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آموزشپيشدبستاني
ونقشكليديمربي

ســال هاي اوليه رشــد كودك در ســاختن 
شخصيت و ترســيم ويژگي هايش بسيار حايز 
اهميت است. توسعه و بهبود آموزش و مراقبت 
دوران كودكي نخســتين هــدف آموزش براي 
همه اســت. آموزش و پرورش پيش دبســتاني 
به طور وســيع در دو دهه گذشــته مورد توجه 
اغلب كشــورهاي جهــان قرار گرفته اســت. 
آموزش پيش دبســتاني چهارچوب آموزشــي 
براي كودكان بين سن 3 تا 6  سال ارايه مي كند 
تا به طور معناداري در رشــد و مشخص كردن 
نيازهاي شان از طريق سيستم آموزشي مشاركت 
كنند. آموزش دوره پيش دبستاني مزاياي زيادي 
دارد و اگــر برنامه هاي دوره پيش دبســتانی با 
كيفيت باال ارايه شــوند، نه تنهــا باعث افزايش 
آمادگي كودكان براي ورود به مدرسه مي شود، 
بلكه موجب پيشرفت هاي بلندمدت مثبت نيز 

در عملكرد مدرسه مي شود.
محيــط  در  كــه  عناصــري  مهم تريــن 
پيش دبستاني مطلوب هســتند و شايان توجه 
اســت، مي توان به موارد زير اشاره كرد: امنيت 
فيزيكي و عاطفي و جو خوشايند، كيفيت تعامل 
بين افراد و در گروه ها، فرصت هاي مطلوب براي 
هر كودك براي رشــد در زمينه های گوناگون، 
توجه فردي به نياز هاي كودكان با توجه به سطح 
توانايي ها، عاليق و استعدادها، درگيري فعال و 
مداوم در فعاليت هاي پيش دبستاني، توجه برابر 
و بدون تبعيض به همه كودكان متفاوت، ايجاد 
همكاري بين مركز پيش دبســتاني، والدين و 
اجتماع، احترام به فرهنگ هاي متفاوت، آگاهي 
از مســائل زيبايي شناســي و محيطي در مورد 
پيش دبستاني، تعريف مشخص سازمان، رويه ها 

و برنامه هاي روزانه.
ســال هاي اوليه زندگي كودك كليدي براي 
پيش بيني موفقيت در زندگي و مدرســه است. 
رشد عصب شناختي به طور عمده نتيجه يادگيري 
است كه با تولد و در طول سال هاي اوليه زندگي 
كودك  اتفاق مي افتد. دانشمندان نيز اعتقاد دارند 
كه مغز كودك نياز به انــواع خاصي از محرك ها 
براي رشــد مناســب دارد. بدون اين محرك ها، 
انواع خاص يادگيــري، وقتي كه كــودك وارد 
مدرسه مي شــود، ممكن نيســت. محرك هاي 
مناسب مي تواند باعث افزايش توانايي هاي ذهني، 
اجتماعي، عاطفي و... در كودك شود. فراهم كردن 
محرك هاي مناسب در دوره پيش دبستاني جزو 
يكي از اصلي ترين وظايف مربيان پيش دبستاني 
آموزش ديده و ماهر اســت كه اين مهم مي تواند 
نقش كليــدي در رشــد و پرورش كــودكان و 
توانمند ســاختن آنها بــراي ورود موفقيت آميز 
به دوره دبستان داشته باشــد. بنابراين مي توان 
اذعان داشت يكي از كليدي ترين عناصر ورودي 
در مراكز پيش دبستاني وجود مربيان توانمند و 

خبره است.  
كيفيت و مراقبت و آموزش از دو چيز حمايت 
مي كند: آمادگــي كودكان پيش دبســتاني و 
عملكــرد آنها در مدرســه. آمادگــي حرفه اي 
مربيان عنصر اصلي و بسيار مهم در مراقبت هاي 
كيفيت اســت. مربيان خــوب آموزش ديده با 
مهارت هاي خاص در آموزش پيش دبســتاني 
دانش و مهارت هايــي را براي تأثيــر مثبت بر 
روي عملكرد كودكان دارند. مربياني كه خوب 
آمــوزش ديده انــد، مي توانند بــراي كودكان، 
والدين و جامعه منفعت داشته باشند. رويارويي 
مربي پيش دبســتاني و كودك كليدي در خلق 
ديالوگ قابل توجه و مهم در كودك است؛ جايي 
كه كودك به عنوان يك فرد ايســتاده است و نه 
تقريبا به عنوان بخشي از يك گروه. اين رويارويي 
به صورت عمدي از طرف مربي براي شــناخت 
شخصيت كودك و آشنا شــدن با ويژگي هاي 
منحصربه فرد كــودك برنامه ريزي مي شــود. 
همچنين فرصتي براي گوش دادن به نياز هاي 
كودك و ترســيم و فهم مشكالت كودك است 
و بر روي رويارويي شــخصي تأكيد مي شود تا 
احساس امنيت، صميميت، حمايت و مهرباني 

فراهم شود. 
تدريــس در مراكز پيش دبســتاني بســيار 
چالش برانگيز است به خاطر اينكه از نظر فيزيكي 
به ندرت خواسته اي براي نشستن كودك وجود 
دارد. از نظر عاطفي و ذهني نيز خواســته هايي 
وجود دارد بــه اين معنا كه نياز هســت مربي 
پيش دبستاني به طور دايمي آگاه باشد و هميشه 
راه هايي را براي توســعه كشــفيات كودكان و 
افزايش يادگيري آنها جســت وجو كند. مربي 
به عنوان عضوي از كاركنان مركز پيش دبستاني 
بايد داراي مهارت هاي خاصي در رشــد كودك 
يا آموزش پيش دبستاني باشد؛ چرا كه مسئول 
تجارب آموزشــي كودكان است و همچنين به 
خاطــر مهارت هاي خاص و مســئوليتش، اين 
شغل مربي اســت كه برنامه ريزي كند و برنامه 
درســي را اجرا كنــد، تكنيك هــاي مديريت 
كالس را اجرا كند، رشــد و پيشرفت كودكان را 
ارزيابي كند، بــه نيازهاي خاص آنها رجوع كند 
و گزارش پيشــرفت را به والدين شان ارايه دهد. 
مربي پيش دبستاني بايد غمخوار و دلسوز باشد 
و دانش براي خلق كيفيت برنامه هاي آموزشي 
داشته باشــد و توانايي تحليل عملكرد و رفتار 
كودكان را به منظــور تعيين نقاط قوت و ضعف 
آنها در راستای استراتژي هاي كمك به يادگيري 

كودكان داشته باشد. 

خبر

هشداربهزیستیدربارهكالهبرداری
جدیدازخودرویمعلوالن

ایسنا| معاون توانبخشی بهزيستی استان تهران 
از كالهبرداری جديــد دالالن از امتياز خودروی 
داخلی برای معلوالن خبر داد. محمدرضا اسدی در 
اين باره گفت: »به معلوالن هشدار می دهيم كه به 

هيچ عنوان فريب اين افراد را نخورند.« 
او با تشــريح روند تحويل خودروی داخلی به 
معلــوالن ادامه داد: »به علت مشــكالت واردات 
خودروهــای خارجی از قبيل فــروش امتياز به 
دالالن و واســطه ها  بــه علــت محدوديت های 
مالی معلوالن، واردات ايــن خودروها متوقف و با 

خودروسازان داخلی وارد مذاكره شديم.« 
اســدی گفــت: »در حــال حاضر شــركت 
مســئوليت  »پارس خــودرو«  خودروســازی 
مناسب ســازی خودروهای معلوالن را برعهده 
گرفته و اين خودروها با همان امتيازها، تخفيفات 
و معافيت های خودروهــای خارجی به معلوالن 

واگذار می شود.« 
معاون توانبخشی بهزيستی استان تهران ادامه 
داد: »حدود 5  سال پيش وزارت صنايع و معادن با 
همكاری وزارت رفاه از طريق ايجاد سامانه ثبت نام، 
ســهميه خودروی دارای معلول بــا ويژگی های 
خاص را مشخص كردند و در ثبت نام اين خودروها 
داشــتن ويژگی هايی چون تدريس در دانشگاه، 
ورزشكاری، هنرمندی و... با در نظر گرفتن شدت 
معلوليت و تحصيالت فرد معلول همگی ازجمله 
امتيازات وی بــرای دريافت خودرو محســوب 

می شد.«
اسدی گفت: »تعداد زيادی در آن سامانه اقدام 
به ثبت نام كردند به طوری كه در اســتان تهران 
حدود 57 هزار نفر و در كل كشور حدود 170 هزار 
نفر در سامانه ثبت نام خودروی خارجی ثبت نام 
كردند. اين در حالی است كه سهميه استان تهران 

800 نفر و سهميه كل كشور 4700 نفر بود.« 
او در ادامــه به مشــكالت واردات خودروهای 
خارجی و توقف ورود آنها به داخل كشــور اشاره 
كرد: »پس از توقــف ورود خودروهای خارجی به 
كشور و اعالم آمادگی پارس خودرو تمهيدات الزم 
برای واگذاری 4700 خودروی مناسب سازی شده 
به معلوالن توسط اين شركت با همان معافيت ها و 

همان امتيازات قبلی فراهم شد.« 
معاون توانبخشــی بهزيستی اســتان تهران 
در ادامه گفت: »يكی از علــل اصلی توقف ورود 
خودروهای خارجی به كشــور آن بــود كه افراد 
معلول به علت نيازمندی شــديد متأسفانه مورد 
سوءاســتفاده دالالن قرار می گرفتند؛ به طوری 
كه ســهميه خود را بــا قيمت بســيار پايين به 
دالالن واگذار می كردند اين در حالی بود كه اين 
كالهبرداری ها هم از طريق افــراد و هم از طريق 
شــركت ها و موسســات صورت می گرفت و با 
هشدارهای مددكاران بهزيستی روند رو به رشدی 

داشت.« 
اســدی ادامه داد: »در حال حاضر كه شركت 
پارس خودرو بــه مناسب ســازی خودروهايی 
همچون تنــدر90، برليانــس و... كــه بيش از 
40 ميليون تومان قيمت دارند، اقدام كرده است، 

باز هم شاهد ورود دالالن به اين طرح هستيم.« 

خبر

ایسنا|  رئيس كميته ميراث فرهنگی شورای 
شهرتهران از ارايه طرحی به هيأت  رئيسه در مورد 

افزايش ايمنی بازار خبر داد.
احمد حكيمی پور با اشــاره به اعــالم وصول 
طرحی درباره توجه به افزايش ايمنی بازار تهران 
و جلوگيری از مخاطرات گفت: »پيرو بازديد اخير 
از بازار تهران، اصالح مصوبه بررسی اليحه تقويت 
و عملياتی كردن سيســتم مديريت بحران شهر 
تهران با قيد يك فوريت و با امضای 16 عضو شورا 
تقديم هيأت رئيسه شد.« او ادامه داد: »درجريان 
اعالم وصــول طرح »اصالحيه مصوبه بررســی 
اليحه تقويت و عملياتی كردن سيستم مديريت 
بحران شهر تهران« پيشنهاد شد بندهای ضروری 

و الزم درماده 1 و 6 اين مصوبه گنجانده شود.« 

حكيمی پــور گفت: »به دليــل اهميت بحث 
»تاب آوری« دربرابر بحران، اين مفهوم بايد جايگاه 
حقيقی خود را درميان بندها و ماده های قانونی 
و آيين نامه ها پيدا كند تا به مــرور زمان ديدگاه 
بحران محوری به ديدگاه آينده نگرانه تغيير يابد.« 

اين عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد: »اما 
موضوع ديگری كه نبايد همانند سال های گذشته 
مورد غفلت واقع شود و متأسفانه يكی از بهترين 
مصداق های عدم تاب آوری دربرابر حوادث است، 
بافت تاريخی و فرســوده بازار تهران است كه از 
لحاظ ايمنی درسطحی نازل قرار دارد و درصورت 
بروز حادثه ای شبيه به حادثه ساختمان پالسكو 
هزينه گزافی را برجامعه شهری تحميل خواهد 

كرد.« 

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهرتهران خبرداد:

بررسیایمنیبازارتهرانرویميزشورایشهر

محیط زیستمدرسه

وزیر آموزش و پرورش به تنبیه دانش آموز کرمانی واکنش نشان داد

معلمرودباری
فعالممنوعالورودبهكالس
 مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش 

در گفت وگو با »شهروند«:  صدور حکم »آماده به خدمت« فقط در اختیار وزیر است

 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
 آمار کانون های گرد و غبار در خوزستان را اعالم کرد:   

100هزارهکتاربحرانی
و30هزارهکتارفوقبحرانی
  وزارت نفت برای کنترل سوزاندن گازهای همراه در سال 96 تعهد داده است

 400 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان وجود دارد

شــهروند|  اگرچــه پيــش از ايــن معــاون 
آموزش و پــرورش رودبار در اســتان كرمــان و مدير 
روابط عمومی آموزش وپرورش اين استان از تشكيل 
پرونده برای معلم خاطی و ارايه آن به هيأت رسيدگی 
به تخلفات اداری ســخن گفته بودند امــا ديروز وزير 
آموزش وپرورش هم تصميم تازه ای كه فقط دراختيار 
اوســت، گرفت: »حكم آمــاده خدمت بــرای معلم 

رودباری«.
درماه های گذشــته تصاوير زيــادی از تنبيه بدنی 
دانش آمــوزان درمدارس ايران منتشــر شــد كه در 
آخرين مورد، نيت تنبيه يك دانش آموز توسط معلم، 
منجر به فرورفتن مدادی در پوست سر يك دانش آموز 
شد تا حس دلسوزی و اعتراض بســياری از كاربران 
شبكه های اجتماعی برانگيخته شود. درهمين رابطه 
آموزش وپرورش اســتان كرمان با تأييد ورود مداد به 
سر دانش آموز از ارسال پرونده معلم خاطی به هيأت 
تخلفات اداری خبر داد و وزيــر آموزش وپرورش هم 
دربرابر اين اتفاق واكنش نشــان داد؛ حاال با دســتور 
فخرالديــن احمدی دانش آشــتيانی، معلم متخلف 

كرمانــی »آماده بــه خدمت« 
شــده و پرونده او به هيأت های 
رســيدگی به تخلفــات اداری 
جهت بررسی ارجاع شد. آن گونه 
كه آموزش وپرورش اعالم كرده 
اســت: »پرونده اتهامی معلم 
مورد نظر جهت بررسی و صدور 
حكم درهيأت های رسيدگی به 
تخلفات اداری آموزش وپرورش 

تحت رسيدگی  است و به محض اتمام مراحل قانونی و 
صدور رأی نتيجه به اطالع عموم خواهد رسيد.«

مطابق قوانين آموزش وپرورش، هرگونه تنبيه بدنی 
دانش آموزان ممنوع است و با معلمانی كه چنين تخلفی 
انجام بدهند، بايد برخورد جدی صورت گيرد. پيش از 
اين و درموارد مشابه هم مسئوالن آموزش وپرورش از 
برخورد قانونی با معلمان متخلف سخن گفتند. درمورد 
بمپور در اســتان سيستان و بلوچستان كه چشم يك 
دانش آموز بر اثر تنبيه معلم تا آســتانه نابينايی پيش 
رفت، مديركل آموزش وپرورش آن اســتان از تعليق 
فعاليت معلم خاطی سخن گفت و مديرمدرسه هم بر 
اثر اين اشتباه معلم، مجبور به استعفا از مسئوليت خود 
شــد. اوايل ماه جاری هم يك معلم درمدرسه شهيد 
صدوقی قائن در استان خراسان  جنوبی، 6 دانش آموز 
را با كابــل تنبيه كرد كه رد آن تا روزها روی پوســت 
دانش آموزان باقی  ماند و مســئوالن اين استان هم از 

تشكيل پرونده برای اين معلم سخن گفتند. 
اگرچه گسترش شبكه های اجتماعی بر روند افشای 
تخلفات معلمان موثر بوده، اما اطالعات موجود حكايت 
از تعداد باالی شكايت والدين نسبت به تخلفات معلمان 
دارد. »ابراهيم ميرشاه ولد«، مديركل ارزيابی عملكرد 
و پاسخگويی به شكايات آموزش وپرورش درباره اين 
موضوع به »شــهروند« می گويد: »اصل تنبيه  بدنی 
به هيچ وجه مــورد تأييد آموزش و پروش نيســت، ما 
در آموزش وپــرورش آيين نامه انضباطــی داريم كه 
برای مدارس پيش بينی شده است و مديران مدارس 
می توانند از آن استفاده كنند.« او درباره اتفاق صورت 
 گرفتــه در رودبار كرمان هم می گويــد:   »اتفاقی كه 
دريكی از شــهرهای كرمان رخ داد، شكل خيلی بدی 
داشت و درفضای مجازی منتشر شد، اين كه مداد در 
سر دانش آموز فرو رفته بود، بسيار بد و احساس افراد 
را جريحه دار كرد. از اين رو با اين معلم برخورد شد و او 

آماده به خدمت شد تا هيأت رسيدگی به تخلفات اداری 
برايش رأی صادر كنــد؛  آماده به خدمت به اين معنی 
است كه معلم فعال ســر كالس نمی رود تا تكليفش 
مشخص شود.« ميرشاه ولد درباره سابقه صدور چنين 
حكمــی در آموزش وپرورش هم می گويد: »امســال 
يك بار ديگر هم برای معلم ديگری اين حكم صادر شد. 
حكم آماده به خدمت را خــود وزير آموزش وپرورش 
می دهد، بقيه موارد برخورد براســاس آيين نامه ها و 
قوانينی كه وجود دارد، انجام می شود. در ديگر موارد 
تخلف معلم ها، خود وزير حكم نمی دهد. تنها درمورد 
آماده به خدمت بودن است كه اين حكم ازسوی وزير 
صادر می شود.« مديركل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی 
به شكايات آموزش وپرورش، درتوضيح شيوه عملكرد 
هيأت های بررســی تخلف هم می گويد: »زمانی  كه 
معلمی مرتكب تخلف می شود، مورد تخلفش به هيأت 
تخلفات اداری گزارش می شود و آن هيأت متناسب با 
مسأله و قوانينی كه درهيأت وجود دارد، برايش رأی 
صادر می كند. اين آماده به خدمت مجازات سنگينی 
برای معلم اســت، چراكه او از رفتــن به كالس، منع 
می شود تا زمانی كه به اتهامش 
رسيدگی شــود. اين معلم هم 
بايد از خود دفاع كند و در هيأت، 
ماجرا را توضيح دهد، بعد از آن 

برايش رأی صادر می شود.« 
بــه نظر می آيد حساســيت 
جامعــه نســبت بــه تنبيــه 
دانش آموزان بــاال رفته كه آمار 
شــكايت والديــن از معلمان 
همچنين موضوعی را تأييد می كند، آموزش و پروش 
چه برنامه ای برای مقابله با اين تخلفات دارد؟ ميرشاه ولد 
دراين باره می گويد: »آموزش وپرورش جز طی مسير 
قانونــی كار ديگری نمی تواند انجــام دهد، ما موظف 
هســتيم كه گزارش تهيه كنيم و بــه هيأت تخلفات 
اداری بدهيم و هيأت رســيدگی و رأی صادر می كند 
و اين قانون كشور اســت و برای كاركنان دولت چنين 
چيزی ديده شده است. آموزش وپرورش اين موضوع را 
حق خودش می داند كه اگر حقوق دانش آموز و حقوق 
معلم و هركدام از كارمندانــش زير پا رود، از حقوق آن 
دفاع كند. تنبيه بدنی حتی يك مورد آن هم زياد است. 
ما می گوييم كه تنبيه اصال نبايد وجود داشــته باشد، 
با اين همه ما می گوييم كه يك اتفاق اســت و گاهی 
كنترل از دســت معلم در می رود، مثل هر فرد ديگری 
كه عصبانی می شود. معلم خيلی ناراحت می شود كه 
دانش آموز درس نمی خواند، قريب به اتفاق تنبيه هايی 
كه اتفاق افتاده، از روی دلســوزی معلم بوده اســت، 
يعنی معلم زحمت می كشد، كار می كند، طرح درس 
تهيه می كند، می رود ســر كالس و جلســه با والدين 
دانش آمــوزان می گذارد و بعد دانش آموز درســش را 
نخواند، اين خيلی بد است و آدم ناراحت می شود، برخی 
آستانه تحمل شان كم است، معلم هم مثل بقيه آدم ها، 
فرقی نمی كند.«مديركل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی 
به شــكايات آموزش وپرورش با اشــاره به اين كه آمار 
دقيقی از ميزان شــكايات والدين در  سال جاری وجود 
نــدارد، درباره تعداد تخلفات درســال های گذشــته 
می گويد: »سال  جاری شكايت هايی داشتيم ولی عدد 
اين شكايت ها االن دقيق و مشخص نيست اما در سال 
93 جمع شكايات در ارتباط با تنبيه بدنی 1249 مورد 
بوده و آنچه در سال 94 گزارش شده، 675 مورد بوده كه 
ازجمع اين شكايات دراين دوسال، 1924 مورد، 1274 

شكايت بحق و 650 مورد از آنها ناحق بوده است.«

شهروند|  خوزســتان اين روزها حالش خوب 
نيست؛ نه حال آبش، نه هوايش و نه مردمش. مردم 
خوزستان، اين هفته روزهای سختی را گذراندند و 
اين ســختی از نداشــتن آب و برق و هوای خوب، 
آن قدر برايشان زياد شد كه چند روز متوالی مقابل 

استانداری خوزستان تجمع و اعتراض كردند. 
مسئوالن سازمان محيط زيست هم درچند روز 
گذشــته بارها گفته اند كه از اين موضوع نگرانند و 
آمارهايی را هم اعالم كرده اند؛ نمونه اش همين ديروز 
كه »سعيد متصدی«، معاون محيط زيست انسانی 
سازمان حفاظت محيط زيســت گفت كه درحال 
حاضر 30 هزار هكتار كانون فوق بحرانی گردوغبار 
درخوزســتان وجــود دارد. او با يادآوری دســتور 
رئيس جمهوری برای اقدام فوری به منظور مديريت 
و كنترل 30 هزار هكتار كانون فوق بحرانی گردوغبار 
خوزســتان ازطريق تثبيت خاك با مالچ پاشی يا 
نهال كاری گفت: »معاون اول رئيس جمهوری به جد 
پيگير اجرايی شدن اين موضوع توسط استانداری 
ازطريق بسيج تمام دســتگاه ها و امكانات محلی، 
همچنين وزارت جهاد كشاورزی ازطريق سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری و تأمين منابع مالی آن 

توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی اند.« 
به گفتــه او، ازحــدود 400 هزار هكتــار كانون 
گردوغبار شناسايی شــده درخوزستان، 100 هزار 
هكتار بحرانی و 30 هزار هكتار فوق بحرانی اســت: 
»برنامه ريزی های الزم برای مهــار 30 هزار هكتار 
كانون گردوغبار فوق بحرانی خوزستان دركمترين 
زمان ممكن صــورت گرفته و بــه  زودی عمليات 
اجرايی آن توسط دستگاه های مرتبط آغاز خواهد 

شد.«
حفاظــت  ســازمان  همــكاری  متصــدی، 
محيط زيســت و وزارت نفت درمديريت واحدهای 
فــرآوری محصوالت نفتی حاشــيه شــهرهای 
خوزســتان و حــذف روزانه 30 هزار بشــكه نفت 
در زمان های بحرانــی و باالبودن آلودگــی هوا از 
چرخه فرآوری واحدهای حاشيه شهرهای استان 
خوزستان را ازجمله اقدام های صورت گرفته برای 
بهبود و ارتقای كيفيت هوای خوزستان دانست: »از 
ديگر اقدام های صورت گرفته دراين راســتا، هرس 
زودهنگام گياه غيربومی كنوكارپوس به عنوان عامل 
اصلی مشكالت تنفسی مردم خوزستان به ويژه اهواز 

پس از نخستين باران پاييزی است.« 
متصدی با يادآوری جانفشانی ها و فداكاری های 
مردم خوزســتان در زمان جنــگ تحميلی، ادامه 
داد: »برنامه ريــزی و اقــدام بــرای تأمين زندگی 
سالم، معيشت، اقتصاد، اشتغال و رفع چالش های 
محيط زيســتی برای مردمی كه سال ها با جنگ و 
اثرات آن مواجه بودند، وظيفه است و از اين رو يكی 

از نخستين برنامه های محيط زيستی دولت يازدهم، 
ساماندهی وضع كارون بود كه مصوبات عديده ای در 

شورای عالی آب دراين زمينه اخذ و اجرايی شد.« 
اين مقام مســئول تغيير اقليم و پيامدهای آن 
در ايران ازجمله كاهش شــديد نــزوالت جوی و 
خشكسالی مستمر را ازجمله عوامل مهم فعال شدن 
كانون هــای گردوغبار در ايران و منطقه دانســت:   
»گســترش جنگ و ناامنی درمنطقه كه منجر به 
غفلت از محيط زيست شــده، دركنار تغيير اقليم 
منجر به تشديد فعاليت كانون های گردوغبار به ويژه 
درعراق، اردن و ســوريه شــده و ايران هم به دليل 
همسايگی با اين كشورها به شــدت از اين موضوع 

آسيب  ديده است.« 
23 استان کشور درگیر طوفان گرد و غبار 

است
متصدی بــا اعالم اين كــه درحــال حاضر 23 
استان كشــور درگير طوفان های گردوغبار ناشی 
از كانون های داخلی و خارجی اســت، پايش مداوم 
و مســتمر كانون های گردوغبار، برنامه ريزی برای 
كنتــرل كانون هــای گردوغبار در ســطح ملی و 
جلوگيــری از افزايش كانون ها و ســطوح بيابانی 
دركشور را برخی از اقدام های صورت گرفته درسطح 

ملی برای مقابله با پديده گردوغبار اعالم كرد.   
به گفته او، تكميل شبكه پايش گردوغبار دركشور 
و اطالع رسانی و پيش آگاهی به مردم پيش از وقوع 
حوادث گردوغباری در راستای حفظ سالمت مردم 
و كاهش مخاطرات طوفان های گردوغبار برای آنها 

از ديگر اقدام های صورت گرفته دراين راستاست.
معاون محيط زيست انســانی سازمان حفاظت 
محيط زيســت با بيان اين كه درهمين راستا تنها 
در استان خوزســتان بين 16 تا 19 ايستگاه پايش 
هوا و گردوغبار مســتقر اســت تا براساس غلظت 
گردوغبار اقدام های پيشــگيرانه و كنترلی صورت 
گيرد، گفت: »به طور نمونه برای نخستين بار پس 
از انقالب اســالمی با همكاری وزارتخانه های نفت 
و جهاد كشاورزی، 8 هزار هكتار از كانون های فعال 
گردوغبار استان خوزستان با مالچ پاشی و نهال كاری 

كنترل شد.« 
تعهد وزارت نفت برای کنترل فلرینگ 

در سال 96
اين مقام مســئول با تأكيد بر ضــرورت كنترل 
آلودگی های ناشــی از فعاليت های نفتی، كاهش و 
كنترل فلرينگ )سوزاندن گازهای همراه(، گفت: 
»درچند ماه گذشته با جديت پيگير اجرايی شدن 
اين موضوع بوديم و اخطارهايی هم نيز دراين زمينه 
داده شد و درحال حاضر وزارت نفت متعهد شده تا 
در ابتدای  سال آتی )سال 96( برای كنترل فلرينگ 

خوزستان اقدام كند.« 
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در سال 93 و94 شکایات 
درباره تنبیه بدنی 1924 

مورد بوده که 1274 مورد آن 
بحق و 650 مورد از آنها ناحق 

بوده است


