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رویداد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تغییر کرد

علوم پزشــکی شهيدبهشتی،  دانشــگاه 
طی هفته های گذشــته درگير چالش ها و 
مباحث جدی آموزشی و مدیریتی بود. این 
چالش ها درنهایت عاملی شد تا روز گذشته 
خبر تغيير رئيس این دانشگاه مطرح شود و 
وزیر بهداشــت طی حکمی، زالی را به جای 
آقاجانی که دو سال پيش بر کرسی مدیریت 

این دانشگاه قرار گرفته بود، بنشاند.
به گفته جهانپــور، رئيس مرکــز روابط 
عمومــی وزارت بهداشــت، دکتــر زالــی 
سرپرســت جدید دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهيد بهشتی در دهه80 ســابقه ریاست 
بر این دانشــگاه را داشــته که عالوه بر آن 
معاونت وزیر بهداشت و رئيس کل سازمان 
نظام پزشــکی ازجمله ســوابق مدیریتی و 
اجرایی او است. حکم ســعيد نمکی، وزیر 
بهداشــت روز گذشــته به ریاست جدید 

دانشگاه شهيد بهشتی ابالغ شد.

 

این روزها مســافران 
زیــادی از کشــورهای 
ایران  از  به ویژه  مختلف 
عراق  کشــور  راهــی 
شده اند تا در راهپیمایی 
امام حسین)ع( و  اربعین 
یارانش شرکت کنند. این 
راهپیمایی مسافت زیادی 
را دربرمی گیرد که چند 
روز به طول می انجامد و 
به صورت معمول احتمال 
مشکالت  و  خســتگی 
جســمی را برای افراد 
بیشــتر می کند. در این 
اینفوگرافی که توســط 
تهیه  ایسنا  خبرگزاری 
شده، با برخی از راه های 
کاهش مشکالت در این 

سفر آشنا می شوید.

مهمترین نکات در پیاده روی اربعین

گزارش تصویری
 دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع

 اتوبان تهران– قم

منشأ نامعلوم بوی بد اتوبان تهران-قم
ماجرای بوی بد اتوبان تهران-قم ماجرای جدیدی نيست، 
اما حاال و با دستور مستقيم رئيس جمهوری به شهردار تهران 
گویا وارد فاز جدیدی شده است. روز گذشته حسن روحانی 
به شهرداری تهران و دستگاه های دولتی ذیربط دستور داد 
نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران-قم 
)حد فاصل فــرودگاه امام تا مرقد مطهر امــام)ره(( چاره ای 

اندیشيده و گزارش آن را به دولت ارایه دهند.
این منطقــه خصوصا بــه دليــل نزدیکی به فــرودگاه 
امام خمينی)ره( ازجمله مناطقی اســت که باید پيش از این 
مورد توجه قرار می گرفت، اما هربار با بيان این نکته که منشأ بو 

مشخص نيست، موضوع به حاشيه می رفت. 
محمدهادی حيدرزاده، مدیرکل محيط زیســت استان 
تهران ســال9۴ درباره بوی بد این منطقه گفته بود: »هنوز 
منشأ بوی بد مسير و اطراف فرودگاه امام خمينی)ره( نامعلوم 
است. پيشتر گفته شده بود منشأ این بو گاوداری های فعال 
در این محدوده هســتند. ما از این گاوداری ها بازدید و حتی 
فعاليت چند گاوداری را متوقف کردیم، اما بوی بد هنوز ادامه 
داشت. بعد گفتند ممکن است منشأ این بوی بد رودخانه ای 
باشد که اتفاقا فاضالب مراکز صنعتی این منطقه به آن سرازیر 
می شود، به همين دليل پس از بررسی به صنایعی برخوردیم 
که صنایع آلوده و شــيميایی خود را به این رودخانه سرازیر 
می کردند. متاســفانه پس از پلمپ شدن این مجموعه های 

صنعتی متخلف باز هم این بوی بد ادامه داشت.«
حيدرزاده همچنين گفته بود احتماال این بوی بد، تلفيقی 
از چند منشأ با هم است که اتفاقا ماندگاری باالیی هم دارد. 
»پيگيری های ما بيش از 6 ماه اســت که ادامه دارد و در این 
مدت به دنبال منشأ این بوی بد هستيم، اما هنوز نتوانسته ایم 
آن را پيــدا کنيم. در چنــد ماه اخير به طــور همزمان چند 
شرکت دانش بنيان با ما برای ازبين بردن این بوی بد همکاری 
می کنند، اما مسأله این است که ابتدا باید بدانيم منشأ این بوی 
بد کدام یک از موارد است تا بتوانيم درباره آن تصميم بگيریم.« 
ســال گذشــته هم هدایت اهلل جمالی پور، فرماندار ویژه 
شهرســتان ری از اختصاص 170 ميليــارد تومان اعتبار در 
راســتای رفع آلودگی بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام 
خمينی)ره( خبر داد و گفت: »70 ميليارد تومان از این اعتبار 
درحال تخصيص است که 3۴ ميليارد تومان آن برای تجهيز 
تصفيه خانه واوان اسالمشهر و مابقی نيز در دیگر کانون های 

آالینده جنوب پایتخت هزینه خواهد شد.« 
اختصاص این مبلغ و نحوه هزینه کرد درحالی عنوان شده 
که مهرماه امسال ســيدآرش حسينی ميالنی، عضو شورای 
شــهر تهران منبع بوی این منطقه را حاصل از انباشت زباله 
تهرانی ها در آرادکوه و نزدیکی فرودگاه امام خمينی دانست و 
گفت: »آرادکوه یک مرکز دفن زباله قدیمی برای شهر تهران 
اســت که راه حل صحيح برای رهایی از این وضع جابه جایی 
محل دفن زباله است، البته این کار ساده نيست و هزینه های 

باالی اقتصادی و اجتماعی دارد.«
او همچنين گفته بود اگــر آرادکوه به 100 کيلومتر دورتر 
از تهران منتقل شــود، مردم تهران باید هزینه این عوارض را 
بپردازند.حاال باید دید دستور رئيس جمهوری برای حل این 
مشــکل درنهایت چه نتيجه ای دربرخواهد داشت و آیا این 

منطقه می تواند درنهایت از بوی بد خالص شود یا خير؟

حاشیه

دیروز بخش هایی از یکی از طرح های نماینده های مجلس که همین 
چند روز پیش اعالم وصول شد به شبکه های اجتماعی و رسانه ها راه پیدا 
کرد که با واکنش های بسیاری مواجه شد. این طرح که با نام »طرح رفع 
انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش« بدون فوریت و به صورت عادی 
اعالم وصول شده است، بخش های بحث برانگیز زیادی دارد. نمایندگان 
امضاکننده در بخش مقدمــه و دالیل توجیهی این طــرح به ضروری 
نبودن تعلیم زبان خارجی بــه دانش آموزانی که قصد ادامه تحصیل در 
دانشگاه ندارند، اشــاره و اســتدالل کرده اند که آموختن زبان خارجی 
به این دانش آموزان به افت تحصیلی آنها منجر می شــود. آنها معتقدند 
دانش آموزانی که با هدف مهارت آموزی و ورود ســریع به بازار کار مسیر 
تحصیل در شاخه های کاردانش یا فنی و حرفه ای را انتخاب می کنند، نیاز 

ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند.
دلیل بعدی که نمایندگان امضاکننده این طرح به آن اشاره می کنند، 
ناکارآمدی مــدارس در آموزش زبــان خارجی اســت. آنها معتقدند 
آموزش زبان در مدارس نســبت به آموزش در آموزشگاه های آزاد کمتر 
موفقیت آمیز بوده و بهتر است آموزش تمامی زبان های انگلیسی و غیر 
انگلیسی از محیط مدرسه خارج و از طریق آموزشگاه های آزاد انجام شود و 
دقیقا همین قسمت هم بیشتر از بقیه بخش های این طرح با انتقاد مواجه 
شده است. در ماده ســوم این طرح تأکید شده است که پس از تصویب 
این طرح در مجلس، آموزش زبان فقط در مقطع دبیرستان و آن هم در 
بیرون از مدرسه و در آموزشــگاه های آزاد انجام شود و هزینه آن نیز بر 
عهده دانش آموزان خواهد بود. آموزش و پرورش نیز فقط نقش نظارتی 
را در تعیین سطوح قیمتی ارایه خدمات آموزشی در آموزشگاه های آزاد بر 
عهده خواهد داشت. دانش آموزانی که قادر به تأمین هزینه نیستند، طبق 
تبصره یک ماده دو همین طرح بورسیه می شوند. در ضمن با تصویب این 
قانون، آموزشگاه های آزاد در مورد روش های آموزش، امتحانات و نمرات 
دانش آموزان در طول مدت  سال تحصیلی استقالل عمل خواهند داشت 
و آموزش و پرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی فقط مجاز به برگزاری 

یک آزمون نهایی در  سال آخر دوره دبیرستان خواهد بود.
در تبصره سوم این ماده به مناطقی از کشور که معلم زبان غیر انگلیسی 
با تحصیالت دانشگاهی ندارند، اشاره شده است. در این تبصره آموزش و 
پرورش مکلف شده است به طور موقت و برای مدت حداکثر پنج سال در 
مورد شهرستان هایی که معلم زبان غیر انگلیسی با تحصیالت دانشگاهی 
ندارند با کمک وزارت علوم و ســازمان خارجی طــرف تفاهم از طریق 

برگزاری آزمون متقاضیانی را که تسلط و دانش کافی دارند، شناسایی و 
منتخبان را برای آموزش سطوح مقدماتی به آموزشگاه های آزاد معرفی 

کند.
منتقدان می گویند که چنین برخوردی با بخشــی از مواد آموزشی 
مدارس می تواند باب انواع مفســده اقتصادی، بی عدالتی و سوءاستفاده 
را باز کند و تمام دانش آموزان در چنین سیستمی نمی توانند از کیفیت 
آموزشــی عادالنه بهره مند شــوند، اما میرحمایت میرزاده، سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به نظر موافق این طرح است 
در گفت وگو با »شهروند« این انتقادها را نمی پذیرد و می گوید: »همان طور 
که رهبری دو  ســال پیش در دیدار با معلمان تأکید کردند باید از زبان 
انگلیسی در مدارس انحصارزدایی شود، یعنی امکان آموزش سایر زبان ها 
هم برای بچه ها فراهم باشد. این طرح هم در همین راستاست و برای ایجاد 

چنین تنوع آموزشی نیاز به کمک گرفتن از بخش خصوصی است.«
او ادامه می دهد: »همین حاال هم آمــوزش و پرورش در بخش هایی 
برون سپاری انجام می دهد و صدای کسی درنمی آید؛ مثال هنرستان ها 
در بخش فنی با سازمان فنی و حرفه ای تفاهمنامه و قرارداد می بندند که 
مثال آموزش جوشکاری را با کمک هم انجام دهند یا در بخش هنری با 
وزارت ارشاد قرارداد بسته می شود. این راه حل جدیدی نیست و مسبوق 

به سابقه هم بوده است.«
میرزاده جواب نگرفتن از سیســتم آموزشی فعلی را هم یکی از دالیل 
پیشنهاد برون سپاری می داند و می گوید: »سال هاست در مدارس ما به 
مدت هفت سال زبان انگلیسی تدریس می شود و درنهایت هم کسانی 
به این زبان مسلط می شوند که از موسسات آموزشی متخصص کمک 

گرفته اند.«
او در جواب این که آیا تغییر سیستم آموزشی و کارآمد کردن آموزش راه 
حل این مشکل نیست؟ می گوید: »بارها این راه حل ها را امتحان کرده ایم. 
بارها روش را تغییر داده ایم، اما نتیجه الزم را نگرفته ایم و حاال شاید بهتر 

باشد از موسسات متخصص کمک بگیریم.«
میرزاده در نهایت وارد بودن انتقاد به کلیت طرح را می پذیرد و می گوید: 
»به هر حال، این طرح قانون نیست. تا قانونی شدن هم راهی طوالنی دارد. 
بسیاری از دوستانی که آن را امضا کرده اند به این دلیل بوده که بررسی این 
طرح در دستور کار قرار بگیرد و بعد در مشورت با کارشناسان و متخصصان 
مختلف چکش کاری الزم روی آن انجام شود. اصال بعید نیست بسیاری از 

این بخش ها به کلی حذف شود.«

طرح نمایندگان مجلس برای رفع انحصار از زبان انگليسی

 پای موسسات آموزش زبان 
به مدارس باز می شود؟

  تصویری جالب در حاشیه دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقالب. )مشرق(

  با فرارسیدن ایام اربعین و حماسه عظیم پیاده روی عاشقان حسینی به سوی کربال، از جدیدترین 
طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( رونمایی شد. )مشرق(

  مراسم امحای موادمخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی، روز گذشته در شهرهای قم و 
بندرعباس برگزار شد. )ایسنا(

  یک نانوایی در اردبیل که به فکر سالمتی مشتریان است، به کسانی که برای بردن نان شان به جای 
کیسه پالستیکی، سفره پارچه ای می برند، یک نان هدیه می دهد. این اقدام جالب در واقع برای پرهیز 

مصرف بیش از حد ایرانیان از فرآورده های پالستیکی انجام شده است. 
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محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهوری درباره سياســت های دولت ترکيه درخصوص 
مناطق شمال شرقی سوریه گفت: »ما نگرانی های ترکيه را که در مرزشان با سوریه دارند، می دانيم 
و با آنها در این خصوص صحبت کرده ایم، اما درباره این که بخواهند با لشکرکشی امنيت را به وجود 
آورند، تحليل و شناخت ما از شرایط منطقه این است که این اقدام به ضرر منطقه است و امنيت نيز 

با آن به وجود نمی آید.«

رئيس دفتر 
رئيس جمهوری:  

با لشکرکشی 
امنیت به وجود 

نمی آید

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشيد.

اخيرا ویدیوهایی از فروش آدامس ها و شــکالت های 
تاریخ مصرف گذشــته در فضای مجازی منتشر شده؛ 
ویدیوهایی که نگرانی های فراوانی برای مصرف کنندگان 
ایجاده کرده اســت. همين امر عاملی بــود تا کيانوش 
جهانپور، رئيس مرکــز روابط  عمومی اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت در اینباره نظر داده و بگوید: »افراد باید 
محصوالت غذایی و تنقالت را از مراکز معتبر خریداری 
و تاریخ توليد و انقضای محصوالت را بررسی کنند و اگر 
تاریخ آن مخدوش شــده یا تاریخ آن گذشــته باشد، از 
خریداری آن محصول خودداری کنند.«او در گفت وگو با 
سالمت نيوز بر این مورد تاکيد کرده که محصوالت جعلی، 
تقلبی و قاچاق حتی ممکن است با نام و برندهای معروف 
خارجی عرضه شود: »در صورتی که محصوالت جعلی 
و تقلبی باشند و متعلق به شــرکت اصلی نباشند -که 
ممکن است تاریخ بسته بندی این محصوالت نيز جعلی 
و تاریخ گذشته باشد- ساده ترین راه در این موارد استعالم 
شناسه اصالت کاالست و افراد می توانند کدهای موجود 
روی برچســب محصوالت را از طریق پيامک از سامانه 

پيامکی۲00088۲۲ اســتعالم کنند و چنانچه سامانه 
اصالت آن کاال را تایيد کرد و تاریخ انقضای آن مطابقت 

داشت، می توانند آن محصول را خریداری کنند.«
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو همچنين گفته که 
»هموطنان می توانند از طریق ســایت »سازمان غذا و 
دارو« و در بخش اســتعالم کد رهگيری،  شناسناســه 
اصالــت کاال را وارد کننــد و چنانچــه اصالت کاالی 
سالمت محور توسط ســامانه تایيد شد، می توانند آن را 
خریداری کنند. همچنين افراد می توانند اپليکيشــن 
»تی تــک« را روی تبلت و تلفن همــراه  نصب کنند و 
کدهای دو بعدی را که روی شناســه اصالت کاالست، از 
طریق این نرم افزار اسکن کنند و به این ترتيب بالفاصله 
اصالت یا عدم اصالت کاالی سالمت محور و تاریخ توليد و 
انقضای آن را دریافت کنند. عالوه بر آن مردم در سراسر 
کشور می توانند تخلفات در حوزه بهداشت محيط را از 
طریق سامانه تلفنی 190 اطالع رسانی کنند و این سامانه 
پذیرای شکایات، اعتراضات، انتقادات و گزارش تخلفات از 

سوی مردم است.«

رئيس روابط  عمومی وزارت بهداشت:  

مراقب آدامس ها و شکالت های تاریخ گذشته باشید
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