
وع�ده نس�يه توقع آفرين اس�ت و وع�ده پوچ 
اعتمادزدا؛ به رغم تفاوت مثبت در اداره ش�هر، 
اما گويا اين دو، آفت اين روزهاي مديريت شهري 
شده اس�ت. مرور روزان�ه اخبار حوزه ش�هري 
موجي از وعده و وعيدها را جلوي چشم مخاطب 
مي گذارد، اما فقط كافي اس�ت كه يك�ي از اين 
وعده ها به سرانجام نرسد! لشكر رسانه اي آماده 
به تخريب به كنار، روح و روان شهروندان با يك 
وعده در بوق و كرنا ش�ده ولي عملي نش�ده به 
هم مي ريزد. در 9 ماه گذش�ته چند مورد از اين 
خلف وعده هاي ش�هري رخ  داده است. درست 
است كه مجموعه كنوني مديريت شهري بسيار 
باثبات تر و پركارتر از مديران سابق شهري است، 
اما روند جاري جاي يك هش�دار دلسوزانه ولي 
جدي دارد: وعده كمتر و عمل بيش�تر؛ گزارش  
كار همان اتفاق�ات رخ  داده و تحول هاي عملي 
شده است، نه برگزاري نشست هاي پرطمطراق 
و س�خنراني هاي پ�ر از وع�ده و يك طرف�ه. 

»جزئياتي از طرح تشويقي شهرداري تهران براي 
فرزندآوري و رشد جمعيت«، » تدوين شيوه نامه 
100 ماده اي براي ارتقاي ايمن��ي مترو تهران«، 
»تمركز شهرداري تهران بر استفاده از آب بازيافتي 
و پس��اب براي آبياري فضاي س��بز«، »تهران را 
كانشهر الگوي جهان اس��ام مي دانيم«، »توافق 
ش��هرداري تهران و وزارت دفاع/ احداث بوستان 
بزرگ در قلب بافت فرسوده شرق تهران«، » ارائه 
تسهيات ويژه به تاكسيرانان«، »افزايش حقوق 
24 هزار نيروي ش��هرداري ته��ران« و »رونمايي 
از س��امانه 137 پاس / ايجاد زمينه حضور مردم 
در موضوعات مديريت ش��هري«؛ اينها بخشي از 
تيترهايي است كه فقط ظرف 48 ساعت گذشته 

در رسانه ها بارگذاري شده است. 
اگر و فقط اگر يكي از تيترهاي باال در طول مديريت 
ش��هري از همه جنبه هاي اعامي و بدون حرف و 
حديث به سرانجام برس��د، مديريت شهري تهران 
از خودش عملكردي قابل دفاع به جا گذاشته است. 
اما اين   تيترها نه همه حوزه هاي كاري ش��هرداري 
است و نه اينكه مي توان به ضرس قاطع مدعي شد 
همين چند تيتر طبق برنامه ه��اي اعامي، اعمال 

هم مي شود. 
مشاهدات ميداني و افكار عمومي بهترين سنجش گر 
وعده ها اس��ت. گذش��ته از اين، نيازي به روزشمار 
خاصي هم براي اعتبارسنجي تحقق وعده ها نيست، 
يك جست وجوي ساده در اينترنت ثابت مي كند كه 
برخي وعده هاي داده شده در همين 9 ماه گذشته 
يا عملياتي نشده اند يا با عقب نشيني آشكار مواجه 
شده اند. همه اينها نشان مي دهد، رتق و فتق شهر در 
جنبه هايي، به زيبايي و تحسين برانگيزي آن  چيزي 

نيست كه مديران در رسانه ها مي گويند. 
 رودست معتادان به مديران

»تا دو ماه آينده معتادان متجاهر را در تهران نخواهيم 
ديد«؛ اين گزاره قطعي و ب��دون اما و اگر 25 آذرماه 
سال گذشته از سوي شهرداري تهران بيان شده است. 
مطابق اين وعده، از 25 بهمن به اين  سو نبايد هيچ 
معتادي در سطح شهر تهران يافت شود! هر توضيح 
اضافه اي پيرامون اثبات اين خلف وعده، از ارزش اين 
گزارش مي كاهد، چون مشاهدات تك تك شهروندان 
تهراني، اجرا نشدن اين وعده را به رغم گذشتن پنج 

ماه از طرح آن گواهي مي دهد. 
فريبرز كه يكي از مغازه داران در خيابان وليعصر است 
به »جوان« مي گويد: من هر روز با ماشين شخصي 
از شهران به ميدان وليعصر مي آيم. مي توانم با فيلم 
و عكس به شما ثابت كنم كه معتادان در بخش هايي 
از اتوبان همت و اتوبان چمران زير خانه هايي كه با 
وسايل مستعمل ساخته اند، زندگي مي كنند. بعيد 
مي دانم كسي منكر جوالن معتادان در گوشه گوشه 
ش��هر باش��د، حتي خود مديران هم مي دانند كه 

معتادان متجاهر مدت هاست كه همه جا هستند!
هنگام صحبت با فريبرز، يك��ي از همكاران او به نام 
محمد هم در گفت و گوي ما مشاركت مي كند و در 

پاسخ به اين س��ؤال كه تعداد معتاداني كه در شهر 
هستند، در مقايسه با سال گذش��ته كمتر شده يا 
نه، به كنايه مي گويد: معتادان گوش��ي هوشمند و 
تلگرام ندارند كه هر روز وعده هاي مسئوالن را براي 
جمع آوري ش��ان بخوانند وگرنه خودشان را جمع 
مي كردند تا الاقل بخشي از وعده هاي مسئوالن براي 
جمع آوري معتادان براي يكي دو ماهي هم كه شده 
عملياتي شده باشد! از هر كسي كه بپرسيد به شما 
مي گويد كه تعداد معتادان نه تنها كم نش��ده ، بلكه 
بيشتر هم شده  است. نمونه واضحش همين خيابان 
وليعصر كه قبًا فقط با تاريك شدن هوا و به صورت 
موردي مي توانستيد معتادي را ببينيد، اما االن در روز 

و در بسياري از نقاط معتادان حضور دارند. 
تكميل نبودن چرخه بازپروري معتادان، كم كاري 
نهادهاي قضايي، عمل نكردن ساير نهادهاي متولي 
و در يك كام اقتضاي واقعيت ها در اداره شهر، باعث 
شد هفته گذشته وعده جمع آوري معتادان، رقيق تر 
و حتي به طور ضمني پس گرفته شود؛ »شهرداري 
براي جمع آوري معتادان متجاهر اقدام نمي كند، بلكه 
اين موضوع از سوي مجموعه مرتبط انتظامي انجام 
مي شود و پس از اين مرحله بهزيستي با غربالگري 
اين افراد را در مجموعه هاي م��ا توزيع مي كند. آن 
وقت ما براي بازگرداندن اين افراد به زندگي عادي 
تاش مي كنيم و اقداماتي ني��ز در اين زمينه انجام 

داده ايم!«
فروكاهش »ديگر در تهران معتادي نخواهيم ديد« 
به »ش��هرداري براي جمع آوري معتادان متجاهر 
اقدامي نمي كند« در كمتر از پنج ماه هم از اقتدار و 
اعتبار مديران شهري مي كاهد، هم اعتماد زدايي و 

خستگي رواني شهروندان را به دنبال دارد. 
 نشانه هاي خلف وعده در شهر

معتادان تنها گروهي نيستند كه برخي از وعده هاي 
ش��هري را نقض كرده اند. ك��ودكان كار هم نمونه 
ديگري است. »موضوع تكدي گري و موضوع كودكان 
كار حل مي ش��ود« هم يكي ديگر از وعده هاي داده 
شده است كه با گذشت 9 ماه، نشانه هايي از اجراي آن 
در دسترس نيست.  با همه تاشي كه براي نوسازي 
ناوگان حمل  و  نقل عمومي و توسعه راه ها در پايتخت 
شده، يكي ديگر از وعده هاي عمراني اين بود: »هفت 
تا هشت مگاپروژه در برنامه داريم كه غير از پروژه هاي 
اجتماعي اس��ت؛ يكي از پروژه هاي بزرگ از انتهاي 
صياد به آزادگان است كه كل كار تحقيق و مجوزش 
انجام شده است و گروهي هم براي سرمايه گذاري در 
اين پروژه اعام آمادگي كرده اند. پروژه ديگر از شرق 

تهران مي رود تا وردآورد.«
منطقي اس��ت كه اجراي مگاپروژه ها زمانبر باشد، 
اما از طرف ديگر يك چهارم ط��ول مديريت جديد 
شهري هم رو به اتمام است. پيش عمليات عمراني 
مگاپروژه ها، حداقل انتظاري است كه مشاهده آن 
نويد تحقق كام��ل كان پروژه ها را در چهار س��ال 
مي دهد. اكنون نه خبر خاصي در انتهاي صياد است 
و نه رخداد خاصي در شرق تهران و وردآورد به وقوع 

پيوسته است. 
پيگيري هاي »جوان« از مجموع��ه روابط عمومي 
شهرداري تهران و مركز ارتباط با رسانه اين مجموعه 
پيرامون پاسخگويي راجع به وعده هاي جمع آوري 

معتادان و كودكان كار و مگاپروژه هاي تهران، بدون 
پاسخ ماند. 

 سرخوردگي اجتماعي پس از عملي نشدن 
وعده ها

مواجه ش��دن ب��ا انبوه��ي از وعده ه��ا، آن هم به 
صورت روزانه، در خوش��بينانه ترين حالت توقع ها 
را باال مي ب��رد؛ در بدبينانه ترين حال��ت هم، پس از 
برآورده نشدن، بزرگ ترين سرمايه ملي يعني اعتماد 

عمومي را بيش از پيش خدشه دار مي كند. 
آقاي عليخاني كه كارمند يكي از ادارات دولتي است 
در اين باره به »ج��وان« مي گويد: روزانه در حد يك 
ساعت اخبار را از شبكه هاي اجتماعي رصد مي كنم. 
براي من هم مهم اس��ت كه خانواده و دوستانم در 
شهري زندگي كنند كه سرآمد پايتخت هاي جهان 
اسام باشد، اما آيا االن واقعاً وضعيت تهران اينگونه 
است؟! آنچه آزاردهنده تر است، اين است تهراني كه 
در گفته هاي مديران ترسيم مي شود، همخواني اي 
با واقعيت اين ش��هر ندارد. وعده ها را كه مي خوانم، 
به  جاي خوش��حالي، غمگين مي شوم، چون اولين 
چيزي كه از ذهنم گذر مي كند اين است كه خيلي ها 
خيلي وعده هاي بزرگ تر و اميدواركننده تري دادند، 
اما خبري از اجراي آن وعده ها نشد. در آخر هم مردم 

سرخورده تر شدند. 
آقاي عليخاني كه در حال سوار شدن به خودروي 
شخصي اش، پژو پارس  اس��ت، آخرين سؤال من 
را اينگونه پاسخ مي دهد: كس��ي منكر تبليغات و 
كاركرد رسانه نيس��ت، اما مردم ما فهيم هستند. 
مطمئنم اگر هيچ كدام از مس��ئوالن حوزه شهري 
در طول مسئوليت شان هيچ صحبتي هم نكنند، 
اما اوضاع شهر را در عمل واقعاً متحول كنند، همه 
آنها را تحسين خواهند كرد. در چند سال اخير من 
اين رويه را برعكس ديده ام؛ يعني مديران شهري 
بيش��تر از آنكه كار كنند، حرف زده اند! كارهاي بر 
زمين مانده در گوشه  و كنار پايتخت و اجرايي نشدن 
پروژه هاي عمراني بزرگ، مي تواند اين ادعاي من 

را ثابت كند. 
 استرس و اضطراب جامعه، نتيجه وعده هاي 

بدون عمل
مهتاب نعم��ت اهلل زاده، مش��اور و روانش��ناس در 
خصوص اث��رات روان��ي خلف وعده مس��ئوالن به 
»جوان« مي گوي��د: ضرب المثلي داري��م با عنوان 
»وعده س��رخرمن«؛ زماني كه فصل درو مي ش��د 

و خرمن گندم به عم��ل مي آمد، م��ردم منتظر را 
با بهانه هايي نظير خشكس��الي و قحط��ي از دادن 

محصوالت محروم مي كردند. 
نعمت اهلل زاده اضافه مي كند: اين گون��ه اقدامات از 
قديم االيام سوءاس��تفاده از اعتماد م��ردم قلمداد 
مي شده و پيامدهاي ناگواري به دنبال داشته است. 
جوالن اس��ترس و اضطراب در جامع��ه يكي از اين 
نتايج است.  اين روانشناس تصريح مي كند: اثر ديگر 
وعده هاي بدون عمل مس��ئوالن ه��م همان مثال 
چوپان دروغگو اس��ت؛ ديگر حرف راست و درست 

مسئوالن هم براي جامعه باورپذير نخواهد بود. 
نعمت اهلل زاده تأكيد مي كند: بيش��ترين اثر س��وء 
وعده هاي بدون عمل مس��ئوالن بر جوانان اس��ت. 
وقتي يك جوان مش��اهده مي كند كه مسئولي به 
راحتي وعده مي ده��د و آن وع��ده را هم عملياتي 
نمي كند، همين الگو را در خانواده خودش و جامعه 
كوچك اطراف خودش پياده مي كند. اين اثرات سوء 
خلف وعده ها و خاف  واقع گويي ها، سلس��له وار در 

جامعه نشت پيدا مي كند. 
 دومينوي بي اعتمادي

مصطفي اقليما، جامعه ش��ناس نيز پيرامون اثرات 
جامعه شناختي وعده هاي مس��ئوالن به »جوان« 
اينگونه توضيح مي ده��د: وقتي راجع به مس��ائل 
اجتماعي صحبت مي كني��م، فضاي بحث متفاوت 
از مسائل فردي است؛ اگرچه اش��تراكاتي هم بين 
اي��ن دو فضاي بحث وج��ود دارد. پس��ربچه اي كه 
مي گويد »پدرم گفته اي��ن كار را انجام مي دهد«، 
يعني مطمئن است كه آن كار انجام خواهد شد، اما 
وقتي پدر چندين بار وعده داد و عمل نكرد، فرزند به 
پدرش بدبين شده و اين ذهنيت در او شكل مي گيرد 
كه پدرش قول بيخود مي دهد. راجع به مس��ئوالن 
هم همين گونه است. وعده هاي بدون عمل، همان 
قول هاي بيخودي است كه مردم را بدبين مي كند. 

پدر مددكاري اجتماعي اي��ران ادامه مي دهد: چند 
سال پيش در مركز پژوهش هاي مجلس پژوهشي 
انجام شد كه طبق آن بيش از 70 درصد مردم نسبت 
به يكديگر بي اعتم��اد بوده اند. بخ��ش عمده اي از 
اين همه طاق كه در جامعه زياد شده اس��ت در اثر 
همي��ن بي اعتمادي و اطمينان نك��ردن زوجين به 
يكديگر است. به عقيده من بخشي از اين بي اعتمادي 
حاكم ش��ده در جامعه ب��ه خاط��ر وعده دادن هاي 

مسئوالن و عمل نكردن به آن است. 
اقليما با تأكيد بر اين موضوع كه اس��اس دين ما بر 
راستگويي و درست كرداري استوار است، مي گويد: 
مس��ئوالن ما نبايد حرف خاف واق��ع بگويند؛ اگر 
توان انجام كاري را ندارند، نبايد وعده آن را بدهند. 
پيش از وعده دادن بايد بران��داز كنند و در صورت 

عملياتي بودن وعده، آن را بيان كنند. 
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: اگر دقت كنيد 
در مراس��م هاي تنفيذ حكم رياس��ت جمهوري در 
محضر رهبر انقاب يا در توصيه هايي كه ايشان به 
مسئوالن دارند، بر دو نكته هميشه تأكيد شده است: 
شايسته ساالري و پاسخگويي مقابل مردم. پاسخگو 
بودن يعني همين كه مس��ئوالن وعده غيرعملي 
ندهند. اگر هم��ه مديران به همي��ن توصيه عمل 
كنند، بي اعتمادي در جامعه تا حد زيادي برطرف 

مي شود. 
اقليما با بيان اين نكته كه م��ردم ما ثابت كرده اند با 
بي پولي و فقر مي توانند بس��ازند، اما با بي صداقتي 
مسئوالن نه، معتقد اس��ت: مطابق يك قاعده كلي 
اگر ش��روع به دروغگويي كرديم، باي��د اين خاف 
واقع گويي را ادامه دهيم. يك مسئول اگر يك وعده 
غيرعملي داد، براي توجيه عمل نكردن به آن بايد 

مطالب خاف واقع ديگري را هم بگويد. 
به گفته اقليم��ا، وقتي ما فقط ح��دود 30 درصد از 
برنامه دوم توسعه را توانستيم اجرايي كنيم، طبيعتاً 
زمينه هاي تحقق برنامه سوم توسعه ما فراهم نشده 
و نمي توانيم ساير برنامه هاي توسعه را طبق وعده 
اجرايي كنيم. اين اس��تاد دانش��گاه در پايان تأكيد 
مي كند: وعده هاي ك��م ولي عملي بس��يار بهتر از 

وعده هاي زياد و عملي نشده است. 
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موفقیت شهرداری به شرط مدیریت وعده ها و اعتمادزایی
»جوان« در گفت  و  گو با مردم و كارشناسان  درباره وعده هاي مديريت شهري و اثرات سوء تأخير 

در اجرايي شدن اين وعده ها گزارش تهيه كرده است

»جوان«  آماده انعكاس پاسخ مديريت شهری است

 ثبت س��فارش خريد كتاب درسي س��ال تحصيلي 1402- 1401 
براي تمام پايه ها و رش��ته هاي تحصيلي، به استثناي پايه هاي ورودي 
اول، هفتم و دهم كه از 28 فروردين ماه آغاز شده بود، تا 21 خرداد ماه 

ادامه دارد. 
 فوق تخصص اطفال با تأكيد بر اينكه هزار روز اول زندگي را دوران 
طايي زندگي نامگذاري كردند، اظهار كرد: ش��يوه درس��ت زندگي 
مي تواند حت��ي بيماري هاي ژنتيك��ي را خاموش كند ي��ا به تأخير 

بيندازد. 
  جشنواره »گل و گاب« در بوس��تان »آب و آتش« واقع در منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد از 23 ارديبهشت تا 20 خرداد 1401 

از ساعت 1۶ تا 24 ميزبان عاقه مندان است. 
 اس��تاندار تهران از معرفي نانوايي هايي كه كم فروشي و گرانفروشي 

دارند به دستگاه هاي نظارتي خبر داد. 
 مدير كل سامت ش��هرداري تهران از راه اندازي شوراي راهبردي 

دبيرخانه سالمندان شهر تهران خبر داد. 
  مع��اون محيط زيس��ت درياي��ي و تاالب ه��اي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست به اهميت موضوع مديريت تاالب ها اشاره كرد و گفت: در 
نظر داريم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مديريت هر تاالبي به صورت 
مجزا تهيه و تدوين شود تا به بحث مديريت و برنامه ريزي توجه ويژه اي 

صورت بگيرد. 
 وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي گفت:  كشورهاي مدعي 
حقوق بشر با تهاجم ناجوانمردانه در قالب وضع تحريم ها عليه ايران و 
كوبا حتي به كودكان هم رحم نكردند و اين تحريم ها خسارت ناشي از 

كرونا را چند برابر كرد. 

حسین سروقامت

گفت و گوی »جوان« با سخنگوی وزارت 
آموزش و پروش درباره تغييرات كتاب های درسی 

تغییر کتاب های درسی 
مستمر و با مقتضیات زمان و مکان است

چند روز پيش بود كه رهبر معظم انقالب در ديدار با جمعي از معلمان بر 
حذف مطالب و دروس بي فايده از مدارس تأكيد داشتند و با اشاره به لزوم 
تفكيك »علم نافع« از »علم غيرنافع« در برنامه درسي دانش آموزان، 
مسائلي همچون سبك زندگي اس�المي، تعاون و همكاري اجتماعي، 
مطالعه و تحقيق، فعاليت هاي جهادي، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و 
نظم و قانون گرايي را از جمله مهارت هايي دانستند كه بايد در مدرسه 
آموزش داده و از دوران كودكي و نوجواني در افراد نهادينه شود. يوسف 
نوري، وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه كتاب هاي درسي براي 
سال تحصيلي آينده چاپ شده از حذف مطالب غير كاربردي كتاب هاي 
درسي كه منفعتي براي دانش آموزان ندارد، از سال آينده خبر داده است. 
بايد ديد مبناي اين تغييرات چيس�ت؟! به عبارت ديگر اگر بنا باش�د 
كارگروه هاي بررسي و تغيير محتواي كتاب هاي درسي همان افرادي 
باشند كه محتواهاي بي فايده و غير ضرور امروزي كتب درسي را تدوين 
كرده اند، اين بازنگري به نتيجه اي نمي رسد! به همين خاطر به سراغ دكتر 
صادق ستاري فرد، س�خنگوي وزارت آموزش و پرورش رفته ايم تا در 
گفت وگو با وي جزئيات بيشتري از تغيير و بازنگري كتب درسي بدانيم 
و درباره بايدها و نبايدهاي اين تغييرات به بحث و بررس�ي بپردازيم. 

آقاي ستاري فرد! وزير آموزش و پرورش از بازنگري كتب 
درسي و حذف مطالب غير كاربردي از كتب درسي براي سال 
آينده خبر داده اند. اين بازنگري و حذف در چه حوزه هايي 

قرار است، اتفاق بيفتد؟
بازنگري در محتواي كتب درس��ي در پي منويات مق��ام معظم رهبري در 
چند بعد بررسي مي شود و قرار است در حوزه مفاخر ملي و ديني و تقويت 
هويت ملي دانش آموزان باش��د. كتاب هاي درسي بايد به گونه اي باشد كه 
دانش آموزان ما با مفاخر ملي و مذهبي آشنا شوند و هم محتواهايي در اختيار 

دانش آموزان قرار داده شود كه تقويت كننده هويت ملي باشد. 
در بحث علم نافع و غيرنافع كه رهب�ر معظم انقالب به آن 
اشاره داشتند چطور؟ آيا براي گنجاندن محتواهاي متناسب 
با آموزش مهارت هاي زندگي، فرهنگ مقاومت و كار جهادي 

برنامه ريزي داشته ايد؟
همانطور كه اشاره داشتيد مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه علم بايد نافع 
باشد و علم نافع علمي است كه استعدادهاي دانش آموزان را شكوفا كند و 
صراحتاً توصيه داشتند كه متون آموزشي كه كمكي به زندگي دانش آموز 
ندارد، اصاح ش��ود. مبتني بر اين موضوع جنبه هاي مهم مهارتي از جمله 
مهارت هاي زندگي، مهارت هاي جسمي و مهارت هاي شغلي جزو موضوعاتي 
است كه بايد در محتواي كتب درسي و در برنامه درسي مورد بازنگري قرار 
بگيرد. بافاصله بعد از صحبت هاي مقام معظم رهبري و در راستاي مطالبات 
معظم له، وزارت آموزش و پرورش جلس��ه اي را با مديران كل اس��تان ها و 
اعضاي شوراي معاونين تش��كيل دادند و كارگروه هايي تشكيل شد تا هر 
كدام از اين كارگروه ها و كميته ها نسبت به پيگيري جدي منويات و مطالبات 
رهبري، ساز و كارها و مفاد اجرايي و نحوه تحقق اهداف مطرح شده از سوي 

معظم له را پيگيري كنند. 
اين پيگيري ها چگون�ه خواهد بود و به ط�ور خاص برنامه 
وزارت آموزش و پرورش براي تقويت مفاهيم ديني و هويت 

ملي دانش آموزان چيست ؟
بخشي از موضوع در اختيار خود وزارتخانه است و بخش ديگر در اختيار ساير 
دستگاه ها به طور نمونه در بحث مفاخر ملي و ارتقاي هويت ملي دانش آموزان 
طبيعتاً بايد ساير دستگاه ها هم به آموزش و پرورش كمك كنند. به خصوص 
نهادهاي رسانه اي از جمله صدا و س��يما، توليدات سينمايي، انيميشن ها، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي نهادهاي فرهنگي كه مي توانند در اين راستا 
كمك كنند. مقدمات همكاري اين دستگاه ها هم انديشيده و مقدماتي براي 
اجرايي كردن اهداف و مطالبات رهبري پيش بينی شده است. در همين راستا 
تاش مي كنيم هم برنامه درسي و هم محتواي درسي دانش آموزان مبتني بر 

منويات ايشان در يك بازه زمان بندي شده اجرايي شود. 
ظاهراً كتاب هاي درسي سال آينده چاپ شده و قرار است 
براي سال بعد اين تغيير محتوا اتفاق بيفتد. سؤال من اين 
است براي آنكه حذف موارد غير ضرور و تغيير و اصالح كتب 
و محتوا شتابزده و غير كارشناسي شده نباشد چه تدابيري 

اتخاذ شده است؟
اين موضوع قطعاً بايد به صورت مستمر انجام شود و اقتضائات هر زمان و هر 
مكان بايد مد نظر باشد. متناسب با شرايط روز محتواي برخي كتب درسي 
بازنگري و اصاح مي شود و اينطور نيست كه محتواي امروز ما 10 سال پيش 
تدوين  شده باشد. س��از و كار خاصي وجود دارد و در شوراهايي در سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي، به طور مستمر اين تغييرات و تحوالت كتب درسي 
در حال پيگيري اس��ت. ما از همه ظرفيت ها از جمله نهادهاي پژوهشي و 
انديشكده ها و سازمان پژوهشي استفاده مي كنيم تا بتوانيم بهترين محتوا را 

متناسب با نياز امروز و فرداي دانش آموزان در كتب درسي بگنجانيم. 
نكته اي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه محتواهاي 
غير ضرور يا نامناس�ب محصول كارك�رد گروه هاي قبلي 
يا فعلي طراحي كتب درس�ي اس�ت و اگر بنا ب�ر بازنگري 
باش�د بايد از كارشناسان و اس�اتيد خبره استفاده شود و 
گرنه نمی توان از اين بازنگري كتب درسي انتظار اصالح و 
بهبود محتوا را داشت. آيا اين مهم يعني بهره گيري از افراد 

كارشناس و خبره را مد نظر قرار داده ايد؟ 
در س��ند تحول بنيادين، وزارت آموزش و پرورش مكلف ش��ده از ظرفيت 
معلمين و پژوهش��گران فعال و مجرب در حوزه آموزش و پرورش استفاده 
كند و حتي حمايت هايي از اين افراد انجام بده��د. طبيعتاً در حوزه تغيير 
محتواي كتب درسي بايد از يافته هاي پژوهش��گران استفاده كرد. يكي از 
كارهاي مهم سازمان پژوهش همين است كه مبتني بر پژوهش هاي انجام 
شده جهت اصاح كتب و محتواي درسي اقدام كند. البته ما صرفاً به كتب 
درس��ي هم اكتفا نخواهيم كرد و در كنار تغيير كتب و محتواي درسي به 
موضوع بسته هاي آموزشي- تربيتي، بس��ته هاي چند رسانه اي و توليدات 
مجازي و تربيتي را هم دنبال مي كنيم. دو ساز و كار الزم براي اين مهم هم 
استفاده از ظرفيت پژوهش هاي در اختيار و ظرفيت پژوهشي ساير دانشگاه ها 
و پژوهشگران مجربي است كه در نظام آموزش عالي و در حوزه تعليم و تربيت 

صاحب ايده هستند. 
محور تغيير محتواي كتب و دروس با عنايت به فرمايشات 

مقام معظم رهبري چه چيزهايي خواهد بود؟
مهارت هاي زندگي، گفتمان انقاب و تربيت نس��لي كه بتواند در گام دوم 
انقاب تمدن نوين اسامي را محقق كند. ما نيروي انساني و دانش آموزاني 
را بايد تربيت كنيم كه زمينه ساز شكوفايي بستر ساز و پايه گذار تمدن نوين 
و تمدن شكوفايي اسامي باش��د. در كنار اين موارد از بسته هاي آموزشي 
و توليدات چن��د رس��انه اي و حمايت هاي مادي و معنوي از كرس��ي هاي 
نظريه پردازي كه در سند تحول بنيادين هم مورد اشاره قرار گرفته، بهره مند 
مي شويم. از طرفي در حوزه تربيت نيروي انساني از طريق دانشگاه فرهنگيان 
كه شايد مهم ترين بعد تحولي و مركز ثقل تحول در آموزش و پرورش است 
بايد استفاده كنيم. اگر نگاه ما اين است كه دانش آموز ما بايد به درستي تربيت 
شود، طبيعتاً نقطه آغاز آن تربيت معلمي است كه به عنوان مربي و آموزنده در 
خدمت دانش آموز است،بنابراين يكي از كانون هاي تمركز آموزش و پرورش 
عاوه بر سازمان پژوهش، دانشگاه فرهنگيان است تا بتوانيم معلمان مجربي 
را تربيت كنيم تا بتوانند بهترين خدمات را در اختيار دانش آموزان قرار دهند 

و دانش آموزي چند ساحتي تربيت كنيم. 

س�خن از حس�ين فرامرزيان كلوچه  پز حرفه اي مي�دان امام 
شوشتر است. 

با شروع كرونا كارتخوان را جلوي پيشخوان گذاشت تا مشتري  
شخصًا كارت بكشد. گاهي اشتباه مي ش�د، اما فيش را ديده، 

مشكل را برطرف مي كرد. 
. . . تا روزي كه مغازه شلوغ بود. زوجي آباداني براي خريد آمدند 

و به  جاي 9۱ هزار تومان، 9۱۰ هزار تومان كارت كشيدند. 
آن روز حواسش نبود كه فيش  را نگاه كرده، متوجه اشتباه شود. 

غروب آن را ديد كه كار از كار گذشته بود. 
چطور بايد مبلغ اضافي را به صاحب�ش برمي گرداند؟ به بانك 
مراجعه كرد. تهران درخواس�ت داد. از دوستان كمك گرفت. 
ش�ماره تماس طرف را پي�دا كرد و باالخ�ره بع�د از چهار ماه 

توانست 8۱9 هزار تومان اضافي را برگرداند!
بگذريم؛ حرف آخر. . . ياد پدر است:

-  امانتداري را از پدر آموخته ام. فرقي نداشت؛ هزار تومان بود 
يا ۱۰۰ميليون. . . دنيا ارزش حرام  خوري ندارد!
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اجراي کامل قانون تعرفه گذاري
 خدمات پرستاري تا یك ماه آینده

رئيس س�ازمان نظ�ام پرس�تاري با اش�اره ب�ه اينكه ت�ا يك ماه 
آين�ده قانون تعرفه گ�ذاري خدمات پرس�تاري اجراي�ي خواهد 
ش�د، از كمب�ود حداق�ل ۱۰۰ هزار پرس�تار در كش�ور خب�ر داد. 
محمد ميرزابيگي، رئيس س��ازمان نظام پرستاري اظهار داشت: وضع 
پرستاري در ايران از بسياري كشورها بهتر است و به لحاظ تكنولوژي و 

موارد آموزشي و مهارت جزو سه، چهار كشور اول دنياست. 
وي ادامه داد: با داشتن چنين ش��رايطي باز وضعيت مطلوبي نداريم، 
اما در دوران كرونا پرس��تاران به دليل نياز كش��ور جانفشاني كردند و 
نزديك به 200 پرستار شهيد در اين دوران تقديم شده است و تعدادي 
جانباز كرونايي داريم.  رئيس سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينكه به 
ازاي هر هزار نفر بايد چهار پرستار وجود داشته باشد، افزود: اين ميزان 
در برخي كشورها 8 تا 10 نفر اس��ت. برخي كشورها به ازاي هر تخت 
بيمارستاني در 24 ساعت شش پرس��تار دارند، اما ما به 2/5 نفر اكتفا 

كرديم و اكنون اين نرخ در كشور ما يك تا 1/2 است. 
ميرزابيگي با اشاره به كمبود حداقل 100 هزار نفري پرستار در كشور  
ابراز داشت: 5 هزار نفر پرس��تار را در دوران كرونا نگه داشتند، اما حاال 
كه نياز ندارند، تسويه كرده اند و به خانه فرستادند كه اين اصًا صحيح 
نيس��ت.  وي با تأكيد بر ضرورت ايجاد امنيت ش��غلي براي پرستاران  
متذكر ش��د: برخي دانشگاه هاي پزشكي با پرس��تاران تسويه و آنها را 
خانه نشين كردند،  در حالي كه بايد صبر كنند تا مجوز استخدامي بيايد.  
رئيس سازمان نظام پرستاري با اش��اره به اجراي قانون تعرفه گذاري 
پرستاران  ابراز كرد: چهار مرحله آيين نامه اجرايي انجام و اباغ شده است 
و منابع آن و رديف اعتباري تأمين شده است و مرحله باز توزيع در حال 
تدوين است.  ميرزابيگي از اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
ظرف يك ماه آينده خبر داد.  رئيس سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه 
هر زمان آيين نامه باز توزيع آماده شود، معوقات پرستاران از دي ماه سال 
1400 پرداخت مي شود.  ميرزابيگي همچنين از رايزني با وزارت مسكن 

براي تأمين مسكن پرستاران خبر داد. 

مرگ 5300 نفر بر اثر اعتیاد 
در سال گذشته

در س�ال گذش�ته 5 ه�زار و 3۴۲ نفر بر اث�ر س�وءمصرف مواد و 
داروهاي مخدر و محرك در كش�ور جان خود را از دس�ت دادند. 
آمار تلفات س��وءمصرف مواد در سال 1400 با رش��د 15/2 درصدي 
نسبت به سال قبل از آن مواجه بود و اعتياد در اين سال 5 هزار و 342 
نفر را به كام مرگ كشاند.  بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و 
امور بين الملل سازمان پزشكي قانوني كشور در سال گذشته استان هاي 
تهران با هزار و 337، فارس با 447 و اصفهان با 433 فوتي بيش��ترين 
و استان هاي خراس��ان جنوبي با 25، ايام با 27 و خراسان شمالي با 
29 فوتي كمترين آمار تلفات اعتياد را داش��تند، اما آمار تلفات اعتياد 
بر اساس جمعيت هر استان، رتبه بندي استان ها را در ثبت بيشترين 
تلفات متفاوت مي كند. در سال 1400 استان هاي كرمانشاه، لرستان، 
تهران و مركزي بيشترين و اس��تان هاي آذربايجان غربي، هرمزگان و 
كردستان كمترين آمار تلفات را بر اساس جمعيت استان داشته اند.  در 
سال گذشته بيشترين موارد تلفات اعتياد مربوط به داروهاي مخدر با 
2 هزار و 417 فوتي بوده است كه از اين تعداد 2 هزار و 101 نفر بر اثر 
مصرف متادون، 224 نفر ترامادول و 92 نفر نيز ساير داروهاي مخدر 
جان باخته اند.  در اين مدت هزار و 74 نفر نيز بر اثر مصرف مواد مخدر، 
282 نفر مواد محرك و هزار و 5۶9 نفر بر اثر مصرف همزمان چند دسته 

مواد و دارو جان خود را از دست داده اند. 

محمدصادق فقفوري
  گزارش  یک

رضا  دهشيری |  جوان

زهرا چیذري 


