مهم ترين 
مصوبه دي��روز را ب��ه خود اختص��اص داد. 
نقطه آغ��از اين بحث س��خناني ب��ود كه 
رييس كميس��يون عم��ران و حمل و نقل 
شورا درمورد كارتن خواب ها مطرح كرد و 
گفت: خبري به نقل از شهردار تهران مبني 
بر حض��ور 15 هزار كارتن خواب در ش��هر 
تهران درج شد كه اين امر با توجه به اينكه 
هوا رو به سردي مي گرايد ما را نگران كرده 
است. معتقديم اگر به اين موضوع به صورت 
جدي پرداخته نشود در آينده با مشكالت 

بسيار جدي تري نيز مواجه خواهيم بود. 
دنيا مال��ي افزود: آم��ار كارتن خواب ها 
در س��ال هاي گذش��ته بالغ بر چهار تا پنج 
هزار نفر بود كه رشد فزاينده اين آمار جاي 

نگراني دارد. 
وي هش��دار داد: اعتي��اد و فرزندان كار 
از جمله عوام��ل كارتن خوابي هس��تند و 
موض��وع نگران كننده ديگر اين اس��ت كه 
نس��بت زنان كارتن خ��واب ني��ز در حال 
افزايش اس��ت. پس از س��خنان دنيا مالي 
كليپ��ي درهمين م��ورد يعن��ي وضعيت 
كارتن خواب هاي شهر تهران پخش شد كه 
حاضران را بس��يار متاثركرد و بهانه يي شد 

براي ادامه اين بحث. 
رييس كميته اجتماعي ش��وراي شهر 
درهمين زمينه با تقدير از توجه دنيا مالي به 
موضوع كارتن خواب ها گفت: ما تنها كارتن 
خواب ها را نگهداري مي كنيم در حالي كه 
بهتر اين اس��ت با بهره گيري از مددكاران 
متخصص اجتماعي و مداخله آنان اين افراد 

را به صحنه اجتماع بازگردانيم. 
فاطمه دانشور در ادامه با تاكيد بر تعامل 
دستگاه هاي دولتي با ش��هرداري گفت: در 
حال حاضر ش��هرداري با اينكه ساماندهي 
كارتن خواب ها جزو وظايف س��ازماني اش 
نيست اما از سازمان هاي متولي بهتر عمل 
كرده اس��ت. براي حل اي��ن معضل وزارت 
كار و رفاه، سازمان تامين اجتماعي، وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و وزارت بهداش��ت و 
درمان نيز باي��د جدي تر به صحنه بياند و با 
شهرداري تعامل كنند. رييس كميته ايمني 
نيز در ارتباط با ساماندهي كارتن خواب ها 
گفت: با ش��روع فصل س��رما طبيعي است 
كه تعداد افرادي كه به گرمخانه ها مراجعه 
مي كنند افزايش مي ياب��د. البته فضاهايي 
را كه ش��هرداري ايجاد كرده، انصافا فضاي 
آرام و مناسبي است كه بعضا افراد دانشجو 
ني��ز در اي��ن گرمخانه ه��ا حض��ور دارند. 
معصومه آباد ادامه داد: در جلس��ه يي كه با 

مدير كل بهزيس��تي اس��تان تهران برگزار 
ش��د بر اين نكته تاكيد ش��د ك��ه حضور 
مددكاران تخصصي يك الزام در ساماندهي 
كارتن خواب هاس��ت و اين در حالي اس��ت 
كه به عقيده سازمان بهزيستي هزينه هاي 
ش��هرداري در اين مورد در برخي مسير ها 

روند تخصصي ندارد. 
رييس كميته ايمني ش��ورا اضافه كرد: 
با توجه به اينك��ه ش��هرداري در قبال اين 
اقدامات مسووليت قانوني ندارد چه بهتر كه 
اين موضوع از طريق شوراي عالي استان ها 
مطرح تا وظايف ش��هرداري در اين زمينه 
مشخص شود. رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران هم به عنوان س��ومين سخنران اين 
جلسه درمورد بحث ياد شده با بيان اينكه 
موضوع ساماندهي كارتن خواب ها مدت ها 
اس��ت دغدغه ش��ورا بوده گف��ت: در اين 
موضوع بايد دقت داشت كه نه تنها وزارت 
بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي بلكه 
دادس��تاني هم حضوري فعال داشته باشد 
چرا كه نگهداري افراد تخلف اس��ت اما در 
نظر داشته باشيد در ش��ب هاي يخبندان 
تهران در سال هاي گذشته نمي توانستيم 
كارتن خواب ها را رها كنيم. وي ادامه داد: در 
ميان افراد كارتن خواب، دانشجوياني بودند 
كه در وضعيتي اسفناك درس مي خواندند 
و در چنين ش��رايطي ش��هرداري اقدام به 
انتقال آنان به گرمخانه ها مي كرد و متاسفانه 
اين وظيفه به عهده شهرداري تا امروز مانده 
در حالي كه تعداد كارتن خواب ها نيز رو به 
ازدياد اس��ت چرا كه مهاجرت به تهران در 

حال افزايش است. 
رييس ش��وراي عالي اس��تان ها گفت: 
تعامل دس��تگاه هاي دولتي با ش��هرداري 
هرچه سريع تر بايد صورت گيرد و ما نيز در 
شوراي عالي استان ها پيگير آن هستيم كه 

وظايف قانوني شهرداري مشخص شود. 
در ادامه جلس��ه غير علني ديروز بحث 
آب و آلودگ��ي آن ه��م به ش��كلي كلي و 
مختصر مطرح شد. آن هم از سوي غالمرضا 
انصاري كه از رييس شورا خواست تا از مدير 
عامل س��ازمان آبفا دعوت كنن��د با حضور 
درشورا گزارشي را در خصوص وضعيت آب 

تهران ارايه كند. 

تعيين خزانه دار شورا
انتخاب خزانه دار هم يكي از دستورات 
جلس��ه ديروز ش��ورا بود كه براس��اس آن 
حبيب كاش��اني از س��وي رييس شوراي 
ش��هر معرفي ش��د. اين در حالي است كه 
به پيش��نهاد غالمرض��ا انص��اري، ولي اهلل 
ش��جاع پوريان نيز براي خزان��ه داري اعالم 

كانديداتوري كرد. 

درجلسه غيرعلني شوراي شهرمطرح شد 

نياز به كمك شهرداري براي ساماندهي كارتن خواب ها

سينا خاتمي ٭

دستورفاني براي حمايت قضايي ويژه از خانواده معلم بروجردي
رييس مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، از دستور وزير آموزش وپرورش براي حمايت قضايي 
ويژه از خانواده معلم بروجردي خبر داد. عليرضا جدايي اظهاركرد: روز شنبه متاسفانه در حادثه يي باور نكردني دانش آموز 
يكي از دبيرستان هاي شهرستان بروجرد دبير فيزيك مدرسه خود را مورد حمله قرار داد كه متاسفانه بر اثر ضربه چاقوي اين 
دانش آموز ، معلم بروجردي در بيمارستان درگذشت.رييس مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش درباره 
جزييات اين حادثه افزود: براساس بررسي هاي اوليه صورت گرفته اين دانش آموز به همراه ولي خود به مدرسه مراجعه مي كند 
و با مشاهده نمره درس فيزيك، به كالس درسي معلم كه در حال تدريس بود رفته و با چاقو به وي حمله مي كند. وي از پيگيري 
اين حادثه به صورت ويژه براي روشن شدن ابعاد قضيه و صيانت از حقوق اين معلم خبر داد و خاطرنشان كرد: انتظار مي رود 
مراجع انتظامي و قضايي نسبت به واكاوي ابعاد مختلف حادثه وپيگيري حقوق اين همكار شايسته فرهنگي در كوتاه ترين 
زمان، اقدامات جدي به عمل آورند. جدايي تصريح كرد: به دستور وزير آموزش وپرورش معاونت حقوقي اين وزارتخانه مامور 
شده است در همه مراحل رس��يدگي به اين پرونده حمايت قضايي ويژه از خانواده مرحوم محسن خشخاشي را انجام دهد.

رييس مركز اطالع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اهميت اخبار آموزش وپرورش و تاثير آن در سطح 
جامعه از اصحاب رسانه خواست همانند گذشته، در تنظيم و توزيع اخبار دقيق اين حادثه دقت و صحت را مورد عنايت ويژه 
قرار دهند. وي، درگذشت اين معلم گرامي را به جامعه فرهنگيان فرهيخته استان لرستان و شهر بروجرد و خانواده معزز آن 

مرحوم تسليت و تعزيت گفت.


