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شاخصههايي براي تغيير محتواي
كتب درسي

به دنبال تذكرات مهم رهب��ر معظم انقالب در ديدار اخير با مس��ئوالن
آموزش و پ��رورش و طرح موض��وع «حفظيات غيرض��روري و مطالب
غيركاربردي» در كتب درسي ،الزم است بيان ش��ود كه ابعاد ،مؤلفهها
و شاخصهاي فراواني در تهيه محتواي كتب درسي كشور جا افتاده كه
تأكيد در رعايت آنها ميتواند پيامد گرانب��اري براي دانشآموزان به بار
آورد .برخي از آنها عبارتند از :روابط فكري ،چهار پرسش بزرگ ،استعاره /
اسطوره ،نقطه شيرين ،اليهبندي ،معقولي محتوا ،ميانبرهاي ذهني ،كنش
چرخش��ي ،تنظيم محتوا ،شاكلهزدايي/شاكلهسازي ،مكانيك و ابزارها،
واحدس��ازي و زنجيرهاي كردن ،اطالعات حش��و ،لقمهگيري مفهومي،
ايدههاي راكد ،چهار نوع دانش ،استبداد و خيانت دادهها.
هر كدام از اين مؤلفهها و ش��اخصها مبتني بر جهانبينيها ،فلسفهها،
نظريهها و داليل علمي ويژه خود است .نهادينه كردن اين ابعاد و مؤلفههاي
هويت حرفهاي در وزارت آموزش و پرورش ،تبیين جايگاه واقعي هويت
حرفهاي ،سياستگذاري جهت اصالح نظام و س��اختار وزارت آموزش و
پرورش به منظور اجراي برنامههاي ارتقای هويت حرفهاي ،افزايش آگاهي
ص هويت حرفهاي و بهبود هويت حرفهاي معلمان ،نيز
معلمان در خصو 
ضروري است .اعمال هر گونه اصالحاتي در امور علمي زمانبر ،بودجه خور
و فداكاريمحور بوده و عجله در آن خسرانآفرين خواهد بود.
در توضيح چند نمونه از اين مؤلفهها ميتوان اينگونه تصريح كرد :روابط
فكري ،به لزوم ايجاد و برقراري انواع روابط بين شاگرد و محتوا ميپردازد.
چهار پرسش بزرگ ،روي س��ؤاالت ذهني شاگردان كه از محتواي كتب
دارند و هرگز بر زبان نميآورند ،تأكيد ميكند .استعاره/اسطوره به جنس
محتوا و ضرورت لحاظ بزرگترين ابزار يادگيري در آنها ميپردازد .نقطه
شيرين به ايجاد نقطهاي در يادگيري ميپردازد كه سرجمع محتوا بايد به
آن برسد .اليهبندي از چيدمان محتوا و اليهبندي آنها ،حداقل در سه اليه
ضروري ،سخن ميگويد .معقولي محتوا به حديثي از پيامبر رحمت گرامي
اسالم اشاره دارد و تأكيد ميكند مطالب درسي بايد در حد عقول شاگردان
باش��د .ميانبرهاي ذهني يا ابزارهاي ذهنآويز به ض��رورت بيان و تكرار
نكات كليدي هر موضوع در مكانهاي مختلف دروس اشاره دارد .كنش
چرخشي به تهيه محتوا و رعايت دو نوع فعاليت (فعاليتهاي معطوف به
هدف و فعاليتهاي هدف كه بسيار مهم است) اشاره دارند.
اطالعات حشو از جنس مطالبي هستند كه قابل عمل نيستند و طوطيوار
و ب ه زور در حافظه وارد شدهاند .مطالب يا دادههاي خام خيانت پيشهاند
و به انسان خيانت و فهم انس��ان را كور ميكند .پروفسور زول در كتاب
«هنر تغيير مغز» ميگويد ،اگر شاگردان اين دادهها را به ايدهها ،طرحها،
برنامهها و اقدامات تبديل نكنند ،گرفتار پديده خيانت و استبداد اطالعات
خام ميشوند.
رعايت اين مؤلفهها در كنار س��اير مواردي كه بحث تخصصي پيرامون
آن مطالب جداگانهاي ميطلبد ،ميتواند به غناي محتواي درسي كتب
بیفزايد.
* دانشجوي دكتري مديريت آموزش

افزايش  2برابري ابتال به سرطان گوارش
در افراد جوان

فوقتخصص بيماريه�اي گوارش و كبد با اش�اره ب�ه افزايش دو
براب�ري ابتال به س�رطان گوارش در اف�راد جوان گف�ت :در ايران
طي چهار س�ال گذش�ته تنها  ۴۴هزار مورد ابتال به سرطان روده
ب�زرگ گزارش ش�ده كه در همي�ن مدت آم�ار ابتالي اف�راد زير
 ۵۰س�ال به س�رطان گوارش ،از  ۲۰۰ب�ه  ۴۰۰مورد رسيدهاس�ت.

رضا ملكزاده ،فوق تخصص بيماريهاي گوارش و كبد اظهار داشت:
يكي از موضوعات مهم و مربوط به بخش سالمت افراد مسئله سرطانها
است ،چراكه در حال حاضر در سراسر جهان سرطانها به طور كلي رتبه
دوم علت مرگ و مير را به خود اختصاص دادهاند.
وي با اشاره به اينكه بيماريهاي قلبي و عروقي در رتبه نخست و پس
از آن سرطانها رتبه دوم علت مرگ و مير افراد در جهان است ،افزود:
متأسفانه همزمان با پيري جمعيت سرطانها در حال افزايش است كه
البته نكته حائز اهميت در مورد سرطانها اين بوده كه بسياري از موارد
ابتال به اين بيماري قابل پيشگيري است.
اين فوق تخصص بيماريهاي گوارش و كبد با اشاره به اينكه سرطان
روده بزرگ يكي از س��رطانهاي ش��ايع در جهان محسوب ميشود و
رتبه س��وم س��رطان را در جهان به خود اختصاص دادهاست ،تصريح
كرد :در ايران هم روز به روز موارد ابتال به اين بيماري بيشتر شده و بر
همين اساس شعار هفته سالمت جهان به موضوع سرطان روده بزرگ
اختصاص يافتهاس��ت تا هم مردم و هم تيمهاي پزشكي بيشتر به اين
موضوع توجه كنند.
وي بيان داشت :در گذشته بيشتر افراد با سن باالي  ۵۰سال مبتال به
سرطان روده بزرگ ميشدند ولي امروزه سن ابتال به اين بيماري كاهش
يافته و در  ۱۰سال اخير افراد زير  ۵۰سال و جوان در كشورهاي مختلف
از جمله ايران نسبت به قبل بيشتر مبتال به اين بيماري شدهاند.
اين فوق تخصص گوارش و كبد با تأكيد بر اينكه انجام غربالگري به موقع
در درمان موفقيتآميز انواع سرطان از جمله سرطان روده بزرگ بسيار
حائز اهميت است ،ادامه داد :بر همين اساس توصيه ميشود همه افراد
باالي  ۵۰سال نس��بت به انجام آزمايش مدفوع و غربالگري از طريق
كلونوسكوپي اقدام كنند.
ملكزاده ادامه داد :كساني كه در خويشاوندان نزديك به خود موارد ابتال
به سرطان روده بزرگ داشتهاند ،ريسك باالتري در ابتال به اين بيماري
دارند ،بنابراين توصيه ميشود كه از س��ن  ۴۵سالگي يعني پنج سال
زودتر از ساير افراد نسبت به غربالگري اين بيماري اقدام كنند.

اقيانوسها
داغتر و اسيديتر از هميشه شدهاند!

اقيانوسه�اي جه�ان در س�ال  ۲۰۲۱از نظ�ر دم�ا و اس�يدي
ب�ودن ب�ه باالتري�ن ح�د از زم�ان ثب�ت ركورده�ا رس�يدهاند.

سازمان هواشناسي جهاني ( )WMOاعالم كردهاست كه اقيانوسهاي
جهان در سال  2021از نظر دما و اسيدي بودن به باالترين حد از زمان
ثبت ركوردها رسيدهاند و س��طح آنها به دليل ذوب يخهاي قطبي به
باالترين حد رسيدهاست« .پتري تاالس» ،دبير كل سازمان هواشناسي
جهاني ،در بيانيهاي گفت :اقليم زمي��ن دارد در برابر ديدگان ما تغيير
ميكند و گازهاي گلخانهاي ناشي از فعاليتهاي انساني ،براي نسلهاي
متعدد همچنان زمين را گرمتر خواهد كرد.
اين گزارش كه با عنوان «وضعيت اقليمي جهان» منتشر شده ،هشدار
ميدهد كه بشريت بايد تصاعد گازهاي گلخانهاي را شديدا ً كاهش دهد
يا با تغييرات بيش از پيش فاجعهبار در وضعيت اقليمي جهان روبهرو
شود .همچنين در سال  2021ميزان دياكسيد كربن و متان موجود در
جو زمين بيش از هر زمان ديگري در دوران صنعتي بودهاست.
باال آمدن سطح اقيانوسها ,اسيدي ش��دن درياها و داغتر شدن آنها
تأثيرات منفي را در تنوع زيستي آبزيان و امنيت غذايي انسانها دارد و
يك تهديد جدي براي ساحلنشينان محسوب ميشود.
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جنگجهانیگندم
سنگرخودکفاییبگیرید
اكونوميست :فاجعه غذا در حال آمدن است

«فاجعه غذا در حال آمدن اس�ت»؛ اين تيتري
است كه مجله اكونوميس�ت براي جلد خود در
نظر گرفته است و با تصوير از سه خوشه گندم كه
به جاي دانههاي گندم اسكلتهايي از سر انسان
را در خود جا داده ،تالش كرده عمق فاجعه را با
استخدام كلمه «فاجعه» در كنار تصوير اسكلت
سر انسان به مخاطب خود انتقال دهد .ريشههاي
اين فاجعه غذاي�ي در دنيا به جنگ روس�يه با
اوكراين باز ميگردد .جنگ اوكراين به سيستم
غذايي جهان آسيب زدهاس�ت؛ سيستمي كه
پيشتر در اث�ر ش�يوع كرونا ،تغيي�رات آب و
هوايي و ش�وك قيمتهاي انرژي ضعيف شده
است .از ابتداي س�ال  2022قيمت گندم رشد
 53درصدي داش�ته و تنها در ي�ك روز در ماه
مي 6درصد به اين رقم افزوده شدهاست .دبير
كل سازمان ملل هم هش�دار داده طي ماههاي
آينده ممكن است با كمبود جهاني مواد غذايي
مواجه شويم كه ميتواند سالها طول بكشد .در
چنين شرايطي و در حالي كه نگراني از قحطي
و فاجعه جهاني به تمام دنيا تسري يافتهاست،
شايد تنها راهكار خودكفايي در توليد غالت و
محصوالت استراتژيكي همچون گندم باشد كه
ميتواند ما را از تبعات جهاني اين بحران نجات
دهد .اين در حالي اس�ت كه بهرغم دس�تيابي
به خودكفايي گندم بيمهري و حتي تمس�خر
مس�ئله خودكفايي در غالت از س�وي افرادي
همچون عيس�ي كالنت�ري ك�ه در دولتهاي
گذشته پس�تهایی همچون وزير كشاورزي،
مشاور معاون اول دولت در امور آب و كشاورزي
و رئيس سازمان محيطزيست را بر عهده داشت،
موجب ش�د دوباره در اي�ن زمينه ب�ه واردات
وابسته شده و از تالطمهاي جهاني متأثر شويم.

رهبر معظم انقالب همواره بر بحث خودكفايي در
محصوالت استراتژيك كشاورزي همچون گندم
تأكيد ويژهاي داش��تند .امس��ال نيز در سخنراني
نوروزي خود با تأكيد بر اين مسئله فرمودند«:مسئله
كشاورزي و دامداري بسيار مهم است و كشور بايد
در محصوالت پاي��ه غذايي همچ��ون گندم ،جو،
ذرت ،خ��وراك دام و دانههاي روغن��ي به امنيت
كامل و خودكفايي الزم دس��ت پيدا كند ».وقتي
گزارشهاي جهاني درباره كمبود غذا را مشاهده
ميكنيم و وقتي ميبينيم مجله اكونوميست تيتر
اصلي و ط��رح روي جلد خود را ب��ه فاجعه غذايي
اختصاص دادهاست ،بيشتر به اهميت تأكيد رهبري
بر خودكفايي در محصوالت غذايي پايه پي ميبريم.
با توجه به تأكيدات رهبر انقالب ،شرايط تحريم و
جنگ اقتصادي و همچنين وضعيت جهان و جنگ
روس��يه و اوكراين و افزايش شديد قيمت جهاني
مواد غذايي كش��ور چارهاي جز دس��تيابي به اين
سياستها ندارد.
اهميت خودكفاي�ي در توليد محصوالت
استراتژيك همچون غالت
تولي��د گندم مهمتري��ن بخش زراع��ت و اقتصاد
كش��اورزي اس��ت كه همه كش��ورها متناس��ب
ب��ا مزيتهاي طبيعي و نس��بي ت�لاش ميكنند
جديتري��ن و دقيقترين حماي��ت را از توليد اين
محصول بكنن��د تا ركن مه��م امني��ت غذايي را

حفاظ��ت نمايند .گندم بيش��تر از ه��ر محصول
ديگري در دنيا كش��ت ميش��ود .به طور متوسط
در  ۲۲۰ميليون هكتار كشت و  ۷۵۰ميليون تن و
تقريباً در همه كشورها توليد ميشود و بر اساس آمار
فائو ،كشورهاي چين ،هند ،امريكا ،روسيه ،فرانسه
و كانادا از توليدكنندگان عمده گندم و كشورهاي
عمده صادركننده گندم هم اتحاديه اروپا ،امريكا،
استراليا ،كانادا ،آرژانتين و روسيه هستند.
به همين خاطر هم جنگ روس��يه و اوكراين روي
مس��ئله تأمين غذا در دنيا تأثير بسيار گستردهاي
داشتهاست .در عين حال توليد گندم را نبايد تنها
از منظر اقتصادي بررسي كرد ،چراكه اين محصول
نقش و جايگاه بسيار بااليي در امنيت غذايي دارد
و محصول راهبردي محسوب ميشود و روزانه ۴۴
تا  ۴۵درصد انرژي دريافتي و  ۴۰درصد پروتئين
مصرفي افراد از طريق گندم تأمين ميشود.
گزارشي از فاجعه غذايي در دنيا
طبق گ��زارش اكونوميس��ت ،ص��ادرات غالت و
دانههاي روغن��ي اوكراين عمدتاً متوقف ش��ده و
صادرات روس��يه نيز مورد تهديد قرار گرفتهاست.
اين دو كش��ور مجموعاً  12درصد تجارت جهاني
كال��ري را در اختيار دارند .از ابتداي س��ال 2022
قيمت گندم رش��د  53درصدي داش��ته و تنها در
ي��ك روز در ماه مي 6درص��د به اين رق��م افزوده
شدهاست.
دبير كل س��ازمان ملل هش��دار داده طي ماههاي
آينده ممكن اس��ت با كمبود جهاني مواد غذايي

مواجه ش��ويم كه ميتواند س��الها طول بكشد.
قيمت باالي كاالهاي اساس��ي تعداد افرادي را كه
نميتوانند مطمئن باشند به غذاي كافي دسترسي
پيدا كنند از  440ميليون نف��ر به  1/6ميليارد نفر
افزايش دادهاست .حدود  250ميليون نفر در آستانه
قحطي هستند .اگر جنگ اوكراين ادامه پيدا كند
و عرضه مواد غذايي از روس��يه و اوكراين محدود
ش��ود ،صدها ميليون نفر ديگر دچار فقر خواهند
شد ،ناآراميهاي سياسي گسترش پيدا خواهد كرد
و كودكاندچار نقصان ميشوند و مردم گرسنگي
ميكشند.
پيشبيني اكونوميست از بروز فاجعه غذا در دنيا در
حالي است كه طي يكي دو سال اخير و حتي قبل
از بروز جنگ اوكراين ،به دليل بروز خشكساليهاي
شديد در بسياري از مناطق دنيا و همچنين شيوع
ويروس كرونا ،شاهد رش��د روزافزون قيمت مواد
غذايي و غالت در دني��ا بوديم ،به گونهاي كه بانك
جهاني آذر ماه سال گذشته در گزارشي از رشد تا
100درصدي قيمت  22كاالي اساسي و كشاورزي
در دنيا خبر دادهبود.
بر اس��اس گزارش اخير فائو كش��ورهاي در حال
توس��عه بهويژه آنهايي كه ب��ه واردات مواد غذايي
وابسته هستند مثل كش��ورهاي آفريقايي ،مصر و
هند در معرض خطر تورم قيمت باالي مواد غذايي
قرار دارند .حتي اقتصادهاي ثروتمندي مثل امريكا،
استراليا و فرانسه نيز با چالشهايي براي مقابله با
تورم مواجه شدهاند.

ركورد قيمت غذا در دنيا
طبق آمارهاي اي��ن س��ازمان بينالمللي قيمت
مواد غذايي در ماه مارس در جه��ان ركورد زده و
تحليلگران را واداشتهاس��ت ،پيشبينيهاي خود
را از چش��مانداز ب��ازار مواد غذاي��ي جهان اصالح
كنند .متوس��ط قيمت مواد غذاي��ي در ماه آوريل
در جهان  30درصد بيش��تر از مدت مش��ابه سال
قبل بودهاست.
در چنين شرايطي به جاي تالش براي استفاده از
ظرفيتهاي داخلي و رسيدن به خود كفايي ،برخي
مسئوالن كشورمان موجب شدند در حالي كه ما
توانسته بوديم پيش از اين به خودكفايي در توليد
گندم دست پيدا كنيم ،در حال حاضر در بسياري
از زمينهها دچار وابستگي هستيم و اين وابستگي
به معناي تأثيرپذيري از بحراني است كه در دنيا در
حال رخ دادن است!
در بين محصوالتي كه خودكفاي��ي در توليد آنها
در طول س��الهاي پيدرپي ب ه عن��وان يك اصل
راهبردي در كش��ور مورد توجه قرار گرفته ،سال
 ۱۳۸۳اين هدف براي گندم تحقق يافت اما در سال
 ۱۳۸۸با واردات بيش از  5/4ميليون تن گندم ،به
چهارمين واردكننده بزرگ اين محصول در جهان
تبديل شديم و از سال  ۱۳۹۵تا  99بار ديگر روند
خودكفايي ادامه يافت ،اما در حال حاضر در توليد
اين محصول استراتژيك خودكفا نيستيم و طبق
گزارش شركت بازرگاني دولتي ايران ،سال گذشته،
 ۷ميليون و  ۷۵هزار تن گندم به ارزش  ۲ميليارد
و  ۴۸۶ميليون دالر بودهاست .اين وابستگي مجدد
شايد به واس��طه تفكر و عملكرد برخي مسئوالن
باش��د .افرادي همچون «عيس��ي كالنتري» كه
در دولت دوازدهم مع��اون رئيسجمهور و رئيس
سازمان حفاظت محيطزيست كشور بود ،از جمله
كساني اس��ت كه سياس��تهاي نظام را در عرصه
خودكفايي زير سؤال برد و با ديده مضحكانه بدان
اشاره ميكرد .وي در دولتهاي هاشمي و خاتمي
سه دوره نيز وزير و عهدهدار وزارت كشاورزي بود و
در دولت اول روحاني(يازدهم) نيز مشاور معاون اول
دولت در امور آب و كشاورزي بودهاست.
بهروزرس�اني كش�اورزي راه�كار توليد
محصول همراه با مديريت آب
ش��ايد يكي از بهانهها براي تمسخر خودكفايي در
توليد محصوالت اس��تراتژيكي همچون گندم به
واسطه خشكي و كم آبي ايران باشد ،اين در حالي
است كه دس��تيابي به اين خودكفايي نيازمند به
روزرساني و علمي كردن روشهاي كشاورزي است.
محمدرضا محبوبفر هم در گفتوگو با «جوان» با
تأكيد بر منسوخ شدن كشاورزي ايران ميگويد«:ما
بيش��ترين پرت آب را داريم .دو كش��ور عربستان
امارات و حتي كوي��ت مقدار بارندگيش��ان يك
سوم ايران است ،اما اين كشورها در بيابانهايشان
براي جلوگيري از پيش��رفت بيابان كش��ت و زرع
ميكنند و با استفاده از به روزترين تكنولوژي دنيا
در كشاورزي بيابان زدايي ميكنند و خودشان به
صادركننده تكنولوژي آب تبديل شدهاند ،آن هم
در شرايطي كه بارندگي آنها يك سوم ايران است.
در رژيم صهيونيستي هم منابع آب قابل دسترسش
بسيار كم است ،اما تبديل به صادركننده تكنولوژي
و فناوري است».

فناوري سبكسازي ساختماني ايران 20درصد بهتر از اروپا
تكنولوژي جديد محققان ايراني در ساختمانسازي در  8استان با موفقيت عملياتي شدهاست

محقق�ان ايراني
گزارش 2
براي نخستينبار
عليرضا سزاوار
در جهان ،فناوري
جديدي را در صنعت س�اختمان با نام تجاري
كانتون ( )Contunnثبت اختراع كردند .اين
فناوري باعث سبكس�ازي و توان عايقكاري
بهت�ر در س�اختمانهاي مختل�ف ميش�ود.
آزمايش اين فناوري در دانش�گاههاي معتبر و
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ثابت
كرده كه  20درصد از فناوري اروپايي بهتر است
كه در كشور زلزلهخيز ايران اهميت زيادي دارد.

در ساختمانس��ازي كنوني اس��تفاده از مصالح
س��نتي مثل آجر ،س��نگ ،بلوك س��فالي و بتن
سيماني رواج بس��يار زيادي دارد .اين مصالح به
عنوان عايق حرارتي و صوتي معايب زيادي از خود
نشان دادهاند .متوليان ساخت و ساز هم نسبت به
حل اين مشكل جديتي زياد از خود نشان ندادهاند.
ساخت خانه با كيفيت پايين ما را در برابر حوادثي
چون سيل و زلزله هم آسيبپذير ميكند.
باالتر از فناوري آلمان و ايتاليا
در اي��ران خدم��ات فن��ي و مهندس��ي در حوزه
ساختمانسازي توس��عه زيادي داشتهاست .در
س��الهاي اخير ،فناوريهاي جدي��د در صنعت
ساخت و س��از ،مصالح جديدي هم در اين حوزه
توليد كردهاس��ت .در حوزه س��اختمان سازي،
سبك كردن وزن س��اختمان و ايجاد عايقهاي
حرارتي  -رطوبتي مناسب ،عالوه بر صرفهجويي

حسین سروقامت

اقتصادي در مقابل حوادث بيروني هم ب ه پايداري
سازه كمك ميكند.
در نتيج��ه سبكس��ازي س��اختمان راهي براي
جلوگيري از خس��ارات ناش��ي از خرابي ،كاهش
هزينهها ،پايدارسازي بيشتر سازه به خصوص در
مقابل بالياي طبيعي است.
كش��ورهاي آلمان و ايتاليا فناوريهاي مختلفي
براي كاه��ش وزن بتني س��قف اب��داع كردهاند.
مدتهاست كه برخي ش��ركتهاي ايراني هم با
پرداخت هزينه ،نس��بت به اخذ نمايندگي آنها و
ورود اين تكنولوژيها به كشور اقدام كردهاند .فوايد
اين فناوريها هم موجب شده كه سازندگان از اين
روشها استقبال كنند .اكنون محققان ايراني براي
نخستينبار در جهان فناوري جديدي را در صنعت
ساختمان با عنوان «دال بتني حفرهدار دو طرفه»
با نام تجاري كانت��ون ( )Contunnابداع و ثبت
اختراع كردهاند .محصول اين فناوري دانشبنيان
باعث سبكس��ازي و ايجاد دهانههاي بزرگ در
ساختمانها با كاربريهاي مختلف ميشود.
مناسب با اقليم زلزلهخيز ايران
مديرعامل ش��ركت فناور «آبراك طرح» درباره
زمين��ه فعاليت اي��ن ش��ركت فن��اور در بخش
ساختمانسازي به خبرگزاري صدا و سيما گفت:
از آنجايي كه كاهش وزن ساختمان عامل مهمي
در مقاومت س��ازه در زمان وقوع زلزله است ،هر
تالشي براي كاهش وزن ساختمان ميتواند بسيار
ارزشمند باشد.
علي بهاور افزود :فناوري ابداع ش��ده توسط اين

مجموعه با توجه به مدلسازيهاي كامپيوتري و
تستهاي آزمايشگاهي كه همگي در دانشگاههاي
معتبر و مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي
انجام شدهاست ،نشان ميدهد اين روش ميتواند
وزن اسكلت ساختمان را تا حدود  ۲۰درصد نسبت
به فناوريهاي اروپاي��ي كاهش دهد و اين امر در
كشور زلزلهخيز ايران از اهميت بسزايي برخوردار
است .مدير عامل شركت آبراك طرح تصريح كرد:
با توجه به عملكرد بهتر اين فناوري ابداعي نسبت
به نمونههاي خارجي ،نس��بت به ارائه اظهارنامه
بينالمللي ثبت اختراع ( )PCبه كشور سوئيس
اقدام كردي��م .با ثبت آن در كش��ورهاي مختلف
عالوه بر جلوگيري از كپيبرداري ،براي كش��ور
نيز ارزآوري خواهيم داش��ت .بهاور درباره اينكه
چه حمايتهايي تا كنون از ش��ما در اين زمينه
شدهاست ،افزود :با توجه به اينكه شركت ما يك
شركت فناور و داراي ثبت اختراع است .مركز رشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب فضايي را
براي استقرار تيم تحقيق و توسعه شركت با هزينه
پايين به ما اختصاص داد .ولي درخواستهاي ما
براي امكانات حمايتي ديگ��ر از نهادهايي مانند
معاونت فناوري رياست جمهوري و كانون پتنت
ايران به جايي نرسيد.
درد دلهاي يك كارآفرين
مدير عامل ش��ركت آبراك طرح گف��ت :در حال
حاضر اين تكنولوژي با س��رمايه ش��خصي ،تمام
مراح��ل تحقيق و توس��عه ،ثبت اخت��راع ،انجام
آزمايشه��اي مختلف ،اخ��ذ تأييديههاي الزم،

ساخت نمونه اوليه ،تجاري سازي ،ساخت قالب
تزريق و توليد انبوه را پش��ت سرگذاش��ته است.
خوشبختانه مورد اس��تقبال زيادي هم از طرف
سازندگان قرار گرفته و در هشت استان كشور و
در بيش از  ۳۰طرح عملياتي شدهاست.
بهاور يادآور شد :با توجه به شرايط سخت اقتصادي
و تمام شدن ذخاير مالي شركت ،در حال حاضر با
وجود تقاضاي زياد بازار ،قادر به تأمين همه نياز
صنعت ساختمان نيستيم .اين در حالي است كه
اگر سازمانهاي مربوطه حمايتهاي الزم را از ما
ميكردند ،ميتوانستيم براي كشور ارزآوري بسيار
بااليي داشتهباشيم .در حال حاضر صادرات ما فقط
منحصر به اقليم كردستان است .اين فناور خاطر
نشان كرد :در يك سال اخير س��رمايهگذارهاي
ش��خصي زيادي براي مش��اركت در اين شركت
ابراز تمايل كردهاند ،ولي از آنجايي كه درخواست
قسمت زيادي از سهام ش��ركت را دارند ،براي ما
و همكاران بس��يار ناراحتكننده است كه سهام
شركت را در اين مقطع كه زمان شكوفايي آن است
از دست بدهيم .بهاور افزود :ما با اميد به خدا پا به
اين عرصه گذاشتيم و تا اين مرحله پيش رفتهايم و
به اميد خداوند و با پشتكار همكاران اين مرحله را
هم پشت سر خواهيم گذاشت و فقط از مسئوالن
توقع همكاري و دلسوزي بيشتر براي شركتهاي
فناور را داريم.
گفتني است اين فناوري همچنين باعث ميشود تا
بتوان فاصله بين ستونها را افزايش و آزادي عمل
بيشتري را براي طراحان و معماران فراهم كرد.
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«نه يك تومان پول حرام وارد زندگيمش�ده ،نه ريالي از بانكي
وام گرفتهام .به درستي زندگي كرده و كارهاي عجيب و غريب
در كسب من نبودهاست.
دوستان زيادي داشتهام كه برخي رفتارهايشان باعث رنجش
من ميشد . . .بازيهاي شرطي و گرايش بــه الكل از آن جمله
است!
من كه حتي از س�يگار فراري بودم ،دوس�تانم را از اين عادات
ناس�الم برحذر ميداش�تم .دلخوريهايي پي�ش ميآمد ،اما
اينها خ�ط قرمز من بود .ثروت ش�ايد امكانات بس�ياري براي
خوشگذراني به ش�ما بدهد ،اما نبايد سالمت و ش�رافتتان را
قرباني كند.
قرار است ثروت به خوبيهايتان اضافه كند ،نه اينكه شخصيت
شما را به تاراج ببرد.
اگر مراقب نباش�يد ،روزي پي خواهيد برد ك�ه ثروتمندتر از
ديروزيد ،ولي جسم و جانتان فرسوده و از بين رفته است».
سخناني آكنده از باور؛ از احمد قبائيان . . .صاحب مدرنترين
كارخانه آجر ايران!

عاديسازي ضمني شرب خمر
در پوشش تبليغ شكالت!

ي�ك ش�ركت شكالتس�ازي ايران�ي ،ش�كالتي با بس�تهبندي
مش�ابه مش�روبات الكل�ي روان�ه ب�ازار كرد هاس�ت.

شركت ش��كالت پ...كه با نام تجاري شناختهش��ده فـ ....محصوالت
خود را توليد ميكند ،اخيرا ً با تقليد از برخي ش��ركتهاي غربي اقدام
به بستهبندي شكالت با طرح مشابه بطري مشروبات الكلي کردهاست.
گفتني است اين ش��كالتها هيچ تفاوتي با ش��كالتهاي توليدشده
پيش��ين اين ش��ركت ندارد ،اما اينب��ار در بس��تهبندياي كه مغاير
ارزشهاي اسالمي و به نوعي مروج نوشيدنيهاي حرام است ،به بازار
عرضه شدهاند .پيش از اين ،برخي شركتهاي معروف شكالتسازي
غربي ب��راي افزايش ف��روش خود اق��دام به چنين بس��تهبنديهايي
کردهبودند كه روشن اس��ت اين اقدام در ايران و با توجه به ارزشهاي
اسالمي حاكم بر جامعه ما پذيرفتني نيست.
به نظر ميرسد نهادهاي نظارتي بايد با ورود قاطعانه به مسئله ،مانع از
عاديسازي اين موضوع قبيح و منافي شريعت اسالمي شوند .روزنامه
«جوان» آمادگي دارد اطالعات بيش��تري از اين محصول و ش��ركت
توليدكننده آن در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.

افزايش  ۲۰درصدي پذيرش
دانشجوي پزشكي در مناطق محروم

وزي�ر بهداش�ت ،درم�ان و آم�وزش پزش�كي از بوميگزين�ي
دانش�جويان دس�تياري تخصص�ي و تفوي�ض اختي�ار
ج�ذب دانش�جوي دس�تياري تخصصي به اس�تانها خب�ر داد.

بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه
اختيار جذب دانشجوي دستياري به استانها داده ميشود ،در اجالس
رؤساي دانشكدهها و دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اظهار كرد:
امسال گزينش و جذب دانشجوي دستياري تخصصي شرايط ويژهاي
يافته و در پذيرش دستياري بوميگزيني ميشود تا متخصصان پس از
آموزش و فارغالتحصيلي براي ارائه خدمت به محل خود بازگردند.
وي اعالم كرد :ظرفيت پذيرش دانش��جو در مناط��ق محروم  20درصد
افزايش يافته و از  8هزار به  9600دانش��جو افزايش مييابد .عيناللهي
از رؤساي دانشگاهها خواس��ت با كمك خيرين و سرمايهگذاران ساخت
خوابگاههاي دانش��جويي و متأهلي را افزايش دهن��د و تأكيد كرد :نظام
سالمت بايد در مسئله افزايش جمعيت منسجم ،كارآمد و مؤثر عمل كند.
وي با اشاره به دغدغههاي رهبر معظم انقالب اسالمي درباره جمعيت و
پيام اخير ايشان يادآور شد«:قرارگاه عملياتي جمعيت» به منزله يك ستاد
بايد در هر دانشگاه علوم پزش��كي كشور تشكيل شود و اقدامات عملي و
نتايج حاصله را به طور مستمر و منظم به وزارتخانه اعالم كند.

رئيس سازمان مدارس غير دولتي گفت :افزايش خودسرانه شهريهها
تخلف است و مديران مدارس موظفند تا زمان اعالم شهريه مصوب جديد
طبق نرخ سال تحصيلي جاري از خانوادهها شهريه دريافت كنند.
دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت كش��ور با بي��ان اينكه ايران
در «پيچ تاريخي تحوالت جمعيت��ي» قرار دارد ،گف��ت :تقريباً همه
شاخصهاي جمعيتش��ناختي كش��ور ،ركوردهاي حداقلي را ثبت
كردهاند.
معاون درمان وزارت بهداش��ت ادامه داد :در حال حاضر در كش��ور
حدود  ۱۵۰هزار تخت بيمارستاني و بيش از  ۱۴هزار تخت  ICUداريم
و از نظر  PIC Uيا  ICUاطفال در كشور مشكل داشتيم كه با همت دولت
و وزارت بهداشت اين تختها تقريباً به دو برابر در حال افزايش است.
شهردار تهران گفت :شهرداري با ارگانهاي نظامي و انتظامي براي
آزادسازي زمينهاي شهري به نفع مردم تعامل دارد و اين كار از طريق
ارگانهاي مختلف پيش ميرود.
رئيس مركز ملي پيشبيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا با
بيان اينكه در برخي نقاط كشور وزش باد شديد و رگبار و رعد و برق و
وزش باد شديد و گرد و خاك رخ خواهد داد ،از تشكيل توده گرد و خاك
طي روز گذشته در كشور عراق و كاهش كيفيت هوا در استانهاي واقع
در شمال غرب ،غرب ،جنوب غرب و به تدريج مناطق جنوب ،مركز و
استانهاي واقع در دامنههاي جنوبي البرز مركزي خبر داد.
معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران از اصالح  ۹۸تقاطع ناقص
در بزرگراههاي تهران خبر داد كه با اين اصالح مسير تهراني ها۷۲۳ ،
كيلومتر كمتر ميشود.
در پي هشدار سازمان جهاني بهداش��ت مبني بر احتمال گسترش
بيماري عفوني و واگيردار آبل��ه ميمون ،موارد ت��ازهاي از ابتال به اين
بيماري در دو كشور ديگر اروپايي شناسايي شد.

