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اجتماعی

آمادگی پیام نور برای پذیرش دانشجویان ایرانی در آمریکا
سخنگوی دانشگاه پیام نور ،گفت :دانشگاه پیام نور آمادگی دارد تا از دانشجویانی که در
دانشگاههایآمریکاتحصیلمیکننددرمقاطعکارشناسی،کارشناسیارشدودکتراپذیرش
کند.محمد محسن صدر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد :در دانشگاه پیام نور
بیش از 4هزار عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و پژوهش هستند و یکی از بزرگترین
دانشگاههای غیر حضوری در کشور ایران با امکانات خوب آزمایشگاهی و تجهیزاتی است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

در مورد مطلب « س��هیال جورکش
برای ادام��ه درمان راهی آمریکا ش��د»
خواس��تم بگم خدا لعنت کند مسببین
را و زودتر به سزای اعمال خود برسند.
حیف است که وقتی کسی تخصصی
ندارد مسائل غیرقابل طرح را در اجتماع
بزرگی مطرح بنماید.
ب��ا س�لام .ب��ا تش��کر و قدردانی از
ش��ما و همکاران محترمتان در روزنامه
آفتابی��زد .با توجه به اینک��ه جامعه با
مس��ائل و بحرانه��ای اجتماعی روبهرو
شده است ،پیشنهادی دارم .پیشنهاد من
اعظم ابراهیمی کارشناسی ارشد مشاوره
از دانشگاه ش��هید بهشتی این است که
بخش��ی از روزنام��ه را ب��ه متخصصین
روانش��ناس و مش��اوره اختصاص دهید
ک��ه بنا ب��ه تخصص خود برای مس��ائل
اجتماع��ی راهکارهایی ارائه دهند که به
آگاهی عمومی جامع��ه هم کمک کند.
اینجانب از همکاری با شما در طراحی و
اجرای این ایده ،مساعدت الزم را بهعمل
خواهم آورد.
لطفا از وضعيت اقتصادي ش��هرهاي
«الهيجان،رش��ت و رامس��ر» گزارش��ي
مفصل چاپ كنيد.
0901...

لطفا از منطق��ه آزاد انزلي و واردات
اجناس مختص اين منطقه(اتومبيل و)...
و فعاليتهاي اقتصادي گزارش��ي چاپ
كنيد.
0901...

با سالم .لطفا در خصوص ضرر و زيان
س��نگين س��هامداران بانکهاي تجارت،
ملت ،ص��ادرات همچنين بلوکه ش��دن
پول سهامداران در بورس گزارشي تهيه
نماييد .چرا بايد سپرده گذار در بانکهاي
نامبرده سود  18تا  22درصدي ساليانه
دريافت نمايد ولي سهامدار بختبرگشته
و نگ��ون بخ��ت عالوه ب��ر زي��ان 35تا
60درصدي (زيان انباشته) با بلوکه شدن
اصل پول خود مواجه ش��ود؟! آيا ش��رعا
جايز است بدون هماهنگي با سهامداران
تمامي دردس��رهاي موسسه غير مجاز...
برعه��ده بانک صادرات ق��رار گيرد؟ چه
کس��ي با تحميل فش��ار ب��ار مالي اين
قضيه را بر دوش بانک صادرات (در اصل
س��هامداران) اين بانک قرار داده است؟!
متاس��فانه اعتماد در جامعه سهامداران
از بی��ن رفته و بس��یاری از س��هامداران
بدبین ش��دهاند و وظیفه سازمان بورس
این اس��ت که این اعتماد از دست رفته
را دوب��اره برگرداند.با اين وضعيت چطور
توقع داريم کش��ورهاي خارجي در ايران
سرمايه گذاري نمايند؟!
از اینکه سالهاست با این روزنامه وزین
و پر محتوا آشنا شده و به نوعی همکاری
داش��تهام و نظرات مثبت و پیشنهادات
س��ازنده اینجانب را جه��ت اطالع مردم
عزیز و اقدام مس��ئوالن گرامی منعکس
مینمايید بسیار خوشحال و سپاسگزارم،
ای��ن مطال��ب تأثیر مثب��ت و مهمی در
آگاهی افکار عمومی و مسئوالن محترم
داشته است .امید است از تبعیضها در
ادارات و سازمانها بین کارکنان رسمی
و غیررسمی (حق الزحمهای و برنامهای)،
که معموالً توس��ط افراد دون پایه انجام
میش��ود با نظ��ارت کامل و مس��ئوالنه
مدیران مدبر و ارش��د و کارشناس��انه و
صالحدید و مصلحت اندیش جلوگیری
شود.
اس�ماعیل لک :باسالم ،باید عرض
کنم که از پیگیری ضعیف شما با وجود
چنی��ن ظواهر م��درن و پیش��رفته ای
متعجبم .مگر رسیدگی به یک پیام چه
قدر باید سخت باشد!
آفت�اب یزد:روزنام�ه حدالمق�دور
پیامه�ای خوانن�دگان گرام�ی را
پیگی�ری میکند.ام�ا چ�ه کنیم که
غالب مس�ئوالن گوشش�ان بدهکار
نیست؟!
 -1338پیروزی درخش��ان تیم فوتبال
اس��تقالل را در مقاب��ل تی��م قدرتمند و
پولدار السد قطر تبریک میگوییم .فقط
ای کاش به خاطر برخی بیبرنامگیها و
عدم مدیریت صحیح اس��تقالل آن قدر
ضربه نمیخورد و دچ��ار بحران بازیکن
نمیشد)11/20( .
پیامهای مردمی در صفحات9-8-6-2

وزیر علوم گفت :بر اساس نتایج آثار ارسالی به جشنواره
فارابی علوم انسانی را به صورت ساالنه پایش و ارزیابی
خواهی��م کرد.به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
محمد فرهادی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره
بینالمللی فارابی اظهار داش��ت :با همکاری دبیرخانه
هشتمین جشنواره بین المللی فارابی شبکه نخبگان علوم انسانی
ش��کل گرفته است و برنامه داریم بر اس��اس نتایج و دستاوردهای
این جش��نواره به صورت سالیانه علوم انس��انی را در کشور پایش و

میز خبر

کسری بودجه آموزش و پرورش

س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس با بی��ان اینکه هیچگاه بودجه آموزش
و پرورش بر اس��اس عملکرد داده نشده است،
گفت :ه ر وقت بودجه تنظیم و مصوب میشود،
کمبود بودجه را در آموزش و پرورش میبینیم.
میرحمای��ت می��رزاده در گفتگ��و ب��ا فارس
درخصوص کسری بودجه آموزش و پرورش و
ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت پاداش پایان
خدمت فرهنگیان ،اظهار داش��ت :این کسری
بودجه در سال 95وجود دارد و به سال  96هم
کشیده خواهد شد .میرزاده ،دلیل این روند را
اولویت نداشتن آموزش و پرورش برای مدیران
عنوان ک��رد و ادامه داد :اگر آموزش و پرورش
برای مدیران ما اولویت باشد و براساس عملکرد
این وزارتخانه بودجه تخصیص یابد ،ش��رایط
تغییر میکند؛ مثال اگر اسفندماه وزارت نفت
و اقتص��اد و س��ایر وزارتخانههایی که از لحاظ
بودجه ش��رایط مطلوبی دارند ،حقوق نگیرند
و آن پ��ول را ب��ه آموزش و پ��رورش بدهند،
مش��کل آموزش و پرورش حل میشود و آن
وزارتخانهها هم به مش��کلی نخواهند خورد و
راه��کاری برای پرداخت حقوق پیدا میکنند.
س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس اضافه کرد :متأسفانه همیشه این گونه
است که معلمان در اولویت نیستند همه بودجه
را برای س��ایر نهاده��ا در نظر میگیریم و اگر
چیزی ماند به معلمان میدهیم.

بهسازی بلوار کشاورز تا پایان سال

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  6با بیان
اینکهبحثنگهداشتپروژههایعمرانیازاهمیت
باالیی برخوردار اس��ت گفت :بر همین اساس
بهسازی بلوار کشاورز بر اساس پیوست اجتماعی
و نظرس��نجیهای صورت گرفته از شهروندان
در حال انجام اس��ت و پیش بینی شده بخش
بزرگی از این پروژه تا پایان س��ال به انتها برسد.
بهگزارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه،6
سیدرامینحسینینژادبابیاناینکهمناسبسازی
معبر عبور عابرین پیاده ،مناسبس��ازی مسیر
دوچرخه س��واری ،ترمیم نیمکتها و بهسازی
روشنایی بلوار از جمله درخواستهای شهروندان
بوده است اضافه کرد :بر همین اساس بهسازی
بلوار کش��اورز از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع
کارگر بر اساس خواستههای فوق صورت گرفته
والمانهای ش��هری معبر نوس��ازی میشود.او
با اش��اره به اینکه بخشی از پروژه بهسازی بلوار
کشاورز تا پایان س��ال به اتمام میرسد ،گفت:
براس��اس زمان بندیهای صورت گرفته پروژه
بهسازی بلوار کش��اورز در روزهای آغازین سال
بعدتکمیلمیشود.

تنبیه وحشتناک
دانشآموز سوم ابتدایی
رئیس کمیسیون آموزش در گفتگو با آفتاب یزد:
ما فعال منتظر دريافت گزارش وزارت آموزش و پرورش درخصوص اين حادثه
هستيم ضمن اينكه از منابع مردمي هم گزارشهاي مربوط را دريافت خواهيم كرد
سپس اين گزارشه ا را بررسي خواهيم كرد
آفتاب یزد -علی اکبر سمیعی :هنوز دو هفته
از خبر تنبی��ه دانشآموز قائنی توس��ط معلمش
نگذشته که خبری در خصوص تنبیه شدید بدنی
ی��ک دانشآموز در رودبار اس��تان کرمان همراه با
عکسهایی تکان دهنده در این خصوص منتش��ر
ش��د .معلم مدرسه ش��هید س��المی رودبار با فرو
ک��ردن مداد در س��ر دانشآم��وز او را تنبیه کرده
اس��ت.این دانشآم��وز در پایه س��وم ابتدایی این
مدرس��ه تحصیل میکند .تا لحظه نهایی ش��دن
این گزارش ،از انگیزه این معلم برای چنین تنبیه
وحشتناکی اطالعاتی در دست نیست.اما قطعا این
دانشآموز هر خطا یا اشتباهی که کرده باشد معلم
او ح��ق ندارد او را تنبیه کند آن هم چنین تنبیه
وحش��تناکی که میتواند آسیب و ضایعات جدی
مغزی در پی داشته باشد.
اطالعي ندارم

در همي��ن حال ،احم��د حمزه نماين��ده كهنوج،
رودبار جنوب ،فاري��اب ،قلعه گنج و منوجان در
گفتگو با آفتاب يزد تصريح كرد :من هنوز اطالعاتي
درباره اي��ن حادثه دريافت نكرده ام و جرئيات آن
را نمیدانم.وي افزود :به محض دريافت اطالعات،
بررسيهاي خود را آغاز خواهم كرد.
منتظر گزارش هستيم

از سوي ديگر محمد مهدي زاهدي رئيس كميسيون
آم��وزش و تحقيقات و نماين��ده كرمان در مجلس
ش��وراي اس�لامي ه��م در اين خصوص ب��ه آفتاب

درمان بیماران سکته مغزی

96موقوفهجدیددراستانمرکزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از
ثبت  96موقوفه جدید امس��ال با کاربریهای
مختلف در این استان خبر داد.حجت االسالم
سید باقر حسینی در جمع خبرنگاران افزود :این
اماکن در زمینههای مختلف علمی ،فرهنگی و
اجتماعی در این اس��تان به ثبت رسیده است.
وی اب��راز ک��رد :وقفه��ای جدی��د در حوزه
علم و فناوری ،تعمی��ر بقای متبرکه ،فعالیت
عمرانی در موقوفههای به ثبت رس��یده ،وقف
در حوزه ازدواج ،تامین کمک هزینه جهیزیه،
ازدواج و تحصیل دانشآموزان و دانش��جویان
از جمله نیازهای وقفی اس��تان مرکزی است.
حجتاالس�لام حس��ینی اراکی ،از اختصاص
6میلیارد ریال اعتبار برای اس��تحکام بخشی
و پوش��ش فیروزهای گنبد امامزاده شهرستان
آس��تان برای حفظ قدمت این مکان خبرداد
و گف��ت :این اعتبار از ط��رف اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری ،اداره
کل اوقاف این استان و فرمانداری و شهرداری
شهرستان آستانه برای حفظ قدمت و بازسازی
این گنبد این امامزاده هزینه میشودچهار هزار
و 700موقوفه26 ،هزار رقبه و  264امامزاده در
استان مرکزی وجود دارد.

ارزیاب��ی کنیم .وی با بیان اینکه جش��نواره فارابی با
هدف دس��تیابی به رشد علوم انسانی برگزار میشود،
اف��زود :دبیرخانه این جش��نواره میتواند بر اس��اس
ارزیابیها برآوردی از وضعیت علوم انسانی و اسالمی
در کش��ور ارائ��ه کند.وزیر علوم با بی��ان اینکه  ۴۷تا
۵۰درصد ظرفیت آموزش عالی کشور به علوم انسانی اختصاص دارد،
خاطرنشان کرد :در حال حاضر از نظر کمیت در حوزه علوم انسانی
دس��تاوردهای خوبی داریم و برنامه داریم با استفاده از ظرفیتهای

کمی در این حوزه به هدفمندس��ازی علوم انس��انی کمک کنیم.
فرهادی با اش��اره به برنامههای وزارت علوم برای بومیسازی علوم
انسانی تاکید کرد :از سال ۹۴شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی
در این وزارتخانه با هدف تولید علم نظریهپردازی حرکت در مرزهای
دانش و ورود فناوری به علوم انسانی آغاز به کار کرده است.وزیر علوم
اظهار داشت :در حال حاضر  ۷مرکز رشد علوم انسانی در کشور مجوز
دریافت کردهاند که این مراکز در حوزههای صنایع فرهنگی ،تجارت
الکترونیک ،محیطزیست ،گردشگری ،زیارت و هنر قرآنی است.

در رودبار استان کرمان رخ داد

استان
آفت�اب ی�زد -مری�م مظفری :ب��ه منظور
درم��ان ع��وارض ناش��ی از س��کته مغ��زی و
پیش��گیری از وقوع مجدد ،طرح سما (سکته
مغزی اورژانس��ی) در اکثر ش��هرهای کش��ور
اجرایی شده اس��ت .الهه تقوایی زحمتکش با
اع�لام این خبر افزود :دوران طالیی اس��تفاده
از داروی ضدلخت��ه با نام علم��ی ، R.T.P.A
چهار ساعت و نیم پس از وقوع سکته میباشد و
چنانچه اقدامات اولیه پس از وقوع سکته مغزی
توسط اورژانس برای بیمار انجام شود،این دارو
در اکثر افراد قابلیت استفاده دارد.این متخصص
داخلی اعصاب افزود :در حال حاضر اس��تفاده
از این دارو برای بیمار و با نظر پزش��ک معالج
در صورت دارا بودن ش��رایط بیمار و با پوشش
بیم��های دربیمارس��تانهای دولتی ی��زد و با
کد( 724هفت روز هفته 24 ،ساعت شبانهروز)
انجام میش��ود.وی با اش��اره به اینکه با وقوع
س��کته مغزی ،تعداد دو میلی��ون و 500هزار
سلول مغزی در هر دقیقه از بین میرود گفت:
با انتقال بهموقع بیمار به بیمارستان ،لولههای
مغزی کمتر آسیب دیده و احتمال درمان بیمار
قوت میگیرد.

پایش ساالنه علوم انسانی در کشور

ي��زد گفت :جزئيات اين حادث��ه را نمیدانم اما روال
كميسيون آموزش اين بوده كه گزارشها درخصوص
تنبي��ه بدني دانشآموزان را بررس��ي كند همچنان
كه تاكنون در چندين مورد اين كار را كرده اس��ت.
درخصوص اين مورد اخير هم كميس��يون آموزش
اين كار را خواهد كرد.زاهدي در پاس��خ به اين سوال
كه خود كميسيون آموزش بنا دارد هيئت تحقيقي
درخصوص اين حادثه تش��كيل دهد؟گفت :ما فعال
منتظر دريافت گ��زارش وزارت آم��وزش و پرورش
درخصوص اين حادثه هستيم ضمن اينكه از منابع
مردمي هم گزارشه��اي مربوط را دريافت خواهيم
كرد سپس اين گزارشها را بررسي خواهيم كرد .اگر
قانع شويم كه وزارتخانه به وظايفش در اين خصوص
عمل كرده كه هيچ اما اگر قانع نشديم كميسيون وارد
عمل شده و بررسيهاي بيشتر را انجام خواهيم داد.
در موارد پيشين نيز كميسيون بررسيهاي خود را در

معلم متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
معرفی شد

رئیس اداره اطالع رس��انی و رواب��ط عمومی اداره
کل آموزش و پرورش استان کرمان بر ممنوعیت
هرگونه تنبیه بدنی در مدارس تاکید کرد و گفت:
معلم متخلف مدرس��ه ش��هید س��المی رودبار به
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش
و پرورش معرفی ش��د.امید سالجقه با ابراز تاسف
از برخ��ورد این معلم ب��ا دانشآموز کالس خود با
اشاره به ارسال دستورالعمل ممنوعیت تنبیه بدنی
در مدارس همزمان با آغاز س��ال تحصیلی جاری
خاطر نش��ان کرد :تنبیه بدنی تحت هر شرایطی
در مدارس ممنوع اس��ت و با افراد خاطی مطابق
ضوابط و مقررات برخورد خواهد ش��د.وی تصریح

یادآوری

روز نه��م بهمن امس��ال ،روزنامه آفت��اب یزد در
گزارش��ی درباره تنبیه دلخراش  6دانشآموز در
قائن ضمن تش��ریح جزئیات این حادثه و واکاوی
ریشهها و آس��یبهای تنبیه بدنی دانشآموزان،
نوشته بود که تنبیه بدنی شیوهای منسوخ بوده و
باید با معلمانی که دانشآموزان را تنبیه میکنند
برخورد قانونی شود.در این گزارش به نقل از یک
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح شده بود:
«هنوزخیلیازمعلمانماآگاهنیستندکهوقتییک
دانشآموز را تنبیه کنند به لحاظ قانونی و حقوقی
چه عواقب اداری برای آنها در پی خواهد داش��ت.
آم��وزش و پ��رورش بای��د در کالسهای ضمن
خدمت خ��ود ب��رای فرهنگیان ای��ن موضوع را
به روش��نی تفهیم کند ».یک جامعه شناس نیز
در این خصوص به آفتاب یزد گفته بود« :به طور
کلی ما در نظام آموزش تربیت معلم و آموزشهای
ضمن خدمت برای به روز شدن معلمان از لحاظ
متد آموزش��ی دچ��ار عقبماندگیهای فاحش

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش خبر داد

جزئیاتشیوهنامهجدیدهدایتتحصیلی

مدیرکل امور تربیتی و مش��اوره وزارت آموزش
و پرورش از تقدیم ش��یوه نام��ه جدید هدایت
تحصیلی به وزی��ر آموزش و پرورش برای ابالغ
به اس��تانها خب��ر داد و گف��ت :توزیع متوازن
رش��تههای تحصیلی با ش��یب کمت��ری ادامه
مییابد .مس��عود ش��کوهی در گفتگو با ایسنا،
درباره جزئیات و زمان ابالغ ش��یوه نامه جدید
هدایت تحصیلی اظهار کرد :ش��یوه نامه جدید
هدای��ت تحصیلی تدوین و ب��ه وزیر آموزش و
پرورش به منظور ابالغ به استانها تقدیم شده
اس��ت.وی افزود :آیین نامه جدید تغییر زیادی
نکرده است و تنها تالش کردیم بسط و گسترش
بیشتری به آن بدهیم و ایرادات و نواقص قبلی
را نیز تا حدودی رفع کنیم.مدیرکل امور تربیتی
و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
س��عی کردیم شیب شاخصها را کاهش دهیم
گفت :منظور شاخصهای پیش بینی شده برای
توزیع متوازن ش��اخهها و رشتههای تحصیلی
اس��ت .در واقع توزیع متوازن رشتهها و هدایت
تحصیلی به سمت رش��تهها با سرعت و شیب

اين خصوص انجام داده است.

کمتری دنبال میش��ود.وی ادامه داد :ظرفیت
هرمنطقه برای رش��تههای تحصیلی مشخص
اس��ت و فرد بر اس��اس امتیاز و رتبهای که در
جریان هدایت تحصیلی بهدس��ت میآورد وارد
رشتهها میشود.شکوهی در پاسخ به اینکه آیا
همانند سال گذشته باز هم اجباری برای هدایت
دانشآم��وزان ب��ه رش��تههای تحصیلی اعمال
میشود یا خیر؟ عنوان کرد :اجباری نیست ،اما
قرار هم نیست فردی که رتبهاش به حدنصاب
نرسد در هر رشتهای دلش خواست وارد شود و
ادامه تحصیل بدهد .ظرفیت ما مشخص است و
اگر به عنوان مثال  10کالس با ظرفیت 200نفر
در رش��ته علوم تجربی در یک منطقه داش��ته
باش��یم بیش از آن نمیتوانیم ثبت نام کنیم و
افراد بر اساس مالکهای تعیین شده در اولویت
قرار میگیرند.مدیرکل امور تربیتی و مش��اوره
وزارت آموزش وپرورش افزود :در غیراینصورت
اگ��ر دانشآموزی خارج از حدنصابها امتیازی
کسب کند و حتما برای ورود به رشتهای اصرار
کند ،میتواند به مدرسه غیردولتی برود.

معلمی در رودبار
کرمان که با فروکردن
مداد در سر
دانشآموز پایه سوم
ابتدایی او را تنبیه کرد
به کمیته رسیدگی
به تخلفات معرفی
شده است تا با آن
برخورد شود
کرد :آموزش و پرورش اس��تان کرمان در راستای
دفاع از شأن و منزلت فرهنگیان به هیچ عنوان از
تخلفات احتمالی عده معدودی که برخالف ضوابط
اداری و اصول اخالقی اقدام به تنبیه دانشآموزان
میکنن��د چشمپوش��ی نخواهد کرد.س�لاجقه از
تش��کیل هیئت ویژه بررسی این اقدام غیر قانونی
ب��ا دس��تور مدیر کل آم��وزش و پرورش اس��تان
خبر داد.
آموزش و پرورش به مجلس گزارش دهد

هس��تیم و این موض��وع باعث ش��ده معلمان ما
براس��اس پدیدهها و تجربههای شخصی و فردی
خودشان عمل کنند».

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اس�لامی در خصوص «تنبیه بعض��ی دانشآموزان
توسط برخی معلمان و بازتاب نامطلوب آن در میان
دانشآموزان و خانوادهها اظهار داشت :وزارت آموزش
و پرورش باید هرچه سریع تر با اینگونه خالفها و
رفتارهای غیر قابل دفاع برخورد جدی و قانونی کند
تا درس عبرتی برای دیگران باشد تا به این اقدامات
دست نزنند .به گزارش فارس ،علیرضا سلیمی تأکید
کرد :اگر معلمی مشکالت روحی و روانی دارد ،نباید
س��ر کالس درس برود و از وزارت آموزش و پرورش
خواهش میکنم هرچه سریعتر گزارشی از نحوه این
برخوردها به مجلس ارائه دهد.

سرپرست دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس و مشاوره اولیا خبر داد

نظارتبرصالحیترانندگانسرویسمدارس

سرپرست دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس
و مش��اوره اولی��ا گف��ت :به منظور نظ��ارت بر
فرآینده��ای رف��ت و آمد دانشآموزان ش��امل
رعایت نرخ کرایه ،صالحیت رانندگان و همچنین
معاینه فنی خودروها ،بازدیدهای میدانی انجام
میش��ود.به گزارش فارس ،نورعلی عباسپور بر
ضرورت هدایت ،حمایت و نظارت بر فعالیتها و
برنامههای حمل و نقل دانشآموزان تأکید کرد
و اظهار داش��ت :رویکرد اصلی وزارت آموزش و
پرورش در موضوع حم��ل و نقل دانشآموزان
مبتنی بر نگاه تربیتی اس��ت و بهنیابت از اولیا
در ح��وزه حم��ل و نقل دانشآم��وزان فعالیت
کرده و تالش میکن��د دغدغهها و نگرانیهای
آن��ان را در این زمینه رفع کن��د.وی ادامه داد:
موضوعاتی نظیر ن��رخ خدمات مصوب حمل و
نقل ،اس��تاندارد بودن خودروه��ا ،رعایت نکات
ایمن��ی برای تأمی��ن امنیت تربیت��ی ،روانی و
جس��می دانشآم��وزان و صالحی��ت حرفهای
رانندگان ،از دغدغههای والدین اس��ت که برای
از بین بردن آن در کنار تالشهای س��تادی با

تکیه بر توانمندی والدین از مش��ارکت فکری،
مشورتی ،تخصصی و مهارتی آنان برای همکاری
در کنت��رل فرآیندها و نظ��ارت بر فعالیتهای
حمل و نقل دانشآموزان اس��تفاده میش��ود.
سرپرست دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس،
آموزش خانواده و مشاوره اولیا خاطرنشان کرد:
ساماندهی س��رویسهای دانشآموزی ،مبتنی
ب��ر تأمی��ن خدم��ات رف��ت و آم��د قانونمند
و اس��تاندارد ب��ا تکیه ب��ر تعامل بینبخش��ی
و برونبخش��ی نیروه��ا ،تأمی��ن خودروه��ای
اس��تاندارد و منابع انس��انی آموزش بخشی از
اهداف این جلسه است.وی با بیان اینکه ایجاد
س��امانه ملی ،تهیه محتوای آموزشی با موضوع
فرهنگ ترافیک و تبیین ش��رح وظایف و نقش
دس��تگاههای ذیربط از برنامههای پیشبینی
ش��ده آموزش و پ��رورش اس��ت ،تصریح کرد:
به منظور نظ��ارت بر فرآینده��ای رفت و آمد
دانشآموزان شامل رعایت نرخ کرایه ،صالحیت
رانندگان و ه��م چنین معاینه فنی خودروها و
بازدیدهای میدانی خواهد بود.

وزیر کشور عنوان کرد

وزیر کش��ور تصریح کرد :امس��ال حدود  ۶۳۵تن
مواد مخدر در کشور کشف شده که این کشفیات
طی هزار عملیات از مرزهای کشور تا قلب تهران
به دس��ت آمده اس��ت.رحمانی فضلی ادامه داد:
در سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد افزایش
۱۴درصدیکشفیاتهستیم.ویادامهداد:نمیتوان
تنها فقر را علت اعتیاد دانست .این در حالی است
که ش��اهد آن هس��تیم که بی��ش از  ۵۰درصد
از معتادین ش��اغل هس��تند .پس بیکاری را هم
نمیتوان به طور  ۱۰۰درصد از علل اعتیاد معرفی
کرد.رحمانی فضلی ادامه داد :در محافل دانشگاهی
نیز شاهد رشد اعتیاد هستیم .بدین ترتیب عدم
ادام��ه تحصی��ل و یا ص��رف تحصیلکردگی نیز
نمیتواند از عوامل ایجادکنن��ده و یا مانع اعتیاد
باش��د .این در حالی است که ما حتی شاهد رشد

رشد اعتیاد در محافل دانشگاهی

اعتیاد در زنان نس��بت به مردان هستیم.دبیر کل
س��تاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد :سال
گذش��ته در تهران و ش��هرهای بزرگ تصمیم به
جمعآوری معتادان گرفتیم که نتیجه آن کاهش
 ۴۰درصدی سرقتها شد .این در حالی است که
بیش از  ۶۴درصد از زندانیان ما به طور مس��تقیم
و غیرمس��تقیم با اعتی��اد و مواد مخ��در ارتباط
دارند.وزیر کش��ور در ادامه با بی��ان آنکه بهترین
راه برای جلوگیری از اعتیاد اتخاذ سیاس��تهای
"اجتماعمحور" است گفت :امروز در راستای اتخاذ
سیاستهای اجتماع محور در دولت یازدهم دور
یکدیگر جمع شدهایم ،زیرا معتقدیم آسیبهای
اجتماعی به ویژه اعتیاد را نمیتوان جز به همکاری
و مش��ارکت با مردم حل کرد و صد درصد کار را
دولت نمیتواند انجام دهد .این در حالی است که

همین امروز نیز  ۸۰درصد بار مسئولیتها بر دوش
دولت اس��ت ،اما مردم باید پای کار بیایند و پیش
از هر چیز مواظب خود و خانوادهشان باشند.دبیر
کل س��تاد مبارزه با مواد مخ��در در ادامه به ارائه
گزارش ویژه آسیبهای اجتماعی به مقام معظم
رهبری اشاره کرد و گفت :در حال حاضر گزارش
آس��یبهای اجتماعی که اعتیاد یکی از آنهاست
تقدیم مقام معظم رهبری ش��ده اس��ت و همان
گزارش منجر به ابالغ دس��تور ایشان در خصوص
کاهش آس��یبها ش��د .تا جایی که جلسهای با
تمامی مسئولین قوا و مسئولین لشکری و کشوری
حاض��ر در عرصه مبارزه با مواد مخدر برگزار و در
جلسه اول ،گزارشها ارائه شد.وی افزود :در پایان
جلس��ه دوم با مقام معظم رهبری پنج اولویت از
جمله اعتیاد ،طالق ،حاشیه نشینی ،مفاسد اخالقی

و مناطق حاد بحرانی در دس��تور کار قرار گرفتند
و به ترتیب به عنوان اولویتهای تصمیمگیری در
نظر گرفته شدند.وزیر کش��ور در ادامه به جلسه
س��وم مسئولین کش��وری با مقام معظم رهبری
در حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت:
جلسه س��وم با فاصلهای ش��شماه پساز جلسه
دوم برگزار و گزارش اقدامات به ایش��ان ارائه شد.
در جلسه چهارم رهبری با وجود آنکه اقدامات انجام
شده را مثبت ارزیابی کردند ،اما متذکر شدند که با
خواسته مردم فاصله داریم و باید بیش از پیش در
این حوزه ورود داشته باشیم.رحمانی فضلی در ادامه
گفت :در حال حاضر در حوزه آسیبهای اجتماعی
تقسیم کار ملی صورت گرفته است و جلسه پنجم
مسئولین با مقام معظم رهبری در اردیبهشتماه۹۶
برگزار خواهد شد.

