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ﮔﺰارش

پاسخ محیط زیست به ابهامات
مجوزهای شکار

حاشیهسازی یک بیلبورد در هواداری از تیم ملی
گروه جامعه :ســازمان هنری رسانهای اوج همچنان با
مالکیت یکی از بزرگتریــن و محوریترین بیلبوردهای
پایتخت بر فضای شــهری تأثیرگذار اســت و اینبار هم
با تبلیغی شــائبهدار از  ۱۵مــرد در لباس و ظاهر اقوام
مختلــف ایرانی این ســؤال و واکنــش را ایجاد کرد که
چرا جای زنان خالی است .توضیح اوج بهعنوان مالک
بیلبورد و ســازمان زیباسازی این است که منظور نفرات
تیم ملی که همه مرد هستند بوده و با این وصف دلیلی
نــدارد خانمها در این موقعیت باشــند؛ چــه اینکه در
تصاویر دیگر تبلیغاتی زنان حضور دارند.
اما بهمن ســال گذشــته بود که برزین ضرغامی ،در
گفتوگویی با »شــرق« اعــالم کرد قرارداد مؤسســه
هنری-رســانهای »اوج« پــس از اتمــام دوره تمدیــد
نشده و شهرداری دیگر با این مؤسسه قراردادی ندارد.
او تأکیــد کرد» :دیگر هیچ بیلبوردی در شــهر تهران در
تملک مؤسســه اوج یا سپاه نیســت« .او گفته بود که
»مجوز فعالیت این مؤسسه از قبل داده شده بود و قبل
از حضور ما در شهرداری تهران هم این قراردادها پایان
یافته و دوباره هم تمدید نشــده است« .البته او که آن
زمان تازه جانشین عیسی علیزاده در سازمان زیباسازی
شده بود ،گفت تازه در این مسئولیت قرار گرفته و هنوز
اطالع زیادی از جزئیات ندارد و فقط میداند که قرارداد
به شکل عادی تمام شده و دوباره تمدید نشده است.
گویا آنچــه مدیرعامل ســازمان زیباســازی آن روز
نمیدانســت ،دامنه مجوزهای دادهشده بود و حاال او
میگوید مؤسســه اوج مالکیت بیلبورد بزرگ تبلیغاتی
میــدان ولیعصر)عج( را از مالــک این ملک خصوصی
گرفته و مالکیت این تابلو درحالحاضر برای مؤسســه
اوج اســت و زیباســازی فقــط روی محتــوا و کیفیت
تبلیغات نظارت دارد.
تصور بر این بود که با اظهارات این مدیر شهری،
حذف این مجموعه با آن تابلوهای پرحاشــیه مثل
»صداقــت آمریکایی« و »با یه گل بهار نمیشــه« از
سطح شــهر اتفاق افتاده اما این مجموعه تا همین
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 شرق :معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به صدور
پروانه شکار در تعدادی از استانها تأکید کرد :حفاظت
از تنوع زیســتی بــدون تأمین منافــع جوامع محلی
امکانپذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از
شکار به جوامع محلی اختصاص یابد .حمید ظهرابی
در نشســت خبری درباره صدور پروانه شــکار که در
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد ،اظهار کرد:
در این مدت حاشــیههایی درباره صدور پروانه شکار
ایجاد شده است .بسیاری از متخصصان شناختهشده
کشــور موضع ســازمان حفاظت محیط زیست را در
مورد صدور پروانه شکار چهارپا تأیید میکنند .برخی
از کارشناســان هم انتقاداتی به ایــن موضوع دارند.
معاون محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت محیط
زیســت با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان،
حفاظت از تنوع زیســتی است ،اظهار کرد :در قوانین و
مقررات جاری کشــور از جمله در قانون شــکار ،قانون
برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط
زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تأکید شده است.
براساس قانون شــکار و صید اجرای قوانین مربوط به
این حوزه و صدور پروانه شکار جزء وظایف این سازمان
قلمداد میشــود .وی با اشــاره به اینکه در ســالهای
گذشــته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی
همجوار با مناطق حفاظتشــده ســازگار نبوده است،
تأکید کرد :تالش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع
زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد
و شــرایط را اصالح کنیم .واضح اســت که حفاظت از
تنوع زیستی بدون تأمین منافع جوامع محلی امکانپذیر
نیست .معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت
محیط زیست با اشــاره به اینکه در راستای اصالح این
مسیر بر توسعه طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت
محیط زیست تمرکز کردهایم ،تصریح کرد :سعی داریم
جاذبههای طبیعــی مناطق تحــت مدیریت را ضمن
کسب منافع اقتصادی از آنها حفظ کنیم و تأکید داریم
که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی
شــود .ظهرابی در ادامه با تأکید بر اینکه ســعی داریم
در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را
برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم ،گفت :شکار
باید به نفع حفاظت از تنوع زیســتی و زیستگاه باشد و
درعینحال زمینه مشــارکت مــردم را برای حفظ تنوع
زیســتی فراهم کند .در همین راستا دستورالعملهای
شــکار پایدار تهیه و صادر شده اســت .معاون محیط
زیســت طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره
به اینکه صــدور پروانه شــکار موافقــان و مخالفانی
دارد ،اظهــار کــرد :در ســالهای  ۹۱و  ۹۲این موضوع
به یک بحث داغ تبدیل شــد و گفتوگوهای بســیاری
میان موافقان و مخالفان شــکار شــکل گرفت .بحث
اصلــی مخالفان شــکار این اســت که آنهــا طرفدار
حقوق حیوانات و معتقد هســتند کــه حیوانات تحت
هیچ شــرایطی نباید شکار شوند .عده دیگری مثل خود
من مخالف شــکار نیســتیم اما مخالف شکار با شرایط
کنونی هســتیم .شکاری که سودی برای جوامع محلی
نداشته باشد مورد تأیید نیست ،چون منجر به حفاظت
از منطقه نمیشــود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع
محلی را تحریک میکند .وی تأکید کرد :منفعت حاصل
از شــکار باید به جوامع محلی برسد و برای حفاظت از
منطقه اختصاص یابد .از جمله سازوکارهای مهم برای
دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است
که برای همین منظور طراحی شــده و صــدور پروانه
انتفاعی در همیــن قالب اتفاق میافتد .معاون محیط
زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه
اظهار کرد :براساس ســازوکار طراحیشده برای شکار
پایدار ،پروانه شــکار هم برای شکارچیان خارجی و هم
برای شــکارچیان داخلی صادر میشود .نکته مهم آن
است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰
درصد قیمتی است که به خارجیها فروخته میشود.
 ۲۰درصد پروانه شــکار به جوامــع محلی اختصاص
مییابد کــه قیمت آن حدود  ۶۰۰هــزار تا یک میلیون
تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع
شــکار نصیب شــکارچیان جوامع محلی نیز بشــود.
ظهرابی در پاســخ به این پرســش که آیا تغییر رویکرد
ســازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار
نسبت به گذشته ،به معنای غلطبودن عملکرد مدیران
در چهار سال گذشته است ،گفت :باید مسائل را با توجه
به مقتضیات هر زمانی بررســی و در مورد آن صحبت
کنیم .واقعیت این اســت که در دوره گذشــته سازوکار
مناســبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد
شکار پایدار وجود نداشــت؛ البته صندوق ملی محیط
زیســت نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین
بــا وجود این صندوق میتوان منافع مردم محلی را به
حفظ تنوع زیستی گره زد .معاون محیط زیست طبیعی
ســازمان حفاظت محیط زیســت با تأکیــد بر ضرورت
تعدیل جمعیت گونههای حیاتوحش گفت :در شرایط
طبیعی نســبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در
برخی از مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد
ماده با نر مساوی شده است .اینها همگی مسائل علمی
و پذیرفتهشــده اســت که باید در مدیریت تنوع زیستی
مــورد توجه قرار گیرد .ظهرابی در پاســخ به پرســش
مبالغ دریافتشــده از محل صدور پروانه شکار اظهار
کرد :تاکنون یکمیلیاردو  ۲۰۰میلیون تومان به صندوق
ملی محیط زیست واریز شده است .وی تأکید کرد :شکار
منافع علمی نیز دارد ،زیرا بعد از هر شکاری کلیه اجزای
گونه بررســی و اطالعات مربوط به آن ثبت میشــود
همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت میشود .نباید
فراموش کنیم که حذف حیوانات مســن منافعی برای
حیاتوحش دارد.
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امــروز تابلو اصلی خود را در میــدان ولیعصر نگه
داشــته اســت و اتفاقا با همین تابلو هنوز به هدف
خــود میرســد .روز گذشــته تصاویر تابلــو جدید
تبلیغاتی در میدان ولیعصر در شبکههای اجتماعی
پخش شــد که در آن تصویری از شــادی  ۱۵مرد با
لباسهای محلی قومیتهای مختلف آشکار است
و در آن میــان جــام قهرمانی را به دســت دارند.
زیر این عکس نوشــته با هم قهرمانیم )یک ملت،
یک ضربان( و همین موضوع این ســؤال را بیشــتر
برمیانگیــزد که در این تصویــر جمعی جای زنان
ورزشــکار ،طرفدار یا حتی زنان این ســرزمین خالی
اســت .این تصویر بــا واکنشهای مثبــت و منفی
زیادی روبهرو شــده و به گفتــه محمد ذوقی ،مدیر
روابطعمومی و ســازمان اوج هــدف طراح و نگاه
او لحاظکردن اقوام در قالب تیم ملی بوده اســت.
او به »شــرق« میگوید :ما شش طرح در تهران کار
کردیم کــه یکی از این طرحهــا در میدان ولیعصر

اســت و پنج طــرح دیگر بــا هماهنگی ســازمان
زیباسازی شــهرداری تهران طراحی شده و آدرس
نصب طرحها را ســازمان زیباسازی دقیق میداند.
این شــش طرح چندینبار در جاهای مختلف شهر
اکران شــدهاند .در طرحهای دیگر ما حضور بانوان
مشهود اســت .در عرشه پلها تمامی طرحهای ما
اکران میشوند و در کانال اوج هم منتشر میشوند.
نصب این طرحها هم با ســازمان زیباسازی بوده و
آدرس جای نصب را خود ســازمان زیباســازی در
اختیار ما قرار داد.
او بــا تأیید ایــن نکته که دیوارنگاره نصبشــده در
میــدان ولیعصــر کال در اختیار مؤسســه اوج اســت،
در پاســخ به این ســؤال که چرا طرح حاضر در میدان
ولیعصــر تفکیک جنســیتی شــده ،افــزود :امیدوارم
صادقانه صحبتهای من را منتقل کنید .ســؤال شــما
ســؤالی حاشیهای است .وقتی سؤال شما این است که
چــرا در این یک طرح تفکیک جنســیتی صورت گرفته،

این سؤال شــیطنت دارد .ما مشکلی با بانوان نداریم و
اگر با زنان مشــکلی داشــتیم ،در طرحهای دیگرمان از
حضور آنها استفاده نمیکردیم .من فکر میکنم شکی
نباشــد که ما ضدزن نیســتیم .در عالم هنر شش طرح
ترافیکی زده میشــود و هر طرح ترافیکی برای رسیدن
به ثمر چند مرحله از ایدهپردازی تا طراحی گرافیکی و
نصب را طی میکند .در این شش طرح برخی طرحها
حضور آقایان را دارد و این به معنای تفکیک جنســیتی
نیســت؛ کمااینکه در طرح نــوروزی دیوارنگاره میدان
ولیعصر فقط از تصویر یک دختر اســتفاده شــده و این
هم به معنای ضدمردبودن نیست.
مدیر روابطعمومــی اوج در ادامه تأکید کرد :اگر در
طرح گرافیکی ما فقط زنان باشند ،این یعنی ما ضدمرد
هســتیم؟ اصال اینطور نیســت .گرافیست ما که او هم
ضدیتی با زنان نداشــته ،این ایدهپــردازی را انجام داده
و باید این شــش تصویر را یک پکیج در کنار هم بدانیم
که یک روز قبل از آغاز جام جهانی و با محوریت شعار
»یک ملت ،یک قهرمان« به اکران در آمدهاند.
درعینحــال برزین ضرغامی هــم ضمن تعریف
از عملکــرد ایــن مؤسســه و کیفیــت طراحیها و
همکاریای که در ســایر بیلبوردهــای تبلیغاتی در
شــهر دارند ،میگویــد :تبلیغات قبلی این مؤسســه
برای نوروز یا فتح خرمشــهر و ...تابلوهایی شایسته
و بدون اشــکال بودند .درباره این تابلو هم اشکالی
وجود ندارد و برداشتی که درباره حضورنداشتن زنان
در این تبلیغ مطرحشده درست نیست.
ضرغامــی بــا بیــان اینکه طــراح ایــن بیلبورد
تبلیغاتی درباره این طرح توضیحات منطقی داشته
اســت ،میگوید :مبنای طراحــی در این تبلیغ نوعی
شبیهسازی بازیکنان تیم ملی با مردمان قومیتهای
مختلف بوده اســت و چون تیم ملی مردان در جام
جهانــی منظور این کار بوده ،همــه افراد در آن مرد
هســتند و با این توضیح و استدالل دیگر حضور زنان
در این تابلو موضوعیتی ندارد.

آییننامه ترویج زایمان طبیعی سال  ۹۷منافع چه کسانی را به خطر انداخته است

ﺳﻨﮓاﻧﺪازى ﺳﺰارﯾﻦﮐﺎران در راه زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﻰ
فرحناز سعادت* :گرچه ســزارین عملی نجاتبخش
برای حدود  ۱۵درصد از زایمانهایی اســت که ممکن
اســت مادر یا نــوزاد در معرض خطر قــرار گیرند ،اما
بیــش از  ۸۵درصد مادران بــاردار بهراحتی میتوانند
نوزاد خود را به روش طبیعی به دنیا بیاورند .متأسفانه
سالهاست نیمی از کودکان معصوم این مرزوبوم بدون
دلیل علمی و بهطور انتخابی و در بیشــتر مواقع قبل از
شروع عالئم رسیدگی کامل ،از حق زندگی داخل رحم
و عبور از کانال زایمان محروم هستند و به دلیل عوارض
کوتاهمدت و درازمدت سزارین ،در معرض بیماریهایی
نظیر دیابت ،آسم ،بیشفعالی و اتیسم قرار دارند؛ حتی
امروزه در کتب جرمشناســی بــروز رفتارهای مجرمانه
در کودکانی که به روش ســزارین به دنیا میآیند ،بیشتر
گزارش شــده اســت .به عبارتی با ایجاد ترس واهی از
درد زایمان یا افتادگی رحم و تشــویق مادران به انجام
زایمــان به روش ســزارین ،عمال در حال تولید نســلی
بیمار هستند که به خوبی میتوان آثار آن را در افزایش
چشمگیر کودکان مبتال به این عوارض مشاهده کرد.
وزارت بهداشــت بهدرســتی و مبتنــی بر شــواهد
علمــی روز دنیا ،از اوایل دهــه  ۸۰تالشهای زیادی را
برای حفظ حقوق مــادر و جنین و برخورداری کودکان
و زنان کشــور از نعمت زایمان طبیعــی انجام داد که
در نهایت در ســال  ۱۳۹۳با آغاز طرح تحول سالمت،
برنامه بســیار دقیقی ابالغ شــد که با نوســازی فضای
فیزیکــی و محورقرارگرفتــن نیازهای مامایــی مادران
طراحی شــده بود و خوشــبختانه با اســتقبال مادران
باردار و ماماهای کشــور روبهرو شــد .ارزشــیابیهای
انجامشــده در ســال  ۱۳۹۶نشان داد ســیر صعودی
ســزارین به همت ماماهای بخش خصوصی و دولتی
و همــکاری متخصصــان زنان متوقف و بــا انجام ۷۳
درصــد زایمانهای طبیعــی به دســت ماماها ،نقش
ویژه این حرفه مســتقل در پیشبرد اهداف نظام سالمت
بیشازپیش نمایان شــد .به همین دلیــل در بازنگری
طرح ،بر نقش ماماها تأکید بیشــتری شــد و سهم آنان
از تعرفــه زایمان طبیعی نیز از  ۱۵درصد به  ۳۵درصد
افزایش یافت .متأسفانه همین مسئله موجب اعتراض
شــدید برخی از متخصصان به آییننامه ترویج زایمان
طبیعی شــد و این اعتراض که بهوضــوح جنبه مادی

داشت ،از طرف آن گروه از متخصصان که آمار سزارین
انتخابی آنها به بیش از  ۹۵درصد میرسید ،بیشتر بود.
آنچــه بهطور مشــهود میتوان مشــاهده کرد ،این
اســت که اقبال چشــمگیر مادران باردار تحصیلکرده
کشــور به انجام مراقبتهای دوران بــارداری و زایمان
خود زیر نظر ماماهاست که نوید بازگشت شیوه تولد به
روش طبیعی را میدهــد؛ بهطوریکه در حین زایمان،
به دلیل ســالمت کودک خود ،درد زایمان را نیز به جان
میخرند و با حمایت مامای همراه خود حتی حاضر به
استفاده از بیدردی نیستند و عالقهمندند همانگونه که
خلقت ،طراحی علم آن را تأیید کرده است ،نوزاد خود
را به دنیا بیاورند .البته شــرکت مــادران در کالسهای
آمادگی برای زایمان و مهــارت ماماهای عامل زایمان
و پاســخگویی آنان در هر لحظه از شــبانهروز که مادر
نیازمند آن باشــد ،آرامش عجیبی را برای مادران باردار
به ارمغان آورده است.
تقاضــای مادران بــاردار برای زایمــان فیزیولوژیک
ســبب عصبانیت برخی از افرادی شــد که منافع آنان
با ســزارین انتخابی تأمین میشــد .به همیــن دلیل با
شــیوههای مختلف اعتراض خود را نشان دادند؛ بدون
آنکه از خود بپرســند چرا باید در کشوری که از آخرین
تکنولوژیهای پیشــرفته در تجهیزات پزشکی استفاده
میکند ،برای تولد کــودکان از بدترین روش تولد یعنی
سزارین استفاده کنند.
کســانی امروز معترض آییننامه بــاارزش و علمی
ترویــج زایمــان طبیعی هســتند که در اتــاق عمل به
ســزارین مشــغولاند و با مهرزدن بر پرونده مادری که
زایمانش به دســت ماما انجام شده بود ،از درآمدهای
نجومی برخوردار بودند و البته سکوت جامعه مامایی
باعث شــده برای خود حقی قائل شوند که متعلق به
آنها نیســت .متخصص و جراح زنان همانگونه که از
نامش پیداســت ،برای جراحــی ،بارداریهای پرخطر
و زایمانهــای مشــکل و همچنیــن بیماریهای زنان
تربیت میشــود و ماما نیز برای انجــام زایمان طبیعی
آمــوزش میبیند و ورود متخصص بــه مقوله زایمان،
نهتنهــا خــارج از اســتانداردهای روز دنیاســت ،بلکه
باعث میشــود مداخالت زایمانی افزایش یابد و تعداد
ســزارینهای انتخابی که اغلب با نوزاد کموزن و نارس

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﻢآﺑﯽ در دوﻟﺖ
شــرق :رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت
گفــت :کمیســیون جدیــدي در دولــت بــه نام
کمیسیون مقاومت و کمآبي تشکیل شده است که
سیاســتهایي را دنبال ميکند تا کشور با کمآبي
سازگار شــود .عیســي کالنتري در حاشیه جلسه
هیئــت دولت در جمــع خبرنــگاران اظهار کرد:
جزئیات کمیســیون مقاومت و کمآبي را باید وزیر
نیرو اطالعرســاني کند .رئیس ســازمان حفاظت
محیط زیســت در ادامه گفت :همه دنیا ميدانند
که ما کشــور کمآبي هستیم و باید در مصرف آب
صرفهجویي کنیم .در حوزه آب بچهپولدار نیستیم
که هر کاري دلمان خواســت ،کنیم .او در واکنش
به اظهارات اخیر نخســتوزیر اســرائیل مبني بر
حمایتش از مردم ایــران در مقابل بيآبي ،گفت:

آن آقــا هر کاري دلش ميخواهد بکند ،به ما چه
ربطــي دارد؛ اما ما نباید واقعیتها را از مردممان
پنهــان کنیم ،ما کشــور کمآبي هســتیم و باید در
مصــرف آب صرفهجویي کنیم .رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه ما خارج از
اصول بینالمللي و اســتانداردهاي جهاني عمل
ميکنیم ،اظهار کرد :طبق این اصول هیچ کشوري
بیش از  ۴۰درصــد آبهاي تجدیدپذیرش را نباید
مصرف کند؛ اما درحالحاضر مصرف ما به بیش
از صد درصد رسیده است .این اتفاقات پیامدهاي
ســختي براي محیــط زیســت دارد .کالنتري در
پایان گفت :اگر بدانیم که کشــور کمآبي هستیم،
مشــکلمان کم ميشــود؛ چراکه سیاســتهاي
درستتري را دنبال ميکنیم.

همراه است ،رو به فزونی گذارد .امروز همه ما مکلفیم
همانگونــه که به حفــظ محیط زیســت و آبوهوای
محیط خود حســاس هستیم ،نســبت به حقوق نوزاد
و بهرهمنــدی او از مزایای زایمان طبیعی نیز حســاس

باشــیم و اجــازه ندهیم منافــع فردی ،قربانــی منافع
نســلهای آینده شــود .به امید روزی که همه کودکان
کشور از نعمت تولد به روش طبیعی برخوردار شوند.
*عضو شورای عالی سازمان نظامپزشکی
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صدور کیفرخواست متهم پرونده
مدرسهاي در غرب تهران
 ایســنا :جعفريدولتآبادي ،دادستان تهران،
گفت :تمام نوجواناني که در پرونده مدرسه غرب
تهران دربارهشان ادعایي شــده بود و اولیاي آنها
نیز داوطلــب بودند ،به پزشــکي قانوني معرفي
شــدند و پزشــکي قانوني آنهــا را معاینه کرد .در
تمام گزارش پزشکي به آن معنا تجاوز جنسي که
در اخبار اولیــه آمده بود ،به معناي جرائم خاص
جنسي دیده نشــد؛ ولي تعرضات جنسي گزارش
شد و متهم هم پذیرفته است .امروز کیفرخواست
پرونده با چهار عنوان اتهامي صادر شــد و پرونده
بــه دادگاه تحویل داده خواهد شــد و امیدواریم
دادگاه بــا ســرعت مقبولي حکم را صــادر کند.
بخشــي از مســائل مرتبط با پرونده که به مسائل
آموزشوپرورش و مدرســه برميگشــت ،مفتوح
است و تحقیقات ادامه دارد.

نتیجه پرونده تعرض
اگر الزم باشد ،اعالم ميشود
 شــرق :وزیر آموزشوپــرورش گفــت :تیمي
را موظــف کردیــم تا تخلفــات هنــگام ثبتنام
دانشآمــوزان را گــزارش دهــد تــا مجــدد
شــاهد ثبتنامنکــردن دانشآمــوزان بــه بهانه
پرداختنکردن کمک به مدرسه نباشیم .کمک به
مدرسه نباید اجباري باشد .سیدمحمد بطحایي در
حاشیه جلسه روز گذشــته هیئت دولت در جمع
خبرنــگاران درباره آزمون اخیــر آموزشوپرورش
براي تعیین هوش و اســتعداد دانشآموزان برای
ورود آنها به مدارس استعدادهاي درخشان اظهار
کرد :سنجشي که االن تعیین شده ،سنجش هوش
و استعداد است و همانطور که پیشازاین عنوان
شده است؛ بههیچعنوان نیاز به مطالعه ،برگزاري
کالسهاي آمادگي و مســائل دیگــري که هدف
اصلــي مــا از ورود به این عرصــه را دور ميکند،
نــدارد .وزیر آموزشوپرورش خاطرنشــان کرد که
هنوز درباره تعطیالت زمســتاني به هیچ نتیجهاي
نرســیدهاند .او در ادامه گفت :ایــن طرح باید به
مجلس ارائه شــود؛ اما هنوز به نتیجهاي نرسیده
است .بطحایي درباره تعرض به دانشآموزان در
یکي از مدارس تهــران ،گفت :ابتدا باید مقامهاي
قضائي کار خود را انجــام دهند و ما نتیجه را اگر
الزم باشد ،خدمت شما اعالم خواهیم کرد.

