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زیاد دور نیست ،مهرماه همین امسال رئیسجمهور
در آیین بازگشایی سال تحصیلی هرچند کوتاه و
گذرا محتوای کتب درســی را مورد نقد قرار داد و
آنها را پاســخگوی نیازهای امروز جامعه ندانست
و با بیــان اینکه ما بایــد دانشآموزانمان را برای
حداقل  ۱۲سال آینده تربیت کنیم ،کتب درسی
را مناســب برای تربیت دیروز دانســت که حتی
نمیتواند دانشآموزان را برای امروزشــان آماده
کند.چه توقعی اســت برای فــردا ! صد البته که

۴
نوار زرد

غلطگیری کتب درسی روی نیمکت

قصههای يوميه

سی و سه پل
برای رفتن یا ماندن

جامعه فردا :فارغ از اینکه خبر نشست
سی و سه پل راســت باشد یا دروغ دو
ســناریوی جدی درباره آینده این اثر
تاریخی مهم وجــود دارد که برگرفته
از گذشته است و اظهاراتی که پیشتر
درباره این پل باســتانی مطرح شده و
نمیشود آن را کتمان کرد.
سناریوی اول به حدود ده سال پیش
برمیگــردد .وکیل پرونــده حقوقی
متــروی اصفهــان یــک روز قبل از
جنجالی شــدن پرونده ،خبرنگاران
انگشت شماری را به یکی از موزههای
کشــور دعوت کرد و به آنها چند نکته
مهم گفت .دادخواه در آن نشســت به
مصوبه شــورای عالی ترافیک کشور و
و همچنین رأی بازپرس اولين پرونده
شكايت از متروی اصفهان در سال هزار
و سیصد و هشتاد و پنج ،اشاره کرد که
بر اساس آن ،حفر تونل مترو در حریم
خیابان چهارباغ ممنوع شده و بر این
اساس هیچ فرد یا سازمانی نمیتواند
در حریم این خیابان اقدام به حفر تونل
کند و مقامی هم حق صدور مجوز برای
این منظور را ندارد.
اما عبور مترو از خیابان شمس آبادی
اصفهان که توســط شــهرداری و با
تصویب شورای شهر این شهر همراه
بوده ،آنچنان که دادخواه هشدارش را
داد «قانونگریزی و سرپیچی مسئوالن
شورای شهر و قطار شهری اصفهان از
این مصوبه شورای عالی ترافیک و رأی
بازپرس اولين پرونده شكايت از متروی
اصفهان» بوده و «دهن کجی» آنها به
قانون ،این پل را در وضعیت امروز قرار
داده است .اگر خبر نشست سی و سه
پل درست باشــد ،به این معناست که
یک دهه فعالیتهای میراثی و مراقبتی
نتوانســته کاری کنــد کــه مترو در
نقشههای حفاری خود تغییری داشته
باشد؛ هر چند که سرانجام کار روشن
بود .با این حساب ،اصفهانیها دارای
مترو میشــوند اما برای رســیدن به
این خدمات شهری ،یکی از مهمترین
جاذبههای گردشــگری ،فرهنگی و
منابع درآمد خود را فدا خواهند کرد.
ســناریوی دوم ،سناریوییســت که
مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهان
بهعنــوان دولت در حال نوشــتن آن
است .بر اساس این سناریو ،به محض
انتشار فیلم نشست پل ،روابط عمومی
دست به کار میشود و با جوابیهای به
نقل از الهیاری ،ایــن خبر را تکذیب
میکند .فاکت مورد نظر این جوابیه دو
دوره مرمت انجام شده روی پل است:
«نشست سی و سه پل صحت ندارد و
قوسی که در تصاویر نشان داده شده،
سالهاست وجود دارد .شاید کسانی که
این قوس را دیده اند ،نخستین بار است
از روی ســی و سه پل رد شده اند .این
قوس اتفاق تازهای نیســت و از سالها
پیــش از آن اطالع داریــم ».او گفته
اســت« :دو دوره مرمت اساسی روی
پل در دهــه  40و پس از انقالب انجام
شده و این قوس شناسایی شده بود و
اکنون نیز کارشناسان اداره کل میراث
فرهنگــی اصفهان در حال بررســی
وضعیت سی و ســه پل هستند ».این
سناریو اما جای یک فاکت مهم را لحاظ
میکند اگرچه اشارهای به آن ندارد .به
فرض پذیرش این واقعیت که قوس به
وجود آمده در سی و سه پل تازه نیست،
کارشناسان میراث فرهنگی چطور آثار
خشــکی زایندهرود را روی پایههای
پل (که از مالت ســاروج ساخته شده
و نیازمند آن اســت که مدام مرطوب
بماند) توجیه میکنند؟
ایرانیهــا در میان ایــن اخبار ضد و
نقیــض ،به جای افتــادن از هر طرف
بام ،نگران پلی هســتند که ســیصد
ســال از تاریخ ســاخت آن میگذرد
اما در  40ســال اخیر ،آمــاج اخبار و
حواشی مختلف بوده و هست .پلی که
جشن آبپاشان و خاجشویان ارامنه
اصفهــان را قرنها ،مدیریت میکرده
و حاال ممکن اســت به سادگی چند
تصمیم غلــط ،برای همیشــه نابود
شــود و خاطرات جمعــی ایرانیان از
نصف جهان را با خود به بست ِر خشک
زایندهرود بریزد.

عکس :مجید عسگری پور/
مهر

روحانی توقع زیادی از کتب درسی دارد.کتابهای
درسی که روی نیکمتهای چوبی کالس درس،
اشکاالت ظاهری و ایرادات محتوایی آن یکی پس
از دیگری رونمایی میشــود ،چه توقعی است که
بتواند کودکان را برای فردا آماده کند.
در کتاب فارسی ســال پنجم دبستان در بخشی
با عنوان «بخوانید و بیندیشید» خواهیم دید که
در معرفی فردوسی به عنوان فرزند ایران ،به بیان
داستان زال و سیمرغ از شاهنامه به عنوان گنجینه
فرهنگایران کهن پرداخته است.
در بخشی از این داســتان نوشته شده است؛ سام
به دیدار فرزند شــتافت ،اما چون موی ســفید او
را دید غمگین و شرمســار شد .فقط کمی قدرت
تصویرسازی نیاز است برای ساخت صحنه کالس

در ذهن« ،معلــم رو به دانشآمــوزان میکند و
میگوید به همین دلیل فرزند سام نریمان را «زال»
نامیدند .نگاهی دوباره به تیتر درس میاندازد «زاغ
و سیمرغ»!
زال زاغ شــده فراموش
چند ماهی میگذرد؛ آن ِ
میشود مثل هر آنچه که در این سالها درگیرش
بودیم و گذر زمان ،گرد فراموشی بر آن پاشید .این
بار نوبت سال دهم است ،درس جغرافیا تصویری
که مرکز استان مازندران را بابل اعالم میکند .در
همین روزهاست که به لطف دقت و سواد حرفهای
مؤلفان رودخانه تجن نیز از ســاری حذف شده و
فرودگاه ساری بدون هیچ هزینهای فقط از طریق
کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال پنجم نصیب
مردم بابلسر میشود.

ندارم که حتما باید کســی در زمینهای تخصص
داشته باشد تا بتواند آن را درک کند .من مطالعاتی
پیرامون زلزله دارم ،ولی تخصصــی در این باره
ندارم و اینها با توجه به شــخصیت و توانایی من
به عنوان یک مخترع نوعی نظر شخصی است.
برهمند مدعی اختراع در حوزههای ایستگاههای
فضایی در فاصله  50کیلومتری زمین ،تولید برق
از تالطم دریا و امواج اســت و میگوید :من برای
این کشــفیات و اختراعات در کشورهای چین و
مجارستان و روسیه مدال طالی اختراع و حتی
صفت نابغه از کشور مجارستان گرفتهام.
او میگوید :تمام روشهای تجربه شــده دنیا در
حوزه پیشبینی زلزله را بررســی کــردهام و در
جمع و ترکیب آنها موفق شــدم شــیوهای را به
دست بیاوردم که بتوانم زلزله را پیشبینی کنم.
دانشمندان زلزلهشناس البته میگویند ،این کار
قابل پیشبینی نیســت و این چند ثانیه را فقط
حیوانات میفهمند .من از آنها ســئوال میکنم،
حیوانــات چطور میفهمنــد ،در حالی که هنوز
حادثهای رخ نداده است؟
رئیس انجمن مخترعین خراســان ،با اشــاره به
بررســی  35نشــانه و آیتم پیش از وقوع زلزله،
تأکید میکند :پیش نشــانگرها میتوانند  6ماه
قبل از وقوع زلزله نشانهها و احتماالت آن را آشکار
کنند .بحث ما بر ســر جادو و جمبل نیست .بلکه
رخ میدهد.
طی روزهای گذشــته رســانههای رســمی به پیش نشانگرهای علمی مانند باندهای حرارتی،
نقل مهدی زارع ،استاد پژوهشــگاه بینالمللی حرکت ابرها و دمای هوا و رشــد یا کاهش ارتفاع
زلزلهشناسی و مهندســی زلزله اخباری منتشر کوهها و ...است.
کرده و نوشــته اند :احتمال زلزله ٧.٥ریشتری از برهمنــد مدعــی اســت کــه  70درصــد
پیشبینیهایش قطعی اســت ،او میگوید :سر
ش ِرو وجود دارد!
دو تا ١٦هفته پی 
زارع در این باره به جامعه فردا میگوید :آنچه که فصل کار من علمی اســت .وقتی زلزله کرمانشاه
در تهران میتوان انتظار داشت «احتمال رخداد» اتفاق افتــاد ،انرژی حدود  700بمب اتم و بعضی
است .بر اثر یک زلزلهای که چند روز پیش آمده معتقدند تا  1370بمب اتم به طور همزمان در یک
بهرام عکاشــه به «جامعه فردا» میگوید :اعتقاد بیشتر نیست؛ ولی در مناطق جنوبیتر عمق آن و یکســری پس لرزه داشته است ،آنچه به عنوان نقطه باید منفجر میشد تا چنین انرژی را تولید
دارم که علم زلزلهشناســی هنوز نمیتواند حتی به هزار متر میرسد .کوههای البرز هر
احتمال رخــداد باالی هفت میتوانیم میکرد .هر بمب اتم  5هــزار درجه دما دارد .اگر
در ژاپن و کالیفرنیا پیشبینــی زلزله بکند .این سال یک تا دو میلی متر رشد میکنند
داشته باشیم ،بر اساس آماری است که کل بمبهای اتم در جهان را یکجا منهدم کنند،
پیش بینیها اساســا خطرناک است .بایستی به و این کوهها فعال هستند .تهران خوش
از زلزلههای گذشته میتوانیم بگیریم .چنین تاثیری ندارد .بنابراین ما با مجموعهای از
مردم بیاموزیم که همیشــه در حالت آماده باش آب و هوای ما در دامنه البرز واقع است و
به همان اندازه که احتماال رخ میدهد رخدادها طرف هستیم.
باشند ،نه وقتی زلزلهای  5ریشتری رخ میدهد ،واقعیت این است که ما در شمال تهران
او ادامه میدهد؛ بحث زلزله یک شبه نیست بلکه
به همان اندازه احتمال دارد رخ ندهد.
توان مدیریت خود را از دست بدهیم.
روی بمب زندگــی میکنیم .قدرت
او تأکید دارد کــه «احتمال رخداد» انرژی در طول ماهها متمرکز میشود و در مدت
درباره
چندباره
این استاد زلزلهشناسی ،با تأکید
ریشتر
7
باالی
تهران
شمال
در
زلزله
بر اســاس رخداد زلزلههای گذشته چند ماه ،به حالت انفجار درمی آید .حداقل شش
مهدی زارع ،مدیر
اینکه «باید منتظر زلزلهای هفت ریشتری باشیم،
اســت .از زلزله اصلی و پس لرزههای ماه از قبل منطقه دچار بحران میشــود .ابرها در
اســت؛ ولی در جنوب تهران حداکثر گروه زلزلهشناسی
ما همیشه باید منتظر زلزله هفت ریشتری باشیم،
 6.5است .ما در جنوب در زمینهای مهندسی،
آن و ســنجش احتمال رخداد ،نوعی آن منطقه ناپدید میشــوند .ابرهای بارانزا حل
مرکزپژوهشگاه
توضیح میدهد که « اگر اطالع و آگاهی نســبت
کنیم.
ی
م
زندگی
سستی
نتیجهگیــری میتوان کــرد .تغییر میشوند .تکتونیک زمین سبب میشود حرکت
المللی
بین
به زلزله  7ریشتری وجود داشته باشد ،هیچ وقت
تا
زمین
درون
کــه
کند
ی
م
تأکید
او
احتمــال به ایــن بســتگی دارد که پوســته زمین بــه صــورت آرام و خیلی ظریف
 8هزار درجه ســانتیگراد گرما وجود زلزلهشناسی و
مردم از زلزله  5ریشتری نمیترسند و دست و پای
شــما چه انتظاری در آینده دارید .ما تغییر کند.
مهندسی زلزله است.
خود را گم نمیکنند.
دارد .اگر شــما صفحهای را در هسته او میگوید بهزودی از  117ســال پیش تاکنون زلزلهها برهمند افزود :از طریق ماهوارهایی که نمیتوانم
او با رد اینکه برخی میگویند زلزله  5ریشــتری زمین در نظر بگیرید و درون آن چنین بشر خواهد توانست را بررســی کردهایم 50 .سال شبکه اطالعــات آنها را در اختیار شــما بگذارم ،دیتا و
تهران ،پیشلرزه زلزله بزرگتری است،
حجم دمایی وجود داشته زلزلهها را پیشبینی زلزلهنگاری در کشور فعالیت میکند آمارها را در اختیار میگیریم .باندهای حرراتی که
هنوز از ســوی علم تأیید نشده و اساسا
باشد ،ظرف پوسته آن بعد کند؛ اما هنوز به آن
و براســاس دیتاها و تجربه زلزلههای در آن مناطق افزایش پیدا میکنند و عکسهای
جوابی به آن داده نشــده است ،تأکید
از جوشآمدن دما چگونه توان علمی و تکنیکی قبلــی و تحرکات صفحــات و دالیل دوقلوی ماهوارهای و عکس قبــل و بعد در یک
پیدا
دست
مناطق
میکند :تفاوت علتها در زلزله
در
را
آبی
ظرف
بود.
خواهد
دیگر میتوان این وضعیت را احتمال روز از آن منطقه را بررسی میکنیم و به نتایجی
نظر بگیرید .بعد از ده دقیقه نکرده است
مختلف اینقدر زیاد است که هنوز علم
بدهیم .ما کشوری هستیم که ریسک میرســیم که در ماههای اخیــر اطالعات آن را
نتوانسته زلزله را پیشبینی کند؛ چرا که
که اجــاق گرم شــد و آب
رخداد زلزله داریم و بر اساس ریسک منشتر کردهام.
تکنوتیک مناطق با هم متفاوت است.
جوشید ،چنان در ظرف
به یک احتمال میرسیم.
اشــاره برهمنــد بــه پیشبینــی
بهرام عکاشه از
دالیل رخ دادن زلزله در منطقه البرز
پرت میشود که شما نمیتوانید آن زارع همچنین در مــورد تأثیر تغییرات
وقوع زلزلــه در کرمانشــاه ،تهران،
تحصیلکردگان
برسد
با زاگرس یکسان نیســت .چه
عمل
چنین
هم
زمین
کنید.
کنترل
را
اقلیمی بــر زلزله در ایــران گفت :اینکه
بوشــهر و...اســت کــه در وبــاگ
قدیمی علم
تهران
به اینکه بخواهیم توکیــو را با
حرکت
و
اســت
داغ
زمین
کند.
ی
م
زلزلهشناسی بر این
تغییرات اقلیمی یا خشکسالی میتوانند
شــخصی و کانال تلگرامیاش ادعا
مردم
خود
مقایســه کنیم .ما نباید بی
آنها
برخورد
و
صفحات
حرکت
و
دارد
زلزله
که
است
باور
به طور مســتقیم ســبب زلزله شوند ،نه
میکند درباره آنها نوشــته اســت و
را بترسانیم.
هنوز قابل پیشبینی میتواند تولید انــرژی زیادی بکند .چنین نیســت؛ ولی میتواننــد زلزله
از  10روز قبل نســبت بــه وقوع
عکاشه میگوید :باید همیشه آمادگی نیست و از قضا
صفحه عربستان برای ما چنین است بهخصوص در مناطقــی که از تغییرات
زلزله هشدار داده .این مخترع اهل
رخداد زلزله  7ریشــتری را داشــته جا به جای جهان و
علی اصغر برهمند
و ما از عربســتان هم رحمت داریم و خشکســالی و اقلیــم متأثر هســتند،
مشــهد البته از عوارض کار خود
حتی ایران دالیل
نه زمینشناس است
باشیم؛ اما باید بدانیم که زلزلهخیزی
زحمت!
هم
تشدید کند.
نیز میگوید :بعضی از ما شــکایت
وقوع آن با هم فرق
و نه زلزله نگار،
میکنند .دادستان مشهد پروندهای
زاگرس ،زاینده حرکت شــبه جزیره دارد .او اما معتقد
مسئول انجمن
وقوع
با
زلزله
رخداد
احتمال
وقوع
از
قبل
ماه
6
زلزله
عربستان به سمت شمال شرق است .است همیشه باید
علیه بنده و همکارانم را به جریان
مخترعین مشهد
دریای ســرخ باز میشــود و فشار به برای زلزله  7ریشتری قطعی زلزله فرق دارد
قابل پیشبینی است!
است و در کانال
انداخت و تمام زندگی من فلج شده
مهدی زارع پژوهشــگر زلزله نیز به
صفحهها باالتــر وارد میکند .اما باید آماده باشیم
علیاصغــر برهمند که خــود را مخترع تلگرامی و وبالگش
است .من دائم در حال هزینه کردن
بدانید که شــهرهای مدینه و مکه ،به
«جامعه فردا» میگوید :پیشبینی و کارشــناس ارشــد مدیریت اجرایی از پیشبینی و البته نه هســتم .هیچ کمک خرجی ندارم
و مدعــی پیشبینی  6مــاه قبل زلزله پیشگویی زلزله سخن
زلزله اکنون امکانپذیر نیســت؛ اما
شدت زلزلهخیز اســت؛ در حالی که
از این طریق .بــرای نمونه هزینه
میگوید .او معتقد
شرق عربســتان اصال زلزله خیز نیست .جنوب در زمانــی در آینده این احتمــال وجود خواهد میداند به «جامعه فردا» میگوید :حدود
اینترنت و خرید تصاویر و...همه را
است زلزله  6ماه
خلیــج فارس زلزله خیز نیســت ،اما به ســمت داشت .آن چیزی که ما االن با آن درگیر هستیم،
فدا کردهام که بتوانم جان انسانها
 10سال اســت به طور مداوم در بحث قبل از رخداد
خوزستان و بوشهر و بیشتر در مناطق بختیاری اصطالحی به نام «ارزیابی احتماالت» اســت .ما
تجربیات
کنم.
ی
م
کار
زلزله
بینی
ش
پی
را نجات بدهم اما به جای تشــویق
قابل رصد است
زیــاد میشــود و از بندرعبــاس تا کرمانشــاه گرفتاریای که داریم این اســت که در عبارات کشــورهایی مثل ژاپن ،چین ،آمریکا و
برای من مشکل درست میکنند.
زلزلهخیزی تشدید میشود .ایران مرکزی زلزله اعالم شده عبارت «احتمال» را فاکتور میگیرند حتی کشورهای آسیای میانه را مطالعه
او میگوید :من به اســاتید محترم
خیز نیست ،ولی از قم دوباره به سمت شمال شروع و برای نمونه از خبر وقوع زلزله به عنوان یک اصل کردهام .من مخترع هســتم .دید من با
احترام میگذارم؛ اما مــن در رابطه با علت وقوع
قطعی سخن میگویند.
میشود تا کوههای البرز!
کسی که صرفا دارای تحصیالت آکادمیک است ،زلزلههــا مطالعاتی کــردهام و میخواهم مطرح
زنیم،
ی
م
حرف
احتمال
از
وقتی
ما
افزاید:
ی
م
زارع
در
خزر
دریای
گویــد:
ی
این متخصــص زلزله م
تفاوت دارد .من همیشه دنبال ساخت راه جدید کنم .برای من سؤال اســت که چرا اینقدر زلزله
احتمال
افزایش
زنیــم.
ی
م
حرف
تغییر
از
داریم
است.
گســترده
البرز
های
جنوب به موازات کوه
جدیدی
راه
یا
و
کنم
باز
را
بســته
درهای
هستم.
در ایران زیاد شده است .ما قبال زلزلههای بزرگ
یک
اگر
گذشــته.
در
رخداد
احتمال
تغییر
یعنی
در
رود.
ی
م
البرز
زیر
آرام
آرام،
دریای خــزر دارد
کنم.
ایجاد
هر چند دهه یکبار داشتیم اما حاال وضعیت فرق
نظر بگیرید عمق خزر در شمال دریاچه یک متر زلزلهای اتفاق میافتد ،در احتماالت قبلی تغییر او میافزایــد :من خیلی بحــث تخصص را قبول کرده است.

احتماالت و پیشبینیهای زلزله در گفتوگو با متخصصان و مدعیان

پاسخ به شایعات زلزله
جواد حیدریان
روزنامهنگار

در پی طرح
شایعاتی درباره
پیش بینی
وقوع زلزله،
«جامعه فردا»
با چند تن از
متخصصان
و البته یکی
از مدعیان
پیشبینی زلزله
گفتوگو کرده و
به این شایعات
پاسخ داده است

آیا واقعا زلزله قابل پیشبینی نیســت؟ کشوری
با حجم خطرپذیری باال ماننــد ایران ،چرا هنوز
نتوانســته ســامانهای قوی و هوشــمند برای
پیشبینی و هشــدار ایجاد کند؟ آیــا بقیه دنیا
توانستهاند به چنین توانی دست یابند؟
بهرام عکاشــه از تحصیلکــردگان قدیمی علم
زلزلهشناسی در ایران اســت .رسانهها به او لقب
پدر علم زلزله داده اند .او بر این باور است که زلزله
هنوز قابل پیشبینی نیســت و از قضا جا به جای
جهان و حتی ایران دالیل وقوع آن با هم فرق دارد.
مهدی زارع ،مدیر گروه زلزلهشناسی مهندسی،
مرکزپژوهشــگاه بینالمللــی زلزلهشناســی و
مهندسی زلزله اســت .او میگوید بهزودی بشر
خواهد توانست زلزلهها را پیشبینی کند؛ اما هنوز
به آن توان علمی و تکنیکی دست پیدا نکرده است.
علی اصغر برهمند ،نه زمینشــناس اســت و نه
زلزله نگار ،او مدعی است مدیریت اجرایی خوانده
و مســئول انجمن مخترعین مشــهد است و در
کارنامهای که خود در فضای مجازی منتشر کرده
مدعی شده ،دهها اختراع ثبت شده و دهها مدال
طال و نقره از سراسر جهان را در گنجینه دارد .او
این روزها از طریق کانــال تلگرامیاش که بیش
از صد هــزار عضو دارد ،از پیشبینــی و البته نه
پیشگویی زلزله سخن میگوید و در کانالش آگهی
هم میپذیرد .او مدعی است در بازه زمانی مثال ده
روز قبل از هر زلزله ،نسبت به رخداد زلزله در یک
منطقه از ایران هشدار میدهد .حتی چند زلزله
تهران ،بوشهر و کرمانشاه را پیشبینی کرده است!.
آیا واقعا او پیشبینی درستی دارد؟
وقوع صدها زمیــن لرزه کوچــک و بزرگ طی
 40روز گذشــته در نقاط مختلف ایران ،ســبب
تولید و پخش شایعات ،تخیالت و البته اظهارت
علمی و کارشناسی در محافل مختلف و شبکههای
اجتماعی و رسانهای و فضاهای دانشگاهی شده
اســت .نهادهای متولی و مردم در نوعی مواجهه
بســر میبرند .مردم نگران هستند ،نکند همین
اکنــون زلزلهای بــزرگ رخ دهــد و تجربه تلخ
سرپل ذهاب کرمانشــاه ،دلفان لرستان ،ورزقان
آذربایجان شرقی ،بم کرمان ،رودبار گیالن ،بوئین
زهرای قزوین و صدها زلزله کوچک و بزرگ دیگر
برای آنها تکرار شود .متولیان نگرانند که نتوانند
مدیریت بحران زلزله کنند و...
از عربستان هم رحمت میآید هم زحمت

این بار بیاییم و فراموش نکنیم .بیایید و بپرسیم
مســئول این اشــتباهات یا ســهلانگاریهای
ِ
کیست؟چه کسی باید پاسخ دهد؟ در دفتر تالیف
کتب درسی چه میگذرد؟ آیا بازاندیشی و تعیین
حوزه عمل و برنامهریزی و گردآوری در دســتور
کار این بخش اســت؟ آیا این دفتر به بازســازی
ساختارها و در نهایت به بازآفرینی اعتقادی دارد؟
آیا قبل از عملیاتی شــدن برنامههایشــان از آنها
ارزیابی میشود؟ اگر پاسخ مسئوالن به سؤاالت
مثبت است پس چرا در زمان گردآوری در برنامه
استراتژیک آموزشی خود فقط به شناسایی باورها
و ارزشها پرداخته و خبری از بررسیهای درون
ســازمانی و برون سازمانی نیســت و اگر هم این
بررسیها صورت میگیرد چرا نتایج آن در کتب
درسی منعکس نشده است؟ در مرحله برنامهریزی
بخشی را برای تعیین نقاط قوت و ضعف فرصتها
و تهدیدها در نظر نگرفته است؟

آقای بطحایی که با شــعار تحول وارد ساختمان
قرنی شدهاید .تعجب شما را در برابر این اشتباهات
دیدیم اما این دســتور پیگیری کافی اســت؟ آیا
ماندن افراد در این جایگاه چندین ساله بر اساس
ارزیابیهــا نتیجه عملکردشــان ،نباید منجر به
تجدیدنظر و تغییر شود؟ میخ صندلی آنها را چه
کسی کوبیده است؟ آیا تغییر این افراد هزینهاش
بیشتر از سود حاصل است؟ چرا باید ماند و ادامه
داد و اشــتباه کرد؟ از قرار معلو م در کتب درسی
هر پنج سال یکبار بازنگری جدید صورت خواهد
گرفت .در سال ۱۴۰۰_ ۱۳۹۹کتب درسی پایه
اول تا سوم ابتدایی تغییر خواهد کرد باید منتظر
بود و دید خوراک آموزشی با چه سلیقهای به خورد
فرزندان این کشــور داده میشود؟ با این شرایط
اگر بخواهیم منتظر تغییر در تعیین نیازها باشیم
خیال خامی است و اگر ترس من از آن است که در
کتب اول ابتدایی دیگر» ادب آداب نداشته باشد.

اثرانگشت

اعتراض تهرانیها به آلودگی هوا با تجمع مقابل شهرداری
با اینکه باد و باران در یکی دو روز گذشته به داد تهران رسید و آلودگی
پایتخت را که به سمت شــرایط خطرناکی پیش میرفت با خود برد،
جمعی از شهروندان تهرانی در اعتراض به اینکه مسئوالن وظایف خود
را در مقابل آلودگی هوا انجام نمیدهند ،مقابل ساختمان شهرداری
تهران تجمع کردند.
بهگزارش ســایت میــدان ،معترضان میگویند نمیتوان ســامت
شــهروندان را به وزیدن یا نوزیدن باد موکول کرد و مسئوالن باید به
وظایف خود درباره گســترش حمل و نقل عمومی ،نوسازی ناوگان
اتوبوســرانی و تهیه فیلتر دوده برای اتوبوسهای شهر و جلوگیری از
رفت و آمد وسایل نقیله دودزا عمل کنند.

در تمام ســالهایی کــه آلودگی هوا بــه یکــی از معضالت جدی
زیســتمحیطی در کالنشــهرهای کشــور تبدیل شــده اســت،
دولتها بــه وظایف خــود برای کمک به گســترش حمــل و نقل
عمومی در کالنشــهرها عمل نکردهانــد و اعتباراتی که بر اســاس
قانــون باید به شــهرداریها اختصــاص مــیداد را پرداخت نکرده
است.
ی تهران هم در ۱۴سال گذشته به جای توسعه حمل و نقل
شــهردار 
عمومی بیشتر درگیر ســاخت بزرگراهها و اتوبانهای دوطبقه بوده و
به بهانه نرسیدن کمکهای دولتی از توســعه متناسب حمل و نقل
عمومی سرباز زده است.

