تاکید دوباره بر جذب دانشآموز در پایه هفتم سمپاد

حذف آزمون مدارس سمپاد در متوسطه اول ،واکنشهای ضد و نقیضی از سوی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی به دنبال
داشته و سخنگوی شورای عالی انقالب فرهنگی در این مورد سکوت کرده است .همچنان پس از گذشت سه روز از جلسه وزیر آموزش و
پرورش با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و ارائه گزارش درباره حذف آزمون ها و تکلیف مدارس سمپاد در متوسطه اول ،حرفهای
ضد و نقیضی از سوی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی مخابره می شود و سخنگوی شورای عالی انقالب فرهنگی نیز سکوت
کرده است.عزت اهلل ضرغامی اما پس از اولین مطلب خود در کانال شخصی اش مبنی بر اینکه قرار شده است امسال نیز آزمون پایه هفتم
تیزهوشان برگزار شود و تکذیب آن توسط وزیر آموزش و پرورش ،باز هم صرغامی در کانال خود نوشته است :عواقب و مسئولیت هرگونه
تأخیر در اجرای رهنمودهای جلسه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد جذب دانش آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه در سال
 ،۹۷بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
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گفت و گو
درگفت و گو با شیرین عساکره ،وکیل
دادگستری درخصوص شیوههای مقابله
با اسیدپاشی مطرح شد:

تسنیم  :رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت :قاضی گلستانی در رأی تازه خود یک بهرهبردار غیرمجاز از آبهای سطحی را
بهجای زندان ،به مراقب از عرصههای ملی و مشارکت در خاموش کردن آتش محکوم کرد .هادی هاشمیان افزود :قاضی این فرد را به
استناد بند هـ از ماده 45قانون توزیع عادالنه آب مجرم شناخت و به جای 45روز حبس تعزیری به یکصد ساعت خدمات عمومی رایگان
در زمینه جنگلداری و مرتع داری و مشارکت در اطفای حریق محکوم کرد.رئیسکل دادگستری استان گلستان تصریح کرد :اداره منابع
طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت میکنند.
هاشمیان گفت :استان گلستان از استانهای پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس است .سال گذشته قضات گلستان بیش از3
هزار و  200رأی جایگزین زندان صادر کردند.
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الیحه حمایت از حقوق کودکان همچنان در انتظار تصویب مجلس است؛

تغییر در قوانین مجازاتانگاری و
برخورد با اسیدفروشان
دریا قدرتی پور  /گروه جامعه
powerfullsea@yahoo.com

جرم و مجازات از مباحثی اســت کــه از ابتدای
تاریخ بشر وجود داشته و همیشه به شکل کامل
یا ناقص اجرایی شده است .اما یکی از نکاتی که در
حوزه زنان و کودکان بهویژه زنان قابلتأمل است
این اســت که ما مجازاتها را صفر و صد ببینیم.
پروندههای اسیدپاشی و تجاوز بیشتر مختص زنان
است؛ مبحثی که اخیرا با داستان تلخ معصومه به
روزرسانی شده است.
■ اگر خیلی صریح بخواهیم ســراغ این
موضوعبرویم،منظورمداستانتلخمعصومه
است،دیدگاهشماچیست؟
جرائمی که مجازات آنها را نمیشــود به شــکل
صفروصد دید؛ نگاهی کــه در قوانین هم ما آنها را
شاهدیم؛ قوانینی که با بازنگری میتوان شیوههای
مجازاتی جایگزیــن را برای آنهــا در نظر گرفت،
بهعنوان مجازاتانگار آن هم حبس ابد اســت یا
حبسهای طوالنیمدت .واقعیت امر این است که
یطوالنیمدتوابددرقانونگذاریکشور
حبسها 
ما مورد توجه قرار نگرفت ه است ؛بهویژه در جرایمی
که بهطور جدید اتفاق می افتد یا به شکل جدید
جرمانگاری میشود و بیشتر در سطح ملی دیده
میشود ،بنابراین به نظر میرسد در اعمال مجازات
و مجازاتانگاریهاباید تجدیدنظری صورتبگیرد؛
مخصوصا در حــوزه زنان .چــون در این حوزه ما
مجازات را به شکل صفروصد داریم؛ به این شکل
که بزهکار یا بخشیده میشود یا محکوم به قصاص
است ،شیوهای که جوابگو نیست.
■ پسچراموفقنمیشویم؟
هدف ما از تنظیم و تدویــن قوانین بهویژه قوانین
کیفری جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم است؛
در حالی که شاهدیم با وجود قوانین موجود هیچ
جلوگیری صورت نمیگیــرد و برعکس افزایش
جرائم را شــاهدیم .واقعیت امر این اســت که ما
نیازمند تغییر دید به ماجراها و مسائل مربوط به
زنان و کودکان هستیم.
■ خب چه باید کرد؟
بهترین شیوه شاید تغییر در قوانین مجازاتانگاری
اســت تا از این وضعیت صفروصد خارج شویم و
نگاهی به طیف وسط داشته باشیم.
■ پیشنهاد شما به عنوان یک فرد مشرف به
قانون وقبل از آن به عنوان یک بانو چیست؟
در میان مجازاتهایی که میتوانند اعمال شوند و
از عهده نقش بازدارندگی خود بربیایند ،حبس ابد
است؛ چون زجرآورترین وضعیت ممکن است و
فرد به شکل مداوم در زندان بهسر میبرد و در عین
محرومیتهایی که دارد زنده هم است .مجازاتی
که میتواند بازدارندگــی موردنظر را تأمین کند.
امیدوارم قوانین ،تغییر را تجربه کنند تا مانعی بر
طیف گســتردهای که افزایش را تجربه میکند و
سبب گسترش خشونت در جامعه است را ایجاد
کند .یکی از مواردی که به آن اشاره میشود ایجاد
محدودیتهایی برای اسیدفروشــان است و این
در حالی است که اســید چیزی است که به شکل
صنعتی و خانگــی در جامعه وجــود دارد و مورد
استفاده قرار میگیرد .به همین دلیل نمیتوان مانع
تولید یا مصرف این ماده شد.
■ به عنوان آخرین ســوال ،بــه تازگی
صحبتهایی مبنی بر اینکه شــاید مجرم
پرونده معصومه بخشــیده شود شنیده
میشود؛ نظرشماچیست؟
در بسیاری از جرائم که در نهایت محکوم به قصاص
میشوند ،شــاهدیم به بخشش منتهی میشود؛
شاید یکی از راهکارها این باشد که با وجود بخشش
بزهدیده قانون از ظرفیت خود بهره برده و مجازاتی
برای آن در نظر بگیرد .یکی از موارد مهمی که وجود
دارد این اســت که دوطرفی که آسیبدیدهاند در
جرمی درواقــع بزهدیده و بزهــکار در هر صورت
خانواده بزهدیده در این میان -به قتل رسیده ،تجاوز
شده یا مورد اسیدپاشی قرار گرفته است -هر دو
طرف احساسی برخورد میکنند؛ چون در مسائلی
از این دست احساسات آنها جریحهدار شده است.
برای همین نمیتوانیم اعمال مجــازات را به آنها
بسپاریم .درواقع این شــیوهای نیست که درحال
ک دورهای از تاریخ به این
حاضر جوابگو باشد .در ی 
دلیلکهبشربهشکلقبیلهایزندگیمیکردهافراد
از مجازاتی از این دست بهره میبردند؛ اما باید این
نکته را در نظر گرفت که زندگی بشــر از آن شکل
قبیلهای خارج شده و به دولتها رسیدهایم .جوامع
دولتهاراتشکیل میدهند تامتصدیاجراواعمال
مجازاتها باشند .بنابراین بهترین شیوه این است
که تصمیمگیری از دســت دوطرف خارج شود
بهویژه از دست بزهدیده و خانوادهاش.

حکمقاضیگلستانی:مشارکتمتهمدرخاموشکردنآتشجنگلها

مریم یادگاری| گروه جامعه
myadegari@gmail.com

بچهها موجودات معصومی هستند و
با داشتن دنیایی شیرین و دور از هر
فریب و نیرنگ ،بی ریا محبت میکنند،
بیریادلمیبندندوبیریامیبخشند؛
اما این دنیای شیرین را ما آدمها خراب
میکنیم؛ مــا آدمهایی که غفلتمان
ممکن است قیمتی گزاف داشته باشد؛
غفلتی که از این فرشــتگان زمینی
قربانیانی میســازد برای متجاوزین
جنســی؛ آزاری که گاهی به قیمت
جانشان تمام میشود و پایانی شوم را
برای عمر کوتاه آنها رقم می زند.
آزار جنسی کودکان؛ حقیقتی
غیر قابل انکار
هنوز روزهای زیادی از مرگ تلخ ندا نگذشته
اســت ...دخترکی افغانی کــه قربانی یک
کودکآزاری شد و با مرگش بار دیگر ماجرای
مرگ کودکانی همچون آتنا و ســتایش را
برایمان تداعی کرد؛ دخترکانی که همگی
آنها قربانی آزار جنسی شدند و فریادشان تا
همیشه در گلو خشک شد .جسد ندا داخل
یک کیسه در خرابههای اطراف مشهد کشف
شد و ظرف سه روز انجام اقدامات پلیسی از
طریق چک دوربینهای محل ،هم هویت
دختر  8ساله و هم مظنون به قتل مشخص
شد .این دختربچه افغان در مسیر برای خرید
نان توســط یکی از مغازهداران فریب داده
شــده و به داخل مغازه برده میشود .بعد از
بررسیها مشخص شــد که مقتول مورد
اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت توســط
مردی به قتل رسید که سه فرزند دارد .طبق
آمارهای جهانی در مــورد کودکآزاری ،از
هر پنج دختر ،یکی و از هر  13پســر ،یکی
پیش از هجده سالگی مورد آزار جنسی قرار

کودکآزاری زیر پوست شهر
میگیرد و این آزار جنسی حقیقتی غیر قابل
انکار است و در جامعه امروز خطر بزرگتر
این است که این واقعیت را نادیده بگیریم.

بچههاقربانیانغفلتوالدین
شاید بزرگترین مقصر دربه وجود
آمدن پدیده کودک آزاری والدین باشند؛ چرا
که غفلت آنها باعث میشود تا کودکانشان
در معرض خطر قرار گرفته و قربانی شوند؛
اگر نگاهــی به پرونده کــودک آزاریهای
منجر به قتلی داشته باشیم ،میبینیم که
جنایت توسط افرادی اتفاق افتاده که کودک
و خانوادهاش را میشناختند یا کودک به آنها
اعتماد داشته است .پس اولین راه پیشگیری
این اســت که هرگز کودکتان را از جلوی
چشــمتان دور نکنید و به تنهایی به جایی
حتی چند قدم آن طرف تر از خود نفرستید
و مراقب آنها باشید؛ به بچهها یاد بدهید به
هر کسی اعتماد نکنند؛ چرا که حتی ممکن
است در میان دوستان و آشنایان نیز افرادی
باشند که دیدن کودکان آنها را وسوسه کند؛
از همین رو به بچهها بیاموزید مراقب خود
باشند تا مورد آزار قرار نگیرند.
الیحــه حمایــت از حقوق
کودکان همچنان در انتظار
مطهره ناظری ،رئیس هیئت مدیره انجمن
حمایــت از حقوق کودکان اســت؛ وی در
رابطه با کودک آزاری گفت :تدوین قوانین
حمایتی و پیشــگیرانه در بروز و عدم بروز
چنین جنایاتی قابل توجه اســت و این در
حالی است که هم اکنون در انتظار تصویب
الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان در
صحن مجلس شورای اســامی هستیم.
وی با اشــاره به اینکه نقش عوامل فردی و
محیطی در وقوع چنین حوادثی قابل کتمان
نیست ،افزود :بی تردید عوامل دیگری نیز
در بروز این حد از خشــونت اثرگذار است؛

بزرگترین مقصر در
بهوجود آمدن پدیده
کودکآزاری والدین هستند؛
زیرا غفلت آنها باعث میشود
کودکانشان در معرض خطر
قرار گرفته و قربانی شوند
خشــونتی فراگیر که همــه روزه کودکان
بسیاری را قربانی خود میکند .در سالهای
اخیر مــواردی چون آزار و قتل ســتایش،
نیایش و آتنا و در حال حاضر نیز ندا که در
واقع ،کودکان معصومی هستند که قربانی
رفتارهای غیرانسانی مجرمین خود شدهاند
حاکی از آن است که چنین جرم و جنایاتی
همواره در کمین کودکانمان اســت .وی با
بیان اینکه برای نمونه کودکی که به تنهایی
درمعابرعمومیترددمیکندبیشازسایرین
در معرض بزه دیدگی اســت ،توضیح داد:
ارتکاب جرم نسبت به این کودک ،هزینه و

رفاه

رایزنی برای افزایش مستمری
بازنشستگان

مهر :رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و
مستمریبگیران تأمین اجتماعی بااشاره به اینکه
طبق ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی مســتمری
بازنشســتگان بایدباتوجه به هزینه های زندگی
اضافه شود،گفت:در حال پیگیری آن هستیم.علی
اصغر بیات در مورد افزایش میزان مستمری سال
 ۹۷افزود :دو ماده قانونــی در این خصوص وجود
دارد؛ ماده  ۴۱و  ۱۱۱تأمین اجتماعی که براساس
آنها شــورای عالی کار هر عددی را برای کارگران
حداقل بگیــر تصویب کند ،به دســتمزد حداقل
بگیران نیز اضافه می شــود که این میزان در سال
 ۱۹.۵ ، ۹۷درصد است.وی اظهار داشت :همچنین
ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی این سازمان را مکلف
کرده که میزان تمامی مستمریهای بازنشستگان،
از کارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان
را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر
نباشــد ،با توجه به افزایش هزینه های زندگی با
تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران
ســازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد :این افزایش
مستمری با پیگیریهای کانون عالی و پیشنهاد
سازمان تأمین اجتماعی توسط وزیر کار به هیئت
وزیران ارسال می شود و هم اکنون در حال پیگیری
و رایزنی برای افزایش حقوق امسال بازنشستگان
هستیم .بیات با اشاره به اینکه موضوع افزایش حقوق
در حال حاضر سوال تعداد زیادی از بازنشستگان
و مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی
است ،گفت :هر روز شــاهد مراجعه تعداد زیادی از
بازنشستگان به دفاتر کانون در استانهای مختلف
هســتیم که در مورد افزایش حقوق خود سوال و
درخواست می کنند که به عنوان نماینده این قشر در
جهتافزایشمستمریهاتالشوپیگیریهایالزم
را انجام دهیم.وی تعداد بازنشستگان اصلی و تبعی
سازمانراحدود ۶میلیوننفردانستوگفت:درحال
حاضر حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های زندگی
آنها را نمی دهد و همین امر باعث شده با مشکالت
زیادی دست به گریبان شوند که امیدواریم حداقل
بتوانیم با پیگیریهای الزم گامی در جهت افزایش
حقوق این افراد برداریم.

مخاطرات کمتری برای مجرم بالقوه به همراه
دارد؛ در نتیجه چارهای نیست جز اینکه با
تغییر رفتارهایمــان در مواجهه با کودکان
آنان را در معرض شرایطی که احتمال خطر
میرود قرار ندهیم .رئیــس هیئت مدیره
انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر
اینکه باید بدانیم کودکانمان را تا زمانی که
کودک هستند و بهدرستی قدرت تشخیص
و تمییز مسائل را ندارد ،تنها نگذاریم ،گفت:
همچنین باید به کمک مربیان و با شیوهای
صحیح به کودکانمان آموزش دهیم که صرفاً
بهوالدینخویشاعتمادکنند؛چراکهاعتماد
غیرمنطقی و بدون پشتوانه به افراد و محیط
پیرامون بیش از هر چیز دیگر منجر به قربانی
شدن کودکان میشود.
اهمیت اورژانس اجتماعی در
جلوگیری از کودک آزاری
معصومه ابتکارمعاون رئیــس جمهور در
امور زنان و خانــواده نیز در واکنش به قتل
ندا دختر بچــه افغانی در مشــهد بر لزوم
آگاهیبخشی به کودکان ،توجه به اورژانس
اجتماعی و اطالعرسانی مردمی به منظور
پیشگیری از حوادث مشــابه تأکید کرد و
گفت :گرچه اینگونه جرائم در کشــور ما
رفاه

خبرخوش دیوان عدالت برای
دریافتکنندگان بیمه بیکاری

نســل فردا :هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری
دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه
بیکاری به دلیل تأخیر  ۴۵دقیقه ای مقرریبگیران،
در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد .به دنبال شکایت
شاکی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دستورالعمل
و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه
بیکاری و دســتورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر
انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه
بیکاری وزارت کار مقرر شده و در مواد غیبت و تأخیر
 ۴۵دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد
شد ،خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه
بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال
این دستورالعمل را مطرح کرده اســت.این گزارش
حاکی است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس
از بحث و بررسی در این مورد ،دستورالعمل یاد شده
را با این استدالل که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه
شده ،به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور،
خالف ماده ۸قانون بیمه بیکاری است ،از تاریخ تصویب
ابطال کرد.

در قیاس با جوامع دیگر باال نیســت ،ولی
حتی یک مورد هم پذیرفتنی نیست .اگر
کسی را میشناسید که سوء رفتار دارد ،اگر
از کودکآزاری یا همسرآزاری خبر دارید و
اطالعندهیدشریکجرممحسوبمیشوید
و آن وقت دیگر خیلی دیر است .وی ادامه
داد :آموزش مهارتهای زندگی ،محور اصلی
موافقتنامه معاونت زنان و خانواده و وزارت
آموزش و پرورش و تشکلهای غیر دولتی
بوده و سال جاری با قوت بیشتر ادامه خواهد
یافت ،همچنین الیحه تأمین امنیت زنان در
برابر خشونت گام مهمی برای ارتقای امنیت
اســت ،گرچه قوانین فعلی هم به شدت با
تعرض و قتل مقابله میکند .معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خانواده افزود :ماجرای
تلخ «ندا» اهمیت اورژانس اجتماعی 123را
یادآوری میکند و ما از اورژانس  123قویا
پشتیبانی میکنیم .ابتکار افزود :از شهرداران
کشور میخواهم در تبلیغات محیطی خود
نسبت به اینگونه آسیبها هشدار دهند .هر
شهری باید به طور مستمر خط تماس 123
را در تبلیغات محیطی معرفی کند و در واقع
این یک وظیفه عمومی است.
عذابآورتریــن لحظههای
دنیای شیرین کودکی
آری نمیتوان تصور کــرد که چند کودک
دیگر در صــف قربانیان آزار جنســی قرار
دارند و چند نفر از آنها جان خود را از دست
خواهند داد؛ اما میتوان با آگاه کردن بچهها
و هوشیاری بیشتر در کاهش این آمار دخیل
بود .قربانیان کودک آزاری زیر پوست این
شهر کم نیســتند؛ قربانیانی که خیلی از
آنها از ترس والدین یا رفتن آبرویشــان این
کابوس را تا همیشه با خود دارند و آن را بازگو
نمیکنند؛ رازی که شــاید دردناکترین و
عذاب آورترین لحظههای دنیای شــیرین
کودکی آنها را رقم میزند.
خبر تازه

انتشار قراردادهای باالی یک میلیارد
تومان در سامانه شفافیت

تسنیم :عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران
از انتشار قراردادهای باالی یک میلیارد تومان در
سامانه شفافیت خبر داد و گفت :بهزودی سامانه
جامع مناقصات و مزایده ها ایجاد خواهد شــد.
هاره آروین در نشســت خبری سامانه شفافیت
قراردادهای کالن شــهرداری تهران اظهار کرد:
انتشار عمومی اطالعات ،اولین گام صادقانه دوره
جدید مدیریت شــهری در فراخوانــدن و یاری
طلبیدن از شــهروندان برای نظارت ،ارزیابی و
مشارکت در اداره شهر است.
وی با اشــاره به اینکه هدف اصلی این ســامانه
شفافیت تحقق نظارت همگانی بر سامانه مدیریت
شــهری اســت ،گفت :تحقق نظارت همگانی،
میتواند این سازمان پیچیده و آلوده به فساد را با
کمترین هزینه به سمت سالمت و کاهش تخلف
سوق دهد؛ چراکه دیگر فقط چندصد تن نیروهای
بازرسی نیستند که مشغول رصد هستند ،بلکه هر
شهروندی با دو چشم ،ناظر بر عملکرد شهرداری
تهران تبدیل میشود.

پرسه در شهر

مزارع کشاورزی
روستاهایتویسرکان

روستای فریازان بزرگترین
روستای شهرستان
تویسرکان یکی از مقصدهای
گردشگری و طبیعتگردی
است؛ زمین های کشاورزی
روستاهای فریازان و مراد آباد
و روستاهای اطراف ،برای
کشت محصوالت کشاورزی
از قبیل گندم ،کلزا ،سیر و
خیار بسیار مناسب است.

عکس :مهر

مراسم عمامه گذاری طالب  -قم

همزمان با عید بزرگ مبعث جمعی از طالب حوزه علمیه ،با حضور در دفتر آیات عظام تقلید
مکارم شیرازی و علوی گرگانی معمم شدند.
عکس  :ایسنا

در شهر
۱۱میلیون نفر در کشور با معضل
حاشیهنشینی رو به رو هستند

مهر :رئیس کمیســیون آمــوزش ،پژوهش و
فناوری شورای عالی استانها گفت۱۱ :میلیون
نفر در کشور با معضل حاشــیه نشینی رو به رو
هستند.
حمید بادامی نجات ،با بیان اینکه یکی از مسائل
اساسی و مهم کشور که طی چند دهه گذشته با
آن مواجه بوده ایم ،بحث بازآفرینی محالت است،
اظهار کرد :دولت ســال گذشته طرح بازآفرینی
محــات امید را در دســتور کار خود قــرار داد
که این موضوع جای تشــکر دارد.عضو شورای
عالی اســتانها با بیان اینکه بافتهای فرسوده
سکونتگاه های غیررسمی ناکارآمد و رها شدهاند،
گفت :این اماکن میتواند ظرفیت بسیار خوبی را
در حوزه گردشگری برای مدیریت شهری ایجاد
کند.وی با بیان اینکه ایران بــا جمعیتی بالغ بر
 ۸۰میلیون نفــر دارای  ۱۱میلیون نفر ســاکن
در بافتهای فرسوده و  ۹میلیون نفر در مناطق
توانمندســازی شده اســت ،افزود :مجموعاً ۲۰
میلیون نفر در این سکونتگاهها زندگی میکنند
و این تعداد  ۲۵درصد از جمعیت کشور را به خود
اختصاص دادهاند .بادامی نجــات تأکید کرد :با
همین آمــار میتوان نگاهی ویژه بــه این حوزه
داشــت و محور ســخنان من به همین موضوع
اختصاص دارد.عضو شــورای عالی استانها در
خصوص پیامدها و آثار عدم توجه به بازآفرینی
محالت شهری گفت :اولین پیامد کاهش حس
تعلق ســاکنان این اســت که موجب مهاجرت
ساکنان بومی محالت به محالت دیگر میشود و
بافت اجتماعی محله را غیرمتوازن میکند که این
امر موجب کاهش مشارکت اجتماعی ساکنان در
ساماندهی محله میشود و هزینههای دولت را
بیشتر میکند.

میراث
منبر مسجد شهر تاریخی فریمان
کشف شد

میزان :کشف ستون های گچ بری شده  ،کف آجر
فرش و گچی قرون میانه اسالمی  ،ستو نهای سه
قلوی آجری  ،منبر مسجد و  ...بخشی از یافته های
باستانشناساندربرنامهپژوهشیمحوطهسنگ
بست فریمان است .حســین عباس زاده رئیس
هیئت باستان شناسی گفت :در برنامه پژوهشی
محوطه سنگ بست در استان خراسان رضوی
شهرستانفریمانعالوهبرمستندسازیمجموعه،
نقشه های مســتند و دقیق عرصه و حریم تهیه
شد .او افزود :برای کسب اطالعات الزم از بنایی
که به عنوان مســجد این شهر تاریخی شناخته
میشد گمانه هایی ایجاد و مورد کاوش قرار گرفت
که به نتایج ارزشــمندی نیز رسید.این باستان
شناس تصریح کرد :بخشی از حفاری های صورت
گرفته در این مکان به کشف ستون های گچ بری
شده ،کف آجر فرش و گچی قرون میانه اسالمی
این مسجد منجر شد.او گفت :همچنین هیئت
باستان شناسی در قسمت ایوان جنوبی مسجد
به ستون های سه قلوی آجری با تزئینات گچی و
منبر مسجد دست یافت که بخش عمده آن سالم
بیرونآمد.عباسزاده،تزئیناتخطوطکتیبههای
کوفی ،آجر تراش و گچبری شده که در ایوان اصلی
مشرف به حیاط و داخل مسجد استفاده شده بود
را نیز از کشفیات اعالم کرد.

محیط زیست
صدور مجوز مدارس طبیعت به
آموزش و پرورش واگذار شد

ایسنا :رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی
حفاظتمحیطزیستاستانتهرانگفت:براساس
بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست صدور
مجوز فعالیت برای مدارس بر عهده وزارت آموزش
و پرورش است و از زمان ابالغ این بخشنامه هیچ
مجوز جدیدی برای تاسیس این مدارس از سوی
محیط زیست استان تهران صادر نشده است.فریبا
رضایی اظهار کرد :بخشنامهای در  ۲۴بهمن ماه
سال گذشته برای دفتر آموزش و مشارکتهای
مردمی اداره حفاظت محیط زیست استان تهران
از سوی ریاست ســازمان حفاظت محیط زیست
فرستاده شد که بر اساس آن ادارات کل استانها
موظف شدند از صدور هرگونه مجوز جدید برای
تاسیس مدارس طبیعت پرهیز کنند .وی ادامه داد:
تاسیس مدارس در کشور برعهده وزارت آموزش و
پرورش است و با وجود اثرگذاری مطلوب مدارس
طبیعتورویکردارزشمندتربیتوآموزشکودکان
و نوجوانان ،صدور مجــوز و تایید فعالیت چنین
مدارســی در حیطه اختیارات و وظایف سازمان
حفاظتمحیطزیستنیست.رئیسادارهآموزشو
مشارکتهایمردمیحفاظتمحیطزیستاستان
تهران با اشاره به اینکه محیطزیست استان تهران
از زمان ابالغ این بخشــنامه هیچ مجوز جدیدی
برای مدارس طبیعت صادر نکرده است ،تصریح
کرد :قرار است که دفتر مشارکت مردمی سازمان
محیط زیست با هماهنگی شــورای هماهنگی
مدارس ،ساز و کار واحدی برای مدارس طبیعتی
که پیش از این بخشنامه مجوز سازمان حفاظت
محیط زیست را گرفتهاند مشــخص کند و به ما
ابالغ کند؛ ولی تاکنون ابالغیهای در این زمینه به
دست ما نرسیده است .اولین مدارس طبیعت از
سال  ۹۲توسط استاد وهابزاده  -از صاحبنظران
محیط زیست -شروع به کار کرد و تاکنون بیش از
 ۴۰مدرسه طبیعت در کشور تاسیس شده است.

