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...
دریچه

عکسها :وحید بیات

دومیــن یــادواره ملــی شــهدای ادیــان توحیــدی
بـــا حضـــور جمعـــی از مـــردم ،مســـئوالن و
خانواده هـــای شـــهدا در آرامســـتان آشـــوریان
اســـتان تهـــران در اسالمشـــهر برگـــزار شـــد.
در ایـــن مراســـم ،جمعـــی از خانواده هـــای
شـــهدای ادیـــان توحیـــدی و نماینـــدگان
اقلیت هـــای مذهبـــی در مجلـــس شـــورای
اس ــامی و مس ــئوالن اس ــتانی و محل ــی حض ــور
داشـــتند .در آییـــن بزرگداشـــت شـــهدای
ادیـــان توحیـــدی ،از تعـــدادی از خانواده هـــای
ایـــن شـــهدا ،قدردانـــی شـــد .پیـــروان ادیـــان
توحیـــدی در اســـتان تهـــران در ســـال های
پیــروزی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس60 ،
شـــهید ســـرافراز تقدیـــم کشـــور کرده انـــد .در
ای ــن مراس ــم ع ــاوه بر غبارروب ــی م ــزار ش ــهدای
مطهـــر و تجلیـــل از خانواده هـــای شـــهدا،
شـــرکت کنندگان بـــه مقـــام شـــامخ شـــهدای
توحیـــدی ادای احتـــرام کردنـــد.

...

از میان خبرها
وزیر آموزش و پرورش:

 30درصد از سند تحول اجرا شده
است که عملکردخوبی نیست
وزیر آموزش و پرورش گفت 30:درصد از سند تحول اجرا
شده است که این عدد خوبی پس از شش سال نیست و
در واقع این میزان شامل بخش های ساده تر سند است.
به گزارش فارس ،بطحایی افزود :سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش یک سند منعطف است که اجرای آن ما
را به نقطه مطلوب یک نظام آموزشی می رساند .وی خاطر
نشان کرد :چهار زیر نظام سند تحول تصویب شده است و
عمده چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم بحث منابع
اعتباری برای اجرای سند است.
▪توانمندی نیروی انسانی با سند تحول
پیش نرفته است

وی تصریح کرد :در حوزه منابع انسانی با چالش مواجه
هستیم؛ انگیزه و توانمندی نیروی انسانی ما مطابق
سند تحول پیش نرفته است و در بخش فضای آموزشی
نیز نتوانسته ایم به دلیل مشکالت بودجه ای پیشرفت
مناسبی داشته باشیم .وزیر آموزش و پرورش بیان کرد:
زمان استقرار سند تحول در آن مشخص نشده است اما
در افق  1404در حوزه فضا و تجهیزات و برنامه درسی
باید سند را کامل اجرا کنیم.
▪تعطیالت زمستانی فقط2هفته

وزی ــر آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه تصمیم گی ــری
در حـــوزه تغییـــر تقویـــم آموزشـــی پیچیـــده اســـت ،بیـــان
ک ــرد :تعطی ــات زمس ــتانی بیش ــتر از دو هفت ــه ب ــه ص ــاح
دانش آمـــوز نیســـت و تعطیـــات بایـــد حداکثـــر  15روز
باش ــد و ب ــا اعم ــال تعطی ــات زمس ــتانی ،ش ــروع و خاتم ــه
س ــال تحصیل ــی نی ــز بای ــد تغیی ــر کن ــد و ای ــن تعطی ــات
 15روزه هـــم در اقلیم هـــای مختلـــف متغیـــر باشـــد.
بطحایـــی افـــزود :می تـــوان زمانبنـــدی امتحانـــات را در
ص ــورت تغیی ــر تقوی ــم آموزش ــی ب ــه گون ــه ای تنظی ــم ک ــرد
ک ــه آس ــیبی ب ــه امتحان ــات هماهن ــگ وارد نکن ــد.

...
خبر

با حضور تولیت آستان قدس ،استاندار و جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه خراسان رضوی

دومین یادواره ملی شهدای ادیان
توحیدی کشور برگزار شد

5

یادبود زنده یاد «رضا مقدسی» درمشهد برگزارشد

مــیــرزاده -مــراســم هفتمین روز درگذشت
زنــده یــاد «رضــا مقدسی» عصر پنج شنبه
گــذشــتــه بــا حــضــور مــســئــوالن و اصــحــاب
رســانــه در مشهد بــرگــزار شــد .بــه گــزارش
"خــراســان رضـــوی" در ایــن مــراســم کــه با
مشارکت روزنامه های قــدس ،خراسان،
خانه مطبوعات خراسان رضوی ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،سازمان
بسیج رسانه استان و بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) برگزار شد ،حجت االسالم و
المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» تولیت
آستان قدس رضوی« ،علیرضا رشیدیان»

استاندار ،حیدری رئیس و جمعی از اعضای
شورای اسالمی شهر مشهد ،بختیاری قائم
مقام تولیت و موسوی معاون ارتباطات و
رســانــه آســتــان قـــدس ،مــدیــران مسئول
روزنــامــه هــای خــراســان و قــدس ،اعضای
خــانــه مــطــبــوعــات اســتــان ،جــمــع کثیری
از مــدیــران و مسئوالن اســتــان و اصحاب
رسانه حضور یافتند و ضمن بزرگداشت
یاد و خاطره وی ،با خانواده و بستگان آن
مرحوم از جمله جواد کریمی قدوسی ابراز
همدردی کردند .مرحوم رضا مقدسی از
فعاالن رسانه ای کشور ،صبح  13بهمن

پس از طی یک دوره طوالنی بیماری ،دار
فانی را وداع گفت .زنده یاد مقدسی متولد
 ۱۳۴۶در شهر مشهد بــود کــه طــی ۲۰
ســال فعالیت رســانــه ای ،عــاوه بر حضور
در روزنامه قــدس ،در بخش های مختلف
تحریریه صدا و سیما ،دبیری سرویس های
جامعه و سیاسی روزنــامــه جــام جــم ،قائم
مقامی همشهری ،مدیرمسئولی روزنامه
خــبــر ،مــدیــرعــامــلــی خــبــرگــزاری مــهــر و
مدیرمسئولی روزنامه بین المللی تهران
تایمز فعالیت کرده بود.شایان ذکر است در
پی درگذشت مرحوم مقدسی ،برخی چهره

ها و شخصیت هــای ملی از جمله حجت
االسالم و المسلمین رئیسی تولیت آستان
قدس،الریجانی رئیس مجلس ،ربیعی وزیر
کار ،قالیباف همرزم و فرمانده زنــده یاد
مقدسی ،اسماعیلی معاون اطالع رسانی
دفتر رئیس جمهور ،جابری انصاری دستیار
ارشد وزیر امور خارجه ،والیتی مشاور رهبر
انقالب ،مومنی شریف رئیس حوزه هنری،
نوبخت سخنگوی دولت ،قاضی زاده وزیر
بهداشت ،کدخدایی سخنگوی شــورای
نگهبان و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
پیام تسلیت صادر کردند.

▪بخش هایی از وصیت نامه مرحوم رضا
مقدسی

* پــروردگــارا میزان عشق و ارادت مــرا به
انقالب اسالمی ،حضرت امام روحی فداه
و رهبر عزیزم حضرت آیـــت ا ...سید علی
خامنهای را میدانی
مــا را قــــدردان وجـــود آن هـــا قـــرار بــده و بر
توفیقاتشان بیفزا
 #الهی رفع ظلم و گرفتاری از همه مظلومان
عالم بفرما و به مجاهدان راه حق نصرت عطا
فرما و اسباب خفت و ذلت ظالمان و اهل کفر و
منافقان هم پیمان آنها را فراهم فرما

ادامه واکنش ها به حذف مدارس سمپاد

بطحایی:تایید میکنمکه حذف مدارسسمپادجای نگرانی دارد
دانش پور -پس از آن که وزیر آموزش و پرورش اوایل
هفته گذشته در صفحه شخصی خــود درتوئیتر از
مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد
که بر اساس این مصوبه آزمون ورودی مــدارس سمپاد
و نمونه دولتی در پایه هفتم حــذف می شود و تا سه
سال آینده نیز این مدارس در دوره متوسطه اول حذف
خواهند شد ،کارشناسان ،دانش آموزان و اولیای آن ها
که آماده می شدند تا در سال های آینده به این مدارس
ورود کنند گرفتار نگرانی هایی شدند که اکنون سید
محمد بطحایی نیز بــر آن هــا صحه مــی گــذارد .وزیــر
آموزش و پرورش در برنامه ای تلویزیونی با اعتراف به

بطحایی:برای جلوگیری از سوءاستفاده
مدارس غیردولتی از این اوضاع ،سامانهای
طراحی کردهایم که مدارس غیردولتی را مورد
نظارت دقیققرار میدهد

این که دربــاره حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد و
افزایش استقبال از مدارس غیردولتی نگرانی وجود
دارد گفت :در پایه هفتم یک میلیون دانش آموز داریم که
 250هزار نفر در آزمون ورودی مدارس استعدادهای
درخشان و نمونه دولتی شرکت می کنند و این تعداد
از کالس دوم یا سوم دبستان تحت فشارهای فراوان
روحی قرار می گیرند تا بتوانند در آزمونی که قرار است
چند سال آینده در آن شرکت کنند ،موفق شوند اما از
هر  17نفر تنها یک نفر می تواند به این مــدارس وارد
شود و بر  16نفر دیگر مهر کم استعدادی و بی لیاقتی
زده مــی شــود .بطحایی بیان کــرد :در برنامه شهاب
که از سال آینده به پایه هفتم می رسد دانش آموزان
صاحب استعدادهای برتر را از دیگر دانش آموزان جدا
نمی کنیم چرا که براساس اصول جدید تعلیم و تربیت در
جهان امروز ،بچه ها نباید از هم جدا شوند .بر این اساس
در طرح شهاب دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر
در مدارس عادی تحصیل می کنند و پس از شناسایی
استعداد آن هــا ،چند روز در هفته برنامه های خاص
برای شان اجرا می شود و استعدادها پرورش می یابد تا
در متوسطه دوم استعداد آن ها شکوفا شود.
وی درباره این که حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی
در دوره متوسطه اول ممکن اســت به افــزایــش تعداد

دانش آموزان مدارس غیردولتی منجر شود خاطرنشان
کرد :برای جلوگیری از سوءاستفاده مدارس غیردولتی
از این اوضــاع ،سامانه ای طراحی کرده ایم که مدارس
غیردولتی را مورد نظارت دقیققرار میدهد.
▪حذف سمپادها با عدالت آموزشی در تعارض است

اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالی است که به گفته
عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی با تصمیم
جدید حذف مــدارس سمپاد در حقیقت رقیبان مدارس
غیردولتی در حال حذف هستند و این مسئله با عدالت
آموزشی در تعارض است .ایمان افتخاری در گفت وگو با
فارس ،با تاکید براین که جداسازی دانشآموزان و الگوی
گلخانهایروشمناسبیبرایپرورشدانشآموزانمستعد
نیستخاطرنشانکرد:اماآیامدارسعادیتواناییپرورش
استعدادهای برجسته و جلوگیری از هرز نرفتن آن ها را
دارند؟درعینحالدانشآموزانودانشآموختگانمدارس
سمپادازمخالفاناینمصوبههستندومعتقدندکهاینخبر
باید از تابستان یا اوایل سال تحصیلی اعالم میشد نه حاال
کهدانشآموزانبرنامهریزیوهزینهکردهاند.
▪آزمون ورودی مدارس غیردولتی هم حذف شود

عالوه براین برخی دیگر از کارشناسان هشدار می دهند،

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف سرنخ هایی
در زمینه ورود غیرقانونی یک داروی اعتیادآور خبر داد که
براساسآنپاییککارخانهتولیددارودریکیازکشورهای
همسایهدر میاناست .پرویز افشاربا اشاره به کاهش تولید
و عرضه داروی ترامادول بر اثر افزایش سوءمصرف این
دارو در کشور به تسنیم گفت :ترامادولدارویی است برای
تسکیندردهایمتوسطوشدیدکهبیشتردربیماریهای
ارتوپدی استفاده میشود و متاسفانه توزیع آن به جای آن
که در بیمارستانها انجام شود ،به داروخانهها سپرده شد.
سخنگویستادمبارزهباموادمخدرگفت:پسازتوزیعاین
دارو در داروخانهها و افزایش سوءمصرف آن ،تصمیم برآن
شد تا میزان تولید ترامادول در کشور به شدت کاهش یابد

و نظارت بیشتری بر توزیع این دارو در داروخانه ها انجام
گیرد ولی متاسفانه شواهد نشان داد که این دارو همچنان
در دسترس کسانی قرار دارد که به سوءمصرف آن مبادرت
می کنند .وی اضافه کــرد :در بررسی های انجام شده،
نیروهای انتظامی موفق شدند محمولههای قابل توجهی
از این دارو را کشف کنند که به صورت قاچاق در حال وارد
شدن به کشور بود و این در حالی بود که ترامادولهای این
محمولههادربستهبندیمحصوالتایرانیدرحالورودبه
کشوربودند.افشارگفت:درتحقیقاتآزمایشگاهیرویاین
محمولههای کشف شده مشخص شد فرموالسیون به کار
رفته در این داروها ،بهرغم مشابهت کامل بستهبندی آن با
بستهبندیداروهایایرانیونامایرانیاینمحصول،کام ً
ال

 1.5میلیارد دالر برای طرح های آب و خاک
خوزستان و ایالم اختصاص یافت
معاون اول رئیس جمهور گفت :با موافقت رهبر معظم
انقالب  1.5میلیارد دالر بــرای طــرح هــای آب و خاک
استان های خوزستان و ایالم اختصاص داده شده است.
به گزارش تسنیم ،جهانگیری در سفر روز پنج شنبه به ایالم
در این باره توضیح داد:از  550هزار هکتار این اراضی 50
هزار هکتار در استان ایالم قرار دارد که اکنون  37هزار
هکتار آن بهسازی و نوسازی شده است.بهرهبرداری از این
طرح ،بازدهی این اراضی را دوچندان خواهد کرد.
این خبر حاکی اســت ،آذر گذشته مهدی ضرغام مدیر
پروژه طرح اجرای  550هزار هکتار اراضی خوزستان و
ایالم گفته بود :وظیفه اجرای طرح  550هزار هکتاری
برعهده موسسه جهاد نصر است .وی افزود :هدف از اجرای
طرح ،احداث شبکه های فرعی آبیاری  ،زه کشی  ،تجهیز و
نوسازی اراضی در سطح  550هزار هکتار است .معاون
اول رئیس جمهور درسفر به ایالم همچنیناز پروژهتعریض
و رسیدگی جاده مواصالتی مرز مهران برای تسهیل تردد
زائران اربعین بهرهبرداری کرد.

...

رسانه ها

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در
خودروی خاموش در فرانسه
حذف آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و
نمونه دولتی با هدف کاهش استرس دانش آموزان در
صورتی می تواند موفق باشد که آزمون ورودی مدارس
غیردولتی نیز حذف شود .رضا نهضت کارشناس آموزشی
از طرفداران همین دیدگاه است.
او معتقد است " این که آزمون ها در دوره ابتدایی باید
حذف شود حرف پسندیده ای است و در آن شکی نیست
و برای کم کردن این آزمون ها باید آزمون مدارس خاص
را کاهش داد اما باید آزمون ورودی تمام مدارس از جمله
مــدارس غیردولتی نیز حذف شود .اگر آزمــون ورودی
مدارس غیردولتی حذف نشود این موضوع قابل قبول
نیست و این طرح ایــده ای برای پر کردن صندلی های
مــدارس غیردولتی اســت .هم اکنون مــدارس دولتی
وضعیت مناسبی ندارند و با کمبود معلم و کالس های
شلوغ مواجه هستند و خانواده ای که تا پیش از این حاضر
بود هزینه مدارس سمپاد را پرداخت کند حاضر نخواهد
شد فرزند خود را به مدرسه دولتی عادی بفرستد و در این
شرایط مدرسه غیردولتی را انتخاب میکند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد

بازی خطرناک یککارخانه داروسازیخارجی با معتادان ایرانی

با موافقت رهبر معظم انقالب

با فرموالسیون ترامادولهای تولید داخل متفاوت است.
سخنگویستادمبارزهباقاچاقکاالوارزادامهداد:مدارک
موجود نشان می دهد این محموله های تــرامــادول ،در
کشورهای همسایه و در کارخانه های تولید داروی این
کشورهاساختهوبابستهبندیوبرندایرانیواردکشورمان
میشود و کسانی را که به این مواد وابستگی دارند ،هدف
خود قــرار داده اســت .وی در پاسخ به این ســوال که این
محمولهها از کدام کشور وارد ایران شده بود گفت :از بردن
نامکشورمبدأاینمحمولههامعذورمولیاینمحمولههادر
مرزهایشرقیکشورکشفوضبطشدهاستوالبتهبهنظر
میرسددولتمستقردراینکشوردرجریانتولیدایندارو
وارسالآنبهکشورماقرارندارد.

بنابر اعالم رسانههای محلی فرانسه ،این کشور عالوه براین
که مکالمه حین رانندگی را منع کــرده ،در قانونی جدید
تصویب کــرده اســت ،رانندگان حتی در زمــان خاموشی
خودروی شان حق مکالمه با تلفن همراه را ندارند .اخبار
محلیحاکیازآناستکهبراساساینمصوبهجدید،توجه
نکردنبهاینقانونتازهوضعشدهازسویرانندگانمنجربه
ابطال گواهی رانندگی آنها خواهد شد .بنابر اعالم دادگاه
عالیفرانسه،تنهااستثنایاینقانونبرایرانندگانیاست
کهتصادفکردهیادچارحادثهشدهاند.

عرضه نخستین تاکسی هوایی در چین
نخستین پهپاد خودران با قابلیت حمل مسافر در چین به
بازار آمد .این هواپیما ساخت شرکت ای هانگ چین است
که به صورت خودکار و بدون نیاز به خلبان پرواز می کند.
این پهپاد قابلیت حمل تنها یک مسافر به وزن حداکثر100
کیلوگرم را دارد و میتواند  23دقیقه بدون وقفه پرواز کند.

نیاز روزانه دانش آموزان به  150دقیقه نور
خورشید
نتیجهبررسیهانشاندادهاست،میلیونهاکودکدرمعرض
خطر اختالالت جدی چشم هستند و تنها دلیل این موضوع
ایناستکهآنهابهاندازهکافینوردریافتنمیکنند.دیوید
آالمبی چشم پزشک و همچنین مدیر کلینیک تخصصی
چشمپزشکی در لندن باور دارد ،دانشآموزان شامل گروه
سنی کودک و نوجوان روزانــه به دریافت  150دقیقه نور
طبیعینیازدارند.بهگفتهوی،آنهاییکهکمترازاینمقدار
در معرض نور طبیعی باشند ،در بزرگ سالی به مشکالت
جدیچشمدچارخواهندشد.
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