
بازخواني توصيه ها، 
و  هشـــدارها 
پيش بيني هاي رهبر 
معظم انقالب هر ساله همزمان با كاشت درخت، 
بسياري از چالش هاي اين حوزه را روشن مي كند. 
روز گذشته هم مراسم درختكاري رهبر انقالب 
برگزار شد. با اين تفاوت كه بعد از ۱۶ سال بدون 
دعوت از شـهردار، اين مراسـم صورت گرفت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ضمن غرس دو اصله نهال 
ميوه انجي��ر و زردآلو، با اشاره ب��ه اهميت و بركات 
گياهان، جنگل ها و مرات��ع در حفظ هوا و آب، زيبا 
و تماشايي  كردن فضاي زندگي و توليد محصوالت 
مفيد براي بش��ر تأكيد كردند: مسئوالن بايد مانع 
از بين  رفتن درختان موج��ود در شهرها شوند. در 
تهران، باغ ها و باغستان هايي وجود دارد كه برخي 
به دنبال دست اندازي به آنها هستند، اما بايد جلوي 
اين كار كه ضربه به زندگي و آسايش شهري است، 

گرفته شود. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي مسئوالن دستگاه هاي 

مربوط��ه از جمله وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي 
و نيرو را به ج��دي گرفتن مسئل��ه آبخيزداري در 
خصوص كاشت درخت و فضاي سبز توصيه كردند و 
گفتند: اجراي اين سياست مي تواند از عواملي باشد 

كه مانع بروز ريزگردها و سيالب ها شود. 
رئيس جمهور هم روز گذشت��ه ضمن كاشت يك 
اصله نهال بادام به مناسبت روز درختكاري و آغاز 
هفته منابع طبيعي با تأكيد بر لزوم توجه به مسائل 
زيست محيطي از سوي مردم و تش��ويق آنها براي 
مش��اركت در طرح هاي درختكاري و جنگل زايي، 
از همه اقشار جامعه به ويژه سازمان هاي مردم نهاد 

خواست كه در اين زمينه تالش كنند. 
   متصرفان را قطع يد كنيد

در سال هاي اخير در حاشيه درختكاري كه با حضور 
مسئوالن دولت��ي و شهري انج��ام مي گيرد، مقام 
معظم رهبري بياناتي را ايراد فرمودند كه بسياري 
از آنها اين روزها تبدي��ل به معضالت و چالش هاي 

اصلي كشور شده است. 
ايش��ان در 18 اسفندم��اه س��ال 88 خطاب به 

مسئوالن وزارت كش��اورزي، مناب��ع طبيعي و 
سازمان محيط زيست و ديگ��ر دست اندركاران 
اين عرصه اظه��ار داشتند: مراقب��ت كنيد اين 
دايره  غصب و تصرِف نابجا و غلط را، توسعه پيدا 
نكند و جلويش گرفته شود. متصرفان را قطع يد 
كنيد. زمين هاي مرات��ع را در جاهاي مختلف، 
به خصوص در نزديكي شهره��اي بزرگ، مورد 
تعرض قرار دادند و ضاي��ع كردند؛ جلوي اين را 

بايد بگيريد.
    جدي گرفتن معضل گردوغبار

مقام معظم رهبري در اسفندم��اه 89 نيز از اينكه 
ميل و اهتمام به توسعه صنعت گل و گياه به وجود 
آمد، ابراز خرسندي كردند و بوستان هاي شهري را 
به جهت سالم سازي محيط زيست الزم و ضروري 
دانستن��د، اما تأكيد ايش��ان بر مسئل��ه گردوغبار 
و آلودگي ه��وا در آن س��ال جالب  توجه ب��ود و از 
مسئوالن خواستند كه نگاه ب��ه مسئله  آب سالم و 
نگاه به محيط زيست سال��م را در متن برنامه ها، در 

مجاري همه  برنامه هاي زندگي بگنجانند. 

   خطر غصب و نابودي منابع طبيعي 
بيانات در مراسم غ��رس درخت در س��ال 91 با 
گاليه اي از برخي از مسئوالن هم��راه بود و بيان 
داشتند: م��ا اينج��ا دانه دانه درخ��ت مي كاريم، 
اما صدها و هزارها درخ��ت در جاهايي كه نبايد 
قطع ش��ود، بي جهت قطع مي ش��ود؛ اين خيلي 
اشكال بزرگي است كه وجود دارد.  ايشان انگشت  
روي غصب برخي زمين ه��ا و آبادي هاي اطراف 
شهرهاي بزرگ نيز گذاشتن��د و گفتند: عالوه بر 
اينكه آبادي ه��ا و سبزي هاي اط��راف شهرهاي 
بزرگ به غلط و به غصب در اختي��ار افرادي قرار 
گرفت كه بايد جلوي پيشرفت اين حركت غلطي را 
كه امروز متأسفانه در كشور ما وجود دارد، بگيرند.  
ايشان در سال هاي بعد هم با تأكيد بر وضع قوانين 
حمايتي براي حفظ منابع طبيعي، داشتن اراده  
قوي براي جلوگيري از تصرف زمين هاي اطراف 
شهرهاي بزرگ و توجه به حفظ و پرورش گياهان 
دارويي به معضالتي اشاره داشتند كه امروز ما با 

آن دست و پنجه نرم مي كنيم. 
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ابعاد جدید جاسوسی  نظامي از پشت جلبك ها !

رهبر انقالب: جلوي دست اندازي به باغ ها گرفته شود
رهبر انقالب 2 نهال انجير و زردآلو غرس كردند

نگاهي به بيانات رهبر انقالب در هفته درختكاري سال هاي اخير نشان مي دهد معضالت زيست محيطي فعلي 
ناشي از ناديده گرفتن اين صحبت ها توسط مسئوالن اجرايي است

ابعاد جديد پرونده شبكه جاسوسي تحت پوشش 
فعاليت هاي زيست محيطي نشان مي دهد آنچه 
كشف شده يك شـبكه بزرگ با پروژه هاي ويژه 
و بسيار حرفه اي بوده اسـت. در اواخر بهمن ماه 
امسال، دستگيري يك تيم جاسوسي در بخش 
محيط زيست سروصداي زيادي به راه انداخت و 
واكنش هاي بسـياري را به دنبال داشت، اما حاال  
كشـف ابعاد جديدي از فعاليت هاي جاسوسـي 
مؤسسه حيات وحش پارسيان و همچنين احضار 
۱50 به اصطالح فعال زيست محيطي  نشان مي دهد 
جاسوسي بسيار پيچيده اي در پوشش فعاليت هاي 
محيط زيستي در كشورمان در جريان بوده است. 
اطالعات تازه نش��ان مي دهد اين گ��روه جاسوسي 
قصد داشتند در پوشش فعاليت هايي مثل حمايت 
از »يوز ايراني«، »مبارزه با كم آبي« و ادعاهايي از اين 
قبيل، گراي سايت هاي موشكي و هسته اي كشور را 
به دشمن بدهند و در بحث »تروريسم آب« نيز برنامه 

گسترده اي داشتند. 
   برنامه اي در راستاي فاجعه سوريه

در واقع از جمله حساسيت هاي اين تيم جاسوسي 
نحوه تأمين آب و منابع آن در كشورمان بوده، اما در 
كنار اين طرح كالن جاسوسي، پوشش تيم سيدامامي 
مباحث محيط زيستي در قالب مؤسسه »حيات وحش 

ميراث پارسيان« بود. 

دوربين هايي كه اين مؤسسه در قسمت هاي مختلف 
كش��ور تحت عنوان رصد حيوانات كمياب كشور و 
همچنين اكوسيستم گياهي كشور نصب  كرده اند، 
براي رصد فعاليت هاي نظام��ي و موشكي در كنار 
چگونگي فرآيند توزيع و انتقال آب در ايران صورت 
گرفته است.  جالب اينكه يكي از ابعاد بحران سوريه 
كه در رسانه ه��اي داخلي كش��ورمان كمتر به آن 
پرداخته  شده بحث خشكسالي است كه قبل از آغاز 
جنگ در سوريه در اين كشور آغاز شد. درحالي كه 
از سال 2006 تا 2010 ميالدي اين كشور با كاهش 
بارندگي روبه رو شد و اين موض��وع در سال 2008 

شديدتر بود. 
   احضار ۱50 محيط  بان

از جمله اقدام��ات تي��م جاسوسی كه ب��ا كاووس 
سيدامامي دستگير شده اند، مي توان به كار گذاشتن 
دستگاه هاي ردياب و محيط زيست، جي پي اس و... در 
نزديكي مراكز هسته اي و نظامي اشاره كرد از جمله در 
دو استان كشور و ديگر مناطق موردنظر امريكايي ها 
كه با هدف شناسايي شهرهاي زيرزميني موشكي و 

البته شرايط آبي كشور بوده است. 
بنابر اطالعات منتش��ره در خبرگ��زاری فارس در 
جريان رسيدگ��ي به اين پرون��ده جاسوسي حدود 
150محيط   ب��ان احضار شدند، از س��وي ديگر تيم 
25 نفره بازداشت  شده ديگري كه با پوشش فعاليت 

محيط زيستي، اطالعات مراكز حساس موشكي را به 
بيگانگان و سرپل هاي خود منتقل مي كرد، پس از 
زلزله كرمانشاه با اقدامات ضدامنيتي و با حمله  به اين 
استان و استان كردستان، تعدادي از نيروهاي مسلح 
را به شهادت رساندند.  در ميان دستگيرشدگان اين 
پرونده، سه جاسوس يه��ودي نيز حضور دارند، اين 
سه نفر از اعضاي اوليه و مؤثر در راه اندازي مؤسسه 
حيات وحش ميراث پارسيان هستن��د كه در واقع 
سرپل  اصلي شبكه جاسوسي تحت عنوان اين مؤسسه 

محسوب مي شوند. 
يكي از اين افرادی ك��ه از آن به عنوان شاه  مهره اين 
شبكه جاسوسي ن��ام  برده مي شود، م��راد طاهباز، 
جاسوس سه تابعيتي ايراني- امريكايي- انگليسي 
است؛ نام واقعي اين عضو يهودي هيئت مديره مؤسسه 
حيات وحش ميراث پارسيان مراد موشه طاهباز است 
كه به زودي اعترافات مهمي از او منتشر خواهد شد. 

اين ميلياردر يكي از سازنده هاي مجتمع هاي تفريحي 
در اسرائيل و امريكاست. پ��در اين فرد به همراه پدر 
كاووس سيدامامي، نماين��ده دوره بيستم مجلس 

شوراي ملي در زمان پهلوي بودند. 
   غفلتي كه از دوران ابتكار شروع شد

پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني، از سوي 
رسانه ها نسبت ب��ه اين فرد هش��دار داده شد، اما با 
انتصاب معصومه ابتكار به رياست سازمان حفاظت 

محيط زيست، وي نيز از نف��وذ بااليي برخوردار شد 
و در جلسات مهم سازم��ان محيط زيست به ويژه در 
پروژه حفاظت از يوز آسيايي حضور داشت.  از جمله 
فعاليت هاي اي��ن تيم جاسوسي به ط��ور مصداقي 
بررس��ي جلبك هاي��ي ك��ه ارزش  زيست محيطي 
داشته، بوده است و اين امر بهانه و پوشش آنها براي 
جمع آوري اطالعات درباره نقش��ه هاي تأسيسات 
دريايي و نظامي در حوزه خليج فارس بوده كه عالوه 
بر اين اطالعات، نحوه  تأسيسات دفاعي نظامي كشور 
نيز با ظاهر محيط زيستي به بيرون از كشور منتقل  

شده است. 
»ميزان« همچنين گ��زارش كرده ك��ه در يكي از 
مراكز حساس هسته اي با توجيه لزوم رسيدگي به 
وضعيت زيست محيطي منطقه، تجهيزات مختلفي 
نصب  شده بود، جاسوس��ي از تأسيسات دريايي در 
برخي از مناطق كشور و جمع آوري اطالعات نظامي 
و موشكي دو استان، از ديگر اقدامات ضدامنيتي اين 

تيم بوده است. 
سيد امام��ي ك��ه روز 4 بهمن دستگير ش��ده بود تا 
روز خودكش��ي يعني شب 19 بهم��ن نه تنها هيچ 
اعتراف مهمي نداشت، بلكه به شكل كاماًل حرفه اي 
و قطره چكان��ي اطالعاتي را بروز م��ي داد. اليه هاي 
جديدي از پرونده »نفوذ محيط زيستي« در روزهاي 

آينده مشخص خواهد شد. 

هيجان انگيزترين بخش استقب��ال از بهار و نوروز، 
خريد و بازارگردي است، ب��ه ويژه براي خانم ها كه 
كاركرد درماني هم دارد! ام��ا اين خريد جنبه هاي 
ديگري نيز دارد ك��ه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي 
مي تواند قابل توجه باشد. اين روزها كه بهار هم به 
شهري و روستايي تبديل شده و در شهرها خبري 
از صداي بلب��ل و آواز قمري نيست و نش��انه هاي 
طبيعي آمدن بهار به بادهاي تند و تيز و جوانه هاي 
روييده بر تن نازك شاخه ها و رو به گرمي رفتن هوا 
محدود مي شود، سر و صداي فروش اجناس،  همهمه 
چانه زدن بر سر قيم��ت،  رقابت مش��تري ها براي 
دستيابي به اجناس بهتر و خريد موفق تر زنده ترين 
تصويري است كه بر تابل��وي استقبال از بهار نقش 
مي بندد. بازارهاي شلوغي ك��ه به يمن وجود زنان 
ايج��اد مي شوند، يك��ي از قطعه هاي اي��ن تابلوها 
هستند. زناني كه دغدغه تهيه تمام اقالم مورد نياز 
اعضاي خانواده را در روزها و شب هاي پاياني سال به 
دوش مي كشند و نمونه موفقي از مديريت منابع را 

به نمايش مي گذارند. 
به طور كل��ي شلوغي بازار شب عيد ب��ه اندازه يك 
مقطع دانشگاهي آموزه هاي جامعه شناسانه براي 
نگاه هاي عاري از سياس��ت مديراني دارد كه قصد 

بهره برداري از تمام ظرفيت ه��اي جامعه را دارند. 
اولين نكته اي كه در ازدحام مغازه ها و مراكز خريد 
توجه را جلب مي كند، اين است كه هر صنفي كاال يا 
خدماتش مورد توجه و تقاضاي بانوان است شلوغ تر 
و پررونق تر است. بنابراين ناديده گرفتن جمعيتي 
كه مي توانند ظرف يك ماه تا اي��ن اندازه بازار را به 

تحرك وادارد يك اشتباه راهبردي است. 
تا به حال مطالعه نقش زن��ان در اقتصاد، به اقتصاد 
خان��واده و صرفه جويي و ايجاد ت��وازن ميان نياز و 
درآمد خانوار محدود شده اس��ت، اما مطالعه بازار 
شب عيد نش��ان مي دهد نقش زن��ان اثر وضعي بر 

اقتصاد كل كشور دارد. 

   نشاني غلط احقاق حقوق زنان 
در اين راستا مي توان اداره بخش هايي از بازار راكه 
مورد توجه بانوان است به خ��ود آنها تفويض كرد. 
بنابراين معاون��ت امور زنان و خان��واده كه دغدغه 
احقاق حقوق زنان را دارد و اين حق را در نشاني هاي 
غلط ورود به ورزشگاه ها، خش��ونت علي��ه زنان و 
نمايشي از سهم خواهي از سيستم مديريتي كشور 
دنبال مي كند، مي تواند در اي��ن رابطه با محوريت 
اقتصاد مقاومتي وارد شود. با اين كار هم براي زنان 
اشتغال ايجاد كرده و ه��م مديريت عرضه و تقاضا، 
بازار كاال و خدمات و گ��ردش مالي مبتني بر آن را 

مديريت مي كند. 
در حال حاضر زنان اغلب خارج گود توليد و خدمات 
هستند و خود به امپراتورهاي مصرف خانواده تبديل 
شده اند. در عين حال كه مطالعات ميداني نش��ان 
مي دهد بالغ بر 80 درصد خريداران كاال و خدمات 
شب عيد و بالغ بر 60درصد كاال و خدمات در طول 
ايام سال را زنان تش��كيل مي دهند. سرگرم كردن 
اين ظرفيت محرك جامعه و عامل اصلي پويايي بازار 
داخل و به تبع آن توليد ملي به بازيچه هاي سياسي، 
حزبي و جناحي مورد ضمان مديراني است كه اين 

ظرفيت را قرباني اهداف خود مي كنند.

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
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كنند/ روحاني چند روز پيش: منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت 
من كم عقلند ! آقاي روحاني عزيز! امام عل��ي )ع( مي فرمايد: من كثر 

كالمه قل عقله؛ هر كس زياد سخن بگويد عقلش كم است. 

  واكنش كانال تلگرامي به يك ليست:  اعضاي ليست اميد شوراي 
شهر تهران رسماً فكر ميكن��ن تهران رو خري��دن! اون از پولي كردن 
اتوبان ها! اينم از بنام زدن هاي خياب��ان و ساختمان به اسم خودشون. 

حجاريان آخه؟!

 محمدباقر زاده توييت كرد: عالقه به پُست و چند شغله  بودن، مختص 
مردان نيست. سميه حاجوي دندانپزشكي  است كه مهر امسال و با حكم 
نجفي، شهردار منطقه ۷ تهران شد و حدود يك ماه پيش هم با ابالغ وزير 

ورزش، نايب رئيسي فدراسيون تنيس روي ميز را هم برعهده گرفت. 

  مهرسانا توييت كرد: دو جور نشستنه كه از تفاوت منش رهبري و 
منش رئيس جمهور خبر ميده: 

تو يكيش پوتين ادب و ديپلماسي محترمانه و متواضعانه رو مقابل رهبر 
سياسي ديني كشورمون نش��ون داده. تو يكيشم لودريان توهين آميز 
و تحقير آمي��ز مقابل رئيس جمهور كش��ورمون نش��سته. كدومش��و 

مي پسنديم؟!

  حميد حاجي پور با انتشار اين عكس توييت كرد: وايستاده بود 
جلوي آجيل فروشي، پرسيد عمو ساعت چن��ده؟ گفتم 11 شبه چرا 
نمي ري خونه؟ گفت بايد تا ساعت 12 شب اين چند جفت جوراب رو 

بفروشم. دلم براش سوخت كه از صبح تا 12 شب ازش كار مي كشن. 

منصور اميني نوشت:  حاال كه با حكم قوه قضائيه و تبرئه اكثر متهمان 
مش��خص شد امالك نجومي پروژه اي سياسي- انتخاباتي بوده است، 
جا دارد آقاي قاليباف و ديگر اف��راد حداقل از آقاي جهانگيري و ياشار 

سلطاني به خاطر نشر اكاذيب و افترا شكايت كنند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

عليرضا دهلوي
  گزارش  یک

  رئيس كميته امداد گفت: مستمري مددجويان كميته امداد در سال 
آينده 10درصد افزايش خواه��د يافت. فتاح همچنين از تحت پوشش 
رفتن 120 هزار نفر از مددجويان اين نهاد در صندوق بيمه روستايي و 

عشاير خبر داده است. 
   قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بايد 50 درصد از ظرفيت 
برنامه ها و منابع دستگاه ها به امر پيشگيري اختصاص يابد و نبايد معتاد 

و خانواده اش را از شغل و كسب درآمد محروم كرد. 
   عضو هيئت تطبيق مصوبات شوراي شه��ر از تصويب طرح جديد 
ترافيك تهران در فرمانداري خبر داد و گفت: اين طرح از 15 فروردين 

مي تواند اجرايي شود. 
  مدير كل ستاد بحران سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: بر اساس 
آمارهاي پزشكي قانوني در حوادث اي��ام منتهي به چهارشنبه سوري 
سال گذشته، 16نفر در كشور جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 

15 نفر مرد و يك نفر زن بودند. 
   رئيس بيمارستان سوختگي شهيد مطهري با اشاره به اينكه حداقل 
تخت هاي بيمارستاني مربوط به سوختگي بايد دو برابر شود كه اين رقم 
در حال حاضر هزار و 150 مورد است، گفت: ساالنه 250 هزار سوختگي 

در كشور به وقوع مي پيوندد. 
    مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير گفت: در حال حاضر 4 
ميليون و ۷00 هزار نفر از روستاييان و عشاير در كشور فاقد بيمه اند كه 
يك ميليون و 600 هزار نفر از آنها تحت پوشش بيمه ما قرار گرفته اند. 

    معاون وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه امروز يكي از نيازهاي اصلي 
حوزه سالمت اجتماعي كردن سالمت به شمار مي رود، گفت: ۷6 درصد 

بار بيماري ها، مربوط به بيماري هاي غيرواگير است. 
   پنج شنبه 1۷ اسفندماه مصادف با ميالد با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا )س(، تهران ميزبان گردهمايي زنان موفق ايران است. عالقه مندان 
براي ثبت نام در اين كنگره و همچنين ارس��ال مقاالت در حوزه هاي 

مرتبط به نشاني اينترنتي www. topwomeni. ir مراجعه كنند.

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

خريدهاي پايان سال كه اغلب توسط زنان صورت مي گيرد نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد
زنان، اقتصاد مقاومتي و بازار شب عيد نيلوفر امانی

  گزارش  3

 بي رمقي »نماد«
 در پيشگيري از اعتياد دانش آموزي

داده هاي آماري در كش��ور ما در چنبره سياست گرفت��ار شده اند و به 
ندرت ص��ورت حقيقي آنها نماي��ان مي شود. اين مسئل��ه باعث شده 
تصميم گيري ها در جهت رفع آسيب هاي نوپديد يا پديده هاي آسيب زا 
به ويژه در اليه هاي اجتماع دچار چالش شوند. يكي از اين مسائل اعتياد 
دانش آموزان است كه زير سايه سياست هرگز متوجه برخورد منطقي 

و اصولي نبوده است. 
به بيان ديگر هي��چ دولتي نمي خواهد زير ب��ار هزينه هاي آسيب هاي 
اجتماعي به ويژه در حوزه نوجوانان و جوانان برود. عالوه بر اين كنترل 
اعتياد دانش آموزان يا اعتياد كودكان و نوجوانان در سنين دانش آموزي 
مسئله اي چند وجهي است و حل آن زمانبر است؛ به طوري كه مهرزاد 
حميدي، مع��اون تربيت بدن��ي و سالمت وزي��ر آموزش و پرورش روز 
گذشته در نش��ست تخصصي آموزش��ي- توجيهي وي��ژه مدرسان و 
روحانيون آموزش ديده عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد بين 10 تا 15 
سال زمان براي بهره برداري از برنامه هاي انجام شده در اين حوزه برآورد 
كرد. اين در حالي است كه در دهه هاي اخير تقريباً هيچ دولتي تمايل 
نداشته در زمينه اي سرمايه گذاري كند كه دولت بعدي بهره تبليغاتي 
آن را ببرد. اين نگاه غيرمترق��ي مديريتي و در نظ��ر نگرفتن كارنامه 
دولت ها فارغ از نگاه جناحي و سياسي در جهت پيشبرد اهداف انقالب 
به عنوان يك كل واحد باعث شده به رغم برنامه ريزي ها و هزينه كردهاي 
فراوان در حوزه اعتياد به ويژه اعتياد دانش آموزي، نه تنها اين مسائل 
كنترل نشود، بلكه به آنها دامن هم زده شود و صورت هاي نوبه نويي از 

گونه هاي اعتياد گلوگير فرزندان اين مرز و بوم شوند. 
سال ها در برابر اعالم آمار اعتياد دانش آم��وزي،  واكنش مديران ارشد 
وزارت آموزش و پرورش انكار بود. بعد از آن به جنبه اي از اشراق رسيدند 
كه پذيرفتند سن ابتال به اعتياد كاهش يافته و كودكان و نوجوانان در 
سن مدرسه را درگير كرده، اما اعتياد دانش آموزي را تركيب بالوجهي 
دانستن��د. در نهايت و در سال ه��اي اخير هم اعتي��اد دانش آموزي را 

پذيرفته اند، اما در مرحله تكذيب شيوع آن هستند. 
همچنين با باال و پايين ك��ردن آمار، ارقام بيش��تر از اطالعات خود را 
تكذيب مي كنند. چنانچه سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش 
اوايل هفته، از اعتياد 0/1 درص��د دانش آموزان خبر داد و با بيان اينكه 
آمار اعتياد و آسيب ها در مدارس بسيار كم است، گفت: »بنده حتي آمار 
3درصدي دانش آموزان معتاد را شنيده ام كه تكذيب مي كنم. كمتر از 
0/1 درصد دانش آموزان ممكن است گرفتار مواد مخدر باشند. عده اي 

هم در معرض خطر اعتيادند كه با دانش آموز معتاد متفاوت است.
از سوي ديگر حميد صرامي، مدير كل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر كش��ور مهر ماه امسال و در ابتداي سال تحصيلي 
جاري در كارگاه طرح برگزاري طرح توانمند سازي پيشگيري از اعتياد 
ويژه معلمان مقط��ع متوسطه دوم خراسان رضوي در مش��هد گفت: 
2/1درصد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم كشور به مصرف مواد مخدر 
آلوده هستند و 5 درصد دانش آموزاني كه پدر يا مادر معتاد دارند درگير 

مصرف مواد مخدر هستند.
به هر رو اعتياد در ميان دانش آموزان چه شيوع كمتر از 0/1 درصدي 
داشته باشد چه 3 درصدي، 12 سازمان و ارگان در نظام مراقبت هاي 
اجتماعي از دانش آموزان )نماد( همكاري مي كنند و بر اساس گزارشي 
كه در نشست ديروز منتشر شد در سال هاي 95 و 96، 2هزار و 380 نفر 
از مدرسان آموزش وپرورش، 20 هزار نفرساعت آموزش هاي الزم را در 
اين دوره طي كرده اند، ولي فقط 160 نفر از مربيان در سراسر كش��ور 
و 30 روحاني در اين دوره، بازآموزي را در اين نش��ست مرور خواهند 
كرد. همچنين در قالب طرح مددك��اري اجتماعي در مدارس بيش از 
100 هزار دانش آموز در معرض خط��ر شناسايي و حدود 4 هزار نفر از 
آنان داراي اختالالت مرتبط با رفتارهاي پرخطر به سازمان بهزيستي 

معرفي شده اند. 

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس:

 حذف تيزهوشان بهانه هدايت دانش آموز 
به مدارس خواص و غيرانتفاعي است

در حالي كه پي��ش از اين مسئوالن ارشد آموزش وپ��رورش با تأكيد بر 
واژه هاي رفع استرس دانش آموزان و حفظ آرامش حذف مدارس سمپاد 
را كليد زدند و از اين طريق در صدد جلب مشاركت عمومي در راستاي 
اعمال سياست هاي خود برآمدند، نگاه كارشناسي حاكي از اين بود كه 
هيچ مطالعه علمي در پش��ت اين تصميم نيست و چه بسا دهها عامل 
استرس زاي ديگر هم وجود دارند كه شايد الزم باشد پيش از اين مورد 
كنكاش قرار گيرد. در اين بي��ن برخي معتقد بودند چنين تصميماتي 
تنها با هدف فرآيند توسعه خصوصي س��ازي در آموزش و پرورش جلو 
مي رود و بعضاً نگاه كارشناسي پشت آن وجود ندارد. اكنون نيز به گفته 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس تيزهوشان قرباني آزمون و تنوع 

مدارس شده است. 
حميدرضا حاجي بابايي، رئي��س فراكسيون فرهنگيان مجلس در اين 
زمينه اظهار داشت: تا به امروز هيچ دليل محكمي مبني بر اينكه چرا از 
بين حدود 20 نوع مدرسه كه حدود 15مورد آن غيردولتي است و قريب 
به اتفاق آنها با آزمون دانش آموز مي گيرند، تيزهوشان قرباني آزمون و 

تنوع مدارس شده است، وجود ندارد. 
وي ادامه داد: اگر مالك از بين بردن تنوع مدارس است، چرا يك طرح 
كلي براي همه مدارس داده نمي ش��ود؟ و اگر مالك آزمون و استرس 

است، چرا فقط براي مدرسه تيزهوشان اجرا شود؟
حاجي بابايي اضاف��ه كرد: اما در مي��ان همه اين دالي��ل غير مستند، 
يك دليل مستند وج��ود دارد و آن هم اين است ك��ه شفاف و روشن 
به دنبال هداي��ت دانش آموزان به مدارس غيردولت��ي آن هم مدارس 
خواص قدرت، سياست و ثروت هستند.  رئيس فراكسيون فرهنگيان 
مجلس با بيان اينكه بنده تحت هيچ شرايطي از آزمون و تنوع مدارس 
حمايت نمي كنم، تصريح كرد: آيا وقت آن نرسيده است كه صدها هزار 
پرورش يافتگان مدارس تيزهوشان قبلي و فعلي با اقدامي متين از خانه 

خود دفاع كنند؟!

کمربند سبز تهران ۴۰ هزار هکتاری شد
مختـاری با اشـاره بـه افتتـاح هـزار و 200 هكتار كمربند سـبز 
شـهر تهران اعالم كـرد: با ايـن افتتاح مسـاحت كمربند سـبز 
شـهر تهران بـه ۴0 هـزار و 300 هكتـار افزايـش پيدا مـی كند.

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه ه��زار و  200 هكتاری كمربند سبز 
پيرامون شهر تهران صبح ديروز با حضور رئيس جمهوری، شهردار تهران، 
وزير جهاد كش��اورزی و جمعی از مسئوالن كشوری و مديران شهری در 
محل اراضی گردنه قوچك برگزار شد.  در جريان اين مراسم علی محمد 
مختاری، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران به 
ارائه گزارشی به رئيس جمهوری درباره طرح توسعه كمربند سبز پايتخت 
پرداخت و گفت: در سال 1359 طرح توسعه 5 هزار هكتاری كمربند سبز 
در جنوب تهران به تصويب رسيد و در ادامه نيز در سال 68 ما طرح 50 هزار 
هكتاری كمربند سبز تهران را از طريق كميسيون زيربنايی دولت پيشنهاد 
داديم.  وی با اشاره به افتتاح هزار و 200 هكتار كمربند سبز شهر تهران 
تصريح كرد: با اين افتتاح مساحت كمربند سبز شهر تهران به 40 هزار و 

300 هكتار افزايش پيدا می كند.


