
ادامه از صفحه اول
يكي از مش��كالت جدي نظام آموزشي، تقلب 
است. از ساليان دور تقلب بخش جدا نشدني از 
نظام آموزشي بود. در دو سال اخير و با مجازي 
شدن آموزش ها و رونق وسايل تسهيلگر تقلب، 
تقلب بيشتر هم شده است. در اين ميان مدارس 
هم به فكر كارآگاه بازي هستند كه چگونه اين 
تقلب ها را كش��ف و خنثي كنند. اوج تقلب ها، 

حاال به كنكور هم كشيده شده است. 
 بهاي بيشتر آموزش از ارزيابي

واقعيت اين است كه ساختار جامعه ما افراد را 
به رقابت به هر قيمتي تش��ويق مي كند و سوق 
مي دهد. در نظام آموزشي ما كارنامه بسيار مهم 
است. اين ش��يوه موجب ش��ده دانش آموز اين 
هدف را داشته باش��د كه به هر طريقي كه شده 

بايد به نتيجه عالي رسيد. 

يكسري از والدين هم از فرزندانشان هميشه اين 
را خواس��ته اند كه به هر طريق ممكن به نتيجه 
عالي دس��ت پيدا كنند. اين والدين هميش��ه 
هم فرزندانشان را با ديگران مقايسه مي كنند. 
دانش آموز هم كه نمي خواهد مدام از والدين اين 
نوع درخواست را ببيند، چاره اي ندارد كه دنبال 

راهي ميانبر باشد. 
از گذشته هم اين معضل وجود داشته كه معلمان 
به دليل عدم نتيجه و تنبلي دانش آموز، خواستار 
ديدار ب��ا والدين و تذكر ب��ه خانواده ها بوده اند؛ 
رفتاري كه در تخريب روح و روان دانش آموزان 
تأثير دارد و سيس��تم آموزش��ي اين مسئله را 
ناديده مي گيرد.  بهتر اس��ت م��دارس به جاي 
اينكه انواع سيستم هاي جاسوسي و مراقبت هاي 
ويژه را تقويت كنند، كمي از بار نتيجه كم كرده و 

به آموزش بيشتر از ارزيابي بها بدهند. 

 تقلب اعتيادآور است
كم نيستند دانش آموزاني كه در ايام امتحانات، 
تقل��ب مي كنند. همچني��ن درص��د بااليي از 
دانش آموزان، تكاليف درس��ي خ��ود را از روي 
تكاليف همكالسي هايشان كپي مي كنند و حتي 
برخي نيز بدون آنكه متوجه شوند، در مقاالت 

خود سرقت ادبي دارند. 
اكثر دانش آموزان حتي آنهايي كه نمرات خوبي 
دارند و ش��اگرد ممتاز محس��وب مي شوند نيز 
گاهي به تقلب روي مي آورند، چراكه معتقدند 
تالش زي��ادي كرده اند و بايد به هر روش��ي كه 

شده، خود را در صدر نگه دارند. 
اين افراد هميش��ه اين نكته را مدنظر دارند كه 
به خاطر يك امتحان س��خت و چالش��ي نبايد 
جايگاه خود را خ��راب كنند. واقعيت تلخ اينكه 
تقلب اعتيادآور است. اگر دانش آموزي يك بار 

از طريق تقلب موفق به كسب نمره   خوبي شود، 
ديگر نمي تواند با فكر خ��ودش امتحان دهد و 

خواه و ناخواه به تقلب كشيده مي شود. 
باره��ا ب��ه دانش آم��وزان در مدرس��ه گفته 
شده اس��ت كه تقلب نوعي دزدي اس��ت، اما 
تأثيري نداشته است، يعني فرد متقلب همچون 
فردي كه دزدي مي كند دچار اضطراب، ترس و 
پنهان كاري مي شود، چراكه به حقوق ديگران 
تجاوز كرده و بدون هيچ تالشي، به يك باره به 

نتيجه   دل خواهش رسيده است.
 موفقيت با تقلب كوتاه مدت است

در اين خصوص يك جامعه شناس به »جوان« 
گفت: پاسخ به اين سؤال سخت است و اينكه 
چرا دانش آموزان رو به تقلب مي آورند، داليل 
پيچيده اي دارد. دانش آم��وزان تقلب را نوعي 
زرنگي ب��ه حس��اب مي آورن��د. مخصوصاً آن 
دس��ته از افرادي كه اهل مطالعه نيس��تند و 
قصد آماده شدن براي رقابت را به صورت جدي 

ندارند. 
عماد افروغ اف��زود: محيط آموزش��ي بايد يك 
فضاي باز و آزاد براي دانش آم��وز ايجاد كند تا 
دانش آموز ترس از نتيجه گرفتن نداشته باشد. 
اين فضاي راحت و آزاد آموزشي به دانش آموز 
جسارت و خالقيت هم مي دهد. يعني يك فرد 
خالق كسي اس��ت كه به سمت تقلب نمي رود. 
نظام آموزش��ي ما بايد از ش��يوه قديمي حفظ 
كردن به ش��يوه مدرن كارآفرين و خالق كردن 
حركت كند. دانش آموز باي��د بداند كه با تقلب 
كردن به جايي نمي رسد يا اگر هم برسد، خيلي 

كوتاه مدت است. 
 در اي��ن خصوص به گفته برخي روانشناس��ان 
درست اس��ت كه تقلب كاري ناشايست و آغاز 
كارهاي خالف ديگر است، اما تعبير دزدي براي 
آن اندكي سنگين اس��ت و بهتر است تقلب را 

شبيه به دروغ دانست. 
روانشناسان معتقدند زماني كه ما پيام روشني 
از تقلب به دانش آم��وزان نمي دهيم و برخورد 
قاطعي در برابر تقلب دانش آموزان نداريم، نبايد 
انتظار داشته باشيم كه آنها تقلب نكنند. بنابراين 
الزم اس��ت از همان س��نين پايين، خانواده ها 
و مربي��ان به گونه اي حس��اب ش��ده، در مورد 

ناشايست بودن تقلب با آنها صحبت كنند. 
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تهيه سند احياي جنگل هاي زاگرس

۳۰ درصد افراد شاغل در كشور دچار بيماري هاي شغلي هستند

چه وکیل و پزشک و مهندسی  شوید شما  متقلبان کنکور؟!
عماد افروغ در گفت  و گو با »جوان«: خالق كسي است كه تقلب نمي كند!

كارگروهي به رياست معاون اول رئيس جمهور 
تش�كيل و س�ندي تح�ت عن�وان »س�ند 
احي�اي جنگل ه�اي زاگ�رس« تهي�ه ش�د. 
نقي شعبانيان، معاون امور جنگل سازمان منابع 
طبيعي و آبخيزداري كشور اظهاركرد: حساسيت 
خوبي در س��طح ملي و دولت ب��راي حفاظت از 
جنگل هاي زاگرس ايجاد و كارگروهي در همين 
رابطه ب��ه رياس��ت مع��اون اول رئيس جمهور با 
عضويت وزرا و استانداران مناطق زاگرس نشين 
تش��كيل شده اس��ت.  وي با بيان اينك��ه در اين 
كارگروه سند احياي جنگل هاي زاگرش به عنوان 
سندي باالدستي براي حفاظت از اين جنگل ها 
مطرح شده است، افزود: ذيل اين سند، اقدامات 

منطقه اي و بخشي نيز انجام خواهد شد. 
معاون ام��ور جنگل س��ازمان مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري كشور يكي از اين اقدامات را در راستاي 
تعادل بيولوژيكي به جنگل هاي زاگرس، مشاركت 
واقعي مردم عنوان و اضافه كرد: وقتي مشاركت 
مردم را شاهد خواهيم بود كه آنان منفعت خود را 
در حفظ جنگل هاي زاگرس بدانند، يعني مردم 

نگران تخريب جنگل باشند. 
شعبانيان با اشاره به در دست تهيه بودن طرح هاي 
جنگل داري اجتماعي در كشور  ادامه داد: امسال 
اين طرح به صورت پايلوت براي س��ه منطقه از 
كش��ور تهيه مي ش��ود كه يكي از آنها كردستان 

است و سال ۱۴۰۲ نيز اجرايي خواهد شد. 
وي تأكيد ك��رد: اگر توجه و حساس��يت دولت و 
مردم را نسبت به در  خطر بودن جنگل هاي زاگرس 
و ضرورت حفظ آن ايجاد كنيم، طي دو دهه قادر 
به نجات اين جنگل ها خواهيم بود، البته اين مهم 

نيازمند تخصيص اعتبارات مناسب است. 

معاون ام��ور جنگل س��ازمان مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري كشور وسعت جنگل هاي زاگرس را 
۶ ميليون هكتار اعالم كرد و اظهار داش��ت: اين 
جنگل ها از حيث اقتصادي و معيشتي براي مردم 
و كاهش معضالت زيست محيطي به ويژه در مقابل 
ريزگردها، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.  
شعبانيان افزود: در س��ال هاي اخير جنگل هاي 
زاگرس به داليل انساني و حوادث طبيعي از جمله 
خشكسالي هاي مداوم، استفاده بي رويه و نادرست 
و آتش سوزي هاي پي  در  پي وضع خوبي ندارد، در 
حالي  كه اگر مي خواهيم امنيت غذايي و زيستي 
و توسعه پايدار داشته باشيم، بايد به اين جنگل ها 
توجه كنيم. وي يكي از مش��كالت ح��اد امروز 
جنگل هاي زاگرس را وجود آفت  و بيماري دانست 

و گفت: اين آفات و بيماري ها نتيجه فعاليت هايي 
اس��ت كه باعث به  هم خوردن تعادل زيس��تي و 

اكولوژيكي بوم سازگان زاگرس شده است. 
معاون ام��ور جنگل س��ازمان مناب��ع طبيعي و 
آبخي��زداري كش��ور اضاف��ه ك��رد: جوانه خوار، 
برگ خوار، بذرخوار بل��وط و بيماري زغالي بلوط 
از جمله آفت هايي اس��ت كه زاگ��رس را با خطر 
مواجه كرده است و اگر كنترل نشود، ممكن است 

بيماري هاي بيشتري شايع شود. 
شعبانيان يادآور شد: اين آفات جزو اكوسيستم 
زاگرس هس��تند و به خودي خود آفت محسوب 
نمي شوند، اما زماني به آفت تبديل شد كه تعادل 
زيستي به هم خورد و اين موجودات طغيان كنند.  
وي مقابله با اين آفت ه��ا را نيازمند كار علمي و 

برنامه هاي كوتاه، ميان و بلندمدت دانست و ادامه 
داد: در كوتاه مدت بايد سمپاشي در جنگل هاي 
زاگرس انجام شود تا كانون بحراني طي سه، چهار 
س��ال نجات پيدا كند؛ البته سمپاشي به صورت 
تركيبات بيولوژيكي انجام مي شود كه كم خطر 

بوده و عواقب كمتري خواهد داشت. 
به گزارش مهر، معاون امور جنگل سازمان منابع 
طبيع��ي و آبخيزداري كش��ور تأكيد ك��رد: اين 
سمپاشي ها نيز نبايد طوالني مدت انجام شود و 
اگر فقط متكي به اين روش باشيم، ممكن است 
عوارض نامطلوبي براي جنگل به ويژه حش��رات 
و موجودات زن��ده داشته باش��د، بنابراين پس  از 
بازه زماني س��ه، چهار س��اله بايد متوقف شود، 
ضمن اينكه زمان سمپاش��ي در هر منطقه بايد 
به تشخيص كارشناس��ي كميته گياه پزشكي و 
اكولوژيكي در هر منطقه صورت گيرد.  شعبانيان با 
اشاره به اينكه در ميان مدت نيز پوشش جنگل ها 
بايد متراكم و احيا شود، اظهار كرد: ضروري است 
سعي كنيم طي برنامه اي ۱۰ تا ۲۰ ساله، تعداد 
درخت در هكتار اين جنگل ها را افزايش دهيم تا 
نور آفتاب به كف جنگل نرسد و تعريض و تبخير 
كمتر ش��ود. از مس��احت ۲ ميليون و ۹۳۷ هزار 
هكتار استان كردستان، بيش از ۳۷۴هزار هكتار 

آن را جنگل تشكيل مي دهد. 
گفتني اس��ت جنگل هاي اس��تان كردستان كه 
جزو جنگل هاي زاگرس ش��مالي هس��تند، در 
طول بيش از ۵۰ هزار سال گذشته تشكيل شده 
و به لحاظ محافظت از مناب��ع آب و خاك، توليد 
محصوالت فرعي، ذخاير ژنتيكي، مصارف درماني، 
توانايي هاي اكوتوريس��تي و ارزش هاي زندگي، 

داراي اهميت بااليي است. 

3۰ درص�د اف�راد ش�اغل در كش�ور دچ�ار 
مش�كالت  مانن�د  ش�غلي  بيماري ه�اي 
بيناي�ي،  كاه�ش  عضالن�ي،  اس�كلتي 
ش�نوايي و بيماري ه�اي تنفس�ي هس�تند. 
احد لطفي، عض��و انجمن بهداش��ت حرفه اي و 
ايمن��ي كش��ور گف��ت: بيماري هاي ش��غلي از 
مهم ترين مباحثي اس��ت كه بايد م��ورد توجه 
كارفرمايان قرار گيرد، زيرا آسيب به سالمت فرد 
هزينه هاي درماني زيادي را به سيستم بهداشت 

و درمان كشور تحميل مي كند. 
وي اظهار داشت: به عنوان مثال ۲۹ هزار نفر در 
معادن كشور مش��غول به  كار هستند و بسياري 
از آنها مش��كالت س��تون فقرات و بيماري هاي 
تنفسي دارند، در حالي  كه به سالمت آنها توجه 

و رسيدگي كامل نمي ش��ود، بايد مكانيزمي در 
نظر گرفته شود تا س��المت آنها به خطر نيفتد، 
زيرا بيماري هاي شغلي مادام العمر فرد را درگير 

مي كند. 
لطفي تصريح كرد: ۳۰ درصد افراد شاغل در كشور 
دچار بيماري هاي شغلي مانند مشكالت اسكلتي 
عضالني، كاهش بينايي، شنوايي و بيماري هاي 
تنفسي هس��تند. همچنين بس��ياري از افراد به 
دليل ترس از دس��ت دادن شغل ش��ان، هنگام 
استخدام بيماري هاي خود را ابراز نمي كنند. به 
عنوان مثال برخي از افراد كه مش��كل كوررنگي 
دارند و آتش نشان هستند، اين پنهان كاري باعث 
مي شود حادثه ای بروز يابد و هزينه هاي زيادي به 

سيستم وارد  شود. 

وي با بيان اينكه بحث ايمني در كنار بهداش��ت 
حرفه اي و توجه به بيماري هاي ش��غلي بس��يار 
مهم اس��ت، ادامه داد: اصول ايمني در بسياري 
از اماكن مورد توجه قرار نمي گيرد و الزم اس��ت 
مسئول ايمني در مكان هايي مانند پمپ بنزين 

حضور داشته باشد. 
وي در ادامه با اش��اره به اج��راي اصل ۴۴ قانون 
اساسي و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون كار مبني بر رعايت 
ايمني و بهداشت حرفه اي  به ايرنا گفت: بخشي از 
بازرسي ها و خدمات تخصصي ايمني، با توجه به 
نياز اساسي صنايع و كارگاه هاي كشور به نظارت، 
كنترل و نياز به ارتقای سطح ايمني كشور دارد 
و بايد از مشاوران حفاظت فني و ايمني به عنوان 
بازوهاي اجرايي در اين بازرسي ها استفاده شود. 

لطفي افزود: در پي بروز حوادث متعدد از قبيل 
حادث��ه كلينيك س��ينا اطهر، پااليش��گاه نفت 
تهران، پااليش��گاه نفت آب��ادان، متروپل آبادان 
و قطار مسافري مش��هد- يزد، آتش سوزي هاي 
مكرر شهرك ش��كوهيه قم و نش��ت گاز سمي 
آمونياك فيروزآباد الزم بود از پتانس��يل موجود 
مشاورين ايمني استفاده شود.  اين عضو انجمن 
بهداش��ت حرفه اي و ايمني تصريح كرد: ايجاد 
دس��تورالعمل ها و آيين نامه هاي دست و پاگير 
نبايد موجب��ات دغدغه مندي بي��ش از ۲ هزار 
كارش��ناس فعال در حوزه ايمني را موجب شود 
و الزم اس��ت در نظام ايمني صنايع و كارگاه ها، 
پروانه ه��اي صالحي��ت آنه��ا در جه��ت تداوم 

خدمت رساني تخصصي به صنايع تمديد شود. 

 دادس��تان تهران درباره جزئيات پرونده ابركالهبردار كثيرالشاكي 
حوزه رمزارز  گفت: قبل از دس��تگيري متهم، پرونده قضايي براي وي 
تشكيل ش��ده بود كه مربوط به ش��ركت آميتيس اس��ت. اين پرونده 
در خصوص كالهب��رداري ارزي ب��وده و تعداد زيادي ش��اكي دارد و 
كيفرخواس��ت بخش��ي از اين پرونده پس از صدور قرار مجرميت، به 
دادگاه ارس��ال شده اس��ت. اخيراً ۵۰۰ نفر ديگر از ش��هروندان نيز در 
خصوص اين پرونده شكايت كردند و متهم كه يك خانم است به دست 
مأموران عمليات ويژه دادس��تاني تهران و فراجا دستگير شد. پس از 
بررسي هاي تكميلي قضايي، اين پرونده تا پايان ماه جاري با صدور قرار 

مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد. 
 مدير عامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از تعيين مراكز 
ثابت عرضه بهداشتي دام در سه پهنه شهر تهران در روزهاي عرفه و عيد 
سعيد قربان در مناطق ۴، ۱۵ و ۱۸، با نرخ مصوب، وزن دقيق و زير نظر 

دامپزشكان حاضر خبر داد. 
 معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر گفت: ما در فرآيندهايمان به دنبال اين هستيم كه معتادان 
متجاهر در ميان خانواده هايش��ان درمان ش��وند و الزم نباشد آنها در 

اردوگاه ها باشند. 
 معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاكسيراني شهر تهران اعالم كرد 
كه هنوز ستاد كرونا در مورد افزايش تعداد مسافران تاكسي ابالغيه اي 

به شهرداري نداشته است. 
 جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده ولي اهلل سيف و ساير متهمان امروز 

در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي برگزار خواهد شد. 
 رئيس كميس��يون نامگذاري معابر و اماكن عمومي ش��هر تهران از 

تصويب نامگذاري ۹ معبر شهري به نام شهداي زن خبر داد. 

افتتاح بزرگ ترین پایانه زیرزمیني
قطارهاي شهري در کشور

مدير عامل ش�ركت مت�رو تهران اعالم ك�رد: بزرگ تري�ن پايانه 
زيرزميني قطارهاي شهري در كشور وارد مدار بهره برداري مي شود. 
مسعود درس��تي، مدير عامل ش��ركت مترو تهران اعالم كرد: با اتمام 
عمليات اجرايي پروژه ساخت پايانه زيرزميني اكباتان، اين زيرساخت 
عمراني ظرف روزهاي آينده وارد مدار بهره برداري خواهد شد؛ اتفاقي 
بزرگ و مهم براي خط ۴مترو تهران كه نه تنها خدمات تعمير و نگهداري 
از واگن هاي فعال در اين خط را تس��هيل مي كند، بلكه امكان كاهش 

سرفاصله حركتي قطارها را نيز ميسر مي سازد. 
وي افزود:خط ۴ مترو پيش از اين، صرفاً از خدمات فاز نخس��ت پايانه 
شهيد كالهدوز بهره مند بود، اما با افتتاح پايانه اكباتان كه بزرگ ترين 
پايانه زيرزميني قطارهاي ش��هري در كشور به حس��اب مي آيد، روند 
س��رويس دهي به قطارهاي اين خط و همچنين مسافرگيري واگن ها 
ش��كل متفاوتي به خود خواهد گرفت.  عمليات اجرايي پروژه احداث 
پايانه اكبات��ان كه در دو طبقه و ب��ا ۷۰هزار مترمرب��ع زيربنا طراحي 
شده است، از سال ۱۳۸۷شروع و امروز شاهد بهره برداري از فاز نخست 
آن هستيم. درستي در ادامه با اشاره به بخشي از ويژگي هاي شاخص 
پايانه اكباتان گفت: به لحاظ مالحظات منظر شهري و مداخالت بافت 
محلي منطقه، احداث پايانه اكباتان به صورت زيرزميني صورت گرفت 
تا ضمن رعايت ضوابط ايمني، كمترين مزاحمت براي س��اكنان اين 
محدوده از ش��هر ايجاد شود.  گفتني اس��ت، اين پايانه با كاربري هاي 
اداري و خدمات فني- مهندسي، ظرفيت پذيرش ۲۱ رام را دارد و ۹خط 
ريلي آن داراي جايگاه تعميرات دوره اي و سرويس قطارها است. اجراي 
بارانداز، جرثقيل دروازه اي و سيستم هواي فشرده از ديگر خصوصيات 

پايانه اكباتان به شمار مي آيد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت 23 هزار میلیارد تومان
 از امکانات شهرداري تهران زنده شد

به گفته ش�هردار تهران، پ�س از 1۰ م�اه بالغ بر 16 ه�زار ميليارد 
توم�ان امكانات ش�هرداري ك�ه در محاكم علي�ه ما بود ب�ا دفاع 
درس�ت از دست ش�هرداري خارج نش�د و بالغ بر ۷ هزار ميليارد 
توم�ان ديگ�ر از اموال ش�هرداري ه�م ب�ه آن بازگردانده ش�د. 
  عليرضا زاكاني  با بيان اينك��ه به تعبير رهبري اين كالنش��هر تهران 
خودش كش��ور اس��ت، گفت: كالنش��هر تهران به عنوان بزرگ ترين 
كالنش��هر غرب آس��يا كه ۹/۸ ميليون نف��ر در ش��ب و در روز بالغ بر 
۱۳ميليون نفر در آن سكني دارند از هر جهت اثراتش فراتر از جغرافيا 
و وراي مرزهاي جغرافياي قابل رصد است. مديريت شهري هم آسيب 
هايي را دارد و آن روزي كه ما شهر را ۱۰ ماه پيش تحويل گرفتيم، بالغ 

بر ۷۵ هزار ميليارد تومان بدهي شهرداري بود. 
شهردار تهران اظهار داشت: ما از بعد ايمني ضعيف هستيم و با بيش از 
۱۲ هزار هكتار بافت ناپايدار مواجهيم، ناعدالتي در اين شهر به وضوح 
ديده مي شود و فاصله ش��مال و جنوب قابل مشاهده  است و نابساماني 
حوزه ترافيك، ناسالم بودن هوا اسباب اين را فراهم كرده كه مردم در 
آسايش الزم نباشند.  زاكاني ابراز داشت: پس از ۱۰ ماه بالغ بر ۱۶ هزار 
ميليارد تومان امكانات متعلق به شهرداري كه در محاكم عليه ما بود با 
دفاع درست از دست شهرداري خارج نشد و اين كار در كنار برگرداندن 
بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان ديگر از اموال شهرداري باعث شد مجموعاً 
حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان از اموال شهرداري به آن بازگردانده شود.  
شهردار تهران گفت: يكي از بزرگ ترين مشكالت ما در تهران در حوزه 
مسكن است؛ جايي كه ۵۱ درصد مردم مسكن استيجاري دارند؛ يك 
فرد حقوق بگير ۶۵ درصد حقوق خود را براي اجاره يك خانه ۷۵ متري 
هزينه مي كند و ۶۶ س��ال طول مي كش��د تا اين فرد صاحبخانه شود؛ 
بنابراين وارد بررسي موضوع شديم و قرارگاهي را تحت عنوان قرارگاه 
مسكن ايجاد كرديم، چراكه جمعيت ۱۰ ميليوني تهران ) جمعيت شب 
خواب( با احتساب بعد ۲/۹ نفري خانوار به حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار 
واحد مسكن نياز دارد و با در نظر گرفتن اين نكته، تهران با كمبود حدود 

يك ميليون واحد مسكن مواجه است. 
به گزارش فارس، زاكاني از كمك به ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسكوني 
در ۲۲ منطقه هدفگذاري ش��ده خبر داد و گفت كه امسال بخشي از 
آنها شروع شده و بخش هايي نيز در حال قرار داد است، شهرداري به 
عنوان يك ركن اساسي بايد در حوزه استيجاري به كمك مردم بيايد و 
خانه هاي استيجاري را با مالكيت شهرداري در اختيار شهروندان قرار 
دهد.  وي افزود: همچنين در بحث كاهش زمان صدور پروانه ساختمان 
از ۳۷۰ روز به ۶۰ روز نيز توفيق داش��تيم كه اين كار در چند منطقه 
انجام شود و موضوعات فضاي سبز و كميته نما گلوگاه هايي است كه با 
حل آنها اين وعده به صورت كامل انجام مي شود.  شهردار تهران با بيان 
اينكه در حوزه حمل و نقل اساس كارمان را بر انسان محوري و توسعه 
پياده راه ها و توسعه اتوبوسراني و تاكسيراني در كوتاه مدت قرار داديم، 
گفت: امسال تالش مي كنيم ۲هزارو۲۵۰ اتوبوس��ي را كه در ابتداي 
اين دوره تحوي��ل گرفتيم با اضافه كردن ۳ه��زارو۳۵۰ اتوبوس ديگر 
به افزايش ۱۵۰ درصدي از طريق نوسازي و بازسازي تا پايان امسال 
برس��انيم.  به گفته زاكاني در حوزه مترو نيز تا پايان سال ۱۲ ايستگاه 
مترو راه اندازي خواهد ش��د و با پيگيري مشاركت س��رمايه گذاران و 
استفاده از مجموعه امكانات شهر، راه ۲۰ ساله اي را كه در سند حمل 
و نقل تهران براي مترو ديده شده بود، در پنج سال با تكميل ۱۱ خط 
و ۳۲۵ ايستگاه به سرانجام برسانيم. اگر از هواي ناپاك و ترافيك گله 
مي كنيم، راه حل اين مش��كل، س��رمايه گذاري در حوزه حمل و نقل 

عمومي است. 
ش��هردار تهران با بيان اينكه در بخش هاي مختلف كارهاي بزرگي 
شروع شده اس��ت، اظهار كرد: در بحث مفاسد اجتماعي طرح شش 
ماهه جم��ع آوري معتادان متجاهر را با هم��كاري نهادهاي مختلف 
شروع كرديم و در شش ماهه دوم پرونده اين موضوع بسته مي شود. 
بعد از آن به سراغ حل مشكل كودكان كار و متكديان خواهيم رفت. 
همچنين در بخش هايي مانند پسماند و توسعه خدمات در ميادين 
ميوه و تره بار اقداماتي صورت گرفته است. تعداد ميادين ميوه و تره 
بار در ابتدا ۲۶۰ ميدان بود كه سال گذش��ته به ۳۰۰ مورد رسيده و 
امسال به ۴۰۰ و سال آينده به ۵۰۰ ميدان خواهيم رسيد. عالوه بر 
اين، توسعه فروشگاه هاي شهروند در محالت را نيز دنبال مي كنيم، 
ضمن اينكه در كنار اين خدمات، موضوع گردشگري و معيشت مردم 

نيز در دستور كار است.

با انگ نفهمي از دبيرستان تيزهوشان اخراج شد. پدر و مادرش 
يك  هفته بست نشستند تا مدير مدرسه البرز او را ببيند. 

مدير پرس�يد مي خواهي ترك تحصيل كنی ، شاگرد مكانيك 
شوي، چرا؟ گفت به درس عالقه ندارم. برنامه نويسي را دوست 

دارم!
ص�دا زد آقاي مس�گري! مس�ئله اي ط�رح كنيد ك�ه برايش 
كدنويسي كند. چيزي نگذشت، آقاي مسگري اعالم كرد اين 

بچه نابغه است!
مدير رو به او كرد و گفت: »جوان! من به اعتبار خودم ثبت نامت 

مي كنم؛ آبروي مرا نبري!«
بعدها در رشته مكانيك شريف با رتبه  2۰ قبول شد. روزي برگه 
آزمون را پيدا كرد  و در نهايت تعجب فهميد مسئله را غلط حل 

كرده بود!
آقاي مسگري را پيدا كرد، جريان را پرسيد. 

-  مدير به من گفت غرورش شكس�ته شده است؛ آزمون مهم 
نيست. . . اگر دوباره برنخيزد، شاگرد مكانيك مي شود؛ تو بلند 

بگو نابغه است! 
خداي من! اين همه تدبير ديوانه كننده نيست؟!
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دسترسي ناشنوایان
 به مترجمان زبان اشاره در دادرسي

ناش�نوايان مي توانن�د ب�ا اس�تفاده از مترجم�ان رس�مي زبان 
اش�اره، براي احقاق حق در سيس�تم دادرسي مش�اركت كنند. 
براي اولين بار در ايران، ناش��نوايان مي توانند با اس��تفاده از مترجمان 
رسمي زبان اش��اره براي احقاق حق، در سيس��تم دادرسي مشاركت 
كنند. بر اساس گزارش مديريت ارتباطات و اطالع رساني معاونت امور 
بين الملل قوه قضائيه، تاكنون ناشنوايان با استفاده از »كارشناس خبره« 

در همه مراحل اداري و دادرسي مشاركت مي كردند. 
در اين راس��تا، روز جمعه آزمون كتبي جذب مترجمان زبان اشاره در 
دانشگاه بين الملل فرشتگان دانشگاه آزاد برگزار شد. آزمون تشريحي 

)شفاهي( نيز از يك مردادماه سال جاري شروع خواهد شد. 
 برگزاري اين آزمون با مس��اعدت و پش��توانه همه تشكل هاي مدني، 
متخصص و فعال در حوزه ناشنوايان و تالش هاي مركز نظارت بر امور 
مترجمان رسمي معاونت حقوقي قوه قضائيه و كمك و پيگيري معاونت 
امور بين الملل قوه قضائيه در اجراي تعهدات ناشي از كنوانسيون حقوق 
افراد داراي معلوليت كه يك كنوانس��يون حقوق بش��ري است، انجام 
شده است.  با كسب مجوز از سوي رئيس قوه قضائيه، برگزاري آزمون بر 
عهده يك مركز دانشگاهي و علمي تخصصي ويژه ناشنوايان و با نظارت 
قوه قضائيه گذاشته شده است؛ مترجمان رسمي زبان اشاره براي فعاليت 

مجوز رسمي دارند و مورد اعتماد سيستم قضايي خواهند بود. 

توزيع ۴۰۰۰ جهيزيه به زوج هاي 
نيازمند توسط ستاد اجرايي فرمان امام 
آيي�ن اه�داي 21 هزارمي�ن جهيزي�ه بني�اد احس�ان وابس�ته 
به س�تاد اجرايي فرمان ام�ام به زوج ه�اي نيازمند برگزار ش�د. 
همزمان با سالروز پيوند آس��ماني امام علي)ع( و حضرت زهرا)س( و 
هفته ازدواج، روز گذشته در مراسمي با حضور معاون اول رئيس جمهور، 
معاونان ارشد ستاد اجرايي فرمان امام، رئيس كميته امداد امام خميني 
و مديرعامل بنياد احسان مراسم پويش احس��انه و آغاز توزيع مرحله 
جديد جهيزيه هاي اهدايي ستاد اجرايي فرمان امام به زوج هاي نيازمند 

در محل نمايشگاه دائمي دستاوردهاي اين ستاد برگزار شد. 
معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام در ابتداي اين مراسم ضمن 
تبريك اين ايام خجس��ته گفت: يكي از سياست هايي كه در سال هاي 
اخير توس��ط س��تاد اجرايي فرمان امام با جديت دنبال شده، توجه به 
بحث تس��هيل ازدواج و فرزندآوري و جواني جمعيت بوده است كه از 
طريق بنياد احس��ان و بنياد ۱۵خرداد در بحث توزي��ع جهيزيه و در 
بحث درمان ناباروري و ارائه تسهيالت و مشوق ها براي فرزندآوري در 

حال اجراست. 
علي عسگري افزود: امسال۲هزار جهيزيه را از طريق كميته امداد بين 
نوعروس��ان مددجوي اين كميته توزيع كرديم، از امروز ۲هزار سري 
جهيزيه ديگر را تا قبل از ماه محرم از طريق گروه هاي جهادي همكار 

بنياد احسان به زوج هاي نيازمند در سراسر كشور اهدا مي كنيم. 
وي افزود: در مراسم شكرانه پويش احسانه، با اهداي همزمان جهيزيه 
در چند استان، ۲۱ هزارمين جهيزيه اهدايي ستاد با حضور دكتر مخبر 
اهدا و مرحله جديد اين پويش در كش��ور آغاز مي شود. تمام اقالم اين 
جهيزيه ها از كاالهاي باكيفيت و داراي گارانتي ايراني تأمين مي شوند. 
معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مراسم گفت: اين اولين باري است 
كه به عنوان مهمان در مراسم ستاد اجرايي فرمان امام شركت مي كنم 
و به همه دست اندركاران پرتالش اين مجموعه خداقوت مي گويم.  وي 
ادامه داد: با ابتكار حضرت امام خميني)ره( و هدايت هاي رهبرمعظم 
انقالب، نهادهايي مانند س��تاد اجرايي فرمان ام��ام و كميته امداد، با 
تأسي از اميرالمؤمنين وارد بحث عملياتي كردن مسئوليت اجتماعي 

حكومت شدند. 
به گزارش س��تاد اجرايی فرمان امام، مخبر افزود: حمالتي كه در اين 
سال ها از سوي دشمن و ضدانقالب به اين نهادها مي شود يك دليلش 
همين نقش آفريني در مس��ئوليت هاي اجتماعي مانند اشتغالزايي و 
احياي كارخانه ها و توزيع بسته هاي معيشتي و جهيزيه و كمك به مردم 
است.  معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان كرد: نهادها بايد در خصوص 
ايجاد زمينه سرمايه گذاري مردم و ارائه بسته هاي جذاب براي استفاده 

از ثروت فراوان كشور و مولد كردن دارايي ها هم ورود كنند. 

  محيط زیست

   خبر
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