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مقايسه كتب درسي ابتدايي و متوسطه كشورهاي 
نروژ، ايران و چين نش�ان مي دهد كه سيس�تم 
آموزش�ي ما صرفاً كتاب محور آن ه�م همراه با 
محتواي اندك مطالب اس�ت. ح�ال آنكه كتب 
درسي در چين عملگرا و نروژ هم با حذف كتب 
درسي سبكي نوين آموزشي ايجاد كرده است. 

  
كودكان امروز به دليل گس��ترش ان��واع فناوري در 
اطراف شان، اطالعات متنوعي كسب مي كنند و در 
نتيجه نسبت به محتواي كتاب هاي درسي و حتي 

اشكاالت موجود در آن حساسيت بيشتري دارند. 
سيستم آموزشي ما كتب درسي و كمك درسي را 
به دانش آموزان تحميل مي كند. در اين سيس��تم 
دانش آموزي تربيت مي شود كه توان نقد و خالقيت 
ندارد و اين در حالي اس��ت كه كشور به شهروندان 

خالق نياز دارد. 
  آموزش بدون كتب درسي

حذف كتب درسي، اس��تفاده از تبلت، كامپيوتر 
و تلفن همراه از جمله راهكارهاي نظام آموزشي 
نروژ اس��ت كه در واقع اس��تفاده از فناوري را نه 
محدود بلكه كنترل مي كند، اما در كش��ورمان با 

برداشت هاي غلطي كه صورت مي گيرد.
 بعضاً مشاهده ش��ده صورت مس��ئله مواجهه با 
وسايل ارتباط جمعي پاك يا جابه جا شده است 
و از ظرفيت اي��ن امكانات ب��راي انتقال آموزش  

بهره برداري نمي شود. 
  كتاب هاي مختلف در سطوح مختلف

در كشور چين هم كتاب هاي بسياري از سوي بخش 
خصوصي و مؤسس��ات برگزاركنن��ده آزمون هاي 
استاندارد نوشته مي شود. بدين ترتيب دانش آموزان 
در مقاطع مختلف مي توانند در يك درس مشخص از 
سه سطح مختلف،  سه كتاب متفاوت انتخاب كنند. 
 پس از كالس بندي براس��اس سطح كتاب انتخاب 
شده همان سطح را هم معلمان تدريس و مورد آزمون 
قرار مي دهند و نتايج در كارنامه و س��ابق تحصيلي 
محصل ثبت مي شود و در نهايت هر دانش آموز چيني 
به تناسب عالقه خود فارغ التحصيل مي شود و براي 

دانشگاه پذيرش مي گيرد. 
  كنكورمحوري در ايران

در كشور ما كتب درسي در همه مقاطع حكمراني 
مي كند. در مدارس معلمان مجبور هس��تند تنها 
در چارچوب كتاب درس��ي حرك��ت كنند. چرا كه 
اين اجبار، همواره از س��وي معاونت هاي مختلف، 
ادارات آموزش و پرورش و نيز مدير مدرسه و حتي 

اولياي دانش  آموزان مورد تأكيد و مطالب جدي قرار 
مي گيرد. چون  احتماالً اين موضوع بخشي از مافياي 
صنعت كنكور در ايران اس��ت. اغلب دانش آموزان 
ايراني تحت فشارهاي شديد كنكور محوري و حفظ 
خط به خط كتاب هاي درسي هستند تا جايي كه 
گاهي هرگونه اظهارنظر، با عكس العمل نه چندان 
مناسب پاسخ داده مي شود؛  اين فشار روحي و رواني و 
حتي جسمي تا آنجاست كه اغلب دانش آموزان براي 
موفقيت بيش تر بايد در كالس هاي خصوصي و مراكز 
آزاد كنكور شركت  كنند تا نتيجه دلخواهي بگيرند. 

  مسير واقعي گم شده
كنكور محوري باعث ش��ده تا روش هاي مرس��وم 
تس��ت زني در س��ال هاي اخير وارد دوره ابتدايي 

هم ش��ود.  در اين وضعيت خانواده ها مسير واقعي 
آموزش فرزندان شان را گم كرده اند و مدارس هم به 
دنبال آموزش منطقي و كيفي نيستند بلكه نگرانند 
بازدهي آموزشي آنها كه   همان قبولي در آزمون هاي 
مختلف است كمتر از ساير مدارس منطقه نشود! به 
همين دليل خالقيت دانش آموزان شكوفا نمي شود 

و اصول ابتدايي زندگي را نمي آموزند. 
 اغلب خانواده ها هم دنبال مدارس پرآوازه هستند 
و موفقيت فرزندش��ان را در آن مي جويند. غافل از 
اينكه معلمان آن مدارس چه كساني هستند و چه 

ويژگي هاي برتري نسبت به ديگران دارند. 
  آموزش دائمی معلمان

معلمان نروژي براي اينكه بتوانند ش��غل خود را 

حفظ كنند بايد هر سه ماه يك بار به كالس هاي 
آموزشي بروند و آخرين پيشرفت هاي تكنولوژي 

را بياموزند. 
همچنين دو هفته قبل از ش��روع سال تحصيلي 
ب��ه دوره هاي آموزش��ي براي يادگي��ري آخرين 
متد آموزش��ي همراه با محت��واي جديد آموزش 

الكترونيكي مقطع تحصيلي شان مي روند. 
ب��ه وضعيت تحصيلي ه��ر دانش آموز   براس��اس 
ويژگي ه��اي ش��خصي او رس��يدگي مي ش��ود 
و امتحان��ات پايان ترم بي معناس��ت، زي��را تمام 
دانش آم��وزان بر اس��اس ي��ك معيار س��نجيده 
نمي شوند. دانش آموزي كه سخت ياد مي گيرد در 
كالس هاي كم تعداد قرار می گيرد  و عده اي مأمور 
پيگيري وضعيت تحصيلي او مي شوند تا علل عدم 

يادگيري او را دريابند. 
  محيط زيستي ترين سيستم آموزشي

كتب درس��ي اين كش��ور در مقاطع ابتدايي در 
دروس پايه بس��ياري از مفاهيم را ب��ا كاريكاتور 
و نقاش��ي آموزش مي دهد. جالب اينجاس��ت كه 
نروژ محيط زيستي ترين سيستم آموزشي جهان 
را دارد. مالحظ��ه محيط زيس��ت در بس��ياري از 
كتب درس��ي مقاطع مختلف نروژ ديده مي شود. 
موضوعات كتب درس��ي اين كشور حتي در سال 
آخر دبيرستان هم بسيار اندك ولي عمقي است 
و دانش آموزان را در چند ح��وزه محدود به طور 

گسترده آشنا مي كند. 
  عملي ترين دروس

كتب درسي در چين بيشتر بر پايه عملي بودن مطالب 
مي چرخ��د و موضوعاتي در اي��ن كتاب ها گنجانده 
مي  شود كه كاربرد آنها در زندگي جوانان محسوس 
باشد، ولي كتاب فيزيك آنها بسيار ساده و كاربردي 
است. آشنايي با كاركرد اوليه بس��ياري از تجهيزات 

خانگي و شهري براي آنها توضيح داده شده است. 
دفتر تأليف و برنامه ريزي كتب درس��ي وابس��ته به 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي، متولي تدوين و توليد 
كتاب هاي درسي ماست. آنها مدعي هستند كتاب ها 
را با رويكرد خالقيت و پرسشگري تغيير داده اند، اما 
محتواي كتاب ها اين را نشان نمي دهد. خروجي اين 
نهاد دهه هاس��ت كه از عدم خالقيت و پويايي رنج 
مي برد. گويا ظاهراً حتي زحمت استفاده از تجربيات 
كشورهاي موفق را هم به خودشان نمي دهند  وگرنه 
فارغ  التحصيالن مدارس ما پس از 12 سال تحصيل 
در آموزش و پرورش نبايد اين گونه كه اكنون هستند، 

باشند. 
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آغاز غير قانوني زندگي مشترك
كانون سردفتران ازدواج و طالق از مؤسسان دفاتر غيرمجاز شكايت كرد

پويش احسانه براي تأمين جهيزيه3 هزار نوعروس بي بضاعت
معاون اجتماعي بنياد احسانه در گفت وگو با »جوان«: تمام كاالهاي اهدايي بنياد بركت و احسانه وطني است

امپراتوری  فشل كتاب درسي در ايران
 محتواي كتب درسي ما خالقيت را از دانش آموزان ايراني گرفته است 

اين موضوع در مقايسه با متد آموزشي 2 كشور چين و نروژ بيشتر عيان مي شود

با صداي بلند و شمرده شمرده كار خود را شروع 
و جمالتي را بيان مي كند؛ جمالتي كه داماد هم 
عيناً آن را تكرار مي كند: »به نام نامي يزدان، تو 
را من برگزيدم...«. درس�ت ش�بيه مراسم عقد 
ازدواج مس�يحيان در كليس�ا كه پدر روحاني 
ما بين عروس و داماد اس�ت و در پاي�ان قرائت 
متن، دختر و پس�ر را زن و شوهر اعالم مي كند. 
دفاتر يا بهتر بگوييم سالن هاي اجراي اين گونه 
مراس�م كه از آن به عنوان دفات�ر الكچري عقد 
ياد مي ش�ود، ادع�ا مي كند عقد كاماًل ش�رعي 
بوده و به ثبت مي رسد. فقط به جاي قرائت متن 
عربي، به دليل بيگانه بودن با زبان، همان متن با 
شعر و ادبيات خوانده مي ش�ود، اما تخلف كاماًل 
مش�هود اس�ت و اين گونه دفاتر بدون ثبت كد 
سردفتري غيرمجاز محسوب مي شوند، موضوعي 
كه باعث شد كانون سردفتران ازدواج و طالق از 
مؤسس�ان اين دفاتر غيرمجاز ش�كايت كنند. 
داس��تان عقد آريايي از اينس��تاگرام شروع شد. 
بعدتر فيلم هاي زيادي در فض��اي مجازي از اين 
نوع عقد منتشر ش��د. ش��كل اجراي اين مراسم 
دقيقاً شبيه مراس��م عقد ازدواج مس��يحيان در 
كليساست. پدر روحاني كه مابين عروس و داماد 
قرار مي گيرد، كتابي در دست دارد و جمالتي را از 
روي آن مي خواند و عروس و داماد هم رو در روي 
هم آن را تكرار مي كنند و در پايان هم آنها را زن و 

شوهر اعالم مي كند. 
   ادعاي دفاتر عقد آريايي

اما مؤسسات، دفاتر و سالن هاي برگزاري اين مراسم 
بدون مجوز از كانون س��ردفتران يا صنف تاالردارها 
فعاليت دارند. برخي از آنها ادعا دارند عقد ش��رعي را 
انجام مي دهند و ازدواج را به ثبت مي رس��انند، فقط 
به جاي قرائت متن عربي، ترجمه آن عقد را به همراه 
اشعار حافظ و مثنوي موالنا اجرا مي كنند.  اما اين نوع 

عقد قانوني نيست؛ كانون سردفتران ازدواج و طالق 
از مؤسسان دفاتر غيرمجاز شكايت كرده است. علي 
مظفري رئيس كان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق، 
درباره گسترش دفاتر ازدواج و طالق هاي غيررسمي و 
با نماهاي شبيه به كليسا در برخي شهرها اظهار كرد: 
دريافت مجوز دفاتر ازدواج و ط��الق محدوديت ها و 
معذوريت هاي قانوني دارد و به همين دليل اخيراً شاهد 
هستيم افرادي اقدام به تأسيس دفاتر غيرقانوني ازدواج 

و طالق با عنوان »دفتر ازدواج شيك« كرده اند كه هيچ 
مجوز قانوني ندارند.  وي گفته است: در دفاتر رسمي 
ازدواج بايد مس��ائلي مانند حجاب اسالمي و پخش 
موسيقي رعايت شود، همچنين دفاتر رسمي ازدواج 
مجاز به تبليغات نيستند، اما اخيراً مشاهده شده است 
افرادي اقدام به تأسيس دفاتر غيرمجاز ازدواج كرده اند 
كه در اين دفاتر مراسم عقد به صورت مختلط برگزار 
مي شود و مسائل شرعي در اين اماكن رعايت نمي شود.  
رئيس كانون سردفتران ازدواج و طالق گفت: در تهران 
نزديك به ۳۰دفتر غيرمجاز ازدواج تأسيس شده است 
و در شهرهايي مانند مشهد، شيراز، اصفهان و كرج نيز 
گزارش تأسيس اين گونه دفاتر را دريافت كرده ايم كه با 
اقدامات انجام شده تمام دفاتر غيرمجاز در كرج پلمب 
شدند. مظفري بيان كرد: كانون سردفتران ازدواج و 
طالق از مؤسسان دفاتر غيرمجاز شكايت كرده است 
كه پرونده در شعبه ۸ بازپرسي دادسراي سعادت آباد با 

عنوان اتهامي جعل عنوان در حال رسيدگي است. 
   هشدار به زوج ها 

او در رابطه با رواج مراسم عقد ايراني در بين زوج هاي 
جوان تأكيد كرد: ما در قانون و ش��رع چيزي به نام 
عقد آريايي نداريم و دفاتري كه اين مراس��م را اجرا 
مي كنند، غيرمجاز هستند. . رئيس كانون سردفتران 
ازدواج و طالق مي گويد: عقدي كه در دفاتر ازدواج 
غيرمجاز انجام مي شود در هيچ جا ثبت نمي شود و در 

آينده براي زوجين مشكالتي را ايجاد خواهد كرد. 

كم نيس�تند نوعروس هايي كه به دليل نداشتن 
جهيزيه نمي توانند به خانه بخت بروند. جهيزيه 
اين نوعروس ها با معناي عام جهيزي�ه اي كه در 
ذهن هر يك از ما وج�ود دارد، فاصله زيادي دارد 
و به معناي وسايل مورد نياز براي آغاز يك زندگي 
مشترك است. اما حاال پويشي مردمي كليد خورده 
تا با تهيه جهيزيه اي ساده اين نوعروس ها را به خانه 
بخت بفرستند. پويش احسانه از سوي بنياد احسان 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( راه اندازي 
شده و بنا دارد در سال جاري با شناسايي زوج هاي 
بي بضاعت و ارائه 3هزار بسته جهيزيه، گامي را براي 
تسهيل ازدواج جوانان در مناطق محروم بردارد. 
چند سالي مي شود ستاد اجرايي فرمان امام اهداي 
جهيزيه به زوج هاي مناطق كم برخوردار را آغاز كرده 
است؛ محمد تركمانه معاون اجتماعي بنياد احسانه 

س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( با بيان اين مطلب به 
»جوان« مي گويد:»سال گذشته حدود 6 هزار جهيزيه 
با همكاري گروه هاي جهادي، مردم و بخشي هم از 
سوي خود بنياد احس��ان به خانواده ها و زوجين كم 
برخوردار اهدا شد. عالوه بر اهداي اين 6هزار جهيزيه 
هزار جهيزيه نيز با همكاري مساجد براي زوج هاي 
مناطق محروم تهيه و به آنهاد اهدا شد.« به گفته وي 
امسال هم در قالب پويش احسانه تهيه ۳هزار جهيزيه 

براي زوج هاي بي بضاعت هدف گذاري شده است. 
    راه هاي مشاركت در تأمين جهيزيه

اگر ش��ما هم مي خواهيد در اين كار خير مشاركت 
داشته باش��يد، راه هاي مختلفي براي اين مشاركت 
وجود دارد. تركمانه درباره راه هاي مشاركت مردمي 
در اي��ن ط��رح مي گويد:»عموم م��ردم مي توانند با 
ش��ماره گيري #4۰۳۰*، يا از طريق صفحه دنياي 

احسانه در اپليكيش��ن روبيكا و اي گپ، يا از طريق 
س��ايت https://ehsun. ir در تهيه جهيزيه براي 

زوج هاي بي بضاعت مشاركت داشته باشند. 
    جهيزيه اي ساده اما كافي و وطني 

اما آيا اين جهيزيه ها كفاف آغاز يك زندگي ساده را 
مي دهد و تازه عروس داماده��ا مي توانند با جهيزيه 
اهدايي بنياد احسانه زندگي شان را برپا كنند؟ معاون 
اجتماعي بنياد احسانه در پاسخ به اين سؤال »جوان« 
تصريح مي كند:»جهيزيه هاي اهدايي شامل 14قلم 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز براي شروع يك زندگي 
همچون گاز، جاروبرقي، پنك��ه، يخچال، تلويزيون، 
وسايل پخت و پز و. . است.« به گفته تركمانه تأكيد 
س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( و بيناد احسانه بر اين 
است كه تمام كاالهاي اهدايي اعم از جهيزيه، لوازم 
خانگي، وس��ايل ورزش��ي، ويلچرها و هر نوع كاالي 

حمايتي ديگري كه از سوي اين ستاد و بنياد احسانه 
اهدا مي شود، كاالهاي وطني و توليد داخل باشد تا 

حمايت از توليد كننده داخلي هم رقم بخورد. 
   تدبيري براي مشاركت غيرمادي 

اما راه ه��اي مش��اركت در پويش احس��انه تنها به 
مشاركت هاي مالي محدود نمي ش��ود. شما عالوه 
بر اينكه مي توانيد از راه هاي مختلف گفته شده در 
اين پويش مشاركت مالي داشته باشيد، مي توانيد 
با اشتراك هشتگ احسانه در فضاي مجازي در اين 
پويش شركت كنيد؛ بنياد احسان در اين پويش عالوه 
بر مشاركت مالي با استفاده از توسعه هشتگ احسانه 
راهي براي مش��اركت حداكثري همه عالقه مندان 
براي كمك به محرومان فراهم آورده و متعهد شده 
است، به ازاي هر 1۰۰ اشتراك يك جهيزيه به تعداد 

جهيزيه هاي خود اضافه كند. 

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. 
-----------------------------------------------------

  محمد نصوحي با انتش�ار اي�ن عكس نوش�ت: 26 مرداد 6۹ 
همه خن��دان نبودن��د، آزادگان كه مي اوم��دن؛ اومده ب��ود و عكس 
عزيزش رو نش��ون مي داد، التماس مي ك��رد كه اونو نديدي��ن يا اگه 
 خبري دارين بگين! اون روز خيليا اومدند ولي هنوز هم چش��م هايي 

در انتظار...!
-----------------------------------------------------

  س�لمان مقدم با انتش�ار اين عكس نوش�ت: يك��ي از قوانين 
 مت��روي نيوي��ورك اينه فق��ط در صورتي اج��ازه دارن سگ ش��ونرو 
بيارن تو قطار كه اندازه س��گ طوري باش��ه داخل كيفش��ون جا بشه 
وگرنه اجازه ندارن، خالصه خواس��تم بگم اونها هم ب��ه رعايت حريم 
 عمومي احترام ميذارن تا مزاحم ديگران نش��ن، قابل توجه قشنگاي 

مثاًل متمدن.
-----------------------------------------------------

  علي صدري نيا با انتشار اين عكس نوشت: روحاني گفته دولت 
به خبرنگاران اينترنت رايگان ميده؛ خب به مصطفي تاج زاده و همسرش 
تبريك مي گم كه بع��د از طرح ترافيك خبرن��گاري مي تونن اينترنت 

رايگان خبرنگاري هم بگيرن!
-----------------------------------------------------
  سيدپروز فتاح نوشت: جلسه خوبي با رئيس قوه قضائيه داشتم. 
گزارشي از تصرفات و تجاوز به حريم امالك بنياد، تعدد پرونده ها و اطاله 
دادرسي دادم. آقاي رئيسي بر تسريع در روند رسيدگي به پرونده هاي 
تضييع حقوق بيت المال در دوره جديد قوه و بنياد تأكيد و مقرر ش��د، 
دستور ويژه رسيدگي در اين امور صادركنند. ش��كر خدا راه هموارتر 

شده است.
-----------------------------------------------------

  مي�الد گودرزي نيا با انتش�ار اي�ن عكس نوش�ت:  االن اگر 
بپرسيم آقاي ميرمحمدعلي )داماد آقاي شمخاني(، چجوري توانسته 
از دي��وان عدالت اداري دس��تور موق��ت توقف اج��راي حكم تخريب 
ويالي چندين طبقه را بگي��رد، از »سرش��اخه هاي داخلي و خارجي 
خبرس��ازي هاي مغرضانه« محسوب مي ش��ويم؟! چند طبقه و چند 
 صد متر اضافه بناي اين ملك حكم تخريب دارد، ولي االن ماه هاس��ت 

بالتكليف است! 
-----------------------------------------------------

  حس�ين يكتا با انتشار اين عكس نوش�ت: پرواز رسم مرداني 
اس��ت كه پايش��ان روي زمين بند نيس��ت! هر جا تكليفي ب��ود؛ آقا 
مجيد رو در آس��مانش مي ديدي؛ دف��اع از حريم حرم در س��وريه تا 
 كمك به مردم س��يل زده خوزس��تان و گلس��تان. و آخر هم در پرواز 

پر كشيد... 
-----------------------------------------------------

  محمدصادق عابديني با انتشار اين عكس نوشت: شما بد صدا 
نيس��تيد، فقط مثل مهران مديري پولدار و مشهور نيستيد كه بتونيد 
كنسرت بذاريد و يه آهنگ مش��هور رو به بدترين نحو ممكن بخونيد 
و مردم باهات��ون همراهي كنن. كاري به اونهايي ك��ه رفتن پول دادن 
تا چنين صدايي رو بش��نون ندارم، اما وزارت ارش��اد جواب بده چرا به 

بازخواني ترانه يك زن آنور آبي مجوز داده؟!

معاون فني و عمراني شهرداري پايتخت خبر داد

 آسفالت دزدي در تهران 
با كمك عوامل شهرداري

در حالي كه در ش�هر تهران از تعداد كارگاه هاي بزرگ پروژه هاي 
عمراني كاس�ته ش�ده اس�ت، اين انتظار مي رفت اق�اًل اقدامات 
ريزعمران�ي در ش�هر توس�عه يابد. ح�اال در اي�ن بين ب�ه دليل 
بي توجهي ه�اي صورت گرفت�ه معاون فن�ي عمران ش�هرداري 
تهران از آسفالت دزدي در شهرداري خبر مي هد كه آسفالت هاي 
دزديده شده هم در ش�هرهاي اطراف تهران به فروش رفته است. 
صفا صبوري گفت: در آسفالت دزدي عوامل شهرداري نيز دخيل 
هستند. اين كم كاري در كنار سوءنظارت مزيد بر علت شده است 
تا در دوره مديريت جديد آس�فالت بيش�تر معابر پايتخت چهل 
تكيه يا چاله و چوله هاي ش�هري ص�داي رانن�دگان را در بياورد. 
  آسفالت مناسب عالوه بر اينكه تردد در شهر را راحت مي كند، سيماي 
معابر شهر تهران را هم جذاب می كند. اما حاال به دليل كم كاري و عدم 
نظارت در بخش فني و عمراني آسفالت معابر شهر داراي ترك و چاله 

چوله هاي بسياري است. 
عمر كم آسفالت به دليل كيفيت نامناس��ب مواد تشكيل دهنده آن و 
همچنين غيراصولي انجام دادن آسفالت، كاري كار را به جايي رسانده 
است، بيشتر معابري كه اخيراً آسفالت ش��ده اند هم نياز مند ترميم و 

لكه گيري باشند. 
آب ماندگي به روي آس��فالت در فصول بارش مشكل ديگري است كه 
صداي ش��هروندان و رانندگان را درآورده اس��ت. پستي و بلندي هاي 
آسفالت، معابر شهري را به خاكريزهاي جبهه هاي جنگ تبديل كرده 

است. 
با وجود اين همه مشكالت فقط در بخش آسفالت پايتخت، حاال معاون 
فني و عمراني شهرداري تهران از فروش آس��فالت رايگان و دزدي آن 
خبر مي دهد و مي گويد ك��ه دراين جرم حتماً عوامل ش��هرداري هم 
دخيل هستند و اگر عوامل شهرداري نباشند امكان اين آسفالت دزدي 

وجود ندارد. 
صفا صبوري درباره وضعيت آسفالت ريزي در شهر تهران و علت آسفالت 
شدن مجدد برخي معابر شهر در فاصله كمتر از يك  سال اظهار داشت: 
اكنون آسفالت هاي س��طح شهر تهران پنج تا شش س��ال عمر دارند، 
اما معيار رس��اندن كيفيت آسفالت به سقف 1۰ س��ال است. برخي از 
آسفالت ريزي هاي چندباره به دليل عمليات س��اخت و ساز است،  اما 

نمي شود كاري براي آن انجام داد. 
وي به خبرگزاري ايلنا گفت: نمي توانيم به مردم بگوييم جواز ساخت 
و ساز نگيريد، چون آسفالت هاي ما نو اس��ت، اما اگر چنين اتفاقي رخ 
دهد افراد را جريمه و پول زيادتري به دليل نو بودن آس��فالت ها از آنها 
دريافت مي كنيم، زيرا عوارضي كه دريافت مي ش��ود به نس��بت عمر 

آسفالت است. 
صبوري با اشاره به اينكه به دليل نبود كانال هاي تأسيساتي از اين قبيل 
مشكالت در شهر تهران وجود دارد، درباره آسفالت دزدي گفت:  اصاًل 
نمي گوييم خالف و دزدي نمي ش��ود، به ميزان ك��م و زياد اين امكان 
وجود دارد، ام��ا آماري از ميزان تخلفات در اين زمين��ه نداريم، اما اگر 
موردي اينچنيني وجود دارد ش��هروندان به ما منتق��ل كنند و با آن 

برخورد خواهد شد. 
معاون فن��ي و عمراني ش��هرداري ته��ران در ادامه به ي��ك نمونه از 
تخلفات در زمينه توزيع آس��فالت در سطح شهر اش��اره كرد و گفت: 
چند وقت پيش خبردار ش��ديم بخش��ي از آس��فالتي كه رايگان بين 
مناطق توزيع مي ش��ود، توس��ط فردي دزديده و در شهرهاي اطراف 
 تهران به فروش مي رسد كه حراست ش��هرداري در حال پيگيري اين

 ماجرا ست. 

  س��ازمان حج و زيارت اعالم كرد: ثبت نام اربعين از اول شهريورماه 
آغاز مي ش��ود. با وجود لغو ويزاي ع��راق براي ايراني ه��ا، اما خروج از 
كشور در اربعين به ثبت نام در سامانه سماح منوط شده است. وزارت 
كشور هم در همين رابطه اعالم كرده اس��ت، از دهم ماه محرم برابر با 
 1۹ش��هريورماه زائران اربعين به ش��رط ثبت نام قبلي، اجازه خروج از 

كشور را دارند. 
  مديرعامل ش��ركت مترو تهران و حومه با اش��اره ب��ه اينكه دولت 
مسئوليت ش��ركت قطارهاي حومه اي را در دست گرفته است، گفت:  
بودجه مترو پرند دولتي است، ولي رقم آن بسيار ناچيز بوده و برنامه ها 

به كندي پيش مي رود. 
  طرح 21۳ هزار اطعام در روز عيد غدير به همت ستاد اجرايي فرمان 
امام و با كمك گروه ه��اي مردمي براي توزي��ع در ۵۰نقطه محروم از 

14استان كشور كليد خورد. 
  دبيركل س��تاد مبارزه با موادمخدر با بي��ان اينكه حدود ۷۰درصد 
زنداني��ان مرتب��ط با مواد مخ��در هس��تند، گف��ت: توزيع كنندگان، 
خرده فروشان و معتادان متجاهر در يك چرخه هستند و بايد براي آنان 

به صورت يكجا تصميم گيري شود. 
  سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده كشنده ترين بيماري در جهان 
بيماري عروق كرونر است. اين بيماري كه بيماري قلبي ايسكميك قلبي 
هم ناميده مي شود، هنگامي رخ مي دهد كه رگ هاي خوني كه خون را 
به قلب مي رسانند، تنگ مي شوند. اين بيماري در صورت درمان نشدن 

مي تواند منجر به درد قفسه سينه، نارسايي قلبي و ورم مفاصل شود. 
  رئيس مركز مديري��ت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت اعالم 
كرد: در س��ال ۹۸ تاكن��ون 1۰ نف��ر در اثر گ��زش جان��وران زهري 
 فوت كرده اند ك��ه ۹ م��ورد عقرب گزيدگي و يك م��ورد مارگزيدگي

 بوده است. 
  در حالي كه رئيس پلي��س راهور ناجا معتقد اس��ت، اجراي طرح 
كاهش آلودگي ه��وا بيش تر با هدف كس��ب درآمد ب��وده نه كاهش 
آلودگي و ترافيك. اما رئيس كميس��يون عمران ش��ورا مي گويد، اگر 
هدف ش��هرداري هم درآمدزايي بوده بر عكس رخ داده و درآمدها هم 

كاهش يافته است. 
  مع��اون كل وزارت بهداش��ت گف��ت: م��ردم براي رس��يدگي به 
مشكالت خود هنگام مراجعه به بيمارس��تان ها اعم از نحوه برخورد، 
 تأمين اق��الم م��ورد ني��از و هزينه ه��اي دريافت��ي با س��امانه 1۹۰ 

تماس بگيرند. 
  خانه مينايي كه در انتهاي باغ همس��ر كامران ميرزا نايب السلطنه 
پسر سوم ناصرالدين شاه قرار دارد به موزه روايي تهران تبديل شد و قرار 

است در شهريور بهره برداري از آن آغاز شود. 
  دبي��ركل جمعيت مبارزه با اس��تعمال دخانيات ايران با اش��اره به 
ط��رح جامع مب��ارزه و كنترل دخانيات در كش��ور مصوب س��ال ۸۵ 
گفت: جهت الزام در اج��راي تمامي بندهاي اين قان��ون، بايد طوفان 
فكري و اطالع رس��اني ميان مس��ئوالن مربوط��ه، م��ردم و از جمله 
س��ازمان امور مالياتي به راه افتد تا بدين وسيله ش��هروند مطالبه گر، 
مس��ئوالن را ملزم ب��ه اج��راي تمامي بنده��اي قانون ك��رده و خود 
 نيز در كاه��ش مصرف ان��واع محص��والت دخاني با سياس��تگذاران 

همراه باشد. 
  مديركل مش��اركت هاي اجتماعي وزارت ورزش و جوانان آخرين 
وضعي��ت صدور شناس��ه س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان را تش��ريح 
كرد و گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون براي 2۰۰ س��ازمان مردم نهاد 
 در اي��ن ح��وزه اعتبارنام��ه از س��وي وزارت ورزش و جوان��ان صادر 

شده است. 

زهرا چیذري 
  گزارش 2

علیرضا سزاوار
  گزارش  یک


