آبگیری تاالب بینالمللی «قوری گول» از اول آبانماه
معاون محیط طبیعی حفاظت محیطزیست آذربایجانشرقی از آبگیری تاالب بینالمللی قوری گول از اول آبانماه خبر داد .به گزارش ایسنا ،میر «محسن حسینی قمی» در گفتوگو با خبرنگاران از تشکیل جلسه کمیته محلی تاالب بینالمللی
قوری گول در راستای پیگیریهای حفاظت محیطزیست استان خبر داد و افزود :این کمیته روز  22مهر تشکیل و بر اساس برنامه مدیریت زیست بومی حوضه آبریز تاالب قوری گول مقرر شد آبگیری این تاالب بینالمللی از حقابه آبهای
ارتفاعات سهند آغاز شود .وی افزود :وضعیت کانال آبآور «قوری گول» و پیگیری تغییر کاربریهای غیر مجاز در حوضه آبریز این تاالب نیز در دستور کار این کمیته قرار داشت.

راه اندازی خانه اولیاء در  ۱۰درصد از مدارس کشور

تربیتی موجب سردرگمی آموزشی و تربیتی خواهد شد ،اظهارکرد:
انجمن اولیاء و مربیان حلقه اتصال خانه و مدرسه است و بر این
اساس باید به کمتر کردن این فاصله کمک کنند و ما نیز باید
انتخابات انجمن اولیاء و مربیان را از حالت فرمایشی و صوری خارج
کنیم.
مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان با تاکید بر اینکه باید تالش
کنیم تا شرایطی فراهم کنیم که خانوادهها و نمایندگان آنها در
سطح برنامهریزی دخیل باشند ،تصریح کرد :از جمله اقدامات
انجام شده طی سال گذشته بازنگری در اساسنامه انجمن اولیاء
و مربیان با همکاری سازمان امور استخدامی کشور بوده است.

عباسپور با اشاره به دیگر اقدامات انجمن در سال گذشته
توضیح داد :افزوده شدن  ۱۴۰۰مدرس آموزش خانواده ،فراهم
کردن زیرساختهای الزم برای راه اندازی سه سامانه آموزشی،
آموزش  ۲هزار مدرس امور خانواده در قالب کارگاهی ،برگزاری
کالسهای آموزشی در حوزه پیشگیری از آسیبها و انتشار ۹
عنوان کتاب جدید از جمله این اقدامات بوده است .همچنین
برگزاری کالسهای تربیت مدرس با رویکرد سند تحول بنیادین،
اجرای سند حمل و نقل دانش آموزی و برنامهریزی و نظارت بر
سرویس حمل و نقل سه میلیون از دانش آموزان ،اجرای یک روز
با انجمن اولیاء و مربیان در  ۱۰استان کشور از دیگر برنامههای
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در مراسم آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان عنوان شد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه تعلیم
و تربیت رسمی و مادام العمر بر عهده خانواده است،
گفت ۲۵۰۰:روز اول زندگی از مهمترین و ارزشمندترین
دوران زندگی هر فرد است چرا که شخصیت فرد در طول
هفت سال اول زندگی او شکل میگیرد.
به گزارش ایسنا ،باقری در مراسم آغاز هفته پیوند اولیاء و مربیان
با بیان این که زیربنای توسعه هر جامعه و کشور ،تعلیم و تربیت آن
کشور است ،گفت :متولی اصلی تعلیم و تربیت ،خانواده و والدین
هستند .متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی وزیر آموزش و پرورش
است اما بدون کمک به خانوادهها نمیتوان کاری انجام داد.
وی ادامه داد :تعلیم و تربیت رسمی و مادام العمر ،وظیفه خانواده
است و تعلیم و تربیت رسمی بخشی از تربیت فرد در طول زندگی
او است ۲۵۰۰ .روز اول زندگی از مهمترین و ارزشمندترین دوران
زندگی هر فرد است چرا که شخصیت فرد در طول هفت سال اول
زندگی او شکل میگیرد و تربیت فرد در سالهای آتی کیفیت و
کمیت  ۲۵۰۰روز اول زندگی را ندارد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه در
کشورهای درحال توسعه به پیش دبستانی کمتر توجه می شود،
اظهار کرد :این مساله یک آسیب است چرا که در این دوران
بیشتر وقت کودک و نوزاد عمدتا در اختیار خانواده است ،به
همین دلیل باید مهدهای کودک را تقویت کنیم تا رها نباشند.
باقری در ادامه افزود :خانواده فرد از قبل تولد تا سن  ۷سالگی
و دوران مدرسه در تعلیم و تربیت بیشترین اثرگذاری را دارد اما با
این حال برای جامعه توسعه یافته باید خانواده توسعه یافته داشته
باشیم و این به معنای بهبود وضعیت در پیش دبستانی و سپس
دبستان و در نهایت در سالهای بعد از این دوران است.
به گزارش ایسنا ،عباسپور نیز در مراسم آغاز هفته پیوند اولیاء
و مربیان با بیان اینکه موظف هستیم رابطه بین اولیا و مربیان بر
مبنای اعتمادسازی را اصالح کنیم ،گفت :مشارکت در امور مدرسه
حق والدین است و موظف هستیم موانع نقشآفرینی خانوادهها را
برداریم .ما معتقدیم خانوادهها نسبت به تربیت فرزندانشان مسئول
هستند و مهمترین آسیب به این مشارکت این است که مدیران
تالش کنند خودشان در مرکز توجه باشند و در این حالت از خرد
جمعی بیبهره خواهند شد.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی خانواده و مدرسه در زمینههای

3

اجتماعی

اجرا شده است.
وی درپایان به برخی از طرحهای آتی انجمن اولیاء و مربیان
اشاره کرد و گفت :پیگیری و تصویب اساسنامه انجمن اولیاء و
مربیان ،برگزاری انتخابات انجمن به صورت الکترونیکی ،راه اندازی
خانه اولیاء در  ۱۰درصد از مدارس کشور ،تدوین منشور حقوق
والدین ،تدوین الگوی لباس فرم مناسب دانش آموزان ،برگزاری
کالسهای آموزشی به شکل غیر حضوری ،برگزاری طرح،
تابآوری اجتماعی و گفت وگوی بین نسلی با همکاری معاونت
امور زنان و خانواده رئیس جمهور و راه اندازی  ۱۰مرکز مشاوره
خانواده از جمله طرحهای آتی این انجمن خواهد بود.

معاون شهردار تهران خبر داد

تشکیل تیمهای مشترک پلیس و شهرداری برای کنترل
معاینه فنی کامیونها

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از تشکیل تیمهای مشترک
پلیس و شهرداری برای کنترل معاینه فنی کامیونها خبر داد.
محسن پورسید آقایی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه از اول آبان ماه سال جاری،
فاز دوم طرح کاهش در کل سطح شهر تهران به صورت  24ساعته اجرایی میشود،
گفت :برای نظارت بر حسن اجرای مرحله دوم طرح کاهش ،خودروهایی را مجهز
به دوربین کردهایم که معاینه فنی خودروهای تردد کننده در شهر و پارک شده در
حاشیه خیابانها کنترل میکند.
وی ادامه داد :از اول آبان قطعا هر خودرویی که بدون معاینه فنی در شهر تهران
تردد کند روزانه  50هزار تومان جریمه میشود و به نفع رانندگان است که نسبت به
تعمیر و اخذ معاینه فنی خودروهایشان اقدام کنند تا جریمه نشوند.
پور سید آقایی با بیان اینکه درمورد وضعیت کنترل معاینه فنی کامیونها نیز
با پلیس هماهنگی انجام شده است که با راهاندازی تیمهای مشترک ،معاینه فنی
کامیونها در طول بزرگراهها چک شود ،گفت :از اول آبان ماه تیمهای معاینه فنی
همراه پلیس خواهند بود تا نسبت به کنترل کامیونها با استفاده از دستگاههای
نشان دهنده دود اقدام کنند که در صورت آالینده بودن ،کامیون ها به مراکز معاینه
فنی اعزام میشوند.

خودروی بدهکاران باالی یک میلیون تومان عوارض
طرح ترافیک توقیف میشود

رئیس قرارگاه خاتم االنبیاء :مرزبندی بین سپاه و شهرداری نیست

شهرداری بدهیاش به سپاه را با امالک پرداخت کند
رئیس قرارگاه خاتم االنبیاء عنوان کرد که مرزبندی بین سپاه و شهرداری
نیست و هرکاری که میتوانیم انجام میدهیم.
به گزارش ایسنا ،سردار سعید محمد ،صبح امروز با حضور در جمع خبرنگاران در
حاشیه افتتاح نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی تا ارتش گفت :قرارگاه خاتم االنبیاء
تا حد امکان با شهرداری تهران برای دنبال کردن اهداف و حل و فصل مسائل همراه
خواهد بود.
وی با بیان اینکه با دوستانمان در شهرداری روابط خوبی داریم ،از بیان رقم
بدهی شهرداری به قرارگاه خاتم االنبیا خودداری کرد و ادامه داد :البته شهرداری
تهران امالک و اقالم غیرنقد دارد و میتواند از این طریق بدهیهای خود را
تسویه کند.
سردار محمد با بیان اینکه طی توافقی که سه و ماه نیم قبل با آقای افشانی داشتهایم
قرار شد که تالش کنیم با کمک شهرداری همه پروژهها فعال شود گفت :تعدادی از
پروژهها تا پایان سال و برخی دیگر تا سال آینده تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه مرزبندی بین سپاه و شهرداری نیست و هرکاری که میتوانیم انجام
میدهیم گفت :اما دقت داشته باشید که برای اجرای پروژه نیاز به تامین مصالح ،مواد،
حقوق ،دستمزد کارگران و  ...است و درست است که قرارگاه امکانات و تجهیزات خوبی
دارد اما باید بخشی از نقدینگی نیز تامین شود.

رئیس قرارگاه خاتم االنبیاء افزود :ما هرآنچه که داریم را در طبق اخالص گذاشتیم
و میتوانیم از طریق تهاتر مسائل فی مابین را حل کنیم.
به گزارش ایسنا ،سردار محمد همچنین صبح امروز در مراسم افتتاح نیمه شمالی
بزرگراه صیاد شیرازی تا بزرگراه ارتش با بیان اینکه این پروژه از لحاظ ابعاد و اندازه
بزرگ نیست ،اما اثرگذار است چرا که ترافیک سه بزرگراه و شریانهای فرعی این
منطقه را کاهش میدهد ،گفت :برای تکمیل نیمه شمالی  55میلیارد تومان هزینه
شده است و دو میلیون نفر کار بدون حادثه این پروژه را تکمیل کردند.
وی با بیان اینکه این پروژه در تیر ماه سال جاری پیشرفت چندانی نداشت اما با
همدلی ارکان شخصی این پروژه پیش رفت ،گفت :از همه مسئوالن شهرداری تشکر
میکنم ،چرا که این کار نتیجه یک فعالیت تیمی است و ما هر کجا بتوانیم خدمت
کرده و دستمان در دست خدمتگزاران نظام است و مرزبندی نداریم.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء با بیان اینکه ما در قرارگاه خود را سرباز میدانیم و اگر
کسی کمکی خواست به آن کمک کرده و معتقدیم که اگر کسی کمکی نکند ،خیانت
کرده ،گفت :برای تکمیل پروژههای دیگر در خدمت شهردار تهران هستیم ،اما پروژهها
نیاز به امکانات دارد و حداقل نقدینگی مورد نیاز باید تامین شود.
وی خطاب به شهردار تهران گفت :در قسمت تهاتر پیشرفت خوبی صورت نگرفته
و امیدوارم شهردار تهران کار را سرعت دهد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

مجازات والدین در برابر «محرومیت از تحصیل» و عدم ثبت «گواهی تولد» فرزندان
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۱۶اصل
در پیشگیری از اعتیاد داریم گفت :یکی از اینها روش تدریس
و تربیت معلم است .اگر ارائه و آموزش معلمان جذاب باشد،
به عنوان یک عامل محافظتی شناخته شده است .ما هنوز در
کشور به امر پیشگیری نپرداختهایم.
به گزارش ایسنا ،حبیب اله مسعودی فرید در برنامه تلویزیونی
پرسشگر که با موضوع آسیبهای اجتماعی به روی آنتن رفت با بیان
اینکه همیشه بین آسیب اجتماعی و مشکل اجتماعی اختالف وجود
دارد گفت :هر دو بخش قابل توجه است .موضع دیگر حاشیه نشینی
است که همردیف اینها نیست ولی شاید جزو عوامل خطر آفرین باشد.
سالها در این نواحی کار کردم و چون دسترسی مناسب به امکانات در
آنجا فراهم نیست میتواند بستری برای آسیب باشد.
وی درباره خشونت گفت :خشونت مطرود است و یک اصل است
چه توهین معلم به دانش آموزان و چه برعکس .باید در نظام آموزشی
شان معلم را باال ببریم .برنامه آموزش و پرورش برای نهادینه کردن
این مفهوم که معلمی شغل انبیاست چیست؟ راهکارهای مدیریت
هیجانات و خشونتها چیست؟ روش های جذب دانش آموزان در
مدرسه چیست؟.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه  ۱۶اصل در

پیشگیری از اعتیاد داریم گفت :یکی از اینها روش تدریس و تربیت
معلم است .اگر ارائه و آموزش معلمان جذاب باشد ،به عنوان یک
عامل محافظتی شناخته شده است .ما هنوز در کشور به امر پیشگیری
نپرداختهایم .مسعودی فرید ادامه داد :دستگاههای مختلفی در امر
پیشگیری نقش دارند .به عنوان مثال هم در دوران بارداری و هم بعد از
آن برای مادران باید آموزش های ارتقای سالمت روان از سوی وزارت
بهداشت ترتیب داده شود .نقش رسانه در جریان سازی مهارتهای
اجتماعی ،بهزیستی در مهدهای کودک و آموزش و پرورش نیز در امر
پیشگیری بسیار محوری است .وی با بیان اینکه باید والدین آگاه شوند
که فقط جنبه آموزش مهم نیست و باید روی جنبه های تربیتی نیز
کار کرد گفت :راهبردیترین دستگاه کشور ،آموزش و پرورش است
اما هنوز این امر نهادینه نشده است .در بسیاری جوامع دنیا هر کسی
نمیتواند وارد مدرسه شود و تدریس کند و افراد باهوش ،توانمند
و خالق در مدارس و مهدهای کودک بکارگرفته میشوند .معاون
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره سیر صعودی آمار آسیب
های اجتماعی گفت :خانواده از مهمترین نهادهاست .به نظر می آید
آنها بسیاری مسئولیتهایشان را به بیرون از خانه سپرده و برونسپاری
کردهاند .خانوادهها باید بیشتر درگیر امر تربیت باشند .مسعودی
فرید افزود :از سوی دیگر باید در سیاست گذاری کالن تدبیر کنیم

و اعتبارات بیشتر به بخشهای اجتماعی و آموزش اختصاص دهیم
و دوم آنکه نابرابریها در جامعه کاهش یابد .در توزیع منابع دقت
نمیشود .در حالی که باید به عنوان مثال اعزام بهترین معلمها برای
مناطق حاشیه نشین تخصیص یابد .در سایر خدمات نیز باید اینگونه
باشد .وی با بیان اینکه امید باید در مردم ایجاد شود و چند پله رشد
کنند گفت :آیا دسترسی افراد با مدرک و مهارت یکسان به مشاغل
مختلف یکسان است؟ متاسفانه نابرابری وجود دارد.
وی آمارهایی از آسیب های اجتماعی ارائه کرد و گفت :طبق
آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر دو میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد
داریم .آخرین آمار خودکشی  ۵.۵فوت به ازای ۱۰۰هزار نفر است
ولی در دنیا از کمترین میزانها است و در  ۱۶۰کشور رتبه  ۱۰۵را
داریم .ولی باز باید روی عوامل کار کنیم .چندین مطالعه درباره روابط
نامتعارف جنسی در حال انجام است .حدود  ۱۲میلیون حاشیهنشین
داریم .البته آمارها متفاوت و کیفیت زندگی ها نیز در این نواحی فرق
می کند .برای هر آسیبی باید روند و مختصات کمی و کیفی را نیز
بررسی و تحلیل کنیم .به گزارش ایسنا ،محمد کاظمی ،نایب رئیس
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه درباره
الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت :کودکان و نوجوانان
بیشتر در مخاطره آسیبهای اجتماعیاند .از مدت ها قبل این بحث

مطرح بود که قانونی جامع داشته باشیم تا از این قشر حمایت کند.
وی افزود :قوه قضائیه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان را
ارائه داد و به مجلس نهم تقدیم کرد .این الیحه در مجلس دهم در
کمیسیون قضایی مورد بحث قرار گرفت و کمیتههای مختلفی روی
مواد این الیحه کار کردند .این الیحه تصویب شده و برای بهرهکشی،
خرید و فروش اطفال ،سوء استفاده از نوجوان برای خرید و قاچاق
ت سختی پیش بینی شده لست .کاظمی
مواد ،هرزهنگاری و ...مجازا 
درباره مجازات محرومیت از تحصیل از سوی خانواده گفت :اگر
والدینی فرزندشان را به مدرسه نفرستد و یا گواهی تولد ثبت نشود،
بهزیستی و نیروی انتظامی مراتب را به قوه قضائیه اطالع میدهند.
یک دفتر حمایت از اطفال در دادگستریها در قانون دیده شده تا
وضعیت مخاطره آمیز کودکان را کنترل کنند .بر این اساس شعبات
ویژه پیگیری میکنند و زمینه ادامه تحصیل کودک را فراهم میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد :حتی اگر آموزش و
پرورش نیز مطلع شود کودکی از تحصیل محروم شده به ماگزارش
دهد ،بررسی می کنیم .وی افزود :اگر مدرسهای دریابد والدین مانع
حضور کودک شده باید به دفتر حمایت اطالع دهند ،البته این قانون
بتازگی تصویب شده و بتدریج دفاتر تشکیل و توسعه می یابند .اکنون
این قانون الزم االجراست.

معاون ستاد مبارزه با موادمخدر اعالم کرد
معاون اداری ،مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات
ستاد مبارزه با مواد مخدر در کاهش مصرف مواد پرخطر گفت :بر همین اساس
مصرف شیشه در کشور از  ٢۵تا  ۲۸درصد به  ٨درصد کاهش یافته و از رتبه
سوم مصرف مواد به رتبه دوم رسیده است.
به گزارش ایسنا ،نجیب حسینی در مراسم تودیع و معارفه دبیرکل ستاد مبارزه با مواد
مخدر با بیان اینکه یکی از نخستین سیاستهای رحمانیفضلی ،دبیرکل سابق ستاد طی
 ۵سال گذشته این بود که باید از حداکثر ظرفیتها استفاده کنیم گفت :اولین اقدام وی
تمرکز بر اجرایی کردن سیاستهای کلی مقام معظم رهبری بوده که طی آن  ۲۰جلسه
مشترک با نهادهای مختلف برگزار شد .این سیاست ها بسیار جامع و کامل بودند.
وی افزود :رحمانی فضلی معتقد بودند که مبارزه صرفا امنیتی و انتظامی نیست ،با این

کاهش مصرف شیشه از  ۲۸به  ۸درصد

وجود طی این مدت کشفیات مواد مخدر تا  ۴۴درصد رشد داشته است .در حال حاضر
 ۹۸درصد مردم جامعه سالم هستند و اگر خوب عمل کنیم این تعداد افراد سالم به کمک
 ۲درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر میآیند به همین دلیل بر استفاده از ظرفیت
سازمانهای مردمنهاد تاکید شده است .معاون اداری و امور مالی و مجلس ستاد مبارزه با
مواد مخدر با بیان اینکه در مدت  ۵سال اخیر هزار سمن به تعداد سازمانهای مردم نهاد
افزوده شده است،گفت :از آغاز فعالیت ما ظرفیت نگهداری از معتادان متجاهر  ۱۷هزار نفر
بود که در حال حاضر به  ۸۱هزار نفر در سراسر کشور رسیده و این افزایش ظرفیت با کمک
سازمانهای مردم نهاد اتفاق افتاده است .همچنین در تهران تنها  ۴۰۰نفر ظرفیت دولتی
برای نگهداری معتادان وجود داشت که این میزان به  ۸۰۰۰نفر ظرفیت افزایش یافته است.
حسینی با بیان اینکه در هیچ دورهای از تشکیل دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

مانند این دوره شاهد همراهی و همکاری استانداران کشور نبودهایم ،اظهار کرد :نکته مهم
دیگر تشکیل ساختار اداری در دستگاههای اجرایی کشور است که این اتفاق امروز محقق
شده است .همچنین آقای علی الریجانی در مجلس در دو سال اخیر مشاور مبارزه با مواد
مخدر منصوب کردند همچنین سطح همکاریها با سیستم قضایی به باال ترین شکل
ممکن رسیده است.
ی فضلی ایجاد حساسیت بین سران قوا هیات
وی با تاکید بر اینکه از دیگر اقدامات رحمان 
دولت در حوزه مواد مخدر بوده است تصریح کرد :بر این اساس اطالعات به شکل شفاف
و روشن در دسترس عموم قرار گرفته است چرا که آقای رحمانی معتقد هستند موضوع
محرمانه ای با مردم نداریم و این حساسیت نیز به دلیل اطالعرسانی دقیق و شفاف ایجاد
شده است.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطالعیهای به دارندگان
خودروهایی که بدهی آنها بابت عوارض طرح ترافیک به بیش از یک
میلیون تومان رسیده است ،هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطالعیهای
اعالم کرد :به اطالع شهروندان و دارندگان خودروهای شخصی میرساند؛ در سال
جاری تردد غیرمجاز در محدودههای طرح ترافیک و زوج و فرد (روزهای مخالف
پالک) صرفا موجب جریمه راهنمایی و رانندگی نمیشود و عالوه بر آن ،بدهی
عوارض خودرو به شهرداری را نیز به همراه خواهد داشت .این موضوع باعث شده که
شرایط برای رعایتکنندگان قانون آسانتر و برای متخلفان سختتر شود.
با وجود آنکه در شش ماه اخیر اکثر شهروندان با ضوابط جدید طرح ترافیک آشنا
شده و توانستهاند رفت و آمد خود به محدودهها را با آن تطبیق دهند ،متأسفانه برخی
هنوز تصور میکنند ورود غیرقانونی به نفع ایشان است و صرفا موجب جریمه ۲۰
هزار تومانی خواهد شد؛ حال آنکه در ضوابط جدید ،جریمه جدا از عوارض تعریف
شده است و متخلفان باید بدهی عوارض خود را نیز پرداخت کنند.
در این اطالعیه آمده است که دارندگان خودروهایی که تاکنون بهطور غیرمجاز در
محدودههای طرح تردد داشتهاند و بدهی آنها در حال اضافه شدن است ،میتوانند با
مراجعه به سایت «تهران من» به نشانی  my.tehran.irیا استعالم از کد دستوری
* #3*3*137از میزان بدهی خودرو بابت طرح ترافیک مطلع شوند و در همان
سایت نسبت به پرداخت یکباره یا تدریجی آن اقدام کنند.
دارندگان خودروهایی که بدهی آنها از یک میلیون تومان فراتر رفته است نیز
 ١٠روز مهلت دارند که برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند .در غیر این صورت،
مشخصات خودروی آنها برای اعمال قانون و توقیف به پلیس راهور ارسال خواهد شد.
از آنجا که در سال جاری درآمدهای ناشی از طرح ترافیک صرف توسعه حمل و
نقل عمومی و بهبود وضعیت ترافیک و آلودگی هوای شهر میشود و سازمان حمل و
نقل و ترافیک از عموم شهروندان دعوت میکند که با پرداخت به موقع عوارض خود،
شهرداری را در رسیدن به این هدف یاری کنند.
کاهش معلمان ارزبگیر مدارس خارج به  ۲۵۰نفر

تشکیل کالسهای مختلط در پی کاهش نیرو
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و
پرورش با اشاره به کاهش معلمان ارزبگیر خارج از کشور از  ۴۰۰به  ۲۵۰نفر،
از مختلط و چندپایه شدن برخی کالسهای درس خبر داد.
غالمرضا کریمی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به پرسشی پیرامون تاثیر هجمه و
دشمنیهای اخیر امریکا با ایران بر روند فعالیت مدارس خارج از کشور ،اظهار کرد:
هیچ مدرسهای نبوده که به علت تحوالت اخیر تعطیل شده باشد .وی افزود :تقریبا
همه مدارس ما افتتاح و از ابتدای مهر ماه مشغول آموزش شدند .رئیس مرکز امور
بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه البته حجم
نیروهای اعزامی ما به مدارس خارج از کشور کاهش یافته است ،گفت :به عنوان مثال
اگر مدرسهای باالی  ۲۰دانش آموز داشت و میتوانستیم سه تا چهار دبیر در آنجا
داشته باشیم ،شمار دبیران به یک مورد کاهش یافته است .کریمی ادامه داد :کاهش
شمار معلمان ،مدارس را با چالش مواجه میکند ،اما در تالشیم آموزش الکترونیک
و مجازی را توسعه دهیم و معلمان بتوانند در دروس تخصصی از آموزش آنالین و
آفالین استفاده کنند .وی با اشاره به اینکه حدود  ۷۰۰نیرو داشتیم که حدود ۴۰۰
نفر آنها ارز بگیر بودند ،گفت :از شمار معلمان ارزبگیر حدود  ۲۵۰نفر در مدارس
خارج باقی ماندهاند و مابقی به ایران بازگشتهاند .رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چه تعداد از معلمانی که
در سال جاری در آزمون اعزام به خارج از کشور پذیرفته شدند ،توانستهاند به مدارس
خارج بروند ،اظهار کرد :اعزام بسیار محدود بود و کمتر از  ۳۰نفر را اعزام کردیم.
کریمی درباره مشکالت کاهش نیروی انسانی و راهکارهای آن نیز گفت :تمهیداتی
اندیشیدیم ،در برخی نقاط کالسها را مختلط و چند پایه کردیم تا مدرسهای تعطیل
نشود و بتوانیم با حداقل استانداردها مدارس را فعال نگه داریم.

