
آزاد راه تهران - شمال همان 20 سال پيش 
كه مرحوم هاشمي رفس�نجاني كلنگش را 
بر زمين زد، ص�داي اعتراض كارشناس�ان 
محيط زيست را درآورد. در آن زمان بسياري 
از تش�كل هاي محيط زيس�تي گاليه ه�اي 
كارشناس�ي خود را مبني بر عب�ور آزادراه 
از محيط هاي حفاظت ش�ده اع�الم كردند. 
اكنون اما دغدغه ديگري با عنوان واگذاري 
اراضي حاشيه اي به اين معضل اضافه شده 
و جنگل هاي بكر هيركاني را با خطر نابودي 
جدي مواجه كرده است. در صورت واگذاري 
و بهره ب�رداري از اراضي و فروش زمين هاي 
حاش�يه آزادراه تهران � ش�مال كه ظاهراً 
دولت عزم جدي بر اجراي آن دارد، تمامي 
جنگل هاي هيركاني در معرض نابودي قرار 
مي گيرند. همه اين اتفاقات در حالي اس�ت 
كه پرونده ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني 
آماده و در ش�رف ثب�ت بين المللي اس�ت. 
جنگل ه��اي هيركاني يك زيس��ت  منطقه در 
حاش��يه جنوبي درياي خزر به مس��احت 55 
هزاركيلومتر مربع اس��ت. اين جنگل از شرق 
جمهوري آذربايجان آغاز و تا اس��تان گلستان 
در ايران امتداد دارد و در ايران مورد حفاظت 
مشترك سازمان محيط زيست و سازمان ميراث 

فرهنگي است. 
هيركاني ب��ا قدمت ۴۰ ميليون س��ال يكي از 
ارزش��مندترين جنگل هاي جهان به ش��مار 

مي آي��د و از آن به عن��وان م��وزه طبيعي ياد 
مي ش��ود. واژه هيركان هم ش��كل يوناني نام 
گرگان اس��ت. جنگل هاي هيركان��ي ريه اين 
كشور هستند و منبع آب و تلطيف دماي اين 
كشور محسوب مي شوند. آزادراه تهران - شمال 
چه در زمان احداث و چه در زمان بهره برداري 
به محيط زيست شكننده شمال كشور آسيب 
مي زند، اما كارهايي همانند واگذاري و فروش 
زمين هاي حاشيه آن نيز تمام اكوسيستم اين 
منطقه را نابود خواهد كرد. طبق مصوبه دو دهه 
قبل، قرار شده بود كه دولت بابت حق و حقوق 
پيمانكاران ب��ه واگذاري زمين هاي حاش��يه 
آزادراه بپردازد كه تش��كل هاي محيط زيستي 
در مقابل آن ايستادگي كردند و سرانجام دولت 
سازندگي نيز از برنامه هاي خود عقب كشيد و 
تأكيد كرد كه دس��تمزد پيمانكار را پرداخت 
مي كند. با احداث اين آزادراه تمامي اكوسيستم 
اين منطقه دو تكه شده و شكاف خورده است 
و ديگر اينكه با عملياتي ش��دن طرح واگذاري 
زمين ها ب��ه پيمانكار بايد منتظر ويالس��ازي، 
رستوران س��ازي، گس��ترش زمين خ��واري و 

نابودي جنگل ها باشيم. 
  خطر واگذاري 35 ميليون متر مربع زمين 

در اين زمينه يك فعال محيط زيستي با اشاره 
به تصمي��م خطرن��اك واگ��ذاري زمين هاي 
حاش��يه آزادراه تهران - شمال گفت: »يكي از 
مهم ترين خط قرمزهاي سمن ها و تشكل هاي 

محيط زيس��تي كش��ور همين موضوع آزادراه 
ته��ران- ش��مال و به وي��ژه از بي��ن رفتن اين 

اكوسيستم طبيعي سرزمين است.« 
مس��عود امي��رزاده تصري��ح ك��رد: »تمامي 
تش��كل هاي محيط زيستي كش��ور نسبت به 
واگذاري 35ميلي��ون متر مرب��ع از زمين ها و 
بهره برداري يا فروش آنها واكنش نش��ان داده  
و ايس��تادگي خواهند كرد؛ واگذاري و فروش 
زمين هاي حاشيه آزادراه تهران- شمال يكي از 
خط قرمزهاي تشكل ها محسوب مي شود. اگر 
قرار باش��د اين جنگل ها را با چنين طرح هايي 
نابود كنيم، فقط عده اي زمين خوار و زمين باز 
در آينده منتفع خواهند شد؛ واگذاري و سپس 
فروش زمين ها به مثابه فروش اندام  هاي حياتي 
سرزمين عزيزمان به يك عده پيمانكار است و 

بايد دقت الزم را در اين زمينه داشت.«
وي با بيان اينكه در ص��ورت بي توجهي دولت 
به مطالبات زيست محيطي بايد منتظر نابودي 
جنگل ه��اي هيركاني كش��ور باش��يم، گفت: 
»رئيس جمهور بر خوب بودن محيط زيس��ت 
اذعان ك��رده، در صورتي كه بايد تأكيد كرد كه 
محيط زيست فقط با حرف و صحبت مناسب 

نمي شود، بلكه بايد آن را حفظ كرد.«
اميرزاده با بيان اينكه اين آزادراه با وجود نظر 
منفي برخي تشكل هاي زيست محيطي ساخته 
ش��ده و تا اين مرحله پيش رفته است، گفت: 
»حاال در ادامه راه س��اخت اين آزادراه بزرگ، 

يا دولت پول س��اخت را در اختيار دارد و با آن 
ادامه مي دهد يا اينكه اگر سرمايه الزم را ندارد 
چه نيازي به واگذاري و نابودي منابع طبيعي و 

اندام طبيعي كشور وجود دارد!«
  نظرات كارشناسي؟!

وي افزود: »ت��اوان نبود منابع م��ادي را نبايد 
اندام هاي طبيعي س��رزمين بدهند، بنابراين 
واگذاري و بهره برداري از اراضي هيچ فايده اي 
براي محيط زيست كشور به دنبال ندارد. شوراي 
هماهنگي تش��كل ها در اس��فندماه در تهران 
برگزار مي ش��ود كه مهم ترين نكت��ه آن روي 
مسئله واگذاري زمين هاي حاش��يه آزادراه و 

بهره برداري نامناسب از آن است.«
امي��رزاده، جنگل هاي هيركاني را ريه كش��ور 
دانس��ت و خطاب به مس��ئوالن ذيربط اظهار 
كرد: »آيا بايد زمين ها و جنگل ها را براي پول 
پيمانكار به فروش برس��انيم، چرا مس��ئوالن 
نظرات كارشناس��ان و فعاالن محيط زيست را 
جويا نمي شوند. مسئوالن ذيربط اگر منابع مالي 
و پول الزم براي ساخت آزادراه تهران-  شمال 
را ندارند، الاقل ريه و اندام حياتي س��رزمين را 

به فروش نرسانند. 
بهتر اس��ت زماني اين آزادراه ساخته شود كه 
پول كافي براي آن وجود داش��ته باش��د، قرار 
نيست از منابع طبيعي اين هزينه ها پرداخت 
شود؛ طبيعت به عنوان بانك بي حساب ما نيست 

كه از آن به پرداخت بدهي ها بپردازيم.«
اميرزاده تصري��ح كرد: »در ح��ال حاضر 1/9 
ميليون هكتار جنگل هاي هيركاني در كشور 
وج��ود دارد كه يك جنگل ضعيف محس��وب 
مي شود و همانند بيماري است كه نياز به تيمار 
و مراقبت دارد، بنابراين بايد در حراست از آن 
گام برداريم. بخش عمده اي از اين جنگل هاي 
هيركاني در ش��مال كش��ور وج��ود دارد كه 
گونه هاي گياهي زي��ادي را در خود جاي داده 
اس��ت و حتي در بس��ياري از نقاط دنيا چنين 

طبيعت منحصر به فردي وجود ندارد.«
  سازمان محيط زيست سكوت نكند

امي��رزاده اظهار كرد: »از دي��دگاه آقاي كالنتري 
برخي فعاليت ها مانند واگ��ذاري و بهره برداري از 
اراضي حاشيه آزادراه هيچ ايرادي ندارد؛ چراكه يك 
واژه توسعه پايدار را هم به آن مي چسباند و نسبت 

به بسياري برنامه ها نيز سكوت پيشه مي كند.«
قرار بر اين اس��ت كه دولت ح��دود 35 ميليون 
متر مربع از اراضي مجاور آزادراه تهران- شمال 
را به بنياد مس��تضعفان واگذار كن��د و بنياد هم 
مي تواند اجازه بهره برداري را به ديگر پيمانكاران 
بدهد. اكنون از س��ازمان محيط زيس��ت انتظار 
مي رود كه نس��بت به واگذاري و فروش اراضي 
زميني هاي اطراف آزادراه تهران- شمال موضع 
بگيرد؛ چراكه بخشي از پناهگاه هاي حيات وحش 
و اثر طبيعي ملي هم در اين مناطق قرار دارد و 

بايد به آن توجه شود. 
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 راديولوژيست ها ديروز مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند تا اختالفشان را با پزشكان زنان حل كنند
اما در اين درگيري چند ساله خبري از در نظر داشتن منفعت بيماران نيست

سونوگرافي؛حقياتخلفپزشكان؟!

دولتجنگلهايهيرکانيرابهطلبکارانشميفروشد
دولت بنا دارد قسمت هاي وسيعي از جنگل هاي بكر هيركاني را به دليل بدهي هايش به فروش بگذارد

جنگل هايي كه پرونده ثبت جهاني آن آماده شده است

ماجرا همان داس��تان قديمي نزاع بر سر منافع 
اس��ت. در حالي ك��ه راديولوژيس��ت ها انج��ام 
س��ونوگرافي را حق خود مي دانند، متخصصان 
زنان هم ك��ه از درآمد فراوان س��ونوگرافي هاي 
متعدد در دوران بارداري نمي توانند چشم پوشي 
كنند، هر كدام يك دستگاه س��ونوگرافي تهيه 
كرده و در مطبشان گذاشته اند و به جاي ارجاع 
بيمار به مراكز س��ونوگرافي خودشان اين كار را 
انجام مي دهند و براي هر بار سونوگرافي هر چقدر 
تيغشان ببرد از بيمار دريافت مي كنند. خالصه 
اينكه اينبار متخصصان زنان و راديولوژيست ها 
منافعشان همپوشاني پيدا كرده است. اين ماجرا 
بعد از مدت ها كشمكش و حل نشدن اختالفات 
به تجمع روز گذش��ته راديولوژيست ها در برابر 

وزارت بهداشت كشيده شد. 
ماج��راي كش��مكش متخصص��ان زن��ان و 
راديولوژيس��ت ها ب��ر س��ر س��ونوگرافي مادران 
باردار زخمي كهنه ش��ده كه به جز روايت برخي 
پش��ت پرده هايي كه حكايت از ن��گاه تجاري به 
سالمت بيماران است،  فساد ريش��ه دار در حوزه 
سالمت،  تجهيزات پزشكي و فقدان نظارت را بر مال 
مي كند. همين مسئله هم موجب شده تا در هربار 
مراجعه به پزشك براي مادران باردار سونوگرافي 
تجويز ش��ود و از آنجايي كه خود پزش��كان اين 
دس��تگاه را در اختيار دارند، اين روند به ش��كلي 
جدي ت��ر مورد توجه ق��رار مي گيرد. اي��ن ماجرا 
موجب كساد ش��دن بازار راديولوژيست ها شده 
و اعتراض آنها را در پي داش��ته است، در حالي كه 
انتظار اين اس��ت خود مسئوالن حوزه سالمت به 
ماجرا ورود كنند، زيرا بنا به تأكيد متخصصان در 
طول دوران بارداري تنها سه تا چهاربار سونوگرافي 
ضروري است و طبق بخشنامه هاي قبلي وزارت 
بهداشت پزشكان زنان و زايمان حق ندارند بابت 
س��ونوگرافي هايي كه در مطب انجام مي دهند، 
پولي بگيرند، اما در عمل اين ماجرا به جرياني براي 

كسب درآمد آنها تبديل شده است. 

  حق مسلم يا تخلفي تعزيراتي
اگر يك دس��تگاه س��ونوگرافي س��اده به  طور 
ميانگين 5۰ ميليون تومان ارزش داشته  باشد، 
با اضافه ش��دن حدود 5 ه��زار متخصص زنان 
به جمع اس��تفاده  كنند ه هاي اين دستگاه بايد 
به همي��ن تعداد، دس��تگاه هاي جدي��د وارد 
كشور ش��وند. اين يعني افزايش 25۰ميليارد 
توماني فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي. 
با اين حال متخصصان زنان اعتق��اد دارند كه 
آنها به اين دس��تگاه چون گوش��ي پزش��كي 
كه حق مسلم ش��ان اس��ت، نياز دارند و جزو 
جدايي ناپذير كار آنها محس��وب مي شود، اما 
در برخي موارد پيچيده حاضرند بيمارانش��ان 
را به راديولوژيس��ت ها ارجاع دهن��د. در برابر 
همين دعوا روز گذشته نيز يكبار ديگر معاونت 
درمان وزارت بهداش��ت در بخشنامه اي اعالم 
كرد: انجام س��ونوگرافي توس��ط متخصصان 
فاقد مدارك آموزشي معتبر تأييد شده توسط 
معاونت آموزشي وزارت بهداشت و اخذ تعرفه 

در مطب متخصصان زن��ان، تخلف انتظامي و 
تعزيراتي محسوب مي شود. 

در اين بخشنامه آمده است: »استفاده از دستگاه 
سونوگرافي توسط متخصصان زنان و زايمان واجد 
شرايط در مطب به عنوان ابزار كمك تشخيصي 
در حيطه تخصصي، مطابق با بخشنامه هاي قبلي 
بدون اخذ وجه است و هرگونه استفاده از آن در 
مطب افراد فاقد شرايط الزم و اخذ وجه، مصداق 
تبديل مطب به مؤسس��ه غيرمجاز و اخذ تعرفه 

مازاد و تحميل هزينه به بيمار خواهد بود.«
  تجويز سونوگرافي هاي غير ضروري

دوره مدت آموزشي سونوگرافي براي متخصصان 
زنان س��ه ماه در مقاب��ل دوره آموزش��ي چهار 
س��اله براي راديولوژيست هاس��ت. دكتر جالل 
جالل شكوهي، رئيس انجمن راديولوژي ايران 
مي گوي��د: متخصصان براي انجام س��ونوگرافي 
داپلر در تشخيص آنومالي جنين توسط پزشك 
زنان از 25۰ ت��ا 8۰۰ هزار توم��ان از بيمار خود 
هزين��ه درياف��ت مي كنن��د، در حالي ك��ه يك 

راديولوژيس��ت آن را در ازاي ۴۰ ت��ا 12۰ هزار 
تومان انجام مي دهد. 

جالل ش��كوهي با گاليه از اينكه درصد اشتباه 
در كار پزش��كي كه خود معاين��ه مي كند؛ خود 
درخواس��ت س��ونوگرافي مي دهد و خود عمل 
جراحي مي كند، به علت امكان تشخيص اشتباه 
باالست، تصريح مي كند: در هر حاملگي با شرايط 
طبيعي، انجام سه س��ونوگرافي كفايت كرده و 
بيش از آن ضرورتي ندارد، اما ورود متخصصان 
زنان به اين حوزه موجب شده تا 9 بار و بيشتر هم 

سونوگرافي براي مادران باردار انجام شود. 
وي ادامه مي دهد: اينكه متخصصان زنان و زايمان 
بيمار را به خودشان ارجاع دهند، درست نيست. 
در برخي موارد براي بيماري 1۰ بار سونوگرافي 
انجام مي شود، در حالي كه راديولوژيست اعتقاد 
دارد فرد باردار بايد نهايتاً سه بار سونوگرافي كند، 
مگر اينكه جنين يا مادر بيماري داش��ته  باشد. 
از س��وي ديگر متخصصان زنان تنه��ا حاضرند 
سونوگرافي را در مراكز خصوصي انجام  دهند و 

دولتي ها را به راديولوژيست واگذار كنند. 
  منفعت گمشده بيمار

سونوگرافي، ابزاري تش��خيصي و غيرتهاجمي 
اس��ت كه تاكنون آس��يب ي��ا عارض��ه آن روي 
جنين ثابت نش��ده است، اما دانش��مندان هنوز 
اطالعات كافي در رابطه با اث��رات مخرب تكرار 
و قرار گرفت��ن طوالني مدت در مع��رض امواج 
آن در اختي��ار نداش��ته و به همي��ن دليل براي 
انجام انواع سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي 
محدوديت قائل هس��تند. در برخي كشورهاي 
پيش��رفته نيز تصويربرداري تنها يك مرتبه، آن 
هم در ماه پنجم يا شش��م براي تشخيص نحوه 
زايمان انجام مي شود. با اين اوصاف صرف نظر از 
دعواي منافع راديولوژيست ها و متخصصان زنان 
براي جلوگيري از اتالف منابع و توجه به سالمت 
اف��راد، آيا نبايد نظ��ارت بهتري روي پزش��كان 

اعمال شود؟

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

حسام آشنا توييت كرد: التاري فيلمفارسي نيست، فيلم خليج فارسي 
است. 

  اعالم الحربي نوشت: 
نيروهاي مقاومت لبناني در س��ال 1982ميالدي پس از ساقط كردن 
هواپيماي بمب افكن ارتش اسرائيل جسد خلبان را در خيابان هاي صيدا 

به نمايش در آوردند. 

احمد دستاران در توييت خود نوشت: 
در مسائل محيط زيستي اتفاقاً مالحظات امنيتي بسياري وجود داره. 
مثالً بانك بذر به دليل اهميت امنيتي كه دارد، در ايران مستقيم زير نظر 

رهبري و در امريكا مستقيم زير نظر وزارت دفاع است. 

وحيد عزيزي توييت كرد:
 طبق اصل 59 قانون اساسي، مسئول و درخواست كننده همه پر سي در 
برخي موضوعات مهم دو سوم نمايندگان مجلس هستند. به زبان ساده تر 
هركس كه از مادرش قهر مي كند، نمي تواند در خواست رفراندوم كند؛ 

حتي شما دوست عزيز !

 محمود رضوي، تهيه كننده سينما با اش��اره به صحبت هاي دو نفر از 
داوران جشنواره فجر در خصوص مميزي محتوا به جاي داوري و پست 
فرخ نژاد درباره »التاري« در توييتر نوش��ت: يك تيم حقوقي بر اساس 
بند ب جزو 1 م��اده 1۰ قانون ديوان عدال��ت اداري و اصل 173 قصد 

پيگيري حقوقي دارند. 

 وحيد يامين پور با انتش�ار عكس هاي�ي از خانه پدري خود در 
اينستاگرام نوشت:

 اينها عكس خانه پدري ماست در اهواز، صبح مادرم فرستادند، حتي 
خانه رو به رويي هم معلوم نيست. اهواز هوا ندارد.

ش�هرام قاس�مي )قلقلي( مجري، بازيگر برنامه هاي كودك 
دهه 60 با اش�اره به واكنش ها و حواشي صحبت هاي ابراهيم 

حاتمي كيا در جشنواره فيلم فجر در اينستاگرام نوشت: 
هرگز قصد مقايس��ه خودم با آقاي حاتمي كيا را ن��دارم. حرف هايم 
درد دل است، من هم مثل شما از زمان جنگ توي استوديو با بچه ها 
كار كردم و آموزش دادم ت��ا كودكي از يادگيري عق��ب نماند، ولي 

متأسفانه بعضي ها با توهين و تحقير دل آدم را به درد مي آورند. 

سعيدجليلي با اش�اره به امتناع امام جمعه »سرپل ذهاب« از 
دريافت كانكس و زندگي در چادر براي همدردي با ساير مردم 

زلزله زده در توييتر نوشت: 
اگر امام جمعه اي براي نوه اش جشن تولد بگيرد رسانه اي مي شود، چرا 

كسي اين اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را نديد؟

 تقي دژاكام، روزنامه نگار و فعال سياسي با اشاره به صحبت هاي 
اخير روحاني درباره رفراندوم و حواشي آن در توييتر نوشت: 
روحاني يك بار رفراندوم را برگزار كرده است و مردم با اكثريت قاطع 

يك »نه« گفته اند. هيچ شوراي نگهبان و بگير و ببندي هم نبود. 

 بانو با انتشار اين عكس توييت كرد:
ما در خاك، مسئوالن درخواب

 در پي وقوع پديده گردوغبار در اس��تان خوزس��تان، طبق آخرين 
اندازه گيري ها تا س��اعت 12 ظهر ديروز ميزان ذرات ريزگرد در هواي 

اهواز به 7 هزار و 135 هزار ميكروگرم بر مترمكعب رسيده است.
 رئيس كميسيون فرهنگي شوراي ش��هر گفت: مگر بودجه نويسي 
بر اساس عدالت و انصاف نيس��ت؟ ما چه قاعده اي را دراين باره رعايت 
كرده ايم؟ كاهش 2۴درصدي برچه مبنايي اس��ت؟ س��ه هفته است 

مي گوييم قاعده تان را بگوييد هنوز نتوانسته ايد اعالم كنيد. 
 رئيس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت با بيان اينكه دو سوم 
عوامل كلي قابل پيشگيري در بروز سرطان به ش��يوه زندگي مربوط 
است، تأكيد كرد: ۴۰ تا 5۰ درصد سرطان ها قابل پيشگيري هستند. 

 دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اس��تان تهران با اشاره 
به جمع آوري حدود 2۰ هزار معتاد متجاهر در اين اس��تان اعالم كرد: 

ظرفيت نگهداري و درمان اين افراد به 8 هزار نفر رسيده است. 
 معاون جوانان وزير ورزش گفت: بايد كمي از پرداختن به سياست در 
حوزه جوانان فاصله بگيريم و نگذاريم سياستمداران از جوانان به عنوان 

كاال استفاده كنند. 
 معاون دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به جزئيات 
برنامه هاي آينده اين شورا گفت: طرح سنجش صالحيت و رتبه بندي 

معلمان در دستور كار و بررسي اين شورا قرار دارد. 
 سرپرست روابط عمومي س��ازمان حج و زيارت اعالم كرد: تكميل 
اطالعات زائران در سامانه حج، پيش شرط ثبت نام در كاروان هاي حج 

تمتع سال 97 است. 
 جانشين س��ازمان وظيفه عمومي ناجا در خصوص ابهامات موجود 
براي ثبت نام در مرحله دوم طرح كسري و معافيت خدمت ايثارگران 
گفت: ليستي از 2۰هزار نفر افرادي كه امسال مشمول طرح كسري و 
معافيت خدمت مي شوند، اعالم نكرده ايم؛ همه افرادي كه 28 يا 29 ماه 

ايثارگري دارند براي اخذ گواهي اقدام كنند. 
 معاون سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه تاكنون در عرصه هاي 
 مختلف تبليغي اقدامات مطلوبي انجام ش��ده اس��ت، گف��ت: هزار و 
5۰۰ مبلغ از قم و 2 هزار مبلغ از سراسر كشور در ايام فاطميه و نوروز به 

تبليغ دين مبين اسالم خواهند پرداخت. 

زهرا چيذري
  گزارش  2

کتابهايداستان
جايگزين»پيكنوروزي«ميشود

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بررسي ها 
نش�ان داده پيك هاي نوروزي در تثبيت و تعميق يادگيري چندان 
نقشي نداش�تند، گفت: داستان خواني و داس�تان گويي جايگزين 
پيك هاي نوروزي مي شود. همچنين ويژگي هاي كتاب مناسب را به 
استان ها ابالغ خواهيم كرد تا از معرفي كتب نامناسب خودداري شود. 
رضوان حكيم زاده در نشستي خبري با موضوع »تكليف نوروزي دانش آموزان 
ابتدايي« افزود: در سال هاي گذش��ته با توجه به فاصله گرفتن كودكان از 
محيط مدرسه، براي جلوگيري از اختالل در يادگيري، پيك نوروزي تهيه 

مي شود و در اختيارشان قرار مي گرفت. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بررسي ها نشان 
داد پيك هاي نوروزي در تثبيت و تعميق يادگيري چندان نقشي نداشتند، 
گفت: دانش آموزان در طول تعطيالت درگي��ر چالش هاي تكميل پيك 
بودند و معموالً در آخرين ساعات تعطيالت با همراهي خانواده پيك را حل 
مي كردند. حكيم زاده افزود: تصميم گرفتيم براي آشتي دادن كودكان با قصه 
و داستان، قصه خواني، قصه شنيدن و قصه گويي را به عنوان تكليف نوروزي 
كودكانمان در ايام نوروز در نظر بگيريم. در ارزش هاي داستان به عنوان قالب 
اساسي شكي نيست و داستان زبان قرآن است. معاون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به اينكه امروز بازي هاي كامپيوتري با تلفن همراه و 
يارانه فراوان شده و ما بزرگ ترها نيز وقت زيادي را به آن اختصاص مي دهيم 
و سرانه مطالعه پايين آمده است، گفت: »7/5 ميليون دانش آموز 7/5 ميليون 
كتاب« شعار ماست. وي درباره وظايف و تكليف دانش آموز در ايام نوروز طبق 
دستورالعمل جديد اظهار كرد: خواندن كتاب داستان و تهيه خالصه كتاب، 
نوشتن قصه و روايت داستان خوانده شده در اين طرح از دانش آموز خواسته 
مي شود. همچنين مطالبه مي شود حتماً اطالعات كتاب چون ناشر را در 
باالي برگه هاي خود بنويسند كه مقدمه اي بر پژوهشگري است. وي افزود: 
روايت داستان گونه سفرهاي نوروزي نيز در اين دستورالعمل امكانپذير است. 
كودكان مي توانند داستان هايي را از پدر و  مادر يا بزرگ ترها بشنوند و آن را 

بنويسند يا كتابي را بخوانند و خانواده آن را ضبط كنند. 

تحتهيچشرايطي
بهپرندگانوحشيدستنزنيد!

رئيس محيط زيس�ت ش�هر تهران گفت: تحت هيچ ش�رايطي به 
پرندگان به ويژه پرندگان وحش�ي دس�ت نزني�د؛ چراكه ممكن 
اس�ت به علت تماس با پرندگان به بيماري آنفلوآنزا مبتال شويد. 
محمد حسين بازگير با اشاره به تلف شدن چند پرنده مهاجر در درياچه 
شهداي خليج فارس اظهار كرد: طي هفته گذشته با گشت و پايش هاي 
انجام شده در اطراف درياچه شهداي خليج فارس الشه چند پرنده مهاجر 
مشاهده و به سازمان مركزي دامپزشكي منتقل شدند و بعد از بررسي هاي 
انجام شده مشخص شد كه يكي از پرنده ها به بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
مبتال ش��ده بود. وي افزود: مأموران س��ازمان محيط زيس��ت به منظور 
پيشگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد در ميان پرندگان، گشت ها 
و پايش هاي خود را در اطراف رودخانه ها به ويژه در محدوده كن و درياچه 
ورزش��گاه آزادي انجام مي دهند. بازگير گفت: از شهروندان مي خواهيم 
كه تحت هيچ شرايطي به پرندگان به ويژه پرندگان وحشي دست نزنند؛ 
چراكه ممكن اس��ت به علت تماس آنها با پرندگان ب��ه بيماري آنفلوآنزا 
مبتال شوند، لذا بايد اصول بهداشتي را رعايت كنند. رئيس محيط زيست 
شهر تهران افزود: قانون هاي موجود در مورد صيد، شكار و پيشگيري را 
مورد توجه قرار مي دهيم و همچنين با مراكز فروش پرندگان مهاجر نيز 
هماهنگي صورت گرفته كه در صورت مشاهده اين نوع بيماري به مراكز 

دامپزشكي و سازمان محيط زيست اطالع دهند. 
رئيس محيط زيست شهر تهران تصريح كرد: شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان فراتر از شهر تهران است و يك پرنده مهاجر از 1۰ استان ممكن 

است رد شود و چند استان را درگير اين بيماري كند. 

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور:

تلفنهمراهنظامتربيتيجامعهرا
برهمزدهاست

رئي�س س�ازمان آموزش و پ�رورش اس�تثنايي كش�ور گف�ت: 
تلف�ن هم�راه، نظ�ام تربيت�ي جامع�ه را بره�م زده اس�ت.
مجي��د قدمي با اش��اره ب��ه اهمي��ت پژوه��ش و پژوهش مح��وري در 
آموزش و پرورش اظهار داشت: با اين رويكرد، مدرسه تبديل به كارخانه 
فكر شده و ديگر منفعل نيست، بلكه مدرسه سازمان پژوهنده و يادگيرنده 
است، ضمن اينكه با داشتن اين نگاه باعث اثربخشي بيشتر معلمان مي شود. 
وي با اش��اره به حذف آزمون مدارس تيزهوشان گفت: اين آزمون تست 
هوشي نبود، بلكه تست پيشرفت تحصيلي بود و باعث ايجاد اضطراب در 
دانش آموزان مي شد، در حالي كه در كشورهاي ديگر دانش آموزان را جدا 
نمي كنند، بلكه به سمت غني سازي دانش آموزان در نظام آموزشي پيش 
مي روند.  قدمي با اشاره به آسيب هاي استفاده از تكنولوژي و موبايل در 
جامعه خاطرنشان كرد: تلفن همراه نظام تربيتي جامعه را برهم زده است و 

بايد براي استفاده از اين تكنولوژي فكري كنيم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


