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اجتماعي

وطن امروز شماره 2502

نیمکت
سرپرست سازمان برنامهریزی آموزشی خبر داد

کتب درسی جدید
برای پایه دوازدهم

شنبه  13مرداد 1397

رئیس پلیس فتا با اشاره به بالتکلیف بودن پولهای جمعآوریشده از مردم توسط برخی چهرهها در جریان زلزله کرمانشاه خبر داد

مسدود شدن برخی حسابهای سلبریتیها

آوای شهر
مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیهایشهری:

حضور «مراقب» در سرویس
مدارس الزامی است

سردار هادیانفر :این افراد به جای باز کردن حساب باید مردم را برای رفتن به نهادهای رسمی مانند هاللاحمر تشویق کنند

سرپرست س��ازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی از ورود کتب نوپدید برای نخستینبار
ب��ه برنامه درس��ی در پایه دوازده��م خبر داد
و گف��ت :تا  ۱۵مرداد همه کتب درس��ی پایه
دوازدهم زیر چاپ میرود .حیدر تورانی با بیان
اینکه س��ازمان پژوهش هر ساله  ۱۴۰میلیون
جلد کتاب آموزش��ی در  1200عنوان را آماده
و چاپ میکند به ایس��نا اظهار داشت :از سال
 ۹۰تغییر نظام آموزش��ی  ۶-۳-۳ش��روع شد
و هر س��ال کتب درس��ی  2پایه تغییر یافت و
نونگاشت شد و امسال تغییرات به پایه دوازدهم
میرسد .وی درباره کتب درسی نوپدید که برای
نخستینبار وارد برنامه درسی در پایه دوازدهم
میش��ود نیز گف��ت :چندی��ن درس تحولی
در پای��ه دوازدهم داری��م« .مدیریت خانواده و
س��بک زندگی» پس��ران و دختران« ،سالمت
و بهداش��ت»« ،جریانشناس��ی اندیش��ههای
معاصر»« ،تاریخ اس�لام» و «عل��وم و معارف
قرآنی» کتبی است که برای نخستینبار تدوین
شده و وارد مجموعه برنامه درسی میشود.
کوتاه وگویا
حبیباهلل تاجیک اسماعیلی ،شهردار منطقه
یک تهران در بازدید از برنامه شادستان بوستان
نیاوران ک��ه با حضور ابوالفضل رفیع مدیر کل
فرهنگی شهرداری تهران و دیگر مدیران شهری
منطقه یک برگزار ش��د ،جش��نواره شادستان
و جشنهای ش��بانه را در رونقبخشی زیست
شبانه تهران بسیار موثر دانست و اظهار داشت:
ایجاد مسیرهای زیست شبانه یکی از برنامههای
منطقه در راس��تای توس��عه گردشگری شهر
تهران اس��ت که شادستان میتواند آغاز خوبی
برای اجرای این طرح باشد.
چهارمين س��مپوزيوم ساالنه تومورهاي سر
و گردن توسط مركز تحقيقات باليني سرطان
بيمارس��تان مي�لاد در مرك��ز همايشه��اي
بيمارستان برگزار شد .سيدحسين يحييزاده،
رئي��س مرك��ز تحقيق��ات بالين��ي س��رطان
بيمارس��تان ميالد گفت :در س��مپوزيومهاي
سالهاي گذشته تومورهاي حفره دهان ،حلق
و حنجره بررسي شد و امسال نيز دستاوردهاي
تازه در تشخيص و درمان جراحي و غيرجراحي
تومورهاي گردن مورد بررسي قرار گرفت.
برنده چالش «س��اخت تیپ میکروس��کوپ
نی��روی اتمی ( »)AFMمعرفی ش��د و میالد
قارون��ی جای��زه  600میلیون ریال��ی خود را
طی مراس��می دریاف��ت کرد .می�لاد قارونی،
دانشآموخت ه رش��ت ه مهندس��ی برق دانشگاه
تهران موفق به دریافت جایزه چالش «ساخت
تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی ( » )AFMشد.
موضوع و هدف محوری این چالش ساخت تیپ
میکروسکوپ  AFMبهگونهای مقیاسپذیر و
تکرارپذیر با قیمتی مناسب نسبت به نمونههای
خارجی موجود در بازار بود به طوری که امکان
بهکارگیری عملیاتی تیپ در میکروسکوپهای
 AFMوجود داشته باشد.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مب��ارزه با مواد مخ��در از راهان��دازی  4اردوگاه
ساماندهی معتادان متجاهر در کشور خبر داد.
اسداهلل هادینژاد در جلسه شورای هماهنگی
مب��ارزه با مواد مخدر آذربایج��ان غربی اظهار
داشت :این اردوگاهها با ظرفیت پذیرش یکهزار
نفر در مناطق مختلف کش��ور ب��ا هدف ترک
اعتیاد راهاندازی میشود .وی با بیان اینکه یکی
از این اردوگاهها در اس��تان آذربایجان غربی و
شهرستان میاندوآب راهاندازی میشود ،عنوان
کرد :با همکاری و هماهنگیهای انجام ش��ده
دستگاههای مختلف کشور ،عرصه قاچاقچیان
مواد مخدر پیشس��از نیز بسیار تنگتر شده
است.
ش��هردار منطق��ه  9تهران گف��ت :واگذاری
فضای سبز به شهروندان از جمله اقداماتی است
که انجام شده اس��ت .طی این اقدام بر اساس
قراردادی مس��ؤولیت نگهداری از درختان را به
ش��هروندان واگذار کردیم و در تالشیم بتوانیم
این ای��ده را در زمینههای دیگ��ر نیز اجرایی
کنیم .س��یدعلی مفاخریان بافت فرسوده را از
اصلیترین معضالت منطقه دانس��ت و افزود:
یکی از برنامههای مهم ما کاهش بافت فرسوده
است و در این راستا توانستهایم با ارائه بستههای
تش��ویقی و تجمیع پالکه��ا در جهت رونق
ساخت و ساز در منطقه حرکت کنیم.
موزه انقالب اس�لامی و دفاعمقدس با هدف
ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،استعدادیابی
و تربی��ت عالقهمن��دان ب��رای ورود به دنیای
نویس��ندگی رم��ان ،دوره آم��وزش تخصصی
رماننویسی خالق را برگزار میکند.

گ�روه اجتماعی :رئی��س پلیس فتای ناج��ا درباره
حسابهای سلبریتیهایی که از مردم جهت کمک
به زلزلهزدگان پول طلب کردند ،گفت :برخی از این
حسابها مسدود شد.
به گزارش مهر ،س��ردار کمال هادیانفر در همایش
همیاران پلیس (پلیس افتخ��اری) با بیان اینکه در
کشور ما استفاده از شبکههای مجازی و اینترنت برای
س��نین متفاوت تعریف خاصی ندارد ،اظهار داشت:
به همین منظور برای آموزش سنین گوناگون افراد
جامعه در سال گذشته طرحی مشترک با همکاری
وزارت ارتباطات و آموزشوپرورش به اجرا گذاشتیم.
وی اظهار داش��ت :با توجه به سرعت انتقال اخبار و
اطالعات و توس��عه ش��بکههای مختلف در فضای
مجازی چ��ارهای جز این نداریم تا اقش��ار گوناگون
جامعه آموزشهای الزم را در این زمینه فراگیرند.

 85درص��د پروندههای تش��کیل ش��ده در پلیس
سایبری ایران منجر به کشف شده ،افزود :این آمار
در حالی به دس��ت آمده که پلیس آمریکا تنها 16
تا  20درصد پروندههای سایبری خود را به نتیجه
رس��انده و در کش��ور کره نیز توان پلیس سایبری
این کش��ور حدود  25درصد به نسبت پروندههای
تش��کیل ش��ده بوده و آمار  85درصدی کشفیات
پلیس فتا نش��ان از توان فوقالعاده پلیس سایبری
ایران دارد.
■■افزایش  ۹۰۰درصدی پروندههای غیراخالقی

■■فراوانی جرائم مرتبط با پُزها

رئیس پلیس فتای ناجا در رابطه با جرائم موجود
در فضای بانکی و دس��تگاههای پز گفت :با کمک
بانک مرکزی یکسری اقدامات جهت مقابله با وقوع
جرم و کالهبرداری توس��ط کالهبرداران سایبری
در نظام بانکی در حال انجام اس��ت تا هموطنان با
خیال راحت در بانکها و دس��تگاههای پز فعالیت
خود را انجام دهند .وی افزود :بانکهای کش��ور در
حوزه آموزش فعال نیستند و بیشتر در حال رقابت و
تبلیغات فعالیتهای خود هستند ،در ارتباط با پزها
جرم زیاد است و با پیشقدم شدن بانک ملی ایران
و همکاری آنها در این زمینه ،رمزهای یکبار مصرف
برای دارندگان عابربانک را در دستور کار قرار دادیم،
به این صورت که با هر بار استفاده از کارت خود یک

رمز برای دفعه بعدی برایشان
پیامک خواهد شد.

■■مسدودی حساب
سلبریتیها

سردار هادیانفر ،رئیس پلیس فتای
ناج�ا :در س�الهای  90و 3400 ،91
فق�ره پروند ه غیراخالق�ی گزارش
شده بود که متاس�فانه این آمار در
سال  96به  40هزار مورد رسیده که
نش�اندهنده افزایش  900درصدی
در این بخش است

س��ردار هادیانف��ر درباره
حسابهای س��لبریتیهایی
ک��ه از مردم جه��ت کمک به
زلزلهزدگان پول طلب کردند،
گفت :برخی از این حس��ابها
مسدود ش��د و این پولها با مجوز مقامات رسمی
به حس��اب اشخاص بازگردانده ش��د ،این افراد به
جای اینکه حساب باز کنند باید مردم را به رفتن به

و رفتند.

■■برتری ایران در کشف جرائم

رئی��س پلی��س فت��ای ناج��ا ب��ا بی��ان اینکه

دالیل اصلی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران عنوان کرد

دلیل سقوط یخزدگی بال هواپیماست .هواپیما مجهز به سیستم ( ADجلوگیری از یخزدگی بال)

دالیل اصلی سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج
گ�روه اجتماعی :سرپرس��ت دادس��رای امور
قضایی
جنایی تهران دالیل اصلی سقوط هواپیمای
تهران -یاسوج را تشریح کرد.
به گزارش فارس ،س��اعت  10صبح روز  29بهمنماه بود که
خبر خروج یک هواپیما از رادار در رسانههای سراسر کشور منتشر
شد .پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان و در مسیر تهران به
یاسوج بود که قرار بود ساعت  5صبح از مهرآباد به سمت یاسوج
پرواز کند .ساعتی بعد اعالم خبرهای مربوط به خروج هواپیما از
رادار ،مدیران آن موضوع سقوط را مطرح کرد و مشخص شد این
پرواز در اطراف یاسوج با برخورد به یکی از قلههای رشتهکوه دنا
سقوط کرده است .در هفتههای گذشته اخباری درباره دلیل این
گپ و گفت احمدطالقانی«:محمودفرشیدی»
وزیر اسبق آموزشوپرورش از آن
مدیرانی است که به صراحت در گفتار شهره است
و ب��ه دلیل س��الها فعالیت در ح��وزه آموزش و
پرورش در جریان بسیاری از حاشیهها و موضوعات
مرتبط با این سازمان عریض و طویل و مهم قرار
دارد .برای بررسی برخی حاشیههای این روزهای
آموزشوپرورش گپوگفتی با محمود فرش��یدی
انج��ام دادهایم .بخ��ش اول این گفتوگو چندی
پیش در همین صفحه منتشر شد و بخش پایانی
هماینک پیشروی شماست.
***
وزیر اس��بق آموزشوپرورش به «وطن امروز»
گفت :مشکالت آموزشوپرورش ساختاری است و
یکشبه بهوجود نیامده ،باید اندکاندک این کوه
بزرگ را با راهکارهایی کوچک کرد و سرانجام آن
را از س��ر راه برداشت ،البته راهکارهای کالن هم
وج��ود دارد؛ برای مثال موضوع بیمهها و خدمات
درمان��ی از هم��ان راهکارهای کالن اس��ت .وزیر
اسبق آموزشوپرورش افزود :عائله آموزشوپرورش
زیاد اس��ت اما همین زیادی خودش نعمت است.
متاسفانه در ساختار آموزشوپرورش بخش تعاون
و رفاه را در حد یک کارشناس��ی کوچک کردند.
س��ایر نهادها بنیادهای تعاون درس��ت کردند و
همین توجه برکات زیادی برای آنها داش��ت .چه
اشکالی دارد یکی از معاونتها در آموزشوپرورش
معاونت اقتصادی و رفاهی باشد؟ ما پولی که برای
درمان به خدمات درمانی میدهیم کالن است اما
چه امکانات و خدماتی به معلمان ارائه میش��ود؟
همه معلمان که درگیر بیماری نیستند ،در واقع
بیشتر آنها از خدمات بیمهها استفاده نمیکنند،
پس خود آموزشوپ��رورش میتواند متولی بیمه
کارکنانشباشد.

■■مافیایفامیلی

فرشیدی با اشاره به اینکه ممکن است نتیجه
عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان این ش��ائبه را
ایجاد کند که آموزشوپرورش نمیتواند در حوزه
رفاهی و اقتصادی مدیریت داش��ته باش��د ،اظهار
داش��ت :اصل ایجاد صندوق ذخیره فرهنگیان و
تش��کیل بانک س��رمایه ایده خوبی بود اما برخی
ندانمکاریها ،نبود ش��فافیت و ساز و کار نظارتی
دقی��ق و فامیلگرایی کار را به اینجا رس��اند .وی

نهادهای مربوط و مراکز رسمی
مانن��د هاللاحم��ر ترغیب و
تش��ویق کنند .در حال حاضر
که خانههای س��اخته ش��ده
توسط نهادهای رسمی در حال
افتتاح است سلبریتیها کجا
هستند؟ به قول مردم محلی
در مناطق زلزلهزده چند روزی
آمدند عکس یادگاری گرفتند

نبوده است

حادثه و همچنین مقصر بودن خلبان پرواز منتشر شده است اما
گویا همه ماجرا این نیس��ت .قاضی محمد شهریاری ،سرپرست
دادسرای امور جنایی تهران درباره حادثه سقوط هواپیمایی یاسوج
نوشت« :دالیل و چرایی این حادثه مشخص و هویداست .وقتی
 2ماه قبل از حادثه سقوط دردناک هواپیمای  ATRآسمان (به
تاریخ مکاتبه دقت ش��ود) ،واضح و صریح و کتبا به رئیس فعلی
سازمان نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم میشود که در
مجموعه ش��ما چه میگذرد! با ج��ان مردم بازی نکنید اما توجه
نمیکند .چرا؟ چرایی آن نی��از به اندکی تامل دارد .حاال بگویید
خلبان مقصر اس��ت» .در ادامه قاضی شهریاری به دالیل سقوط
هواپیمای تهران -یاسوج اشاره کرد که در جدول مقابل آمده است.

مجوز بهرهبرداری از هواپیما  C of Aغیرقانونی صادر شده است
شرکت بهرهبردار در بهکارگیری گروه کروی پرواز قصور کرده است
سیستم ELTهواپیما نقص داشته و عمل نکرده است (دلیل فرعی)
هواپیمای  ATRمناسب شرایط اقلیمی ایران نیست و محدودیتهای زیادی از جمله دما و ارتفاع را
داراست

قصور شرکت فرودگاهها مطرح است

وزیر اسبق آموزشوپرورش در گفتوگو با «وطن امروز» پیشنهاد داد

اختصاص ساعت «پرورشی» برای مدارس
افزود :خاطرم هس��ت وقتی
مس��ؤولیت آموزشوپرورش
را پذیرفت��م مواجه ش��دم با
قراردادی که با یکی از بیمهها
برای تکمیل بیم��ه درمانی
فرهنگیان بس��ته بودند .آن
زمان البته مافیای��ی در این
بخش بهوج��ود آمده بود که
امیدوارم دیگر نباشد؛ بیمهگری که از نظر مدیریتی
و اقتصادی ورشکس��ته بود را به آموزشوپرورش
تحمیل کرده بودند .فرشیدی تصریح کرد :ماهانه
از حقوق هم��کاران و نیز بودجه آموزشوپرورش
حجم عظیمی پول را بابت بیمه تکمیلی به اینها
میدادیم آن ه��م در حالی که این بیمهگر معلم
را میکش��ت و آخر سر هم پول معلم را نمیداد!
م��ا گفتیم چرا باید با این بیمه ق��رارداد ببندیم؟
دیدیم از جاهایی فش��ار میآورند که این سازمان
برای شما نیروی انسانی استخدام کرده است ،حق
ندارید قرارداد را بهم بزنید! که بنده در پاسخ گفتم:
پول دولت است من هم نمیخواهم به شما بدهم.
فرشیدی گفت :پس از این رفتیم و با گذاشتن
ش��رایطی قراردادی با بیم��ه ایران منعقد کردیم.
ش��اید در نگاه اول آموزشوپرورش یک وزارتخانه
بیپول ،مشکلدار و پرجمعیت جلوه کند اما همین
جمعیت عظیم دانشآموزی و پرسنل قابل توجه
که نیمی از دولت را تشکیل میدهد برای برخیها
وسوسهکنندهاست.

و خب متاسفانه حیاطخلوت
برخیها ش��د و ای��ن اختیار
مطلق وزیر کار را خراب کرد.
فرشیدی افزود :همین اتفاق
درب��اره بانک س��رمایه افتاد.
ش��ما ببینید بانک حکمت،
بانک ش��هر ،بان��ک انصار و
زیرمجموعههایش که متعلق
به سازمانهاست در حال حاضر به فعالیت مشغول
هس��تند و تحولی در خدمترس��انی به کارکنان
خود ایجاد کردهاند اما بانک سرمایه چه خدمتی
به جامعه فرهنگیان کرده؟ بانکی که به نام معلم و
برای معلم مجوز گرفت ،حاال  60درصد سهامش
به افراد و نهادهای دیگر تعلق دارد! متاسفانه این
اجحافه��ا درباره معلمان زیاد اتفاق میافتد .وی
با اشاره به نحوه شکلگیری بانک سرمایه ،اظهار
داشت :شیبانی ،رئیس پیشین بانک مرکزی تعریف
میکرد که برای دادن مجوز بانک محدودیت بود
اما چون بانک سرمایه قرار بود متعلق به فرهنگیان
باشد رهبر انقالب با آن موافقت و مساعدت کردند.
در مقام اجرا اما وزیر وقت با اختیاراتی که داشت
دس��تور داد پذیرهنویسی عام انجام شود و بهجای
اینکه معلمان سهامدار اصلیاش باشند دیگران از
این فرصت اس��تفاده کردند و  60درصد بانک را
صاحب شدند! بعد هم سهامداران غیر که اکثریت
بودن��د نام بانک را که «س��رمایه و دانش» بود به
«سرمایه» تغییر دادند.

چرایی حال و روز بد صندوق ذخیره فرهنگیان
و بانک س��رمایه پرس��ش دیگری ب��ود که وزیر
اس��بق آموزشوپرورش اینگونه توضیح داد :برای
اینکه موضوع صندوق ذخیره بهتر بررس��ی شود
باید الیهه��ای آن را کنار زد .مش��کل اصلی این
صندوق ضعف قانونگ��ذاری و نبود نظارت دقیق
اس��ت .قانونگذار همه اختیارات این صندوق را به
وزی��ر داد ،انگار که صن��دوق ذخیره یکمیلیون
فرهنگی ،موسسه خصوصی است! در حالی که این
موسسه مالی باید شخصیت حقوقی داشته باشد

وزیر اسبق آموزشوپرورش در ادامه گفتوگو
با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت ما بچهها را برای
زندگی تربیت نمیکند ،در حالی که شالوده نظام
ما بر تربیت اس��توار است ،خاطرنش��ان کرد :در
س��ند تحول قرار بود اسم این وزارتخانه را وزارت
تربیت بگذارند و اینها شعار نیست .فرشیدی اظهار
داش��ت :در حوزه مهم پرورشی باید همه درگیر
باشند ،نمیش��ود همه چیز را از معاون پرورشی
خواست .پرورش فعالیتی دانشآموزمحور است،
در ح��وزه آموزش معلممحور اس��ت ،برای مثال

■■حیاط خلوتی به نام سرمایه

رئیس پلیس فت��ای ناجا با بی��ان اینکه تمام
کش��ورهای پیش��رفته دنیا در حال س��طحبندی
دسترس��ی ب��ه اینترنت ب��رای ش��هروندان خود
به تناس��ب س��ن آنها هس��تند ،گفت :بسیاری از
کش��ورهای پیش��رفته دنیا س��طح دسترسی به
اطالعات در فضای مجازی را به تناسب سن کاربران
تعیین کردهاند ،چرا که صحیح نیست یک کودک
 6ساله قادر به دیدن پیجها و دیدن اطالعاتی باشد
که یک فرد بالغ میتواند به آنها دسترسی داشته
باشد و از این رو سطوح مختلفی را برای دسترسی
به اینترنت به نسبت سن کاربران تعیین کردهاند.
هادیانفر در ادامه گفت :در س��الهای  90و ،91
 3400فقره پرونده غیراخالقی گزارش شده بود که
متاس��فانه این آمار در س��ال  96به  40هزار مورد
رسیده که نش��اندهنده افزایش  900درصدی در
این بخش اس��ت .این در حالی اس��ت که بخشی
از این پروندهها مربوط به نوجوانان ش��ده که باید
راهکارهایی در حوزه آموزشی و فرهنگسازی برای
آن در نظر گرفت.

■■پرورشی تنها که معاونت نیست

ربطی به تحریمها ندارد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری
کش��ور از الزامی ش��دن مراقب برای سرویس
م��دارس در پایه دبس��تان خب��ر داد و گفت:
براس��اس آییننام��ه مصوب هی��ات وزیران و
دستورالعملی که به تبع آن به تصویب کارگروه
ماده  ۱۹رس��یده ،حضور مراق��ب برای ناوگان
انبوهبر مانند ون ،مینیبوس و اتوبوس در پایه
ابتدایی الزامی اس��ت .مرتضی ضامنی با بیان
اینکه سپند (سامانه پایش ناوگان دانشآموزی)
از جان��ب وزارت کش��ور ب��ه ش��هرداریهای
زیرمجموعه ابالغ شده ،به ایسنا گفت :دورههای
آموزش��ی برای ش��هرداریها آغاز شده است و
برای آموزشوپرورش هم دورههای آموزشی در
هفتههای جاری ارائه میشود .وی افزود :امکان
دسترسی به این س��امانه در کل کشور فراهم
شده اس��ت و تمام شهرها در صورت اتصال به
ای��ن س��امانه میتوانند از آن اس��تفاده کنند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
ادامه داد :ثبت اطالعات س��رویس مدارس در
گذشته به صورت دستی بود اما امروز در قالب
یک سامانه یکپارچه با شفافیت ،امنیت تضمین
شده و نظارت همه دستگاههای مربوط و نظارت
والدین بر نحوه عملکرد رانندگان ،ارائه خدمت
خواهد کرد .ضامن��ی با بیان اینکه آییننامه و
دس��تورالعملهایی در حوزه سرویس مدارس
وجود دارد ،گفت :براس��اس آییننامه مصوب
هی��ات وزیران و دس��تورالعملی که به تبع آن
به تصویب کارگروه ماده  ۱۹آییننامه اجرایی
حملونقل دانشآموزان مدارس رسیده ،حضور
مراقب برای ناوگان انبوهبر مانند ون ،مینیبوس
و اتوبوس در پایه ابتدایی الزامی اس��ت .وی در
پایان خاطرنشان کرد :وقتی قرار است ناوگان
انبوهب��ری مانند اتوبوس و مینیبوس خدماتی
ارائ��ه دهند عالوه بر رانن��ده باید فردی تحت
عنوان «مراقب» حضور داش��ته باش��د که در
سوار و پیاده شدن و عبور دانشآموزان از معابر
ش��هری کمک کند .حضور مراقب در گذشته
هم بوده اما به صورت جدیتر و برجستهتر در
دستور کار قرار دارد.

ورود سازمان محيطزيست
به بازرسي مراكز معاينه فني

خلبان مقصر نیست

درباره درس ریاضی دانشآموز میپذیرد که معلم
از وی بیش��تر میداند یا حداقل مربی اوست اما
در پرورش دانشآموز ممکن اس��ت این نقش را
نپذیرد! برای مثال در موضوع امور دینی که البته
من معتقدم مربوط به پرورشی نیست دانشآموز
ممکن اس��ت بگوید از کجا معل��وم که تو از من
دیندارتر باشی؟
■■ساعت پرورشی برای مدارس

فرشیدی افزود :رهبر انقالب فرمودند :فردی
در مدرسه متولی این فعالیتها باشد و این مهم
است .بهنظر من اس��مش را هر چه میخواهید
بگذارید ،مربی ،معاون ،ناظم هر سمت دیگری؛ به
این شکل که یک نفر مسؤول باشد ،هیچ اختیاری
نداش��ته باش��د و مدیر براحتی وی را بخواهد یا
نخواهد و بقیه خود را کنار بکش��ند ،هیچ اتفاقی
نمیافتد .کما اینکه همی��ن حاال دانشآموزان با
این وضعیت از برکات احیای معاونت پرورش��ی
بینصی��ب ماندهان��د و همکاران ای��ن حوزه هم
بیانگیزه بهدنبال مس��یری برای انتقال به سایر
بخشها هستند .فرشیدی تصریح کرد :برای نظام
ما زیبنده نیست در این حوزه با کمبود نیرو مواجه
هستیم و شخصی هم از همکاران داوطلب حضور
در این پست نمیشود! در حالی که فعالیتهای
پرورش��ی ذوق و انگیزه میخواه��د و فرد باید با
کمال میل در این پست حاضر شود .با ادامه این
وضعیت ،تداوم فعالیت این معاونت آب در هاون
کوبیدن اس��ت؛ چه عیب دارد در مدرس��ه معلم
ریاضی ما ،معلم تربیت بدنی ما و س��ایر معلمان
در کنار ساعات تدریسشان چند ساعت را هم به
عنوان معلم یا مربی پرورشی ابالغ داشته باشند؟
بهجای اختصاص معاون یک سقف ساعتی برای
فعالیتهای پرورشی مدارس در نظر گرفته شود
و از میان همکاران ساعاتی را به عنوان موظف یا
حقالتدریس برای مدارس در نظر بگیرند و تحت
نظر مدیر فعالیتهای پرورش��ی انجام شود .وزیر
اس��بق آموزشوپرورش اف��زود :مدیر هم اختیار
قانونی دارد و هم میتوان با توجه به اختیاراتش از
وی درباره فعالیتها بازخواست کرد .اگرنه با این
ش��رایط که یک بنده خدایی را به عنوان مربی یا
معاون پرورشی در مدارس با اجبار و اکراه بگذاریم
و بقیه عوامل خود را کنار بکشند به هیچ نتیجهای
نخواهیمرسید.

س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت بازرسي
مراكز معاينه فني كشور را در دستور كار خود
قرار داده اس��ت .كنترل معاين��ه فني بزودي
در بيشتر كالنش��هرهاي كشور در قالب طرح
 LEZعملياتي ميشود و در تهران قرار است
از ابتداي آبان ،همه خودروهاي باالي  4س��ال
در همه نقاط شهر فقط با معاينه فني بتوانند
تردد كنند .از اين رو بازرس��ي خطوط معاينه
فني ميتواند در كاهش خطاها و ايرادات فني
كنترل آاليندههاي جوي بسيار موثر باشد .به
گ��زارش «وطنامروز» ،وحيد حس��يني ،دبير
كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كش��ور با
اعالم اين خبر تصريح كرد :س��ازمان در بحث
معاینه فنی وارد موضوع نظارت ش��ده اس��ت.
نمایندگان سازمان محیطزیست در استانهای
کشور در حال گذراندن دورههای آموزشی در
تهران هس��تند که چگونه بای��د مراکز معاینه
فنی را بازرسی کنند .به این ترتیب سازمان به
طور مس��تقیم وارد بازرسی مراکز معاینه فنی
میش��ود .برای ما مهم اس��ت که همه مراکز
معاینه فنی کش��ور به س��طح مطلوبی که در
تهران داریم ،برسند .به گفته دبیر کارگروه ملی
کاهش آلودگی هواي كشور ،هماكنون بازرسی
 ۱۶مرکز معاینه فنی س��نگین اس��تانهای
البرز و تهران توس��ط سازمان راهداری و ستاد
معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته و از مهر
امسال بازرسيها در كش��ور آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد :پیش��نهاد اصالحات در قانون
هوای پاک را مط��رح کردهایم .ما همچنان بر
معافیت معاینه فنی  2س��اله اصرار داریم ،اگر
چه در قانون آمده  ۴سال اما مجلس باید این
را اصالح کند .همچنین خودروساز باید قطعات
مرتب��ط با آلودگی هوا همچون کاتالیس��ت را
مدت بیشتری گارانتی کند ،چرا که هماکنون
خودروساز  2سال گارانتی کرده اما معاینه فنی
 ۴ساله است ،بنابراین مالک خودرو نخستین
باری که به معاینه فن��ی مراجعه میکند اگر
خ��ودرو مردود ش��ود باید از جی��ب خودش
پرداخت کند.

