3

جامعه

www.ebtekarnews.com

اخبار

تاثیر یک ترکیب آنتیباکتریال
استخوان زنان
بر سالمت
ِ

کارشناسان سالمت در یک بررسی جدید به
مطالعه تاثیر ماده ضدمیکروبی تریکلوسان بر
سالمت استخوان زنان پرداختند.
تریکلوسان که یک ترکیب شیمیایی مورد
استفاده در هزاران محصول پرمصرف و
آنتیباکتریال است و برای از بین بردن باکتریها
کاربرد دارد میتواند به سالمت استخوانی در
زنان آسیب وارد کند .متخصصان چینی در
بررسیهای خود دریافتند وجود سطح باالتر از
معمول تریکلوسان در ادرار با کاهش تراکم مواد
معدنی در استخوانها همراه است و میتواند
خطر پوکی استخوان بهویژه در دوره پس از
یائسگی را افزایش دهد .متخصصان اظهار کردند:
پیش از این تاثیر ترکیب تریکلوسان بر تراکم
مواد معدنی استخوان در سلولها و حیوانات
تایید شده بود و این اولین شواهد بهدستآمده از
تاثیر مشابه این ترکیب بر بافت استخوانی انسان
است.
تریکلوسان در انواعی از محصوالت از جمله
صابون ،خمیردندان و دهانشویهها کاربرد
گستردهای دارد .از آنجایی که در این بررسی
متخصصان به آزمایش روی زنانی پرداختند که
در دوران زندگیشان در معرض تریکلوسان
و چندین ماده شیمیایی دیگر قرار داشتند این
مطالعه نقش تریکلوسان در عارضه پوکی
استخوان را تایید نمیکند.
طبق اعالم سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب
تریکلوسان با کاهش سطح برخی هورمونهای
تیروئید مرتبط است و خطر مقاومت باکتریها
ک را افزایش میدهد.
به داروهای آنتیبیوتی 
هرچند ،هیچیک از این خطرات هنوز به طور قطع
تایید نشد ه است .همچنین یکی از متخصصان
آمریکایی از دانشگاه کالیفرنیا در رابطه با نتایج
این مطالعه گفت :تاثیر ترکیب تریکلوسان بر
تغییر زیست شیمی استخوان معقول است.
به گزارش ایسنا به نقل از هلثدی نیوز ،در این
مطالعه متخصصان به بررسی اطالعات نزدیک به
 ۱۹۰۰شرکتکننده زن پرداختند که در فاصله
سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۰جمعآوری شد ه بود.
آنها مشاهده کردند تراکم استخوانی در زنانی که
میزان باالیی از ترکیب تریکلوسان در ادرارشان
وجود دارد کمتر است.

خبر

فردا سالروز یک جنایت جنگی شیمیایی است

واکنش معاون رئیسجمهوری
به کودکآزاری اخیر در بوشهر
در پی کودکآزاری اخیر در بوشهر ،معصومه
ابتکار با انتشار توئیتی به این حادثه واکنش نشان
داد.
به گزارش ایسنا ،معاون رئیسجمهوری در
حساب توئیتری خود نوشت« :با ایرادات جدید
شورای نگهبان ،الیحه حمایت کودکان و نوجوانان
دوباره به کمیسیون قضایی مجلس برگشته ،لطفا
الیحه را زودتر تصویب کنید تا مجریان قانون
بتوانند با پشتوانه قویتری با کودکآزاری مقابله
کنند .معطلی جایز نیست».
براساس اخبار منتشرشده ،پسربچهای که
مدتی در یک کارواش در بوشهر تحت شدیدترین
شکنجههای جسمی و روحی بوده با اخذ مجوز
قضایی توسط اورژانس اجتماعی و همراهی
نیروی انتظامی به بیمارستان منتقل شده است.
این در حالی است که الیحه حمایت از کودکان
و نوجوانان که معاون رئیسجمهوری در توئیت
خود به آن اشاره کرده از سال  ۸۸مطرح و میان
قوا در دست بررسی بوده و با پیگیریهای دولت
و توجه مجلس پس از  ۱۰سال در مردادماه ۹۷
با اکثریت مطلق آراء به تصویب نمایندگان رسید،
اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست
و الیحه جهت اصالح به کمیسیون قضایی ارجاع
شد .این الیحه به دلیل منطبق بودن با مسائل
و شرایط روز مورد توجه فراوان قرار گرفت و
اکثریت نمایندگان آن را یکی از بهترین موارد
کارشناسیشده در حوزه کودک و نوجوانان
دانستهاند.
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شهردار تهران:

حدیث نامکرر سردشت
فردا  7تیر است؛ روزی که به رویدادهای گوناگونی
در تاریخ شناخته میشود .از ترور ولیعهد اتریش-
مجارستان در سارایوو که بهانه آغاز جنگ جهانی
اول شد بگیر تا انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی
و شهادت آیتالله دکتر بهشتی و جمعی از یارانش
که به همین مناسبت بهعنوان روز قوه قضائیه
نامگذاری شده است .اما در این میان 32 ،سال پیش
در چنین روزی ،سردشت ،شهری کوچک در استان
آذربایجانغربی فکر نمیکرد که نامش به تلخی بوی
گاز خردل در تقویم تاریخ این روز ثبت شود.
سالهای پایانی جنگ تحمیلی است .ارتش
بعث عراق پس از هجوم سنگین ناکام اولیه ،با
مقاومتی سنگین مواجه شده و حتی دستاوردهای
سالهای اول جنگ را یکی یکی از دست داده است.
سوسنگرد ،بستان ،خرمشهر و  ...آزاد شدهاند و
ایرانیها حتی به عنوان گرویی ،عزم فاو و بصره را
هم داشتهاند .جنگ فرسایشی ،باعث شده است که
نهتنها امید فتح چندروزه خوزستان و سپس تهران
دورتر از  7سال جنگ به نظر بیاید ،که حتی دیگر به
شوخی شبیه است .شاید همین ناامیدی از پیروزی
م حسین
در جبهه جنگ باعث میشود که صدا 
تصمیم میگیرد سالح ناجوانمردانهای را به جنگ
وارد کند؛ بمبهای شیمیایی! نیروی هوایی عراق،
روز هفتم تیر  ،1366چهار نقطه پرازدحام شهر
کوچک سردشت از توابع استان آذربایجانغربی
را بمباران میکند .حملهای که  110تن از ساکنان
غیرنظامی شهر را به شهادت میرساند و  5تا 8
هزار نفر دیگر را نیز در معرض گازهای شیمیایی
قرار میدهد .فاجعه البته بزرگتر از اینهاست.
چنان که آثار بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی –
بهعنوان فجایع و جنایتهای جنگی که با حملههای
م حسین و ارتش بعث عراق مقایسه
شیمیایی صدا 
میشوند – هنوز بر جا هستند ،آثار شیمیایی نیز
سالها در تن و روان مردمان و خاک این دیار باقی
مانده است.
سردشت در شرایطی نخستین قربانی سالحهای
شیمیایی بود که طبق مقرّرات وضع شده در سال
( ۱۸۷۴کنفرانس بروکسل) و سالهای  ۱۸۹۹و ۱۹۰۷
(کنفرانس الهه) کشورهای متخاصم ملزم شدهاند
که از سرایت جنگ به افراد غیرنظامی خودداری
کرده و افراد غیرنظامی را از صحنهٔ درگیری خارج
کنند و عالوه بر آن طرفین درگیری از گسترش
جبهههای جنگ به مناطق مسکونی منع شدهاند.
هرچند این قواعد پیشتر نیز با موشکباران مناطق
مسکونی شهرهای گوناگون ایران از سوی عراق زیر
پا گذاشته بود ،اما حمله شیمیایی ،روی شدیدتری
از حرکتهای غیرانسانی در جنگ را به نمایش
گذاشت .علیرغم همه این مقررات بینالمللی اما،
جامعه جهانی در مقابل این جنایت رویکردی عجیب
در پیش گرفت .باالخره شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،در قطعنامهای این جنایت را محکوم کرد،
اما این قطعنامه توسط آمریکا وتو شد .با این حال
در اختیار داشتن همین سالحهای شیمیایی – که
البته وجود آنها در خاک عراق هیچگاه اثبات نشد –

رئیس شورای شهر تهران:

تخلفات شهری را نباید با اخذ
جریمه قانونی کنیم

گروه جامعه 32 :سال! دو سال بیش از سه دهه! این عدد ،برای عمر انسان کوچک نیست؛ و اگر بدانیم که هنوز خاک شهری بعد از این همه سال
بوی خردل میدهد و سینه مردمان نجاتیافتهاش از گاز شیمیایی خسخس میکند ،میفهمیم که فاجعه به اندازه کل تاریخ عمر دارد.

عوارض پنهان
یمانده از
باق 
حملهشیمیایی
تنها درد ساکنان
سردشتنیست؛
به طور خاص
مردم سردشت
همچنان از
کمتوجهی به این
منطقهشکایت
دارند
باعث شد که آمریکاییها سالها بعد به عراق حمله
کرده و صدام حسین را سرنگون کنند.
به هر ترتیب ،شاید بتوان بمباران شیمیایی
سردشت – که بارها در جبههها نیز تکرار شد – را در
کنار موشکبارانهای دزفول ،مورد اصابت قراردادن
چند مدرسه در شهرهای گوناگون ایران ،بمباران
زمین فوتبال چوار و ...از فجیعترین جنایتهای
جنگی علیه غیرنظامیان در طول جنگهای تاریخ
دانست که در طول جنگ  8ساله ایران و عراق
اتفاق افتادهاند .عراق حتی در حملههای شیمیایی از
مردم خودش نیز نگذشت .چند ماه بعد ،بمبهای
شیمیایی ،شهر حلبچه را در کردستان عراق در پی
عملیات انفال علیه مناطق کردنشین این کشور،
به گازهای سمی آلوده کردند که در پی آن بنا بر
آمارهای گوناگون از  3تا  5هزار تن از مردم این
شهر که همگی غیرنظامی بودند ،کشته شدند.
همچنین  7تا  10هزار نفر نیز تحت تاثیر این گازهای
شیمیایی ،آسیب دیدند و عوارض این حمله نیز تا به
امروز هنوز در این منطقه دیده میشود.
در جبهههای جنگ نیز ،در اوایل جنگ تحمیلی،
در منطقه شلمچه ،رژیم عراق برای اولینبار به
طور محدود اقدام به استفاده از سالح شیمیایی
کرد و برای دومینبار در منطقه میمک تکرار شد.
عراقیها از آذرماه سال  ،۱۳۶۱به طور پراکنده از
عوامل شیمیایی کشنده استفاده کردند .ابتدا مقدار
لزا) را به
محدودی از سولفورموستارد (عامل تاو 
منظور درهمشکستن سازمان رزمی رزمندگان ایران
در تکهای شبانه مورد استفاده قرار دادند .در سال
 ،۱۳۶۲عراق به کاربرد جنگافزارهای شیمیایی در
پیرانشهر و حوالی «پنجوین» مبادرت ورزید .استفاده
از جنگافزارهای شیمیایی در ب ُعد وسیع توسط عراق

از اوایل زمستان  ۱۳۶۴که رزمندگان ایران توانستند
شهر فاو را تصرف کند ،مجددا ً آغاز شد .در اوایل
سال  ،۱۳۶۶عراق بار دیگر از جنگافزارهای شیمیایی
به طور انبوه در جبهه مرکزی سومار استفاده کرد.
پس از عملیات والفجر ۸در سال  ،۱۳۶۴نیروهای
عراقی به طرز بیسابقهای از مواد سمی شیمیایی
استفاده کردند .حدود  ۷۰۰۰گلوله توپ و خمپاره
حاوی مواد سمی علیه مواضع نیروهای ایران شلیک
شد .در طول  ۲۰روز هواپیماهای عراقی بیش از
 ۱۰۰۰بمب شیمیایی در صحنه عملیات فرو ریختند
و متجاوز از  ۳۰تهاجم شیمیایی علیه هدفهای
غیرنظامی در ایران انجام شد.
برخی محققان و روزنامهنگاران بارها از بیتوجهی
به سنجش آلودگی باقیمانده در مناطقی که مورد
حمله شیمیایی قرار گرفتهاند هشدار دادهاند .با این
حال ،این عوارض پنهان تنها درد ساکنان این مناطق
نیست .به طور خاص مردم سردشت همچنان
از کمتوجهی به این منطقه شکایت دارند .یکی از
اهالی این شهر در این باره به «ابتکار» میگوید:
«سالهاست که مسئوالن کم و بیش در هفتم
تیرماه به یاد سردشت میافتند ،اما این یادآوری تنها
مربوط به همین یک روز در سال است .وعدهها داده
میشود ،اما عملی نمیشوند .حتی همین مراسم
ساالنه هم گاه با بیتوجهی مسئوالن کشوری همراه
است .مثال پارسال مراسم گرامیداشت جانباختگان
حمله شیمیایی سردشت تنها با حضور مسئوالن
محلی برگزار شد و هیچ خبری از مقامات شاخص
کشور نبود» .وی که ترجیح میدهد نامش در این
گزارش برده نشود ،اضافه میکند« :این در حالی
است که بارها فاجعه سردشت را با بمباران اتمی
هیروشیما و ناکازاکی مقایسه کردهاند ،اما میبینیم

که برای سالروز آن حادثه ،مراسم بینالمللی برگزار
میشود و حتی روسای جمهوری کشورهای دیگر از
جمله آمریکا که باعث و بانی این حمله بوده است،
به ژاپن میروند و به درگذشتگان حادثه ادای احترام
میکنند» .این شهروند سردشتی یادآور میشود:
«مدتی صحبت از این بود که سردشت منطقه آزاد
تجاری یا به قولی شهر آزاد تجاری گردشگری صلح
شود ،اما به جز چند تابلو و یک قطعه از قبرستان که
مختص شهدای فاجعه شیمیایی است ،هیچ اثری
از اجرای این روند دیده نمیشود» .وی همچنین
میگوید« :عوارض دیررس شیمیایی میتوانند
سالها پنهان باشند و حتی روی ژنتیک انسانها
اثر بگذارند ،اما همچنان برخی از آسیبدیدگان
حادثه شیمیایی در احراز جانبازی مشکل دارند.
شاید  70تا  80درصد مصدومان آن حادثه نتوانستند
جانبازی خود را احراز کنند» .وی در پایان یادآور
شد« :وعدههای محققنشده مسئوالن بسیار است.
با این حال شاید باید به این مسئله عادت کنیم.
با این حال من حیفم میآید .کشورهایی مثل ژاپن
و اوکراین ،از فجایعی مثل هیروشیما و ناکازاکی یا
چرنوبیل ،فرصتی ساختهاند که هم از تهدید جنگ
یا فاجعه مدیریتی ،ندای صلح به گوش جهان
میرساند و هم به نفع شهروندان و بازماندگان این
فجایع است .سردشت میتوانست مثل خیلی این
مناطق ،نماد گردشگری صلح برای ایران باشد ،اما
نه تنها از این هدف بسیار دور است که از نیازهای
اولیه چنین شهری همچون مراکز درمانی مناسب،
ایجاد مراکز اشتغال و  ...نیز بسیار فاصله دارد .فکر
میکنم پس از گذر  32سال از استنشاق گازهای
سمی ،حاال دود بیتوجهی مسئوالن است که به
چشم سردشتیها میرود».

احزاب به انتخابات شورایاریها نگاه سیاسی نداشته باشند

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه احزاب نباید به انتخابات
شورایاریها نگاه سیاسی داشته باشند ،افزود :باید نگاه صنفی در
انتخابات شورایاریها مد نظر قرار گیرد.
محسن هاشمی رفسنجانی در نخستین گردهمایی اعضای
هیئتهای اجرایی مناطق۲۲گانه پنجمین دوره انتخابات شورایاریهای
شهر تهران گفت :دانشجویان ،نخبگان ،زنان و همه افراد از صنوف
مختلف میتوانند در انتخابات شورایاریها کاندیدا شوند و شورای
شهر تهران را در بهتر شدن محالت یاری کنند .بیتردید نقش
شورایاریها در مدیریت شهری مفید و مؤثر خواهد بود .در این
دوره از برگزاری انتخابات ،داوطلبان میتوانند حداقل سن  ۲۲سال
داشته باشند و این زمینه را فراهم خواهد کرد که حتی دانشجویان با
فرد معافیت تحصیلی بتوانند شورایار محالت شوند .وی ادامه داد:
در دوره قبلی انتخابات شورایاریهای محالت حدود  ۵۴۰هزار نفر
مشارکت داشتند که امیدواریم در این دوره با انجام تبلیغات در فضای

مجازی این آمار افزایش پیدا کند و همچنین شاهد افزایش سه برابری
شرکت در انتخابات شورایاریها همچون شورای شهر باشیم .هاشمی
درخصوص تبلیغات انتخابات شورایاریها نیز تأکید کرد :تبلیغات
نسبت به چهار سال قبل به سمتی پیش رفته که میتوان از فضای
مجازی بیشتر استفاده کرد و این فضا نیز برای چنین تبلیغاتی آمادهتر
است .ضمن آنکه هزینه کمتری در بر دارد و میتواند در پررونق
شدن فضای انتخابات مؤثر باشد .وی در بخش دیگری از صحبتهای
خود ،درگیری سیاسی و جناحی را آسیب به نهاد شورایاریها دانست
و افزود :تقاضا داریم احزاب سیاسی به این انتخابات نگاه سیاسی
نداشته باشند و نگاه صنفی مورد توجه قرار گیرد تا فضای دوقطبی و
چندقطبی ایجاد نشود .در حقیقت متخصصان فارغ از حزب و نگاه
حزبی خودشان را به عنوان داوطلب اعالم کنند و لیستی به معنای
لیست انتخابات شورایاریها ندهند که به این ترتیب این انتخابات
سیاسی نشود .رئیس شورای شهر تهران در خصوص احراز صالحیتها

در این انتخابات نیز گفت :بررسی صالحیتها به صورتی بوده که در
این انتخابات خوداظهاری مد نظر قرار گرفته و پس از آن اطالعاتی که
افراد دادهاند بررسی میشود و اگر دروغ باشد خود به خود اعتبارنامه
صادر نخواهد شد .در انتخابات مجلس اگر نمایندهای به صالحیت
نماینده دیگری معترض باشد میتواند اعتبارنامه برای تحقیق بازگردد
اما چنین موضوعی در شورایاریها وجود ندارد و اگر در خوداظهاریها
مشکلی رؤیت شود الزم است برخورد مناسب صورت گیرد .وی ادامه
داد :فرمانداری و وزارت کشور کمک میکنند که با روش الکترونیکی
شدن شمارش آرای این انتخابات روند کار تسهیل شود .صندوقها و
تجهیزات الزم در این زمینه تأمین خواهد شد و اولین بار است که در
تهران به این روش انتخابات برگزار میشود .نباید شکی در صیانت آرا
وجود داشته باشد چرا که الکترونیکی شدن انتخابات روشی علمی و
بدون احتمال تقلب است .از طرفی سرعت عمل نیز در شمارش این
آراء افزایش مییابد.

شهردار تهران در جمع مدیران حقوقی
شهرداریهای کالنشهرها گفت :شایسته
نیست قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف
کرد با گرفتن جریمه آن تخلف را قانونی کنیم.
پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست
مدیران حقوقی شهرداریهای کالنشهرها
گفت :در قانون اساسی جایگاه شوراها و
شورایعالی استانها در ظرفیت یک قوه دیده
شده است؛ استناد من برای این حرف این
است که در قانون اساسی به دولت و به نظر
برخی به قوه قضائیه و شورایعالی استانها
اجازه ارائه الیحه به مجلس داده شده است.
البته ما از این ظرفیت استفاده نکردهایم
شاید به این دلیل که عقبه حقوقی منسجمی
نداشتیم .ما باید این جایگاه را حفظ کنیم و
از این ظرفیت ب ه درستی برای حل مشکالت
نظام مدیریت شهری استفاده کنیم .وی
افزود :از سوی دیگر ظرفیتهایی در قوانین
عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در
مواد  99و  100قانون شهرداریها ،بخشی از
وظایف در حاکمیت محلی تعریف میشود.
وضعیت مالی شهرداریها باعث شده تالشی
برای تحقق این وظایف صورت نگیرد .به طور
نمونه ،ما در کالنشهرها وظیفه حفظ و کنترل
حریم را داریم و قانون شهرداریها ما را در این
زمینه موظف کرده است .امروزه اما به دالیل
مختلف این ماموریت از سوی حاکمیت و
شهرداریها ضعیفتر اعمال میشود .عوامل
دیگری همچون کمیسیون ماده  100وجود
دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این
کمیسیون چشمداشتی داریم .شهردار تهران
گفت :هدف اصلی کمیسیون ماده  100در واقع
قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی
که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این
کمیسیون دارند که اشتباه است؛ حتی برخی
برای آن در بودجه درآمدی در نظر میگیرند.
شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی
از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه ،آن تخلف را
قانونی کنیم .نسبت به این موضوع در دولت،
مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده
است و ما هم آن را دنبال میکنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش
درآمدهای پایدار شهرداریها تاکید و عنوان
کرد :دو الیحه در مجلس داریم که یکی الیحه
مالیات بر ارزش افزوده است که تالش شده
سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده
حفظ شود و دیگری الیحه منابع مالی پایدار
است که نمیدانم در این مجلس مطرح
میشود یا نه؟ اما تصویب این لوایح میتواند
حداقل نیاز ما برای ماموریتمان در مدیریت
شهری را تامین کند ،هر چند که باید در
هزینههای جاری صرفهجویی کنیم .براساس
گزارش شهرنوشت ،شهردار تهران در پایان
به ظرفیتهای کمیسیونهای ماده  5اشاره
و تصریح کرد :درست است دبیرخانه این
کمیسیون در اختیار شهرداریها نیست،
اما شهرداریها در این کمیسیونها نقش
تعیینکنندهای دارند؛ کمیسیون ماده 5
موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی
برای انعطاف بخشیدن به طرحهای توسعه
اماکن شهری است نه کسب درآمد .متاسفانه
در این زمینه هم از مسیر خارج شدهایم و باید
از این ظرفیت درست استفاده کنیم .بسیاری
از ناهنجاریهای امروز شهری به دلیل همین
اشتباه است.

راهکارهای وزیر سابق و سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکالت
سرپرست وزارت آموزشوپرورش با اشاره به انتقادهای صاحبنظران در
سراسر جهان ب ه نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد :منتقدان میگویند این نظام
نابرابریهای جامعه را در مدرسه تثبیت ،تشدید و تشریع کرده است لذا برای
شکستن این حصار باید عدالت آموزشی را اجرا کنیم.
سید جواد حسینی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان ،مشاوران
وزیر ،مدیران کل ستادی و مدیران کل آموزشو پرورش استانهای کشور،
ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات سیدمحمد بطحایی با اشاره به اینکه باید
برنامههایی را در اولویت داشته باشیم ،اظهار کرد :اولین برنامه این است که
بپذیریم مدارس را پرکار کردهایم و در این حالت مدرسه توانایی انجام کار
کیفی نخواهد داشت و فقط وقت میکند برای دستوراتی که از سطوح باالتر
دادهشده است آمارسازی کند .وی دومین برنامه را ورود آموزههای سند تحول
بنیادین به مدرسه دانست و گفت :برای این کار استقرار نظام جامع پایش نیاز
است و سیستمهای کنترلی مدیریتی اجرای سند تحول بنیادین باید راهاندازی
شود .وی سومین برنامه را اجرای بیانیه گام دوم انقالب دانست و اظهار کرد:
برنامههای آموزشو پرورش را از بیانیه گام دوم انقالب جدا کنیم و برای اجرای
بیانیه گام دوم برنامه جداگانه داشته باشیم.
ش و پرورش در
حسینی چهارمین برنامه را سهیم کردن همه شرکای آموز 
اجرای سند تحول بنیادین عنوان کرد و گفت :در این مسیر خانوادهها ،دولت

و دستگاههای بسیاری شریک ما در اجرای سند تحول بنیادین هستند و باید
نظامنامه تعامل با سایر دستگاهها را تدوین کنیم و میز گفتوگو با شرکای
خودمان همچون خیرین ،صاحبنظران ،نهادها ،تشکلهای شناسنامهدار و
 ...داشته باشیم .سرپرست وزارت آموزشو پرورش با بیان اینکه با تمام وجود
مشکالت را میفهمم و اعتقاد دارم میتوان این مشکالت را کاهش داد ،گفت:
نیاز به چهار نوع استاندارسازی در فضا و تجهیزات ،منابع انسانی ،منابع مالی
و فرآیندها و پیامدهای آموزشی و پرورشی داریم و اولویتهایی را در این راستا
باید مدنظر قرار بدهیم .وی با اشاره به انتقادهای صاحبنظران در سراسر
جهان ب ه نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد :منتقدان میگویند این نظام تعلیم و
تربیت نابرابریهای جامعه را در مدرسه تثبیت ،تشدید و تشریع کرده است
بهطوریکه افراد برخوردار توان استفاده از آموزش باکیفیت را از پایینترین تا
باالترین سطوح آموزشی دارند و لذا نظام تعلیم و تربیت برخالف اصول اولیه
تشکیل خود منجر به ایجاد نابرابریهای بیشتر میشود و در این راستا تشکل
غیردولتی در کشور به ثبت خواهد رسید که در استانها محرومترین مناطق
را موردتوجه قرار دهند.
حسینی اظهار کرد :دومین انتقاد به ذهنی شدن نظام آموزشی است
که برای توانستن و زیستن نیست لذا توسعه مهارتهای حرفهای را برای
ش و پرورش افزود:
این نقد در دستور کار داریم .سرپرست وزارت آموز 

سومین انتقاد این است که آموزش و پرورش قرار بود افراد را با تفکر
واگرا ،خالق و نقاد تربیت کند که در انجام این کار موفق نبوده است،
لذا تالش میکنیم تا با اصالح فرآیندها و روشها بر مبنای سند این نقد
را هم پاسخگو باشیم.
به گزارش معاونت اطالعرسانی و روابطعمومی آموزشو پرورش ،وی با
بیان اینکه تمرکززدایی و توسعه مشارکتها را باید مدنظر قرار دهیم ،گفت:
ترویج تربیت اخالقی و دینی در نظام آموزشی باید هدفگذاری و اجرایی شود
و فرهنگ دینی باید در دل آموزشو پرورش ساری و جاری شود .حسینی با
بیان اینکه مهمترین پروژه در آموزشو پرورش پروژه مهر در راستای ساماندهی
مدارس در جهت شروع سال تحصیلی است ،گفت :کنترل و پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی ،فعالیتهای ورزشی و تربیتبدنی ،مدیریت بهینه بر
منابع و مصارف ،اوقات فراغت با رویکرد هنری ،ورزشی ،حرفهای و دینی،
ثبتنام و هدایت تحصیلی دانشآموزان ،پیگیری مطالبات فرهنگیان و طرح
رتبهبندی معلمان را در اولویتهای خود قرار دهیم.
سیدمحمد بطحایی ،وزیر سابق آموزشو پرورش نیز طی سخنانی در این
همایش اظهار کرد :افزایش تعارض در سازمانها منجر به کاهش عملکردها
میشود لذا باید یکی از مهمترین اولویتها و استراتژیها مدیریت تعارض
باشد .وی افزود :تعارض فینفسه پدیده بدی برای جامعه نیست اما اگر

از حدی باالتر برود آثار مخربی بر جای میگذارد و اگر تعارض را با تضاد
هممعنی کنیم به معنای این است که بین افراد و نهادها تضادهایی در
اولویتها ،روشها و هدفها وجود دارد.
بطحایی با اشاره به اینکه تعارض نشاندهنده اختالل در سازمان نیست،
اظهار کرد :گاهی مدیران سازمان این تعارض را ایجاد میکنند و البته گاهی
تعارض موجب تالش و انگیزه بیشتر افراد میشود اما با افزایش تعارض،
عملکرد کاهش پیدا میکند .وزیر سابق وزارت آموزشوپرورش اضافه کرد:
سطح تعارض در کشور ما به خط قرمز خودش رسیده و آشکار شده است
که آثار تخریبی آن باال رفته است لذا باید یکی از مهمترین اولویتها و
استراتژیها مدیریت تعارض باشد و برای حرکت در این مسیر تالشهای
م شده است .وی تصریح کرد :در ساختار سیاسی کشور مراجع
بسیاری انجا 
تصمیمگیر ،باید با تصمیمهای خود تعارضها را کاهش دهند و اگر با
سخنرانی ،مصاحبه و پیگیریها در جهت تعارضات باشیم در جهت خالف
منافع ملی گام برداشتهایم .بطحایی اظهار کرد :بسیاری از مسائل آموزشو
ن سازمان حلوفصل شود و در فضای خطیری که کشور با
پرورش باید درو 
آن مواجه است با هوشمندی کامل اختالفاتی که ناشی از تعارض را مدیریت
کنیم چراکه اهمیت مدیریت تعارض از اندیشیدن و تفکر برای یک مدیر ارشد
مهمتر است.

