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اتفاق

اخیرا ویدیوهایی از فروش آدامسها و شــکالتهای
تاریخمصرف گذشــته در فضای مجازی منتشر شده؛
ویدیوهاییکهنگرانیهایفراوانیبرایمصرفکنندگان
ایجاده کرده اســت .همین امر عاملی بــود تا کیانوش
ط عمومی اطالع رســانی
جهانپور ،رئیس مرکــز رواب 
وزارت بهداشــت در اینباره نظر داده و بگوید« :افراد باید
محصوالت غذایی و تنقالت را از مراکز معتبر خریداری
و تاریخ تولید 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 گفتوگو با
سالمتنیوزبراینموردتاکیدکردهکهمحصوالتجعلی،
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 بستهبندی این محصوالت نیز جعلی
وتاریخگذشتهباشد-سادهترینراهدراینموارداستعالم
شناسه اصالت کاالست و افراد میتوانند کدهای موجود
روی برچســب محصوالت را از طریق پیامک از سامانه

پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲اســتعالم کنند و چنانچه سامانه
اصالت آن کاال را تایید کرد و تاریخ انقضای آن مطابقت
داشت،میتوانندآنمحصولراخریداریکنند».
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو همچنین گفته که
«هموطنان میتوانند از طریق ســایت «سازمان غذا و
دارو» و در بخش اســتعالم کد رهگیری ،شناسناســه
اصالــت کاال را وارد کننــد و چنانچــه اصالت کاالی
سالمتمحور توسط ســامانه تایید شد ،میتوانند آن را
خریداری کنند .همچنین افراد میتوانند اپلیکیشــن
«تیتــک» را روی تبلت و تلفن همــراه نصب کنند و
کدهای دو بعدی را که روی شناســه اصالت کاالست ،از
طریق این نرمافزار اسکن کنند و به این ترتیب بالفاصله
اصالت یا عدماصالت کاالی سالمتمحور و تاریخ تولید و
انقضای آن را دریافت کنند .عالوه بر آن مردم در سراسر
کشور میتوانند تخلفات در حوزه بهداشت محیط را از
طریقسامانه تلفنی ۱۹۰اطالعرسانیکنندواینسامانه
پذیرایشکایات،اعتراضات،انتقاداتوگزارشتخلفاتاز
سویمردماست».
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گزارش تصویری

ماجرای بوی بد اتوبان تهران-قم ماجرای جدیدی نیست،
اما حاال و با دستور مستقیم رئیسجمهوری به شهردار تهران
گویا وارد فاز جدیدی شده است .روز گذشته حسن روحانی
به شهرداری تهران و دستگاههای دولتی ذیربط دستور داد
نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران-قم
(حد فاصل فــرودگاه امام تا مرقد مطهر امــام(ره)) چارهای
اندیشیده و گزارش آن را به دولت ارایه دهند.
این منطقــه خصوصا بــه دلیــل نزدیکی به فــرودگاه
امامخمینی(ره) ازجمله مناطقی اســت که باید پیش از این
موردتوجهقرارمیگرفت،اماهرباربابیانایننکتهکهمنشأبو
مشخصنیست،موضوعبهحاشیهمیرفت.
محمدهادی حیدرزاده ،مدیرکل محیطزیســت استان
تهران ســال 94درباره بوی بد این منطقه گفته بود« :هنوز
منشأ بوی بد مسیر و اطراف فرودگاه امامخمینی(ره) نامعلوم
است .پیشتر گفته شده بود منشأ این بو گاوداریهای فعال
در این محدوده هســتند .ما از این گاوداریها بازدید و حتی
فعالیت چند گاوداری را متوقف کردیم ،اما بوی بد هنوز ادامه
داشت .بعد گفتند ممکن است منشأ این بوی بد رودخانهای
باشدکهاتفاقافاضالبمراکزصنعتیاینمنطقهبهآنسرازیر
میشود ،بههمیندلیل پس از بررسی به صنایعی برخوردیم
که صنایع آلوده و شــیمیایی خود را به این رودخانه سرازیر
میکردند .متاســفانه پس از پلمپشدن این مجموعههای
صنعتیمتخلفبازهماینبویبدادامهداشت».
حیدرزاده همچنین گفته بود احتماال این بوی بد ،تلفیقی
از چند منشأ با هم است که اتفاقا ماندگاری باالیی هم دارد.
«پیگیریهای ما بیش از  6ماه اســت که ادامه دارد و در این
مدت به دنبال منشأ این بوی بد هستیم ،اما هنوز نتوانستهایم
آن را پیــدا کنیم .در چنــد ماه اخیر بهطــور همزمان چند
شرکت دانشبنیان با ما برای ازبینبردن این بوی بد همکاری
میکنند،امامسألهایناستکهابتدابایدبدانیممنشأاینبوی
بدکدامیکازموارداستتابتوانیمدربارهآنتصمیمبگیریم».
ســال گذشــته هم هدایتاهلل جمالیپور ،فرماندار ویژه
شهرســتان ری از اختصاص ۱۷۰میلیــارد تومان اعتبار در
راســتای رفع آلودگی بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام
خمینی(ره) خبر داد و گفت70« :میلیارد تومان از این اعتبار
درحال تخصیص است که 34میلیارد تومان آن برای تجهیز
تصفیهخانه واوان اسالمشهر و مابقی نیز در دیگر کانونهای
آالیندهجنوبپایتختهزینهخواهدشد».
اختصاص این مبلغ و نحوه هزینهکرد درحالی عنوان شده
که مهرماه امسال ســیدآرش حسینیمیالنی ،عضو شورای
شــهر تهران منبع بوی این منطقه را حاصل از انباشت زباله
تهرانیها در آرادکوه و نزدیکی فرودگاه امامخمینی دانست و
گفت« :آرادکوه یک مرکز دفن زباله قدیمی برای شهر تهران
اســت که راهحل صحیح برای رهایی از این وضع جابهجایی
محل دفن زباله است ،البته این کار ساده نیست و هزینههای
باالیاقتصادیواجتماعیدارد».
او همچنین گفته بود اگــر آرادکوه به  ۱۰۰کیلومتر دورتر
از تهران منتقل شــود ،مردم تهران باید هزینه این عوارض را
بپردازند.حاال باید دید دستور رئیسجمهوری برای حل این
مشــکل درنهایت چه نتیجهای دربرخواهد داشت و آیا این
منطقهمیتوانددرنهایتازبویبدخالصشودیاخیر؟

رئیس دانشگاه علومپزشکی
شهید بهشتی تغییر کرد
دانشــگاه علومپزشــکی شهیدبهشتی،
طی هفتههای گذشــته درگیر چالشها و
مباحث جدی آموزشی و مدیریتی بود .این
چالشها درنهایت عاملی شد تا روز گذشته
خبر تغییر رئیس این دانشگاه مطرح شود و
وزیر بهداشــت طی حکمی ،زالی را به جای
آقاجانی که دوسال پیش بر کرسی مدیریت
این دانشگاه قرار گرفته بود ،بنشاند.
به گفته جهانپــور ،رئیس مرکــز روابط
عمومــی وزارت بهداشــت ،دکتــر زالــی
سرپرســت جدید دانشــگاه علوم پزشکی
شــهید بهشتی در دهه 80ســابقه ریاست
بر این دانشــگاه را داشــته که عالوه بر آن
معاونت وزیر بهداشت و رئیسکل سازمان
نظام پزشــکی ازجمله ســوابق مدیریتی و
اجرایی او است .حکم ســعید نمکی ،وزیر
بهداشــت روز گذشــته به ریاست جدید
دانشگاه شهید بهشتی ابالغ شد.

اینفوگرافیک

مراقب آدامسها و شکالتهای تاریخ گذشته باشید
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دستور روحانی برای حل معضل بوی نامطبوع
اتوبان تهران– قم

برگزاری آزمون متقاضیانی را که تسلط و دانش کافی دارند ،شناسایی و
منتخبان را برای آموزش سطوح مقدماتی به آموزشگاههای آزاد معرفی
کند.
منتقدان میگویند که چنین برخوردی با بخشــی از مواد آموزشی
مدارس میتواند باب انواع مفســده اقتصادی ،بیعدالتی و سوءاستفاده
را باز کند و تمام دانشآموزان در چنین سیستمی نمیتوانند از کیفیت
آموزشــی عادالنه بهرهمند شــوند ،اما میرحمایت میرزاده ،سخنگوی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به نظر موافق این طرح است
درگفتوگوبا«شهروند»اینانتقادهارانمیپذیردومیگوید«:همانطور
که رهبری دوســال پیش در دیدار با معلمان تأکید کردند باید از زبان
انگلیسی در مدارس انحصارزدایی شود ،یعنی امکان آموزش سایر زبانها
همبرایبچههافراهمباشد.اینطرحهمدرهمینراستاستوبرایایجاد
چنینتنوعآموزشینیازبهکمکگرفتنازبخشخصوصیاست».
او ادامه میدهد« :همین حاال هم آمــوزش و پرورش در بخشهایی
برونسپاری انجام میدهد و صدای کسی درنمیآید؛ مثال هنرستانها
در بخش فنی با سازمان فنی و حرفهای تفاهمنامه و قرارداد میبندند که
مثال آموزش جوشکاری را با کمک هم انجام دهند یا در بخش هنری با
وزارت ارشاد قرارداد بسته میشود .این راه حل جدیدی نیست و مسبوق
بهسابقههمبودهاست».
میرزاده جوابنگرفتن از سیســتم آموزشی فعلی را هم یکی از دالیل
پیشنهاد برونسپاری میداند و میگوید« :سالهاست در مدارس ما به
مدت هفتسال زبان انگلیسی تدریس میشود و درنهایت هم کسانی
به این زبان مسلط میشوند که از موسسات آموزشی متخصص کمک
گرفتهاند».
اودرجواباینکهآیاتغییرسیستمآموزشیوکارآمدکردنآموزشراه
حلاینمشکلنیست؟میگوید«:بارهااینراهحلهاراامتحانکردهایم.
بارها روش را تغییر دادهایم ،اما نتیجه الزم را نگرفتهایم و حاال شاید بهتر
باشدازموسساتمتخصصکمکبگیریم».
میرزادهدرنهایتواردبودنانتقادبهکلیتطرحرامیپذیردومیگوید:
«بههر حال،این طرح قانوننیست .تا قانونی شدنهم راهی طوالنیدارد.
بسیاریازدوستانیکه آنراامضاکردهاندبهایندلیلبودهکهبررسیاین
طرحدردستورکارقراربگیردوبعددرمشورتباکارشناسانومتخصصان
مختلفچکشکاریالزمرویآنانجامشود.اصالبعیدنیستبسیاریاز
اینبخشهابهکلیحذفشود».

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت:
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پای موسسات آموزش زبان
به مدارس باز میشود؟

دیروز بخشهایی از یکی از طرحهای نمایندههای مجلس که همین
چند روز پیش اعالم وصول شد به شبکههای اجتماعی و رسانهها راه پیدا
کرد که با واکنشهای بسیاری مواجه شد .این طرح که با نام «طرح رفع
انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش» بدون فوریت و بهصورت عادی
اعالم وصول شده است ،بخشهای بحثبرانگیز زیادی دارد .نمایندگان
امضاکننده در بخش مقدمــه و دالیل توجیهی این طــرح به ضروری
نبودن تعلیم زبان خارجی بــه دانشآموزانی که قصد ادامه تحصیل در
دانشگاه ندارند ،اشــاره و اســتدالل کردهاند که آموختن زبان خارجی
به این دانشآموزان به افت تحصیلی آنها منجر میشــود .آنها معتقدند
دانشآموزانی که با هدف مهارتآموزی و ورود ســریع به بازار کار مسیر
تحصیلدرشاخههایکاردانشیافنیوحرفهایراانتخابمیکنند،نیاز
ضروریبهآموختنزبانخارجیندارند.
دلیل بعدی که نمایندگان امضاکننده این طرح به آن اشاره میکنند،
ناکارآمدی مــدارس در آموزش زبــان خارجی اســت .آنها معتقدند
آموزش زبان در مدارس نســبت به آموزش در آموزشگاههای آزاد کمتر
موفقیتآمیز بوده و بهتر است آموزش تمامی زبانهای انگلیسی و غیر
انگلیسیازمحیطمدرسهخارجوازطریقآموزشگاههایآزادانجامشودو
دقیقاهمینقسمتهمبیشترازبقیهبخشهایاینطرحباانتقادمواجه
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 آموزشــگاههای آزاد انجام شود و هزینه آن نیز بر
عهده دانشآموزان خواهد بود .آموزش و پرورش نیز فقط نقش نظارتی
رادرتعیینسطوحقیمتیارایهخدماتآموزشیدرآموزشگاههایآزادبر
عهدهخواهدداشت.دانشآموزانیکهقادربهتأمینهزینهنیستند،طبق
تبصره یک ماده دو همین طرح بورسیه میشوند .در ضمن با تصویب این
قانون ،آموزشگاههای آزاد در مورد روشهای آموزش ،امتحانات و نمرات
ت سال تحصیلی استقالل عمل خواهند داشت
دانشآموزان در طول مد 
و آموزش و پرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی فقط مجاز به برگزاری
یکآزموننهاییدرسالآخردورهدبیرستانخواهدبود.
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 بهطور موقت و برای مدت حداکثر پنجسال در
موردشهرستانهاییکهمعلمزبانغیرانگلیسیباتحصیالتدانشگاهی
ندارند با کمک وزارت علوم و ســازمان خارجی طــرف تفاهم از طریق

هر کسی که در خانه شما
حضور دارد باید بداند هنگام
وقوع زلزله چه اقدامی انجام
دهد حتی اگر شما موقع وقوع
حادثه آنجا نباشید.

رویداد

تصویریجالبدرحاشیهدیدارنخبگانواستعدادهایبرترعلمیبارهبرمعظمانقالب(.مشرق)

با فرارسیدن ایام اربعین و حماسه عظیم پیادهروی عاشقان حسینی به سوی کربال ،از جدیدترین
طرحدیوارنگارهمیدانولیعصر(عج)رونماییشد(.مشرق)

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

یک نانوایی در اردبیلکه به فکر سالمتیمشتریان است ،بهکسانیکه برای بردن نانشان به جای
کیسهپالستیکی،سفرهپارچهایمیبرند،یکنانهدیهمیدهد.ایناقدامجالبدرواقعبرایپرهیز
مصرفبیشازحدایرانیانازفرآوردههایپالستیکیانجامشدهاست.

مهمترین نکات در پیادهروی اربعین
این روزها مســافران
زیــادی از کشــورهای
مختلف بهویژه از ایران
راهــی کشــور عراق
شدهاند تا در راهپیمایی
اربعین امامحسین(ع) و
یارانش شرکت کنند .این
راهپیماییمسافتزیادی
را دربرمیگیرد که چند
روز به طول میانجامد و
به صورت معمول احتمال
خســتگی و مشکالت
جســمی را برای افراد
بیشــتر میکند .در این
اینفوگرافی که توســط
خبرگزاری ایسنا تهیه
شده ،با برخی از راههای
کاهش مشکالت در این
سفرآشنامیشوید.

