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۱۲ روز پس از حادثه تصادف مینی بوس کارگران کشاورز شوشتر تعداد قربانیان همچنان افزایش می یابد

در سوگ زنان شرافت
قاسم منصور آل کثیر: در یک روز رخ داد. شادی و غم در کنار هم بودند. حتی فعاالن حقوق زنان شادی را دیدند 
و غم ناشی از تصادف جاده ای را ندیدند. ماجرا از این قرار بود که هم زمان با شادی دختران در ورزشگاه آزادی 
تهران، ۱۲ دختر کارگر بر اثر حادثه تصادف در یکی از جاده های شوشتر جان باختند. در این میان صدای شادی 
زنان در ورزشــگاه، صدای سوگ مرگ دختران شوشــتری را کم ر نگ کرده بود. هفته پیش بر اثر حادثه تصادف 
مینی بوس حامل کارگران کشــاورز ۱۸ نفر جان باختند که ۱۲ نفرشان زن بودند. صبح خونین جاده های شوشتر 
که افکار عمومی و به ویژه فعاالن حوزه زنان، کمترین واکنش را به آن نشان دادند. کارگران فصلی شهر شرافت 
شوشــتر اغلبشان زن بودند و در حالی که عازم محل کارشان می شــدند در تصادفی مرگ بار که در ساعت پنج 
بامداد برای آنها رقم خورد جانشان را از دست دادند و باز هم مرگ کارگران به ویژه زنان در خوزستان خبرساز 

شود. زن هایی که خواهران، همسران و مادرانی بودند که از همه جا بی خبر راهی این جاده شوم شدند.

شرافت کجاست؟
به دلیل جابه جایی روســتاها و راه اندازی کشــت و صنعت 
نیشــکر، اهالی چندیــن روســتا ســال ۱۳۶۴ در محلی جدید 
یکجانشــین می شوند. شهر شــرافت از توابع شهرستان شوشتر 
(خوزســتان) کــه شــهری مهاجرپذیر بــود و در ســال ۱۳۷۶ 
شــورا و دهیاری اش تعیین می شود. ســاکنان این شهر از ایذه، 
لرســتان، چهارمحال وبختیاری، الیگودرز و... هستند که بخش 
چشــمگیری از آنهــا از طایفــه آرپناهــی، داوودی و عبدالهی 
هســتند. ســال ۱۳۸۵ به دلیل افزایش جمعیت، شرافت رسما 
به عنوان شــهر اعالم می شــود. شــهری بدون مرتــع و دام و 
زمین های کشــاورزی که مردم مجبور بودند به شــغل کارگری 
مشغول شــوند. جمعیت اهالی این شــهر و روستاهای حومه 

نزدیک به ۴۰ هزار نفر هم می رسد.
هفت روز قبــل ۱۸ نفر از سرنشــینان مینی بــوس کارگران 
فصلی کشــاورزی شــهر مهاجرپذیــر «شــرافت» در نزدیکی 
شوشــتر خوزستان در تصادفی خونین جان باختند تا کشته های 
«شــرافت» در یک هفته به ۲۰ نفر برسد. خبری هولناک که در 

میان انبوه خبرهای تلخ دیگر کمتر دیده شد.
پــس از این حادثه، چهــار نفر از مصدومان به بیمارســتان 
خاتم االنبیــای شوشــتر و دو مصدوم به بیمارســتان گلســتان 
اهــواز اعزام شــدند. گفته ها حاکی از آن بود کــه حال یکی از 
مصدومانی که در بیمارستان اهواز بستری بود وخیم است، اما 
در عین ناباوری، یکی از مصدومان بستری شــده در بیمارســتان 
شوشــتر چهــار روز پس از حادثــه جان باخــت. خانواده های 
مصدومان و قربانیان از کمبود پزشک متخصص در شهرستان ها 
و همچنین امکانات ضعیف تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها 

ابراز نارضایتی می کنند.
به تازگی نیز رئیس ســازمان نظام پزشکی اهواز اعالم کرده 
بود که در یک ســال گذشته شرایط به گونه ای بوده که در اهواز 
روزانــه برای ۲ تــا ۱۰ نفر از کادر درمان گواهی گوداســتندینگ 
مهاجرت صادر شــد؛ بنابراین گاهی ماهانه برای ۲۵ تا ۳۰ نفر و 

ساالنه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی گوداستندینگ صادر شده است.
اخالل سه ماهه سیتی اسکن

علیرضــا عبدالهی، عمــوی یکی از مصدومانــی که پس از 
چهار روز بستری در بیمارســتان شوشتر جان باخته بود، گفت: 
«خواهرزاده ام سمانه عبدالهی ۲۰ ساله بود و اخیرا نامزد کرده 
بود و برای تکمیل جهیزیه در زمین های کشاورزی کار می کرد».
عبدالهــی با حالتــی سراســیمه و در عین نابــاوری افزود: 

پزشکان می گفتند حال سمانه خوب است و همه امیدوار بودیم 
که یک باره خبر مرگش را به ما دادند. سیتی اســکن بیمارستان 
شهر شوشتر خراب بود. ما در شوشتر متخصص الزم را نداریم. 
پزشــکان مجبور شــدند بیمــار را جابه جا کنند و از ناحیهَ ســر 

سیتی اسکن بگیرند که در همین فاصله سمانه از دنیا رفت.
وی با ابراز نارضایتی از مسئوالن توضیح داد: ما از مسئوالن 
زجر می کشیم. رفتار مسئوالن توهین آمیز است. راهداری بعد از 
تصادف تجهیزاتش را آورد و شــروع به خط کشی جاده کردند. 
آنها با این رفتار به شعور ما و اهالی شهر شرافت اهانت کردند. 
از مســئوالن و نماینده مجلس می خواهم حداقل وارد مجلس 
ما نشــوند. می آیند که بعدا بگویند ما به شــما تســلیت گفتیم 
و پس فــردا رأی می خواهند. اگر به فکر مردم هســتند به فکر 

سیتی اسکن بیمارستان شوشتر باشند.
سیتی اسکن جایگزین

مجتبــی کالنتر، رئیس دانشــکده علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی شوشــتر، در واکنش به اظهاراتی که درباره 
دســتگاه سیتی اســکن بیمارستان شوشــتر مطرح شده بود به 
«شرق» می گوید: دستگاه سیتی اســکن بیمارستان شوشتر سه 
ماه دچار مشــکل شده اســت. فشــار زیادی روی دستگاه بود. 
دســتگاه جایگزین را هم از وزارتخانه گرفتیم اما فرایند تعویض 
و جایگزینــی باید توســط دو شــرکت مختلف انجام شــود که 
الزم اســت اســتانداردهای مورد نیاز را روی آن انجام دهند و 

امیدواریم به زودی دستگاه سیتی اسکن جدید وارد مدار شود.
کالنتــر افزود: اینکه گفته می شــود بیماری کــه فوت کرده 
اســت به علت مشکل در سیتی اسکن بوده، چنین چیزی به من 
گزارش نشــده اســت. بیمار از ناحیه ریه، کبد و... شدیدا آسیب 
دیده بود. اگر ســیتی نداشته باشــیم، حتما از شهرهای مجاور 
تأمین می کردیم. ضمن اینکه دســتگاه سیتی اسکن تشخیصی 

است و درمانی نیست.
وی همچنین یادآور شــد: طبق گزارشی که گرفتم، این بیمار 
از ناحیه کبد شــدیدا آســیب دیده بود. یک بار هم سیتی اسکن 
شــده بود و این بار برای سیتی اســکن مجدد به همراه پزشــک 
بیهوشی جابه جا شد و متأسفانه توانایی سیتی اسکن را نداشت 
و اکســیژنش شدیدا پایین آمد که پزشکان مجبور شدند بیمار را 

به محل بستری برگردانند که متأسفانه این بیمار جان باخت.
همه چیز فراموش می شود

حق الزحمــه هــر روز کاری، در زمین کشــاورزی حدود ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ هــزار تومان بــود. کارگران گــروه «دا پریســا» هرکدام 

دغدغه ای داشتند. سمانه که برای تجهیز جهیزیه اش در مسیر 
کار درگذشــت و نامزدش را برای همیشه در انتظار نگه  داشت. 
یکــی دیگر از دختران کارگر نیاز بــه پول برای ادامه تحصیلش 
داشت و پسری دیگر برای خرید موبایل محتاج پول بود. مادری 
با چهار فرزند و همســر ازکارافتاده برای تهیه لقمه نانی در این 
گــروه ثبت نام کرده بود. همه کارگران از اهالی شــهر شــرافت 
از توابع شهرستان شوشتر هســتند. شهری که به شهر کارگری 

معروف شده است.
روح اهللا زلقی، از فعاالن اجتماعی و عضو پیشــین شــورای 
شــهر شرافت، دراین باره به «شــرق» می گوید: مطمئن باشید تا 
۱۰ روز دیگر کامال مشــکالت ما در شهر شــرافت به فراموشی 
سپرده می شود. حرف مردم این است که عزیزانمان را از دست 
داده ایم. پس از این حادثه چه اتفاقاتی برای شــهر شرافت قرار 
اســت بیفتد؟ آیا همان شــهرک دام پروری را که ســال ها پیش 
تصمیمش گرفته شده بود، قرار است راه اندازی کنند؟ متولیان 
باید تصمیمی جدی با زمان مشــخص را بــه مردم اعالم کنند. 
مردم داغدار شــهر شرافت از جوان و پیر همه حرمت و احترام 
مسئوالن را گذاشتند و لحظه ای بی حرمتی نکردند. رفتار مردم 

ارزشمند است و باید به مدارای مردم احترام گذاشت.
زلقی افزود: باید برای رســیدگی به مسئله مردم «شرافت» 
و «دیم چه» کارگروهی تشــکیل شود و تصمیمی برای اشتغال 
اهالی گرفته شــود. در این کارگروه با بهره از کارشناســان فنی 
بخشــداری ها نقاط پرحادثه باید مشــخص شــود. ما هر هفته 
شــاهد حوادث در جاده ها هستیم. نقاط تاریک هم باید بررسی 
شوند. خیلی از نقاط روشنایی ندارند که همین امر باعث ایجاد 
تصادف در شب شده است. ترمیم جاده از سال ۱۳۹۵ کلنگش 
بــه زمین خورده و نماینده مردم شوشــتر در مجلس هم وعده 

پیگیری داده است. جاده در حال چهاربانده شدن است.
کودکان کار شرافت

حامد عبداللهی، شــهردار شهر شــرافت از توابع شهرستان 
شوشــتر، درباره کارگران شهر شرافت گفت: تعداد زیاد کودکان 

کار در این شــهر یکی از مســائل اجتماعی مهم در این منطقه 
اســت. مسئله کودکان کار می تواند نگاه جهانی را به این نقطه 
خیره کند. کودک، نوجوان و دختران ۱۰ و ۱۲ ســاله در این شهر 
کارگری می کنند. شهری که حدودا ۲۰ هزار نفر جمعیت داشته 

باشد نزدیک به ۱۵ هزار نفرشان کارگر هستند.
عبداللهی با بیان اینکه شــرکت های پیرامون شــهر شرافت 
الزم اســت به تعهدات اجتماعی خود عمل کنند گفت: شرکت 
کشــت و صنعت کارون می تواند از ظرفیت شهر شرافت بهره 
ببرد و مســئولیت اجتماعی خود را اینجــا عملی کند. کارخانه 
آرد حتی حاضر نیست تعدادی آرد به خانواده های نیازمند این 
شــهر بدهد. حتی الستیک سازی هم توجهی به این شهر ندارد. 
روزانه نزدیک به هشــت هزار کارگر دوشــیفته از این شهر تردد 
می کنند. بایــد از این نیروی کارگری موجود در این شــهر بهره 
برد. اینجا قطب کشاورزی اســت و با راه اندازی صنایع تبدیلی 
و حضــور کارگران در این شــرکت ها، منطقه از نظر اقتصادی و 

اجتماعی متحول می شود.
زنان پیرامون

بازار کار و ورود زنان به کارهای ســخت از جمله کشاورزی 
که با پایین بودن دستمزدهایشان به یکی از معضالت اجتماعی 
بدل شــده اســت مشــکالتی را نیز با خود به همراه دارد. نرخ 
اشــتغال رســمی زنان حــدود ۱۳ یــا ۱٤ درصد اســت که در 
نهایت با مشــاغل غیررســمی شــاید به حدود۲۰ درصد برسد 
اما به هر حال رقم اشــتغال آنها به نســبت بسیار پایین بوده و 
هســت. با وجود این بســیاری از زنان کارگر برای امرار معاش 
در جاده های ناامن و فرســوده شوشتر (خوزســتان) این چنین 
کشــته می شوند و جز سکوت از ســوی نخبگان، واکنشی دیده 
نمی شــود. در کنار دســتمزد پایین و خطرات جاده ها، افزون بر 
آن، تجهیزات پزشــکی بیمارســتان ها نیز در سطح قابل قبولی 
مشــاهده نمی شــود و این مســائل باعث شــده وضعیت زنان 
در پیرامــون به نســبت زنان پایتخــت به حالتــی نگران کننده 

بدل شود.

سه شنبه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۴

هدایت پشت کنکوری ها به سمت دانشگاه های ترکیه با اخذ هزینه های میلیاردی
ایسنا: رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش 
که چندی پیش نســبت به تبلیغات مؤسســات ترکیــه ای در ایران بــرای پذیرش 
دانش آموزان در مدارس کشورهای خارجی هشدار داده بود و با وزارت امور خارجه 
برای جلوگیری از فعالیت یکی از این مؤسســات مکاتبه کرده بود، آخرین پیگیری ها 
برای توقف فعالیت این مؤسسات را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، نوزدهم خرداد سال 
جاری بود که وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به اداره کل کنســولی وزارت امور 
خارجه نســبت به فعالیت برخی مؤسسات خصوصی خارجی که بدون اخذ مجوز 
قانونی مبادرت به جذب دانش آموزان ایرانی در مدارس کشورهای خارجی کرده اند، 
هشدار داد و خواستار جلوگیری از فعالیت یک مؤسسه ترکیه ای شد. مؤسسه ترکیه ای 
مذکور که در تهران مســتقر بود، با کمک بنیاد معارف ترکیــه، مبادرت به برگزاری 
امتحان برای بورسیه دانش آموزان در مدارس ترکیه کرده و با اغوای دانش آموزان در 
اقصانقاط ایران، آنها را به تهران فراخوانده و از میان این دانش آموزان نخبه، مسابقه 

علمی برگزار و نخبه ترین ها را برای ترکیه، بورسیه می کرد. فیاضی، رئیس مرکز امور 
بین الملل و مدارس خارج از کشــور وزارت آموزش و پرورش هشــدار داده بود که 
متأسفانه دانش آموزان ایرانی به دلیل اغوا به مالباخته تبدیل می شوند، زیرا مدارس 
و دانشــگاه های ترکیه در مقطع لیســانس هیچ برتری ای بر مدارس و دانشگاه های 
ایرانی ندارند، اما تبلیغات مؤسسه مذکور آنها را نهایتا پس از مهاجرت به مالباخته 
تبدیل می کند. وی از وزارت امور خارجه خواســته بود که موضوع به سفارت ترکیه 
منعکس و از آنها خواسته شود فعالیت اعزام دانش آموز ایرانی به مدارس ترکیه از 
طریق مؤسسه یادشده متوقف شود و با هیچ یک از مؤسسات ایرانی دیگر در این گونه 

اعزام های بدون مجوز دانش آموزان ایرانی به مدارس ترکیه همکاری نکنند.
ورود ترکیه برای عدم برگزاری آزمون پذیرش دانش آموزان از ســوی مؤسســه 

ترکیه ای
مهدی فیاضــی، رئیس مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج از کشــور وزارت 

آموزش و پرورش، در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به این پرســش که پیگیری شما 
درباره فعالیت آن مؤسســه و برگزاری چنین آزمون هایی در نهایت به کجا رســید؟ 
اظهار کرد:  با وزیر ترکیه گفت وگو شــد. وزیر ترکیه گفت که ما نمی دانســتیم شــما 
نسبت به این موضوع حساس هستید؛ با توجه به حسن همجواری، نظر ایران برای 
ما مهم است و نظر ایران را تأمین می کنیم و به مؤسسه «یونس امره» می گوییم که 

دیگر از این امتحانات برگزار نکند.
هدایت پشت کنکوری ها به سمت دانشگاه های ترکیه با هزینه های میلیاردی

وی افزود: البته چندی پیش متوجه شــدیم که آزمون هایی تحت عنوان آزمون 
«یوس» برگزار و این گونه گفته می شــود که دانشــجویان خارجی برای تحصیل در 
دانشــگاه های ترکیــه باید در این آزمون شــرکت کنند که در تبریــز و برخی مناطق 
دیگر تبلیغ می شــود. مؤسســات برگزارکننده ایــن آزمون و موارد مشــابه، به طور 
غیررســمی دانش آموزان فازغ التحصیل ما را اغوا می کنند تا ببرند. وی با بیان اینکه 

این مؤسسات آن دســته از پشت کنکوری هایی را که در کنکور قبول نشدند، یا برای 
تعیین رشته دچار مشکل هستند و جای خوبی قبول نمی شوند، اغوا و با هزینه های 
بســیار زیاد و میلیاردی، به دانشگاه های ترکیه هدایت می کنند اظهار کرد: به ویژه در 
رشــته های دندان پزشکی و پزشــکی که متقاضی زیادی دارد که این هم یک نوعی 
مالباختگــی برای اولیا ایجاد می کنــد. وی ادامه داد: ما با وزارت ارشــاد دراین باره 
نامه نگاری کردیم، زیرا برخی از اینها در پوشــش مؤسســات ذیِل وزارت ارشــاد این 
کار را انجام دادند، البته بعضی ها مجوز ندارند و برخی هم دارند. وی با بیان اینکه 
حساســیت رسانه ها باعث می شود جلوی اینها گرفته شــود گفت: به وزارت ارشاد 
هشــدار را دادیم که جلوی اقدامات این مؤسســات را بگیرنــد. وزارت امور خارجه 
نیز به نمایندگی از ما دو، ســه مرتبه پیگیری کرده اســت. ســفارت ترکیه همکاری 
خوبی داشــتند و گفتند نمی دانســتیم حساس هســتید و حاال که حساس هستید

 جلوگیری می کنیم.

بازتاب

واکنش آموزش و پرورش به یک گزارش
ادامه تحصیل بعد از کالس نهم 

نیازمند اوراق هویتی است
وزارت آمــوزش و پــرورش در واکنش به گــزارش روزنامه 
«شــرق» با عنوان «اخراج از مدرســه برای نداشتن شناسنامه» 
جوابیــه ای را به دفتر این روزنامه ارســال کرد. متن این جوابیه 

به شرح زیر است:
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

با سالم و احترام؛ 
در پاســخ بــه مطلــب منــدرج در آن روزنامــه بــه تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ بــا عنــوان «اخــراج از مدرســه برای نداشــتن 
شناســنامه» پاســخ وزارت آموزش و پرورش را به اســتحضار 
می رســاند: آمنه یارمحمدزهی دانش آموز دبیرســتان نرجسیه 
از توابــع آموزش و پرورش شهرســتان گلشــن (جالق) متولد 
۱۳۸۴/۴/۱۳ می باشــد که از ســال ۱۳۹۱ در دبســتان قدســیه 
تحصیــالت ابتدایــی را آغاز کرده، در ســال ۱۳۹۷ در مدرســه 
متوســطه اول نرجسیه مشغول به تحصیل و در سال ۱۳۹۹ در 
پایه نهم فارغ التحصیل می شود. با توجه به اینکه پدر نام برده از 
اتباع پاکستان و مادر وی ایرانی می باشد، دانش آموز در پایه اول 
دبســتان کد دانش آموزی دریافت کرده است و با آن توانسته تا 
پایه نهم تحصیل نماید. ولی دانش آموز نام برده در طی ۹ سالی 
که وی مشــغول به تحصیــل بوده، می توانســته برای دریافت 
شناســنامه فرزندش اقدام کند؛ چراکه برای تحصیل در مقطع 
باالتر دانش آموز باید شناسنامه و کد ملی دارا باشد. شایان ذکر 
اســت ولی دانش آموز نام برده زمانی که کد دانش آموزی افراد 
فاقد شناسنامه را برای فرزندش دریافت می کند، از این موضوع 
اطــالع دارد که دانش آموز فقط می توانــد تا پایه نهم تحصیل 
کند و برای تحصیل در مقاطع باالتر نیاز به شناسنامه و کد ملی 
دارد. لیکن به هر نحوی موفق به دریافت شناسنامه نشده و به 
دلیل عدم ارائه مدارك، دانش آموز نتوانسته در مقطع متوسطه 

دوم تحصیل نماید.
 طبق قانون مدیر مدرســه در موارد اســتثنا از دانش آموزی 
که فاقد مدارك هویتی و تحصیلی اســت، بــا اخذ تعهد کتبی 
از ولی مبنی بر ارائه مدارك مربوط به صورت مشــروط حداکثر 
بــرای مدت یك ماه ثبت نام می نمایــد. ادامه تحصیل این قبیل 
دانش آموزان در صورت عدم ارائه مدارك هویتی و تحصیلی با 
موافقت کمیســیون خاص اداره آموزش و پرورش تا پایان دوره 
اول متوســطه بالمانع خواهد بــود و در هر صورت دانش آموز 
موظف اســت برای ثبت نام قطعی و درج مشــخصات در دفتر 
آمار مدارك هویتی و تحصیلی خود را به مدرســه ارائه نماید. 
با توجــه به اینکه در مقطع دوم دبیرســتان نمرات دانش آموز 
در ســامانه امین ثبت می شــود و ایــن امر نیازمند داشــتن کد 
ملی اســت، لذا امکان ثبت نام برای دانش آموز در ابتدای سال 

تحصیلی و بدو ورود به مدرسه وجود ندارد. 
در راستای پیگیری مشکل ثبت نام آمنه یارمحمدزهی، اولیا 
به همــراه دانش آموز بــه اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دعــوت و مجددا درباره قوانین و مقــررات تحصیل دانش آموز 
فاقد شناسنامه و چگونگی ادامه تحصیل به ایشان راهنمایی و 

توضیحات کامل ارائه شده است. 
خواهشــمند است دســتور فرمایید طبق قانون مطبوعات و 
رسانه ها نســبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با 

همان قلم اقدام الزم صورت گیرد.


