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گزارش

چشمانِ بسته حاشیه سازان

بر مقابله دولت با حاشیه نشینی

اشتغال  22هزار مددجو
از طریق کاریابی در
سال گذشته

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر این که توانمند سازی مددجویان از اولویت های اصلی این نهاد است ،گفت22 :هزار مددجوی کمیته
امداد امام خمینی از طریق کاریابی در سال گذشته مشغول کار شدند.
حقگویان با اشاره به این که در سال  79 ،95هزار و  165مددجوی کمیته امداد ،آموزشهای مهارتی در حوزه اشتغال دیدهاند ،گفت :مددجویان کمیته امداد آموزش های
مختلفی از جمله در حوزه کشاورزی و دامپروری را فرا می گیرند .در این مدت  186هزار و  373مددجو که در حرفه ای مشغول کار هستند نیز ،آموزش های بازآموزی
را فرا گرفتند.

یک بام و دو هوای تولید برق از زباله در تهران

شهال منصوریه

حاشــیه نشینی و گســترش آن در پی ســال ها رکود ،تنگناهای معیشتی،
افزایش مشکالت ســاکنان روستاها و شــهرهای کوچک و معضالتی چون
بیکاری میراثی اســت کــه کارنامه دولت یازدهــم در زدودن آن تردیدناپذیر
اســت .با این حال ،منتقدان روند مقابله با حاشیه نشینی را نقطه ضعف دولت
میانگارند.
نخســتین مناظره شــش نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
در حالی برگزار شــد که در این مناظره سه ساعته ،نامزدها درباره برنامه ها و
دیدگاه های خــود در حوزه اجتماعی به بحث پرداختند .در این میان ،موضوع
حاشیه نشــینی یکی از محورهای مورد بررســی نامزدها بود که هر یک ،به
عوامل رویش حاشیه نشینی و راهکار جلوگیری از گسترش آن اشاره کردند.
به گــزارش ایرنا نادیده انگاشــتن تــاش های دولت بــرای رفع چالش
حاشیهنشــینی هم حربه ای است که طی سال های اخیر به ویژه در بحبوحه
انتخابات از نظر منتقدان یا مخالفان دور نمانده اســت .در این ارتباط ،مدیریت
غلط منابع آبی ،تقســیم بندی نامتناسب منابع انسانی با ظرفیت های زیستی،
توزیع نامتعادل ثروت ،بی توجهی به بهداشت و درمان و سالمت روحی روانی
و صرف بودجه های هنگفت و اقدام های ناکافی ،بخشــی از اتهام هایی بود
که از کمان رقبا به سمت دولت یازدهم رها شد .این در حالی است که بررسی
واقعیت های این پدیده در گذشــته و حال خود پاســخی به ادعاهای یادشده
است.
آمایش سرزمین؛ مانع رویش سکونتگاههای حاشیهای
حاشیهنشینی و چگونگی برخورد با آن طی چهار سال اخیر به یکی از مسائل
عمده برای دولتمردان و مسووالن برنامه ریز تبدیل شد .تجربه هم نشان داده
است که دولت ها با اعمال فشار و ایجاد محدودیت و محرومیت نمی توانند به
این معضل خاتمه داده یا از رویش سکونتگاههای حاشیه ای جلوگیری کنند.
در حال حاضر دســت کم  11میلیون نفر در حاشیه شــهرها روزگار به سر
میبرند که وضعیت نامناســب زندگی در این مناطق ،وضع آنان را از مشــقت
بار کرده است.
دولــت یازدهم با آگاهی از این وضعیت ،توجه به اقتصاد روســتاها از طریق
شــناخت ظرفیت های اشــتغال زایی و مهارت آموزی متناســب با منطقه و
همچنین توســعه درآمد ملی و منابع داخلــی را در پیش گرفت و تالش کرد
با ارائه بســته های حمایتی به روستاها و در نتیجه کارآفرینی به روند کاهش
مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت ببخشد.
چتر گسترده بیمه سالمت بر سر حاشیه نشینان
حاشیه نشینان با تالش دولت یازدهم ،زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی
در قالب طرح تحول نظام ســامت قرار گرفته اند؛ موضوعی که «سیدحسن
قاضی زاده هاشــمی» وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی به تازگی در
مورد آن گفته است 80 :درصد جمعیت حاشیه نشین زیر پوشش هیچ بیمه ای
نبودند و وزارت بهداشت و درمان بر اساس سیاست عدالت محورانه و حمایت
از محرومان دولت تدبیر و امید و اولویت پوشــش بیمه ای همه مردم اقدامات
بسیار با ارزشی در این حوزه انجام داده است.
وی افزود :فقط در مشــهد که یکی از بزرگترین جمعیت های حاشیه نشین
را با رقم یک میلیون و  282هزار نفر در هشت پهنه و  66محله دارد ،خدمات
دولت در حوزه بهداشــت و درمان قابل توجه اســت و در مشهد ،همه حاشیه
نشــینان تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفته اند و به ازای هر هزار نفر،
یک کارشناس بهداشت و به ازای هر  45تا  50هزار نفر ،یک مرکز بهداشتی
درمانی را ه اندازی شــده و خدمات بهداشتی ،دندانپزشکی ،مراقبت های پیش
از بارداری و تغذیه ای را به مردم ارایه می دهند.
تشــکیل شــورای بازآفرینی و کارگروه ویژه ســاماندهی
حاشیهنشینی
وضعیت فرهنگی حاشیه نشین ها و هماهنگ نشدن آنان با فرهنگ شهری
زمینه ســاز چالش های امنیت عمومی اســت؛ موضوعی که دولت یازدهم به
راحتــی از کنار آن نگذشــته و با برخورد علمی ،دقیق و کارشناســانه ،به رفع
مشکالت این قشر از جامعه پرداخته است .به همین منظور ،شورایی با عنوان
شورای بازآفرینی حاشیه نشینی ایجاد شد.
در همین ارتباط« ،عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشــور در گزارشی درباره
عملکرد این وزارت خانه در دولت یازدهم از تشــکیل کارگروه ویژه ساماندهی
حاشیهنشــینی در شــهرها خبر داد و اعالم کرد با توجه به اینکه این موضوع
یک موضوع میانبخشی است و دولت ،مجلس و قوه قضاییه باید در ساماندهی
آن همکاری کنند ،شورای اجتماعی ،کارگروهی برای سیاستگذاری و تدوین
احکام قانونی برای ساماندهی این مساله ایجاد کرده است.
رحمانیفضلی همچنین اظهار داشت :علیرغم اینکه برنامههای کوتاهمدت
برای ســاماندهی حاشیهنشــینی در شــهرهای بزرگ در اولویت اســت اما
برنامههای بلندمدت نیز در این زمینه تدوین خواهد شــد تا در برنامه ششــم
توسعه گنجانده شود.
شناسایی زنان حاشیه نشین و رصد مسائل آنان
ناامنی ،پایین بودن شــاخص های ســامت و رفاه در میان زنان سرپرست
خانوار و مشــکالت اقتصادی ،بر زنانه شــدن مهاجرت و حاشــیه نشینی در
مناطق محروم را دامن زده است؛ موضوعی که دولت یازدهم از طریق تشکیل
کارگــروه تحکیم و تعالی خانواده شــورای اجتماعی کشــور ،تحول وضعیت
ســامت ،بهداشــت ،آموزش و امنیت زنان و دختران مناطق حاشیهای را در
دســتور کار قرار داد.در همین زمینه« ،فهیمه فرهمندپور» مشاور وزیر کشور
در امور زنان در نشســت خبری که چندی پیش به منظور ارایه عملکرد وزارت
کشــور در حوزه زنان برگزار شد ،رصد مسایل خاص زنان و خانواده در مناطق
حاشیهنشــین را از جمله فعالیتهای وزارت کشور در دولت یازدهم دانست که
با کمک و همکاری کارشناســان حوزه زنان وزارتخانههای بهداشت ،علوم،
آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی انجام میشود.
در این میان« ،شــهیندخت موالوردی» معاون رییسجمهوری در امور زنان
و خانــواده بهعنوان متولی اصلی حوزه زنان و خانواده در کشــور هم توســعه
نامتوازن و مهاجرت را سبب توسعه حاشیهنشینی دانست و یکی از برنامههای
دولت در برنامه ششم را رسیدگی به مسایل حاشیهنشینی و زنان حاشیهنشین
پیشــین دولتمردان می توان
عنــوان کرد.به طور کلی و در ادامه تالش های
ِ
گفت در راســتای بهبود وضعیت حاشیه نشــینان ،توجه به خرده فرهنگ ها،
افزایش نهادهای نظارتی و بهینه ســازی زیستگاه ها در این مناطق می تواند
در کنار خدمات بهداشــتی و درمانی ،از تبدیل شدن این فضاها به یک معضل
اجتماعی و امنیتی جلوگیری کند .همچنین ،رفع تنگناهای پیش روی حاشــیه
نشــینی بارها موضوع توصیه های رهبر معظم انقالب قرار گرفته و ایشان به
صراحت و مکررا از مســووالن خواســتهاند تا برای مقابله با آســیب های آن
اقدامهای عملی را صورت دهند.

زباله را طالی کثیف میخوانند .این نامگذاری از آن جهت
صورت گرفته که مواد بــه ظاهر زائد و دور ریختنی عالوه
بر اینکه میتوانند برای عده ای منبع درآمد باشــد ،منبعی
برای تولید انرژی اســت .در بیشتر کشــورهای دنیا ،زباله
منبعی برای تولید انرژی اســت و زبالههایی که جمعآوری
و در کورههایی مخصوص نگهداری شــده تا گاز تولید شده
توربین دستگاه را برای تولید نیروی برق بهحرکت در آورد.
به عنوان مثــال مرکز بازیافت و تبدیــل زباله به انرژی
برق شــهر پاریس در نزدیکی رود سنت قرار دارد .این مرکز
بازیافت در ســال 2008به جای مرکــز بازیافت قبلی که از
ســال 1965فعالیت میکرد مورد بهرهبرداری قرار گرفت تا
همــه 460هزار تن زباله تولیدی ســاکنین حومه پاریس به
مرکز دفن زباله منتقل نشود .این مرکز که ایسنه نام دارد با
میزان انرژی برقی که تولید میکند پاسخگوی نیاز ساکنان
یک میلیونی حومه شــهر پاریس است که ساالنه 460هزار
تــن زباله خانگی تولیــد میکنند .این مرکــز از زبالههای
تولیدی در یک ســال 52مگاوات الکتریسیته تولید میکند
که این میزان انرژی میتواند پاســخگوی نیاز 79هزار خانه
مسکونی و آپارتمان باشد.
حال ،زباله ،این طالی کثیف که قرار بود در تهران برق ۲
مگاواتی تولید و چراغ برخی از خانه ها را روشن کند ،یکی از
موضوعات مهمی است که این روزها پایش به مناظرههای
انتخاباتی باز و به بحث داغ تبدیل شده است .در این کارزار
انتخاباتی از یکســو مســئوالن شــهرداری و در راس آنها
قالیباف نامزد انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری مدعی
هســتند که سالهاست از زبالههای شهر برق تولید میشود
و درصد زیادی از زبالهها از مبدا تفکیک میشوند و در دیگر
ســو ،گروهی از مدیران از جمله برخی اعضای شورای شهر
بر این نکته باور دارند که نه تنها شهرداری تهران نتوانسته
برای تفکیک زباله از مبدا کاری انجام دهد ،بلکه تولید برق
از زبالــه نیز در حد یک ادعــا باقی مانده و در عمل نور این
طالی کثیف خانهای را روشن نکرده است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران جمعآوری
زباله در پایتخت را قصــه پرغصه بیان کرد و با بیان اینکه
واقعــا نمیدانیم در مورد وضعیت جمعآوری ،انتقال و امحاء
زبالههای تهران باید افتخار کنیم یا از این وضعیت شرمنده
باشــیم ،گفت :در تهران نه تنها از زباله برق تولید نمیشود
بلکــه از تفکیک زباله از مبدا که حتــی در عقبافتادهترین
شهرهای دنیا انجام شده ،عاجز هستیم.
محمد حقانی در مورد ادعای شــهرداری مبنی بر تفکیک
زبالــه  19درصد از زبالههای شــهر تصریح کرد :حداکثر 4
درصد زبالههای شــهر از سوی شهروندانی که دغدغههای
زیســتمحیطی دارند با تحویل زبالههای تفکیک شده به
کیوســکهای بازیافت از مبدا ،تفکیک میشود در صورتی
که  15درصد از زبالهها از جانب زبالهگردها تفکیک میشود
که البته شــهرداری تهران عملکرد زبالهگردها را به حساب
خودش منظور میکند.
رئیس کمیته محیط زیســت شورای شهر تهران در مورد
ادعای تولید بــرق از زباله گفت :احتماال آقایان با طرح این
ادعا قصد شوخی داشتند چرا که در حال حاضر یک کارخانه
چینی درجــه  2تولید برق از زباله بــا ظرفیت  200تن در

رئیس مرکــز برنامهریــزی منابع
انســانی وزارت آمــوزش و پرورش
از تشــکیل کارگروه تامیــن معلمان
آینده در آمــوزش و پرورش خبر داد
و گفت :طــی  10ســال آینده 640
هزار فرهنگــی در آموزش و پرورش
بازنشسته خواهند شد.
اســفندیار چهاربنــد در نشســت
خبری وزیــر آموزش و پــرورش به
مناســبت هفته معلم ،درباره وضعیت
نیروی انســانی آموزش و پرورش در
آینده گفت :در طول  10ســال آینده
 640هزار نفــر در آموزش و پرورش

کهریزک وجود دارد که اغلب روزهای سال تعطیل است.
وی با بیان اینکه ممکن اســت ایــن کارخانه چند روز در
ســال فعال و به صــورت نمادین کار کنــد ،گفت :اگر این
کارخانه حتی به صورت  24ساعته و با تمام ظرفیت هم کار
کند ،قادر نیســت  3درصد از  7500تن زباله شهر تهران را
به برق تبدیل کند!
رئیس کمیته محیط زیســت شــورای شهر تهران با بیان
اینکه مسئوالن شهری تهران باید بگویند برق تولید شده از
زباله در کجا به مصرف میرسد و المپ کدام خانه را روشن
میکند؟ گفت :هربار که به این کارخانه رفتهام تعطیل بوده
است .ضمن اینکه بعید میدانم کارخانه مورد ادعا در صورت
فعالیت تمام وقت نیز قادر باشد برق مورد نیاز یک المپ 60
وات را تامین کند.
حقانی در پاسخ به این سوال که مسئوالن شهری عنوان
کردهانــد که وزارت نیرو برق تولیدی از زبالههای شــهر را
نمیخرد ،گفت :وزارت نیرو با شــهرداری تفاهمنامه خرید
برق امضا کرده امــا از آنجایی که کارخانه تولید برق عمده
روزها تعطیل بوده است و برقی تولید نکرده ،وزارت نیرو نیز
از خیر تفاهمنامه گذشــته ،چراکه ایــن وزارتخانه نمیتواند
منتظر بماند که یک روز برقی از این کارخانه تولید شود.
رئیس کمیته محیط زیســت شــورای شهر تهران با بیان
اینکــه به جای آنکه زبالههای تهران بــه عنوان یک منبع
درآمد پایدار به مزایده گذاشــته شــود متأسفانه به مناقصه
گذاشــته میشود ،در شــرایطی که میتوانیم دهها و صدها
میلیارد تومان در سال بابت بازیافت زبالههای پایتخت درآمد
داشــته باشیم ،اما میبینیم نه تنها درآمدی وجود ندارد بلکه
ســاالنه  519میلیارد تومان بودجه تنهــا برای جمعآوری،
انتقال و دفن زباله به طور مســتقیم به پیمانکاران پســماند
داده میشود.
حقانی با بیان اینکه با پولی که هر ســال برای جمعآوری
زباله هزینه میشــود ،میتوان حداقل ســالی  650دستگاه
اتوبوس دو کابین خریداری کرد ،گفت :متاســفانه انتخاب
پیمانکاران جمعآوری زباله در تهران گزینشی است و اغلب
شرکتهای پیمانکاری تخصصی در این زمینه ندارند و یکی
از دالیلی که در زمینه مدیریت پســماند در تهران ناموفق
بودهایم انتخاب نادرست پیمانکاران است.
نماینده مردم تهران با تاکید براینکه پروژههای شهرداری
در انحصار افراد خاص اســت ،گفت :آقای قالیباف هیچگاه
اجــازه ورود نیروهــای کارآمد به مناقصــات و پروژههای
شهرداری را نمیدهد.
طیبه سیاووشــی ،دربــاره ادعاهای قالیبــاف در مناظره
انتخاباتی اظهار کرد :اظهارات ایشان برنامه محور نبود ،بلکه
تنها طرف مقابل را به چالش میکشیدند و بیشتر برنامههای
دولت یازدهم را هدف قرار داده بود.
او با بیان اینکه آقای قالیباف گزارش عملکردی را از شهر
تهران ارائه میداد که بخشــی از ایــن گزارش ایدهالهای
مردم تهران اســت ،گفت :آنچه که آقای قالیباف به عنوان
عملکردش در شــهرداری مطرح کرد در حقیقت آرزوهای
مردم تهران است که هنوز تحقق پیدا نکرده؛ مانند کمربند
فضای ســبز ،که آقای قالیباف معتقدنــد؛ در اطراف تهران
کشــیده شــده ،در حالی که این موضوع هنوز تحقق پیدا
نکرده است.
عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس دهم افــزود :ما در
پایتخت هنوز نتوانســتهایم تفکیک زباله از مبدا را داشــته
باشــیم و همچنان شاهد کودکانی هستیم که در سطلهای

زباله خم میشــوند و کار تفکیک زباله که وظیفه شهرداری
اســت و باید از مبــدا صورت گیرد را انجــام میدهند .این
نیروها در حقیقت در خدمت شــهرداری هستند و شهرداری
خود واقف است که اینها چه نقش مفیدی را ایفا میکنند و
ی که انجام
از اینها سوءاستفاده میکند و با حداقل هزینها 
میدهد ،این بازیافت را انجام میدهد.
سیاووشــی با بیان اینکه ما در ایــن زمینه با متخصصان
بسیاری جلسه داشــتیم ،گفت :کارشناسان معتقدند امروزه
دیگر نیازی به تفکیک از مبداء هم نیســت و با تکنولوژی
روز دنیا میشــود بازیافت و تفکیک را انجــام داد و از آن
ســوخت و دیگر موارد را تامین کرد .اما متاسفانه شهرداری
تهران این نیروهای متخصص را به همان دالیلی که مطرح
شد نمیپذیرد.
ادعای تولید برق از زباله چقدر صحت دارد؟ /چرا تا امروز
رقم تولید انرژی برق از زبالهها اعالم نشده؟
ماجــرای تولید بــرق از زباله ها به شــهر تهران محدود
نمیشــود ،اما موضوع این است که بسیاری از تحلیلگران و
حتی اعضای شورای اسالمی شهر تهران می گویند به علت
مقرون به صرفه نبودن این طرح ،تا کنون گزارش مستندی
برای این کار ارائه نشده است.
سخنگوی فراکســیون اصالحطلبان شورای شهر تهران،
از منتقــدان صحبت های قالیباف در مناظره بود ،وی گفت:
در جلسه علنی شورای شهر تهران باقرصاد ،رئیس سازمان
پسماند ،ادعا میکند که نمیتوانیم از زباله برق تولید کنیم،
چراکه وزارت نیرو برق تولیدی را به قیمت مناسب نمیخرد
و هفته گذشته نیز در کانال معاونت برنامهریزی ،مسووالن
امر باز هــم ادعا کردند که چون دولت همکاری مناســبی
ندارد ،نمیتوان برق تولید کرد ،اما از ســوی دیگر شــاهد
هســتیم که در مناظره ،یکی از نامزدها میگوید که از زباله
برق تولید میکنیم و جای سوال است که باالخره برق تولید
میشود یا نه!؟
بهگفته تندگویان "اگر ادعای این نامزد انتخابات مبنی بر
اینکه از زباله برق تولید میشود را بپذیریم ،جای سوال است
که چرا تا امروز رقم تولید انرژی برق اعالم نشده و اگر برق
تولید میشــود چرا تاکنون فروخته نشده است و در طی ۱۲
سال اخیر هیچ دستاورد و درآمدزایی نداشتهایم! "
وی بر این باور اســت که "اگر از زبالههای شــهر درآمد
داریم ،چرا ردیف بودجه  ۱۴۰۰میلیارد تومانی برای سازمان
پسماند قرار داده شده؟ به نظر میرسد ادعاهای مطرح شده
درســت نیست و حتی در زمینه تفکیک زباله نیز هیچ اقدام
جــدی صورت نگرفته و میتــوان آن را در زندگی دید ،به
گونهای که به عنوان یک شــهروند هیچکداممان تفکیک
زبالــه ندیدهایم و میبینیم که همه مخــازن ،زبالهها را در
هم میریزند و این در حالی اســت که که طی این  ۱۲سال
هیچ گونه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه تفکیک زبالهها
انجام نشــده و البته چند ماهی اســت که پایگاههایی برای
تهویه زباله خشــک در نقاط مختلف شهر ایجاد شده است؛
اما کجای دنیا شــهروند موظف اســت زباله خشک خود را
تحویل بدهد و نقش شهرداری در این زمینه کجاست؟ "
این صحبتها در حالی اســت که طبق ادعای مسئوالن
شهری حدود  ۹۵درصد زبالههای تفکیک شده شهر تهران
بازیافت میشــود و  ۵درصد باقی ،زبالههایی است که مردم
به اشتباه تفکیک میکنند و قابل بازیافت نیستند.
در همین راســتا جعفری ،مدیرعامل ســازمان مدیریت
پســماند ،معتقد اســت که "روزانه نزدیک به  ۱۱هزار تن

اجتماعی

پســماند تر و خشک از سطح شــهر تهران و شهرکهای
اطراف آن جمعآوری و برای پردازش به مجتمع پردازش و
دفع آرادکوه منتقل میشود؛ بخشی از آنها سوزانده شده و
قسمتی هم به کمپوست تبدیل میشود" .
بهگفته وی «میانگین تفکیک پســماند تر و خشــک در
پایتخت  ۱۸.۶درصد اســت؛ به طوری که در بعضی مناطق
ایــن میزان باالی  ۲۴درصــد و در برخی دیگر نیز کمتر از
 ۱۸درصد است» .
از سوی دیگر طبق اخبار موجود میتوان در باره این ادعا
گفت که از اردیبهشــت ماه سال گذشته کارخانه تولید برق
در شمال شــرق تهران راهاندازی شــد که طبق گفتههای
مســووالن ،در همان زمــان این کارخانه قــادر به تولید ۲
مگاوات برق در هر ســاعت بــوده و میتواند برق  ۳۰هزار
المــپ  ۱۰۰واتی را تامین کند که این معادل برق مصرفی
 ۵۰۰خانوار است.
البتــه گمانهزنیهایی مبنی بر متوقف شــدن فعالیت این
کارخانه وجود دارد.
از ســوی دیگر ادعایی مبنی بر تولید برق در مرکز زباله
کهریزک مطرح شده که تاجران  -بنیانگذار سازمان بازیافت
 نکاتــی را در این خصوص مطرح کــرد مبنی بر این که«این زباله ســوز با ظرفیت  ۲۰۰تن در اواخر ســال ۱۳۹۴
راهاندازی شــد .اگر فرض بر این بگذاریم که دقیقا  ۲۰۰تن
زباله در روز دریافت کنــد و اگر طرح هاضم بی هوازی در
آبعلی که ســال  ۱۳۹۳راهاندازی شــد را نیز در نظر بگیریم
 ۳۰۰تــن زباله نیز از این قســمت دریافت و در مقابل برق
تولیدکند میشــود  ۵۰۰تن ،اما این در شــرایطی است که
 ۸۰۰۰تن زباله در شهر تهران تولید میشود که مابقی تنها
در یک جداسازی ســاده باقی مانده است؛ لذا باید گفت که
اگر این  ۵۰۰تن نیز منجر به تولید برق شود که جای شائبه
وجود دارد مشــکالت زیادی را در فرودگاه امام خمینی (ره)
ایجاد کرده است».
او حتی تاکید کرد که «به اعتقاد من غیر واقعی حرف زدن
ارزش فریب مردم را ندارد».
گرچه بــرای عملیاتی شــدن این وعده کشــور چین و
ســوئیس تمایل به ســرمایهگذاری و همکاری در ایران را
داشــتند ،اما اطالعات دقیقی درباره میــزان تولید و تحقق
تفاهمنامههای امضا شــده در این باره وجود ندارد و با توجه
به اینکه این مساله ذهن مردم را مشغول کرده انتظار میرود
که مســووالن اطالعات دقیقی را در این باره منتشر کنند و
صرف انتقاد و سکوت موضوع را مسکوت نگذارند.

بازنشستگی  640هزار فرهنگی تا  10سال آینده

بازنشسته میشــوند ،در واقع از سال
 96تــا  320 ،99هزار نفر و از ســال
 1400تــا  320 ،1404هــزار نفــر
دیگر به جمعیت بازنشســتگان اضافه
میشود.
وی افزود :این عدد و رقم در تاریخ
و آموزش و پرورش بیسابقه است و
علت آن این اســت که در دهه  60و
نیمه اول دهه  70رشــد قابل توجهی
در حــوزه دانشآموزی و به دنبال آن
جذب معلمان داشــتیم که اکنون این
جمعیت به ســالهای بازنشســتگی
رسیدهاند.

رئیس مرکــز برنامهریــزی منابع
انســانی وزارت آموزش و پرورش با
بیــان اینکه باید به ایــن موضوع به
چشــم یک فرصت نگاه کنیم ،گفت:
اگر از این ظرفیت به درستی استفاده
نشود تبدیل به یک تهدید خواهد شد.
چهاربند افــزود :کارگــروه تامین
معلمان آینــده در آموزش و پرورش
تشکیل شــده و به این چالش جدی
پاسخ دادهایم و به دنبال برنامهریزی
هستیم .برنامه میان مدت  5سالهای
را به ســازمان استخدامی ارائه کردیم
و در حــال رایزنی هســتیم تا مجوز

استخدامی برای  5سال آینده دریافت
کنیــم .گام دوم اســتفاده از ظرفیت
دانشــگاهها برای تربیت این حجم از
نیروی انسانی است و باید با محوریت
دانشــگاه فرهنگیان از ظرفیت سایر
دانشگاهها نیز استفاده شود.
رئیس مرکــز برنامهریــزی منابع
انســانی وزارت آمــوزش و پرورش
افزود :ایــن روش که براســاس آن
آزمون اســتخدامی برگزار میشود و
افراد پذیرفته شــده یک ســال دوره
معلمــی میبیننــد ،طبق مــاده 28
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است.

سخنگوی انجمن اسالمی معلمان

اجرای نظام  ۳-۳-۶به آموزش وپرورش آسیب زد

سخنگوی انجمن اســامی معلمان با بیان این مطلب
گفت :اجــرای نظام  ۳-۳-۶بزرگترین آســیب ها را به
وزارت آموزش وپروش وارد کرده است.
حســن خلیل آبادی در نشســت خبری که به مناسبت
هفته معلم برگزار شــد ،اظهارداشــت :آموزش و پرورش
هنوز جزو مسائل اساسی کشور نیست.
وی افزود :اگر آموزش و پرورش به اولویت اول کشــور
تبدیل شود بسیاری از مشکالت در آموزش و پرورش حل
می شود .فراتر از مشکالت معیشتی منزلت معلمان دارای
اهمیت است .درخواست ما همواره ارتقای سهم آموزش و
پرورش از بودجه عمومی کشور بوده است.
خیلی آبادی تصریح کرد :ســند هایی که برای آموزش
وپرورش اســت آرمانی است .می گوییم دانش آموز باید

به حیات طیبه برســد اما خروجــی های مدارس اینگونه
نیست.
وی با انتقاد از نگاه های چند گانه ای که در نظام تعلیم
و تربیت وجود دارد گفت :آســیب های اجتماعی ناشی از
نگاه های چند گانه در آموزش و پرورش اســت .خانواده
یــک نــگاه دارد .آموزش و پرورش نــگاه دیگری دارد،
بخشهای دیگر جامعه نیز نگاه های متفاوتی نســبت به
آموزش وپرورش دارند.
خلیل آبادی با بیان اینکه مســئولین وزارت آموزش و
پرورش موظف به اجرای ســند تحول بنیادین هســتند،
افــزود :به عنوان صاحب نظر می توانیم ســند تحول را
نقد کنیم.
این کار شناس آموزشــی با اشاره به مشکالت اجرای
نظام  ، ۳-۳-۶گفت :بدون پیش بینی ملزومات این نظام
تنها به دلیل اینکه در ســند تحول آمده بود اجرا شــد و
مشکالت زیادی را به جود آورد.
وی بــا بیان اینکه اجــرای نظــام  ۳-۳-۶بزرگترین
آســیبها را به وزارت آموزش و پروش وارد کرده است،
بیان کرد :اجرای سند تحول نیاز به پیش نیاز هایی دارد.
با اجرای شکلی و نمایشی برنامه ها در وزارت آموزش و
پرورش مخالف هســتیم .باید برنامه ها با مطالعه و دقیق

اجرا شــود .ابتدا باید برنامه به صورت آزمایشی اجرا شود.
ســخنگوی انجمن اســامی معلمان در پایان به حضور
حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت :مردم باید
حضور آگاهانه و مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند.
منزلت معلمان مهمتر از معیشت آنان است
درهمیــن زمینه نماینده مردم تهران در مجلس با بیان
اینکه متولیان ،امر آموزش و پرورش را همچنان مســئله
اصلی کشــور نمی دانند ،گفت :تالش می کنیم ســهم
آموزش و پرورش از بودجه عمومی افزایش یابد.
داود محمدی اظهارداشــت :انجمن اســامی معلمان
همزمان با انقالب تاســیس شــد .موسســان اولیه آن
شهیدان رجایی و باهنر بودند و هدف تشکیل آن سامان
دهی مسائل تعلیم و تربیت و آماده سازی نیروی انسانی
بــود .وی افزود :افرادی که در انجمن اســامی معلمان
فعالند پایه فکری شــان مبانی اسالمی اعتقادی است .ما
در دو حوزه تعلیم و تربیت و مســائل سیاســی و صنفی
فعالیت داریم.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد :انجمن درباره
صندوق ذخیره فرهنگیان هم اعتراضاتی را داشت .ده ها
جلســه با دکتر فانی ،وزیر سابق وزارت آموزش وپرورش
داشــتیم .در مجلس هم گروه تحقیق و تفحص در حال

انجام مطالعات است که توسط سخنگوی آن کمیته نتایج
به زودی اعالم می شود.
محمدی گفت :دغدغه ما صرفا مسائل معیشتی نیست
و باالتــر از آن به منزلت آنــان توجه داریم .متولیان ،امر
آموزش و پرورش را همچنان مســئله اصلی کشور نمی
دانند تالش می کنیم ســهم آموزش و پرورش از بودجه
عمومی افزایش یابد.
وی ادامه داد :در بودجه جدید این اتفاق تا حدودی رخ
داد و ســعی کرده ایم وضعیت بودجه را بهبود دهیم اما با
توجه به مشکالت اقتصادی کشور بیش از این نتوانست
کمکی به افزایش سهم بودجه آن کند.
این نماینده مجلس درباره وضعیت کتاب های درســی
گفت :کتاب های درسی خیلی مشکل ندارند .فضایی که
پــرورش می یابند اهمیت دارد .بایــد افرادی را پرورش
دهیم که به طور عملی در جامعه مفید باشند.باید مدارس
فنی حرفه ای و هنرستان ها توسعه بیابند.
وی بیان کرد :مشــکل ما این اســت فارغ التحصیالن
دانشــگاه ها و مدارس مهارت ندارند تــا جذب بازار کار
شــوند .باید کار آفرینی را به دانش آموزان یاد دهیم که
قســمت اعظم آن به آموزش های فنــی و حرفه ای باز
می گردد.

