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دغدغه

خواستار بهسازی آموزش و پرورش باشیم

زنــدگــی
فردا

مهدی بهلولی

کارشناس آموزشی

«هر بار که ش��بکههای خبری را روشن میکنم
و میبین��م که درب��اره یک حمله تروریس��تی
انتحاری دیگر داعش گ��زارش میدهند ،برای
دانشآموزانم نگران میش��وم .ن��ه برای ایمنی
فیزیکیش��ان ،بلک��ه ب��رای احس��اس هویت
و تعلقش��ان بهعن��وان ی��ک بچه مدرس��های
بریتانیایی.
همچون بیشتر مدرسههای شرق لندن ،اکثریت
دانشآموزان من هم مسلمان هستند .مدرسه،

۴

خانهای برای فرهنگها و دینهای متفاوت است
و دانشآموزان بیآنکه خود بدانند س��طحی از
مدارا و ش��کیبایی را از خود نشان میدهند که
با هر س��ازمان بزرگس��الی که من میشناس��م
برابری میکند.
اما این فضای ش��کیبایی به خطر میافتد؛ چرا
که بخشهای��ی از جامعه ،ب��ه ارزشها و اصول
متعصبانه باور دارند و برخی رس��انهها هم آنها
را میگسترانند».
این بند نخست ،یادداش��ت یک آموزگار لندنی
اس��ت که چندی پیش در  30سپتامبر( 8مهر)
در سایت گاردین منتشر شد.
در ادامه این یادداشت ،نویسنده از دانشآموزان
مس��لمان خ��ود میگوی��د که همچ��ون دیگر

بچههای بریتانیایی ،زبان انگلیسی زبان نخست
آنان اس��ت ،هری پاتر میخوانن��د ،و فیلمهایی
میبینند که دیگر بچههای بریتانیایی میبینند.
اما با حملههای تروریستی «اسالمی» در مدرسه
با مش��کالتی روبهرو میشوند که تأثیر منفی بر
روحیه آنان میگذارد.
حاال ای��ن خبر را کن��ار رخ��دادی بگذارید که
در روز نخس��ت مه��ر ،برای مدرس��ه «جهاد»
کودکان افغان در ش��هر ش��اهدیه اس��تان یزد
روی داد.
این مدرس��ه متعلق به کودکان افغان اس��ت و
متأس��فانه مردم محل��ه در روز نخس��ت مهر از
بازگشایی آن جلوگیری کردند.
گرچه یکی دو روز بعد ،گویا مش��کل حل شد و
مدرسه به روند کاری معمول خود بازگشت؛ اما

بحث به برخوردهای نادرس��تی برمیگردد که
با کودکان در محیطهای آموزش��ی میش��ود.
ب��ا نگاه��ی ب��ه رس��انههای آموزش��ی جهان،
دس��تکم در سطح کشورهای توس��عه یابنده،
روش��ن میش��ود که ش��وربختانه از این دست
برخوردهای فرهنگی نادرس��ت با کودکان کم
نیست و آنان و آموزش و سرنوشتشان ،فدای ما
بزرگساالن و اختالفهایمان میشوند.
نکته مهم نوع برخوردی اس��ت ک��ه باید با این
رخدادها انج��ام گی��رد .در این ک��ه کار مردم
ش��اهدیه کار نادرستی بوده ،ش��کی نیست؛ اما
اینکه برخ��ی از این رخداد بهانهای بس��ازند و
کل فرهنگ ما ایرانیان را به پرس��ش بگیرند نیز
واقعبینانه و منصفانه نمینماید.
هماکنون چیزی حدود  400هزار کودک اتباع
خارجی در ایران مش��غول تحصیلند که بخش

بزرگی از آنان ،کودکان افغان هستند.
تحصیل ای��ن ک��ودکان ،همواره با یکس��ری
چالشهای فرهنگی و اقتص��ادی روبه رو بوده
اس��ت که به گمان��م هماکنون و در س��نجش
با س��الهای گذش��ته ،ش��اهد وضعیت بهتری
هستیم.
مدرسههای خود ما ایرانیان هم البته بدون کم
و کاس��تیهای فرهنگی و اقتصادی نیست که
بهسازی و بهبود آنها ،یکی از خواستههای طیف
گستردهای از مردم ایران است.
اما به گمانم درست نیست رخدادهایی همچون
رخ��داد ش��هر ش��اهدیه را بهانهای ب��رای نقد
نامنصفانه کل آموزش و پ��رورش و حتی باالتر
(کل فرهنگ ما ایرانیان) کنیم.
همگی ما باید واقعبینان��ه ،منصفانه و آگاهانه،
خواستار بهسازی آموزش و پرورش باشیم.

نوار زرد

تخلف  ۱۱۶مدرسه
فوتبال

تخل��ف  ۱۱۶مدرس��ه فوتب��ال ب��رای
مسئوالن محرز ش��ده و حاال با تعطیلی
و پلمب این مراک��ز ،به زودی به تخلفات
مختلف افراد فعال در این  ۱۱۶مدرس��ه
فوتبال در قوه قضائیه رس��یدگی خواهد
شد .اولین بار در سال  ۱۳۹۰بود که بحث
فساد در مدارس فوتبال به صورت کامال
جدی در رس��انهها و محافل ورزش��ی با
افشاگریهای تکاندهنده و فجایع مالی
و  ...رخ داده پیگیری ش��د .قبل از آن در
مقاطع زمانی مختلف چندین مرتبه به
صورت سر بس��ته و کلی افشاگریهایی
پیرامون رواج فساد در مدارس فوتبال در
رسانهها انجام شده بود؛ اما با اثبات فساد
به صورت کامال شفاف در این مجموعهها،
زوایای مختل��ف این پرون��ده جنجالی
برای اهالی فوتبال روشن شد.در تمامی
سالهای گذشته مسئوالن ذیصالح با
کمک حراست وزارت ورزش ،فدراسیون
فوتبال و ارکان قضایی برخوردهای جدی
با متخلفان فعال در مدارس فوتبال انجام
داده بودند که هرازگاهی چند مدرسه و
مرکز آموزش فوتبال تعطیل شده بود .با
این حال در تمام سالهای گذشته هیچ
وقت رسیدگی الزم برای برچیده شدن
فساد در مدارس فوتبال آنطور که اهالی
این رش��ته انتظار داشتند انجام نشد .در
ش��رایط کنونی اما منابع موثق خبری به
خبرنگار ورزش��ی میزان اطالع دادند که
درنتیجهتحقیقاتگستردهوبررسیهای
قانون��ی ص��ورت گرفته توس��ط مراجع
ذیصالحوجمعبندیچندینپروندهمهم
فس��اد مالی و اخالقی در مدارس فوتبال
در س��الهای اخیر ،تخلف  ۱۱۶مدرسه
فوتبال برای مسئوالن محرز شده و حاال
با تعطیلی و پلمب این مراکز ،به زودی به
تخلفات مختلف افراد فعال در این ۱۱۶
مدرسه فوتبال در قوه قضائیه رسیدگی
خواهد شد.با توجه به اهمیت این پرونده
و نگرانی خانوادهها نسبت به فساد رایج در
مدارس فوتبال ،در شرایط کنونی پرونده
تمام این متخلفان به دادگاه ارجاع خواهد
شد و برخورد قانونی جدی با افرادی که
در فساد اخالقی و مالی دست داشتهاند
صورت خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت با پیگیریهای خبرنگار
میزان مشخص ش��د که پای چند چهره
نسبتا سرشناس که نام آنها بارها و بارها
به گوش اهالی فوتبال رسیده و شناخت
زی��ادی از آنها وج��ود دارد ه��م در بین
متخلفان دیده میشود و این افراد فوتبالی
ش��ناخته ش��ده در بعض��ی از این ۱۱۶
مدرسه فوتبال متخلف فعالیت داشتهاند.

ديالوگ

معاون زنان و امور خانواده
رئیسجمهور:

ورود زن��ان ب��ه ورزش��گاهها در کمیس��یون
ت دولت در
اجتماعی ،سیاس��ی و دفاعی هیأ 
حال بررس��ی است .این کمیس��یون در حال
تهیه کردن پیشنویس دس��تورالعملی است
که در دست بررسی اس��ت و پس از تنظیم و
نهایی شدن ،آن دستورالعمل ابالغ خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی:
براس��اس آخری��ن پیمای��ش 23.4 ،درصد
جمعیت کشور در مقطع سنی  15تا  64سال
دچار اختالالت روانی هس��تند .یکی از ابعاد
مهم سالمت اجتماعی ،سالمت روان است اما
متاسفانه اختالالت روانشناسی درشهرهای
بزرگتر بیشتر است.

خضری،نمایندهمجلس:
در حال حاضر  ۷۵هزار کولبر در کش��ور داریم.
کولبرانی هم هستند که بعد از مدرسه اقدام به
این کار میکنند و ما با بحران کولبران دانشآموز
و از دست رفتن آنها نیز مواجه هستیم.

قصههای يوميه

ديد در شب

نهنگی که در زده وارد شد

نهن��گ آب��ی ای��ن روزه��ا
فقط یک گونه ناش��ناخته
جانوری نیس��ت ،بلکه یک
اس��م نگرانکنن��ده ب��رای
خانوادههاست

دستش را توی هوا تکان داد .انگار بخواهد
نسرین ظهیری
س��ؤال ناکامم را به قاعده پشهای سبک و
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
بیارزش بپراند .به نظرش س��ؤالم از روی
نادانی ترسزدهای بود ،از روی نفهمیدن دنیای تازه و غریبی که نوجوان ها در آن سیر و سیاحت
میکنند و بقیه اندازه هزار س��ال نوری از آن دورند .پای حرفهای نوجوانی چهاردهساله نشسته
بودم که داشت از تجربههای نامتعارفش میگفت .من پرسیده بودم که فکر خانواده را نکردی یعنی؟
منظورم این بود با چنین وضعیتی چطور کنار میآید؟ میخواس��تم بدانم در خیال و افکارش��ان
چه چیزهایی به چیزهای��ی ربط پیدا میکند .گفته بودم فکر نمیکنی و نگران نیس��تی که این
وضعیت با تو چه میکند .دس��تش را در هوا تکان داد و گفت «ای بابا از مرحله پرتی ،معلوم است
ازماجراهای مدرسههای دخترانه خبر نداری ،حتی سر و کارت با پسرهای چهارده پانزده ساله هم
نیس��ت .برو بگو یکی که تو باغه بیاد .این چیزهایی که شما میگویید اصال برای ما اهمیت ندارد.
یعنی بد و خوب آن معنی که برای ش��ما دارد برای ما ندارد .هر کاری که باعث سرگرمی ما بشود،
برای ما خوب است .کاری که حوصلهسربر باشد و کالفهمان کند ،بد است .به خوب و بدش خیلی
فکر نمیکنیم .شما هم نکن!» داشتیم توی کافیشاپ خیابان ویال گپ میزدیم .از در کافیشاپ
که آمدم بیرون ،نوجوانهای توی خیابان ،از اول برایم تعریف شدند.و اما حاال ،چه تکذیب کنند و
ن ایرانی افتاده گردن بازی نهنگ آبی .گرچه در برابر
چه خبر واقعی باشد ،خودکشی چند نوجوا 
خبرهای داغ تعرض و کودکآزاری و خودکش��ی سِ ر شدهایم ،اما این بار چشم گرداندهایم سمت
اپلیکیشنی شیطانی و میخواهیم راز مرگ خویشخواسته را پیدا کنیم .میشود برگردیم سمت
جناب «وبر» و انواع خودکش��یاش را بررسی کنیم و جواب سؤالهایمان را .میشود گشت توی
نظریههای جامعهشناسی و به نوجوانها نگاهی دوباره بیندازیم؛ یا حتی سیستم آموزشی معیوب
را وراندازی کنیم و هی مقایس��ه کنیم با کش��ورهای دیگر .اما پاسخ جای دوری نیست و در کنار
خودمان است .همین دوروبرها ،توی آپارتمانهای کوچکی است که بلوغ زودرس را دامن میزند،
در میان کتابهای بیروح و بیخاصیت مدرسه ،الی افکار جامعهای که نوجوان را نمیبیند ،آنها
را یا کودکانی میپندارد که فقط قد کشیدهاند یا بزرگساالنی که اندکی بالهت کودکانه دارند.ما
کی و کجا نوجوان ایرانی را دیده و در طرحهای ملی در نظر گرفتهایم؟ فکر کنید! آیا میتوانید تنها
از یک برنامه تلویزیونی پربار و جذاب برای نوجوانها نام ببرید .هیچ معماری آیا هنگام س��اخت
مس��کن به دوران  13تا 17س��الگی بلوغ و اضطراب نوجوانها فکرکرده؟ جذابیت و جایگاههای
تفریح ش��هرها برای این گروه سنی بسیار اندک است .شما بش��مارید در کدام رویداد اجتماعی
در سالهای گذش��ته ،نقش کمرنگی به نوجوان ها داده شده .نوجوانها ،شبها مینشینند پای
سریال « ِوست ُورد» و در خیال خودشان کوچ میکنند به سرزمینی که میتوان در آن برای فان و
هیجان و لذت ،آدم کشت .آنها با اپلیکیشنی ایرانی ،بازی میکنند که عکس آدم هایی را که از آنها
متنفرند میتوانند بگذارند جای شخصیت و با آلت قتالهای که انتخابش با خودشان است ،بیفتند
به جان مثال پس��ر داییشان که از او متنفرند .بدین ترتیب آنها در یک طرح نانوشته از کنشهای
اجتماعی کنار کشیده میشوند .راستش دختر شوخچشم کافه خیابان ویال راست میگفت ما از
مرحله پرتیم! حتی از مراحل مختلف بازی مثل نهنگ آبی .ما هاجوواج فقط حق داریم نگاه کنیم.

اوتیسم اجتماعی

چند اپیزود درباره اوتیسم و شباهتهایش به دنیای قربانیان یک نهنگ
میترا فردوسی

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

در اتاقی به
وسعت یک
شهر ،هر
کدام دارند
به خودشان
صدمهای
میزنند تا
احساس
عمقیشان
تحریک شود
و خیال کنند
که دارند کاری
میکنند

اپیزود یک :س��ال  85بود به گمانم؛ تازه ش��نیده
بودم واژه اوتیس��م را .هم ترس��یده بودم هم برایم
یکجورهایی عجیب و غریب بود .ویژگیهای این
بیماری و روند و فرایندش به قدری در حد شنیدهها
مرا به فکر برده بود که وقت کشتن بیفایده بود .راه
افتادم س��مت یک نمیچه مدرسه-توانبخشی که
توسط یک انجمن خصوصی راه افتاده بود .با ترس به
دنیایی پا گذاشته بودم که پر بود از نشانه؛ نشانههایی
که در ذه��ن معنایاب من خیلی س��ریع در ردیف
انتقامهای دیگر قرن بیستم از انسان و مهارتهایش
قرار میگرفت .در کنار آلزایمر  -بیماری قرن -که به
قتل خاطرهها و کلمات و «تو» بودن برمیخیزد و...
دراتاقهایمختلفاینمؤسسه،کودکاناوتیستیک
ل شناختی و حسی،
با درجههای مختلفی از اختال 
درحال آموزش بودند .در کنار جمعیتی از آنها که از
همه پرجنب و جوشتر بودند ،نشستم .کف زمین
از محافظهای بالش��تی و تمام دیوار و در و دریچه با
الیهای یونولیت پوشانده شده بود .در تمام این اتاق
کودکانی داشتند از صندلیها به پایین خودشان را
پرتاب میکردند یا سرشان را به دیوار و در میکوفتند
یا با چیزی در حال آسیبرس��اندن به خودشان ،یا
ایجاد زخم و خراش روی پوستش��ان بودند .متحیر
من
بودم .در میان درخودماندگانی نشسته بودم که ِ
بیگانه را نمیدیدند .اصال من را نمیدیدند .مثل یک

مانع دورم میزدند و به کارشان میرسیدند .هربار
که یکیشان بلند میشد ،آنقدر بیمحابا به سمت
خطر میرفت که من چشمم را از ترس میبستم.
«هوشش��ان عادی اس��ت و در میان خانوادهش��ان
زندگی میکنند» .سربرگرداندم با تعجب به سمت
مرب��ی« .بله عادی اس��ت؛ اما حسه��ای عمقی و
اجتماعی ندارند؛ باید درکشان کرد .آستانه درد آنها
بس��يار باالتر از حد طبيعي است ،در نتيجه به خود
تحريكي دس��ت ميزنند .مث ً
ال ممكن است دست
خود را الي در بگذارند يا كارهاي خطرناك ديگري
انجام دهند».
میگفت به دنبال احس��اس درد و تجربه این حس
عمقی اینطور به خودشان صدمه میزنند و خطر
میکنند .میگفت دوست دارند لذت تجربه ادراک
درد را؛ ولی اصال نمیدانند خطر چیست .مثال بدون
هیچ واهمهای از بلندی خودشان را پرت میکنند.
در واق��ع این کار را نه با این هدف که به خودش��ان
آسیب برسانند که به خاطر رسیدن به تعادل حسی
انجام میدهند.
اپیزود دوم 10 :س��ال بعد است و دارم بیحوصله
س��ایتها را زی��رورو میکنم« .خونب��ازی» و بعد
کلی��ک و چند عکس و ویدیو از دس��تهای خط و
خ��شدار و خونی دختران دبیرس��تانی پیشرویم
ردیف میش��ود .با دقت میخوانم حرفهایشان را.
چیزهایی که درباره احس��اس س��بک شدن و درد
لذتبخش میگویند موقع آسیب زدن به خودشان،
برایم چیزی را تداعی میکند .چیزی که در بین آن
در خود ماندهها دیده بودم .آنها تیغ میکشند روی

مکتب

شهرداری و دولت طلبکار هم

جامعه فردا :چند روز پیش ،محمدعلی نجفی ،ش��هردار تهران
از پیگیری سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
بنزین ب��رای تأمی��ن درآمدهای پایدار ش��هری س��خن گفت.
ش��هرداری تهران درحالی سخن از طلبکاریاش از دولت سخن
گفت که این دستگاه خود موظف است بخشی از درآمدش را برای
توس��عه آموزش به آموزش و پرورش اختصاص دهد؛ سهمی که
سالهاست نادیده گرفته شده است.
براس��اس بند  3ماده  13قانون تشکیل ش��وراهای آموزش و پرورش ،شهرداریها باید  5درصد
عوارض صدور پروانههای ساختمانی ،تفکیک زمین ،پذیره و نوسازی را بهعنوان سهم این نهاد از
مردم اخذ و مستقیما به حساب آموزش و پرورش شهر واریز کنند؛ اما با وجود اینکه بیش از 24
سال از زمان تصویب آن میگذرد ،هیچگاه به اجرا در نیامده است.
برخی دلیل این موضوع را هزینههای بیشمار ش��هرداریها میدانند که اجازه فعالیتهایی از
این دست را از این دستگاه میگیرد .کارشناسان شهری معتقدند ،درحال حاضر بخش بزرگی از
قوانین مربوط به درآمد پایدار شهرداریها اجرا نمیشود.
یکی از این منابع ،اختصاص سهم شهرداریها از مالیات برارزش افزوده است .این در حالی است
که بر اساس قانون دولت موظف است ،عوارض  10درصد از میزان فروش بنزین را به شهرداریها
پرداخت کند ،اما دولت تاکنون نسبت به پرداخت این میزان به شهرداریها اقدامی نکرده است.
شهرداریها نیز این نقصان را در بخش دیگری جبران میکنند؛ به طوری که با مع ّوق گذاشتن بند
 3ماده  13قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ،که بر اساس آن شهرداریها موظف میشوند
 5درصد عوارض صدور پروانههای س��اختمانی ،تفکیک زمین ،پذیره و نوسازی را بهعنوان سهم
این نهاد از مردم اخذ و مستقیما به حساب آموزش و پرورش شهر واریز کنند ،طلب خود را از دولت
جبران میکند .به نظر میرسد دود این بدهیهای رفت و برگشتی به چشم آموزش و پرورش و
مدارس ناایمن کشور میرود .در حال حاضر  ۳۰درصد از مدارس کشور فرسوده ،در حال تخریب
و نیازمند بازسازی هستند و کشور با کمبود بیش از  40میلیون مترمربع فضای آموزشی روبهرو
اس��ت .مدارس موجود نیز از فقر امکانات الزم برای بهبود کیفیت آموزش رنج میبرند .به گفته
مس��ئوالن آموزش و پرورش ،درصورتیکه شهرداری این میزان از عوارض تعیینشده در قانون
را به آموزش و پرورش پرداخت کند ،بسیاری از مشکالت مالی مدارس در کشور حل میشود.
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براس��اس اصل سیام قانون اساسی «دول 
ن دور ه متوسط ه فراه م سازد ».طبق این اصل قانون اساسی که به «اصل آموزش
هم ه ملت تا پایا 
و پرورش رایگان» مشهور است ،دولت مکلف است شرایطی را فراهم کند تا همه کودکان کشور
بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه یا همان مقطع دیپلم ،به ادامه تحصیل بپردازند.
اما به دلیل بودجه اندک آموزش و پرورش مدارس کشور برای تأمین نیازهای جاری باید در قالب
کمکهای مردمی از اولیای دانشآموزان پول دریافت کنند .هزینهای که به نظر میرسد با تأمین
آن از طریق عوارض شهرداریها قابل تأمین باشد.

دستهایشان و از خون و جراحت نمیترسند .از ردی
که روی بدنش��ان میماند .از چیزی که در خانواده
میشکنند ،نمیترسند.
اپیزود س�وم :پایی ِز آمده  -نیامده سال  96است.
اخبار پر ش��ده از خبر یک بازی یا چالش اینترنتی
به اسم نهنگ آبی .شایعه و واقعیت درهم آمیخته و
میگویند نهنگ آبی دمی در یک سر اقیانوس آنالین
تکان داده و موجش از روی پلی در اصفهان دو دختر
نوجوان را پرتاب کرده اس��ت .ف��ارغ از اینکه برایم
مهم باش��د بازی و چالش و شکل و فرم ماجرا ،بازی
تعدادی نوجوان با بدنهایشان توجهم را میرباید.
چیزی در من میداند آنها در برابر ن ُرمهای جامعه قد
علم نکردهاند .آنها نمیخواهند چیزی را خراب کنند.
آنها فقط به دنبال درد میگردند؛ دردی انسانی که
به تجربه احساسات عمیق فراموش شده ،گرهشان
بزند و یک جورهایی ارضای حس کنشگری باشد.
دردی از آن دست که پدرشان را به دنبال آرمانهای
اجتماعی تا پای جان میکش��اند .اما دریغ که آنها
برخالف پدرانشان ،جایی به جز تنشان برای تجربه
این درد و این حض��ور اجتماعی پیدا نمیکنند .در
خودمانده شدند؛ چراکه هیچ جایی برای تجربههای
عمیق ارتباطی ،احساس��ی و ش��ناختی این نسل،
دعوتنامهای نفرس��تاده .در اتاقی به وس��عت یک
شهر ،هر کدام دارند به خودشان صدمهای میزنند
تا احساس عمقیش��ان تحریک شود و خیال کنند
که دارند کاری میکنند .آنها نمونههایی هس��تند
عاشق بودن هستند ،ولی شیوه
از نوجوانهایی که
ِ
زندگ��ی منزوی ،طردش��ده ،جداش��ده و بیتوجه

شده ،بیهوا سمت نبودن میپرند .آنها در رفتاری
واکنشی ،به دردهای تنی و حتی از بین بردن خود
روی میآورند به جای دردی دیگرخواهانه و مرگی
از برای آرمانی بزرگ تر از مرزهای تن خود.
اپیزود آخر :در سایه عدم تعادلی که جامعه در افراد
ایجاد میکند ،نوجوانان یعنی کسانیکه کنشگران
تازه وارد میدان اجتماعی هس��تند ،از بدنهایشان
مایه میگذارن��د برای ایجاد تعادل .خونبازی یکی
از اینهاس��ت .نوجوانانی برشهایی در دس��ت خود
ایجاد میکنند که از آنها خون جاری ش��ود؛ چیزی
که به گفته خودشان احساس خوبی به آنها میدهد.
این احس��اس خوب از کجا میآید؟ دختر پسرهای
خط خطی که اطرافمان زیاد شدهاند؛ نهنگی که به

انتصاب

یک زن قائم مقام وزیر نفت شد
جامعه فردا :وزیر نفت در حکمی مرضیه ش��اهدایی را به
عنوان قائم مقام خود منصوب کرد .س��ایت خبری ش��اتا با
اعالم این خبر ،به انتشار حکم این انتصاب پرداخته و به نقل
از وزیر نفت در این حکم آورده« :با توجه به تجارب و اشراف
سرکار عالی بر امور صنعت نفت ،بدینوسیله به عنوان قائم
مقام وزیر نفت منصوب میش��وید .امید است با استعانت از
پروردگار یکتا در انجام وظایف محوله و تداوم خدمتگزاری
به ملت شریف ایران ،نظام جمهوری اسالمی و اعتالی صنعت نفت موفق باشید».
در  4س��ال گذشته ،وزارت نفت یکی از وزارتخانههای پیش��رو در انتصاب زنان در بخش
مدیریتهای میانی و باالدستی بود و رئیسجمهور چند بار به فراخور موقعیتهای مختلف
از این اقدام تقدیر کرد .در پاسخ به این انتصابها اما فعاالن حوزه زنان معتقدند که بهتر بود
دولت دوازدهم به قول خود در انتصاب وزیر زن پایبند باشد؛ چرا که جایگاه و تجربه افرادی
چون مرضیه شاهدایی که پیش از این در سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی انجام وظیفه میکرد بر کسی پوشیده نیست.
خبر ويژه

دالالنازمقابلشهرداریمنطقه 2میروند
جامعه فردا :ش��هردار منطقه دو ته��ران ،گفت :با دالالن بهمنظور مقابله ب��ا تخلفات مربوط به
توساز برخورد میشود .بهگزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،رسول کشتپور گفت:
ساخ 
در دوره جدید مدیریت شهری با هرگونه فعالیت داللمآبانه افراد فاقد سمت قانونی برخورد قانونی
صورت خواهد گرفت و تمامی اقدامات در مسیر قانون و با هدف حذف هرگونه داللی انجام میشود.
او نقش دفاتر خدمات الکترونیکی را در این زمینه مهم خواند و گفت :یکی از اهداف تاس��یس این
دفاتر تعمیق نگاه حرفهای در تسریع و تسهیل روند مراجعات شهروندان بوده و شایسته است دفاتر
خدمات الکترونیکی با بررسی نقاط ضعف و قوت ،کار خود را مورد ارزیابی قرار دهند .شهردار منطقه
از برگزاري جلسات شوراي معماري در منطقه بهمنظور يكپارچهسازي و ارائه خدمات به تمامی
ش��هروندان خبرداد و گفت :در دوره جدید مدیریت شهری همه شهروندان دارای حقوق یکسان
هستند و نگاه طبقاتی به این موضوع نخواهیم داشت و بهمنظور یکپارچهسازی خدمات ،این شورا
بهصورت عمومی و برای تمامی ش��هروندان برگزار خواهد شد .شهردار منطقه  2هدف از اجراي
اين طرح را شفافيت مالي و توجه به حقوق شهروندان و شهرداري تهران عنوان کرد و یادآور شد:
ماموریتهای معماری و شهرسازی و تمامی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بهصورت
جدیدر رونداخذ تصمیمات اینحوزهدنبال میشودوهیچگونه اغماضیدراینزمینهنخواهد شد.

جانشان افتاد و خودکشی و خودآسیبی که مرزهای
آفالی��ن و آنالین را پیموده ،نش��انگر چه وضعیتی
است؟ از من میپرسید ،وضعیتی که تازه بالغشدگان
در آن گرفتارند ،یک در خود ماندگی گروهی است
که کرختشان میکند و دورشان میکند از هنجارها
و ارزشه��ا و هر چیزی که به جامعه متصل باش��د.
به مرکز اوتیس��م فکر میکنم و آن ات��اق .از خودم
میپرس��م همه آن چیزی که به ص��ورت تاریخی
انباشتهایم در مسیر اش��تباههای سیاستگذاری
اجتماعی ب��رای نوجوانان ،به مرور دارد از دس��ت
میرود و این یک «اوتیس��م اجتماعی» است با این
تفاوت که کاله بالش��تی و کفپ��وش یونولیتی هم
نمیتواند جلوی آسیبهایش را بگیرد.
دکه

راهاندازی شورای حل اختالف رسانه

جامعه فردا :طی دو روز پش��ت س��ر هم اوضاع ب��رای اهالی
مطبوعات تغییراتی داشته اس��ت .روز گذشته وزیر ارتباطات
گفت« :کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوبهای
برای دسترس��ی به اینترنت ب��دون فیلتر ب��ه خبرگزاریها و
خبرنگاران دارد».
وزیر ارتباطات البته متولی رس��یدگی به اینترنت بدون فیلتر
برای رسانهها را وزارت ارشاد میداند .آذری جهرمی در اینباره
میگوید« :ما معتقدیم اینترنتی باید در اختیار رسانهها قرار گیرد ،بتوانند از منابع اطالعاتی
بدون محدودیت استفاده کنند؛ اما متولی این بخش وزارت ارشاد است و باید از وزارت ارشاد
این موضوع را مطالبه کنیم».
از دیگ��ر اتفاقاتی که در طی دو روز اخیر برای اهالی رس��انه رخ داده اس��ت ،آغاز به کار اولین
هیأتمنصفه جرایم سیاس��ی اس��ت که طبق آن ادای س��وگند اعضای جدید هیأتمنصفه
سیاسی و مطبوعات استان تهران انجام شد .در همین زمینه دبیر شورای ارتقای آگاهیهای
عمومی ،اطالع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از
تغییر رویکرد دستگاه قضائی در مورد فرآیند رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی در آیندهای
نزدیک خبر داده است.
مه��دی افتخاری در گفتگو با ایس��نا اضافه کرده از آنجا که دس��تگاه قضائی و به طور خاص،
دادس��تانی حس��ب وظیفه ذاتی و قانونی خود پس از اقامه شکایت علیه مطبوعات و اصحاب
رس��انه ناگزیر از ورود بهموضوع و رس��یدگی قضائی اس��ت ،بهطور طبیعی نگاه اصحاب قلم
و بهتب��ع آن ،مردم و گروهه��ای اجتماعی به قوه قضائیه در زمینه برخ��ورد با مطبوعات نگاه
مطلوبی نخواهد بود.
ب��ه گفته او برای برونرف��ت از این فرآیند نامطل��وب و بهبود وضعیت اف��کار عمومی در این
زمینه و همچنین برای جلوگیری از برخی سوءاستفادههای احتمالی جریانهایی که تالش
دارند دستگاه قضائی را در تقابل با رسانهها نش��ان دهند ،با رایزنی و مکاتبه با وزارتفرهنگ
و ارشاداس�لامی و اخذ موافقت کتبی مقامات مس��ئول این وزارتخانه ،ب��ا امضای مقام عالی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه و همچنین با رایزنی و مکاتبه با رئیس
ش��وراهای حل اختالف سراسر کش��ور در صورت موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه ،در آینده
نزدیک شورای حل اختالف ویژه اصحاب رسانه راهاندازی میشود .به گفته او پس از راهاندازی
این ش��عبه تخصصی ،فقط در صورتی پروندههای مطبوعاتی در دادسرا و دادگاه طرح خواهد
ش��د که صلح و سازش در این شعبه به نتیجه نرسد یا عنوان اتهامی در زمره جرایمی باشد که
رسیدگی به آن درصالحیت شورای حل اختالف نیست .افتخاری تأکید کرد« :اعضای شورای
حل اختالف ویژه اصحاب رس��انه ،همانند شعب تخصصی مربوط به رسیدگی به پروندههای
پزشکی که از خود جامعه پزشکی هس��تند ،از میان اهالی مطبوعات خواهند بود که در کنار
قضات شورا فعالیت خواهند کرد».

