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اخبار
کافهها ری ه شهرها بودند

سه شهر دنیا که روح دارند

شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار کشورمان با
اشاره به اینکه با کم رونق شدن کافه نشینیها؛
اهل فرهنگ به سمت محفل نشینیهای ادبی
سوق پیدا کردند که نشأت گرفته از محفلهای
دوران صفویه است ،گفت :کافهها به نوعی ریه
شهرها بودند.
جواد مجابی  -منتقد ادبی ،نقاش و
طنزپرداز در حاشیه مراسم نصب کاشی ماندگار
بر سردر خانه اش درباره حفظ بناهای قدیمی
علی الخصوص خانهها و محلهای که زمانی
محل اهل فرهنگ و هنر بوده است و هم اکنون
مورد بیمهری قرار گرفتند ،اظهار داشت :مسلماً
برخی از خانهها مانند خانه دهخدا دیگر اص ً
ال
معلوم نیست جای آن در کجای الله زار است و
یا چنین خانههای گرفتار ساخت و ساز برجهای
عظیم شدند.
وی با گریزی به سرنوشت خانه و لوازم
نوشتاری صادق هدایت و همچنین خانه شاملو و
یا دیگر خانهها و بناهایی چون کافه فیروز ادامه
داد :بهترین پیشنهادی که میتوانم ارائه کنم این
است که باید همانند همین طرح کاشی ماندگار،
پالک مشخصی برای این بناها نصب کرد تا با
هویت بخشی به این مکانهای فرهنگی ،باعث
حفظ این بناها شد.
این شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار کشورمان
تصریح کرد :مث ً
ال کافه فیروز که هم اکنون
کاربری آن تبدیل به بانک شده است ،یکی از
مهمترین محفلها و پاتوق نویسندگان و شاعران
بهنام کشورمان بود و بسیاری از تصمیمات
فرهنگی در این کافه شکل گرفته است و حتی
نصف روز در این کافهها مینشستیم و شعر
میگفتیم و بحث فرهنگی و ادبی میکردیم و
به واقع کافهها ریههای شهرها بودند.
مجابی ادامه داد :برخی شهرها به مانند
شیراز ،لندن ،فلورانس دارای روح هستند ،کما
اینکه برخی شهرها نیز اص ً
ال روحی ندارند ،و در
اروپا چنین مکانهای فرهنگی و پاتوقهای اهل
هنر را شناسایی و با نصب پالک ،معرفی و ارزش
گذاری فرهنگی میکنند ،درحالیکه در کشور ما
اینگونه نیست ولی خوشبختانه با اجرای طرح
“کاشی ماندگار” شرایط مناسبی برای معرفی
و حفظ مکانهای فرهنگی و ادبی پیش روی
خواهیم داشت.
این منتقد ادبی ،نقاش و طنزپرداز با ارائه
پیشنهادی به سازمان میراث فرهنگی اظهار
داشت :پیشنهاد میکنم در راستای گردشگری
ادبی ،این سازمان تورهای ادبی با حضور اصحاب
رسانه ،اهل ادب ،هنر و پژوهشگران ،در قالب
سفرهای یک یا چندروزه تشکیل دهد و به برخی
شهرها سفر کنند تا از منظر فرهنگی و ادبی
پتانسیل آن شهرها مورد بررسی قرار گیرند ،مث ً
ال
کاشان هرگز پایتخت نبوده است ولی به واقع و
به نوعی همیشه جزو پایتختهای هنری ایران
محسوب میشده است ،مقوله ای که برای شهر
یزد نیز صدق میکند.
مجابی با به نقد کشیدن برخی دعواهایی
که مطرح میشود مث ً
ال فالن شاعر برای ایران
بوده و یا االن فالن کشور مدعی این شاعر است،
خاظرنشان کرد :به هر حال ایران زمانی در
امپراطوری بزرگی در دوران مختلف از جمله در
دوران اسالمی شاعران و بزرگان فرهنگی بسیاری
داشته است که در سراسر این جغرافیایی بزرگ
گسترده شده بودند و امروزه میتوان با سایه
فرهنگی این شاعران و بزرگان ادب و فرهنگ،
از این دعواها نیز پرهیز کرد.
گفتنی است ،دومین «کاشی ماندگار» بر
سردر خانه جواد مجابی  -شاعر ،نویسنده ،منتقد
ادبی و هنرهای تجسمی ،نقاش ،طنزپرداز و
روزنامهنگار شاخص کشورمان ،نصب شد.
معاون توانبخشی هالل احمر در گفتگو با تسنیم:

مراکز جامع توانبخشی با پایین ترین
هزینه خدمات در کشور دایر میشود

جمعیت هالل احمر بر ارائه خدمات و
ساخت وسایل کمک حرکتی و اعضای مصنوعی
با قیمیت مناسبتر ،کیفیت قابل قبول و در
کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد.
حسن صفاریه در ارتباط با نحوه ارائه خدمات
در این معاونت اظهار کرد :مرکز جامع توانبخشی
به عنوان مرکز اصلی توانبخشی جمعیت هالل
احمر در زمینه ارائه خدمات توانبخشی فعالیت
میکند و معلوالن و مددجویان از سراسر کشور
به این مرکز مراجعه میکنند.
معاون بهداشت درمان و توانبخشی در ادامه
با تاکید بر ارائه خدمات و ساخت وسایل کمک
حرکتی و اعضای مصنوعی با قیمیت مناسبتر،
کیفیت قابل قبول و در کوتاهترین زمان ممکن،
عنوان کرد :معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی
با استفاده از نیروهای متخصص در زمینههای
مختلف مانند طب فیزیکی ،توانبخشی و
ارتوپدی ،فیزیوتراپی و  ...خدمات ویژهای به
مراجعان ارایه میدهد .صفاریه در ادامه با اشاره
به آغاز فعالیت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
از حدود  3سال گذشته تاکنون ،گفت :از زمان
راهاندازی این کلینیک موفق شدیم تا از حضور
پزشکان متخصص و فوق تخصص در زمینههای
طب فیزیکی ،اعصاب کودکان ،ارتوپدی کودکان،
زانو ،مچ پا ،کتف و شانه ،ستون فقرات ،گوش و
حلق و بینی ،داخلی مغز و اعصاب ،روانشناس،
روانپزشک بهرهمند شویم و تالش میکنیم تا
با دریافت کمترین هزینه از بیماران نسبت به
مراکز مشابه خدمات مربوطه را ارایه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به راهاندازی
کلینیکهای تخصصی مانند شنواییسنجی،
چشمپزشکی ،ارتوپدی ،گفتار درمانی ،کاردرمانی
و  ...در مرکز جامع توانبخشی و ارایه خدمات
ویژ ه به متقاضیان ،خاطرنشان کرد :هماکنون
کلینیک تخصصی اماس ،استروک (سکته مغزی)
و اسکولیوز نیز در این مرکز فعال هستند و
تالش میکنیم طی سالهای آینده کلینیکهای
تخصصی را در برخی از مراکز جامع ،برحسب
نوع بیماریها در هر منطقه از کشور ،دایر کنیم.
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مدیر عامل شرکت مترو تهران:

اعتبار هشت هزار میلیاردی برای  ۳خط مترو

مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت  :برای ۳
خط  ۶،۷و  ۸تاکنون  ۸هزار میلیارد تومان اعتبار
هزینه شده است که نیمی از آن را باید دولت می
پرداخت .
هابیل درویشی در مراسم افتتاح  ۲۲کیلومتر
از خط  ۷مترو با بیان این که امروز شاهد تحقق
شعار شهردار تهران مبنی بر کاهش فاصله شمال
و جنوب هستیم گفت  :خاطرم هست سال ۹۰
شهردار تهران که ایده کاهش فاصله شمال و جنوب
پایتخت را دادند ،این مهم شاید باورنکردنی بود اما
در سایه مدیریت جهادی و با تدبیر شهردار تهران
مبنی بر فاینانس داخلی این ایده به تحقق پیوست.
هابیل درویشی با بیان اینکه اکنون خطوط ،۳
 ۷و  ۸تهران شمال و جنوب شهر را به هم متصل
کرده اند ،تصریح کرد :خط  ۷مترو با  ۲۲۲کیلومتر
طول امروز همزمان با میالد باسعادت کریم اهل
بیت مورد بهره برداری قرار گرفته است .این خط از
مناطق قدیمی و اصیل تهران عبور می کند و عمیق
ترین خط متروی تهران بوده که با تمامی خطوط
مترو تقاطع دارد.
وی گفت :تامین  ۳هزار میلیارد تومان هزینه
ساخت خط  ۷مترو و ماهیانه  ۲۰۰میلیاردتومان
هزینه کار بزرگی است که در هیچ کجای کشورمان
تا کنون صورت نگرفته است.
درویش با بیان اینکه در خط  ۷مترو  ۱۹پست
فشار قوی نصب شده است ،اظهارکرد :معتقدم
ساخت مترو امروز تنها یک صنعت عمرانی نیست
بلکه یک صنعت ملی است چرا که تنها  ۲۵درصد

آن عمرانی و  ۷۵درصد باقی آن صنعتی است .این
خط از برق مستقیم تغذیه می شود.
وی با بیان اینکه  ۴هزار میلیون مترمکعب
خاک در این خط جا به جا شده است ،گفت :یک
میلیون تن فوالد در خط  ۷مترو به کار رفته است
و همه اینها به دست فرزندان شما انجام شده است.
به گفته درویشی در این خط  ۱۰۰نقطه
تملک شده که این مهم در سایه حمایت شهرداران
مناطق صورت گرفته است.
وی تصریح کرد:احداث خط  ۷مترو کار بزرگ
مدیریت شهری و برگرفته از فرهنگ ایثار و جهاد و
مدیریت جهادی مدیران ،مشاوران و کارگران مترو

است.
مدیرعامل مترو با بیان اینکه بیش از  ۸هزار
نفر کارگر در زیرزمین کار ساخت خط  ۷مترو را
انجام می دادند ،گفت :امروز به جز ساخت خطوط
مترو ،مناطق جنوبی تهران راهم از نیز از نظر
سستی و نشست زمین احصا کرده ایم.
درویش تصریح کرد :به ما می گویند روزهای
پایانی کارتان است اما ما جایی نمی رویم همین
جا هستیم تا زمانی که به اجبار بیرونمان کنند  .با
جدیت می گوییم به خدمت کردن به مردم افتخار
می کنیم و تا روزی که در شهرداری حضور داریم
در خدمت مردم و شهر خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به
بداخالقی های اخیر سیاسی گفت :امروز هم ۲۲
کیلومتر مترو به خطوط متروی تهران اضافه شد.
برای کسانی که قضاوت نا صحیح می کنند می
گویم ای کاش بیایید بببنید و بعد بنویسید.
وی در ادامه گفت :خط  ۷مترو  ۳هزار
میلیاردتومان هزینه داشته است بپرسید چطور
تامین شده است؟ براساس قانون  ۵۰درصدساخت
این خط را باید دولت تامین می کرد خودشان
بیایند بگویند در این خط چقدر پرداخت کرده اند؟
درویش تصریح کرد ۳ :هزار میلیاردتومان هم
هزینه خط  ۶مترو ۲ ،هزار میلیارد تومان نیز هزینه
برای خط  ۸مترو است چرا کسی سوال نمی کند
چرا قانون اجرا نشده و چرا دولت سهم خودش را
پرداخت نکرده و نمی کند؟
وی در ادامه با بیان اینکه امروز حق و مطالبه
مردم که به نظام جمهوری اسالمی رای داده اند
باید محقق شود ،گفت :امیدوارم دولت مطالبات
مردم را پرداخت کند.درویشی خطاب به شهردار
تهران گفت :مدیران شما  ۴ماه است که هفته ای
دو بار به خانواده خود سر زدند و با تالش شبانه
روزی آنها خط  ۷مترو به ثمر رسیده است .خدارا
شاکریم توانستیم در این ماه کار عظیمی را تحویل
مردم دهیم.
به گفته درویش خطوط مترو ،پل و جاده
نیست که بتوان تکه تکه و مقطعی به بهره برداری
رساند به لطف خدا خط  ۷مترو با  ۲۲کیلومتر به
شهروندان تحویل داده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی:

 ۴۳هزار خانوار دارای معلول تا پایان سال  ۹۷صاحب مسکن میشوند

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه  ۱۱هزار خانوار در
کشور دارای دو معلول هستند ،گفت :تا پایان سال  ۱۳۹۷همه
خانوارهای دارای معلول میتوانند مسکن بگیرند.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار
توانستیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریم ،افزود :هم اکنون ۴۳
هزار مسکن برای معلوالن در دست احداث است که بین  ۲۰تا ۸۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی هدفگذاری برای تکمیل مسکن خانوارهای دارای دومعلول
را تا پایان سال  ۱۳۹۷عنوان کرد و گفت :از ۱۱هزار خانوار دارای
دو معلول تاکنون به حدود  ۲۹۰۰خانوار ،مسکن واگذار شده است.
وی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری به چهار هزار خانوار دارای
دو معلول مسکن واگذار شود و مابقی تا پایان سال ۱۳۹۷صورت گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی افزود :برای خانوارهای دارای دو معلول
در مناطق شهری  ۱۵۰میلیون ریال از طریق بنیاد مستضعفان۱۰۰ ،
میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و  ۵۰میلیون ریال هم از
سوی خیرین مسکن ساز تأمین مالی میشود.
وی در ادامه دربارهٔ ساخت مسکن برای خانوارهای دارای دو
معلول در مناطق روستایی گفت :برای این منظور  ۱۰۰میلیون ریال
بنیاد مستضعفان ۸۰ ،میلیون ریال سازمان بهزیستی و  ۲۰میلیون
ریال بنیاد مسکن انقالب اسالمی تأمین مالی را بعهده دارند.
محسنی بندپی افزود :هر خانواری که دارای دو فرزند معلول
است و به هر علتی تاکنون ثبت نام نکردهاند میتوانند با مراجعه به
سازمان بهزیستی برای ثبت نام اقدام کنند.
وی در پایان گفت :الیحه مساعدتهای اجتماعی هنوز به مجلس

نرفته اما سیاست سازمان بهزیستی تخصیص مسکن به خانوارهای
دارای معلول است.

مدیر کل بانوان استانداری یزد:

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
یزد گفت :الزم است توانمندسازی در همه امور
دغدغه بانوان باشد تا بانوانی موفق و آگاه داشته
باشیم .
«رقیه کرمانیان» در گردهمایی نمایندگان
بانوان دستگاههای اجرایی استان که با موضوع
نقش زن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) برگزار
شد ،گفت :زنان در فرهنگ و تمدن ایران پیشتاز
از مردان هستند و این در گفته امام راحل(ره) نیز
آمده است و زنان همواره مبلغ تمدن و فرهنگ
ایران هستند .

توانمندسازی در همه امور دغدغه بانوان باشد
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
یزد افزود :توانمندی ،علم و آگاهی زنان اهمیت
دارد تا نقش خود را در فرهنگ ایران ایفا کنند و
مبشر تمدن خود باشند .
کرمانیان با بیان این که بانوان مشکالت زیادی
در حوزه فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و بهداشت
دارند ،گفت :ضرورت دارد برای زنان در صحنههای
اجتماعی ،ورزشی و سیاسی زیرساختهایی فراهم
شود .
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود:
زمانی که نام خیریه به میان میآید همه به یاد

کمک مالی میافتند در حالیکه کمکهای علمی
و فرهنگی میتواند برای توانمندسازی زنان ،علم
و آگاهی بخشی به آنها و ارتقای جایگاه علمی
و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی زنان مهم باشد تا
گامی مهم در جهت توانمندسازی بانوان برداشته
شود .
کرمانیان گفت :به نظر میرسد کمک
خیریههای کوچک به طور پراکنده مشکل افراد
نیازمند را به طور کلی حل نمیکند لذا نیاز به
تجمیع این نیروها برای رفع مشکل قطعی برای
بانوان احساس میشود .

وی افزود :درصدد هستیم تا خیریههایی
که در دستگاههای اجرایی با کمک کارمندان
ایجادشده تجمیع شود و کارمندان و بانوان ادارات
در این خیریه تجمیع شده زنان کمتوان ازنظر
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را مورد حمایت بیشتر
قرار دهند .
مدیر کل بانوان و خانواده استانداری تصریح
کرد :بانوان شاغل در ادارات که تمایل به حضور و
پذیرش مسئولیت در هیئتامنای این خیریه دارند
نام خود را اعالم کنند تا برای تعیین اساسنامه این
خیریه باهم افزایی اقدام کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه خبرداد:

افزایش ورودی پروندههادردادگاه انقالب
معاون رئیس قوه قضائیه گفت :در سال  ۹۵در حوزه دادگاههای
انقالب بیش از  ۲۶۷هزار پرونده وارد شده که نسبت به سال ۲ ،۹۴
درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه حجت االسالم و المسملیمن شهریاری معاون رییس قوه
قضاییه از ورود تعداد  ۵میلیون  ۵۸۵هزار و  ۴۸۹پرونده در سال ۹۵
به دستگاه قضایی خبرداد و بیان کرد که این تعداد پرونده نسبت به
سال گذشته  ۵درصد کاهش داشته است.
شهریاری اضافه کرد :روند گردش پرونده ها درسال۹۵در دستگاه
قضایی که همان پرونده های تکراری است  ۱۱میلیون  ۹۴۴هزار و
 ۹۲۸پرونده است که به طور میانگین می توان گفت هر پرونده دو بار
بین شعب در جریان بوده است که این تعداد پرونده حجم کار باالی
شعب را نشان می دهد .که از این تعداد حدود  ۵میلیون و  ۵۸۵هزار
پرونده غیر تکراری (یکتا) بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود :در سال  ،۹۵تعداد
 ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با
سال  ۴ ، ۹۴درصد افزایش داشته و مانده پروندهها نیز  ۲۱درصد
افزایش داشته است.
وی گفت :ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری در سال ،۹۵

 ۱۳۹هزار فقره در شعب بدوی بوده است که  ۱.۸درصد کاهش نسبت
به سال  ۹۴و مانده پرونده نیز  ۲.۷۹درصد افزایش داشته است .شعب
تشخیص دیوان هم  ۱۳پرونده وارده داشته است که در مقایسه با سال
گذشته  ۶۴درصد کاهش داشته است و پرونده شعب تجدیدنظر بالغ
بر  ۵۴هزار بوده که  ۰.۶۱درصد کاهش داشته است.
شهریاری تصریح کرد :هیئت های تخصصی در دیوان عدالت
اداری  ۷۵۲وارده داشته که در مقایسه با سال  ۷.۵ ،۹۴درصد کاهش
داشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد ۹ :هزار پرونده وارد دادگاه
انتظامی قضات شده است که  ۱۰۲درصد نسبت به سال  ۹۴افزایش
داشته است و مانده پرونده  ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد :در سال  ،۹۵در حوزه دادسرای انتظامی قضات
حدود  ۵هزار و ۷۰۰پرونده وارد دادسرا شده که در مقایسه با سال
گذشته ۶ ،درصد کاهش داشته و مانده پرونده نیز حدود  ۶درصد
افزایش پیدا کرده است.
شهریاری گفت :در سال  ،۹۵در حوزه دادگاههای تجدیدنظر
 ۷۷۸هزار ورودی پرونده داشتهایم که حدود  ۵درصد در مقایسه با
سال  ۹۴افزایش پیدا کرده است و حدود  ۱۵هزار پرونده به تعداد

ماندهها اضافه شده است و این نشان دهنده کمبود منابع انسانی
و تخصیصهای ناکافی بودجه است که ما در توسعه دادگاههای
تجدیدنظر دچار مشکل شدهایم.
وی بیان کرد :در حوزه دادگاه کیفری یک حدود  ۳۴هزار پرونده
به این دادگاه منتقل شده و مانده پرونده  ۰.۲۳درصد افزایش داشته
است و در حوزه دادگاههای عمومی بیش از  ۴میلیون و  ۴۰۰هزار
پرونده وارده داشتیم که در مقایسه با سال  ۲.۵ ،۹۴درصد افزایش
داشته است و مانده پرونده نیز حدود  ۸درصد کاهش داشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد :در سال  ۹۵در حوزه
دادگاههای انقالب بیش از  ۲۶۷هزار پرونده وارد شده که نسبت
به سال  ۲ ،۹۴درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز در این
دادگاهها حدود  ۳درصد افزایش داشته است.
شهریاری تصریح کرد :در دادسرای عمومی و انقالب در سال
 ۴ ،۹۵میلیون و یکصدهزار پرونده وارد شده است که حدود  ۲درصد
در مقایسه با سال  ۹۴افزایش پیدا کرده است؛ مانده پرونده رشد
عمدهای نداشته است و در حدود  ۰.۵درصد بوده است .همچنین
 ۳میلیون و  ۳۸۶هزار پرونده وارد شوراهای حل اختالف شده که
نسبت به سال گذشته  ۲درصد افزایش داشته و حدود ۲۱درصد مانده
پروندهها افزایش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خطاب به مسئوالن آموزشوپرورش:

 ۳۰هزار معلم حقالتدریس را از بالتکلیفی خارج کنید

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با اشاره به اینکه تا سال  ۱۴۰۰حدود  ۵۰۰هزار
نفر در آموزشوپرورش بازنشسته میشوند ،گفت:
آموزشوپرورش باید تکلیف  ۳۰هزار نفر نیروی
حقالتدریس را مشخص کند.
قاسم احمدی الشکی اظهار کرد :تا دهه
 1370بحث مراکز تربیت معلم مطرح بود اما
پس از آن اعالم کردیم مراکز تربیت معلمی
وجود ندارد و از رو شهای دیگری باید نیروی
انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تأمین
کنیم .
وی افزود :سال  83آزمونی برگزار شد و حدود
 40هزار نفر و در سال  88حدود  60هزار نفر که
عم ً
ال  100هزار نفر شد در آموزش وپرورش جذب
شدند و از سال  88تا به امروز هر تالشی میکنیم
این ماجرا تمام نمیشود و نتیجه آن شد که در روز
چهارشنبه یکی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی

که معتقد به حق صنفی بود در حادثه تروریستی
مجلس به شهادت رسید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین مبنای کار
در آموزشوپرورش است و سند آموزش 2030
باعث شد که تحول بنیادین از مهجوریت خارج
شود ،گفت :معلم باید دانشی و مهارتی تربیت
شود و در سند تحول بنیادین مسائل اعتقادی و
تقویت این شایستگیها ذکر شده است ،چگونه
میتوان با استفاده از دوره آموزشی یک ساله
به این نیازها توجه کرد و این دوره نمیتواند
معلمی را که سند تحول بنیادین به آن اشاره
کرده است ،تربیت کند.
احمدی الشکی در برنامه تلویزیونی
پرسشگر تصریح کرد :تعداد کل کارکنان آموزش
وپرورش  928هزار نفر است و تا سال 1400
حدود  500هزار نفر بازنشسته میشوند و باید

اعالم کنیم که در این سالها چه تعداد معلم
نیاز داریم؟ هم اکنون فردی که  10سال در
کالس درس حضور دارد اگر الیق نیست و
دانشآموزان را گرفتار کردیم ،خیانت کردیم
اما اگر در طول این  10سال برای آنها دوره
ضمن خدمت آموزشی برگزار کردهایم نمیتوانیم
بگویم دانشآموزان فنا شدهاند.
وی ادامه داد :این جمعیت  30هزار نفر
هستند و سال  94براساس مصوبه مجلس
اعالم کردیم آموزش و پرورش آمار را اعالم
کند و عدد  28هزار نفر را اعالم کردند و
گفتند  22هزار نفر شرایط الزم را دارند که از
میان آنها تعداد  16هزار نفر را حق التدریس
کردند؛ هماکنون یکی از اشکاالت کار ما این
است که آمار صحیح نداریم یعنی آمار مجلس،
سازمان مدیریت و آموز شوپرورش با یکدیگر
متفاوت است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
بیان کرد :هم اکنون مصوبهای داریم که کلیات
آن در صحن علنی مجلس رأی آورده است و
در حال تهیه جزئیات آن با هماهنگی آموزش
وپرورش هستیم .آموزش و پرورش اعالم میکند
که برای سال جدید  15هزار نیرو نیاز دارد
و حرف مجلس این است که ابتدا نیروهای
حقالتدریس را تعیین تکلیف کنند.
احمدی الشکی گفت 500 :هزار نفر در
آموزشوپرورش در حال بازنشستگی هستند و باید
این  30هزار نفر را تعیین تکلیف کنند تا سال
 1400آموزش و پرورش با چالش بزرگ نیروی
انسانی مواجه نشود .در حق معلم حقالتدریسی
که همانند معلم رسمی در کالس درس زحمت
میکشد نباید اجحاف کرد .باید ابتدا فردی را که
زحمت کشیده و  10سال در کالس درس شما بوده
است را تعیین تکلیف کنید.

یادداشت
تمرین خوش سلیقگی
در مهمانیهای ایرانی

علیرمضانپور

گشتوگذار در این بازار هنری پُررنگ
و لعاب ،کار بیهوده ای نیست ،زیرا چشم و
ذهنمان نیز نیاز به استراحت و شوق و ذوقی
دارد و چه خوش که روح ایرانی با هنر ایرانی
جال پیدا کند ،خریدهای که میتوان همراه با
خانواده و فرزندان به تمرین خوش سلیقگی
پرداخت.
 ...خیلی وقتها که به مهمانی میرویم
سادهترین و سریعترین کاری که خانم خانه به
زبان جاری میکند و مرد نیز به طرفه العینی
انجام میدهد خرید و تهیه شیرینی به عنوان
کادویی است تا به اصطالح دست خالی ،شرمنده
میزبان نشوند ،درحالیکه غالب میزبانان که همانا
مردمی هستند که بیشتر آنها نیز دچار فشار
خون ،قند خون باال و دچار بیماریهایی هستند
که با میل شیرینی ،بیماری آنان تشدید میشود
و از همه مهمتر ،عمر تمجید میزبان از مهمان
برای این نوع شیرینی خوراکی ،لحظه ای بیش
نیست و عمر جاودانگی آن در کسری از ثانیه
رنگ میبازد.
ولی از طرفی دیگر چه خوش است نوشیدن
و میل کردن غذای ایرانی در سفالهای ایرانی،
و چه گوارا طعامی در ظروف تزئینی صنایع
دستی؛ و به واقع بلیعدن همانا و هضم و نوش
جان کردن همانا.
حال برای اینکه از این پارادوکس مهمانی
و میزبانی بیرون بیاییم ،اصل دغدغه نگارنده
بر زدودن این عادت تکراری خرید شیرینی
در مهمانیها متمرکز شده است ،که چرا ما
که ایرانی هستیم و بهترین صنایع دستی دنیا
نیز متعلق به کشور خودمان است نباید از این
نعمت بشری که آمیخته به هنر و زیبایی است
استفاده بهینه کنیم و چه خوش گفت :کسی
که با دستش کار میکند کارگر است ،کسی که
با دست و عقلش کار میکند پیشه ور است و
کسی که با دست ،عقل و احساسش کار میکند،
هنرمند است.
صنایع دستی ،هنری است که رنگها و
روحیات انسانها را منتقل میکند ،وقتی دستی
روی جاجیم هزار رنگ ترکمن میکشی ،هر تار
و پودش قصهای برایت تعریف میکند ،سنتی
که روح آدمی را آرامش میدهد ،و چه زیباست
خانه ای که با گلیمچه و جاجیمی نقش بسته
باشد ،فضای خانههای ایرانی با صنایع دستی گل
برجسته ،قالی دورویه ،نمکدان بافی و چنته است
که معنای تمدنی کهن را با تاریخ  5تا  12هزار
سال به رخ جهانیان میکشاند.
هنر صنایع دستی ،در طول سالهای اخیر
رنگ و بوی معطری پیدا کرده است و آن نیز
توجه بیشتر مردم و مطالبه آنان از مسئوالن
بوده ،بطوریکه صادرات صنایع دستی نیز بیشتر
شده است و شاهد برپایی بازارچههای دائمی
صنایع دستی به مانند بازارچه صنایع دستی
عودالجان در قلب پایتخت تهران قدیم و یا
برپایی کیوسکهای صنایع دستی در زنجان و در
آیندهای نهچندان دور در الهیجان و کرمانشاه
خواهیم بود ،که خود نویدی برای روزهای خوش
این هنر پارسی است که هنوز از کپی چینیها
در امان مانده است ،بطوریکه اتفاقاً یکی از عمده
بازارهای خوب فروش صنایع دستی ایران نیز در
چین است.
حال به مناسبت  20خرداد  10 -ژوئن که
به نام روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده
است ،چه خوب است بیاییم از این پس ،تمرین
خوش سلیقگی با چاشنی جال دادن روح ایرانی
کنیم ،و قبل از اینکه به مهمانی برویم هدایای
آن را از پیش تهیه کنیم ،کار عجیب و وقت
هدر دادن نیز نیست ،اول اینکه به فراخور میزان
توانایی شغلی میتوان با گشتی در خیابانهای
معروف فروش صنایع دستی در هر شهر و
دیاری مناسب ترین هدیههایی از جنس صنایع
دستی خریداری کرد که برحسب اتفاق برخی از
انواع “صنایع دستی” حتی از خرید یک جعبه
شیرینی و کیک نیز ارزانتر هستند.
کما اینکه شاید برخیها باور نکنند که
میتوانند با هزینه یک جعبه شیرینی ،امکان
خرید محصوالت صنایع دستی باشد ،درحالیکه
اگر کمی در این مقوله زمان بگذارید مطمئن
باشید با قیمتهای متفاوتی از محصوالت
صنایع دستی مواجه خواهید شد ،البته صنایع
دستیهایی نیز داریم که قیمت آنها بیش از دهها
میلیون تومان است ،ولی به هر حال صنعتی که
میخواهد در خاطر دوستان و اقوام خاطره
انگیزی کند باید به بهای آن نیز ارزش بیشتری
گذاشت.
از طرفی نیز گشت و گذار در بازارهای
صنایع دستی ،کار بیهوده و هدر دادن وقت و
عمر نیست ،زیرا این چشم و ذهنهایمان ،نیز
نیاز به استراحت و شوق و ذوقی دارد و چه
خوش که روح ایرانی با هنر ایرانی جال پیدا
کند ،زیرا چه خوش گفتهاند :صنایع دستی ،روح
دیزاین ایرانیهاست.
و چه بهتر که این تمرین خوش سلیقگی
به همراه خانواده و فرزندان صورت پذیرد ،زیرا
صنایع دستی بهترین مولفه فرهنگی و معرفی
رسوم نیاکان ما است و میتوان به عنوان
بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح شود و
فرزندانمان نیز در گذر این خریدها با آن سویی
زیباییهای شهرها و روستاهای ایران از دریچه
هنری خوش رنگ و فرهنگی ناب آشنا شوند و
در نهایت اگر هم این گشتوگذار به هیچ خریدی
نیز منتهی نشود ولی حالتان از زیباییهای هنر
دستان هموطنانتان خوب میشود.
پس چه نیکوست ،ما نیز به نوبه خود
آستینی باال زنیم و فارغ از اقدامات دولتی بیائیم
و از این پس در هر سفر و هر دیاری ،سوغاتی
خود را از صنایع دستی آن والیت به یادگار برای
خود و دوستان و اقوام به نشانه حمایت از دیزاین
ایرانی تهیه کنیم.

