
ويروس كروناي انگليس�ي به اكثر اس�تان ها 
رس�يده و پيك چهارم كرونا چ�ون آتش زير 
خاكس�تر منتظر كوچك ترين اشتباه ماست 
تا دوباره شعله ور ش�ود. به جز خوزستان كه 
در وضعيتي آتش�ين ق�رار دارد، حاال اوضاع 
ش�يوع كروناي انگليس�ي در الب�رز، قزوين 
و چهار مح�ال و بختياري ه�م نگران كننده 
شده اس�ت. در چني�ن ش�رايطي و ب�ا وجود 
تأكيدات قاطعانه  و چندين باره وزير بهداشت 
بر ممنوعيت س�فرهاي نوروزي، س�تاد ملي 
مقابل�ه با كرونا در جلس�ه روز گذش�ته خود 
تنها به ممنوعيت س�فر به ش�هرهاي داراي 
وضعيت قرمز و نارنجي بس�نده كرد و بنا شد 
تا س�فرهاي ضروري به ش�هرهاي زرد و آبي 
با رعايت پروتكل هاي بس�يار س�ختگيرانه 
برقرار باش�د. در عين ح�ال رئيس جمهور و 
سخنگوي س�تاد ملي مقابله با كرونا از مردم 
»خواهش« كردند تا حد امكان به سفر نروند. 
 تدبير دولت براي س��فر نوروزي در اوج نگراني 
از ش��عله ور ش��دن پيك چهارم كرونا آن هم از 
ن��وع انگليس��ي اش، »خواهش« از م��ردم براي 
پرهيز از سفر بود نه ممنوعيت قاطعانه اي كه در 

صحبت هاي وزير بهداشت شاهد آن بوديم! 
اين در حالي است كه تاخت و تازه كرونا در كشور 
همچنان ادامه دارد. طبق آخرين گزارش وزارت 
بهداش��ت، در ٢۴ س��اعت منتهي به روز شنبه 
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ٢۱٢ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵٢۷ نفر از 
آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران 

كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۶۸۱ هزار 
و ۶۸٢ نفر رس��يد. در همين زم��ان، ۸٢ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به ۶۰ هزار و ۵۹۴ نفر 
رس��يد. تا كنون يك ميليون و ۴۳۵ هزار و ۳۵۷ 
نفر از بيم��اران بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۳ هزار و ۷۸۴ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 

ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
  ش�يب تند ش�يوع و بس�تري در برخي 

استان ها 
در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳٢ شهرستان 
نارنجي، ٢۵۱ شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان 
آبي هستند. همچنين ش��هرهاي آبادان، اهواز، 
بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، 
رامهرمز، شادگان، شوش��تر، كارون و هويزه در 
وضعيت قرمز قرار دارند.  به گفته س��يما سادات 
الري، سخنگوي وزارت بهداشت، نمودار موارد 
مثبت بستري روزانه در برخي استان هاي كشور 
رو به افزايش اس��ت. ب��ه طوري كه در اس��تان 
خوزستان شاهد شيب بسيار تند موارد بستري 
روزانه و در اس��تان هاي چهارمح��ال بختياري، 
قزوين و البرز شاهد ايجاد روند افزايشي در موارد 

بستري بيماران مبتال به كوويد  ۱۹ هستيم. 
وي افزود: »در هفته گذشته بيشترين موارد بروز 
موارد مثبت بس��تري به ترتيب در اس��تان هاي 
خوزس��تان، مازندران و چهارمحال بختياري و 
بيش��ترين ميزان بروز موارد مرگ و مير ناش��ي 
از كوويد ۱۹ به ترتيب در استان هاي خوزستان، 

مازندران و سمنان گزارش شده است.«

  گ�ردش وي�روس انگليس�ي در اكث�ر 
استان ها

عليرضا رئيسي، س��خنگوي س��تاد ملي مقابله 
با كرونا هم ب��ا تأكيد بر اينكه گ��ردش ويروس 
انگليس��ي در اكثر اس��تان ها اتفاق افتاده است، 
افزود: »استان خوزستان وضعيت متفاوتي دارد 
و همچنان روند بيماري صعودي است و ميزان 
بيماران افزايش يابنده اس��ت و تع��داد بيماران 
بستري باالست و به دنبال آن مرگ و ميرها هم 

قطعاً باالست و شايد باالتر هم برود.«
رئيس��ي اس��تان چهارمحال و بختياري را ديگر 
استاني معرفي كرد كه درباره آن نگراني دارند و 
گفت: »گرچه هنوز خيلي موارد بيماري افزايش 
نيافته اس��ت، اما نش��انه هايي مي بينيم كه نياز 
است دقت بسيار بيش��تري در مورد اين استان 
انجام شود كه مبادا درگير ويروس جهش يافته 
و انگليسي شود و اين ويروس جايگزين ويروس 
ووهان شود و درگيري را باالتر برد. البته گردش 
ويروس در س��طح كش��ور گزارش شده وگرچه 
موارد غالب هنوز همان ويروس قبلي اس��ت، اما 
با توجه به قدرت سرايت باالي ويروس انگليسي 
خطر جايگزين ش��دن آن با ويروس قبلي وجود 
دارد.« به گفته وي همچنين در مورد استان هاي 
قزوين و همچنين تا حدودي اس��تان البرز بايد 

مراقبت بيشتري شود. 
  مسافرت ضروري به شهرهاي زرد و آبي 

با پروتكل هاي بسيار سختگيرانه
رئيسي در ادامه با اشاره به مصوبات ستاد كرونا 
براي تعطيالت نوروز افزود: » همانطور كه قبالً هم 
وزير بهداشت تأكيد كردند، سفرها مي تواند بسيار 

خطرناك باشد و منجر به انتقال ويروس شود و 
اين ويروس جهش يافته كه قدرت سرايت بااليي 
دارد، اگر از استاني به استان ديگر جابه جا شود، 
قطعاً مي تواند آن استان را درگير كند و اگر اين 
سفرها اتفاق بيفتد، اس��تاني كه اكنون وضعيت 
باثباتي دارد، مي تواند قطعاً وضعيتش بدتر شود 
و موج جديدي ش��كل بگيرد. « سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا با بيان اين توضيحات از مردم 

خواست تا حد امكان سفر نروند. 
به گفته وي اگر س��فري انجام نش��ود مي توانيم 
امس��ال را با ش��رايط ثابتي بگذرانيم و از س��ال 
آينده كه بحث واكسيناس��يون كامل تر مي شود 
و قطعاً سال هاي بعد مي توانيم تعطيالت بهتري 
داش��ته باش��يم، آن هم همراه با عزيزان مان در 
كنار يكديگر. اما س��فرهاي چن��د روزه، ممكن 
است موجب ش��ود تا عزيزان مان ديگر در كنار 
ما نباش��ند.  رئيس��ي ادام��ه داد: »در عين حال 
به رغم صحبت هايي كه ش��د در س��تاد ملي هم 
بحث ش��د و نظر عزي��زان بر اس��اس مصوبه اي 
كه در س��تاد داش��تيم، اين بود كه در شهرهاي 
قرمز و نارنجي سفر كاماًل ممنوع شود و در ساير 
ش��هرها اعم از زرد و آبي با رعايت پروتكل هاي 
بسيار س��ختگيرانه بتوانند س��فرهاي ضروري 
خودشان را انجام دهند. البته ما همچنان تقاضا 
داريم كه از سفر اجتناب و سفرهاي غيرضرور را 
تحمل كنند و امسال ممنوع باشد. البته بر اساس 
مصوبه اي كه هست در شهرهاي قرمز و نارنجي 
كاماًل ممنوع است و در ساير شهرها هم با رعايت 
شيوه ها و پروتكل هاي سختگيرانه بتوانند به سفر 

ضروري شان برسند.«
 روحاني: سفر برويد ولي مراقب باشيد!

حجت االسالم و المسلمين حس��ن روحاني در 
جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا، با بيان اينكه 
براي مردم س��خت اس��ت كه امس��ال به س��فر 
نروند، گفت: »مردم بدانند اين خواهش و نكته اي 
كه مطرح مي شود براي س��المت آنان است و نه 
چيز ديگر. نرفتن س��فر بهتر از رفتن است. حاال 
اگر كساني اصرار دارند كه سفر بروند يا براي شان 
واجب است بايد خيلي پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت كنند.«
وي خواس��تار ش��كل گيري بس��يج عموم��ي 
همگاني در استان هاي مقصد گردشگري، مانند 
مشهدالرضا، ش��مال، جنوب و شهرهاي بزرگي 
مانند اصفهان و شيراز و شد تا براي حفظ فاصله ها 
و پروتكل ها در كنار دريا، مناظر و جاهاي ديدني 

مراعات شود. 
  انتخاب با شماست؛ سفر يا سالمت؟!

 همانطور كه وزير بهداشت بارها گفته دست اين 
وزارتخان��ه از تصميم گيري ها و سياس��تگذاري 
كوتاه است و تنها ابزارسازي »خواهش« از مردم 
براي پرهيز از سفر هاست. حاال صرفنظر از چرايي 
همراهي نكردن ستاد ملي مقابله با كرونا با وزارت 
بهداش��ت براي ممنوعيت قاطعانه سفر در ايام 
نوروز، اين خود ما هس��تيم كه بايد بين س��فر و 
س��المت يكي را انتخاب كنيم؛ چراكه با شرايط 

كنوني اين دو مقوله جمع پذير نيستند. 
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سازمان انرژي اتمي با توليد تيتانيوم كه پركاربرد ترين فلز در پزشكي و صنعت فضايي است، ساالنه صدها ميليون دالر صرفه جويي براي كشور ايجاد كرد

توليدتيتانيومتازهتريندستاوردمحققانانرژيهستهاي

اختالف سفري ستاد و نمکي و روحاني!
سفربهمناطقزردوآبيآزاداستاماخواهشاًسفرنرويد!

پژوهشگران عرصه 

عليرضا سزاوار
انرژي هس�ته اي   گزارش  2

دهه�ا  س�االنه 
دس�تاورد در حوزه ه�اي مختلف پزش�كي، 
كش�اورزي و صنعتي براي كش�ور به ارمغان 
مي آورند. تازه ترين دستاورد محققان انرژي 
اتم�ي، تولي�د تيتانيوم براي كش�ور اس�ت. 
بيش�ترين كارب�رد تيتاني�وم در پزش�كي و 
به خصوص دندانپزشكي براي ايمپلنت و ريشه 
درماني اس�ت. س�اخت اندام هاي مصنوعي، 
درمان برخ�ي بيماري هاي پوس�تي و توليد 
برخي دارو ها از كاربردهاي مهم تيتانيوم است. 
با همت و تالش متخصصان انرژي هس��ته اي، 
روز گذشته نخستين قرارداد فروش ميلگردهاي 
تيتانيوم پزشكي از سوي سازمان انرژي اتمي با 
شركت هاي توليد ايمپلنت هاي ارتوپدي منعقد 
ش��د. بدين ترتيب، اي��ران در زمره كش��ورهاي 

توليدكننده فلز تيتانيوم قرار گرفت. 
كش��ورهاي انگشت ش��ماري در جهان به توليد 
تيتانيوم مشغول هستند. اياالت متحده، ژاپن و 
روسيه بزرگ ترين توليد كننده و صادر كننده اين 
فلز بسيار با ارزش هس��تند. ايران ساالنه حدود 
۳۰۰ ميليون دالر ب��راي واردات تيتانيوم هزينه 
مي كرد كه حاال چنين مبل��غ كالني را مي تواند 

صرفه جويي كند. 
 برگ زريني ب�ر افتخارات دانش�مندان 

گمنام صنعت هسته اي
تيتانيوم يك فلز نقره اي رنگ است كه به شدت 
در برابر خوردگي مقاوم است. بيشترين كاربرد 
تيتانيوم در حوزه درماني است. ساخت اندام هاي 
مصنوعي ب��دن، توليد ايمپلنت دن��دان، درمان 
ريش��ه دندان، توليد ماده پر كننده دندان براي 
عصب كشي، درمان برخي از بيماري هاي پوستي، 

ايمپلنت جراحي مغز و ستون فقرات از مهم ترين 
كاربردهاي تيتانيوم در پزشكي است. 

آنطور كه خبرگزاري ف��ارس گزارش داده، براي 
نخس��تين بار نمونه هاي اوليه ش��مش تيتانيوم 
ايراني با آناليز منطبق بر اس��تانداردهاي بسيار 
سختگيرانه پزش��كي توليد و موفق به گذراندن 
مراحل مختل��ف كنترل كيفيت ش��د. اين مهم 
برگ زرين ديگري بر افتخارات دانشمندان گمنام 
صنعت هسته اي است و نش��ان داد كه تالش و 
پش��تكار اين متخصصان در رس��يدن به اهداف 

بزرگ پايان ندارد. 
اس��تفاده گس��ترده از فلز تيتاني��وم و آلياژهاي 
آن به واس��طه ويژگي هاي منحصر به فردي كه 
دارد؛ در خالل ۵۰ سال اخير رشد بسيار زيادي 
داش��ته  و اين فلز را در زمره فلزات اس��تراتژيك 

قرار داده است. 
گس��ترش بس��يار زياد صنعت تيتانيوم مرهون 

خواص عالي مكانيكي نس��بت به چگالي يا جرم 
پايي��ن آن ) ۵۵ درص��د وزن آه��ن ( و مقاومت 
عالي آن در برابر خوردگي است كه گزينه بسيار 
مناس��بي جهت استفاده در بس��ياري از صنايع 

همچون هوا و فضا و پزشكي است. 
 تيتانيوم خال��ص، تيتانيوم گري��د ۵، تيتانيوم 
گريد ۵ پزش��كي يا به اصطالح گري��د ٢۳، آلياژ 
تيتانيوم پاالديوم و تيتاني��وم گريد ۱٢ در زمره 
پر مصرف ترين ها در اين زمينه است. در مواردي 
همچون ساخت انواع ايمپلنت، دستگاه تنظيم 
ضربان قلب، جايگزين مفاصل ران يا زانو و به طور 
كلي به عنوان پروتز از اين فلز استفاده مي شود. 

امروزه فلز تيتانيوم به عنوان يك فلز استراتژيك 
در موتور و ساختمان داخلي هواپيما، تجهيزات 
حمل و نقل، صنايع ش��يميايي، واحدهاي مولد 
برق، صناي��ع آلياژي، س��اخت زي��ر دريايي ها، 
كارخانه هاي ساخت مواد شيميايي، دستگاه هاي 

خنك كننده نيروگاه هاي اتمي و حرارتي و دهها 
مورد ديگر كاربرد دارد. 

 تولد فلز قرن در پژوهشگاه علوم و فنون 
هسته اي 

مصرف عمده دي اكس��يد تيتاني��وم در صنايع 
رنگ سازي به عنوان رنگدانه مي باشد و همچنين 
اين ماده در صنايع س��راميك، پالستيك، كاغذ 
و الكترونيك كاربرد دارد. مص��رف اين ماده در 
كشورهاي پيشرفته تقريباً ۱۰ برابر كشورهاي 

در حال توسعه است. 
فلز تيتانيوم به دليل مزايايي كه دارد به فلز قرن 
شهرت يافته اس��ت. تيتانيوم پس از نيكل گران 
قيمت ترين فلز اس��ت. جالب اينكه در ايران دو 
معدن تيتانيوم كهنوج در اس��تان كرمان و قره 
آقاج در اروميه از ذخاير عظيم س��نگ تيتانيوم 
برخوردار هستند، اما تاكنون استراتژي مشخص 
و مدوني براي توليد تيتانيوم از اين معادن تدوين 
نشده است. اين كم كاري را اكنون محققان انرژي 

هسته اي براي كشور جبران كرده اند. 
از بدو تأسيس پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 
در س��ال ۱۳۸۵، محققان حوزه انرژي هسته اي 
هر سال در توليد موادي براي حوزه هاي پزشكي 
در حال ركورد زني هستند كه تازه ترين آن همين 

تيتانيوم است. 
پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي پيشرو در زمينه 
پژوهش، توس��عه و توليد انواع رادي��و داروهاي 
تش��خيصي و درماني براي انواع بيماري هاست. 
رادي��و داروها با هم��كاري دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي كش��ور تحت آزمون هاي باليني قرار 
گرفته و در نهايت در فهرست دارويي كشور وارد 
شده اند. اين دستاوردها منجر به رفع نياز كشور 
براي واردات بسياري راديو داروها و رفع معضالت 

دارويي شده است. 

 رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام از افتتاح ۱۰۰ مدرسه بركت 
خبر داد و گفت: مجموعه مدارس��ي كه در سال ۹۹ افتتاح شده حدود 

٢۵۰ مدرسه است. 
  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از پخش سريال 
»نون خ ۳« بامحتواي مديريت پسماند در نوروز خبر داد و گفت: تمركز 
اصلي پيام هاي آموزشي ارائه شده در اين سريال بر موضوعاتي چون عدم 
رهاسازي پسماندهاي پالستيكي در طبيعت، استفاده كمتر از ظروف 

يكبار مصرف و تفكيك و كم حجم سازي پسماندها استوار است. 
  مسعود ورمزياري، عضو ش��وراي سالمت كش��ور گفت: ترسي كه 
همه پزش��كان با آن مواجهند، اعالم عمومي درگيري كودكان در فاز 
دوم كوويد ۱۹ است و اين در حالي  اس��ت كه در كشور ما بيمارستان 
و تجهيزات الزم براي كودكان بسيار كم است و عماًل يك فاجعه بروز 

مي كند. 
  وزير كشور با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواستار در اولويت قرار 
دادن رانندگان حوزه حمل و نقل عمومي پ��س از كادر درمان جهت 

تزريق واكسن كرونا شد. 
  معاون امورفني وعمراني شهرداري تهران درباره پروژه باغ راه كه در 
بين دو منطقه ۱۷ و ۱۸ قرار دارد، گفت: باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س( 
در اصل احداث پاركي به طول ۹ كيلومتر روي قطار تهران تبريز است 
كه در چند سال پيش به زير زمين منتقل شده و اين پروژه در واقع ۵۴ 
هكتار باز آفريني فضاي شهري است كه صرفاً تبديل به فضايي فرهنگي، 

ورزشي و با بهره گيري از مسائل فرهنگي محيط پيراموني است. 

رئيسي:تغيير كاربري غيرقانوني اراضي
به هيچ عنوان مجاز نيست

رئيس قوه قضائيه گف�ت: تغيير كاربري اراضي خ�الف قانون چه 
از ناحيه افراد حقيق�ي و چه از ناحيه افراد حقوقي مجاز نيس�ت. 
رئيس قوه قضائيه پس از كاشت نهال در سخناني با اشاره به تأكيدات 
مقام معظم رهبري پيرامون موضوع گسترش فرهنگ درختكاري گفت: 
به تأسي از رهبر معظم انقالب اس��المي كه همواره مردم، مسئوالن و 
دستگاه هاي كشور را به درختكاري، توسعه فضاي سبز و حفظ زيست 
امروز توصيه كرده اند، به عنوان دس��تگاه قضايي كشور وظايف مهمي 
بر عهده داريم.  رئيسي با اش��اره به مسئوليت همه دستگاه هاي كشور 
در خصوص حفظ محيط زيست و منابع طبيعي كشور گفت: دستگاه 
قضايي در حوزه نظارت و قضاوت پيرامون حفظ محيط زيست و منابع 
طبيعي مس��ئوليت مهمي بر عهده دارد.  رئيس دستگاه قضا در ادامه 
از محيط زيس��ت، جنگل ها و منابع طبيعي كش��ور به عنوان ذخاير و 
گنجينه هاي ملت ياد كرد و گفت: امروز حفظ اين ذخاير و گنجينه ها 
وظيفه همگان است.  وي سپس با تأكيد بر اينكه تعرض به جنگل ها، 
محيط زيس��ت و منابع طبيع��ي از ناحيه هيچ كس ب��ا هيچ توجيهي 
پذيرفتني نخواهد بود، افزود: تغيير كاربري اراضي خالف قانون چه از 

ناحيه افراد حقيقي و چه از ناحيه افراد حقوقي مجاز نيست. 
رئيس دستگاه قضا ضمن تأكيد بر لزوم رعايت دقيق انضباط در تغيير 
كاربري اراضي گفت: كميسيون هاي مس��ئول در اين زمينه بايد كار 
را به نحو قانوني انج��ام دهند تا از اين طريق افراد و دس��تگاه هايي كه 
خالف قانون و با نفوذ و قدرت س��ازماني، قصد تغيير كاربري اراضي را 
دارند، شناسايي شوند؛ تغيير كاربري از سوي يك سازمان اداري در يك 
شهرس��تان بدون اخذ مجوزهاي قانوني پذيرفتني نيست.  رئيسي با 
تأكيد بر لزوم سرزنش و پيگيري تخلف شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 
متخلف در حوزه تغيير كاربري اراضي، به تمام سازمان ها و دستگاه هاي 
اداري كش��ور توصيه كرد كه بيش و پيش از ديگران خود را نسبت به 
حفظ محيط زيست، رعايت قوانين و مقررات در حوزه تغيير كاربري ها 
از جمله تغيير كاربري اراضي كشاورزي به فضاهاي غير كشاورزي اعم 

از فضاهاي مسكوني، اداري و خانه هاي سازماني موظف بدانند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

قلع وقمع 62 ساخت و ساز  غيرقانوني  در لواسان آغازشد 

تخريب 6 ويالي متهم فراري
 پرونده طبري در كالك 

و  62 س�اخت  رأي كميس�يون م�اده ص�د، تخري�ب  ب�ا   
س�از هاي غيرقانون�ي در لواس�ان آغاز ش�د كه ش�ش ويالي آن 
متعل�ق ب�ه مته�م ف�راري500 ه�زار ي�وروي پرون�ده طب�ري 
مع�اون اجراي�ي س�ابق دفت�ر رياس�ت ق�وه قضائي�ه اس�ت . 
حوزه قضايي بخش لواس��انات اعالم كرد: تخريب ۶٢س��اخت و ساز  
غيرقانوني در اراضي معروف به كالك در لواس��ان آغاز شده است. اين 
اراضي داراي كاربري كشاورزي و باغي بوده و در مكاني خارج از محدوده 
قانوني شهر و در حوزه آبريز سد لتيان و مشرف به اين سد كه هرگونه 

ساخت و ساز برابر ضوابط و مقررات ممنوع است، واقع شده است. 
 در اطالعيه روابط عمومي حوزه قضايي لواسانات آمده است: متأسفانه 
عده اي در اين اراضي با سوءاستفاده و برقراري روابط ناسالم به ساخت 
و ساز اقدام كرده و با توجه به آراي قطعي ديوان عدالت اداري مبني بر 
اعاده اراضي به وضع سابق، تخريب و قلع و قمع ساخت و ساز ها از روز 
گذشته آغاز شده و تا تخريب همه پالك هاي غير مجاز به صورت قطعي 
صورت خواهد گرفت.  اين اطالعيه از اس��تمرار جلس��ات كميسيون 
ماده ۱۰۰ ش��هرداري به منظور ابطال پروانه هاي ساخت و ساز در اين 

پالك هاي ثبتي حاكي  است. 
 در منطقه كالك ۶٢ پروانه س��اخت و ساز صادر شده است كه با توجه 
به رأي ديوان عالي كشور، ش��هرداري ملزم به ابطال پروانه ها گرديد و 
آراي كميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر تخريب صادر شده است و جلسات 
كميسيون ماده ۱۰۰ در خصوص تخريب ساخت و ساز هاي غيرمجاز 
ادامه دارد.   بر اساس اطالعيه حوزه قضايي لواسان، افراد با سوءاستفاده 
از قدرت و ثروت ساخت و ساز هايي مازاد بر صدور پروانه داشته اند كه 
كميسيون ماده ۱۰۰ رأي بر تخريب اين ساخت و ساز ها صادر كرده و 
ديوان عدالت اداري نيز اين رأي را تأييد كرده و در مرحله اول ساخت و 
ساز هاي مازاد تخريب مي شود و قطعاً اين اقدام تا مرحله اي كه اراضي 

به كاربري كشاورزي برگردد، پيگيري خواهد شد. 
بر اساس اعالم حوزه قضايي لواسانات ، ش��ش پالك  در حال تخريب 
متعلق به حس��ن نجفي متهم فراري در پرونده طبري است؛ بنابراين 
گزارش، حسن نجفي متهم رديف دوم پرونده اكبر طبري معاون اجرايي 
سابق حوزه رياست قوه قضائيه بود كه با دستگيري متهم اصلي پرونده 
به خارج از كشور متواري شد و به مشاركت در تشكيل شبكه چند نفري 
در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اكبر طبري و پرداخت رشوه به غالمرضا 
منصوري قاضي وقت اجرايي لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار يورو، متهم است 

و هنوز اطالعاتي از او در دست نيست. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر ش�اعر هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
بزنگاه هاي آرامش ش�كن جامعه را ش�ناخته، آرامش آفريني 

كنيد. اشعارتان نويد بخش فرداي بهتر باشد. 
مردم را به ياد خدا، بازگشت به فطرت و طبيعت، هنر، اصالح، 

سازندگي و كارآفريني دعوت كنيد. 
نوآوري داشته باشيد. به تعبير كليم كاشاني اگر بساط سخن 

كساد است، شيوه تازه كنيد تا به چشم خريدار آيد. 
ستم ستيز باشيد؛ تيرگي را برنتابيد و روح اعتراض در اشعارتان 

موج بزند. 
نقش�ه راه داش�ته باش�يد. از وقايع اتفاقي�ه دور نيفتي�د و با 

شاخك هاي قوي جريانات جامعه را رصد كنيد. 
با يادآوري مس�ئوليت ها پرده از زيبايي ها برداشته، نيش را با 

نوش همراه كنيد. 
. . . و سخن آخر آنكه از جامعه خويش جلوتر باشيد. نزار قباني 
مي گويد: »ش�اعر اس�بي اس�ت كه پيش از وقوع زلزله شيهه 

مي كشد!«
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تنها دانشگاه صنعتي شرق كشور
 در مسلخ طرح آمايش دانشگاهي !

اجراي ط�رح آماي�ش آم�وزش عال�ي در ماه ه�اي پايان�ي عمر 
دولت ب�ا ش�تاب، عجل�ه و ب�دون كار كارشناس�ي در قالب يك 
نام�ه اداري از باال به پايي�ن، اعتراضات زيادي برانگيخته اس�ت.  
طبق طرح آمايش تعداد دانش�گاه هاي كش�ور با ه�دف افزايش 
كيفيت آموزش�ي ك�م مي ش�وند، اما س�رگرداني دانش�جويان و 
كمب�ود اعتب�ارات پژوهش�ي از عواق�ب اي�ن ط�رح اس�ت. 
اجراي مصوبه س��ال ۹۴ ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ب��ا نام طرح 
آمايش آموزش عالي، قرار اس��ت امسال دانش��گاه هاي مختلفي را به 
حاشيه بكشاند. طرح آمايش عالي در قالب س��اماندهي به دانشگاه ها 
شروع به تجميع مؤسسات آموزشي كرده، تصميمي كه به زعم برخي 
صاحبنظران و نمايندگان مجلس كارشناسي شده نيست و مخالفاني 
هم دارد.  تاكنون در ۹ استان ديگر هم طرح آمايش آموزش عالي ابالغ 
شده است. براس��اس اين طرح كه به دنبال س��اماندهي آموزش عالي 
است، تعداد دانشگاه هاي كشور كم مي شود.  به گفته شريعتي نياسر، 
معاون آموزشي وزير علوم، سياس��ت تجميع و ادغام از موارد ضروري 
طرح آمايش آموزش عالي است كه دانشگاه هاي كوچك طبق آن بايد با 
يكديگر ادغام شوند و يك دانشگاه بزرگ و توانمند را تشكيل دهند. اين 
طرح مي تواند به استفاده بهتر كشور از ظرفيت هاي دانشگاه كمك كند.  
در راستاي ادغام و تجميع دانشگاه ها بيان شده است كه هيچ مؤسسه 
آموزش عالي منحل نخواهد شد؛ مؤسساتي كه استاندارد كافي ندارند، 

شناسايي شده و زيرمجموعه يك دانشگاه قرار مي گيرند. 
طرح ساماندهي آموزش عالي از اولويت هاي مهم وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري است. چشم اندازي كه براي اين طرح در نظر گرفته شده است 

بيش از دو سال از زمان اجراي آن خواهد بود. 
 به گفته دولتي، مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي در وزارت علوم، 
هر چقدر در يك كشور توسعه كمي مراكز دانشگاهي، بيش از حد بوده 
و توسعه مناس��ب صورت نگرفته باش��د، اصالح آن نيز زمان بر خواهد 
بود؛ مي توان زمان را يكي از بازو هاي اصلي اجرايي اين طرح دانست به 

شرطي كه در ظرف آن بهترين حركت ها ديده شود. 
طرح آمايش آم��وزش عالي در نخس��تين گام گريبان تنها دانش��گاه 
صنعتي شرق كشور يعني دانشگاه صنعتي بيرجند را گرفته است. اوايل 
اسفندماه  امسال بود كه شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي 
براساس مصوبه   شوراي  عالي انقالب فرهنگي الحاق دانشگاه صنعتي 
بيرجند به دانش��گاه بيرجند با عنوان »دانش���گاه بيرجند - پرديس 
  صنعتي بيرجند« را تصويب كرد.   اكنون بسياري از كارشناسان ادغام 
دانشگاه صنعتي بيرجند در دانشگاه بيرجند را غيركارشناسي و عجوالنه 
مي دانند كه خسارات جبران ناپذيري به آموزش عالي خراسان جنوبي 
وارد مي كند و از دولت مي خواهند در ماه هاي پاياني عمر دولت، دست 
از اين اقدام شتابزده بردارد.  دانشگاه صنعتي بيرجند از سال ۱۳۸۶ از 
يك نقطه ابتدايي با ظرفيت ها و امكانات محدود شروع به فعاليت كرد و 
اكنون  داراي حدود ۷۰ عضو هيئت علمي از بهترين دانشگاه هاي كشور 

و ٢هزارو۵۰۰ دانشجو مشغول به تحصيل است. 
فيروزآبادي، رئيس سابق دانشگاه صنعتي بيرجند نيز در اين باره گفت: 
بسيار كار اش��تباهي اس��ت چون زحمت هاي فراواني براي ايجاد آن 
كشيده شد. وي تصريح كرد: مسئوالن ذيربط اگر تمايل به اجراي طرح 
آمايش دارند چرا در ابتدا از استان هاي برخورداري مانند تهران و مشهد 
شروع نكرده اند. به گفته وي اجراي اين طرح نه تنها هيچ سودي براي 
دانش��گاه بيرجند ندارد، بلكه همه آن ضرر است و اين طرح به صورت 

منطقه اي بررسي و كارشناسي نشده است. 
اكنون عالوه بر دانش��جويان، رؤساي دانش��گاه هاي خراسان جنوبي، 
نمايندگان مجلس و استاندار اين استان هم نسبت به ابالغ يكباره طرح 
آمايش نگران هس��تند، اما س��ؤال مهمي كه مطرح مي شود، اين است 
كه برنامه ريزي وزارت علوم ب��راي جلوگيري از تبعات اجتماعي ادغام 

دانشگاه ها چيست؟

مهدی مريزاد |  فارس

پاسخ به »جوان« 

مترو: افزايش قيمت بليت نداشتيم
شركت بهره برداری راه آهن ش��هری تهران و حومه در پاسخ به مطلب 
روزنامه جوان مورخ ۱۳۹۹/۱٢/۱۱ صفحه ۳ با عنوان »كس��ر هزينه 
اضافه از بليت مسافران مترو« اعالم كرد: ضمن تشكر از مسافر گرامی 
و همچنين س��پاس از آن روزنامه وزين به خاطر انعكاس ديدگاه   ها و 
نقطه نظرات خوانندگان و ظرفيت  ايجاد شده جهت تعامل و پاسخگويی 
به شهروندان و مسافران محترم، به اطالع می رساند مبالغ كسر شده از 
اعتبار كارت بليت مسافران مترو توسط شورای اسالمی شهر تهران و 
براساس مصوبه تعيين قيمت بليت مترو در سال ۱۳۹۹ بوده و هيچ گونه 
افزايش��ی تا اين لحظه در انواع بليت مترو ايجاد نشده است. اما طبق 
سنوات گذشته قرار است به زودی تغييراتی در اين زمينه اعالم گردد. 
لذا برای پيگيری مشكل مطرح شده، از اين مسافر گرامی درخواست 
می شود با در دست داشتن شماره س��ريال كارت خود جهت گزارش 
كاركرد كارت، به يكی از سه ايستگاه متروی تهران صادقيه، تئاتر شهر 

و جانبازان مراجعه كند. 
جوان: ضمن تشكر از پيگيری پيام های مردمی، مشخص شد  موضوع 
كسر هزينه اضافی از بليت مسافر مترو مربوط به مخدوش بودن كارت 
بليت متروی مسافر بوده كه موضوع از س��وی مسئوالن مترو در حال 

رفع است. 


