معاون توسعه شركت فاضالب تهران:

 90درصد از تجهيزات آب سرقت ميشود!

به گفته معاون شركت فاضالب تهران  90درصد تجهيزات فاضالب
در پايتخت س�رقت ميش�ود و البته ب�ه دليل اينكه اي�ن ورقها
عالمتگذاري شده ،پيمانكاران بارديابي اين ورقها مجبور به خريد
آنها از بازار خالزير هس�تند! وي تأييد كرده ك�ه با تكميل چرخه
فاضالب ،به زودي  84درصد از فاضالب پايتخت تصفيه خواهد شد.

عمليات اجرايي طرح فاضالب پايتخت از اوايل دهه  70شروع شد،اما
از سال  75شكل جدي به خود گرفت .براساس برنامهريزيهاي صورت
گرفته در آن زمان مشخص ش��د كه تهران به  9هزار كيلومتر شبكه و
احداث  22مدول (ايستگاه تصفيه كه بخشي از تصفيه خانه است) جهت
جمعآوري فاضالب ني��از دارد .در حال حاضر بخ��ش بزرگي از پروژه
فاضالب يعني بيش از  80درصد آن تكميل و احداث شدهاست.
 12ايستگاه تصفيه براي پايتخت
در حال حاضر جمعيت تحت پوشش ش��بكه فاضالب پايتخت شامل
 5ميليون و  580هزار نفر و حجم فاضالب جمعآوري شده هم در روز
 684هزار متر مكعب است .واحدهاي تصفيهخانه فاضالب در يك دهه
اخير روند قابلقبولي داش��تهاند .فقط امس��ال در جنوب تهران شش
مدول اجرا ش��ده كه حدود  250ميليون متر مكعب در سال آب براي
كشاورزان توليد ميكند.
عالوه بر آن شش مدول ،دو فاز در حال ساخت هم براي افزايش حجم
پس��اب توليدي تصفيهخانه جنوب در دست اس��ت كه با تكميل اين
هش��ت مدول ،حجم پس��اب توليدي به  340ميليون متر مكعب در
سال ميرسد.
همچنين چهار مدول هم در تصفيهخانه فاض�لاب غرب تهران براي
تحت پوش��ش قرار دادن جمعيت غرب پايتخت در حال تكميل است
كه با راهاندازي آن حجم فاضالب تصفيهشده تهران  192ميليون متر
مكعب ديگر بيشتر ميشود.
طبق آمارهاي معاونت توسعه ش��ركت فاضالب تهران ،هزينه هر متر
مكعب تصفيه فاضالب 6هزار تومان است كه بسيار بيشتر از آبونماني
است كه از مشتركين گرفته ميشود .بخشي از پروژههاي فاضالب هم
با كمك شركتهاي دانشبنيان و بخش��ي هم با همكاري كشورهاي
خارجي انجام ميشود .مث ً
ال شركت مجري پروژه فاضالب غرب تهران،
يك شركت تركيهاي است .شبكه فاضالب جنوب تهران هم با كمك
اتريشيها ساخته ش��ده و  90درصد تجهيزات وارداتي بوده اما اكنون
بسياري از پروژهها با تجهيزات بومي شده اجرايي ميشوند.
گاليه از دستگاه قضا و ناجا
در همين راستا روز گذشته معاون توس��عه شركت فاضالب تهران در
نشس��ت خبري خود در جمع خبرنگاران گفت :در تهران يك ميليارد
متر مكعب در سال مصرف آب داريم كه با تكميل چرخه فاضالب 84
درصد از فاضالب تصفيه خواهد ش��د و در اختيار بخش كش��اورزي و
فضاي سبز قرار خواهد گرفت.
مس��عودرضا ثامني افزود :هم اكنون نيز بخش عمده فاضالب جنوب
تهران در اختيار كشاورزان جنوب شرق و دشت ورامين قرار ميگيرد.
پروژه غرب تهران ني��ز در حال راهاندازي اس��ت و در آيندهاي نزديك
پساب تصفيه ش��ده در اختيار مناطق جنوب غرب تهران قرار خواهد
گرفت .ميزان  140ميليون متر مكعب نيز طبق توافق با شهرداري در
اختيار فضاي سبز شهر تهران قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه به تأمين امنيت در طول اجراي شبكه اشاره كرد و گفت:
ما در حوزه درونشهري به لحاظ امنيتي مشكل داريم .اكنون با سرقت
حجم قابلتوجهي از تجهيزات مواجه هستيم .مجبوريم در تمام معابر
نگهبان مس��تقر كنيم و اين منجر به درگيريهاي گس��ترده ش��بانه
شدهاست.
معاون مهندسي و توس��عه ش��ركت فاضالب تهران افزود :تجهيزات،
ماش��ينآالت ،كمپرس��ور و ورق مورد س��رقت قرار ميگيرند .طبق
رديابيهايي كه صورت گرفته اي��ن ورقها در ب��ازار خالزير فروخته
ميش��ود .به نيروي انتظامي هم اعالم كرديم كه امنيت شرط اجراي
پروژه است،اما تاكنون برخورد مناسبي را از سوي حوزه قضايي و نيروي
انتظامي با سارقين شبكه فاضالب شاهد نبوديم.
اجناس خالزير با يك چهارم قيمت
ثامني ادامه داد :اكنون وضعيت به گونهاي شده كه پيمانكاران با موضوع
كنار آمدهاند و ورق م��وجدار را كه ما يك ميلي��ون و  200هزار تومان
خريداري ميكنيم ،در بازار خالزير  300هزار تومان بايد تهيه شود كه
اميدواريم كمك كنند تا شرايط ايمني براي اجراي پروژه ايجاد شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر  80تا  90درصد ورقها مورد س��رقت
قرار ميگيرند و ما مجبوريم دوباره همان ورقهاي سرقتي را خريداري
كنيم ،افزود :عالوه بر ورقها ،سرقت دريچههاي چدني را نيز شاهديم
كه براي كارگزاري مجدد اين دريچهها مجبور ميشويم از دريچههاي
بتني كه از روشهاي استاندارد هم دور هستند ،استفاده كنيم.
معاون مهندسي و توسعه شركت فاضالب تهران با بيان اينكه در طول
يك سال در برخي مناطق س��رقت چند هزار دريچه را شاهد هستيم،
گفت :اين سرقتها در چند ماه اخير در غرب تهران شدت يافتهاست.
ثامني هزينه هر دريچه را  2ميليون تومان اعالم كرد و افزود :ما به طور
كلي حدود  140هزار دريچه داريم كه با رقم قيمتي آن هزينه زيادي
را به ما تحميل ميكند.
وي با اش��اره به معضل تأمين منابع جهت اجراي پروژهها خاطر نشان
كرد :به رغم اين موضوع ،ما خود را موظف ميدانيم نس��بت به تكميل
پروژه اقدام كنيم.

پيكر مطهر چهار ش��هيد دوران دفاع مق��دس در مناطق عملياتي
شلمچه و شرق دجله عراق تفحص ش��د .اين شهدا از سوي گروههاي
تفحص روز شنبه ششم آذر پيدا شدند و پالك هويت و مدارك شناسايي
به همراه داشتند.
سرپرس��ت مركز امور بينالمل��ل و مدارس خارج از كش��ور وزارت
آموزش و پ��رورش با بيان اينك��ه بيش از  ۵۰۰ه��زار دانشآموز اتباع
خارجي و پناهنده در كنار دانشآموزان ايراني در كش��ور مش��غول به
تحصيل هس��تند ،گفت :جمهوري اس�لامي ايران بيش از چهار دهه،
ميزباني ش��كوهمند و انس��ان دوس��تانه اتباع و مهاجرين خارجي را
عهدهدار است.
معاون محيطزيست انساني سازمان محيطزيست گفت :شهرداري
تهران  6هزار دستگاه اتوبوس دارد كه بخشهاي زيادي از آنها فرسوده
است و نياز به نوسازي دارد .از  80هزار تاكسي تهران هم بيش از 40هزار
تاكسي فرسوده است.
معاون گردشگري و رئيس ستاد اجرايي خدمات سفر كشور با بيان
اينكه محدوديتهاي سفر طي دو سال گذشته موجب تقاضاي انباشته
س��فر شدهاس��ت،گفت :اين تقاضا ،تمايل به زيارت در نوروز  ۱۴۰۱را
افزايش دادهاست.
عضو شوراي شهر تهران گفت :محله وردآورد از داشتن يك درمانگاه
محروم است و بايد به شهر قدس يا قلعه حسنخان مراجعه كنند؛ در
اينجا حتي از لحاظ مغازه ،س��وپرماركت و فروشگاه هم كمبود وجود
دارد.
مدير كل دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي
كشور از افزايش آسيبهاي اجتماعي از جمله خودكشي و طالق در پي
شيوع كرونا در دو سال اخير خبر داد.
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واكاوي مهاجرت نخبگان در گفتوگوي «جوان» با اساتيد دانشگاه

«مهاجرت نخبگان» خروجي نهادهاي متولي !
برخي اساتيد دانشگاه نخبگان را به جاي اميدوار كردن براي ماندن به رفتن تشويق ميكنند!

گفتوگو

زهرا چيذري

نخبهاند و اميد كشور به ذهن خالق و توانمند
آنان است ،اما درست در شرايطي كه بناست تا
اين نخبگي به بار بنشيند و در مسير شكوفايي
كش�ور و رفع چالشها قرار گيرد ،به يكباره
اين نخبگان از كش�ور مهاج�رت ميكنند تا
توانمنديهايشان در سرزميني ديگر به كار
گرفته ش�ود 37 .درصد از دارن�دگان مدال
المپيادهاي دانشآموزش�ي در ب�ازده زماني
دهه  80تا  90مهاجرت كردند .همچنين ايران
در سه سال گذشته با مهاجرت ۴هزار پزشك
و۳۰۰هزار فارغالتحصيل فوق ليسانس و دكترا
مواجه بودهاست ،نخبگاني كه نهادهاي متولي،
براي ماندگار شدنشان برنامهاي ندارند و برخي
مافياهاي شكل گرفته در صنعت و توليد براي
حفظ منافعش�ان ،به اين مغزها اجازه حضور
و فعاليت نميدهند؛ چراكه نخبگاني ش�دن
فضاي صنعت ميتواند به شفافيت و ممانعت
از هدررفت منابع بينجامد و اين مسئله منافع
برخي را به خطر مياندازد .روي ديگر س�كه
مهاجرت نخبگان اساتيدي هستند كه به جاي
تشويق نخبگان به س�اختن ميهن و اميدوار
كردن آنها به آينده ،نخبگان كشور را به رفتن
تشويق ميكنند؛ اقدامي كه رهبر انقالب از آن
به خيانت و دشمني با كشور تعبير ميكنند.

مهاج��رت نخب��گان ي��ا ف��رار مغزها يك��ي از
چالشهايي است كه سالهاست كشورمان با آن
درگير است .براساس آمارهاي سالنامه مهاجرتي
ايران درس��ال  ،۱۴۰۰رشد مهاجرت نخبگان از
ايران از ح��دود  ۲۰هزار نفر در س��ال  2000به
رقم  ۶۰هزار نفر در س��ال  ۲۰۱۸رسيدهاس��ت.
همچنين آمار س��ال  ۲۰۲۰نشان ميدهد رتبه
مهاجرفرستي از كش��ور  ۵۴از بين  ۲۳۲كشور
در جهان بودهاس��ت .اين آمار زماني زنگ خطر
جدي را به صدا در ميآورد ك��ه بيانگر رتبه ۱۹
ايران در دانشجوفرستي در بين كشورهاي مورد
بررسي است .از يك س��و فقدان برنامهريز براي
به كارگيري نخب��گان و بهرهبردن از توانش��ان
و از س��وي ديگر مقاومت دس��تگاهها و مافياي
صنعت و توليد و بس��تن درهايشان به روي اين
افراد موجب ميش��ود تا آنها انگيزه و اميد كافي
براي ماندن و ساختن را نداشته باشند و از سوي
ديگر هم برخي اساتيد و دانشگاهها براي خروج
نخبگان از كشور برنامهريزي و ريلگذاري دارند.
اين موضوعي اس��ت كه رهبر معظم انقالب هم
در ديدار اخيرش��ان با نخبگان با اشاره به اينكه
تمايل يك نخبه براي مهاجرت به كشوري ديگر
با اين نگاه و توجه كه بدهكار كشور است و پس
از تحصيل بازخواهد گشت ،مانعي ندارد ،تأكيد
مدرسه

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه
علن�ي دي�روز ب�ا  ۱۹۴رأي مواف�ق ۵۷ ،رأي
مخالف و  ۱۷رأي ممتن�ع از مجموع  ۲۶۸رأي
مأخوذه به يوس�ف نوري ،گزينه پيشنهادي
وزارت آم�وزش و پ�رورش اعتم�اد كردن�د.

پيش از اي��ن رئيسجمهور ،حس��ين باغ گلي و
مس��عود فياضي را به عنوان گزينههاي تصدي
وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفي كرده
بود كه آنها نتوانس��تند از مجل��س رأي اعتماد
بگيرند.
يوسف نوري در جلسه علني مجلس در تشريح
برنامههاي خود گفت :از مهمترين اقداماتي كه آن
را پيگيري ميكنم كارآمدي شوراي عالي آموزش
و پرورش اس��ت .اين ش��ورا در مقابل نفوذ سند
آموزش  2030كام ً
ال منفعل عمل كرد و برخي

حسین سروقامت

كردند « :مهاجرفرستي و اينكه عناصري در بعضي
دانشگاهها ،جوان نخبه را از آينده مأيوس و او را
به ترك ميهن تشويق ميكنند ،صريحاً خيانت به
كشور و دشمني با آن است و دوستي با آن جوان
هم نيست».
كاش نهادهاي متولي نخبگان نداشتيم!
ماجراي نقش نهادهاي متولي نخبگان و همچنين
اساتيد در تشويق نخبگان به مهاجرت موضوعي
اس��ت كه بس��ياري از صاحبنظران و اس��اتيد
دانشگاهها هم بر آن صحه ميگذارند.
رضا عامري ،عضو هيئت علمي دانش��گاه تهران
با اش��اره به آم��ار و ارقام مهاج��رت نخبگان در
كش��ور ميگويد 37«:درصد از دارندگان مدال
المپيادهاي دانشآموزشي در بازده زماني دهه
 80تا  90مهاجرت كردند».
اين استاد دانشگاه وقتي ميخواهد داليل خروج
نخبگان را از كش��ور م��ورد واكاوي ق��رار دهد،
عملكرد بد دس��تگاههاي متولي ام��ور نخبگان
را در رأس داليل مهاجرت نخب��گان قرار داده و
ميگويد«:كاش چنين ارگانهايي را نداشتيم.
به عنوان مثال المپيادهاي دانشآموزي كه براي
شناسايي نخبگان و تشكيل س��ازمان نخبگان
برگزار ميشود به نظر پروسه ناقصي است .براي
شناسايي نخبگان سرمايهگذاري ميكنيم و آنها
را آموزش میدهیم و آماده توليد علم ميكنيم،
اما براي مهمترين بخش كه استفاده از نخبگان
در توسعه علمي ،فناوري و رفع مسائل و معضالت
كشور است برنامهريزي مطلوبي نداريم».
وي با تأكيد بر اينكه متوليه��اي زيادي در اين
بخشها حضور دارند ،ادام��ه ميدهد«:با وجود
برخي كارهاي مثبت وقت��ي در عمل  25درصد
افرادي كه تحت حمايت بنياد ملي نخبگان بودند
از كشور خارج شدند؛يعني اين كارها مؤثر نبوده و
بخشهاي ديگر نيز بايد پاي كار بيايند و اقدامات
ديگري صورت داد ».عامري با اشاره به مشكالت و
معضالت كشور در حوزه مديريتي ،محيطزيست،
اخذ ماليات و معضالت اجتماعي معتقد اس��ت
ساختارهاي مديريتي ،اداري و سازماني ما اجازه
ورود نخبگان براي رفع اين مسائل را نميدهد و
راه برايشان باز نيست.
وي تأكيد ميكند«:متأسفانه دنبال اين نيستيم
كه بخواهيم سيس��تماتيك از نخبگان استفاده
كنيم تا دانش و فناوري جدي��دي را وارد عرصه
توليد و صنعت كنيم .مي��دان دادن به نخبگان
يعن��ي از آنه��ا در بخ��ش صنع��ت ،مديريت و
پشتيباني بهره برد».
از نگاه اين اس��تاد دانش��گاه ،نخبه وقتي ببيند
وجودش در كشور مورد توجه و استفاده نيست
و كش��ورهاي ديگر هم با زرنگي براي بردن آنها

برنامه دارند ،به رفتن فكر ميكند.
عام��ري مهمترين عل��ت مهاج��رت نخبگان را
نداشتن برنامه جامع براي به كارگيري نخبگان
در حوزههاي علمي ،فن��اوري و حتي حوزههاي
تصميمگيري و تصميمس��ازي كش��ور ميداند
و در ادام��ه به عملك��رد بد برخي دانش��گاهها و
اعضاي هيئت علمي اشاره ميكند كه محيط را
به گونهاي براي فرد نخبه طوري طراحي ميكنند
كه احساس كند ،بايد از كشور برود و اگر نرود كار
اشتباهي كرده و زندگي ايدهآل آنجا است.
اعطاي بورسهاي تحصيلي به بستگان!
دكتر مجيد ابهري ،رفتارش��ناس و عضو هيئت
علمي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص نقش
نهادهاي متولي نخبگان در افزايش مهاجرت اين
گروه از سرمايههاي انس��اني جامعه به «جوان»
ميگويد«:متأس��فانه بهرغم وج��ود بنياد ملي
نخبگان و بعضي از نهادهاي مشابه هنوز نهادي
منس��جم و مؤثر در زمينههاي ج��ذب و تقويت
نخبگي در كش��ور وج��ود ندارد .بر اين اس��اس
بسياري از كشورهاي به اصطالح پيشرفته براي
كاهش هزينهه��اي دانش��مندپروري و تربيت
نخبگان كانال مهاجرت از كش��ورهاي ديگر به
ويژه ايران را با ش��دت و قدرت باز كرده و از اين
مجرا براي جذب نخبگان در رشتههاي مختلف و
بهرهگيري از آنها استفاده ميكنند».
به گفته وي از س��وي ديگر كمرنگبودن تعهد
نسبت به جامعه خودي و معيارهاي اخالقي در
بعضي پيشگامان علمي در كشور ،موجب ميشود
دانش��جويان و نخبگان علمي كش��ور در دوران
تحصيل با وجود عالقه مفرط به رشد علمي گاه
توسط اين مربيان با باورهاي كاذب فريفته شده،
به سوي كشورهاي ديگر جذب ميشوند .ابهري
فراهم نبودن زيرساختهاي پژوهشي در بسياري
از دانش��گاههاي كش��ور و همچنين كمتوجهي
دولتهاي گذش��ته ب��ه موضوع جذب و رش��د
نخبگان را عاملي ميداند كه موجب شده برخي
از دانشگاههاي اروپايي و امريكايي با بورسهاي
تحصيلي ،فرزندان نخبه ما را به سوي خود جلب
و جامعه را از وجود آنها محروم كنند .اين استاد
دانشگاه تأكيد ميكند«:بنياد ملي نخبگان بايد
با جديت تمام ضمن شناسايي نخبگان از دوران
ابتدايي ،امكانات جذب آنها را فراهم س��ازد و به
دور از رانتهاي آموزشي ،بورسهاي تحصيلي را
به جاي توزيع در ميان وابستگان خود به نخبگان
واقعي اعطا نمايد».
رهنموده�اي رهب�ري درب�اره نخبگان
دستورالعمل شود
از نگاه ابهري جذب نخبگان به قطبهاي علمي
و تخصصي غربي ،خيانتي نابخش��ودني است و

بايد هر چه سريعتر زمينههاي خروج نخبگان از
كشور و حذف مشوقهاي علمي و تخصصي آنان
رشد و تكامل يابند .همچنين الزم است تا مراكز
علمي با دعوت اس��اتيد نخبه ايراني كه در حال
حاضر در مراكز علمي خارجي مشغول به كارند
و با ارائه امكانات مورد نياز به آنان دانش��گاههاي
كشور را از خأل علمي رهايي بخشد.
وي تأكي��د ميكند«:رهنموده��اي رهبري در
خصوص نخبگان بايد توسط يك كارگروه علمي
و تخصصي به صورت دس��تورالعمل اجرايي در
بيايد و نبايد اجازه داد اين سخنان در حد رهنمود
باقي بماند».
تبلي�غ ب�راي مهاج�رت نخب�گان در
دانشگاهها
دكت��ر مجيد كاش��اني ،جامعهش��ناس و عضو
هيئت علمي دانشگاه آزاد هم درباره مهاجرت
نخبگان به «ج��وان» ميگويد«:اگر مهاجرت
براي كس��ب علم و دانش نوين ب��ا موضوعات
جديد باشد مش��كلي ندارد ،اما منوط به اينكه
كش��ور مهاجرفرس��ت با طرح و برنامه داخلي
خود و به صورت منظم عمل كنند .آنچه مورد
نظر رهبري معظم است ،اين است كه مهاجرت
بايد به صورت خواسته و بر مبناي طرح و برنامه
مشخص انجام شود و جوانان در قالب كانالهاي
مشخصي از كشور خارج و با طرح و برنامههاي
مشخص به كشور بازگردند».
وي با اش��اره به اينكه امروز بس��ياري از ايرانيان
در باالتري��ن س��طوح علمي كش��ورهاي غربي
در حال فعاليت هس��تند و در عي��ن حالي كه
معتقد اس��ت بايد ب��ه ابعاد مختل��ف مهاجرت
توجه ك��رد ،ميافزايد«:مهاجرته��اي مربوط
به دانش��گاهيان بعضاً بنا بر تبليغات رسانهاي و
تبليغات برخي كجانديشان داخلي در دانشگاهها
انجام ميش��ود .اگر مهاج��رت در علوم جديد و
تكنولوژي و دانشنوين همراه ب��ا طرح و برنامه
مشخص نباشد و بنا بر برنامههاي طراحيشده از
جانب مهاجرپذيرها صورت پذيرد ،بيانگر نوعي
طرح و برنامه براي جذب س��رمايههاي كشور از
سوي كش��ورهاي مهاجرپذير اس��ت كه بايد به
آن توجه كرد .فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از
كشور به صورت ناخواسته و تبليغات رسانهاي و
كجانديشيهاي داخلي به خصوص در محيطهاي
دانشگاهي صورت ميگيرد كه خارج از گفتمان
علمي و تبادل دانش است».
وي معتقد اس��ت متأسفانه در س��الهاي اخير
تعدادي از اساتيدي كه خودش��ان هم در غرب
م��درك گرفتهاند نس��بت ب��ه آن كش��ورها در
خود احس��اس تعهد كرده و بعضاً ش��اهد تبليغ
ناخرس��ندي از ش��رايط زندگي در غ��رب را در
كالسها مطرح ميدهند و اين خيانتي آشكار در
فراري دادن نخبگان است كه با توجه به اطالعات
كم جوانان در خص��وص زندگي در غرب در آنها
كششي براي حضور در اين كشورها ايجاد ميكند
و به درستي شرايط غرب تبيين نميشود و تنها
به جاذبههاي زندگي و دستاوردهاي صنعتي آنها
اشاره ميشود و اجازه نقد و تبيين به دانشجويان
داده نميشود.
محمد مه��دي زاهدي وزير عل��وم ،تحقيقات و
فناوري دولت نهم و عضو كميس��يون آموزش و
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي هم با اشاره به
آمارها ميگويد«:آمارها نشان ميدهد طي يكي
دو سال گذشته آمار خروج و مهاجرت اساتيد و
دانشجويان نخبه افزايش يافتهاست ،بايد توجه
ويژهاي به مباحث رفاهي و معيش��تي اساتيد و
دانشجويان تحصيالت تكميلي شود».
به گفته وي گزارشهاي متع��ددي به مجلس
رسيده كه نشان ميدهد به واسطه اساتيدي كه
با خارج از كش��ور ارتباط دارند ،جوانان كشور با
حس نااميدي در تدبير مهاجرت از كشور هستند
يا مهاجرت كردهاند .فضاس��ازي ب��راي خروج
جوانان دانش��جو و نخبه متأسفانه به روشهاي
مختلف ص��ورت ميپذيرد .س��رابهايي براي
جوانان ترس��يم ميش��ود كه آنها را از حضور و
فعاليت در كشور نااميد ميكند ،اين اقدام اساتيد
خيانت به كشور است.

«نوري» وزير آموزش و پرورش شد
از اعضاي آن با اين سند همراهي كردند .در اين
تريبون اعالم ميكنم سركردگان سند آموزشي
 2030در اي��ران که تعداد محدودي هس��تند،
جايي در نظام آموزش و پرورش ندارند.
وي اف��زود :از برنامههاي من اين اس��ت كه با
قدرت ،امور تربيتي را به كمك كارشناس��ان
و نيروهاي فع��ال تربيتي ب��ه دوران اوج خود
برس��انم .يك��ي از مهمترين اقدامات��م هم در
خصوص سامانه ش��اد خواهد بود .در شرايط
فعلي فقط  60درصد از دانشآموزان در سامانه
شاد فعال بوده و تعداد بسياري از اين سامانه
بازماندهان��د ،بنابراین اين فاصل��ه بايد هر چه
سريعتر جبران شود.
حجتاالسالم حس��ن نوروزي هم در موافقت با
برنامهها و صالحيت وزير پيشنهادي آموزش و
پرورش گفت :امروز بايد وزارت آموزش و پرورش

را به فردي بسپاريم كه مدارك تحصيلي او از فوق
ديپلم تا دكتري با اه��داف اين وزارتخانه ارتباط
دارد و بيانگر اين اس��ت كه ف��ردي فرهيخته از
جنس آم��وزش و پرورش عن��ان مديريت را در
دست ميگيرد.
نماينده مردم رب��اط كريم و بهارس��تان گفت:
برنامهها و م��دارك تحصيلي وزير پيش��نهادي
آموزش و پرورش مطابق با اس��ناد باالدس��تي و
اهداف اين وزارتخانه است.
هاجر چناراني ه��م در مخالفت ب��ا برنامههاي
وي گفت :من ي��ك معلم خادم مردم هس��تم و
چالشهاي وزارت آموزش و پرورش را كه عميق
و چندبعدي است ،ميشناس��م .آقاي نوري در
دورهاي كه در هالل احمر بوديد ،موضوعي را از
شما پيگيري كردم كه حتي پاسخگو هم نبوديد.
اكنون  10سال است از فضاي آموزش و پرورش

هم فاصله گرفتهاي��د و دغدغهه��اي آموزش و
پرورش كه زمين مانده را نميشناسيد.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس افزود:
چهار اردوگاه بزرگ در كشور داريم كه بزرگترين
آن شهيد رجايي نيشابور اس��ت كه در گذشته
متعلق به پيشاهنگان بوده و يونسكو اعالم كرده
اين محل بزرگترين پتانسيل شرق كشور است
و س��االنه  15هزار دانشآموز در آن رفت و آمد
دارند ،اما هيچ رسيدگي به اين منطقه نميشود و
شما هم براي آن برنامهاي نداريد.
عضو كميس��يون قضايي و حقوق��ي ادامه داد:
آقاي نوري آيا شما تيم نوانديش داريد؟ آيا هيچ
جلس��هاي با كارشناس��ان حوزه تعليم و تربيت
داش��تهايد؟ ش��ما زماني عضو صندوق ذخيره
فرهنگي��ان بودهايد و مش��كالت مال��ي آنجا را
ميدانيد و برنامهاي هم ارائه نداديد.
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آب طال آورده ،اين سخن را به آب طال بنويسيد!
راوي ماجرا مرحوم دكتر محمود ش�هابي ،حقوقدان و اس�تاد
ممتاز دانش�گاه تهران اس�ت .ميگفت هم�راه برخي بزرگان
براي گزارش كنفرانس اسالمي نزد آيت اهلل العظمي بروجردي
رفتيم.
شخصي از راه رسيد و گفت من بيماري قلبي دارم و بايد عمل
ش�وم .دس�تتان را روي قلب من بگذاريد و دعا كنيد .ايشان
فرمودند ش�ما دكتر برويد ،من هم دعا ميكنم .اصرار كرد .آقا
دست روي قلب او گذاشته ،برايش دعا كردند.
آنگاه فرمودند«:اگر قلبتان خوب شده ،نيازي به عمل نداشت،
از دو حالت خارج نيس�ت .يا عنايت الهي ش�امل حالتان شده
و بهبود يافتهايد ،يا تشخيص پزش�كان اشتباه بوده ،ناراحتي
قلبي نداش�تهايد .در هر دو صورت ارتباطي به من بروجردي
ندارد .فردا ننشينيد ،بگوييد آقاي بروجردي مرا شفا داد»!
اين ش�يوه بزرگوارانه عالمي اس�ت كه به دس�ت خ�ود دكان
مريدسازي را تخته كردهاست!

رسيدگي حقوقي به پرونده ترور

دانشمندان هستهاي در دادگستري تهران

ب�ه گفت�ه دبي�ر س�تاد حق�وق بش�ر ق�وه قضائي�ه ،ت�رور
دانش�مندان هس�تهاي جناي�ت علي�ه بش�ريت اس�ت و اي�ن
موض�وع در محاك�م داخل�ي رس�يدگي حقوق�ي شدهاس�ت.

كاظم غريبآبادي ،معاون امور بينالملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق
بشر ،به مناسبت فرا رسيدن سالگرد شهادت فخريزاده گفت :شهيد
فخريزاده ،دانش��مند گمنامي بود كه فقط بعد از شهادتش ،مردم با
بخشي از خدمات ايشان آشنا شدند .خدمات شهيد فخريزاده ،به ويژه
در حوزه دانش و تجربه هسته اي ،ماندگار خواهد بود.
غريبآبادي با اش��اره به اينكه ترور اين دانشمند برجسته ،مانند ترور
ديگر ش��هداي عزيز هس��ته اي ،جنايت عليه بش��ريت و نقض حقوق
بينالملل و حقوق بش��ر اس��ت ،از بيعملي و س��كوت س��ازمانهاي
بينالمللي و كشورهاي مدعي مبارزه با تروريسم در قبال اين جنايت
انتقاد كرد و گفت :دادگستري تهران ،رسيدگي حقوقي به چهار پرونده
ترور دانشمندان هستهاي را به پايان رسانده و به زودي حكم مربوطه
ابالغ خواهد شد .از سوي ديگر ،رسيدگي كيفري به اين ترورها نيز در
دستور كار دادس��تاني تهران قرار گرفته و يك پرونده در اين خصوص
تشكيل شده و پروندههاي ديگري نيز به زودي تشكيل خواهد شد.
معاون رئيس قوه قضائيه افزود :انتظ��ار داريم با هماهنگي و همكاري
ساير دستگاههاي ذيربط ،اين جنايتها را در عرصه بينالمللي نيز مورد
پيگيري و رسيدگي قرار دهيم.

سايه خشكسالي بر تنها تاالب طبيعي
و زيستگا ه پرندگان مهاجر در شرق كشور

درياچه بزن�گان ك�ه تنها درياچ�ه طبيع�ي كش�ور و مهمترين
زيس�تگاههاي پرندگان مهاجر اس�ت در جنوب رش�ته كوههاي
هزار مس�جد واقع ش�ده و وس�عت آن ح�دود  ۸۰هكتار اس�ت،
به دلي�ل كم آب�ي در آس�تانه خشكش�دن ق�رار گرفتهاس�ت.

رئيس اداره حفاظت محيطزيست س��رخس گفت :يكي از مهمترين
زيستگاههاي پرندگان مهاجر در شهرستان سرخس ،درياچه بزنگان
است ،اما در حال حاضر به دليل خشكس��الي سطح آب درياچه پايين
افتادهاست و اگر خشكسالي ادامه داشته باش��د اين درياچه تا آستانه
خشك شدن هم پيش خواهد رفت.
حسن ابراهيمي عنوان كرد :درياچه بزنگان ،نقطه تالقي مسير مهاجرت
پرندگان مهاجر سيبري و ساير مناطق است؛ به همين دليل اين منطقه
زيستگاه امني براي پرندگان مهاجر است .به دليل خشكسالي بيشتر
چشمههايي كه تاالب بزنگان را تغذيه ميكردند ،خشك شدهاست.
وي تأكيد كرد :سايت بزنگان يكي از سايتهاي شاخص پرندهنگاري
در كشور است،اما اگر خشكسالي به همين منوال ادامه داشته باشد و
بارندگي نداشته باشيم ،احتمال اين ميرود كه درياچه به حالت بحراني
سال  ۹۷كه در آستانه خشكشدن بود ،برسد.
ابراهيمي افزود :بر اثر خشكسالي سطح آب درياچه پايين افتادهاست و
قطعاً اين كاهش سطح آب ،روي كيفيت آب ،تأثير گذاشته و شوري آن
بيشتر ميشود و همين عامل بر ميزان ماندگاري پرندگان مهاجر هم
تأثير منفي دارد؛ چراكه با پايين بودن كيفيت آب ،بحث تغذيه پرندگان
هم تحتالشعاع قرار ميگيرد و اگر كيفيت آب پايين باشد ،پرندگان
كمتري در درياچه مستقر خواهند شد.
وي با بيان اينكه تعداد پرندگان مهاجر ساكن در منطقه ،نسبت به سال
گذشته كمتر شدهاست،گفت :انواع اردك از جمله اردك سرسبز ،اردك
سرحنايي ،اردك سرسياه و چنگر از جمله مهمترين پرندگان مهاجر
مستقر در منطقه هستند.
وي همچنين بيان كرد :از جمله مهمترين پرن��دگان مهاجري كه به
صورت گذري در تاالبهاي س��رخس مشاهده ميش��وند ميتوان به
فالمينگو ،پليكان خاكستري ،آنقوت و كشيم اشاره كرد.
درياچه بزنگان تنها درياچه طبيعي كشور و از معروفترين درياچههاي
خراسان رضوي اس��ت كه در  ۱۳۰كيلومتري مشهد و  ۷۰كيلومتري
سرخس بعد از مزداوند و در جنوب رش��ته كوههاي هزار مسجد واقع
شدهاست و وسعت آن حدود  ۸۰هكتار است.

