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بعد از واكنش اعضاي ش��وراي ش��هر ته��ران در صحن 
علني شورا نسبت به حذف طرح ترافيك 40 ساله تهران 
از س��وي ش��هرداري تهران نمايندگان مجل��س نيز در 
اظهارنظرهاي تندي، به اجراي اين طرح واكنش نش��ان 
داده و مخالفت خانه ملت را با آن اعالم كردند.خبرگزاري 
ايسنا در گفت وگوهاي مجزا ديدگاه هاي نمايندگان مردم 
تهران را جويا شده اس��ت كه در ادامه خالصه اي از آنها را 
مي خوانيد. »داود محم��دي« نماينده م��ردم تهران در 
مجلس با تاكيد بر اينكه با وجود اقدامات انجام ش��ده در 
ناوگان حم��ل و نقل عمومي آمادگي ب��راي اجراي طرح 
ترافيك جديد وجود ن��دارد، گفت: اين نوع تصميمات به 
گونه اي نيست كه مش��كالت را حل كند و ممكن است 
موجب افزايش مش��كالت ش��ود. وي درباره اينكه اعالم 
موضوع حذف طرح ترافيك و اخذ عوارض روزانه در فضاي 
كنوني كش��ور تا چه اندازه مدبرانه و ضروري بوده است، 
گفت: بنده ضرورتي براي كلي��ت اين موضوع نمي بينم. 
درست است كه ترافيك مردم را كالفه كرده اما اين گونه 
طرح ها جوابگو نيست و معتقدم در حال حاضر ضرورتي 
هم ندارد. محمدي تصريح كرد: به نظر مي رسد طرح اين 
مساله راه حلي براي مشكالت نيس��ت بلكه بايد مسائل 
ترافيك، زيرساخت ها و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار 

گيرد و به دنبال راه حل هاي اساس��ي و بنيادي باشيم. در 
همين حال »عليرضا رحيمي« عضو مجمع نمايندگان 
تهران نيز به عنوان يكي ديگر از مخالفان اين طرح، آن را 
عين بي عدالتي خواند و با بيان اينكه طرح ترافيك جديد 
چهار برابر گران تر از طرح ترافيك فعلي خواهد بود، گفت 
كه آقايان در شهرداري نبايد هزينه كاهش آلودگي تهران 
را از جيب شهروندان تامين كنند. وي تصريح كرد: به نظر 
مي رسد سرعت تصميم گيري درباره طرح جديد ترافيك 
در تهران طبيعي نيس��ت. رحيمي افزود: اين طرح براي 
اجرا زودهنگام اس��ت و به نظر مي رس��د كه قابليت اجرا 
در سطح كالن تهران را ندارد. پيش بيني ما اين است كه 
اجراي اين طرح اجح��اف زيادي را در حق ش��هروندان، 
رانندگان و خانواده ها خواهد داشت. نماينده مردم تهران 
يادآور شد: منتفي كردن معافيت هاي ورود به طرح براي 
برخي همچون رس��انه ها، معلوالن و جانب��ازان و برخي 
ماشين هاي امدادي به لحاظ حقوق شهروندي قابل قبول 
نيست. اينكه هيچ كس��ي حق معافيت در طرح ترافيك 
جديد ندارد را نمي توان پذيرفت. بايد طرحي اجرايي شود 
كه شرايط همه اقشار جامعه را در نظر گرفته و در نتيجه 
آن ش��اهد كاهش آلودگي ترافيك و آرامش در پايتخت 
بود. رحيمي كاهش ۲0 درصدي آلودگي هوا از اجراي اين 
طرح را در حد ي��ك پيش بيني خواند و گفت: نمايندگان 
تهران با تعجيل در اجراي اين طرح موافق نيستند چون 

حداقل بايد پروس��ه يك يا دو س��اله براي اجراي چنين 
طرحي آن هم به صورت آزمايش��ي طي شود تا بر اساس 
نتايج آن ب��ه صورت دايمي چنين طرحي اجرايي ش��ود 
لذا تس��ريع در اجراي اين طرح آن هم از فروردين س��ال 
آينده مشكوك اس��ت و ترديدهايي را به جاي مي گذارد. 
»محمدرضا بادامچي«، نماينده مردم تهران هم از ديگر 
منتقدان طرح حذف طرح ترافيك اس��ت و معتقد است 
اجراي چنين طرحي بايد منوط به گسترش حمل و نقل 
عمومي باشد. وي در پاس��خ به اين سوال كه حذف طرح 
ترافيك جديد و اخذ عوارض روزانه در فضاي كنوني كشور 
تا چه اندازه مدبرانه و ضروري اس��ت و آيا زيرساخت هاي 
حمل و نقل ش��هري براي حل مش��كل ترافيك كفايت 
مي كند، گفت: به نظر مي رس��د در چنين شرايطي قبل 
از هر چيز، بايد تمامي ابعاد مشكل ترافيك به طور دقيق 
مورد بررس��ي قرار گيرد و به س��مت تقويت ناوگان هاي 
حمل و نقل عمومي بروي��م و بعد، تازه در م��ورد اجراي 

چنين طرح هايي صحبت كنيم! 
»طيبه سياوش��ي« ديگر نماينده تهران هم درعين حال 
كه معتقد است، در حال حاضر با توجه به اعتراضات مردم 
به وضعيت اقتصادي بعيد است كه چنين طرحي اجرايي 
شود، گفت: با عنايت به مشكالت و مطالبات مردم نبايد 
چنين طرح هايي بدون كار كارشناسي و بيان مستندات 
و داليل اجرايي ش��ود. وي با بيان اينكه زيرس��اخت هاي 

طرح جديد ترافيك آماده نيست، گفت: استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومي به آساني ميسر نيست. بطور مثال در 
همه ايستگاه هاي مترو، تاكسي و اتوبوس به اندازه كافي 
وسيله براي خدمت رساني به مردم وجود ندارد؛ به عبارت 
ديگر ناوگان حمل و نقل عمومي ناقص اس��ت و اگر قرار 
باشد تعداد بيشتري از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده 

كنند، معلوم نيست كه شرايط چگونه خواهد شد. 
»صديف بدري« سخنگوي فراكسيون مديريت شهري 
مجلس نيز مانند ساير همكارانش معتقد است كه حذف 
طرح ترافيك نه تنها باعث كاهش ترافيك در مركز شهر 
نخواهد ش��د كه ترافيك در اين محالت را چن��د برابر و 
آلودگي هوا را افزايش خواهد داد. وي با اشاره به اينكه طرح 
جديد شوراي ش��هر براي محدوده طرح ترافيك بايد در 
شوراي هماهنگي ترافيك استان مورد بررسي قرار گرفته 
و سپس تصويب ش��ود، اظهار كرد: همان طور كه رييس 
راهور هم اظه��ار كرد بايد اين طرح مراحل كارشناس��ي 
خود را طي كند. وي افزود: البته اين طرح دو ايراد اساسي 
دارد، نخست اينكه آنچه مسووالن مربوطه براي اين طرح 
و ايجاد عدالت مطرح كرده اند به نظر بنده اين گونه نيست 
زيرا افرادي كه متمول هستند به راحتي مي توانند از اين 
طرح استفاده كنند در مقابل آنهايي كه وضعيت  مالي شان 
خوب نيست به ويژه ساكنين محدوده طرح ترافيك امكان 

استفاده ندارند و اين عدالت مورد نظر رعايت نمي شود. 

 ورود مجلس به موضوع
 حذف طرح ترافيك شهر تهران

»اعتماد«بررسيميكند:

» خود رهب��ري حرفه اي« ب��ه آموزگاران فنالن��د اجازه 
مي دهد تا كارهايي را انجام دهند كه همكاران ش��ان در 
امريكا نمي توانند. ي��ك روز را در يك مدرس��ه دولتي در 
امريكا تصور كنيد كه ش��ما از يك كالس به كالس ديگر 
مي رويد و آنچه در آنها مي گذرد را مشاهده مي كنيد. پس 
از آن همين كار را در فنالن��د انجام دهيد. انتظار خواهيد 
داش��ت كه چه چيزي ببينيد؟ احتماال بسياري چيزها 
همانند خواهند بود. اما، بي شك، شما متوجه يك تفاوت 
بزرگ خواهيد ش��د. آم��وزگاران در فنالند، خيلي كمتر 
نگران اين خواهند بود كه همه دانش آموزان شان به سطح 
پايه قبولي خواهند رسيد يا نه، استاندارد تكليف خانگي 
را انجام داده اند يا نه، يا احساس آمادگي براي آزمون هاي 

چهارگزينه اي استاندارد شده بعدي دارند يا نه. 
پژوهش جهاني ياددهي و يادگيري 

ما درباره آنچه معلمان در مدرسه انجام مي دهند شواهد 
قابل مقايس��ه جهاني ناچيزي داري��م. پژوهش جهاني 
ياددهي و يادگيري در س��ال ۲013، تصويرجامع تري از 
آموزگاران و مديران مدرس��ه هاي پيش از دبيرستان 30 
كشور جهان به دس��ت مي دهد. يك پژوهش تازه توسط 
پروفسور ليندا دارلينگ هاموند و همكارانش در دانشگاه 
اس��تنفورد، برخي پنجره هاي نوين به فهم بهتر پيش��ه 
آموزش در سراسر جهان گشود.   پژوهش جهاني ياددهي 
و يادگيري )TALIS( در ۲013 برخي بينش و آگاهي ها 
درباره شرايط كاري آموزگاران به دست مي دهد. نخست 
اينكه آموزگاران در امريكا، س��اعت هاي كاري بيشتري 
دارند )45 ساعت در هفته( تا همتايان شان در فنالند )3۲ 
س��اعت در هفته(. آنها همچنين در هفته، در سنجش با 
فنالند، ساعت هاي بيشتري آموزش مي دهند، ۲7 ساعت 
در مقايسه با ۲1 ساعت .  اين بدين معناست كه آموزگاران 
امريكايي به طور متوسط، زمان كمتري در اختيار دارند 
تا وراي وظيفه هاي آموزشي ش��ان، با همكاران خود يا به 
تنهايي به انجام كارهاي��ي ديگر بپردازند ت��ا آموزگاران 
فنالندي يا آموزگاران بيشتر كشورهاي ديگر عضو سازمان 
همكاري اقتصادي و توسعه )OECD(. دوم اينكه بيش 
از نيمي از آموزگاران پيش از دبيرستان امريكايي گزارش 
مي دهند كه هرگز بطور مشترك با ديگر آموزگاران در يك 
كالس درس آموزش نمي دهن��د، و 4۲ درصد آموزگاران 
امريكا گ��زارش مي دهند ك��ه هرگز درگي��ر پروژه هاي 
مشترك در عرض كالس ها يا گروه هاي سني نمي شوند. 
اما اينكه آموزگاران به تنهايي درس مي دهند به معناي اين 
نيست كه در انجام آنچه مي پسندند خود رهبري حرفه اي 
دارند.  يك راه ديگر براي سنجش خود رهبري حرفه اي در 
آموزش، گوش سپردن به چيزي است كه آموزگاران براي 

گفتن دارند.
آموزگاران فنالندي و طراحي برنامه درسي

 در فنالند، آموزگاران اغلب مي گويند كه افرادي حرفه اي 
همچون پزش��كان، معماران و حقوقدانان هس��تند. آنها 
توضيح مي دهند كه اين س��خن به معناي آن است كه از 
آموزگاران انتظار مي رود كه در محل كارش��ان همچون 
ديگر افراد حرفه اي كار كنند: براي يافتن بهترين راه براي 
كمك به دانش آموزان شان در يادگيري، داوري حرفه اي، 
خالقيت و خ��ود رهبري خ��ود را به كارگيرن��د. در نبود 
استانداردهاي آموزشي مش��ترك، آموزگاران فنالندي با 
همديگر، برنامه درسي مدرسه خودشان را- با راهنمايي 

چارچوب ملي انعطاف پذير- طراحي مي كنند. 
خود رهبري حرفه اي نيازمند اعتماد است 

مهم تري��ن نكت��ه اي كه بيش��تر مي ش��نوم اين اس��ت 
كه آم��وزگاران فنالندي مي گوين��د كه ب��ه دليل نبود 
پرسش هاي چهارگزينه اي اس��تاندارد شده گران قيمت 
]مترج��م: در امري��كا يا اس��تراليا براي تهيه هر تس��ت 
چهارگزينه اي در س��طح ملي، بيش از ه��زار دالر هزينه 
مي شود[ آموزگاران مي توانند آنچه را كه دانش آموزان در 
مدرس��ه مي آموزند و آنها فكر مي كنند كه مناسب ترين 
است را ارزيابي كنند. واژه اصلي، اعتماد ميان آموزگاران 
و مقامات اس��ت. در واقع، خود رهبري حرفه اي نيازمند 

اعتماد است و اعتماد، به خودرهبري جان مي بخشد. 
جنبش جهاني بهسازي آموزش

 جنبش جهان��ي بهس��ازي آم��وزش، »خ��ود رهبري 
مدرس��ه« را به عنوان محرك برتري و پيشرفت برگزيده 
اس��ت. اين كار در سياس��ت هاي كنوني انتخاب مدرسه 
در سوئد، شيلي، انگلستان، اس��تراليا و در امريكا پديدار 
است. بنياد گرايان در استراليا، به اين نتيجه رسيده اند كه 
»درباره خود رهبري، اس��تراليا و برخي كشورهاي ديگر، 
راهبردي نادرس��ت در پيش گرفته اند«. خ��ود رهبري 
مدرس��ه نبايد با خود رهبري حرفه اي آموزگاران، اشتباه 
گرفته شود. پروفسور اندي هارگ ريوز گفته است كه اين 
كار درباره خودرهبري مالكان و يا مديران مدرسه هاست 
تا بدون توجه بايسته به اجتماع يا به نظارت دموكراتيك 
محلي رفتار كنند. خود رهبري مدرسه، اغلب به كاهش 
حرفه اي گ��ري و خود رهب��ري آموزگار به س��ود منافع 

بزرگ تر مالكان مدرسه ها  انجاميده است. 
آموزش يك ورزش گروهي است 

من نش��ان داده ام كه آموزگاران در امريكا، اغلب، بدتر يا 
بهتر از آموزگاران در فنالند نيستند. در امريكا و فنالند، 
آنها به دليل يكسان تصميم به آموزگار شدن گرفته اند: 
مي خواهن��د در زندگي بچه ها، تفاوت پدي��د آورند.من 
ب��اور دارم كه كيفيت ي��ك نظام آموزش��ي مي تواند به 
وراي كيفي��ت آموزگارانش پ��ا بگذارد. آم��وزش، يك 
ورزش گروهي اس��ت نه يك مس��ابقه فردي. اين شايد 
نيرومندترين درس از نظام هاي آموزشي باشد كه بهتر 
عمل مي كنند: آنچ��ه آموزگاران به آن ني��از دارند خود 
رهبري حرفه اي جمعي، يا به ديگر سخن، رهايي بيشتر 

از ديوان ساالري است.

مقايسهآموزشفنالنديوامريكايي
آموزش يك ورزش گروهي 

است نه يك مسابقه فردي

حميدرضا خالدي

پيگيري

خبر

بين 80 درصدي ها، سهم 
كاميون ها بيشتر است

اين كه خدا خدا كنيم زمس��تان 
برف يا حداق��ل باران بب��ارد يك 
حرف اس��ت، اما اينكه بع��د از هر 
بارندگي دس��ت به آسمان ببريم 
تا ه��وا چن��د روزي پ��اك بماند 
ح��رف ديگ��ر. راس��تش عادت 
كرده ايم بع��د از هر ب��اد و باراني 
لبخند رضايتمندي خود را به دلواپسي فردايي دود آلود 
گره بزنيم، تقصيري هم نداريم، هواي پاك در ش��هرمان 
دوام نمي آورد. خودروهايي ك��ه در تهران تردد مي كنند 
نمي گذارن��د، هواي پ��اك ماندن��ي باش��د. از اتوبوس و 
ميني بوس گرفته تا كاميون، موتو سيكلت و خودروهاي 
ش��خصي، به خوبي نقش 80 درصدي خود را براي آلوده 
كردن هوا ايفا مي كنند. براي همين است كه اغلب يادمان 
مي رود عميق و طوالني نفس بكشيم و فراموش مي كنيم 
آسمان خاكستري نيست. بين اين 80 درصدي ها سهم 
كاميون ها در فراموشكاري ما از همه بيشتر است. مسعود 
تجريشي، معاون سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد 
كه كاميون ها 30 تا 50 درصد سهم ترددهاي شبانه را در 
توليد ذرات معلق كمتر از ۲/5 ميكرون دارند. كاميون هاي 
فرسوده اي كه بيش از 50 س��ال از عمرشان مي گذرد و با 
هر نفسي كه مي كشند، تهران را از هواي پاك دور و دورتر 
مي كنند و تعدادشان هم كم نيست. به گفته كشاورزيان، 
معاون وزير راه و  شهرس��ازي تعداد كاميون هاي فرسوده 
با عمر باالي ۲5 س��ال را 100 هزار دس��تگاه است كه از 
اين تعداد 80 ه��زار عمر باالي 30 س��ال، 55 هزار باالي 
35 س��ال، 35 هزار كاميون عمر باالي 40 س��ال، 7 هزار 
كاميون عمر باالي 45 س��ال و يك هزار و 400 دس��تگاه 
نيز عمر باالي 50 س��ال دارند. گرچه به گفته معاون وزير 
راه و  شهرسازي از اوايل سال 1396 فعاليت كاميون هاي 
باالي 35 سال بايد محدود مي شد تا به تدريج از رده خارج 
 شوند، اما هنوز خبري از اين محدوديت ها نيست. همانطور 
كه خبري از معاينه فني اين خودروها نيس��ت.  وس��ايل 
نقليه سنگيني كه از شهرستان هاي اطراف به تهران تردد 
مي كنند، آنقدر در آلودگي هواي تهران س��هيم هستند 
كه ۲7 آذرماه در روزهايي كه ه��وا وضعيت اضطراري را 
سپري مي كرد، صدرالدين عليپور، رييس مركز مديريت 
محيط زيس��ت و توس��عه پايدار ش��هرداري تهران خبر 
مي دهد: »پيش��نهاد ممنوعيت تردد كاميون ها تا پايان 
هفته در تهران از سوي شهرداري مطرح و در اين كميته 
مصوب شد.« اما تا كي مي توان با راهكارهاي موقت عدم 
تردد هفتگي وسايل نقليه س��نگين به داد تهران رسيد؟ 
اصال چرا كاميون هاي دود زا و فرس��وده اجازه تردد دارند، 
حاال مي خواهد هوا وضعيت اضطراري داشته باشد يا نه؟ 
چرا هميش��ه وقت هاي اضطراري يادمان مي آيد كه بايد 
دستي باال بزنيم و گره هايي كه مي توانستيم با دست باز 
روزنامه نگار كنيم با دندان به جانش بيفتيم؟!  

خبرگزاري مهر

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- شبكه بندي - پايتخت كلمبيا
۲- پرنده وحش��ي حالل گوش��ت - عاج��ز و درمانده - 

پوشش بانوان
3- خفته - از اثرهاي معروف محمد زكرياي رازي - دندانه 

شانه
4- حرف نگفتن��ي - نام - ح��رف ترديد - ج��د مادري 

حضرت سليمان
5- كتاب حضرت عيسي - كاركشته - اثر پا

6- همراه تب مي آيد - پول هخامنشي - كفن دزد
7- عقيده و نظر - كارگاه هنري - ازهم پاشيده
8- ماليات مرزي - اندازه چيزي - بيم و ترس

9- پيام الهي - لقب امام دوم )ع( - از اثرهاي معروف دكتر 
علي شريعتي

10- راكب - شتر تندرو - از شهرهاي بوشهر
11- مرطوب - انگور خشك شده - ناز و عشوه

1۲- خريدار - حرف آخر - نوعي پخت برنج - ضربه سر
13- دايه تركي - روشندل - اجرا كننده
14- پايتخت پرو - عزا - اختراع ماركوني

15- بيدار شدن - بيماري عقب ماندگي در اثر كمبود يد

1- سالخورده - پايتخت گواتماال
۲- حاصل فروريختن ديوار - نيزه دار - غيرتمند

3- قرآن - رب النوع مصري - افترا
4- آرزوي بزرگ - راندن مزاحم - آش��يانه مرغ - مظهر 

روشنايي
5- زير پا مانده - قسمتي از نماز - اتومبيل

6- فرمانده و حاكم - گناهكار و خاطي - دوات
7- زرنگ و چاالك - شايستگي - آشفته

8- ورزشي روي چمن - لوح - ماه بزرگ وتمام

9- س��وراخ هاي ري��ز روي پوس��ت - حكومت ضد 
مذهبي - پلنگ

10- چه بسا - همدم و يار - دخمه اموات اشكانيان
11- صومعه نشين - معبد يهودان - بركت برنج

1۲- قلم تخته س��ياه - عقب و پشت س��ر - خداي 
درويش - حبيب خدا

13- بين پيچ و مهره - از انواع ماهي - بزغاله
14- چاره انديش��ي - خروس جنگي - از ش��هرهاي 

آذربايجان شرقي
15- سردار نامي رومي - عنصر كمياب

گروه اجتماع�ي| 7 روز مانده تا زلزله كرمانش��اه، 
دو ماهه شود. 7 روز مانده تا بي خانماني و آسيب هاي 
رواني و جس��مي بيش از 100 هزار انس��ان، دو ماهه 
ش��ود. 53 روزي كه از ۲1 آبان تا امروز گذشت، براي 
ما كه گرفتار آوار زلزله نش��ديم، ايام ع��ادي همراه با 
تاثر ناشي از همدردي با زلزله زدگان كرمانشاه بود اما 
براي ساكنان مناطق زلزله زده، درك معناي لرزيدن 
از س��رما و گرس��نگي و بي خوابي و ترس و از دس��ت 
رفتن اميدها و نابود ش��دن آرزوها... زلزله، مثل جنگ 
است. امدادگراني كه به مناطق زلزله زده مي روند، در 
خاطرات شان به ياد مي آورند كه »انگار بمباران شده 
بود. انگار جنگ...« اما زلزله، برخالف جنگ، همه چيز 
را بي بازگشت مي كند و در اين ميان، اگر دست هايي 
به سمت آس��يب ديدگان دراز نش��ود كه آنها را از آوار 
نااميدي نجات دهد، منطقه اي كه گرفتار زلزله شده، 
براي هميش��ه از دست رفته اس��ت. جنگ، حداقل از 
اين بابت اندك رحمي روا مي دارد ب��ه بازماندگانش. 
شهر جنگ زده، لقبي مي گيرد و جايگاهي نزديك به 
عرش، چنان كه سرپل ذهاب و قصر شيرين و ارتفاعات 
بازي دراز. اما حاال كه دو س��وم سرپل و قصر شيرين و 

ارتفاعات بازي دراز، خاطره آوار است... . 
زلزله زدگان كرمانش��اه، امروز بيش از هرچيز، از تنها 
ماندن گله دارند. از اينكه در اوج ناآگاهي و بي اطالعي، 
تنها ماندند. شور روزهاي اول فرونشسته و اين، ترسي 
بود كه زلزله زدگان، بازماندگان لرزش 7 و 3 ريشتري 
۲1 آبان، از همان اولين س��اعت هاي بعد از زلزله، آن 
را با گوش��ت و پوس��ت حس كردند؛ بس��يار بيشتر و 
ملموس تر از درد فروريختن و فرو افتادن تيرآهن ها و 
ديوارهاي گل اندود. زلزله زدگان؛ روستا نش��يناني كه 
زندگي شان و دام و رمه شان زير آوار ماند، در اين 53 
روز، يك ش��ب بدون نگراني پلك بر هم نگذاشته اند، 
نگراني از لرزش دوباره زمين. ديروز يكي از س��اكنان 
روس��تاي »كوييك« به دفتر روزنامه تلفن زده بود و 
صدايش پشت سيم تلفن مي لرزيد. او از اينكه كارمزد 
وام هاي س��اخت و ساز چقدر است، قس��ط اين وام ها 
چقدر اس��ت، از اينكه مهلت پرداخت اقس��اط چقدر 
است، نگران بود. مرد روستايي 15 راس گوسفندش 
زير آوار طويله همجوار خانه خش��ت و گلي اش جان 
داده بودند و وقتي بعد از س��ه روز، الش��ه ب��اد كرده 
گوسفندها را از زير آوار بيرون آوردند، مرد دو دستي بر 
سرش زد و وقتي خواهرش را از زير تيرچوبي فروافتاده 

سقف آوار ش��ده بيرون آوردند و گفتند احتماال قطع 
نخاع مي ش��ود اين طور بر س��رش نكوفته بود. در اين 
53 روز، خانواده اين مرد، س��بد غذاي��ي گرفته اند و 
چادر گرفته اند و كانكس گرفته اند و وسايل گرمايشي 
گرفته اند اما خواهر كه حاال ويلچر نش��ين شده، هنوز 
شب ها در چادر مي خوابد و از ترس زلزله و از ترس فرو 
ريختن سقف، پا به كانكس نمي گذارد. مرد مي گويد 
كه دوشنبه شب باران، سيل شد و پهنه خاكي روستا 
را درنورديد و حجم 4 مت��ري و 6 متري كانكس ها پر 
ش��د از خاك و ديد افقي، بعد از 700 متر كور ش��د و 
هيچ امدادگري در روستا نبود كه ببيند چادرها مثل 
يك تكه پارچه روي سيل ش��ناور مانده است. تا امروز 
هم هيچ مس��وولي از فرمانداري و دهياري نيامده به 
روستاي شان كه بگويد نوبت وام ش��ان كي مي رسد، 
هيچ مسوولي هم از اداره دامپروري شهرستان نيامده 
كه بخواهد تكليف خس��ارت تلف شدن دام هاي شان 
را معلوم كن��د، هيچ مس��وولي هم از بنياد مس��كن 
نيامده كه تضمين بدهد خانه هايي كه در اين روس��تا 
قد خواهد كش��يد، با زلزله دوباره اي از هم نمي پاشد، 
هيچ مس��وولي از اداره تعاون و كار شهرستان نيامده 
كه اميد بدهد تكليف كس��ب و كارهاي فروريخته چه 
خواهد شد و هيچ مس��وولي هم نيامده كه اميد بدهد 
زندگي، در معبرهاي روستا و پاي دامنه ترك برداشته 
كوه »شاه نشين« دوباره به جريان مي افتد. مردم هيچ 
چيزي نمي دانند و حجم چادرها و كانكس هاي شان از 

انباشت سوال هاي بي جواب، در حال تركيدن است. 

پايان ماموريت سپاه در مناطق زلزله زده 
روز گذشته، س��ردار محمدعلي جعفري، فرمانده كل 
س��پاه پاس��داران در گفت وگو با خبرگزاري ها، پايان 
ماموريت سپاه در مناطق روستايي زلزله زده كرمانشاه 
را اعالم كرد. جعفري گفت: »با احداث بيش از 8 هزار 
و 100 كانكس توسط سپاه در مناطق زلزله زده غرب 
كش��ور، پايان ماموريت خود را در اي��ن منطقه اعالم 
مي كنيم. پس از سفر مقام معظم رهبري و با گذشت 
حدود 40 روز از تعهدي كه س��پاه در خصوص اسكان 
موقت زلزل��ه زدگان داده بود، امروز) چهارش��نبه 13 
دي( اتمام ماموريت خود را پيش از به پايان رس��يدن 
45 روز اعالم مي كنيم. تعهد ما احداث 8 هزار كانكس 
بود ولي بيش از 8 هزار و 100 كانكس توسط سپاه در 

اين مناطق احداث شده است.«

پاسي سالبرگ/ ترجمه : كتايون خزعلي ، معلم

آقايانمسوول؛زلزلهزدگانرابيخبرنگذاريد

مشكالتخانوادهشهدايمدافعحرمحلميشود
گروه اجتماعي| س��يد محمد علي شهيدي، رييس 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران در دي��دار با جمعي از 
همسران شهداي مدافع حرم با تاكيد بر لزوم آگاهي 
خانواده هاي شهدا و ايثارگران به حقوق قانوني خود 
گفت: »با افزاي��ش اطالعات اين عزي��زان از قوانين و 
مقررات ويژه ايثارگران، بخش��ي از مشكالت آنان در 

ارايه خدمات برطرف مي ش��ود. از ابت��داي حضور در 
بنياد يكي از اولويت ها، ايجاد ش��غل براي ايثارگران 
بوده و در 4 س��ال گذش��ته بيش از 75 هزار فرصت 
ش��غلي براي اين عزيزان ايجاد شده اما هم اكنون 67 
هزار ايثارگر جوياي شغل هستند و البته نرخ بيكاري 

در جامعه ايثارگري يك سوم كل جامعه است.«

وجيهه  قنبري


