ﻫﺎﻫﺎ و  65درﺻﺪ ﻫﻤﺴﺮآزاریاﻋﺘﯿﺎد ﻋﺎﻣﻞ  55درﺻﺪ ﻃﻼق

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
 67درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﮔﻔﺖ  12ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻌﻼًٌ آﺳﯿﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺘﻮن درﺳﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ”ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮﻧﻮﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ؛ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﯿﻮه“ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری
در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺤﻞ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
داﺷﺖ ﯾﺎد ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﭼﺎرﺑﻨﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
و آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖدر ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار دادن داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮب ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻫﺪاف اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد؛ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﮐﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮارﺷﻮد و اﯾﻦ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺎرﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ،آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب درس
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﻣﺮوز دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟؛ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺪارس دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؟
اﺻﻮل اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن داﻣﺎن زده ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻮزه ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﻬﺮزاد ﺣﻤﯿﺪی؛ ﻣﻌﺎون ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮورش ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان در ﺳﻨﺪ

ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد وﺟﻮدیاش
ﻣﺘﻮازن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی
ﻧﻮﺟﻮان و ﻧﻮﻧﻬﺎل داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و داﻧﺸﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر دو ﮐﺘﺎب
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی درونﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﺸﺎط ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪای
ﺣﻤﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع راهاﻧﺪازی اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی درونﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﺸﺎط ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و اﻟﻤﭙﯿﺎد درونﻣﺪرﺳﻪای را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎط ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ و اﻧﺲ ﺑﻪ ورزش را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؛ ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ
آﻣﻮزان ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژهای ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶﻣﺪرﺳﻪدراﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی درون
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
.وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ
ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﺰﯾﻨﯽ؛ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ
ﺳﺘﺎد ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ آن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای دارﯾﻢ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،درﻣﺎن ،ﺻﯿﺎﻧﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.
اوﻟﯿﻦ راﻫﺒﺮد ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ
ﺟﺰﯾﻨﯽ اداﻣﻪ داد :اوﻟﯿﻦ راﻫﺒﺮد ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
اﺳﺖ .ازﻃﺮﻓﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دارد ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در وزارت ﻋﻠﻮم درﺧﺼﻮص ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮفﺷﺎن از دوره داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻣﺼﺮفدرﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻻن ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﻮاد روانﮔﺮدان روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ؛ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ؛ ﻧﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻧﻪ
ﺛﺎﻟﺜﯿﻪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﭘﺮورﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﺑﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دارﻧﺪ ،از اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ
آﮔﺎهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ در ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺷﻨﮕﺮی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی را دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ در ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ.
دﻟﯿﻞ  55درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎ و  65درﺻﺪ ﻫﻤﺴﺮآزاریﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ
ﺟﺰﯾﻨﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  27ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺪزی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼی  67درﺻﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ
اﺳﺖ .ازﻃﺮﻓﯽ  70درﺻﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده و  40درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،دﻟﯿﻞ  55درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎ و 65
درﺻﺪ ﻫﻤﺴﺮآزاریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد 67 :درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﮔﻔﺖ  12ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻌﻼًٌ آﺳﯿﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ
آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺘﻮن درﺳﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﻨﺞ رﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪدﯾﻮاری ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ  85ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻮاﯾﺰی اﻫﺪا و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺒﺮ ﯾﺎدﺑﻮد و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﻮﺟﻮان
ﺳﺎﻟﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

