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»كتاب هاي درسي ما، دانش آموزان را براي ديروز تربيت 
مي كنند« اين سخن رييس جمهور در انتقاد از محتواي 
كتب درس��ي بود كه در نخس��تين روز س��ال تحصيلي 
تيتر بسياري از رسانه ها ش��د؛ روحاني ضمن اين انتقاد 
به تصريح گفته بود: كتاب هاي درسي ما دانش آموز را به 
جاي تربيت براي فردا، براي ديروز تربيت مي كند. رييس 
دولت دوازدهم كه در آيين بازگشايي مدارس و آغاز سال 
تحصيلي 97-96 در هنرستان ش��هيد مدرس منطقه 
5 تهران سخنراني كرده بود در توضيح اين نقد شفاف و 
شايد هم غافلگيرانه چنين تاكيد كرده بود كه وقتي امروز 
كتاب هاي درسي را باز مي كنيم غير از عوض شدن جلد، 
فونت، عكس و تغيير بعضي عبارت ها نسبت به زماني كه 
ما درس مي خوانديم تغيير چنداني نكرده است. در حالي 
كه ما باي��د دانش آموزان را حداقل براي 12 س��ال آينده 
تربيت كنيم، كتاب هاي درس��ي ما دانش آم��وز را براي 
ديروز تربيت مي كند نه براي ف��ردا و حتي امروز.  جالب 

است كه پس از اين ابراز نظر باالترين مقام اجرايي كشور 
كس��ي كه خود مورد خطاب اين نقد است پيش دستي 
كرد و بر اين نقد صحه گذاش��ت اما ب��راي عملي كردن 
به اين خواس��ته نگفت كه چه خواهد كرد. ش��يخ بهرام 
محمديان، رييس سازمان تاليف و پژوهش و برنامه ريزي 
درسي كسي كه تغيير وزيران موجب جابه جايي و تغيير 
او نمي شود در واقع بايد بگويد سازمان تحت امر او چرا به 
گونه اي عمل كرده اس��ت كه حاال داد رييس جمهور هم 
بلند شده است كه اين كتاب ها دانش آموزان را براي فردا 
تربيت نمي كند. با وجود گذشت نزديك به 3 ماه از آغاز 
سال تحصيلي اين انتقاد آشكار رييس جمهور متاسفانه 
چندان مورد توجه و تمركز مس��ووالن و كارشناس��ان و 
فعاالن حوزه آموزش و پرورش قرار نگرفت و مورد تحليل 
جدي واقع نش��د تا مش��خص ش��ود كه چرا كتاب هاي 
درس��ي موجود پاس��خگوي نيازه��اي ام��روز و فرداي 
دانش آموزان نيست؟ و براي تحقق اين منظور كتاب هاي 
درسي با چه رويكردي بايد تاليف شوند؟براي پاسخگويي 
به اين پرسش ها در اين ش��ماره از صفحه مدرسه اعتماد 
ضمن ارايه گزارش و نظر كارشناسان اين مجموعه را در 

معرض نقد و نظرشما قرار مي دهيم. 
بازبيني توسط 64 معلم از 32 استان كشور

هرچند اماني طهراني مديركل دفتر تاليف كتب درسي 
س��ازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزش��ي مي گويد كه 
ش��ايد تنها كمي در اراي��ه كارهاي ش��ان ضعيف عمل 
كرده اند و همين باعث باال بودن انتقادات نسبت به كتب 
درسي اس��ت. او به نكاتي اش��اره مي كند از جمله اينكه: 
»بازبيني كتب درسي هر 5س��ال يك بار و بازتاليف آنها 
هر 10سال يك بار صورت مي گيرد. هر كتابي در ابتداي 
تاليف قبل از آنكه بيرون بيايد، يك مرحله جدي بازبيني 
را توس��ط 64  معلم از 32 استان كش��ور مي گذراند. هر 
كتاب درس��ي دو س��ال آزمايش��ي اجرا، رصد، اصالح و 
ارزش��يابي هاي دوره اي ب��راي آن انج��ام مي ش��ود. اگر 
نقدهاي جانداري از كتب درسي ارايه شود از آنها استقبال 
مي كنيم و آنها را جدي مي گيريم.«البته او اشاره نكرده 
كه اين 64 معلم چگونه و با چه فرآيندي انتخاب مي شوند 

و نظراتشان چگونه گرفته مي شود.
درخواس�ت تش�كيل كميت�ه بررس�ي و تغيي�ر 

محتواي كتب درسي در مجلس
با وجود تاكيد مسووالن س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي بر به روزآوري بر اس��اس برنام��ه درس ملي  و 
بازتاليف كل كتب درس��ي يك پايه در هر س��ال، هنوز 
بس��ياري از كارشناس��ان و حتي خانواده ها از محتواي 
كتب درسي انتقاد دارند. فاطمه سعيدي، نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراي اسالمي مساله را به قدري جدي 
مي داند كه خواس��تار تش��كيل كميته اي تحت عنوان 
بررسي محتواي كتب درسي مي شود و مي گويد: »انتقاد 
به محتواي كتب درسي و لزوم تغيير آن امروز تبديل به 
يك مطالبه ملي شده است و وظيفه مجلس است براي 
پيش��برد اين مطالبه اقداماتي را در دستور كار قرار دهد. 
تشكيل اين كميته مي تواند به بررسي بهتر محتواي كتب 
و تغييرات صحيح آن كمك كند چراك��ه با كتب فعلي 
نمي توان اهداف مورد نظر را محقق كرد.«نماينده مردم 
تهران در خانه ملت به داستان اين روزهاي خانواده هاي 
ايراني داراي محصل و تالش آنان براي ورود به دانش��گاه 
پس از اخذ مدرك ديپلم اشاره مي كند؛ دردي كه به دليل 
عدم آموزش كامل و صحي��ح مهارتي خاص در طول 12 

س��ال تحصيل دانش آموزان، اين بار پس از اخذ ديپلم به 
دانشگاه وارد مي ش��ود تا بلكه مس��كني براي آن يافت 
ش��ود، اما ديگر همه مي دانند اين امر تنها افزايش خيل 
فارغ التحصيالن بيكار در س��يكل معيوب نظام آموزشي 
را به دنبال خواهد داش��ت. سعيدي تربيت دانش آموزان 
براي فرداي كش��ور را امري مي داند كه در كتب درسي 
ديده نمي ش��ود و مي گوي��د: »بعضا ش��اهد موضوعاتي 
در كتب درسي هس��تيم كه چند دهه تكرار شده است؛ 
بنابراين لزوم بازنگري و تغيير در اين موضوعات در جهت 
به روزرس��اني امري واضح اس��ت.«البته تا زمان تنظيم 
اين گزارش هيچگونه خبري مبني بر عملي ش��دن اين 
پيشنهاد در كميسيون آموزش مجلس و  وزارت آموزش 

و پرورش منتشر نشده است.
كت�اب درس�ي مح�ل درج آگه�ي و صفح�ه 

نيازمندي روزنامه نيست
حجت االس��الم محمديان، رييس س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش��ي كه از مديران باس��ابقه در عرصه 
كاري خود به شمار مي رود به اشكاالت وارده بر محتواي 
كتاب هاي درسي واقف و معتقد اس��ت كه كتب درسي 
بايد منطبق با سند تحول بنيادين باشند. وي كه تدوين 
برنامه درس��ي را مبتني ب��ر نيازها و نه س��ليقه اي عمل 
كردن مي دان��د، ورود موضوعات روز كش��ور به كتب را 
منوط به تصميم گيري مراجع قانون��ي از جمله مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، هيات دولت، ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي و مجلس ش��وراي اس��المي مي داند. او 
عنوان ش��دن مباحثي چون »وحدت مل��ي« و »كمبود 
آب« را نمونه اي از سياس��ت هايي مي داند كه وارد كتب 
درسي شده اس��ت. نظر كارشناس��ان، عاليق و نيازهاي 
دانش آموزان و در نهايت نيازسنجي از بازار كار و اقتصاد 

نيز از نكات قابل توجه براي تغيير محتواي كتب به شمار 
مي رود كه رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
ضمن اشاره به آنها تاكيد مي كند كه البته اين نيازها بايد 

طبقه بندي و سپس به زبان برنامه درسي ترجمه شوند. 
وي به درخواس��ت هاي روزانه از آموزش و پرورش براي 
ورود مفاهيم به كتب درسي اشاره مي كند و مي گويد كه 
»نمي توانيم به همه درخواس��ت ها جواب بدهيم؛ كتاب 
درس��ي محل درج آگهي و صفحه نيازمن��دي روزنامه 
نيست. هر مفهومي كه قرار است وارد كتب درسي شود 
بايد جزو نيازي ملي باشد، س��واد عمومي را باال ببرد و به 
هنجار س��ازي ها كمك كند«. » كتب درسي يك نسخه 
براي كل كشور اس��ت كه ممكن است پاسخگوي همه 
نيازها و ساليق نباش��د. نقدهاي خوب را با خضوع كامل 
قبول مي كني��م. عيب ها و نواقص را رندانه ماس��ت مالي 
كردن حماقت اس��ت. از آن س��و عيب ها را ه��م رندانه 
تشديد كردن خيانت است. رسالت اين است كه عيب ها 

را مشفقانه و دلسوزانه مطرح كنيم.«
اصالح محتوا و متن كتاب هاي درس�ي؛ دومين 
استراتژي آموزش وپرورش در دولت دوازدهم

با وجود همه انتقادات و البته تالش هاي صورت گرفته 
به اذعان مس��ووالن پيرامون بازبيني و بازتاليف كتب 
درسي و به روزآوري اطالعات معلمان، وزير آموزش و 
پرورش عزم جدي براي اصالح محتواي كتب درسي 
دارد و در اين باره صراحتا اع��الم مي كند كه »اصالح 
محت��وا و متن كتاب هاي درس��ي دومين اس��تراتژي 
آموزش وپ��رورش در دولت دوازدهم اس��ت. اصالح و 
تغيير محتواهاي آموزشي زمانبر اس��ت و بايد از ابتدا 
آغاز ش��ود، البته كتاب هاي درس��ي قبل تا جايگزين 

شدن كتب درسي جديد برقرار خواهد بود.«

چراكتابهايدرسيدانشآموزانرابرايفرداتربيتنميكنند؟

ضرورت  تدوين برنامه هاي درسي مبتني برنياز، نه سليقه
چند سالي اس��ت كه بازار كتاب 
در ايران ب��ا كاهش ش��مارگان 
و اقب��ال همراه ش��ده اس��ت و 
حمايت ه��اي نهادهاي مختلف 
دولت��ي نيز كاهش يافته اس��ت 
اين مورد عوامل بسياري از جمله 
كاهش ق��درت خري��د، كمبود 
نقدينگ��ي، نبود كتاب در س��بد مصرف��ي خانواده ها، 
كاهش ترويج فرهنگ كتابخواني، افزايش برنامه هاي 
اينترنت��ي و موبايلي و پيامد هايي از اين قبيل داش��ته 
اس��ت. اما با اين بازار كس��اد فروش كتاب، بيش��ترين 
فروش كتاب ها در بخش كتاب هاي آموزشي است كه 
آن هم نسبت به گذشته دچار افت و نشيب هايي است 
تا حدي كه ناشراني از اين ش��غل ورشكست شده اند و 
تعدادي هم تيراژهايش��ان بس��يار كاه��ش يافته و به 
زير هزار جلد رسيده اس��ت. طبق آمارها و مشاهدات 
مختلف ناشران آموزش��ي باالترين فروش ها را دارند و 
ميزان درآمد آنها از ساير ناشرين حوزه هاي ديگر نشر 
بيشتر است. اما اين ناشران مشكالت بسياري نيز دارند 
كه عموم مردم آنها را ناديده مي گيرند، بخش��ي از اين 

مشكالت به شرح ذيل است: 
- هرس��اله كتاب ها بايد به روز ش��ود و با تغيير كتاب 
درسي كل يا بخشي از كتاب مجدد تاليف و ويراستاري 

شود يا با برگزاري كنكور و امتحانات نهايي بايد سواالت 
آنها به كتاب اضافه ش��ود تا كتاب به روز باش��د. با اين 
شرايط عمر اكثر كتاب هاي آموزشي كمتر از يك سال 
است و اگر ناش��ري نتواند تيراژ چاپ ش��ده را تا پايان 
سال تحصيلي بفروشد قطعا ضرر كرده و بايد كتاب ها 
را كيلويي بفروش��د يا خمير و بازيافت كند. در ضمن 
در چاپ جديد خرج ه��اي فيلم، زين��ك و... نيز اضافه 

مي شود. 
- رقابت بر س��ر قيمت پش��ت جلد: با توج��ه به قرابت 
موضوعي كتاب ه��ا، تعدد ناش��ر و تع��دد كتاب هاي 
مشابه در هر مقطع، ناشران براي فروش محصول خود 
مجبورند كتاب هاي خود را با كمترين قيمت و حداقل 
سود قيمت بزنند تا مشتريان بيش��تري را جذب خود 

كنند. 
- افزايش توليد غيرقانوني كتاب ها و فايل آنها و فروش 
و توزيع غيرقانوني كتاب و فايل كتاب تقلبي كه هر روزه 
رو به افزايش اس��ت و پيگيري قانوني اين موارد نتيجه 

بخشي كمي دارد. 
- باال ب��ودن هزينه هاي توليدي كتب آموزش��ي: براي 
حضور در فضاي رقابتي نياز اس��ت تا ناشران هم ظاهر 
كتاب و هم محتواي علمي را از سطح مقبولي برخوردار 

كنند تا مورد نظر خريدار قرار گيرند.
بازرس انجمن فرهنگي ناشران آموزشي

ام��روز اگ��ر دانش آموزانم از من 
ب��ه عن��وان معلم ش��ان، همان 
پرسش هميش��گي را بپرسند، 
اگر بخواه��م صادق باش��م و از 
پاسخ هاي كليش��ه اي اجتناب 
كنم، احتماال پس از كمي مكث، 
مي گويم هيچ. پاس��خي تلخ اما 
سرش��ار از واقعيت به اين پرس��ش هميشگي شان در 
مورد ميزان كارايي و تاثير كتاب هاي درسي ش��ان در 
آينده زندگي ش��ان. اگرچه بيان اين واقعيت تلخ، آن 
هم در مقاب��ل دانش آموزاني ع��اري از هرگونه انگيزه 
درس آموزي، معلم را درجاي��گاه مخاطره انگيزي قرار 
مي دهد، اما با اين همه، خود زمينه اي است از آموزش 
نگاه انتقادي و تاكيدي است بر رويكردي خردمندانه 
كه دو مش��خصه مهم دنياي كنوني اس��ت كه در آن 
زيس��ت مي كنند. دنيايي كه پيوس��ته در حال تغيير 
و تحول بوده اس��ت و تربيت اش��خاص و شهرونداني 
متناس��ب با خصايص و مقتضيات آن، امروزه يكي از 
الزامات و بنيان هاي اساسي تصميم گيري هاي كالن 
در هر جامعه اي محسوب مي شود. تربيت شهروندي 
با هدف آماده سازي افراد و كمك به آنها جهت نيل به 
زيستي آسان، آسوده و متناس��ب با مقتضيات دنياي 
كنوني، تنها زماني مي تواند ياري رس��ان فرد دردنياي 
كنوني باش��د كه جانمايه و روح حاكم بر آن، برگرفته 
از همان خصيص��ه دنياي كنوني يعني خ��ردورزي و 
پرورش تفكر انتقادي در فرد باشد؛ تربيتي كه بر اساس 
آن فرد بتواند بسياري از ساختارهاي فردي و اجتماعي 
موجود همچون جنسيت، نژاد و ساختارهاي طبقاتي 

و... . را مورد تحليل و نقد قرار دهد. 
بدون ترديد از ميان نهادهاي متولي اين امر )آموزش و 
تربيت شهروندي(، آموزش و پرورش به دليل مقتضيات 
س��ني فراگيران، نس��بت به ديگر نهاده��ا، جايگاهي 
بزرگ و قدرتمند دارد و در اين راس��تا، يكي از ابزارهاي 
مهم و اصلي اين نهاد، كتب درس��ي اس��ت. نگاهي به 
پژوهش هاي اخير صورت گرفته بر محتواي كتب درسي 
در ايران نش��ان مي دهد كه، محتواي اين كتب به هيچ 
وجه منطبق با اصول پرورش ذهني متفكر و برخوردار از 
قدرت تحليل نيست، بلكه برعكس توجه بيشتر محتواي 
كتب درس��ي معطوف به پرورش ذهني توصيف كننده 
است تا تحليل كننده. تاكيد بر فرديت و رشد فردي كه 

يكي ديگر از مقتضيات عصر كنوني است، بر اساس ديگر 
مطالعات صورت گرفته روي محتواي كتب درسي، نيز 
با كم توجهي روبه رو بوده است. بر اساس اين پژوهش ها 
مفاهيمي چ��ون خودب��اوري و آزادي بي��ان از فراواني 
كمي و در مقابل تاكيد ب��ر مفاهيمي همچون اطاعت و 
فرمانبرداري از فراواني باالتري در كتب درسي برخوردار 
است. به عنوان مثال روابط ترس��يم شده كودك با اوليا 
در كتب درس��ي، اغلب در قالب اطاعت كردن، احترام 
قائل شدن و سپاسگزار بودن است. وظيفه اي يكجانبه 
كه انجام آن بيشتر از جانب كودكان نسبت به پدر و مادر 
اس��ت. پيامي كه به هيچ وجه منطبق بر اصول پرورش 
انسان هاي آزاده نيس��ت. نگاهي كلي به محتواي كتب 
درس��ي نش��ان مي دهد كه دنياي كتاب هاي درسي، 
دنياي گذش��ته، دني��اي توصيف ها و ايده آل  هاس��ت. 
دنيايي كه با تجربيات شخصي و زندگي واقعي و عيني 
ك��ودك هماهنگي ندارد. ب��ه عنوان مثال بس��ياري از 
پژوهش هاي صورت گرفته نش��ان مي دهند كه آنچه از 
مفهوم خانواده كه از فراواني بااليي هم در كتب درسي 
برخوردار است، تصوير مي ش��ود تا اندازه اي متفاوت از 
ساخت خانواده در اجتماع امروز است. در كليه كتاب ها 
پدر هميش��ه نقش تامين كننده مال��ي و فراهم كننده 
رفاه را در خانواده بر عهده دارد و مادر شخصي است كه 
كودك را دوست دارد، از او مواظبت مي كند، به امور خانه 
مي پردازد و برخ��الف واقعيت ام��روزي جامعه ايراني، 
نقش اجتماعي زنان بس��يار كمرنگ تر از آنچه هست، 

تصوير مي شود. 
به طور كلي رويك��رد غالب در تربيت ش��هروندي بر 
اساس محتواي كتب درسي فعلي، نه تنها رويكردي 
كارا در جه��ت پ��رورش و تربيت افراد، متناس��ب با 
مقتضيات دنياي كنوني نيست، بلكه رويكردي كامال 
محافظه كارانه است كه س��عي در حفظ و مراقبت از 
وضع موج��ود دارد و بر اين اس��اس س��عي در انتقال 
ارزش ها و باورهايي دارد كه غالبا با ويژگي هاي دنياي 
كنوني داراي كمترين همخواني اس��ت. آنچه مسلم 
است اين اس��ت كه، تا زماني كه افق ترسيم شده در 
كتب درس��ي منطبق با دنياي متحول خارج نباشد، 
اين ابزار قدرتمند نمي تواند نقشي مفيد و سازنده در 
تربيت شهروندي منطبق با ويژگي هاي دنياي فعلي 
ايفا كن��د پس تا اطالع ثانوي، هيچ پاس��خ درس��تي 
معلم فعال رسانه اي است.  

به خص��وص در م��ورد انتش��ار عموم��ي انتصابات در 
حوزه اعضاي هيات مديره س��ازمان ها و ش��ركت هاي 
تابعه شهرداري تهران كم س��ابقه بوده است. اميدوارم 
اين روند ش��فافيت در انتصابات، به ام��ري نهادمند در 
مجموعه شهرداري تهران بدل ش��ده و معاونت منابع 
انس��اني متولي راه اندازي سايتي براي شفافيت بخشي 
در اين زمينه ش��ود ب��ه گونه اي كه نه فق��ط انتصابات 
شهردار تهران در ماه هاي آغازين، بلكه تمام انتصابات 
زيرمجموع��ه معاوني��ن، ادارات كل و س��ازمان ها و 
ش��ركت هاي تابعه در هر زمان ديگر ني��ز با الگوگيري 
از نحوه اطالع رس��اني ش��هردار تهران، به اطالع عموم 

شهروندان رسانده شود. 
س��ومين وجه قابل دفاع ش��هرداري تهران در صد روز 
نخس��ت كار خود، وجهي اس��ت كه به انتظارات بحق 
ش��هروندان از مديريت جديد پيوند مي خ��ورد كه در 
قالب انتظ��ار تغيير و تح��ول بنيادي��ن در رويكردها، 
سياستگذاري ها و نحوه اداره شهر بيان مي شود. تغيير 
و تحول در شهرداري تهران محقق نخواهد شد مگر با 
يك تركيب مديريتي كارآمد و در عين حال با رويكردها، 
نگرش ها و اهدافي نو و متفاوت. به نظر مي رسد شهردار 
تهران در صد روز نخس��ت كار خود بنيان اين تغييرات 
بنيادين را ب��ا تركي��ب مديريتي معاونين خ��ود پايه 
گذاشته اس��ت، هريك از انتصابات ش��هردار تهران در 
حوزه معاونين، حاوي هوشمندي ها و نقاط قوتي است 
كه ش��رح آن مجالي ديگر مي خواهد ام��ا تا همين جا 
با نگاهي به اي��ن تركيب مديريتي مي ت��وان گفت كه 
تغييرات و تحوالتي اساس��ي در مديريت شهري رقم 
خورده اس��ت كه ثمرات و نتايج آن در يك تا دو س��ال 
پس از شروع به كار مديريت جديد در شهرداري تهران 
براي ش��هروندان ملم��وس و قابل روي��ت خواهد بود. 
درواقع اگر خواهان تغييرات نمايشي و سطحي نباشيم 
و مطالبه مان تغيير و تحولي اساس��ي در اداره ش��هر و 
حل مشكالت آن باش��د، تعيين ظرف زماني دو ساله، 
مدت زماني معقول و منصفانه ب��راي چنين ارزيابي اي 
اس��ت، آن چه امروز مي توان در مورد آن قضاوت كرد، 
انتصاباتي در سطوح باالي مديريتي در شهرداري تهران 
اس��ت كه قرار اس��ت آن تحوالت را رقم بزند و تركيب 
مديريتي جديد در قالب معاوني��ن نويدبخش چنين 
تحولي است خوشبختانه چراكه انتصابات انجام شده 
فقط تعويض مديران قبلي با مديران منتسب به جريان 
اصالح طلبي نيس��ت كه اگر اين طور بود مي شد گفت 
كه برخالف تغيي��رات ظاهري، به دليل ت��داوم يافتن 
رويكردهاي تخصصي مش��ابه در حوزه هاي مختلف، 
در عمل هيچ تغييري در واقعي��ت انتظار نمي رود. اين 
درحالي اس��ت كه انتصابات ش��هردار تهران در حوزه 
معاونين، فقط تعويض مدي��ران اصالح طلب با مديران 
قبلي بدون تغيير رويكردهاي تخصصي نيس��ت بلكه 
اتفاقا چينش��ي هوش��مندانه و ناظر به جابه جا كردن 

تخصص ها و دغدغه ها در حوزه هاي مختلف اس��ت به 
گونه اي كه در بازه اي ميان مدت به تحوالتي اساسي و 
بنيادين در واقعيت اداره شهر منتهي شود. براي مثال، 
به جاي اينك��ه مانند مديريت قبل ف��ردي با تخصص 
عمران اما اين بار اصالح طل��ب در معاونت حمل و نقل 
و ترافيك به كار گرفته ش��ود، يكي از سرآمدان حمل 
و نقل ريل��ي در اين معاونت قرار مي گي��رد تا پايبندي 
مديريت جديد به تحول جدي در ح��وزه حمل و نقل 
عمومي رقم بخورد و اتفاقا در همين راستا افراد با سابقه 
روشن و كارآمد در حوزه عمراني در مجموعه مترو به كار 
گرفته مي شوند. از آن طرف در معاونت عمراني، افرادي 
با دغدغه هاي ج��دي در حوزه معماري و شهرس��ازي 
فردي ضابطه گرا، با دانش آكادمي��ك و دغدغه مند در 
حوزه فرهنگ و كيفيت زندگي به كار گرفته مي شوند 
تا نشان داده شود كه برخالف مديريت قبل، مديريت 
جديد به حوزه معماري و شهرسازي به چشم كيسه پول 
نگاه نمي كند و اتفاقا به خلق منابع جديد درآمدي اي 
مي انديشد كه از طريق استفاده از افراد توانا و متخصص 
در ديگر معاونت ها محقق خواهد شد. با وجود عملكرد 
اصالح طلبانه و قابل دفاع درصد روز نخس��ت ش��روع 
به كار مديريت جديد، ش��هرداري ته��ران با انتظاراتي 
فزاينده در ميان بدنه جري��ان اصالح طلبي و نيز عموم 
ش��هروندان تهراني مواجه اس��ت. بدنه ج��وان جريان 
اصالح طلب انتظار كسب تجربه در سطوح مديريتي در 
چهار سال آينده را داراست به گونه اي كه پس از چهار 
س��ال، نه فقط وعده ش��هردار محترم مبني بر افزايش 
سي درصدي س��هم زنان و جوانان از سطوح مديريتي 
ش��هرداري تهران محقق ش��ده باش��د بلكه مهم تر از 
آن، پس از چهار س��ال مديريت جريان اصالح طلب بر 
شهرداري تهران، بتوان از ميان زنان و جوانان منسوب 
به اين جريان، حداقل يك كاندي��داي جدي زن و يك 
كاندي��داي جدي جوان براي س��مت ش��هردار تهران 

معرفي و ارايه كرد. 
تحول در ح��وزه درآم��د و هزينه ش��هرداري تهران، 
چابك سازي ساختار عريض و طويل شهرداري تهران 
به گونه اي كه به كاهش هزينه ه��ا و افزايش كارآمدي 
در ارايه خدمات به ش��هروندان منتهي ش��ود، افزايش 
شفافيت سيس��تماتيك، كاهش فس��اد مزمن ريشه 
دوانده در شهرداري تهران و افزايش اعتماد عمومي به 
اين نهاد، حل مسائل اساسي شهر مانند آلودگي هوا و 
ترافيك از مهم ترين تحوالتي است كه عموم شهروندان 
تهراني از مديريت جديد شهري در تهران انتظار دارند. 
يادآوري اين انتظارات در بازه ه��اي زماني كوتاه مدت 
از آن جهت ضروري اس��ت ك��ه مبادا يك وق��ت اداره 
روزمره شهر و حل مس��ائل جاري آن موجب غفلت از 
اين انتظارات و بي توجهي به تحقق اهداف ميان مدت و 

بلندمدت مديريت جديد شهرداري تهران شود. 
عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران

شوراي اجتماعي كشور، براي اولين بار موضوع ايدز 
را در دس��تور جلس��ه خود قرار داد. سه شنبه شب و 
در نودوپنجمين جلس��ه اين ش��ورا كه به رياس��ت 
وزير كشور برگزار ش��د، 28 عضو شورا تاييد كردند 
كه ايدز، يك��ي از مهم ترين آس��يب هاي اجتماعي 
در كش��ور اس��ت. اين تاكيد كمتر از 10 روز پس از 
برگزاري هفته ايدز مطرح شد. كمتر از 10 روز پس 
از آنكه وزير بهداشت نس��بت به افزايش آمار ايدز و 
ناتواني دول��ت در مقابل افزايش آم��ار اين بيماري 
رفتاري ابراز نگراني كرد و اعالم شد كه از بيش از 66 
هزار بيمار تخميني اچ .آي .وي ايدز در كشور، نيمي 
از مبتاليان از ابتالي خود بي خبرند. شايد به سبب 
همين هش��دارها بود كه عبدالرضا رحماني فضلي، 
ريي��س ش��وراي اجتماعي كش��ور ه��م در توافق 
مش��ترك با اعضاي ش��ورا، تصميم گرف��ت ايدز را 
دستورجلس��ه اين نشس��ت قرار دهد و روز گذشته 
هم در توضيح برخي جزييات جلس��ه ن��ود و پنجم 
شورا كه چند هفته اي پس از ديدار پنجم با رهبري 
و گزارش ده��ي درب��اره اقدامات منجر ب��ه كنترل 
و كاهش آس��يب هاي اجتماعي برگزار ش��د، گفت: 
»ايدز در حال حاضر به عنوان يك آسيب اجتماعي 
مطرح اس��ت، چرا كه دامنه و شدت تاثيرگذاري آن 
بر بيماري ها و آس��يب ها مورد توجه اس��ت، وزارت 
بهداش��ت هم گزارش��ي از آخرين وضعيت ايدز در 
كش��ور ارايه كرد و طب��ق جمع بندي انجام ش��ده، 
مقرر شد وزارت بهداش��ت برنامه جامع تقسيم كار 
ملي را آماده كند و دس��تگاه هاي معين و همكار نيز 
مشخص ش��وند و هدفگذاري به صورت كامل انجام 
شود تا به تناسب دوره هاي زماني پيگيري هاي الزم 

صورت پذيرد.«
ارايه گزارش��ي از وضعي��ت ايدز در جم��ع اعضاي 
ش��وراي اجتماعي كش��ور در حالي اس��ت كه روز 
13 آذر ماه و در همايش روز جهان��ي ايدز هم، رضا 
محبوب��ي؛ معاون ام��ور اجتماع��ي و فرهنگي وزير 
كش��ور، در ارايه گزارش��ي از طالق، اعتياد و مفاسد 
اخالقي، به عنوان آس��يب هاي اجتماعي تاثيرگذار 
در شيوع ايدز گفت: »بيش��تر افراد وقتي آمار طالق 
را مي ش��نوند، آن را ب��ه بيكاري و فقر و مش��كالت 
اقتصادي رب��ط مي دهند، اما ما در وزارت كش��ور با 
انجام مطالعاتي متوجه شديم نرخ طالق در سراسر 
كش��ور ٢٣ درص��د اما در ش��مال ته��ران - منطقه 
شميران - ٦٠ الي ٦٧ درصد است. نرخ شيوع اعتياد 
هم در جامعه عمومي كش��ور 5 و يك دهم درصد اما 
در جامعه كارگري ٢٢ درصد است كه نشان از تاثير 

فقر بر ابتالي به اعتياد دارد.« 
محبوبي در همي��ن همايش خب��ر داد ك��ه ايدز و 
سالمت جنس��ي، يك تابو در كشور اس��ت و وزارت 
كش��ور تالش كرده با مطالع��ه اي راهكارهايي براي 
ارتقاي س��المت جنس��ي تهيه كند و هم اكنون هم 
در حال تدوين سند س��المت اجتماعي است ضمن 
آنكه يكي از مالك هاي ارزيابي عملكرد استانداران، 

ميزان مداخله آنها در برنامه هاي س��المت مرتبط با 
كاهش شيوع ايدز تعيين شده است. 

اما با گذش��ت چند هفت��ه از ديدار اعضاي ش��وراي 
اجتماعي كش��ور با رهبري و ارايه پنجمين گزارش 
از اقدام��ات موثر در كاه��ش و كنترل آس��يب هاي 
اجتماعي، رحماني فضلي روز گذش��ته خبر داد كه 
تاكيد رهبري در اين ديدار، اس��تفاده از ظرفيت هاي 
مردمي و س��من ها در حوزه آس��يب هاي اجتماعي، 
توجه ب��ه پيش��گيري و افزاي��ش حماي��ت مالي از 
انجمن ه��اي غير دولت��ي فع��ال در ح��وزه كنترل 
آس��يب هاي اجتماعي بوده ع��الوه بر آنك��ه يكي از 
سياست هاي جديد در اين ديدار، اختصاص 50 درصد 

منابع به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بود. 
به گفت��ه رحماني فضلي، در پي تاكي��دات رهبري، 
300 ميليارد توم��ان رديف بودج��ه جداگانه براي 
كنترل آس��يب هاي اجتماع��ي در اليح��ه بودجه 
97 در نظر گرفته ش��ده كه بايد به اي��ن رقم، 200 
ميليارد تومان رديف بودج��ه عمراني براي مقابله با 
حاشيه نش��يني هم اضافه ش��ود چرا كه از تاكيدات 
رهبري در ديدار اخي��ر اعضاي ش��وراي اجتماعي 
كش��ور، پيگيري مس��اله حاشيه نش��يني به عنوان 
اولوي��ت اقدام��ات در ح��وزه كنترل آس��يب هاي 
اجتماعي ب��وده اس��ت. البته وزي��ر كش��ور از اين 
بابت مورد پرس��ش واقع نش��د و توضي��ح هم نداد 
كه چرا با گذش��ت يك س��ال و نيم از دومين ديدار 
با رهبري و در حالي كه ارديبهش��ت سال گذشته و 
در هشتادمين جلسه شوراي اجتماعي كشور، 400 
ميليارد تومان براي كنترل آس��يب هاي اجتماعي 
اختصاص يافت، اين بار و در حالي كه بايد اعتبارات 
ويژه حماي��ت از انجمن هاي غير دولت��ي و اقدامات 
پيشگيرانه و مصون سازي جمعيت در معرض خطر 
هم، در بودجه اختصاصي منظور شود، رديف بودجه 
پيشنهادي دولت براي كنترل و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي، 100 ميليارد تومان كاهش يافته اس��ت. 
كاهش اعتبارات مقابله با آسيب هاي اجتماعي، در 
حالي است كه روز گذشته سيد مويد علويان؛ رييس 
شبكه هپاتيت كشور هش��دار داد بنا بر تخمين ها، 

186 هزار نفر در كش��ور مبتال به هپاتيت c هستند 
كه ح��دود 70 درص��د اي��ن مبتاليان، شناس��ايي 
نش��ده و مي توانند مانن��د مبتاليان ناش��ناخته اچ .

آي .وي ايدز، ناقل فعال بيماري باش��ند. با هش��دار 
روز گذش��ته علويان و در حالي ك��ه راه هاي انتقال 
و ابتال ب��ه هپاتيت c از همان الگ��وي ابتالي به ايدز 
پيروي مي كند، به نظر مي رسد در صورت اختصاص 
نيافتن اعتب��ارات ويژه پيش��گيري و درمان رايگان 
و ريش��ه كني اين بيماري ويروس��ي در كشور كه به 
زعم اين مقام مس��وول، حدود 150 ميليارد تومان 
براي مدت 10 سال برآورد شده، در آينده اي نزديك 
ش��اهد همنش��يني ايدز و هپاتيت c در حد وسيع 
خواهيم ب��ود چرا كه امروز هم بيش��ترين مبتاليان 
هپاتيت c در كش��ور، مصرف كنندگان تزريقي مواد 
مخدر، زندانيان و شركاي جنسي اين افراد هستند 
و نتايج تحقيقات پراكنده اي ك��ه در دهه اخير و در 
معتادان تزريقي مواد مخدر انجام ش��ده، از ش��يوع 
20 ال��ي 40 درص��دي هپاتيت c و ش��يوع 15 الي 
25 درصدي اچ .آي .وي اي��دز در اين جمعيت خبر 
مي دهد كه به فرض ثابت ماندن ش��يوع 20 الي 25 
درصدي پيروي از الگ��وي اعتياد تزريق��ي در آمار 
معتادان كشور، امروز و از جمعيت دو ميليون و 800 
هزار نفري معتادان ايران، 560 ال��ي 700 هزار نفر 
اعتياد تزريقي دارند كه در صورت تزريق مشترك، 
100 الي 150 هزار نفر از آنان در معرض ابتال به اچ .

آي .وي اي��دز و 150 ال��ي 280 هزار نف��ر از آنان در 
معرض ابتال به هپاتيت c هستند. 

 اعتبارات كنترل آسيب هاي اجتماعي
100 ميليارد تومان كاهش يافت 

براي اولين بار، »ايدز« در صورتجلسه شوراي اجتماعي كشور قرار گرفت 

كتابهايدرسيپسازيكسالكيلوييفروختهميشود

صدروزقابلدفاعوانتظاراتپيشرورويكردمحافظهكارانهكتبدرسي

درخواست كمك از مردم
در همين راس��تا وزارت آموزش و پرورش چندي پيش 
طي فراخوان��ي عمومي س��والي در خصوص »چگونگي 
تحول در برنامه درسي و محتواي آن« را مطرح و از مردم 
خواس��ت تا با پاس��خ هاي خود به پويايي نظام آموزشي 
كشور كمك كنند. هر چند انتقاد از محتواي كتاب هاي 
درسي سال هاس��ت از سوي مس��ووالن و صاحبنظران 
آموزشي مطرح مي شود و تقريبا همه متفق القول هستند 
كه اين كتب بايد به روزآوري و مناسب با مقتضيات امروز 
و نيازها تدوين و تدريس ش��وند، اما اميد مي رود صداي 
رييس جمهور تلنگ��ري محكم به مس��ووالن آموزش و 
پرورش باالخص وزير براي اين امر باشد. بايد منتظر ماند 
و ديد آيا نقدهاي علمي به كتب درس��ي، مجال ورود به 
آموزش و پرورش را مي يابد و معلمان مي توانند با فراهم 
ش��دن هم��ه زيرس��اخت هاي الزم دانش آموزاني براي 

فردايي بهتر تربيت كنند؟

امين آصفي

خديجه پاك ضمير

نقد و نظر

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- لقب كشور غنا - حاكم و امير
2- نخ تابي��ده - از اثرهاي معروف نيما يوش��يج - 

شتر بي كوهان
3- ب��ا - از حروف يونان��ي - درخت ان��داز - از صفات 

باريتعالي
4- يكدسته سرباز روسي - دردمندي

5- تير كوچك - واحد سطح - كنجد كوبيده - مادر ورزش ها
6- عضو پركار بدن - اسيد - پست و فرومايه

7- بخار دهان - چاه جهنم - قهرماني از مدرسه موشها
8- از شهرهاي سيستان و بلوچستان - الوپسي

9- ثنا - پايتخت يونان - حرف آخر
10- قرن - كم تجربه - ديروز

11- مرطوب - نشاني - واحد سطح - شكوه
12- نبرد و رزم - اشد

13- دري��اي تركي��ه - دور كردن - ح��رف تعجب - 
خواست عرب

14- سنگين - پابرجا و محكم - شكننده
15- حيات و معاش - قمر مصنوعي

1- شاعر و ترانه سرا - اهلي، رام
2- زمين آم��اده كش��ت - پاي��ه و بنياد - ب��اب - از 

شهرهاي همدان
3- ادراك - ماه ورزشي - گله - آرزو

4- چكش بزرگ - حمام تك نفري - تخت
5- پرنده - از شهرهاي كردستان

6- در هم پيچيدن - حرف توفير - س��نگ معدني - 
لحظه كوتاه

7- لحظه حركت ورزشكاران - فرومايه - فراموشي

8- جاودانه - تصديق انگليسي - حرف فاصله - از 
شهرهاي گيالن

9- مرتجع فلزي - شرم - عنصر كمياب
10- نت دوم - قطار شهري - ش��هر رازي - دويار 

هم قد
11- محكوم عليه - عهد و زمان

12- شقايق - ذره باردار - پدر تركي
13- پش��يمان - از شهرهاي بوش��هر - توده بخار 

متراكم - لنگه بار
14- حرارت - اولين نت - هيزم - جرقه آتش

15- هماهنگي - سود بردن

مهري جمشيدي / اعتماد

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش�ازند در نظر دارد به اس�تناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به 

پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
1( موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر كار:

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند ) سهامي عام(

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

WWW.IKORC.IR
WWW.SHANA.IR

نوبت دوم
شماره مجوز: 1396-4194

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- دارا بودن توانايي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع هر يك از مناقصه ها و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي مربوط به هر مناقصه.
3- داشتن گواهي تائيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
ج( مبلغ برآوردي

1- مبلغ برآوردي مناقصه شماره 96/30 معادل 10.000.000.000 )ده ميليارد( ريال مي باشد.
2- مبلغ برآوردي مناقصه شماره 96/31 معادل 4.600.000.000 )چهار ميليارد و ششصد ميليون( ريال مي باشد.
3- مبلغ برآوردي مناقصه شماره 96/32 معادل 11.500.000.000 )يازده ميليارد و پانصد ميليون( ريال مي باشد.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد
3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي:

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در هر يك از مناقصه هاي فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري 
پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي س�اعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي 
اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي مناقصه مورد نظر را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل 
فرمها بهمراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت تقاضا به نش�اني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي 
شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- س�اختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمانها- اتاق 233 تحويل نمايند. ضمنًا تلفكس شماره 

33673701-086 و تلفن شماره 33491098-086 آماده پاسخگويي مي باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فش�رده )س�ي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي 
مي باشد. ضمنًا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمانهاي ش�ركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« 
مي باشد. بديهي است به مدارك ارس�الي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد ش�د. ضمنًا اين ش�ركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه 
پيشنهادهاي رسيده را دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نميكند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار 

حداقل يكماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
آدرس اينترنتي: 

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارمدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

انجام حجم خدمات مورد نياز واحدهاي توليد 196/30
500.000.000يكسال شمسيگوگرد، RFCC و عملياتي

230.000.000يكسال شمسيانجام حجم خدمات پشتيباني فني مهندسي296/31

575.000.000يكسال شمسيانجام حجم خدمات اداري و پشتيباني396/32

)ارقام به ريال(

تجديد آگهی مناقصه شماره 96/14/گ 53  )يک مرحله ای (

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه: اجرای عمليات گازرسانی به روستاهای گرکبود، کانی دانيال، چم زرشک سفلی، چم زرشک عليا و چم زرشک اسپری شامل: اجرای 19910 متر شبکه پلی 

PCد و اجرای 310 مورد انشعاب پلی اتيلن رو کار بصورتTBS 5000 SCMH  اتيلن، 58 متر خط تغذيه، يک مورد
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحيت پيمانکاری در رشته های تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز می توانند در صورت داشتن ظرفيت مجاز کاری ، از تاريخ درج 
آگهی الی96/10/4  ضمن واريز مبلغ 300,000 ريال به حساب شماره 44244 بانک تجارت شعبه شهيد بهشتی )کد 18040( به نشانی کرمانشاه، ميدان آزادی ابتدای بلوار شهيد 

بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 مراجعه و با ارائه تصوير گواهينامه صالحيت پيمانکاری و نيز اعالم آمادگی کتبی اسناد مناقصه را دريافت دارند. 
آخرين مهلت بازگرداندن اسناد ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ  96/10/18می باشد. 

پيشنهادات واصله در ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 96/10/18  در کميسيون مناقصات بازگشايی و خوانده می شود. حضور مناقصه گران و يا يک نفر نماينده مجاز آنها با 
همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه بازگشايی پاکات آزاد است. برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 29/742/662/999 ريال می باشد. 

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 1/550/000/000 ريال است که بايد مطابق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی و ساير دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه ساير اسناد 
مناقصه ارائه گردد. مناقصه گران می توانند سپرده نقدی را نيز بعنوان تضمين شرکت در مناقصه به حساب 2174633752008 بانک ملی - شعبه مرکزی کرمانشاه به نام 

شرکت گاز استان کرمانشاه واريز و رسيد آنرا دريافت و ارائه نمايد. 
 )WWW.NIGC-KSh.ir(     مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بيشتر به پايگاه اطالع رسانی الکترونيکی

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

نوبت اول

شماره مجوز 1396-4281
شرکت ملی گاز ايران

کد فراخوان در پايگاه ملی مناقصات :1/493/803شرکت گاز استان کرمانشاه  سهامی خاص

آگهي مناقصه عمومي/ يك مرحله اي شماره: 96/6016

تاريخ چاپ نوبت اول: 1396/9/23                    تاريخ چاپ نوبت دوم: 1396/9/25

نوبت اول

شماره مجوز:  4292. 1396
شرکت ملی گاز ايران

موضوع: محوطه سازي ناحيه فلر پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي مجتمع گاز پارس جنوبي

استان بوشهر- عسلويه- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- نام و نشاني مناقصه گزار 
پااليشگاه ششم- ساختمان امور پيمان ها 

96/10/12آخرين مهلت اعالم آمادگي و تحويل رزومه متقاضيان شركت در مناقصه 

96/10/27توزيع اسناد مناقصه به شركتهاي واجد صالحيت 

96/11/09آخرين مهلت تحويل پاكت پيشنهادات مالي توسط مناقصه گران 

96/11/10تاريخ بازگشائي پاكت پيشنهادات مالي 

به مبلغ 519/000/000 ريال به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين معامالت دولتي نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 
شماره 123402/ ت50659 ه�   مورخ94/09/22 هيأت وزيران 

– WWW.TENDER.BAZRASI.IR -)بخش مناقصه/ مزايده- امور پيمان ها( WWW.SPGC.IR :جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس هاي
WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائيد.

محمدداوري

بنفشه سام گيس 

س�خنان رييس جمهور در نقد كتاب هاي درس�ي در آغازين روز س�ال آموزشي زمينه 
گفت وگوهاي گس�ترده اي در اين ب�اره را فراهم ك�رده و جامعه را به درس�تي و بيش از 
گذش�ته به درونمايه هاي آموزش�ي حس�اس كرد. اينكه كتاب هاي درس�ي به عنوان 
يكي از مهم ترين ابزارهايي آموزش�ي چندمين اولويت در مس�ير بهس�ازي آموزشي 
اس�ت، به چگونگي گام برداش�تن در مسير بهس�ازي بس�تگي دارد اما نبايد فراموش 
كرد كه ناكارآمدي يك س�اختار، آن هم در س�اختاري به پيچيدگي آموزش و پرورش، 
تك عاملي نيست و بنابراين با بهسازي تك بعدي نمي توان ناكارآمدي آن را كاهش داد 
يا از ميان برداش�ت. ش�ايد بتوان گفت كه به روز نبودن و ناكارآمدي كتاب هاي درسي، 
پيامد سياست هاي ناكارآمد بنياديني است كه يكي از آنها مي تواند نگاه كمي به آموزش و دوري از هدف هاي 
نوين آموزشي باش�د. تا هدف هاي نوين آموزش�ي مانند پرورش شهروندان سنجش�گر، اخالقي، كنشگر با 
نگاهي جهاني، دغدغه كل جامعه نباش�ند تغيير بهينه كتاب هاي درس�ي نمي تواند كارس�از باشد. برطرف 
كردن دلنگراني هاي رييس جمهور نياز به همكاري درون و بيرون س�ازماني دارد كه البته دستگاه اجرايي با 
مديريت ايشان يكي از تاثيرگذارترين ها خواهد بود. اما نكته ش�گفت آور در اين زمينه سخنان محي الدين 
بهرام محمديان، معاون پژوهش�ي وزير آموزش و پرورش و رييس درازمدت دفتر تاليف كتاب هاي درس�ي 
بود. او به ايرنا مي گويد »وظايف اين وزارتخانه ناظر به آينده است و نبايد در توليد كتاب هاي درسي واپسگرا 
باش�يم... س�خنان رييس جمهوري مبني بر تربيت دانش آموزان براي آينده كامال درست اس�ت زيرا ما بايد 
نسل را براي 2٠ سال بعد تربيت كنيم... فعاليت هاي انجام ش�ده در رابطه با تغيير محتواي كتاب هاي درسي 
در قالب گزارش مفصل�ي در اختيار وي قرار داده مي ش�ود و به طور قطع دريافت نظ�رات دكتر روحاني براي 
آموزش و پرورش بسيار راهگشا خواهد بود.« بهرام محمديان بيش از يك دهه است كه يكي از مديران ارشد 
سازمان پژوهش هاي آموزش و پرورش و سال ها مدير مستقيم دفتر تاليف كتاب هاي درسي بوده است. نقد 
رييس جمهور بيش از هر چيز او و سياست ها چندين س�اله اش در دفتر تاليف را هدف گرفته و مي گيرد اما... 
گام نخست تغيير در هر زمينه اي پذيرش لغزش ها و خطاهاي گذشته است نه همراه شدن با نقدها و منتقدان. 
امروز بيش از هر زمان ديگري رييس پيشين دفتر تاليف و رييس كنوني سازمان پژوهش هاي آموزش و پروش 
بايد پاسخگوي ناكارآمدي كتاب هاي درسي، پيش و پس از دگرگوني هاي بي سود و پر  هزينه ساختار آموزشي 
دبير  و فعال صنفي و رسانه اي باشد تا بتوان از خطاهاي گذشته راه هاي تازه را شناخت و در آنها گام برداشت.  

كتاب هاي درسي و جا خالي دادن به منتقدان

محمدرضا نيك نژاد


