اجتماعی

چهار شنبه  30خرداد 6.1397شوال .1439شماره 19845

عارف رئیس کمیسیون
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دریچه

جان را هم می فروشند؟

...

تصویب سند ملی تربیت جنسی
معطل رئیس جمهور
در پــی انتشــار گــزارش ســند ملــی تربیــت جنســی کــه روز
گذشــته در همیــن صفحــه منتشــر شــد و در آن "خزعلــی"
عضــو شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان و خانــواده از
تصویــب طــرح ســند تربیــت جنســی در ســال گذشــته در
ایــن شــورا خبــر داد ولــی از معطــل مانــدن تصویــب آن در
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و عــدم ابــاغ آن توســط
ریاســت جمهــور بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی گالیــه کــرد ،تیتــر انتخــاب شــده ،بــه اشــتباه
دولــت را در ایــن قصــور دخیــل دانســته کــه بدیــن وســیله
اصــاح مــی شــود.
از ایــن رو تیتــر صحیــح « ،تصویــب ســند ملــی تربیــت
جنســی معطــل رئیــس جمهــور» اســت.

نیش و نوش

افشاگری وزیر درباره برخی مدارس غیردولتی

گاهـــی اوقـــات کـــه از کوچـــه پـــس کوچـــه هـــای
شـــهر مـــی گذریـــم پیـــش آمـــده اســـت کـــه بـــا
نوش ــته ه ــا و اطالعی ــه های ــی ب ــر در و دی ــوار مواج ــه
شـــویم کـــه مـــی خواهنـــد امـــوال شـــخصی خـــود
را بفروشند.
ام ــا در برخ ــی نق ــاط ش ــهر آگه ــی ه ــا ب ــرای بعض ــی
از آدم هـــای خاکســـتری شـــهر ما  مرهـــم زخـــم
اس ــت و ب ــرای برخ ــی دیگر اس ــتخوان الی زخ ــم...

اصالحیه

...

پرونده ای درباره تخلفات برخی مدارس غیردولتی از اردوهای خارجی تا شهریه های نجومی

دانــش پــور -روش هــای نــادرســت و حرف
و حدیث دار آمــوزشــی و تربیتی در برخی
از مــدارس غیردولتی موضوعی اســت که
بارها توسط والدین مطرح شده  ،اما معموال
صدای این اعتراضات به جایی نرسیده است
اما این بار ،وزیر آمــوزش و پــرورش به عنوان
متولی امــر دســت به افشاگری زده و روی
این رفتارها و عملکرد غیرمتعارف انگشت
گذاشته است .مدارسی که به گفته آقای وزیر
دانش آموزان را به اردوهای خارجی می برند
و حتی کارشناسانی که به مدرسه می آیند
از نــوع کارشناسان خارجی هستند.سید
محمد بطحایی که روز گذشته در گردهمایی
آمــوزشــی



ناظران میدانی مدارس غیردولتی صحبت
می کرد واقعیت هایی از وضعیت مدارس
غیردولتی را آشکار و تاکید کرد که وظیفه
اصلی نظارت بر مدارس برعهده مدیر است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در آموزش
و پرورش ،دریایی از مسائل و موضوعات قابل
نظارت داریم و وظیفه اصلی نظارت با مدیر
مدرسه است ،تاکید کرد :نباید نگران باشیم
و باید با صراحت بگوییم این تعداد مدرسه در
بحث شهریه تخلف داشتند و نظارت ما این
گونه بوده است و در حوزه نیروی انسانی نیز
به جامعه گزارش دهیم تا اطمینان پیدا کنند
اگر خطایی رخ دهد سیستم بالفاصله خطا
را شناخته و متناسب با آن برخورد می کند.
بطحاییادامهداد:دربعضیموارددرمدارس
غیردولتی برخی رفتارها باعث میشود
سرمایه اجتماعی عظیمی که با خــون دل
خــوردن به دست آوردهای ــم در معرض خطر
قــرار گیرد .در سالهای گذشته که تناوب
آن نیز رو به افزایش است مــدارس به دالیل
مختلف اردوهـــای علمی خــارج از کشور
برگزار می کنند و این اتفاق باعث ایجاد
حاشیه ب ــرای مـــدارس م ـیشــود ،در
حالی که دانشآموزان با سرمایههای
ارزشــمــنــد داخـــل کــشــور بیگانه

...
اتباع
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هستند ضرورتی ندارد مدرسه اردوی خارج
از کشور برگزار کند یا در برخی مدارس فردی
را از خارج کشور دعوت میکنند که در حوزه
تعلیم و تربیت صحبت کند و مورد خاصی را
که خودم دنبال کردم واقعا این فرد هیچ حرف
جدیدینداشت.اینمسائلبیشترجنبههای
گیشهای مدنظر موسس مدرسه غیردولتی
اســت.وی خاطرنشان کرد :مدیر کارکشته
اجــازه نمیدهد یک معلم حتی اگر بهترین
معلم باشد بدون گزینش به کار گرفته شود
 .در همین ایام گزارشهایی به ما میرسد
که آموزشها برای اولیای دانـشآمــوزان با
ضابطههای ابالغی هم سو نیست.
▪نگرانی هایی که هست

آن چه که توسط وزیر آموزش و پرورش مطرح
شده است دل نگرانی هایی است که والدین
همواره مطرح کــرده انــد .در ایــن خصوص
حتی ماجرای اخیر مدرسه غرب تهران نمونه
ای عیان شده از ورود فردی به حوزه آموزش
در یک مدرسه غیردولتی است که صالحیت
الزم برای تربیت و آمــوزش دانش آمــوزان را
نداشته است و حتی پدری از همان مدرسه که
اظهار کرد 16« :میلیون تومان شهریه ندادم
که چنین مواردی را در مدرسه شاهد باشیم»

...

اهدای خون



دکتر رحمت ا ...فتاحی
نیش ونوش بهرفتارهایمطلوبونامطلوباجتماعی میپردازد

حتی تاکید وزیر آمــوزش و پــرورش بر شیوه
نظارت ها و بازرسی ها هم جای تامل بسیاری
دارد.مادریکهپسرشدرمقطعمتوسطهاول
در مدرسه ای غیردولتی در تهران درس می
خواند از ماجرایی گفت که فرزندش تعریف
کــرده اســت .وی اظهار کــرد :به گفته پسرم
معموال ناظم و معاون مدرسه با لحنی تند و
گاهی فیزیکی با دانش آموزان برخورد دارند
اما همین معلم ها وقتی بازرس به مدرسه می
آید آن قدر محترمانه صحبت می کنند که
دانش آموزان با تعجب به آن ها نگاه می کنند.
▪هیچ آموزش خاصی به فرزندم ندادند

مــادر دیگری نیز از روش آمــوزش فرزندش
در مدرسه ای غیر دولتی ابــراز تعجب کرد
و گفت :پسرم امسال در مدرسه ابتدایی
غیردولتی تحصیل کرد و  14میلیون تومان
برای یک سال از ما شهریه دریافت کردند  .اما
جالب این که طی این یک سال هیچ آموزش
خاصی به فرزندم ندادند .مسئوالن مدرسه
به قول خودشان از روش پیشرو استفاده می

...

گردشگری



کنند .روشی که ما نمی دانیم آیا قانونی است
یا غیرقانونی .مسئوالن این مدرسه معتقدند
که دانش آموز را باید آزاد بگذارند تا با روش
آزمونوخطااستعدادهایششناختهشودودر
مسیری که درست است پیشرفت کند .آن ها
دانش آموزان را برای گذران زمان در مدرسه
به هیچ اقدامی اجبار نمی کنند بلکه دانش
آموز خودش انتخاب می کند که در روز چه
فعالیتیداشتهباشدآنوقتاینروشعجیب
که الاقل در مورد پسر من که بسیار بازیگوش
و فعال اســت اصــا جــواب نــداده ،مــی شود
روشی نوین و پیشرو .پدر دانش آموز دیگری
می گوید :برای ثبت نام فرزندم شهریه باالیی
پرداخت کردم اما معلم کالس اصال احساس
مسئولیت ندارد و هیچ زحمتی نمی کشد  .او
تمام مراحل آموزش را به والدین برای آموزش
در خانه محول کرده است و فقط می گوید می
توانم معلم خصوصی فرزندتان بشوم .برای
یک ساعت کــاس خصوصی هم  50هزار
تومان می گیرد.

...
مجلس

تحصیل  ۱۱۰هزار دانشآموز اتباع
خارجی فاقد مدارک در کشور

 ۵۰تا  ۶۰ساله ها بیشترین هرم سنی
اهداکنندگان خون

ورودساالنه1/7میلیون زائرعراقی
به کشور

کلیات طرح افزایش سهمیه
ایثارگران در کنکور تصویب شد

رئیسمرکزاموربینالمللومدارسخارجازکشور
گفت:هماکنون ۱۱۰هزاردانشآموزاتباعخارجی
فاقد مدارک در ایران تحصیل میکنند .به گزارش
فارس ،غالمرضا کریمی در همایش مسئوالن امور
تحصیلی اتباع خارجی افزود :نقطه تحول فعالیت
دربارهتحصیلاتباعخارجیدرکشور،فرمانمقام
معظم رهبری درباره ثبتنام این دانشآموزان از
سال  ۹۳بوده است .وی ادامه داد :در ایران ۸۸
درصــد دان ـشآمــوزان اتباع خارجی در مــدارس
تحصیلمیکنندوتالشمیکنیمدرسالتحصیلی
آیندهاینعددبه ۹۰درصدبرسد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشورگفت :از
چالشهایی که امروزه سازمان انتقال خون با آن
مواجه است موضوع هرم سنی اهداکنندگان بوده
که درواقــع امــروزه بیشتر  50تا  60سال هستند
و خونگیری از آن ها طی چند سال آینده یا هم
اینک امکانپذیر نیست .بنابراین برای جایگزینی
جوانان در این زمینه باید تالش کنیم .به گزارش
فارس ،پورفتحا ...افــزود 500 :هزار اهداکننده
مستمر خون در ایران داریم که رقمی معادل 56
درصداهداکنندگانرااختصاصمیدهندوتالش
میکنیماینآماررابهبیشاز 90درصدبرسانیم.

رئیس سازمان حج و زیــارت از ورود ساالنه یک
میلیون و ۷۰۰هزار زائر و گردشگر عراقی به ایران
خبر داد و افــزود :مذاکراتی با وزارت حج عراق
برای تبادل زائر انجام شده است .حمید محمدی
به مهر گفت :به جز ایام اربعین ،دو میلیون و ۳۰۰
هزار زائر ایرانی نیز برای زیارت عتبات عالیات
به عراق سفر میکنند .وی گفت :تاکنون برای
تبادل زائــر توافق دوجانبه انجام نشده امــا به
تازگی مذاکراتی با وزارت حج عراق انجام شده،
کمیتهای شکل گرفته و قرار است اقداماتی در این
خصوص انجام شود.

نماینـدگان مجلـس بـا کلیـات طرحـی بـرای
افزایـش سـهمیه ایثارگـران در کنکـور موافقـت
کردنـد .بـه گـزارش ایسـنا ،طـرح اصلاح بنـد
الـف مـاده  ۹۰قانـون برنامـه ششـم در دسـتور
کار جلسـه علنـی صبـح دیـروز مجلـس قـرار
گرفـت کـه نماینـدگان بـا  ۱۵۱رای موافق۵۲ ،
رای مخالـف و  ۱۰رای ممتنـع از مجمـوع ۲۲۲
نماینـده حاضر بـا آن موافقـت کردنـد .در جریان
بررسـی ایـن طـرح ،دولـت و کمیسـیون آمـوزش
نیـز اعلام کردنـد کـه بـا کلیـات طـرح موافـق
هسـتند .

امکان انجام  90درصد
زایمان ها به صورت
طبیعی وجود دارد
  مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان این
که زایمان طبیعی فرایندی فیزیولوژیک است و
باید بدون مداخله یا با حداقل مداخالت انجام
شود ،افزود :بر اساس آمارها  85تا  90درصد
زنــان بــاردار می توانند زایمان طبیعی داشته
باشند .بــه گ ــزارش ایــرنــا از وزارت بهداشت،
شهال خــســروی ادامـــه داد 90 :درص ــد زنــان
باردار می توانند زایمان طبیعی داشته باشند،
امــا برخی از آن ها نیز به دالیــل فیزیولوژیک
تــوانــایــی انــجــام زایــمــان طبیعی را نــدارنــد و
روش ســزاریــن نیز بــرای ایــن گــروه از مــادران
بـــاردار درنظرگرفته شــده و درواقـــع سزارین
یک روش زایــمــان بــرای مــوارد پرخطر اســت.
وی با اشاره به این که به رغم افزایش ظرفیت در
رشته تخصصی زنان و زایمان و تصور این که این
نیروها در سراسر کشور توزیع شده اند و نیاز به
متخصص در کشور برطرف شده است ،افزود:
بیشتر این متخصصان تمایل به خدمت در کالن
شهرها دارند؛ به همین دلیل ،مادران ساکن در
شهر ،بیش از روستاییان ،به وضع حمل به شیوه
سزارین روی آورده اند.
وی همچنین ایــن تصور را که نــوزادانــی که به
صورت طبیعی متولد می شوند ،از بهره هوشی
کمتری برخوردار هستند ،رد کرد و افــزود :بر
اساس مطالعات صورت گرفته ،ضریب هوشی
نــوزادان حاصل از زایمان طبیعی نه تنها کمتر
از نوزادان متولد شده به صورت سزارین نیست،
بلکه در برخی مطالعات ثابت شده است که بهره
هوشی باالتری نیز دارند.

آقایان مدیران  ،مدیریت بحران آب
و انرژی را از دفتر خود آغاز کنند
خطاب این نوشته به همه آنانی است که دغدغه مند آبادانی
و توسعه پایدار این سرزمین هستند .زمان به سرعت سپری
می شود و بحران جدی تر .در این زمینه ،آن چه مورد غفلت
قــرار گرفته است همانا تدوین و اجــرای جدی و فراگیر یک
دستورالعملاست.همگانشاهدیمکهمردم،ادارههاوشرکت
ها همچنان و بدون توجه به بحران عظیم پیش رو ،از منابع
آب و انرژی به طور گسترده استفاده می کنند و چندان برنامه
راهبردیبرایصرفهجوییندارندکهدراینزمینهیادآوریچند
نکتهدارایاهمیتاست:
-۱دستورالعملهاییکهراههایعملیبرایصرفهجوییدر
مصرفآبوبرقرادربرداشتهباشددروزارتخانهها،سازمانها،
ادارههاوشرکتهادیدهواجرانمیشود؛شیرهایخروجیآب
در این سازمان ها به گونه ای تنظیم نشده است که آب کمتری
از آن ها خارج شود؛ در طول روز ،درحالی که نور طبیعی کامال
کافی است ،برق همه اتاق ها و سالن ها و تعداد بسیار زیادی
المپ پرمصرف روشن است .کمتر آموزش عملی و بخشنامه
وجود دارد که به کارکنان آموزش دهد چگونه درمصرف آب و
برقصرفهجوییکنند.
 -۲هنوز بسیاری از سازمان ها برای توسعه فضای سبز خود،
درختان و گیاهانی می کارند که نیاز به آب فراوان دارد (مانند
درختچنار،چمن،گلرزو.)...
 -۳شهرداریهانیزکمتربهتغییرخطمشیتوسعهفضایسبز
در سازگاری با وضعیت بحرانی اقدام می کنند .در بسیاری از
موارد،حتیازآبآشامیدنیاستفادهمیکنند.چراغهایهمه
بوستان ها در طول شب به طور کامل روشن است .همچنین،
بهنظرمیرسدکهنورپردازیزیردرختانوپلهادرهمهطول
شبضرورینباشد.
 -۴حادترین وضعیت در میان اصناف و به ویژه فروشگاه ها
دیده می شود که بیش از حد و به شکلی افراطی از چراغ های
پرمصرفاستفادهمیکنند.
 -۵دربارهآموزشمصرفبهینهآبوبرقدرخانههانیزتالش
جدی و فراگیری صورت نمی گیرد و بخش عمده ای از ذخایر
آبآشامیدنیبههدرمیرود.
جانکالمآنکه،درجامعهما،هماکنونآگاهیواقدامفراگیر
ومناسبیدربارهاینچالشهاوجودنداردوتکتکافرادهنوز
به مرحله دغدغه مندی نرسیده اند و نه تنها کمکی به مدیریت
بحران نمی کنند بلکه گاهی خود بر شدت آن می افزایند.
آقایان مدیران ارشد ،لطفا این دغدغه مندی را از دفتر خود
آغازکنیدوبرآنعینیتببخشیدوبرنامههاواقدامهایالزمرا
گسترشدهید.برنامههاواقدامهایعملیرابهشکلمدونو
مصوبودرقالببخشنامهبههمهزیرمجموعههایخودابالغو
زیرمجموعهراالزامکنیدکهحداقل 30تا 40درصددرمصرف
آبوبرقصرفهجوییکنند.
جمهوری اسالمی تجربه ارزشمندی در بسیج مردم و ایجاد
حرکت های بزرگ اجتماعی و فرهنگی دارد و معتقدم از این
رویکردمیتواندربسیجمردمدرمدیریتبحرانخشکسالی،
مصرفبهینهآبوانرژیبهرهبرد.شکنکنیدکهبحرانکنونی
بسیبزرگترازآناستکهفکرشرابکنیم...
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گزارش خبری
مقطعپیشدبستانیاجباریمیشود؟
گروه اجتماعی -در پی اظهارنظر دوروز قبل رضوان حکیم
زاده معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش که گفت :ما به
اجباریشدنمقطعپیشدبستانیاعتقادداریم،حاالمعاون
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعالم کرده است:
موافقاجباریشدنپیشدبستانیهستیم.حبیبا...فرید
بهفارسگفت:هرسالحدودیکمیلیونو 500هزارموالید
در کشور ثبت می شود در حالی که حدود دو میلیون و800
هزارکودکیعنیحدوددوبرابرآندرسنپیشدبستانقرار
دارند و نیازمند دریافت خدمات پیش دبستانی هستند اما
برنامهعملیاتیمشخصونیرویمتخصصکافیبرایارائه
خدمتبهاینگروهسنیوجودندارد.ویبابیاناینکهبرای
کودکان کمتر از 12سالی که ساعات زیادی تنها می مانند،
برنامه آموزشی خاصی نداریم ،گفت :تعداد زیادی از مراکز
پیش دبستانی در کشور وجود دارند اما حدود  50درصد
از کودکان نیازمند دریافت خدمات این مراکز ،هیچ گونه
خدماتی را دریافت نمی کنند .وی همچنین از تدوین آیین
نامه«نحوهفعالیتمهدهایکودک»خبردادوگفت:هرهفته
جلساتکارشناسیبرگزارمیشودوآییننامهنهاییآنپس
ازتصویبدرکمیسیوناجتماعیدولت،منتظرتاییدنهایی
هیئتدولتخواهدبود.
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