
به مناسبت پنجم اکتبر، روز جهانی آموزگار

 زندگی درجزیره ای دورافتاده
 در روزگار جهانی شدن

یونسکو، در  سال ۱۹۹۴، پنجم اکتبر برابر ۱۳ مهر 
را »روز جهانی آموزگار« اعالم کرد. این روز هم اکنون 
در بیش از یکصد کش��ور جهان، و به وی��ژه در درون 
مدرس��ه ها، جش��ن گرفته می شود. امس��ال و  سال 
گذشته علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت 
یازدهم، در کاری ارزشمند، به فراخور و گرامیداشت 
ای��ن روز – البته پ��س از س��ال ها، ک��ه وزارت خانه 
آموزش و پرورش درباره آن خام��وش بود - پیام داد. 
در بخش هایی از پیام امس��ال فانی می خوانیم: »روز 
جهانی معلم« ب��رای ملل مختلف، ی��ادآور این مهم 
است تا مبادا فراموش مان شود که رشد علوم مختلف 
و گسترش فناوری های نوین وامدار حضور معلمانی 
است که روزگاری، افق های نو را در برابر ذهن کودکان 
گشوده اند.  در جهان امروز حضور میلیون ها کودک 
محروم از آموزش، ضرورت نیاز به معلم را برای تحقق 
حق برخورداری از آموزش و یادگیری را بیش از پیش 
نمایان می سازد. گرامیداشت روز جهانی معلم اقدامی 
نمادین است تا دولت ها و ملت ها در توسعه و گسترش 
»آم��وزش عموم��ی و رای��گان«، »تضمی��ن کیفیت 
آموزش ه��ا«، و »ارتقای س��طح برنامه های حمایتی 
از معلم« اهتمام جدی داش��ته باش��ند.  روز جهانی 
آموزگار، که در فرآیند پیچیده و بزرگ »جهانی شدن« 
معنا و مفهوم می یابد، س��مبل و نش��انه ای اس��ت از 
آم��وزش جهانی با تأکید وی��ژه بر پایه اساس��ی آن: 
آموزگار. آموزگاری با اندیشه و دلنگرانی های جهانی، 
آشنا با چالش های فرهنگی - اجتماعی دنیای نوین 
و برخوردار از شرایط استاندارد جهانی کار و معیشت 
یک آموزگار. روز جهانی آموزگار، اش��اره به آموزگار 
جهانی دارد. کسی که جهانی می اندیشد. به شاگردش 
حقوق و اخالق جهان��ی می آموزد: حقوقی مبتنی بر 
اعالمیه جهانی حقوق بشر و اخالقی استوار بر ارکانی 
همچون »فرهنگ همبس��تگی و عدالت اجتماعی و 
اقتصادی، فرهنگ عدم خشونت و احترام به هر شکلی 
از حیات، فرهنگ تساهل و راستگویی، فرهنگ حقوق 
مساوی برای جمیع انسان ها.« اما، به راستی، بزرگترین 
پیام روز جهانی آموزگار، برای من آموزگار ایرانی، چه 
می تواند باشد؟ یعنی روز جهانی آموزگار، هم اکنون و 
در این زمانه ای که م��ا در آن زندگی می کنیم درباره 
چه چیز مهمی به آموزگار ایرانی هشدار می دهد و آن 
را یادآوری می کند؟ روز جهانی آموزگار، از آموزگار و 
آموزش و پرورش جهانی س��خن می گوید، آموزگار 
ایرانی، هم اکنون، برای جهانی ش��دن و ب��رای ورود 
به جهان نوین، و از آن می��ان جهان نوین آموزش، به 
چه چیزهایی نیاز دارد؟ می توان گفت که پیش از هر 
چیز، ما به زبان و اندیشه ای جهانی نیازمندیم. همانا 
که زبان جهانی، پیش نیاز اندیشه جهانی است. یکی 
از بزرگترین ضعف های بیشتر ما آموزگاران ایرانی این 
زمان، ندانستن زبان انگلیسی است. پیام روز جهانی 
آموزگار، برای آموزگار کنونی ایرانی، بایستی چیزی 
در این مایه ها باش��د: »آموزگاران، زبان انگلیس��ی را 

فراگیرید!«
 *عضو انجمن کار شناسان آموزش و پرورش

رودخانه های کشور کانال فاضالب شده اند
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ادامه از صفحه یک
در روزهای��ی که بحران آب و خشکس��الی، قد بلند 
کرده و ک��م آبی جدی تر از س��ال های قبل به نمایش 
درآمده، فاجعه تبدیل ش��دن رودخانه های کشور به 
فاضالب، حاال رنگ جدی تری به خود گرفته اس��ت، 
اما همچنان راه بهبود وض��ع به کندی پیش می رود و 
می توان گفت اص��ال پیش نمی رود. رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در این خصوص به تس��نیم 
می گوی��د: »باید تأسیس��ات جم��ع آوری فاضالب و 
تصفیه خانه های مربوطه در شهرها و روستاها متناسب 
با جمعیت احداث شود اما احداث تأسیسات فاضالب 
در کشور کند اس��ت.« او در مورد این که آیا وزارت نیرو 
در یکسال اول فعالیت دولت یازدهم توانسته در زمینه 
جلوگیری از ورود آالینده ها به منابع تجدیدپذیر آب 
کاری انجام دهد یا خیر؟ هم تأکی��د می کند: »وزارت 
نیرو اقداماتی در زمینه احداث تأسیسات فاضالب انجام 
داده اما در مقایس��ه با نیاز کشور، هنوز کار بسیاری در 
این زمینه باید انجام ش��ود. با تعامل مناسبی که بین 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت و وزارت نیرو وجود 
دارد، بح��ث جلوگی��ری از ورود فاضالب ش��هری و 
روستایی به رودخانه های کش��ور را مجدانه پیگیری 
می کنیم.« رودخانه ها، تنها محل تخلیه فاضالب های 
شهری و روستایی نیستند. در سال های اخیر حواشی 
رودخانه ها به مکان تخلیه زباله های شهری و روستایی، 
پساب های صنعتی و کشاورزی و مکانی برای تخلیه 
فاضالب های بیمارستانی تبدیل شده اند که به گفته 
ابتکار، »بحث جمع آوری مناسب فاضالب بیمارستانی 
و پساب صنعتی و کشاورزی نیز با سازمان های مربوطه 
درحال پیگیری اس��ت.«  زرج��وب و گوهررود گیالن 
نمونه رودخانه هایی هس��تند که چند سالی می شود، 
تنها ن��ام رودخانه را یدک می کش��ند و االن ش��یرابه 
600تن زباله ای هس��تند که هر روز در نزدیکی شهر 
رش��ت، درون دره سراوان س��رازیر می شوند. معاونت 
نظارت و پایش اداره محیط زیس��ت گیالن، با اشاره به 
این که هر روز 600 تن زباله شهر رشت در دره سراوان 
رها می ش��ود، به »ش��هروند« می گوید: »ای��ن دره در 
نزدیک��ی دو رودخانه زرجوب و گوهررود ق��رار دارد و 
شیرابه این 600 تن زباله ش��هری، به راحتی وارد این 

دو رودخانه می ش��ود.«  عظیم احدی فر ادامه می دهد: 
»در هر ثانیه 20 لیتر شیرابه به دلیل تخلیه زباله های 
ش��هری در این دره، وارد رودخانه زرجوب می شود که 
به این ترتیب نمی توان گفت این دو رودخانه، همچنان 
رودخانه هستند، زیرا به کانال فاضالب تبدیل شده اند. 
از آب رودخانه زرجوب کمی پایین تر از مرکز دفن زباله 
سراوان، نمونه گیری انجام داده ایم. این پایش نشان داد 
که برخی شاخص های آالیندگی در این رودخانه 2.5 
برابر استانداردها و برخی دیگر همچون میزان فسفات 

بیش از سه برابر استانداردهاست.«  
 آلودگی رودخانه های رشت
 تاالب انزلی را تهدید می کند

وضعی��ت بحران��ی رودخانه ه��ای آلوده ک��ه ابتکار 
می گوید، تبدیل به فاضالب ش��ده اند، به نگرانی جدی 
تبدیل ش��ده و مدتی اس��ت که در داخل کش��ور از دو 
رودخان��ه زرج��وب و گوه��ررود به عن��وان آلوده ترین 
رودخانه های جه��ان یاد می ش��ود. محمدرضا برجی، 
مدی��رکل حفاظ��ت محیط زیس��ت گیالن ب��ا اعالم 
نگرانی از وضعیتی که بر این دو رودخانه حاکم اس��ت، 
درخصوص این که گفته می ش��ود این دو رودخانه جزو 

آلوده ترین رودخانه های جهان هس��تند، می گوید:   »با 
وجود آلودگی ه��ای زیادی که به ای��ن رودخانه ها وارد 
می شود قرار گرفتن این رودخانه ها در لیست آلوده ترین 
رودخانه های جهان عجیب نیس��ت. رشت از جمعیت 
باالیی نسبت به وس��عت کمی که دارد برخوردار است 
و تم��ام فاضالب های خانگی مردم این شهرس��تان به 
رودخانه گوهررود و زرجوب می ریزد بدون این که هیچ 
پیش تصفیه ای برای این فاضالب ها وجود داشته باشد.« 
به گزارش ایسنا، او با اشاره به این که تمام این آلودگی ها 
به تاالب انزلی می ریزند و گونه های ارزش��مند جانوری 
و گیاه��ی این ت��االب بین المللی را م��ورد تهدید قرار 
می دهند، ادامه می دهد: »پذیرنده نهایی این آلودگی ها 
دریای خزر اس��ت حتی اگر امروز گوه��ررود و زرجوب 
را از دس��ت بدهی��م خس��ارت های جبران ناپذیری به 
محیط زیست استان وارد کرده ایم؛ لذا بزرگترین خدمت 
دکتر ابتکار به مردم گیالن، گندزدایی دو رودخانه  شهر 

ما )زرجوب و گوهررود( است.« 
گندآبی  به نام »آب« 

»می��زان آلودگ��ی رودخانه ه��ای کش��ور از نظ��ر 
زیس��ت محیطی به حدی رسیده اس��ت که اکنون به 

جای آب، گندآبی س��یاه در آنها جری��ان دارد.« این را 
محمدعلی فائق، فعال محیط زیس��ت گی��الن درباره 
آلودگی  رودخانه های رش��ت می گوید و از درخواستی 
حکایت می کند که مردم گیالن از مس��ئوالن سازمان 
محیط زیس��ت دارن��د، »روزی ک��ه رئیس س��ازمان 
محیط زیست برای سرکشی محیط زیست به رشت آمده 
بود و مسئولین شهر هم در آن جلسه حضور داشتند، به 
او گفته شد، بزرگترین خدمتی که شما به شهر رشت 
و مردم آن می توانید، هدیه کنید گندزدایی، س��اختار 
محیط زیست دو رودخانه  شهر ما )زرجوب و گوهررود( 
است که امروزه گندآبی در آن به عنوان آب جریان دارد 
که امیدواریم با اقدامات مجدانه مس��ئولین، همچون 
سابق آب صاف و پاک در آن جریان داشته باشد و بتوانیم 
آبزیان و مخصوصاً کولی را بر س��فره های مان همچون 

گذشته داشته باشیم.« 
او ادام��ه می دهد: »نمی دان��م چ��را دو رودخانه  ما از 
نظ��ر زیس��ت محیطی و آلودگی به جایی رس��یده که 
به جای آن که آب گ��وارا و زاللی در آن جریان داش��ته 
باش��د، گندآبی با رنگ تیره و بوی تعفن آزاردهنده در 
آن جریان دارد. امیدواریم با انعکاس این اخبار برطبق 
قانون شهر و شهرداری توجه مسئولین به ویژه شورای 
اسالمی شهر، شهردار و مسئولین به آن جلب شود و با 
همدلی و همکاری شهروندان نجیب رشت، به نتیجه 
اساسی برسیم. از ش��هروندان و مسئوالن دلسوز تقاضا 
داریم فقط حدود نیم ساعت یا حتی شده لحظه ای، در 
محل جریان فاضالب ها به رودخانه  گوهررود در مقابل 
بیمارس��تان رازی، روی پل حضور پیدا کرده تا ببینید 
که در این دو رودخانه نه تنها مایعی به عنوان آب صاف 
و زالل جریان ندارد و بلکه می توان گفت تنها فاضالبی 
بیش نیس��ت.« زرجوب و گوهررود، تنها دو رودخانه از 
میان رودخانه های بی شمار کشور هستند که به دلیل 
سرازیرشدن فاضالب شهری و روستایی و پساب های 
صنعتی و کش��اورزی به فاضالب تبدیل ش��ده اند و با 
رودخانه بودن خداحافظ��ی کرده اند. رودخانه هایی که 
سال هاست سایه ش��وم آلودگی را بر س��ر خود دارند و 
تاکنون برای بهبود شرایط آنها یا به گفته فائق، جریان 
داشتن آب صاف و پاک در آنها کاری نشده است و تنها 

بوی تعفن از آنها بلند می شود. 
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گزارش

در بازدید مسجدجامعی از سازمان هواشناسی 
کشور اعالم شد: 

اختالل چند ساله در امواج رادار 
هواشناسی استان تهران

شهروند| احمد مسجدجامعی و گروه تهرانگردی 
روز جمعه از بخش های مختلف سازمان هواشناسی 

کشور بازدید کردند.
»داوود پرهیزگار« رئیس س��ازمان هواشناس��ی 
کش��ور در این بازدید از وجود اختالل در امواج رادار 
هواشناسی استان تهران خبر داد و گفت: این اختالل 
ثبت داده های راداری و پیش بینی را دچار اش��کال 
می کند و براساس اطالعات راداری به نظر می رسد 
پارازیت های مختل کننده ام��واج ماهواره ای دلیل 
این اختالل در رادار تهران مس��تقر در منطقه پرند 
هستند. او خاطرنش��ان کرد: البته سازمان تنظیم 
مقررات امواج رادیویی، وابس��ته به وزارت ارتباطات 

باید در این موردنظر نهایی را اعالم کند.
در این بازدید رئیس س��ازمان هواشناسی تهران 
با اش��اره به افزایش گرد و خاک در تهران افزود: در 
گذش��ته باد هایی که از منطقه کویری شرق تهران 
می وزید عامل گردوغبار در شهر تهران بود و بادهایی 
که از غرب و ش��مال غرب اس��تان می وزید موجب 
لطافت هوا می شد. او تأکید کرد: در سال های اخیر 
با توجه به تغیی��ر کاربری اراض��ی در اطراف تهران 
بادهای مالیم تری که از غرب و ش��مال غرب تهران 
می وزند حتی اگر ش��دت زیادی نداش��ته باش��ند 
موجب بلند شدن گرد و خاک و افزایش این پدیده 
در تهران می شود. پرهیزگار تغییر کاربری اراضی و 
فعالیت های انسانی ازجمله خاک برداری، کارگاه های 
تولید شن و ماسه و عملیات عمرانی را از دالیل اصلی 

این پدیده در غرب استان تهران عنوان کرد.
احمد مس��جدجامعی در این بازدید با اش��اره به 
تاریخچه هواشناس��ی در کش��ور گفت: گزارشی از 
یکصد س��ال گذشته و  س��ال ۱2۹8 از فردی به نام 
آقای خلیلی، که برحس��ب اتفاق پدر شاعر مرحوم 
س��یمین بهبهانی اس��ت موجود اس��ت که در آن 
شاخص های س��المت هوای تهران برشمرده شده 
اس��ت و این گزارش در نوع خود نخستین گزارش 
هواشناسی در ایران به شمار می آید. او با بیان این که 
قبل از این گزارش نیز گزارشی از سوی دکتر پوالک، 
پزشک مش��هور دوره ناصری موجود است، گفت: 
دکتر پوالک جراح بود و بیم��اران را پس از جراحی 
به کنار درختان منتقل می ک��رد و این کار موجب 
بهبودی سریع بیماران می شد و این را اثر هوای خوب 
تهران عنوان می کرد. او با یادی از پروفس��ور گنجی 
از بنیانگذاران سازمان هواشناس��ی در ایران گفت: 
بهتر اس��ت با ایجاد موزه ای تاریخچه هواشناس��ی 
جمع آوری و مستند شود.  پرهیزگار، رئیس سازمان 
هواشناسی، در پاسخ به این پیشنهاد عنوان کرد: در 
آینده ای نزدیک چنین موزه ای را در منطقه تهرانسر 
ایجاد خواهیم کرد.  اعضای گروه تهرانگردی در این 
بازدید از بخش های مختلف سازمان هواشناسی از 
جمله س��الن اصلی، مرکز اطالعات و پردازش های 
فوق سریع، تونل باد و اتاق کالیبراسیون بازدید و با 
کارشناسان بخش های مختلف گفت وگو کردند و با 

نحوه پیش بینی آب و هوا آشنا شدند.

نوبت اول

WWW.SHANA.ir، WWW.NIOPDC.ir ،                                 WWW.SHAHROOD.NIOPDC.ir          WWW.IETS.MPORG.ir،
 تلفن تماس برای کسب اطالعات بیشتر :  023-32333180   

موضوع مناقصه : راهبردی خدمات عمومی و رفاهی منطقه ش��اهرود مش��تمل بر شهرهای شاهرود ، دامغان ، سمنان و 
گرمسار 

تاریخ ، مهلت ، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران : متقاضیان می توانند حداکثر 14 روز 
پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیلی و تحویل آن به دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی 
منطقه ش��اهرود واقع در : ش��اهرود – س��ه راه راه آهن – خیابان نفت – ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

شاهرود – طبقه دوم مراجعه نمایند . 
نوع و مبلغ تضمین  ش�رکت در مناقصه :  تضمین ش��رکت در مناقصه بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی برابر با 

مبلغ 47000000 ریال می باشد . 
ش�رایط عمومی متقاضی :  1- دارا بودن گواهینامه صالحیت اداره کار و امور اجتماعی  برای س��ال 1393  2- داش��تن 
تجربه و س��ابقه کاری مرتب 3 – احراز امتیاز قابل قبول بر اس��اس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، ایمنی و محیط 

 )  HSE ( زیست
آدرس سایت : فرم های ارزیابی کیفی از طریق سایت های ذیل قابل دسترسی است : 

آگهی مناقصه
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه شاهرود  ) استان سمنان (

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه شاهرود  ) استان سمنان (

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه شاهرود 

جناب آقای دکتر فریبرزغالمی
پزشک عمومی بیمارستان شهریار

نظر به اینکه پرونده اتهامی ش��ما در هیأت تجدید نظرش��ماره 
چهار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت تعاون، کارو 
رف��اه اجتماعی مورد رس��یدگی و منتج به ص��دور رأی قطعی 
ش��ماره 28 م��ورخ 91/09/13 مبن��ی بر بازخری��د خدمت با 
پرداخت 30روز حقوق مبناء در قبال هر سال سابقه از خدمت 
در سازمان تأمین اجتماعی گردیده لذا بدینوسیله مراتب قانوناً 
به شما ابالغ می گردد. بدیهی است در صورت داشتن اعتراض 
به رأی صادره از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر یک ماه مهلت 
                                                             دارید تا اعتراضیه خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نمائید.
سازمان تأمین اجتماعی   م الف/2474 

|  مهدی بهلولی*  |

سالمت

می�زان| مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت 
از تحت پوش��ش بیمه ق��رار گرفت��ن 5 خدمت 
دندانپزش��کی خبر داد و گفت:  در حقیقت بیمه 
دندانپزش��کی ابالغ و تعرفه آن نیز مشخص شده 

است.
 انوش��یروان محس��نی بندپی درب��اره بیم��ه 
دندانپزش��کی گفت:  با هدف گسترش خدمات 
بیمه پایه در کشور، خدماتی که تاکنون به دالیلی 
در فهرست بیمه قرار نگرفته اند باید مورد بررسی 
قرار گیرند. با این هدف در حال حاضر این خدمات 

در قالب جدید در حال شناسایی و بررسی است. 
او در ادام��ه با بی��ان این مطلب که این س��ازمان 
تعداد خدمات س��المت برای اقش��اری که تحت 
پوش��ش بیمه قرار دارن��د را افزایش داده اس��ت، 
گفت: در حقیقت امسال 5خدمت دندانپزشکی 
جزو تعهدات بیمه ای قرار گرفته اس��ت. به گفته 
مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت؛ 5خدمتی که 
بیشتر جنبه پیشگیری آموزشی و مراقبتی دارد، 
مدنظر قرار گرفته و درواقع بیمه دندانپزشکی ابالغ 

و تعرفه آن نیز مشخص شده است.

خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار گرفت 
مدرسه

ایسنا| مشاور وزیرآموزش وپرورش از حضور 5هزار 
روحانی در م��دارس خبر داد. او با اش��اره به فعالیت 
مش��اوران مذهبی در مدارس کش��ور گف��ت: »این 
مشاوران مذهبی طی  سال گذشته بیش از 72 هزار 
نفر ساعت به دانش آموزان و اولیا مشاوره های مذهبی 
ارایه داده اند.« حجت االس��الم ملکی با اشاره به روند 
همکاری این روحانیان مستقر در مدارس گفت: »این 
تعداد روحانی روزانه بین ۳ تا ۴ س��اعت در مدارس 
مستقر بوده و به سواالت دانش آموزان در زمینه های 
مختلف احکام، مسائل ش��رعی، اخالقی، تربیتی و 

غیره پاسخ می دهند.«او درباره روند فعالیت مشاوران 
مذهبی در س��طح مدارس کش��ور هم گفت: »این 
مشاوران مذهبی با حضور در مدارس به دانش آموزان 
و همچنین اولیاي آنها مشاوره های مذهبی و دینی 
ارایه می دهند.« مشاور وزیر آموزش وپرورش در امور 
همکاری های حوزه های علمی��ه و آموزش وپرورش 
یادآور ش��د: »با راه اندازی کمیته های هم اندیش��ی 
حوزه های علمیه و آموزش وپرورش به دنبال ارتقاي 
کیفی��ت فعالیت های فرهنگ��ی و دینی همچنین 

گسترش آنها در کل مدارس کشور هستیم.« 

حضور 5 هزار روحانی در مدارس
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