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آوار بیمسئولیتی جان دانشآموز خردسال را گرفت
اما وزیر ،استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش نه عذرخواهی کردند و نه استعفا دادند.

واقعا چرا؟

پل های تازه ساختی که سیل شمال آنها را با خود بُرد

درخواست مطهری
برای مجازات
عامالن ارسال
پیامکهای تهدیدآمیز
15

جهانگیری:

پول به اندازه کافی
وجود داشته باشد
ننه جان من هم
میتواند کار پیدا کند
2

از شوخی دستی تا آتش زدن
لوایح از سوی برخی نمایندگان

چشممهندسان
مدرکگرا روشن

مراقب
شأن مجلس
باشید
2

ترامپ با کنارهگیری
نماینده آمریکا در سازمان ملل
موافقت کرد

وقوع سیل مخرب اخیر در استانهای گیالن و مازندران واقعیت دردناکی را آشکار کرد ،بسیاری
از پل های تازه ساخت که قدمت آنها به چند سال اخیر می رسید بر اثر وقوع سیل فروریخت
و در ع�وض پ�ل های قدیم�ی و تاریخی در این دو اس�تان محکم و پابرج�ا ماندند بدون آنکه
کوچکترین آسیبی به آنها وارد شود .این واقعیت تلخ در کنار همه مصائب سیل  ،آزاردهنده و
قابلتامل بود .وقوع سیل بر اثر بارش در همه جای دنیا امری عادی است؛ از چین تا انگلستان
و از اندونزی تا آمریکا ،سیل و طوفان همیشه خسارت هایی را بر جای گذاشته اما موضوع این
است که در مهیب ترین سیالب ها کمتر پیش می آید که پل های فوالدی فرو بریزند و همیشه
پلها حتی در بدترین بالهای آسمانی وسیله مهم عبور و مرور و جابهجایی محسوب می شوند

استعفای
شوکهکننده
نیکیهیلی
3

درخواست آلمان
برای تاسیس
شورای امنیت
اتحادیه اروپا

افشانی از شهرداری میرود

هزینههای انتخاب شهردار موقت از جیب مردم تهران
علیرغم قولهای شهردار تهران متروی تهران محلی برای امتیاز دهی حزب اعتماد ملی تبدیل شده است؟!

2

سناریویاحتمالی
برایبنزین؛
سهمیه۱۰۰لیتری
 +افزایش قیمت

بهرام شفیع درگذشت

خداحافظی
باگزارشگر
باسابقه

6

سرمقاله

هفتهکودک
بدون دنیا

حیدربایزیدی

کارشناس علوم تربیتی

یادداشت1

یادداشت2

ماجرای
یک ابهام

یادداشت2

تامین اعتبار ،بزرگ ترین
مشکل بازسازی مدارس
مرتضیرئیسی

رضابردستانی

رئیس سابق سازمان نوسازی مدارس

روزنامهنگار

«صدا و س��یما» که در این گزارش ب��ه اختصار «تلویزیون»
نامیده میش��ود؛ کمت��ر با «دولت» و «کابینه» ی «حس��ن
روحانی» مهربان بوده است؛ آن از برجام و  5+1که بعدها شد
 4+1و نشستها و گفت و شنودهای طاقت فرسا و طوالنی
این هم از  FATFمعروف به !CFT
این موضوع ،حتی شامل جلسه ی مجلس در بررسی تصویب
ی��ا عدم تصویب بندهایی از الیحه  FATFمعروف به CFT
نیز میش��ود (پیوس��تن به پیمان نامه عدم حمایت مالی از
تروریسم) اما همه ی این محدودیت شامل حال برخی وزراء و
وزارتخانهها نمیشود! فهمیدن این مهم و اثبات این ادعا چندان
نمیتواند س��خت باشد؛ کافی اس��ت یکی ـ دو هفته اخبار و
برنامهه��ا و بعضاً آیتمهای انتقادی و نیز رپرتاژی تلویزیون را
ـ سرسری حتی -مرور کنیم ،برخی وزرا و وزارتخانهها بیشتر
و بهتر و از زوایههایی دلپسندتر دیده میشوند .انتقاداتی هم
اگر مطرح میش��ود پاسخ آن در آستین آماده است؛ امکانات
نیست ،بودجه محدود است ،تحریمها با کسی شوخی ندارد،
داریم در راستای بهبود اوضاع تالش میکنیم و قس علیهذا...
وقتی تلویزیون تنها بخشی از یک جمله کلیدی محمدجواد
ظریف را پخش کرد تا با کیهان که فردای آن ش��ب ،دستبر
قض��ا همان یک بخ��ش را روی جل��د آورد ،یعنی تلویزیون
میکوش��د تا علی��ه دولت هم قس��م باق��ی مانده باش��د و
ازهمینجا میت��وان فهمید تلویزیون اگرچه با برخی وزراء و
وزارتخانهها اندکی و گاه ملموس تر از اندکی مهربان تر است
اما این وزیر محمدجواد ظریف نیس��ت و آن وزارتخانه وزارت
امور خارجه.
مث ً
ال وقتی بدانیم جمله ظریف این اس��ت« :نه من و نه آقای
رئیسجمه��ور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوس��تن به
 CFTمشکالت ما حل خواهد شد...

در تعریف ایمنی فضاهای آموزش��ی  3مولف��ه را باید در نظر
گرفت؛ بحث ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی ،مدیریت بحران
و آموزشه��ای الزم که اس��تفاده کنن��دگان یعنی معلمان و
دانشآموزان و کسانی که در مدارس کار تعلیم و تربیت را انجام
میدهند 3مولفه الزم برای این کار است .در حقیقت فضای
آموزشی ایمن فصل مشترک این  3مولفه است اما آن چه که
در س��الهای گذشته عمدتا به آن پرداخته شده بحث ایمنی
فیزیکی فضای آموزش��ی اس��ت .به طوری که در سال 1384
بیش از  70درصد مدارس کش��ور ب��ا ایمنیهای الزم فاصله
داش��تند! در حقیقت  30درصد مدارس نیازمند مقاومسازی
بودند و  40درصد مدارس نیازمند تخریب و بازس��ازی بودند.
در واقع بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته در آن زمان
تنها  30درصد مدارس کش��ور دارای ایمنیهای الزم از لحاظ
فیزیکیبودند.
با همت و تالش��ی که صورت پذیرف��ت و همچنین با مصوبه
تاریخی مجلس در س��ال  1385که  4میلی��ارد دالر اضافه بر
اعتبارات معمول و عادی س��ازمان نوسازی مدارس به این امر
مهم اختصاص داده شد ،ضریب ایمنی مدارس کشور در بخش
فیزیکی افزایش پیدا کرد به طوری که اکنون حدود 70درصد
مدارس کش��ور از لحاظ فیزیکی دارای ایمنی کافی هستند و
30درص��د مدارس هم با ایمنیها و اس��تانداردهایالزم برای
ایمنی فاصله دارند که بر اس��اس آخری��ن اطالعات من از این
30درصد حدود  20درصد مدارس نیازمند مقاوم سازی هستند
و حدود  10درصد هم نیازمند تخریب و باز سازی هستند.
خوشبختانه یک تجربه مقاوم سازی و افزایش ایمنی مدارس
در کش��ور وجود دارد و به نظر من آن چه که در حال حاضر
بزرگترین مشکل به شمار میآید تامین منابع است ،اگر منابع
کافی برای این کار تامین شود...
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خدمات ویژه سفر اربعین
اخذ ویزا ،ترانزیت ،اعطای وام کمک هزینه سفر
شرکت خدمات مسافرتی

سیره

88 383 383

خودحقیربینی
مجیدابهری

رفتارشناس

در می��ان ناراحتیهای روح��ی و روانی خود بزرگبینی بهعنوان یکی از
آزاردهندهترین سندرمها شناخته میش��ود .عوارض این فرآیند روحی
و روانی نه تنها موجب آزار خود فرد میش��ود بلکه اطرافیان نیز از گزند
آسیبهای آن در امان نمیمانند .در حالت فرد خود را بیشتر از آنچه که
هست ارزیابی میکند و نتایج آن در گفتار و رفتار او هویدا میگردد .چه
از نظر تواناییهای فکری و ذهنی و چه از نظر توانمندیهای دیگر فرد
خود را بسیار بیشتر و برتر از آنچه که هست نشان میدهد .نقطه مقابل
این رفتار منفی ،خود حقیربینی یا خود کوچک بینی اس��ت .به عکس
رفتار قبل��ی در این حالت فرد به خاطر تربیت خانوادگی کاس��تیهای
عاطف��ی و حفرههای روحی خود را کمتر و حقیرتر از آنچه که هس��ت
ارزیاب��ی کرده و نش��ان میدهد .در واقع فقدان ع��زت نفس و کمرنگ
بودن خودباوری ،ش��خص را وادار به ارزیابی منفی از خود و تواناییهای
مختلف میکند .به نظر رفتارشناسان و اساتید این رشته و روانشناسان
هر دو نوع از این سندرم در تمام طبقات ،سنین و پایگاههای اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دیده میشود و همین کمبودها ،گاه جامعه

و مردم را به اش��تباه انداخته و به بیراهه میکشاند و چه بسا موجب به
خطا افتادن تصمیمگیریها میگردد.
در این میان نقش نخبگان و صاحبنظران از جمله رسانهها بیبدیل و
بسیار مفید و موثر است .بحث این بار در مورد خود حقیربینی است .در
چند سال گذشته همواره با افراد و اقشاری مواجه بوده و هستیم که نه
تنها توانمندیهای ملی در ابعاد مختلف را باور ندارند بلکه بر علیه آنها
نیز موضع گیری میکنند .گاه در این مس��یر با به اصطالح کارشناسان
خارجنشین و بلندگوهای معاند هم صدا شده و نظریات مغرضانه آنها را
تکرار میکنند و گاه خود فلسفههای کاذب و نظریات بیاساس را در گفتار
و نوشتارش��ان به افکار عمومی عرضه میکنند مثال در سخنرانی جناب
رئیسجمهور در س��ازمان ملل تعدادی از صندلیها خالی بود بعضی از
کارشناسان بسیار کارشناس ،حتی به خود زحمت ندادند که به واقعیت
موضوع پی ببرند .در اکثریت سخنرانیهای مسئوالن کشورها ،از  6نفر
نماینده هر کشور یک یا دو نفر در جایگاه خودشان باقی میمانند و بقیه
برای مذاکره با دیگر مس��ئولین کشورها از سالن خارج میشوند .برخی
این نکته بسیار واضح را نقطه ضعفی برای ما قلمداد کرده و میخواستند
منزوی شدن ایران را ثابت کنند در حالی که انزوای واقعی آن موقع اتفاق
افتاد که نمایندگان همه کشورها با صندلیهای پر با سخنان ترامپ در
شورای امنیت مخالفت کرده و در مقابل وی موضعگیری کرده و از ایران
حمایت کردند .اما ظاهرا تحلیلگران مغرض در مورد این رخ داد بس��یار
مهم دچار آلزایمر موقت سیاسی شدند.
یا در مورد حمله موشکی ایران به مقر حامیان و مغزهای
متفکر گروههای تروریس��تی ؛ باز این کارشناسان خود
کم پندار تالش کردند این حمله حس��اب شده و دقیق
را به گونه دیگر جلوه داده و بگویند اکثریت موش��کها
ب��ه هدف اصابت نکرده در حالی ک��ه یک یا دو فقره از
این موشکها ممکن است به هدف اصلی اصابت نکرده
باشند اما در این میان کمیت مورد توجه نبوده و موضوع
توانمندی دفاع از کشور و قدرت دفاعی در تهاجمی ما
مورد نظر اس��ت .از همین ج��ا از این گونه تحلیلگران
درخواس��ت میکنم منافع یک ملت و قدرت حاکمیت
ی��ک نظام را قربان��ی لذتهای دالره��ای نفتی نکنند
چرا که مردم با هوش��یاری ناظر بر تم��ام رفتارها بوده
و دیر نباش��د که حس��اب این گونه بیماران رفتاری را
تسویه کنند.

نهادینه ش��دن برزگداشت و
تکری��م روزهای خاص بدون
توجه به اهداف ن��ام گذاری
یا گرامیداش��ت آنها ،یکی از
ابتکارات جالبی اس��ت که به
همت برنامهری��زان مملکتی
چندین س��ال است به بهترین
وجه ممکن اجرایی شده است.
تحلیل گرامیداشت هفته معلم،
روز پرس��تار ،روز کارگر و...
گویای این مطلب اس��ت که
ساختار این برنامهها ،نمادین
و هیچ سنخیتی با معنی واقعی
تکریم ندارد .اما جای تاسف
اینکه ای��ن برنامههای نمادین
ام��روز ب��ه آس��یبپذیرترین
قش��ر جامعه یعن��ی کودکان
هم رسیده است .هشتم اکتبر
برابربا ۱۶مهر ماه روز جهانی
کودک نام داشت.کودکان در
ای��ن روز با اج��رای برنامهها،
میخواهند به بزرگترها یادآور
ش��وند که دنیای آنها متفاوت
اس��ت ،آنها خال��ق زیباترین
احس��اسها و عشقها هستند
که ب��ا کمتری��ن نامالیمتها
جای این زیبایی و احساسات
کودکانه را نفرت پر میکند.
در حالیکه در سایر کشورهای
جهان ب��رآورده ک��ردن تمام
نیازه��ای ک��ودکان (نیازهای
روحی و نیازهای جس��مانی)
ج��زء برنامهه��ای اساس��ی و
اولوی��تدار مس��ئوالن ای��ن
کشورهاست و با حضور خود
کودکان در روز کودک...

