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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. 

رزنانس با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: تصوي��ري زيبا از يك 
هم وطن اهل نيجريه... 

 زهيز ابراهيمي با انتشار اين عكس توئيت زد: اين پست رو توي 
اينستاي bakhshiyan313 @ ديدم؛ حس كردم نامرديه كه منتشر 
نكنم. سرطان خون داره. پنج ساله يك روز در ميون پنج ساعت دياليز 
ميشه و دو تا پا نداره. قطع نخاع هم هس��ت. ۳۳ ساله كه رو به سينه 
خوابيده و حاال ما چقدر خودخواه ش��ديم كه به راحتي از اين مسائل 

عبور مي كنيم. جانباز سيدحسين آملي.

نيما توئيت كرد: پروفسور الكساندر دوگين: اين پياده روي نشانه اي 
مهم از آمادگي براي يك تحول معنوي جهاني و آخرالزماني است. من 
به عنوان يك مسيحي ارتدوكس با رويكرد آخرالزماني انقالب اسالمي  

را حركتي آماده گر براي ظهور مسيح و مهدي مي دانم. 

  اسماعيل آذري با انتشار اين عكس توئيت كرد: چهار كتابخانه. 
ش��ش مدرس��ه. يك محله به كمك كودكان رنگ آميزي شد به اميد 
خدا تا عيد امسال، زيباسازي ها و رنگي شدن دنياي كودكان گسترش 

خواهد يافت.

مس�عود نوري توئيت كرد: مديرعامل سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران: مجاز هستيم به مديران ۵۰تا ۷۵درصد تخفيف در 
اجاره امالك ارائه كنيم كه اين موضوع كاماًل قانوني اس��ت. اين حتماً 

اسمش غارت بيت المال نيست! بيچاره مردم.

ميم چه توئيت كرد: امارات اولين ماهواره خودش رو به فضا فرستاد. 
يادش بخير ما هم يه زماني توي اخبارمون خبرهاي فرستادن ماهواره 
به فضا، فرستادن ميمون به فضا، پيشرفت صنعت هسته اي و هوا فضا 

داشتيم.

علیرضا سزاوار

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزش��كي تهران با اشاره به اينكه 
واكسن آنفلوآنزا يكي از و اكسن هاي مورد نياز براي بزرگساالن است، 
گفت: بهترين زمان تجويز اين واكسن اوايل شهريورماه تا اواسط آبان 

است، اما پس از اين زمان در افراد پرخطر نيز توصيه مي شود. 
 وزير آموزش و پرورش گفت: بنده را متهم به ضد علم بودن مي كنند؛ 
من نمي گويم به علم بي توجه باشيم حرف من اين است كه توجه ما به 
ساحت علم در سطح بسيار سطحي و حافظه محوري آنقدر زياد شده 

است كه ساحت هاي ديگر تعليم و تربيت را به فراموشي سپرده ايم.
 عضو كميته علمي هجدهمين كنگره بيماري هاي گوارش، كبد و 
سرطان معده در مرحله آغازين در معده، هيچ عالمتي ندارد كه اين 
مرحله را س��رطان زودرس معده مي نامند. بعد از گذشت 44ماه اين 
مرحله به مرحله عالمتدار سرطان معده مي رسد كه اكثر بيماران در 
اين مرحله )مرحله پيشرفته( تشخيص داده مي شوند و شانس بهبودي 

در اين مرحله ناچيز است. 
 مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش طي نامه اي به مديران كل 
آموزش و پرورش استان ها اعالم كرد: با رعايت عدم تعطيلي واحدهاي 
آموزشي نسبت به پخش مستقيم مسابقه فينال جام باشگاه هاي آسيا 
براس��اس ظرفيت و امكانات آموزش و پرورش در تمام مدارس و تمام 

مقاطع مطابق ضوابط و مقررات برنامه ريزي و اقدام شود. 
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزش��كي تهران با اشاره به اينكه 
واكسيناسيون بالغين در كشور ما تاكنون مغفول مانده است، گفت: 
بسياري از عفونت هاي مهلك كه ساالنه بار قابل توجهي بر سيستم هاي 
بهداشتي و درماني كشور تحميل مي كنند، با واكسن قابل پيشگيري 

هستند. 
 سرپرست س��ازمان اورژانس كش��ور اظهاركرد: از 1۵شهريورماه 
تا 9 آبان م��اه، 9۷4 نفر در كش��ور به دليل مصرف مش��روبات الكلي 
دست ساز غيراستاندارد در 9 استان كشور، دچار مسموميت شده اند 
و از اين تعداد 8۵ نفر )معادل 9درصد از مس��مومان( جان خود را از 

دست داده اند. 
 فرمانده يگان حفاظت كش��ور گفت: تاكنون ۲۵درصد قطعه هاي 
سراميكي جليقه هاي ضدگلوله تحويل داده شد  و ۷۵درصد ديگر آن 

با پيگيري هاي ما به زودي تحويل داده خواهد شد. 
 مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان محيط زيست با 
بيان اينكه تأمين پروتئين از گونه هاي حيات وحش در »مراكز تكثير 
و پرورش« صورت مي گيرد نه »قرق هاي اختصاصي« گفت: گونه هاي 
حيات وحش در مراكز تكثير و پرورش به ش��كل مصنوعي و در يك 
فضاي محدود فنس كشي  شده رشد مي كنند و تأمين پروتئين از اين 

طريق باعث حفاظت گونه هاي رشد كرده در طبيعت نيز مي شود. 
 جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان اينكه از ابتداي 
امس��ال تاكنون ۲4هزار نفر از طرح جريمه ريالي سربازي بهره مند 
شده اند، بيان كرد: آمارها نشان مي دهد كه هر سال تعداد متقاضيان 
طرح جريمه ريالي سربازي در مقايسه با سال قبل كاهش چشم گيري 
داشته است و اين نش��ان مي دهد افرادي كه تمايل به استفاده از اين 
طرح را داشتند در همان س��ال هاي نخس��ت اقدامات الزم را انجام 

داده اند. 
  يك روانشناس با بيان اينكه تأمين رفاه كاذب به ناتواني كودكان 
منجر مي شود، گفت: نگه داشتن كودك در رفاه كاذب باعث ناتواني 
آنها در ديدن و لمس واقعيت ها، تشخيص اولويت ها و عدم تالش براي 
رسيدن به خواسته ها و اهداف مي شود، در حالي كه والدين با برخي 
از جان گذشتگي هاي بي مورد، ناخواسته نتيجه عكس گرفته و باعث 

ناتواتي فرزندان خود مي شوند. 
 رئيس پليس فتای ته��ران در پي وصول اخباري مبني برارس��ال 
پيام هاي اينترنتي با عنوان شركت اپل به ش��ماره تماس افرادي كه 
گوشي آنها مفقود يا سرقت ش��ده بود، گفت: مجرمان با شگرد ارائه 
يك تله فيشينگ اقدام به ارسال يك پيامك جعلي و ارسال لينكي در 
پوشش جعلي شركت اپل آي. دي، از مالكين گوشي همراه درخواست 
رمز و نام كاربري ) اپل آي. دي( و مكان مفقود يا س��رقت گوش��ي را 
مي نمايند. پس از ارس��ال اطالعات خواسته شده، مجرمين سايبري 
در قدم بعدي اقدام به ورود و دستيابي به تمامي اطالعات موجود در 

سيستم هاي گوشي قرباني خود مي كردند.

سيب زميني هاي اسيدي با طعم سرطان
 برخ�ي از كش�اورزان حي�ن كش�ت س�يب زميني از م�واد 
ممنوع�ه اي مث�ل اس�يد اس�تفاده مي كنن�د ت�ا محص�ول 
بيش�تري به دس�ت آورند. خط�ر س�يب زميني هاي آل�وده را  
هر چق�در هم ك�ه ك�م باش�د، از آنجايي ك�ه در س�بدغذايي 
خان�وار جاي�گاه خاص�ي دارد، باي�د ج�دي گرفت. س�كوت 
جهاد كش�اورزي ه�م البت�ه د راين زمين�ه قابل توجه اس�ت. 
عمده اين تخلفات از طرف كش��اورزان مهاجري انجام مي شود كه 
براي يك سال، زميني را اجاره مي كنند و پس از پايان برداشت از آنجا 
مي روند، به همين دليل تبعات اقدام غيرقانوني خود را نمي بينند. 
اين عمل به تدريج موجب فرسايش خاك ش��ده و بافت خاك را از 
بين مي برد؛ از طرفي هم باعث نفوذ اين اسيدها و سموم به آب هاي 
زيرزميني شده و تهديدي جدي براي سالمتي مردم است.  هر ايراني 
ساالنه چيزي نزديك به نيم كيلوگرم س��م با محصوالت كشاورزي 
مصرف مي كند. حال آنكه جهاد كشاورزي كمتر زيربار اين آمار رفته 
و بارها تأكيد كرده است كه ايران كمتر از ميانگين جهاني در مزارع 
خود سم استفاده مي كند.  استفاده از اين مواد اگر به مقدار الزم باشد 
مشكلي ندارد، اما بعضي از كشاورزان كه سواد كافي ندارند، بيش از 
اندازه به زمين اسيد مي دهند كه اين باعث مي شود تركيب خاك از 

بين برود و خاك حاصلخيزي خود را از دست بدهد. 
بعضي كش��اورزان زماني كه س��يب زميني ها غده بس��ته اقدام به 
دادن اس��يد به زمين مي كنند. اين مس��ئله تأثير مستقيمي روي 
سيب زميني ها دارد و اسيد مستقيماً به داخل سيب زميني منتقل 
مي شود؛ برخي هم از س��ر ناآگاهي مقدار زيادي از اسيد يا سموم را 
در چاه آب مي ريزند يا در استخر مخلوط مي كنند و به خورد زمين 

مي دهند، اين خود باعث آلودگي آب هاي زيرزميني هم مي شود. 
براس��اس ماده ۲8 قانون حفظ نباتات در زمينه امحاي محصوالت 
غيرمجاز، اگر محصولي س��موم درون آن از حد مجاز باالتر باش��د، 
وزارت بهداشت موظف است با همكاري شهرداري آن محصول را امحا 
و از توزيع آن نيز جلوگيري كند كه به گفته مسئوالن وزارت بهداشت 
چنين امكاني براي اين دستگاه نيس��ت. ضمن اينكه در هيچ جاي 
دنيا كسي با محصول نهايي مبارزه نمي كند و معموالً از منبع توليد، 
اصالحات الزم انجام مي شود. حال آنكه وزارت جهاد كشاورزي توجه 
جدي به اين موضوع ندارد،  براساس آمارها 9۰درصد سرطان هاي 
گوارشي در مناطقي از كشور قرار دارد كه ۵۰درصد سموم شيميايي 
در آنجا مصرف مي ش��ود كه همين مورد در سال 89 تنها در استان 

كرمان، عامل اول ابتال به سرطان گوارشي بوده است. 
با توجه به اينكه نظام توزيع و فروش كودهاي شيميايي تحت نظارت 
دولت انجام مي شود و در اين خصوص به كشاورزان يارانه هايي نيز 
اختصاص يافته است، عده اي سودجو از اين موضوع سوءاستفاده هايي 
مي كنند.  استفاده از اسيدهاي بي كيفيت و مضر  به دليل آنكه ارزان 
هستند، طي اين س��ال ها مورد اس��تفاده واقع ش��ده اند. اين مواد 
شيميايي حتي محصوالت را در برابر سموم با كيفيت، مقاوم كرده اند. 
بدتر آنكه خود به عامل سرطان و مشكالت بسيار ديگري در بخش 

كشاورزي كشور تبديل شده اند.

 محققان ايراني دستگاه پيشگيري
 از خونريزي واريس مري ساختند

دانش بني�ان  ش�ركت  ي�ك  در  ايران�ي  پژوهش�گران 
دس�تگاه »بان�د ليگات�ور م�ري« را ب�راي پيش�گيري از 
خونري�زي واري�س ع�روق م�ري در بيم�اران مبت�ا ب�ه 
نارس�ايي كبدي س�اختند كه ب�ه زودي روانه بازار مي ش�ود. 
دستگاه باند ليگاتور مري با حضور معاون تحقيقات و فناوري وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي در حاشيه هجدهمين كنگره 

بيماري هاي گوارش و كبد رونمايي شد. 
 رئيس هيئت مديره شركت دانش بنياني كه از ساخت اين دستگاه 
حمايت كرده اس��ت، گفت: اين دس��تگاه در انحصار چند كش��ور 
خارجي از جمله امريكا بود كه در زمان تحريم براي تهيه آن مشكل 
داشتيم و هزينه تهيه آن، بس��يار زياد است.  به گفته دكتر »محمد 
اماني«، پژوهش��گران متخصص داخلي پس از دو سال اين دستگاه 
را توليد كردند كه كارآزمايي بالين��ي و مجوزهاي توليد را دريافت 

كرده است.  
اماني افزود: اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت مجوز توليد 
اين دستگاه بومي را صادر كرده و اين دستگاه آماده توليد است و با 
حدود يك سوم قيمت مشابه خارجي به زودي روانه بازار مي شود و از 

خروج ارز جلوگيري مي كند.  
وي گفت: در صورتي كه كبد نارس��ايي پيدا مي كند به مري و معده 
فشار مي آورد و واريس هاي آن قسمت برجسته شده و معموالً دچار 
خونريزي مي شود كه با كمك اين وسيله، مي توان از خونريزي اين 

قسمت پيشگيري كرد و جان بيمار را نجات داد.
  اماني، افزايش چاقي، س��يروز كبدي و نارس��ايي كبد را از عوامل 
بروز اين عارضه اعالم كرد و گفت: معموالً در زمان آندوسكوپي اين 
واريس ها مشاهده مي ش��ود كه پس از خونريزي اين واريس ها بايد 

كنترل شوند تا جلوي يك مرگ گرفته شود. 
 به گفته وي، مجموعه دانش بنياني كه اين دس��تگاه را توليد كرده 
است، زير نظر پژوهشكده بيماري هاي گوارش و كبد دانشگاه علوم 

پزشكي تهران قرار دارد.

فضاي اينس�تاگرام در ايران به واس�طه غلبه 
س�لبريتی های بی مصرف، فض�اي مقاومت و 
استقامت نيس�ت.   در اغلب كش�ورهاي دنيا 
شبكه هاي اجتماعي به محفلي براي شكل گيري 
جنبش هاي اجتماعي به نفع استقامت و مقاومت 
در براب�ر چالش هاي مبت�ا به جامع�ه تبديل 
شده اس�ت اما  ش�بكه اجتماعي اينستاگرام 
در كش�ورمان به فضايي ب�راي نمايش ثروت و 
تن پروري تبديل شده است. با گشت و گذاري 
ميان صفح�ات اينس�تاگرامي اف�راد مختلف 
به خصوص چهره ه�ا با نمايش�ي از راه و ثروت 
طبقه نوكيس�ه مواج�ه مي ش�ويد، آن هم در 
ش�رايطي كه فض�اي كلي كش�ورمان تش�نه 
تزري�ق روحي�ه مقاوم�ت و پاي�داري اس�ت. 
اين روزها جامعه بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
روحيه مقاومت و اس��تقامت اس��ت و شايد بتوان 
در ش��رايط كنوني چنين روحي��ه اي را در فضاي 
عمومي جامعه شاهد بود. تنش هاي اقتصادي باال 
با تمام چالش هايي كه براي عامه جامعه داش��ته، 
اما نتوانس��ته مقاومت طاقت مردم را در برابر اين 
فضا طاق كند. در اين ميان و در شرايطي كه سبد 
خانوار روز به روز كوچك و كوچك تر مي شود و مردم 
ناگزيرند از مايحتاج ضروري شان چشم پوشي كرده 
يا به حداقل اكتفا كنند، گروهي ديگر كه از قضا در 
بي ثباتي هاي اقتصادي نانش��ان بيش از پيش در 
روغن فرو مي رود، با رفتارهايي نظير استخدام نيرو 
براي سگ گرداني آن هم با دستمزدهايي عجيب 
و غريب ت��ا س��اعتي 1۰۰هزار توم��ان، برگزاري 
مراس��م و جش��ن براي خداحافظي فرزندانشان 
با پوش��ك و به نمايش گذاش��تن اين تصاوير در 
صفحات اينستاگرامش��ان يا س��فرهاي خارجي 
و رس��توران گردي هاي الكچري و حتي انتخاب 
تاريخ هاي خاص براي نمايشي تمام عيار از ثروت و 
خاص بودن تصوير تمام عياري از طبقات اجتماعي 

نوكيسه را به نمايش مي گذارند. 
   كجروي هاي اجتماعي 

انتشار خبر استخدام سگ گردان با درآمد ساعتي 
1۰۰هزار تومان كه البته بس��ته به نژاد حيوان و 
ساعت كار و برخي ش��رايط ديگر مي تواند باال و 

پايين شود، حكايت از بروز كج روي هاي نويني در 
فضاي اجتماعي دارد و اين بار هم اين كج روي ها 
زير سر طبقات نوكيس��ه اقتصادي است. ماجرا 
بر سر اين اس��ت كه با بروز تنش هاي اقتصادي 
و غيرقابل پيش بيني اوض��اع، گروه هاي زيادي 
هستند كه يك شبه ره 1۰۰ساله را مي پيمايند و 
ثروت هاي بادآورده اي نصيب كساني مي شود كه 
به لحاظ ساختاري شايسته داشتن اين پول هاي 
كالن نيس��تند و همين مس��ئله منجر به تولد 
طبقات تازه اي در تقسيم بندي طبقات اقتصادي 
جامعه مي شود كه از آنها به عنوان طبقه نوكيسه 
ياد مي شود. از سوي ديگر شبكه هاي اجتماعي 
نظير اينستاگرام رس��انه هايي اختصاصي را در 
اختيار افراد مختلف قرار داده اند؛ رسانه هايي كه 
مي توانند ويتريني از زندگي خود را در آن بچينند. 
عكس هاي س��لفي و يهويي هاي س��لبريتي ها 
با حيوان��ات عجيب خانگي همچون ش��ير و ببر 
يا كروكودي��ل كه هزينه نگهداري ش��ان برابر با 
حقوق چند كارگر ساده اس��ت،؛ تصاوير مربوط 
به جشن خداحافظي كودك با پوشك يا تدارك 

آلبوم جنيني با سونوگرافي هاي سه بعدي در ايام 
بارداري و به نمايش گذاش��تن همه اين تصاوير 
در صفحات اينس��تاگرام آن هم در شرايطي كه 
بسياري از مردم براي تهيه مايحتاج اوليه زندگي 
خود دچار چالش��ند، مي تواند فض��اي مقاومت 

جامعه را شكننده كند. 

   غيرقابل تحمل شدن فقر
آنطور كه فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد كانون 
عالي شوراها مي گويد، با اتفاقاتي كه هفته هاي اخير 
در حوزه اقتصاد فاصله بين سبد معيشت حداقلي با 
حداقل دستمزد را به بيش از ۲ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان افزايش داده و با محاسبه مؤلفه هاي تأثيرگذار 
در س��بد معيش��ت از جمل��ه مس��كن، ارتباطات، 
حمل ونقل، ق��درت خريد كارگ��ران ۷۲درصد كم 
شده اس��ت. از نگاه وي فاصله ۲ميليون و 8۰۰هزار 
توماني ميان س��بد معيش��ت حداقلي ب��ا حداقل 
دس��تمزد يك فاجعه اس��ت.  حاال در نظر بگيريد 
كارگري كه با چنين شرايطي مواجه است، اما به مدد 
تكنولوژي هاي ارتباطات و فناوري اطالعات گوشي 
تلفن هوشمندي دارد كه مي تواند در اوقات فراغتش 
همانند بس��ياري از افراد ديگر س��ري به صفحات 
اينستاگرام س��لبريتي ها بزند و با تصاوير سلبريتي 
مذكور با بب��ر يا كروكوديلش مواجه ش��ود كه تنها 
براي تغذيه حيوان بايد روزي چند كيلو گوشت تهيه 
كنند و اين جدا از ديگر هزينه هاي نگهداري چنين 
موجوداتي است. اينجاست كه براي درك بهتر حال 
اين فرد مي توان از تحليل دوركه��ام و مرتون بهره 
گرفت. آنها معتقدند وقتي فقر تأثير مخرب خواهد 
داشت كه در مقابل فقر، »تصوير« يا »قول« آرزوهاي 
بلندپروازانه ارائه ش��ود در آن صورت فقر غيرقابل 
تحمل مي شود. گونيك هم اشاره مي كند كه »فقر 
كاالهاي اقتصادي در واقع عاملي نيس��ت كه توليد 
آنومي بكند. برعكس  يك شكل سنتي و پذيرفته شده 
از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است، 
اما شرايط وقتي تغيير مي كند كه از طريق گسترش 
وسايل ارتباط جمعي تصوير يك نوع زندگي ديگر و 
مرفه تر )مثاًل با برنامه هاي تلويزيوني يا ويديويي(، 
 تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافت��ه رخنه كند. در 
پي تضاد اين دو عامل،  نيازهاي بي حد و حصر رشد 
مي كنند و پس از آن حركت ه��اي ناگهاني ركود يا 
رشد اقتصادي بسياري از مواقع وضعيت آنومي به 
شكل يك گمگشتگي فرهنگي جهشي )و از دست 
دادن هويت فرهنگ��ي( را در پ��ي دارد كه نه فقط 
يك نارضايتي عميق بلكه عالوه بر آن ناآرامي هاي 

سياسي گسترده اي را به وجود مي آورد. 

آقاي وزير! حرمت برنامه دستگاه تعليم و تربيت را شوت نكن!

تكاليف مهارت محور جايگزين مشق شب مي شود 

اينستاگرام  در ايران  پياده نظام شكستن مقاومت مردمي!
شبكه های اجتماعی در دنيا محل شكل گيری جنبش های اجتماعی به نفع منافع ملی است اما اينستاگرام در 

ايران محل جوالن نوكيسه های در نمايش تن  پروری و ثروت است

آموزش و پرورش در حالی از حرمت شكنی برنامه 
درسی از سوی مؤسسات كنكوری گايه می كند 
كه خود با ارائه مج�وز به تعطيلی ام�روز »برنامه 
درس�ی« در دس�تگاه  عظيم تعلي�م و تربيت به 
بهانه برگزاری مس�ابقه فينال جام باش�گاه های 
آس�يا موافق�ت می كن�د. آن هم به درخواس�ت 
تع�دادی از دان�ش آم�وزان در فض�ای مج�ازی! 
آموزش و پرورش اين روزها به شدت با مافياي كنكور و 
تست زني سر جنگ دارد و در رسانه ها يا براي آنها شاخ 
و شانه مي كشد يا براي رهايي تعليم و تربيت از چنگال 
كساني كه با تست و آزمون و كتاب هاي كمك درسي 
به جان برنامه درس��ي افتاده اند از مردم، مسئوالن و 
رسانه ها استمداد مي كند.  به بيان ديگر به زعم مسئوالن 
آموزش و پرورش و به ويژه شخص وزير آنچه در جريان 
فعاليت مؤسس��ات آموزش��ي و كنكوري در مدارس 
مورد تعرض قرار مي گيرد، »برنامه درس��ي« اس��ت. 
از طرفي بسياري از دردس��رهاي آموزش و پرورش از 
زماني شروع ش��د كه اين نهاد و فرآيند تعليم و تعلم 
همچون »عب��ادت«،  مقدس ش��مرده نش��د و پاي 
حساب و كتاب و دو دو تا چهار تا به مديريت ستادي 
آموزش و پرورش و در نهايت به مدارس و كالس هاي 
درس باز شد.  اما از آنجا كه حرمت امامزاده را متولي اش 
نگه م��ي دارد، آموزش و پرورش بايد ابت��دا خود براي 
برنامه هاي درسي و آموزشي اش حريم و حرمت قائل 
شود و برنامه آموزشي بايد نخست براي مسئوالن ارشد 
آموزش و پرورش مقدس باشد تا ديگران هم نسبت به 
آن تعدي نكنند، نه اينكه به دنبال درخواست جمعي از 
دانش آموزان در فضاي مجازي مبني بر تعطيلي شنبه 
1۲آبان ماه وزير آموزش و پرورش،  برنامه درسي امروز 
را تعطيل و امكانات مدارس را براي تماشاي فينال جام 

باشگاه هاي آسيا بسيج كند. 
  نشاط تزريقی به مدارس با تماشای فوتبال!

س��يدمحمد بطحاي��ي وزي��ر آموزش و پ��رورش 
پنج شنبه گذش��ته در صفح��ه ش��خصي خ��ود در 
اينستاگرام درباره بازي فينال جام باشگاه هاي آسيا 

نوشت: »ساعت ۶صبح است و من براي افتتاح چند 
طرح عازم گلپايگان و خوانسار هستم. دانش آموزان 
عزيز ما مشتاق تماشاي بازي فينال جام باشگاه هاي 
آسيا هستند. تعطيلي مدارس كه ممكن نيست، اما 
از مديران محترم مي خواهم چنانچه امكانات الزم را 
داشته باشند شرايط پخش مسابقه در مدرسه را فراهم 
كنند. با تشويق ميليون ها دانش آموز ان شاءاهلل نماينده 
ايران عزيز با پيروزي به كشور باز خواهد گشت.« در 
حالي كه اين اقدام بطحايي در صورت به كوتاه آمدن 
پدرانه در برابر اصرارهاي فرزند مي ماند شيوه درستي 
براي آشتي دادن بچه ها با مدارس نيست. اگرچه وزير 
با اين كار س��عي كرده در عين خودداري از تعطيلي 
مدارس و مختل كردن روال كاري شهرها و روستاها، 
هيجان تماشاي بازي فوتبال را به مدارس بكشاند و 
اينطور نشاط را در ميان دانش آموزان فراگير كند، حتماً 
مديران ارشد آموزش و پرورش هم بر اين امر تأكيد دارند 
كه اگر هر يك از مخاطبين اين دستگاه با ايجاد هشتك 
در فضاي مجازي خواسته اي را فراگير كنند و بدانند 

با اين شيوه مي توانند نظر وزير و حتي برنامه درسي 
سراسري كشور را تغيير دهند. 

  تعطيات بی برنامه تحميلی و تقديمی!
طبق مقررات آموزش و پ��رورش در ازاي هر تعطيلي 
خارج از برنامه، كالس ها و جلسات فوق العاده آموزشي 
براي جب��ران عقب ماندگي از برنامه درس��ي برگزار 
مي شود كه در دستور يا توصيه بطحايي اشاره اي به 
نحوه جبران اين تعطيلي درس نش��ده است.  ضمن 
اينكه براساس تجربه سال هاي قبل آلودگي و وارونگي 
هوا و سرما در ماه هاي آينده، حتماً تعطيالت غيرمترقبه 
و برنامه ريزي نش��ده اي را به سيستم آموزشي كشور 
تحميل مي كند؛ با اين حس��اب ديگ��ر جايي براي 

حاتم بخشي از ساعات مصوب آموزشي وجود ندارد. 
همين دانش آم��وزان و معلماني كه ام��روز براي اين 
همراهي وزير آموزش و پرورش اظهار شادماني مي كنند 
در ازاي فشاري كه براي جبران اين ساعات متحمل 

خواهند شد، اعتراض خواهند كرد. 
  قربانی برنامه درسی پای فوتبال!

از طرف ديگر، اگر چني��ن تصميماتي به روال تبديل 
شود و مديران بعد از ش��ما براي اينكه مجبور نشوند 
هزينه مخالفت با اين دست خواسته هاي تعدادي از 
دانش آموزان يا معلمان يا خانواده ها را بدهند، فشارها و 
اعمال ساليق را تقبل كنند، گناه باليي كه بر سر برنامه 
درسي مي آيد بر گردن مس��بب و پايه گذار آن است. 
همانطور كه مسببين آزادي فعاليت هاي مؤسسات 
خصوصي و كنكوري، ام��روز در برابر بار اضافي كه به 
آموزش و پرورش تحميل مي شود، مقصرند. مي دانيد 
كه جام هاي متعدد ورزش��ي كه كش��ورمان در آنها 

شركت دارد، كم نيستند. 
بنابر اي��ن گزارش، اق��دام وزير آموزش و پ��رورش در 
تعطيل كردن برنامه درس��ی امروز مدارس در حالی 
صورت می گيرد كه هنوز پای مافيای كنكور و كمك 
آموزشی ها از مدارس كوتاه نش��ده و چه بسا مافيای 
فوتبال هم بخواهد از ظرفيت تح��ت تأثير قراردادن 
هيجان دانش آموزان و ابزار فضای مجازی كه در اختيار 
آنها قرار دارد، امتيازاتی از دستگاه تعليم و تربيت بگيرد 

كه ۲۰سال بعد صدايش در بيايد.  
به هر رو اين تصميم وزير آموزش و پرورش با استقبال 
مديران سطوح مختلف دستگاه تعليم و تربيت رو به 
رو شد. به طوري كه شاپور محمدزاده مديركل دفتر 
وزارتي آموزش و پرورش طي نام��ه اي به مديران كل 
آموزش و پرورش اس��تان ها اعالم كرد: ب��ا عنايت به 
برگزاري بازي فينال فوتبال جام باش��گاه هاي آسيا 
ساعت 9:۳۰ صبح روز ش��نبه مورخه 1۲ آبان 9۷ و 
اشتياق وافر دانش آموزان به تماشاي مسابقات ورزشي، 
مقتضي اس��ت با توجه به عدم تعطيل��ي واحدهاي 
آموزشي نسبت به پخش مستقيم اين مسابقه براساس 
ظرفيت و امكانات آموزش و پرورش در تمامي مدارس 
و تمام مقاطع )دخترانه و پس��رانه( مطابق ضوابط و 

مقررات برنامه ريزي و اقدام كنند. 
القصه بازي فينال جام باش��گاه هاي آسيا امروز صبح 
ميان پرسپوليس به عنوان نماينده كشورمان و... به 

عنوان نماينده كشور ژاپن برگزار مي شود. 

زهرا چیذری
  گزارش  یک

نفیسه ابراهیم زاده انتظام 
  گزارش  2

  مدرسه

براس�اس تصمي�م وزارت آموزش و پ�رورش 
در س�ال تحصيلي جديد، مش�ق ش�ب براي 
دانش آم�وزان پايه هاي اول تا س�وم ابتدايي 
حذف و تكاليف مهارت محور جايگزين مي شود. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
روزگذش��ته افزود: تراكم جمعيت دانش آموزي 
در ش��هرهاي بزرگ زياد اس��ت و در بسياري از 
شهرهاي كوچك مش��كل تراكم چه در مدارس 
دولتي و چه غيردولتي نداريم و معلمان مي توانند 
زمان و ساعت آموزشي را به گونه اي تنظيم كنند 
ك��ه دانش آم��وزان داخ��ل كالس تكاليف خود 

را انج��ام داده و بازخ��ورد آن را از معلم دريافت 
كنند.  رضوان حكيم زاده ي��ادآوري كرد، انجام 
تكاليف در كالس هاي با تراكم كمتر از 1۵نفر در 
صورت تك پايه بودن نيز مجاز است.  وي افزود: 
براساس تصميم وزارت آموزش و پرورش در سال 
تحصيلي ج��اري برنامه تكالي��ف مهارت محور 
مختص دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي 
است و دو ساعت آموزش��ي با عنوان برنامه ويژه 
مدارس براي مهارت آموزي نيز شامل پايه هاي 
چهارم تا شش��م و دوره اول متوس��طه مي شود.  
»هدف اين است كه به جاي تمرين، تكرار بيهوده 

و رونويسي هاي بي فايده كه دانش آموزان انجام 
مي دادند و معلمان هم فق��ط يك خط روي آن 
مي كشيدند و بازخورد زيادي نمي گرفتند، بچه ها 
به س��مت تكاليف مهارتي گرايش پيدا كنند.« 
حكيم زاده تصريح كرد: نظام ارزش��يابي كيفي 
- توصيفي اقتضا مي كن��د دانش آموزان تكاليف 
درس��ي را در كالس انج��ام داده و بازخورده��ا 
را از معلم بگيرن��د و به بردن تكالي��ف به منزل 
نيازي نداشته باش��ند، اما در عين حال اگر قرار 
باش��د تراكم كالس اجازه چنين كاري را ندهد، 
اين امر بايد محدود ش��ود.  وي تأكي��د كرد به 

هيچ وجه نباي��د از كتاب هاي كمك آموزش��ي، 
كمك درسي، حل المس��ائل، پيك هاي آدينه و 
عناوين مش��ابه استفاده ش��ود.  به گفته وي، در 
تكاليف مهارت محور س��عي مي شود بخش هاي 
مغفول مانده نظام ارزشيابي كيفي - توصيفي به 
اجرا درآيد؛ زيرا در اين ارزشيابي بايد دانش آموز 
طي فرآيند يادگيري، تكاليف درسي را در كالس 
درس انجام ده��د و بازخوردهاي مناس��ب را از 
معلم دريافت كند؛ به اين معنا كه معلم مسئول 
كنترل بر نظارت و يادگيري دانش آموز باشد نه 

خانواده ها. 

انتش�ار خب�ر اس�تخدام 
سگ گردان با درآمد ساعتي 
100هزار تومان كه البته بسته 
به ن�ژاد حي�وان و س�اعت 
كار و برخ�ي ش�رايط ديگر 
مي تواند باال و پايين ش�ود، 
حكايت از بروز كج روي هاي 
نويني در فض�اي اجتماعي 
دارد و اي�ن ب�ار ه�م اي�ن 
كج روي ها زير س�ر طبقات 
نوكيس�ه اقتصادي اس�ت


