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پرسش مهر رئیس جمهوری برای سال تحصیلی جدید مدارس

ترافیک تهران هوشمند می شود

کدام مهارتها برای زندگی دانش آموزان مفید است ؟

پایگاه اطالع رسانی دولت

زنگ آغاز ســال تحصیلی جدیــد مدارس
دیــروز با حضــور رئیس جمهــوری نواخته
شد و حسن روحانی در جمع دانشآموزان
پرســش مهــر ســال  97را مطــرح کــرد و از
 14میلیــون دانشآمــوز پرســید« :پارســال
چــه مهارتهایی را در مدرســه آموختید و
امسال چه انتظاراتی در این زمینه دارید؟»
دانشآموزان پاســخ دهند که چه کســی و
کدام معلم بیشتر به آنها در زمینه مهارت
آمــوزی کمــک کــرد و بــه نظــر آنهــا کدام
مهارتها بیشــتر بــرای آینــده زندگی آنها
مفید بوده و بهکار میآید و مهم است؟
رئیس جمهــوری در جمــع دانشآموزان
دبیرســتان دخترانه نمونــه دولتی عترت
تهران بــا تأکید بر اینکه اگــر بگوییم ،همه
چیــز بــرای افــراد از خانــه و مدرســه آغــاز
میشــود ،ســخن گزافی نیســت ،تصریح
کــرد :ایمــان ،اعتقــاد ،راه و ســبک زندگی،
نحــوه معاشــرت و ارتبــاطگیــری ،زبــان،
اخــاق ،رفتــار و توانمندیهــای علمــی
و اخالقــی انســانها همــه پایــه در خانه و
مدرســه دارنــد و اینجاســت کــه مربیــان،
معلمان و برنامهریزان جامعه باید بدانند
که فاصله خانه و مدرســه بایستی بیش از
پیش کوتاه شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولت،
رئیــس جمهــوری در مراســم بازگشــایی
مدارس و آغاز سال جدید تحصیلی با بیان
اینکهایمان،اعتقاد،راهوسبکزندگی،زبان
و اخالق ما از خانه و مدرســه آغاز میشود،
گفت:مدرسهجایگاهعلم،تعلیم،تربیت،
مهــارت آمــوزی و آمادگــی بــرای ورود بــه
جامعه است و به دانشآموزان برای انجام
کارهــای بزرگ بایــد اعتماد کــرد .آموزش
و پــرورش بایــد در عمل به جامعه نشــان
دهــد بیــن مــرد و زن تفاوتی وجود نــدارد.
امسال بازگشــایی مدارس مصادف با ایام
گرامیداشت فداکاریهای ســاالر آزادگان و
یاران با وفایش بود که مردم آن را پرشورتر
ازهمیشهبرگزارکردند.همچنینبازگشایی
مــدارس همه ســاله با ایــام گرامیداشــت
قهرمانیهایرزمندگانکشورماندردوران
دفاع مقدس ،مصادف است که یاد آنان را
نیزگرامیمیداریم.

روحانی افزود :همچنین به مــردم پرآوازه
اهواز ،شــهری کــه در طول ســالهای دفاع
مقدسقهرمانانهایستادومردمایناستان
دالورانه مقاومت کردند و اجازه ندادند که
حتی یک خیابــان از شهرشــان در تصرف
عفلقیان قــرار بگیــرد ،درود میفرســتیم.
مردمی که متأســفانه دیروز بار دیگر مورد
حمله عواملی قرار گرفتند که پول ،سالح،
سیاستوتبلیغاتآنهاازسویهمسایگان
ما در جنوب خلیج فارس تأمین میشود و
آنان با این پول و سالحها مردم و نوجوانان
و کــودکان مــا را بــه خاک و خونکشــیدند؛
نوجوانــان و کودکان عزیزی که یا امســال یا
در سالهای آینده باید به مدرسه میرفتند
و پــدر و مادرهایی که باید امروز برای رفتن
فرزندانشان به مدرسه شاد میبودند.
رئیــس جمهــوری در ادامــه ســخنانش روز
اول مهر را بهدلیل بازگشــایی مدارس ،روزی
مهم عنــوان کــرد و اظهار داشــت :در ابتدای
مهر فعالیت دانشآموزان بــرای یادگیری و
آموختن مهارتهای زندگی ،آغاز میشــود.
اگــر نوجــوان مــا در محیــط خانــه بهگونهای
میاندیشد و بهشکلی زندگی میکند و وقتی
واردمدرسهمیشود،باشکلدیگریاززندگی
و اندیشــیدن مواجه میشــود ،ایــن فاصله و
احیاناًتناقض برای جامعه ب ه لحاظ اخالقی،
ارزشــی ،رفتــاری و ارتباطــی ،مشــکلآفرین
خواهد بود .اگر دانشآموزان ببینند آنچه در
خانه و مدرســه ارزش محســوب شــده و باید
آنهــا را مراعــات کنند ،در یک راســتا نبــوده و
خــدای ناکرده متناقض باشــند ،برداشــت او
برای زندگی آیندهاش توأم با ابهام شده و این
اولینتردیدهاییککودکونوجوانجامعه
در زندگیاش خواهد بود.
رئیس جمهــوری گفــت :دانشآموز نباید
مــردد بمانــد کــه آنچــه در مدرســه گفتــه
میشــود ،درســت اســت یا آنچــه در خانه
میبینــد؟ آنچــه معلــم میگوید درســت
اســت یا آنچــه پــدر و مــادرش میگویند؟
آنچــه از همشــاگردیهایش میشــنود
صحیح است یا آنچه از دوستان یا اقوامش
میشــنود و میبینــد؟ و این قاعده شــامل
همه جامعه ،رســانهها ،تلویزیون و اقشــار
مختلفدیگرمیشود.

روحانــی بــا بیــان اینکــه مدرســه بایــد
دانشآمــوز را بــه دیــروز ،امــروز و فــردای
جامعه وصل کند ،اضافه کرد :مدرســه اگر
نتوانــد دانشآمــوزان را با تاریــخ قرنهای
گذشــته کشــور آشــنا کند یــا نتواند آنــان را
بــه دنیــای امــروز متصــل کــرده و ارتبــاط
دانشآمــوزان را با جهان آینده برقرار کند،
نتوانســته بخوبــی از عهــده وظایــف خــود
برآیــد .دانشآمــوزان درس میخواننــد تا
در آینده بار اداره جامعه را برعهده گیرند.
تحوالت زیادی باید در مجموعه آموزش و
پرورش انجام شــود ،چرا که این بخش بار
سنگینی نســبت به آینده جامعه برعهده
دارد و معلمان مسئولیت بزرگی دارند.
دکتر روحانی تصریــح کرد :بخش بزرگی
از پیشرفت ،مقاومت و ایستادگی جامعه
در ســایه اخالق و رفتاری شــکل میگیرد
کــه در مدرســه ســاخته میشــود .لــذا
مدرســه و آموزش از هرلحاظ بسیار مهم
و تأثیرگــذار اســت .خیلی مهم اســت که
آغاز مهر هرسال روز نشاط دانشآموزان
باشــد ،یــا اینکــه در ایــن روز غصــه و غم،
دانشآمــوزان را فــرا بگیــرد .ایــن بســیار
مهــم اســت و همــه معلمان ،مســئوالن
آموزشــی ،وزارت آمــوزش و پــرورش،
دولت ،پدران و مادران و دیگر بخشهای
جامعه باید تالش کنند که دانشآموزان
از فرا رســیدن مهر و بازگشایی مدارس با
خوشــحالی اســتقبال کنند .دانشآموزان
بایــد همــان گونه کــه از نوروز و آغاز ســال
نو خوشحال میشــوند بیش از آن از آغاز
ســال تحصیلــی و شــروع کالس و درس
جدید و توانمند شدن برای ساختن بهتر
ایران خوشحال شوند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه آمــوزش و پــرورش
بایــد در عمــل نشــان دهــد کــه در جامعه
بیــن زن و مــرد تفاوت وجود نــدارد ،گفت:
نهادینه کــردن این موضــوع در جامعه به
صرف گفتن و تکرار آن انجام نخواهد شد.
اینکه رئیــس جمهوری و دیگر مســئوالن،
رســانهها ،کتابها و مدارس ،صرفاً بر این
موضــوع تأکیــد کننــد ،ایــن اتفــاق محقق
نخواهــد شــد ،بلکه بایــد در خــود مدارس
و در مجموعههــای آموزشــی و سلســله

مراتب آموزشی این موضوع بهطور عملی
آموزش داده شــده و عملیاتی شــود ،تا در
همه جــا ارج نهادن به مقــام واالی زنان را
شــاهد باشــیم .نکته مهم دیگر این اســت
که بایــد احترام گذاشــتن به یکدیگــر را در
مــدارس آموزش دهیــم و از همان محیط
مدرســه ایــن مهــم را بیاموزیم .بر اســاس
گزارش مقایسهای که اخیراًمطالعه کردم،
توگــو و انتقــاد کــردن در فضای
نحــوه گف 
مجازیدرکشورماننسبتبهدیگرکشورها
اصالًقابلقبولنیست.
روحانیادامهداد:نگاهیب هوضعیتلحنو
بیانجامعهدربخشهایمختلفازجمله
در ورزشــگاهها نشــان میدهد که وضعیت
خوبی از این لحاظ نداریم .همه اینها نشان
میدهد که باید احترام گذاشتن به یکدیگر
را بیاموزیــم .باید یــاد بگیریم همانطور که
خوردنمالدیگرانودروغگفتنبهیکدیگر
را گناه میشماریم ،به همان نسبت اهانت
بهیکدیگررانیزگناهبشماریم.
رئیــس جمهــوری مدرســه را جایگاه علم
و مهــارت آمــوزی و کســب آمادگــی برای
ورود بــه جامعــه معرفــی و تصریــح کرد:
باید در کنار نمراتی که در کارنامه هر ســال
دانشآمــوزان درج میشــود ،جایــی نیــز
بــرای ارزیابی و ذکر مهارت یا مهارت های
جدیدی که آنان در سال تحصیلی سپری
شده آموختند در نظر گرفته شود.

دکتــر روحانــی با تأکیــد دوباره بــر اهمیت
مهــارت آمــوزی در مــدارس خاطرنشــان
کــرد :بــه یــاد دارم کــه در زمــان تحصیــل
بنــده در مدرســه ،اگــر معلمــی غیبــت
داشــت ،دانشآمــوزان با اســتعدادی که
در کالس هــای باالتر تحصیــل میکردند،
بــه جــای او در کالس تدریــس میکردنــد.
فکر نکنیم کــه دانشآمــوزان امروز چنین
تواناییندارند،بایدچنینچیزیرادرنظام
آموزشی مدنظر قرار دهیم .دانشآموزان
با استعدادی هستند که گاهی به اندازه یک
معلم و پا به پــای معلم میتوانند کالس
درس را اداره کنند.رئیــس جمهوری تأکید
کرد :باید به دانشآموزان اعتماد کنیم و به
آنانشخصیتانجامکارهایبزرگومهم
را بدهیــم .بایــد کاری کنیم کــه دانشآموز
حــس کند میتواند کارهای بزرگ را انجام
دهــد .دانشآمــوز بایــد در مدرســه انــواع
کارهــا را یــاد بگیرد .باید نقاد باشــد و ذهن
او کارگاه عقــل ،تدبیــر و خالقیت و مهارت
آموزی باشد ،نه صرفاً پر کردن مخزن این
ذهــن از کتابهــای درســی؛ دانشآموزان
بایــد در مدارس فکــر کــردن و نقدکردن و
نظــر دادن را یــاد بگیرند .بایــد کاری کنیم
که دانشآمــوزان بتوانند کتابهایشــان را
پــس از مطالعه نقد کنند و برای هر نقدی
کــه صحیح باشــد جایــزه در نظــر بگیریم
تــا دانشآمــوزان کتابهای درسیشــان را

بخواننــد و نقــد و تصحیح کنند؛ ایــن کار از
عهده دانشآموزان بر میآید.
تعلیموتربیتکشورنیازمندمشارکتهمه
آحادجامعهاست
وزیــر آمــوزش و پــرورش هــم در ایــن
مراســم با بیــان اینکه آمــوزش و پرورش
گســترد ه ترین دستگاه اجرایی کشور است
که در دور افتاد ه ترین نقاط به دانشآموزان
خدمات تربیتــی و آموزشــی ارائه میکند،
تصریح کرد :تعلیم و تربیت کشور نیازمند
مشــارکت و همــکاری همه آحــاد جامعه
اعــم از مــردم و ســازمانهای دولتی و غیر
دولتــی بویــژه خانوادههــای دانشآموزان
اســت .ســید محمد بطحایی با بیان اینکه
«امروز وزارت آموزش و پرورش از حمایت
و پشتیبانی همه مسئوالن نظام برخوردار
اســت» ،تصریــح کــرد :آمــوزش و پرورش
گستردهتریندستگاهاجراییکشوراستکه
در دور افتــاد ه ترین نقاط بــه دانشآموزان
خدمــات تربیتی و آموزشــی ارائه میکند و
امروز این دســتگاه از حمایت و پشــتیبانی
همه مسئوالن نظام برخوردار است؛ رهبر
معظم انقــاب آموزش و پرورش را کانون
خلقدنیایآیندهمیدانندوسرمایهگذاری
در آن را بر خالف برخی ،هزینه ندانستهاند.
رئیسجمهــوری نیــز آموزش و پــرورش و
مدارس را اســاس پیشرفت و رشد جامعه
ذکرکردهاند.

شــهردار تهــران ،هوشمندســازی ترافیــک را مهمتریــن برنامــه
شهرداری در سالجاری اعالم کرد.
اخـــــبار بهگزارشایســنا ،محمدعلی افشانی با حضور در جلسه ستاد مهر
مسئوالن شهرداری تهران با اشاره به اینکه هوشمندسازی ترافیک در سالجاری یکی
از مهمترین برنامههای شــهرداری تهران اســت و باید تالش کنیم که هر روز نســبت
بــه قبل وضعیت ترافیک را بهبود ببخشــیم ،تصریح کرد :شــهرداری بایــد در اجرای
برنامههای کاهش آلودگی هوا و ترافیک پیشــقدم باشد و لزوم اخذ برگه معاینه فنی
برای اتوبوسها از این نوع اقدامات است.افشانی در ادام ه با بیان اینکه از چندی دیگر
شاهد بروز پدیده آلودگی هوا در پایتخت خواهیم بود ،گفت :البته امیدواریم که بتوانیم
بــا اقدامــات مؤثر تعداد روزهای آلــوده را کاهش دهیم و در بحث اتوبوس ،تاکســی و
مینی بوس باید دقت زیادی شود و تا آن جایی که شرایط اجازه میدهد از ورود ناوگان
فرســوده جلوگیری شود.شــهردار تهران با اشــاره به اینکه بخش زیادی از آلودگی هوا
متعلق به کامیون حمل بار است ،گفت :بسیاری از این کامیونتها بهدلیل ممنوعیت
تردد در جادهها مایل هستند که بهصورت شبانه در محدوده شهرها تردد کنند که این
مســأله یکی از مهمترین عوامل آالیندگی شهرهاســت که باید بــا دقت در این زمینه
برنامهریزی شود .افشانی با اشاره به اینکه خوشبختانه همه کارهای تولید  630واگن
انجام شــده و امیدواریم که با تزریق این واگنها ســرفاصله قطار شهری کاهش یابد،
تأکیــد کرد :قرارداد خوبی برای ســاخت این  630واگن منعقد شــده به طوری که 55
درصد از این قطارها بومی بوده و از نظر کیفیت و قیمت بهتر هستند.
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دبیرعلمــی پنجمیــن همایش بینالمللی نقشــ ه برداری مغــز ایران گفت:
آمارهای جهانی نشــان میدهد  ۳۰درصــد مردم عالئم بیخوابی را تجربه
میکنند.بــه گزارش «ایران» ،دکتر مســعود طهماســیان در نشســت خبری
افزود :با توجه به پروژه اختالالت خواب که در ایران دنبال میشــود ،گروهی
بینالمللی در این راســتا با همکاری  ۱۲کشــور دنیا تشــکیل شــده که مسئول
آن گروه ،ایران اســت.دبیر علمی همایش نقشــه برداری مغز ایران با اشاره
به اهمیت شناســایی تغییرات در مغز افراد مبتال به اختالالت خواب گفت:
توقف تنفسی در حین خواب تا  ۵برابر خطر آلزایمر را افزایش میدهد.
وی بــا اشــاره به اینکه  ۴تــا  ۷درصد مــردم گرفتار اختالل توقف تنفســی در
خواب هســتند ،افزود :اختالالت خواب ناشــی از استفاده از موبایل نیز اثبات
شــده اســت.به گفته طهماســیان ،اختالل خواب باعث میشــود مشــکالت
جــدی روان شــناختی پیش آیــد و در نتیجــه ،این اختالالت ارتبــاط جدی با
افســردگی افراد دارد بهطوری که بعضاً شــاهد افســردگی مقــاوم به درمان
در این افراد هســتیم.دبیر علمی همایش نقشــهبرداری مغــز ایران با طرح
این موضوع که واقعاً نمیدانیم چه تغییراتی در مغز اتفاق میافتد ،تأکید
کرد :هدف ما از این بررســی ،تغییراتی اســت که بــی خوابی در چه مناطقی
از شــبکه مغــز اتفاق میافتــد تا بتوان در آینده براســاس همیــن اطالعات،
اختــاالت خواب را درمان کرد.وی بــا اعالم اینکه عالئم بیخوابی در مردم
تا  ۳۰درصد تجربه میشــود ،گفت :البته آمارها و بررســیها بســیار بیشتر از
این درصدی اســت که اعالم میشود.طهماســیان از ارتبــاط چاقی و دیابت
با اختالالت خواب خبر داد و افزود :چاقی و دیابت اکسیژنرســانی را مختل
میکند و در نتیجه توقف تنفسی در خواب اتفاق میافتد.
دبیر علمی همایش نقشــ ه برداری مغز ایران با اعالم اینکه  ۲۴درصد افراد
در خطر آپنه تنفســی هســتند ،گفت ۱۰ :درصد مردم نیــز بیماری اختالالت
خواب را دارند.

