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ëëهشدارهایهواشناسیاطالعرسانیشود
پیشنهادهای  :0938...263اعالم گزارشهای جوی ،عامل مصون ماندن
خواننـــدگان از خطرات ناشـــی از طوفان ،ســـیل ،ریزگردها و ...اســـت که
امیدواریم دست اندرکاران محترم سازمان هواشناسی از طریق رسانهها هشدارهای
الزم و بموقع را اطالعرسانی نمایند.
ëëبهماماهااعتمادکنیدآقایوزیر
بابلی از زنجان :جناب آقای هاشـــمی وزیر محترم بهداشـــت و درمـــان و آموزش
پزشـــکی ایران .روز قابله را تبریک عرض میکنم.جناب وزیر از شـــما درخواســـت
می کنم به ماماها و پزشک های زنان اعتماد کنید .ما میتوانیم میزان درصد آسیب
مرگ و میر زنان و زایمان را به فضل الهی در ایران به صفر برسانیم.
ëëسیستمبازرسیگسترشیابد
 :0938...263گســـترش سیستم بازرســـی در همه ارگانها ،وزارتخانهها و نهادهای
دولتی و زیرمجموعههای آنها در سراســـر کشور امکان تخلفات و مفاسد را کاهش
میدهد.
ëëبهتوصیههایرهبریتوجهشود
 :0918...614قطعاً توصیه حکیمانه رهبر معظم انقالب اســـامی(مدظلهالعالی)
پیرامون موضوع تدریس فلســـفه و علوم عقلی در حوزه ،با ســـرانجامهای بســـیار
پربرکتی همراه است امید و انتظار است با عملیاتی شدن این امر بصیرت و معرفت
بیشتر و وسیع تری در طالب محترم حوزههای علمیه به وجود آید.
ëëحمایتازکارگرایرانیحمایتازکاالیملیاست
 :0938...263ضمـــن تبریک روز و هفته کارگر ،امیدواریم قولهای مســـاعد و اخیر
وزیر محترم کار برای بهبود عرصه تولید و اشتغال و نیز ساماندهی حقوق و مزایای
کارگران هرچه ســـریعتر عملی شـــود ،زیرا جلب رضایت و حمایت همه جانبه از
کارگران عزیز و محترم ،زمینه و مقدمه حمایت از کاالی ایرانی است.
ëëافرادمعتادنیازمندحمایت
ســـاغرآرانی–کانالتلگرام«ایران» :متأسفانه در جامعه ما تعداد افرادی که بر اثر
مصرف مواد مخدر و دخانیات دچار بیماریهای جســـمی و روحی شده و بهدنبال
آن دچار فقر مادی و معنوی و روحیه ناامید شده اندکم نیستند .اینها بهصورت همه
جانبه نیازمند حمایتهای مادی ،معنوی ،درمانی ،شغلی و ...هستند و اصالً و ابداً
شایسته نیست نسبت به اهتمام به آنان اعراض شود.
ëëقانونممنوعیتاستفادهازبازنشستگاناجراییشود
نـــاممحفوظ :عمل به قانون ممنوعیـــت بهکارگیری افراد بازنشســـته در هر نهاد و
ارگان دولتی و غیردولتی ،احترام به تصمیم قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس
شـــورای اسالمی اســـت که از جمله آثار آن میتوان به انسجام و نظم بخشیدن به
قوانین کار و از همه مهمتر فراهم کردن فرصتهای شغلی برای نسلهای جدید
و جوانان در شرف کار و خدمت اشاره کرد.
ëëبهمکتبمقدسقرآنپایبندباشیم
بینام–کانالتلگرام«ایران» :با عرض ســـام و درود بیپایان و خدا قوت .گرایش و
پایبندی به اخالق و رفتار انسانی بدون اطاعت مطلق از مکتب مقدس قرآن کریم
و حضرات چهارده معصوم(ع) امکانپذیر نیســـت .قطعاً و یقیناً روشهای دومی
و دیگری که بتواند ســـربلندی ،سعادت و رستگاری بشریت را تضمین کند در هیچ
توجو
زمان و مکان وجود نداشـــته و کسانی که اینها را در جای دیگری سراغ و جس 
میکننددنبالسرابیبیشنیستندوبس.
ëëدرسالحمایتازکاالیایرانیبافسادبرخوردشود
 :0938...263با عرض سالم و درود بیپایان .از اهم ضروریات است برخورد و مبارزه
ریشهای باعوامل فساد ،ابتدائاً از طبقه ضعیف و زحمتکش کارگرانی آغاز شود که
بهعنوان نیروهای پیمانکاری حق و حقوق و مزایای مسلم آنها بهطور کامل توسط
پیمانکاران و صاحبان مشاغل سودجو پرداخت نمیشود .امید و انتظار ویژه میرود
با اعمال و اجرای قوانین قاطع و در سال حمایت ازکاالی ایرانی این عوامل طمعکار
در رسیدن به مقاصد شومشان ناکام بمانند.
ëëبرتعرفههایپزشکینظارتشود
:0911...614باتوجهبه اینکه تعرفهویزیتپزشکان درسال 1397بهطور رسمی اعالم
شد ،انتظار است این تعرفهها به استثنای مراکز و مؤسسات خیریه ،یکنواخت و برابر
باشد .متأســـفانه برخی مراکز درمانی و مطبها باالتر از میزان تعرفههای رسمی
آن هم بدون دلیل خاصی دریافت میکنند .قطعاً در صورت نظارت و بازرســـی و
برخورد نمایندگان محترم وزارت بهداشـــت و زیرمجموعههای آن ،این تخلفات
انجامنمیشود.
ëëدرجقیمتهاراجدیبگیرید
 :0938...263بـــا عرض ســـام و درود بیپایان و خدا قـــوت .الزام درج قیمتهای
واقعی و مورد تأیید ،اقدامی راهبردی برای جلوگیری از افزایش تورم وگرانی است
وامکان هرنوع سوءاستفاده در معامالت را به صفر میرساند.

ëëاز اسامی جالله استفاده نکنید
ایران  :0933....636یـــه انتقاد داشـــتم خیلی اســـامی جالله و
وخواننـدگان حدیث تو روزنامه هســـت ،ایـــن کاغذها همه جا میافتند
لطفاً در تایپ اسامی دقت شود مثل نصراهلل که حاوی اسماهلل است.
ëëخواندن روزنامه باعث پویایی ذهن میشود
ابراهیم تاجریان :با ســـام و ســـپاس فراوان از اطالعرســـانی شـــما و تبریک روز
جهانی مطبوعات .متأســـفانه جایگاه داران کیوسکهای مطبوعات از بازگشت
بیش از 90درصد مجالت ،مطبوعات و بسیار ضعیف بودن فرهنگ مطالعه خبر
می دهند و البته فرهنگ نوشتاری هم تعریفی ندارد .مطالعه مطبوعات باعث
پویایی ذهن و انتشار فرهنگ و سواد سراسری است.
ëëممنون از انتشار حقایق در صفحه تاریخ
 :0911...143جدیداً در صفحه تاریخ حقایق و اسنادى مصور از عملکرد سیاسیون
و احزاب دوره شاهنشـــاهى چاپ مى کنید که بســـیار روشـــنگرانه و آگاهى بخش
است لطفاً در شـــماره بعدى از رفتار سیاسى و عملکرد خسرو گلسرخى و هویدا
هم منتشر کنید تا بدانیم این افراد معروف در دوران گذشته چه کردند.
ëëدرخواست تهیه گزارش درباره بازنشستگان جهاد کشاورزی
 :0916...987با سالم و خدا قوت به عوامل روزنامه ایران خواهش میکنم درباره
بازنشســـتگان جهاد کشاورزی با اینکه در طول خدمت زحمات زیادی کشیدند و
مسئول یا معاون بودند و با داشتن سنوات حقوق کم دریافت میکنند نه به دارو
میرسد نه بیمه طالیی کاری بکنید با تشکر.
ëëمرگ دو غواص پیگیری شود
 :0913...532ســـام من یکی از دنبالکنندههای همیشگی روزنامه ایران هستم
لطفاً در قسمت حوادث راجع به مرگ دو غواص در خلیج فارس و عدم پیگیری
مســـئوالن برای نجاتشـــان بنویسید .مشـــتاقیم جوهر قلم این خبر را در روزنامه
ببینیم.
ëëبخش ورزش خارجی بیشتر شود
عموری از طرفداران ایران  -کانال تلگرام «ایران» :با سالم و خسته نباشید بخش
ورزشی خارجی را بیشتر کنید .مقاله بیشتر چاپ کنید و عکسهای بزرگ بزنید.
نقــــدهای ëëکارگران سفرهشان هر روز کوچکتر میشود
خوانندگان  :935...970کارگری که روز به روز شـــاهد کوچکتر شدن
سفرهاش و کهنه پوش شـــدن خانوادهاش است چگونه
میتواند به فکر اقتصاد کشور باشد!
ëëتمام کاستیها گردن دولت نیست
 :0938...263چرا صدا و ســـیما همه کاســـتیها و ضعفهای کشور و سالیان
گذشـــته را به حســـاب دولتها می گـــذارد؟ بقیه قوا خصوصاً مجلســـیان که
بیشترین سهم را دارند که نتوانستند رفع نواقص قانون و نظارتش را بدرستی
انجام بدهند و بقیه قوا و مسؤالن؟
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حلول ماه رمضان و دیدگاههای مخاطبان
«ایران» در متن و حواشی روزه داری

ایرانیها
در رمضان
اخالقیتر
می شوند؟
حسن فرامرزی
روزنامه نگار

ســـعدی در گلســـتان این حکایت نغز و هشـــداردهنده را میآورد:
«عابدی را حکایت کنند که شـــبی ده من طعام بخوردی و تا ســـحر
ختمی در نماز بکردی صاحبدلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی
و بخفتی بسیار ازین فاضلتر بودی ».و به رسم مألوف در ادامه این
دو بیت را میآورد« :اندرون از طعام خالی دار  /تا درو نور معرفت
بینـــی  /تهی از حکمتی به علـــت آن  /که پری از طعـــام تا بینی ».و
موالنـــا در مثنوی معنوی هـــر جایی که فرصتی دســـت میدهد به
صیام و روزه و لب بســـتن از غذا بهعنوان شاه بال فرشته خو شدن
اشاره میکند« :این دهان بستی دهانی باز شد  /تا خورنده لقمههای
راز شـــد  /لب فروبند از طعام و از شـــراب  /سوی خوان آسمانی کن
شـــتاب  /گر تو این انبان ز نان خالی کنی /پر ز گوهرهای اجاللی کنی
 /چند خوردی چرب و شـــیرین از طعام /امتحان کن چند روزی در
صیام ».ما از مخاطبان ایران به صـــورت پیامکی ،تلفنی و در کانال
تلگرام پرســـیدیم فکر میکنید آمدن و رفتنهای ماه رمضان تا چه
اندازه فرصت فرشته خو شدن را به جامعه ما داده است؟ آیا رفتار
ایرانیها در ماه رمضان ،اخالقیتر و آســـمانیتر میشـــود؟ اگر این
گونه نیست ریشـــههای تســـری نیافتن محتوای معنوی این ماه در
افکار و رفتار و نشست و برخاستهای ما چیست؟

نظرخواهی غیر تصادفی «ایران» از مخاطبان در
موافقت یا مخالفت حذف مدارس تیزهوشان

«تیزهوشان»
در لبه تیغ حذف؟
محبوبه مصرقانی

روزنامه نگار

خبر احتمال حذف آزمون سمپاد و کنار گذاشتن مدارس تیزهوشان
در پانزدهم بهمن ماه سال گذشته با توئیت وزیر آموزش وپرورش
مبنـــی بـــر «رهایـــی دانشآمـــوزان ابتدایـــی از آماده شـــدن برای
آزمونهـــای تیزهوشـــان ،نمونه دولتـــی و مدارس خـــاص» قوت
گرفت .بـــا اینکه هنوز خبر قطعـــی از حذف این آزمـــون یا انحالل
مدارس استعدادهای درخشـــان اعالم نشده اما در این میان بودند
دانشآموزانی که چند ســـال خود را برای این آزمون آماده کردهاند
یا والدینشـــان نگران حذف ایـــن آزمون و برچیده شـــدن این نوع
مدارس هســـتند .در این میان برخی مدافع برچیده شدن این نوع
مدارس هستند با این اســـتدالل که اوالً ســـمپاد ،عیار روشنی برای
تیزهوش بودن نیست و در ثانی نگهداشـــتن نوجوانها در شرایط
ایزوله آنها را دچار ســـردرگمیهای بســـیاری میکنـــد اما مدافعان
میگوینـــد برای اســـتعدادهای نخبه و برتر باید محتوای آموزشـــی
متناسب و غنیتری ارائه شود .نظرسنجی غیر تصادفی ما از برخی
مخاطبـــان با مراجعه حضـــوری ،تلفنـــی و گاه درخواســـت برای
فرســـتادن پیامک یا ارتباط بـــا ما در کانال روزنامـــه به این موضوع
پرداخته است.

ëëبا رفتن رمضان نه خانی آمده است و نه
خانی رفته است
پروین شهبازی –  :0912...334جامعه
ایران شـ ــاید تحت تأثیر آمدن ماه مبارک
رمضـ ــان کمی اخالقیتر شـ ــود .امـ ــا نکته
اینجاسـ ــت که با رفتـ ــن آن انگارنه خانی
آمده است و نه خانی رفته است! جامعه
ایـ ــران بهنظر میرسـ ــد بهپوسـ ــته رمضان
التفات بیشـ ــتری دارند تا مغز آن .حضور
پررنـ ــگ در مسـ ــاجد و خوانهـ ــای رنگین
وگسـ ــترده که غالـ ــب متمولین بر سـ ــر آن
نشسـ ــتهاند و مسـ ــتحقان از آن بیبهـ ــره و
همچنیـ ــن مصرف بـ ــاالی مـ ــواد خوراکی
در رمضان نسـ ــبت به دیگر ماههای سـ ــال
حکایـ ــت از این دارد که ما از معنویت این
ماه بسـ ــی فاصله داریم و به قول سعدی
اگر خفتیده بودیم شاید فاضلتر بودیم.
ëëدر رمضان بـ ــا ارباب رجوع بـ ــد برخورد
میشود
قجاونـ ــد -تمـ ــاس تلفنی :شـ ــغل من
رفت وآمد در ادارات اسـ ــت .یک ماه قبل
از ایـ ــن مـ ــاه غصهام میشـ ــود کـ ــه چطور

به متصدیـ ــان و کارکنان سـ ــام دهم .چه
زمانـ ــی بروم کـ ــه کمتر عصبی باشـ ــند .در
روز عـ ــادی که کالً اخـ ــاق رفتار بـ ــا ارباب
رجـ ــوع ندارند در ماه رمضان این مسـ ــأله
بدتـ ــر میشـ ــود .البتـ ــه من خـ ــودم هم در
صفهای طوالنـ ــی کم طاقت میشـ ــوم.
امسـ ــال تصمیم گرفتم هر کس که کارش
را انجام نداد بهجای درگیری فقط لبخند
بزنم شـ ــاید کارسـ ــاز شـ ــد .بهنظرم در این
ماه کسـ ــی تغییری در رفتارش ندهد چرا
که ملت ایران متأسـ ــفانه در رفع نیازهای
اولیهشـ ــان ماندهاند چه برسد به پرورش
اخالقیات و میشناسم دزدانی را که فقط
این یـ ــک مـ ــاه دزدی نمیکننـ ــد .بهنظرم
همین یک ماه هم میتواند تمرین خوبی
برای گناه نکردن باشد.
ëëدر این مـ ــاه نیـ ــروی انتظامی نیـ ــاز دارد
فرشته خو شود
سـ ــتاره – تماس تلفنـ ــی :میخواهم از
فضای ایـ ــن روزنامه اسـ ــتفاده کنم و چند
کلم ـ ـهای را با مأمـ ــوران نیـ ــروی انتظامی
حرف بزنم که هر ساله با فرا رسیدن آغاز

ماه مبارک رمضان اطالعیه میدهند هم
به مـ ــردم و هم به اغذیه فروش ـ ـیها تا در
ماه رمضان در خیابان روزه خواری نکنند.
کاش این اطالعیه سـ ــر هر ماه از این نهاد
نظامـ ــی بیرون میآمد مبنی بـ ــر اینکه در
این ماه به ناموس مردم چپ نگاه نکنید.
دراین مـ ــاه رانت خـ ــواری نکنیـ ــد .در این
ماه نزول ندهیـ ــد .دراین ماه کاله مردم را
برندارید .در این ماه به بیتالمال دسـ ــت
درازی نکنیـ ــد .دراین مـ ــاه اختالس نکنید
چون پلیس هسـ ــت و مراقب و اگر خالفی
سر بزند با اشد مجازات مواجه میشوند.
فقط خـ ــورد و خـ ــوراک مـ ــردم در خیابان
مهم اسـ ــت دراین مـ ــاه؟ چیزهـ ــای دیگر
مجاز است؟
ëëتصمیـ ــم کسـ ــبه پارچـ ــه فـ ــروش در ماه
رمضان
رضا صفرخانـ ــی -تمـ ــاس تلفنی :من
کاسـ ــب بـ ــازارم .در کل رمضـ ــان بـ ــازار
کسـ ــاد اسـ ــت .نه کسـ ــی میخرد نه کسی
میفروشـ ــد .امـ ــا مـ ــن و چنـ ــد نفـ ــر از در و
همسـ ــایههایمان تصمیم گرفتیم در این

ëëآیا آلترناتیوی هست؟
امیر میررمضانی  -کانال تلگرام «ایران»:
حذف آزمـــون تیزهوشـــان در صورتی مفید
و معقوالنـــه اســـت کـــه آلترناتیـــوی بـــرای
این موضوع وجود داشـــته باشـــد .برچسب
تیزهوش و کنـــد ذهن زدن بـــه فرزندانمان
بهخودی خـــود در القـــای اعتمـــاد بهنفس
کاذب یا بیاعتمادی بهنفس در کودکانمان
تأثیر بســـزایی دارد .کودکی که از ابتدا گمان
بـــه برتـــر و تیزهـــوش بـــودن خـــود دارد در
بزرگســـالی نیز فـــردی مغرور و خودشـــیفته
خواهد بـــود که باور به تیزهـــوش بودنش او
را از انجـــام بســـیاری از مشـــاغل معمول و
انجام کارهای رده پایین باز خواهد داشـــت.
در شرایط کنونی جامعه ما نیاز به تیزهوش
و فیزیکدان برتر نداریـــم .باید مدارس را به
دوگروه تئوری و عملی تقســـیم کرد .عدهای
از جوانـــان را تمایـــل بـــه طی و اخـــذ مدارج
علمی باال ندارند در مدارس فنی و حرفهای
آمـــوزش داده و وارد بـــازار کار کـــرد .عدهای
نیـــز که تمایـــل بـــه دانشـــگاه و درس دارند
راهی دانشگاهها کرده بدینگونه تفاوتی بین
عالقهمندان بـــه علم و دانش و کســـانی که
صرفاً بـــرای اخذ مـــدرک درس میخوانند
قائل شـــد .داشـــتن انگیزه تالشوکوشـــش
و سختکوشـــی در فراگرفتـــن علـــم و دانش
مهمتـــر از کندذهـــن و تیزهوش بـــودن فرد
اســـت ،کمااینکه در کشـــورهایی دیگر نظیر
ژاپن و آلمان این مسأله اثبات شده است.
ëëاگـــر همکالســـیهای باهـــوش داشـــتم
تیزهوش میشدم
محدثـــه جعفـــری :0935...556 -در
دوران مدرســـه مـــا با هـــم رقابت داشـــتیم
که چه کســـی نمـــره باالتری را بگیـــرد و من
همیشـــه نمره باال بودم .شـــاید دلیل اینکه
هیچ وقت بـــرای  20تالش نکـــردم این بود
که ســـطح تـــاش بقیـــه از من کمتـــر بود و
همین که مـــن نمره باالیـــی را بگیرم برایم
کفایـــت میکـــرد .امـــا االن که فکـــر میکنم
شاید اگر همکالسیهای درسخوانی داشتم

مـــن هم برای  20شـــدن تـــاش میکردم و
بـــه  17و  18قانع نمیشـــدم .حضـــور افراد
نه صرفـــاً باهوش بلکه درســـخوان کنار هم
سبب پیشرفت میشود .شاید من تیزهوش
نبـــودم اما اگر در کنار آنها درس میخواندم
برای بهتر شـــدن و رســـیدن به آنهـــا و حتی
باالتر ،تالشم را بیشـــتر و بیشتر میکردم .با
جداســـازی مخالفم چون بچههای تالشگر
همیشه مغفول میمانند.
ëëسمپادیها تیزهوش واقعی نیستند
ســـهیال برزگـــر – ارتبـــاط حضـــوری :باید
تعریـــف جامعـــی از دانشآمـــوز تیزهوش
ارائـــه شـــود .در حال حاضـــر دانشآموزانی
که وارد سیستم ســـمپاد میشوند تیزهوش
واقعی نیســـتند .در حال حاضر کالسهای
آمادهســـازی دانشآمـــوزان بـــرای آزمـــون
مدارس ســـمپاد منجر شده اســـت به اینکه
برخی دانشآمـــوزان از طریق صرف هزینه
ســـنگین و برخـــی بـــا دوپینگ آموزشـــی به
مدارس استعدادهای درخشان وارد شوند.
این بدان معنا اســـت کـــه والدین با پرورش
کودک خودشـــان افراد را بـــهزور در مدارس
تیزهوشـــان وارد میکنند .تجربه نشان داده
روی این کودکان فشار مضاعفی وجود دارد.
با ایـــن رویکرد حـــذف آزمونهای ســـمپاد
قطعاً بهنفع برخی دانشآموزان خواهد بود
چرا که دانشآموزان از فشـــار اجباری آماده
شـــدن برای آزمون رها میشـــوند .از طرفی
نیـــز نمیتوان بـــا عـــدم ارزیابـــی و انتخاب
دانشآمـــوزان نخبـــه از پرورش ایـــن افراد
در سیســـتم جداگانه صرف نظـــر کرد .پس
بـــه نظر تغییر در شـــیوه ارزیابـــی امری الزم
و ضـــروری در این موضوع اســـت نه حذف
مدارس استعداد درخشان.
ëëوجـــود مـــدارس اســـتعداد درخشـــان
ضروری است
مجدزاده – تمـــاس تلفنی :بنـــده معلم
مدرســـه هســـتم و بهنظـــرم وجـــود مدارس
اســـتعداد درخشـــان ،از چندین جهت الزم
و ضـــروری اســـت .اول اینکـــه در کشـــورهای

توسعه یافته نیز مدارس ویژه استعدادهای
درخشـــان وجود دارد .مانند کشور انگلستان
که مدارســـی با عنوان مدارس گرامر را برای
پـــرورش دانشآمـــوزان نخبـــهاش دارد .در
این مدرســـه دانشآموزان از طریق آزمونی
با عنوان  +11دانشآموزان گزینش میشوند.
در اســـترالیا و امریکا هم مدارســـی مختص
اســـتعدادهای درخشـــان وجـــود دارد .پس
اگـــر در مقـــام قیـــاس هـــم در نظـــر بگیریم
نبایـــد از دلیـــل منطقی وجود ایـــن مدارس
بگذریـــم .دوم آنکـــه در مـــدارس ما کیفیت
آموزشـــی آنچنانی وجود نـــدارد و رقابت در
این آزمون باعث میشـــود دانشآموزان در
خارج از فضای مدرســـه نیـــز آموزش ببینند
که ایـــن منجر به باال رفتـــن کیفیت یادگیری
در دانشآموزان میشـــود .فضای رقابتی در
یک کالس امری واجب و ضروری اســـت که
این آزمون به تقویت این فضا کمک شایانی
میکند.
ëëتمـــام مدارسمان را مدارس تیزهوشـــان
کنیم
فرناز رحیمی – ارتباط حضـــوری :آیا بهتر
نیســـت بهجـــای آنکـــه مـــدارس اســـتعداد
درخشان را حذف کنیم تمام مدارسمان را به
مدرسهتیزهوشانتبدیلکنیم؟اینکهمدارس
عادی ما تا چه حد از نیروی انسانی و امکانات
مورد نیاز برای پرورش دانشآموزان تیزهوش
و پرورش استعدادهای این افراد برخوردارند؟
پاسخ این سؤاالت واضح است .اما متأسفانه
مســـئوالن ما برای حل مســـائل فقط صورت
مســـائل را پاک میکنند .اینکه جامعه ما به
نخبگان نیاز مبرم دارد امری بدیهی اســـت.
اما جداســـازی دانشآموز تیزهوش از ســـایر
افـــراد عادی ،تفکـــر تافته جدابافتـــه بودن را
برای فـــرد بههمـــراه دارد .همچنین افرادی
کـــه در این دســـته قرار نمیگیرنـــد نیز دچار
ســـرخوردگی میشـــوند .مـــا بایـــد در بحث
عدالـــت آموزشـــی ،دانشآمـــوزان مدارس
عـــادی را نیـــز در نظـــر بگیریـــم و بـــه تمام
دانشآموزانمان روحیه مفید بودن بدهیم.

