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زنان

در نشست مبارزه با آزار خیابانی مطرح شد

 خشونت خیابانی، محصول
 محرومیت زنان از سهم شان در شهر

اعتمادآنالین|  آمارها نشان می دهد که 60 درصد 
زنان حداقل یک بار تجربه آزار خیابانی داشته اند. در 
نشست مبارزه با آزار خیابانی که با حضور الهام فخاری، 
عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، آمنه 
شیرافکن، روزنامه نگار و فعال زنان و طراوت مظفریان 
عضو جمیعت امام علی و فعال اجتماعی برگزار شد، 
به دالیل متوقف نشــدن آزارهای خیابانی و راه های 

بنیادین مقابله با آن پرداخته شد. 
آمنه شــیرافکن، روزنامه نگار و فعــال حوزه زنان 
نخستین سخنران نشست مبارزه با آزار خیابانی بود؛ 
او با بیان این که وقتی به موضوع خشــونت در فضای 
عمومی می رسیم، اغلب به شــکل غیرمترقبه ای با 
فضایی مواجه می شویم که در اختیار گروهی محدود 
است، گفت: »برای این موضوع می توانیم مثال هایی 
بزنیم. مثال وقتی موضوع دومیدانی پیش می آید، این 
بحث مورد توجه قرار می گیــرد که بحث دومیدانی 
مختص زنان نیست که این موضوع در موارد دیگر هم 
تکرار می شود. برای مثال در اتوبوس یا هر حمل ونقل 
شهری دیگر، اغلب کمترین فضا به زنان اختصاص پیدا 
کرده و در مترو هم همین طور اســت، حتی می توان 
در این زمینه پارک بانــوان را مطرح کرد. به نظر من، 
 پارک بانوان یک اندرونی ســازی مــدرن در فضای

 عمومی است.« 
او ادامه داد: »در این جا می توان بحث دانش و قدرت 
فوکو را مطرح کرد. بعد از انقالب آمــار ورود زنان به 
دانشــگاه افزایش پیدا کرد و ایــن موضوع تبدیل به 
پزی سیاسی شده است، اما این موضوع مورد بررسی 
است که با افزایش آگاهی و تحصیالت عمومی در بین 
زنان، آنها سهم بیشتری از فضای عمومی می خواهند. 
در واقع نوعی چرخش قدرت در عرصه عمومی شکل  
گرفته است به این مفهوم که خواسته ها، دانش و به  تبع 
آن، قدرت آن گروهی کــه در ادوار تاریخ در اندرونی 
بودند، بیشتر شده است. در این چرخش قدرت، زنان 
برای حضور بیشتر در عرصه عمومی فشار می آورند.« 

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران هم در نشست 
مبارزه با آزارهای خیابانی، تعیین و تخصیص ســهم 
زنان از شهر را اولین الزمه مقابله با انواع آزارها علیه آنها 
دانست: »قبل از این که به راه های مقابله با انواع آزارها 
و خشونت ها علیه زنان فکر کنیم، باید به این موضوع 
توجه کنیم که آیا در جامعه ما زنان از سهم 50 درصدی 
برخوردار هستند یا نه؟ متاســفانه جواب این سوال 
منفی اســت و من فکر می کنم تا زمانی که این سهم 
محقق نشــود، نمی توان به  راحتی برای اموری مانند 
مقابله با خشونت علیه زنان تصمیم های اثرگذار اتخاذ 
کرد.« او احقاق حق زنان در نهادهای سیاست گذاری 
را یکی از زمینه های محقق شــدن سهم شان از شهر 
اعالم کرد: »ما تالش زیادی کردیم، شعارها در مورد 
حضور حداقل 30 درصدی زنان و 30 درصد جوانان که 
با توجه به همپوشانی ای که با هم دارند، 50 درصد را 
تشکیل می دهد، محقق کنیم. این هدف تا حد زیادی 

به دست آمد اما ما به این راضی نیستیم.« 
فخاری ادامه داد: »فکر می کنم ما باید از یک حضور 
تزیینی عبور کنیم و این وقتی شکل می گیرد که ما به 
سهامداری جزء راضی نباشیم و سهام کل بخواهیم و به 
دست بیاوریم. تنها در همین صورت است که می توان 
امیدوار بود زنان بتوانند در نهادهای تاثیرگذار و انتصابی 
هم سهم شان را به دست بیاورند و با نگاهی که به این 
مجموعه ها تزریق می کنند، کاری کنند که زمینه های 
احقاق حق همه زنان فراهم شود.« او تجربه خود درباره 
تالش برای تاثیرگذاری را این طور توضیح داد: »بعضی 
اوقات وقتی ما می خواهیم اثــر خودمان را بگذاریم و 
تسلیم مصلحتی که مدیران مرد عنوان می کنند قرار 
نگیریم، به ناسازگاری، پافشاری غیرضروری و چندین 
برچسب دیگر متهم می شویم، حتی در خیلی از موارد 
این حمله ها از طرف زنان دیگر صورت می گیرد اما باید 
تأکید کنیم که این برخوردها نباید باعث شود که ما 
پاپس بکشیم.« فخاری از معضلی به نام اقلیت وارگی 
زنان نام می برد و می گوید: »متأسفانه وقتی نگاهی که 
به زنان می شود، نگاه به یک اقلیت است و بعضا این نگاه 
در خودشــان هم وجود دارد، آنها به سمت سهم های 
حداقلی هم هدایت می شــوند، درحالی  که اگر این 
اقلیت وارگی را تغییر بدهیم، دیگر محروم کردن زنان 
از سهم 50 درصدی خودشــان چه از شهر و چه از هر 

سطح اجتماعی دیگری معنی نخواهد داشت.« 
طراوت مظفریان عضو جمعیــت امام علی و فعال 
مدنی هم در نشست مبارزه با آزار خیابانی درباره تجربه 
ناامنی و خشونت در میان زنان حاشیه نشین سخنرانی 
کــرد. او گفت: »همیــن ابتدا باید پرســید که زنان 
حاشیه نشین ما چه سهمی از فضای عمومی دارند؟ 
خانم فخاری به  درستی به  اصطالح اقلیت وارگی اشاره 
کردند، متاسفانه زنان به لحاظ سهم از فضاهای عمومی 
و عرصه های مختلف اقلیتی در میان اقلیت هستند.« 
مظفریان ادامه داد: »زنی که مجبور اســت به دالیل 
مختلف بیشتر از 12ســاعت در خیابان باشد، چون 
دستفروشــی یا گدایی می کند یا حتی کارتن خواب 
است و در خیابان زندگی می کند یا به تن فروشی رو 
آورده، چه سهمی از امنیت دارد؟ اصال موضوع امنیت 
در مورد این زنان درنظر گرفته می شــود؟ اگر همین 
لحظه زنی با ظاهر عادی جلوی ما را در خیابان بگیرد و 
بگوید مورد آزار واقع  شده، برخورد ما چه تفاوتی خواهد 
داشت با وقتی که یک زن با ظاهر زنان حاشیه نشین و 
آسیب دیده همین موضوع را مطرح کند؟ «  او به انواع 
خشونتی که زنان حاشیه نشین با آن مواجه هستند، 
اشاره کرد و گفت: »نه  فقط آزارهای خیابانی، که این 
زنان در معرض شدیدترین خشونت ها در همه زمینه ها 
هستند، از ازدواج اجباری بگیرید، تا اجبار به اعتیاد، 
تن فروشی و همچنین ضرب و شتم و تهدید به سلب 
حق حیات. همه اینهــا درحالی رخ می دهد که هیچ 

نهادی حمایت الزم را از آنها نمی کند.« 

میز خبر

وزیر بهداشت اعالم کرد:

انجام ساالنه ۶۰۰ پیوند کبد در ایران
فارس|»در بعضی از بیمارستان های ایران ساالنه 
حدود 600 تــا 700 پیوند کبد و تعداد بیشــتری 
پیوند پانکراس، ریه و روده انجام می شود و در رشته 

چشم پزشکی هم ساالنه 6 هزار پیوند قرنیه داریم.« 
وزیر بهداشــت در بازدید از مجتمع بیمارستانی 
2500تختهseverence دانشــگاه یونســه ای 
سئول با روزانه 10 هزار مراجعه کننده، از آن به عنوان 
بهترین بیمارســتان کره جنوبی یاد کــرد و گفت: 
»بین ایران و کره جنوبی سابقه روابط قدیمی وجود 
دارد و نامگذاری دو خیابان در تهران و سئول به نام 
پایتخت های دو کشور بیانگر رابطه عمیق دو کشور 
است.« هاشمی ادامه داد: »در ایران 60 دانشگاه علوم 

پزشکی و 900 بیمارستان عمومی وجود دارد.« 
به گفته وزیر بهداشت، 200 هزار دانشجوی علوم 
پزشکی در کشــور در کنار 700مرکز تحقیقاتی در 
علوم پزشکی باعث شده است که رتبه اول کشورهای 
منطقه و رتبه 16جهان از نظر تحقیقات را داشــته 
باشیم. هاشمی گفت: »90 درصد داروی مورد نیاز 
کشور را خودمان تأمین می کنیم و اگر شرایط تحریم 
نبود موقعیت بهتری در جهان و منطقه داشتیم. در 
برخی از بیمارستان های ایران ساالنه حدود 600 تا 
700پیوند کبد و تعداد بیشتری پیوند پانکراس، ریه 
و روده انجام می شــود و در رشته چشم پزشکی هم 

ساالنه 6 هزار پیوند قرنیه داریم.«  

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران: 

ساالنه ۷۵۰ هزار تن آالینده در تهران 
تولید می شود

ایسنا|  شهر تهران ساالنه متحمل 750 هزار تن 
مواد آالینده است که اصلی ترین این مواد ذرات معلق 
هستند. جمعیت روزانه تهران حدود 10 میلیون نفر 
است. منابع آالینده این شهر عبارت هستند از منابع 
ثابت و منابع متحرک. خودروها و موتورسیکلت ها 
۸5 درصد مواد آلوده کننــده را وارد هوایی می کنند 
که ما تنفس می کنیم همچنین آالینده شــاخص 
هوای تهران ذرات معلق هســتند که ســهم منابع 
متحرک در تولید این ذرات 70 درصد و سهم منابع 
ســاکن در تولید ذرات معلق 30 درصد اســت. بر 
اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
هوای تهران از نظر میزان آلودگی با منواکسیدکربن 
در شــرایط مطلوبی قرار گرفته است. علت این امر 
نیز محدود شدن تردد وســایل نقلیه کاربراتوری و 
اجباری شدن استاندارد یورو 2برای تولید خودرو از 
 سال ۸2 است. هرچند که آالینده منواکسیدکربن در 
شرایط بهتری نسبت به سال های پیش قرار گرفته، 
ولی میزان غلظت ذرات معلق در شهر تهران در برخی 
روزها همچنان باال است، به طوری  که از ابتدای  سال 
تاکنون هوای تهران با درنظــر گرفتن ذرات معلق، 
۴۸روز کیفیت هوای ناسالم برای گروه های حساس 

و یک روز ناسالم برای همه گروه ها داشت.
این آمار نشــان می دهد که ۴2درصــد روزها در 
آلودگی گذشته اســت و از ابتدای  سال تاکنون هوا 
13روز پاک، 206روز ســالم، ۴۸روز ناســالم برای 
 گروه های حســاس و یک روز ناســالم بــرای همه 

بوده است.
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شهروند| دست ها و پاهاي مامور شرکت »شهربان« 
ابزاري اســت براي درگیري با دستفروشان؛ اول و آخر 
فیلم را البته بریده اند و معلوم نیســت کــه قبل از آن 
ضربه هاي مامور به دســتفروش چهارراه ولیعصر، چه 
حرف هایي میان آنها رد و بدل شــده است. فیلم چند 
روزي اســت که با همین محتوا در شبکه هاي مجازي 
دست به دست مي شود، اما شرکت شهربان شهرداري 
تهران که هنوز هم مدیر شهردار سابق تهران ریاست آن 
را برعهده دارد در واکنش بــه ماجرا ابتدا اعالم کرد که 
این فرد که »ملکشاه« نام دارد از تبعه افغانستان است 
که مجوز حضور در ایران ندارد؛ حاال پرونده در سازمان 
بازرسی شهرداری تهران باز اســت و فعال دو معبربان 
خاطي معلق شــده اند، اما اعضاي شوراي شهر تهران 
هم براي ریشه یابی این موضوع با مسئوالن مرتبط در 

شهرداری تهران هفته آینده جلسه ای برگزار مي کنند. 
در اطالعیه شــرکت شهربان شــهرداری تهران در 
این باره آمده اســت: »ماموران رفع سد معبر منطقه 6 
تهران، در یک ماه اخیر، بارها به دستفروش مذکور )با نام 
ملکشاه( که از اتباع خارجی اهل افغانستان است جهت 
اشغال نکردن پیاده رو )معبر عمومی( تذکر داده بودند، اما 
این دستفروش متخلف به پشتوانه تعدادی از هموطنان 
افغانی خود، با بی احترامی به قانون، همچنان به اشغال 
معبر عمومی و سدکردن راه شهروندان ادامه داده بود. 
در روز حادثه هم، به دنبال تماس شهروندان با سامانه 
137 شــهرداری و اعتراض به ســد معبر دستفروش 
مذکور، با آمریت و دستور شهرداری ناحیه به محل اعزام 
می شوند. کلیپ منتشرشده، گویای تمام ماجرا نیست و 
واقعه را از ابتدا روایت نمی کند. آغاز کننده این درگیری، 
دستفروش افغانی است که با حمایت هموطنانش و با 
فحاشی به ماموران رفع سد معبر، از جمع کردن بساط 
خودداری می کند. او با مامور نیروی انتظامی حاضر در 
محل درگیر شده اســت.« در بخش دیگر این اطالعیه 
آمده است: »فیلم این درگیری توسط یکی از هموطنان 
افغانستانی این فرد متخلف، ضبط و منتشر شده است 
بدون آن که در آن اشــاره ای بــه خارجی بودن تابعیت 
دستفروش شود! در حقیقت، جمعی از اتباع افغانی در 
این محدوده و دیگر نقاط شهر، با تشکیل تیم هایی به 
صورت سازماندهی شــده و هماهنگ، اقدام به اشغال 
معابر عمومی جهت دستفروشی کرده اند. طبق اظهارات 
افسر پرونده، این تبعه افغانســتانی، فاقد اوراق تردد و 
هویتی بوده و به صورت قاچاق و غیرقانونی به ایران وارد 
شده است. او درحال حاضر به دلیل ورود غیرقانونی به 
ایران، تمرد از مامور قانون، فحاشی و درگیری فیزیکی 
در بازداشت به ســر می برد.« در ادامه شرکت شهربان 
به طرح ساماندهي دستفروشان اشــاره کرده و این که 
دستفروش مذکور بارها خارج از این محدوده فعالیت 
کرده است: »فارغ از تابعیت دستفروش متخلف، با توجه 
به ممنوعیت درگیری فیزیکی در آیین نامه انضباطی 
نیروهای انضباط شهری، ماموران خاطی توسط کمیته 
تخلفات شرکت شهربان شهرداری تهران از کار تعلیق 
شــده اند و به زودی حکــم نهایی درباره آنــان صادر و 

اطالع رسانی خواهد شد.«
البته روابط عمومي شــهرداري تهران در واکنش به 
این جوابیه صرفا آن را موضع شرکت شهربان دانست 
و اعالم کرد که مواضع رسمی شهرداری تهران صرفا از 
سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 
اعالم و اطالع رسانی می شود: »در موضوع انتشار فیلم 
برخورد تاســف بار با یک دستفروش که خالف اخالق، 
کرامت انسانی و چارچوب کاری بوده، سازمان بازرسی 
شهرداری تهران به صورت ویژه درحال پیگیری موضوع 

است و همان طور که روز گذشــته اعالم شد دو مامور 
خاطی تا صدور رأی کمیته انضباطی از کار معلق شدند. 
تأکید می شود با خاطیان در هر سطحی برخورد قاطع 

صورت خواهد گرفت.«
 رفع مشکالت شهری

 نباید با ابزار زور صورت گیرد
در ســال هاي گذشــته بارها موضوع درگیري بین 
معبربانان و دستفروشــان به تیترهاي اصلي رسانه ها 
تبدیل و این موضوع گاه به فوت دستفروش یا صدمه به 

ماموران شهرداري منجر شد.
شهرداري تهران اما حاال براي نخستین بار با تشکیل 
پرونده، برخورد جدي تري با این افراد انجام داده است. 
محمدجواد شیرازی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
تهران در این باره گفته است: »هتک حرمت شهروندان 
توسط ماموران شــهرداری از خطوط قرمز ماست و دو 
معبربان خاطی به دلیل ضرب و شتم دستفروش خیابان 
ولیعصر)عج( تا صدور رأی کمیته انضباطی از کار معلق 
شدند.« او تکریم مردم را وظیفه کارکنان دستگاه بزرگ 
شهرداری دانست: »رفع مشکالت شهری همچون سد 
معبر نباید با ابزار زور و غیرانسانی صورت گیرد بلکه از 
طریق قانون و با رعایت شــأن و منزلت افراد باید اقدام 
شود و البته ایجاد ناهنجاری در شهر هم خود یک تخلف 

است.«
احضار نیروهای خاطی شهربان به کمیته انضباطی 
هم خبري بود که ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت 
شهربان و حریم بان شهرداری تهران درباره آن حرف زد: 
»نیروهای خاطی شهربان به کمیته انضباطی احضار 
شده اند، پس از بررسی تمامی ابعاد این اتفاق، حکم آنان 
صادر و اطالع رسانی خواهد شد.« او برخورد با این افراد را 
با این جمالت توجیه کرد: »با توجه به حساسیت جنس 
و نوع فعالیت نیروهای رفع ســد معبر، بروز درگیری با 
توجه به فحاشــی و هتاکی برخی از متخلفان شهری، 
امری اجتناب ناپذیر است.« چیذري البته این را هم گفت 
که طبق قانون و طبق آیین نامه انضباطی موجود در این 
 زمینه، هرگونه برخورد فیزیکی توســط نیروهای رفع 

سد معبر ممنوع و غیرقانونی است.
اعضاي شــوراي شــهر تهران هم که حــاال دیگر 
بیشتر از سه ماه است که بر صندلي هاي سبز پارلمان 
شهري نشســته اند، در این باره واکنش هاي متفاوتي 
دارند. افشــین حبیب زاده، معاون نظارت شورای شهر 
تهران یکي از همین افراد اســت که درباره درگیري ها، 
تماس هایي هم بــا معاون خدمات شــهری و معاون 
مناطق شهرداری تهران داشته است: »از آنها خواستیم 
تا گزارشــی را درباره این ماجرا برای ما ارسال کنند. دو 

معبربان خاطی که به دستفروشان تعرض کرده بودند 
به دادگاه معرفی می شوند. هفته آینده هم نشستی در 
شورا برگزار خواهد شد و از همه مسئوالنی که مرتبط با 
این موضوع در شهرداری تهران هستند، دعوت می کنیم 
در این جلســه حضور یابند تا این موضوع را به صورت 
ریشه ای مورد بررســی قرار دهیم تا از این به بعد دیگر 
شاهد چنین اتفاقاتی در شــهر تهران نباشیم و نتایج 
این جلسه را نیز به اطالع رســانه ها خواهیم رساند.« 
او در این باره به »ایلنا« توضیــح داد: »باید از ادامه روند 
برخورد های نامناسب نیروهای معبربان جلوگیری شود، 
جامعه درباره این موضوع بسیار و بحق حساس است و 
آن چیزی که همواره مورد انتقاد ما بوده این است که نوع 
رفتار با شهروندان حتی اگر مرتکب تخلفی شده  باشند 

باید در شأن مردم و شهروندان باشد.«
 نحوه جذب نیروها

 توسط پیمانکاران بررسي شود 
پیش از این البته ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت 
شهربان شــهرداری تهران در گفت وگو با »شهروند« 
اعالم کرده بود که برخي از نیروهاي شهربان شهرداري 
که جزو مجرمان ســابقه دار بوده اند، اخراج شــده اند: 
»تعداد افراد سابقه دار را به حداقل رسانده ایم و به صفر 
هم می رسانیم، اینها سابقه دار بوده یا وجاهت منطبق 
با کار در شــهرداری را نداشــتند، ما در  سال گذشته 
300نفر از آنها را اخراج کردیم.« حاال حبیب زاده، عضو 
شــورا هم درباره پیمانکاران شهرداري هم حرف هایي 
دارد: »معبربان ها نیروهای پیمانکارانی هســتند که 
با شــهرداری تهران قــرارداد دارنــد، در حقیقت این 
افراد مستقیما زیرمجموعه شهرداری تهران نیستند 
و زیرمجموعه پیمانکارانی هســتند کــه در این باره با 
شهرداری تهران قرارداد دارند. چند اقدام اساسی باید 
در این زمینه انجام شود که بخشی از آن نظارت بر نحوه 
جذب نیرو توسط این پیمانکاران است و شهرداری باید 
براساس آیین نامه و ضوابط مشخصی بر جذب این افراد 
نظارت داشته باشد. این معبربان ها کار بسیار حساسی 
برعهده دارند و وقتی قرار اســت افراد به نام شهرداری 
مستقیما با مردم در ارتباط باشــند، باید آموزش های 

الزم را در این زمینه کســب کرده باشــند و حتما باید 
شأن مردم حفظ شود و این افراد باید بیاموزند که چگونه 
ماموریت خود را انجام دهند.« او با اشــاره به جلسه اي 
که با مسئوالن شهرداري برگزار مي شود، توضیح داد: 
» به  نظر می رســد که یکی از مسائل مهم مورد بررسی 
در این جلســه، نحوه جذب نیروها توسط پیمانکاران 
است. همچنین آیین نامه انضباطی که درحال حاضر 
وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد تا شرکت های 
پیمانکاری نتوانند هر شخصی را که می  خواهند بدون 

درنظرگرفتن ویژگی های الزم جذب کنند.«
با وجود این حرف هــا، ابراهیم امیني، نایب رئیس 
شــوراي شــهر تهران در گفت وگو با »شــهروند« 
می گوید: »حتي اگر یک شهروند تخلفي هم کرده 
باشــد، نباید با او خارج از ضابطه برخورد شود.« او از 
روند پیگیري این پرونده توضیحاتي داد: »در صورتي 
که تخلفي صورت گرفته باشد، قطعا با افراد خاطي 
برخورد مي شود تا حرمت افراد حفظ شود. اگر این 
افراد تخلفي کرده باشند، باید طبق مجازاتي که در 
قانون براي آنها پیش بیني شده است، با آنها برخورد 
شــود. دلیلي ندارد که چون فرد تخلف کرده است، 
شخصیت او را زیر ســوال ببریم. ماموران شهرداري 
باید حرمت شــهروندان را حفظ کنند، درحالي که 
آنها اغلب جزو قشــر پایین جامعه هســتند و براي 
امرارمعاش دستفروشي مي کنند تا هزینه هاي خود 
را تامین کننــد.« امیني معتقد اســت؛ اگرچه این 
برخوردها موردي اســت اما در نهایت مي تواند براي 
سایر ماموران هم درسي باشــد تا متوجه شوند که 
حرمت شهروندان نباید زیر سوال برود: »معبربانان 
باید بدانند که این برخوردها مورد مداراي شهرداري 
قرار نمي گیرد و در کنار این موارد، باید براي برخورد 
مناســب هم آموزش هایي به آنها داده شــود تا یاد 

بگیرند بدون درگیري قانون را اجرا کنند.« 
اگر مدیریت مشکل دارد، باید تغییر کند

اما مسأله دیگري که در این ماجرا باید به آن توجه 
شود، نحوه مدیریت شرکت شهربان شهرداري است، 
مجموعه اي که سال هاســت زیر نظر یکــي از یاران 
محمدباقر قالیباف اداره مي شــود و ایــن افراد حتي 
در انتخابات ریاســت جمهوري  سال 96 هم به عنوان 
هواداران شــهردار سابق مشــارکت جدي داشتند. 
مجموعه شــرکت شــهربان که وظیفه ساماندهي 
ســد معبر را برعهده دارند، از ســال هاي قبل یکي از 
پرچالش ترین مجموعه ها بودند و با وجود موفق نبودن 
در برخورد با پدیده دستفروشــي هنوز هم مدیریت 
آن تغییر نیافته اســت. ابراهیم امینــي، نایب رئیس 
شوراي شــهر تهران هم البته در این باره می گوید که 
هنوز تصمیمي براي تغییر ریاست این سازمان گرفته 
نشده است: »قطعا اگر این معضل به مدیریت سازمان 
برگردد، حتما باید مدیریت آن را تغییر کند و شورا هم 
وظیفه دارد که پیشنهاداتي را در این باره به شهرداري 
بدهد.« او این خبــر را هم داد که پیگیري هاي زیادي 
در این باره شــده اما هنوز هیچ تصمیم جدي براي آن 

گرفته نشده است.

ماموران شهرداري تهران در روزهاي گذشته با یك دستفروش دیگر درگیر شدند

»معبر«، زیر مشت و لگد
اطالعیه شرکت شهربان شهرداري: دستفروش افغان بود                                    رئیس سازمان بازرسي شهرداري تهران: خاطیان تعلیق شدند

 نایب رئیس شوراي شهر تهران در گفت وگو با »شهروند«: معبربانان نباید خارج از ضابطه با متخلفان برخورد کنند
 دلیلي ندارد چون فرد تخلف کرده است شخصیت او را زیر سوال ببریم

خبر

فارس|  وزیــر آموزش وپــرورش می گوید این 
وزارتخانــه از گرفتاری های مزمنــی رنج می برد. 
محمد بطحایی بــا بیان این موضوع گفــت:   »در 
آموزش وپرورش به جای این که وقت خود را صرف 
کیفیت بخشی به برنامه ها و فعالیت هایمان کنیم 

درگیر پول آب و برق مدارس هستیم.« 
او ادامه داد:   »اگر به دنبال رســیدن به جامعه ای 
توأم با آسایش و نشــاط برای مردم هستیم، راهی 
جز پرداختن به آموزش وپرورش و مدرسه ســازی 

نداریم.« 
وزیر آموزش وپــرورش با بیــان این که خیرین 
مدرسه ساز تمدن ساز کشــور جمهوری اسالمی 
ایران هستند، گفت:   »هیچ مشکلی نباید بر سر راه 
فعالیت های خیرین مدرسه ساز وجود داشته باشد.« 
او ادامــه داد:   »همه ما درحال تالش هســتیم 
تا آموزش وپرورش به ســطحی از کیفیت برســد 
کــه دانش آموزان پــس از فارغ التحصیل شــدن، 
مهارت های اصلــی زندگی را فرا گرفته باشــند تا 
بتوانیم افرادی با شــاخص های تربیتــی فراوان به 

جامعه تحویل دهیم.« 
بطحایی با اشــاره به این که سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش تا حدودی مســیر راه را روشــن 
کرده اســت، گفت:   »در این ســند آمده است که 
اگر می خواهید به مطلوبیت برسید باید از مسیری 
حرکت کنید که بتوانید موانع گذشــته را برطرف 
کنید چون این موانع اجازه نمی دهند به مطلوبیتی 

که مدنظر داریم، دست پیدا کنیم.« 
از  آموزش وپــرورش  این کــه  بیــان  بــا  او 
گرفتاری های مزمنی رنج می برد، ادامه داد:   »ما در 

آموزش وپرورش به جای این که وقت خود را صرف 
کیفیت بخشی به برنامه ها و فعالیت هایمان کنیم 
درگیر پول آب وبرق هستیم و باید راهکاری جدی 

برای برون رفت از این معضالت اندیشیده شود.«
بطحایی با تأکید بــر این که بایــد راهی جدید 
بــرای اداره آموزش وپــرورش پیــدا کنیم، گفت:   
»آموزش وپرورش دارای یک میلیــون و 700 هزار 
فرهنگی شاغل و بازنشسته است که یک پشتوانه 
قوی برای ما محســوب می شــوند و با اســتفاده 
از تجربه های ارزشــمند، این پتانســیل عظیم و 
بهره گیری از مشارکت مردم می توانیم راهی جدید 

برای اداره آموزش وپرورش پیدا کنیم.« 
او ادامــه داد:   »منظور ما از مشــارکت به معنی 
انداختــن وظیفه دولــت بر گردن مردم نیســت 
بلکه هدف ما از جلب مشــارکت های مردمی این 
اســت که از کمک مردم بیش از گذشــته در اداره 

آموزش وپرورش استفاده کنیم.« 
بطحایی با اشــاره به این که از سال آینده بودجه 
آموزش وپرورش اســتانی اســت، گفت:   »استانی 
شــدن بودجه آموزش وپــرورش ظرفیت بزرگی 
اســت که در اختیار اســتان ها قرار گرفته است و 
از  سال آینده با مسئولیت اســتاندار، این اعتبار به 
آموزش وپرورش تخصیص داده می شود که این امر 
خالقیت بکارگیری اعتبار را در شورای برنامه ریزی 
شــکوفا می کند. انتصاب مدیران و رؤسای مدارس 
نیز از  سال تحصیلی آینده به صورت متفاوتی انجام 
می شود و همه معلمینی که از شــرایط مورد نظر 
برخوردار هســتند می توانند کاندیدای مدیریت 

مدرسه شوند.«

وزیر آموزش وپرورش:  

آموزش وپرورش از گرفتاری های مزمنی رنج می برد
درگیر پول آب و برق مدارس هستیم


