
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اعالم کرد

آمار دانش آموزان فوتی و مصدوم در حوادث اردوهای دانش آموزی طی ۴ سال گذشته

دریادار خانزادی:
رزمایش مشترک دریایی با روسیه؛بزودی

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و 
مقابله با دزدان دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی و 

در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفتگو با خبرنگار 
مهر، درباره گسترش روابط نیروی دریایی ارتش با نیروی دریایی روسیه اظهار 
داشت: همکاری بین دو نیروی دریایی ایران و روسیه و همچنین نیروهای دریایی 

منطقه خزر طی سال های اخیر به شدت تعمیق یافته است.
وی افزود: در خزر روابط پایدار بسیار خوب و منظمی داریم که امروزه می توان 
گفت یک شکل سنتی به خودش گرفته است و کشورهای این منطقه به خوبی 
همدیگر را در این فضا درک می کنند. خزر یک دریاچه بسته است و امنیت آن را 

کشورهای منطقه برقرار کردند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در خزر اجازه حضور هیچ نیروی 
فرامنطقه ای را نمی دهیم و قطعا با این موضوع برخورد می کنیم گفت: خزر 
دریای صلح و دوستی است و همه کشورهای پیرامونی آن همین رویکرد را 

دنبال می کنند.
وی برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه در آینده را یکی دیگر از 
زمینه های گسترش همکاری های دو جانبه دانست و اظهار کرد: رزمایش های 
مشترک میان ایران و روسیه، قطعا ما را به یک سطح باالتری از همکاری در دریا 
در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی خواهد رساند. قطعا رزمایش های امداد 
و نجات، تاکتیکی و مقابله با دزدی دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه 

برنامه ریزی و در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
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صفحه 7

 کره شمالی متعهد
آمریکای بی اعتماد

کره شمالی در سال 2018 از هرگونه آزمایش اتمی و موشکی بالستیک خودداری کرد
صفحه 4

جدیدترین اقدام پاکستان
برای واردات گاز از ایران

پاکستانی ها 2۳ سال است به تعهدات خود عمل نکرده 

نرده های بین مردم و مسئوالن را باید  برداشت!
حاشیه ای بر برداشته  شدن نرده های نماز جمعه تهران

مسئوالن باید سختی زندگی در نقاط محروم را از نزدیک لمس کنند و بدانند 
که مردم در این شرایط چه نیازهایی دارند، مسئوالن باید از طریق وسایل حمل 
و نقل عمومی جا به جا شوند تا بفهمند طعم استفاده نکردن از امتیازات ویژه 
مربوط به بهره گیری از خودروهای دارای مجوزات خاص برای عبور و مرور 
چگونه است، مسئوالن باید خود خرید کنند تا از نزدیک در جریان افزایش هر 
روزه قیمت ها و سختی هایی را که مردم به ویژه قشرهای ضعیف جامعه از این 

وضعیت نابسامان تحمل می کنند، متوجه بشوند. پس از آنکه سال گذشته ائمه 
جمعه برخی شهرهای کشور، خواستار برداشته شدن نرده های جداکننده بین 
مردم و مسئوالن شدند، با برگزاری اولین نماز جمعه توسط خطیب جوان و تازه 
منصوب از سوی رهبر انقالب به امامت جمعه تهران، نرده های جداکننده مردم 
و مسئوالن در نماز جمعه پایتخت نیز برداشته شد تا بسیاری از این رویه خوب 
و مردمی شکل گرفته حمایت و قدردانی کنند. به گزارش »تابناک«؛ پس از 

آنکه در روز اول انجام این اقدام یعنی جمعه گذشته، سیل تبریک و تهنیت ها و 
قدردانی ها از این اقدام که فاصله بین مردم و مسئوالن را حداقل در نماز جمعه 
کم و کمتر می کند، فرصتی در برخی رسانه ها و توسط برخی صاحب نظران و 
فعاالن سیاسی ایجاد شد تا این موضوع را دقیق تر به واکاوی و تحلیل بگذارند 

و برخی مطالب را در حاشیه این موضوع بیان کنند.

رئیس جمهور ایده آل مصباح یزدی کیست؟
نگاهی به سخنان تازه آیت اهلل مصباح یزدی
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صفحه ۳

مجلس در بررسی بودجه دقت کندتبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع 
یک کارشناس اقتصادی: شرکت های دولتی حیاط خلوت هستندبا تصویب مجلس؛

رییس شورای اسالمی شهر تهران 
خبر داد

محمد عزیزی؛ مدیر مسئول نشر روزگار 
در گفتگو با اتحاد ملت:

نامگذاری خیابانی 
به نام شهدای 

سانچی

صنعت نشر
رو به

انقراض است
صفحه 6 صفحه ۳

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آمار 
دانش آموزان فوتی و مصدوم در حوادث اردوهای 

دانش آموزی طی 4 سال گذشته را اعالم کرد.
علیرضا کاظمی )معاون پرورشی و فرهنگی آموزش 
و پرورش( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آمار 
دانش آموزان فوتی در اردوهای دانش آموزی از سال ۹۳ 
تاکنون گفت: در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در روز چهارشنبه 
۱۴ اسفندماه ۹۳ حادثه ای داشته ایم که بر اثر برخورد یک 
دستگاه کامیون با اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در 
مسیر یزد به میبد رخ داد که در این حادثه ۱۲ دانش آموز 

مصدوم شدند، اما خوشبختانه فوتی نداشت.
او با اشاره به حادثه مهریز گفت: یک حادثه دیگر در 
اردیبشهت ماه سال ۹۴ در شهرستان مهریز در یک اردوی 
یک روزه رخ داد. مسئوالن اردو دانش آموزان را به حوالی 
دریاچه غربالیزه برده بودند که یکی از دانش آموزان در 

دریاچه غرق شد و جان باخت.
ادامه  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
داد: در سال ۹۵ - ۹۶ حادثه  اردوی پشتازان و فرزانگان 
سازمان دانش آموزی در هرمزگان در جاده داراب استان 
فارس رخ داد. این حادثه در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۹۶ 
رخ داد که ۹ دانش آموز فوت و ۳۴ نفر مصدوم شدند. 
همچنین سه نفر از دانش آموزان نیز در این حادثه دچار 
نقص عضو شدند، البته مصدومانی هم بودند که درمانشان 

به صورت سرپایی انجام شد.
کاظمی در خصوص اردوهای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 
گفت: در سال ۹۶- ۹۷ چهار حادثه اتفاق افتاد که در 
یکی از آنها حادثه اردوی راهیان نور استان البرز در محور 
کمربندی سوسنگرد - اهواز در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ بود 
که چهار فوتی داشت که شامل سه نفر دانش آموز و یک 
نفر معلم بود. همچنین یک حادثه تصادف در اردو استان 

خراسان رخ داد که خوشبختانه فوتی نداشت.
احمد در سال  بویر  و  استان کهکیلویه  به حادثه  او 
۹۶ـ۹۷ اشاره کرد و گفت: حادثه بعدی که در سال ۹۶-
۹۷ رخ داد، اردوی درس آمادگی و دفاعی در کهکیلویه و 
بویر احمد بود که یک نفر فوتی داشت. این حادثه به این 
صورت بود که قبل توقف کامل ماشین دانش آموز پیاده 
می شود که همین بی احتیاطی منجر به مرگ او شد، 
یعنی حادثه رانندگی نبود ه است.عالوه بر اینها در سال 
۹۶-۹۷ یک حادثه هم در جشنواره فرهنگی و هنری 
در لرستان بود که البته در آنجا هم فوتی نداشته ایم، 
دانش آموزان  با  این حادثه یک دستگاه مینی بوس  در 
برخورد می کند که فوتی هم نداشته و فقط در این حادثه 
چهار دانش آموز مصدوم شدند که درمانشان به صورت 

سرپایی انجام شد.
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اضافه 
کرد: یک اتفاق دیگر هم در ۱۸ مهر ماه سال ۹۸-۹۷ 

امسال و در چهار ماهه گذشته اتفاق افتاد که مربوط به 
اردوی راهیان نور آذربایجان شرقی کمربندی تبریز بود که 
بر اثر لغزندگی جاده رخ داد. در این حادثه نیز دو نفر از 
دانش آموزان آذربایجان شرقی فوت کردند، البته در میان 
مصدومان این حادثه نیز نقص عضوی وجود نداشته است، 
همچنین آنهایی که هم مصدوم شده بودند به صورت 

سرپایی مداوا شدند.
کاظمی در خصوص آمار کلی مصدومان گفت: وقتی 
تمام کسانی که در یک ماشین هستند و حادثه ای رخ 
می دهد تقریبا همه به نوعی مصدوم اعالم می شوند حاال 
برخی به صورت سرپایی و برخی هم در درمانگاه درمان 
می شوند. ما آمار دقیقی از مصدومان واقعی حادثه نداریم، 
اما همین مصدومان واقعی تعدادشان کم است. کسی که 
حتی یک روز هم در بیمارستان بخوابد نامش مصدوم 
است، اما مصدومی که نیاز به مداوا داشته باشد، شاید 
چهار و پنج نفر هم بیشتر نشود. به طور مثال در همان 
حادثه داراب شاید دو سه نفر مصدوم واقعی بودند و نیاز 

به درمان داشتند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در پایان 
اظهار داشت: در حادثه آذربایجان شرقی  نیز حدود هفت، 
هشت نفر چند روزی در بیمارستان بستری بودند که 
برخی هم عمل  جراحی داشتند و خوشبختانه از خطر 

عبور کردند.


