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رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان موافقت کردند

به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اســامی و در پی پیشــنهاد آیتا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه  ،حضرت آیتا ...خامنهای با عفو و
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،سازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند .این خبر حاکی
تخفیف مجازات  565نفر از
ِ
است ،این محکومان در کمیسیون مربوط واجد شرایط الزم برای عفو تشخیص داده شد ه بودند.

...
دریچه

وضعیت بحرانی یکی از قدیمی ترین
سدهای خاورمیانه

سد مخزنی «درودزن» روی رود «کــر» استان
فارس ساخته شد ه که در فاصله پنجاه کیلومتری
شمال غرب مرودشت و  ۱۰۸کیلومتری شیراز
قــرار دارد .ساخت ایــن ســد در ســال ۱۳۵۱
هجری شمسی به پایان رسید که آب آشامیدنی
شهرهای شیراز و مرودشت را تامین و همچنین
آب کشاورزی منطقه مرودشت و کامفیروز را
پشتیبانی میکند .حدود  ۲۴۰۰سال پیش نیاز
به آب برای آبیاری مزارع این منطقه ،هخامنشیان
را وادار به ساخت ســدی در حوالی روستای
درودزنکردکهبعدها اینسدعنوانقدیمیترین
سد خاکی ساخته شده در خاورمیانه را به خود
اختصاص داد .این سد که با توجه به زمان ساخت
یکی از شاهکارهای مهندسی جهان به شمار
میرفته در بهترین نقطه از مسیر رود کر ساخته
شده اســت .وسعت دریاچه در تــراز نرمال ۵۴
کیلومتر مکعب و حجم آب آن در تــراز نرمال
۹۶۰میلیون متر مکعب است که اکنون تنها
 ۳۲۰میلیون متر مکعب آب دارد و در وضعیتی
بحرانی قرار دارد.

...
اخبار

جنگل خواری ،مهم ترین پرونده تعزیراتی
درمازندران

  تازه ترین گزارش تعزیرات حکومتی مازندران نشان می
دهــد قاچاق چــوب و جنگل خــواری در ایــن استان گوی
سبقت را از دیگر پرونده های تعزیراتی ربوده و در  10ماه
گذشته بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است .بر
اساس خبر ایرنا ،تا پایان دی ماه امسال در مجموع هزار و
 222فقره پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی و مختومه
شد که از این تعداد  479فقره مربوط به قاچاق چوب بود.
در  10ماه سال گذشته نیز تعزیرات حکومتی مازندران به
 143فقره پرونده قاچاق چوب رسیدگی و آن ها را مختومه
اعــام کــرده بــود .مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران
دیروزدر گفت و گویی ارزش پرونده های قاچاق رسیدگی
شده طی امسال را حدود  15میلیارد ریال بــرآورد کرد و
گفت که قاچاقچیان برای این پرونده ها بیش از  27میلیارد
ریال جریمه شده اند .مهدی عباسی با اعالم این که سال
گذشته در مجموع حــدود هــزار و  92فقره پرونده قاچاق
به ارزش حــدود هفت میلیارد ریــال در مــازنــدران کشف و
رسیدگی شده بود  ،از دو برابر شدن ارزش کاالهای قاچاق
کشف شده در استان خبر داد  .مدیرکل تعزیرات حکومتی
به واحدهای صنفی عرضه کننده کاالهای قاچاق در استان
هشدار داد و گفت  :واحد های صنفی که به فروش کاالهای
قاچاق مبادرت می ورزند  ،پس از دو بار تذکر  ،در صورت تکرار
قاچاق فروشی برای بار سوم با پلمب محل کسب و کارشان
مواجه خواهند شد.وی همکاری مردم را در کاهش تمایل
به عرضه کاالهای قاچاق مهم توصیف کرد و از شهروندان
خواست از طریق تماس گرفتن با شماره تلفن های گویای
 124و  135بازرسی و تعزیرات حکومتی  ،موارد قاچاق را
به مراجع مسئول اطالع دهند.افزایش میزان قاچاق کاال
به ویژه حدود چهار برابر شدن پرونده های قاچاق چوب در
مازندران در حالی است که تعزیرات حکومتی استان اوایل
ماه دی با انتشار گزارشی از کاهش  15درصــدی میزان
تخلفات صنفی و غیر صنفی در این استان نسبت به سال
گذشته خبر داده بود.بر اساس آن گزارش در حالی که در 9
ماهسالپیشبیشاز 16هزارفقرهپروندهتخلفاتصنفیدر
مازندرانثبتورسیدگیشدهبود،امسالپروندههایتخلف
در این زمینه به کمتر از  14هزار فقره رسیده است.به اعتقاد
کارشناسان  ،حساس شدن مردم به عرضه کاالهای قاچاق
و تاثیر مخرب این پدیده بر اقتصاد کشور به ویژه فرصت های
شغلیسببهمکاریبیشترآنانبامراجعمسئولدربرخورد
با متخلفان در این زمینه شده که نتیجه آن خطرپذیری باالی
تخلفات صنفی و کاهش آن طی امسال بوده است .

...

از میان خبرها

آلودگی هوای اهوازبه ۶۰برابرحد مجازرسید

گردو غبارمدارس ۲۷شهرخوزستان را تعطیلکرد

گردو غبار و ماجرای ریزگردها انگار در
خوزستان تمامی نــدارد .باوجود این که
گرد و غبار در شهرهای این استان گاهی
امان مردم را می برد اما گویی اخبار مربوط
به این موضوع دیگر در صدر وقایع قرار
نمی گیرد ،انگار بــرای همه و مسئوالن
مربوط  ،این موضوع دیگر مهم نیست یا این
که کاری از دستشان بر نمی آید .در عین
حال دیــروز گرد و غبار مــدارس  ۲۷شهر
خوزستان را به تعطیلی کشاند .خبرگزاری
تسنیم اهواز دیروز در گزارشی نوشت :در
پنجاه و چهارمین روز از فصل زمستان گرد

و خاک مناطق مختلف استان خوزستان
را فرا گرفت به طوری که آلودگی هوای
اهـــواز  ۶۰بــرابــر حــد مــجــاز اع ــام شد.
شهرهای مختلف استان خوزستان در
حالی بــا ایــن پــدیــده مــواجــه هستند که
آلودگی در برخی از شهرها مانند اهواز
به  60برابر بیشتر از حد مجاز رسید و
نفس کشیدن را با مشکل مواجه کرد .بر
همین اساس میزان غلظت گرد و خاک در
هوای شهرهای مختلف خوزستان از سوی
ادار هکــل حفاظت محیط زیست استان
خوزستان اعالم شد .میزان غلظت گرد و

خاک و ریزگردها در هوای اهواز 9000
میکروگرم بر مترمکعب و بیش از  60برابر
حد مجاز است .همچنین میزان ریزگردها
در هوای ماهشهر دوهزارو101میکروگرم
بر متر مکعب است که  14برابر حد مجاز
گــزارش شد .میزان آالینده ها در هوای
شوش نیز به سه هــزارو  821میکروگرم
بر متر مکعب رسید که  25برابر حد مجاز
آالیندگی دارد و برای همه گرو هها مضر
است .آلودگی در هوای امیدیه به هزارو
 550میکروگرم بر متر مکعب و در هوای
سوسنگرد به دوهزارو  294میکروگرم بر

شرط ثبتنام در کاروانهای حج

متر مکعب رسیده است .همچنین میزان
گرد و خاک موجود در هوای آبادان هزارو
 523و در هوای حمیدیه چهارهزارو 825
میکروگرم بر متر مکعب اســت و غلظت
آالیــنــدههــا در هــوای شــادگــان بــه 493

میکروگرم بر متر مکعب رسید .میزان گرد
و خاک موجود در هوای بهبهان نیز 223
میکروگرم بر متر مکعب ،خرمشهر747
میکروگرم و بندرامام  803میکروگرم
است.

پیک نوروزی حذف شد

داستان گویی و داستان نویسی جای پیک نوروزی را گرفت
دانش پور -معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با تاکید بر این که بررسی ها نشان
می دهد پیکهای نوروزی
در تثبیت و تعمیق
یــادگــیــری نقشی
نــداشــتــنــد گفت:
داســتــان گــویــی و
داســتــان نویسی
جــایــگــزیــن پیک
هـــــای نــــــوروزی
مـیشــود.رضــوان
حــکــیــم زاده روز
گذشته در نشستی
خبری ادامه داد :پیک نوروزی در سال های گذشته به دلیل
فاصله گرفتن کودکان از محیط مدرسه ،در اختیار دانش
آموزان قرار گرفت اما طبق بررسی ها این کار در تعمیق
یادگیری نقشی ندارد .وی اظهار کرد :از این رو تصمیم
گرفتیم برای آشتی دادن کودکان با قصه و داستان ،قصه
خوانی ،قصه شنیدن و قصه گویی را به عنوان تکلیف در
ایام نوروز با هدف تقویت مهارت های خواندن ،شنیدن و
گفتار و پرورش قوه تفکر و خالقیت درنظر بگیریم .حکیم
زاده توضیح داد :بر مبنای دستورالعمل جدید مربوط
به تکلیف در ایام نــوروز ،از دانش آمــوزان خواسته شده
ضمن خواندن کتاب داستان ،خالصه آن را تهیه کنند و
قصه و روایت داستان را بنویسند و عالوه بر این ،اطالعات
کتاب مانند ناشر را در باالی برگههای خود قید کنند .وی

حکیم زاده :پیک نوروزی در سال های
گذشته به دلیل فاصله گرفتن کودکان از
محیط مدرسه ،در اختیار دانش آموزان
قرار گرفت اما طبق بررسی ها این کار در
تعمیق یادگیری نقشی ندارد
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ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد و نمونه دولتی  14هزار
نفر است و این اتهام که بگویند ما به دنبال تقویت مدارس
غیردولتی هستیم ،پذیرفتنی نیست .بلکه با تمهیدات
آموزشوپرورش خانوادهها متوجه میشوند هدف حذف
استرس و حفظ روحیه با نشاط دانشآموزان است و سعی
کردیم در این مصوبه صدای  7.5میلیون دانشآموزی
باشیم که حق تربیت دارنــد .ما نگرانی خانواد ههایی را
که فرزندان آن ها به دلیل قبول نشدن در آزمون مدارس
سمپاد سرخورده میشدند درک کردیم بنابراین طرح
شهاب با جدیت پیگیری میشود تا استعدادهای مختلف
دان ـشآمــوزان شناخته شود.حکیم زاده با بیان این که
در مدارس خاص و برند غیردولتی صندلی خالی وجود
ادامه داد :روایت داستان گونه سفرهای نوروزی نیز در
این دستورالعمل امکان پذیر است .کودکان میتوانند
داستان هایی را از پدرومادر یا بزرگ ترها بشنوند و آن
را بنویسند .معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این
که امسال پیک نــوروزی نخواهیم داشــت گفت :کتاب
توسط دانش آموز انتخاب می شود و در عین حال خانواده
و مدارس هم می توانند در این زمینه کمک کنند .تمام
این جزئیات به زودی در قالب دستورالعملی به مدارس
ابالغ می شود و امیدواریم خانواده ها و معلمان کتاب های
مناسب با محتوای خوب را در اختیار کودکان قرار دهند.
وی همچنین در بخش دیگری از نشست توضیحاتی
دربــاره مصوبه حذف آزمــون مــدارس سمپاد ارائــه داد و
دربــاره ایجاد این شائبه که حذف آزمــون مذکور موجب
تقویت مدارس غیردولتی می شود گفت :بر اساس مصوبه
شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمون برای تمام
مــدارس از جمله غیردولتیها حذف شده است .حکیم
زاده گفت :برگزاری آزمــون تستی بــرای برخی دروس
از جمله ریاضی و علوم به منظور شناسایی تیزهوشان
استاندارد نیست و حتی اگر دانـشآمــوزان با این روش
پذیرفته شوند نشان دهنده سخت کوشی آن ها ست نه
تیزهوشی .از سوی دیگر به دلیل سودجویی موسسات
خصوصی خانوادهها درگیر آزمون و تست شدهاند و به طور
مشخص دستورالعملی را ارائه خواهیم کرد تا خانوادهها
بدانند هدف تقویت مدارس غیردولتی نیست و ضوابطی
را نیز برای آن ها تعیین خواهیم کرد .حکیم زاده افزود:

نداشت که آموزش و پرورش بخواهد با این تصمیم جدید آن
ها را تقویت کند افزود :امروز(سه شنبه) جلسهای خواهیم
داشت و دستورالعمل و ضوابطی از سوی مدارس غیردولتی
مشخص میشود تا مانع از هر گونه سوءاستفاده ای شویم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشو پرورش با تاکید بر
این که ما تصمیمی مخالف امر تعلیم و تربیت روز دنیا نگرفته
ایم تصریح کرد :در دنیا ۱۸روش برای توجه به استعدادهای
برتر وجود دارد که فقط یکی از راه ها جداسازی آن هاست.
وی ادامه داد :طرح شهاب نیز در حال اجراست و درباره
این که گفته می شود موفقیت این طرح مشخص نیست
رویکرد مستدلی وجود ندارد بلکه طرح شهاب به پختگی
خوبی رسیده است .

خبر مرتبط

وزیر آموزش و پرورش:مدارس تیزهوشان را داریم ،اما آزمون نداریم
وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای سیاست گذاری مدارس غیردولتی ،با بیان این که مدارس تیزهوشان را داریم،
اما آزمون نداریم ،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان را به معنای حذف این مدارس ندانست و افزود :برگزاری هرگونه
آزمون و شبیه آن در مدارس غیردولتی ممنوع است.به گزارش مهر ،سیدمحمد بطحایی دیروز در بیست و دومین
جلسه شورای سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد :اجرایی کردن
مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش درباره حذف آزمون از دوره ابتدایی با مخالفت برخی افراد مواجه شد که این
امر طبیعی و قابل پیش بینی بود ،زیرا همواره هرگونه تغییر و تحول با مقاومت بخش هایی از بدنه یک مجموعه مواجه
خواهد شد.وی افزود :یک میلیون دانش آموز پایه ششم ابتدایی داریم که حدود  ۳۵۰هزار نفر از آنان درگیر برگزاری
آزمون برای آمادگی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان هستند و دانش آموزان از پایه دوم و سوم ابتدایی آماده آزمون
می شوند ،به طوری که یک دانش آموز ۸یا ۹ساله در یک سال ۱۶بار در آزمون های آمادگی که توسط مؤسسات خارج
از آموزش وپرورش برگزار می شود شرکت می کند ۲۵۰،هزار نفر از آنان در آزمون شرکت می کنند و تنها ۱۵هزار نفر
پذیرفته می شوند واین تبعات سنگینی را در برخواهد داشت.بطحایی ادامه داد :در پژوهشی که درباره کوله پشتی
دانش آموزان ابتدایی انجام شده ،وزن کیف یک دانش آموز پایه چهارم حدود  ۸کیلو و  ۸۰۰گرم است که از این مقدار
 ۵کیلو و  ۲۰۰گرم آن را وزن کتاب های کمک درسی تشکیل می دهد و این امر ناشی از برگزاری آزمون هاست.وی
تصریحکرد:حذفآزمونازورودیپایههفتمبهمعنیحذفمدارستیزهوشاننیست،بلکهآزمونمدارستیزهوشان
نیز شامل مصوبه اخیر حذف آزمون می شود؛ بنابراین مدارس تیزهوشان را داریم ،اما آزمون نداریم و دانش آموزان با
استعدادهای متنوع از طریق اجرای طرح هایی مانند طرح شهاب ،شناسایی و تقویت می شوند.وزیر آموزش و پرورش
خاطرنشان کرد :برگزاری هرگونه آزمون و شبه آزمون در مدارس غیردولتی ممنوع است و پذیرش دانش آموز در این
نوع مدارس در صورتی که متقاضی بیش از ظرفیت باشد ،باید با توجه به اولویت هایی مانند-۱ :تحصیل دانش آموز
درپایه ششم در همان نوع مدرسه  -۲سکونت در محدوده مدرسه  -۳ثبت نام در موعد مقرر  -۴گفت وگو با والدین و
بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز در پایه های  ۵،۴و  ۶صورت گیرد.

سازمان حج و زیارت پیششرط ثبتنام در کاروانهای حج
 ۹۷را اعالم کرد .به گزارش این سازمان ،وحید اسکندری
سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد:
تکمیل اطالعات زائران در سامانه حج ،پیششرط ثبت
نام در کاروان های حج تمتع سال  ۹۷است .وی افزود:
در فراخوان اخیر این سازمان الزم دانسته شد دارندگان
اسناد ودیعهگذاری حج تمتع در مرحله اول تا پایان آبان
ســال  ۱۳۸۵در صــورت تمایل به اعــزام به حج آینده،
اطالعات خود را در سامانه  reserve.haj.irتکمیل کنند.
اولویتهای بعدی نیز متعاقبا اعالم میشود .وی همچنین
اظهار کرد :دارندگان فیش اولویتدار حج ،برای ثبت نام
در کاروانهای حج که در آینده نزدیک اعالم خواهد شد،
باید حتما در سامانه حج اطالعات خود را تکمیل یا اصالح
و کد رهگیری دریافت کرده باشند .اسکندری همچنین
درخواست کرد :تکمیل فرایند اطالعات در این سامانه را
به روزهای پایانی موکول نکنند.

آنفلوآنزای پرندگان قابل انتقال به انسان
وارد کشور شد

مــدیــرکــل مــبــارزه بــا بــیــمــاریهــای طــیــور ســازمــان دام
پزشکی کــشــور از ورود ســویــه جــدیــدی از آنفلوآنزای
پرندگان که قابلیت انتقال به انسان نیز دارد ،خبر داد.
علیرضا اکبرشاهی بــا بیان ایــن کــه سویه جــدیــدی از
آنفلوآنزای پرندگان به کشور آمده است به تسنیم اظهار
کــرد :سویه جدید ویروسی از پرندگان مهاجر است که
به کشور آمده اند .وی افــزود :این سویه در سال 2014
در کشور چین گــزارش شده بود و کشور ژاپن اکنون با
آن درگیری دارد ،از  25روز پیش انگلستان نیز با آن
درگیر شده است   .مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای
طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دام پزشکی کشور
ادامه داد :این سویه در پرندگان حیات وحش تاالب بوجاق
کیاشهر استان گیالن جــداســازی شــده اســت و قابلیت
انتقال به انسان را دارد .وی تصریح کرد :این سویه زمانی
که در کشور چین شناسایی شده بود حتی تلفات انسانی
نیز داشته است .اکبرشاهی گفت :خوشبختانه در کشور
ما این ویــروس در همان منطقه یاد شده شناسایی شده
است که اقدامات مان را در آن منطقه انجام دادهایم ،اکنون
صنایع طیور کشورمان از بابت این ویروس مشکلی ندارند و
گزارشی درباره انتقال آن به مرغداریهای صنعتی و حتی
سنتی اعالم نشده است.وی با ارائه توصیههایی به مردم
در مواجهه با این بیماری گفت :آن چه مردم باید بدانند این
است که از دست زدن و تماس با پرندگان مهاجر و وحشی
و همچنین از شکار پرندگان مهاجر و مصرف گوشت و تخم
آن ها به جد خودداری کنند.

درآمد روزانه  70هزار تومانی کودکان متکدی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :از بین
 400کودک متکدی پذیرش شده در مراکز بهزیستی
غیر از سه نفر ،همگی دارای پدر و مادر هستند و روزانه
به طور میانگین بین  50تا  70هزار تومان ،درآمد دارند.
مسعودی فرید دیروز در پاسخ به سوالی درباره افزایش
آمار کودکان متکدی در شهرها به ایرنا گفت :افزایش
آمــار کودکان متکدی در شهر به عملکرد ما در جامعه
بازمی گردد ،اگر در خیابان برای کودک متکدی  ،مشوق
هایی وجود داشته باشد به طور مثال درآمدهای صد هزار

تومانی طی یک روز که از سوی برخی مسئوالن شهری
مطرح شده است  ،کودکان به سمت تکدی گری سوق
داده می شوند .وی تاکید کرد :برای مقابله و مواجهه
با موضوع استفاده از کودکان برای کار یا تکدی گری ،
باید اقدامات سازمان های حمایتی و قضایی  ،سرعت و
شدت پیدا کند و از سوی دیگر مردم نیز کمک های خود
را به سمت خیریه ها ببرند .وی اضافه کرد :مردمی که
میخواهند به کودکان نیازمند کمک کنند به جای کمک
به متکدیان ،بهتر است به سازمان های مردم نهاد فعال در

حوزه کودکان ،کمک کنند .او از مردم خواست از کمک
های مالی به کودکان متکدی خودداری کنند و به جای آن
به طورمثال غذا یا لوازم تحریر به آن ها بدهند .مسعودی
فرید افزود :کمک های غیرمالی به کودکان باعث می
شود بهره کشی و سودجویی از کودکان کم شود .وی
تصریح کرد :درآمد روزانه از  30-40هزارتومان تا -200
 150هزار تومان بین کودکان متکدی دیده شده است اما
به طور میانگین بسته به منطقه ای که آنان هستند ،بین
 50تا  70هزار تومان کار می کنند.
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