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...
دریچه

برف بهاری
با ورود سامانه بارشی در آخرین روزهای فروردین
ماه به کشور ،بارش برف در استان البرز این شهر را
سفید پوش کرد .خبرهای هواشناسی از بارش برف
و باران در  ۱۸استان و اخطار سازمان هواشناسی
حکایت دارد.

...

از میان خبر ها
استاندار یزد  :آسیب رسانی به خط انتقال
آب به استان یزد قانون شکنی است

دانــش پــور -در حالی که  ۶۵تا  ۷۰درصــد نیاز آب شرب
استان یزد توسط انتقال آب فراهم می شود طرح انتقال آب
از اصفهان به یزد مدتی است که با چالشهایی مواجه شده
و عدهای از کشاورزان اصفهانی با اعتراض به این مسئله به
خطانتقالآببهایناستانخسارتواردکردهاند.استاندار
یزد درباره آب انتقالی به این استان  ،اظهار کرد :آب انتقالی
به استان یزد با عنایت به مقررات جاری و قانونی کشور در
دهه  ۶۰و بعد از آن انجام و محقق شده و انتقال آب از منابع
کوهرنگ به استان کامال قانونی است .به گــزارش ایسنا،
محمود زمانی قمی گفت :آسیب رسانی به خط انتقال
آب به استان یزد خالف قانون و قانون شکنی است و پیگیر
خسارتهای وارد شده به استان از طریق مراجع قانونی
هستیم .هماکنونموضعماگرفتنخسارتازعناصریاست
کهموجباینجریانشدهاند.استانداریزدباتاکیدبراولویت
تامین آب ُشرب برای مردم گفت :دولت تدبیر و امید پیگیر
پاسخبهمطالباتکشاورزاناصفهانیاست.
▪جریانانتقالآببهیزدهنوزقطعاست

در عین حال خبرها حاکی از آن است که اعتراض و مقابله
جمعی از کشاورزان اصفهان در روز جمعه که منجر به قطع
شدنآبانتقالیازاصفهانبهیزدشدباپیگیریهایصورت
گرفته در صبح روز شنبه برطرف شد ولی در ساعت  ۲۲یک
شنبهباتعرضمجددکشاورزانتاسیساتانتقالآببامشکل
مواجهشد.مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستانیزدبااعالم
اینکهیکشنبهشب ۹تیربرقوششحوضچهآبتاسیسات
ما تخریب و جریان آب قطع شد گفت :هم اکنون ذخایر آبی
استان یزد دارای آب است اما دو حوضچه آب تاسیسات دچار
مشکلاستواگرتعمیرحوضچههاطولبکشد،قطعادرتامین
آب شهروندان با مشکل مواجه خواهیم شد .محمدمهدی
جوادیانزادهافزود:نیرویانتظامی،وزارتکشورواستاندار
اصفهان برای حل این مسئله بسیج شدهاند .عالوه بر این
پدافندغیرعاملخطوطراتقویتکردهایموهماکنوننیزهر
اقدامیکهالزمباشدبالفاصلهانجامخواهیمداد.

درخواست سخنگوی کمیسیون آموزش
از رئیسجمهور برای پایان بالتکلیفی مدارس سمپاد

...

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

نیش و نوش

پیشنهاد افزایش سهم سوابق تحصیلی
درکنکور به  40درصد

دانش پور -معاونآموزشمتوسطهوزارتآموزشوپرورش
اظهار کرد :پیشنهاد افزایش سهم سوابق تحصیلی به 40
درصد را در شورای پذیرش مطرح کرده ایم  .علی زرافشان
روزگذشتهدرنشستیخبریضمنبیاناینمطلبافزود:
در آخرین جلسه شورای پذیرش پیشنهاد آموزش و پرورش
مبنی بر افزایش سهم سوابق تحصیلی در کارگروه و جلسه
مطرح شد منتها تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه
بعدیموکولشد .ویادامهداد:براساسآنچهکهدرقانون
ذکرشدهاستسهمسابقهتحصیلیبایدبهصورتصعودی
افزایشپیداکندایندرحالیاستکهسالهاستاینسهم
 25درصددرپایهسومو 5درصددرمقطعپیشدانشگاهی
است براین اساس پیشنهاد ما افزایش این سهم حداقل به
 40درصد است که این امر نیز با لحاظ تاثیر قطعی در سال
 98است .وی خاطرنشان کرد :هم اکنون سهم سوابق
تحصیلیهمان 30درصداست.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین
نرخ پوشش تحصیلی برای گروه سنی  ۱۲تا  ۱۴سال
را ۹۷ ،درصد اعالم کرد و ادامه داد :یکی از برنامههای
جدی ما درباره جذب  3درصدی است که خارج از مدرسه
هستند .از این رو فهرست بیرون ماندگان از مدرسه را برای
مناطق ارسال میکنیم و از آن ها میخواهیم به صورت
مــوردی آن را بررسی کنند .زرافشان از اجــرای برنامه
ارتقای مدیریت آموزشگاهی و تعالی مدیریت مدرسه و
فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در سال جدید
خبر داد و گفت :این برنامه به همه مدارس متوسطه اول و
دوم تعمیم می یابد .فرایند انتخاب و انتصاب مدیران نیز
با به کارگیری ظرفیتهای فناوری اطالعات و با رویکرد
داوطلبانه برای انتخاب مدیران اجرا خواهد شد و مدیران
مدارسی که قرار است بازنشسته شوند مشخص شده و آن
ها که داوطلب پذیرش این مسئولیت بودند در سامانهای

سیدصادق غفوریان
نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نا مطلوب اجتماعی می پردازد

ببخشیدازخواببیدارتانکردم!

ثبت نام کرد هاند .بر این اساس سه هزار و  ۶۰مدرسه
در فهرست فراخوان قرار گرفته اند که بیش از  ۱۱هزار
همکار ما برای مدیریت این مدارس داوطلب شدهاند که
 ۲۴خردادماه آزمون هماهنگی برای انتخاب مدیران
شایسته انجام خواهد شد.
▪پذیرش  ۱۷هــزار و  ۳۶۸نفر در آزمــون استخدامی
جدید

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان
این که به ۱۶هزار هنرآموز و ۱۴هزار معلم دروس عمومی
برای پایه دوازدهــم در سال تحصیلی آینده نیاز داریم

افزود :این در حالی است که با مازاد نیرو در برخی مناطق
روبه رو هستیم .زرافشان گفت :در مجموع  ۱۷هزار و
 ۳۶۸نفر در آزمون استخدامی جدید پذیرفته خواهند
شد و توزیع نیرو بر حسب نیاز مقاطع صورت می گیرد .قرار
است  ۳۲۰۰استادکار و هنرآموز از طریق آزمون جذب
شوند .وی با بیان این که اجــرای دستورالعمل هدایت
تحصیلی در گذشته تجربه موفقی بود خاطرنشان کرد :بر
این اساس ثبت نام در شاخه فنی و کاردانش با هدف رشد
 ۳۸درصدی محقق شد .ثبت نام در رشته تجربی کنترل و
ثبت نام  11درصدی در رشته ریاضی حفظ شد و در رشته
انسانی هم در وضع مطلوبی قرار داشتیم.

خشونت دلیل تشکیل  25/5درصد پرونده های قضایی
مدیر کل پیشگیری هــای وضعی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت :عامل تشکیل
 25.5درصد پرونده های دستگاه قضایی ریشه در اقدام
هایخشونتآمیزافراددرجامعهدارد.
علیرضا ســاوری دیــروز دوشنبه به ایرناگفت :ضرب و
جرح عمدی مانند نزاع فردی و جمعی ،توهین ،تهدید
و تخریب که  25.5درصــد پرونده های ورودی را به
خــود اختصاص داده اســت ،ریشه در خشونت دارد.

وی بــا بیان ایــن کــه بخش عمده ای از خشونت ها
بــدون برنامه ریــزی قبلی و صرفا ناگهانی شکل می
گیرد ،افــزود :با این که وقــوع این خشونت ها ،بدون
برنامه ریزی قبلی است تبعات آن برای دوطرف نزاع
خسارت بار و سنگین است .مدیر کل پیشگیری های
وضعی قوه قضاییه با بیان این که می توان جلوی 90
درصــد وقــوع نــزاع ها را گرفت ،تصریح کــرد :از مهم
ترین راهکارها بــرای کاهش نــزاع ،آمــوزش مهارت

های زندگی مانند کنترل غضب ،فرو خــوردن بغض
هــا و اتــخــاذ تصمیم عاقالنه در صحنه اولــیــه اســت.
ســـاوری بیان کــرد :فرصت بــروز خشونت در حــوزه
پیشگیریهایوضعیقابلکنترلاستیعنیباممانعت
یا ممنوعیت حمل سالح سرد و مجازات افــرادی که
از سالح سرد استفاده می کنند ،می تــوان وقــوع این
حوادث را کاهش داد .وی گفت :همچنین با استفاده از
بانک ژنتیک برای آن دسته از افرادی که در بروز جرایم

ضرب و جرح ،دخیل هستند می توان از بروز خشونت و
به دنبال آن وقوع جرایم غیر قابل جبران جلوگیری کرد.
وی ادامــه داد :برخی افــراد بیش از سه تا  10پرونده
ضرب و جرح در دستگاه قضایی دارند که باید شناسایی
شوند .همچنین آگاهی دادن عمومی ،پیگیری مسائل
درمانی افراد دارای اختالالت روحی و روانی و انجام
اقدامات روان درمانی روی این افراد می تواند در کاهش
و پیشگیری از این پدیده موثر باشد.

ایران ،پنجمین کشور مصرف کننده
پالستیک

آمادگی دولت برای حمایت ویژه از تولید
پوشاک ایرانی -اسالمی

یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع با بیان این که هفدهمین جمعیت جهان را
داریم اما با تولید  ۵۰۰هزار تن مصرف پالستیک در
سال ،پنجمین کشور مصرف کننده پالستیک هستیم،
افزود :شاید بخشی از مصرف پالستیک اجتناب ناپذیر
باشد اما روندی که در کشور ما اتفاق افتاده ،نگران
کننده است و بخشی از مصرف بی رویــه پالستیک
به هزینههای مصرف و خرید پالستیک ارزا نتــر از
متوسط جهانی بر میگردد .بنابرخبر ایسنا ،درویش
گفت :برای کاهش مصرف پالستیک ،می توانیم دو
کار اساسی انجام دهیم یکی وضع قوانین انگیزشی و
دوم حمایت دولت از سرمایهگذاری در پالستیکهای
تجدید پذیر است که کمتر از دو هفته بهطور کامل در
محیط تجزیه می شــود .وی افــزود :در دنیا وقتی به
سوپر مارکتی میروید و میخواهید پالستیک بگیرید
از شما هزینه میگیرند و این مسئله انگیزه میشود تا
از کیسههای پارچهای یا چند بار مصرف استفاده کنید
تا هم به سبد اقتصاد خانوار کمک کنید و هم به این

وزیـر کشـور در جلسـه شـورای اجتماعـی کشـور اعلام
کـرد کـه دولـت آمـاده ارائـه تسـهیالت ویـژه در حمایت
از تولیـد پوشـاک ایرانـی -اسلامی اسـت .بـه گـزارش
فـارس ،رحمانیفضلی درنود و نهمین جلسـه شـورای
اجتماعـی کشـور بـا بیـان ایـن کـه موضـوع عفـاف و
حجـاب مسـئلهای فرهنگـی و اجتماعـی اسـت ،اظهـار
کـرد :بـرای ایـن موضـوع فرهنگـی کـه بخشـی از آن به
مسـائل اعتقـادی برمیگـردد نیـاز اسـت کـه اقدامـات
مبنایـی تـر و دقیقتـر و مـداوم بـا در نظـر گرفتـن جنبـه
های تشـویقی همراه با اقناع سـازی و همـکاری و وفاق
در پیش گرفته شـود .وی در ادامه افزود :از سوی دیگر
انجـام وظیفه و تکلیـف همراه بـا اعتقاد و بـاور و گرایش
دل و قلب توسـط خود فـرد صورت میگیرد لـذا در گام
نخسـت باید اعتقاد و ایمان داشـته باشـیم ایـن موضوع
را بر اسـاس تکالیف قانونی و شـرعی که داریم پیگیری
و ترویـج کنیـم .همچنیـن بـا ایجـاد مشـوق هایـی بایـد
انگیـزه بیشـتری هـم در افـراد بـه وجـود بیاوریـم .وی با
تاکیـد بـر لـزوم حمایـت جـدی تـر دسـتگاه هـا از تولیـد

ترتیب میزان مصرف پالستیک کاهش پیدا کند اما در
ایران بر عکس است.
درویــش در ادامــه گفت :مسئله ای که نگران کننده
است ،قوانینی است که در کشور ما وجود دارد که نه
تنها منعکننده استفاده از پالستیک نیست بلکه به
نحوی مشوق استفاده از پالستیک است .ما نمیتوانیم
پالستیکراحذفکنیمولیمیتوانیمماهیتپالستیک
را بهنحوی تغییر دهیم که از یک عنصر آالینده و مخرب
محیط زیستی به یک عنصر دوســتــدار محیط زیست
تبدیل شود.
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رسانه ها

پوشـاک ایرانـی -اسلامی ،بیـان کـرد :در الگوسـازی
بایـد سـلیقه مـردم ،قوانیـن شـرعی و عـادی در نظـر
گرفتـه شـود ،همچنیـن در تولیـد پوشـاک اسلامی
اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه کـه بایـد بـا تمهیـدات
ویژه تاثیرپذیـری آن را در جامعه بیشـتر کنیم در همین
زمینـه دولـت آمادگـی دارد کـه در تولیـد و فـروش و
عرضـه پوشـاک ایرانـی -اسلامی تسـهیالت مختلـف
پرداخـت کنـد ،ایـن آمادگـی نیـز وجـود دارد کـه در
زمینه عرضـه و فـروش پوشـاک ایرانی -اسلامی برای
ارائـه تسـهیالت ویـژه اقـدام شـود.

معاون امور آسیبهای سازمان امور اجتماعی کشور اعالم کرد:

وقوع  23طالق به ازای هر  100ازدواج در کشور
معاون امــور آسیب
هـــــا و م ــس ــائ ــل
اجتماعی سازمان
امـــــور اجــتــمــاعــی
کشور به آمار طالق
در کشورمان اشاره
کــرد و یـــادآور شد:
در ایـــران بــه ازای
هر  100ازدواج،
 23طالق به وقوع
می پیوندد که می
گــویــنــد اعــتــیــاد،
بیکاریوفقردلیلآناست.بهگزارشایسنا،رضامحبوبی
درهمایشآسیبهایاجتماعیدربجنوردباتاکیدبراین
که در علت یابی معضالت اجتماعی ضعیف عمل کرده
ایم ،افزود :در منطقه شمیرانات تهران به ازای هر 100
ازدواج 67 ،طالق به وقوع می پیوندد که نشان می دهد
بیکاریوفقرتنهاعاملجدایینیستبلکهسبکزندگی
هافرقکردهاست.
▪تنزلوضعیتسرمایهاجتماعی

ویبابیاناینکهوضعیتسرمایهاجتماعیایراندرسطح
کالنتنزلیافتهاست،هشدارداد:اینروند،کاهشامید
بهزندگیوناامیدیرادرپیدارد.
▪وجود 2.5میلیونمعتادو 3.5میلیونبیکار

ویبهارائهآماریدرحوزهآسیبهایاجتماعیپرداختو
افزود:وجود 2.5میلیونمعتاد 3.5،میلیونبیکاروورود
بیشازساالنهنیممیلیوننفربهزندانهاکه 200هزارنفر
آنهاماندگارمیشوند،زنگهشداراست.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور
اجتماعی کشور با بیان این که 11میلیون حاشیه نشین

ظاهرا چکی که امروز برایش رفته بود بانک نقد نشده بود و
داشتهمینماجرارابرایدوستشتعریفمیکرد.جایتان
خالی انگار بلندگو قورت داده بود و با قدرت تمام و رگ های
برآمدهاشداستاننقدنشدنچکراالبتههمراهبابدوبیراه
برای شخص پشت خط توضیح می داد .همه به هم نگاه می
کردند و برخی هم سری به تاسف تکان می دادند که انگار نه
انگاراینجامترواستوفضاییعمومی...
حتما تابه حال با آدم هایی از این قبیل روبه رو شده اید که با
صدای بلند در محیط های عمومی صحبت می کنند و این
روزها تلفن های همراه هم باعث پررنگ تر شدن این رفتار
شدهاستواحتماالهمدربرابرتذکربااینجملهآنهامواجه
شدهایدکهمیگویند«چهکارکنمتنصدایمبلنداست».در
واقعاینافرادبابیاناینجملهوبههمینسادگیازانجامیک
مسئولیتاجتماعیسربازمیزنند.مگرمیشودآدمنتواند
صدای صحبت کردن خودش را کنترل کند و مگر چه میزان
کار دشواری است که برخی حاضر نیستند با رعایت آن به
حقوقدیگراناحترامبگذارند؟جالباینجاستکهبرخی
اساسا هرگونه رفتار خود خواهانه در محیط های عمومی را
حق خود می دانند و نمی دانند که نوع رفتار در یک محیط
اجتماعیبامحیطهایشخصی کامالمتفاوتاست.ازاین
قبیل رفتارها را همه ما روزانه در اطراف مان می بینیم ،حال
چهبلندصحبتکردنیارعایتنکردننظافتشخصیباشد
کهایننوعآخرهمیکیازهمانمدلهایناخوشاینداست؛
برخی آنقدر حواسشان به خودشان نیست که نمی دانند
بوی نامطبوع دهان یا تعرق بدنشان چه قدر برای دیگران
آزار دهنده است .یکی از این موارد بلند صحبت کردن را
یکی از دوستانم این گونه برایم تعریف می کرد که آن فرد با
نوع پاسخش نشان می داد چه میزان با رفتارهای اجتماعی
بیگانه است .دوستم می گفت وقتی در اداره به همکارم که
همیشه با صدای بلند با تلفن صحبت می کند یک بار تذکر
دادمکهلطفاآهستهترصحبتکنید،آنفردگفتببخشیداز
خواببیدارتانکردم!
به هر روی باید باور کنیم که هر یک از ما به هر میزان که به
حقوق یکدیگر احترام بگذاریم ،بی شک که بر مهر و محبت
جامعهافزودهایمودرمقابلهرچهازحقوقدیگرانبکاهیم،
جامعه را به سمت و سوی خشونت های رفتاری و اجتماعی
سوقدادهایم.

در کــشــور داریـــم،
تــصــریــح کـــرد :در
ایران خوشبختانه
حـــاشـــیـــه نــشــیــن
بــه مــعــنــای حلبی
نــشــیــن نــیــســت و
حداقل امکانات را
دارنــد که به آن ها
عــنــوان بــد مسکن
اطالق می شود.
▪مهاجرتناشیازتوزیعناعادالنهثروت

محبوبی مهاجرت در کشور را زنگ هشداری جدی و این
امر را ناشی از توزیع ناعادالنه منابع ثروت دانست و ادامه
داد :با وجود مهاجرت ها ،جامعهای ایجاد میشود که
نظارتاجتماعیدرآنضعیفاست.

وقتیدانشآموزانانگلیسیازسالمندان
همتنهاترهستند
براساسدادههایموجودازدفترملیآمارانگلیس(،)ONS
نوجوانان و در واقع دانشآموزان انگلیسی از سالمندان این
کشورهمتنهاترهستند.براساسآمارهایدادهشده200،
هزار سالمند انگلیسی در ماه حتی با یک نفر هم مکالمه
نمیکنند.
آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد ،یک سوم از نسل
نوجوانانگلیس،یعنیحدوددومیلیوننفربهفضایمجازی
اعتیاددارندوهمینمسببتنهاییوافسردگیآنهاست.

کاهشجمعیتژاپنبرایهفتمینسال
متوالی
جمعیت ژاپــن بــرای هفتمین سال متوالی کاهش پیدا
کرده و به  ۱۲۷میلیون نفر در سال  ۲۰۱۷رسیده است.
آمارهای دولت ژاپن حاکی از آن است که جمعیت این کشور
در سال  ۲۰۱۷حدود  ۱۲۷میلیون نفر بوده و جمعیت
افراد  ۶۵ساله و باالتر  ۲۷درصد مجموع این رقم را تشکیل
میدهد که به این ترتیب این کشور بر اساس تقسیمبندی
سازمان جهانی بهداشت به مرحله "فوق سالمندی" رسیده
است .طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت (،)WHO
کشوری که در آن جمعیت افراد  ۶۵ساله و باالتر از  ۷درصد
فراتر رود در مرحله "رو به سالمندی" در نظر گرفته میشود
و اگر تعداد افراد این گروه سنی از  ۱۴درصد بیشتر شود در
مرحله "سالمندی" قرار دارد .همچنین اگر آمار این گروه
سنی بیش از  ۲۱درصد باشد آن جامعه به مرحله "فوق
سالمندی" رسیده که ژاپن باالترین نسبت این گروه سنی
را در جهان دارد.

▪ساالنه 15میلیونپروندهقضایی

وی با بیان این که در دو سال اخیر ،ساالنه  15میلیون
پروندهقضاییدرکشورمانتشکیلمیشود،اضافهکرد:
شش میلیون از این تعداد «یکتا» است ،یعنی هر پرونده
به ازای یک فرد است که خانواده ها را با مشکالت جدی
مواجهمیکند.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور
اجتماعی کشور تصریح کــرد :در جامعه امــروز ،نهاد
خانواده،ریشسفیدان،متعلقاتدینیو....کهدرجامعه
سنتیگذشتهازاعتبارقدرتمندیبرخورداربودند،فاقد
کارآمدیالزماند.
محبوبی مسائل اجتماعی را ناشی از عوامل مشترکی
دانست که یکی از دالیل آن عامل ناموزونی توسعه کشور
است.
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