
اجتماعی 3

افشانی رفتنی شد

پیگیری شورای شهر تهران برای ماندن افشانی در تهران بی نتیجه ماند 
و امروز بعدازظهر در کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح استفساریه 

تبصره یک قانون منع بکارگیری بازنشستگان رأی نیاورد.
به گزارش ایسنا، محمد علی افشانی که 23 اردیبهشت ماه امسال پس از استعفای 
نجفی شهردار سابق تهران با 19 رأی اعضای شورای شهر، شهردار تهران شد، پیرو 
اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس 
مجبور شد تا از شهردار شدن کناره گیری کند ؛ البته شورایی ها در این بین تالش 
خود برای ادامه فعالیت افشانی را آغاز کرده و رایزنی ها و ارائه استفساریه ای به 
مجلس را برای استنثا شدن افشانی در دستور کار خود قرار دادند؛ به طوریکه در 
نشست مشترک روز گذشته شورایی ها هم انتخاب 5 نفر کاندیدای شهرداری 
تهران از میان 28 نفر اعالمی را موکول کردند به بعد از رأی گیری امروز کمیسیون 
اجتماعی مجلس که در نهایت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم به ادامه 
فعالیت شهردار تهران رأی ندادند و پس از بررسی، کلیات طرح استفساریه تبصره 
یک قانون منع بکارگیری بازنشستگان  با 15 رأی مخالف و 3 رأی موافق رأی نیاورد.

با این شرایط شورای شهر تهران باید هرچه سریعتر 5 نفر کاندیدای خود برای 
شهرداری تهران را انتخاب کند که البته طبق گفته محسن هاشمی رییس شورای 
شهر تهران و سخنگوی شورا سه شنبه در صحن علنی شورای شهر 5 کاندیدای 
شهرداری انتخاب می شوند تا پس از ارائه گزارش های خود تصمیم نهایی درباره 

انتخاب شهردار جدید تهران گرفته شود.

 آموزش پرسنل مترو برای راهنمایی صحیح
شهروندان نابینا

اولین دوره آموزش پرسنل مترو برای تعامل و راهنمایی صحیح شهروندان 
نابینا و کم بینا توسط کارشناسان نابینا در شرکت بهره برداری متروی 

تهران و حومه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اولین دوره آشنایی با دستور العمل همراهی افراد نابینایان و 
کم بینایان توسط دو کارشناس نابینا مجید سرایی و امید هاشمی امروز یکشنبه 
در ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای پرسنل امور 

ایستگاه ها برگزار شد.
مجید سرایی در ابتدا این جلسه از همکاری نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه برای ایجاد مقدمات الزم برای برطرف کردن مشکالت افراد 
نابینا و کم بینا در ایستگاه های خطوط متروی تهران قدردانی کرد و گفت: مترو نیز 
همانند دیگر امکاناتی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد سیر تکمیلی دارد و 
کامل شدن آن به مرور اتفاق می افتد و برای متروی تهران نیز این اتفاق برای اینکه 

تمام شهروندان را پوشش دهد نیازمند صرف هزینه است که این مهم محقق شد.
وی با اشاره به اینکه نابینایان بیش از دیگر افراد نیازمند استفاده از حمل و نقل 
عمومی به ویژه مترو هستند، ادامه داد: ایجاد زیر ساخت ها برای تردد ایمن و راحت 
مسافران نابینا و کم بینا موجب می شود تا این افراد بتوانند به شکل ساده از این 

امکانات استفاده کنند.
بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه، سرایی افزود: با برگزاری این دورهای آموزشی نحوه برخورد و تعامل 
پرسنل مترو ارتقا پیدا کرده و نشان دهنده توجه شرکت بهره برداری متروی تهران و 

حومه به شهروندان نابینا و کم بینا به عنوان بخشی ازمسافران مترو است.
در ادامه امید هاشمی کارشناس آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش های الزم 

را به پرسنل مترو بیان کردند.
گفتنی است این دورهای آموزشی برای تمامی پرسنل خطوط در روزهای آینده 

نیز برگزار می شود.

برونشیت در کودکان افزایش یافته است
یک فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان گفت: عفونتهای سیستم 

تنفسی و برونشیت به علت آلودگی هوا در کودکان افزایش یافته است.
منیره ابراهیمی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: 
آلودگی هوا در دهه های اخیر آثار مخربی بر روی سالمت کودکان گذاشته است و 
بیماریهای جدید و کشنده ظهور یافته است که برخی از آنها نیز تغییر شکل داده و 

ابعاد جدیدی به خود گرفته اند.
وی اظهار داشت: شمار مبتالیان به بیماری هایی مانند آسم، واکنش های آلرژیک، 
برونشیت و عفونت های سیستم تنفسی امروزه به علت آلودگی هوا در کودکان 

افزایش یافته است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: کودکان به علت جنب وجوش زیاد 
ذاتی خود نسبت به وزنشان بیشتر از افراد بزرگسال تنفس می کنند، هنگامی که یک 
کودک درگیر بازی یا ورزش می شود،  میزان دفعات تنفس وی به  شدت افزایش 

می یابد و به طور متوسط 20 تا 50 درصد بیشتر از افراد بزرگسال نفس می کشد.
ابراهیمی تصریح کرد: مواد مضر موجود در هوای آلوده در مواردی به بروز آلرژی 
های شدید در بینی منجر می شود که این موضوع به اختالالت تنفسی طی شبانه 
روز دامن می زند و ممکن است اثرات بدی روی کیفیت خواب و سالمت کودک 

بگذارد.
وی اضافه کرد: اثرات شدید مسمومیت با سرب در پی تنفس هوای آلوده، آثار 
منفی بلندمدت بر سیستم تکامل عصبی کودک و بروز کم خونی در کودکان می 
گذارد زیرا آنها آن طور که بزرگساالن نسبت به آالینده های محیطی پاسخ می دهند، 

از خود واکنش نشان نمی دهند.
به گفته این پزشک، بزرگساالنی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند ممکن 
است عالئمی چون سرفه، خشکی ریه، گلودرد و سردرد را تجربه کنند، اما کودکان 
با این عالئم رو به رو نمی شوند و مواد مضر آلودگی هوا سیستم بدنی آنها را تخریب 

می کند.
ابراهیمی افزود: با توجه به ضعیف بودن سیستم ایمنی بدنی کودکان در برابر هوای 
آلوده و اینکه در فصل سرما غلظت آالینده های هوا زیاد می شود، مصرف مواد غذایی 

مفید می تواند آنها را در برابر این هوا واکسینه کند.
وی اظهار داشت: میوه ها و سبزی های تازه از مواد غذایی بسیار مهم هستند که 
باید در فصل سرما و تشدید آلودگی هوا باید به مقدار زیاد در برنامه غذایی روزانه 
گنجانده شوند زیرا آنتی اکسیدان های موجود در انواع میوه و سبزی نقش حیاتی در 
سالمت ریه دارند. این فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان اضافه کرد: میوه هایی 
مانند سیب، نارنگی، پرتقال، انار، انواع سبزی مانند پیاز، انواع کلم ها، گوجه فرنگی و 
کاهو برای کودکان بسیار مفید است و مصرف منظم ماهی ها نیز می تواند در تقویت 

و بهبود فعالیت دستگاه تنفسی موثر باشد.

اخبار
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اعالم ۵ گزینه تصدی شهرداری تهران در سه شنبه آتی
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران از پیگیری مجدد روند انتخاب شهردار جدید پایتخت خبر داد. علی اعطا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رأی منفی کمیسیون اجتماعی مجلس به استفساریه استثناء شدن شهردار تهران از قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان، گفت: با توجه به رای منفی امروز عصر)یکشنبه( کمیسیون اجتماعی مجلس به استفساریه، شورای شهر طبق زمان بندی ای که قبال اعالم کرده بود، روز سه شنبه )1۵ آبان( فرآیند انتخاب شهردار را از سر خواهد گرفت. 
وی افزود: سه شنبه، 1۵ آبان در صحن علنی از لیست بلندی که تهیه شده است، رای گیری می شود و ۵ گزینه تصدی پست شهرداری تهران معرفی خواهند شد تا جهت ارائه برنامه در صحن شورا حضور پیدا کنند.

به همت سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد

نشست کودکان کار و خیابانی با حضور سمن ها
امور  سازمان  همت  به  خیابانی  و  کار  کودکان  نشست 
اجتماعی کشور و با حضور سازمان های مردم نهاد مرتبط با 

این حوزه امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست کمال اکبری معاون 
مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تبیین 
نقش سازمان های مردم نهاد در مداخالت اجتماعی گفت: با 
همکاری سمن ها و بخش های دولتی می توان الگوی موثری در 

کاهش آسیب های اجتماعی ارائه کرد.
و  هستیم  گیری  نتیجه  دنبال  به  جلسه  این  در  افزود:  وی 
جلساتی پیش از این درباره این موضوع تشکیل شد اما در این 
جلسه تعداد محدودتری از نهادهای مردمی مرتبط انتخاب شدند 

تا به کمک آنها به نتیجه ای واحد در این حوزه برسیم.
اکبری اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان شبکه یاری که 
خود شامل مجموعه بزرگتری هستند و می توانند با سمن های 

زیرمجموعه خود گفت و گو کنند، برگزار شد.
معاون مشارکت های اجتماعی اظهار کرد: پیشنهاد داریم کمیته 
ای تشکیل شود و به طرحی برسیم که مراحل مورد نظر سازمان 

امور اجتماعی را در دل خود داشته باشد.
اکبری خاطرنشان کرد: این طرح فعال در شهر تهران و برای 
کودکان کار خیابان خواهد بود و پس از موفقیت این طرح وارد 

حوزه های دیگر خواهیم شد.
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که بدانیم سازمان های 
مردم نهاد چه مقدار و تا چه حدی می توانند نقش داشته باشند. 
یکی از اقدامات موثر سازمان های مردم نهاد می تواند این باشد که 
کاری را در یک بخش به طور حداکثری برعهده گیرند و مسئولیت 
خود را به خوبی انجام دهند به طوری که در آن زمینه پاسخگوی 

اقدامات خود باشند.
در ادامه رضا محبوبی معاون امور مسائل و آسیب های اجتماعی 
سازمان امور اجتماعی کشور نیز در تشریح موضوع کودکان کار و 
خیابانی گفت: موضوع کودکان خیابانی، دست فروشان، متکدیان 
و در نهایت کودکان خیابانی دو جنس متفاوت هستند و به عنوان 
آسیب اجتماعی مطرح بوده است. این پدیده ریشه های مختلفی 
دارد گرچه فقر، بیکاری و مشکالت معیشتی و اقتصادی به عنوان 
دالیل اصلی مطرح می شود اما دالیل دیگری چون فرهنگی و 

اجتماعی و سیاسی و انگیزه های مجرمانه نیز وجود دارد.
وی افزود: در این جلسه به دنبال مواجهه با علل بروز این پدیده 

نیستیم.  در این جلسه می خواهیم معلول فقر، بیکاری و مسائل 
اقتصادی را که موجب ظهور این پدیده شده است را بررسی کنیم.
محبوبی افزود: پدیده کودکان کار روند رو به رشدی دارد و 
خصوصا در کالنشهرها و شهرهای بزرگ همه شهروندان با این 
موضوع درگیر هستند و صرفا نمی توان از طریق برنامه ریزی 

مدیران اقدامی انجام داد.
 وی افزود: شهریور ماه سال گذشته با همکاری ایسپا پیمایشی 
انجام شد که نشان داد بیش از ۷0 درصد با پدیده کودکان کار 
خیابانی مواجه هستند. بیش از ۷0 درصد مردم نیز معتقدند این 
افراد چهره شهر را زشت می کنند و 88 درصد موافق جمع آوری 

این افراد هستند.
محبوبی اشاره کرد: سه سال پیش در شورای اجتماعی کشور با 
محوریت شهرداری طرح راه اندازی قرارگاه آسیب های اجتماعی 
اما اجرا نشد و این موضوع به دلیل ضعف  تهران مصوب شد 

فرهنگ سازی در این زمینه بود.

وی ادامه داد: این طرح دوباره برای شهر تهران تهیه شد و طی 
آن جلسات متعددی با شهرداری و فرمانداری برگزار و برنامه ای 

با سه گام طراحی شد.
امور  سازمان  اجتماعی  های  آسیب  و  مسائل  امور  معاون 
طرح  این  اول  گام  گفت:  برنامه  این  درباره  کشور  اجتماعی 
مجموعه اقدامات فرهنگی و توجیه افکار عمومی است. مردم، 
خبرنگاران و تریبون داران این حوزه باید آگاه باشند. گام دوم 
بخش  کار،  در  غیردولتی  های  تشکل  و  مردم  کردن  درگیر 
افرادی  همه  واقع  در  است  نظرخواهی  موضوع  از  کوچکی 
که دغدغه، توانمندی و امکانی دارند، باید درگیر کار شده و 
خودشان فعال شوند و گام سوم ساماندهی میدانی است که 
باید همزمان با گامهای قبلی آغاز شوند. باید محیط ناامن باشد 
تا نتوانند به صورت سازماندهی شده وارد محیط شوند. این سه 

گام باید در کنارهم و در یک راستا اجرا شوند.
وی با بیان اینکه نیاز به عزم جدی و سیاست گذاری در این 

حوزه داریم، خاطرنشان کرد: صرف عالقمندی یک تشکل یا گروه 
دلیلی برای مسئولیت گرفتن در این حوزه نیست بلکه باید آموزش 

های الزم، مددکار و امکانات الزم نیز داشته باشند.
محبوبی تاکید کرد: سمن های حاضر در این جلسه به عنوان 
نماینده شبکه خود برای فرهنگ سازی و برداشتن گام اول طرح 
کمک کنند و در محدوده مخاطبان خود کار فرهنگی را انجام 

دهند.
معاون امور مسائل و آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی 
کشور افزود: سمن های مرتبط اتاق فکر یا ستادی را تشکیل دهند 
تا به طرحی جامع و قابل اجرا در این راستا دست یابیم و آن را 

عملیاتی کنیم.
این  در  است  وزارت کشور، گفتنی  اساس گزارش سایت  بر 
نظرات  نهاد  مردم  های  سازمان  مدیران  و  نمایندگان  نشست 
و دیدگاه های خود را راستای عملیاتی کردن و بهبود شرایط 

کودکان کار و خیابانی بیان کردند.

هشدار پلیس در مورد قمارآنالین

 ابتکار: از دیوار سفارت باال نرفتم

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به عضویت افراد به خصوص نوجوانان 
در سایت های شرط بندی و قمار آنالین هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: متأسفانه در سال های 
اخیر فعالیت سایت های آنالین شرط بندی و قمار افزایش داشته است. این سایت ها 
عمدتا و در مراحل اولیه هزینه ای را از کاربر دریافت نکرده و تنها با ایجاد یکسری 

امکانات و همچنین وعده ها سعی در جذب مخاطب و کاربران اینترنتی دارند.
وی با بیان اینکه متأسفانه بعضی از افراد پرطرفدار در فضای مجازی نیز اقدام به 
تبلیغ چنین سایت هایی می کنند، تصریح کرد: بیشترین مخاطب این سایت ها 
نیز افراد نوجوان و کم سن و سال هستند؛ چرا که همانطور که گفته شد عمدتا 
پیشنهادهای اغواکننده و تحریک آمیزی باعث گرایش جوانان و نوجوانان به سمت و 

سوی این سایتها می شود.
کاظمی با بیان اینکه پلیس فتا تا کنون به چندین فقره پرونده در این خصوص 
رسیدگی کرده است، گفت: در تمامی این پرونده ها اکثر قربانیان نوجوان و افراد کم 
سن سال بودند که با تبلیغات اغوا کننده و پیشنهادهای چشمگیر و واهی برخی از 
سایت های شرط بندی در فضای مجازی مواجه شده پس از ثبت نام و عضویت  در 

این سایت ها و شرکت در بازی های شرط بندی مبالغی را در قمار آنالین باخته اند. 
وی با بیان اینکه سازوکار بسیاری از این سایت ها به گونه ای است که بازیکن از 
یک مرحله ای به بعد امکان پیروزی را ندارد، افزود: در یک مورد یکی از شکات مبلغ 

یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی با رقبای مجازی از دست داد 
که در تحقیقات کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد مدیر این سایت با اغفال کاربران 
با پیشنهادهای جالب و اعالم تعدادی برنده به مبلغ کم و حتی واهی درصدد تشویق 

و ترغیب کاربران باالخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایت ها بودند.
رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه متاسفانه اکثریت این سایت ها منشاء 
داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند، گفت: همین امر 

بازگشت پول به مالباختگان را با دشواری هایی روبه رو می کند.
وی با هشدار به خانواده ها و شهروندان تصریح کرد: یکی از ویژگی های فضای 
مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معموال مالکین سایت و درگاه ها در راستای نیل 
به اهداف سوء و مال اندوزی دست به اقدامات فریبکارانه و اغوا کننده می زنند تا با 
تطمیع کاربران و هدایت آنان با وعده های توخالی و پیشنهادهای گمراه کننده از 
کاربران کالهبرداری کنند که در همین خصوص الزم است والدین نظارت بیشتری بر 
فرزندان خود و تراکنش های بانکی آنها داشته باشند و خود نیز به راحتی کارت بانکی 

خود را به آنها ندهند.
کاظمی افزود: برخی از این سایت ها نیز با شیوه فیشینگ اطالعات کارت های بانکی 
کاربران را کپی کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه تمامی وجوه نقد داخل آن می کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از دانشجویان 
خط امام )ره( و از تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۵8 گفت: از دیوار 
سفارت آمریکا در روز تسخیر باال نرفتم و بارها هم گفته ام که سه روز پس از 

تسخیر به دانشجویان پیوستم.
معصومه ابتکار در 13 آبان 1358 شاهد اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست 
دانشجویان پیرو خط امام )ره( و آغاز جریان 444 روز گروگانگیری بوده است. وی در 
آن زمان دانشجوی سال اول دانشگاه پلی تکنیک تهران بود. از عناصر فعال جنبش 

سیاسی که برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای این حرکت را به عهده داشت.
در آن زمان گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران وارد سفارت سابق آمریکا 
در تهران شدند، دیپلمات ها و سایر کارکنان حاضر در محل را به گروگان گرفتند و 
محل سفارت را نیز به اشغال خود درآوردند. دانشجویان بالفاصله در اولین بیانیه خود 
علت این اقدام را اعتراض به حمایت دولت آمریکا از شاه فراری ایران و پناه دادن به 

وی اعالم کردند.
آنان اشغال سفارت را حق مسلم خود برای بازداشتن دولت آمریکا از این موضع 
گیری و مخالفت با انقالب ایران دانستند ولی دولت آمریکا آن را عملی سزاوار مجازات 

معرفی کرد.
ابتکار در کتابی به نام »تسخیر« که اولین روایت مکتوب از درون سفارت تسخیر 
شده آمریکا در تهران است، تمام خاطرات آن سال ها را در 348 صفحه نگاشته است، 
این کتاب اولین بار به زبان انگلیسی نگارش یافته و در کانادا توسط انتشارات مستقل 
»تالون بوکز« به چاپ رسیده است. این مطالب بخش بسیار کوتاهی از خاطرات ابتکار 

از آن دوران است.
معصومه ابتکار به عنوان یکی از دانشجویان پیرو خط امام )ره( که در آن سال در 
تسخیر النه جاسوسی سهیم بوده است، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا اظهار داشت: ما دانشجویانی که محاصره و اشغال سفارت آمریکا را برنامه ریزی و 
اجرا کردیم، هرگز پیش بینی نمی کردیم که این واقعه بیش از چند ساعت یا حداکثر 
چند روز طول بکشد. هرگز تصور نمی کردیم که اقدام اعتراض آمیز ما چنین تاثیر 

عمیقی بر تاریخ سیاسی کشور و منطقه داشته باشد.
او در کتاب تسخیر نوشته است: »وقتی سفارت را اشغال کردیم، آن قدر به درستی 
عقیده خود ایمان داشتیم که هیچ چیز نمی توانست سد راهمان شود. چند دانشجو به 

حریم داخلی یک ابرقدرت وارد شدند و آن را تحقیر کردند«.
»وقتی محمد یکی از دانشجویان به طرف در اصلی سفارت آمریکا در خیابان طالقانی 
شتافت، شعارهای اهلل اکبر و مرگ بر آمریکا در فضا طنین انداخت. در یک چشم به هم 
زدن، صدها دانشجو جلوی در سفارت تجمع کردند. چند نفر قبال از دیوارهای سفارت 
باال رفته بودند و دیگران جلوی در سعی می کردند از زنجیرهای محافظ عبور کنند. 
هیچ کس چه در داخل و چه در خیابان نمی دانست چه چیزی در شرف وقوع است.

احتماال همه از جمله آمریکایی ها فکر می کردند این تنها یک تظاهرات معمولی 
است. ناگهان در آهنی باز شد و دانشجویان با تمام توان خود شعار می دادند و به داخل 
هجوم آوردند. دانشجویان با خود می اندیشیدند که باالخره اراده ملت ستمدیده ما 

پای در روز روشن نهاد«.
به نوشته ابتکار، کمتر از یک ساعت پس از آغاز عملیات، دانشجویان به همه 

ساختمان ها به جز ساختمان مرکزی نفوذ کردند و آنها را تصرف کرده بودند. پس از 
چند ساعت تالش ساختمان مرکزی هم به اشغال دانشجویان درآمد، آنها به سرعت 
آمریکایی ها را دستگیر و به خارج راهنمایی کردند. تا جایی که ممکن بود کمتر 
صحبت می کردند و در پاسخ سواالت گروگان ها می گفتند: »این نیروی مردم و 

نیروی اسالم است.«
ابتکار در پاسخ به این سوال که برخی می گویند شما از دیوار سفارت باال رفته اید، 
به خبرنگار ایرنا گفت: من از دیوار سفارت باال نرفتم بلکه روز سوم به عنوان مترجم از 
طرف دانشگاه دعوت شدم و در میان بچه های دانشجوی تسخیرکننده در روز تسخیر 
نبودم و اینکه می گویند من از دیوار سفارت باال رفته ام اشتباه است، همانطوری که 

در کتاب »تسخیر« همه چیز را گفته ام.
ابتکار درباره حس خود از این اقدام توضیح داد: حسم این است که امروز ترامپ 
چهره واقعی سیاست های سلطه جویانه، یک جانبه و ضد حقوق بشر، ضد آزادی و 
ضد مردم ساالری امپریالیزم آمریکا است یعنی تصویر، ماسک و چهره های قبلی را 
برداشته و به صورت علنی و عیان همان چیزی است که در سال 58 دانشجویان، مردم 
ایران و مردم انقالبی با آن مشکل داشتند؛ یعنی بحث سلطه، ظلم، امپریالیزم و جنگ 

علیه ملتی که می خواهند آزاد باشند.
وی معتقد است: عامل جنگ و بدبختی میلیون ها انسان، ۷0 مورد دخالت نظامی 

و کودتا و مداخله طی سده گذشته آمریکا است.
امروز 13 آبان مصادف با روز دانش آموز و تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست 

دانشجویان پیرو خط امام راحل است.

و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاونت  سرپرست 
پرورش گفت: بارها خطر کاهش گرایش به رشته ریاضی 

را گوشزد و اعالم کردم که آینده مهندسی در خطر است.
عبدالرسول عمادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش 
حضور دانش آموزان در رشته ریاضی اظهار کرد: در جریان هدایت 
تحصیلی کاهش محسوسی را در گرایش به رشته تجربی داریم، 
منتها کمتر به نفع رشته ریاضی تمام شده و بیشتر به نفع رشته 
انسانی و حتی رفتن دانش آموزان به سمت شاخه های فنی و 

کاردانش بوده است.
وی افزود: همچنان نگران رشته ریاضی هستیم، البته باید به این 
مسئله توجه کنیم که برای فارغ التحصیالن رشته ریاضی زمینه 

اشتغال نهایی در رشته های مهندسی و  ریاضی چندان تضمین 
شده  نیست که باعث کاهش گرایش خانواده ها شده است.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه عدم گرایش به ریاضی در مناطق کشور عمدتا سه دلیل 
دارد گفت: یک دلیل این است که در برخی مناطق که داوطلب 
ریاضی کم است به حدنصاب تشکیل کالس نمی رسد، مثال سه 
یا چهار دانش آموز داریم و خود به خود برای آنها کالس تشکیل 
نمی شود. یک علت دیگر عدم عالقه است و عمدتا به این دلیل 

است که کمتر منجر به اشتغال می شود.
عمادی ادامه داد: یک علت دیگر هم ترس از ریاضی است. حجم 
باالی محتوا و کار بیشتری که این درس نیاز دارد یک ترس را 

بوجود آورده؛ البته در گذشته گرایش بیشتر بود زیرا زمینه اشتغال 
وجود داشت و بچه ها رنج ریاضی را می پذیرفتند.

وی با اشاره به اینکه ما با ایجاد زمینه های اشتغال و امید به 
آینده و با تجدید نظر در محتوای کتب ریاضی که بیشتر نیازها 
را پوشش دهد به دنبال افزایش گرایش به سمت ریاضی هستیم 
گفت: همچنین با تشکیل کالس های کم تعداد می توانیم رشته 
ریاضی پوشش دهیم. هر سه هدف را در برنامه هایمان داریم و 

پیگیر آن در تعامالت فرابخشی هستیم.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش افزود: بارها خطر 
کاهش گرایش به رشته ریاضی را گوشزد و اعالم کردم که آینده 

مهندسی در خطر است.

هشدار نسبت به کاهش گرایش به رشته ریاضی


