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وضعیت دارو و درمان مبتالیاِن آسم و توصیه وزارت 
بهداشت

به  اشاره  بهداشت ضمن  وزارت  تنفسی  مزمن  بیماری های  اداره  رییس 
وضعیت دارو و درمان مبتالیان آسم و آلرژی، در عین حال بر لزوم تقوت 
آموزش های خود مراقبتی به بیماران تاکید کرده و این موضوع را از سیاست های 

مهم سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت خواند.
دکتر مهدی نجمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بیماری آسم و وضعیت 
تأمین داروی این بیماران در شرایط تحریم ها، گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی 
بر کمبود داروهای بیماران آسم و آلرژی گزارش نشده است. البته بخش زیادی 
از داروهای موردنیاز این بیماران در داخل کشور و توسط صنایع دارویی داخلی 
تولید می شود، به همین دلیل از این نظر آنچنان به داروهای خارجی وابسته 

نیستیم.
روند  مثبت  اثرگذاری  در  آموزشی  مباحث  تقویت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
درمان بیماری گفت: درصد قابل توجهی از بیماران آسم و آلرژی نحوه صحیح 
استفاده از داروی استنشاقی را نمی دانند و بخشی از این اتفاق به علت ضعف 
آموزش پزشکان به بیماران و یا کم توجهی بیمار در استفاده صحیح دارو است 

که سبب می شود از نقش مهم دارو در کنترل درمان خود غافل شوند.
نجمی ادامه داد: به طور مثال سال هاست توصیه می کنیم بیماران آسم، 
داروهای استنشاقی را از طریق محفظه مخصوص استفاده کنند، اما باز هم 
شاهدیم افراد از طریق دهانی اقدام به مصرف اسپری می کنند؛ در حالی که 
وقتی از محفظه استفاده شود دوز موثرتری که از دارو به ریه می رسد تا 
حدود پنج برابر افزایش می یابد. توانمندسازی بیمار برای از خود مراقبتی توسط 
اقدامات آموزشی یکی از اهداف وزارت بهداشت است. بیمار باید مراقبت از 
خود را در کنترل بیماری، مصرف دارو و پرهیز از قرار گیری در محیط هایی که 

عوامل آلرژن در آنجا زیاد است را بداند.
نیز  جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از  آموزش  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
سیاستی مهم تلقی می شود، گفت: در سطح ملی و در سطح فردی آموزش از 
برنامه های اصلی وزارت بهداشت است. کنترل بیماری آسم برای گروه های در 

خطر مانند رانندگان و کارگران صنایع و سایر مردم مهم است.
مقاومت  بحث  بهداشت،  وزارت  تنفسی  مزمن  بیماری های  اداره  رئیس 
دارویی در بیماران آسم و آلرژی را آنچنان مطرح ندانست و افزود: در برخی 
موارد شدت بیماری به جایی می رسد که شاید دیگر درمان های دارویی رایج 
پاسخ گو نباشد. در پزشکی به روند درمان آسم واژه پلکانی اطالق می شود؛ 
چراکه در صورت بهبود فرد، داروی تجویز شده کاهش و در صورت شدت 
بیماری، داروی تجویز شده کاهش می یابد و مانند آنتی بیوتیک ها پس از 

مدتی مصرف، مقاومت دارویی ایجاد نخواهد شد.
وی در خصوص عوارض داروهای آسم و آلرژی که در آنها کورتن مصرف 
می شود، گفت: امکان ابتالء به پوکی استخوان و چاقی در دوزهای خوراکی این 
داروها دیده می شود. دوز استنشاقی کورتن که در درمان آسم از آن استفاده 
می شود، بسیار ناچیز بوده و امکان اینکه منجر به عوارض یاد شده شود، 
کم است. همچنین موارد تزریقی داروهای کورتن دار که در آسم های شدید 

مصرف می شود، می تواند عوارض یاد شده را قوت بخشد.
وی در پایان بیماری آسم را با ریشه ژنتیکی معرفی کرد و افزود: کسانی که 
سابقه فردی و خانوادگی ابتالء به آلرژی های فصلی، پوستی و … دارند، در 
معرض ابتالء به این بیماری هستند. آسم و آلرژی تحت تأثیر یک سری عوامل 
محیطی هم مانند گرد و خاک، گرده گیاهان، مواد شیمیایی، شوینده ها، موی 
حیوانات خانگی و....به وجود می آید، اما از همه مهم تر عوامل ژنتیکی است.

مدارس به شادی های کودکانه جهت دهند
یک کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه مدرسه نتوانسته همپای 
سرعت شبکه های مجازی، برای تربیت دانش آموزان حرکت کند و چیزی 
تحت عنوان برنامه شاد در کالس ها تعریف نشده است تاکید کرد که باید 
به شادی های کودکانه جهت داده شود و برنامه های مفرحی با حفظ اصول 

تربیتی در قالب فوق برنامه برای کودکان در مدارس تدارک دیده شود.
مهین برخورداری در گفت وگو با ایسنا، با طرح این پرسش که آیا اسناد 
باالدستی به موضوع شادی برای کودکان و نوجوانان پرداخته اند؟ اظهار 
البته هدف  برنامه شاد تعریف نشده است.  کرد: چیزی تحت عنوان 
غایی سندتحول بنیادین دستیابی به حیات طیبه و قرب الی الله است که 

می توان ذیل آن برنامه های فرحبخش سالم طراحی و اجرا کرد.
وی افزود: بخش عمده ای از برنامه ها و رویه های حاکم بر آموزش و 
پرورش از سال ها قبل و از بیرون به آن تحمیل شده و منحصر به این 
دولت و آن دولت نیست. ممکن است وزیری بیاید و کارهایی انجام دهد 

که آن هم بعضاً با مخالفت هایی روبرو می شود.
این دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با بیان اینکه برنامه درسی رسمی 
مدارس مشخص است و دانش آموزان در طول هفته دروسی چون هنر و 
ورزش دارند که معموالً به آنها آنطور که باید و شاید توجه نمی شود عنوان 
کرد: برپایی کاروان های شادی، جشن و سرور را در برنامه رسمی مدارس 

کمتر شاهدیم و برنامه های تدوین شده مطابق نسل امروز ما نیست.
برخورداری ادامه داد: برنامه آموزشی امروز  دهه هشتادی ها، متناسب 
با دوره دهه شصتی هاست. سیستم آموزشی حرکت کند و الک پشتی دارد 
در حالی که نسل امروز با فضای مجازی مانوس است و مدرسه نتوانسته 
همپای سرعت شبکه های مجازی، برای تربیت دانش آموزان حرکت کند. 
متاسفانه نظام آموزشی ما عقب تر است. وی با اشاره به برنامه های درسی 
کسل کننده در مدارس و اکراه برخی دانش آموزان برای رفتن به مدرسه 
عنوان کرد: اگر مدرسه برنامه شاد داشته باشد به افزایش عالقه مندی 
آنها به مدرسه کمک می کند. آن ترانه های مبتذل هم که اخیراً در مدارس 
همخوانی می شد چیزی بود که از خانه و از دل جامعه به مدرسه رفته و 
احتماالً مدیر و معاون مدرسه به آن تن داده اند. به هر حال باید بپذیریم 
که نسل امروز، به اصطالح بله قربان گو نیست و اگر چیزی را یاد گرفته 
باشد در مدرسه تکرار می کند. این کارشناس تعلیم و تربیت ادامه داد: 
وقتی در مدرسه برنامه شاد وجود ندارد، دانش آموز به روش های دیگر و 

از جای دیگر شادی را به مدرسه و جمع دوستانه اش می برد.
برخورداری با بیان اینکه مدرسه به آموزش مهارت های زندگی و حقوق 
شهروندی فکر نکرده و بیشتر روی آموزش متمرکز شده است تاکید کرد: 
وقتی خوراک مناسب فرهنگی تهیه نمی کنیم نتیجه اش روی آوردن به 
موسیقی های مبتذلی است که آسیب های فراوان بسیاری دارد و در هیچ 
کجای دنیای پذیرفته نیست که کودک هشت، ۹ ساله چنین موسیقی هایی 

را بشنود و تکرار کند.

اخبار
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همکاری پلیس با دو اپلیکیشن مسیریاب ایرانی برای کاهش ترافیک پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیروی انتظامی 
گفت: مرکز پایش فضای مجازی برای مقابله با قاچاق 
در  پلیس  تا  شود  می  اندازی  راه  زودی  به  ارز  و  کاال 
راستای تدابیر رهبر معظم انقالب برای تشدید مبارزه با 

قاچاق در فضای مجازی احاطه بیشتری داشته باشد.
سرهنگ سهراب بهرامی روز یکشنبه در گفت و گو با 
ایرنا در ارتباط با تدابیر رهبر معظم انقالب در تشدید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و برنامه های پلیس مبازره با 
قاچاق کاال و ارز، افزود: مقرر شده است تا این پلیس 
در گمرکات کشور برای همکاری با سازمان های متولی 
به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز مستقر 

شود.
سازمان  قاچاق  با  مقابله  بر  تمرکز  داد:  ادامه  وی 
با  کاالهای  های  محموله  کشفیات  افزایش  و  یافته 
ارزش باالی 500 میلیون تومان نسبت به وضعیت سال 
قاچاق،  های  شبکه  انهدام  و  شناسایی  بر  تمرکز   ،۹7
تعامل و همکاری با دستگاه های متولی، همکاری در 
منظور  به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  های  ماموریت 
همسوسازی و هم افزایی توان عملیاتی، آسیب شناسی 
و ارایه راهکارهای اجرایی به منظور تصمیم سازی برای 
مسئوالن ذی ربط اقتصادی از دیگر برنامه های آینده 

این پلیس برای مقابله با قاچاق کاال و ارز است.
قاچاق  گیری  شکل  بسترهای  شناسایی  بهرامی، 
کاال، هم افزایی توان عملیاتی پلیس مبارزه با قالچاق 
کاال و ارز با استفاده از ظرفیت های پلیس گمرک در 
پیگیری  قاچاق،  کالن  های  شبکه  انهدام  و  شناسایی 
و تسهیل  برای شفافیت  امور گمرکی  قانون  و اصالح 
تجارب  از  بهره گیری  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مقابله  در 
با  ارز  و  با قاچاق کاال  امر مبارزه  کشورهای موفق در 
برگزاری جلسات مشترک و بازدیدهای میدانی و ارتقا 
سطح دانش تخصصی کارکنان را از دیگر برنامه های 

آینده این پلیس برشمرد.
 کشف محموله های کالن و سازمان یافته

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی نیروی 
انتظامی به کشف محموله های کالن و سازمان یافته 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و از رصد 42 

درصدی تعداد پرونده های متشکله کالن خبر داد.
سرهنگ بهرامی اشاره ای به آمار کشف محموله های 
کالن و سازمان یافته نکرد و گفت: تغییر رویکرد مقابله 
از  گیری  بهره  با  به سیستمی  از سنتی  کاال  قاچاق  با 
سامانه های کنترلی در پایش محموله های جاده ای از 
اقدامات مهم پلیس در مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.

وی، اجرای طرح های عملیاتی سراسری، منطقه ای 
و استانی در راستای تشدید مقابله با قاچاق کاال را از 
دیگر اقدامات پلیس در راستای تشدید مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز عنوان کرد.

 استقرار پلیس در مبادی مجاز رسمی
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی نیروی 
انتظامی افزود: همچنین در راستای اجرای فرمان مقام 
معظم رهبری و دستور رئیس جمهوری، طرح استقرار 
نیروی انتظامی در مبادی مجاز رسمی برای پیشگیری و 
مقابله با قاچاق کاال و ارز اجرا می شود تا در پیشگیری 

از ورود قاچاق بهتر و موثرتر اقدام کنیم.
بهرامی به فعالیت های آموزشی مبارزه با قاچاق اشاره 
کرد و افزود: 6 مرحله کارگاه آموزشی تخصصی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با حضور کارکنان رده های اجرایی و 
نشست های منطقه ای از فعالیت های آموزشی نیروی 
انتظامی برای مقابله با قاچاق کاال و ارز نیز برگزار شد.
 ابالغ شیوه نامه حمل و نگهداری دام زنده به استان 

ها
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی نیروی 
اقدامات  تشدید  مرحله،  چندین  طی  گفت:  انتظامی 
کنترلی برای جلوگیری از خروج کاالهای رسمی به استان 
ها و شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نگهداری دام 
 2 ماده  موضوع  با  کشور  سراسر  های  استان  به  زنده 
دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز، ابالغ شد.

و  موانع  همچنین  کرد:  اضافه  بهرامی  سرهنگ 
مشکالت وضعیت رسیدگی به پرونده های قاچاق دام 
کننده  رسیدگی  مراجع  به  و  احصا  اساسی  کاالهای  و 

اعالم شد.
منظور  به  کنترلی  و  عملیاتی  اقدام  کرد:  تاکید  وی 
های  استان  در  اساسی  کاالهای  خروج  از  جلوگیری 

مرکزی و مرزی نیز تشدید شد.
 رفع تشریفات زائد اداری در صادرات و واردات کاال

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ارتباط با 
انتظارات پلیس از سایر دستگاه ها برای تسهیل مبارزه 
در  اداری  زائد  تشریفات  گفت:  ارز،  و  کاال  قاچاق  با 
منظور  به  کشور  در  کاال  واردات  و  صادرات  سیستم 
قانونی  واردات و صادرات  به  اقتصادی  فعاالن  ترغیب 

باید رفع شود.
سرهنگ بهرامی اضافه کرد: همچنین باید زیرساخت 
و بسترهای مناسب برای اجرای کامل مفاد قوانین فراهم 
و خألهای قانونی رفع شود، اشتغال مولد و بازار کار به 
ویژه در مناطق مرزی به منظور کاهش انگیزه ارتکاب 
قاچاق فراهم و فرایند گردش پول و کاال در کشور به 
منظور امکان رصد آنها شفاف شود و نیز احکام قضایی 
متناسب صادر و قضات به مستندات موجود در پرونده 

ها توجه کنند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز اضافه کرد: 
برای  توزیع  نظام  در  کاالها  رهگیری  برای  الزم  بستر 
از تولیدات  ایجاد شود و  تا توزیع  کنترل فرآیند تولید 

داخلی حمایت هدفمند صورت گیرد.
تبلیغات  در  اجتماعی  مشارکت  بهرامی،  سرهنگ 
همه جانبه برای پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی 
و هدفمند کردن امر مبارزه در دستگاه های متولی را 
از دیگر انتظارات پلیس در مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

برشمرد.
»رونق  عنوان  با  امسال  شعار  تحقق  راستای  در 
تولید« و تدبیر مقام معظم رهبری بر تشکیل پلیس 
امنیت اقتصادی و بنا بر حساسیت و اولویت موضوع 
هدف  با  اقتصادی  امنیت  پلیس  کشور،  اقتصاد 
پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی تشکیل شد و 
امنیت  پلیس  به عهده گرفت.  را  این وظیفه خطیر 
اصلی  و  ترین  تخصصی  عنوان  به  اکنون  اقتصادی 
سطح  در  اقتصادی  جرائم  به  رسیدگی  واحد  ترین 
کشور فعالیت خود را آغاز کرده است و پلیس مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به عنوان یکی از زیرمجموعه های 

این پلیس فعالیت می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از امضای تفاهم 
اپلیکیشن  دو  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  میان  نامه 

مسیریاب ایرانی خبر داد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز تفاهم نامه همکاری علمی-

اطالع رسانی بین پلیس راهور تهران بزرگ و مسیریاب های 
داخلی در مرکز فرماندهی پلیس راهور تهران امضاء شد.

این تفاهم نامه جهت تسهیل تردد رانندگان، مدیریت 
سفر، مدیریت زمان جهت انجام سفرهای درون شهری 

به  رسانی  اطالع  منظور  به  همچنین  و  برون شهری  و 
شهروندان و مسافران پایتخت از اجرای طرح های مختلف 
ترافیکی و اقدامات ترافیکی در سطح شهر، تفاهم نامه ای 
را با مسیریاب های تولید داخلی کشور »بلد« و »نشان« 

امضاء شده است.
سردار محمدرضا مهماندار -رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران- پس از امضای این تفاهم نامه در باره مفاد 
آن اظهار کرد: به منظور استفاده از ظرفیت های داخلی 
به خصوص در حوزه IT بنا گذاشته ایم از مسیر یاب های 
داخلی که جوانان وطن با همت بلندشان تولید کردند 

استفاده کنیم.
کاستی  و  کم  داخلی  مسیریاب های  اینکه  بیان  با  ی 
نسبت به مسیر یابی های خارجی ندارند گفت: جوانان ما 
توانسته اند این مسیر یابها را مناسب سازی و بومی کنند 

بنابراین حمایت از آنها نیز یکی از وظایف ماست.
رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به ترافیک شهر تهران 
گفت: شهر تهران روزانه ٢٠ میلیون تردد اتفاق می افتد، 
طبیعی است که برای کنترل این حجم از ترافیک نیازمندیم 

تا از توانایی های حوزه IT و ITS استفاده کنیم.
وی افزود: استفاده از این اپلیکشن های داخلی می تواند 
موجب کاهش زمان سفر شود و ترافیک را نیز هدایت می 
کند. به شهروندان توصیه می کنیم تا از مسیریاب های 

داخلی استفاده کنند چرا که این اپلیکیشن ها عالوه بر 
اینکه زمان سفر را کاهش خواهد داد ویژگی های دیگری 

نیز دارد.
سردار مهماندار با بیان اینکه امروز بعد از مطالعات زیاد 
تصمیم گرفتیم همکاری دو طرف را با دو اپلیکیشن داخلی 
آغاز کنیم گفت: یکی از اهداف ما حمایت از تولید داخلی 
پلیس  بین  اطالعات  تبادل  نیز  ما  دیگر  هدف  و  است 

راهنمایی و رانندگی و این مسیریاب ها است.
وی با اشاره به ممنوعیت و محدودیت های تردد و بستن 
خیابان هایی که روزانه در سطح شهر ایجاد می شود انجام 
می شود گفت: تمام این مسائل باعث ایجاد اختالل می 
شود اما هر چقدر که ارتباط بین پلیس راهنمایی و رانندگی 
اطالعات  می توانید  یابد  افزایش  اپلیکیشن  دو  این  در 
زمان  کوتاه ترین  در  را  مسیرها  در  ایجاد شده  تغییرات 
به مردم اطالع داد که این موضوع می تواند یک برتری 

نسبت به مسیریابهای خارجی باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه 
یک  مسیریاب  های  اپلیکیشن  با  پلیس  آنالین  ارتباط 
مزیت است گفت: با افزایش ارتباط میان پلیس راهنمایی 
و رانندگی و مسیریاب ها دقت به شدت افزایش خواهد 
یافت و اطالعات به روز رسانی سریع تری خواهند داشت.

نامه  تفاهم  این  امضای  دیگر  هدف  به  اشاره  با  وی 

اهدف  از  یکی  گفت:  اپلیکیشن  دو  این  و  پلیس  میان 
دیگر استفاده از اطالعات برای رفع نقاط گلوگاهی نقاط 
است  شهر  سطح  در  ترافیکی  مشکالت  و  حادثه خیز 

همچنین می تواند باعث کاهش ترافیک نیز بشود.
بینی  پیش  نیز  بعدی  هدف  افزود:  مهماندار  سردار 
پذیری ترافیک است تا بر اساس مدل های سفر در داخل 
شهر و مکان های خاص پیش بینی ها را به شهروندان 

ارائه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه همکاری بین پلیس ناجا و اینبار 
اپلیکیشن گامی برای کاهش ترافیک است گفت: آمادگی 
را  الزم  توانایی های  نیز  دیگر  شرکت های  اگر  که  داریم 
داشته باشند با آنها همکاری کنیم به طور قطع تجربه 
استفاده از این برنامه ها نشان خواهد داد که ترافیک با رفع 

مشکالت ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد.
های  کشور  اینکه  بیان  با  تهران  راهور  پلیس  رئیس 
هوشمند کشورهایی هستند که ابزارهای خود را بومی می 
کنند گفت: امروزه چین و روسیه به سراغ نقطه یابی های 
ماهواره ای گام برداشتند که به نظر می رسد در ایران نیز 

این توانمندی وجود دارد.
وی ادامه داد: ما باید ابزارهای در دسترس و مختص 
خودمان داشته باشیم که امید داریم با این شتاب بتوانیم 

پیشرفت مناسبی داشته باشیم.

کسری نیروی آموزش و پرورش در مهر98
کالسی بدون معلم نمی ماند

وزیر آموزش و پرورش گفت: همه ما در آموزش و پرورش در حال تالش 
هستیم که محیطی ایجاد کنیم تا دانش آموزان در آن تمرین زندگی کنند.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحائی در محفل انس با قرآن که در دبیرستان 
شبانه روزی سمیه طالقان برگزار شد اظهار کرد: طالقان از دیرباز مهد تمدن 
و فرهنگ بوده و فرهیختگان زیادی در حوزه اجتماعی، سیاسی و… از این 

شهرستان به انقالب خدمت کرده اند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت و ظرفیت نسل جوان ابراز کرد: ارزشمندترین 
ثروت هر جامعه ای نسل جوان و نوجوان است و هیچ سرمایه ای مثل این گروه 
مهم نیست به همین دلیل دشمنان برای ضربه به نظام جوانان و نوجوانان 

را نشانه می روند.
بطحائی اضافه کرد: ثروت جامعه در اختیار معلمان قرار گرفته و وظیفه 

آموزش و پرورش تربیت شایسته آینده سازان کشور است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: همه ما در آموزش و پرورش در حال تالش 
هستیم که محیطی ایجاد کنیم تا دانش آموزان در آن تمرین زندگی کنند. 
دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و گره های کشور در آینده به دست 

آنها باز می شود.
و  امکانات  افزایش  برای  توان  تمام  با  ما  کرد:  نشان  خاطر  بطحائی 
بتوانند در  آموزان  تا دانش  زیرساخت های آموزشی کشور تالش می کنیم 

محیطی سالم و شاداب مدارج تحصیلی را طی کنند.
وی گفت: هر چند امکانات و زیرساخت های آموزشی کشور پاسخگوی نیاز 
موجود نیست ولی در تالشیم ضعف های موجود را مرتفع کنیم و این هدف با 

تعامل و همکاری محقق خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به برخی مشکالت مدارس شبانه 
روزی ادامه داد: مدارس شبانه روزی از حیث امکانات تفریحی، رفاهی و 

سرگرمی با مشکالتی مواجه هستند که در صدد رفع آنها هستیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های قرآنی در مدارس اظهار کرد: در 
سالی که پشت سر گذاشتیم سعی کردیم با برگزاری اردوها و برنامه های قرآنی 

دانش آموزان را به اهل بیت نزدیک تر کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ابراز کرد: باید با مهارت آموزی دانش آموزان را برای 
زندگی فردا آماده کنیم.

بطحائی گفت: البرز از نظر فضاهای آموزشی یکی از استان های مشکل دار 
کشور است و بعد سیستان و بلوچستان و تهران استان هایی هستند که 

پایین ترین سرانه آموزشی را دارند.
این مسئول خاطرنشان کرد: عالوه بر کمک خیرین که طی سال های گذشته 
به سمت مدرسه سازی و افزایش سرانه آموزشی سوق داده شده و اعتبارات 

عمرانی قابل توجهی اختصاص داده می شود.
برای  گرفته  صورت  تالش های  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استانداردسازی سرانه آموزشی در البرز ابراز کرد: پروژه هایی تعریف شده و به 
زودی کلنگ زنی خواهد شد ولی نباید فراموش کنیم البرز استانی مهاجرپذیر 
است و سرعت ساخت مدرسه در آن کمتر از رشد جمعیت دانش آموزی 
است. وی ادامه داد: از سال گذشته با اجرای برخی پروژه ها سعی در کم کردن 

این فاصله ها داشته ایم ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
بطحائی ابراز کرد: بدون شک حمایت نمایندگان مجلس و استاندار البرز 
در کنار اقدامات وزارت آموزش و پرورش نقش به سزایی در افزایش سرانه 

آموزشی در البرز خواهد داشت.
وی توضیح داد: برای مهر ۹8 در بحث منابع انسانی با کسری نیرو مواجه 

هستیم ولی اجازه نمی دهیم که کالسی بدون معلم بماند.
تمامی کالس ها  با روش های مختلف در  آموزش و پرورش گفت:  وزیر 

معلمان حاضر می شوند و سال تحصیلی جدید به موقع شروع می شود.

 رئیس پلیس مبازره با قاچاق کاال و ارز:

فضای مجازی برای مقابله با قاچاق پایش می شود

روزنامه صبح ایران


