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ترجیحشــان این است که سکوت اختیار کنند یا در ظاهر
کــرده بودند؛ آنچه یک مرجع ملــی هماهنگ بهعنوان
موضع ممتنــع میگیرنــد .«...وی این ادعاهــا را بدون
ضوابط خود در نظر خواهد گرفت چهبسا با نگرانیهای
اشــاره به اینکه بالعکس ،پیشکسوتترین دانشمندان
دلسوزان واقعی در این سوی جریان نیز تاکنون همسویی
سرشــناس جهانی تولیــد برنج تراریخته در ســالهای
داشــته اســت .اما تأکیدات این نماینده کمپانی »زدای«
 ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۲را بیــش از  ۱۰بار به دادگاه کشــانده و
فرانسه در این مصاحبه از جنس آن دغدغههای مشترک
پنــج مرتبه به دلیل فعالیتهای پژوهشــی او را اخراج
بهنظر نمیرسد.
کردند ،مطرح کرد .او بــه حمایت محققان که با وجود
اینکه ایشان بر اســاس مصاحبههای متعدد مدعی
تهدید برخی و صهیونیســتنامیدن موافقان تولید ملی
شــدهاند که در عرصــه تولید محصــوالت ارگانیک یک
مبتنی بر فناوری و امنیتیکردن موضوع شــجاعت ابراز
کارآفرین و عضو هیئت رئیســه انجمن منتســب به آن
عقیده داشــته و همچنان بر کاهــش واردات و ضرورت
هستند ،بهتر است به دهها پرسش و حلقههای مفقوده در
تولیــد ملی محصوالت تراریخته پافشــاری میکنند ،نیز
زمینه چگونگی مبهم تولید و روش محصوالت ارگانیک،
اشــارهای نکرد .معلوم نیست این عضو انجمن ارگانیک
اعطــای بدون مجوز نشــان ارگانیک ،فقــدان نهادهای
واقعا چرا امثال ایشان تصور میکند که دفاع یا مخالفت
نظارتی دقیق برای درســتی و رعایت استانداردها پاسخ
با محصــول تراریخته باید با کمیــت و تعداد طرفداران
دهند .آنها باید برای توجیه پســوند بیکنترل »ارگانیک«
مــورد ارزیابی قرار گیــرد؟ اینکه هــواداران تنها در حد
کــه بــرای فراوردههای خود زده و ســودهای سرشــار
 ۲۰۰یا  ۴۰۰نفرند و ایشــان ناگزیر میشود که برای تقلیل
میبرنــد نیز به مردم و دســتگاههای اجرائی پاســخگو
موافقان و افزودن به لشــکر مخالفان از سکوتکنندهها
باشــند .تا کی باید در فضای ایجــاد ترس از فناوریهاي
کمک بگیرد ،بســیار جای تعجب
نو و بیماریهای خطرناک تجارت
اســت .بــرای تنویر افــکار مردم
و معیشــت کرد؟ اما با نگاهی به
شورای ملی ایمنی زیستی برای
شــریف به اســتحضار میرساند
مواضــع و مصاحبههای در طیف
هدایت و هماهنگکردن سیاستهای
که تنهــا در یکــی از مکاتباتی که
گوناگون )بهویــژه تعارض ادعاها
راهبردی کشور برای تضمین
بهتازگــي در حمایت از تولید ملی
با تجارت سموم( نوعی سردرگمی
بهرهبرداری مسئوالنه از فناوری
محصوالت تراریخته انجام شــده
نســبت بــه مهــارت نامبــرده و
زیستی جدید تشکیل شده است .آنچه
اســت ،امضای بیــش از  ۵۴۵نفر
همراهان ایجاد میشــود .ایشــان
البته این شورا را در گذشته از یک
استادتمام دانشــگاهها و رؤسای
از نقــد راهبــرد خودکفایی گندم
مرجع عالی پاسخگو کاهش داده بود،
مراکز پژوهشــی ،پژوهشــگاهها،
نگاه ناهمسوی مدیریت سابق سازمان
گرفته تا مخالفت بیقیدوشــرط با
حفظ محیط زیست در ترکیب اعضای
انجمنهای علمی و پژوهشگران
محصوالت تراریخته و گســترش
این شورا نسبت به مسائل مختلف و از
و افــراد حقوقی دیده میشــود.
بیماریهای ســرطان ســینه و...
جمله محصوالت تراریخته بوده است
برخــی از ایــن انجمنهــا صدها
اظهارنظــر کردهاند تــا در نهایت
نفر عضــو متخصص دارنــد .در
تجــارت خــود را رونق بخشــند.
قطعنامههــای کنگرههای علمی کشــور کــه با حضور
از شــگفتیهای ایــن مصاحبه اصرار بــر وجود فضای
هزاران نفر در مدت  ۲۰ســال گذشــته برگزار شده است،
اختنــاق و به عبارتی ســرکوب مخالفــان تولید تجاری
حمایت از تولید ملی محصوالت تراریخته یک بند دائمی
محصوالت تراریخته در دســتگاههای اجرائی است! در
است که مؤید برداشــت غلط یا خداینکرده مغرضانه
این خصــوص اظهار میکنند» :دانشــمندان و مدیرانی
مدعی اســت .شــاید مدعی محترم ،به سیاق اظهارنظر
کــه از آنها بهعنوان مدافعــان واردات و تولید تراریخته
خود در موضوعــات متنوع در حوزههای مختلف انتظار
یاد میشود ،در کل تعدادشان به  ٤۰۰نفر هم نمیرسد،
دارند که دیگران هــم در هر موضوع متفاوت با مهارت
ما فقط در وزارت کشــاورزی هفت هزار محقق و عضو
خــود ورود پیــدا کنند .معلوم نیســت او اساســا با چه
هیئــت علمــی داریم و به تعداد بیشــتر دانشــگاهیان
مســتنداتی این مجموعه بزرگ را که به خود اجازه ابراز
دانشکدههای پزشکی ،زیستشناسی ،کشاورزی و !...در
نظر غیرتخصصی رســانهای و ژورنالیستی نمیدهند ،از
صورتی که در وزارتخانه جهاد کشــاورزی شــاید تعداد
مخالفان محصــوالت تراریخته تلقی میکنند که مثال از
کل مدافعان تولیــد انبوه و واردات محصوالت تراریخته
ترس سکوت کردهاند؟ اگر کسی بنا باشد از ترس سکوت
به  ۲۰۰نفر هم نرســد .نمیتــوان اینگونه نتیجهگیری
کند ،کســانی هستند که با نیمنگاهی به سرنوشت استاد
کرد آن افرادی که اعــالم موضع نمیکنند ،یقینا مدافع
خود که از قضای حادثه شــرف مجاهدت در جبهههای
محصوالت کشاورزی تراریخته هستند ،منتها چون فضا
نبرد حق علیه باطل را داشته و والیتمداری از خانواده
بهگونهای نیســت که بتوانند بهراحتــی اظهارنظر کنند،
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ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻣﻮج

 »ما خوبیــم .اما همســایهمان«...؛ صدایش از
پشــت تلفن میلرزد .لهجه غلیظ ُکــردی ثریا در
گوشهایــم پژواک دارد .برایــم میگوید که وقتی
زمین لرزیــد ،کوچکترین عضو خانــواده با فریاد
به کوچــه رفت .روســتای چاالربکر شهرســتان
اســالمآباد غرب لرزید و چند خانه آوار شد بر سر
ساکنانش و غمش بر دل ما .دستان کوچک جواد
و علیرضا خاکها را با شتاب کنار زدند و در تاریکی
غــروب خونین پاییــزی همســایگان را از زیر آوار
بیرون آوردند و در کنار دیگر همروستاییهایشــان
مصدومان را به شهر رساندند .چشمانم را با ترس
میبندم؛ خاله پیر و رنجور چهار یتیم ثریا از پشت
تلفن اشــک میریزد و خاطره دو ســال گذشته را
به یادم مــیآورد؛ همان شــهریوری که فهمیدم
خانه گِلی و فرسوده بدون هیچ زمینلرزهای بر سر
فرزندان ثریا آوار شــده است .هنوز دو سال هم از
فوت ناگهانی پدر خانه نمیگذشت که غم آوارگی
به غربت تنهایی اضافه شد .وقتی رسیدیم ،از خانه
هیچ نمانده بود ،جز تپهای خاک .همه وســایل را
احمدرضــا و علیرضا بیرون کشــیده بودند و کنار
دیوار چیده .ثریــا گریه میکرد و جواد حیران بود.
محمدرضا ،مرد شکســته خانه بود که باید راهی
دانشگاه مالیر میشد ،اما ایستاده و زیر چتر آسمان
خیس خیس شده بود .هنوز به اسالمآباد نرسیده
ِ
بودیــم که راننــده جادههای فرعــی جنگلهای
خشک و تُنُک بلوط را پیمود و ما را به آنها رساند.
شهریور سرد بود و باران سرمای ناامیدی را در دل
همه ما تشــدید میکرد .حتی یکی از همسایگان
هم دستی به کمک نگشــوده بود و ثریا بههمراه
خواهــرش و فرزندانــش زیر باران مانــده بودند.
پاهایم سست شــدند .روی سنگ خیسی نشستم.
هیچ توانی برای دلداری نداشــتم .جواد برایم آب
آوردِ .هق ِهقم به آســمان رفــت .بیهیچ کالمی
خواهر نداشــته چهار مرد خانه ثریا شدم .یکی از
همســایهها آمد .دستبهکار شد و همه وسایل را
در خانهاش جا داد .امید به چشمان پر از سکوت
همه ما بازگشــت .قرار گذاشتیم خانه را تا قبل از
زمســتان بسازیم و ســاختیم .دختر همسایه چای
میهمانمان کرد .چای تلخی شــیرینتر از شــکر.
انگارنهانگار ســاعتی پیش لشکر شکستخورده
آواره کوچــه بودیم .حاال خانواده ثریا زیر ســقف
همســایه با ما ازخودراضیهای تهرانی که برای
کمک آمده بودیم ،یکی شــده بودیم؛ یک خانواده
شــاد و امیــدوار .خانه گرم بود مثــل دل همه ما
از بودن یکدیگر ،اما یک شــب رســید که دل همه
ما لرزید و خانه ثریــا نلرزید .صورت خیس جواد،
احمدرضــا و حمیدرضــا جلــوی چشــمانم رژه
میرود .تا مرد همســایه از زیــر آوار بیرون بیاید،
دل همه ما هزار راه رفت .یاد لبخند شــریف او از
ذهنم دور نمیشــود ،وقتی در پاسخم گفت» :تو
از تهران آمدی کمک همســایه من ،من چرا کمک
نکنم؟!« و دستش را دراز کرد و وسایل را به داخل
خانهاش برد .تلفن قطع نشــده بود .چشــمانم را
بســتم و آرام خــدای نادیده را بارهــا صدا کردم.
جواد فریاد زد؛ »زنده اســت!« صدایش در دِه ،در
خانه و در گوشــم پیچید» .چه فریاد امیدوارانهای
از شادی!« .باید بستری شــود و قرار است پسران
ثریا از او مراقبت کنند.

ســمیرا کهک* :به گزارش روزنامه »شــرق« )(۹۶/۸/۱۶
جلســه اخیر شــورای ایمنی زیســتی در باالترین سطح
به ریاســت معاون اول رئیسجمهور و حضور ریاســت
سازمان حفظ محیط زیســت و وزرای جهاد کشاورزی و
علوم ،تحقیقات و فناوری و معاون وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و مرجع ملی ایمنی زیستی و نماینده
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در این شورا
تشکیل شد .بهنظر میرســد تشکیل چنین جلسهای در
این ســطح نشــانه اهمیتی اســت که دولت دوازدهم
برای ســاماندهی بیشتر مؤلفههای تأثیرگذار بر سالمت
و امنیت زیســتی جامعه قائل است .روزنامه »شرق« در
پی ارائه مفاد و محورهای این جلســه که بهطور عمده
برای تبیین اســتفاده مســئوالنه از محصوالت تراریخته
به دالیل برتری کیفی و ســالمت بیشــتر این محصوالت
بوده اســت ،مصاحبهای نیز با یکــی از اعضای انجمن
)غیرعلمی( صنفی ارگانیک نیز انجام داده است .وی که
خود نمایندگی شــرکت تولید و فروش سموم شیمیایی
»زدای« فرانســه در خاورمیانــه را بــر عهده داشــته و
واردکننده مواد شــیمیایی رنــگآوری پرتقالهای نارس
و فروش آن بهعنوان پرتقال رســیده را در سایت رسمی
شــرکت تجاری خود عنوان کرده است ،مدتهاست در
طیفی از رســانهها و خبرگزاریهای خــاص و از جمله
صداوسیما در نقد سیاستهای مدیریت کشاورزی کشور
و نیز مخالفت با محصوالت تراریخته شناخته میشود.
شناختی که ایشــان را بهعنوان واردکننده مواد شیمیایی
رنگآمیزی پرتقالهای نارس )به نمایندگی از یک شرکت
فرانســوی( و چه بسا افزونکننده ســونامی سرطان در
تناقضی شــگفتانگیز در ذهن مخاطبان قرار میدهد.
الزم میدانم مــواردی را درباره گزارش منتشرشــده در
روزنامه وزین »شرق« و این مصاحبه ارائه کنم.
اساســا شــورای ملی ایمنی زیســتی برای هدایت و
هماهنگکردن سیاستهای راهبردی کشور برای تضمین
بهرهبرداری مسئوالنه از فناوری زیستی جدید )مهندسی
ژنتیک و فراورده آن تراریخته( تشکیل شده است .آنچه
البته این شــورا را در گذشته از یک مرجع عالی پاسخگو
کاهش داده بود ،نگاه ناهمسوی مدیریت سابق سازمان
حفظ محیط زیســت در ترکیب اعضای این شورا نسبت
به مسائل مختلف و از جمله محصوالت تراریخته بوده
است .این مواضع پرسشآمیز با محصوالت تراریخته تا
آنجــا پیش رفت که خبرگزاری تســنیم با اطالق صفت
»ابتــکار؛ تنها »مرد« کابینــه ،در برابر تجارت بیضابطه
تراریخته« ایشان را مورد تشــویق قرار داد .توصیفی که
اتفاقا موجب وهن جایگاه ارزشمند زنان جامعه میتواند
تلقی شــود .اکنون هم باید پرســید که چطور مســئول
ارتقای زنان جامعه ما در برابر چنین تحسین توهینآمیزی
واکنشی از خود نشان نداد؟ چنین تأییدی نشانه دیدگاهی
هم بود که در دولت یازدهم گویی جز مدیر سازمان حفظ
محیط زیســتش تماما در جهت گســترش بیماریهای
صعبالعالج )بهزعــم آنان( و همکاری بــا بنیادهای
امپریالیســتی قدم برمیدارند! نکته دیگری که با عنایت
به این گــزارش باید مورد تأکید قرار گیرد این اســت که
برداشتن موانع برای توسعه فراوردههای ایمن مهندسی
ژنتیــک قطعا بــه معنی نفــی نظــارت وزارتخانههای
بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی ،جهاد کشاورزی
و نیــز ســازمان حفظ محیط زیســت و در نهایت مرجع
عالی ایمنی زیســتی و بهصورتی بیقیدوشرط برای هر
محصولی به نام تراریخته نخواهد بود .اساســا با وجود
اجمــاع مراجع ذیصالح یادشــده و نیــز کنش فعال
انجمنهــای علمی هرگونــه ادعــای زیانباربودن این
فراوردهها که در  ۲۰سال گذشته از طریق واردات در سبد
غذایی مردم کشورمان قرار داشته ،ادعایی واهی بهشمار
میآید .حیرتانگیزتر آنکه معترضــان امروز ،در مقابل
واردات میلیــاردی این نوع محصوالت تاکنون ســکوت
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معظــم شهداســت ،تقیه کننــد .مگر مدعــی محترم
تاکنون در محدوده نقــد برنامههای این دولت چه خط
قرمزی را دیدهاند که انبوه این دانشــمندان به نظر خود
ســاکت را از ابراز نظر درباره تراریخته ترســیده نشــان
میدهند؟ مگر نه اینکه ایشــان تاکنــون از طیف زیادی
از خبرگزاريهای متعدد ،روزنامه و سخاوتهای رسانه
ملی برای این مخالفتها بهرهمند بوده و هنوز هستند؟
آیا روی گشــاده روزنامه »شــرق« در همیــن مصاحبه
نشــان از تداوم این برخورداریها نیســت؟ مگر تا دیروز
از حمایتهای بیدریغ رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست ســابق بهرهمند نبوده و نمایشگاه و همایشهای
انجمن خود را با کمکهای مالی آن ســازمان و در سایه
طعــن و لعن محصــوالت تراریخته تــدارک ندیدهاند؟
اساســا با چه مســتنداتی فضای این اختناق را به خاک
آمریکا تســری دادهاند؟ خود ایشــان که سابقه ممتد در
مخالفت با محصوالت تراریخته را دارند ،تاکنون به کدام
دادسرا احضار شدهاند؟ بالعکس ،آیا خود ایشان نبودند
کــه اظهارنظر مرجع ملــی ایمنی زیســتی درباره »غیر
علمیبــودن انجمن ارگانیک کــه کارش خرید و فروش
محصوالت ارگانیک است و گاهی محصوالت غیرارگانیک
را به نام محصوالت ارگانیک میفروشــند« را برنتابیده و
علیه او در دادســرای رسانه شکایت کرد؟ عجیب است
که ایشــان دیگران را به ایجاد جو خفقان و ارعاب متهم
کنند .آیا این شــیوه اســتدالل و نوعــی مظلومنمایی را
میتوانیــم بحث علمی تلقــی کنیم؟ اگــر واقعا انبوه
مخالفان و تنها از روی ترس در برابر توسعه مثال بیماری
سرطان )به نظر ایشان( هموطنان خود سکوت کردهاند
نباید سکوت آنان را بهعنوان مشارکت در جرم محسوب
کرد؟ نامبرده اما در یک چرخش سریع بالفاصله با دفاع
از توســعه علم و فناوری بیوتکنولــوژی اعالم میدارد
به شــرط تأیید ســالمت و بیخطربودن این محصوالت
مخالفتی نخواهد داشت .از ایشان باید پرسید واقعا چه
کسی با نظارت قانونمند و سیستمیک در مصرف غذای
جامعه مخالف اســت کــه او آن را تنها به مواضع خود
الصاق کرده اســت؟ نهتنها محصــوالت تراریخته بلکه
همه فراوردههای غذایی و ازجمله محصوالت ارگانیک
باید تحت نظارت وزارت بهداشت و هدایت شورایعالی
ایمنی زیستی قرار گرفته و به وسیله دستگاههای متولی
تأیید شوند.
البته پرســشها و حیرتهای زیادی از نوسانات این
مواضع چه در دفعات متعدد و چه حتی در یک مصاحبه
وجــود دارد .اینکه این دوســتان چطور دولتــی را که با
حمایت اکثریت مردم برگزیده شــده اســت؛ اما درصدد
گسترش ســرطان برای آنان اســت و چرا در برابر چنین
نسلکشی )به نظر ایشــان( تنها معدودی شجاع مانند
ایشان با گفتار و نوشتار و جمعی نیز با سکوت به اعتراض
نشســتهاند؟ یا اینکه چگونه و با چه سازوکاری و بدون
کلیگویی مدیریت بخش کشاورزی را که با وجود منابع
محدود در تالش تأمین غذا برای  ۸۰میلیون نفر است ،به
تولیدهای لوکس ارگانیک )محصول پرسود برای تجارت
او و شرکایش( ارشــاد میفرمایند؟ اگر این مدیریت تنها
بخواهد با سن گندم درحالحاضر مبارزه نداشته باشند،
آیا برای پیامدهای کوتاهمدت آن راهحلی ارائه میدهید؟
پرســشهایی که البته هرکدام مجال و امکان بیشــتری
برای توضیح و بحث میطلبد .تنها توصیهام به دوستان
منتقــد که بســیاری از آنها قطعا دغدغههــای ملی نیز
دارند ،این اســت که ایکاش با پراکندن کابوس و ترس
از ســرطان و بیماریهایــی که در تخصص ما نیســت،
بیشازاین بر رونق و معیشــت خود نیفزاییم؛ چراکه ما
تنها دلسوزان این سرزمین نیستیم .بهخاطر داشته باشیم
این شیوه دلواپسی به بهانه سالمت جسم مردم با تازیانه
ترس و وحشت بر روحشان میکوبد.
* عضو هیئتمدیره انجمن علمی ایمنی زیستی کشور
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قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1966
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮏﻧﮋاد  .آﻣﻮزﮔﺎر
 ســخنان رئیسجمهور در نقد کتابهای درســی
در آغازین روز ســال آموزشــی زمینــه گفتوگوهای
گســتردهای دراینبــاره را فراهــم کــرد و جامعه را
بهدرستی و بیش از گذشته به درونمایههای آموزشی
حساس کرد .اینکه کتابهای درسی بهعنوان یکی از
مهمترین ابزارهای آموزشی چندمین اولویت در مسیر
بهســازی آموزشی است ،به چگونگی گامبرداشتن در
مسیر بهســازی بســتگی دارد اما نباید فراموش کرد
که ناکارآمدی یک ســاختار ،آن هم در ســاختاری به
پیچیدگی آموزشوپرورش ،تکعاملی نیست و بنابراین
با بهسازی تکبعدی نمیتوان ناکارآمدی آن را کامل
از میان برداشــت .شــاید بتوان گفت که بهروزنبودن
و ناکارآمدی کتابهای درســی ،پیامد سیاســتهای
ناکارآمد بنیادینی اســت که یکی از آنها میتواند نگاه
کمی به آموزش و دوری از هدفهای نوین آموزشــی
باشــد .تــا هدفهای نوین آموزشــی ماننــد پرورش
شــهروندان سنجشــگر ،اخالقی و کنشــگر با نگاهی
جهانــی و ...دغدغه کل جامعه نباشــد ،تغییر بهینه
کتابهای درسی نمیتواند کارساز باشد .برطرفکردن
دلنگرانیهای رئیسجمهــور نیاز به همکاری درون
و بیرونســازمانی دارد کــه البته دســتگاه اجرائی با
مدیریت ایشان یکی از تأثیرگذارترینها خواهد بود .اما
نکته شگفتآور در این زمینه سخنان محیالدین بهرام
محمدیان معاون پژوهشــی وزیــر آموزشوپرورش و
رئیس درازمــدت دفتر تألیف کتابهای درســی بود.
ایشــان به ایرنا میگویند »وظایف این وزارتخانه ناظر
بــه آینده اســت و نبایــد در تولید کتابهای درســی
واپسگرا باشــیم . ...سخنان رئیسجمهوری مبنی بر
تربیت دانشآموزان برای آینده کامال درســت اســت
زیرا ما باید نســل را برای  ۲۰سال بعد تربیت کنیم....
فعالیتهای انجامشــده در رابطه بــا تغییر محتوای
کتابهای درســی در قالب گزارش مفصلی در اختیار
وی قرار داده میشــود و بهطور قطع دریافت نظرات
دکتر روحانی برای آموزشوپرورش بســیار راهگشــا
خواهد بود« .بهرام محمدیان سالهاست که یکی از
مدیران ارشد سازمان پژوهشهای آموزشوپرورش و
همچنین سالها مدیر مستقیم دفتر تألیف کتابهای
درسی بوده است .نقد رئیسجمهور بیش از هر چیز
ایشان و سیاستهاي چندینسالهاش در دفتر تألیف را
هدف گرفته و میگیرد اما . ...به هر روی گام نخست
تغییــر در هر زمینهای پذیــرش لغزشها و خطاهای
گذشته است؛ نه همراهشدن با نقدها و منتقدان! امروز
بیش از هر زمانی و پیش از هر کسی ،ایشان و سازمان
پژوهشهــای آموزشوپــرورش و دفتــر تألیف باید
پاسخگوی ناکارآمدی کتابهای درسی باشند .پس از
پذیرش چنین خطاهایی اســت که شاید بتوان آنها را
بهتر شــناخت ،از آنها درس گرفت و تجربه اندوخت،
راههای تازه را یافت و به سوی بهسازی گام برداشت.

ﺧﺒﺮ

ارسال رایگان کمکهای مردمی
 با توجه به وقوع حادثه زلزله اخیر و خسارات
وارده بــه هممیهنــان عزیزمان ،تیپاکــس مانند
گذشــته آمادگی خــود را بــرای ارســال رایگان
کمکهــای مردمی به شــهرهای زلزلهزده اعالم
میدارد .برای هماهنگی لطفا با شــمارههای زیر
در تمــاس باشــید ۸۴۵۷-۰۲۱ :داخلــی  ۶واحد
روابطعمومی ۰۹۱۰۲۹۶۹۶۴۶

