
هفته معلم و برزخ معیشت – منزلت

محمدرضانیکنژاد
عضو کانون صنفی معلمان ایران

در روز و هفته معلم، نهادهای رسمی، از جایگاه 
و نقش معلم در پرورش جان و اندیش��ه جوانان و 
نوجوان��ان می گوین��د و کنش های آموزش��ی و 
حرفه ای او را همتراز با پیامب��ران می خوانند و او 
را بر کجاوه ای س��اخته ش��ده از ورجاوند بر فراز 
قله ارزش ها می نش��انند. در این بزرگداشت های 
هر س��اله، آنچه که از قل��م می افت��د و کمتر به 
گوش می رس��د و به چش��م می آید، پرداختن به 
دشواری های حرفه ای معلم، وارسی نقش کلیدی 
و بنیادی��ن او در آم��وزش و پرورش ش��هروندان 
آینده و پیگی��ری دغدغه های واقعی این ش��غل 
است. هر ش��غلی »حقوق« و »مسئولیت« های 
ویژه خوی��ش را دارد که به ش��دت درهم تنیده و 
به یکدیگر وابس��ته اند. تراز نبودن این دو، سبب 
ناتوانی یا کم توانی ش��غل موردنظر، در برآوردن 
هدف های پیش بینی ش��ده س��ازمانی می شود. 
از س��وی دیگر، هر حرف��ه ای برای رس��یدن به 
هدف های��ش و به��ره وری بهین��ه از امکان��ات و 
ش��رایط، نیازمند زمینه هایی مادی و غیرمادی 
است. نبود یا نارسایی زمینه ها و ناهمخوانی آنها 
با دوگانه حقوق – مس��ئولیت، هر حرفه ای را به 
س��وی ناکارآمدی و سس��تی می برد و از آن تنها 
پوسته ای خوش آب و رنگ پیرامون درونی تهی از 
هدف های ارزشمند و واقعی می سازد. زمینه های 
حرفه معلمی، سال هاست که زیر سایه سنگین 
حقوق- مس��ئولیت، خویش را در هر بزنگاهی و 
روزنی با واژه های آشنا و به هم پیوسته »معیشت« 

و »منزلت« آشکار می گرداند. 
چندین  سال است که فرهنگیان به زمینه های 
درخ��ور حرفه ای و ش��غلی خویش ب��اور ندارند. 
آنها ب��ا روی آوری به ش��غل های دوم و س��وم  یا 
کار در آموزش��گاه ها و تدری��س خصوص��ی، به 
دنبال دس��تیابی به جایگاه اقتصادی - اجتماعی 
درخور یک ش��هروندند. از این رو حرفه آموزش و 
دغدغه های وابسته به آن، در اولویت های نخستین 
زندگی آنها قرار ندارد و بنابراین چندان هم از آن 
انتظار گش��ایش گره های معیش��تی - منزلتی 
خویش را ندارند. حقوق ثابت و ناکافی، س��امانه 
ارزش��یابی شغلی نا کارآمد، احس��اس بیهودگی 
تالش در آموزش نوآم��وزان، دوری از کانون های 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری، ب��ه بازی گرفته 
نش��دن در سلس��له مرات��ب س��ازمانی، اجرای 
برنامه های خرد و کالنی که نش��ان از نا آش��نایی 
مدیران میانی و فرادست سامانه آموزشی با چم و 
خم های حرفه آموزگار دارد، ساختاری نتیجه گرا 
و نمره مدار که همه تالش های معلم را در کارنامه 
پایانی دانش آموزان می بیند، دریافت نشانه هایی از 
نبود درک مشترک و همدردی آموزش و پرورش، 
جامع��ه و خانواده ها در دش��واری و حساس��یت 
آموزش نسل های آینده کشور و... همگی در خود 
پیامی از فراهم نبودن زمینه هایی دارد که می تواند 
معلم و در نتیجه سامانه آموزشی را به ساختاری 

پویا، به روز و زاینده راهبر باشد. 
گذش��ته از فش��ارهای م��ادی و غیرم��ادی 
پیش گفته، معلمی به عنوان یک حرفه با گونه ای 
دیگر از دش��واری ها دس��ت و پنجه نرم می کند. 
س��اختار آموزش��ی، س��امانه ای کرخت، لخت و 
پرهزینه بوده که چندان دگرگونی های ریشه ای 
را برنمی تاب��د. در ای��ن نهاد فراگی��ر اجتماعی، 
زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری درخور برای 
آموزش بهینه فراهم نیست. فشار این آشفتگی و 
کمبود ها سرراست بر نیروهای ستادی و آموزشی 
مدرسه ها وارد می شود و خود بر هم زننده زمینه ها 
و بنیان های آموزش اند. نبود درونمایه های درسی 
درخ��ور، ب��ه روز و در پیوند نب��ودن آن با زندگی 
روزمره دانش آموزان، کالس های رنگ و رو رفته، 
خسته کننده و بیماری زا، فضاهای آموزشی دور از 
استانداردهای ملی و جهانی، برنامه درسی فشرده 
و آزمون م��دار، کالس های پر ش��مار و مدیریتی 
بس��ته، از باال به پایین و بر پایه زور و هراس و... از 
نوجوانان و جوانان، ش��اگردانی گریزان از آموزش 
و بی انگیزه پدید آورده اس��ت ک��ه از کوچکترین 
فرصت برای فرار از درس و مش��ق بهره می گیرند 
و آموزگار، همشاگردی، کالس و مدرسه را به بازی 
می گیرند. فشارهای ناشی از این بازیگوشی ها، تن 
وجان آموزگار را می آزارد و زمینه ساز بیماری های 

تن آزار و روان فرسا خواهد شد. 
در شرایطی که بس��یاری از زمینه های مادی 
و غیرم��ادی حرفه آموزش��گری فراه��م نبوده 
و بخ��ش فراوان��ی از حقوق م��ادی و غیرمادی 
معلم برآورده نمی ش��ود، س��خن از مسئولیت و 
پاسخگویی حرفه ای او چندان جایگاه اندیشگی 
ندارد. سال هاست فرهنگیان به دنبال کمینه ای 
از دوگانه معیش��ت - منزلت، خود را به هر دری 
می زنند و در پایان با دستان خالی برمی گردند. 
س��ر و کله زدن ب��ا کمبوده��ای س��اختاری و 
س��خت افزاری از س��ویی و رنجش همیشگی از 
سس��تی پایه های نرم افزاری، معل��م را از انجام 
کار بیهوده، خس��ته و درمانده کرده است. آیا در 
این چنین ش��رایطی، انتظار رفتارهای متعالی، 
انتظ��اری بی جا نیس��ت؟ گویا  گاه آن رس��یده 
باش��د که در آس��تانه هفته معلم، حرفه او را از 
اوج آس��مان! فرود آوریم و جست وجو گرانه و از 
س��ر درد، به برآوردن خواسته های فرهنگیان و 
دردسرهای سامانه آموزشی بپردازیم. فرادستان 
باید بدانن��د تا گره کور اقتص��اد معلم- اینکه نه 
درد- باز نشود سخن از معلم و جایگاه او گفتن، 

آب در  هاون کوفتن و زیره به کرمان بردن است.
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 نمونه گیری  گردوغبارهای عراقی
   پس از 3 سال  

مردم خرمشهر ۶ ماه است روزنامه نخوانده اند 
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ش�هروند| مرزها را ب��دون هیچ محدودیتی پش��ت 
سر می گذارد و آسمان اس��تان های غربی و جنوب غربی 
کش��ور را تیره و تار می کند. گاهی حت��ی چندین مرز را 
طی می کند و با گذر از بیابان های بس��یاری که بر سر راه 
دارد، به استان های غربی و جنوب غربی کشور می رسد و 

زندگی شان را زیر سایه می برد. 
زمانی از آن با عن��وان میهمان ناخوانده یاد می ش��د. 
میهمانی که زندگی میزبانش را مختل کرده و سالمتی اش 
را تهدید می کند. به این میهمان قدیمی، دیگر نه می توان 
میهمان گفت و نه ناخوانده، چرا که روزهای بس��یاری را 
به استان های مختلف کشور، همچون خوزستان، ایالم، 
کرمانشاه، لرستان و... سر می زند و چند سالی می شود که 
با زندگی ساکنان غربی و جنوب غربی کشور گره خورده 
است.  میهمان ناخوانده، پدیده ناش��ی از خشکسالی یا 
نگرانی جدی ساکنان مرزی کش��ور، همان گردوغباری 
اس��ت که می گویند، از عراق، عربس��تان، سوریه و حتی 
مصر راه کش��ور را در پیش گرفته است.  گردوغبار عربی، 
در این س��ال ها با عبور از مرزهای غربی کشور و ورودش 
به ایران، حواشی بسیاری را هم با خود همراه کرده است. 
ناامنی های منطقه، سوزانده ش��دن ادوات جنگی و مواد 
منفجره ای که دیگر نیازی به آنها نبود در پایگاه های نظامی 
ایاالت متح��ده در عراق، احتمال پررنگی ش��د مبنی بر 
آلودگی غبارهایی که از عراق وارد کشور می شوند. آلودگی 
به رادیواکتیو، فلزات سنگین، دیوکسین، هیدروکربن های 

زنجیره ای و ذرات معلق. 
در این س��ال ها، ای��ن نگرانی و پیامده��ای تنفس در 
هوایی که پر بود از خاکی که گفته می ش��د ممکن است، 
آلودگی های غیرطبیعی با خود داشته باشد، به پرسشی 
جدی تبدیل ش��د. پرسشی که تنها پاس��خ آن از سوی 
مسئوالن پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، نه بود 
و پ��س از آن هم معصومه ابتکار رئیس کنونی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست، هیچ گاه این نگرانی را تایید نکرد. 
تایید نشدن این احتمال، رنگ این نگرانی را کمرنگ نکرد. 
در این سال ها حتی گامی هم برای این که پاسخی قاطع 
به این نگرانی بدهد، برداش��ته نش��د و احتمال آلودگی 
گردوغباره��ای عراقی، پرسش��ی بدون پاس��خ قطعی و 

درست باقی ماند. 
به نظر می رسد ماجرا از روز هایی شروع شد که در  سال 
2012 میالدی رس��انه های آمریکایی، با منتشر کردن 
گزارش هایی از آلوده بودن خاک و بیابان های عراق خبر 
داده و از بروز مشکالت تنفسی، افزایش سرطان و مشاهده 
شدن ناراحتی های پوستی در بین س��ربازان آمریکایی 
حکایت کرده بودند که در عراق خدم��ت کرده اند. یکی 
از روزنامه های��ی که در این ب��اره گزارش هایی نوش��ت، 
نیویورک تایمز بود. این روزنامه در گزارش خود با اش��اره 
به گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی، در این باره 
نوشت، »سازمان منع تسلیحات شیمیایی در گزارش خود 
آورده که آمریکا از 200۴ تا 200۹ یکس��ری تسلیحات 
ش��یمیایی قدیمی را در عراق کش��ف و ضب��ط و آنها را 
در فضای باز به صورت س��ری منهدم کرد. «در کنار این 
گزارش ها، خبر سوزانده شدن ادوات جنگی در چاله های 
آتش، سالمت آب و خاک شهرهای مختلف عراق را بیش 
از پیش زیر سوال برد. گفته می ش��د که آمریکایی ها در 
500 پایگاه نظامی که در کش��ور عراق داشته اند، ادوات 
جنگی که نی��ازی به آنها نداش��تند، همچون بمب های 
قدیمی را در چاله های آتش )pits burn( س��وزانده اند 
و این اقدام نه تنها بر س��المتی س��ربازان آمریکایی تاثیر 
گذاشته بلکه سالمتی ساکنان منطقه را هم تحت تاثیر 
قرار داده و خاک منطقه را هم آلوده کرده است. خاک هایی 
که با وزش بادهای غربی – ش��رقی راه ای��ران را در پیش 
می گیرند و بر سر استان های غربی و جنوب غربی کشور 

سایه می اندازند.

در س��ال های اخیر، آلودگی گردوغباری ک��ه از عراق 
وارد کش��ور می ش��ود، آنالیز نش��ده و این درحالی است 
که احتمال آلودگی همواره از س��وی مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست در دولت پیشین تکذیب می شد 
و مس��ئوالن این س��ازمان هیچ گاه حتی جای احتمالی 
ضعیف را هم برای این آلودگی باز نگذاش��ته بودند. این 
احتمال در دوره کنونی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
هم چندان م��ورد توجه قرار نگرفت، حت��ی در روزهایی 
که غلظت گردوغبار در خوزس��تان به 66 برابر حدمجاز 
رس��یده بود و ابتدا گمان می رفت منشا آن خارجی باشد 
هم، احتمال آلوده بودن این گردوغبار، زیر ذره بین نرفت. 
این درحالی بود که مژگان صوابی اصفهانی، فوق دکترای 
سم شناسی محیط زیست از دانشگاه میشیگان، پیش از 
این با اش��اره به گزارش های رسانه های آمریکایی در باره 
آلودگی های خاکی عراق، به »شهروند« گفته بود که »غبار 
عراق آالینده های جنگی را با خود ب��ه ایران هم می آورد. 
طوفان های گردوغبار که در ش��هرهای مرزی کش��ور با 
عراق بس��یار اتفاق می افتد و از عراق هم نشأت می گیرد، 
می توانند آالینده های جنگی را از مرز عب��ور داده و وارد 
ایران کنند. این آلودگی ها روی س��اکنان مناطق مرزی 
تاثیرگذار بوده تا جایی که پزشکان جنوب ایران هم فکر 
می کنند که شاهد زیاد شدن بیماری های تولید مثل در 

زنان و ناهنجاری در جنین ها هستند.« 
گردوغبارهایعراقیباالخرهنمونهگیریشد

هرچند که حداقل س��ه س��الی از مطرح ش��دن این 
احتمال تلخ می گذرد و یک سال و هش��ت ماه هم از آغاز 
دولت یازدهم پشت س��ر گذاشته شده اس��ت، اما هنوز 
معلوم نیست که گرد و خاکی که از عراق وارد کشور شده 
و بر سر مردم خوزستان و سایر استان های مرزی می ریزد، 
آلوده اس��ت یا خیر. به تازگی مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از برنامه های پایش گرد و خاکی حکایت 
می کنند که مرزها را پشت س��ر می گذارند و وارد کشور 
می ش��وند. در این باره احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزستان هم با تایید این که این 
احتمال و خبرهای آلوده بودن غبارهای عراقی موضوعی 
قدیمی است که در سه سال گذش��ته چند باری مطرح 
شده، به »ش��هروند« می گوید: »این موضوع هم در زمان 
محمدی زاده، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست 
مطرح بوده و ه��م در زمان معصومه ابتکار رئیس کنونی 
طرح شده است، اما هیچ مرجع رسمی آلودگی غبارهایی 
که از عراق راهی کشور می شوند را تایید نکرده، البته هیچ 
آنالیزی هم ارایه نشده که نشان دهد غبارهایی که از عراق 

وارد کشور شده اند، آلوده بوده است.« 

او در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی هایی در این باره 
انجام ش��ده و این تکذیب ها مستند به بررسی های انجام 
ش��ده اس��ت یا خیر؟ ادامه می دهد: »به تازگی در استان 
نمونه برداری هایی ش��روع کرده ایم. قرار اس��ت نمونه ها 
آزمایش شوند و مشخص شود که غبارها آلوده هستند یا 
خیر. تا زمانی که نتایج آزمایش ها مشخص شود، نمی توان 

این موضوع را تایید یا تکذیب کرد.« 
گزارش هایی ک��ه از  س��ال 2012 میالدی از س��وی 
رسانه های آمریکایی همچون »نیویورک تایمز« منتشر 
شدند، از فلزات سنگین و مواد آالینده ای حکایت داشتند 
که به واسطه سوزانده ش��دن ادوات جنگی در چاله های 
آتش آمریکایی به آس��مان عراق فرستاده  شده اند. گفته 
می ش��ود که غبار عراق ش��امل ۳۷ فلز است که سالمت 
انس��ان ها را تهدید می کند. وج��ود 500 پایگاه نظامی 
در عراق که چاله های آتش را در خود ج��ای داده بودند، 
به دلیل وس��عت کانون های گردوغباری ک��ه از خارج از 
کشور، گردوغبار را به ایران می فرستند، از نظر مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزستان، موضوع چندان مهمی 
قلمداد نمی ش��ود. الهیجان زاده در این باره هم می گوید: 
»کانون های گردوغبار با منشأ خارجی، وسعت گسترده ای 
دارند. به طور مثال در نقشه های هفته گذشته کانون های 
گردوغباری که وارد کش��ور ش��ده اند، می بینیم که این 
کانون، چند  هزار کیلومتر از خاک عربستان، شمال غرب 
عراق و بخش هایی از سوریه را شامل می شود. این عرصه 
در مجموع وس��عت زی��ادی دارد و چند چال��ه آتش که 
آلودگی تولید می کنن��د، نمی تواند تاثیر زی��ادی بر آن 
بگ��ذارد.«  او ادامه می دهد که »با ای��ن اوصاف خودمان 
آنالیز غبارهای وارداتی را ش��روع کرده ای��م. نمونه های 
گرفته ش��ده از غبارهای عراق را به کشور دیگری ارسال 
کرده ایم تا نمونه ها بررس��ی ش��وند و آلودگی غبارهای 
عراقی تایید یا تکذیب شود.«  الهیجان زاده درباره کشوری 
که نمونه ها به آن ارسال ش��ده است، با اشاره به این که به 
دلیل محدودیت هایی که داریم نمی توانیم نام کشوری را 
که نمونه ها به آن جا ارسال شده است اعالم کنیم، یادآور 
می شود: »قرار است نتایج را در دو تا سه ماه آینده تحویل 
بگیریم.« هرچند که مدیرکل محیط زیست خوزستان 
نام کش��وری که قرار اس��ت گردوغبار عراقی را بررس��ی 
کند، اعالم نمی کند اما منابع دیگری در سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت می گویند که نمونه های گرفته ش��ده به 
کش��ور آلمان ارسال ش��ده اس��ت.  هرچند که مدیرکل 
محیط زیست خوزستان با تردید درباره آلودگی غبارهای 
عراقی صحبت می کند و با تاکید ب��ر این که تا زمانی که 
نتایج نمونه ها را دریافت نکنی��م، نمی توانیم آلوده بودن 

یا نبودن غبارهای عراقی را تایید کنیم، درباره تاثیر گرد 
وغبارها بر سالمتی ساکنان خوزس��تان و حیات وحش 
استان، می گوید: »گردوغبارها چه آلوده باشند چه نباشند، 
قطعا بر سالمت انسان ها و حیات وحش تاثیرگذار هستند 
و در این شکی نیست. اما تاثیری که بر سالمتی می گذارند، 
به حوزه بهداشت مرتبط است و ما در این باره اطالعاتی در 
دست نداریم. آنها باید درباره احتمال افزایش بیماری های 
تنفسی یا بیماری های ناشناخته ای که در استان آغاز شده 
اس��ت، گزارش بدهند.«  او در پاسخ به این پرسش که در 
نشست های استانداری که درباره پدیده گردوغبار برگزار 
می ش��ود، گزارش هایی در رابطه با تاثی��ر گردوغبارها بر 
سالمتی ساکنان استان ارایه شده است یا خیر، خاطرنشان 
می کند که »ما در این باره نه آماری داریم نه آمار مقایسه ای 
با سال های گذشته. در نشست های استان این موضوعات 
مطرح می ش��ود اما فکر می کنم که مطالعه ای در این باره 

انجام نشده یا گزارشی درباره آن ارایه نشده است.« 
ابتکار:بررسیرسمینداشتهایم،
دانشگاههابررسیهاییکردهاند

زمستان سال گذشته، در روزهایی که گردوغبار بیداد 
می کرد و زندگی را در خوزستان، ایالم، کرمانشاه و سایر 
استان های غربی و جنوب غربی کشور تعطیل کرده بود، 
خوزستانی ها در شبکه های اجتماعی از معصومه ابتکار 
دعوت می کردند، دفتر کارش را به خوزستان منتقل کند 
تا فکری برای گردوغباری بشود که زندگی و سالمتیشان 
را تهدید می کرد. در آن روزها جلسات مختلفی برای مهار 
این پدیده تشکیل ش��د و راهکارهای بسیاری به سمت 
سازمان حفاظت محیط زیست س��رازیر شد، اما هیچ گاه 
درباره احتمال آلودگی این غبارها و بررس��ی نگرانی سه 
ساله خوزستانی ها حرفی به میان نیامد و آلودگی غبارها، 
همچنان یک احتمال باقی ماند. معصومه ابتکار، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت درباره گردوغباری که 
بر اس��تان های غربی و جنوب غربی کشور سایه انداخته، 
به »شهروند« می گوید: »در اس��تان های مرزی با پدیده 
گردوغبار روبه رو هستیم که البته منشأ این گردوغبار تنها 
عراق نیست و عربستان هم یکی از کانون های گردوغباری 
اس��ت که وارد ای��ران می ش��ود. در این ب��اره تالش های 
بین الملل��ی را در دس��تور کار داریم. هفته گذش��ته هم 
نامه ای به سازمان ملل ارسال کردم و بر تشکیل صندوق 
منطقه ای مقابله با پدیده گردوغبار تاکید کردم و خواستار 
تشکیل هر چه س��ریع تر این صندوق شدم. متاسفانه در 
منطقه با مشکالتی برای اجرای برنامه های مقابله با پدیده 
گردوغبار مواجه هس��تیم. ناامنی های منطقه هم بر این 
موضوع تاثیرگذار است. در عراق ناامنی اجاره پیاده سازی 
برنامه ها را نمی دهد و برخی از کشور های منطقه هم در 
این زمینه همکاری نمی کنند.«  او درباره احتمال آلوده 
بودن گرد و غبارهای عراقی که چند س��الی می ش��ود به 
یک نگرانی تبدیل ش��ده اس��ت هم می گوید: »در بحث 
آلودگی گردوغبارها بررسی هایی دانشگاهی انجام شده 
اس��ت، اما ما تاکنون گزارش رسمی نداشته ایم که نشان 
دهد این غبارها آلودگی خاصی اعم از فلزات و... داش��ته 
باشند. با این حال بررسی ها و پایش هایی را آغاز کرده ایم، 
اما هنوز نمی توانیم درباره آلوده بودن یا نبودن این غبارها 
صحبت کنیم.«  بیش از سه س��ال از احتمال آلوده بودن 
گرد و غبارهای عراقی و به خطر افتادن سالمت ساکنان 
مرزی کشور می گذرد و هنوز مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست می گویند که نمی توانند با قطعیت از آلوده 
بودن یا نب��ودن غبارهای عراقی صحبت کنند و صحبت 
کردن در این باره را به چند م��اه آینده موکول می کنند. 
به نظر می رسد با ارس��ال اولین نمونه های گرفته شده از 
ریزگردهای عربی به خارج از کشور این عدم اطمینان تا 
سه ماه دیگر به پایان می رسد و نگرانی سه ساله آلوده بودن 

غبارهای عراقی برای خود پاسخی قطعی پیدا می کند. 

مهر| 6 ماه از آخرین روزی که روزنامه ای در خرمشهر 
توزیع شده، می گذرد و در این مدت هیچ روزنامه ای بر 

دکه های مطبوعاتی این شهرستان قرار نگرفته است. 
خوزس��تان با دارا بودن هفته نامه ه��ا و روزنامه های 
بی شمار، همیشه جزو استان های پیش��رو در این باره 
بوده اس��ت که در این میان برخی شهرهای خوزستان 
به دلیل سابقه تاریخی نقش بیش��تری در استقبال از 
خواندن و خریدن مطبوعات داش��ته اند. یک��ی از این 
شهرها، خرمشهر اس��ت که به علت دارا بودن تأثیر در 
تجارت کشور، همیشه رس��انه ها در آن نقش عمده ای 
داشته اند ولی اکنون خبر می رسد که در 6 ماه گذشته 

هیچ روزنامه ای در این شهر توزیع نشده است.
واقعا در عصری که رسانه ها و حتی مطبوعات نقش 
کلیدی در انتشار اطالعات به سطح جامعه دارند نباید 
در شهری مثل خرمشهر شرایط به گونه ای رقم بخورد 
که در مدت 1۸0 روز، مطبوعات به دالیل پذیرفته نشده 

در آن توزیع نشود.
سرپرس��ت مجتم��ع مطبوعات��ی ح��وزه جنوب 
خوزستان، نبود زیرساخت مناسب را عامل تأثیرگذار در 
خألهای رسانه ای خرمشهر عنوان می کند و می گوید: 
منطقه آبادان و خرمش��هر همواره در س��ابقه تاریخی 
رسانه ای استان و کش��ور دارای جایگاه ویژه ای بوده اند.

غدیر رمضانی می افزاید: هرچند آبادان به واسطه انسجام 
زیرساخت های رسانه ای به مرحله قابل قبولی رسیده اما 
خرمش��هر که اولین طالیه دار رسانه ای خوزستان بوده 
هم اکنون در جایگاه آخر ایس��تاده است و این امر ظلم 
مضاعفی است که بر شهر تحمیل شده است.او تصریح 
می کند: عدم ورود حتی یک نسخه رسانه مکتوب در 6 
ماه گذشته به خرمشهر برای هیچ کس قابل قبول نیست 
و قابل تأمل تر از آن این اس��ت که هنوز مس��ئوالن این 
شهر در خواب زمستانی رسانه ای هستند.رئیس انجمن 

مطبوعات آبادان با اش��اره به توزیع بی��ش از ۴0 عنوان 
روزنامه و20 هفته نامه و بی��ش از یکصد و چهل عنوان 
دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه در این مرکز می گوید: 
چگونه می شود که رتبه روزنامه خوانی در دو شهر مجاور 
هم، یکی با ورودی ۳0 هزار نسخه رسانه در کشور رتبه 
نخست روزنامه خوانی را داشته باشد، اما شهر مجاور آن 
حتی یک هفته نامه هم در آن یافت نشود و شهروندان 

برای خرید مطبوعات به آبادان بروند.
رمضانی می افزاید: برای خروج از این بحران رسانه ای 
به رغ��م پیگیری مس��تمر سرپرس��ت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خرمشهر، شهردار و تأکید مکرر نماینده 
خرمشهر در مجلس شورای اس��المی و مکاتبات وی، 
خرمشهر هنوز فاقد یک کیوس��ک رسانه ای نیست.او 
تعامل مسئوالن ش��هر با مدیران مسئول و سرپرستان 
نشریات برای برون رفت از این مشکل را ضروری می داند 
و می گوید: هم اکنون سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با رایزنی های مداوم و تمکین شهردار درباره 
واگذاری 15 دستگاه کانکس به فروشندگان نشریات را 
در دس��تور کار خود قرار داده اند اما به نظر می رسد این 
اقدام در بندها و تبصره های ش��ورا و غیره دچار مشکل 
شده، لذا ضروری است مسئوالن به این امور نگاه ویژه ای 
داش��ته باشند.سرپرس��ت مجتمع مطبوعاتی جنوب 
خوزستان یادآور می شود: موسسه فرهنگی مطبوعاتی 
ایران در تماس با سرپرس��ت خ��ود در منطقه آبادان – 
خرمش��هر عنوان کرده که در صورت تعامل شهرداری 
با نماین��ده روزنامه ایران در منطق��ه هزینه ایجاد یک 
ایستگاه مطبوعاتی رایگان را برای شهروندان خرمشهری 
ایجاد کند. این یک اتفاق خاص است که برای اولین بار 
یک ایستگاه روزنامه خوانی رایگان در استان خوزستان 
ساخته می شود تا شهروندان از تیتر اخبار کشورشان به 

صورت رایگان بهره مند شوند.

گزارشیادداشت

آزادی 3۰ نفر از زندانیان جرایم 
غیرعمد به مناسبت روز پدر

شهروند| ۳0 نفر از محکومان جرایم غیرعمد و 
غیرکالهبرداری به مناسبت میالد حضرت علی)ع( 

با مشارکت مردمی آزاد شدند.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیدرضا 
اس��کندری،  مدیرعامل س��تاد دیه اس��تان فارس 
دلیل محکومیت تمام این زندانی��ان را بدهی مالی 
عنوان کرد و افزود: این مددجویان با پرداخت مبلغ 
2.2 میلیارد ریال که بخش عمده این اعتبار از محل 

کمک های مردمی تامین شده، آزاد شده اند.
او با بیان این که ستاد دیه همواره در راستای جلب 
رضایت ش��اکیان تالش زیادی داشته است، گفت: 
این نهاد مردمی در مجموع با گذش��ت 16 میلیارد و 
۴00 میلیون ریال و نزول مبلغ به میزان 220 میلیون 
تومان زمین��ه آزادی این افراد را فراهم کرده اس��ت. 
 مدیرعامل س��تاد دیه اس��تان ف��ارس ب��ا تقدیر از 
حمایت ه��ای همیش��گی نیک��وکاران در کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها گفت: هم اکنون نزدیک به 
یک هزار زندانی غیرعمد در ندامتگاه سطح این استان 
حضور دارند که امید است با همت خیرین و به برکت 
روزهای پر برکت ماه های رجب، ش��عبان و رمضان 

شاهد آزادی تعداد زیادی از این افراد باشیم.

رئیسدفترمشاورهوروانشناسیبهزیستی:

 »کوپن« مشاوره و طالق
 به نیازمندان پرداخت می شود

ایس�نا| رئیس دفتر مش��اوره و روان شناس��ی 
سازمان بهزیس��تی کش��ور از پرداخت »یاری برگ 
مشاوره« به افراد نیازمند خبرداد و گفت: افرادی که 
نیازمند دریافت مشاوره هستند، اما قادر به پرداخت 
هزینه های آن نیستند، می توانند با مراجعه به مراکز 
بهزیستی و پس از تایید مددکار »یاری برگ« مشاوره 

دریافت کنند.
مهدی میرمحمد صادقی اف��زود: درحال حاضر 
یک��ی از مهم ترین موضوع��ات درب��اره مداخالت 
روان شناختی و مش��اوره ها، هزینه های آن هاست 
و مهم ترین راهکار برای حل این مش��کل نیز بیمه 
شدن خدمات مشاوره ای اس��ت. او ادامه داد: پیش 
از آن که س��ازمان های بیمه گ��ر بخواهند خدمات 
مشاوره ای را تحت پوشش های بیمه ای قرار دهند، 
سازمان بهزیستی کشور اقدام به پرداخت »یاری برگ 
مش��اوره« به افراد نیازمند کرده اس��ت.رئیس دفتر 
مشاوره و روان شناسی سازمان بهزیستی کشور در 
ادامه ضمن بیان این که ای��ن یاری برگ ها تعدادی 
از جلس��ات مش��اوره را تحت پوش��ش قرار داده و 
هزینه های آن را کمتر یا به طورکلی رایگان می کند، 
گفت: این یاری برگ ها مختص مراکز مشاوره بخش 
خصوصی که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور 
قرار دارند، هس��تند. میرمحمد صادق��ی با تاکید بر 
این که سازمان بهزیستی با این طرح شبکه ای برای 
خدمت رسانی به قشر آسیب پذیر ایجاد کرده است، 
افزود: این طرح چندین  سال است که در بهزیستی 
درحال انجام است و همواره تالش شده است بر مبلغ 
بودجه آن افزوده ش��ود، هرچند که سیاست اصلی 
سازمان بهزیستی بیمه ش��دن خدمات مشاوره ای 
است. او بودجه این طرح را در  سال ۹۳، یک میلیارد و 
600 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: امیدواریم این 

رقم در  سال ۹۴ افزایش یابد.
رئیس دفتر مش��اوره و روان شناس��ی س��ازمان 
بهزیستی کش��ور همچنین از ارایه »یاری برگ ویژه 
طالق« خبر داد و اف��زود: افرادی که متقاضی طالق 
هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارند، اما 
قادر به پرداخت هزینه های آن نیستند، می توانند با 
مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تایید مددکار، این 

یاری برگ ها را دریافت کنند.
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