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انتظامی

واکنش اشتری به فیلمهای عربدهکشی
اشرار و تخلفات برخی ماموران
سردار حســین اشــتری در حاشیه همایش
پلیس ،روانشناسی و مشاوره ،با حضور در جمع
خبرنگاران در پاســخ به سوالی درباره فیلمی که
در آن برخی از اشرار اقدام به قدرتنمایی و بیان
الفاظ رکیک کرده بودنــد ،گفت :چندی پیش
فیلمهایی در شــبکههای مجازی از تعدادی از
اوباش پخش شد که این فیلمها مربوط به قبل
اســت و بسیاری از افراد حاضر در آنها شناسایی
و دستگیر شــده و پروندهشان در مراجع قضایی
است .او با بیان اینکه برخی از این افراد نیز فراری
هســتند و در آینده دستگیر شــده و به سزای
اعمالشان خواهند رسید ،خاطرنشان کرد :البته
این افراد در محیط خصوصــی اقدام به این کار
ی شــان در مالء عام نبوده اما
کرده و قدرت نمای 
با توجه به اینکه سبب وحشت مردم شده و اقدام
خالف قانون انجام دادند ،با آنها برخورد خواهیم
کرد .فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما در
سالهای گذشته کمترین تحرک را از سوی این
افراد داشتهایم ،خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر
با تعــداد زیادی از اراذل و اوباش برخورد شــده
و ما اجازه قــدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای
شهروندان را به آنان نخواهیم داد.
او با بیــان اینکه ناجا با هرگونــه ناهنجاری،
برخوردی قاطع خواهد داشت ،اظهار کرد :افرادی
که اقدام به توزیع این فیلمها کنند نیز شناسایی و
با آنها برخورد میشود .اشتری درباره امنیت مرزها
در ایام انتخابات نیز خاطرنشــان کرد :وضعیت
امنیت در شهرهای مرزی بسیار خوب است و ما
امیدواریم که با آرامش انتخاباتی در کمال آرامش
و امنیت را در سراسر کشور برگزار کنیم چراکه
معتقدیم حضور باشکوه مردم میتواند امنیت را
تضمین کند .او درباره راهاندازی قرارگاه انتخاباتی
ناجا نیز گفت :ناجا از ماههای گذشته برای تامین
امنیت انتخابات جلساتی را با دستگاههای مختلف
برگزار کــرده ،هماهنگیهایی نیز در این زمینه
صورت گرفته و ما آمادگی برگزاری این انتخابات
و تامین امنیت آنها را داریم و در این همین راستا
نیز همانطور که گفته شده حدود  250هزار مامور
پلیس برای تامین امنیت انتخابات به کار گرفته
شــدهاند .فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه
تحرکات در فضای مجازی نیز رصد و با تخلفات
برخورد میشــود ،خاطرنشــان کرد :جلســات
مختلفی با ستاد کل نیروهای مسلح ،دستگاههای
امنیتی و ...برگزار شــده که انتخاباتی در امنیت
کامل برگزار کنیم .اشتری درباره نصب دوربین
در کالنتریها نیز اظهار کرد :بنای ما در این است
که در تمامی مراکزی که پلیس در حال خدمت
به مردم است ،دوربین نصب شود که امیدواریم
بودجه آن از سوی دولت محترم تامین شود.
در شهر

فعالیت  ۱۰۰هزار صنف بدون مجوز
در تهران
نشستكمیسیونهماهنگیامورتعزیراتاستان
با حضور استاندار و مسئوالن تعزیرات استان برگزار
شد .سید حسین هاشمی استاندار تهران با اشاره
به اینكه وضعیت ســامت محصوالت كشاورزی،
ســبزیجات و میوه جات در كشــور ما براساس
اســتانداردها مورد تایید است ،گفت :این موضوع
تا جایی است كه حتی كشورهای منطقه عنوان
میكنند سالمت محصوالت كشاورزی ایران از نظر
سموم بیشتر از سایر كشورها است .هاشمی افزود:
اقدامات دستگاه ها به تنهایی در كنترل مشكالت
تعزیرات خروجی ندارد و الزم است مركز مشتركی
متشكل از دستگاه های مسئول همچون تعزیرات،
صنعت ،معــدن و تجارت ،بهداشــت و درمان و
سایر بخش ها ایجاد شــود تا اقدامات مدیریتی
هوشمندانه تر در حوزه كنترل تعزیرات و تمركز بر
پرونده های سنگین تر انجام شود .به گزارش مهر،
در ادامه نشســت ،محمدرضا مس فروش ،رییس
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با
بیان اینكه از ابتدای سال تاكنون ساماندهی صنوف
به خوبی اجرا شــده است ،گفت :ابتدای امسال با
رقم  ۱۴۶هزار صنف بدون مجوز مواجه بودیم كه
اكنون این رقم به كمتر از  ۱۰۰هزار رسیده است و
استقبال شهرستان های قرچک و پیشوا در استقرار
صنوف كمک زیادی كرد .همچنین از ابتدای سال
تاكنون  ۴۴۰هزار تماس شكایت از سوی مردم در
سامانه سازمان ثبت شده است.
ساختمان نگهداری از سالمندان
پایتخت فروریخت
با هشدار به موقع ستاد مدیریت بحران منطقه 3
تهران نسبت به خطر ریزش ساختمان یک مرکز
توانبخشی و نگهداری سالمندان در خیابان یخچال
از وقوع یک فاجعه انســانی در اثر گودبرداری غیر
اصولی جلوگیری شــد .محمدرضا گودرزی مدیر
ســتاد مدیریت بحران منطقــه  3در گفتوگو با
باشــگاه خبرنگاران جوان ،ضمن تشریح جزئیات
این خبر گفت :همزمان با اعالم خبر گودبرداری
غیر اصولــی صورت گرفته در محــدوده خیابان
یخچــال و احتمال وقوع خطر برای ســاختمان
مجــاور این محل ،با حضور کارشناســان و اعالم
هشدار اضطراری به موقع به مالک در ساعت پنج
روز چهارم بهمن ماه  ،ساختمان مرکز نگهداری و
توانبخشی سالمندان آرین ،ساعت  10شب همان
تاریخ تخلیه شد.

ازچرخه مرگ در خیابان هرندی تا بیماران سرگردان شهر

مردن به وقت زمستان

آساره کیانی :همدلی « :در مدرسه همیشه
دنبــال بچههای شَ ــر بودم و با شــاگرد تنبلها
میپریدم .احســاس کمبودی که نسبت به سایر
بچهها داشتم باعث شده بود برای این که اعتراض
خود را به پدرم نشان دهم ،چند روز به خانه نروم
و وقتی به خانه برگشــتم ،پدر گفت :پسری که
دو شــب به خانه نیاید دیگر پسر من نیست و آن
حرف شروع کارتن خوابی من شد»؛ اسمش فرزاد
بود و به تازگی وارد سی ساگی میشد .میگفت؛
پنج ساله بوده که پدر و مادرش از هم جدا شدند.
پدرش زیاد بــه فکربچههایش نبود .نوعی فضای
درگیــری میان نامــادریاش ،برادرها و بچههای
نامادری به وجود آمده بود.
بــه گفته خودش از  18ســالگی از خانوادهاش
جدا شد .یکی از دوستانش که مصرف مواد مخدر
داشت او را به خانه خودشان برد و تشویقش کرد
به مصرف تا آرام شــود .میگفت؛ احساس خیلی
خوبی داشتم و اصال باال و پایین میپریدم.
مدتی میگذرد و دوســتش او را به سوی کاری
که خود انجام میداد و از قِبل آن درآمد کســب
میکرد ،میکشاند؛ او شبها ،جایی میایستاد و
با اشاره دوســتش ،به افراد« ،مواد» میفروخت .
روزهای اول نمیدانســت چه چیــزی به مردم

میفروشــد! یک روز در پارک محل ،دســتگیر
شد .در زندان با مواد سفید(شیشه و کراک) آشنا
شــد .از زندان که بیرون آمد ،به خانه یکی دیگر
از دوســتانش رفت تا اینکه روزی به او گفتند که
دیگر به درد این کار نمیخورد .قیافهاش تابلو شده.
از آن جا کارتنخواب شــد .با دروازه غار و مولوی
آشنا شد .زندگی او این شده بود که مصرف کند تا
زندگی کند و زندگی کند تا مصرف کند.
از نظر او خیلی از بچههای کارتنخواب بچههای
طالقاند؛ شاید چون خودش بچ ه طالق بود؛ فرزاد
اما حاال دیگر زنده نیست؛در یکی از روزهای سرد
تهران ،گوشه یکی از همین خیابانها ُمرد؛ بار اول
که دیدمش در موسسهای بود به نام «طلوع بینام
و نشانها»؛سیبزمین پوست میکند برای غذای
شــبی که قرار بود به کارتنخوابهای محلههای
جنوب شهر داده شود .کنارش نشستم و من هم
مشغول شدم؛ مدام خدا را شکر میکرد که توانسته
ترک کند؛ دو ماه میشــد که پاک بود؛ خودش
نگفت،مسئول موسســه آخرهای شب گفت که
فرزاد،اچ آی وی مثبت است.
ماهها گذشت و دیگر فرزاد را ندیدم در این مدت
چند بار برگشــته بود به ســمت مواد و به تعداد
آن دفعات ،ترک هم کــرده بود؛ آخرین باری که

فقدان سیاستهای اجتماعی و تقلیل حقوق
شهروندی به حقوق سیاسی

یک کارشناس اقتصادی در نشست بررسی سکونت
غیررســمی و حاشیه نشینی که توسط کمیسیون
اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران برگزار شد ،گفت:
در گام اول یک کمیسیون اجتماعی موظف است که
به تدوین سیاست اجتماعی بپردازد که در ایران این
سیاست وجود ندارد.
کمال اطهاری حقوق شهروند به صورت کالسیک
را در سه بخش برشمرد و گفت :این حقوق به صورت
زمانی تحقق می یابند .اول حقوق مدنی که شامل
آزادی اندیشــه ،برابری مقابل قانون است که نقطه
نمادین آن انقالب کبیر فرانسه است که به صورت
قانون در میآید .در واقع این مدل ،حقوق شهروندی
مدرن است.
دوم حقوق سیاســی است که از نیمه قرن  19به
صورت قانونی پیدا می شــود و حق رای همگانی،
حق زنان و حق تشکیل احزاب مربوط به این بخش
میباشد .این منتقد ،سومین حقوق را که رسمیت
پیــدا می کند حقــوق اجتماعی دانســت .حقوق
اجتماعی از اوایل قرن بیستم به تدریج قانونی می
شــود و این دامنه می تواند به محیط زیســت هم
برســد .او با اشاره به تقسیم بندی بر اساس حقوق
بشر ،اظهار داشت :این تقســیم بندی در دهه 70
انجام شــده و در حقیقت ایــن دو مکمل یکدیگر
هستند .حقوق فردی که به معنای مالکیت ،آزادی
بیان و ...است .دوم حقوق اجتماعی است که شامل
بیمه و ...می شود و در واقع مسئول آن دولت است
و ســومین بخش آن حقوق جمعی یا گروهی بوده
که مســئول آن گروه های جغرافیایی ،اقــوام و...
اســت .به گزارش معمارینیوز ،اطهاری با تاکید بر
اینکه در حال حاضر اگر حتی طرح جامع شــهری
هم نقض شود ،شورای شهر به عنوان نماینده شهر
نمیتواند اقدامی صورت دهد ،گفت :در این شرایط
باید به دیوان عدالــت اداری کند تا امکان پیگیری
وجود داشــته باشــد .حقوق جمعی در جامعه ما
تعریف نشده؛ امروز هیچ شهروندی به خاطر تراکم
فروشی نمیتواند شکایت کند .به گفته این منتقد،
تراکم فروشی در واقع ،فروش حقوق جمعی است و
جالب تر اینکه حقوق جمعی قابل بیع نیست ،ولی
تراکم فروشی و قانون فروشی انجام می شود .گفتنی
است که در قانون جزا ،آیین دادرسی در شکل جدید

آن دادگاه پذیرفته است تشکل هایی که در زمینه
کودکان ،محیط زیســت و ...فعالیت می کنند در
صورتی که شرایط قانونی داشته باشند،دعوی دادگاه
آنها پذیرفته می شود .او تقلیل حقوق شهروندی به
حقوق سیاسی را مهم ترین موضوع دانست و اظهار
داشــت :حقوق سیاسی برای دانشجویان که طبقه
ذهنی هســتند وجود دارد و در واقع حقوق مدنی
دنبال نمی شود ،اینها به حقوق اجتماعی هم کاری
ندارند .به عنوان نمونه در چین حقوق مالکیت توسط
دولت تضمین میشود در نتیجه به دموکراسی کاری
ندارند و به دنبال حقوق سیاسی هم نیستند .در واقع
حقوق سیاســی مطرح است که مالکیت را محترم
بشــمارد .اطهاری در ادامه گفت :میگویند توسعه
سیاســی مقدم بر توســعه اقتصادی است ،توسعه
سیاســی یک عبارت مندرآوردی است که توسعه
اقتصادی و توسعه اجتماعی در آن لحاظ نشده است
و در واقــع دو طبقه اصلی جامعه بورژوازی و کارگر
مورد بیتوجهی قرار گرفته اند .اطهاری با تاکید بر
اینکه سکونت گاه های غیررسمی مکانی است که
حقــوق مدنی و اجتماعی در آن جایی ندارد ،خاطر
نشان ساخت :اسکان غیررسمی در ایران زمانی شروع
می شود که شهرسازی رسمی وجود نداشته باشد.
اسکان غیررسمی به عنوان یک پدیده اجتماعی نه به
عنوان یک مقوله نابهنجار اجتماعی یا آسیب شناسی
اجتماعی مطرح اســت .متاسفانه به نظر می رسد
که بســیاری از متفکران اجتماعی این دو پدیده را
بدرستی از هم تفکیک نکرده باشند .اطهاری با اشاره
به اینکه تا قبل از تعریف شهرسازی به صورت رسمی
یعنی از برنامــه چهارم ،گفت :نیمه دوم دهه چهل
نهادهای اصلی تامین اجتماعی ،حکومت شهری و
غیره در ایران شکل گرفت .قوانین اصلی اجتماعی
در ایران برپا شد .قوانین اصلی شهرداری هم مربوط
به دهه  40است؛ طرح شهرسازی رسمی از 1347
شروع شده ،البته قبال طرح های هادی کشور توسط
وزارت کشور انجام میشده است .او با تاکید بر اینکه
باید دید چگونه اســکان غیررسمی تبدیل به یک
پدیده اجتماعی میشود ،گفت :این دو باید تفکیک
شــوند ،در خیلی از موارد این تفکیک صورت نمی
گیرد و شیوه برخورد ،بیشــتر حالت شعاری پیدا
میکند.

دیدمش گوشه میدان ولیعصر نشسته بود؛ سرش
را توی لباســش فرو کرده بود؛ تمام بدنش زخم
بود،میلرزید ،گریه میکرد ،گدایی میکرد و من
را نمیشناخت.
هرندی بوی مرگ میدهد
حاال خبر میآید که یک کارتنخواب دیگر مرده
است .اینبار در خیابان شهید هرندی و درست در
تقاطع کوچه صابونچی ،؛ خیابان حاشیهسازی که
این روزها نامش بیش از هر خیابان دیگری ســر
زبانها افتاده؛ کوچههای تاریک و جمع معتادانی
که حتی در روز روشن در گوشه و کنار هرندی دور
هم جمع میشوند و مواد مخدر مصرف میکنند؛
از اوضاع بد ساختمانهای مسکونی و مغازههایی
که تا صبح باز هستند و مامنی شدهاند برای تبادل
مواد مخدر ،اگــر بگذریم ،بیم و هراس خانوادهها
برای فرســتادن فرزاندانشــان به مدرسه یا رفتن
به محل کار جای خود دارد؛ نبود بیمارســتان و
دبیرستان دخترانه هم مزید بر علت شده ،مواردی
که اگر بخواهیم شماره کنیم؛ به درازا میانجامد؛
اما شــاید مردن هرازگاهی کارتنخوابها در این
خیابان به امری عادی تبدیل شــده که مامورانی
کــه برای بــردن جســد آمدهاند حتــی لبخند
هم میزنند.

سال اول

مسئولیت کارتنخوابها با کیست؟
مناطق جنوب تهران ،پــارک های زیادی دارد،
در مناطق جنوب تهران ،فقر ،بیشــتر خودنمایی
می کند ،معنای اعتیاد ،پررنگ تر میشــود و آن
جاست که میفهمی کارتنخواب ،به معنی واقعی
کلمه یعنی چه؟ زیادی تعداد خیابان خوابها هر
کسی را به این باور رساند که بسیاری از معضالت
و آسیبهای اجتماعی که گاهی مسئولین دولتی
منکر وجودشان میشوند ،نه تنها وجود خارجی
دارند که گاه به وفور هم دیده میشوند.
شــهرداری ،هالل احمر ،کمیته امداد ،رســانه
ملی ،قوه قضائیه ،بهزیستی ،نیروی انتظامی و در
مجموع ،یازده نهاد و ســازمان ،مسئول رسیدگی
به امور کارتن خوابها هستند .بحث جمعآوری
افراد کارتنخواب ،غربالگری و ســاماندهی آنها
مربوط به شهرداری است .نیروی انتظامی هم در
جمع آوری باید به شهرداری کمک کند .عدهای
از کارتنخوابها ،متکدی و بی خانمان هســتند.
اســکان آن ها به عهده کمیته امداد امام خمینی
و در غیر این صورت اگر معلول باشــند یا از نظر
روحی در شــرایط مناســبی نباشــند ،به عهده
بهزیستی است .پس از رســیدگی کمیته امداد،
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت رفاه ،مسئولیت
توانمندســازی افراد را به عهده دارند .در شرایط
بحرانی مثل سرمای زمستان ،هالل احمر هم باید
فعال شود.
هزاران کارتنخواب بیمار در شهر
ممکن است در یکی از همین شبهای زمستان با
صحنههایی از برخورد خشن مامورین با کارتنخواب
ها مواجه شــوید .برخوردی همراه با ناسزا گفتن و
حرکات زننده و سوار بر وانت کردن با توسل به زور.
پرسش از فعاالن مدنی نشان میدهد که برخورد با
کارتنخوابها به دو طریــق صورت میگیرد؛ یکی
طرح زیباسازی شهرداری است که ماموران شهرداری
با کارتن خوابهایی که به عنوان مثال ،آتش روشن
میکننــد و  ...برخورد میکنند .یکی دیگر طرحهای
ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســت کــه باید نیروی
انتظامی اجرا کند و نیروی انتظامی آن را به بســیج
واگــذار میکند و این طرح به دلیل زیادبودن کارتن
خوابهای منطقه  12تنها در آن منطقه اجرا میشود.
فرزاد هوشــیار مدیرعامل ســازمان رفاه ،خدمات
و مشــارکت هــای اجتماعی شــهرداری تهران در
آذرماه ســال جاری ،با اشاره به اینکه تهران بیش از
 ۱۵هزار کارتنخواب دارد ،گفت :هر شــب بیش از
 ۵هزار کارتنخواب در سطح شهر تهران جمعآوری
میشــود .او به این نکته هم اشــاره کــرد که 10
درصــد از این  ۱۵هزار کارتنخواب تهران با بیماری
واگیردار مواجه هســتند؛ برخی آمار غیر رسمی اما
وجود کارتنخوابهای تهران را رقم بیشتری برآورد
میکنند.
زمستان ،پایان راه است
زمســتان ،برای خیلیهــا خاطرهانگیز اســت و
دوستداشــتنی و شاید هم عکسی در میان برفها،
یادگاری شود در آلبومهای خانوادگی .اما این فصل
برای عدهای ازآدمها که آمار دقیقی هم از تعداد آنها
در دست نیست ،نه تنها دوست داشتنی نیست که
نفرت انگیز ،هراسآور و کشــنده هم هست؛ کارتن
خوابها.

تهران روی یک بمب
ساعتی است

رئیس جمعیت هالل احمر گفت :زلزله در تهران
اتفاق خواهــد افتاد ،ما در تهــران روی یک بمب
ســاعتی زندگی میکنیم و وقوع زلزله شدیدی که
میتواند بحران جدی برای کشــور ایحاد کند ،این
شهر را تهدید می کند .امیر محسن ضیایی ،تاکید
کرد :الزمه مقابله و آمادگی با این بحران داشتن یک
ترس منطقی داشت تا تاب آوری جامعه در مقابله هر
حادثه و بحران افزایش یابد.
رئیس جمعیــت هالل احمر با تاکیــد بر اینکه
تابآوری یعنی برگشت به وضعیت اول و ایجاد یک
جامعه ایمن و تاب آور ،کاری هزینه بر ،مســتمر و
زمان بر است افزود :تفاوت بین جوامع توسعه یافته
و نیافته میزان آمادگی و آسیب پذیری و در نتیجه
میزان تاب آوری آنها در برابر بحران هاســت .او با
اشاره به اینکه ماموریت های روزانه هالل احمر باید
در جهت ایجاد جامعه ایمن و تاب آور باشــد افزود:
بر این اساس میزان تخصیص بودجه به هالل احمر
و همچنین سایر تجهیزات ،نیروی انسانی و امکانات
باید بر اساس همین موضوع تعریف و صرف شود.
ضیایی افزود :باید همه هزینه های که در راستای
ایجاد جامعه ای ایمن و تاب آور تا امروز انجام شده به
عدد و رقم تبدیل شود تا مشخص شود اگر جمعیت
هالل احمر در این زمینه ورود داشته از چه هزینه ها
و خسارت های سنگین جلوگیری شده است.
رئیس جمعیت هالل احمــر با تاکید بر اینکه با
بودجه فعلی جمعیت هالل احمر رسیدن به جامعه
ایمن و تاب آور بسیار مشکل است افزود :رسیدن به
جامعه ای ایمن و تاب آور باالترین سطح پیشرفت
محسوب می شود و اگر نتوانیم چنین جامعه ای را
ایجاد کنید باالترین هزینه ها را در هنگام وقوع بحران
ها متحمل خواهیم شد .به گزارش ایرنا ،با تاکید بر
ضرورت تهیه پروفایل مخصوص هر کشور راجع به
برنامه های کاهش ریســک پذیری و پیشگیری از
حوادث افزود :قطعا این پروفایل برای ایران با توجه
به شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت خواهد بود.
به گفته ضیایی در مسیر ایجاد چارچوب جامعه
تاب آور؛ از یک سو باید تعامل بسیار خوبی با دولت
داشته باشیم این مسئله باید جزو حساسیت های
مســئوالن باشد و از سوی دیگر ارزیابی و شناسایی
خطر ،آمادگی مبتنی بر جامعه و حمایت طلبی؛ جزو
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مطالباتی است که مردم باید از سیاستمداران داشته
باشند.
رئیس جمعیت هالل احمر افزود :نقش آموزشهای
همگانی از اهمیت بسیاری برخوردار است سابق بر
این آموزش همگانی در جمعیت متولی نداشت در
حالی که یکی از وظایف اصلی جمعیت هالل احمر
آموزش همگانی بوده و باید افراد متخصص را جمع
کند و البته بسیاری از فعالیت های دیگر ما نیز باید از
پایه آموزش ،اعتباربخشی شده باشد.
ضیایی با تاکید بر نقش و وظیفه ویژه هالل احمر
در آموزش همگانی جامعه افزود :باید ســطح توجه
مردم به شکل منطقی و درست نسبت به حوادث و
بحران های پیش رو افزایش یابند؛ مردم باید بدانند
باالخره زلزله در تهران اتفاق خواهد افتاد .او با تاکید بر
اینکه حساسیت جامعه نسبت به حوادث باید نهادینه
شده و گذرا نباشد تاکید کرد :هدف ما باید دستیابی
به جامعه امن و تاب باشد تا بتوانیم در حواث تعداد
بیشتری از افراد را نجات داده و مجروحان کمتری
داشــته باشیم تا از این طریق سرمایه ملی کمتری
از بیــن رود .او با تاکیــد بر جایگاه جمعیت هالل
احمر ایــران در میان جمعیت های ملی بر افزایش
مناسبات و ارتباطات با سازمانهای بین المللی افزود:
باید اســتراتژی های فعال و موثرتری برای جوانان
و ارتباط قوی و ســاختارمندی را با دولتها داشته
باشیم .رئیس جمعیت هالل احمر ،اشراف به نقاط
قوت و ضعف جوامع خود ،توانایی اســتفاده موثر از
تجارب جامعه ،برنامه های موثر برای کاهش ریسک
و بهبود آسیب پذیری جامعه ،قدرت تبادل تجربیات
و مهارت های خود با برگــزاری کنگره ،همایش و
نشــان دادن به دیگران ،درک قویتری از سیاست
های کشــور و مســائل قانونی و تقویت پاسخهای
بشردوســتانه ،مهارت های خود را توسعه دهیم از
جمله توانایی های ضروری هر جمعیت ملی دانست.
او خاطر نشان کرد :جمعیت های ملی توانمند باید
در راستای مشارکت های موثرتر ،تقویت فنی بیشتر
و ایجاد فرصت های بیشتر برای آموزش و یادگیری
گام بردارند که در جهت تحقق و گســترش هر چه
بیشتر این موارد منابع مالی و انسانی زیادی را ایجاد
کرده و تقویت بیشــتری برای پاســخگویی بیشتر
داشته باشیم.

9

جامعه
آموزش و پرورش

تمدید  2ساله دوره پیش دانشگاهی
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از ادامه
تحصیل دانش آموزان در دوره پیشدانشــگاهی
تا دو ســال دیگر خبر داد .مهدی نوید ادهم در
مصاحبه با صدا و سیما گفت :دانش آموزان دوره
پیش دانشگاهی سال تحصیلی آینده نیز مانند
ســایر دانش آموزان در مدرسه حضور می یابند
و به تحصیل خــود ادامه خواهند داد و تا زمانی
که نظام جدید آموزشی به طور کامل اجرا نشود
دوره پیشدانشــگاهی حذف نخواهد شــد .او
افزود :مراکز پیش دانشگاهی در دو سال گذشته
با دبیرســتانها ادغام شدند و به صورت مستقل
فعالیت نمیکنند بلکه به صورت یک دوره ای از
دوره های دبیرستان فعالیت خواهند کرد.
نویــد ادهم همچنین خبر تغییر رشــتههای
تحصیلی دانش آموزان از ســال تحصیلی آینده
را نیز تکذیب کرد و گفت :دانش آموزان از سال
تحصیلی آینده همچنان در شاخه نظری در چهار
رشته ریاضی ،انسانی ،تجربی و معارف اسالمی و
در شاخه هنرستانی در دو رشته فنی حرفه ای و
کار دانش تحصیل خواهند کرد.
او تاکید کرد :البته رشته های تحصیلی فنی و
حرفه ای از  43رشته به  27رشته کاهش خواهد
یافت .دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش
ادامه داد :انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان از
امسال در پایان پایه نهم تحصیلی و به صورت یک
مرحله ای انجام می شود و تحصیل دانشآموزان
در دبیرستان و هنرستان به مدت سه سال و در
رشته های تخصصی انجام خواهد شد .نوید ادهم
از اضافه شــدن برخــی دروس مهارتی به درس
های دانش آموزان دوره متوســطه دوم خبر داد
و افزود :دانش اموزان دبیرستانی از سال تحصیلی
آینده هفته ای  35ساعت و هنرستانی ها هفتهای
 40ســاعت در مدرسه تحصیل خواهند کرد .او
تصریح کرد :از سال تحصیلی آینده درس انسان
و مهــارت زندگی در پایه هــای دهم ،یازدهم و
دوازدهم تدریس می شــود و همچنین دروس
مدیریت خانواده و سبک زندگی ،انسان و محیط
زیست ،سالمت و بهداشت ،تفکر و سواد رسانهای
و کارگاه کارآفرینــی و تولیــد از جمله دروس
جدیدی هستند که به کتابهای دانش آموزان دوره
دبیرستان اضافه می شود .دبیرکل شورای عالی
آموزش و پــرورش گفت :کتاب های این دروس
درحال تالیف و تدوین است و برای سال تحصیلی
آینده چاپ شده است و در اختیار دانش آموزان
قرار می گیرد.
فراخوان

آخرین مهلت  2فروردین،
مراسم30اردیبهشت
فراخوان جشنوارهای برای آب
فراخوان جشنواره ادبی حیات روز جمعه این
هفته در سایت قرار میگیرد و دوم فروردین
ماه  ۹۵مهلت ارســال آثار به این جشــنواره
معین شده است .صبح دیروز نشست خبری
جشنواره ادبی حیات در دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شد.
به گزارش همدلی ،در این نشســت شهروز
شریعتی ،دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره
با اشاره به اینکه آب یکی از مسائل مهم کشور
اســت گفت :ما میخواهیم بــا برگزاری این
جشنواره تولید محصوالت بومی و متناسب با
شرایط کشور را داشته باشیم ،چرا که خیلی
از مفاهیم وارداتی هســتند .در ادامه کوروش
عنبری ،دبیر جشــنواره حیــات گفت :آب و
کودک دو بخش مهم این جشنواره هستند که
ما به این خاطر از دانشگاه استفاده کردیم چرا
که دانشــگاه محل تولید فکر و ایده و تحول
برای جامعه اســت .او بخشهای جشنواره را
برشــمرد و افزود :یک بخش ،بخش کودک
و بخش دیگر بخش نوآورانه اســت و بخش
داســتانخوانی را نیــز داریم کــه به صورت
پادکست پخش میشــود .داســتان کوتاه،
نمایشنامه کوتاه بخشهای این جشنواره است.
او به زمان برگزاری این جشــنواره اشــاره
کرد و گفت :جشــنواره  ۳۰اردیبهشــت ۹۵
در دانشــگاه تربیت مدرس برگزار میشود و
فراخوان این جشنواره روز جمعه روی سایت
قرار میگیرد روز دوم فروردین ماه  ۹۵آخرین
مهلت ارســال آثار اســت که مصادف با روز
جهانی آب شده و غیرقابل تغییر است .عنبری
به تشریح جوایز این جشنواره پرداخت و گفت:
جایزه قلم بلورین مدرس ،جایزه اثر قابل تقدیر،
جایزه نگاه نو و خــاق را داریم همچنین در
بخش کودک از نویسندگان کودک و کودکانی
که آثار خود را ارسال کردهاند در رده سنی  ۶تا
 ۱۲سال پذیرش آثار خواهیم داشت .در بخش
داســتان خوانی نیز یک اثر برگزیده همراه با
جایزه نقدی داریم .وی خاطرنشان کرد :جایزه
نقدی قلم بلورین 3میلیون تومان به اجازه یک
میلیون بن خرید کتاب ،جایزه نقد قلم زرین
مدرس ســه میلیون تومان ،اثر قابل تقدیر و
نگاه خالق یک میلیون تومان میباشــد .در
این نشســت رویا لطافتی ،سخنگوی شورای
سیاست گذاری جشــنواره ،فریدون عموزاده
خلیلی مدیر مسئول هفته نامه چلچراغ و عضو
هیئت موسس انجمن کودک و نوجوان ،کمیل
سوهانی مستندســاز و دارنده جایزه بهترین
پژوهش در جشــنواره سینما حقیقت حضور
داشتند.

