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جامعه

سرعت باال آمدن سطح آب دریاها بیشتر شده است
| نتایج تحقیقات حاکی از تسریع روند باال آمدن سطح آب دریاهاست .بررسیها نشان میدهد سطح

آبهای زمین با سرعت در حال افزایش است و احتمال دارد افزایش سطح آب دریاها تا پایان قرن به  ۶۶سانتیمتر
برسد .در چنین شرایطی شهرهای ساحلی دچار مشکالت حائز اهمیتی خواهند شد.

دریچه

خبرنامه

ش در کشور
کاهش  ۶۸درصدی بار 

از تماس با پرندگان وحشی خودداری کنید

| ربیس سازمان محیط زیست با تاکید
بر اینکه  ۹۶برنامــه داریم ،گفت :با کاهش ۶۸
درصدی بارشها ،الزم است ابتدا حوضه دریاچه
ارومیه آب کافی داشته باشد.
عیسی کالنتری در حاشیه دهمین همایش
بین المللی موتورهای دورنسوز و نفت با اشاره
به برنامههای احیــای دریاچه ارومیه افزود :در
سال جاری میزان بارشها در کل کشــور و حوضه دریاچه ارومیه ۶۸
درصد کاهش یافته است.
وی با بیــان اینکه وضعیت بارشها در ســال جاری مناســب نبوده
است،اظهارکرد :تامین آب دریاچه ارومیه در گرو پر آب شدن آب حوضه
دریاچه اســت.این دریاچه ارومیه قابل احیا است ولی اجرای طرحهای
مربوط به آن نیاز به تامین سرمایه و اعتبارات دارد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به ضرورت تولید
خودروهای برقی در کشور ،خاطر نشــان کرد :تعداد خودروهای برقی
ساخته شده در کشور دو تا سه دســتگاه است و هنوز ما به تولید ۱۰۰
دستگاه از این خودروها نرســیدهایم.وی با تاکید بر اینکه باید صنعت
خودرو سازی تجدید نظر جدی صورت گیرد ،اظهارکرد :ادامه این روند
در صنعت خودروسازی آسیب جدی برای سالمت مردم در پی خواهد
داشت .ما باید به سرعت از ساختارهای کنونی در صنعت خودروسازی
بیرون بیاییم و خودروهای سالمتر ،کممصرف تر و با راندمان باالتر تولید
کنیم.رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آلودگی سوخت
خودروها یادآور شد :میزان گوگرد موجود در بنزین باید  ppm ۵۰باشد
که در برخی موارد میزان گوگرد بیشتر از این میزان است.

چرایی توقف فعالیت دستگاههای
خودپرداز سرنگ

| سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
با اشاره به اینکه خدمات کاهش آسیب در کشور
مورد توافق همه گروههای فعال حوزه مبارزه با
مواد مخدر است گفت :همانطور که در جلسه
مشترک ســتاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته
درمان تصویب شده اســت ،امکان راهاندازی «
اتاق تزریق» در استانهایی که این درخواست
را دارند ،در صورت فراهم شــدن شــرایط و تصویب شورای هماهنگی
استانها فراهم خواهد شد.پرویز افشار با اشاره به دالیل ادامه پیدا نکردن
طرح توزیع سرنگ ،سوزن و بســتههای بهداشتی به معتادان از طریق
دستگاههای خودپرداز گفت :خدمات کاهش آسیب طیفی از درمانهای
نگهدارنده مانند متادون درمانی ،بوپرنورفین ،تا توزیع سر نگ و سوزن را
شامل می شود افزود :از آنجایی که معتادان عمدا در خرابهها و بیقولهها
و مکانهایی که دسترسی به آنها دشوار است حضور دارند ،توزیع خدمات
بهداشتی و درمانی به آنها تنها از طریق گروههای  «Out reachتیم
امداد رسانی سیار» امکان پذیر است .این افراد در قالب گروههای یک
تا سه نفره بااستفاده از کوله پشتیهایی شامل سرنگ و سوزن  ،وسایل
پانســمان و وعدههای غذایی به محل اقامت معتادان مراجعه میکنند.
وی با بیان اینکه جانمایی دستگاههای خود پرداز توزیع سرنگ ،سوزن
و لوازم بهداشتی در محل اقامت این معتادان امکان پذیر نیست تصریح
کرد :محل اقامــت این معتادان دائما در حال تغییر اســت و قرار دادن
چنین دستگاههایی به شکل عملی کارایی باالیی ندارد.
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| رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت تاکید کرد:
احتمال انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان « »H5N6به انسان بسیار ناچیز است،
اما همچنان الزم است که مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری کنند
و این موضوع را جدی بگیرند.
دکتر محمدمهدی گویا با اشاره به مشاهده مواردی از ابتالی پرندگان به ویروس
آنفلوآنزا در گیــان ،درباره امکان انتقال ویروس « «H5N6که ســبب ابتالی
پرندگان به آنفلوآنزا میشــود ،اظهار کرد :تا کنون فقط  ۱۸مورد از ابتال به این
بیماری در دنیا گزارش شده و همه این موارد نیز در کشور چین اتفاق افتاده است.
این ویروس توانایی انتقال به انسان را دارد ،اما تا امروز این بیماری به جز چین در
هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه احتمال انتقال این بیماری به انســان بســیار ناچیز اســت،
گفت :این بیمــاری در ایران فقط بین پرندگان وحشــی و در منطقه محدودی
از استان گیالن مشاهده شده است .ســازمانهای دامپزشکی ،محیط زیست و
وزارت بهداشــت نیز تمام اقدامات کنترلی الزم را در ایــن زمینه انجام دادهاند.
در حال حاضر نیز تمام کســانی که با این پرندگان در ارتباط بودهاند واکســینه
شدهاند .داروی پیشگیری نیز به آنها داده شده است و  ۱۰روز تحت مراقبت قرار
میگیرند تا مطمئن شویم جلوی هر نوع خطری گرفته شده است.

سونوگرافی در مطب و اخذ وجه توسط
متخصص زنان ،تخلف است

| معاونت درمان وزارت بهداشت در بخشنامهای اعالم کرد :انجام سونوگرافی
توسط متخصصین فاقد مدارک آموزشی معتبر تایید شده توسط معاونت آموزشی
وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب متخصصین زنان ،تخلف انتظامی و تعزیراتی
محسوب میشــود.در این بخشــنامه در خصوص ضوابط انجام سونوگرافی توسط
متخصصین زنان و زایمان تاکید شده است« :بخشــنامه مذکور صرفا»در راستای
تامین نیاز کمک تشخیصی متخصصین زنان و زایمان دارای گواهینامه معتبر و در
بیمارستانهای دانشگاهی با شرایط اعالمی مجاز میباشد و همچنان انجام سونوگرافی
توسط متخصصین فاقد مدارک آموزشی معتبر تایید شده توسط معاونت آموزشی
وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب پزشــکان مذکور تخلف انتظامی و تعزیراتی
محسوب می شود».در این بخشــنامه از معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور خواسته شده است« :به منظور اجرای دقیق بخشنامه مذکور ،نسبت
به بازدیدهای نظارتی مستمر از مطب متخصصین زنان و زایمان اقدام و در صورت
مشاهده تخلف از ضوابط اعالمی ،متخلف با اســتناد به مواد ۲و  ۴از قانون تعزیرات
حکومتی در امور بهداشتی و درمانی به کمیسیون ماده  ۱۱قانون مذکور در آن دانشگاه
و همچنین به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع و مورد پیگیری قرار گیرد».

کمک ۱۰۰میلیونی تهرانیها در ۲۲بهمن

| مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران گزارشی از عملکرد
این نهاد در دهه فجر ارائه کرد.
محسن ولیئی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کمکهای مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن نسبت به سال گذشــته  ۱۰۰درصد رشد داشــته است ،گفت :مردم
نیکوکار استان تهران  ۱۰۰میلیون تومان دراین روز برای امور نیازمندان و فقرا به
کمیته امداد استان کمک کردند.
وی با اشــاره به اینکه حمایت از محرومان در کنار حمایت از انقالب و والیت
فقیه امکان پذیر است ،تاکید کرد ۷۰۰ :نفر از مردم نیکوکار استان تهران عالوه
بر کمکهای نقدی خود حامی  ۱۰۰۰نفر از ایتام و فرزندان محسنین شدند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران به دیگر برنامه های دهه فجر ۹۶اشاره کرد
و ادامه داد :به مناسبت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  ۱۵۰۰نفر از مددجویان
به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شدند که تعداد زیادی از آنها زیارت اولی بودند.
ولیئی افزود :عالوه بر ســفر مددجویان به مشهد مقدس  ۴۰نفر از آنان نیز به
عتبات عالیات اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان تحت حمایت نیز از برنامه های کمیته امداد
در دهه فجر بهره مند شدند ،بیان کرد ۷۰۰ :دانش آموز تحت حمایت در مراسم
غبارروبی و عطر افشانی شهدا با عنوان «مهمانی الله» شرکت کردند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

کنوروزی»میشود
کتابهایداستانجایگزین« پی 
| معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با
بیان اینکه بررسیها نشان داده پیکهای نوروزی در تثبیت
و تعمیق یادگیری چندان نقشی نداشــتند گفت :داستان
خوانی و داســتان گویی جایگزین پیک هــای نوروزی می
شــود .همچنین ویژگیهای کتاب مناســب را به استان ها
ابالغ خواهیم کرد تا از معرفی کتب نامناسب خودداری شود.
رضوان حکیم زاده در نشستی خبری با موضوع «تکلیف
نوروزی دانش آموزان ابتدایی» افزود :در سال های گذشته
با توجه به فاصله گرفتن کودکان از محیط مدرســه ،برای
جلوگیری از اختالل در یادگیــری ،پیک نوروزی تهیه و در
اختیارشان قرار میگرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان
اینکه بررسی ها نشــان داد پیک های نوروزی در تثبیت و
تعمیق یادگیری چندان نقشی نداشتند گفت :دانش آموزان
در طول تعطیالت درگیر چالشهــای تکمیل پیک بودند
و معموال در آخرین ســاعات تعطیالت با همراهی خانواده
پیک را حل می کردند.حکیم زاده افزود :در سال تحصیلی
 ۹۳_۹۲دستورالعمل جدیدی تدوین شد که بر کتابخوانی،
مطالعه ،گفــت وگو و مهارت های اجتماعی تاکید شــده و
مقرر شــد اســتانها از تولید پیک های متمرکز خودداری
کنند و برنامههایی برای توانمندسازی معلمان داشته باشند
اما برخی معلمان توانایی تولید تکالیف نوروزی را نداشتند
و به دلیل ذیق وقت و فشرده بودن زمان ،رونویسی و کپی و
تکثیر تمارین را جایگزین کنند.

وی افزود :تصمیم گرفتیم برای آشتی دادن کودکان با قصه
و داستان ،قصه خوانی ،قصه شنیدن و قصه گویی را به عنوان
تکلیف نوروزی کودکانمــان در ایام نوروز درنظر بگیریم .در
ارزش های داســتان به عنوان قالب اساسی شکی نیست و
داستان زبان قرآن است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره
به اینکه امروز بــازی های کامپیوتری با تلفن همراه و یارانه
فراوان شده و ما بزرگترها نیز وقت زیادی را به آن اختصاص
می دهیم و ســرانه مطالعه پایین آمده اســت گفت۷.۵« :
میلیون دانش آموز  ۷.۵میلیون کتاب» شعار ماست.
حکیم زاده ادامــه داد :تقویــت مهارتهــای خواندنی
شــنیداری و گفتاری ،ابراز وجــود و پرورش قــوه تفکر و
خالقیت و به رسمیت شناختن حق انتخاب دانش آموزان با
هدایت و راهبری معلمــان از جمله اهداف مدنظر این طرح
و فعالیت است.
وی درباره وظایف و تکلیف دانش آموز در ایام نوروز طبق
دستورالعمل جدید اظهار کرد :خواندن کتاب داستان و تهیه
خالصه کتاب ،نوشتن قصه و روایت داستان خوانده شده در
این طرح از دانش آموز خواســته میشود .خواسته میشود
حتما اطالعات کتاب چون ناشــر را در باالی برگههای خود
بنویسند که مقدمهای بر پژوهشگری است.
وی ادامه داد :روایت داستان گونه سفرهای نوروزی نیز در
این دستورالعمل امکان پذیر است .کودکان میتوانند داستان
هایی را از پدرومادر و یا بزرگترها بشنوند و آن را بنویسند .یا

کتابی را بخوانند و خانواه آن را ضبط کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان
اینکه امسال پیک نوروزی نخواهیم داشت ،درباره چگونگی
انتخاب کتب برای دانش آمــوزان گفت :در مرحله اول حق
انتخاب را برای دانش آموزان به رســمیت میشناسیم اما با
توجه به اینکه خانوادهها و مدارس نیز شریک اساسی طرح
هستند میتوانند در این زمینه کمک کنند .در دستورالعملی

که بهزودی ارسال میشــود توصیههایی برای معلمان برای
انتخاب کتاب مناسب با رده سنی آمده است.
حکیم زاده بــا بیان اینکه ویژگی های کتاب مناســب را
به اســتان ها ابالغ خواهیم کرد تا از معرفی کتب نامناسب
خودداری شود گفت :امیدواریم معلمان و خانواده ها یا توجه
به ویژگی های کتب مناســب ،محتوای خوبــی در اختیار
کودکان قرار دهند.

