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پیشخوان

زلزله و اماکن عمومی 
از  یکی  زمین لرزه ها 
پدیده های ترسناک و 
مخرب طبیعت هستند 
ناگهانی،  به طور  که 
خشونت آمیز و بدون 
هشدار بروز می کنند. 
در مکان های عمومی 
مشکل آفرین  آنچه 
و  وحشت  است، 
مردم  دستپاچگی 
مردم  به  هم  چقدر  هر  بنابراین  است. 
ایجاد  که  وحشتی  شود،  داده  آموزش 
می شود موجب خواهد شد که مردم رفتار 
درست نداشته باشند. در این میان، یکی 
از مکان های عمومی پرتردد، مترو است 
که مدیریت آن هنگام زلزله اهمیت زیادی 
دارد. مسووالن مترو مرتب اعالم می کنند که 
مترو فضای امنی است و می تواند به عنوان 
سر پناه از آن استفاده شود. در حالی که این 
اشتباه محض است و افرادی که این ادعا 
را مطرح می کنند، توان کارشناسی ندارند 
زیرا هنگام زلزله همه مردم می خواهند از 
فضاهای سرپوشیده بیرون بیایند و این 
خصلت مردم است که نمی خواهند در 
فضای سرپوشیده باشند. از این رو، افراد 
باید به گونه ای خارج شوند که به همدیگر 
آسیب نزنند و پله های برقی برای افراد ناتوان 
مثل سالمندان باشد و آن را یک طرفه کنند. 
معموال با زلزله ترمز های اتوماتیک قطار ها 
عمل می کند و همان جا متوقف می شود و 
مردم می خواهند از مترو خارج شوند، در 
اینجا باید کاری کنیم که وحشت مردم کم 
شود، اما نکته مهم این است که حاال که 
مردم می خواهند از قطارها خارج شوند، 
چه کار باید انجام دهند؟ آیا پیش بینی شده 
که مردم از در های تونل ها خارج شوند یا 
نه؟ آیا همه مردم اعم از ناتوان هم می توانند 
خارج شوند؟ توصیه های زیر راهگشاست:
اگر هنگام زلزله داخل ساختمان هستید،  	•
بیشترین  زیرا  بمانید.  همان جا  در 
از  خروج  یا  ورود  هنگام  صدمات 
ساختمان در طول لرزش ها رخ می دهد.
تحرک خود را به حداقل ممکن رسانده و  	•
در چند گام کوتاه خود را به نزدیک ترین 

سرپناه یا نقطه امن برسانید.
وقتی زلزله رخ می دهد و شما بیرون  	•
ساختمان هستید از ساختمان ها، درختان 
و کابل های الکتریکی که امکان سرنگون 
شدن دارند، دوری کنید و تا زمانی که 

لرزش متوقف شود، بیرون بمانید.
اگر در حال رانندگی هستید، به سرعت  	•
در محلی ایمن متوقف شوید و در وسیله 

نقلیه خود بمانید.
از متوقف کردن خودرو نزدیک یا در  	•
زیر درختان، ساختمان ها، پل ها، دکل، 
کابل های برق و نقاطی که احتمال ایجاد 
یا پیدا شدن گودال در زیر آن می رود، 

خودداری کنید.
پس از رخداد زلزله مراقب پله ها و  	•

جاده های آسیب دیده باشید.
پس از توقف زمین لرزه برای پس لرزه ها  	•
آماده باشید زیرا ممکن است موجب 
آسیب بیشتر شود و ساختارهای ضعیف 

را تخریب کند.
اجتناب از تحرک غیرضروری تا اینکه  	•

گرد و غبار به پا نکنید.
کنترل دوره ای جریان خون انگشتان تان  	•
برای اطمینان از جریان گردش خون 
در آنها و حرکت دادن انگشتان برای 
جلوگیری از لخته شدن خون در آنها.
پوشاندن دهان و بینی خود با هر چیزی  	•
که در دست دارید. سعی کنید از البسه 

پنبه ای موجود استفاده کنید.
در زیر آوار، فریاد نزنید. فریاد آخرین  	•
راه حل است چراکه گردوغبار زیادی 

را وارد مجاری تنفسی می کند.
برای کمک گرفتن از دیگران در زیر  	•
آوار با استفاده از سوت زدن یا روی 
یک لوله یا دیوار با یک جسم سخت 

ضربه بزنید تا نجات یابید.

گزارش »سالمت« از حذف آزمون ورودی تیزهوشان توسط وزارت آموزش و پرورشیادداشت مهمان

حاشیه های یک حذف!
جدید  تصمیم  که  زمانی 
برای  پرورش  و  آموزش 
ورودی  آزمون  حذف 
مدارس تیزهوشان اعالم شد، 
سر و صدای زیادی به پا کرد. آزمون ورودی 
مدارس تیزهوشان که برای ورود دانش آموزان 
ابتدایی به متوسطه اول برگزار می شد و همچنین 

آزمون ورودی مدارس نمونه مردمی حذف 
شده و علت این تصمیم به گفته وزیر 
آموزش و پرورش، استرس و اضطرابی 
بود که به بچه های دوره ابتدایی برای 
قبولی در این آزمون ها وارد می شد. 
استعداد های  ملی  سازمان  تاسیس 
درخشان به پیش از انقالب اسالمی 
در  که  دانش آموزانی  و  برمی گردد 
مدارس تیزهوشان درس می خوانند، 
از امکانات آموزشی باالیی برخوردار 
هستند، درحالی که هزینه آن نیز بسیار 

کمتر از مدارس غیرانتفاعی است. شاید 
بتوان گفت مشکل از آنجا شروع شد که 

از سال 90 به بعد تعداد مدارس تیزهوشان 
افزایش پیدا کرد و به تبع آن تعداد دانش آموزانی 
که در این مدارس پذیرفته می شدند نیز بیشتر 
و  سمپاد   ۱۳90 سال  ورودی  آزمون  شد. 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ادغام و 
به این ترتیب، سواالت هوش از این سنجش 
دانش آموزان استعدادهای درخشان حذف شد. 
همچنین از آن سال ظرفیت کالس های این 
مدارس به ۳0 نفر افزایش یافت. این درحالی 
است که والدین برای قبولی فرزندشان در این 
مدارس هزینه های هنگفتی می پردازند تا او بتواند 
از امکانات مدارس سمپاد استفاده کند و هزینه 
کمتری نسبت به مدارس غیرانتفاعی بپردازند. 
هرچند با حذف آزمون ورودی مدارس، استرس 
بچه ها کمتر می شود، اما انتقاد هایی به این طرح 
وجود دارد که در این گزارش به آنها می پردازیم. 

کمتر از 3 ماه به آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 
مانده که خبر حذف آزمون آن رسانه ای شده. 
یکی از انتقادات اصلی به تصمیم آموزش و 
پرورش همین است که چرا زودتر اعالم نشد! 
مادر سارا که دخترش کالس ششم ابتدایی است 
برایم تعریف می کند که یک سال است برای سارا 
معلم گرفتیم که ساعتی 400 هزار تومان می گیرد 
و با سارا تست کار می کند، اما حاال انگار تمام 
زحمت هایمان از بین رفت چون اگر زودتر اعالم 
می شد ما اینقدر برای سارا پول معلم و کالس 
نمی دادیم. هنگام گفت وگو با مادر سارا یکی دیگر 
از والدین صحبت هایمان را می شنود و نزدیک تر 
می آید و می گوید:»من موافق برداشتن آزمون بودم 
چون دختر من مدام می گوید مامان! دوستام معلم 
خصوصی دارند برای آزمون تیزهوشان ولی من 
از آنها عقب افتادم، درصورتی که هزینه کالس ها 
و معلم گرفتن خیلی زیاد است.« من هم به دخترم 
می گویم:»اگر کسی تیزهوش باشد دیگر نیازی 

نیست که اینقدر معلم براش بگیرند 
تا قبول شود !« صحبت های من با والدین تا 
خوردن زنگ مدرسه، باز هم ادامه داشت، پدر 
یکی از بچه ها که دخترش کالس پنجم ابتدایی 
است، می گوید:»برداشتن آزمون کار اشتباهی 
بود چون اصال این آزمون که اجباری نبود که 
حذفش کردند و اگر نگران استرس بچه ها هستند، 
چرا کنکور را حذف نمی کنند؟ تازه امکانات 
آموزشی که در مدارس تیزهوشان وجود دارد، 
در مدارس دیگر نیست، پس طبیعی است که 
یکی از دغدغه های ما این باشد که فرزندمان در 
چنین شرایطی درس بخواند.« مادر پریا اما به نکته 
دیگری اشاره می کند:»دختر بزرگم تیزهوشان 
درس می خواند و من خیلی راضی بودم ولی حاال 
که آزمون را برداشتند همه به مدارس غیرانتفاعی 
سوق پیدا می کنند که هزینه های زیادی بابت شهریه 
می گیرد و کیفیت مدارس تیزهوشان را هم ندارد.«

دانش آموز تنبل واژه ای منسوخ است 
درست است که سیستم آموزشی کشور ما براساس 
نمره و آزمون تعریف شده و پرواضح است که 
استرس زیادی را به بچه ها وارد می کند، اما نکته 
مهم این است که اگر این آزمون ها نباشد، روش 
درس دادن و یادگیری بچه ها در خود مدرسه به 

دور از استرس است؟
مهرزاد حمیدي، معاون تربیت بدني و سالمت 
با  گفت وگو  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 

»سالمت« در مورد ممنوعیت 
ابتدایي می گوید:»انسان یک  آزمون هاي دوره 
موجود چندبعدی است و هر چه باعث شود 
در  انحراف  یعني  باربیاید؛  یک بعدي  انسان 
تربیت رخ داده و حتي نظام تعلیم و تربیت را با 
خودش بهمن وار غرق مي کند. در نتیجه برگزاری 
آزمون هاي استرس زا و ایجادکننده اضطراب در 
مدارس ابتدایي که دوران انس و عالقه به مدرسه 
و دوران شادي و نشاط و ایجاد عالقه به تحصیل 
است، دانش آموز را دچار کتاب زدگي مي کند و 
یک بعدی بار می آید.« معاون وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه با این کار ما انباشت حافظه 
مي کنیم، توضیح می دهد: »در صورتي که ما باید 
تفکر خالق، نوآورانه و نقاد و گفتمان فیمابین 
را توسعه دهیم که این  آزمون ها نمی گذارند و 
تنها به بعد ذهني مي پردازند اما نه از بعد مساله 
تفکر و خالقیت، بلکه از نوع انباشت حافظه و 
حافظه محوري که آسیبي جدي است. بنابراین 
اضطراب هاي پي در پي که در ارتباط با این آزمون ها 
ایجاد مي شود، از نظر رواني به دانش آموز آسیب 
مي زند چون دانش آموز دبستاني تحمل این همه 

اضطراب و استرس را ندارد.«
به گفته دکتر حمیدی، دانش آموز ابتدایی، آمده 
از مدرسه لذت ببرد، مهارت زندگي بیاموزد، 
تربیت شود و وفاق و سازگاري و کار تیمي را 
بیاموزد اما از این طریق پي در پي در معرض 
آزمون هایي قرار مي گیرد که خالف جریان تربیت 

اصلي کودکان است.
 وی به این نکته نیز اشاره می کند 
تنها تعداد  این آزمون ها  که در 
به  موفق  بچه ها  از  محدودي 
کسب نمره باال مي شوند، بنابراین 
مهر ناتواني به پیشاني بقیه مي زند 
و اعتماد به نفس خیل وسیعي از 
دانش آموزان را نشانه گیري مي کند 
چون ما در واقع در نظام مدرسه 
این حرف  نداریم؛  تنبل  دانش آموز 
تفاوت هاي  ما  است.  منسوخ شده اي 

فردي داریم اما دانش آموز تنبل نداریم.
می دهد:»هر  توضیح  حمیدی   دکتر   
زندگي  مقوله هاي  از  یکي  در  دانش آموزي 
استعداد دارد که باید بگردیم و آن استعداد را 
کشف کنیم. باید به این استعدادها دامن زده شود، 
اما کنکورزدگي استعدادکش است و فقط استعداد 
سرعت تست زني و استعداد حافظه پروري را 
شاخص و مالک توانایي دانش آموز مي کند، در 
صورتي که یکي استعداد هنري، یکي ورزشي، 
یکي استعداد شغلي، یکي استعداد مهارتي خاص و 
مثال برخي مشاغل اجتماعي در حوزه هاي مختلف 
برق، صنعت و... که در زندگي مورد نیاز است 
را دارد اما وقتي در کودکي مهر بي کفایتي با این 
آزمون ها به پیشاني دانش آموز مي خورد او دیگر 
سراغ استعدادهاي دیگرش نمي رود و فکر مي کند 

در سایر جنبه هاي زندگي هم توانایي ندارد.« 

مافیای میلیاردی برای قبولی در 
آزمون سمپاد 

یکی از دالیلی که باعث شد آزمون مدارس سمپاد 
از دوره ابتدایی حذف شود، مافیایی بود که با 
دریافت هزینه های هنگفت از والدین، بچه ها را 
برای قبولی در این آزمون ها آماده می کرد و از 
طرفی دیگر نمی توان گفت بچه های تیزهوش در 
این مدارس درس می خواندند و درواقع بحث 
انتخاب افراد شایسته و باهوش براساس ارزیابی 
مشخص از هوش و استعداد را زیر سوال برده اند. 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش در نشست خبری تکلیف 
نوروزی دانش آموزان ابتدایی به حذف آزمون 
تیزهوشان در پایه هفتم نیز اشاره کرد و گفت: 
»اساسا برگزاری آزمون تستی از ریاضی و علوم 
برای سنجش هوش کاری اشتباه بود. برخی از 
آنها که وارد این مدارس می شدند سختکوش 

بودند و با شرکت در کالس های کنکوری توان 
حل مسائل آزمون را پیدا کرده بودند و قطعا 
تیزهوش نبودند و در مسیر تحصیل در مدارس 
تیزهوشان با آسیب هایی روبرو می شدند. این 
تصمیم استرس به علت آزمون را از دوره ابتدایی 

دور کرد.«
به گفته وی، جلسه ای در چند روز آینده برگزار 
از سوی  می شود و دستورالعمل و ضوابطی 
مدارس غیردولتی مشخص می شود و آنها در 
جهت جلوگیری از سودجویی حرکت می کنند. 
در مدارس خاص، ماندگار و برند غیردولتی 
صندلی خالی وجود نداشت که آموزش و پرورش 
بخواهد با این تصمیم جدید آنها را تقویت کند.
حکیم زاده با بیان اینکه استعداد فقط یک نوع 
نیست و آزمون تستی ریاضی و علوم نمی تواند 
به تنهایی تعیین کننده میزان هوش باشد، در پاسخ 
به اینکه چرا عوامل استرس زای دیگر مانند تنبیه 
بدنی در مدارس و محتوای آموزشی نامناسب 
حذف نمی شوند؟ گفت:»آیا اگر پزشکی، قصور 
پزشکی داشت سازمان نظام پزشکی و وزارت 
بهداشت را باید به کلی زیرسوال برد؟ نمی توان با 
استناد به چند مورد تنبیه بدنی، صالحیت چند100 
هزار معلم را زیر سوال ببریم. گفته  شد محتوای 
آموزشی استرس زاست، شما باید پژوهشی انجام 
داده باشید تا چنین بگویید. ارزشیابی توصیفی 
با این هدف اجرا می شود که دانش آموزان با 

حذف فضای رقابتی بتوانند درس بخوانند.«
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
این را هم گفت که حتما از سود چند میلیاردی 
موسسات از رهگذر تشویق خانواده ها برای 
ثبت نام در کالس ها و آزمون ها آگاه اید و قطعا 
بچه ها در این فضا مقایسه و تحقیر می شدند. همه 
این دانش آموزان با همدیگر درس می خواندند 
ولی برخی از آنها در آزمون قبول نشده بودند 
و فرزندشان بیمار شده بود. برخی نماینده ها 
اصرار برای 0/25 نمره بیشتر داشتند تا فرزندشان 
بتواند به این مدارس راه یابد. این آزمون، آزمون 
مناسب تست هوش نبود و تیزهوشی تعریف 

علمی خاص خودش را دارد.
وی درباره علت تعجیل در اعالم این مصوبه 
توضیح داد:»این موضوع مسبوق به سابقه است 
و بررسی آن در ماه های گذشته ادامه داشت. 
سودجویی این موسسات را نمی توان نادیده 
گرفت .برخی از آنها تبلیغ می کردند که برای 
دوره پیش دبستانی هم تست طراحی کرده اند.

طرح  این  که  خوبی هایی  تمام  وجود  با 
جمع  و  بچه ها  استرس  کاهش  در  می تواند 
موسسات  از  برخی  سودجویی  بساط  شدن 
آموزشی داشته باشد، هنوز این تصمیم وزارت 
آموزش و پرورش نکات ابهام زیادی دارد و باید 
نگرانی های والدین در این زمینه برطرف شود. 
هنگام تهیه این گزارش چند بار تالش کردیم 
تا با مسووالن معاونت آموزشی و استعداد های 
درخشان وزارت آموزش و پرورش گفت وگو 

کنیم که این امکان فراهم نشد.«

 مهدیه 
آقازمانی

شماره ششصدوپنجاه وپنج  شنبه چهارده بهمن نودوشش

کمتر از 3 ماه به آزمون ورودی 
مدارس تیزهوشان مانده که خبر 
حذف آزمون آن رسانه ای شده 
و علت این تصمیم به گفته وزیر 
آموزش و پرورش، استرس و 
اضطرابی بود که به بچه های دوره 
ابتدایی برای قبولی در این 
آزمون ها وارد می شده

 محمود 
رمضانیان

کارشناس و 
مربی امداد و 
نجات هالل 

احمر و مدرس 
دانشگاه

۱( سرنوشت مدارس سمپاد چگونه خواهد شد؟
مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که زمانی ما از تعریف مدرسه 
تیزهوشان عدول کردیم و به نوعی احساس کردیم هر کسی که زیاد درس بخواند، 
تیزهوش است ولی این طور نیست و تیزهوشی یک ظرفیت خدادادی است که 
می تواند در محیط مناسب به شکوفایی برسد. همکاران من در سال های پیش  روند 

کاهشی را شروع کرده بودند ولی به علت میزان متقاضی باال نتوانسته بودند 
شیوه ای غیر از آزمون را جایگزین کنند. رویکردی که وزارت آموزش 

و پرورش پیش گرفت، عداوتی با مدارس سمپاد ندارد و وزیر اعتقاد 
دارند آزمون به بچه های ابتدایی آسیب می زند ولی رای شورای عالی 
است و همه باید آن را تمکین کنیم. سناریو های جایگزین باید به 
جای آزمون قرار بگیرد و تولید شود. در این مجال فرصت کافی 
برای این کار نبود. هر چقدر بتوانیم مدارس تیزهوشان را به شکل 

واقعی اش نزدیک تر کنیم هم به دانش آموزان خدمت کرده ایم، 
هم به تیزهوشان، ما  بار بسیار سنگینی روی بچه کالس 
نهم می گذاریم، در حالی که آسیب می بیند. تیزهوشی 
یک استثنا و در دنیا بین 1/5 تا 2 درصد است ولی در 
ایران 2درصد است. از طرفی نمی توان بچه هایی که 

درسخوان هستند را تیزهوش نامید.
2( آیا در نظر دارید آزمون های ورود به تیزهوشان را سختگیرانه تر کنید؟

ما می خواهیم این آزمون ها را واقعی تر کنیم. اگر گفته می شود بچه هایی که به 
مدرسه تیزهوشان می روند، افسرده می شوند، به این علت است اگر بچه ای که 
ضریب هوشی او 100 است به مدرسه ای بفرستید که میانگین ضریب هوشی 
بچه ها 130 است، هم معلم و هم دانش آموز آسیب می بینند. از طرفی 
اگر دانش آموزی را با ضریب هوشی 140 به کالسی بفرستید که 
میانگین ضریب هوشی بچه ها 100 باشد، او هم آسیب می بیند 
و هم آسیب می زند. تفکیک تیزهوشان در شرایط فعلی کشور 
که ما معلم و برنامه های درسی شخصی سازی شده، مشاوره های 
مجرب و امکاناتی مثل آزمایشگاه و کتابخانه به اندازه کافی نداریم، 

اقدام بسیار درستی است.
۳( آیا دوره دوم سمپاد تغییر پیدا می کند؟

نه، دور دوم مدارس تیزهوشان تغییر نمی کند و دور 
اول تا زمانی که مصوبه امضای ریاست جمهوری 
نداشته باشد، فقط در حد مصوبه است و به 
محض امضای رئیس جمهور به صورت 

قانون درمی آید و همه باید اجرا کنیم.
4( این نگرانی وجود دارد که این مدارس قرار است به مرور زمان جمع شود. 

آیا این طور است؟
نه، به هیچ عنوان فرایند نخبه پروری در ایران تعطیل نمی شود و دانش آموز دبستانی 
برای ورود به تیزهوشان می تواند فعال برای دور دوم متوسطه در آزمون شرکت 
کند. ما چند سناریو را در این زمینه بررسی می کنیم چون نکته مهم اینجاست که 
وقتی بچه ها در سنین بلوغ قرار دارند و در این سنین ظرفیت های ذهنی هم می تواند 
تغییر کند، همان طور که تغییرات جسمی، روحی و عقلی داریم، اگر نتوانیم خوب 
حمایت شان کنیم، آسیب جدی به کشور زده می شود بنابراین طرح شهاب را باید 

به گونه ای اجرا کنیم که به این سمت سوق پیدا کند.
5( شما در یک مصاحبه تلویزیونی گفتید موافق نبودید آزمون ورودی امسال 

برداشته شود. درست است؟
بله، از منظر کارشناسی، من خیلی موافق اجرای آن در این زمان نبودم ولی از جهت 
مدیریتی این مصوبه تصویب شده و باید اجرا شود و من سعی می کنم به گونه ای 
اجرا شود که کمترین آسیب به مجموعه وارد شود. باید بگویم نگرانی والدین کامال 
بجاست و هنوز سناریو های مختلف در حال بررسی است. سعی می کنیم به گونه ای 

نگرانی ها را برطرف کنیم که شایسته ملت ایران است.

ایران جزو 10 کشور نخست تولید کننده CO2 است
در نشست دفتر مجمع ملی IPCC ، داوود پرهیزکار، رئیس سازمان 
هواشناسی کشور  گفت: »IPCC یا هیات بین الدولی تغییر اقلیم تنها مرجع 
رسمی و مورد وثوق سازمان ملل و سازمان هواشناسی جهانی برای 
بررسی تغییر اقلیم در سطح جهان است که  در پنجمین گزارش خود 
موضوع گرمایش کره زمین را مورد توجه قرار داده است. این افزایش دما 
ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن است 
که عالوه بر افزایش دمای جو زمین باعث اسیدی شدن آب اقیانوس ها 
می شود و همین موضوع آسیب بزرگی برای محیط زیست تلقی می شود.«

به گزارش ایسنا، پرهیزکار بیان کرد: »خوشبینانه ترین سناریو این است که 
همه کشورها به تعهد COP21 پایبند باشند. بر اساس تعهدات کشور 
ما تا پایان سال 2030 میالدی باید بین 4 تا 12 درصد از میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن کاسته شود. ایران جزو 10 کشور 
اول در تولید گاز دی اکسیدکربن است و تا سال 2015 میالدی مقام 
هشتم را در این زمینه داشت.« در شرایط حاضر شاهد خروج آمریکا از 
توافقنامه پاریس و عدم پایبندی به تعهداتش در کاهش دی اکسیدکربن 
هستیم بنابراین اگر افزایش دی اکسیدکربن با همین روند ادامه پیدا کند، 
زمین 5 تا 6 درجه گرم تر خواهد شد. قطعا این افزایش دما در خاورمیانه 

بیشتر خواهد بود و بیشترین آسیب ناشی از تغییر اقلیم به خاورمیانه 
می رسد.« وی ادامه داد:»طی 50 سال گذشته میانگین بارش کشور 50 
میلی متر کاهش یافته است. قطعا تغییر اقلیم و گرمایش روی کاهش 
بارش کشور و افزایش کم بارشی های انباشته تاثیرگذار بوده است بنابراین 
اگر شیوه موجود در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای ادامه یابد همچنان 
بارش های ایران کاهش می یابد و در نتیجه شاهد شدت بیشتری از کم 
بارشی در کشور خواهیم بود.« رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به 
ارائه طرح بارورسازی ابرها از سوی وزارت نیرو اظهار کرد: »مطمئنا 
بارورسازی ابرها مشکل کم آبی را حل نمی کند. ۷0 سال از بارورسازی 

ابرها در جهان می گذرد و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام و منتشر 
شده و حدود 60 کشور اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در 
حال توسعه مثل ایران این طرح را اجرا کرده اند. پیشینه باروری ابرها در 
ایران به حدود 40 سال پیش برمی گردد.« وی در پایان با اشاره به اینکه 
در شرایط کنونی خوشبختانه همه مسووالن ارشد کشور و مقامات در 
جریان بحث تغییر اقلیم قرار گرفته اند، گفت:»در حال حاضر موضوع 
تغییر اقلیم روی میز کار همه مدیران کشور است و در همین شرایط الزم 
است که دفتر مجمع ملی IPCC با قوت بیشتر کار کند و آسیب های 

ناشی از تغییر اقلیم در حوزه های مختلف بررسی شود.«

5 پرسش »سالمت« از دکتر فاطمه مهاجرانی، سرپرست مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، وزارت آموزش و پرورش

مدارس 
تیزهوشان


