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جامعه

 52درصد مردم تهران با روند فعلی بارندگی ،فاقد آب شرب خواهند بود
| فرماندار تهران با بیان اینکه در  ۴۷سال گذشته کمترین میزان آب را داشتهایم و اگر بارندگیها در تهران به همین روند باشد  ۵۲درصد

مردم تهران فاقد آب شرب خواهند بود ،گفت :وضعیت آبی در تهران بحرانیتر از بیرجند و خراسانجنوبی است .عیسی فرهادی در جلسه شورای اداری
خراسانجنوبی با حضور استانداران ادوار خراسان ،اظهار کرد :در استان خراسانجنوبی چند ارزش وجود دارد که در کشور کمتر دیده میشود.

دریچه

خبرنامه

پنج درصد از بودجه کل کشور
در اختیار مدیریت بحران

توقف اجرای اعدام در پرونده های
مواد مخدر ،اقدام حقوق بشری است

| رئیس ســازمان مدیریــت بحران
کشور با اشــاره به اینکه از مجموع کل بودجه
کشور پنج درصد در اختیار مدیریت بحران قرار
دارد ،گفت :از این میــزان  3درصد مربوطه به
پیشگیری و  2درصد برای مقابله است.
اسماعیل نجار در نشست خبری استانداران
ادواری خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره به
آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله (آیین نامه  )2800افزود :این
آیین نامه در ساخت و سازها رعایت نمی شود.
وی از خراسان جنوبی به عنوان استانی پرحادثه نام برد و افزود :مردم
باید در ساخت و سازها ،آیین نامه  ،2800را مورد توجه قرار دهند؛ اما
در حال حاضر آیین نامه 2800که حاوی قوانین در ساخت و ساز است
وجود دارد اما رعایت نمی شود.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد :در زلزله غرب کشور
ســاختمان هایی که حداقل های آیین نامه یاد شده را رعایت کرده اند
کمتر آسیب دیده و یا تخریب نشده اند.
نجار بر توجه دســتگاه های دولتی به رعایت قوانین ایمن سازی در
ن های
ساخت و ســازها تاکید کرد و گفت :با توجه به تخریب ساختما 
دولتی و بیمارستان ها در زلزله غرب کشور باید این اماکن دارای مقاومت
بیشتری نسبت به سایر ساختمانها باشند.
نجار خاطرنشــان کرد :ما مسئوالن دولت موظف هستیم نظارتها را
کامل و دقیق روی ساخت و سازها و رعایت قوانین داشته باشیم.

شرکت  40هزار سرباز در آزمون
سراسری مهارت سنجی

| فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه نیروهای مســلح با اشاره به شرکت 100
هزار نفــر از نیروهای وظیفــه در آزمون مهارت
سنجی ظرف سال  1396گفت :دورههای مهارتی
ســربازان با همکاری ســازمان فنی و حرفهای
کشور برگزار میشود و پس از ارائه این دورههای
آموزشی ،آزمون مهارت سنجی در سال 1396
برای  100هزار نفر از نیروهای وظیفه برگزار خواهد شد.سردار سیدمهدی
فرحی ،فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در
تشریح برگزاری آزمون مهارت سنجی نیروهای وظیفه که امروز صبح در
دانشــگاه دفاع در حال برگزاری است ،گفت :توسعه مهارت در طول دوره
خدمت از اهداف قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مســلح
محسوب میشود چراکه سربازان یک ثروت عظیم ملی تلقی میشوند که
طی دو سال انجام دوره خدمت فرصت بزرگی را فراهم میکند تا حداکثر
بهره وری از توان و نیروی سربازان انجام شود.وی افزود :در حال حاضر در
کشور با مشکل اشتغال مواجه هستیم لذا در این مسیر میتوان با برگزاری
دورههای مهارت آموزی به نیروهای وظیفه امکان بهره وری از توان آنها و
اشتغالشان پس از دوره خدمت را فراهم کرد .ساالنه بیش از  400هزار نفر
خروجی دور ه خدمت وظیفه وجود دارد که میتوان با برنامه ریزی دقیق
عالوه بر مهارت آموزی این نیروها ،از توان آنها بهره وری مناسب را نیز داشته
باشیم تا به این ترتیب عالوه بر کمک به بحث اشتغال برای دوره خدمت
سربازی نیز ایجاد انگیزه کنیم.
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| معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت :دستور العمل رئیس
قوه قضائیه در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،گام مه 
م
حقوق بشری است.
کاظم غریب آبادی ،معاون امور بینالملل و همکاریهای بینالمللی قضایی
دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت :بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون
مبارزه با مواد مخدر ،دســتورالعمل رئیس قــوه قضائیه در اجرای این قانون و
ابالغ توقف اجــرای تمامی احکام اعدام صادره در این حوزه با هدف بررســی
مجدد و تطبیق آن با تسهیالت قانون جدید ،گام مهم دیگری در حوزه حقوق
بشر محسوب می شود.
غریب آبادی با اشاره به این که ایران تاکنون هزینههای مالی و انسانی بسیاری
را در راه مبارزه با مواد مخدر ،از جمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده
است ،اذعان داشت :ایران ،بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده و کشورهای
اروپایی و سازوکارهای بین المللی حقوق بشر نیز همواره به انتقاد از مجازات اعدام
در این حوزه عادت کردهاند و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفاء نکردهاند.
از اینرو ،تصویب قانون جدید و بخشنامه اجرایی رئیس قوه قضائیه محکی برای
مواضع ،اقدامات و رفتار بعدی این کشورها و مکانیسم ها خواهد بود.

| معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت آموزش و پرورش به افزایش
سرانه دانش آموزی دربودجه 97اشاره کرد و گفت :سیاست آموزش و پرورش
جذب نیرو از «بوم برای بوم» اســت و در آزمون استخدامی بهمن ماه توجه
ویژه ای به جذب نیروی ماندگار در هر استان می شود.نجفی در سفر به استان
هرمزگان افزود :به منظور تقویت نیروی انسانی ماندگار در هرمزگان بنا داریم با
استفاده از ظرفیت ماده  28اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ،در آزمون استخدامی
بهمن ماه توجه ویژه ای به سهمیه استان در راستای تقویت طرح «بوم گزینی»
شــود .وی ادامه داد :با توجه به اینکه یکی از سیاست های اجرایی آموزش و
پرورش تقویت طرح «بوم تا بوم» است ،اگر استان برنامه پنج ساله ای را در این
راســتا تدوین کند می توانیم همه نیروی انسانی استان را بومی کنیم.معاون
حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین ارتقاء جایگاه هرمزگان
در آزمون سراسری را نشان از تالش و توجه ویژه آموزش و پرورش استان به
موضوع کنکور عنوان کرد و گفت :به منظور حمایت از این روند ،طرح اردوهای
مطالعاتی با هدف تقویت بنیه علمی دانش آموزان را در برنامه داریم و عالوه بر
اردوهای درون استانی ،از ظرفیت اردوگاه شهید باهنر تهران نیز برای تشکیل
کالس های تقویتی ویژه دانش آموزان مستعد هرمزگانی بهره خواهیم گرفت.

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
به روستائیان و عشایر با کارمزد  6درصد

| معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پرداخت تسهیالت
اشتغال زایی به روستائیان و عشایر با کارمزد  6درصد خبر داد.
رضوی در جمع خبرنگاران در لرستان اظهار کرد :با تالشهای بسیار زیاد
دولت در آذر سال گذشــته الیحه دو فوریتی اشتغال روستاییان و عشایر به
مجلس آمد که طبق آن صندوق توســعه ملی موظف شــد تسهیالت بدون
کامزد ارائه دهد.
وی با بیان اینکه این موضوع شهریور امسال در مجلس به تصویب رسید،
افزود :البته اگر بنا بود از توان دیگر بانکها اســتفاده نکنیم میتوانست این
تسهیالت بدون بهره باشد .معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور
با بیان اینکه ایجاد اشــتغال و از بین بردن بیکاری سرآغاز برنامههای دولت
است ،گفت :در همین راستا منابع بانکها را مورد استفاده قرار دادیم و به آنها
گفته شد که به همان مقدار آورده صندوق توسعه ملی ،آورده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :این مقدار  ۶۰۰۰میلیارد تومان با نرخ کارمزد  ۱۸درصد
بود که با صفر درصد صندوق به  ۹درصد میرسد.رضوی بیان کرد :قانونگذار
اعالم کرده که معدل کارمزد به  ۶درصد برسد و آن را مدیریت کردیم.

دلیل زلزلههای پی در پی سومار چیست؟

فرار از یک زلزله ۷ریشتری!

| استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی معتقد
است وقوع زلزلههای پی در پی در منطقه سومار در جنوب
ازگله که متوســط با بزرگایی  ۵و تا  ۵.۶ریشتر داشته اند،
میتواند یک خوششانســی برای آن منطقه باشــد؛ شاید
زلزلهای به بزرگی زلزله  ۷.۳ریشتری آبان  ۹۶اتفاق نیفتد.
به گزارش کائنات به نقل از خبرآنالین ،از ساعت  ۱۰.۵صبح
روز پنجشــنبه که زلزله ای به قدرت  ۵.۶ریشتر در منطقه
سومار در کرمانشاه به وقوع پیوسته است ،تاکنون بیش از ۵۰
پسلرزه در این منطقه ثبت شده .فقط  ۵مورد آن در کمتر از
دو ساعت و با بزرگای بیش از  ۵ریشتر بود.
اما چرا در سومار ،در حوالی همان منطقهای که زلزله ۷.۳
ریشتری ازگله در  ۲۱آبان  ۹۶ثبت شد و حدود  ۶۰۰کشته
برجا گذاشت ،این زلزلههای مداوم احساس میشود؟
دکتر مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله دراین
باره میگوید :زلزله  ۵.۶ریشــتری منطقه سومار در ساعت
 ۱۰:۲۹صبح امروز به وقوع پیوست .در منطقه ای در جنوب
منطقه زلزله زده ازگله که  ۲۱آبان  ،۹۶زلزله  ۷.۳ریشتری را
تجربه کرد .در پی زلزله صبح امروز ،گروهی از زمین لرزه ها
اتفاق افتاد .ساز و کار این زمین لرزهها فشاری است و عمقی
که فعال ارائه کردهاند (عمق  ۱۵تا  ۱۹کیلومتر) نشان میدهد
این زلزلهها در پی سنگ اتفاق می افتد.
به گفته او با توجه و ســاز و کار زلزلههــای صبح امروز و
سنجش های مقدماتی ،به نظر می آید زلزله در صفحهای با
شکستگی دیگری است :به نظر میرسد صفحهای که در آن

زلزلههای امروز اتفاق افتاده اســت ،همان صفحه زلزله ۷.۳
ریشتری  ۲۱آبان ازگه نیست .هرچند ممکن است مرتبط با
زون شکستگی  ۲۱ابان باشد .ولی احتمال زیادی وجود دارد
این زون به وســیله زون زلزله  ۲۱آبان تحریک شده باشد.
شــاید اثر دومینویی زلزلهها که دربارهاش حرف می زنیم،
اتفاق افتاده باشد.
زارع همچنین معتقد اســت اگر این زلزلهها به طور یکجا
اتفاق میافتاد ،حدود  ۶.۹تا  ۷ریشتر قدرت داشت :شانس
خوب این اســت که  ۵زلزله به بزرگای بیش از  ۵ریشتر در
فاصله کمتر از دوساعت اتفاق افتاده است .اینها زلزله های
متوســطی هســتند و اگر در یک زلزله منفرد اتفاق افتاد،
شــاید باید انتظار یک زلزله تا حد  ۶.۹یا  ۷ریشتر را داشته
باشــیم .بنابراین می توانیم بگوییم از این نظر چه بسا اتفاق
نسبتا مثبتی بوده؛ درواقع خوشه زلزلههای امروز در سومار،
رخدادی است که در پی زلزله  ۷.۳ریشتری  ۲۱آبان ازگله
اتفاق افتاده و به نوعی توسط آن زلزله ،تحریک شده است ،اما
شانس خوبی بوده که انرژی با چند زلزله به بزرگای  ۵و کمتر
از  ۶خالی شده است.استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی درادامه
گفت :از نظر گسلش هم باید گفت این زلزلهها در قطعهای
از پهنه گسله خمیدگی جبهه کوهســتان زاگرس به وقوع
پیوسته و بخشی از انتهای جنوب زون گسله ازگله ،در داخل
همان صفحه یا قطعه مجاور ان ،دچار خوشه زمین لرزه ها
شده است .اگر این زمین لرزهها در خود همان صفحه زلزله
ازگله به وقوع پیوسته باشد ،باید احتمال پسلرزه زلزلزه ۷.۳

ریشــتری را بدهیم .اما اگر شکستگی دیگری باشد که باید
بگوییم یک قطعه گسله دیگری فعال شده باشد است.
او درباره لرزشهای پی در پی سومار هم گفت؛ زلزلههای
خوشــهای در منطقه زاگرس انتظار می رود و چیز عجیبی
نیست .چون مرز خمیدگی جبهه کوهستان است و در این
بخش لرزه ها به صورت خوشه یا مجموعه زمین لرزه نشان
داده میشود.

زارع همچنین پاسخ برخی شائبهها درباره طبیعی نبودن
زلزله ازگله که هنوز هم شــنیده میشود گفت :از نظر عمق
این زمین لرزه میتوان گفت با این ساز و کار تایید دیگری
است که نشــان می دهد زلزله های آن منطقه طبیعی بوده
است .اینها عمال نشان دهنده یک اتفاق کامال طبیعی است
که در منطقه غرب کرمانشاه افتاده است و شکی که یک عده
ایجاد می کردند ،باید کنار برود و بی معنی است.

سرپرست مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان:

مدارس سمپاد به اصرار والدین آزمون های متعدد برگزار می کند
| سرپرست مرکز پرورش اســتعدادهای درخشان و دانشپژوهان
جوان گفت :والدین دانشآموزان مدارس ســمپاد برگزاری آزمونها در این
مدارس را انتظار دارند.یکی از حوزه هایی که در آموزش و پرورش قرار است
نخبه پروری و پژوهش محوری را جایگزین سیســتم تست زنی و حفظیات
در نظام آموزش و پرورش کند ،مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان اســت که در حوزه های متعددی انجــام وظیفه می کند؛ اما
متاسفانه حوزه های متنوع کاری این مرکز خود آسیب های قابل تاملی دارد.
به طور مثال یکــی از فعالیت هایی که در این مجموعه مدیریت می شــود
برگزاری جشنواره خوارزمی است که برگزیدگان نوزدهمین دوره آن آذرماه
معرفی شدند .در این بخش عالوه بر اینکه صحبت بر سر نحوه داوری طرح
ها و هزینه هایی که به ثمر رســیدن یک طرح نیاز دارد ،مطرح است ،نکته
مهم دیگر بحث به تولید انبوه رســاندن طرح های برتر و یا اساسا اینکه نگاه
به این عرصه باید بر مبنای تجاری سازی باشد یا نه می رسد .تا جاییکه این

بحث مطرح است که این جشنواره آیا بیش از معایبش دارای محاسن هست
یا نه.از سوی دیگر این مرکز مدیریت مدارس سمپاد که ویژه دانش آموزان
استعداد برتر است را به عهده دارد که بســیاری از خانواده ها از استرس زا
بودن و فشار باالی تکلیف در این مدارس و آزمون محور بودنش گالیه دارند.
سرپرست مرکز پرورش اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ابتدا
در پاسخ به این پرسش که آیا نباید جشــنواره خوارزمی تا کنون به مرحله
ای می رسید که خود اهالی صنعت برای تجاری سازی طرح های برتراقدام
کنند نه اینکه خود آموزش و پرورش در این مسیر گام برداد ،گفت :در حال
حاضر داریم مســیرهایی را طی می کنیم که با صنعت صحبت های جدی
داشته باشیم که در جشنواره خوارزمی سهیم باشــند و درباره اینکه کدام
طرح توان تجاری سازی دارد یا نه به مشاوره بدهند.فاطمه مهاجرانی درباره
موفق بودن این جشــنواره در عرصه کار پژوهشی در کشــور نیز بیان کرد:
جشــنواره خوارزمی در ایجاد روحیه پژوهش محــور بودن و خصوصا ایجاد

چنین روحیه ای در بین دانش آموزان که در سیستم آموزش و پرورش عموما
درگیر دروس حفظی می شوند ،بسیار موفق بوده است؛ اما اینکه بگوییم همه
محصوالت این جشنواره ارزشمند است یا نه بحث دیگری است که صحبت
بیشتر درباره آن در این فرصت نمی گنجد .فقط بگویم در اینکه این جشنواره
روحیه پرسشــگری را ایجاد می کند شکی نداریم.وی همچنین درباره نکته
ای که پس از پخش بخشی از مصاحبه یک مخترع  10ساله با صدا و سیما در
فضای مجازی که ذکر کرده بود به مدرســه نمی رود و فقط امتحانات را می
دهد درباره این موضوع که آیا آمــاری از دانش آموزان نخبه ای که احتماال
در منزل درس می خوانند و رفتن به مدرسه را وقت گیر می دانند ،داریم یا
نه نیز بیان کرد :من اگر شفاف بخواهم به این سوال پاسخ بدهم باید بگویم
ما آمار مشــخصی در زمینه تعداد اینگونه افراد نداریم اما به هر حال منکر
وجود چنین افرادی هم نیستیم چون به هر حال صدای حضور آنها از جایی
مانند رسانه ملی در می آید.

خبر

افزایش مصرف
«گل» بین نوجوانان

| مدیرکل فرهنگی و پیشــگیری ســتاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توزیع
درســنامه پیشگیری از اعتیاد برای معلمان سراسر کشــور و تدریس آن در کالسهای
درس گفت :بر خالف شیوع باالی شیشه در سالهای قبل ،اکنون مصرف گل در جوانان
و نوجوانان باال رفته است .عارف وهابزاده با اشاره به تخصیص اعتبار  10میلیارد تومانی
از سوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر برای آموزش و پرورش به منظور اجرای برنامههای
پیشگیرانه اظهار کرد :خود وزارتخانه نیز باید تا  80درصد هزینههای مربوط را تخصیص
دهد تا بتوانیم برنامههای ویژه را پیش ببریم.
وی افزود :درســنامهای برای کلیه معلمان مقاطع ابتدایی ،متوسطه اول و دوم تهیه
کردهایم و معلمان موظف هستند این کتاب را که مصوبه آموزش و پرورش و ستاد مبارزه
با مواد مخدر را دارد تدریس کــرده و چند دقیقه از وقت خود را در کالسهای درس به
آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد اختصاص دهند.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه این کتاب اکنون

مدارس ماندگار را بشناسیم؛

مدرسه دارالفنون
| از میان  ۱۵۰مدرسه معرفی و بازدید شده از  ۲۷استان
کشــور به کمیســیون معین شــورای عالی ،تاکنون مجوز عنوان
«مدرسه ماندگار» برای  ۴۷مدرســه صادر شده است .به گزارش
کائنــات به نقل از مهر ،مدرســه ،به عنوان نهاد رســمی و یکی از
مهمترین ارکانتعلیم و تربیت دانشآموزان  ،نقش و تاثیر بیبدیل
و غیرقابل انکاری دارد .مسلماً هرچه این نهاد از ویژگیها و امتیازات
بیشــتری در ابعاد مختلف برخوردار باشد ،تأثیرگذاری آن فزونتر
و عمیقتر خواهد بود.از اینرو در عصــر حاضر تالشهای فراوانی
برای ارتقای ســطح کیفی مدارس انجام میشود تا ظرفیت تحقق
اهداف قصد شده آموزش و پرورش را پیدا کرده و نقش خود را در
تربیت شهروندان مسئول ایفا کند .دارالفنون نقطه عطفی در تاریخ
مدرسههای ماندگار ایران اســت .پیش از تأسیس دانشگاه تهران،
دارالفنون اولین گام اساسی ایرانیان برای ورود به عرصههای علوم
جدید به شــمار میرفت که عالوه بر داشتن سهم قابل توجهی در
تحوالت اجتماعی ،از لحاظ علمینیز ایــران را در جایگاهی باالتر
از کشــورهای منطقه قرار داد که باعث ورود جمعی از نخبگان به
جامعه ایران شد.در حقیقت زیربنای این مدرسه زمانی گذاشته شد
که میرزاتقی خان فراهانی(امیرکبیر)  ۲۲ســاله به همراه هیئتی،
به ریاست خسرو میرزا ،پسر عباس میرزا ،برای عذرخواهی از قتل
گریبایدوف ،نخستین سفیر روســیه پس از جنگ ایران و روسیه،
خاصی به
به دربار تزار فرســتاده شــد .وی با دقت و دوراندیشی ّ

پیشرفتهایی که در آن کشور به وجود آمده بود ،نگریست و افسوس
خورد که چرا در وطنش چنین پیشرفتهایی که مایه آبادانی است،
با توجه به علوم نوین ،صورت نگرفته است و این انگیزه باعث شد تا
او در عصر صدارت خویش ،برنامههای آموزشی جدیدی را در صدر
برنامههای خود قرار دهد.
مدرســه دارالفنون با همت امیرکبیر بنیاد نهاده شد و با ریاست
«رضاقلی خان هدایت» ،در دی ماه ( ۱۲۳۰روز یکشــنبه ،برابر با
پنجم ربیعاالول  ۱۲۶۸قمری ،سیزده روز پیش از قتل امیرکبیر) و
با حضور ناصرالدین شاه ،آقاخان نوری ،صدراعظم جدید و گروهی
از دانشمندان و معلمان ایرانی و اروپایی با  ۳۰شاگرد رسماً گشایش
یافت .ناصرالدین شاه به شرطی به تأسیس این مؤسسه رضایت داد
که فقط تعلیمات نظامیو علوم وابســته به آن در مدرسه تدریس
شود ،زیرا بیم آن را داشت بود مبادا جوانان با افکار آزادی خواهانه
اروپائیان آشنا شــوند و علیه او و دستگاهش بشورند .بنابراین مواد
درسی منحصرا ً پیاده نظام ،ســواره نظام ،مهندسی توپخانه ،طب،
داروسازی ،جراحی و معدن شناســی تعیین شد که معدن ،طب،
داروسازی و جراحی نیز به منظور استفاده نظامیتدریس میشد و
به عنوان اولین مدرسه جدید ایران ،سهم قابل توجهی در پیشرفت
علوم و فنون در ایران داشته است.در آن زمان هفت معلم اتریشی،
آموزش محصلینی را که اغلــب از خانوادههای مهم و بانفوذ بودند،
بر عهده داشتند .با وجود آغاز به کار مدرسه عملیات ساختمانی آن
تا ســال  ۱۲۶۹هجری قمری ،ادامه داشت .در سال  ۱۳۰۴قمری
نیرالملوک وزیر علوم ،تاالر نمایشی در مدرسه ساخت تا مکانی برای
اجرای تئاتر باشد .از آن زمان د ِر اصلی مدرسه در خیابان همایون
بسته و دری به خیابان ناصریه سابق و ناصر خسرو فعلی گشوده شد.
بعدها با اعتراض سفیر انگلســتان به ملیت اتریشی این افراد ،چند
استاد ایتالیایی ،فرانسوی و آلمانی نیز به این افراد اضافه شدند .سه

در حال توزیع در سراسر کشور است و باید به  107هزار مدرسه سراسر کشور برسد اظهار
کرد :کمتر از یک میلیون معلم و مشاور داریم که تالش میکنیم درسنامهها تا پایان سال
در اختیار نیمی از آنها قرار بگیرد .بر اساس بخشنامهای که ارسال میکنیم نسبت به تحت
پوشش بردن معلمان اقدام خواهیم کرد.
وهاب زاده ادامه داد :همکاری خانه و مدرسه برای دوره پیش دبستانی ،آموزش والدین
و آموزش کارکنان هم از دیگر طرح های ماست.
وی درباره میزان اثربخشــی اجرای این طرحها در کاهش آمار اعتیاد گفت :اثربخشی
طرحها مورد تحقیق قرار و بررسی قرار میگیرند .طرح مذکور نیز در  13استان پایلوت
شد .باید در نظر داشت برنامههای پیشگیری دیربازده هستند و نمیتوان توقع داشت با
طرحی که امسال به اجرا درآمد سال آینده میزان شیوع پایین بیاید اگر برنامه مستمر،
آرام و عمیق اجرا شود و استاندارد باشد چهار پنج سال دیگر جواب میدهد.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ســتاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به اینکه آیا درباره

استاد ایرانی طب ،عربی و جغرافیا و یک استاد فرانسوی مقیم ایران
نیز به این جمع افزوده شدند .امیرکبیر برای آن که جای پایی برای
روسیه و انگلستان در این مدرسه به وجود نیاید از معلمان اتریشی
برای تدریس در دارالفنون اســتفاده کرد.شــایان ذکر است که در
حقیقت ناکامیهای مکرر ایران در جنگهای تدافعی با روســیه و
انگلستان از آثار فقدان دانش جدید نظامیو علوم وابسته به آن بود.
این امر را میتوان از علل اصلی ایجاد دارالفنون دانست .ساختمان
دارالفنون زمان امیرکبیر هشتاد ســال پابرجا ماند و با وجودی که
همچنان قابل استفاده بود ،در سال  ۱۳۰۸خورشیدی تخریب شد.
در این سال میرزا یحیی خان اعتمادالدوله قراگزلو وزیر معارف وقت
ساختمان اولیه را در هم کوبید و با نقشه و نظارت مارکف ،مهندس
روسی ،ساختمان فعلی رابه جای آن ســاخت .علی اصغر حکمت
وزیر فرهنگ وقت نیز در سال  ۱۳۱۳در شمال و جنوب ،عمارتی را
بر آن افزود .در حال حاضر در ورودی بنا در شمال شرقی مدرسه و
رو به خیابان ناصر خسرو باز میشود .این دروازه به شیوه معماری
سنتی دارای طاق زنجیرهای بلندی است .در دوسوی درگاه دو ستون
اســتوانهای نقرهای رنگ طاق این دروازه رانگه داشتهاست .درست
باالی در دولنگهای چوبی و قهوهای رنگ مدرســه واژه دارالفنون و
سال تأســیس آن  ۱۲۶۸قمری را بر کاشی نوشــتهاند .این در که
در یکی از چهار کنج مدرســه قرار دارد به فضایی هشتی مانند باز
میشود که از ســوی دیگر به فضای حیاط راه دارد .ساختمان دو
طبقه مدرسه درزمینی مستطیلی بنا شدهاست .در رأس هر چهار
ضلع چهار پلکان مارپیچی طبقه پایین مدرسه را به طبقه باال متصل
میکند .درحاشیه بیرونی پلهها نرده آهنی توپری نصب شده است
که مانع از سقوط افراد میشود .ساختمان کنونی سی و دو کالس
درس دارد :دوازده کالس دردو طبقه ضلع شرقی و به همان اندازه
در ضلع غربی و هشت کالس در دو طبقه ضلع شمالی.

ورود مخدرهای جدید به دانش آموزان هشدار داده میشود و آموزشها روزآمد هستند؟
اظهار کرد :آموزشها به سمت هشدار نسبت به خطرات «گل» سوق پیدا کرده است که
شیوع بیشتری یافته است .اما اگر اطالع رسانی روی ماده جدیدی باشد که هنوز به کشور
نیامده و یا فراگیر نشده حس کنجکاوی را تحریک میکند.
وهاب زاده افزود :وقتی باید اطالع رســانی کرد که مصرف مادهای بیشتر شده باشد.
اجرای برنامهها مبتنی بر شواهد اســت و اکنون شیوع شناسیها نشان میدهد مصرف
گل در سطح نوجوانان و جوانان باالتر است .طبق سیاست های ابالغی رهبری باید کاری
کرد که از سمت مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد کم خطر برویم.
وی با اشاره به اینکه در شیوع شناسی سال « ، 90شیشــه» در رتبه دوم قرار داشت
عنوان کرد :اما اکنون شیشه پایینتر آمده است و گل و حشیش که خطراتش به مراتب
کمتر از شیشه است جایگزین شده است .هرچند ابعاد آسیب اجتماعی و روانی گل هم
غیرقابل اجتناب است و باید از شیوع آن پیشگیری کرد.

