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مشاهدات خبرنگار «ایران»
از شواهد گسترده تخریب زیرساختهای سیستان و بلوچستان

خوزستان ایستگاه آخر
زندگی پرندگان مهاجر

سیل فقر در راه است

معاون امور زنان وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توقف خدمات بهداشتی دختران مناطق محروم به خاطر  20میلیون تومان!
هدی هاشمی
خبرنگار

ابوالفضل نسائی  /ایران

نیم نگاه

ëëصدیقــه خدایارنژاد مدیــر یک مدرســه دخترانــه در جیرفت :دانشآمــوزان دختر
بویژه در متوســطه اول در سن بلوغ هستند آنها اصالً با ویژگیهای دوران بلوغ آشنایی
ندارند و نمی دانند چگونه از وسایل بهداشتی استفاده کنند خیلی هاشان اصالً وسایل
بهداشتی این دوره را ندارند
ëëمیناییپور مدیر دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش :بودجهای که در هراستان
محروم برای این بســتههای بهداشــتی مورد نیاز اســت  20میلیون تومان است که در
مجموع برای  5استان محروم نیازمند  100میلیون تومان هستیم

 ëëترک تحصیل دختران بیشتر است
آموزشوپــرورش اعــام کــرده
اســت نگاه ویژهای به دختــران مناطق
محروم دارد و برای وضعیت بهداشتی
دختــران طرحهای مختلفــی هم اجرا
کــرده اســت .مدیــر دفتــر امــور بانــوان
وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــن باره
به «ایران» ،میگویــد :وزارت آموزش و
پرورش چند ســالی است که بستههای
بهداشــتی ویــژهای بــرای دختــران

مناطــق محــروم ارســال میکنــد چون
میدانســت که ایــن دختران بــه لحاظ
بهداشتی و سالمت بسیار مشکل دارند
طــرح بشــری طرحــی بــرای آمــوزش
مســائل دوران بلوغ به دختران و توزیع
بســتههای بهداشــتی در میــان آنهــا
بــوده اســت .ما در ایــن بســتهها حوله،
مســواک ،خمیردندان و نوار بهداشــتی
ارســال میکردیم و تالشمــان این بود
که مدارس شــبانه روزی را ویژه ببینیم.

اما سال گذشته به خاطر کمبود بودجه
نتوانستیم که این بستهها را ارسال کنیم
و از ادارات آموزش و پرورش خواستیم
کــه از خیریــن در ایــن بخــش کمــک
بگیرنــد .فرحناز مینایی پــور میافزاید:
بودجهای که در هراســتان محروم برای
این بستههای بهداشتی مورد نیاز است
تنهــا  20میلیــون تومــان اســت کــه در
مجموع برای  5استان محروم نیازمند
 100میلیون تومان هستیم.

شناسایی سه هزار ساختمان ناامن در تهران
بعد از حادثه پالسکو

دارندگان فیشهای ثبت نام تا اردیبهشت ۱۳۸۶
به حج تمتع  ۹۹اعزام میشوند

معاون امور حج و زیارت سازمان حج
و زیــارت از اعــزام متقاضیــان دارای
فیش ثبتنام تا نیمه اول اردیبهشــت
ســال  ۱۳۸۶بــرای ســفر به حــج تمتع
سال  99خبر داد.
اکبــر رضایــی در گفتوگــو بــا ایرنــا
افــزود :براســاس برنامهریزیهــای به
انجام رســیده و ســهمیه موجــود۸۷ ،
هــزار و  ۵۵۰زائــر ایرانــی از اوایــل تیــر
ســال آینده بــرای انجام مناســک حج
تمتع به عربستان اعزام خواهند شد.
وی گفــت :در آینــده نزدیــک
فراخوان متقاضیان واجد شرایط برای
نامنویســی در کاروانها اعــام خواهد
شــد .بــه همیــن منظــور از دارنــدگان

فیشهای ثبتنام اعزام به حج تمتع
میخواهیم هر چه سریعتر با مراجعه
به سامانه سازمان حج و زیارت نسبت
به ،به روزرســانی اطالعات فردی خود
اقــدام کــرده و کــد رهیگیــری دریافت
کنند.
معــاون ســازمان حــج و زیــارت بــا
بیــان اینکــه اکنــون یک میلیــون و ۲۰۰
هزار نفــر متقاضی اعزام به حج تمتع
در نوبت اعالم به ســر میبرند ،گفت:
بر اســاس تفاهمنامه به امضا رســیده
ســال آینــده نیــز هماننــد ســالجاری
تیم دیپلماتهــای ایرانی برای انجام
امورات زائــران به همراه اعــزام اولین
کاروان به عربستان میروند.

کنشــگر فعال سیاســی در جبهه انقالب بود .شــرایط اوایل انقالب پرتنش
بــود و جریانهــای مختلــف سیاســی در آن زمــان فعــال بودنــد و محیــط
دانشآمــوزی در ایــن فضــا پرتالطم بود .در بســیاری از مدارس ما شــاهد
توگوهــا و تنشها بودیم و بعد از اینکه وارد دهه  ۶۰شــدیم
تفاوتهــا ،گف 
این تنشها بیشتر شد.
او اظهــار داشــت :انجمنهــای دانشآمــوزی در آن دهه فعــال بودند
و آنهــا بــه نوعــی پایــگاه صیانــت از انقــاب در برابــر جریانهــای معاند
بودنــد .در ســالهای  ۵۷تا  ۶۰ســپر صیانتــی انقالب اســامی در مدارس
انجمنهای اسالمی در دبیرستانها بودهاند.
ویژگی دوم در دهه اول انقالب اسالمی برای انجمنهای دانشآموزی
ایــن اســت کــه آنهــا پــل ارتباطــی میــان دانشآمــوزان و جامعــه بودند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :بیــش از نیم میلیــون دانشآموز در
ایــام دفــاع مقدس بــه جبهــه رفتند و حــدود  ۳۶هــزار نفر از آنها شــهید
شــدند .کارکــرد ســوم انجمنها این بود کــه نوعی یادگیــری و تقویتهای
مهارتهــای فــردی در بعــد از انقالب توســط ســازمانهای دانشآموزی
شــکل گرفت .یادگیریهای فردی در این پایگاهها مثل قدرت سخنگویی،
مدیریت و ...ایجاد شد.
صالحــی عنوان کرد :کارکــرد چهارم انجمن اســامی دانشآموزی در
دهــه اول انقالب این بود که فرصتی برای افزایش معرفت و ایمان ایجاد
کردنــد و عمالً کانونی بــرای تحکیم معارف دینی بود .حال در دهه پنجم
انقالب اسالمی بهنظر میآید برخی از این کارکردها باقی ماندهاند و باید
به برخی از آنها نگاه جدیتری نســبت به گذشــته داشت .اکنون ما شاهد
یک نســل دیجیتال هســتیم امــا دانشآموزانی که از دهــه  ۹۰وارد محیط
دانشآموزی میشوند به نحوی نسل دیجیتال هستند.
ëëانجمنهای دانشآموزی شریک غم و شادی جامعه هستند
وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم با اشاره به اینکه انجمنهای
دانشآمــوزی همواره شــریک شــادیها و غمهای جامعــه ایرانی بودند،
اظهــار داشــت :امیدواریــم انجمنهــای اســامی همیشــه پرفــروغ بــه
مســئولیتهای خــود اهتمــام بورزنــد .امــروز مأموریتــی که بــرای انقالب
اســامی وجود دارد طبق بیانات مقام معظم رهبری قوی شــدن جامعه
اســت .مــا بایــد بــرای قــوی شــدن جامعــه برنامهریــزی و اهتمــام کنیم.
تالشهایــی برای تضعیــف انقالب اســامی وجود دارد که بایــد مانع آن
شویم.
محســن حاجــی میرزایــی ادامــه داد :امیــد مقــام معظــم رهبــری به
جوانان اســت زیرا جوانان زمینه ســاز شــکلگیری تمدن ایرانی و اســامی
هســتند .دوره دانشآموزی مهمتریــن و تأثیرگذارترین دوره شــکلگیری
شــخصیت اســت زیرا در ایــن دوره ظرفیتها و قابلیتها شــکل میگیرد
ت به همین دلیل اســت
و در طول زندگی آثارش را بر جای خواهد گذاشــ 
انجمنهای اسالمی دانشآموزی اهمیت مییابد.

جوابیه

شــهردار تهــران اعــام کــرد :بعــد از
حادثــه پالســکو ســه هــزار ســاختمان
ناامن در تهران شناسایی شد.
بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما،
پیــروز حناچــی در نشســت صمیمانــه
با خانوادههای شــهدای آتشنشــان و
آســیب دیــدگان حادثه پالســکو گفت:
ســومین ســالگرد حادثــه پالســکو را
پشــت ســر میگذاریــم و مــن اعتقــاد
دارم باوجود همه تلخیهایی که برای
خانوادههای عزیز پیش آمد اگر بدانید
بعد از این حادثه و رشادتی که آنها به
خرج دادند ،سایر همکاران آتشنشان
در ادامــه مأموریتهــا چــه ایمنــی را
ایجــاد کردند ،شــاید آرامش بیشــتری
پیــدا کنیــد .تجهیزاتی که مــا هماکنون
در ســازمان آتشنشــانی داریم با قبل
از حادثه پالسکو قابل قیاس نیست.
او گفــت :یکــی از نتایج ایــن حادثه
خریــد تجهیزاتــی بــا بــرد ارتفــاع بــاال
بــوده اســت .وی بــه حادثــه پالســکو
اشــاره کرد و گفــت :مطمئناً هیچ کس
نمیخواســت حادثــه پالســکو اتفــاق
بیفتــد؛ ولــی میخواهــم بگویــم یــک
حادثــه کوچــک و یــک بیاحتیاطــی
حوادثــی را پیش میآورد که قبل از آن
قابــل پیشبینــی نبود .مــا در صنعت
ســاختمان ،کدهای ساختمانی داریم.
تعــداد زیــادی آدم در حــوادث کشــته
شــدهاند تا اینها تبدیل به درس و باید
و نباید شده است.

حناچی گفت :تأثیر حضور فرزندان
شــما یکــی از ابعــادش اصــاح آییــن
نامهها بود .ســازمان آتشنشــانی ســه
هــزار ســاختمان ناایمــن را شناســایی
کــرد .آموزشهــای آتشنشــانی در
خصــوص ســاختمانهای بلنــد بعــد
از حادثــه پالســکو تغییــر کــرد و ایــن
نتیجــه تالشهــای فرزندان شماســت
کــه یادشــان را گرامی میداریــم و از آن
مهمتــر اینکــه توجــه بــه امــر آمــوزش
بیشــتر شــد .اینکــه مــا اخیراً جلســهای
گذاشتیم و به تعدادی مدارس آموزش
دادیم کــه در برابر شــرایط بحرانی چه
کننــد ،صدقــه جاریهای برای شــهیدان
شماست.
وی با بیان اینکه «این حادثه نشان
داد کــه بیتوجهــی بــه کوچکتریــن
ظرایــف چه عواقــب دشــواری خواهد
داشــت» گفت :ســازمان آتشنشــانی
تاکنــون  ۵۹شــهید را تقدیــم جامعــه
کــرده و  ۱۶شــهید مربــوط بــه حادثــه
پالســکو اســت .میدانــم خانوادههای
شــهدا خواســتههای خاصــی دارنــد
از جملــه اینکــه عزیزانشــان شــهید
محســوب شــوند کــه در حــال پیگیری
هســتیم هــر چنــد ایــن تصمیــم بــا ما
نیســت .مســقف کردن قطعــه  ۵۰هم
در دســتور کار اســت .صدور کارت ایثار
توســط شــهرداری تهــران و طراحــی
جایگاه شهدا در ساختمان پالسکو هم
در جریان است.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار داشــت :حــدود یــک درصــد
دانشآموزان در معرض شــدید آســیبهای روحــی و  ۳۰درصد نیازمند
توانمندســازی هستند .این نشــان میدهد فضای مدارس ما باید از لحاظ
بهداشــت روانی و فردی جدی گرفته شــود .اینکه پایگاههای انجمنهای
اســامی دانشآمــوزان چــه کمکی میتوانــد کند حائز اهمیت اســت تا با
استفاده از محیط همساالن این آسیب کاهش یابد.
بــه گزارش ایلنا ،عبــاس صالحی در همایش بزرگ نســل آفتاب که به
مناســبت چهلمین ســالگرد اتحادیــه انجمنهای اســامی دانشآموزان
برگــزار شــد،افزود :در دهــه اول انقــاب اســامی انجمنهــای اســامی
دانشآمــوزان چنــد کارکــرد مشــهود داشــت ،در کارکــرد نخســت یــک

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشــکالت دانشآمــوزان دختــر مناطق
محــروم تمامــی نــدارد یــک روز خبــر
میرســد کــه ســقف مدرســه روی ســر
دانشآموزان آوار شــده است و روز دیگر
خبــر میآیــد کــه با توجــه بــه وضعیت
اقتصــادی کشــور  20درصــد از دختــران
مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم
به مدرسه نمیروند و حاال هم از مناطق
محروم خبر رسیده که بهدلیل مشکالت
بهداشــت محیط ،دانشآمــوزان گرفتار
برخــی بیماریهــای عفونــی شــدهاند.
موضوعی کــه برخی از معلمان مناطق
توگــو بــا «ایــران» اعالم
محــروم در گف 
کردهانــد کــه شــماری از دانشآمــوزان
بــه خاطر نبود وســایل بهداشــتی درگیر
بیماریهــای خــاص شــدهاند .گرچــه
وزارت آمــوزش و پــرورش چنــد ســالی
بــه موضــوع ســامت بهداشــت و روان
دانشآموزان توجه کرده بود.مســئوالن
ایــن وزارتخانــه  ،بســتههای بهداشــتی
را بــه مناطق محــروم ارســال میکردند
بســتههایی کــه بیــن دختــران مناطــق
دور افتــاده و مــدارس شــبانه روزی
پخش میشــد طرحی که شــامل بســته
بهداشــتی بــرای دوران بلــوغ دختــران
بود .اما این طرح دو ســالی میشــود که
بــه خاطــر کمبــود بودجه متوقف شــده
اســت.حاال مســئوالن آموزش و پرورش
بخشنامههایی را به ادارات کل استانها
ارســال کردهانــد و از آنها خواســتند که با
کمــک خیریــن بــه وضعیت بهداشــتی
دختــران دانشآمــوز رســیدگی کننــد.
آنهــا به ادارات کل اســتانها گفتهاند که
بودجه الزم برای رســیدگی به وضعیت
بهداشــتی دختــران مناطــق محــروم
را ندارنــد .مریــم کالنترنــژاد مدیــر یک
مدرسه در جنوب کرمان درباره مشکالت
دانشآمــوزان دختــر ایــن منطقــه
میگویــد :دانشآمــوزان در مناطقی که

مــا تدریــس میکنیــم مشــکالت مالــی
بســیاری دارند آنها کفــش ،لباس فرم و
لوازم التحریر برای حضور در کالسهای
درس ندارنــد ،خیلیهایشــان بهخاطــر
همیــن وســایل نمیتواننــد به مدرســه
بیاینــد .دانشآموزان دختر از یک ســن
به بعــد ترک تحصیــل میکننــد آنها یا
مجبورنــد کــه بهکارهای خانه رســیدگی
کنند یا بهخاطر مشــکالت مالی خانواده
یکنند.
ازدواج م 
او تأکید کرد :بســیاری از خانوادهها
مشــکالت مالی دارند زنــان و دختران
منطقــه بهخاطــر فقــر توجــه الزم بــه
مســائل بهداشــتی ندارنــد همیــن
موضوع موجب شده تا برخی از زنان و
دختران دانشآموزدرگیر بیماریهای
عفونی شــوند .دانشآموزان همچنین
دربــاره مســائل بلــوغ و بهداشــت این
دوره هم آگاهی ندارند و نمیدانند که
چگونه این سالها را طی کنند.
صدیقــه خدایارنــژاد مدیــر یــک
مدرسه دخترانه در جیرفت هم دراین
بــاره میگویــد :دانشآمــوزان دختــر
بویــژه در متوســطه اول در ســن بلــوغ
هســتند آنها اصالً با ویژگی های دوران
بلــوغ آشــنایی ندارنــد و نمــی داننــد
عــادت ماهانــه کــه میشــوند چگونــه
از وســایل بهداشــتی اســتفاده کننــد
خیلی هاشــان اصالً وســایل بهداشتی
ایــن دوره را ندارنــد .مــا توقــع داریــم
کــه آموزشوپــرورش بــرای آگاهــی
ســطح بهداشــت خانــواده و دختــران
دانشآمــوز کارشناســانی بفرســتد تــا
ایــن دختران بــه آگاهی کافی برســند.
در منطقه مراکز بهداشــتی وجود دارد
امــا خانوادههــا اهمیتــی نمیدهند که
بــرای معالجــه و درمان به ایــن مراکز
مراجعــه کننــد به ایــن خاطر کــه آنها
آگاهــی ندارنــد و متأســفانه همیــن
موضــوع موجــب شــده تــا برخــی از
بیماریهای زنانه شیوع پیدا کند.

او میگویــد :در یکســال گذشــته
که مــا بســتههای بهداشــتی را ارســال
نکرده ایــم گزارشهایــی به ما رســیده
اســت کــه دانشآمــوزان ایــن مناطــق
درگیــر بیماری هــای عفونی شــدهاند.
مــا بایــد توجــه ویژه تــری بــه دختران
مناطــق محــروم داشــته باشــیم چــرا
کــه ســن بلوغ هــم پاییــن آمــده و این
دختران در ناآگاهی به سر میبرند.
میناییپــور بــا اشــاره بــه اینکــه
بازماندگــی از تحصیــل دختــران
در مناطــق محــروم افزایــش پیــدا
کــرده اســت ،اظهار مــیدارد :شــرایط
مالــی خانوادههــا روی بازماندگــی از
تحصیل دختران تأثیر گذاشــته اســت
و این شــرایط موجب شــده تا دختران
دانشآمــوز ازدواج اجبــاری کننــد یــا
خــارج از چرخه تحصیل باشــند .برای
همین با همــکاری که با معاونت امور
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری
داشــتیم دختران بازمانــده از تحصیل
در پنج اســتان شناســایی شده و تحت
پوشــش بســته حمایتی معاونت امور
زنان و خانواده ریاســت جمهوری قرار
میگیرند .تالش میکنیم این دختران
را دوبــاره بــه مدرســه بیاوریــم .هدف
اصلی این طرح ،شناسایی عوامل مؤثر
در ترک تحصیــل دانشآموزان دختر
در تمام اســتانهای کشــور اســت که با
عنــوان «بســته عملیاتــی بازگردانــدن
دختران بازمانده از تحصیل به چرخه
تحصیــل» به تفکیک شــرایط اســتانی
اجرا میشود.
وی دربــاره نــرخ پوشــش تحصیلی
دختــران میافزایــد :نــرخ پوشــش
تحصیلــی دختــران در دوران ابتدایــی
 ۹۸درصــد ،متوســطه اول  ۹۳درصــد
و در متوســطه دوم  ۸۰درصــد اســت
کــه متأســفانه در متوســطه دوم نــرخ
بازماندگــی از تحصیل دختران بســیار
باالست.

یک درصد دانشآموزان در معرض شدید
آسیبهای روحی هستند

جوابیه سازمان محیط زیست به گزارش عسلویه

پیــرو درج گزارشــی بــا عنــوان «عســلویه گمشــده در آلودگیهــای
پتروشــیمی» در آن روزنامــه به تاریخ چهارشــنبه  18دیماه  ،98روابط
عمومی ســازمان محیط زیست کشــور ،توضیحی به شرح زیر ارائه کرده
است:
الــف) در بخــش ابتدایــی این گــزارش نقــل قــول «قلینــژاد درباره
پاســخ بــه این پرســش که چرا اجــازه نمیدهند ســاکنان عســلویه خون
اهــدا کنند؟ هــم دلیل آن را «ماالریــا خیز بودن» منطقــه میداند وهم
آن را بیارتبــاط بــا واحدهای صنعتــی در منطقه اعــام میکند ».را به
نقل از مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر بیان کرده که این
نقلقــول ،هیچگونــه اصالتی ندارد؛ ایــن عبارت از زبان فــرد دیگری در
ط زیست
جلســه مذکور بیان شــده و آقای فرهاد قلینژاد ،مدیرکل محی 
استان بوشهر ،به این موضوع نپرداخته است.
ط زیســت
ب) در بخــش دیگری از این گزارش به نقل از یک فعال محی 
ط زیست میگویند
اینگونه نقل قول شــده اســت« :البته فعاالن حوزه محی 
مقاومتهایــی بــرای جلوگیــری از اجــرای آن در میان برخــی از ذینفعان
وجود دارد .آنها یکی از دالیل تغییر مداوم رؤســای محیط زیســت بوشــهر
در دورههــای مختلف را وجــود همین ذینفعان میداننــد .یکی از فعاالن
ط زیســت در
میگویــد« :بههمیــن خاطر اســت کــه مدیریت مدیــران محی 
بوشــهر به بیش از یک ســال نمیرسد ».البته یک اســتثناء هم در این میان
وجــود دارد .تنها یــک مدیرکل چهارســال مدیریت این اســتان پرچالش را
ط زیست بوشهر کمتر از دوسال
بهعهده داشــت اما عمر دیگر مدیران محی 
بود هاست».
در باب نقلقول فوق ،این نکته قابل توجه اســت که همواره مدیران
ط زیســت در اســتان بوشــهر پــساز پایان خدمــت دراین اســتان،
محیــ 
بهعنوان مدیرکل محیط زیســت در یکی دیگــر از مناطق ایران به ادامه
خدمت مشغول شدهاند ،بنابراین گردش مدیران در یک استان ،نشان
از پویایی و زنده بودن این اداره کل بوده است.
شــایان ذکــر اســت ،اداره کل روابطعمومــی و امــور رسانهســازمان
ط زیســت اســتان
حفاظــت محیــط زیســت بــا مشــارکت اداره کل محی 
بوشهر ،از تاریخ نهم تا یازدهم دیماه  ،98تور رسانهای برای خبرنگاران
رســانههای ملــی در منطقــه پارسجنوبــی برگزار کــرد تا خبرنــگاران با
مســائل و مشــکالت زیســتمحیطی ایــن منطقــه و ظرفیتهــای ایــن
منطقه صنعتی آشــنا شــوند .گــزارش روزنامهایران نیــز حاصل حضور
خبرنگار آن روزنامه در آن تور رسانهای بودهاست.

