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پلیس تهران« :حیات شبانه» نداریم

فرمانــده انتظامــی پایتخــت در واکنــش بــه صحبتهــای
زهرا نژادبهرام ،عضو هیأت رئیســه شــورای شهر تهران که
اخبـــار گفته پلیس موافق اجرای طرح حیات شــبانه است ،گفت:
از طریــق معاونت نظــارت بر اماکن عمومی به همه صنــوف اعالم کردهایم که
زیست شبانه نداریم و صرفاً صنوف تا یک بامداد مجاز به فعالیت هستند.
به گزارش «ایران» ،سردار رحیمی با بیان اینکه صنوف تنها در ماه مبارک رمضان
اجازه فعالیت تا سحر را داشتهاند و پس از پایان ماه رمضان این امر منتفی است
از ســاعت فعالیــت صنــوف تا ســاعت یک بامــداد خبــر داد و گفــت :در صورت
مشاهده عدم رعایت این موضوع با صنوف متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
ëëطرح زیست شبانه با همکاری پلیس و مراکز امنیتی اجرایی میشود
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر در واکنش به این خبر گفت:
ایرادات انتظامی و امنیتی «طرح زیســت شــبانه» با هماهنگی نیروی انتظامی
برطرف خواهد شد .حسن خلیل آبادی به ایلنا گفت :طرح زیست شبانه اکنون
در فرمانداری تهران قرار دارد و در حال بررسی است .وی با اشاره به اینکه مراکز
انتظامــی و امنیتی ایراداتــی به این طرح وارد میداننــد ،تصریح کرد :مخالفت
اساســی از ســوی نیــروی انتظامی وجود نــدارد ،گرچه بــه این طــرح ایراداتی به
لحاظ انتظامی و امنیتی گرفته شده که باید با نیروی انتظامی هماهنگی داشته
باشــیم و آنها را حل کنیم .خلیل آبادی با بیان این نکته که پیوستهای امنیتی
و انتظامی طرح باید از ســوی نیروی انتظامی تدوین شــود ،گفت :شــورا نیز باید
کمک کند تا این پیوستها به تصویب برسد.

رئیس جامعه خیرین مدرسهساز درگذشت

محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسهســاز کشــور که مدتی در بســتر
بیماری بود درگذشت .به گزارش «ایران» ،محمدرضا حافظی خیر مدرسهسازی
بود که در شهر بروجرد استان لرستان متولد شد .وی  87سال داشت و همچنان
در فعالیتهــای خیریه پیش قدم بود .حافظی در خانــوادهای متمول و در عین
حال خیر و فرهنگ دوســت پرورش یافت .او درباره عالقهاش به مدرسهســازی
گفته بود :دلیل مدرسهســازی ،مرگ پســرم بود که زندگی مرا اداره میکرد اما در
حادثــه تصادفی به همراه همســرش از دنیا رفت .فوت پســرم باعث تنبیهی در
زندگی من شد ،من حمایتهای مالی از او میکردم و تصورم این بود که او پولها
را در مسیر نادرست هزینه میکند اما بعد از فوتش دیدم در جوانی کار خیر انجام
داده ،بــه نیازمندان کمک میکرده اســت .او بود که به مــن یاد داد عبادت به جز
خدمت خلق نیست و من هیچگاه نمیتوانم این خاطره را فراموش کنم.
حافظی درباره ساخت اولین مدرسه این چنین توضیح میدهد« :اولین کاری که
کــردم منزلم را در خیابان آفریقا فروختم و یک دبیرســتان احداث کردم و آقای
مظفر وزیر وقت آموزش و پرورش آن را افتتاح کرد .آقای مظفر آن زمان به بنده
گفت «مشــیت الهی تعلــق گرفت که تو با مــرگ فرزندت این کار خیــر بزرگ را
انجــام دهی و اگر یک فرزند از دســت دادی امروز  1200فرزند به دســت آوردی»
و در ایــن زمــان احســاس کردم بهشــت موعــود را میبینم .بعد بررســی کردم و
متوجه شــدم مدارس کشــور همه چهارنوبته هســتند و در آن زمان  28استان در
کشور وجود داشت و نمایندگان خیراندیشان هر استان را شناسایی کرده و در جوار
حــرم امام رضا(ع) گرد هم آمدیم و هســته مرکــزی این حرکت بزرگ را در آنجا
پایهگذاری کردیم و باور نداشتم این حرکت با چنین رشدی مواجه باشد».

اشتغال بازنشستگان در بنیاد شهید تکذیب شد

در پی تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر اشتغال  ۲۷بازنشسته
در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران توضیحاتــی از ســوی اداره کل روابــط عمومــی و
اطالعرسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد .به گزارش ایسنا ،در این توضیح
آمده است :همانگونه که پیش از این اعالم شده به محض ابالغ قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،بنیاد شهید و امور ایثار گران از جمله نخستین دستگاههایی بود که آن
را قبــل از موعد قانونی اجرایی کرد و عالوه بر آن ،این قانون در تمامی ســازمانهای
وابســته بنیــاد نیز اجرا شــده اســت و اکنــون افرادی بر خــاف قانون منــع بکارگیری
بازنشستگان در بنیاد و سازمانهای وابسته مشغول خدمت نیستند و به نظر میرسد
اطالعات ارائه شده به نماینده مجلس مقرون به صحت نیست ضمن اینکه بنیاد
شهید و امور ایثارگران همواره آماده پاسخگویی به مراجع نظارتی و مسئول در مورد
اجرای این قانون اســت و در صورت ارســال مســتنداتی در این زمینه موارد بررسی و
مورد پیگیری دقیق قرار خواهد گرفت.
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محسن هاشمی :شوخی هایم همه جدی هستند
رئیــس شــورای اســامی شــهر
تهــران در واکنــش بــه ســخنان
خبرنــگاران کــه چرا همــه چیز را به
شــوخی پاســخ میدهیــد ،گفــت:
شــوخی هایــم همــه جدی
هستند.
بــه گــزارش
مهــر ،محســن
هاشــمی پس

از جلســه شــورای شــهر در جمــع
خبرنگاران با اشاره به اینکه کلیات
آییــن نامــه شــورایاریها در صحــن
شــورای شــهر بــه تصویــب رســید،
گفت :اعضای شــورای اسالمی شهر
تهــران  ۱۲پیشــنهاد در خصــوص
ایــن آیین نامــه بــه هیــأت رئیســه
ارائــه کردنــد کــه ســه پیشــنهاد آن
رأی آورد و بررســی بقیــه جزئیــات

به جلســه آتی شــورای شــهر موکول
شد.
وی بــا بیــان اینکــه بعیــد میدانم
انتخابــات شــورایاریها در ۳۱
خردادماه برگزار شــود ،گفت :تاریخ
انتخابــات در هیــأت رئیســه مطرح
و زمــان دقیــق انتخابــات تعییــن
میشود.
هاشــمی تأکیــد کرد :زمــان برگزاری

این انتخابات کمتر از یک ماه تغییر
خواهد داشت.
وی همچنیــن در تشــریح جلســه
دیــروز خاطرنشــان کــرد :در ایــن
جلســه محمدرضــا زارعلــی طــی
الیحهای از ســوی شهرداری به شورا
معرفی شــده بود کــه رأی آورد و به
عنــوان ذی حســاب فعالیت خود را
شروع خواهد کرد.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره
برگزاری نمایشــگاه در محل دائمی
نمایشگاه تهران خاطرنشان کرد :با
توجــه به اینکــه در جنگ اقتصادی
هســتیم و تعداد کســانی کــه در این
نمایشــگاه شــرکت میکننــد بویــژه
شــرکتهای خارجــی بســیار کمتــر
شــده اســت نمایشــگاه ،نمایشــگاه
پرمخاطبی نبوده است.

بعد از  14سال انتظار با تأیید شورای نگهبان

جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد
هر صنعتی که خاک را آلوده کند بالفاصله بعد از اولین تذکر ،تعطیل خواهد شد
زهرا کشوری
خبرنگار

شــورای نگهبــان باالخره مهر تأییــد را به
«الیحــه حفاظــت از خــاک» زد تــا ایران
بعــد از  14ســال انتظــار و بــرای اولینبار
صاحــب «قانــون تخصصــی حفاظت از
خــاک» شــود« .حمیدرضــا ســلیمانی»
عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان
جنگلهــا ،مراتــع و آبخیزداری کشــور در
توگو با «ایران» تهیه «نقشــه خاک»
گف 
را مهمتریــن گام بــرای اجــرای قانــون
حفاظت از خاک میداند.
تأییــد الیحــه حفاظــت از خــاک کــه
بارهــا از بهارســتان بــه شــورای نگهبــان
رفــت باالخــره تأییدیــه خــود را گرفــت.
ایــن اتفاق بــا واکنش مثبت کارشناســان
محیط زیســت و منابــع طبیعــی روبهرو
شــد .براســاس آمارهایــی کــه «منوچهر
گرجــی» رئیــس انجمــن علــوم خــاک
ایران به «ایران» میدهد ،کشــور ســاالنه
دومیلیارد تن فرســایش خاک دارد .یک
میلیارد آن در دل ســدها رسوب میشود
و زمینهــای کشــاورزی پاییندســت را
بالاســتفاده میکند و یک میلیارد آن هم
به ریزگردهای کشــنده تبدیل میشــود و
سالمت شــهروندان  31استان را به خطر
میاندازد .این آمار ســوای رســوب خاکی
است که ســیالب نوروز  98ایجاد کرد و آه
از نهــاد بســیاری برآورد .کارشناســان این
حجــم را نتیجــه بیتوجهــی پروژههــای
عمرانــی و دســتگاههای متولــی بــه
حفاظــت از خــاک دانســتند! البته عمق
فاجعه از بیــن رفتن میلیاردها تن خاک
در ایــن ســیالب آنهــا را امیــدوار کــرد که
الیحــه حفاظــت از خــاک بتوانــد تأییــد
شــورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق
هــم افتــاد .آنها ایــن رونــد فرسایشــی را
ماحصل نبــود متولی حفاظــت از خاک

در ســاختار ایــران میدانســتند .آنطــور
که «رضی» کارشــناس دفتــر آب و خاک
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه
«ایــران» میگویــد ،حــاال وزارت جهــاد
کشــاورزی متولی درمان فرسایش خاک
است و ســازمان حفاظت محیط زیست
هــم مســئول جلوگیــری از آلودگیهــای
شــیمیایی کــه خــاک را تهدیــد میکنــد.
حــال ایــن ســؤال از ســوی افکارعمومــی
در حــوزه منابع طبیعی و محیط زیســت
پیــش میآید کــه آیــا قانون حفاظــت از
خــاک خواهــد توانســت بــه تنشهــای
خاکــی در کشــور پایــان بدهــد؟ حفاظت
از خــاک ارتباطــی مســتقیم بــا امنیــت
غذایی کشــور دارد .کارشناسان هم شرط
اصلــی حفاظــت از آب را کــه بــه یکــی از
چالش های کشور تبدیل شده صیانت از
خاکمیدانند.
«محمــد درویــش» کارشــناس مهار
بیابانزایــی و معــاون ســابق ســازمان
حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن
ایــن الیحــه را یک اتفــاق مبــارک بعد از
سالها انتظار میداند.
او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد
اتفاقــات نگــران کننــدهای چــون قاچاق
خــاک ،صــادرات غیرقانونــی و تغییــر
کاربریها در منابع ملی نباشــد .درویش
اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک
درست اجرایی شود ،نرخ فرسایش خاک
کشــور کاهــش خواهــد یافــت .او کاهــش
نرخ فرســایش خاک را مســاوی بــا دادن
حقابه تاالبها توسط سدسازها میداند و
میگوید«:به این ترتیب سدسازها مجبور
هســتند حقابــه محیط زیســت را رعایت
کننــد ».درویش یکی از بندهای مهم این
قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده
خــاک میداند و میگویــد« :هر صنعتی
که خــاک را آلــوده کند بالفاصلــه بعد از
اولین تذکــر ،تعطیل خواهد شــد .قانون

در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان
صنایــع آلــوده را نمیدهــد ».او ایــن
صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار
به حفاظت از خــاک میداند و میگوید:
«برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران
باید  800سال انتظار کشید».
یکــی از دالیــل رســوب خــاک در
ســیالب اخیــر را کارشناســان عــدم
توجــه به توســعه پایــدار ،سدســازیهای
بیرویــه ،راهســازیهای غیراصولــی،
تغییرکاربریهای بیشمار ،خشک کردن
مبدأ برای انتقــال آب و ...میدانند .حال
این ســؤال پیش میآید کــه آیا این قانون
میتواند از ســد قدرتمند حامیان انتقال
آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت
کند؟همچنیــن آیــا ایــن قانــون خواهــد
توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.
درویــش اعتقاد دارد ایــن قانون برای
اولیــن بــار ابــزاری را در اختیــار ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان
جنگلهــا قــرار داده کــه میتوانــد قــوه
قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک
از کشور وارد ماجرا کند .او البته این هشدار
را هم میدهد که اگر سازمانهای متولی
نخواهنــد از ابزارهــای قانونــی اســتفاده
کننــد ،ایــن قانون مثــل قانــون حفاظت
از جنگلهــا شکســت خواهــد خــورد .او
میگوید« :براساس قانون ،قطع هر گونه
درخت جنگلی از ســال  53ممنوع است
امــا هر روز شــاهد قطــع درختان جنگلی
به بهانههای مختلف هســتیم ».او تأکید
میکنــد متولیــان امر نباید اجــازه بدهند
کســانی بــا مصلحتاندیشــی ،قانــون
حفاظت از خاک را دور بزنند».
«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای
عالــی جنــگل و مرتع ســازمان جنگلها،
مراتــع و آبخیــزداری کشــور از جملــه
کارشناسانی است که مسأله قاچاق خاک
و خــروج خاکهــای جنگلی و کشــاورزی

معاون دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش :

نباید کتاب های دبستانی را به بهانه کاغذ کوچک کرد
هدی هاشمی

از کشــور را نه تأیید میکنــد و نه تکذیب.
بسیاری از کارشناســان سازمان جنگلها
ب ه عنوان یکی از متولیان اصلی حفاظت
از خــاک ،در تمــام مدتــی کــه خــروج
غیرقانونــی خــاک از کشــور محــل بحث
رســانهها و کارشناســان مســتقل اســت،
همین واکنش را نشــان میدهند و سعی
میکنند از کنار ماجرا به سالمت بگذرند.
سلیمانی هم میگوید که در جلسات
مشترک محیط زیســت و منابع طبیعی
درباره قاچاق خاک حضور داشته و هرگز
مســتنداتی که بتوانــد او را به تأیید خروج
خــاک از کشــور برســاند ،ندیــده اســت!
منتقدان اعتقاد دارند بــا توجه به خروج
قانونــی خاکهــای معدنــی ،خاکهای
کشــاورزی و جنگلی هم در این پوشش از
کشــور خارج میشود .سلیمانی در پاسخ
بــه ایــن اظهارنظــر میگوید«:چه کســی
میتواند ثابت کند این خاک که از کشــور
خــارج میشــود ،خــاک معدنی نیســت
و خــاک جنگلــی اســت!» بــا وجــود ایــن
سلیمانی پاسخی برای این سؤال روزنامه
ایران نــدارد که اگر خاک از کشــور قاچاق
نمیشــود چرا هم در قانون مصوب دهه
 40به آن اشــاره شده هم قانون حفاظت
از خاک در ســالهای انتهایــی دهه  90به
آن توجه ویژه داشــته اســت؟ او میگوید:
«بــه هرحــال قوانین به وجــود میآیند تا
بتوانند بازدارندگی ایجــاد کنند ».قاچاق
خاک هرمــز هماره یکی از دلنگرانیهای
رســانهها بــوده کــه دو نــوع واکنــش را از

دانشآموزان بیشتر «گل» میکشند
خبرنگار

وزیــری تغییــر میکنــد .اولویت بــا دوره
ابتدایی است که کتب بزرگتری به لحاظ
ســایز دارنــد؛ البتــه در دوره متوســطه
تعــداد کتابهــای رحلــی کــم اســت و
تنهــا در کارودانــش و فنی  ،کتــاب هایی
داریم کــه ناگزیریم با توجــه به ضرورت
بزرگنمایــی تصاویــر در برخی رشــتهها،
چــاپ در ابعــاد قبلــی را ادامــه دهیــم.
همچنیــن باقــرزاده ادامه میدهــد :این
کار محسناتی دارد و یک هدف مهم ما از
تغییرقطعکتابهایدرسی،تغییرسایز
کیف بچههاست .وقتی دانشآموزان ما
کیفشــان کوچکتر شــود بــار کمتری با
خود حمل میکنند که در سالمتشــان
مؤثر اســت .از ســوی دیگر کتاب کوچک
با تعــداد دانشآموزان مــا در مدارس و
ابعاد میز و نیمکتها سازگاری بیشتری
دارد .وی دربــاره تأثیــر ایــن تصمیــم در
صرفهجوییکاغذمصرفینیزگفت:این
تصمیم بیشــتر روی کاهش میزان کاغذ
ضایعاتی تأثیر دارد .ماشین آالت چاپ
بــا قطــع وزیری ســازگارند و چــاپ کتاب
در قطــع رحلی باعث افزایش ضایعات
کاغذ میشود .برآورد کردیم اگر نیمی از
کتــب فعلی در قطع رحلــی ،از این پس
با قطع وزیری چاپ شوند ۱۵۰۰ ،تا 2000
تن کاغذ ضایعاتی کمتر شود؛ آن هم در
شرایطی که بیش از ۹۵درصد کاغذ مورد
نیاز ما از خارج کشور وارد میشود.
در ســوی دیگر اما رضوانه حکیمزاده

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
بــه خبرنــگار «ایــران» ،اعــام میکنــد:
دانشآمــوزان در پایــه اول ابتدایــی 5
کتاب درسی ،پایه دوم  6کتاب ،پایه سوم
تــا پنجــم 8کتــاب و در پایه ششــم هم 9
کتــاب درســی داریم .در ســال تحصیلی
گذشــته بــه مــدارس ابــاغ کردیــم کــه
تکالیــف دانشآمــوزان بایــد در مدرســه
نوشــته شــود و دانشآموزان نباید کتاب
درسیراحملکنندهمینطورورودکمک
آموزشــیها را به مدرسه ممنوع کردیم و
برایسالتحصیلیجدیدهماینبرنامه
رادرمدارساجراییمیکنیم.حکیمزاده
معتقد است :ما در جریان کاهش حجم
کتابهای درســی نبودهایم اما همکاران
ما باید بــه بحث زیبایی شــناختی کتاب
دانشآمــوزان ابتدایــی و جذابیت کتاب
دانشآمــوزان توجه کننــد .همانطور که
میدانیدکتابهایدانشآموزانابتدایی
باید راحت خوانده شود و نوع خط و سایز
حــروف هم بــزرگ باشــد .دانشآموزان
ابتدایینمیتوانندباهرنوعکتابیارتباط
برقــرار کننــد .بایــد کاری کنیم کــه منابع
آموزش ما متکی به کتاب درسی نباشد.
او با اشاره به اینکه مدارس باید مکانی را
برای نگهداری کتابهــای دانشآموزان
درنظــر بگیرند میگویــد :در حال حاضر
کوله پشــتی دانشآمــوزان ابتدایــی زیاد
سنگیننیستامابایدراهکارهاییرابرای
کتابهایدانشآموزاندرنظربگیریم.

سوی مســئوالن کشوری و اســتانی در پی
داشــته اســت .برخــی خــروج ایــن خاک
ارزشــمند را تأیید میکننــد و برخی آن را
تکذیب .سلیمانی از جمله کسانی است
که اعتقاد دارد در سالهای گذشته خاک
معدنی ســیلیس از هرمز صادر میشــد
امــا دیگر ایــن اتفــاق نمیافتد .بــا وجود
این میگوید« :بدون شــک خاک از کشور
خارج میشــود ،چون هــم ما منابع غنی
خاکــی داریم ،هــم اطراف ما کشــورهای
ثروتمندی وجود دارد که با کمبود شدید
خاک روبهرو هستند .آنها حاضرند برای
خریــد خــاک ،هــر مبلغــی را پرداخــت
کننــد ».او هرچنــد همچنان اعتقــاد دارد
که مســتنداتی برای تأیید قاچاق خاک از
کشور وجود ندارد اما قاچاق خاک را مثل
قاچاق سوخت امرشدنی میداند.
البتــه یکــی از کارشناســان ســازمان
حفاظت محیط زیست کشور به «ایران»
میگوید« :ایــن قانون ابزارهایــی دارد که
مشــخص میکنــد آن خاکی که از کشــور
خارج میشــود آیا خاک معدنی است یا
کشــاورزی و جنگلــی؟» او تأکیــد میکند:
«ایــن بند به صراحت در قانون حفاظت
از خاک آمده است».
ســؤال دیگــری هــم وجــود دارد .آیــا
چتر قانونی ســیالب فرســایش خــاک را
از روی منابــع طبیعی ایــران برمیدارد؟
ســلیمانی ایــن نتیجه مثبــت را منوط به
دســتورالعملهایی میدانــد کــه قانــون
برای پردیســانیها تکلیف کرده است .او

میگویــد« :در دهههای گذشــته قوانینی
مصوب شــد که الزمه اجرایی شــدن آنها
تهیه شــیوهنامه و دستورالعملهایی بود
امــا این اتفــاق نیفتاد ».ســلیمانی بحث
را به ســمت سدسازی میبرد و میگوید:
«شــما در زمانــی کــه میخواهید ســدی
بســازید ،مکلــف بــه احــداث تأسیســات
کنتــرل ســیل و شــبکههای پاییندســت
میشــوید .مــا امــروز ســدهایی داریم که
چنــد دهــه از عمــر آنهــا میگــذرد ولــی
همچنــان فاقد شــبکههای پاییندســتی
هستند .این اتفاقی است که برای بسیاری
از قوانین میافتد و اجــازه تأثیرگذاری به
آنهانمیدهد».
همچنیــن در قانون حفاظت از خاک
بــرای متخلفــان و آلودهکننــدگان خــاک
جرایمی هم در نظرگرفته شــده اســت تا
بــاز این ســؤال پیش بیاید آیــا این جرایم
میتواننــد بهطــور مثــال قاچاقچیــان را
از قاچــاق خاک بــا درآمدهــای نجومی،
بازدارد .ســلیمانی اعتقــاد دارد که نفس
حضور یــک قانــون تخصصــی میتواند
بــه حفاظت از خــاک منجر شــود ...حال
بایــد مانــد و دیــد کــه دو ســازمان متولی
در بــازه زمانــی قانونــی ،شــیوهنامهها و
دستورالعملها را تهیه میکنند؟ آیا این
شــیوهنامهها اجرایی میشود؟ تا جامعه
برای نخســتینبار شــاهد اجــرای کامل و
اصولی یک قانون باشد که میتواند ایران
را به جای بهتری برای زندگی نســلهای
آینده تبدیل کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

مهسا قوی قلب

خبرنگار

چنــد روزی اســت کــه توزیــع کتابهای
درسی دانشآموزان به صورت اینترنتی
آغــاز شــده اســت .کتابهایــی کــه در
ســال های گذشته سختی و سنگینیاش
نه تنها صــدای دانشآمــوزان و خانواده
هایشــان بلکــه صــدای معلمــان را هم
در آورده اســت .برخــی از خانوادههــا
میگوینــد حجــم کتابهــای درســی
ســنگین اســت وعده دیگــر میگوینــد
کتابهاآنقدرسختاستکهنمیتوانند
بــه دانشآموزان شــان موضوعــی را
آمــوزش دهنــد در این میان بســیاری از
خانوادههــا هــم ازســنگینی کوله پشــتی
دانشآمــوزان گله دارنــد و میگویند هر
روزدانشآموزانشانکتابهایبسیاری
را از خانــه بــه مدرســه حمــل میکننــد.
ســنگینی کولــه پشــتیها موجــب شــده
حاال مســئوالن آموزشــی اعــام کنند که
انحراف ستون فقرات و خستگی و آسیب
دیدگــی عضالت دو عارضه شــایع برای
دانشآموزانــی اســت که کیف ســنگین
حمــل میکننــد .بــرای همیــن مــدت
هاســت که مســئوالن آموزش و پرورش
در حــال برنامهریزی برای کاهش حجم
کتابهای درسی هستند .آنها برای سال
تحصیلــی جدیــد میخواهنــد از انــدازه
چهار کتــاب دوره ابتدایی کم کنند .البته
کــه گرانی کاغذ هم در این میان بیتأثیر
نبودهاست.علیباقرزادهمعاونتوسعه
منابــع و پشــتیبانی ســازمان پژوهــش و
برنامهریزی آموزشی درباره این تصمیم
آموزشــی میگوید :برای سال تحصیلی
 ۹۸-۹۹انــدازه چهار کتــاب دوره ابتدایی
کوچکتــر شــده و از قطع رحلی به قطع

منبع :اعتماد آنالین

امــروزه روز کمتــر کســی را میتوان ســراغ گرفت کــه دوران
کودکــی ،یعنــی از بــدو تولــد تــا  ۱۲ســالگی را مهمتریــن و
یادداشت
حســاسترین دوره رشــد و تحــول آدمــی ندانــد .آنگونه که
متخصصــان و نظریهپــردازان روانشناســی تحولــی نشــان
دادهاند در این سالهای آغازین زندگی است که:
اوالً :ساختارهای اصلی مغز بارور و نضج پیدا میکنند
سعیدمنتظرالمهدی ثانیاً :ذهن و فرآیندهای بنیادی آن شکل میگیرند
سخنگو و معاون ثالثاً :هستههای اصلی شخصیت فرا میبالند
پیشگیری ،فرهنگی،
کاهش رابعاً :خمیر مایه اصلی و اولیه خلق و خو ریخته میشود.
درمان و
تقاضای ستاد مبارزه چگونگی و کیفیت شــکلگیری هر یــک از چهار عنصر مهم
با مواد مخدر مغــز ،ذهن ،شــخصیت و خلق خو در ســالهای کودکی ،در
وهلــه اول متأثــر از شــرایط «درون خانــواده» و در وهله بعد
متأثر از وضعیت درون «مدرسه» است .از همین روی است که این دو محیط ،بویژه
محیط خانواده و حال و هوای روانی و تربیتی آن« ،هم» میتوانند فردی «مقاوم»
در برابر سختیهای روزگار و «تاب آور» در برابر انواع فشارها و تنیدگیهای زندگی
بار آورند و «هم» میتوانند کودک در حال رشــد و نمو را به عنصری «شــکننده» و
آسیب پذیر در برابر چم و خم روزگار تبدیل کنند .انبوه شواهد مطالعاتی ،خاصه
یافتههــای عصــب شناســی( )Nuoro scienceو نتایــج بــه دســت آمــده از طریق
پژوهشگران رشته نوین «علم نشاط» ( ،)the science of happinessنشان دادهاند
کــه یکــی از متغیرهای مهم مرتبط بــا گرایش و عدم گرایش به انواع آســیبهای
اجتماعی-روانی در دوران جوانی و بزرگسالی ،نشاط(شادابی) ایجاد شده در دوران
کودکی است.به بیان روشن تر ،یافتههای تجربی نشان دادهاند آن دسته از افرادی
که دوران کودکی خود را در محیط خانوادگی سرشار از وجد ،نشاط ،شادی ،رضایت،
صمیمیت و دلبســتگی عاطفــی گذراندهاند در بزرگســالی در برابر «وسوســههای
آســیبزا» بویــژه گرایش به مــواد افیونی و میبارگــی مقاوم خواهند بــود و در دام
«اعتیاد» و آســیب گرفتار نخواهند شــد به همین سبب متخصصان این قلمروها
بــر ضرورت خلق محیط خانوادگی نشــاطآمیز و عاری از جنگ و کشــمکش برای
کودکان تأکید میورزند.
در تبیین تأثیر تضمینی «نشاط دوران کودکی» در «پیشگیری از اعتیاد بزرگسالی»
میتوان دالیل مختلفی را یادآور شــد و یکی از آن دالیل آن اســت که نشاط کودکی
موجــب پختگی و رشــد مطلــوب «مراکز لــذت» مغز میشــود .این عامــل نیز به
توجوی لذتهای
نوبه خود مانع از آن میگردد که فرد در بزرگســالی در پی جســ 
تصنعــی و تخریبگر ذهن و مغز خود برآید.دلیل دوم آن اســت که نشــاط کودکی
موجب شکلگیری «ذهن نرمال» میگردد .ذهن نرمال نیز به فرد کمک میکند
تا از عوامل آســیبزایی نظیر مواد افیونی بپرهیزد .دلیل ســوم آن است که نشاط،
آدمها را برونگرا و خوش خلق میسازد و مانع از «روان رنجوری» آنان میشود .این
عوامل نیز دژ نیرومندی هستند که افراد را در برابر هر نوع اعتیادی مقاوم میسازند.
خالصه آنکه ،دوران کودکی سهم و نقش شگرفی در آینده انسانها برعهده دارد و
هماره درادبیات دینی وتوصیههای نبی مکرم اسالم درخصوص توجه ویژه به این
دوران اشــاره شده است (علیکم باالحداث) .چنانچه این دوران در محیطی عاری
از فشار و تنش سپری گردد و به گونهای نشاط انگیز پشت سر نهاده شود ،میتوان
آینده امیدبخش ،سالم و عاری از اعتیاد برای فرد پیشبینی کرد.
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دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در
آستانه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر
با اشــاره به این که اراده و خواست عمومی
در حال شکلگیری است ،گفت :بر اساس
آمارهای اســتخراج شده از ســوی سازمان
ملــل  75درصــد از کشــفیات تریــاک61 ،
درصــد از مرفیــن و  17درصد از کشــفیات
هروئین جهان مربوط به ایران است .تنها
در ســال گذشــته ،کشــور ما  21تن هروئین
کشــف کرد ،این در حالی است که کل اروپا
با بیش از  50کشور در حدود  4تن هروئین
کشف کرد.
به گــزارش «ایــران» اســکندر مؤمنی،
دربــاره اقدامــات مقابلــهای در دوماهــه
اول ســا ل جــاری توضیــح داد :از ابتــدای
ســال  143تن مواد مخدر کشــف شــده و تا
امــروز این رقــم به  190تن رســیده اســت.
در همیــن دومــاه گذشــته  545عملیــات
و درگیری داشــتیم که  107درصد نســبت
به ســال گذشــته رشد داشــته 155 ،درصد
میــزان کشــته شــدگان قاچاقچــی هــم در
این حوزه رشــد داشــته و یک شهید هم در
این راه تقدیم شــده است 5677 .دستگاه
خــودروی حامــل مــواد مخــدر نیز کشــف
شــده که رشــد  56درصدی داشــته است.
در خصوص کشــفیات شیشــه هــم 1454
درصد کشــفیات در حــوزه این ماده مخدر
رشــد داشــته و از  133کیلو به بیش از  4تن
رسیده است.
ëëمــردم ،خــرده فروشها را بــه «»110
گزارش کنند
مؤمنی با بیان ایــن که تمرکز و اولویت
اصلــی بحث پیشــگیری بویــژه در جامعه
هدف یعنی ســنین نوجوانی است ،افزود:

75

61

17

درصد کشفیات تریاک
جهان مربوط به ایران
است.

درصد کشفیات مرفین
جهان مربوط به ایران
است.

درصد کشفیات
هروئین جهان مربوط
به ایران است.

تن کشف
مواد مخدر
در سه ماه اول

درصد آمار اعتیاد
در میان
شآموزان
دان 

نفر سال گذشته بر اثر
سوء مصرف مواد مخدر
فوت کردند
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با گســترش طرح «یاریگران» چه در حوزه
عرضــه و چــه تقاضــا شــاهد کاهــش آمار
خواهیــم بــود .در ایــن طــرح از ظرفیــت
تمــام گروههای مرجــع و رســانهها و همه
آحاد مردم اســتفاده میشــود 23 .درصد
دانشآمــوزان تحت اقدامات پیشــگیرانه
قــرار گرفتهانــد و توافقنامههــای خوبــی با
وزارت آمــوزش و پــرورش و صــدا و ســیما
و بخشهای دیگر به امضا رســیده اســت.
در حــوزه خانوادهها هــم  5میلیون نفر به
صورت مستقیم در مدارس تحت آموزش
پیشگیری برای فرزندان قرار گرفتهاند.
دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر
با بیــان ایــن کــه جمعیــت دانشآموزی
همواره در حال تغییر است و پایشها باید
به صورت مســتمر باشــد ،ادامه داد :آمار
اعتیاد در میــان دانشآمــوزان  2.1درصد
اســت و در ســالجاری اقدامات در شعاع
چندصدمتــری مدارس تقویت و تشــدید
شــده اســت .البته شــایعترین ماده مخدر
مصرفی در بین دانشآموزان ،گل اســت
کــه آن هــم به دلیــل این که منشــأ گیاهی
دارد برخــی تصــور میکننــد کــه بیضــرر
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه خــواص
توهــم زایــی گل از بســیاری از مــواد مخدر
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دیگــر و حتی حشــیش نیز بیشــتر اســت.
هرچند با آگاهســازی روند مصرف در بین
دانشآموزان متوقف شــده است .الزم به
یادآوری است کشفیات در اطراف مدارس
 154درصد رشد داشته است .با وجود این
بــا صحبتهایی که با وزیــر وقت آموزش
و پــرورش بــه عمل آمــده ،به ایــن نتیجه
رســیدیم کــه در خصــوص آگاهســازی در
ســالجاری در کتابهای درســی هم باید
مطالبیگنجاندهشود.
مؤمنی در پاســخ به خبرنــگار «ایران»
در خصوص این که چرا بهصورت پیامکی
از مــردم نمیخواهیــد کــه خرده فروشــی
را بــه ســتاد اطالع دهند و شــما به صورت
اورژانســی وارد عمــل شــوید ،میگویــد :ما
یک مرکز سیاســتگذاری و نظارتی هستیم
و وظیفه اجرایی نداریم ولی بدیهی اســت
در حوزه مبارزه با خرده فروشــان همکاری
مــردم نیز مورد نیاز اســت ،لــذا در صورت
مشاهده خرده فروشان ،افراد میتوانند با
شماره « »110تماس گرفته و اطالعرسانی
کنند تا در سریعترین زمان ممکن نسبت
بــه جمــعآوری آنها اقــدام شــود ،در حوزه
فضای مجازی نیز پلیس فتا با کمک مردم
گامهای مؤثری برداشته است.

