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كارگروهيجهترفعمشكالت
استانخوزستانتشكيلشود

رييس مجلس با اشاره به مشكالت خوزستان: 

ابتكار: تالشي عامدانه براي انكار دستاوردهاي محيط زيست وجود دارد

رييس پليس راهور: 

3۲00 نقطه حادثه خيز 
برون شهري در كشور داريم

رييس پلي��س راهور ناجا از پيش��نهاد 
اجباري شدن استفاده از صندلي كودك 
در خودروها خبر داد و در عين حال توضيحاتي درباره 
چگونگي گرفتن گواهينامه از سوي مشمولين غايب يا 

فراري سربازي ارايه داد. 
س��ردار تقي مهري در حاشيه شش��مين گردهمايي 
بين المللي ايمني راه ها و سومين گردهمايي بين المللي 
نروتروما با حضور در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه 
ما در 9 ماهه اول امسال شاهد كاهش 350 مورد فوتي 
تصادفات نسبت به سال گذشته بوده ايم. اين در حالي 
اس��ت كه يك ميليون گواهينامه جديد صادر ش��ده و 
يك و نيم ميليون خودرو ني��ز وارد چرخه حمل و نقل 

شده است. 
وي با ذكر اينكه در سطح جاده هاي برون شهري 3200 
نقطه حادثه خيز داريم و 2000 نقطه حادثه خيز درون 
شهري نيز در كشور وجود دارد در پاسخ به سوالي درباره 
استانداردهاي خودروها در كشور گفت: در اين زمينه 
از سال 90 به بعد جهت گيري ما در كشور بهتر شد؛ به 
طوري كه بر اس��اس قوانين پليس، ديگر خودروهاي 
بدون »ترمز ضد قفل« و »كيسه ايمني هوا« را شماره 
نمي كند. البته هنوز هم تم��ام خودروهاي موجود در 
سطح كشور اين شرايط را پيدا نكرده اند، اما اميدواريم 

اين اتفاق در سال هاي آينده رخ دهد. 
مهري با اشاره به اهميت نقش رسانه ها و به ويژه رسانه 
ملي گفت: بر اين اساس ما با هماهنگي سازمان صدا و 
س��يما و همچنين آموزش و پرورش اقدامات خوبي را 
در حوزه هاي آموزش��ي انجام داده ايم و البته مردم هم 

اقدامات موثري را در اين زمينه داشته اند. 
وي درباره ميزان نزديك��ي قوانين ترافيكي جمهوري 
اسالمي ايران با س��ازمان بهداشت جهاني گفت: ما در 
تمام قوانين WHO پيشرو هستيم؛ به طوري كه در 
حال حاضر ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در حين 
رانندگي، لزوم بستن كمربند ايمني، ممنوعيت استفاده 
از الكل در حي��ن رانندگي در بين قوانين ما وجود دارد 
و شديدترين جريمه و برخورد قانوني را با اين تخلفات 
به ويژه با مصرف الكل انجام مي دهيم. همچنين مصرف 
مواد روانگردان نيز جزو تخلفات حادثه س��از محسوب 
مي ش��ود.  وي افزود: در عين حال بحث اجباري شدن 
اس��تفاده از صندلي كودك را هم پيش��نهاد داده ايم تا 
بتوانيم آن را جزو كدهاي تخلفاتي محسوب كنيم. بايد 
توجه كرد كه در 9 ماهه اول امسال تعداد جان باختگان 
از نظر گروه سني به اين شرح است كه تا سن 10 سالگي 
8 درصد، بين 11 تا 20 س��الگي 11/6 درصد، بين 61 
تا 70 س��الگي 8/8 درصد و 71 سال به باال 9/2 درصد 

جان شان را در تصادفات رانندگي از دست داده اند. 
مهري همچنين استفاده از كاله ايمني را يكي از قوانين 
كشور براي موتورسواران دانست و گفت: در اين زمينه 
60 درصد تمركز پليس روي موتورسواران بوده تا از كاله 
ايمني استفاده كنند و حتي در برخي استان ها كاله هاي 
ايمني را به صورت رايگان تهيه كردند و به موتورسواران 
داده اند.  وي همچنين از پيش��نهاد پليس براي تعبيه 
اجباري وس��يله اطفاي حريق در خودروهاي شخصي 
خبر داد و گف��ت: در عين حال يكي از ضعف هاي ما در 
كشور نداشتن سيستم اطفاي حريق در جاده هاست كه 
متولي اين كار مش��خص نيست و ما واحد آتش نشاني 
مس��تقل براي اطفاي حريق در جاده ها نداريم.  مهري 
در پاسخ به سوالي درباره مصوبه مجلس مبني بر امكان 
صدور گواهينامه براي مشمولين غايب يا فراري سربازي 
گفت: مجلس در سال 95 يك ماده قانوني را تصويب كرد 
كه بر اساس آن كساني كه سربازي نرفته اند و مشمول 
سربازي هس��تند، مي توانند گواهينامه دريافت كنند. 
اين در حالي است كه يكي از وظايف پليس شناسايي و 
دستگيري مشمولين غايب و فراري سربازي است. حال 
از آنجايي كه اين دو وظيفه با هم تناقض دارند، قرار است 

مجددا اين موضوع در مجلس مورد بحث قرار گيرد. 

  رييس مرك�ز مديريت بيماري ه�اي غير واگير 
وزارت بهداش�ت از غربالگ�ري ۱00درصدي همه 
نوزادان از س�ال آينده با همكاري بهزيستي خبر 
داد و به گفته وي از هر هزار تولد، سه نوزاد با اختالل 

شنوايي متولد مي شود. ايرنا 
  مدير مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا: ساالنه دو 
الي سه هزار كودك در تصافات رانندگي كشورمان 
جان خود را از دست مي دهند و ۹۵ درصد عوارض 

ضربات به سر، قابل درمان نيست. مهر 
  ريي�س كميس�يون كش�اورزي: اجباري كردن 
رعاي�ت اس�تانداردهاي زيس�ت محيطي بايد در 

اولويت باشد. ايسنا
  رييس مركز كنترل ترافيك راه هاي كش�ور: در 
حال حاضر فقط در محدوده ورودي كالن ش�هرها 
شاهد ترافيك هستيم و ممنوعيت تردد در جاده 

هراز همچنان اعمال مي شود. مهر

 ايرنا| محس��ن روشن پژوه؛ معاون پيشگيري و اعتياد 
س��ازمان بهزيستي كشور از به رسميت شناخته شدن 
همتايان )معتادان بهب��ود يافته( براي درمان معتادان 
در مراك��ز اقامتي ميان مدت خبرداد و گفت: »پيش تر 
هم برخ��ي مراكز ترك اعتياد از معت��ادان بهبود يافته 
براي درمان اس��تفاده مي كردند ام��ا از اين به بعد، اين 
بهبوديافتگان يا همتايان با به رس��مت شناخته شدن 
توسط بهزيستي و در كنار ساير مداخالت علمي به كار 
گرفته مي شوند. بهزيس��تي در برنامه هاي درمان، هم 
رويكرد همتا را به رسميت مي شناسد و هم مداخالت 
علمي و اثربخش و قصد حذف هيچ كدام از اين رويكردها 
يا حتي بزرگنمايي آنها را ن��دارد چون تجربه صرف از 
س��وي همتايان، نمي تواند منتهي ب��ه مداخله موثر و 
درمان فرد بيمار شود بلكه اين تجربه بايد در كنار دانش 

تخصصي كمك كننده باشد. 

ايرنا| س��عيد متصدي معاون محيط زيست انساني در 
خصوص اخبار منتش��ر ش��ده پيرامون موضوع انتقال 
آب از كارون و سرش��اخه هاي كارون، گفت: متاسفانه 
در دولت گذش��ته برخي از مجوزها براي انتقال آب از 
سرشاخه هاي كارون صادر شده است اما از ابتداي آغاز 
به كار دولت يازدهم تاكنون، هيچ مجوزي براي انتقال 
آب از كارون يا سرش��اخه هاي كارون صادر نشده زيرا 
ما همچنان معتقديم كه انتق��ال آب بين حوضه اي از 
سرشاخه هاي كارون يا هر رودخانه اي ديگر در كشور جز 
براي مصرف شرب، توجيه ناپذير است. تا امروز نيازي 
براي صدور مجوز انتقال آب بين حوضه اي براي تامين 

آب شرب نيز نبوده است. 

ايس�نا| مدي��ركل پيش بيني و هش��دار س��ازمان 
هواشناس��ي ضمن اشاره به كاهش دما در كل كشور 
بيان كرد: ش��دت بارش ها در برخي مناطق كش��ور 
بيشتر است.  احد وظيفه در اين خصوص گفت: از روز 
جمعه تا يكشنبه در كل كشور كاهش محسوس دما 
خواهيم داشت، همچنين طي همين مدت به سبب 
وزش باد ش��ديد در برخي نقاط جنوب شرق كشور 
پديده گردوخاك پيش بيني مي شود. طي روزهاي 
جمعه و شنبه وزش باد در نيمه شرقي كشور تشديد 
مي شود كه سبب كوالك برف در برخي نقاط شمال 
ش��رق و ارتفاعات شرقي كشور مي ش��ود. سيستم 
بارشي تا ظهر روز شنبه در اغلب مناطق كشور فعال 
بوده و به تدريج از اواخر روز شنبه از مرزهاي شرقي 

كشور خارج مي شود. 

خبر كوتاه

به كارگيري معتادان بهبوديافته 
در درمان اعتياد رسمي شد 

هيچ مجوز انتقال آب 
بين حوضه اي صادر نشده است

كاهش محسوس دماي هوا 
در كشور از جمعه

سرخط خبرها راهنمايي و رانندگي محيط زيست 

در پي 
تنبيه بدني 
دانش آموز 

كرماني در چند 
روز گذشته، 

با دستور وزير 
آموزش و 

پرورش، معلم 
متخلف آماده 
به خدمت شد 

و پرونده او 
جهت بررسي 

به هيات 
رسيدگي به 

تخلفات اداري 
ارجاع شد

خوزستاناهميت
ويژهبرايدولت

دارد
معصومه ابتكار: اس�تان 
خوزس�تان براي دولت 
بسيار اهميت دارد. وزير 
جهاد كشاورزي طرحي 
در دس�ت اج�را دارد تا 
كانون ه�اي ريزگردها را 
تثبي�ت كن�د و در حال 
ح�ل  ب�راي  پيگي�ري 
مش�كالت م�ردم اي�ن 
استان هس�تند. اكنون 
شناسايي كانون هاي گرد 
و غبار در همه اس�تان ها 

تكميل شده .

مشكالت گرد و غبار شديد 
و قطع آب و برق در اهواز به 
مجلس رسيد و ديروز جلس��ه اي در اين 
ارتباط با حضور رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي و مجمع نمايندگان خوزستان 
در مجلس برگزار ش��د. در پي اعتراض و 
تجمع مردم اهواز ب��ه قطعي مداوم آب و 
برق و مختل ش��دن زندگي در شهرهاي 
خوزستان،  نمايندگان اين استان خواستار 
رس��يدگي هرچه س��ريع تر به معضالت 
پيش آم��ده ش��دند. آنها حل مش��كالت 
خوزس��تان را نيازمند عزم ملي دانستند. 
آنها معتقدند بي تدبيري و بي مسووليتي 
دس��تگاه هايي چون س��ازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارتخانه هاي نفت، نيرو 
و جهادكشاورزي بر مشكالت اين استان 

دامن زده است. 
نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته 
در نشس��تي مش��ترك با رييس مجلس، 
معضالت ب��ه وجود آمده ط��ي چند روز 
گذش��ته در استان خوزس��تان را مطرح 
كردند. رييس مجلس در اين جلسه با بيان 
اينكه معضالت خوزس��تان جدي است، 
گفت: اين حادثه اخير از جمله گردوغبار، 

قطعي آب و برق در استان بسيار تلخ بود. 
عل��ي الريجان��ي در اين خص��وص اعالم 
كرد: در راس��تاي اي��ن پيگيري ها من از 
روساي كميسيون هاي كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي و انرژي درخواست كردم تا 
اين موضوع را با جديت پيگيري كنند و با 
دعوت از مسووالن و وزراي مربوطه علت 
وقوع اين مش��كالت را جويا شوند. حادثه 
خوزستان نش��ان داد كه امكان تكرار آن 
وج��ود دارد، البته طبق گفته مس��ووالن 
مربوطه تمهيداتي اتخاذ شده تا هر 3 ماه 
يك بار بازرسي هايي از مقرها صورت گيرد 
تا در صورت لزوم تغييراتي نيز لحاظ شود. 
ريي��س مجل��س با بي��ان اينكه مس��اله 
خوزس��تان ج��زو اولويت ه��اي كش��ور 
اس��ت، گفت: حال بايد منتظ��ر گزارش 
كميس��يون هاي مربوط��ه در اين زمينه 
باش��يم تا بتوانيم بر مبناي آن جلساتي با 
حضور نمايندگان استان و وزراي مربوطه 
برگزار كنيم تا علت حادثه مشخص شود. 
همچنين ضرورت دارد كارگروهي جهت 
رفع مشكالت اس��تان خوزستان تشكيل 
ش��ود،  در اين مي��ان اگر نياز ب��ود ما نيز 
نماين��ده اي را در اين كارگروه مش��خص 

خواهي��م ك��رد ت��ا معضالت ب��ه خوبي 
پيگيري شود. 

رفع معضل ريزگرد،  مس��اله ديگري بود 
ك��ه الريجاني ب��ه آن پرداخ��ت و گفت: 
مس��اله ريزگردها بحراني اس��ت تا جايي 
كه كميس��يون تلفيق بودجه مبلغ قابل 
توجهي براي مساله ريزگردها در بودجه 
س��ال آت��ي در نظ��ر گرفته اس��ت، حال 
اميدوارم اين مبلغ به درستي توزيع شود. 

سوال از رييس جمهور و استيضاح 
وزير نيرو

نمايندگان استان خوزس��تان نيز در اين 
جلس��ه  به مش��كالت پيش آمده اش��اره 
كردند. مجي��د ناصري نژاد رييس مجمع 
نمايندگان استان خوزستان،  وزير نيرو را 
مقصر اصلي قطع برق در استان خوزستان 
دانست و گفت: وقت گذراني و بي توجهي 
مسووالن مشكالت خوزستان را چندبرابر 
خواه��د كرد، از اي��ن رو نمايندگان طرح 
اس��تيضاح وزير ني��رو را در دس��تور قرار 
دادند. نمايندگان اس��تان طرح سوال از 
رييس جمهور را نيز در دس��تور كار خود 
ق��رار دادن��د، از اي��ن رو در هفت��ه آينده 

ب��ه اين جمع بن��دي خواهيم رس��يد كه 
رييس جمه��ور ب��ه دليل ع��دم توجه به 
مسائل خوزس��تان در صحن علني حاضر 
و پاس��خگو باش��د، زي��را در هفته جاري 
بياني��ه اي را اب��الغ كرديم كه متاس��فانه 

تاكنون پاسخ داده نشده است. 
هداي��ت اهلل خادمي، نماين��ده ديگر اين 
اس��تان نيز با اش��اره به اينك��ه دولت در 
خدمات رس��اني به مردم خوزستان و رفع 
بحران چندي پيش ناش��ي از قطعي آب 
و برق اين اس��تان عملك��رد قابل قبولي 
نداشت، گفت: متاسفانه در طول 15 روز 
گذش��ته چهار روز آن، آب و برق بسياري 
از شهرس��تان هاي اس��تان خوزس��تان 
بطوركامل قطع بود و همين معضل باعث 
ش��د آس��يب غيرقابل جبراني به استان 
خوزستان وارد شود. طي 4 روز قطعي آب 
و برق توليد نفت درخوزستان متوقف شد، 
متاس��فانه اقدامات دولت و دستگاه هاي 
ذي ربط نش��ان داد كه مش��كالت مردم 
خوزس��تان در بح��ث ريزگرده��ا، گردو 
خاك و موارد ديگر براي مس��ووالن هيچ 

اهميتي ندارد. 
به گفته اين عضو مجمع نمايندگان استان 
خوزس��تان، مهم ترين راه��كار براي حل 
مش��كالت خوزس��تان اختصاص بودجه 
كافي است. تا زماني كه بودجه كافي وجود 
نداش��ته باش��د، هيچ وزير و مسوولي هم 
نسبت به مشكالت پاسخگو نخواهد بود. 

همايون يوسفي، نماينده ديگر اين شهر با 
اشاره به اينكه مديريت بحران خوزستان 
پيش بيني درستي از بحران به وجود آمده 
در خوزس��تان نداش��ت، گفت: به صورت 
جدي نياز است مديريت بحران خوزستان 
بطور مداوم در حال آماده باش باشد زيرا 
ممكن اس��ت در آينده هم ش��اهد چنين 

بحران هايي در خوزستان باشيم. 

تالشي عامدانه براي انكار 
دستاوردهاي محيط زيست

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
نيز با اشاره به مشكالت خوزستان گفت: 
در ارتباط ب��ا احياي تاالب هاي اس��تان 
خوزستان كارهاي خوبي انجام شده است 
اما متاسفانه تالش عامدانه اي براي انكار 
اين دس��تاوردها وجود دارد. ما معتقديم 
اين دس��تاوردها به ط��رق مختلف قابل 
س��نجش اس��ت؛ خوش��بختانه تصاوير 
ماه��واره اي و زمين��ي هم موجود اس��ت 
و س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت هم 
بر اينك��ه براي احي��اي تاالب ها گام هاي 
موثري برداشته شده كه نتيجه داده است، 
تاكيد دارد. در ح��ال حاضر هم وضعيت 
تاالب هورالعظيم نس��بت به سال 92 رو 

به بهبود است. 
معصومه ابتكار افزود: اس��تان خوزستان 

براي دولت بسيار اهميت دارد. وزير جهاد 
كشاورزي طرحي در دس��ت اجرا دارد تا 
كانون ه��اي ريزگردها را تثبيت كند و در 
حال پيگيري براي حل مش��كالت مردم 
اين اس��تان هس��تند. اكنون شناس��ايي 
كانون هاي گرد و غبار در همه اس��تان ها 
تكمي��ل ش��ده و همچني��ن در اس��تان 
خوزس��تان اقدامات اجراي��ي براي حل 
اين مش��كل تبيين شده است. با اقدامات 
سازمان جنگل ها و مراتع كانون ريزگردها 
بايد تثبيت شده و اين اقدام با برنامه علمي 

و به صورت منسجم انجام شود. 
رييس س��ازمان محيط زيس��ت در ادامه 
احياي تاالب هاي اس��تان خوزس��تان را 
يك��ي ديگر از اقدامات دول��ت ذكر كرد و 
گفت: تاالب هورالعظيم در سال 92 كامال 
خشك شده بود اما با اقدامات دولت االن 
70 درصد اين تاالب آبگيري شده است و 
در وضعي��ت خوبي به س��ر مي برد. تاالب 
ش��ادگان هم وضعيت خوبي دارد. استان 
خوزستان براي دولت بسيار اهميت دارد 
و اميدواري��م با طرح هاي در دس��ت اجرا 
مشكالت مردم اين اس��تان را به حداقل 

برسانيم. 
معاون رييس جمهور اف��زود: اختالل و 
عوارض ناشي از توفان هاي گرد و غباري 
در خوزستان و سيستان و بلوچستان در 
زندگي، معيش��ت، سالمت، كشاورزي و 
حتي زيرس��اخت هاي اين اس��تان ها به 
حدي اس��ت كه بر اثر توفان شديد گرد 
و غب��اري دو هفته قبل در خوزس��تان و 
اضافه ش��دن رطوبت هوا به آن شرايط، 
آب و برق در اين استان با اختالل شديد 
مواجه ش��ده و مردم ش��رايط سختي را 

تجربه كردند. 
وي ضمن اشاره به سدسازي هاي تركيه 
و اثرگذاري اين اقدام ب��ر دجله و فرات و 
تاالب هاي كشور عراق، گفت: تبعات اين 
اقدام تركيه، مضاف بر خسارت هاي محيط 
زيس��تي و مادي و معنوي وارده ش��ده به 
عراق، بر ايران نيز تاثيري ش��ديد داشته 
كه در كن��ار تاثير كانون هاي عربس��تان 
در كش��ور، چالش هاي زي��ادي را ايجاد 

كرده است. 
ابتكار ضم��ن تاكيد بر ن��گاه ويژه دولت 
يازدهم به محيط زيس��ت و اهميت ويژه 
براي تاالب ها و حفظ و احياي آنها تصريح 
كرد: دولت يازدهم گام هايي جدي براي 
احيا و حفظ تاالب هاي كش��ور به عنوان 
زيست بوم هاي بسيار ارزشمند، همچنين 
عامل پيشگيري از توفان هاي گرد و غباري 
و منبع تامين كننده معيشت مردم به ويژه 
در اس��تان هايي همچ��ون خوزس��تان و 
سيستان و بلوچس��تان برداشته است كه 
از آن جمله مي توان به تخصيص و تامين 

حقابه تاالب ها اشاره كرد. 
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»عذرخواه��ي مي كنم ك��ه هنوز چنين 
اتفاقات��ي را در بعضي از مدارس ش��اهد 
هستيم و اميدوارم مسير حركت و روالي 
كه پيش مي رود رو به كاهش باش��د و به 
صفر برس��د.« اين واكنش وزير پيش��ين 
آموزش و پرورش به انتشار فيلمي از تنبيه 
بدني چند دانش آموز در مدرس��ه اي در 
اليگودرز استان لرستان بود. حمله معلم 
با مش��ت و لگد به چند دانش آموز سبب 
شد تا فاني سال گذشته و در آخرين سال 
وزارتش به خاطر وجود چنين رفتارهايي 
در م��دارس عذرخواهي كند. اما با وجود 
ارجاع پرون��ده معلم به اداره رس��يدگي 
به تخلفات اداري آم��وزش و پرورش، نه 
تنها اين اتفاق��ات به صفر نرس��يد بلكه 
در ماه هاي گذش��ته هم م��وارد متفاوت 
ديگري از خش��ونت علي��ه دانش آموزان 
از نق��اط مختلف كش��ور گزارش ش��ده 
اس��ت. تازه ترين اتفاق مرب��وط به تنبيه 
بدني دانش آم��وز كرمان��ي در چند روز 
گذش��ته بود كه سبب ش��د دومين وزير 
آموزش و پرورش دول��ت يازدهم واكنش 
نشان دهد. در پي تنبيه بدني دانش آموز 
كرماني در چند روز گذش��ته، با دس��تور 
وزير آم��وزش و پ��رورش، معلم متخلف 
آماده به خدمت ش��د و پرون��ده او جهت 
بررس��ي به هيات رس��يدگي به تخلفات 

اداري ارجاع شد. 
24 بهمن بود ك��ه خبرگزاري ها تصوير 
دلخراش م��دادي فرو رفته در س��ر يك 
دانش آموز ابتدايي از اهالي ش��هر رودبار 
در جنوب استان كرمان را منتشر كردند، 
همان زمان مدير روابط عمومي آموزش و 
پرورش استان كرمان گفت: »معلم مدعي 
اس��ت، زماني ك��ه در كالس قدم مي زد، 
دانش آموز ش��يطنت ك��رده و با حركت 
معلم به س��مت وي، دچار ترس ش��ده و 
مدادي كه در پشت سر او قرار داشت وارد 

سر مي شود.« 
براساس قانون آموزش و پرورش هر گونه 
تنبيه بدني در مدارس ممنوع اس��ت و به 
همين دليل اعالم ش��د كه پرونده معلم 
خاطي به هيات بررس��ي تخلفات اداري 
ارجاع شده است و روز گذشته هم شخص 
فخرالدين دانش آشتياني به اين موضوع 
وارد ش��د. اتفاقي كه اين هفته رخ داد در 
ادامه زنجيره حوادث خش��ونت باري بود 
كه از ابتداي س��ال تحصيلي در مدارس 
كشور اتفاق افتاد. تنبيه بدني دانش آموز 
روس��تايي با لوله در مهر ماه، تنبيه منجر 
به آس��يب ديدگي پرده گوش دانش آموز 
در اس��تان زنجان در آبان ماه، وارد شدن 
آسيب به چشم دانش آموز كرماني در پي 
ضرب و شتم توس��ط كمربند در آبان ماه 

و تنبيه 6 دانش آموز ابتدايي با ش��يلنگ 
آب در خراس��ان جنوبي، عمده حوادث 
مربوط به تنبيه بدن��ي دانش آموزان بود 
كه در رس��انه ها منعكس ش��د. هر بار در 
پي انتش��ار اين اخبار صحب��ت از ارجاع 
پرونده معلمان خاطي براي رس��يدگي و 
بررسي، مي ش��ود اما به نظر مي رسد كه 
حتي رسانه اي شدن رسيدگي حقوقي و 
اداري اين پرونده ها منجر به پيشگيري از 

اتفاقات مشابه نمي شود.
 در آيين نامه اجرايي مدارس، از ماده 74 
تا 85 اين آيين نام��ه درخصوص تنبيه و 

توبيخ دانش آموزان است. 
در ماده 76 انواع تنبيه مشخص شده: تذكر 

واخطارشفاهي به طور خصوصي، تذكر و 
اخطارش��فاهي درحضوردانش آم��وزان 
كالس مربوط، تغيي��ر كالس درصورت 
وجودكالس ه��اي متعدد در ي��ك پايه 
بااطالع ول��ي دانش آم��وز، اخطاركتبي 
و اط��الع ب��ه ول��ي دانش آم��وز، اخراج 
موق��ت ازمدرس��ه بااط��الع قبل��ي ولي 
دانش آموزحداكث��ر براي مدت س��ه روز 
و انتقال به مدرس��ه ديگ��ر. و در ماده 77 
تصريح شده است: »اعمال هرگونه تنبيه 
ديگر از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين 
تكاليف درسي جهت تنبيه ممنوع است و 
در اعمال تنبيهات نبايد بين دانش آموزان 

تبعيض و استثنايي قايل شد.« 

معلماني كه از اين موض��وع تخلف كنند 
برمبناي شدت عمل خود تذكر مي گيرند، 
معاونان و مس��ووالن آم��وزش و پرورش 
پيش تر در پي هر م��ورد از تنبيه بدني در 
مدارس توضي��ح داده اند كه تخلف داراي 
مراحلي اس��ت ك��ه مرحله نخس��ت آن 
اتهام اس��ت يعني ابتدا در هيات تخلفات 
اداري بحث تنبيه بدني بررس��ي مي شود 
و اگر اثبات ش��د كه در اي��ن زمينه تخلف 
صورت گرفته است، برخورد قانوني اعمال 
مي شود البته از همان ابتدا حكم شديدي 
كه به صورت تعليق از كار يا اخراج باش��د 
صادر نمي شود بلكه تذكر شفاهي يا كتبي 
به فرد خاطي ارايه مي ش��ود اما اگر تنبيه 
بدني مجدد توسط فرد تكرار شود درج در 
پرونده و اخراج اعمال مي ش��ود. اما براي 
برچيده شدن خشونت از مدارس نمي توان 

به بندهاي آيين نامه ها بسنده كرد. 
دانش آشتياني روز سه شنبه و در سومين 
همايش ملي روانشناس��ي مدرسه گفت: 
»در نظام تعليم و تربيت و مدرس��ه بايد 
رواب��ط از »مكانيكي« به »فرا ارگانيكي« 
تغيير پي��دا كند و در اين صورت اس��ت 
كه م��ا در مدارس به هيچ عنوان ش��اهد 
تنبيه بدن��ي ي��ا آس��يب هاي اجتماعي 
نخواهيم بود و اين موض��وع مي تواند در 
كيفيت آموزش و پرورش نيز موثر باشد. 

وزير آموزش و پرورش به تنبيه بدني دانش آموز كرماني واكنش نشان داد 

معلم خاطي آماده به خدمت شد

آموزش و پرورش

مديريت بحران زنان

 معاون رييس جمهوري در ام��ور زنان و خانواده تصريح 
كرد: اراده و فضاي مثبتي براي اس��تفاده از توان واقعي 
زنان و دختران ايراني وجود دارد. شهيندخت موالوردي 
در سميناري در دانشگاه كيوتو ژاپن گفت: ايران از ديرباز 
كانون فرهنگ و تمدني اصيل بوده كه آثار با ش��كوه آن 
امروز نيز هويدا اس��ت و مورد س��تايش جهانيان است.  
وي گفت: ارتق��اي جايگاه زنان و بهبود ش��اخص هاي 
توسعه انساني مبتني بر جنسيت در برنامه هاي توسعه 
به ويژه از برنامه س��وم توس��عه به بعد مورد توجه بوده و 
كليه دستگاه هاي دولتي مكلف ش��ده اند با همكاري و 
مشاركت زمينه بهبود موقعيت زنان را در تمامي عرصه ها 
فراهم آورند. حاصل اين توجه، رشد چشمگير شاخص 
آموزش زنان، دس��تيابي به برابري جنسيتي در آموزش 

ابتدايي و پيش��ي گرفتن دختران از پس��ران در ورود به 
دانشگاه ها در دهه سوم انقالب اسالمي است كه نه تنها 
دس��تاوردي مهم در حوزه آموزش محس��وب مي شود، 
بلكه زمينه ساز مشاركت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي بهتر و بيشتر زنان در سال هاي آتي خواهد بود.  
موالوردي گفت: اين اقدامات فرصت هاي وسيعي را براي 
آموزش عمومي دختران در دهه ه��اي 60 و 70 فراهم 
كرد و نتيجه آن افزايش تقاضاي دختران براي دستيابي 
به آموزش عالي در دهه هاي 70 و 80 و كاهش ش��كاف 
جنسيتي بود. گسترش شهرنشيني و تحوالت فرهنگي 
و اجتماعي ناشي از توسعه و گسترش هنجارهاي عدالت 
اجتماعي در ميان بخش هايي از خانواده ايراني، مسير را 

براي دستيابي زنان به آموزش عالي هموار كرده است. 

ايسنا|  ديروز رييس سازمان مديريت بحران و معاون 
وزير كش��ور در اظهارنظري اعالم كرد كه در صورت 
وقوع زلزله در تهران، يك ميليون و 800 هزار نفر در روز 

اول حادثه جان خود را از دست خواهند داد. 
اسماعيل نجار آمادگي 10 درصدي براي مقابله با زلزله 
و بالياي طبيعي و غيرطبيعي را ناكافي دانست و اضافه 
كرد: بايد با مشاركت جويي مردم، تخصيص اعتبارات، 
بهبود ساخت وساز، جانمايي مناسب، مصالح مرغوب 
و همچنين استانداردس��ازي معاب��ر، جلوي افزايش 

خسارات و كشته شدگان را بگيريم. 
وي تش��ريح كرد: امروزه در بس��ياري از كش��ورهاي 
جهان، زلزله هاي هفت و هشت ريشتري حتي بدون 
يك كشته به پايان مي رس��د و اين در حالي است كه 

زلزله هاي بم و رودبار، با درجه لرزش بسيار پايين تر، 
بيش از 30 هزار كشته برجاي گذاشتند. 

نجار، با بيان اينكه ايران جزو 10 كشور بالخيز جهان 
است، افزود: بايد به مردم آموزش هاي الزم داده شود 
و آنان را در مقابل حوادث مختلف بيمه كرد تا ش��اهد 

بحران در ابعاد مختلف نباشيم. 
رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور با بيان اينكه 
تلفات انس��اني در حوادث محتمل است، يادآور شد: 
در تمام نقاط دنيا مس��اله تعيين هويت و صدور جواز 
دفن توسط پزشكي قانوني صورت مي گيرد همچنين 
در اكث��ر موارد مصدومان چنين حوادثي نيز توس��ط 
پزش��كي قانوني بررس��ي و مي��زان مصدوميت  آنها 

تعيين مي شود. 

شكاف جنسيتي در دهه هاي 70 و 80  كاهش يافت
 معاون امور زنان و خانواده رييس جمهوري : 

آمادگي الزم براي برخورد با حوادث نداريم
رييس سازمان مديريت بحران كشور: 

خبرگزاري ايسنا


