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خبرگزاری آنا

دردسرهای ثبت نام اینترنتی کتاب های درسی  دانش آموزان در مناطق محروم

کتاب ندارند  بچه هــا 
    عادل عذاری، کارشناس خدمات آموزش وپرورش حمیدیه خوزستان: درحال حاضر 20 تا 

25 درصد ثبت سفارش نشده اند و دانش آموزان زیادی بی کتاب می مانند

واکنشمعاونمشارکتهایاجتماعیوزارتکشور
بهبازداشتاعضایجمعیتامامعلی)ع(

مرجع رسیدگی، شورای ملی توسعه و 
حمایت از سازمان های مردم نهاد است

بازداشت  از  پس  روز  دو  ]شهروند[ 
علی)ع(،  امام  جمعیت  اعضای  از  سه نفر 
وزارت  اجتماعی  مشارکت های  معاون 
زهرا  داد.  این باره واکنش نشان  در  کشور 
با  ارتباط  در  مواردی  اگر  که  گفت  عابدینی 
ح باشد، طبیعتا  فعالیت های جمعیت مطر
موسسات  فعالیت  به  رسیدگی  مرجع 
حمایت  و  توسعه  ملی  شورای  مردم نهاد 
به طور  و  است  مردم نهاد  سازمان های  از 
ح  مطر تشکلی  تخلف  موضوع  اگر  طبیعی 
بررسی  شورا  این  در  تخلف  مراتب  باشد، 
خواهد شد: »درصورتی که شورای ملی رأی به 
انحالل و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد، 
طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با 
اجرایی شدن  قابلیت  قضائی  مراجع  تأیید 
پیدا خواهد کرد.« او گفت: »جمعیت امام 
با  که  است  خیریه  موسسه  یک  علی)ع( 
مجوز وزارت کشور به عنوان یک موسسه 
اجتماعی و حمایتی  کامال  اهداف  با  خیریه 
ایجاد شده است و مانند همه موسسات 
چارچوب  در  است  متعهد  درکشور  خیریه 
و  کند  فعالیت  خود  مصوب  اساسنامه 
و  موسسات  فعالیت های  قطع  به طور 
در  که  مادامی  مردم نهاد  سازمان های 
چهارچوب اساسنامه و ضوابط باشد، تحت 
حمایت های قانونی قرار دارد.« او این را هم 
گفته، اقدام اخیری که در ارتباط با دستگیری 
اعضای جمعیت امام علی)ع( انجام شده، 
با  ارتباط  در  قضائی  مرجع  حکم  براساس 
گرفته،   صورت  جمعیت  اعضای  از  سه نفر 
جمعیت  دفاتر  از  هیچ کدام  بررسی   برابر 
درحال  و  است  نشده  بسته  علی)ع(  امام 
فعالیت های  از  جلوگیری  موضوع  حاضر 
به  نیست.  ح  مطر جمعیت  اجتماعی 
بیش  درکشور  حاضر  درحال  ایلنا،  گزارش 
از ۸ هزار موسسه خیریه رسمی وجود دارد 
هزاران  گسترده  فعالیت های  وجود  با  و 
با ده ها  موسسه خیریه درکشور که بعضا 
تحت  عضو  صدها  و  شعبه  و  نمایندگی 
هستند،  فعالیت  مشغول  دولت  نظارت 
تاکنون هیچ گونه محدودیتی درباره فعالیت 
همواره  و  نداشته  وجود  موسسات  این 
و  دولت  بین  دوجانبه ای  و  مثبت  تعامل 
خدمات رسانی  درجهت  موسسات  این 
اجتماعی وجود داشته است: »وزارت کشور 
و دولت خود را مکلف به حمایت از حقوق 
تشکل ها  که  جایی  تا  و  می داند  تشکل ها 
به هر شکلی از تکالیف قانونی و اساسنامه 
خودشان عدول نکرده و قوانین را رعایت 
این  برای  قانونی  امکان  طبیعتا  کنند، 

حمایت ها فراهم است.« 
توییتر  حساب  یکشنبه  روز  عصر 
از  جمعیت امام علی)ع( اعالم کرد، سه نفر 
شده اند.  بازداشت  جمعیت  این  اعضای 
عمومی  روابط  اعضای  از  یکی  آن  از  بعد 
جزئیات  درباره  علی)ع(  امام  جمعیت 
از اعضای این جمعیت  دستگیری سه نفر 
امام  »جمعیت  گفت:  »امتداد«  به 
علی)ع( بیش از ۲۰ سال است که در زمینه  
آسیب های اجتماعی فعالیت می کند. این 
نیست.  تازه تأسیس  جمع  یک  جمعیت، 
این جمعیت در اغلب آسیب های اجتماعی 
مطالبه گرانه  و  کرده  عمل  مداخله گرانه 
صحبت ها  محور  است.  کرده  درخواست 
آسیب های  زمینه  در  افراد  این  فعالیت  و 
اتهامات  به  ربطی  و  است  اجتماعی 
ح شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی  مطر

ندارد.
 روز گذشته پیگیر کارهای آنها بوده ایم و 
قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با 
قرار وثیقه آزاد شوند اما هیچ پاسخ درست و 

رسمی نشنیدیم.« 
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام 
علی)ع(، یک تشکل مردم نهاد و غیردولتی 
و  شده  تأسیس   ۱۳۷۸ از  سال  که  است 
در  به خصوص  خیریه  اقدامات  انجام  به 
است.  داشته  اشتغال  کودکان  از  حمایت 
صفحه  در  که  جمعیت  این  اطالعیه  طبق 
شارمین  شده،  منتشر  آن  رسمی  توییتر 
امام  جمعیت  موسس  میمندی نژاد 
)مرتضی  آن  اعضای  از  دونفر  و  علی)ع( 
کتایون  و  رسانه ای  مسئول  کی منش، 
شامگاه  علی البدل(  بازرس  افرازه، 
شده اند.  بازداشت  تیر  اول  یکشنبه 
خبری که البته هنوز از سوی منابع رسمی 

تأیید نشده است. 

بیانیهشرکتتوسعهمنابعآبونیروپسازمشکالت
آبگیریمجددسدگتوندبرایروستاهایاطراف
مشکالت اهالی باقی مانده منطقه 

پیگیری می شود
که  آمد  خبر  پیش  روز  چند  ]شهروند[ 
مجدد  آبگیری  با  سدگتوند،  حاشیه  روستاهای 
سد، برای چندین بار غرق در آب شدند؛ روندی که از  
حدود ۲۰روز پیش شروع شده و همچنان هم ادامه 
دارد؛ به طوری که روز گذشته، اهالی روستای تلخاب 
تعداد  زیرآب رفتن  از  اللی،  شهرستان  تاجدین 
بیشتری از خانه ها خبر دادند. با اینکه نزدیک به 
۱۰سال است که با هر بار آبگیری سدگتوند، روستاها 
با خانه ها و دامداری ها و زمین های کشاورزی و... 
به زیر آب می روند، اما پیمانکار و مسئوالن سد 
آب و  که شرکت توسعه منابع  و شرکت مربوط 
نیروی ایران است، یک بار برای همیشه مشکل را 
حل نمی کنند. اختالف بر سر حریم دریاچه است. 
شرکت آب نیرو می گوید که تمام این روستاها در 
حریم دریاچه اند و اهالی می گویند شرکت خانه ها 
کنند.  آنها نقل مکان  تا  را بخرد  و زمین هایشان 
به گفته اهالی، شرکت قیمت گذاری درستی برای 
امالک شان نکرده، به همین دلیل هم آنها منطقه 
را ترک نمی کنند. در روزهای گذشته، رسانه ها در 
بخش های مختلف به اخبار این منطقه پرداختند 
و همین شد تا روابط عمومی شرکت توسعه منابع 
تملک  فرآیند  درباره  بیانیه ای  ایران  نیروی  و  آب 
زمین های واقع در مخزن سد گتوند منتشر کند. 
در این بیانیه عنوان شده که سد گتوند پرونده 
حقوقی بابت تملک اراضی مخزن خود ندارد: »با 
رعایت مفاد الیحه قانونی تملک اراضی و امالک، 
نسبت به تعیین بهای امالک در مخزن سد گتوند 
اقدام شده و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
در تمامی موارد، با اجرای قانون، اقدام به پرداخت 
رسمی  کارشناسان  توسط  تعیین شده  بهای 
دادگستری کرده است. طی سال هایی که فرآیند 
از نظر نبود  اراضی در جریان بوده است،  تملک 
سند قطعی برای امالک برخی از روستاها و به جهت 
پابرجاماندن اختالف مالکیت میان اهالی منطقه و 
وجود بعضا چند مدعی برای برخی از امالک، از نظر 
لزوم تعیین تکلیف وضعیت آبگیری سد، با دستور 
به  کارشناسی شده  وجوه  قضائی،  صالح  مرجع 
صندوق ثبت تودیع شد تا پس از به نتیجه رسیدن 
دعواهای حقوقی میان مدعیان مالکیت، به مالک 
تعیین شده توسط دادگاه پرداخت شود.« در ادامه 
این بیانیه همچنین نوشته شده: »فرآیند افزایش 
احتمالی ارتفاع آب، حدود 4۰روز پیش از وقوع در 
سه نامه جداگانه به فرمانداران شهرستان هایی 
که روستاهای آنها متأثر از مخزن سد قرار داشته اند؛ 
یعنی مسجدسلیمان، گتوند و اللی اعالم شده 
است.« روابط عمومی این شرکت همچنین اعالم 
کرده که این شرکت در راستای مسئولیت های 
و  مسائل  که  می داند  متعهد  را  خود  اجتماعی، 
باقی مانده  اهالی  از  محدودی  تعداد  مشکالت 
منطقه که متأثر از فرآیند آبگیری بوده اند را برطرف 
کنند و پیگیر رفع مسائل و مشکالت مدعیان 

باشند.

پیشگیری از تعارض منافع نشانه 
حکمرانی خوب

قدیمی ترین  از  یکی  اول[  صفحه  از  ]ادامه 
نمایندگان  و  وزرا  مداخله  منع  قانون  قوانین، 
مجلسین در معامالت دولتی است که در دهه ۳۰ 
تصویب شده است. این قانون هنوز هم معتبر 
است اما دایره تعارض منافع به قدری گسترده 
است که درصد بسیار زیادی از کارکنان نهادهای 
رسمی ممکن است بر اساس این قانون محکوم 
اشکال  به  آنها  از  زیادی  درصد  که  چرا  شوند. 
معامالت  وارد  خودشان  سازمان  با  مختلف 
پیشنهادی  الیحه  تصویب  بنابراین  شد ه اند. 
دولت به مجلس در زمینه تعارض منافع می تواند 
کند. چرا  رفع  را  کنونی  زیادی مشکالت  تا حدود 
الیحه تهیه شده از متنی قوی حقوقی هم برخوردار 
است. در عین حال نباید فقط به تصویب قانون 
سیاسی  حقوقی  نظام  یک  در  بست.  دل 
منظومه ای از عوامل مسایل کالن جامعه را تحت 
با  که  می شود  تصور  عموما  می دهند.  قرار  تاثیر 
نوشتن قانون همه مشکالت رفع می شود. مثال 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یا قانون 
ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب 
نتوانسته  آن ها  تصویب  که  دیدیم  اما  شدند 
آن طور که پیش از این انتظار می رفت نتیجه بخش 
باشد. این موارد به ما یادآوری می کند که برای حل 
اقتصادی،  کالن، به مولفه های  و فصل مسایل 

اجتماعی هم توجه کنیم. 

درسی   کتاب های  ثبت سفارش  مهداد[  ]لیال 
کتاب های  تا  شده  اینترنتی  جدید  تحصیلی  سال 
و  فروش  و  نشود  توزیع  کتابفروشی ها  از  درسی 
الکترونیکی  سامانه  طریق  از  آموزشی  مواد  توزیع 
و ثبت سفارش کتب درسی صورت بگیرد. کسانی 
مثل احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع 
می گوید،  آموزش وپرورش  وزارت  آموزشی  مواد 
دلیل اصلی ثبت سفارش و توزیع از طریق سامانه را 
به صرفه تربودن این روش می داند. او معتقد است 
و  بود  خواهد  تقاضا  براساس  تولید  روش  این  در 

تولید مازاد به حداقل می رسد.
این خبری است که در دوهفته گذشته به نقل از 
مسئوالن آموزش وپرورش اعالم شده و حاال کم کم 
کم وکاستی ها از راه می رسند. دانش آموزان عشایر 
مناسب  زیرساخت های  نبوِد  محروم،  مناطق  و 
اینترنتی در بعضی شهرها و نبوِد امکان دسترسی 
حاال  خانواده ها  همه  برای  هوشمند  گوشی  به 
عاملی شده که بخشی از دانش آموزان که پیش از 
این از آموزش مجازی هم محروم بودند، حاال برای 
اینترنتی  کتاب های درسی به صورت  ثبت سفارش 
دچار مشکل شده اند. مسئوالن آموزش وپرورش 
هم می گویند مدیران مدارس باید حواس شان به 

این موضوع باشد. 
فراموشی به وقت تصمیم گیری

شناسنامه   کپی  با  دانش آموزان  پدران  و  مادر 
اطراف  روستاهای  از  یکی  سوپرمارکت  روبه روی 
ثبت سفارش  از  تا  ایستادند  خوزستان  شوشتر 
اهالی  نمانند.  عقب  درسی  کتاب های  اینترنتی 
را به سوپرمارکت  روستاهای اطراف هم خودشان 
رساندند تا از این قافله عقب نمانند. »معصومه« 
هم کپی شناسنامه دخترش را برداشت و در صف 
ایستاد، چون قرار بود از بیست وسوم خرداد دیگر 
نامی ثبت نشود. »ما حداقل امکانات را نداریم، چه 
برسد به اینترنت و گوشی مدل باال. مثل اینکه وقتی 
بی کتاب  کردند.  فراموش  را  ما  تصمیم می گرفتند، 
مثل  هم  اینها  مدرسه.  فرستاد  بچه  نمی شود  که 
ما بی سواد و بدبخت شوند؟« اما پدر »رقیه« برای 
سفارش کتاب هایش خود را به »گتوند« رساند؛ به 
اولین کافی نت نزدیک ترین شهر به روستا. »دخترها 
نرفتند. پدرها کپی شناسنامه ها را گرفتند و رفتند 
شهر تا ما بی کتاب نمانیم. 6۰هزار تومان پول کتاب ها 
شد.« رقیه امسال سر کالس  یازدهم می نشیند و از 
ترس بی کتاب  ماندن بارها به پدرش تأکید کرده برود 
. »پارسال بعضی از بچه ها بی کتاب ماندند؛ تا  شهر
یک ماه از  سال هم کتاب ها به دست شان نرسید. 
خیلی  ماندند.  عقب  درس  از  شدند،  اذیت  خیلی 
طول کشید تا کتاب به دست شان برسد.« اینترنت 
یا اصال پایش به روستا نرسید یا آن قدر ضعیف است 
که زورش به باالآوردن سامانه ای نمی رسد. »اینترنت 
روستا خیلی ضعیف است، برای درس خواندن هم 
کلی مشکل داشتیم. چندنفر از دوستانم نتواستند 
ثبت نام کنند. از حاال دلشوره  سال تحصیلی را دارند. 

اگر کالس ها مجازی باشد، چه؟« 
اهل  دهمی،  کالس  دانش آموز  »عباس« 
جاماندگان  از  یکی  است؛  ایذه  روستاهای  از  یکی 
اینکه مهلت  از  البته بی خبر  و  کتاب  ثبت  سفارش 
مدرسه  است  »چندماه  است.  شده  تمام  ثبت نام 
نمی رویم، از کجا می دانستم؟ بیکار که نیستم، سرکار 
در  شاید  اهواز  می روم  خانه ام.  ج  کمک خر و  می روم 
کافی نت ثبت نام کردم. ایذه که از این چیزها ندارد. 
مدرسه  باالخره  مدرسه،  می روم  همین جوری  اصال 
کند.«  تهیه  ما  برای  کتاب  می تواند  کجا  از  می داند 
فریدون موالیی، کارشناس خدمات آموزش وپرورش 
جدید  دردسر  را  درسی  کتب  اینترنتی  ثبت نام  ایذه 
مدیران مدارس ایذه می داند. او روش سنتی را برای 

شهرهایی که هنوز با زیرساخت های دنیای اینترنت 
به  و  می داند  راهگشاتر  دارند،  معناداری  فاصله  
»شهروند« می گوید: »تک فرزندی اینجا باب نیست 
و خانواده ها حداقل یکی، دو دانش آموز دارند و این 
یعنی هزینه کتاب های ضرب در دو یا سه، آن هم در 
شبکه  ضعیف بودن  اولیا.  بیکاری  و  کرونا  شرایط 
روستایی  بافت های  و  شهرها  بعضی  در  اینترنت 
هم هست. گوشی هوشمند را هم نمی توان نادیده 
هوشمند  گوشی  یک  تهیه  حاضر  درحال  گرفت. 
حداقل سه میلیون تومان هزینه دارد. مبلغ سنگینی 
برای بیشتر خانواده ها.« موالیی از تماس های روزانه 
اولیایی می گوید که به  دنبال تبلت های رایگان اند. 
»تصمیم به ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی 
دوباره ماجرای نبوِد اینترنت و گوشی هوشمند را که 
با شبکه شاد شروع شده بود، دوباره تکرار کرد. وضع 
مالی خانواده ها خوب نیست و این درحالی است که 
سطح سواد اولیا هم به ثبت نام اینترنتی قد نمی دهد. 
قبل از چنین تصمیم هایی که جنبه عمومی دارند، 
باید نرم افزارها و سخت افزارها مهیا باشند تا باب بروز 

مشکل جدید نباشند.«  
ایذه  آموزش وپرورش  راهکار  گروهی  ثبت نام 
اول  در  دانش آموزان  بی کتاب نماندن  برای  بوده 
. ثبت نامی که مشکالت خودش را دارد و بارش  مهر
را بر دوش مدیران مدارس گذاشته است. »مدیران 
را پای کار آوردیم تا بچه ها بی کتاب نمانند. سفارش 
اینترنتی دردسر جدید مدارس بود. مدیران مدارس 
ثبت نام  شخصی شان  کارت  با  نمی توانستند  که 
کنند، از حساب مدارس هم نمی شد، چون حساب 
. طبق  حقوقی بود و واریز و برداشت از آن مشکل ساز
توافق ادارات قرار شد در ایذه از طریق کارت مجازی، 
پول کتاب ها به حساب مدرسه واریز شود و بعد طی 
یک صورتجلسه با حضور نماینده مدرسه و شورای 
معلمان پول واریزی برداشت و به حساب مشخصی 
واریز شود تا با رمز دوم خرید گروهی کتاب های درسی 

صورت بگیرد.«   
تالش برای جورشدن آمارها

»وزارت آموزش وپرورش به ما فشار آورد و ما به 
مدیران.« اینها را عادل عذاری، کارشناس خدمات 
او  می گوید.  خوزستان  حمیدیه  آموزش وپرورش 
دوره  ۸۰درصد  ابتدایی،  دوره  ۸۳درصد  می گوید 
در  دوم  متوسطه  دوره  ۷۰درصد  و  اول  متوسطه 
در  »ما  داده اند.  درسی  کتاب  سفارش  حمیدیه 
داریم  پایین تری  آمار  دیگر  شهرهای  با  مقایسه 
است.  رضایت بخش  خودمان  برای  درصدها  اما 
زمان  هشت  و  هفت  ج  بر تا  گذشته  سال های 
کتاب  ثبت شفارش  هم  آذرماه  در  حتی  داشتیم، 
داشتیم اما امسال بیست وسوم خرداد این مهلت 
ثبت نام  که  دانش آموزانی  نمی دانیم  و  شد  تمام 

فشار  داشت.«  خواهند  سرنوشتی  چه  نکرده اند، 
پس  یکی  که  بخشنامه هایی  و  آموزش وپرورش 
خانه  راهی  را  مدیران  می شدند،  ابالغ  دیگری  از 
نه  و  داشت  وجود  رغبتی  نه  اما  کرد  دانش آموزان 
پولی. »مدیران از جیب شان کتاب سفارش دادند 
از اولیا پول بگیرند.  آذر هم نتوانند  آخر  و شاید تا 
پررنگ  خیلی  مشکالت  این  گذشته  سال های 
نبودند، چون تنها دوره ابتدایی را داشتیم تا اینکه 
و  شد  اضافه  هم  دوم  متوسطه  گذشته   سال 
امسال همه مقاطع. در سال های گذشته ما حتی 
تا آذر و اوایل دی ماه هم درخواست کتاب داشتیم. 

نداشتن کتاب یعنی خأل صددرصدی آموزش.«     
رشته های  برای  را  سنتی  توزیع  عذاری 
بهتری  راه حل  را  کارودانش  و  فنی وحرفه ای 
می داند، چون معتقد است شرایط موجود فشاری 
است.  مدرسه  مدیران  و  اولیا  دوش  بر  مضاعف 
کتب  می آیند،  ثبت نشدن  که  بخشنامه هایی  »با 
عهده  به  باید  چرا  است.  مدیران  عهده  به   درسی 
مدیر باشد؟ چندماهی است مدارس تعطیل اند و 
مدارس از دانش آموزان بی خبرند. نزدیک به 6۰درصد 
پرداختی ثبت نام ها را خوِد مدیران پرداخت کرده اند؛ 
یکی، دوتا دانش آموز هم که نیستند. گاهی اوقات 
می دهند.  نشان  واکنش  هزینه  پرداخت  به  اولیا 
می گویند چرا ثبت نام کردید؟ اصال پسرم نمی خواهد 
درس بخواند، به شما چه؟ به مدیران فشار آمده تا 
تنها آمار وزارتخانه درست شود. درحال حاضر ۲۰ تا 
دانش آموزان  و  نشده اند  ثبت سفارش  ۲5 درصد 
هیچ  می کنیم  ادعا  بعد  می مانند.  بی کتاب  زیادی 

دانش آموزی نباید بدون آموزش بماند.«
نه تبلت است، نه اینترنت و نه پول 

آدم ها اینجا بی بضاعت اند. شغل اینجا نیست 
عراق،  مرز  در  جایی  است.  شوخی  یک  اینترنت  و 
چسبیده به چزابه. »ُبستان« در استان کرمانشاه، 
پدرانی  با  دانش آموزانی  دارد؛  دانش آموز  ۱4هزار 
ساعدی،  هادی  غریبه اند.   اینترنت  با  که  کشاورز 
ُبستان  آموزش وپرورش  خدمات  کارشناس 
می گوید  خانواده هایی  از  »شهروند«  به  او  است. 
سرانه  و  کرده  گذشته  از  بی پول تر  را  آنها  کرونا  که 
درسی  کتاب های  هزینه  پرداخت  منبع  مدرسه 
واقعا  خانواده ها  »بعضی  بوده.  دانش آموزان شان 
کمک  به  ندارند.  را  کتاب ها  هزینه  پرداخت  توان 
جور  برایشان  یک جوری  دوخته ایم،  چشم  خّیرین 
می کنیم. پدری که بیکار است، هزینه کتاب را از کجا 
برای  را  اینترنتی  ثبت سفارش  ساعدی  بیاورد؟« 
»اینترنت  مناطقی مانند »ُبستان« مفید نمی داند: 
اینجا ضعیف است، بچه ها نه تبلت دارند، نه گوشی. 
وضع اقتصادی خانواده ها هم به هراز زحمت از پِس 

نان شب خانواده برمی آید.«     

میز خبر رویداد

]شهروند[  بعثه مقام معظم رهبری در امور 
صدور  با  زیارت  و  حج  سازمان  و  زیارت  و  حج 
بیانیه مشترکی با اشاره به اعالم وزارت حج و 
بر برگزاری مناسک حج  عمره عربستان مبنی 
آن  برای  داخلی  و  محدود  صورت  به  امسال 
برگزار  امسال  تمتع  حج  داشتند  اعالم   ، کشور
نخواهد شد. به گزارش روابط عمومی بعثه مقام 
معظم رهبری در امور حج و زیارت ، در این بیانیه 
به  امسال  ایرانی  زائران  که  است  شده  تاکید 
سرزمین وحی اعزام نخواهند شد. در ادامه این 
بیانیه آمده است: »وزارت حج و عمره عربستان 
۹۹، اعالم   / 4 خ ۲ /  سعودی روز دوشنبه مور
کرد که  مناسک حج ۱۳۹۹ به صورت محدود و 
کشورها  سایر  حجاج  پذیرش  بدون  و  داخلی 
برگزار خواهد شد. از این رو ، عماًل اعزام حجاج 
ایرانی و سایر کشورها برای مناسک حج سال 
جاری به کشور عربستان منتفی  شد. همانطور 

که در اطالع  رسانی های قبلی اعالم شد، بعثه 
مقام معظم رهبری  و سازمان حج و زیارت، پس 
از حج سال قبل، برنامه ریزی های الزم، تمهید و 
کلیه مقدمات اعزام زائران، اعم از  امور پزشکی، 
آموزش و فرهنگی، اسکان، تغذیه و تدارکات، 
حمل  و نقل و ... را مطابق سال های قبل انجام 
داده اند. افزون بر این، به سبب شیوع ویروس 
برای  متعددی  تخصصی  نشست های  کرونا، 
تهیه دستورالعمل های بهداشتی جهت کلیه 
متخصصان  و  متولیان  با  حج  اجرایی  مراحل 
امر بهداشت و درمان برگزار نمود که نتیجه آن 
تدوین دستورالعمل های بهداشتی و اجرائی 
امور  در  ولی فقیه  نمایندگی   ، همچنین  شد. 
حج با استفتا از مراجع عظام تقلید ، نظرشان را 
جهت انجام مناسک حج در شرایط اضطراری 
شیوع بحران کرونا در مواقف و مشاعر دریافت 

کردند.« 

بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت 
و سازمان حج و زیارت در این بیانیه آورده است: 
»با عنایت به اینکه حج یک فریضه الهی بوده 
و برابر آیه کریمه قرآن )حج ۲5( که می فرماید: 
مسلمانان  تمامی  َوالباِد«  فیِه  العاِکُف  »َسواًء 
که  می رفت  انتظار  ؛  دخیلند  و  سهیم  آن  در 
دولت عربستان سعودی در تعاملی شایسته، 
نقطه نظرات سایر کشورهای مسلمان را جویا 
برای  آنها  همراهی  و  هم اندیشی  از  و  می شد 
حل این مشکل که در حال حاضر بر کل جهان 
هر  در  می گرفت.  بهره  است،  افکنده  سایه 
صورت با توجه به عدم امکان برگزاری حج برای 
و  نوبت  ماندن  محفوظ  ضمن  ایرانی،  زائران 
اولویت اعزام حجاج محترم ثبت نام شده، کلیه 
موکول  بعد  سال  به  نیز  حج  برنامه ریزی های 
بعدی  اطالعیه های  در  شاءاهلل  ان  و  می شود 

جزئیات بیشتری از آن اعالم خواهد شد.«  

در روزهای تعطیلی مدارس و 
آمدن شبکه شاد، روستاهای 

استان سیستان وبلوچستان و 
محرومیت از دسترسی به اینترنت، 
به صدر خبرها آمد. حاال اما ادریس 

پردل، معاون آموزش متوسطه 
آموزش وپرورش دشتیاری از 

رایگان بودن کتاب های درسی در این 
استان می گوید. پردل به »شهروند« 
از ثبت نام همه دانش آموزان استان 

در اداره کل خبر می دهد. »اداره کل 
استان ثبت نام همه دانش آموزان را 

انجام می دهد. به این ترتیب سهمیه 
همه مناطق مشخص می شود. 

اولیا پولی برای تهیه کتاب های 
درسی پرداخت نمی کنند.« او وضع 

اقتصادی بد و پایین بودن سطح 
درآمد خانواده ها را دلیل اصلی 

رایگان بودن تحصیل در این استان 
می داند. 

کتاب رایگان در 
سیستان وبلوچستان 

حج تمتع ۹۹ برگزار نمی شود

یادداشت


