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معلم اصالح شد
دیدگاه

وزارت آموزشوپرورش در بخشنامهای شرایط و ضوابط جذب معلمان و نداشتن ابتال به بیماریها را اعالم کرد که ازجمله آنها میتوان به نداشتن کمتر از  ۲۰دندان ،سنگ کلیه ،آلزایمر ،نداشتن لهجه غلیظ و نکشیدن
سیگار و قلیان اشاره کرد .اسفندیار چهاربند ،رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزشوپرورش میگوید که این شیوهنامه از دو سال گذشته تدوین شده بوده و روز سهشنبه در جریان اصالحات
مربوط به شرایط استخدام به صورت کلی بازبینی شده است و متن جدید به زودی منتشر میشود .به گفته اسفندیار چهاربند تمامی مواردی که مورد انتقاد قرار گرفتهاند ،پیش از رسیدن به شبکههای اجتماعی از سوی این
معاونت حذف شده بود ،از جمله بخش مربوط به بیماریهای زنان .چهاربند در خصوص این شیوهنامه جنجالبرانگیز آموزشوپرورش توضیحاتی داد .شهیندخت مالوردی ،معاون رئیس جمهور هم نسبت به این انتقادات
واکنش نشان داد و در پست توئیتری خود از اصالح شیوهنامه آموزشوپرورش خبر داد.

صنایعدستی هویت ایرانی است

بالتکلیفی آموزشیاران نهضت در پیچ و خم
موافقتها و مخالفتها
شهال منصوریه

مصوبه جذب نیروهای چهارگانه آموزشی و بهویژه آموزشیاران نهضت سواد آموزی
از جمله قانونهایی بود که جنجالهای زیادی به پا کرد.
نماینــدگان مجلس در مرداد مــاه  ۹۴و شــهریورماه  ۹۵دو مصوبه برای تعیین
تکلیف و بهکارگیری نیروهای حقالتدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی
داشتند،مصوباتی که نمایندگان برای عملیاتی شدن آنها اردیبهشت ماه امسال یک
فوریت طرح تعیین تکلیف اســتخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزش دهندگان
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش را به تصویب رساندند.
بر اســاس مفاد این قانــون دولت مکلف بود حداکثر ظرف مدت یکســال همه
نیروهای حقالتدریســی مشــمول این قانون و همچنین معلمان حقالتدریسی و
آموزش دهندگان نهضت ســواد آموزی را پس از گذراندن دورههای آموزشی ،بدون
نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزشوپرورش درآورد.
این قانون در کمتر از چهارماه با مخالفت کمیســیون آموزش مجلس مواجه شد.
نمایندگان آموزشوپرورش ،دولت و مرکز پژوهشهای مجلس بعد از بررســیهای
مفصل به این نتیجه رســیدند که در شرایط موجود امکان اجرای این طرح نبوده و
به صالح نیست ،بنابراین با این طرح مخالفت شد.
استخدام آموزشیاران بهزیستی با شرایط آموزشوپرورش تناسب ندارد
به گفته رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات آموزشوپرورش،
حــدود ۲۱۰هزار نیرو «با اکثریت آموزشــیاران نهضت ســواد آمــوزی» متقاضی
استخدام هستند .استخدامی که به هیچ عنوان با شرایطی فعلی در آموزشوپرورش
و نیاز این وزارتخانه تناسب ندارد.
اســفندیار چهاربند ،یکی از مخالفان جذب این نیروها ،معتقد اســت« :حتی اگر
به ما بگویند تعــدادی از آنها را جذب کنید ،امکانش وجود ندارد.این نیروها قابل
تفکیک نیستند و با هر ضابطهای هم که عمل کنیم باز ممکن است تعدادی از آنها
به دالیل مختلف جذب نشوند».
او به خبرنگار مهر میگوید :اساســا به لحاظ جنســیت ،رشته تحصیلی و توزیع
جغرافیایی این نیروها و به ویژه آموزشیاران نهضت ســواد آموزی با نیاز ما تناسب
ندارد .ما باید سعی کنیم مثل سالهای پیش در آموزشوپرورش با مازاد نیرو مواجه
نشویم و در عین حال عدالت استخدامی را رعایت کنیم.
چهاربند با بیان اینکه ســه میلیون جوان دانشآموختــه آموزش عالی ،داوطلب
اســتخدام در دســتگاههای دولتی به ویژه آموزشوپرورش هستند ،اضافه میکند:
توقع آنها این اســت کــه همه با فضای داوطلبــی و با آزمون اســتخدامی وارد
آموزشوپرورش شــوند .حاال ما هم چون آنها ســابقه خدمت دارند امتیازاتی در
نظر میگیریم.
چهاربند در پاسخ به این سوال که با کمبود نیروی در آموزشوپرورش چه میکنید
نیز ،تأکید میکند :به هرحال ما مکانیســمهایی برای ایجاد تناســب بین نیروهای
موجــود و نیازمان داریم .با تعدیل تراکم کالسها ،خرید خدمات مراکز غیر دولتی
و حقالتدریس نیروهای شاغل و نیروهای بازنشسته نیازمان را برطرف میکنیم.
استخدام رسمی سم است
چهاربند معتقد است استخدام رســمی و قطعی مثل سم است .باید در شرایطی
تن به اســتخدام رسمی داد که مطمئن شــویم در دراز مدت این نیاز پایدار است.
در حال حاضر و به دلیل تحوالتی که در جمعیت دانشآموزی اتفاق افتاده اســت،
نمیشود تمام این نیازها را رسمی کرد.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات آموزشوپرورش میگوید:
مــا باید جمعیــت دانش آموزی و تعداد کالسهــا را در و توزیع آنها در مقاطع و
دورههای مختلف بررسی کنیم .اگر متوجه شدیم این نیاز در دراز مدت پایدار است
دســت به جذب نیرو میزنیم.بنابراین مــا مخالفتی با جذب نیروهای حقالتدریس
نداریم و آنها میتوانند به کار خود ادامه دهند.
آزمون استخدامی تازه اول راه پذیرش نیرو در آموزش وپرورش است
چهاربنــد در ادامــه صحبتهایش به شــرایط پذیرش با آزمون اســتخدامی در
آموزشوپرورش هم اشــاره میکند و با تأکید بر اینکه آزمون علمی اولین و آخرین
راه ورود به شــغل آموزگاری نیست ،میگوید :بعد از آزمون علمی ،دوبرابر ظرفیت
برای مصاحبه تخصصی که شــامل ویژگیهای شــخصیتی ،تناسب و عالقهاشان با
شــغل معلمی معرفی خواهند شــد .بعد از طی مصاحبه عمومــی ،انجام معاینات
پزشــکی و اتمام دوره ،برای گذراندن دوره یکســاله به تربیــت معلم میروند.در
صورت قبولی در آزمون جامع صالحیت میتوانند ابالغ بگیرند و سرکالس بروند.
لزوم ساماندهی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و حقالتدریسیها
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان یکــی از موافقان تصویب
این طرح در مجلس ،معتقد اســت :بعضی از آموزشیاران ۱۲تا ۱۵سال است که در
آموزشوپرورش تدریس میکنند ،نمیشود که به آنها بی توجهی کرد .اول مهر که
میشود آنها سر کالس میروند .آموزشوپرورش که نیروی دیگری ندارد.
سید جواد ساداتینژاد به خبرنگار مهر میگوید :ما معتقدیم باید آنها را ساماندهی
کرد .نمیشــود به این دلیل که میگویند ســواد ندارند آنها را رها کرد اگر سواد
ندارند چرا مهر سرکالس میروند؟
او اضافــه میکنــد :آموزشوپــرورش در دادن اطالعــات مربوط بــه نیروهای
حقالتدریس و آموزشــیاران نهضت سوادآموزی با مجلس همکاری نداشتدر حالی
که ســاماندهی آنها مطالبه مردم اســت .ممکن است این طرح موافق و مخالفانی
داشته باشد که البته هفته آینده در صحن مجلس به رایگیری گذاشته میشود ،اما
باید در هرصورت به آن پرداخته شود .به گفته نماینده مردم کاشان تعداد نیروهای
متقاضی بین  ۲۰۰تا ۳۰۰هزار نفراندکه بیشتر آنها آموزشیار نهضت سوادآموزی
هســتند .آموزشوپرورش به عنوان یکی از مهمتریــن و پایهایترین نهاد تعلیم و
تربیت نســل آینده کشــور ،حق دارد تا با کیفیتترین نیروها را در حوزه تدریس
جذب کند ،از طرفی برخی از نیروها ســالها است که خود را وقف این وزارتخانه
ق اندکشــان را با تاخیر و بعد از ماهها
کردنــد؛ نیروهایی که در بیشتر مواقع حقو 
پیگیری میگیرند.
قطعا آموزشوپرورش جمهوری اســامی ایران باید با ساماندهی این نیروها پاسخ
زحمات چندین ســاله آنها را به نحو درخوری بدهد .طبق اعالم بعضی از اعضای
کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش مخالف این طرح هفته آینده در صحن ارائه و
به رای گذاشته میشود ،گزارشی که برخی از نمایندگان همزمان پیشنویس طرح
دیگری را برای مقابله با آن تنظیم کردهاند.

اول شــهریور ماه  ،96یکی از داغترین ماههای سال برای
نمایش ظرفیتهای هنری ،میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ایران اســت و تهران یکی از روزهای داغ هنری
خود را در این ماه با رئیس جدید ســازمان میراث فرهنگی و
صنایعدستی تجربه میکند.
به گزارش روزنامه مســتقل ،در ماه پایانی تابستان ،حضور
پررنگ هنرمندان صنایعدســتی کشورمان ،گرما را دوچندان
به پایتخت ایران آورد تا صدهــا هزار نفر از مردم عالقهمند
به صنایعدســتی و هنرهای زیبا دنیایــی از رنگ و طرح و
جنس را در جشنواره بزرگ صنایعدستی کشور در نمایشگاه
بینالمللی تهران مشاهده کنند .نمایشگاه صنایعدستی ایران
در روزهای ابتدایی شــهریور ،صدها هنرمند فعال در عرصه
صنایعدستی کشــور را از جاجیم از استان خراسان جنوبی تا
میناکاران و خاتمکاران زبردســت اصفهانــی و گلیمبافان و
جاجیمکاران عشــایر را به تهران کشاند تا در دنیایی از رنگ
و نقش ،جشنوارهای از هنرهای ناب ایران زمین را در معرض
دید عالقهمندان به صنایعدستی قرار دهند .در این نمایشگاه،
که صنایعدستی استانهای مختلف کشورمان عرضه میشود
هــر روز با توجه به رویدادهایی که در تقویــم وجود دارد ،با
عنوانهای مختلف نامگذاری شده است .اولین روز برگزاری
این نمایشگاه به نام پیشکسوتان صنایعدستی نامگذاری شده
اســت؛ دومین روز به عنوان روز پیونــد با هنرمندان عرصه
سینما ،روز گلستان و روز عشایر نامگذاری شده است .سومین
روز از نمایشگاه ملی صنایعدستی به نام تجارت الکترونیک
صنایعدستی نامگذاری شده است.
عناوین مادر صنایعدستی ،تبریز  ۲۰۱۸و تشکلهای غیر
دولتی صنایعدســتی بر چهارمین روز از بیســت و هشتمین
نمایشگاه ملی صنایعدستی نامگذاری شدهاند .در پنجمین روز
از بیســت و هشتمین نمایشگاه ملی صنایعدستی که نام روز
شــهر جهانی اصفهان را بر خود دارد ،از دو اثر هنری استادان
بدر السما و عابدی رونمایی خواهد شد .ششمین روز از بیست
و هشتمین نمایشگاه ملی صنایعدستی هم به نامهای روز شهر
جهانی یزد و روز خانه ایرانی نامگذاری شده است .در آخرین
روز از نمایشگاه ملی صنایعدستی هم به نام روز شهر جهانی
مشهد نامگذاری شده است.

مجموعه صنایعدســتی ،میراث فرهنگی و گردشگری از
حوزههای مهم ،درآمدزا و ارزآوری اســت که یکی از راههای
افزایش بهرهوریاش ،برگزاری نمایشــگاههای منســجم،
یکپارچــه ،مؤثر و از قبل برنامهریزی شــده و در یک کالم
دارای نگاه حرفهای اســت؛ موضوعــی که امروز جای خالی
آن احســاس میشود .حوزه صنایعدســتی ،میراث فرهنگی
و گردشــگری بهویژه بخش صنایعدســتی کشورمان که از
زیبایی ،منحصر به فردی و تنوع بســیار برخوردار اســت ،در
صورتی میتواند سهم بســزایی در اشتغالزایی ،تولید ملی و
درآمدزایی داشته باشد که بازار فروش خوبی برای آن فراهم
شــود .یکی از بهترین و سریعترین راههای بازاریابی و جذب
مخاطب و خریدار ،برگزاری نمایشــگاههای داخلی و خارجی
اســت که میتواند محلی برای ارتباط با مردم و مشــتریان،
معرفــی این صنعــت و محصــوالت آن و درنهایت فروش
خوب باشــد .یکی از اقدامات در راستای این تالش ،عالوه
بر برگزاری نمایشــگاههای متعدد بین المللی ،ملی و استانی
در حوزه صنایعدســتی ،بحث مارکتینگ و تبلیغات است تا
صنایعدســتی کشورمان را به عنوان یک صنعت مجهول در
سطح مناسبات جهانی قرار دهد .اینکه چرا کشورهای عمده
وارد کننده محصوالت صنایعدســتی ایران را به عنوان یک
قطب به شــمار نمیآورند و در عوض کشورهایی مانند هند،
چین و حتــی ترکیه و تایلند در زمــره صاحبان این صنعت
قرار میگیرند ،نشــان میدهد که ایران تا به امروز بر اساس
ظرفیتها و تواناییهایش نتوانسته ،محصوالت صنایعدستی
خود را به بازارهای جهانی صادر کند.
برنامههای نمایشگاه صنایعدستی
بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایعدستی که بزرگترین
رخداد این حوزه در کشــور محسوب میشود ،اول شهریور با
حضور رئیس جدید ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری رســم ًا آغاز به کار کرد .علی اصغر مونسان
بعد از افتتاح این نمایشــگاه گفت :اینکه ســه بخش میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری را بهصورت سه جزیره
جدا ببینیم ،اص ً
ال خوب نیســت .به نظر میآید یکی از نقاط
ضعف سازمان همین موضوع باشد .انشاءاهلل با دو پایه مهمی
که جزو ظرفیتهای این کشــور محســوب میشود ،یعنی
میراث تاریخی و فرهنگی و صنایعدستی شاهد شکوفایی در
گردشگری باشیم.
وی درباره مفهوم صنعتی ســازی در صنایعدســتی که در
مراسم معارفهاش به آن اشاره کرد ،توضیح داد :صنعتیسازی

مغایر با صنایعدســتی سنتی نیســت و به این مفهوم نیست
که از ســاخت صنایعدستی به شکل دست ساز خارج شویم،
بلکه به این مفهوم اســت که کارهایمــان را به تولید انبوه
برسانیم تا قیمت آن را پایین بیاوریم .نباید صنعتیسازی را با
کارخانهسازی اشتباه بگیریم .هدف ما کاهش هزینههای تمام
شده در بخش تولید اســت .رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری همچنین اظهار کرد :باید بتوانیم
طرحهای صنایعدســتی را متنوعتر و به روز کنیم .همچنین
در بحث برندسازی کار بیشتری انجام دهیم .بسته بندی ،امر
مهمی است و حیف است با این همه زحمتی که استادکاران ما
در این حوزه میکشند و آثار خوبی را تولید میکنند ،آنها را به
صورت فلهای ارائه کنیم .مونسان افزود :صنایعدستی ما باید
شناسنامهدار باشند و با بستهبندی خوبی ارائه شوند .در بخش
مارکتینگ هم بایــد فعالیت کنیم ،زیرا بخش فروش داخلی
مهم است و باید آن را گسترش دهیم و به نظر میآید بخش
بازار خارجی نیز اهمیت زیادی دارد .به همین دلیل ،ارزآوری
در این بخش کمک زیادی به استادکاران حوزه صنایعدستی
و هنرهای سنتی میکند .امیدواریم ،بتوانیم این دو بخش را
رونق دهیم.
بزرگترین رخداد صنایعدستی سال
قبل از آغاز به کار این نمایشگاه مدیر کل صادرات معاونت
صنایعدســتی درباره برنامههای اصلی این نمایشگاه گفت:
بیست و هشــتمین نمایشــگاه ملی صنایعدستی با حضور
بخشهای ویژه شــامل حصیربافی کاروان پیوند ،روستاهای
هدف ،خانه ایرانی ،فضای آموزشــی بــرای کودکان ،تبریز
 ۲۰۱۸و شــهر جهانی یزد برگزار میشــود .پویا محمودیان
درباره اتفاقات جانبی و ویژه بیســت و هشــتمین نمایشگاه

آغاز مرمت «قورتان»؛ روستایی تاریخی در دل اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان از آغاز مرمت
بزرگترین دژ تاریخی این استان یعنی «قلعه روستای قورتان»
خبر داد؛ اقدامی که نخست از دیوارههای قلعه تاریخی قورتان
آغاز شده است.
«قورتان» روســتایی است که  ۱۰۰۰سال قدمت دارد و در
شرقیترین نقطۀ اصفهان به عنوان یکی از مناطق ناشناخته تا
همین چند سال پیش مهجور مانده بود؛ هر چند به گواه نامها
و محلهایی که در این روستا وجود دارند ،قدمت این منطقه
به سالهای  ۴۲۱تا  ۴۳۹میالدی ،یعنی زمان حکومت بهرام
پنجم (بهرام گور فرزند یزدگرد اول) میرســد .حتی سنگ
قبرهای گورستان باستانی آن نیز به دورههای تاریخی پیش از
اسالم مربوط میشود.
در نوشــتههای «ابن حوقل» از جغرافیدانان قرن چهارم
هجری قمــری نیز نام ارگ (قلعه) این روســتا به چشــم
میخورد ،اما باالخره بعد از ســالها ،توجهها به ســمت این
روستای تاریخی جلب شــده و به نظر میرسد قرار است به
منطقهای برای جذب گردشگر تبدیل شود .فریدون اللهیاری،
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان بــا بیان این که
عملیات گسترده مرمت آثار تاریخی در محور شرق شهرستان
اصفهان آغاز شــده اســت ،افزود :طرح مرمت بزرگترین دژ
تاریخی اســتان اصفهان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از
محل اعتبارات عمرانی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان
اصفهان انجام میشود.
همچنین حمید محمدنژاد ،ناظــر طرحهای مرمت محور
شرق شهرستان اصفهان در این زمینه تأکید کرد :کار مرمت
این قلعه عظیم تاریخی که بیش از  ۴۳هزار مترمربع وسعت
دارد به صورت متناوب از ســال  ۱۳۹۰آغاز شــده است ،اما
با توجه به تخریب تدریجی دیوارههای این قلعه عظیم ،کار
مرمت دیوارهها و اســتحکامات این قلعــه تاریخی از جمله
برجهای قلعه از ســال  ۱۳۹۵آغاز و در نیمه دوم سال ۱۳۹۶
پس از تخصیص اعتبار ادامه یافته است.
او با تأکید بر این که در سالهای گذشته با تخصیص اعتبار
الزم توانستیم پس از تملک دو خانه تاریخی در این قلعه ،ابتدا

مسجد جامع قلعه را مرمت کرده و سپس مرمت برجهای قلعه
را آغاز کنیم ،بیان کرد :در دو سال گذشته ،مرمت کنگرهها و
برجهای قلعه از محور شمالی و شمال شرقی آغاز شده و ادامه
دارد .وی با بیان اینکه در حال حاضر توانستهایم نزدیک به
بزرگ
 ۵۷۰مترمربع از دیوارهها ،کنگرهها و برجهای این قلعۀ ِ
تاریخی را در جدارههای خارجی آن مرمت کنیم ،افزود :ادامۀ
این پروژه در سال جاری و با اقداماتی مانند پیوند ،آزادسازی
و مرمت همۀ دیوار خارجی و مرمت و بازسازی بخشهایی از
کنگرههای باالی دیوارهای قلعه ادامه پیدا میکند .بر اساس
این گزارش ،در حال حاضر این قلعه تاریخی با بیش از چهار
هکتار ،دارای مساحتی بیش از  ۴۳هزار مترمربع و همچنین
بیش از  ۵۰خانه تاریخی ،سه مسجد ،دو بازارچه ،یک حمام،
خانقاه ،دو آسیاب و حتی در دورهای دارای چهار باغ بوده است.
در حال حاضر با حمایت بخش خصوصی و مردم روســتای
قورتان ،زندگی در این قلعــه تاریخی ادامهدار خواهد بود ،به
گونهای که امروز پنج خانواده در این قلعه ســکونت دارند .از
سوی دیگر در مناســبتهایی مانند ماه محرم ،مراسمهای
مختلف آئینی در این قلعه تاریخی توسط مردم روستا انجام
میشــود؛ مانند آئین مذهبی زارخاک که هر ســال در عصر
روز تاســوعا در حسینه و کوچههای این قلعه تاریخی برگزار
میشود.
مراسم عزادرای زارخاک ،روستای قورتان
آغاز مرمت منحصربهفردترین برج کبوترخانه در اصفهان
ناصر طاهــری ،معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث
فرهنگی اســتان اصفهان نیز از برنامهریــزی برای مرمت
برج کبوتر روســتای تاریخی قورتان خبــر داد و آن را یکی

از منحصربهفردترین برجهای کبوتر استان اصفهان و حتی
ایران دانســت .او گفت :این بــرج یکی از زیباترین برجهای
کبوتر ایران از نظر معماری است به گونهای که با ارتفاعی در
حدود  ۳۰متر از  ۱۲پره نیم دایرهای تشکیل شده که در نوع
خود در کشور بینظیر است .همچنین حمید محمدنژاد ناظر
طرحهای مرمتی محور شرق اصفهان در این زمینه بیان کرد:
این برج تاریخی ،جزو معدود برجهای کبوتر در ایران اســت
که با همکاری انجمن دوســتداران میراث فرهنگی قورتان
مرمت میشود.
او بــا بیان اینکه این برج دارای کاربــری بوده و در حال
حاضر هزاران کبوتر در آن النه دارند ،تأکید کرد :قسمتهایی
از طبقات فوقانی این برج به دلیل نفوذ آب باران و بخشهای
مرکزی دچار آسیبهایی شــده که در طرح مرمتی در سال
 ۱۳۹۶همۀ این موارد از جمله مرمت دیوارههای خارجی برج
در نظر گرفته شده است .به گزارش ایسنا ،استان اصفهان در
امتداد زایندهرود تا تاالب گاوخونی ،تاریخ و قدمتی کهن دارند
و وجود آثار تاریخی و باســتانی سالم و نیمهمخروبه در طول
مســیر تاالب و اطراف آن ،نشانی بر این مدعاست .روستای
«قورتان» نیز در مرکز دهستان گاوخونی در فاصلۀ حدود ۱۲۰
کیلومتری شرق اصفهان ،مهری پراصالت بر این محدوده زده
است .بر اساس نوشتههای کهن« ،قورتان» در دورۀ حکومت
سلســلههای دیلمیان و ســلجوقیان ،انبار مهمات و قلعهای
دفاعی برای مردم بوده است و میتوان گفت این همه هویت
و تاریخ ،در نقطهای از ایران جمع شده که کمتر کسی نام آن
را شــنیده و حتی با چندبار تکرار ،نام آن را میتواند به خاطر
بسپارد .موقعیت جغرافیایی بخش تاریخی این روستا که در
ارگی با وسعت حدود  ۴۳هزار مترمربع قرار گرفته است ،عاملی
جدی برای نابودی آثار باقیمانده از  ۱۰۰۰سال پیش مربوط
به دورۀ دیالمه مانند «ارگ قورتان»« ،قلعه نواب» ،مســاجد
«پایین»« ،باال»« ،ابراهیم»« ،غالمرضا» و «مسجدجامع»،
«کبوترخانه»« ،آسیاب آبی» ،حمام« ،نخلدان» ،بازار ،جوی
آب ،باغهای داخل ارگ ،آبانبار و خانههای قدیمی با معماری
سنتی محسوب میشود.

در کالنشهرها به فرایند توسعه بیتوجهی میشود

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت:
در همه کالنشهرها شاهد بیتوجهی به فرآیند توسعه
هستیم و این اندازه غلبه تکنیک و فن بر روابط انسانی
قابل قبول نیست.
شــهیندخت موالوردی ،دوم شــهریورماه ،در آیین
گشــایش و آغاز به کار پنجمین شــورای شهر مشهد
که در تاالر شهر برگزار شــد ،اظهار کرد :متأسفانه در
حال حاضر تقابل تکنیک و فن با حقوق شــهروندی و
همچنین توسعه یک معضل ادامهدار است.

وی افزود :حرفم به این معنی نیست که باید در برابر
مدرنیته مقابله کنیم ،بلکه باید چگونگی رویارویی با این
وضعیت را طراحی و آماده کنیم.
موالوردی خاطرنشان کرد :باید هدف غایی خودمان
را از توسعه تعیین کنیم؛ آیا این هدف صرف دادن آمار
و ارقام تعداد پروژه اســت یا بــه افزایش رفاه ،امنیت،
شادی و نشــاط مردم هم توجه داریم؟ باید انگارههای
خودمان را از تکنیک و فن و رعایت حقوق شــهروندی
نیز تبیین کنیم.
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان
اینکــه باید راهش را پیدا کنیم تا بیش از پیش شــاهد
شلختگیها ،کجرویها و زشــتیهای شهرها نباشیم،
ادامه داد :در حوزه زنان نیز حقوق شــهروندی بســیار
جای کار دارد؛ به طوری کــه عدم رعایت حقوق آنان
از حمل و نقل شهری تا شرکت در تصمیمگیریهایمهم -دیده میشود.

وی تصریح کــرد :حملونقلهای عمومی مردانهاند؛
بهطور مثال ،دســتگیرههای اتوبوسهــا برای زنان
نامناسب است و حاال میدانیم که فقط نباید به تفکیک
محل زنان و مردان توجه کرد.
موالوردی یادآور شــد :شهرهای ما باید جایی باشند
برای تنفس ،تقســیم شــادیها و همدلــی در غمها.
مدیریتهای شهری ما باید پاسخگو باشند.
وی اضافــه کــرد :در تحقــق حق زنان در شــهر
نیازمنــد قوانینی هســتیم که حضور زنــان در محل
تصمیمسازیهای شهری را تضمین کند.
دســتیار رئیس جمهور در امور حقوق شــهروندی با
بیان اینکه در شــهرها باید حق برخورداری از آسایش
و آرامش را همه شهروندان داشته باشند ،گفت :آرامش
یعنی برآوردن نیازهای روحی در شــهر و آســایش که
جنبههای فیزیکی شهروندان را در برمیگیرد ،از ارکان
مهم حقوق شهروندان در شهرهاست.

اجتماعی

ملی صنایعدســتی اظهار کرد :این نمایشگاه از اول تا هفتم
شــهریورماه در حالی برگزار میشود که بخشهای ویژهای
برای توســعه و ترویج هرچه بیشتر صنایعدستی برای آن در
نظر گرفته شده است .یکی از این اتفاقات ،تبریز  ۲۰۱۸است
که بهصورت جداگانه در ارتباط با گردشگری و توانمندیهای
تبریز خود را در نمایشگاه ملی صنایعدستی معرفی میکند.
چالشهای فعاالن حوزه صنایعدستی
در همین زمینه اظهارنظرهای تولید کنندگان صنایعدستی به
عنوان رکن اساسی توسعه این صنعت در کشورمان میتواند
نوری به ابعاد پنهان مشــکالت صنایعدستی بتاباند .یکی از
تولیدکنندگان سنگ نمکهای تزئینی از صنعتگران ایرانی
حاضر در این نمایشگاه است .وی به ضرورت تغییر در نوع نگاه
مسووالن به این عرصه اشاره میکند و میگوید :صنایعدستی
رقیب در کشور در حال جوالن است و چنانچه هرچه سریعتر
راهکاری برای آن در نظر گرفته نشود ،بخش قابلتوجهی از
ظرفیتهای صادراتی کشــور به رقبای چینی و ترک واگذار
میشود.
به خطر افتادن تولید
رئیس انجمن ســفال و ســرامیک اللجین همدان نیز از
اتفاقاتی که در مرکز تولید ســفال و سرامیک ایران در حال
وقوع اســت و تولید آن را به خطر انداختــه پرده بر میدارد:
خروج خاک رز که از آن تولیدات ســفال و ســرامیک انجام
میشود ،معضل بزرگی شــده که احتیاج دارد هرچه سریعتر
برای آن چارهای اندیشید .بیشتر کارگاههای آجرپزی همدان
از این خاک استفاده میکنند که این مسئله هم تولید سفال را
تحت الشعاع قرار داده است.
محمــد بشــیری ،بزرگتریــن مشــکل را قــرار ندادن
تولیدکنندگان ســفال ســرامیک به عنوان مشاغل سخت
میداند :چگونه کارگری که در کورهای با دمای  950درجه کار
میکند در زمره مشاغل سخت قرار نگرفته است؟ 900کارگاه
تولیدی در این شهرستان وجود دارد که اداره گاز به دلیل بافت
فرسوده به آنها ســوخت رسانی نمیکند و نفت هم به دلیل
مســائل مالیاتی با محدودیت اختصاص مییابد .این شرایط
کارگاههای سفال را نیمه تعطیل کرده است .بشیری همچنین
درباره مالیات بر صادرات که مشــمول برخی صادرکنندگان
شده است :انجمن سفال و سرامیک اللجین سال گذشته 31
میلیون دالر صادرات داشت ،اما حدود  17نفر از صادرکنندگان
به دلیل آنکه اظهارنامه مالیاتی پر نکردند ،مشمول مالیات بر
صادرات شدهاند ،در حالی که این خالف قانون بوده است.

گردشگری سالمت از
حوزههای مورد توجه دستگاه
دیپلماسی است
وزیر امور خارجه گفت :ایــن وزارتخانه توجه ویژهای به
تســهیل زمینههای اقتصاد مقاومتی دارد که گردشــگری
سالمت از جمله آنها است.
محمد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ،در برنامه
صبحوزندگی شبکه رادیویی سالمت گفت :امروزه تمام امور
از محیط زیست و سالمت گرفته تا اقتصاد و امنیت ،جهانی
شده است.
ظریــف افزود :در دنیایی زندگی میکنیم که انتشــار یک
ویروس در گوشــهای از جهان ،به فاصله کوتاهی تبدیل به
یک بیماری همهگیر میشــود لذا همــکاری در این زمینه
بسیار ضروری است.
وی تصریح کــرد :وزارت امور خارجه در تمام این حوزهها
نقش تسهیلگر و وظیفه فراهم کردن بسترهای الزم را برای
همکاریهای بین المللی بر عهده دارد.
ظریف خاطرنشــان کرد :مسوالن سازمان محیط زیست و
وزارت بهداشت ،در بســیاری از موارد به طور مستقیم وارد
عمل شــدهاند به عنوان مثال ،تعامل مناســب وزارت امور
خارجه و ســازمان محیط زیست ،منجر به برگزاری اجالس
ســازمان ملل متحد در تهران با حضور  ۵۰کشور و سازمان
بینالمللی شد که زمینه ساز همکاریهای بین المللی برای
پیشبرد اهداف منطقهای شد.
وزیر امور خارجه با بیان کــه چنین رویدادهایی میتواند
مقدمه کار پســندیده فرامرزی تلقی شود ،حوزه گردشگری
سالمت را حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد :ایجاد اشتغال
از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در نامگذاری امسال
هم میتوان به وضوح آن را درک کرد.
وی گفت :به لطف خداوند و تالش دانش آموختگان کشور،
جمهوری اســامی ایــران از ظرفیتهای خوبــی در حوزه
گردشگری سالمت برخوردار است.
ظریف تصریــح کــرد :وزارت امور خارجــه در این دوره
توجه ویژهای به تســهیل زمینههــای اقتصاد مقاومتی دارد
که با همکاری وزارتخانههای امورخارجه و بهداشــت و نیز
معاونت ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی ،برای
تحقق اهداف در حوزه گردشــگری ســامت برنامهریزی و
کمیته مربوط در تمام استانها ایجاد شده است تا بتوانیم از
تمام ظرفیتهای کشور بهره ببریم.

