
ادامه از صفحه اول 
 30سال پیش فیلم»مشق شب« در نقد مشقت 
تحمیلی به دانش آموزان س��اخته ش��د،  مدير 
كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان كه 
با كیارستمي در جريان ساخت فیلم همكاري 
كرده بود، از سوي محمدعلي نجفي وزير وقت 
آموزش و پرورش توبیخ شد. اما سوژه مشق شب 
بعد از  دهها سال هنوز بر روح و روان دانش آموزان 
حكومت مي كند و به مدد نظام آموزشي متراكم 
از س��رفصل و كتاب، خالقیت و نشاط كودكي 
را در آنها مي كش��د. پس از انتقادات گس��ترده 
كارشناس��ان و دلس��وزان حوزه تعلیم و تربیت 
و حتي اظه��ارات وزير آموزش و پ��رورش علیه 
مافیاي كنكور، منتفعان اين مافیا دچار بحران 
مشروعیت شده اند و براي استمرار فعالیت هاي 
مخرب خود به اين سو و آن سو مي روند. بخشنامه 
وزارتي آموزش و پرورش مبني بر حذف »مشق 
شب« از مدارس ابتدايي آخرين اقدامي است كه 
علیه مافیاي كنكور ص��ورت گرفته. نان مافیا با 
حذف مشق شب!- اگر به طور سراسري و كامل 
صورت پذيرد - از قبل كم چرب تر مي شود؛ ولي 
مگر مافیا به سادگي دست از سودهاي سرشار 

مالي اين حوزه مي كشد؟!
همزمان با بحث های كنكور و مشق شب كه اين 
روزها در رسانه ها داغ است. نتايج تحقیقاتي در 
دانشگاه اس��تنفورد منتشر ش��ده كه »تكالیف 
شبانه« را باعث استرس، مشكالت جسمي، عدم 
توازن و حتي دوري از جامعه براي دانش آموزان 
دانسته اس��ت.  اين تحقیقات مي افزايد: مشق 
شب بیش��تر از دو ساعت در هر ش��ب كاركرد 

معكوس و غیرآموزشي پیدا مي كند.  
جزئیات منتش��ر ش��ده در تحقیقات دانشگاه 
استنفورد كه بر روی دانش آموزان اقشار متوسط 
به باال )با درآمد ساالنه 90 هزار دالر( انجام شده 
اس��ت، تصريح می  كند كه »مشق شب« مانعی 
جدی بر س��ر راه »يادگیری« و »تعامل كامل« 

دانش آموزان است.
56 درصد از دانش آم��وزان و خانواده های آن ها 
در اين تحقیق گفته اند كه تكلیف ش��ب برای 
آنها يک »منبع اس��ترس« اس��ت تا يک شیوه 
يادگی��ری؛ 33 درصد هم اذعان ك��رده اند كه 
تكلیف شب را صرفاً برای به دست آوردن نمره 
بهتر انجام می  دهند. تنه��ا يک درصد از جامعه 
آماری تحقیق گس��ترده استنفورد گفته اند كه 
مشق شب برايشان مفید بوده است.بسیاری از 
دانش آموزان در اين تحقیق گفته اند كه تكلیف 
منزل برای آن ه��ا باعث مش��كالتی در خواب و 

بدنشان شده است. 
نتايج جال��ب اين تحقیقات نش��ان می  دهد كه 
»تكلیف منزل بیشتر« به معنای »محدود كردن 
ديدار های خانوادگی و دوستانه دانش  آموز« است 
كه خود اين موضوع باعث می  شود »اجتماعی 
پذيری« دانش آموزان با خل��ل جدی مواجه و 
در آينده احتماال وی را به عنصری »فردی، ضد 
اجتماعی و گريزان از كان��ون خانواده« تبديل 
كند و مانع از اين شود كه دانش  آموز عاليق مورد 
خواس��ت خودش را پیگیری كند. »مسئولیت 
ناپذيری« و »از بین ب��ردن خالقیت« ماحصل 

اين روند آموزشی است.
  در جست وجوی مشروعیت!

 بعد از به خدمت گرفت��ن عرصه هاي تبلیغاتي 
از سوي مؤسسات آموزش��ي و كنكوري و بازي 
در زمین كمبود بودجه آموزش و پرورش، اقدام 
جديد مؤسسات كنكوری ديدار با مراجع تقلید 
و جلب نظر و تأيید آنها در رابطه با فعالیت شان، 
است. امری كه بايد علمای قم در نظر بگیرند كه 
مافیای كنكور از مشروعیت مراجع برای كاركرد 
غیرعلمی مؤسس��ات خود بهره نبرند.  جزئیات 
اين ديدارها با س��رفصل انتقاد به حذف تكلیف 
شبانه در رسانه ها منتشر شده است. به طوري 
كه ابوالفضل جوكار قهرودي، بنیانگذار مؤسسه 
آموزشي گاج گفته اس��ت: »حذف تكالیف در 
مدارس با الگوگرفتن از فنالند كار سنجیده اي 
نیست. اينكه بخواهیم سیس��تم آموزشي يک 
كشور خارجي ديگر را كپي و آن را در كشورمان 
اجرايي كنی��م، نمي تواند جوابگوي سیس��تم 
آموزش��ي كش��ور باش��د. حذف تكلیف منزل 
دانش آم��وزان زيان ه��اي جبران ناپذيري را به 
دنبال دارد. اين برنامه پیش از اين در كشورهاي 
اروپايي امتحان شده و جواب مثبتي را نداشته 
اس��ت و به همین دلیل اجراي آن متوقف شده 
اس��ت. با حذف تكلیف دانش آم��وزان، آنان از 
فراگیري و آموزش دور ش��ده و به سمت فضاي 
مجازي كشیده مي شوند كه آثار جبران ناپذيري 

را به دنبال دارد.« 

دلس�وز  چق�در  کنکورچی ه�ا   
دانش آموزان اند؟!

فارغ از اينكه دلسوزي گاج براي تعلیم و تربیت 
و دانش آموزان  تا چه میزان كارشناسانه و تا چه 
حد منطبق با تخصص است، از سوي تعدادي از 
مراجع و بزرگان حوزه مورد تأيید قرار گرفت. به 
طوري كه آيت اهلل حس��یني بوشهري در ديدار 
اعضاي انجمن فرهنگي ناشران آموزشي كشور 
)ناش��ران كتاب كنكور و كمک درسي( از ايده 

حذف تكلیف شبانه دانش آموزان انتقاد كرد. 
امام جمعه قم اف��زود: در جامعه بی��ن افراط و 
تفريط قرار گرفته ايم. گاهي در آموزش و پرورش، 
سختگیري ها آنچنان زياد است كه دانش آموز 
از مدرسه زده مي ش��ود، گاهي هم تكالیف را از 

دانش آموز مي گیريم اين همان تفريط است.  
دبیر ش��وراي عال��ي حوزه هاي علمی��ه افزود: 
كساني كه درگذشته و در مدارس تكلیف محور 
درس خواندن��د و تكلیف بیش��تر ب��ود، از نظر 
آگاهي و ش��ناخت با كس��اني كه در مدارسي 
درس خواندن��د ك��ه از تكالیف خب��ري نبوده، 
تنها به فكر نمره گرفت��ن و پاس كردن درس ها 
هس��تند، قابل قیاس نیست.  همچنین آيت اهلل 
جعفر س��بحاني نیز به دنبال ديدار با مؤسسان 
مؤسسات كنكوري، با بیان اينكه انسان با زحمت 
به درجه باال مي رسد، گفت: برداشتن تكلیف از 
دانش آموزان مدارس اش��تباه و برخالف سنت 
قرآن و سیره علماست و وزير آموزش و پرورش 

بايد ب��ه اي��ن مس��ئله رس��یدگي كن��د.  وي 
چهارشنبه گذش��ته در درس خارج اصول خود 
در مس��جد اعظم قم افزود: هزاران س��ال است 
بش��ر تجربه كرده اگر كس��ي بخواهد به مراتب 
باال برسد، بايد زحمت زيادي بكشد، با كار آسان 
انسان به مراتب باال دست پیدا نمي كند.  آيت اهلل 
سبحاني اضافه كرد: ش��نیده مي شود امروز در 
مدارس تكالیف را از دانش آموزان برداش��ته اند 
كه كار درستي نیست و نبايد دانش آموز بعد از 
مدرسه رها شود، بلكه بايد مغز و فكر او با انجام 

تكلیف مشغول شود. 
وي ادامه داد: اين شیوه بر خالف قرآن، حديث، 
س��یره علما و بزرگان ما اس��ت و بنابراين وزير 
آموزش و پرورش بايد به اين مس��ئله رسیدگي 
كند و اين موضوع به  مدارس برگردد و همانند 

سابق از دانش آموز تكلیف خواسته شود. 
   واکنش افکار عمومی 

در اين بین انتخ��اب گزينه ديدار ب��ا مراجع از 
س��وي مديران مؤسس��ات كنكوري و واكنش 
بزرگان ديني به اين ديدارها موجي از بازخوردها 
را میان كارشناسان تعلیم و تربیت و رسانه ها به 
همراه داشته است.  اين در حالي است كه نزديک 
به يک سال است، در میان مديران ارشد وزرات 
آموزش و پرورش از مؤسسات آموزشي و كنكوري 
به عنوان مافیا ياد مي ش��ود كه نظام آموزش��ي 
كش��ور را با چالش مواج��ه كرده ان��د.  از طرف 
ديگر رس��انه هاي وابس��ته به آموزش و پرورش 
ك��ه در ماه هاي اخی��ر فعالیت گس��ترده اي در 
فضاي مجازي دارند، در حال��ي از گردش مالي 
چند هزار میلیاردي مؤسسات كنكوري و ارائه 
350میلیارد تومان آگهي به صدا و سیما توسط 
يكي از اين مؤسسات پرده برمي دارند كه مديران 
مؤسس��ات كنكوري و آموزش��ي نیز در مقابل 
ديدارهاي خود با مراجع از رشد بي رويه مدارس 
غیرانتفاعي كه باعث گس��ترش فاصله طبقاتي 
در جامعه ش��ده، انتقاد كردند و خود را قهرمان 
عدالت آموزشي معرفي كردند. موضوعي كه در 
س��ال هاي اخیر پربحث ترين موضوع در حوزه 

مديريت آموزش و پرورش بوده است. 
بر اين اساس به نظر مي رسد، مديران مؤسسات 
كنكوري و كمک آموزشي ديدار با علما و مراجع 
تقلید را به عن��وان يكي از ابزاره��اي مبارزاتي 
خود با آموزش و پرورش انتخاب كرده اند. س��وء 
تعبیرهاي صورت گرفت��ه از ديدار كنكورچي ها 
با مراجع، به اقدامات مخرب مافیا مش��روعیت 
نمي بخشد. قطعاً مراجع عظام با ايجاد يک نظام 
آموزش��ي موازي از جانب مؤسس��ات كنكوري 
مخالفند و ام��ر تعلی��م و تربی��ت را موضوعي 
حاكمیتي مي دانند. اين ش��یطنت رس��انه اي 
اصحاب مافیاي كنكور بوده اس��ت كه از ديدار 
با مراجع به س��ود خودش تیت��ر و خبر مخابره 

كرده است.  
در عین حال آموزش و پرورش هر چند در ظاهر 
و در عرصه هاي رسانه اي و افكار عمومي و نه با 
ابزارهاي قانوني در اختیار، مانند مصوبات شوراي 
عالي انقالب فرهنگي دست به مبارزه با فرايند 
آسیب زاي كنكور و گسترش كمک آموزشي ها 

زده، نبايد تخطئه شود.  
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يك نماينده مجلس: اوقاف بخشنامه  کرد که ديگر امامزاده ها افزايش پیدا نمي کند ولي امامزاده ها همینطور در حال اضافه شدن است

ايستادگي اوقاف مقابل امامزاده سازي ها !

بحران مشروعيت کاسبان کنکور
آخرين يافته هاي علمي مي گويد مشق شب کارکرد معکوس غیرآموزشي پیدا مي کند  اين يافته ها نان مافیاي کنکور را آجر کرده است 

حکايت گوساله سامري و به انحراف کشاندن قوم 
بني اسرائیل در 40 روزي که حضرت موسي)ع( 
ب�راي عبادت ب�ه کوه ط�ور رفته ب�ود، حکايت 
دنباله داري اس�ت که امروز و در عص�ر ما هم به 
اشکال مختلف دنبال مي شود. ماجراي خواب نما 
شدن برخي افراد در برخي مناطق و ديدن نورهاي 
مقدس ي�ا درختان خ�اص و تالش ب�راي ايجاد 
امامزاده اي تازه، شگردهايي است که تا به امروز 
افراد طماع و سوء استفاده گر مي کوشند با توسل 
به آن اغراض خود را تأمین کنند؛ قیمت زمیني 
که خريده اند را باال ببرند يا به کسب و کارش�ان 
رونق ببخش�ند، اما اين ماجرا مي تواند منجر به 
بروز انحرافي عمیق در مقدسات مردم شود و تا 
مدت ها خوراك شبهه انگیزي را در میان مغرضان 
دين ستیز فراهم آورد. شايد از همین روست که 
س�ازمان اوقاف و امور خیري�ه در برابر موضوع 
ايج�اد امامزاده هاي جدي�د برخ�ورد مي کند. 

به انحراف كش��یدن اعتقادات و باوره��اي مردم در 
طول تاريخ، يك��ي از مؤثرترين راه��كاري مقابله با 
دين بوده است به گونه اي كه فرق انحرافي همچون 
بابیت، بهائیت، وهابي، دهها و صدها فرقه انحرافي 
ديگر ماحصل اين شیوه برخورد با اعتقادات مردمي 
اس��ت كه آثارش تا به امروز پابرجاس��ت و منجر به 
بروز انحرافات جدي شده است و همین حاال فرقه 
انحرافي داعش و القاع��ده مؤثرترين راهكار دنیاي 
غرب براي اس��الم گريزي در بحبوحه جريان هاي 
معناگرا و اسالم گرايي در دنیاست. تالش براي ايجاد 
امامزاده ه��اي دروغین در برخي از مناطق كش��ور 
را نیز مي توان در راس��تاي همین تئ��وري و با اهدا 
س��ودجويانه ارزيابي كرد. موضوعي كه هر از چند 
گاهي حواشي  را درباره حدود 8هزار امامزاده معتبر 
و واجب التعظیم در كش��ورمان به وجود مي آورد و 
دس��تاويزي براي شبهه س��ازي هاي گسترده علیه 

اسالم و مذهب شیعه مي شود. 
 8هزار امامزاده در ايران

طبق اعالم رسمي س��ازمان اوقاف و امور خیريه با 
توجه به تحقیقات و بررسي هاي به عمل آمده، هشت 
هزار و 51 باب بقعه امامزاده و 33باب بقعه پیامبران 

الهي در سرزمین ايران وجود دارد. 
طبق اسناد تاريخي، امامزاده ها و سادات علوي در 
چند مرحله وارد ايران ش��ده اند؛ ب��ار اول در زمان 
حكومت حجاج بن يوس��ف بود كه شیعیان زيادي 
 همراه گروهي از امامزاده ها كه از ظلم او فراري بودند، 
وارد ايران شدند؛  بار دوم در دوران واليت عهدي امام 
رضا  )ع( كه گروهي از ش��یعیان و امامزاده ها همراه 
حضرت و سپس همراه كاروان حضرت معصومه )س( 
به ايران آمدند؛  بار سوم در زمان قیام علويون بر ضد 
بني عباس بود كه به دلیل آزارهاي بني عباس ناگزير 
شدند به كشورهاي شرقي از جمله ايران پناه ببرند، 
اما بیش��ترين تعداد امامزاده هايي كه در كش��ور از 
دنیا رفته و دفن ش��ده اند، حدود سال 250هجري 

)دوران حس��ن بن زيد( به ايران آمده ان��د.  قبل از 
انقالب اسالمي آماري دقیق و مس��تند در رابطه با 
تعداد بقاع متبركه و امامزادگان عظیم الشأن وجود 
نداشت، اما بعد از انقالب سازمان اوقاف به شناسايي 
دقیق و ثبت آمار امام��زادگان و بقاع متبركه اقدام 
كرد. با تمام اينها گاهي اوقات ش��اهد تالش هايي 
براي امامزاده سازي هس��تیم ؛ اقداماتي كه از سوي 
برخي افراد س��ودجو براي افزايش قیمت زمین يا 
سودجويي هاي ديگر صورت مي گیرد و مصاديق اين 
موضوع در سال هاي اخیر در استان گیالن و استان 

اصفهان اتفاق افتاده است. 
 ايستادگي اوقاف در برابر امامزاده سازي

حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدكاظم موسوي 
متقي مديركل امور فرهنگي سازمان اوقاف و امور 
خیريه در اين باره مي گويد: س��ازمان اوقاف و امور 
خیريه در مورد مواردي كه مي خواهند امامزاده اي 
را ايجاد كنند، ايس��تادگي مي كند. در س��ال هاي 
گذشته در اس��تان گیالن دو الي سه مورد گزارش 

داشتیم كه قصد داش��تند درختي را متبرك اعالم 
كنند كه مديركل اوقاف اس��تان گیالن تمامي اين 
درخت ها را از ريشه از بین برد، زيرا اين درخت بر اثر 
صحبت ها و شبهات مختلف به سمت امامزاده شدن 
مي رفت در صورتي كه هیچ سند و مدرك تاريخي 
هم درخصوص آنها وجود نداشت.  در استان اصفهان 
نیز شاهد مواردي بوديم كه در نهايت شوراي تأمین 
استان وارد كار شد. همچنین در استان خوزستان 
هم خانه اي وجود داش��ت كه صاحبان آن با ادعاي 
ديدن نوري از اهل بیت)ع( در اين خانه سعي داشتند 
آن را به بقعه متبركه تبديل كنند كه با ورود سازمان 
اوقاف متوجه شديم، هیچ گونه سنديتي وجود ندارد. 
به همین منظور شوراي تأمین استان به اين مسئله 

وارد شد و سريعاً موضوع را جمع كرد. 
 امامزادگان عشق 

اما در برابر اين اظهارات، برخ��ي مديران اوقاف در 
تقسیم بندي امامزاده ها به سیاحتي و زيارتي خود 
چالش برانگیز ش��ده اس��ت. غالمعل��ي جعفرزاده 
ايمن آب��ادي اين س��خنان را وهن دي��ن مي داند و 
تأكید مي كند: كمتر از يک ماه پیش سازمان اوقاف 
بخش��نامه اي كرد كه ديگر امامزاده ها افزايش پیدا 
نمي كند، ولي متأسفانه تعداد امامزاده ها همین طور 
در حال اضافه شدن است. كشف امامزاده ها بايد يكجا 
تمام ش��ود؛ برخي از اينها اصاًل هیچ شجره نامه اي 
ندارد و در برخي روس��تاها داستان سازي مي شود، 
بنابراين س��ازمان اوقاف بايد جلوي آن را بگیرد و با 
اين خرافات و برخي اظهارات مسئوالن كه موجب 

وهن دين است به شدت برخورد كند. 
در مواجهه با اين ماجرا بايد چه كرد؟ شايد بهترين 
پاسخ را بتوان از نقل قول س��ردار سلیماني از رهبر 
معظ��م انقالب در واكنش به پیش��نهاد بازس��ازي 
امامزاده ها از سوي فرمانده سپاه دريافت كه فرمودند: 
»شما امامزده هاي خودتان را بسازيد؛  امامزاده هاي 

شما، شهداي شما هستند.«

در اين ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر اين موارد هم به منزله تأيید 

يا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 

 واکنش هاي مجازي به اظهارات معاون فرهنگي قوه قضائیه که 
گفته بود »بابك زنجاني پس از اعاده اموالش اعدام خواهد شد.«

احسان محمدي: شما جاي زنجاني باشید چكار مي كنید؟ پول را پس 
مي دهید كه اعدام تان كنند؟

علیرضا صلواتي: واضح ترين پیام به بابک زنجاني از سوي معاون قوه 
قضائیه تا بدهي خود را هرگز بازنگرداند!

س�یدامیر س�یاح: با اين تصمی��م، نه پول��ي برمي گ��ردد نه حكم 
بابک زنجاني اجرا مي ش��ود. هنر فن اقتصاد رفتاري ب��ا ابداع قواعدي 
هوش��مندانه، به بازيگران )مثاًل ب ز( طوري انگیزه مي دهد كه به نفع 
خودشان و جامعه رفتار كنند مثاًل اگر »ب ز« پول ها را برگرداند، اعدام 

نمي شود! كاش مسئوالن ما كمي اقتصاد رفتاري بدانند و اجرا كنند. 
محمدرضا شاهي: دوس��تان عجله نكنید خوب بذارين به كارشون 
برسن. جالبه همه فكرا و خواسته هاي خودشونو هر وقت الزمه به مردم 

نسبت میدن.

  عابديني توئیت کرد: مسئوالن گردشگري استان فارس، نمايشگاه 
گردشگري پارس رو با نمايشگاه توانمندسازي زنان خانه دار اشتباه گرفتند، 
بخش بزرگي از اين نمايشگاه به عرضه محصوالت خانگي از مربا، ترشي و 

لواشک گرفته تا عرقیجات و دست بافته ها اختصاص داده شده است. 

  قديسه عبدالهي با انتشار اين عکس توئیت کرد: فردا روزي 
اگر در خیابان صداي عرعر ش��نیديد تعجب نكنید، اينها زيادي تحت 

تأثیر فرهنگ مترقي غربند... 

 علیرضا وهاب زاده با انتش�ار اين عکس توئی�ت کرد: دكتر 
خواجوي جراح مغز و اعصاب دختر افغانستاني كه تومور مغزي بدخیم 
داش��ت رو رايگان عمل كرد، با كلي تالش هزينه بیمارستان رو هم با 

كمک دوستان خودش تأمین كرد. 

 س�ید توئیت کرد: يكي از همس��ايه هاي طبقه باال زن و ش��وهر 
جووني هستن كه تازه بچه دار ش��دن. صاحبخونه شون به خاطر اينكه 

بچه دارشدن 300 تومن از كرايه خونشون كم كرده. زيبا نیست؟!

  امیر ابتهاج با انتش�ار اين عکس توئیت ک�رد: درد جامعه ما 
اينجاس��ت... در حالي كه در جنوب تهران عمدتاً با ارائه كارت ملي و در 
صف هاي طوالني بايد موادغذايي اولیه تهیه كرد، در شمال تهران مردم 
با خريد موادغذايي الكچري از »موز قرمز« و »سیب چوبي« تا »ژامبون 
گوزن« و »سوس��یس قوچ« جوالن میدن!حتي فك��ر كردن بهش هم 

دردآوره ناتانائیل... 

 بهمن هدايتي با انتشار اين عکس توئیت کرد: حرفي مي ماند؟ 

 نفیسه سادات موس�وي توئیت کرد: هفته اي يک شب فرصت 
میشه بیايم منزل پدري. از لحظه اي كه میرسیم سرشون گرم سرياله و 
حدود سه الي چهار سريال پشت سر هم بدون تنفس مي بینن، بعدشم 
خندوانه. جالبه ك��ه اگه يه  هفته نیايم گله مي كن��ن از بي معرفتي ما. 
همیشه  هم تو مهموني ها منو نشون میدن و میگن همش تو گوشیه! 

اوضاع عجیبیه خالصه!

 مامان مريم با انتشار اين عکس توئیت زد: همرزم شهید: بغداد 
بوديم، میخواستیم باهم بريم بیرون به من گفت: وضعیت حجاب در بغداد 
چطوره؟ گفتم: خوب نیست... گفت: بايد چشممون را از نامحرم حفظ 
كنیم تا توفیق شهادت را از دست نديم. بعد چفیه اش را انداخت روي سر و 

صورتش. كل مدتي كه بغداد بوديم همینطور بود تا راهي نجف شديم. 

عليرضا سزاوار

 رئیس كانون عالي مستمري بگیران سازمان تأمین اجتماعي گفت: 
بیمه شدگاني كه تمايل به اس��تفاده از خدمات بیمه تكمیلي درمان را 
ندارند تا 30 بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به كانون ها انصراف دهند. 
 مديركل اتحاديه تاكسیراني هاي شهري كشور از توزيع 15هزار حلقه 
الستیک ديگر با نرخ مصوب و دولتي به رانندگان خبر داد و گفت: بايد 
به رانندگان در هرجاي كشور اين اطمینان خاطر را بدهیم كه در حوزه 
تأمین الستیک با قیمت مصوب و دولتي دغدغه اي نداشته باشند، البته 
اين امر منوط بر اين است كه شهرداري شهر مربوطه نیازها را جمع بندي 

و براي اتحاديه تاكسیراني ارسال كند. 
 با وجود آمادگي كمیته ام��داد براي ادامه طرح واگ��ذاري وانت به 
منظور اشتغالزايي و خودكفايي مددجويان با پرداخت 90درصد قیمت 
خودرو در قالب وام، خودروسازان به دلیل افزايش قیمت خودرو تمايلي 

به ادامه طرح مذكور كه سال گذشته كلید خورد ندارند. 
 شهردار  تهران در حاشیه مراسم افتتاح موزه میراث باستان شناسي 
تهران تأكید كرد: اشیاي باس��تاني تهران حاكي از آن است كه قدمت 

تمدني در اين منطقه تا 8هزار سال است. 
 س��ازمان س��المت همگاني بريتانیا از افزايش 28درصدي بیماران 
مبتال به اختالالت رواني به ويژه استرس و اضطراب، نسبت به يک دهه 

گذشته خبر داده است. 
 معاون درمان س��ازمان تأمین اجتماعي با اشاره به اينكه تقريباً 52 
مركز درماني در دست طراحي است، گفت: اين پروژه ها طي دو يا سه 
سال آينده به بهره برداري خواهد رسید و شاهد تحول بزرگي در حوزه 

درمان تأمین اجتماعي خواهیم بود. 
 رسولي عضو ش��وراي ش��هر تهران با بیان اينكه هر ساخت و سازي 
در حريم به معناي تخلف نیس��ت، تصريح كرد: الزم اس��ت براساس 
طرح هاي هادي روستايي و طرح بهس��ازي و نوسازي روستايي بنیاد 
مسكن و ش��یوه نامه موجود، درخواست هاي س��اكنان حريم بررسي 
شود. بندهاي موجود در اين ش��یوه نامه به درستي مسائل را بررسي و 

تصمیم گیري كرده است. 
 معاون فرهنگي ق��وه قضائیه با بیان اينكه مس��ئوالن قضايي نیز از 
دستور دادن به قضات در خصوص صدور حكم پرهیز دارند، گفت: اين 
امر ممنوع است و حتي ش��خص رئیس قوه قضائیه دستوري به هیچ 

قاضي نداده است. 

فروش حيات وحش در مولوي
 همچنان داغ است !

11س��ال بعد از طرح س��اماندهي خیابان صاحب جم��ع )معروف به 
كوچه مرغي( هن��وز دالالن حیوان��ات در بازار مولوي به كس��ب و كار 

مشغول  هستند. 
هر چند كه معامالت اين افراد محدود ش��ده، اما اين دالالن در اصل با 
فروش حیوانات نادر، حیات وحش را به فروش گذاش��ته اند. سال 86 
شهرداري تهران به دستور فرمانداري و با همكاري اداره محیط زيست، 
بساط پرنده فروش��ان اين خیابان را جمع كرد. چند سال بعد از آن هم 
بازار پرندگان خلیج فارس را براي اين افراد ساخت تا آنها هم بتوانند در 

حاشیه شهر به كسب و كارشان ادامه دهند. 
با اينكه سال ها پیش قرار بود اين محل ساماندهي شود، اما اين روزها 
نه تنها اين اتفاق نیفتاده بلكه داللي حیوان��ات به نقاط ديگر پايتخت 
نیز كشیده شده است، حتي به بازار پرندگان خلیج فارس. اين موضوع 
نشان مي دهد، هنوز برنامه هاي دستگاه هاي گوناگون، اعم از سازمان 
حفاظت محیط زيست، شهرداري و نیروي انتظامي براي جلوگیري از 

خريد و فروش غیرقانوني حیوانات به نتیجه نرسیده است. 
سازمان محیط زيست در تالش است تا از عرضه گونه هاي وحشي بومي 
و غیربومي در پايتخ��ت جلوگیري و با افراد متخل��ف برخورد كند كه 

بیشتر دالالن هم براي محیط زيست شناخته شده هستند. 
با اين حال، وظیفه جلوگیري از داللي حیوانات حیات وحش و برخورد 
با متخلفان اين حوزه، تنها بر عهده س��ازمان محیط زيس��ت نیست و 

دستگاه هاي ديگري هم در اين زمینه نقش دارند. 
براي پیگی��ري موضوع خريد و ف��روش غیرقانوني حیوان��ات در بازار 
پرندگان خلیج فارس، به تازگي جلسه اي در فرمانداري تهران برگزار شد  
كه در آن نمايندگاني از نیروي انتظامي، يگان حفاظت محیط زيست، 
سازمان محیط زيست، شهرداري تهران، دادگستري استان، فرمانداري 

و سازمان دامپزشكي حضور داشتند. 
آنطور ك��ه رئیس اداره محیط زيس��ت تهران مي گويد در اين جلس��ه 
مش��خص ش��د با وجود همه اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي 
اوضاع بازار پرندگان خلیج فارس، هنوز هم مي  توان شكل گیري بازارهاي 

غیرقانوني حاشیه اي در خیابان هاي اطراف اين بازار را مشاهده كرد. 
اين موضوع نشان مي دهد تشكیل بازار پرندگان خلیج فارس كه اواخر 
دهه 80براي ساماندهي به اوضاع بازار مولوي صورت گرفت، نه تنها به 
نتیجه مورد نظر نرسید بلكه خود اين محل نیز تبديل به پاتوقي براي 

دالالن حیات وحش و تخلف مخفیانه در آن هم شد. 
يكي از داليل اصلي رواج خريد و  فروش حیوانات در س��ال هاي اخیر، 
افزايش عالقه گروه هايي از مردم به نگهداري از گونه هاي وحشي است؛ 
اين افزايش تقاضا اغلب از سوي قشر مرفه جامعه هم اتفاق مي افتد كه 
سبب رونق بازار دالالن شده و آنها نیز با سوء اس��تفاده از اين شرايط، 

قیمت هاي بسیار بااليي را براي گونه هاي وحشي تعیین مي كنند. 
اگر آس��یب هاي نگهداري حیوانات متعلق به حیات وحش به درستي 
براي مردم مشخص شود، تقاضاي پرورش خانگي اين گونه ها در سطح 
جامعه پايین مي آيد و در اين صورت افراد كمتري نیز به سمت داللي و 

قاچاق حیوانات وحشي سوق پیدا مي كنند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

سرطان ساالنه 3هزار ميليارد تومان
 هزينه دارد

دانش�یار دانش�گاه عل�وم پزش�کي شهیدبهش�تي ب�ا اش�اره 
ب�ه اينکه رون�د ابت�ال به س�رطان در کش�ور ب�ه دلی�ل افزايش 
س�المندي رو ب�ه گس�ترش اس�ت، گف�ت: س�ال گذش�ته 
3 ه�زار میلی�ارد تومان هزينه درمان س�رطان در کش�ور ش�د. 
پیام آزاده دبیرعلمي س��ومین كنگره بین المللي كلینیكال انكولوژي 
در نشست خبري س��ومین كنگره بین المللي راديوتراپي و انكولوژي 
ايران اظهار داش��ت: اين كنگره كه 28تا 30آذر سال جاري در تهران 
برگزار مي شود، موضوعات بین المللي ايمنوتراپي در آن توسط اساتید 
و صاحب نظران برجسته مطرح و مورد بحث و گفت وگو قرار مي گیرد و 

جديدترين دستاوردها در اين زمینه ارائه مي شود. 
وي افزود: موضوع ايمنوتراپي راهكاري نوين در درمان سرطان بوده و 
اين موضوع آنقدر داراي اهمیت است كه به دو نفر در اين زمینه جايزه 
نوبل تعلق گرفته اس��ت.  آزاده با اشاره به هزينه 3هزار میلیارد توماني 
حوزه سرطان در سال گذش��ته در كشور گفت: سرطان هايي همچون 
سینه و معده جزو سرطان هاي پرخرجي بوده كه شیوع زيادي داشته 
و مي توان با استفاده از راهكارهاي پیشگیرانه بخش اعظم اين هزينه ها 
را كاهش داد.  وي گفت: همچنین سرطان هايي همچون سرطان ريه 
ارتباط زيادي با استعمال دخانیت دارد و 90درصد مبتاليان سیگاري 
هستند. بنابراين با ارائه هشدار و اطالع رس��اني در اين زمینه مي توان 

اقدامات پیشگیرانه و كاهش آمار سرطان را داشته باشیم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2


