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گفت و گوی «ایران» با مادر دانشآموز جان باخته در نا آرامی های اخیر شهرستان دورود:

تمدیدتفاهمنامهارشادوتأمیناجتماعی

تمام آرزوهایم بر باد رفت
هدی هاشمی

«آشوب و خشــونت کور همواره بیگناهان
را قربانــی میکنــد .داغــدار کشتهشــدن
دو دانشآمــوز و امیــد آینده ایــران ،آرمین
و شــایان عزیز در این آشــوب هســتم ».این
توییتــی بــود کــه وزیــر آموزشوپــرورش،
ســیدمحمد بطحایی ،با هشــتگ هوشــیار
باشیم ،منتشر کرد .بعد از این توییت بود که
کاربران شــبکههای اجتماعی عکسهایی
و مطالبــی از دانشآموزان کشــته شــده در
توییتر منتشــر کردند .یکی از دانشآموزان
آرمیــن صادقــی ،نوجــوان ١٣ســاله
خمینیشهری است که گفته میشود در اثر
اصابت گلوله کشته شده است .دانشآموز
دیگــر «شــهریار هداونــد» نــام دارد؛ او در
خودرو پدرش بوده کــه برخی از تندروهای
قانون شکن در دورود خودروی آتشنشانی
را از پلی به پائین پرتاب میکنند .این خودرو

روی ماشــین پدر شهریار ســقوط میکند و
او و پدرش کشــته میشــوند .حادثــهای که
برای خانواده این دو دانشآموز بسیار تلخ
و غیــر قابل باور اســت .مادر شــهریار هنوز
باور نکرده که پســر و همســرش را از دست
داده .پشــت تلفن مدام گریه میکند و نام
پسرش را صدا میزند .چند باری خواهش
میکند که رسانه صدایشان باشد ،تکه تکه
جواب خبرنگار «ایران» را میدهد«:پسرم
نخبه بود .درسش خیلی خوب بود .شهریار
کالس هشتم بود.پسری مهربان که شاگرد
ممتاز کالس هم بود و میخواست تجربی
بخوانــد و در دانشــگاه هم دندان پزشــکی
شــرکت کند .پســرم کلی آرزو داشــت .آرزو
داشت گیتاریست معروفی شود .با پدرش
باشگاه میرفت هزارتا آرزو برایش داشتم
کــه بر باد رفــت ».اینها را میگوید و پشــت
تلفن به هق هــق میافتــد »:دیگر امیدی

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

راهکارهایی برای جلوگیری از ورود دانش آموزان به اعتراضات

نیم نگاه

وزیــر آمــوزش و پرورش گفــت :راهکارهایی را بــرای وارد نشــدن دانشآموزان
بــه اعتراضات داریم ومیخواهیم ســمیناری برگزار کنیم کــه در آن مدیران ما
توجیه میشوند که مراقبتهای الزم از دانشآموزان را انجام دهند .سیدمحمد
بطحایــی در پاســخ بــه این ســؤال کــه وزارت آمــوزش و پرورش چــه برنامهای
دارد تــا دانشآموزان فریب فضاســازیها در جو عمومی جامعه یا ترفندهای
بیگانــگان را نخورنــد و وارد تجمعات اعتراضی نشــوند؟ بــه خبرآنالین گفت:
یکسری برنامههای آموزشی در دست تهیه داریم که بزودی از طریق تلویزیون
به شــکل تعاملی پخش خواهد شد .مخاطب این برنامهها در ابتدا خانوادهها
هســتند .یکســری آموزشهای خاص به خانوادههای دانشآمــوزان به عنوان

ندارم شــوهر جوانم پســر کوچکــم همه را
از دســت دادم دیگــر کســی را ندارم .پســر
 14ســالهام »....مــادر شــهریار از آن روز
حادثــه بــرای مــا توضیح میدهــد :همان

روز همســرم تصمیــم میگیــرد تــا ســری
به پــدرش بزنــد .شــهریار هــم میخواهد
کــه با او برود چند ســاعتی شــهریار در کنار
پدربزرگــش میمانــد .شــهر شــلوغ بــود

شــرکای تربیتــی در حوزه آموزش و پــرورش ارائه خواهیــم داد ،در مرحله بعد
انشــاءاهلل دانشآموزان بهطور مستقیم مورد آموزش برای مقابله با خطراتی
کــه در معرضش هســتند ،قــرار میگیرنــد .وی در پاســخ بــه این ســؤال که آیا
دستورالعمل خاصی به مدارس برای توجه و مراقبت از دانشآموزان دادهاید
تا وارد اعتراضات اخیر نشوند؟ با اشاره به اینکه بر اساس گزارشها تعدادی از
دانشآموزان در این تجمعات دســتگیر شــدهاند ،گفت :تعداد آنها زیاد نبود و
ن بودند و به همراه افرادی دیگر بازداشت
دستگیر شدهها در حال تردد در خیابا 
شــدهاند .ســمیناری برای مدیران آمــوزش و پرورش داریم تا توجیه شــوند که
مراقبتهای الزم از دانشآموزان را انجام دهند.

میخواســتند فضــا آرام شــود تــا بــه خانه
بیاینــد امــا هــر چــه میگذشــت خیابــان
شلوغتر میشــد.نهایتاً تصمیم میگیرند
به خانه برگردند .در راه بازگشت مردمی که

تظاهرات کرده بودند ماشین آتشنشانی
را میگیرنــد از روی پــل بــه پائیــن پرتــاب
میکننــد .ماشــین روی پســر و همســرم
میافتد و همان لحظه از دنیا میروند».

رئیس انجمن دوستی ایران و چین پیش بینی کرد

تمایل یک میلیون گردشگر چشم بادامی برای سفر به ایران

خبر
در نشست معاون مطبوعاتی با معاون بیمهای سازمان
تأمیــن اجتماعــی مقــرر شــد فرآینــد بیمــه رســانهها،
مطبوعات و مدیران مســئول تســهیل شــود .بــه گزارش
«ایران» در این نشست ضمن موافقت با تمدید  ٣ساله
تفاهمنامهای که پیشتر فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و سازمان تأمین اجتماعی در ســال  ٩٥منعقد شده بود ،مقرر شد :سازمان
تأمین اجتماعی در حوزههای مختلف یاری رسان رسانهها و مشکالت بیمهای آنان
باشــد .در یکــی از بندهــای توافق امــروز آمده اســت :کارگاههای زیــر  ٥نفر همچنان
بــا پرداخــت فقط  ٧درصد ســهم بیمه شــونده بتوانند از تســهیالت کامــل بیمهای
بهرهمند شــوند و روند تســهیالت بیمهای بــرای کارگاههای  ٥نفره نیز تداوم داشــته
باشد .همچنین آن گروه از افراد و مدیران مسئولی که فاقد دفتر رسانه و کد کارگاهی
هستند ماهانه با پرداخت حق بیمه و از طریق فهرست ارسالی مورد تأیید معاونت
مطبوعاتی از تســهیالت بیمهای تأمین اجتماعی برخوردار میشــوند .براساس این
توافق،همهافرادفاقدکدکارگاهیکهموردتأییدمعاونتمطبوعاتیباشند،میتوانند
به شــکل مســتقل و بدون دریافت کد کارگاهی و بدون بازرســی و بازدید از محل کار و
با پرداخت  ٢٧درصد ب ه صورت بیمه توافقی به طور کامل بیمه شده و از تسهیالت
آن استفاده کنند .در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه و دستورالعمل اجرایی آن مقرر
شــد :هماهنگی الزم بین شــعب تأمین اجتماعی و رســانهها برای برخورداریشان از
تسهیالت مصوب و انتقال پرونده به شعب  ٢و  ٨سازمان تأمین اجتماعی به عمل
آید .محمد ســلطانی فر ،در این نشســت با اشــاره به مشــکالتی که بهعنوان دغدغه
اصلــی اهالــی رســانه در نمایشــگاه مطبوعات مطرح شــده بــود ،گفــت :از مجموع
مشکالت و مسائل اهالی رسانه ،تصمیم بر آن شد در نخستین اقدام در حوزه تأمین
اجتماعی و تسهیل امور بیمه اهالی رسانه ،گام هایی برداشته شود .محمدحسن زدا،
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینکه تسهیل
در امر بیمه اهالی مطبوعات در سالهای اخیر در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی
بوده ،ابراز امیدواری کرد با نگاه ویژه طرفین ،این مسیر تداوم داشته باشد.

کمک وزیر بهداشت به درمان  800کودک ناشنوا
عکس :امیر رجبی  /ایران

نشســت تشــریح برنامههــا و اهــداف
همایش چشمانداز توسعه روابط ایران و
چین در زمینه گردشــگری با حضور سفیر
چیــن  14دی ماه در هتل الله برگزار شــد.
در این نشســت عــاوه بر بررســی عوامل
مؤثر در رونق گردشگری دو کشور به رشد
8.8درصدیسفرچینیهابهایراننسبت
به سال  2016اشاره شد .بهطوری که حتی
رئیس انجمن دوستی جمهوری اسالمی
ایران وجمهوری خلق چین ،گردشــگری
وجذب توریســم راعامل دوم بعد ازنفت
بــرای رشــد و رونــق اقتصادی عنــوان کرد
وگفت :باید برنامهریزی و زیرساختهای
الزم بــرای میزبانــی از دســت کــم یــک
میلیون توریست و گردشگر چینی در سال
را با توجه به اشــتراکات فرهنگی دو کشور
مهیاکنیم.
«احــد محمــدی» بــا اشــاره بــه اینکــه
مســئوالن باید زمینهها و زیرســاختهای
الزم در ایــن خصــوص را فراهــم کننــد تــا
جذب توریســم در کشــور چند برابر شــود،

افــزود :ســال گذشــته حــدود  9میلیــون
ایرانــی بــه خــارج از کشــور ســفر کردهاند و
حــدود شــش تــا هفــت میلیــون خارجی
بــه ایران آمدهانــد .بنابرایــن فراهم کردن
زیرســاختهای الزم بــرای رشــد حداقل
دو برابری توریسم در کشور الزامی است.
رئیــس انجمــن دوســتی جمهــوری
اسالمی ایران با اشاره به اینکه تمام افرادی
که به ایران سفر کردهاند شامل توریستها
نمیشــوند ،گفت :تعــدادی از آنهــا تجار،
بــازرگان ،دانشــجو ،نمایندگان شــرکتها
و برخــی از مقامهــای سیاســی بودنــد .او
بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد زیرســاختهای
مناســب برای افزایش توریســت در کشور
تقویت شــود ،بیان کــرد :نیازمند توســعه
هتلها ،رســتورانها ،تور لیدرها و امکانات
حملونقلــی برای توســعه ایــن صنعت
هستیم که دولت و بخش خصوصی باید
در ایــن خصــوص اقدامــات الزم را انجام
دهند .محمدی در ادامه با بیان اینکه ایران
دارای آثار تاریخی و باســتانی و جاذبههای

طبیعی فراوانی است ،افزود :با اینکه کشور
مــا از نظــر جاذبههای توریســتی در ردیف
10کشور برتر جهان است ،اما رتبه مناسبی
در زمینه جذب توریسم ندارد.
رئیــس انجمن دوســتی ایــران و چین
با تأکید بر اینکه چین از جمله کشورهایی
اســت کــه میتوانــد در توســعه توریســم
در ایــران نقــش بســزایی ایفــا کنــد ،گفت:
چین در ســال  ،2016بیــش ازصد میلیون
توریســت خارجی داشــته اســت .بــا توجه
به نزدیکی فرهنگی دو کشــور ایران باید با
برنامهریزیهای الزم سهم باالتری از این
تعداد توریست را به خود اختصاص دهد.
محمدی افزود :بر اساس برنامهریزیهای
انجــام شــده ،جمهــوری اســامی ایــران
بایــد ســاالنه حداقل پذیــرای یک میلیون
توریستچینیباشد.البتهدراینمیانباید
تالش کنیم تا این کشور را به توریستهای
ایرانیمعرفیکنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اشــاره بــه
تفاهمنامهای که بین انجمنهای دوستی

دو کشــور بــه امضــا رســیده اســت ،گفت:
نخستین همایش بینالمللی چشمانداز
توســعه روابط ایران و چیــن نیز در همین
راستاوبرایشناساندنبیشترپتانسیلهای
گردشگری دو کشور به مردم و آژانسهای
توریستی و مسافرتی طراحی شده و برگزار
میشــود .او افــزود :در ایــن زمینــه تأمیــن
زیرســاختها بایــد در اولویت امور باشــد،
زیــرا در زمینــه هتــل بــا کمبــود مواجهیم
و همچنیــن از نظــر رســتورانهای چینــی
و تورلیدرهــای مســلط بــه زبــان چینــی یا
چینیهــای مســلط بــه زبــان فارســی در
مضیقهایــم .محمدی در پاســخ به انتقاد
نماینده خبرگزاری شینهوای چین در نرخ
متفــاوت بلیت بازدیــد از مناطق مختلف
گردشــگری ایران برای گردشگران ایرانی و
خارجــی ،بیان کرد :با ایــن موضوع موافق
نیســتم و این مشــکل را به سازمان میراث
فرهنگــی و گردشــگری منعکــس خواهم
کرد« .پانگ ســن» ســفیر جمهوری خلق
چین در ایران در این نشست گفت :تاکنون
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چندیــن ســریال و مســتند بــرای معرفی
هرچه بیشتر جاذبههای ایران به چینیها
و همچنین آداب و رسوم چینیها ساخته
شــده اســت .او با اشــاره به اینکــه اصحاب
رسانهدوکشورمیتواننددرمعرفی،تبیین
و همچنین نمایش جاذبههای توریستی و
گردشــگری دو کشور نقش بسزایی را برای
دو ملــت ایفا کنند ،افزود :اصحاب رســانه
دو کشــور میتواننــد در معرفــی جاذبهها

و ارائــه راهکارهــای مناســب و قابــل طرح
بــه مقامــات مســئول دو کشــور در زمینــه
گردشگریکمککنند.
ســفیر جمهوری خلــق چیــن در ایران
با اشــاره به اینکه ســفارت چیــن در تهران
ســال گذشــته میالدی  112هزار ویــزا برای
اتبــاع ایرانی صــادر کرده اســت ،بیان کرد:
سفر ایرانیها به چین نسبت به سال 2016
حدود  8.8درصد رشد داشته است.

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با درخواســت کتایون ریاحی
بازیگرسینماوتلویزیونبرایکمکبهدرمان 800کودکناشنواموافقت
کرد.بهگزارشایرنا،کتایونریاحیسرپرستیکبنیادخیریهبهمناسب
روز تولدش چندی پیش در برنامه تلویزیونی «فرمول یک» حاضر شد
امــا عمده ســخنان او مربوط به بنیــاد کمک و تالش برای حل مشــکل
800کودک ناشنوا نیازمند کاشت حلزونی بود که یک سال است منتظر
اقدام دولت هســتند و زمان طالییشــان برای بهبود رو به پایان اســت.
گالیههای ریاحی همچنین به مسئوالن ذی ربط بود و از وزیر بهداشت و
رئیسجمهورینیزانتقادکردکهدرخواستاوبرایدیداررانپذیرفتهاند.
مدیران وزارت بهداشــت نیز ضمن تماشای این قسمت از برنامه طی
تماســی اعــام کردنــد بــزودی قــرار مالقــات ریاحی بــا وزیر بهداشــت
هماهنگ میشود .این قرار به همت برنامه فرمول یک هماهنگ شد
و ریاحی فرصتی پیدا کرد تا رو در رو با سیدحسن قاضیزاده هاشمی به
توگو بنشیند و مشکالت مردم را که از طریق بنیاد تحت مدیریتش با
گف 
آنها آشنا است با وزیر بهداشت در میان بگذارد .وزیر بهداشت نیز در این
توگو اعالم کرد پیگیری میکند تا مشکل جراحی کودکان حل شود.
گف 
ضمن اینکه دستور میدهد اگر نمونه داخلی کیفیت الزم را ندارد ،برای
تهیهنمونهخارجیاقدامکنند.

