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اتفاقات جلسه استیضاح در مجلس را پیگیری میکنیم

سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلســه اســتیضاح آقای
ربیعی مسائل ناخوشایندی مطرح شد ،گفت :مسائلی را که در جلسه استیضاح گفته
شد از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار خواهیم داد .تقریباً مسائلی را که درباره
سازمان بهزیستی مطرح شد با ارائه مستندات ،مدارک و ادله کافی به هیأت نظارت بر
رفتارنمایندگانارائهمیکنیم.
به گزارش خبر آنالین ،انوشیروان محسنی بندپی درباره اتهامات مطرح شده علیه وی
و وزارت کار در جلسه استیضاح علی ربیعی در مجلس گفت :یکی از ویژگیهای آقای
ربیعی شفافیت در اقدامات و عملکردشان است.
این مسأله مختص به خودشان هم نبود بلکه ایشان به همه مسئوالن و دستگاههای
تابعه وزارت کار نیز بر انضباط مالی ،اثربخشــی اقدامات ،اطالعرسانی ،پاسخگویی و
شفافیتتأکیدمیکردند.

درمراسممعرفیواکسنچهارظرفیتیآنفلوانزا؛

کالنتری :سد گتوند لکه ننگی بر پیشانی مهندسی آب کشور است
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور
«ســد گتونــد» را لکه ننگی بر پیشــانی مهندســی
آب کشــور خواند .بهگزارش ایرنا عیســی کالنتری
گفت«:گتونــد یــک فاجعــه زیســت محیطــی و
مهندســی بــود که آبــروی نظام مهندســی
کشــور را به حراج گذاشت ».بهگفته
کالنتری بررســی دانشگاه تهران
نشــان داد اگــر بخواهیــم آب
شــور گتونــد را خــارج کنیــم،
بایــد کارون را دور بزنیــم

تا دوباره برســیم بهکارون ،بنابرایــن چیزی باالی
10هــزار میلیاردتومــان اعتبــار و  12ســال زمــان
میخواهــد که دو تــا تونل  65کیلومتری به قطر 9
متر و نیم بزنیم ».او گفت«:گتوند یک فاجعه بود،
یک اشتباه نبود».عیســی کالنتری افزود«:بهنظر
میرســد کــه آتشســوزی عمــدی اســت ،چــون
تقریباً بــه موازات مــرز ایــران دارد آتش میگیرد.
یــک جــواب ســاده و اجــازه ورود هلیکوپترهــای
ایــران بــرای خامــوش کــردن آتــش هورالعظیم
 12روز طــول کشــید .بــار دوم  7روز طول کشــید».

او گفت«:مــن حتی بــا وزیر محیط زیســت عراق
صحبت کردم ،خیلی از آتشسوزی هورالعظیم
مطلــع نبــود ».کالنتــری وجــود مینهــای دوران
جنگ  8ساله را یکی دیگر از موانع خاموش کردن
آتــش هورالعظیــم دانســت و گفت« :متأســفانه
زمینهای هورالعظیم ،مین روبی نشده ،بنابراین
ماشینآالتمازمینینمیتواندواردمنطقهشودو
یکحائلبرایجلوگیریازگسترشآتشدرست
کند.هورالعظیممیسوزدوخسارتوآلودگیاش
را هم مردم ما در خوزستان میبینند».

آمارهای متناقض سازمان شیالت از تعداد شناورهای چینی و خدمه ایرانی آن در سواحل جنوبی کشور

فانوس ماهی های خلیج فارس در تور صیادان چینی
زهرا کشوری
خبرنگار
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مدیــرکل شــیالت هرمزگان ،شــناورهای
چینــی کــه در ســواحل جنوبــی کشــور
بــه صیــد «فانــوس ماهی»ها مشــغول
هســتند را متعلــق بــه ســرمایهگذاران و
شــرکتهای خصوصــی ایــران میداند.
توگــو بــا
«ســیدپرویز محبــی» در گف 
«ایــران» میگویــد 32« :شــناور چینــی
توســط ســرمایه گذارهای ایرانــی رهن یا
اجاره به شــرط تملیک شــدهاند ».البته
او حضور صیــادان و ملوانان چینی روی
ایــن شــناورها را هم تکذیــب نمیکند و
میافزایــد :طبق قراردادهــای دو طرف،
قرار اســت هر سال  20درصد از نیروهای
خارجــی از شــناورها حــذف و نیروهــای
ایرانی جایگزین آن شــوند».با وجود این
توگو با«ایران
صدها خدمه ایرانی در گف 
»حضور ایرانیها در شــناورهای چینی را
تکذیــب میکننــد و وجود آنهــا را باعث
بیــکاری خــود میداننــد .آنهــا تعطیــل
شدن ســردخانه «جاســک» را تنها یکی
از پیامدهای حضور کشــتیهای خارجی
صیــد ماهــی در ســواحل جنوبــی کشــور
معرفیمیکنند.
ëëتعدادشناورهایچینی
«مســعود بارانــی» معــاون صید و
بنــادر ماهیگیری اســتان هرمزگان اما
در گفتوگــو بــا روزنامــه ایــران تعداد
شــناورهای خریــداری شــده(اجاره به
شــرط تملیــک) را بیــش از  50شــناور
میدانــد .براســاس آمــار او بیــش از
 30شــناور از چینیهــا خریــداری یــا
اجــاره شــده 10 ،فرونــد از تایلندیهــا
و  10فرونــد هــم از اروپا .ایــن درحالی
اســت کــه معــاون اســتاندار هرمزگان
در گفتوگــو بــا صداوســیما تعــداد

شــناورهای خارجــی را  100شــناور
اعــام میکنــد و هیچکــدام ازآنهــا را
هــم متعلق به ایــران نمیداند .پیش
از معــاون اســتاندار هــم مســئوالن
محیط زیســت هرمــزگان در گفتوگو
بــا «ایــران» ،شــناورهایی که بــه صید
«فانــوس ماهیــان» مشــغول هســتند
را متعلــق بــه چینیهــا دانســته بودند.
«افشــین عســکری» مدیــر اداره دریایی
ســازمان محیط زیســت هرمزگان گفته
بود که شــیالت استان ،شناورهای ایرانی
را فاقد شــرایط الزم بــرای صید فانوس
ماهیهای خلیج فارس میداند.
ëëمدیرشــیالت هرمزگان:خدمــه ایرانی
شناورهایچینی60درصدهستند
خبرنــگار روزنامــه ایــران حداقــل از
دهها ماهیگیر بنادر مختلف در سواحل
جنوبی کشــور ایــن ســؤال را پرســیده که
آیا آنهــا هرگــز روی شــناورهای چینی یا
خارجــی کار کردهانــد یا نه؟ پاســخ همه
آنها به این سؤال منفی است .همچنین،

هیچ یــک از آنها هم به خاطــر ندارد که
صیاد یا ملوانی ایرانی را روی شناورهای
چینی دیده باشد.
یکــی از ماهیگیــران «گنــاوهای» بــه
روزنامــه ایــران میگویــد« :شــناورهای
چینی شبها به بندر گناوه میآیند ».به
گفته ایــن صیاد ،وقتی صبح ماهیگیران
بندر به دریا میرسند ،کشتیهای بزرگ
چینــی در حــال دور شــدن از ســاحل
هستند.
یکــی از ماهیگیــران قشــمی هــم در
توگــو بــا روزنامــه ایــران ،محــدوده
گف 
حضــور شــناورهای چینــی را از مینــاب
در هرمــزگان تــا سیســتان و بلوچســتان
میداند .او میگوید«:شــناورهای چینی
بــه ســمت قشــم نمیآیند چــون عمق
دریــا  90متراســت ».اما هرچــه از میناب
دورتر میشــوند ،عمق زیاد میشود و به
هزارمتر هم میرسد .با وجود این محبی
مدیر شــیالت میگوید« :اگر ماهیگیران
از ایــن وضعیــت ناراضــی هســتند ،چرا

هیچکــس به ما شــکایت نمیکنــد؟» او
در پاســخ به ســؤال روزنامه ایــران مبنی
براینکــه آیا هیــچ ماهیگیری نســبت به
حضــور شــناورهای چینــی و صید ماهی
توسط آنها اعتراضی ندارد هم میگوید:
«تعــداد شــاکیان بــه انــدازهای کــه در
فضای مجازی و رسانهها گفته میشود،
نیست».
محبــی تعــداد ملوانهــا و خدمــه
ایرانــی در شــناورهای چینــی و خارجــی
را  60درصــد میدانــد امــا آمــار او بــا
برنامهریزی  ۵ساله شیالت نمیخواند،
چون به گفته مســئوالن شــیالت استان،
برنامــه کاهــش ملوانهــای خارجــی و
جایگزینی ملوانهای ایرانی تازه از سال
 96آغاز شــده! قرار اســت در طی  ۵سال
آینده و هر ســال  20درصد از ملوانهای
شــناورهای چینــی ،فیلیپینــی ،تایلندی
و ...جــای خود را به خدمه ایرانی بدهند.
بنابرایــن نمیتوان پذیرفت که در ســال
اول ایــن برنامــه  ۶۰درصــد از ملوانهــا

بطحایی  :ورشکستگی در نظام آموزش و پرورش پیداست

پیش نویس الیحه «نظام رتبهبندی فرهنگیان» به دولت می رود
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وزیــر آموزشوپــرورش از ارائــه
پیشنویــس الیحــه نظــام رتبهبنــدی
فرهنگیان بــه دولت در آینــده نزدیک
خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی
شوپــرورش ،ســید محمد
وزارت آموز 
بطحایی در ســفر بــه خراســان رضوی
دربــاره محتویــات ایــن الیحــه افــزود:
مجلــس شــورای اســامی نیــز منتظر
ایــن الیحــه اســت البتــه بایــد بدانیــم
رتبهبندی تنها افزایش حقوق نیســت
بلکــه ارتقای صالحیتهــا را نیز در پی
خواهد داشــت .همچنیــن تمام تالش
خود را برای بازگرداندن بندهای حذف
شده در فیشهای حقوقی معلمان به
کار بستهایم.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
کمبــود نیــروی انســانی در مقطــع
دوازدهــم نیز گفــت :از ماههــا پیش در
حوزه نیروی انســانی فعالیت خودمان
را آغــاز کردهایــم و تاکنــون مشــکلی
گزارش نشده است.
خوشــبختانه در مهــر مــاه  97از
نظر فضا ،تجهیزات و نیروی انســانی
مــا بــا شــور و اشــتیاق و بدون کســری
ســال تحصیلــی را آغــاز خواهیــم
کــرد .بطحایــی ادامــه داد :همچنیــن
بــرای ایجــاد تحــول و تفویــض اختیار
بــه مــدارس از مهرمــاه ۹۷بخشــی از
ســاعات تدریس را در اختیار مدرســه
و معلم قرار میدهیم تا در ســه سال
دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه مدیر
و مربی پرورشــی در هفته به مدت دو
ســاعت مهــارت های اجتماعــی را به
دانشآموزان بیاموزند.
بطحایــی دربــاره مهــارت آمــوزی
دانشآمــوزان بیــان کــرد :یکــی از
مهمتریــن سیاســتهایی کــه وزارت
آموزشوپــرورش بویــژه بعــد از
تأکیــدات رئیــس جمهــوری در آغــاز
ســال تحصیلــی جــاری بــرای وزارت

آموزشوپــرورش تعییــن کردند ،این
اســت کــه مهارتهــا و مهارتآموزی
بچههــا در زمینههــای مختلــف مورد
شناســایی و توســعه و گســترش قــرار
گیــرد و ابــزار و امکانــات الزم بــرای
بچههــا در ایــن زمینهها فراهم شــود.
امیــدوارم بتوانیــم آنگونــه کــه ســند
تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش
در ســاحتهای شــشگانه تأکیــد بــر
توســعه متــوازن تربیــت داشــته در
همه زمینهها اســتعدادهای بچهها را
شناســایی کنیــم و بتوانیــم زمینههای
رشد و باروری آنها را مهیا کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اولویتهــای
وزارت آموزشوپــرورش در ایــن
زمینــه عنــوان کــرد :بــر اســاس آنچــه
کــه شــرایط اقتصادی کشــور مــا ایجاد
میکنــد مهمتریــن اولویتهــا در آن
دسته از اســتعدادهایی است که منتج
بــه کارآفرینــی شــود همانگونــه که در
همیــن جشــنواره و فروشــگاه و بــازار
کنــار آن مشــاهده کردیــد بســیاری از
تساخت ههای بچ هها در زمین ههای
دس 
مختلــف قابل ارائه و اســتفاده و تبدیل
آن بــه حوزههــای اقتصادی و اشــتغال
است ،بنابراین این زمینه اولویت اول را
ش و پرورش دارد.
برای آموز 

ëëدانــش آمــوزان را از کالس هــا ســالم
بیرونبیاورید
وزیــر آمــوزش و پرورش با اشــاره به
اینکه معلمــی که دغدغه شــغل دوم
دارد نمیتوانــد راه و رســم زندگــی را
تمرین کنــد ،عنوان کرد :اگــر مدیران و
معلمــان دغدغه رفــع فضای فیزیکی
مــدارس را دارند چون میخواهند این
مکان به محلی برای فراگیری مهربانی
و مــدارا کــردن تبدیــل شــود،آموزش و
پــرورش باید رقابتهای فــردی را کنار
بگــذارد .مــدام دانشآمــوزان ممتــاز
علمــی را تشــویق میکنیم و مــدال به
گــردن آنها میاندازیم اما وقتی همین
فــرد بــزرگ میشــود و فارغالتحصیل
ممتاز دانشگاههای کشور است از عهده
حل پیش پا افتادهترین مسائل زندگی
خود بر نمیآید.
بطحایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر
میگویــم در نظــام آمــوزش و پرورش
نشانههای ورشکستگی پیداست بدین
خاطر است ،ادامه داد :متأسفانه برای
مدیــران مــدارس متغیرهای بســیاری
را به وجــود آوردهایم .بارهــا به افرادی
کــه بــه معلمــان و مدیــران مــدارس
انتقاداتــی دارنــد گفتــهام نمیخواهم
درس بدهیــد و دانشآمــوزان را درگیر

فرآیندهــای یاددهــی و یادگیــری کنید
فقــط دانشآمــوزان را پــس از دو
ســاعت از یــک کالس درس ســالم
بیــرون بیاوریــد ،یکی از مســائل جدی
ما در شــهرهای بــزرگ برقراری نظم و
انضباط در مدارس است.
وی اســتفاده از کتابهــای کمــک
آموزشــی در دوره ابتدایــی ،برگــزاری
آزمونهــای مکــرری کــه دانشآموزان
را تحت فشــار روانی و شخصیتی بسیار
زیــاد قرار میدهــد و رقابتهای فردی
را ممنوع دانســت و افزود :دیگر رقابت
فردی نخواهیم داشــت و اگر قرار باشد
کسی تشویق و تنبیه شود باید برای گروه
در نظر گرفته شــود .باید دانشآموزان
همکاری ،با هم زیستن و با هم بودن را
یاد بگیرند ،اجازه نداریم دانشآموزی
را تشویق کنیم و بگوییم ممتاز شدهای
و تمامــی دانشآمــوزان دیگــر ناتــوان
بوده و باید تنبیه شوند.
ëëکاهش  2ساعته برنامههای کتابهای
درسی از مهر
وزیر آموزشوپــرورش با بیان اینکه
از مهرمــاه  97دو ســاعت از برنامــه
هفتگی و رســمی هر مدرســه در اختیار
خود مدرســه گذاشته میشــود ،عنوان
کــرد :از ابتــدای مهرمــاه مــدارس باید
به میــزان دو ســاعت محتــوای برنامه
رســمی را که تاکنــون در کتابهــا ابالغ
میشــده کنــار گذاشــته و محتوایــی که
خود الزم میدانند و در منطقه اولویت
دارد ،در برنامه رسمی جای دهند.
بطحایی با اشاره به اینکه این طرح
در حــال ابالغ شــدن اســت ،گفــت :اگر
مدرســهای به هر دلیلی زمان نداشــت
یا توانمندیهای الزم در مدارس وجود
نداشت از برنامههای پیشنهادی که ما
ارائه میدهیــم میتواند انتخاب کند و
آن دو ســاعت در هفته را با برنامههای
انتخابی خودش پر کند.

ایرانی باشــند امــا محبی روی ایــن آمار
تأکیدمیکند.
ëëمعــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری:
85درصدخدمهشناورهایچینیایرانی
هستند!
«شــاپور کاکولکــی» معــاون صیــد
و بنــادر ماهیگیــری ســازمان شــیالت
کشــور هم در نامــهای به روزنامــه ایران،
تمامــی کشــتیهای صیــادی فعــال
درآبهــای تحــت حاکمیــت جمهوری
اســامی را دارای پرچــم ایرانی میداند
و میگوید«:ایــن کشــتیها بــا دریافــت
گواهینامــه ثبــت از ســازمان بنــادر و
دریانــوردی و مجــوز صیــد از شــیالت
بــه فعالیــت صیــادی ضابطهمنــد
درچارچوب مقررات مشغول هستند».
او خبر وجود شناورهای چینی در منطقه
صیــادی ایــران را کامــاً «غیر مســتند و
احتماالً میتواند مکان تأمین شــناورها
خارج از کشــور بوده باشد» خوانده و 85
درصــد از خدمــه این کشــتیها را ایرانی
خوانده است.
بهعبارت دیگر با آمار کاکولکی ،باید
ســال آینــده تمامــی خدمه کشــتیهای
خارجی تحت پرچم جمهوری اسالمی،
ایرانــی بشــوند و شــیالت طی دو ســال،
برنامه  5ساله جا به جایی خدمه ایرانی

بــا خارجیهــا را در ایــن شــناورها انجام
داده باشــد! بــا وجــود ایــن ماهیگیــران
بوشــهری فیلمــی را در اختیــار خبرنگار
ما قرار دادهاند که در آن صیادان نه تنها
از حضورشــناورهای چینــی ناراضیانــد
که نســبت به حضور «صیــادان عراقی»
هــم اعتــراض دارنــد .یکــی از آنهــا
میگوید«:هرکس میخواهد شناورهای
چینــی را ببیند؛ بــا هزینه خــودم او را به
کشتیهای چینی میرسانم».
همچنین فیلمهای متعدد منتشــر
شــده از داخــل کشــتیهای چینــی هیچ
نشــانی از وجود نیروی کار ایرانی در این
شــناورها نــدارد .خدمــه این کشــتیها،
تایلنــدی ،چینــی ،فیلیپنــی و ...بودنــد.
فعــاالن محیــط زیســت اســتان هــم
میگوینــد شــیالت ،پرچــم جمهــوری
اســامی را روی کشــتی و شــناورهای
خارجــی نصــب میکنــد تــا اعتــراض
صیــادان ایرانی را کاهش دهد .کیانوش
جهانبخــش ،عضــو شــورای عالــی
توگــو بــا
اســتانهای کشــور هــم در گف 
رســانه هــا از جــارو کــردن منابــع خلیج
فــارس توســط صیــادان چینــی خبــر
میدهــد .منظــور او از جــارو کردن صید
«تــرال» اســت کــه هرچیــزی را از کــف
خیلج فارس صید میکند و میبرد.

آنفلوانزا هر سال تغییر شکل میدهد

دبیر شــبکه ملی پیشــگیری از بیماریهــای غیرواگیر اعالم
اخبـــار کــرد :ویروس آنفلوانزا هر ســاله تغییــرات ژنتیکی در خود
ایجاد میکند و ما هر ســال با انواع تازهای از ویروس مقاوم
به واکسنهای قبلی مواجه میشــویم .محمدرضا مسجدی در حاشیه مراسم
معرفی واکســن چهار ظرفیتی آنفلوانزا در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما
افــزود :هــر ســال با آغــاز فصل ســرما موجــی از شــیوع آنفلوانزا در کشــور دیده
میشــود .این ویــروس میتواند برای گروههایی نظیر خردســاالن ،کهنســاالن،
مادران باردار و مبتالیان به بیماریهای خاص عوارض جدی و خطرناکی ایجاد
کنــد .وی گفــت :ویروس آنفلوانزا این خصوصیت را دارد که هر ســاله تغییرات
ژنتیکی در خود ایجاد کند و برای همین ما هر سال با انواع تازهای از ویروس که
مقاوم به واکسنهای قبلی است مواجه میشویم.
ëëواکسن چهار ظرفیتی آنفلوانزا به ایران میآید
مدیر بخش واکســن ســانوفی پاستور نیز در این مراســم گفت :از اوایل مهر امسال و
با ســرد شــدن هوا ،واکسن چهار ظرفیتی آنفلوانزا توسط سانوفی پاســتور وارد ایران
میشود .مهرداد میرفخرایی افزود :واکسنهای مرسوم سه ظرفیتی بودند و در برابر
 3ویروس آنفلوانزا ایجاد مقاومت میکردند اما واکسن جدید عالوه بر پوشش سه
نوع قبلی برای نوع دیگری از ویروس آنفلوانزای  Bهم ایمنی ایجاد میکند.
معاونآموزشابتداییوزارتآموزشوپرورشخبرداد

افزایش حداکثر  ۱۵درصدی شهریه
پیش دبستانیهای مدارس دولتی

معــاون آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه کالسها و فضاهای
مــازاد مدارس دولتی همچنان برای پیش دبســتانی مورد اســتفاده قــرار میگیرند،
گفت :قرار نیســت تعداد پیش دبســتانیهای ضمیمه مــدارس دولتی کاهش یابد
و شــهریه پیش دبستانیها نباید بیشتر از  ۱۵درصد شــهریه سال قبل باشد .رضوان
حکیمزاده در گفتوگو با ایسنا ،درباره شهریه مراکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس
دولتی اظهار داشت :دوره پیش دبستانی یک اولویت و اصل مهم است که باید مورد
توجه قرار بگیرد .طبق دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش ،در دوره پیش دبستانی
اصــل بر اســتفاده از همه ظرفیتهای موجود اســت .وی افزود :نظــر وزارتخانه این
اســت کــه کالسها و فضاهای مــازاد مدارس دولتی همچنان برای پیش دبســتانی
مورد استفاده باشد تا خانوادههای بیشتری بتوانند فرزندشان را در پیشدبستانیها
ثبتنام کننــد .معاون آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه تأکید
ما ثبتنام در پیش دبستانیهای ضمیمه مدارس دولتی با همان قیمت سال قبل
اســت ،گفت :اگر هم افزایش هزینهای در مدارس داریم ،شــهریه پیش دبســتانیها
نباید بیشــتر از  ۱۵درصد شــهریه سال قبل باشد.حکیمزاده تأکید کرد :بر این اساس
قرار نیست تعداد پیش دبستانیهای ضمیمه مدارس دولتی کاهش یابد ،زیرا نرخ
پوشش پیشدبستانیها را به  ۷۱درصد رساندیم و نباید شاهد ریزش تعداد کودکان
پیش دبستانی باشیم.وی درباره اقدامات انجام شده پیرامون کاهش نرخ بازماندگی
از تحصیل نیز گفت :هر ساله اسامی بازماندگان را اعالم میکنیم که معموالً هم در
زمستان انجام میشود .در اجالسی که هفته آینده در تبریز داریم هماهنگیهایی با
سازمانهایهمکارخواهیمداشتتابتوانیمزماناعالماسامیبازماندگانبههمراه
مشخصاتشان را جلوتر کشیده و زودتر اعالم کنیم .با نزدیک شدن زمان شناسایی و
اعالم اسامی به اول مهر امر بازگشت زودتر و سریعتر انجام خواهد شد.

