اخبار

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد؛

علت عدم افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق برخی معلمان

حمایتهای اجتماعی و روانی از
 ۱۴هزار و  ۸۳۳سیلزده

معاون توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی
کش��ور با اش��اره به حمایتهای اجتماعی و
روانی که به صورت گروهی به س��یلزدگان
ارائه ش��ده اس��ت ،گفت :تاکنون  14هزار و
 833نفر از این حمایتها بهرهمند ش��دهاند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،مجی��د رض��ازاده در
نشس��ت خبری به مناسبت تشریح عملکرد
بهزیس��تی در کمک به س��یلزدگان گفت:
تیمهای محب را فع��ال کردهایم به طوری
که  844نفر از روانشناس��ان ،م��ددکاران و
مش��اوران در این تیمها حضور داش��ته و به
مناط��ق رفتهان��د.وی ادام��ه داد :در  10روز
پ��س از وقوع س��یل 4 ،درص��د از این افراد
خدم��ات مش��اورهای گرفتهان��د و در ای��ن
مش��اورهها احس��اس بیاعتمادی ،اختالل
در تمرکز ،عدم کنترل احساس��ات ،احساس
گن��اه ،بیخوابی و ش��بادراری ،اضطراب و
ترس را داش��تهاند.رضازاده گفت 99 :ساعت
بازآموزی نیز برای افراد داوطلب گذاشته شد
و  12خودرو برای عبور از معابر صعبالعبور
در نظر گرفته ش��ده و تا اکن��ون  24هزار و
 308نفر در س��ه اس��تان لرستان ،گلستان و
خوزستان غربالگری شدهاند.معاون توسعه و
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور افزود :از
میان افراد غربالگری شده 31.4درصد مرد،
 39.3درص��د زن و  29.3درصد کودک بوده
اس��ت که  15درصد آنها در ارزیابیها مثبت
و نی��از به خدمات بعدی داش��تهاند؛ در میان
افراد غربالگری ش��ده اختالل حاد استرس،
اضطراب و سوء مصرف موادمخدر شایع بوده
و حتی در مواردی ارجاع به روانپزش��ک هم
داشتهایم.
انجام بیش از  120هزار مورد بازرسی
بهداشت محیط در ماه رمضان

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت گفت :از
ابتدای ماه مبارک رمضان  ۱۸۵۶۵۹کیلوگرم
مواد غذایی غیر بهداش��تی در سراس��ر کشور
معدوم ش��ده اس��ت.به گزارش فارس ،حمید
انصاری مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت
وزارت بهداش��ت گفت :ط��ی این مدت تعداد
 ۱۲۰۱۶۲مورد بازرس��ی بهداشت محیطی از
مراک��ز تهیه و توزیع مواد غذایی  ،مس��اجد و
اماکن متبرکه صورت گرفته اس��ت.وی افزود
 :بازرس��ی بهداشت محیطی از مراکز و اماکن
و رس��تورانهای بی��ن راه��ی  ۲۴۱۶مورد و
بازرسیهای بهداشت محیطی از مراکز تهیه
زولبی��ا ،بامیه  ۴۹۱۹مورد ط��ی این مدت به
انجام رس��یده اس��ت.انصاری تعداد بازرس��ی
بهداشت محیطی از مراکز تهیه و عرضه آش
و حلیم را  ۴۰۴۹مورد و بازرس��ی از ش��یرینی
فروش��یها و قنادیها را  ۱۱۳۸۹مورد خواند.
وی ضمن اشاره به انجام بازرسیهای مشترک
در این مدت گفت :بازرس��یهای مشترک با
دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط به ویژه
با تعزیرات  ۵۸۳۷مورد بوده است.مدیر روابط
عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت:
ت��ا دهمین روز ماه مب��ارک رمضان به میزان
 ۱۸۵۶۵۹کیلوگرم مواد غذایی غیربهداش��تی
در سراس��ر کشور معدوم شده است.وی گفت
 :در این مدت تعداد موارد سنجش با تجهیزات
پرتابل بازرس��ی  ۹۹۸۸۱م��ورد و تعداد موارد
کلرسنجی آب  ۱۸۵۶۱۳مورد بوده است.
شرایط ارائه طرح ترافیک به معلوالن

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
جزییات طرح ترافیک معلوالن را تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا ،محمد نفریه در نشس��ت
خبری امروز سازمان بهزیستی کشور با بیان
اینکه این سهمیه سال گذشته ٣۶٠مورد بوده
است ،گفت :این سهمیه امسال به  ٢۴٠مورد
کاهش یافته است و قرار است طرح ترافیک
امسال به شکل روزشمار تخصیص داده شود.
سازمان بهزیستی در تالش است تا با مذاکره
در این خصوص این سهمیه را افزایش دهد.
وی بیان اینکه س��همیه مذکور به معلوالنی
که ش��رایط دریافت آن را داشته باشند تعلق
میگیرد اظهار ک��رد :طرح ترافیک معلوالن
عمدت ًا به معلوالن ش��دید که در منطقه طرح
ترفیک ساکن هس��تند تعلق میگیرد.نفریه
ادام��ه داد :امس��ال بنا داریم ت��ا در خصوص
معلوالنی که ناتوانی خفیفتر مثل ناشنوایی
دارند نیز مذاکراتی برای دریافت این سهمیه
انجام دهیم.به گفته وی این سهمیه با تخفیف
 ٩٠درصدی در اختیار معلوالن قرار میگیرد.

مع��اون برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پ��رورش درباره علت عدم افزایش
 ۴۰۰هزار تومانی حقوق برخی معلمان وزارت
آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.علی
الهی��ار ترکمن در گفت وگو با ایس��نا اظهار

ک��رد :بحث افزایش حق��وق یکی از تکالیف
دولت اس��ت و سازمانهای برنامه و بودجه و
اداری و اس��تخدامی بر اساس قوانین ذیربط
ساالنه بخش��نامه افزایش حقوق را تصویب
و ب��ه دس��تگاههای اجرایی اب�لاغ میکنند.
وی اف��زود :آنچه در مصوبه مربوط آمده این
اس��ت که افزایش  ۴۰۰ه��زار تومانی حقوق
خاص نیروه��ای رس��می و پیمانی آموزش
و پرورش اس��ت و به معلمان ماده بیس��ت و

هش��تی و دانشجو معلمها تسری پیدا نکرده
اس��ت.وی با بیان اینک��ه وزارت آموزش و
پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه
را ابالغ کند گفت :اگر هر مرجع دیگری چون
مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن
را ب��ا دولت حل و فصل و بررس��ی کند ،اگر
تشخیص دادند مصوبه باطل است ،بخشنامه
اصالحی میآید و اگر هم که مصوبه درست
بود ،همان عملی میشود .این امر باید توسط

مراجع ذیربط پیگیری شود.الهیار ادامه داد :ما
دقیق ًا مفاد مصوب��ه ابالغی را عمل کردهایم.
وی در پاس��خ به اینکه مگر معلمان ماده ۲۸
استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که
مشمول این افزایش باشند؟ گفت :این افراد
حق��وق دوران کارورزی خ��ود را میگیرند و
حقوق رسمی برایشان برقرار نیست .دانشجو
معلمها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند
رسمی نیس��تند بنابراین حقوقی که برایشان

مقرر میشود بر اساس قانون متعهدین خدمت
است .مصوبهای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰
هزار تومانی را به این گروهها تسری نمیدهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است بر اساس
برخ��ی ش��نیدهها احکام حقوق��ی این گروه
(دانش��جو معلمان و ماده بیست و هشتیها)
اصالح شود یا خیر؟ گفت :خیر ،فعال بر اساس
مصوبه موجود ،درست عمل کردهایم و چنین
گمانه زنیهایی صحیح نیست.
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اخبار حوادث
 3کشته و  ۱۵زخمی به دنبال
درگیری قومی در خرمآباد

شناسایی  ۱۵کلیپ جنجالی درباره مدارس؛

پشت پرده تربیت های غربی در مدارس چه کسانی هستند؟

گروه اجتماعی  :معاون پرورش��ی و فرهنگی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کلیپهای
جنجالی درباره مدارس ،گفت :بررس��یهای
ما نش��ان داد که  ۱۵کلی��پ جنجالی درباره
مدارس است و البته فقط  ۷کلیپ در مدرسه
ضبط شده است.
ی اس��ت که کلیپه��ای جنجالی درباره
مدت 
مدارس ،خبرس��از شده است؛ کلیپهایی که
همخوانی دانشآم��وزان درباره ترانههایی را
نشان میدهد و البته یک ترانه بیش از همه
خود را نش��ان داده است؛ ترانهای وام گرفته
از کلمات مبتذل.انتشار این کلیپها موجی از
نگرانی را در خانوادهها به وجود آورد که اص ً
ال
در مدارس چه میگذرد؟ آیا دانشآموزان به
ج��ای درس خواندن ب��ه تمرین آهنگهای
مبتذل میپردازن��د؟ واقع ًا وضعیت آموزش و
پرورش ما چگونه است؟سید محمد بطحایی
وزیر آموزش و پرورش روز  ۱۷اردیبهشتماه
امسال در جلسه ش��ورای عالی نماز با اشاره
ب��ه انتش��ار کلیپهایی در فض��ای مجازی
درباره مدارس ،اظهار کرد« :مهمترین هدف
دشمنان تغییر هویت فرزندان ماست؛ هویتی
که با آموزههای ایرانی و اسالمی عجین شده
است».وی ادامه داد« :از دیروز  ۳متخصص
را مأمور بررس��ی این موضوع کردم تا ریشه
تولید این کلیپها مشخص شود زیرا اعتماد
عمومی و باور مردم متدین را نگران میکند؛
امی��دوارم پلیس فتا هم در این موضوع به ما
کمک کند زیرا این کلیپها بی نام و نش��ان
هستند و تصاویر پخش شده ،مدرسه و معلم
را الق��ا میکند لذا حراس��ت و بازرس��ی این
موضوع را به وی��ژه موضوع اخیر را پیگیری
خواهند کرد».البته وزیر آموزش و پرورش ۲۱
اردیبهشت ماه از لغو ابالغ دو مدیر مدرسه در
خصوص کلیپهای جنجالی خبر داد.
به گزارش فارس ،در این خصوص به س��راغ
علیرضا کاظمی معاون پرورش��ی و فرهنگی
وزیر آموزش و پرورش رفتیم تا از وی درباره
انتشار کلیپهای جنجالی و برنامههای این
معاونت صحبت کنیم.
* آقای کاظمی ،طی دو هفته گذشته وزارت
آموزش و پرورش درگیر کلیپهای جنجالی
از مدارس شده است و نوک پیکان گالیهها
به سمت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش
و پرورش است؛ شما چه پاسخی دارید؟
از اصح��اب رس��انه برای انعکاس درس��ت
موضوع تشکر میکنم؛ این مسأله ابعاد بسیار
متفاوت��ی دارد و معتقدم باید به ابعاد مختلف
این موضوع پرداخته شود.
بُعد اول ،اصل ماجراست؛ چرا این اتفاق بعد
از فرمایشات رهبر معظم انقالب در حمایت
قاطع و قدردانی از کار معلمان و بزرگداشت
مقام معلم صورت گرفته است؟ یا این اقدام
بعد از فعالیتهای برجسته پرورشی صورت
گرفته است.ش��ما میبینی��د وقتی در تالش
هس��تیم امر به معروف و نهی از منکر را در
آموزش و پ��رورش نهادینه کنیم یا کارگروه
حج��اب و عفاف را فعال کنیم ،ش��بکههای
معاند واکنش نش��ان میدهند و این نش��ان
میدهد ما رودرروی آرایش نظامی دش��من
ایستادیم و باعث میش��ود ما را بزنند؛ البته
فرام��وش نش��ود که آنه��ا هم��ه نهادهای
فرهنگی را میزنند.
*دانشآم�وزان ای�ن تران�ه را در کج�ا ی�اد
گرفتند؟

یک بُعد دیگر این است که دانشآموزان این
تران��ه را در کجا یاد گرفتند؟ وقتی بخواهیم

آن چارچ��وب تعریف کردیم؛ برنامههایی که
ش��ورای مدرس��ه و مدیر مدرسه تشخیص
میدهن��د که ای��ن برنامهه��ا میتواند یک
فعالیت مهارتی باش��د؛ میتواند اردو یا یک
فعالیت گروهی خاصی باش��د؛ در این راستا
برنامه تعریف کردیم و در اختیار مدیر مدرسه
قرار دادیم.

* به نظر ش�ما چرا ای�ن کلیپها انقدر پخش
شده است؟

همین معاندان کشور در شبکههای تلویزیونی
و کاناله��ا در فضای مجازی فراخوان دادند
که نوجوانان برایش��ان کلیپ بفرستند یعنی
آنها روی این موجی که در کشور ایجاد شده
است ،سوار شدند.
کلیپه�ا بیش�تر در م�دارس دختران�ه

ابتدایی بوده است

یک گروه س��رود را تربی��ت کنیم یک هفته
کار میکنی��م که متن را ی��اد بگیرند؛ چطور
میشود که تا در مدرسه ،آهنگ را میگذارند،
دانشآموزان ش��روع به خواندن میکنند.بعد
دیگر این مسأله ،این است که نشان میدهد
در فرهنگ عموم��ی جامعه ،فضای مجازی
حاکم ش��ده است و در فضاهایی که فرصت
پیدا میکند ،خود را نشان میدهد.

* البت�ه نباید در مدرس�ه ای�ن فرصت ایجاد
شود؟

قطع ًا نباید باشد اما با اعتمادی که یک مدیر
به یک فعال فرهنگی در بخشهای مختلف
کرده است ،این موضوع وارد فضای مدرسه
ش��ده است.شما در یکی از کلیپها میبینید
که مدیر مدرس��ه اعتراض میکند که «این
کار را انجام ندهید ،کار ضدفرهنگی است» و
آن فرد میگوید« :کار من هم فرهنگی است
گوجه فرنگی نیست».

* پس ش�ما معتقدید که آم�وزش و پرورش
مقصر این جریان نیست؟

نباید انگش��ت اتهام را به س��مت آموزش و
پرورش گرفت؛ اگر همه به بیان ضعفهای
آم��وزش و پرورش بپردازن��د ،بازی در زمین
دش��من اس��ت؛ ش��ک نکنید.کار فرهنگی
محصول تنها بنده نیس��ت بلکه بنده در حد
خودم مسؤول هستم؛ چهل سال در این کشور
کار فرهنگی شده اس��ت و خروجی آن ،این
است پس مقصر همه دستگاههای فرهنگی
هس��تند؛ اگر قرار است کسی را محکوم هم
کنیم ،همه دس��تگاههای فرهنگ��ی در این
قضیه مقصر هس��تند.پس میخواهم نتیجه
بگیرم اول اینکه آم��وزش و پرورش در این
جریان مقصر اصلی نیست بلکه این مسأله را
باید در خانواده و جامعه پیگیری کنید و نکته
دوم اینکه در شرایطی که دشمن ،آموزش و
پرورش را مورد هجمه قرار داده اس��ت نباید
در زمین دشمن بازی کنیم و باید به آموزش
و پرورش کمک کنیم.
* کلیپهای منتشر شده را بررسی کردید؟

ما نزدیک به  ۱۱۰هزار واحد آموزشی کوچک
و ب��زرگ داریم و تمام کلیپهایی که پخش
ش��ده است را برای بررسی کردیم؛ برخی از
این کلیپها را تلفی��ق کردند و برای برخی
زیرنویس نوشتند و به شکلهای مختلف در
فضای وس��یعی پخش کردند.بررسیهای ما

نشان داد که این کلیپها  ۱۵مدرسه را نشان
میدهد البته آیا هر کالس��ی ،مدرسه است؟
اینگونه نیست بلکه برخی آموزشگاه هستند
و برخ��ی اصال ربطی به آم��وزش و پرورش
ندارند.از  ۱۵کلیپ ۷ ،کلیپ در مدرسه ضبط
شده است و  ۳کلیپ در فضای کالسی است
مثال یکی در مهد اس��ت؛ بر اس��اس دستور
مقام عالی وزارت در حال شناس��ایی مدارس
 ۷کلیپ هستیم؛ البته فضا یک جوری است
که ممکن است شناسایی نشوند ولی تعدادی
از مدارس شناسایی ش��ده است و در دستور
برخ��ورد قرار گرفته اس��ت.ابالغ  ۲مدیر لغو
شده است و بقیه هم در حال رسیدگی است؛
البته ما توضیح خواس��تیم که راستی آزمایی
کنی��م و حتی بازدید میدان��ی در حال انجام
اس��ت؛ حتی یک مورد تخل��ف در آموزش و
پرورش را نه میپذیریم و نه توجیه میکنیم.
تربیت یک فضای مقدس��ی است که باید از
این ناهنجاریه��ا و ابتذاالتی که در جامعه
است ،بری باشد؛ ما این موضوع را به عنوان
یک فرصت هم برای آموزش و پرورش تلقی
میکنیم یعنی روزنههای نفوذ را میبندیم و
با هوشیاری بیشتر به این مسأله می پردازیم؛
نظ��ارت بیش��تری میکنی��م و فعالیتهای
شادیبخش و نشاط آور را در چارچوب نظام
تعلیم و تربی��ت با الگوهای جدید و جذابتر
توسعه و ترویج میدهیم.
* چق�در آموزش و پرورش توانس�ته اس�ت
نیازه�ای دانشآم�وزان را در حوزه ش�ادی و
نشاط تأمین کند؟

این موضوع بیانگر یک نکته نظری اس��ت و
حتی میتوان به سطح عموم جامعه سرایت
داد؛ ممکن است اینگونه بگوییم که نتوانستیم
نیازهای عمومی جامعه مخاطبین را در حوزه
ش��ادی و نش��اط تأمین کنیم لذا دانشآموز
به این س��مت و س��و حرکت کرده است.اما
همانطور که میدانید یکی از استراتژیهای
ما در وزارت آموزش و پرورش ،ایجاد روحیه
امید و نش��اط در مدارس اس��ت و برای آن
بس��ته تعریف کردیم منتها اینکه این بسته
همین االن اثرات خود را نش��ان دهد ،معلوم
است که نشان نمی دهد چون کار فرهنگی
چیزی نیس��ت که یک دفعه خود را نش��ان
دهد.معتقدم ما باید امروز در فضای عمومی
جامع��ه و در رس��انهها و ص��دا و س��یما کار

بیش��تری کنیم تا بعد اثرات��ش را در تعلیم و
تربیت ببینیم.

*میزان حضور روزانه دانشآموزان در فضای
مجازی  ۳.۵س�اعت و در مدرسه  ۲.۵ساعت
است.

امروز می��زان حضور دانشآم��وز در فضای
مج��ازی نزدیک به  ۳.۵س��اعت اس��ت اما
میانگی��ن حض��ور دانشآموز در مدرس��ه در
طول سال و با اضافه ش��دن تابستان و ایام
عید چیزی حدود  ۲.۵س��اعت اس��ت یعنی
بچهه��ا بیش��تر از آنک��ه در اختیار مدرس��ه
باش��ند در اختیار فضای مجازی هستند و از
آنجا تأثیر میپذیرن��د پس در این حوزه باید
سرمایهگذاریهای زیادی کنیم.
حوزه پرورشی در مدارس میدان فعالیت

کمتری دارد
* شما چقدر سرمایهگذاری کردید؟

به نظر ش��ما ی��ک دانشآموز چند س��اعت
در اختی��ار مربی پرورش��ی اس��ت؟ هیچی؛
دانشآموز از س��اعت  ۸صبح که به مدرسه
میآید در سر کالس است و زنگهای تفریح
هم صرف خوردن و آشامیدن میشود؛ مربی
تربیتی ممکن اس��ت یک سری اطالعی ه را
به دیوار بزند یا مراس��می را در مناسبتهای
مختلف برگ��زار کند.میخواهم بگویم حوزه
پرورش��ی در مدارس میدان فعالیت کمتری
دارد و فعالیت های پرورشی ما معموال خارج
از مدرسه اس��ت در محیط های کانونهای
تربیت��ی و دارالقرآنه��ا ش��کل میگیرد؛ در
مس��ابقات فرهنگی و هنری شکل و اردوها
ش��کل میگیرد.البته ما بای��د روی نیازهای
دانشآموزان بیش��تر کار کنی��م و الگوهای
جدیدتری را ارائه بدهیم.
* در حوزه ش�ادی و نش�اط دانشآموزان در
مدارس چه کردید؟

ما در حوزه شادی و نشاط یکسری اقدامات
سلبی در آموزش و پرورش انجام دادهایم؛ در
اقدامات س��لبی ،فشار آموزش را کم کردیم؛
س��هم کنکور را کاهش دادی��م؛ کتابهای
کمک درسی را حذف کردیم؛ تکلیف شب و
تکلیف نوروزی را برداشتیم؛ آزمونهای زائد
در دوره ابتدای��ی را حذف کردیم و همچنین
دو ساعت از برنامه درسی ملی را کم کردیم.
در س��مت دیگر ۲ ،س��اعت طرح ب��وم را به
برنامههای مدرس��ه اختصاص دادیم و برای

جوانان و نوجوانان در یک س��نی هستند که
ممکن اس��ت در ش��رایطی دچ��ار هیجانات
شوند؛ در تحلیلی که ما کردیم این کلیپها
بیشتر در ابتدایی و بیشتر در مدارس دخترانه
ب��وده اس��ت در تحلیلی که م��ا کردیم اینها
به دنبال این هس��تند که یک سری فضای
دو قطب��ی را در جامع��ه ایجاد کند به عنوان
مثال به عنوان کند که آموزش و پرورش به
دنبال این است که فضای شادی و نشاط در
مدارس نداشته باشد.

* برنامهتان در این راستا چیست؟

قطع�� ًا با این جریانات که اتفاق افتاد س��عی
میکنیم برنامههای خالقانه تر ،نوآورانهتر و
جذاب تر برای دان��ش آموزان طراحی کنیم
تا از این خالءهایی ک��ه گاهی اوقات ایجاد
میش��ود بچهها در فض��ای مجازی مغلوب
نشوند.

* برخی میگویند برنامه های پرورشی قدیمی
اس�ت؟ وقتی بیش�ترین زمان دانش آموز در
فضای مجازی اس�ت آموزش و پرورش باید
برای آن برنامه داش�ته باشد و به نظر می آید
برنامه ندارد.

معتقدم برنامههای آموزش و پرورش قدیمی
نیست مثل این که شما بگویید برنامه درسی
ملی قدیمی اس��ت؛ ما یک فعالیت هایی را
برای آموزش و پرورش و حوزه پرورش��ی و
فرهنگ��ی داریم؛ فعالیت های پرورش��ی در
ح��ال بهروز ش��دن اس��ت و در بخش های
مختلف به روز آوری شده است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت :در
سال  ۱۰ ،۹۸هزار تاکسی فرسوده با همکاری بانکها و
شرکت خودروسازی نوسازی میشود و اگر اقدامی در
این خصوص صورت نگیرد ،تا پایان سال تاکسیهای
فرس��وده به  ۱۹۲هزار تا میرس��د .به گزارش فارس،
مرتضی ضامنی درباره جزئیات نوسازی  ۱۰هزار تاکسی
در س��ال  ،۹۸اظهار داشت :طرح نوسازی تاکسیها از
بهمن سال  ۹۵به عنوان یک طرح ملی و با مشارکت
تمامی س��ازمانهای ذیربط آغاز شد و در ابتدای سال

 ۹۷تعداد  ۶۲هزار و  ۵۰۰دستگاه تاکسی نوسازی شد و
این یک رکورد در نوسازی ناوگان تاکسیرانی بود .وی
گفت :سال گذشته با مشکالت شدیدی مواجه شدیم
و ش��رکت خودروسازی به تعهدات خود برای نوسازی
ناوگان تاکس��یرانی عمل نکرد و تنها  ۱۵۰۰دس��تگاه
تحویل گرفتیم و با توجه به اینکه امس��ال روند تولید
خودرو بهتر ش��ده اس��ت ،تفاهمنامه نوسازی  ۱۰هزار
تاکس��ی را منعقد کردهایم که امیدواریم هر چه زودتر
اجرایی ش��ود .ضامنی گفت :این طرح برای نوس��ازی

 ۹۰هزار دس��تگاه خودروی فرس��وده تاکس��ی درنظر
گرفته ش��ده است که تاکنون  ۶۲هزار و  ۵۰۰دستگاه
تاکس��ی نوسازی شده و امس��ال نیز  ۱۰هزار تاکسی
در دس��تورکار ق��رار گرفته اس��ت .مدیرعامل اتحادیه
تاکسیرانی شهری کشور گفت :یکی دیگر از مشکالت
موجود ،انباش��ت تعداد زیاد تاکسیهای فرسوده است
و در حال حاضر  ۱۱۰هزار دس��تگاه تاکس��ی فرسوده
در کش��ور داریم که اگر اقدام��ات الزم صورت نگیرد،
تا پایان س��ال به  ۱۹۲هزار تاکسی فرسوده میرسد و

دستگیری سارق آیینه بغل
خودروهای مدل باال

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری متهمی
که اقدام به سرقت آیینه بغل خودروهای مدل
باال در استان کرده بود ،خبر داد.سردارعبدالرضا
آقاخانی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس،
اظهار داش��ت :در پی سرقت های متعدد آینه
بغل خودروهای مدل باال در س��طح اس��تان
توس��ط فردی ناش��ناس ،موضوع دردس��تور
کار وی��ژه قرار گرفت.وی افزود :در بررس��ی
های اولیه مش��خص ش��د متهم با استفاده از
ی��ک خودروی “پراید “ اقدام به س��رقت می
کند.س��ردار آقاخان��ی ادام��ه داد :ماموران در
تحقیقات تکمیلی پی بردند که متهم موصوف
شغل شیشه بری داش��ته و آشنایی کامل به
باز و بسته کردن آیینه خودروها دارد.فرمانده
انتظامی اس��تان قم اضافه کرد :با انجام یک
سری اقدامات پلیسی  ،متهم مذکور شناسایی
و دس��تگیر شد.س��ردار آقاخانی بیان داشت:
متهم در بازجویی ب��ه عمل آمده به  40فقره
س��رقت اعتراف کرد که پرونده تشکیل و به
همراه مته��م برای انجام مراح��ل قانونی به
مرجع قضائی استان معرفی شد.
غرق شدن دختربچه  ۶ساله کانال آب

* چقدر به فضای مجازی توجه کردید؟

اول بای��د تعریف درس��تی از فضای مجازی
داش��ته باش��یم آیا فضای مجازی ،تش��کیل
یک گروه اس��ت آیا ساختن یک کلیپ است
یا یک اپلیکیشن اس��ت فضای مجازی نیاز
به زیرس��اخت هایی دارد و اگر قرار باشد که
آموزش و پرورش در فضای مجازی متمرکز
پیدا کند نیاز به زیرساخت های کالن و بزرگ
دارد و خودش تشکیل یک رسانه اختصاصی
ویژه آم��وزش و پ��رورش را بدهد.البته وزیر
آموزش و پرورش دنبال این موضوع اس��ت
و مقدم��ات به مرحله نهایی رس��یده اس��ت؛
تلویزیون تعاملی س��ینا مراحل آزمایش��ی را
طی می کند که بخش بس��یار متنوع در آن
دیده شده اس��ت و همین یک اقدام آموزش
و پرورش ،نشان میدهد که قضاوت کسانی
که در حوزه نظر میدهند ،درس��ت نیس��ت
چون در این فضای مجازی ،مدل تعاملی بین
دانشآم��وزان ،معلمان و اولیا به صورت چند
وجه��ی را طراحی کردیم که آموزش خانواده
در آن بارگذاری شده است و دوره های ضمن
خدمت در حال طراحی است.

تردد ۱۹۲هزار تاکسی فرسوده در کشور؛

10هزار تاکسی نوسازی میشود

فرمانده انتظامی استان لرستان از کشته شدن
 ۳نفر و زخمی شدن  ۱۵تن دیگر در درگیری
قومی – قبیله ای در خرم آباد خبر داد.به گزارش
ایلنا ،سردار " حاجی محمد مهدیان نسب " در
جزئیات این خبر گفت :در پی اختالفات قبلی
بین دو طایف��ه در خرم آباد ،تعدادی از طرفین
با دام��ن زدن به این اختالف��ات باعث ایجاد
درگیری مجدد بین آنان ش��دند.وی افزود :در
جری��ان این درگیری  ۳نف��ر از طرفین فوت و
 ۱۵نف��ر نیز زخمی ک��ه بالفاصله جهت مداوا
به مراکز درمانی اعزام ش��دند.فرمانده انتظامی
استان لرستان با اشاره به دستگیری  ۴۰نفر در
این درگیری گفت :با حضور ماموران انتظامی
در محل  ،وضعیت به حالت عادی برگشت.

در سال  ۱۴۰۰تعداد تاکسیهای فرسوده به  ۲۴۳هزار
دس��تگاه خواهد رسید .وی ادامه داد :ما با نوسازی ۱۰
هزار تاکسی فرس��وده پیش میرویم و امیدواریم این
تعداد افزایش یابد .ضامنی گفت :ما طرح دیگری داریم
و با توجه به نوسانات قیمتی ،به مالکین تاکسیها اجازه
دادهایم خودروی دس��تدوم خریداری کنند و ما رنگ
و پالک خودروی تاکس��ی را به خودروی جدید منتقل
میکنیم که با این اقدام میتوان در راس��تای نوسازی
تاکسیهای فرسوده پیش رفت.

فرمانده انتظامی میاندوآب از غرق شدن دختر
بچه  ۶ساله در داخل کانال آب در روستای قره
پاپاق این شهرس��تان خبر داد.به گزارش ایلنا،
س��رهنگ «حسن ش��یخ نژاد» تصریح کرد :با
اعالم خبری مبنی ب��ر اینکه دختر بچه ای در
روستای قره پاپاق میاندوآب به داخل کانال آب
سقوط کرده است ماموران به همراه گروه های
امدادی به محل اعالمی اعزام شدند.وی اظهار
کرد :ماموران با حضور در صحنه مشاهده کردند
دختر بچه ای  ۶ساله هنگام بازی به داخل کانال
آب افتاده و جس��د بی جان وی با تالش گروه
های امدادی از آب خارج ش��د.فرمانده انتظامی
میاندوآب در پایان با هشدار به مردم و شهروندان
در مورد تفریح در اطراف رودخانه ها ،س��د ها و
کانال های آب ،خاطرنشان ساخت :بی توجهی
به موارد ایمنی می تواند خطرات ناگواری چون
غرق شدگی را به دنبال داشته باشد.
کشاورز اصفهانی ،قربانی صاعقه شد

فرمانده انتظام��ي شهرس��تان “فالورجان”
از ج��ان باخت��ن ی��ک کش��اورز در منطقه
“قهدریجان” ب��ر اثر اصابت صاعقه خبر داد.
س��رهنگ حس��ن نيكبخت در گفت و گو با
پایگاه خبری پلیس اظهار داشت :در پی اعالم
فوت یک کشاورز در منطقه “قهدریجان” بر
اثر اصابت صاعقه ،ماموران گش��ت انتظامی
به محل اعزام ش��دند.وی افزود :متاسفانه در
اثر اصابت صاعقه،کشاورزی  60ساله که در
حال کارک��ردن در زمین بوده جان خود را از
دس��ت داده است.فرمانده انتظامی شهرستان
فالورجان در پایان با اش��اره به انتقال جسد
به پزش��کی قانونی خاطر نشان کرد :هنگام
بارندگی از تجهیزاتی همچون موتورسیکلت
و تراکتور که هادی جریان الکتریسیته است،
استفاده نکنید.

