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 ۳۲درصد کودکان کار مورد آزار جسمی ،روحی و جنسی
قرار میگیرند

ابتالی  ۵درصد از کودکان به ایدز

ایلنا -رییس کمیته اجتماعی با بیان اینکه تخمین آمار دقیق در
رابطه با تعداد کودکان کار ممکن نیست ،گفت :برخی کارشناسان
آمار تعداد کودکان کار را بیش از سه میلیون تخمین میزنند و این
رقم برای تهران  ۲۰هزار نفر تخمین زده میشود.
الهام فخاری در جلسه شورای شهر در نطق پیش از دستور خود
به شرایط نامناســب کودکان کار در تهران اشاره کرده و خواستار
توجه هرچه بیشتر و زودتر به شرایط کودکان کار شد.
او با بیان اینکه تخمین آمار دقیق در رابطه با تعداد کودکان کار
ممکن نیســت ،گفت :برخی کارشناسان آمار تعداد کودکان کار را
بیش از سه میلیون تخمین میزنند و این رقم برای تهران ۲۰هزار
نفر تخمین زده میشود.
فخاری با بیان اینکه اغلب کودکان کار از نظر هویتی ثبت نشدهاند
و همین باعث میشود آمار دقیقی از تعداد آنها وجود نداشته باشد،
عنوان کرد :براساس اظهارات استاندار تهران فقط  ۴۰۰کودک کار
در تهران شناســایی شدهاند و براساس اظهارات مدیرکل بهزیستی
استان تهران هماکنون در مراکز بهزیستی  ۳۸۰۰کودک و در مراکز
متعلق به شهرداری یک هزار کودک نگهداری میشوند.
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بیشترین
آسیب متوجه دخترانی اســت که به عنوان کودک کار در خیابان
کار میکنند ،بیان کرد :ممکن است با طرح جمعآوری کودکان کار
تعداد ازدواجهای زیر  ۱۵سال دختران به شکل تصاعدی باال برود.
براساس مطالعات وزارت بهداشــت در رابط با شیوع ایدز که روی
هزار کودک و خیابان در شــهر تهران انجام شده است  4/5درصد
آنها به ایدز مبتال بودند .یک سوم از این کودکان  ۱۰تا  ۱۴ساله و
دو ســوم  ۱۵تا  ۱۸ساله هستند و بیش از  ۳۲درصد کودکان کار
مورد آزار جسمی ،روحی و جنسی قرار میگیرند.
همچنین مطالعات نشان میدهد  ۵درصد از پسران دارای سابقه
مصــرف مواد بودهاند و این درصــد در بین دختران نزدیک به یک
درصد است ۷۲.درصد از این کودکان بیسواد و یا کمسواد هستند.
 ۱۳درصد کودکان کار و خیابان در تهران اصال مدرسه نرفتند۶۰ .
درصد از کودکان خیابانی به دلیل فقر ،اعتیاد و ناآگاهی والدین راهی
خیابانها میشوند .رشد فقر در کودکان کار و خیابان از سال  ۸۴تا
 ۸۸روند صعودی داشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه کودکان کار از
هفت صبح تا پنج بعدازظهر در زمینهای برنجکاری غیراصولی اطراف
بهشت زهرا با دستمزد روزی فقط  ۲۵هزار تومان کار میکنند ،گفت:
این کارگران بیشتر بین  ۱۰تا  ۱۵سال سن دارند .کودکان هفت یا
هشــت ساله هم در کارگاههای پرسکاری برای ۱۱ساعت کار فقط
 ۳۰۰هزار تومان دریافت میکنند.
عضو شورای شهر در رابطه با شرایط محل کار این کودکان بیان
کرد :این کارگاهها غیراستاندارد و آسیبزا بوده و صدای بسیار بلند
دســتگاهها ،هوای آلوده ،خطر قطع عضو و تنبیه شدید فیزیکی از
مسایل رایج در این کارگاههاست .کودکان زبالهگرد نیز بدون دستکش
در ســطلهای زباله خم میشوند و در معرض ابتال به بیماریهایی
همچون ایدز ،هپاتیت،کزاز ،حصبه ،سالک پوستی ،انگلهای رودهای،
اسهال خونی ،فلج اطفال ،زانودرد و کمردرد هستند.
رییس کمیته اجتماعی شــورای شــهر طرحهــای جمعآوری
کــودکان کار و خیابان را فاقد تاثیرگــذاری و به نوعی پاک کردن
صورت مســاله خواند و گفت :به جای رویکرد حذف کودکان باید
کــودکان کار را به مراکز حمایتکننده معرفــی کرد .این رویکرد
جایگزین به توانمندســازی و ارتقای مهارتهای اجتماعی در کنار
حمایتهای درمانی ،مشاورهای و تغذیهای اعتقاد دارند .به گفته او،
طی بررســیهای صورت گرفته مناطق ،۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۵ ،۴ ،۲
 ۱۹ ،۱۸و  ۲۰دارای تعداد بیشــتری از کودکان خیابانی هستند و
مراکز حمایتی پرتو در این مناطق تشــکیل شدهاند اما نکته مهم
این است که آیا تنها متولی رسیدگی به کودکان خیابانی شهرداری
و بهزیستی است؟
سه انتصاب جدید در شهرداری تهران
شهردار تهران در جلســه شورای معاونان ،دو معاون و مدیرکل
حوزه شهردار را معرفی کرد.
سیدمحمدعلی افشانی با اشاره به سوابق کاری پیروز حناچی ،وی
را به عنوان معاونت معماری و شهرسازی و ایرج معزی را به عنوان
معاونت فنی و عمران شــهرداری تهران منصوب کرد .همچنين در
این جلسه سید علی اسماعیلی نيز به سمت مدیر کل حوزه شهردار
منصوب شد.

ریحانه جوالیی -مدتی است که «فوک
خــزری» هم بر اســاس یکــی از مصوبات
دوازدهمین جلسه کنفرانس کشورهای عضو
کنوانســیون گونههای مهاجر ،به فهرســت
جانداران در حال انقراض کشور اضافه شده
اســت .بر طبق این کنوانسیون ،قرار گرفتن
اینگونه در فهرســت گونه در معرض خطر
انقراض منجر به ممنوعیت صدور مجوز شکار
و صید میشــود و از این پس کشورها اجازه
ندارند ســهمیهای برای شکار یا صید گونه
فوک خزری تعیین کنند .از سوی دیگر اضافه
شدن گونه فوک خزری به ضمیمه کنوانسیون
گونههای مهاجر منجر به افزایش همکاریهای
منطقهای و بینالمللی برای حفاظت از تنها
گونه پستاندار دریای خزر خواهد شد.
بیشــترین تلفات مربوط بــه گونه فوک
خــزری مربوط به ســال  79بود .در طول 6
ماه نخست سال الشه حدود  10هزار فک به
سواحل کشورهای حاشیه دریاچه خزر رسید
و همیــن امر کنجــکاوی محققان و فعاالن
محیطزیست را درباره علت مرگ این جاندار
برانگیخت .بعد از انجام تحقیقات مشــخص
شــد ویروس «دیستمپر» عامل مرگ و میر
باالی فوکهای خزری شده است .این مرگ
و میرها باعث شد تا توجه به فوکهای خزر
بیشتر شود و احتمال انقراض اینگونه بیش
از پیش مطرح شود.
  همه با هم برای نجات فوک خزری
ســال  85برای فعاالن محیطزیســت و
عالقهمندان به این جاندار ســال خوبی نبود
چرا که بر اساس آمار مشخص شد این حیوان
نسبت به  50سال گذشته با افت  90درصدی
جمعیتش در سواحل خزر مواجه است و حاال
وقت آن رسیده بود تا برای ادامه حیات این
گونــه از فوک فعالیتی صــورت گیرد .برای
این موضوع گروههای مختلفی از کشورهای
حاشیه دریاچه خزر با حضور ژاپن ،انگلیس و
هلند شروع به فعالیت کردند تا دالیل اصلی
انقراض این جاندار را بررسی کنند .دو سال
بعد درسال  87فوک خزری در معرض انقراض
به فهرســت« »IUCNاضافه شد .با کمک
ت که خودش در کشور
ی هار 
شخصی به ناملن 
هلند در همین زمینه فعالیت میکرد گروهی
از فعاالن محیطزیست و تحصیلکردگان رشته
دامپزشکی برای گذراندن آموزشهای الزم
به این کشور فرســتاده شدند ،با این شرط
که پس از آموزش و اتمام دورهها به کشــور
الششان را برای نجات
خودشان بازگردند و ت 
بازماندههای فوکهای خرزی بکنند .از میان
 5کشــور حاشــیه دریاچه خزر ایران برای
فراگیری آموزشهای الزم انتخاب شد به این
دلیل که موانع کمتری پیش رو داشت .شکار
فوک در روسیه و قزاقستان عملی قانونی بود و

توگو با کارشناس؛
بررسی وضعیت فوک خزری در گف 

زندگی خزر نجات یافت

مشخص است با این قانون کاری برای حفاظت
پیش نمیرفت .در کشور ترکمنستان هم در
محدوده ساحلی هیچ روستا یا آبادانی موجود
نبود و آذربایجان هم از همان ابتدا روی خوشی
برای ادامه فعالیتها نشان نداد .بنابراین ایران
بهترین گزینه بــرای حفظ و حمایت از این
حیوان شناخته شد.
یکی از مشکالت اصلی حافظان اینگونه
از فوک ،برخوردهای اشــتباه و نداشــتن
آشــنایی ماهیگیران به هنــگام برخورد با
فوکها بوده و البته هنوز هم این مشکل به
قوت خود پابرجاســت .موارد زیادی از گیر
کــردن فوکهای خزر در تــور ماهیگیران
گزارش شــده است که در بیشــتر موارد
منجر به مرگ ایــن گونه در حال انقراض
میشود؛ یا به دلیل نداشتن اطالعات کافی
ماهیگیران این جاندار را رقیب خود میدانند
و معتقدنــد فوکها ماهــی را میخورند و
چیزی برای صیــد نمیماند .ناگفته نماند
فعالیتهایی که فعاالن محیطزیســت در
این خصوص داشتهاند البته کمک شایانی
به افزایش اطالعات ماهیگیران داشــته ،از
جملــه پرداخت غرامت بــه ماهیگیران در
صورت گیر افتادن فوکها و پاره شدن تور
ماهیگیــران یا برگزاری مراســم مختلف و
تقدیر از ماهیگیرانی که به هر نحو در جهت
حفاظت اینگونه همکاری داشتهاند.

 حیات فوک خزری نیازمند شناخت
بیشتر نهادهای خصوصی
به همین بهانه با مسوول مرکز حفاظت از
فوک خزری گفتوگویی شده است .او یکی
از افرادی اســت که برای فراگیری دورههای
تخصصی به هلند سفر کرده بود در رابطه با
موفقیت این پروژه در ایران به «جهان صنعت»
گفت« :فعالیتهایی که ما برای نجات فوک
خزری داشتیم موفقیتآمیز بوده است .ایران
به عنوان کشــور پایلوت انتخاب شد و ما در
حد توان به درصد قابل قبولی از موفقیت نایل
شــدیم اما از این به بعد همکاری بیشتر را با
کشورهای حاشیههای خزر را طلب میکند
و باید هر پنج کشور کنار هم قرار بگیریم تا
نتیجه کامل و دلخواه به دست آید».
امیر شــیرازی با اشاره به این موضوع که
در تمام سالهایی که برای حفظ جان فوک
خزری تالش میکردیم هیچ نهادی از داخل
ایران پروژه را حمایت نکرده و تمام حمایت
ما به واســطه حضور خان م هارت بوده است
بیان کرد« :یکــی از دالیلی که ما در زمینه
فوک خزری هیچ حمایتگری نداریم ناشناخته
بودن این حیوان و فعالیتهای انجام شده برای
نجات این گونه است و کامال بدیهی است تا
زمانی که موضوعی شــناخته نشود کسی از
آن حمایت نخواهد کرد .شیوه خان م هارت به
این صورت اســت که در هر کشور فقط پنج

سال کار میکند و پس از آن تمام مسوولیت
به عهده افرادی است که تربیت شدهاند .در
آن زمان همه فکر میکردند چون کســی از
اروپا بنیانگذار این پروژه اســت حتما از نظر
مالی تامین هستیم و به همین دلیل ترجیح
دادیم ســال پنجم با ایشان قطع همکاری
کنیم تا بتوانیم ابتدا یک مرکز ملی در ایران
تاسیس کنیم و سپس کمکهای مردمی و
سازمانهای خصوصی حامی محیطزیست را
جذب کنیم .نیاز اصلی ما برای حمایت ،دیده
شدن و شناساندن فوک خزری و اهمیت آن
در چرخه طبیعت است».
ایــن فعــال محیطزیســت در رابطه با
فعالیتهایی که ســازمان محیطزیســت تا
بــه حال انجــام داده گفت« :مدتی اســت
محیطزیست همکاریهای بیشتری میکند،
البته قول تخصیص بودجه دادهاند اما هنوز
پولی به دســت ما نرســیده است .هرچند
خواســت ما این اســت تا به هیــچ کدام از
ارگانهای دولتی وابسته نباشیم و کمکهای
مردمی و نهادهای خصوصی برای ما در اولویت
قرار دارنــد .گروههای زیادی با حمایتهای
دولتی جلو رفتند و با کوچکترین مشکلی
گروه منحل یا فعالیتها کم شده است .تنها
خواسته ما از سازمان حفاظت از محیطزیست
و شیالت حمایتهای روانی ،مجوز یا دادن
امکانات از جمله قایق است».

شهری

رییس کمیته شــفافیت شورای شهر تهران با اشاره به
ضرورت و دالیل ایجاد کمیته شــفافیت ،نقش شرکتها و
سازمانهای وابسته به شهرداری را در شکلگیری چرخه
فساد تشریح کرد .او بر ردپای مدیران شهری در برگزاری
قراردادها بدون مناقصه تاکید کر د و از ضرورت انحالل برخی
از این شرکتها خبر داد.
شورای پنجم با شعار شهرداری تمامشیشهای روی کار
آمد و به تهرانیها وعده داد دور جدیدی از مدیریت شهری
را آغاز خواهد کرد .در شــرایطی که آمار نشــان میدهد
اعتماد عمومی مردم تهران نسبت به شهرداری از میانگین
پایینتر است ،شورای شهر پنجم میگوید اعتماد مردم را
به شهرداری بازخواهد گرداند.
در همین راستا کمیتهای تحت عنوان «شفافیت و شهر
هوشمند» به ریاست بهاره آروین،عضو شورای شهر تهران
تشــکیل شــد که اکنون پس از  9ماه توانسته بخشی از
قراردادهای باالی یک میلیارد تومان را در سامانهای تحت
عنوان سامانه شفافیت منتشر کند.
به گفته آروین اگر بتوانیم روند فعالیتها را در شهرداری
به صورت شفاف منتشر کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم،
میتوانیــم جلوی بخشــی از زد و بندها را بگیریم و وقتی

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران:

سازمانهای وابسته به شهرداری ،منبع تخلف و فساد هستند

مدیران بدانند که فعالیتهایشان رصد میشود ،جلوی بخش
عمدهای از تخلفات گرفته خواهد شد.
درحقیقت انتشار قراردادهای باالی یک میلیارد تومان
پرده از برخی روندهای شــائبهبرانگیز در شهرداری تهران
برداشــته است .یکســوم قراردادهای منتشر شده بدون
مناقصه منعقد شده و براساس اظهارات آروین (عضو شورای
شهر) بسیاری از شــرکتهای وابسته به شهرداری تهران
در راســتای کامل کردن یک چرخه فساد برای واگذاری
پروژههای شهرداری به پیمانکاران خاص از طریق شهرداران
و معاونتها شکل گرفتهاند؛ چرخهای که قالیباف نتوانست با
وجود خواستهاش ،آن را شفاف کند.
رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفتوگو
با ایلنا ،ابتدا دالیل ایجاد این کمیته را تشریح کرد و با بیان
میان
اینکه علت اصلی رسیدن به خرد جمعی است ،گفت :از ِ
انبوه مسایل و مشکالت شهر تهران ازجمله محیطزیست،
آلودگی هوا ،ترافیک و هزار و یک مساله دیگر ،روی شفافیت
متمرکز شــدی م چراکه رســیدن به راهحلهای ثمربخش

نیازمند خرد جمعی است .این دیدگاه که در شورا نشسته و
فکر کنیم میتوانیم برای این مسایل راهحل ارائه دهیم و آنها
را در یک بازه زمانی حل کنیم ،ثمربخش نیست .کمااینکه
در دورههای گذشته هم اراده برای حل مسایل وجود داشته
است اما نبود خردجمعی موجب شد مسایل باقی بمانند.
آروین در ادامه به مفهوم «شفافیت» اشاره و تصریح کرد:
شــفافیت به معنای برقراری دسترسی عموم به اطالعات
مدیریت شهری است .وقتی اطالعات را در دسترس همه
قرار میدهیــم ،متخصصان میتوانند با اســتفاده از این
اطالعات در سیاستگذاری و کشف راهحلهای ثمربخش به
شورا کمک کنند و این یکی از اهداف ماست .پس فعالیت
کمیته شفافیت به هیچ وجه محدود به یک حوزه نیست و
ما فعالیتمان را فقط به حوزههایی که در آنها فساد گسترده
وجود دارد ،محدود نکردیم.
 یکسوم مراجعان به شهرداری اعالم کردهاند از
آنها تقاضای رشوه شده
عضو شورای شهر دومین کارکرد شفافیت را به کاهش

آموزش و پرورش

نکات و یافتههای حوزه تربیتی ،اردویی و کمپین را به
دانشآموزان انتقال دهند.
او بیان کرد :خانوادهها به هیچ وجه نگران شــرایط
امنیتی فرزندانشان در اردوهای پایگاه تابستانی نباشند.
آمــوزش و پرورش امنترین مکان بــرای فعالیتهای
تربیتی و آموزشی است .آموزش و پرورش با اهرمهایی
که دارد مانع از هرگونه لغزشی میشود.
مدیرکل فرهنگی و اردو بــا ارائه توضیحاتی درباره
اردوی هشــت روزه تابســتانی دانشآموزان گفت :هر
مدرســهای یــک شــورای تربیتی دارد کــه با حضور
مدیرمدرسه ،نمایندگان معلمان ،نمایندگان خانوادهها
که همان انجمن اولیا و مربیان است و مربی تربیتی در
سیاستگذاریهای الزم از جمله نوع فعالیت ،نوع اردو،
برنامهریزیها و ...نقش دارند.
رمضانی گفت :امســال هم با توجه به اینکه ســال
«حمایت از تولید کاالی ایرانی» است ،شعارمان این است
که هر دانشآموز یک مهارت را یاد بگیرد .چون از دیدگاه
دســتاندرکاران تعلیم و تربیت طالییترین اوقاتی که
ما میتوانیم برای  13میلیون دانشآموز برنامه مناسب
داشته باشیم ،همین تعطیالت تابستانی است.
وی درباره بخشنامه جدید اردوی امسال توضیح داد:
امسال برای اولینبار یک بخشنامه متمرکزی به کانون

ت و گفت :پژوهشهای متعدد نشان داده
فساد مختص دانس 
ت احساس فساد شهروندان نسبت به شهرداری تهران در
اس 
مقایسه با سایر نهادها باالتر است .گزارشهایی نیز منتشر
شد که نشان میداد یکسوم مراجعان به شهرداری اعالم
کردهاند از آنها تقاضای رشوه شده است.
این آمار نشان میدهد اعتماد عمومی نسبت به شهرداری
تهران از میانگین کل کشــور پایینتر اســت ،با شفافیت
میتوانیم اعتماد عمومی را افزایش دهیم.
آروین در ادام ه ریشــه انعقــاد قراردادهای بدون ترک
تشــریفات را تشریح کر د و گفت :اکثر این قراردادها از بند
الف ماده  31آییننامه معامالت شــهرداری تهران استفاده
کر د و ترک تشریفات شدند .براساس این بند از آییننامه،
اگر طرف معامله جزو موسسات وابسته به شهرداریها باشد
معامله بدون تشریفات مناقصه انجام خواهد شد.
انبوه شــرکتها و ســازمانهایی که در این سالها به
وجود آمدهاند به همین دلیل ایجاد شدهاند تا بتوانند غالب
پروژههای شــهرداری تهران را با انعقاد قراردادهای ترک
تشریفات پیش ببرند .اما سوال این است که آیا این شرکتها
واقعا خودشان پروژه را پیش برده و به انجام میرسانند که
پاسخ منفی است.

شهرگرد

 ۱۶۰هزار مربی برای اردوهای تابستانی آموزش دیدهاند
مانع از هر گونه لغزش میشویم ،والدین نگران نباشند
ایلنا -مدیرکل فرهنگی و اردو آموزش و پرورش در
خصوص وضعیت اردوهای تابستانی دانشآموزان گفت:
 32هزار فضا برای فعالیتها و اردوهای دانشآموزان در
پایگاههای تابستانی در نظر گرفتهایم که امیدواریم پنج
میلیون نفر شرکت کنند.
علی رمضانی با اشــاره به تامین امنیت دانشآموزان
در اردوهای تابستانی و شرایط این اردوها گفت :فضای
آموزش و پــرورش از امنترین فضاهاســت .در فصل
تابســتان که دانشآموزان وقت آزاد بیشتری دارند این
فضا را بیش از گذشته برایشان ایجاد میکنیم.
وی ادامه داد :در اردوهای دانشآموزان دختر حتما
یک مربی خانم همراهشــان هست ،همچنین در داخل
اتوبوسها برای امنیت بیشــتر و حفظ دانشآموزان از
خطرات احتمالی یک سرپرســت مرد نیز حضور دارد.
ما تمام پارامترها برای به حداقل رســاندن دغدغههای
دانشآمــوزان و والدین و حفظ آرامش و امنیت آنان را
در نظــر گرفتهایم .ضمن اینکه تا به امروز در اردوهای
ما هیچ مشــکلی به لحاظ امنیت بــرای دانشآموزان
پیش نیامده است.
رمضانی با بیان آموزش مربیان اردوها گفت :مربیانی
که این کار را به عهده گرفتهاند قطعا آموزش دیدهاند .ما
حدود  160هزار مربی را آموزش دادهایم تا جدیدترین

 فوک خزری یا انسان ،آلودگی مخرب
است
شــیرازی در ادامه با تاکید بر این موضوع
که فوک خزری تاثیر بســیار زیاد و غیرقابل
انکاری در اکوسیســتم دریاچــه خزر دارد
خاطرنشان میکند« :فوک خزری در مجموعه
اکوسیستم در راس هرم غذایی قرار میگیرد؛
وقتی راس هرم حذف شود تغییرات اساسی در
اکوسیستم ایجاد میشود .گونههای شکارچی
وقتی برای شکار به یک دسته حمله میکنند
ابتدا ماهیهایی که از نظر ژنتیک مشکل دارند
یا به هر دلیلی ضعیف و بیمار هستند را شکار
میکنند؛ با حذف این گروه نسل بعدی قویتر
میشوند و مقاومت بیشتری به دست میآورند.
اگــر این حیوان از بین برود تاثیر مخربی بر
اکوسیســتم خزر ایجاد میشــود چون این
حیوان تنها شکارچی و پستاندار خزر است
وقتی از چرخه حذف شود جایگزین دیگری
ندارد و روند تخریبی به سرعت آغاز میشود
و دریاچه رو به نابودی میرود».
از دیگر مسایلی که مسوول مرکز حفاظت
فوک خزری به آن اشاره میکند تاثیراتی است
که باعث انقراض این موجود شده که به صورت
مستقیم روی سالمت انسانهایی که به هر
نحو با خزر در ارتباط هستند ،تاثیر میگذارد.
به گفته شیرازی آلودگی آب مهمترین تاثیر را
در انقراض این جاندار از آن خود کرده است.
به دلیل بســته بودن فضای دریاچه آلودگی
آب بیشتر میشــود و این آلودگیها راهی
جز تجمع میان رسوبات و حل شدن در آب
ندارند که این یعنی به خطر افتادن سالمت
انســانهایی که از جانــداران دریایی تغذیه
میکنند .از طرف دیگر افزایش آلودگی آب،
سیستم ایمنی را ضعیف میکند و باعث بروز
بیماریهای ســادهای در جانداران دریایی
میشــود که ابتدا سالمت آنها را تحت تاثیر
قرار میدهد و منجر به مرگشــان میشود
و چند ســال بعد این تاثیرات آلودگی روی
انســانها نمود پیدا میکند .اگر دقت کنید
آمار بیماریهایی از جمله سرطان یا ناباروری
در شمال ایران باالست.
او در آخر به این موضوع میپردازد که با
رفتارهای غیردوستانهای که با محیطزیست
داشــتهایم بزرگترین آسیب را به جانداران
دریایی زدهایم .به دلیل ویالسازیهای زیادی
که در سالهای اخیر انجام شده و هر روز بر
تعداد آنها افزوده میشود فرصت ساحلنشینی
را از این جاندار گرفتهایم و آنها مجبور به کوچ
اجباری یا ساحلنشینی در مناطقی شدهاند
که امنیت کافی ندارد .ایران میتوانســت از
بهترین مناطق برای ساحلنشــینی فوکها
باشــد اما امروز با تخریب سواحل این امکان
را از بین بردهایم.

پرورش فکری ،معاون تربیت بدنی و سالمت و معاونت
پرورشی ارسال شــد .هدف از این بخشنامه ایجاد یک
همافزایی است تا بتوانیم از امکانات و فضاهای یکدیگر
اســتفاده کنیم .در عین حال که این سه معاونت ورود
پیدا کردند چهار تشــکل دانشآموزی از جمله بسیج
دانشآموزی ،جوانان هالل احمر ،سازمان دانشآموزی
و انجمن اســامی دانشآموزان هم در این بخشــنامه
نام برده شــدهاند که بتوانیــم برنامههای متمرکزتری
داشته باشیم.
رمضانی با اشــاره به اردوهایی که در حوزه اداره کل
برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است ،گفت :اردوی
دانشآموزان مناطق مرزی ویژه دانشآموزان مســتعد
مناطق محروم از جمله آنهاست تا با تدارکی که در نظر
گرفته میشود به توانمندی ویژهای برسند.
وی تاکیــد کرد :هدف اصلی ما از ایــن برنامهها و
اردوها این است که دانشآموزان بتوانند مهارت کسب
کنند .به عنوان مثال یکی از برنامههای ما اجرای طرح
«مزرعه تابســتانی من» است که دانشآموزان با کمک
معلم و کسی که تخصص کار کشاورزی دارد در اطراف
خانه خود کشــاورزی میکنند .سپس یک تقدیرنامه و
یک گواهی از ســوی ســازمان فنی و حرفهای به این
دانشآموزان داده میشود.

توفان  30تیر در  22خرداد
شیداملکی -توفان آخرین روزهای بهار سال نود و هفت با نبات چوبی
در دمنوشهای خیابان سی تیر میپیچد و هر چند عابران این خیابان که
شب و تفریحات آن در تهران را خوب میشناسند ذهنشان از هیاهو و
غرش آسمان و زمین ترسیده است اما همه زیباییهای این خیابان شرایطی
را فراهم کرده تا با همه ترسهایشان همچنان در خیابان قدم بزنند ،چای
و دمنوش بنوشند و روی میز و نیمکتهای چوبی و فلزی بنشینند و با هر
لقمهای که از خوراکهای این خیابان میخورند آرامش و عشق را همزمان
به وجودشان وارد کنند.
خیابانی به قدمت تاریخ تهران ،با سنگفرشهایی که قدمتشان همین
چند سال گذشته تا امروز بیشتر نیست زندگی را در شبهای تهران بار
دیگر زنده کرده است و این یعنی هنوز هم میشود در این شهر بی آغاز
و پایان قدم زد و در کنجی از آن امیدی از گذشــته را دید و به آیندهای
که هنوز روشن نیست گره زد تا شاید توفان این شهر آرام بگیرد و احوال
همه خوش شــود .آدمهایی که اینجا در این خیابان روبهروی توفانهای
شبانه پایتخت ایستادهاند و شاید باید نگاه امیدوارانه را قرض گرفت و تا
انتهای خیابان پیاده رفت و میدان امام خمینی این شهر را دید که مردم
در نیمههای شب با هزاران چهره متفاوت قدم میزنند.
شال ارغوانی بلند دختر روی سرش پیچیده و با شلوار جین معمولی و
مانتوتابستانیاششبیهبیشتردخترهایطبقهمتوسطاستکهدرپایتخت
زندگی میکنند و شبها دلشان جایی میخواهد برای یک دم با آرامش
زیر ســقف آسمان نشستن .پسرها و دخترهای جوان که در این خیابان
شبهای خود را میگذرانند شاید از پایتخت و خیابانهای قدیمی آن به
اندازه یکی از سنگفرشهای یک خیابان قدیمی خبر نداشته باشند اما

خوب میدانند در ساختمان وزارت امور خارجه با آجرهای قرمز و دروازه
بزرگ سیاه رنگش چه میگذرد.اما شهروندان متوسطی که همه تالش
خود را میکنند تا ظاهر و گفتارشان زیباتر از حقیقت باشد هر چند در
این خیابان همه به دنبال یک اشتراک ساده روزمره زندگی قدم میزنند
اما شاید خبر ندارند که انتهای این خیابان در میدان امام خمینی روزها
حتی زندگی هم تجارت میشــود .دیوار به دیوار موزه قد علم کردهاند و
دیوار به دیوار خانههای قدیمی و مخروبه آن سوی خیابان هنوز یا محلی
است برای زندگی یا انباری است برای تجارت .همه احساسات این شهر
شبیه خیابان سیتیر و پانزده خرداد در هم تنیده است.
زندگــی پایتخت همان طلوع آفتاب در صبح گرم و آفتابی اســت و
توفانهایی که درختهای  30 – 40ســاله را از ریشه بیرون میکشد و
باید امیدوار بود ثبت این ماجرا پشت خط اورژانس شهرداری جان درخت
را نجات دهد .ماجرای پایتخت در آرامترین روزهایش که طعم «دمنوش
بهشــت» چایفروش خیابان سیتیر را میدهد نیز گاهی به ترسناکی
صائقههایی میشود که جان آدمهای آن را در یک دم میگیرد.
sheidamaleki.journalist@gmail.com

