
م�دارس دس�تي س�ر و روي خود كش�يده اند 
و آب و ج�ارو كرده اند ت�ا از امروز به اس�تقبال 
دانش آم�وزان بروند. به طور كلي ح�ال و هواي 
مهر و شروع سال تحصيلي جوري است كه همه 
اركان جامعه را به تكاپو مي اندازد تا بهترين مهر 
براي آينده سازان كشورمان رقم بخورد. تصوير 
مهر ب�ا دختربچه ها و پس�ربچه هاي روپوش به 
تن و آراسته با كوله پش�تي هاي پر از اميد كه از 
هر كوچه و خياباني به س�مت م�دارس روانند، 
گوياترين راوي اميد به آينده است. اما ورود نظام 
آموزش و پرورش به قضي�ه مدارس غيردولتی، 
ساختار و بنيان آموزش و پرورش را وارد مافيای 
ويرانگ�ری كرد ك�ه ه�ر ب�ار در اول مهرماه در 
واقع زنگ خط�ر مهر را ب�ه ص�دا درمی آوريم. 
از بين یک ميليون و 382هزار و 229 متولد سال 90 
كه امسال در سن ورود به كالس اول ابتدایي هستند، 
 بنابر آمار آموزش و پرورش، مدارس كش��ور امروز 
پذیراي یک ميليون و 296هزار نفر از آنها مي شوند. 
هر چند آم��ار اعالمي آموزش و پ��رورش از افزایش 
45هزار نفري ش��كوفه هاي باغ عل��م و دانش خبر 
مي دهد. با وجود این، ح��دود 90 هزار نفر از بچه ها  
در س��ن اول ابتدایي امروز و در آغاز سال تحصيلي 
غایب هستند. این رقم در مقایس��ه با ورودی های 
اول ابتدایی به اندازه ای قابل توجه است كه آموزش 
و پرورش بخواهد از ميان س��ه عام��ل بازماندگی 
از تحصيل،  فوت و مهاجرت س��راغ آنه��ا را بگيرد.    
همچنين 12ميليون و 700هزار دانش آموز دیگر از 
فردا به شكوفه ها مي پيوندند تا آغاز سال تحصيلي، 

رسميت ویژه تري بيابد. 
از طرفي عالوه بر آموزش و پرورش،  ش��هرداري ها، 

 اتوبوسراني و پليس نيز براي داشتن اول مهري هر 
چه باشكوه تر در كنار خانواده ها قرار دارند. 

 صورت س�رخ آموزش و پرورش با س�يلي 
رنگ و لعاب!

اگرچه آم��وزش و پرورش با نقاش��ي، بازس��ازي، 
آس��فالت، گردگيري و تزیين در و دی��وار مدارس 
سعي كرده، صورت خود را با سيلي سرخ نگه دارد 
و با حفظ ظاهر آبروداري كند، اما كمتر كسي است 
كه نداند نظام تعليم و تربيت ما در حالي وارد سال 
تحصيلي جدید مي ش��ود كه از بيماري ساختاري 
مزمني كه هر روز هم كهنه تر و دیر عالج تر مي شود، 
رنج مي برد؛ البته كه شور و نشاط بازگشایي مدارس 
نباید تحت تأثير برشمردن نقاط ضعف نظام تعليم 
و تربيت قرار بگيرد و شاید زمان مناسبي براي بيان 
این مطالب نباشد.  امروز آموزش و پرورش در حالي 
در مدارس را به روي 14ميليون دانش آموز گشوده 
است كه مدارس كاركرد آموزشي و تربيتي خود را 
تغيير داده اند و رویكردي ضدتربيتي اتخاذ كرده اند 

كه از چشم دانش آموزان دور نمي ماند. 
ابت��داي این تغيي��ر رویكرد، با خصوصي س��ازي و 
واگذاري م��دارس دولت��ي به مؤسس��ان مدارس 
غيردولتي ص��ورت گرفته كار را به جایي رس��انده 
كه یک مافياي پيچيده و پنهان در مدارس زندگي 
مي كند كه معصوميت ك��ودكان را در اولين تجربه 

زندگي اجتماعي خارج  از خانواده قرباني مي كند.
 آموزش و پرورش پرايدی برای بی پول ها!

 در حال حاضر آموزش و پرورش در طول این سال ها 
مدارس خصوصي را توسعه داده و ادعا مي كند، این 
مدارس در كنار مدارس دولتي فعاليت مي كنند تا 
فرزندان خانواده هایي كه از تمكن مالي بيش��تري 

برخوردار هستند، آنها را براي تحصيل انتخاب كنند. 
مثل اینك��ه بگویيم پراید به عن��وان یک خودروي 
نس��بتاً ارزان در بازار وجود دارد، ام��ا خودروهاي 
لوكس نيز در بازار هستند تا متمكين از آنها استفاده 
كنند و هر كس به فراخور جيبش خودرو بخرد. این 
اظهارات در فضاي ناآشنا با خانواده هاي ایراني بيان 
مي شود. برخي از این خانواده ها حاضرند، وام هایي 
با بهره زیاد بگيرند یا وسایل زندگي خود را بفروشند 
تا خودرویي با امكانات باالتري بخرند. این اتفاق در 
حالي رخ مي دهد كه تنوع م��دارس همواره مورد 
انتق��اد مدیران آموزش و پرورش در ش��ش س��ال 
گذشته بوده اس��ت.  در این ش��رایط این ابهامات 
پيش مي آید، آیا مدرسه اي كه براي یک دانش آموز 
دبستاني بالغ بر 7ميليون تومان شهریه مي گيرد، 
به اندازه یک مدرسه دولتي خدمات آموزشي ارائه 
مي كند؟ كدام پدر و مادري است كه نخواهد به هر 
قيمتي فرزندش از سایر كودكان عقب نماند و این 
قيمت را به ازاي بدهكارترشدن و فقيرترشدن خود 
و خانواده اش مي پردازد. از طرف��ی دیگر این تنوع 
در بازار مدارس! در حالي اس��ت كه خانواده ها حق 
انتخاب داشته باشند. در صورتی كه مدارس دولتی 
نه تنها به ان��دازه مدارس غيردولتی در دس��ترس 
نيس��تند بلكه به اندازه آنها خدمات با كيفيت هم 

ارائه نمی دهند.  
 يا غيردولتی يا غيردولتی!

بسياري از خانواده ها كه براي ثبت نام فرزندان خود 
به م��دارس مراجعه مي كنند، ب��ه عناوین مختلف 
مثل اینكه ظرفيت تكميل است. معلم در فالن پایه 
نداریم. منزل شما در محدوده نشاني مدرسه نيست 
یا معدل دانش آموز شما پایين است، ناكام مي مانند. 

در مقابل مدرسه غيردولتي نزدیک ترین و تقریباً تنها 
گزینه انتخابي آن خانواده مي ش��ود كه الجرم باید 
هزینه هاي ثبت نام را آماده و فرزندش را ثبت نام كند؛ 
یا تنها مدرس��ه دولتي باقيمانده در محدوده منزل 
دانش آموز كه با همه سنگ اندازي موفق به ثبت نام 
شده، به اندازه اي بدمس��ير و دور است كه خانواده 
مجبور مي شود، متحمل هزینه س��رویس و سایر 
هزینه ها شود و كمک هاي اختياري هم سرجایش 
اس��ت. بنابراین خانواده ها ترجيح مي دهند، با این 
اوصاف دانش آموز خ��ود را در نزدیک ترین مدارس 
غيردولتي ثبت نام كنند كه دس��ت كم از خدمات 
آموزشي بهتري بهره مند مي شوند؛ یا اولياي مدرسه 
دولتي كه آش��كارا خانواده دانش آموزان كوشاتر را 
مجاب مي كنند با ثبت نام آنها در مدارس غيردولتي 
موفقيت تحصيلي و آینده شان را تضمين كنند؛ یا 
اولياي مدارسي كه منافع شخصي شان در معرفي 

دانش آموزان به مدارس غيردولتي تأمين مي شود.
  مافيای نامرئی آموزش و پرورش!

 دانش آموزان��ي ك��ه قب��ل از رس��يدن كتاب هاي 
درسي مجبور مي ش��وند، كتاب هاي كمک درسي 
را كه مدرسه معرفي مي كند خریداري كنند؛ یا در 
فهرست بلندباالي ملزومات تحصيلي كه از سوي 
مدارس به خانواده ها داده مي ش��ود، نوش��ت افزار 
توليدي از یک برند خاص تعيين مي شود و والدین 
براي اینكه فرزندشان از سایر همكالسي هایش عقب 
نماند یا جلوي آنها كم ني��اورد، تن به خرید دفتر و 

مداد همان برند را بدهند. 
ورود به عرصه تعليم و تربيت با این شرایط به جای 
اینكه ش��هروند جامعه اس��المی تربيت كند، برای 
كارتل های س��رمایه داری كادرسازی می كند. زیرا 
بچه ها در ابتدای ورود ب��ه جامعه می آموزند موفق 
بودن مساوی با پولدار بودن است و برای دستيابی به 

این موفقيت می توان هر اصلی را قربانی كرد. 
اینها مش��كالت س��اختاري گریبانگي��ر آموزش و 
پرورش ماست كه به اندازه اي قوي شده  و به راحتي 
مي توان نام مافيا را روي آنها نهاد و با نمایش حضور 
غيرسرزده وزیر در مدارس و در ميان خانواده ها رفع 

نشده و همچنان در جریان است. 
اگر مدیران ارش��د آموزش و پرورش از این مس��ائل 
كه دس��ت كم هر روز یک م��ورد از آنها رس��انه اي 
مي شود، خبر ندارند مقصرند.  اگر خبر دارند و كاري 
نمي كنند، باز هم مقصرند اگر خبر دارند و نمي توانند 

كاري كنند، باز هم مقصرند. 
به هر رو  سال تحصيلي جدید از امروز در حالي آغاز 
مي شود كه سه وعده آموزش و پرورش براي معلمان 
شامل بازگشت امتياز سختي كار به احكام حقوقي، 
حل مشكل سنوات حق التدریس در بازنشستگي و 
تس��ویه پاداش پایان خدمت فرهنگيان بازنشسته 
سال 96 محقق شده اس��ت. ميانگين سرانه فضاي 
آموزش��ي موجود در كش��ور با كس��ري نزدیک به 
سه متر نس��بت به اس��تاندارد رو به رو است و تمام 
تالش هاي آموزش و پرورش براي جبران كمبودها 
باعث نش��ده، كمبود فضاي آموزش��ي در بجنورد، 
تهران یا آذربایجان غربي به چشم نياید یا مدارس 
بدون مربي بهداشت و معلم تربيت بدني و حتي معلم 

سال تحصيلي را آغاز نكنند. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5472

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 مح��رم   12  |  1397 ش��هريور   31  ش��نبه 

پيامك هاي مزاحم تبليغاتي با وجود تمام تبليغاتي كه از سوي 
مس�ئوالن درباره ش�ان صورت مي گيرد، همچن�ان بنا ندارند 
بساطش�ان را جمع كنند. اما دليل اين پشت كار را مي توان در 
پيام توئيتري اخير وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پيدا كرد كه 
حاصل اقدامات اين وزارتخانه را اينگونه به مردم اطالع رساني 
كرده اس�ت. »برخي از ش�ركت هاي ارزش افزوده در پنج ماه 
اخير، حدود 22ميليارد تومان از مردم كالهبرداري كرده اند.«

هيچ ك��س پيامک ه��اي تبليغاتي ارزش اف��زوده را تأیي��د نمي كند؛ 
 پيامک هایي كه هم مزاحمت دارند و هم پول از جيب مردم برداشت 
مي كنند. اتفاقاً وزیر ارتباطات از ابتدا كه به این وزارتخانه پا گذاشت، 
الاقل در تریبون ها و صد البته در ش��بكه اجتماع��ي اش از مخالفان 
سرسخت اینگونه پيامک ها بوده و هس��ت. حاال هم بنا به اذعان وي، 
برخي از این شركت ها تنها ظرف مدت پنج ماه 22ميليارد تومان سر 
مردم كاله گذاش��ته اند. محمدجواد آذري جهرم��ي وعده داده وجوه 
پرداختي مردم ظرف 10روز آینده به حسابش��ان باز مي گردد و این 
پرونده ها هم براي رسيدگي به مراجع قضایي ارجاع داده شده است. اما 
این نخستين باري نيست كه آقاي وزیر وعده مبارزه قاطع با پيام هاي 

ارزش افزوده را مي دهد و درست همين تكرار وعده هاي اجرایي نشده 
است كه مردم را نسبت به این ماجرا چندان خوشبين نگه نمي دارد!

   مصوبه اي كه اجرا نشد
معضل پيامک هاي تبليغات��ي و ارزش افزوده ناخواس��ته و در پي آن 
مزاحمت هایي كه از طرف این پيامک ها براي مشتركان ایجاد مي شود، 
سابقه اي چندین س��اله دارد و با وجود اینكه بارها راهكارهایي براي 
ساماندهي و حل این مشكل از سوي مسئوالن تعریف و اجرا شده، اما 
شواهد نشان مي دهد كه این موضوع هنوز ساماندهي نشده و مشكالت 

كماكان باقي است. 
شوراي عالي فضاي مجازي در سال 93 با تصویب آیين نامه »ساماندهي 
پيامک هاي انبوه تبليغاتي و ارزش افزوده«، سه نهاد وزارت ارتباطات، 
وزارت ارشاد و مركز ملي فضاي مجازي را متولي این موضوع قرار داد، 
اما با وجود اقدامات صورت گرفت��ه در این باره، همچنان پيامک هاي 
تبليغاتي و ارزش افزوده ناخواس��ته معضلي براي مش��تركان موبایل 
محسوب مي شود؛ مش��كالتي از قبيل پيامک هاي تبليغاتي مزاحم 
و تالش ناكام مش��تركان ب��راي لغو آنه��ا، كارا نب��ودن پيامک هاي 
اطالع رساني در پي درخواست لغو پيامک هاي ناخواسته، هزینه هاي 

اضافي براي مش��تركان از پيامک هاي ناخواس��ته تبليغاتي و ارزش 
افزوده، دریافت پيامک تبليغاتي از شماره هاي شخصي و نيز دریافت 
پيامک هایي كه از نظر فرهنگي مغایر با فرهنگ كشور است، از جمله 
دالیلي اس��ت كه نش��ان مي دهد این مصوبه به صورت كامل و موفق 
اجرا نشده است.  اما وزیر درباره كارآمدي س��امانه 195 در سركوب 
پيامک ه��اي مزاحم تبليغات��ي اینطور توضيح مي ده��د: با تبليغات 
مزاحمي كه مردم گزارش مي دهند، برخورد ش��ده و آنها را مسدود 
كردیم، ولي آنها دوباره مثل قارچ رش��د كرده ان��د. وي در واكنش به 
فروش شماره تلفن مشتركان به شركت هاي تبليغاتي پيش از این نيز 
گفته بود: زماني ما این اخبار را داشتيم كه اپراتورها شماره هاي مردم 
را در اختيار قرار مي دادند؛ بنابراین نظارت ها را باال بردیم. اگر هم اكنون 
به این نتيجه برسيم كه اپراتورها شماره ها را در اختيار قرار مي دهند، 
حتماً با آنها برخورد مي كنيم. اما جهرمي همان زمان از خرید و فروش 
دیگري پرده برداشته بود؛ اینكه وقتي افراد براي دریافت خدمات مثل 
دریافت پروانه به مجموعه خدماتي در ش��هر مراجعه مي كنند، این 
دفاتر شماره افراد را مي گيرند و سپس بانک اطالعاتي را رسماً به مركز 

تبليغاتي مي فروشند!

كالهبرداري 22ميليارد توماني با پيامك!

زنگخطر»مهر«شنیدهنمیشود!
ورود نظام آموزش و پرورش به قضيه مدارس غيردولتی، ساختار و بنيان آموزش و پرورش را وارد مافيای ويرانگری كرد كه هر بار 

در اول مهرماه در واقع زنگ خطر مهر را به صدا درمی آوريم

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 علي نادري توئيت كرد: خداوكيلي براي اعتراض به توهين فالن ابله به 
عزاي سيدالشهدا، اون پيام رو خودتون هم باز نشر نكنيد. اینها كوچک ترین 
اصول كار رسانه است. بماند كه 1400 س��ال است كه حسين )ع( مانده، 
حتي با وج��ود تخریب چندباره كربال و... وقتي عاش��ورا در دل ش��يعيان 

مي جوشد، خاكپاشي سگان بر آفتاب چه اثري دارد؟

 امير تنها توئيت زد: همين كه داخل هر دستگاه به تخلف رسيدگي شود، 
پول مردم )حق الناس( برگردانده ش��ود و مردم براي گرفتن حق خود به 
مسير فرسایشي و  دور باطل  قوه قضائيه نيفتند، ماه ها و حتي سال ها وقت 

و هزینه شان هدر نرود، ارزشمند است.

 جواد نيكي ملكي با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: این یک عكس 
راهبردي است جهان با خون خواهي حس��ين)ع( فتح مي شود و بشریت 

با محبت او آزاد... 

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت زد: زنان چهره ش��هر را تغيير 
مي دهند،  با همين مشكي هاي پررنگ و پر از پيامشان. این لشكر حسين)ع( 
است؛ 1400 سال پس از عاشورا، آنها پدران و مادراني هستند كه فرزندانشان 

را هم به ميدان آورده اند. عاشوراي 97 ميدان كاج سعادت آباد.

 مواليي با انتشار اين عكس توئيت كرد: داشتن اجداد و پيشينيان و 
مشاهير اسمش فرهنگ نيست! بهش ميگن تاریخ غنی، فرهنگ طرز رفتار 

و برخورد مردم جامعه با همدیگه است! كاش با فرهنگ زندگي كنيم... 

آدم ابن حوا با انتش�ار اين عك�س توئيت زد: اینج��ا یمنه، مردمش 
چندس��اله زیر سخت ترین فش��ارها از طرف آل س��عودن، گلوله و بمباي 
سعودي و قحطي و بيماري تهدیدشون مي كنه، ولي اینا باعث نشد صداي 

مقابله با ظالم عاشورا رو فریاد نزنن.

  سعيد حاتمي با انتشار اين عكس توئيت كرد: این در بازكن یادگار 
روزهاي جنگ بابامه و سال هاست به دسته كليد من آویخته  است و آماده 

است واسه بازكردن كمپوت گيالس  تو اسرائيل.

 كف الحصي�ن توئي�ت كرد: خوب ی��ا بد در چند س��ال اخي��ر اعضاي 
تشكيل دهنده مساجد به سمت ميانساالن رفته است و برعكس در هيئات 
مذهبي به شدت جوانگرایي صورت گرفته. اینكه دشمنان این چند سال براي 
مساجد حواشي خاصي ایجاد نمي كنند، ولي به شدت آتش توپخانه دشمن به 

سمت راه و مرام حسين رفته است را دقيقاً در همين خط و سير ببينيد!

  اس�ماعيل آذري با انتش�ار اين عكس توئيت زد: حسين)پس��رم( 
امروز تخصصي با بچه ها فعاليت مختلف داش��ت. كودكان مدرسه نرفته 
بودن یا توان خواندن نداشتند، با تصاویر كتاب آنها را به قصه جذب كرد، 
زیبا و دقيق كودكان را هنگام قصه خواني به حرف زدن ترغيب مي كرد. در 
پایان از بچه ها خواست از روي تصویر، قصه را براش تعریف كنند؛ روستاي 

توگبري.

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري
  گزارش  2

ورودپسابهابهدریاچهارومیه
وضعيت قرمز دریاچه اروميه به دليل طرح های مقطعی به بحران محيط 
زیستی تبدیل شده است براین اساس  طرح  تثبيت كانون هاي گرد و غبار 
در حاشيه دریاچه اروميه و طرح تصفيه فاضالب هاي شهري و انتقال 

پساب آن به دریاچه اروميه به اجرا درآمده است.  
این پروژه ها از ابتداي ش��روع كار، س��تاد احياي دریاچ��ه اروميه در 
اولویت قرار گرفته و اگرچه تاكنون در اجراي این برنامه هاي مصوب، 
موفقيت هایي حاصل شده اما هنوز س��تاد احيا به دليل نبود اعتبارات 

كافي نتوانسته به وعده هاي خود به طور كامل عمل كند. 
وس��عت دریاچه اروميه در س��ال 74، 5000كيلومتر مرب��ع بود، در 
حالي  كه در ش��رایط حاضر به 1700كيلومتر مربع تقليل یافته است. 
بقيه مس��احت دریاچه اروميه طي سال هاي گذشته تبدیل به حاشيه 

شده است. 
عالوه بر خشک ش��دن دریاچه اروميه، مشكل دیگر گرد و غبار ناشي از 
خشكي دریاچه است. به همين دليل از بهمن  سال 93 عمليات تثبيت 
گرد و غبار در چهار كان��ون بحراني آذربایجان غرب��ي بدون تخصيص 
بودجه شروع شده كه بيش از 95درصد كانون هاي تحت مدیریت منابع 
طبيعي مهار شده است؛ گرد و غبارهایي كه حاوي نمک و عناصر سنگين 
هستند به شدت خطرناك است و وقتي روي اراضي مي نشيند، باعث 

مرگ سرزمين مي شود. 
اكنون دوگونه بومي براي مهار گرد و غب��ار در محيطي 480 هكتاري 
كاشته شده، یكي نهال ش��ورگز و دیگري بوته قره داغ است. درختچه 
قره داغ گونه اي است كه به شدت با ماسه مقابله مي كند، به طوري كه هر 
اندازه ماسه بيشتر شود، رشد اینگونه نيز بيشتر مي شود. به این شكل 
كه ماسه را بغل مي كند و ارتفاع مي گيرد. اینگونه مي تواند تا چهار متر 
ارتفاع بگيرد و از طریق جذب انرژي جنبشي باد، سرعت آن را بگيرد و 

مانع حركت ماسه ها  شود. 
طرح تصفيه فاضالب هاي ش��هري در 13 محل از جمله پروژه هاي در 
دست اجراست كه متأسفانه به دليل كمبود اعتبارات و پرداخت نكردن 
به موقع بودجه مصوب س��تاد احياي دریاچه اروميه به دو طرح انتقال 

فاضالب تصفيه  شده اروميه و تبریز كاهش یافت. 
در صورت تأمين بودجه كامل س��تاد احيا در س��ال ج��اري و تكميل 
تجهيزات در نيمه اول س��ال 98، اجراي انتقال پساب شهر اروميه به 

دریاچه اروميه به بهره برداري مي رسد. 
پيش��رفت كل ای��ن تصفيه خانه ها 79درص��د كه طبق فن��اوري روز 
برنامه ریزي شده اس��ت. تاكنون 45ميليارد تومان هم براي سال 97 
در س��تاد احياي دریاچه اروميه مصوب ش��ده و این ستاد همچنان از 

برنامه هاي خود عقب است. 

آگــهی منـاقصـه عمومـی یـک مرحلـه اي  مشاور امور رس�انه اي س�فير ايران در عراق 
گفت: امسال افزون بر 500 موكب ويژه اربعين 
حس�يني براي پذيرايي و خدمات رس�اني به 
زائ�ران ايران�ي در تمام محوره�اي ارتباطي 
عتب�ات عالي�ات در ع�راق برپ�ا مي ش�ود. 
ذوالفقار اميرشاهي پنج ش��نبه شب در حاشيه 
همای��ش ب��زرگ عاش��ورا و اه��ل س��نت در 
گنبدكاووس اظه��ار داش��ت: برنامه ریزي ها و 
اقدامات اجرایي خوبي توس��ط س��تاد مركزي 
اربعين جمهوري اسالمي و مقامات ارشد عراقي 
براي مراسم اربعين حسيني صورت گرفته است.  
وي گفت: همه امكان��ات و زمينه ها براي حضور 
زائران ایراني در اربعين حس��يني انجام ش��ده و 
پيش بيني مي شود، امسال بيش از سال قبل در 
این مراسم عظيم انساني و معنوي شركت كنند. 
اميرشاهي اضافه كرد: براساس آمار رسمي سال 

گذش��ته 2ميليون و 350هزار ایراني در مراسم 
اربعين حسيني و براي زیارت عتبات عاليات وارد 
كشور عراق ش��ده اند.  وي تصریح كرد: در سایه 
برنامه ریزي ها و اقدامات انجام شده دو كشور ایران 
و عراق، زائران اربعين مي توانند در كمال آرامش 
روحي و معنوي همه اماكن مق��دس را در عراق 
زیارت كنند.  مشاور امور رس��انه اي سفير ایران 
در عراق همچني��ن از رایزني مقامات دو كش��ور 
براي كاهش هزینه روادید )ویزا( اربعين خبر داد 
و گف��ت: مقامات عراق ب��راي كاهش هزینه هاي 
این حوزه، قول مساعد داده اند.  اميرشاهي افزود: 
امسال هفت تا هشت ورودي به عراق براي زائران 
ایراني اربعين پيش بيني شده كه بيشتر از مرزهاي 
جنوبي همچون چذابه، مهران و شلمچه خواهد 
بود، ضمن اینكه مسيرهاي هوایي و دریایي عراق 

نيز آماده ورود زائران اربعين هستند. 

بازارگرمبیكاريدرپایانتابستان!
تعدیل نيرو در شركت هاي كوچک و بزرگ، تعطيلي یكي پس از دیگري 
كارگاه ها و سونامي ورشكستگي واحدهاي توليدي، بازار بيكاري را بيش 
از آنچه بود، گرم كرده است. اما حاال در آستانه مهر و در پایان تابستان 
موج فزاینده بيكاري كه بسياري درباره آن وعده داده بودند، جدي تر 
شده اس��ت. بيكاري یا استرس هاي فقدان ش��غل كه به دليل شرایط 
سخت اقتصادي افراد را دچار استرس فزاینده و آستانه تحمل آنها را در 

مواجه با شرایط بيروني كم مي كند. 
چند وقت پيش بود كه معصومه آقاپورعليشاهي نایب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به مشكالت چرخه توليد در كشور گفته بود: 
كشور از سيل بيكاري هم عبور كرده و طبق پيش بيني ها آخر مهرماه 
سونامي بيكاري ایجاد مي شود. رش��دي كه به دنبال خود چالش هاي 
اجتماعي را به دنبال دارد و دقيقاً تأثير مثبت ب��ر نرخ مهاجرت دارد. 
همچنين طبق گفته دبير انجمن قطعه س��ازان نيز مردادماه طي نامه 
رسمي به وزیر كار اعالم شده  بودكه از شهریورماه آماده موج بيكاري 

450هزار نفر در قطعه  سازي ها باشند. 
این فقط بخش��ي از تأكيدات در مورد موج بيكاري اس��ت كه فراتر از 
برنامه ها دامن گير كشور شده است. طبق گفته خضري دیگر نماینده 
مجلس و نيز عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اس��المي، 
بيشترین آمار بيكاري تاریخ كش��ور در این دوره است. نقطه تأسف بار 
اینجاس��ت كه طبق تأكيد وي، 42درصد فارغ التحصيالن دانشگاهي 
بيكار هستند. وي در ادامه به نكته دیگري اشاره كرد كه جمعاً خروجي 
آن استرس و خشونت بيشتر در جامعه اس��ت. خضري به 13ميليون 
جوان ایراني كه از سن ازدواجشان گذشته اس��ت، اشاره كرد و گفت: 
خروجي همه اینها استرس، عصبانيت، خشونت، نااميدي، افسردگي و 

در نهایت مهاجرت و فرار از كشور است. 
واقعاً باید براي چه اندیشيده كرد و به چه كساني گوشزد كرد كه چاره اي 
براي مرهم دردها باشند؟! بازگش��ت وضعيت اقتصادي به تعادلي كه 
الزمه آن است، تنظيم وضعيت آموزش عالي نس��بت به هماهنگي و 
خروجي فارغ التحصيالن نسبت به بازار كار یا تدابيري براي تبعاتي كه 
فشار و استرس بيكاري بر كشور سایه انداخته است منجر به خروجي 

آسيب اجتماعي مي شود؟ !
جاي این نكته، الزم است كه در راستاي چاره اندیشي براي موج بيكاري، 
محمدباقر نوبخت گفته بود: در تالش هستيم فرصت هاي شغلي را تا 
یک ميليون و 33 هزار افزایش دهيم. همچنين چندي پيش یادداشت 
تفاهمي به   منظور اجرایي ش��دن برنامه هاي اشتغال با موضوع »ایجاد 
فرصت هاي شغلي جدید در سال 1397« بين سازمان برنامه و بودجه 
كشور و وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي منعقد شده بود تا طبق آن 

338 هزار شغل محقق شود. 
طبق برآورده��اي س��ازمان برنامه و بودجه 680 هزار نف��ر از جمعيت 
جویاي كار كشور از فارغ التحصيالن دانش��گاهي هستند و 70 درصد 
فرصت هاي شغلي باید به دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص پيدا 
كند. فرصتي كه نه تنها در برنامه شامل حال فارغ التحصيالن مي شود، 
بلكه شرایط اقتصادي موجود سایر فرصت هاي شغلي را از افراد شاغل 

نيز كسب كرده است. 

نيره ساري 

500موكبويژهاربعينحسينيبرپاميشود
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