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امسال آخرین سال اجرای ثبت جرائم 
رانندگی با نرخ فعلی

| رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى 
نيروى انتظامى اعالم كرد كه امســال آخرين 
ســال اجراى مبلغ جريمه هاى فعلى راهنمايى 

و رانندگى است.
ســردار تقى مهرى در حاشــيه رونمايى از 
كيت هاى جديد تشخيص مصرف مواد مخدر از 
سوى رانندگان اعالم كرد: بنابر قانون، رانندگانى 
كه مواد مخدر يا الكل مصرف كرده باشند، گواهينامه شان ضبط شده و 
خودرويشان نيز توقيف مى شود عالوه بر آن به محاكم قضايى نيز معرفى 
خواهند شد كه اين امر در پيشگيرى از وقوع اين تخلف بسيار موثر است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با بيان اينكه مصرف 
مواد الكلى و روانگــردان و همچنين مواد مخدر تاثيــر زيادى در وقوع 
تصادفات رانندگــى دارد، اظهاركرد: برخورد پليس بــا اين جرايم نيز 
سبب مى شود تا افراد معدود هنجارشكن نتوانند ايمنى و سالمت ديگر 

شهروندان و كاربران ترافيكى را به خطر بيندازند.
وى در پاســخ به پرســش خبرنگارى دربــاره گردانــدن حيوانات و 
گربه ســانان در داخل خودرو نيز اظهار كرد: حيوانات خانگى بايد درون 
ظرف هاى مخصوصى كه براى جابه جايى آنها وجود دارد، در شهر جابه جا 
شــوند در غير اين صورت در صورت رويت پليس بــا رانندگان متخلف 
برخورد خواهد شد. چرا كه بر اساس قوانين چنين اقدامى تخلف است.

کاهش ۵۰ درصدی فقرغذایی در روستاها
| سرپرست وزارت كار و رفاه اجتماعى 
با تاكيد بر لزوم توجه ويژه به روستاها به عنوان 
توليدكنندگان اصلى كشور، گفت: روستاها بايد 
به عنوان كانون توليد و توســعه كشور قلمداد 
شوند.محســنى بندپــى در پنجمين همايش 
ملى روز روستا و عشاير كه با حضور معاون اول 
رئيس جمهور ، معاون توسعه روستايى و مناطق 
محروم رياست جمهورى و اســتاندار تهران در وزارت كار برگزار شد، با 
تاكيد بر اين كه روستاهاى كشــور به عنوان نماد قوم، فرهنگ و توليد 
محسوب مى شوند، افزود: در جمهورى اســالمى ايران روستا به عنوان 
نماد فرهنگ و توليد متاثر از فرهنگ ايرانى ، محسوب مى شوند، لذا براى 
حفظ فرهنگ خود و همچنين مقابله با تحريم هاى ظالمانه ترامپ بايد 
توسعه روستاها در نگاهى همه جانبه به عنوان يك راه حل قلمداد شود.
وى با اشــاره به مهاجرت از روستا به سمت شهرها و ايجاد مشكالت و 
Hسيب هاى اجتماعى همچون حاشيه نشينى گفت: بايد آسيب شناسى 
دقيقى در اين حوزه انجام شود تا مشخص شود كه چرا توسعه روستايى 
در كشور با مشكل مواجه شده اســت.بندپى به بررسى چرايى اين مهم 
پرداخت و گفت: از ســويى در كشور با خشكســالى مواجه هستيم و از 
سويى ديگر دانش كشاورزى ما ضعيف بوده و راندمان و بهره ورى آن در 
حداقل ممكن است. بايد نگاه سنتى به توسعه روستايى را تغيير دهيم، 
همه اين شرايط باعث شده كه توســعه روستايى با مشكل مواجه شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر براى توسعه روستايى در ريل درستى قرار 
گرفته ايم كه مبتنى بر شواهد اســت و به ابعاد مختلف توسعه روستاها 
توجه مى كند. بايد نگاه همه جانبه اى را در پيش بگيريم تا روســتاييان 

در روستا باقى بمانند.

انجام ساالنه ۳میلیون ماموریت اورژانسی در 
کشور

| معاون توســعه مديريت و منابع وزارت بهداشــت بر لزوم تجهيز ايمن 
اورژانس كشــور تاكيد كرد. دكتر على صدرالســادات - معاون توسعه مديريت و 
منابع وزارت بهداشت در مراسم رونمايى از 700 دستگاه آمبوالنس جديد كه به 
طور همزمان در تهران و بندرعباس صــورت گرفت، گفت: در برنامه طرح تحول 
ســالمت يكى از اقدامات مهم بازسازى و نوســازى اورژانس كشور در حوزه هاى 
زمينى، هوايى، دريايى و ... بود و اقدامات خوبى براى توسعه ناوگان زمينى اتفاق 
افتاد و قراردادهايى را براى تكميل ناوگان اورژانس كشور منعقد كرديم. بر همين 
اساس امروز شاهد افتتاح 300 دستگاه آمبوالنس هستيم كه هم از نظر تجهيزات 
و هم از نظر بدنه قابليت هاى خوبى دارند. همزمان قرارداد ديگرى با مازبنز براى 
400 دستگاه آمبوالنس مخصوص مناطق صعب العبور منعقد كرديم كه تمام آنها 
وارد ايران شــدند و امروز 120 دستگاه شان به صورت نمادين ترخيص مى شود و 
به ناوگان اورژانس كشــور ملحق مى شود.صدرالسادات تاكيد كرد: خوشحالم كه 
از امروز 700 دستگاه آمبوالنس مجهز به ناوگان اورژانس كشور وارد مى شود. در 
عين حال هر چقدر كه بتوانيم از امكانات ايرانى استفاده مى كنيم، اما اصل برايمان 
تجهيز ايمن اورژانس است. در عين حال مشكالتى در تنظيم قراردادها داشتيم 

كه اميدواريم در همكارى هاى آينده اين مشكالت حل شود.

معرفی ۱۵۰۰ مربی سرباز به سازمان فنی و 
حرفه ای

| رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ســتاد كل نيروهاى مسلح از معرفى 
1500 مربى سرباز به ســازمان فنى و حرفه اى خبر داد. به گزارش كائنات به نقل 
از ايلنا، سردار موســى كمالى درباره آزمون مهارت آموزى سربازان گفت: آزمون 
مهارت آموزى سربازان يا سرباز ماهر با هدف ايجاد توانمندى و تخصص براى سربازان 
به منظور پرشدن اوقات فراغت شان در نيروهاى مسلح، استفاده از تخصص و توان 
آنها و پيدا كردن شغل مناسب با توجه به تخصصى كه كسب كرده اند بعد از پايان 
خدمت برگزار مى شود.  وى با بيان اينكه مهارت آموزى به سربازان از دو طريق انجام 
مى شود، تصريح كرد: يكى از راه هاى آن مهارت آموزى در يگان هاى نيروهاى  مسلح 
و برگزارى كالس هاى آموزشى براى سربازان جهت حرفه آموزى و مهارت آموزى 
است. اين سربازان پس از گذراندن اين دوره ها مى توانند در آزمون هاى مهارت آموزى 
شركت كنند و در صورت موفقيت گواهى نامه مهارت آموزى دريافت مى كنند.رئيس 
اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح خاطرنشان كرد: روش دوم به اين 
صورت است كه ما آموزشى به سربازان ارائه نمى دهيم و سرباز بايد توانمندى هايى 
را از قبل داشته باشد و فقط در آزمون ادوارى شركت مى كند و در صورت پذيرفته 

شدن گواهى نامه مهارت آموزى دريافت مى كنند.

سیاست های کشور همسو با توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر نیست

| رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در حال حاضر سياست هاى 
كشور همسو با توســعه انرژى هاى تجديدپذير نيست و بايد بر اساس برنامه ششم 
توســعه توليد برق از انرژى هاى تجديدپذير به 5000 مگاوات برسد اما سوال اين 
اســت كه آيا منابع اين هدفگذارى دراختيار وزارت نيرو قرار گرفته است؟عيسى 
كالنترى  در ســومين كنفرانس بين المللى انرژى هــاى تجديدپذير ايران با بيان 
اينكه تا زمانى كه سياست ها اصالح نشود، بخش خصوصى به سمت انرژى هاى نو 
نمى رود و انرژى هاى تجديدپذير توسعه پيدا نخواهد كرد،اظهار كرد: دشمنان آگاه 
و دوستان نادان با ادامه اين روند اجازه نمى دهند انرژى هاى تجديدپذير رونق پيدا 
كند در حالى كه ما چاره اى جز حركت در اين مسير نداريم.وى با بيان اينكه توليد 
كربن در ايران از سال 1990 تا سال 2012 از 283 ميليون تن به 730 ميليون تن 
افزايش يافته است،اظهار كرد: در حالى توليد كربن 450 ميليون تن افزايش يافته 
است كه بر اساس برنامه پنجم توسعه شدت انرژى بايد 33 درصد بهبود پيدا مى 
كرد و تا پايان برنامه ششم توسعه شدت انرژى بايد نصف شود.كالنترى با اشاره به 
اينكه توليد ناخالص داخلى در اين سال ها از 102 ميليارد دالر به 258 ميليارد دالر 
افزايش يافته است،گفت: ما تنها كشورى هستيم كه رشد شدت انرژى داشته ايم و 

توليد كربن از توليد ناخالص داخلى كشور بيشتر بوده است.

| هرچند عنوان مى شــود شــيوع «اختــالالت روان» در 
ايران باال نبوده و در مقايسه با ساير كشورها در وضعيت ميانگينى 
قــرار داريم اما روند ابتال بــه اين اختالالت حاكى از رو به رشــد و 
صعودى بودن آن اســت؛ در اين بين طبق پيش بينى هاى سازمان 
جهانى بهداشت تا چند سال ديگر «افسردگى» مهمترين بيمارى 
ناتوان كننده دنيا به شمار خواهد رفت.10 اكتبر در راه است؛ روزى 
كه با نام روز جهانى «بهداشــت روان» گره خورده است و بر همين 
اساس فدراسيون سازمان بهداشــت جهانى متناسب با مشكالت 
روز دنيا امســال را با عنوان خاص «تمركز بر سالمت روان جوانان؛ 
در جهان در حال تغيير» نام گذارى كرده اســت؛ روزى كه با هدف 
افزايش آگاهى مردم درباره بهداشــت روان و تالش براى حمايت 
از ســالمت روان مردم نام گذارى شــده، فرصتى براى پيشگامان 
و متخصصان بهداشــت روان بوده تا آگاهى مــردم در اين حوزه را 
افزايش دهند و به اين موضوع بيشــتر از قبل بپردازند. به گزارش 
كائنات به نقل از ايســنا، اختالالت روانى از بيمارى هايى است كه 
عموما به داليل ژنتيكى، فردى و اجتماعى به وجود مى آيد و مى تواند 
همه افراد جامعه را درگير كند بطورى  كه گفته مى شود 23 درصد 
جمعيت 15 تا 64 سال كشور از يك اختالل روانپزشكى رنج مى برند؛ 
به عبارت ديگر از هر چهار نفر در اين گروه سنى يك نفر دچار يكى 
از اختالالت روانپزشكى هستند كه بيش از 60 درصد  افراد داراى 

اختالالت روان «افسردگى» دارند. اين در حاليست كه بنابر اعالم 
مسئوالن وزارت بهداشت تنها 44 درصد افراد داراى اختالل روان كه 
نيازمند به خدمات درمانى روانپزشكى براى درمان هستند، به مراكز 
درمانى مراجعه كرده  و 56 درصد آنها هيچ مراجعه اى نداشــته اند.
درحالى كه متخصصان اعصــاب و روان معتقدند اختالالت روانى 
14.5 درصد بار بيمارى ها را به خود اختصاص داده و ايران در رتبه 
دوم اين بيمارى ها قرار دارد و بايد بعد از بيمارى هاى قلبى، عروقى 
و ديابت، شــيوع اختالالت روانپزشــكى جزو اولويت ها قرار گيرد، 
سيارى- معاون سابق وزير بهداشت - هم در اين باره معتقد است كه « 
25 درصد مردم دنيا از ابتال به «افســردگى» رنج مى برند و آمارها 
حاكى از اين است كه شــش ميليون و 400 هزار نفر از مردم ايران 
مبتال به افسردگى هستند چراكه آسيب هاى اجتماعى مثل بيكارى، 
طالق، اعتياد و فقر در جامعه رو به افزايش است و همين موارد زمينه 
ساز افسردگى است كه در اين بين بعضى از اقشار مانند سالمندان، 
نوجوانان، جوانان و زنان آســيب پذيرتر هستند».بنابر اعالم معاون 
بهداشــت وزير بهداشــت، بيش از 50 ميليون نفر باالى 15 سال، 
ســن دارند كه از اين ميان 38 درصد آنها «شاغل» هستند؛ يعنى 
معادل 20 ميليون نفر شاغل هستند و براساس بررسى هاى جهانى، 
10 درصد افراد شــاغل در محيط كار به دليل افسردگى 36 روز در 
سال مرخصى اســتعالجى مى گيرند كه با توجه به آمارهاى جهانى 

و همچنين آمارهاى داخلى مى توان حدس زد كه 10 تا 12 درصد 
شــاغالن هم افســرده اند.هرچند آخرين آمارها از پايش سالمت 
روان و آنچه مســئوالن از وضعيت ســالمت روانى ايرانيان گزارش 
مى دهد مربوط به سال هاى 89-90 است اما به نظر مى رسد بعد از 
اين ســال ها يا تحقيقى در اين باره انجام نشده و يا آمارهاى مربوط 
به صورت عام اعالم نشده اســت لذا اعدادى كه در اين زمينه اعالم 
شده تفاوتى با ارقام اعالمى سال هاى گذشته ندارد به همين دليل 
نمى توان با قطعيت درخصوص روند رشد يا كاهش وضعيت كنونى 
اختــالالت روان ايرانيان صحبت كرد. در همين راســتا به منظور 
ارزيابى وضعيت سالمت روان ايرانيان باحسين اسدبيگى- روانشناس 
و آسيب شــناس اجتماعى - گفت وگويى داشتيم كه مشروح آن را 
در ادامه مى خوانيد:اســدبيگى با اشــاره به وضعيت سالمت روانى 
جامعه ايران گفت: طبق آمار وزارت بهداشت 23.6 درصد از مردم 
دچار اختالالت مختلف روانى هستند يعنى از هر چهار نفر در ايران 
حداقل يك نفر مشــكل اختالل روانى دارد.وى با اشــاره به دسته 
بندى انواع بيمارى هاى روانى گفــت: اختالالت اضطرابى، خلقى، 
جنون، اختالالت خواب، اختالالت شــخصيت، اختالالت جنسى و 
مصرف مواد،... از انواع اختالالت روانى قابل درمان است كه برخى 
از آنها قابل درمان اســت و برخى ديگــر مانند بعضى از اختالالت 

مانند «اعتياد» نياز به درمان هاى طوالنى مدت دارد.

| فرمانده نيروى انتظامى توضيحاتى را درباره احضار بعضى از سلبريتى هاى جمع 
كننده كمك براى زلزله زدگان و همچنين پهپادها و تجهيزات جديد نيروى انتظامى ارائه 
كرد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، ســردار حسين اشترى در حاشيه مراسم افتتاح 
مركز فرماندهى و كنترل ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ با حضور در جمع 
خبرنگاران درباره احضار برخى از سلبريتى ها كه اقدام به جمع آورى كمك هاى مردمى 
براى زلزله زدگان كرده بودند، گفت: بحث احضار در مورد بسيارى از اين افراد مطرح نبوده 

بلكه ما از آن ها دعوت كرديم تا توضيحاتى را ارائه دهند.
فرمانده ناجا درباره افرادى كه از آنان دعوت شــده نيز تصريح كرد: دســتگاه قضايى 
تعدادى از اين افراد را به ما معرفى كرده و گفتند با توجه به اينكه اين افراد اطالعاتى را در 

اختيار دارند بيايند تا اطالعات در اين زمينه تكميل شود.
وى با بيان اينكه اين افراد دعوت شــده و پس از تكميل اطالعات مســئله به دستگاه 
قضايى ارجاع شد، گفت: درباره اينكه دســتگاه قضايى چه تصميماتى گرفته،  ما اطالع 
نداريم.سردار اشترى در پاسخ به پرسش ايسنا درباره تجهيزات جديدى كه روز گذشته 
از سوى وزارت دفاع به نيروى انتظامى تحويل داده شده، گفت: اسفند ماه سال گذشته 

تفاهم نامه اى ميان ناجا و وزير دفاع به امضاء رسيد كه مقرر شد براساس آن طى سال 97 
تجهيزات مورد نياز ناجا به اين نيرو تحويل داده شود.وى با بيان اينكه الزم بود اعتبارات 
مربوط به اين تجهيزات نيز از ســوى ناجا تامين شــود، گفت: بخشى از اين اعتبارات به 
وزارت دفاع داده شد و انصافا نسبت به اعتباراتى كه ما در اختيار آن ها قرار داديم وزارت 
دفاع همكارى خيلى خوبى با ما داشت.سردار اشترى اضافه كرد: در همين راستا نيز شش 
فروند بالگرد جديد كه چهار فروند آن كامال جديد بوده و دو فروند آن نيز اورهال شــده 
بودند تحويل ناجا شد. همچنين 12 فروند پهپاد جديد نيز در اختيار نيروى انتظامى قرار 
گرفت كه با استفاده از اين پهبادها مى توان در مرز نسبت به شناسايى موقعيت و اقدامات 
اشرار استفاده كرد و عالوه بر آن اين پهبادها در جاده ها و كنترل ترافيك نيز كاربرد دارند.
فرمانده ناجا با بيان اينكه يكسرى دستگاه ها و تجهيزات براى يگان هاى مختلف پليس 
از جمله يگان ويژه نيز تحويل گرفتيم، گفت: اميدواريم با استفاده از اين امكانات بتوانيم 

ماموريت هايمان را به خوبى انجام دهيم.
وى افتتاح مركز هوشمند كنترل ترافيك پليس راهور را نيز از ديگر اقدامات پليس در 
هفته ناجا برشمرد و گفت: اميدواريم با امكانات جديدى كه در اختيار ناجا قرار داده شده 

تحوالت خوبى در پليس رخ دهد و ان شاءاهللا اين روند ادامه داشته باشد.
سردار حسين اشترى همچنين در مراســم افتتاح مركز فرماندهى و كنترل هوشمند 
ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ اظهاركرد: بهره گيرى از فناورى هاى روز 
براى پليس يك ضرورت است و ما بايد به ســمت استفاده از فناورى هاى جديد در تمام 

حوزه ها از جمله پليس راهور برويم.
وى با بيان اينكه در سطح شهر تهران بيش از 7 ميليون وسيله نقليه در حال تردد است، 
گفت: 4 ميليون دستگاه خودرو و 3 ميليون دستگاه موتورسيكلت در حال تردد است كه 
بايد براى تردد اين وسايل برنامه ريزى انجام شود كه اين برنامه ريزى ديگر به شيوه هاى 

سنتى ممكن نيست و بايد با استفاده از امكانات و تجهيزات مدرن انجام شود.
سردار اشترى با بيان اينكه سامانه اى كه امروز افتتاح شد، 13 نوع خدمات هوشمند را 
ارائه مى دهد، افزود: تمام تالش پليس استفاده از سامانه ها و دستگاه هاى هوشمند براى 

تسهيل در امور مردم و شهروندان است.
وى با تاكيد بر اينكه تامين امنيــت و آرامش مردم بر عهده پليس اســت،  ادامه داد: 

اميدواريم از سال هاى آينده بتوانيم خدمات بيشترى به شهروندان و مردم ارائه دهيم.
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سردار اشتری اعالم کرد:

ابتالی ۱۲ درصد شاغالن به »افسردگی«

خبرنامه دریچه

شهادت سرباز هنگ مرزی مریوان در درگیری با اشرار مسلح

| وزير بهداشت با اشاره به اضافه شدن 700 دستگاه آمبوالنس جديد 
به ناوگان اورژانس كشــور و اقدام جهت خريد هزار دستگاه آمبوالنس جديد 
ديگر، در عين حال گفت: همچنين بايد تعدادى شناور اورژانس براى درياچه 
خزر و سواحل مكران تامين شود كه اقدامات مربوط به آن در حال  انجام است 

و اميدواريم به موقع وارد ناوگان اورژانس شود.
دكتر سيدحسن هاشــمى در حاشيه مراســم بهره بردارى از 700 دستگاه 
آمبوالنس پيشرفته كه به طور همزمان در تهران و بندرعباس انجام مى شود، 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت : يكــى از مهم ترين اقداماتى كه بايد انجام 
دهيم، اين است كه  به موقع با تجهيزات كامل و با افراد زبده در شرايط اورژانس 
و بحرانى با وسيله مطمئن به درخواست مردم پاسخ دهيم. اورژانس «115» 
كه در اين دوره به سازمان اورژانس تبديل شد، يكى از افتخارات حوزه سالمت 

است.
وى افزود: تاكنون بالغ بر 3هزار دستگاه آمبوالنس در طول چهار و نيم سال 
گذشته به ناوگان اورژانس كشور اضافه شده است. بايد توجه داشت كه پيش از 

اين عمر متوسط آمبوالنس ها 12 سال بود و معموال آمبوالنس ها بعد از پنج سال 
ديگر مفيد نيستند. ما در حال  حاضر متوسط عمر آمبوالنس ها را به چهار سال 
كاهش داديم. همچنين امروز هم 700 دستگاه آمبوالنس را كه از بهترين مدل 
دنيا هستند، با كمك شركت ايران خودرو ديزل وارد ناوگان اورژانس مى كنيم 
كه اين تعداد عالوه بر 39 آمبوالنس هوايى و سه شناور دريايى اورژانس هستند 

و اميدواريم كه باعث رضايت مردم باشند.
وزير بهداشت در پاسخ به سوالى درباره سريع رسيدن عوامل اورژانس بر سر 
صحنه حادثه، خاطر نشان كرد: در اين زمينه آن چه كه بيش از آمبوالنس كمك 
مى كند، استفاده از موتورالنس است كه در حال  حاضر 200 دستگاه موتورالنس 
كار مى كننــد و 500 دســتگاه موتورالنس ديگر نيز تا پايان ســال به ناوگان 
اورژانس اضافه مى شــوند. عالوه بر اين بالگردهايى هم كه در اين دوره اضافه 
شــد، مى توانند كمك كنند آمبوالنس هاى موجود بيشتر در حوزه جايگزينى 
با آمبوالنس هاى فرسوده كمك كنند. بايد توجه كرد كه بيماران آسيب ديده، 
آن هم با اين اوضاع جاده و آســفالت ها بايد با وســيله اى راحت منتقل شوند. 

براى همين هم ما به دنبال بهترين ها بوديم؛  چرا كه مردم شايسته بهترين ها 
هستند. در  عين  حال از دولت و مجلس شوراى اسالمى نيز تشكر مى كنم؛  چرا 
كه اگر پشتيبانى آنها نبود، نمى توانستيم در اين زمينه  توفيقى داشته باشيم.

وى تاكيد كرد: اين مسير بايد ادامه  داشته باشــد. ان شاء اهللا به زودى براى 
خريد هزار دستگاه آمبوالنس ديگر نيز قرارداد منعقد خواهد شد. ما بايد بتوانيم 
ناوگان اورژانس را جوان نگه داريم تا در رسيدن بر سر صحنه و انتقال بيمار به 

بيمارستان، سريع باشند و كمترين آسيب را هم داشته باشند.
وزير بهداشــت در پايان صحبت هاى خــود با بيان اين كه فعال مشــغول 
اقدامات اوليه براى انعقاد قرارداد خريد هزار دستگاه آمبوالنس ديگر هستيم 
و اقدامات مــان مربوط به تعيين قيمت و زمان تحويل اســت، افزود: در  عين 
 حال در زمينــه آمبوالنس هوايى هم اقداماتى را دنبــال مى كنيم. همچنين 
بايد تعدادى شــناور اورژانس نيز براى درياچه خزر و ســواحل مكران تامين 
شــود كه اقدامات مربوط به آن در حال  انجام است و اميدواريم به موقع وارد 

ناوگان اورژانس شود.

وزیر بهداشت خبر داد:

اقدام جهت خرید شناور اورژانس برای پوشش خزر و سواحل مکران

| وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه سال جارى 
در پايه دوازدهم 200 عنوان كتاب جديد التأليف داشــتيم 
عنوان كرد: تغيير كتب آموزشــى به اتمام رسيد و ديگر تا 
چهار ســال آتى كتب نونگاشت نداريم. سيدمحمد بطحائى 
در ســيزدهمين همايش تجليل از مؤلفان و پديدآورندگان 
مواد و رسانه هاى آموزشى كه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد از نامگذارى اين مراسم به نام «شهيد حججى» تجليل 
كرد و برنامه درسى را از جمله عناصر و اركان فرآيند ياددهى 
و يادگيرى دانســت و گفت: كتاب درسى بخش عمده اى از 
محتواى آموزشــى را به خود اختصاص مى دهد. وى افزود: 
البته عــالوه بر برنامه درســى در حوزه دانــش برنامه هاى 
پيشرفته آموزشــى داريم.وزير آموزش و پرورش با اشاره به 
اينكه سال جارى در پايه دوازدهم 200 عنوان كتاب جديد 
التأليف داشــتيم عنوان كرد: تغيير كتب آموزشى به اتمام 
رسيد و ديگر تا چهار سال آتى كتب نونگاشت نداريم. البته 

در صورت نياز تغييرات جزئى اعمال مى شود.
بطحائى تاكيد كرد: براى ارتقاى كيفيت برنامه درسى تالش 
مى كنيم. زنگ مهر امســال رئيس جمهور از دانش آموزان 
درخواست كرد تا كتب درسى را نقد كنند. سازمان پژوهش 
بايد در قالب يك تيم فعاليت كند و مسابقاتى در اين زمينه 
برگزار كند.بطحائى با بيان اينكه برنامه درسى به شدت در 
معرض تهديد  از سوى دايه هاى مهربان تر از مادر قرار گرفته 
است گفت: متاسفانه امروز كالس ها و آزمون هاى كنكورى و 
حجم كتاب هاى كمك آموزشى، برنامه درسى را تحت الشعاع 
قرار داده، اين در حالى است كه برخى از اين كتب از حداقل 

استانداردها نيز برخوردار نيستند.
وى افزود: در مسيرى افتاده ايم كه معلم و كارشناس برنامه 
آموزشى تالش كرده تا حس پرسشگرى را در دانش آموزان 
شكوفا كند، اما يك مؤسسه غيرحرفه اى مى آيد و يك كتاب 
حل المسائل ارائه مى دهد و همه نقشه هاى ما را نقش بر آب 

مى كند.
وزير آموزش و پرورش به عواقب اين امر اشاره كرد و گفت: 
به عنوان مثال دانش آموز احســاس بى نيــازى از حضور در 
مدرســه مى كند، بويژه وقتى تبليغات گســترده موسسات 
كنكورى را در صدا و ســيما و... مشاهده مى كند. همچنين 
شاهد لجبازى برخى مؤسسات هستيم و گويى مى خواهند 
با اين منطق علنى، يك كشتى جانانه بگيرند ما براى مقابله 
با اين آســيب ها برنامه هايى چون حذف آزمون ها را از دوره 

ابتدايى شروع كرديم.
وى ادامه داد: هرچنــد هنوز زورمان بــه اين موضوع در 
دبيرستان نرســيده و كنكور هنوز سرجايش خودش است؛ 
در واقع تا كنكور باشد فسادهاى چند ميليارد تومانى نيز سر 

جايش باقى است.
بطحائى با بيان اينكه استفاده و توصيه به كتب حل المسائل، 
برگزارى آزمون هاى پيشرفت تحصيلى و سنجش هوش و  
استعداد در دوره ابتدايى به جد برخورد مى كنيم گفت: مدير 

مدرسه مسئوليت مستقيم اين امر را بر عهده دارد.
وى با اشاره به در خطر بودن دانش آموزان ابتدايى از حيث 
فعاليت هاى پرورشى و تربيتى گفت: بايد موانع را كنار بزنيم، 
هرچند نشــانه ها حاكى از آن است كه كمى لج بازى با نظام 

آموزش و پرورش در حال وقوع اســت و شايد يكى از داليل 
رونق يافتن اين بازار مكاره، ضعف ما در برنامه درسى باشد.

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: چرا بايد در كشورى كه 40 
سال آموزه هاى انقالبى در آن در جريان است، برخى نوجوانان 
چهره خدادادى خود را نازيبا بدانند و خود را به تيغ جراحى 
بسپارند؟ با ضعف در امور تربيتى و پرورشى و كاهش سهم 
اهداف تربيتى روبرو هستيم. بايد برنامه هاى ما برخواسته از 
آموزه هاى دينى بوده و بايد نظام آموزش و پرورش را پااليش 

كنيم و به سمت و سوى اهداف تربيتى ببريم.
بطحائى تاكيد كرد: البته خانواده ها نيز بايد با اين گفتمان 
آشنا شوند و كمك كنند. بايد به تدريج تعليم و تربيت را به 
مسير اصلى برگردانيم.وزير آموزش و پرورش به موضوع هتك 
حرمت معلمان در برخى مدارس در روزهاى گذشــته اشاره 
و عنوان كرد: متأسفانه با وجود اينكه مردم فهيم و فرهنگ 
پرورى داريم به علت عدم كنترل خشم اتفاقاتى رخ مى دهد 

اما نزاع با معلم نابخشودنى است.

زورمان به حذف کنکور نرسید
بطحائی:

| جانشين فرمانده مرزبانى ناجا از درگيرى مرزبانان هنگ مرزى مريوان با اشرار مسلح و به شهادت رسيدن سرباز وظيفه 
«ميالد محمديان» در اين عمليات خبر داد. سردار محمد كاظم تقوى اظهار كرد: مرزبانان هنگ مرزى مريوان با تعدادى اشرار مسلح 

كه قصد ورود و اقدامات خرابكارانه در داخل كشور را داشتند در نقطه صفر مرزى درگير شدند.
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