
اصفهان، يزد، چهار محال و بختياري و خوزستان 
ح�ال و روز آبي ش�ان خ�وش نيس�ت! كاهش 
بارندگي ها سرچشمه هاي زنده رود را در استان 
چهار محال و بختياري خش�ك كرده اس�ت. نه 
كوهرنگ مانند گذشته چش�مه اي خروشان از 
آب دارد و ن�ه غار يخي و نه چش�مه ديمه؛ تمام 
سرش�اخه هاي زاينده رود خ�ود در قحطي آب 
به س�ر مي برند و نمي توانند لب هاي خشكيده 
اين رود چندين هزار ساله را سيراب كنند. حاال 
در بحبوحه بحران آب و در حالي كه كشاورزان 
اصفهاني در توافق با مسئوالن استاني به تجمع 
اعتراضي خود در بس�تر خش�ك زاين�ده رود 
پايان داده بودند، ش�امگاه پنج ش�نبه دو چادر 
كش�اورزان مورد تعرض عده اي ق�رار گرفت و 
ويدئوي آتش گرفتن آنها در فضاي مجازي پخش 
ش�د. صداي اعتراضات آبي اهالي چهار محال و 
بختياري هم بلند شده و از سوي ديگر در اصفهان 
هم خط لوله انتقال آب به يزد را مورد تعرض قرار 
دادند و حاال در برخي از مناطق اين استان كويري 
با تانكر به م�ردم آب مي رس�انند. خالصه كالم 
اينكه مشكل آب جدي اس�ت و دولت براي حل 
اين بحران موظف است گزارش عملكرد خود را 
به شكلي شفاف بيان كنند. بسنده كردن به اعالم 
ميزان آب پش�ت س�رها و تعداد روزهاي باقي 
مانده از ذخيره آبي نه فقط راهكار نيست، بلكه 
مي تواند مردم را دچار دلهره بيشتري كند. بايد 
تا آغاز دوباره بارش ها براي تأمين آب كاري كرد 
و اگر بناست صنايع استان يزد و اصفهان تا آغاز 
دوباره بارش ها تعطيل ش�وند بايد هر چه زودتر 
در اين باره تصميم گرفته و اطالع رس�اني شود. 
 اصفهان، چهار محال و بختياري، خوزستان و يزد، 
چند سالي مي شود كه با تنش آبي روبه رو هستند. 
كم بارش��ي، مديريت غلط بيش از چهار دهه اي و 
برنامه ريزي هاي محلي به جاي نگاه هاي بلندمدت 
ملي، باعث شده است چشمه هاي اصلي زاينده رود 
در چهار محال و بختياري مانند كوهرنگ، غار يخي 
و چشمه ديمه نفس هايشان به شماره بيفتد و همه 
اينها دست به دس��ت يكديگر بدهد تا زاينده رود 
خشك شود و اين خشكي نگراني هايي را در حوزه 
آبريز كارون در خوزستان به وجود آورده و تنش آبي 
بين مردم اصفهان و مردم يزد را هم موجب ش��ده 
است تا جايي كه لوله انتقال آب به يزد در اصفهان 
از سوي برخي افراد قطع و موجب شد تا در مناطقي 
از يزد با تانكر آبرس��اني كنند. ماجراي اعتراضات 
دنباله دار كشاورزان ش��رق اصفهان به كم آبي هم 
در حالي كه مي رفت به پايان برسد و با توافق ميان 
كشاورزان و مسئوالن استاني چادرهاي معترضان 
در حال جمع شدن بود، به يكباره چند چادر آتش 
گرفت تا مسير مطالبات آبي كشاورزان را تغيير دهد. 
تمام اين ماجراها را اگر از افقي وسيع تر نگاه كنيد 
فقدان گزارشات روشن مسئوالن از اقدامات انجام 
شده باعث شده تا مردم با بي اعتمادي به مديريت 
كالن كشور خودش��ان وارد عمل ش��وند و برخي 
سوء استفاده ها هم در اين بين شكل بگيرد. مردم 
استان هاي بحران زده يزد، اصفهان، چهار محال و 
بختياري و خوزستان بيشتر از اينكه بخواهند بدانند 
آب سدهاي منتهي به حوزه آبريز زاينده رود تا چند 
روز ديگر نيازهاي منطقه را پاسخ مي دهد، نيازمند 
دانس��تن اقدامات انجام ش��ده براي مديريت اين 
بحران هستند و انتظار دارند اگر بناست تا صنايع 
يزد و اصفهان براي مديريت مصرف آب تا زمان آغاز 
بارش ها تعطيل ش��ود، همين حاال براي اين مهم 

تصميم گرفته و اطالع رساني شود. 
   پايان تجمع كشاورزان و آغاز تنش زايي از 

سوي گروهي كه كشاورز نيستند!
تجمعات كش��اورزان اصفهاني دو هفته اي به طول 
انجاميد و سرانجام با توافق بين كشاورزان و مسئوالن 

استاني و با صدور بيانيه اي پايان يافت. 

در اي��ن توافق آمده اس��ت:  كميته اي متش��كل از 
استانداري، جهاد كشاورزي، آب منطقه اي و صنف 
كشاورزان براي پيگيري امور مربوط به كشاورزان 
داخل اس��تان از جمله مصوبات كارگروه سازگاري 
با كم آبي، ش��وراي عالي آب و ش��وراي هماهنگي 
زاينده رود با دستور استاندار تشكيل و گزارش ها به 

صورت مستمر به استاندار ارائه شود. 
در ادامه اين توافق آمده است: پيگيري هاي فرااستاني 
پيرامون مصوبات كارگروه سازگاري با كم آبي، شوراي 
عالي آب و ش��وراي هماهنگي زاينده رود در اسرع 
وقت آغاز و طي بازه هاي سه ماهه، نتايج به استاندار 
و كشاورزان ارائه شود. تاريخ هاي پيشنهادي مورد 
اجماع كشاورزان براي بازگش��ايي آب با اعالم نظر 
كميسيون متشكل از جهاد كش��اورزي و صنف به 
استانداري و ش��ركت آب منطقه اي، مطابق با نظر 
اين كميس��يون و با رعايت خط قرمز آب شرب آب 

را رها كند. 
در بخش ديگري از اين توافق گفته شده اس��ت: به 
منظور پرداخت خس��ارت به كش��اورزان، سازوكار 
مناس��ب، با محوريت سازمان جهاد كش��اورزي و 
مشاركت صنف در اسرع وقت طراحي و اجرا شود؛ 
موضوع پروژه پساب فاضالب اصفهان و اعتبار مورد 
نياز توسط استاندار محترم پيگيري شود و به مرحله 

اجرا در آيد. 
عالوه بر اين، در اين توافق تأكيد شده است: مصوب 
شد تا ساعت ۴ بامداد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ چادرهاي 
مستقر در كنار پل خواجو جمع آوري شود و تجمع 

انجام شده پايان يابد. 
در پايان اين توافق خاطرنش��ان شده است: گزارش 
پيش��رفت موارد فوق الذكر به صورت ۱۵ روز يكبار 

توسط مسئوالن اطالع رساني شود. 
كشاورزان اصفهان هم در بيانيه اي با اشاره به توافق 
انجام شده بين نمايندگان كش��اورزان و مسئوالن 
استاني از پايان تجمع كش��اورزان در بستر خشك 

زاينده رود خبر دادند. 
در اين بيانيه تأكيد شده اس��ت: » طبيعي است كه 
اجراي مسائل و درخواست هاي نه گانه كشاورزان 

حداقل زمان خود را مي طلبد و به رغم وعده هايي 
كه مس��ئوالن قبلي دادند و عم��ل نكردند؛ ليكن 
مسئوالن جديد درخواست مهلت سه ماهه كردند، 
شوراي ميراب ها و آب بران و صنف كشاورزي اين 
مهلت را دادند. البته با اين قيد كه چنانچه تعهدات 
الزم در زمان سه  ماه انجام نشد و گزارش پيشرفت 
آن در هر ۱۵روز داده نش��د، طبيعي است شوراي 
ميراب ها و آب ب��ران، اقدامات مطالبه گرانه خود را 
با همراهي جامعه ش��هري مجدداً ش��روع خواهد 
كرد. بنابراين امروز ضمن تشكر مجدد از همراهي 
تمامی مردم ، كشاورزان ، مس��ئوالن و مقامات و 
نهادهاي داخل و خارج استان ما اقدام به برچيدن 
چادرها كرده و از همين امروز، اقدامات خود را براي 
پيگيري اجراي مصوبات پابه پاي مسئوالن شروع 

خواهيم كرد.«
با وجود اين اما روز گذشته تحركاتي در بستر خشك 
زاينده رود اتفاق افتاد. طبق گزارش��ات رس��يده از 
اصفهان ظاهراً اين افراد كشاورز نبوده اند و حضورشان 

مطالبات مردمي در خصوص آب را به حاشيه برد. 
  در حال حاض�ر كش�اورزان هيچ تجمعي 

ندارند
حسين وحيدا، عضو هيئت مديره صنف كشاورزي 
شهرستان اصفهان ماجراي به آتش كشيده شدن 
چادرهاي كش��اورزان معت��رض را اينگونه روايت 
مي كند: » تجمع كش��اورزان در حال جمع ش��دن 
بود كه اتفاقاتي افتاد و افرادي خ��ود را وارد تجمع 
كشاورزان كرده كه خوشبختانه ختم به خير شده و 

كسي آسيب نديد.«
وي تأكيد دارد هيچ درگيري بين كشاورزان با هيچ 
نيروي امنيتي نبوده و هيچ كشاورزي نيز مصدوم 

نشده است. 
وحيدا مي افزايد: » كشاورزان مطالبات خود را طبق 
قولي كه استاندار داده و مصوبه ها پيگيري خواهند 
كرد و اميدواريم با جاري شدن زاينده رود كشاورزان 
در مزارع خود به كشت و كار مشغول شوند. در حال 

حاضر كشاورزان هيچ تجمعي ندارند.«
علي اصفهاني، دادستان اصفهان نيز درباره ماجراي 

 آتش زدن چادرهاي كشاورزان معترض مي گويد: 
»بعد از بيانيه اي كه صنف كشاورزي داده و خاتمه 
تجمع كشاورزان را اعالم كرد، خود كشاورزان رفتند 
كه چادرها را جمع كنند، اما اراذل و اوباش مانع جمع 
كردن چادر كشاورزان توسط كشاورزان شده و چادر 

كشاورزان را آتش زدند.« 
به گفته وي نيروي انتظام��ي ورود و تعدادي از اين 

اراذل و اوباش را دستگير كرده است. 
    تخريب لوله انتقال آب اصفهان به يزد 

تنش هاي آبي در اصفه��ان دامن يزدي ه��ا را هم 
گرفت. محمدمهدي جواديان زاده، مدير عامل آب 
منطقه اي يزد از تعرض به خط انتقال و قطع جريان 
آب استان در منطقه شرق اصفهان خبر داد. به گفته 

وي خسارت به خط انتقال آب باالست. 
وي از اتخاذ تمهيدات الزم براي استقرار تانكرهاي 
آبرساني در سطح ش��هر يزد خبر داد و عنوان كرد 
كه مردم در اس��تفاده از آب صرفه جويي كنند تا در 

مضيقه قرار نگيرند. 
جوادي��ان زاده تأكيد ك��رد: » با توجه ب��ه هدر رفت 
حجم زيادي از آب تصفيه شده و تخليه كامل خط، 
پيش بيني مي ش��ود اوايل بامداد ف��ردا آب به يزد 

برسد.«
   عطش سرچش�مه زاينده رود و كارون در 

بام ايران
چهارمح��ال و بختياري سرچش��مه رودخانه هاي 
زاينده رود، كارون و بخش��ي از دز است و افزايش يا 
كاهش بارش ها در اين استان، استان هاي خوزستان، 
اصفهان و فالت مرك��زي را تحت تأثي��ر خود قرار 

مي دهد. 
لردگان- چهارمحال و بختياري در دهه هاي گذشته 
۱۱ درصد از آب كش��ور را تأمين می كردند اما تا به 
امروز بسياري از روستاهاي استان با تانكر آبرساني 

مي شود. 
چهارمح��ال و بختياري ك��ه به بام ايران ش��هرت 
يافته است به دليل تغيير اقليم و خشكسالي با بحران 
آب مواجه شده است به گونه اي كه ۳۵۰ شهر و روستا 

در اين استان با چالش آب همراه هستند. 
اين استان در حالي وارد س��ال آبي ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ 
شده است كه با كاهش ۴۰ درصدي بارش ها در سال 
آبي گذش��ته روبه رو بوده و دومين استان كم بارش 

كشور اعالم شده است. 
خشكسالي هاي اخير از س��ال آبي ۸۵- ۸۶ در اين 
استان آغاز شده است و در طول اين سال ها بين يك 
هزار و ۲۰۰ تا يك هزار و ۵۰۰ ميليمتر كمبود بارش 
در استان گزارش شده كه معادل نبود هيچ بارشي 

به مدت دو سال است. 
به بيش از ۲۰۰ روستا در اين استان با تانكر آبرساني 
مي شود كه بيشتر روستاها در شهرستان »لردگان« 

قرار دارند. 
هم اكنون بيش از ۹۶ درصد مس��احت چهار محال 
و بختياري درگير خشكس��الي است و اين موضوع 
بر كاهش حجم ذخاير آب زيرزميني اين استان به 

شدت تأثير گذاشته است. 
چالش آب جدي است. آنطور كه استاندار اصفهان 
مي گويد داده هاي آماري نش��ان مي دهد آب پشت 
سد زاينده رود تنها كفاف حدود ۱۰۰ روز را مي دهد. 
در حال حاضر ميزان خروجي آب از ورودي پيشي 
گرفته و در صورت ادام��ه اين روند، عم��اًل در بعد 
آب ش��رب به مش��كل حاد برخورد مي كنيم. وي 
تأكيد مي كند: »اولويت آب ش��رب است در صورت 
وجود مازاد، مي توان آن را براي مصارف كشاورزي 

رهاسازي كرد.«
• مردم از دولت انتظار مديريت بحران دارند

با تمام اينها، مردم از دولت انتظار دارند بحران پيش 
رو را مديريت و گ��زارش اقدامات خ��ود را به مردم 
ارائه كند تا آنها بدانند در ش��رايط س��خت كنوني 
دولت همراهشان است و براي رفع دغدغه هايشان 

برنامه دارد. 
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شهر در مسير تعامل
تعامل شهرداري با دستگاه هاي اجرايي  به منظور حل مشكالت پايتخت كليد خورد

توزیع عادالنه آب  در انتظار برنامه فوری دولت

 ديدار ش�هردار تهران با رئيس جمه�ور و وزرا و 
مسئوالن برخي دستگاه هاي شهري براي تعامل و 
مطالبه گري حقوق شهروندان پايتخت و استفاده 
از ظرفيت ه�اي موج�ود براي رفع مش�كالت، 
نش�ان از آغاز راهي دارد كه در صورت مداومت 
مي توان�د ضمن ح�ل برخي مس�ائل زير بنايي، 
خدمات مطلوب تري را به شهروندان ارائه دهد. 
ابر شهر تهران در گير مشكالت و معضالت بسياري 
اس��ت. حل كالف در هم تنيده مشكالت و مسائل 
ش��هري عالوه بر تعامل با همه قوا و دس��تگاه هاي 
شهري نيازمند ايده و طرح هاي اجرايي در فازهاي 
كوتاه، ميان و بلند مدت اس��ت. اي��ده و طرح هايي 
هم بايد در ش��هر به مرحله اج��را در آيد كه نتيجه 
اقدامات صورت گرفته را شهروندان در زندگي شهري 
حس كنند. در سال هاي گذشته بيشتر وعده هاي 
دولت ها و برخي مديريت هاي قبلي نه تنها به اجرا 
درنيامده است، بلكه بعضاً با سنگ اندازي هاي بسياري 
نيز روبه رو شده است؛ اين امر سبب شده تا مشكالت 
شهري در همه بخش ها روي هم انباشته شود و بر 

سردرگمي شهروندان بيفزاييد. 
ابر ش��هر تهران همچون ساير كالنش��هر ها در گير 
مسائل و مشكالت زير بنايي همچون آلودگي هوا، 
بافت هاي فرسوده و تكميل نبودن شبكه هاي حمل 
و نقل عمومي است. در اين ميان ساماندهي فضاي 
بي دفاع ش��هري، نوسازي ش��بكه هاي تأسيسات 
زير زميني، بحث پارك حاشيه اي، طرح هاي حفظ 

باغات و فضاهاي س��بز و طرح هاي پس��ماند و رفع 
چالش هاي اجتماعي همچون ك��ودكان كار، افراد 
معتاد  دستفروش��ان از جمله مواردي است كه در 
همه حوزه هاي شهري به نتيجه نرسيده  و همچنان 
مش��كالت و معض��الت آن در دوره ه��اي مختلف 

مديريت شهري دست به دست شده است. 
 حاال شهر دار تهران به همراه معاونين خود براي حل 
مشكالت اين ابرشهر به ديدار رئيس جمهور رفت تا 
با كمك و تعامل دولت نسبت به حل و رفع مشكالت 
گام بردارد. برخي از جزئيات جلسه رئيس جمهور با 
شهردار تهران از زبان رئيس مركز ارتباطات و امور 

بين الملل شهرداري تهران اعالم شده است. 
عبدالمطه��ر محمدخان��ي در اي��ن خص��وص 
بيان ك��رد از همان ابت��داي فعاليت آق��اي زاكاني 
در كس��وت ش��هردار ته��ران ش��اهد همراه��ي و 
هماهنگي بين ش��هرداري تهران و دولت سيزدهم 
بودي��م، به ط��وري كه بنا ب��ه دعوت انجام ش��ده، 
ش��هردار تهران در جلس��ات هيئت دولت شركت 
 مي كند ك��ه حاك��ي از تعامل خوب بي��ن دولت و 

شهرداري تهران است. 
محمدخاني گفت: جلسه شوراي معاونين شهردار 
تهران با رئيس جمهور نيز بر همين اس��اس و بنا به 
پيشنهادي بود كه از قبل مطرح شده بود كه در نهايت 
اين جلسه با حضور آيت اهلل رئيسي رئيس جمهور، 
اسماعيلي رئيس دفتر رئيس جمهور و شهردار تهران 

و معاونان شهردار برگزار شد. 

در ابتداي اين جلسه زاكاني شهردار تهران گزارش 
جامع و كاملي را از وضعيت اداره شهر و مشكالت در 
حوزه هاي مختلف مطرح كرد و در ادامه نيز سه تن 
از معاونان شهردار تهران )معاون شهرسازي، خدمات 
شهري، حمل  و نقل و ترافيك( مطالبي را در جلسه 

ارائه كردند. 
ش��هردار تهران در اين جلس��ه با بيان اينكه پرچم 
خدمتگزاري در دس��تان آقاي رئيسي است، تأكيد 
داشت كه شهرداري تهران خود را مكلف به همراهي 
با دولت مي داند. همچنين شهردار تهران در رابطه 
با معدل سني معاونان و ش��هرداران مناطق عنوان 
كرد كه معدل س��ني معاونان ۴۵ سال و شهرداران 
۴۱ سال است كه اين مسئله نشان از جوان گرايي در 

سطح مديريت شهري است. 
زاكاني موض��وع ترافيك، آلودگي ه��وا و وضعيت 
حمل ونقل عمومي و فرسودگي ناوگان حمل  و نقل، 
مديريت واحد شهري و يكپارچه شهري را مطرح و 
اظهار اميدواري كرد در اين دوره دولت سهم خود را 

در حوزه حمل  و نقل بپردازد. 
رئيس جمهور هم در جلسه با شهردار تهران و معاونان 
شهردار تأكيد كرد كه دولت و شهرداري تهران بايد از 
فرصت طاليي فراهم شده در راستاي خدمت رساني 
به نحوه مطلوب براي حل مش��كالت ساختاري و 
تاريخي پايتخت اس��تفاده كنند. موضوع مديريت 
واحد و يكپارچه شهري از ديگر مواردي بود كه مورد 
تأكيد رئيس جمهور قرار داش��ت و آيت اهلل رئيسي 

عنوان كرد كه به صورت جدي اين مسئله پيگيري 
شود و تبديل به اسناد الزام آور شود. 

در اي��ن جلس��ه رئيس جمه��ور ب��ر حفاظ��ت از 
محيط زيس��ت تأكيد و همچنين درباره سوداگران 
در حوزه هاي مختلف به ويژه مسكن صحبت هايی را 
مطرح كرد و با توجه به روحيه زاكاني شهردار تهران 
مبني بر پاكدستي و فساد ستيزي تأكيد كرد كه اين 
فرصت خوبي است تا شهرداري تهران اقدامات الزم 
را براي جلوگيري در اين بخش انجام دهد. توجه به 
محله محوري و استفاده از ظرفيت مساجد براي حل 
مشكالت شهروندان تهراني ساير مواردي بود كه در 
جلسه رئيس جمهور با شهردار تهران و معاونينش 

مطرح شد. 
گفتني است در راستاي پيگيري مسير حل مشكالت 
ابر شهر تهران، شهردار تهران چندي پيش با برخي 
وزرا و معاونين و مسئوالن دستگاه هاي شهري ديدار   
و موضوعات و مش��كالت ش��هري را پيگيري كرد. 
حركت جديد شهردار تهران به نوعي گام برداشتن 
در مس��ير ش��كل گيري مديريت واحد و يكپارچه 
ش��هري اس��ت؛ گامي كه در صورت تداوم و نتيجه 
بخشي مي تواند مشكالت دس��ت به دست  شده ابر 
شهر تهران را در مسير جديد بررسي و حل قرار دهد. 
اين اقدام مي تواند نقطه عطفي باشد تا همه پتانسيل 
و ظرفيت هاي موجود اعم نرم افزاري و سخت افزاري 
را رصد و براي حل مشكالت و مسائل شهري در يك 

مسير قرار معين و مشخص قرار دهد.

   معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران گفت: براي ۶۳۰ دستگاه 
واگن مكاتباتي بين شهرداري و دولت صورت گرفته و رئيس جمهور هم 
دستور مساعدت الزم را داده اس��ت تا پيش پرداخت اين واگن ها داده 
شود و كار روي ريل بيفتد. البته ۱۰۵ دستگاه واگن هم داخلي سازي 

مي شود، اما كمبود هزارو۵۰۰ دستگاه واگن در تهران داريم. 
   مدي��ر كل دفتر آموزش هاي فن��ي و حرف��ه اي و كاردانش وزارت 
آموزش و پرورش با اش��اره به وضعيت نيروي انس��اني در هنرستان ها 
گفت: امسال ۷هزارو۵۰۰ استادكار و هنرآموز جديد وارد سيستم فني 
و حرفه اي شدند و اكنون در حال طي فرايند آموزش هستند. پيش بيني 
ما براي مهر ۱۴۰۱ نيز مقرر شده است كه حدود ۷هزارو۱۰۰ نفر ديگر 

در اين بخش پذيرفته شده و وارد آموزش هاي هنرستاني شوند. 
   وزير كش��ور از برگزاري مانورهاي منظم به منظور ارتقاي آمادگي 
بيشتر در شهرهاي مختلف به ويژه شهرهايي كه روي گسل هاي زلزله 

قرار دارند، خبر داد. 
   معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور به برنامه 
احداث طرح هاي قطارشهري در ۱۰ شهر كشور شامل تهران، مشهد، 
شيراز، اصفهان، تبريز، كرج، اهواز، قم، كرمانش��اه و اسالمشهر اشاره 
و تصريح كرد: توس��عه خطوط ريلي درون ش��هري در اولويت دولت و 
وزارت كش��ور قرار دارد و به تازگي قرارگاه بازسازي و نوسازي حمل و 
نقل عمومي با دستور وزير كشور به منظور بررسي و تهيه راهبردهايي 
براي رفع مشكالت پيش روي توسعه ناوگان قطار شهري، اتوبوسراني و 

تاكسيراني تشكيل شده است. 
 A مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه بر ادامه مكمل ياري ويتامين   
در هشت استان كم برخوردار تأكيد كرد و گفت: در شرايطي كه احتمال 
ابتالي كودكان به كرونا وجود دارد اين مكم��ل ۲۰۰ هزار واحدي به 
مدت شش ماه كمبود ويتامين A را در كودكان اين استان ها كه دچار 

كمبود اين ويتامين هستند، جبران مي كند. 

حسین سروقامت

 40 پروژه فناور دانشجویي 
با حمایت بسيج عملياتي شد 

بيش از ۴۰ پروژه بزرگ فناور دانشجويان در بخش هاي مختلف نفت و 
گاز، كشاورزي و خدمات با حمايت بسيج عملياتي شده است. بيشتر 
اين پروژه ها از س�وي نخبگان دانش�گاه فني و حرفه اي انجام ش�ده 
و معاون پژوهش و فناوري س�ازمان بسيج اساتيد كش�ور از حمايت 
اين نهاد نس�بت به ابتكارات دانش�جويان فني و حرف�ه اي خبر داد. 
برخي دانشگاه ها در رشته هاي گوناگوني بدون توجه به نياز واقعي بازار كار 
دانشجو تربيت مي كنند، اما دانش��گاه فني و حرفه اي با مطالعه بازار كار و 
ارتباط بين صنعت و دانشگاه، همچنين حذف رشته هاي منسوخ، بازنگري و 
به روز رساني ۸۸ سرفصل هاي درسي، تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه ها و تغيير 
عناوين رشته هاي كارشناسي به مهندسي حرفه اي، آمار ثبت نام پذيرش 

دانشجويان امسال را به بيش از ۸۵ هزار نفر رسانده است. 
   همكاري دانشجويان و بسيج در ۸۷ پروژه بزرگ فناور

سال گذشته هم مجوز بزرگ ترين كانون نوآوري كشور براي دانشگاه فني و 
حرفه اي صادر شد. اين كانون ها در واقع مجتمع علمي و نوآوري هستند كه 
همه مراكز رشد يك استان مي توانند زير نظر آن قرار بگيرند و به اين ترتيب 
اعتبارات خوبي به پژوهشگران استان خواهد رسيد.  در همين راستا سازمان 
علمي و پژوهشي بسيج امسال شروع به سرمايه گذاري بر نخبگان دانشگاه 
فني حرفه اي كرده است. يكي از پروژه هايي كه با كمك بسيج و توانمندي 
دانشجويان فني و  حرفه اي به انجام رس��يد، راه اندازي نيروگاه خورشيدي 
در دانشكده ها و آموزش��كده هاي فني و حرفه اي كشور، شامل ۱۴ نيروگاه 

خورشيدي ۲۰ كيلوواتي و ۱۰ نيروگاه خورشيدي ۱۰ كيلوواتي بود. 
بر اساس مصوبه دولت، تمامی دس��تگاه هاي دولتي الزاماً بايد تا ۲۰ درصد 
از برق مصرفي خودشان را با احداث نيروگاه هاي تجديد پذير مانند نيروگاه 
خورشيدي تأمين نمايند و برق توليد ش��ده از اين محل قابليت فروش به 
ش��ركت هاي توزيع برق را ندارد، بنابراين دانشگاه فني و حرفه اي كشور با 
احداث نيروگاه هاي خورشيدي در مراكز آموزشي زير مجموعه خود تا كنون 
توانسته بخش مهمي از اين امر را محقق كند. در حال حاضر۸۷ پروژه بزرگ 
فناور، طرح پژوهشي و اختراع نخبگان دانشگاه فني وحرفه اي با حمايت بسيج 

علمي در حال اجراست. 
   حمايت بسيج از صاحبان ايده

رئيس مركز علمي پژوهشي بسيج غرب كشور در اين خصوص به مهر گفت: 
از جامعه علمي نخبگان استان كه صاحب ايده و خالقيت هستند، درخواست 
مي كنيم طرح هاي خود را در راستاي حل مسائل توسعه استان به رده هاي 
بسيج در مركز استان و سطح شهرستان ها ارس��ال كنند كه بتوانيم از اين 
طرح ها حمايت به عمل آوريم.  بخش اول حمايت هاي مالي اس��ت كه به 
صورت بالعوض به اختراعات پژوهش هاي كاربردي اختصاص دارد، همچنين 
تسهيالت قرض الحسنه و كم بهره نيز در اين راستا در نظر گرفته شده است. 

محمود عليپور اضافه كرد: در بخش تجاري سازي و بازاريابي نيز در بسيج 
شركتي تشكيل ش��ده كه در مقياس باال حمايت هاي خود را از افرادي كه 
صاحب ايده هستند و مي توانند در عرصه مسائل و مشكالتي كه در سطح 

كشور و در سطح استان است، تالش كنند انجام مي دهد. 
وی ادامه داد: واحدهاي فناور هم به مدت دو سال فضاي رايگان را در اختيار 
آنها قرار مي دهد كه اين واحدهاي فناور دانش بنيان شوند. بسياري از نخبگان 
به دليل اينكه مسائل و مشكالت مالي داشتند و نمي توانستند از تسهيالت 
كم بهره برخوردار شوند، خوشبختانه شرايط خوبي هم اكنون در بسيج علمي 

استان براي حمايت از اين اقشار فراهم شده است. 
عليپور تصريح كرد: در مركز رشد شهيد شهرياري بسيج يكي از مراكز رشد در 
استان است كه در اين مركز بيش از ۴۰ پروژه فناور دانشجويان در بخش هاي 

مختلف نفت و گاز، كشاورزي، خدماتي، عملياتي شده است. 
   حل كنندگان مشكالت كشور را شناسايي مي كنيم

معاون پژوهش و فناوري س��ازمان بس��يج اساتيد كش��ور هم در بازديد از 
انديشكده و نمايش��گاه دائمي دستاوردهاي دانش��گاهيان دانشگاه فني و 
حرفه اي گفت: ابتكارات و اقدامات دانشگاهيان دانشگاه فني و حرفه اي مورد 

حمايت قرار گرفته و ارتباط حداكثري با صنعت ايجاد مي شود. 
وحيد آرايي اظهار كرد: اقدامات اساتيد بسيجي دانشگاه فني و حرفه اي به 
جهت اختراعات و نوآوري هاي حوزه هاي موردنياز صنعت ستودني است. اين 

سازمان در مسير مسئله محوري و حل مشكالت كشور حركت مي كند. 
معاون پژوهش و فناوري سازمان بسيج اس��اتيد با اشاره به رسالت و هدف 
دانش��گاه فني و حرفه اي بيان كرد: بايد بستري فراهم ش��ود تا ابتكارات و 
اقدامات دانشگاهيان اين دانشگاه مورد حمايت قرار گرفته و ارتباط حداكثري 
با صنعت ايجاد شود. مجموعه سازمان بسيج مستضعفين و سازمان بسيج 
اساتيد كشور با نگاه علمي و مسئله محور از اقدامات دانشگاه فني و حرفه اي 

استان سمنان حمايت همه جانبه خواهد داشت. 
او عملكرد دانشگاه فني و حرفه اي به لحاظ اشتغال را جزو برترين هاي كشور 
دانس��ت و گفت: بايد قدردان اين مجموعه دانشگاهي بود و نسبت به حل 
مش��كالت آنان اقدام كرد. معاون پژوهش و فناوري سازمان بسيج اساتيد 
كشور افزود: استاد و دانشجو بايد مسائل و مشكالت كشور را در سطوح ملي و 

استاني احصا و شناسايي كرده و نسبت به رفع آن اقدام كند. 
   براي همه دانشجويان برنامه عملياتي داريم

هدف از برگزاري نمايشگاه دانش��گاه فني و حرفه اي در هفته نخست آذر، 
معرفي و شناساندن توانمندي هاي دانشگاهيان دانشگاه فني و حرفه اي و باال 
بردن حس اعتماد و خودباوري است و اينكه مي توان با اتكا به خود و دانش 
كسب شده كارآفرين بود و در رشد و پيشرفت خود و ديگران از اين طريق 

گام هاي مثبتي برداشت. 
معاون پژوهش و فناوري س��ازمان بسيج دانش��جويي هم در اين زمينه به 
خبرگزاري بسيج گفت: راه اندازي مراكز تحقيقاتي توسط بسيج دانشجويي و 
حمايت از آنها طي دو سال اخير با قوت ادامه داشته و خوشبختانه اكنون مسير 
فعاليت هاي مراكز تحقيقاتي بسيج دانشجويي به يك جريان تبديل شده و 

دستاوردهاي چشمگيري در حوزه هاي مختلف به ماندگار گذاشته اند. 
حامد اقبالي افزود: مراكز تحقيقات و پژوهش بسيج دانشجويي براي همه 
دانشجويان برنامه عملياتي دارند و مهم ترين هدف در اين راستا توانمندسازي 
است و اين امروز يكي از اولويت هاي مهم كش��ور است. گفتني است گروه 
جهادي در بس��يج دانش��جويي عالوه بر فعاليت در عرصه هاي سازندگي، 
بهداشت و درمان، آموزش��ي، فرهنگي و اجتماعي در عرصه جهاد علمي و 
جهاد تبيين نيز نقش آفرين هستند. يكي از اقدامات مهم بسيج دانشجويي در 
مناطق كم برخوردار ارائه خدمات آموزشي به بازماندگان از تحصيل است كه 
۱۰ گروه جهادي به استعداد ۲۰۰ جهادگر بسيجي در اين راستا سازماندهي 

شدند و نقش آفريني مي كنند. 

من تفريح مي كنم؛ پس هستم!
تصور كنيد آدم هاي عصا قورت داده اي را كه نه اهل شوخي اند، 

نه خنده. . . با ديگران كه هيچ؛ با خودشان هم قهرند!
هم كالمي شان آزارت مي دهد. س�ال هاي عمرشان كپي برابر 

اصل يكديگر است!
آدم ها همه اينگونه اند؟ البته كه نه. 

برخي هستند كه با طبيعت زندگي مي كنند. اهل دورهمي هاي 
دوستانه اند. با شادي ميانه خوبي دارند. اهل بازي و تفريحند. 

خاصه با كودك درونشان حسابي دمخورند. 
از هنر استقبال مي كنند. رفيق ش�فيق گل و گياهند. دلبسته 
تمرينات ورزشي اند. مسير لذات س�نجيده را شناخته، بارها 
اين جاده را رفته و آمده اند. در تفريحات ساده همچو نوجواني 

ده، دوازده ساله اند. 
شما كداميك را مي پسنديد؟

دوستان! من معتقدم شادكامي جاده صاف كن مسئوليت پذيري 
اس�ت. مهم اس�ت كه از اوقات فراغت ان�رژي گرفت�ه، در كار و 

مسئوليت خرج كني!
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تهدید جدي براي چرخه اكوسيستم 
منحصربه فرد خليج فارس

جنگل هاي حرا در نقاطي از خليج فارس رشد مي كنند كه آب شيرين وارد 
آب شور دريا مي شود و اكوسيس�تم منحصربه فردي به وجود مي آيد كه 
موجب رشد اين درختان مي شود. چند سالي است به علت كاهش ورودي آب 
شيرين تعادل بين شوري و شيريني آب به هم خورده و اين مسئله تهديدي 
براي اين درختان و هش�داري جدي براي اكوسيستم خليج فارس است. 
۲۲ هزار هكتار از جنگل هاي حرا در س��واحل جنوبي است كه حدود 
۲۰ هزار هكتار آن فقط در استان هرمزگان قرار دارد. درختان حرا به 
طور ذاتي با شوري آب دريا سازگاري دارند و به وسيله تصفيه طبيعي 
كه دارند، آب شور را براي زيست خود به آب شيرين تبديل مي كنند، 
اما بايد تعادلي بين آب شور و ش��يرين نيز برقرار باشد تا در رشد و نمو 
اين درختان خللي ايجاد نش��ود. اين تعادل به داليل مختلف از قبيل 
سد سازي، توسعه كشاورزي و فعاليت مزارع ميگو در باالدست به هم 
خورده است. البته خشكسالي دو دهه گذشته و كم بارشي نيز تا حدودي 
اين تعادل را به هم زده و تمام اين مسائل دست به دست هم داده اند تا 

حيات اين درختان ارزشمند را با خطر نابودي مواجه كرده اند. 
جنگل هاي حرا قادرند س��االنه حدود ۶ تا ۸ تن كربن را در يك هكتار 
از خاك ذخيره كنند. حفاظت س��واحل از گزند سيالب ها و سونامي، 
جلوگيري از فرسايش سواحل، پشتيباني چرخه مواد مغذي موجود در 
آب، زيستگاه بسيار مناسب براي رشد گياهان و جانوران، توليد اكسيژن 
به علت فتوسنتز، تهيه مواد اوليه رزين و تانن، وابستگي گونه هايي از 
ماهيان و ميگوها در دوره اي از زندگي خود به اين درختان، استفاده از 
ژن هاي اين درختان در زيست فناوري به عنوان منابع ژنتيكي، خواص 
طبي، كاربرد آنها در تركيبات دارويي، زيبايي و چش��م انداز طبيعي و 

جذب توريست، برخي ديگر از فوايد جنگل هاي حرا است. 
۱۰۷ گون��ه مانگرو وج��ود دارد كه دو گون��ه آن به نام ه��اي »حرا « و 
» چندل « در ايران وجود دارد. پراكندگي جنگل هاي مانگرو در ايران در 
سه استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر است كه در بوشهر 
س��ه منطقه »نايبند«، »بردس��تان« و »مل گنزه« وجود دارد. نايبند 

بزرگ ترين جنگل حرا در بوشهر است كه ۳۹۰ هكتار وسعت دارد. 
محمد درويش، رئيس كميته محيط  زيست در كرسي سالمت اجتماعي 
يونسكو در اين رابطه گفت: جنگل هاي حرا  بيشترين آسيب را از كاهش 
ورودي آب شيرين به خليج فارس و درياي عمان ديده اند كه اين امر به 
دليل سدسازي هاي گسترده، بارگذاري هاي بيش از حد توان اكولوژيك 
طبيعت و ايجاد درياچه ها و پرورش��گاه هاي ميگو كه كيفيت آب را از 
بين برده اند رخ داده است. در واقع اينها مهم ترين داليلي است كه داريم 

جنگل ها را در سواحل جنوب از دست مي دهيم. 
عضو هيئت علمي مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها و مراتع و آبخيزداري 
اظهار داشت: اكنون آب شيرين در خيلي جاها وارد نمي شود، چون در 
باالدست در خيلي جاها كشاورزي، صنايع آالينده و سدسازي ها جلوي 
ورود آب شيرين را گرفته است كه اين مسئله به مرور اين جنگل هاي 

ارزشمند را نابود مي كند. 
رئيس كميته محيط  زيست در كرسي سالمت اجتماعي يونسكو اظهار 
داشت: اگر اين شرايط ادامه داشته باش��د و رويشگاه هاي حرا را از دست 
بدهيم، مشكالت زيادي بر محيط زيست منطقه ايجاد خواهد شد، چون اين 
رويشگاه ها مهم ترين محل تخم ريزي ماهيان در خليج فارس و درياي عمان 
هستند؛ همچنين مهم ترين تصفيه كننده آب به حساب مي آيند كه با ادامه 
اين روند كيفيت آب در خليج فارس و درياي عمان نيز كاهش يافته، تنوع 

زيستي نابود مي شود و سهم بزرگي از درآمد صيادي مختل مي شود. 
وي افزود: با از بين رفتن درختان حرا  همچنين پديده تغيير اقليم تشديد 
مي شود، ميزان شمار پرندگان كاهش مي يابد، دماي شب و روز افزايش 
مي يابد و سرزمين به سمت عدم توان براي تحمل زيستمندان حركت 
مي كند؛ يعني سرزمين به سمت بياباني شدن پيش مي رود، حتي ممكن 
است با نابودي مانگرو ها و چندل ها، آبسنگ هاي مرجاني نيز از بين بروند. 

۳5۷ هزار سيمكارت مزاحم قطع شد
3۵۷ ه�زار و ۴۸۴ س�يمكارت ش�خصي ب�ه دلي�ل ايج�اد 
شده اس�ت.  قط�ع  مش�تركان  ديگ�ر  ب�راي  مزاحم�ت 
طبق آخرين آمار س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تعداد 
۳۵۷ هزار و ۴۸۴ سيمكارت شخصي به دليل ارسال پيامك انبوه و ايجاد 

مزاحمت براي مشتركان موبايل قطع شده  است. 
بنابر اعالم معاونت نظارت و اعمال مقررات رگوالتوري، سقف مجاز براي 
ارسال پيامك در ش��بانه روز ۵۰۰ پيامك تعيين شده است و مشتركي كه 
حداقل يكبار از اين قانون فراتر رفته، در حكم ارس��ال كننده پيامك انبوه 
مزاحم تلقي شده و مشمول مسدودي سيمكارت مي شود. در اين فرآيند، 
بدون نياز به شكايت مشتركان و بدون توجه به محتواي پيامك، سيم كارت 
توسط رگوالتوري قطع مي شود. فردي كه سيمكارت او مسدود شده است، 
اگر بخواهد دوباره سيمكارت خود را فعال كند، صرفاً »يك مرتبه« مي تواند و 

بايد به سازمان تنظيم مقررات يا اپراتور ها مراجعه و تعهد كتبي ارائه كند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

علیرضا سزاوار

بيژن یانچشمه
  از شهر


