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عليرضا سزاوار

نابودي مزارع فاضالبي با پهپاد ايراني
ايجاد كردهاند

نخس�تين پهپاد غيرنظامي شش موتوره س�اخت محققان كشور
ديروز رونمايي ش�د .از اين نوع پهپادها بيش�تر در نقشهبرداري
و كش�اورزي اس�تفاده خواهد ش�د .بنا ب�ه آمار معاون�ت علمي
رياس�ت جمهوري ،تاكن�ون پهپادهاي س�اخت داخ�ل در حوزه
كش�اورزي  15ه�زار ش�غل مس�تقيم ايج�اد ك�رده و اقدام�ات
مهم�ي مثل ناب�ودي م�زارع فاضالب�ي را به انج�ام رس�اندهاند.

بر اس��اس آمارهاي كارگروه پهپادهاي غير نظامي اتحاديه هوافضاي
ايران ،هم اكنون حدود  12ه��زار پهپاد (پرنده هداي��ت پذير از دور)
غيرنظامي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد بيش از  50درصد پهپاد
غيرنظامي در فعاليتهاي شغلي به كار گرفته شدهاند.
انتقال تمام اطالعات به ايستگاه زميني
فعالي��ت و كاربردهاي مختلفي براي پهپادهاي غيرنظامي در كش��ور
تعريف ش��ده كه از جمله ميتوان به كمكرس��اني و ام��داد و نجات،
نقشهبرداري و معماري شهري ،مستند سازي ،پوشش خبري ،سمپاشي
و خدمات كشاورزي و كاربرد در حوزههاي حمل بار و پست اشاره كرد.
اهميت پهپادها در بسياري از كسب و كارها سبب شده تا شركتهاي
دانشبنيان ،ورودي جدي به اين حوزه داش��ته باش��ند .روز گذشته با
حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،شركت دانش بنيان
«طراحي پيشرفته آوا شريف» از نمونه پيشرفته پهپادها شش موتوره
توس��عهيافته با نام مولتيروتور رصد  ،IR- 1رونماي��ي كرد .اين پهپاد
پرندهاي ش��ش موتوره ،با ملخ  ۳۴اينچي با وزن برخاست حداكثر ۴۵
كيلوگرم است .بدنه اين پرنده ،كام ً
ال از كربن و تمامي اجزاي آن در داخل
ايران ساخته ميشود .از امتيازهاي اين پهپاد آن است كه پارامترهاي
دما ،ولتاژ ورودي و خروجي ،جريان ،دور موتور و ولتاژ باتريها تماماً در
طول پرواز خوانده شده و به ايستگاه زميني انتقال داده ميشود.
ركوردزنيهاي پياپي
در مهرماه امسال ،اين پرنده به صورت كابلي و با مدت زمان  3/5ساعت
بدون هيچ مشكلي تست مداومت در ارتفاع  300متري با محموله 30
كيلوگرم انجام دادهاست .در آبان ماه ،اين پرنده ،پرواز  ۱۰ساعته مداوم
با محموله  ۳0كيلوگرمي و در ارتفاع پروازي  ۵0۰متر انجام دادهاست.
در روزهاي پاياني آبان ماه نيز اين پرنده ركورد پرواز  ۲۵س��اعت پرواز
مداوم در جزيره قشم را به ثبت رساند .در اين پرواز در بيش از  ۱۲ساعت
از مدت زمان پرواز باد متوسط بين  ۱۰تا  ۲۰نات متغير و باد لحظهاي
تا  ۳۰نات (معادل  60كيلومتر در ساعت) بود.
اين اهداف پياده ش��ده روي پهپاد مولتيروتور رصد  IR- 1سبب شده
تا نسل جديدي از اين نوع پهپادها در آس��مان ايران به حركت درآيد.
اين محصول دانشبنيان با حمايت معاونت علمي و فناوري رياس��ت
جمهوري در امور كش��اورزي هم به كار گرفته خواهد شد .عزم جدي
جهاد كشاورزي براي امحاي محصوالتي كه با فاضالب آبياري ميشوند
موجبشده در اين زمينه از پهپاد براي سمپاشي ،خشكاندن و نابودي
اين مزارع در اس��تانهاي مختلف استفاده ش��ود .آبياري محصوالت
كشاورزي با فاضالب در جنوب كالنش��هر تهران وجود دارد و اين امر
به يك معضل اساس��ي و خطرناك تبديل شدهاس��ت .به تازگي براي
نخستينبار در شيراز از پهپادها براي حل اين مشكل استفاده شد.
شناسايي محصوالت فاضالبي
مدير جهادكشاورزي شهرستان شيراز با بيان اينكه مقابله با چالشهاي
بزرگ نيازمند همكاري فرادستگاهي است،اضافه كرد :از نظر قانوني هر
دستگاهي براي مديريت فاضالب وظايفي بر عهده دارد و شركت آبفا
موظف به جمعآوري و ساماندهي فاضالب شهري است كه اين امر در
پهنه شهر شيراز به صورت ناقص انجام ميشود .همچنين محيطزيست
وظيفه دارد ،پس��اب كارخانهها را مديريت كند و متأسفانه در شهرك
صنعتي و برخي ديگر از مناطق شاهد ورود فاضالبهاي صنعتي خام به
عرصه محيطزيست هستيم.
ذبيحاهلل سيروسي با تأكيد بر اينكه آبياري با فاضالب تخلف محرز است،
عنوان كرد :براي مقابله با اين پديده مذموم كه سالمت عمومي جامعه را
به خطر مياندازد ،راهكارهاي مختلفي در دستور كار قرار گرفتهاست.
در وهله اول با فرهنگسازي و اقدامات آموزشي به دنبال پيشگيري از
اين بحران هستيم و سپس از طريق مراجع قضايي تخلفها را پيگيري
ميكنيم و كش��اورزاني كه مزارع خود را با فاضالب آبياري ميكنند،
شناسايي ميشوند و اسامي آنها به شبكه بهداشت و محيطزيست ارائه
ميشود .محيطزيست هم با پيگيري در مراجع قضايي دستورات الزم
براي امحاي اينگونه محصوالت اخذ ميكنند.
سيروسي افزود :اگر كشاورزي اقدام به كشت محصوالت با فاضالب كرد،
دستگاههاي ذيربط نظير ش��بكه بهداشت و جهاد كشاورزي بر اساس
دس��تور قضايي ميتوانند اقدام با سمپاش��ي مزرعه با علف كشهاي
قوي كنند كه منجر به خشكشدن محصول ميشود .به منظور پرهيز
از تنش با كش��اورزان خاطي اين اقدام قضايي با استفاده از پهپادهاي
سمپاش صورت ميگيرد.
سهم اندك ايران از صنعت پهپادي
ستاد توسعه فناوريهاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمي
و فناوري هم اعالم كرده كه توسعه استفاده از پهپاد در بخش كشاورزي
هوشمند در كشور  ۱۵هزار شغل مستقيم ايجاد كردهاست .بنا به اعالم
س��تاد توس��عه فناوريهاي فضايي معاونت علمي ،پهپادها در زمينه
سمپاشي سريع و يكدست زمينهاي كش��اورزي ،بررسي زمينهاي
زراعي از نظر كيفيت بافت گياهي ،تهيه نقشههاي دو و سه بعدي كاربرد
زيادي دارند .آنطور كه ستاد توسعه فناوريهاي فضايي گزارش داده،
صنايعي كه به واسطه اين پرندهها توسعه يافتهاند ،شامل فيلمبرداري
و عكسبرداري ،سمپاشي ،نظارت ،ساخت مستند ،امداد و نجات ،حمل
كاال ،مديريت حوادث و بحرانها ،تفريح و س��رگرمي و نقش��هبرداري
ميشود .گفتني اس��ت بر اس��اس آخرين آمار ،اين صنعت در دنيا در
زمينه كاربردهاي غيرنظامي بازاري معادل  ۱30ميليارد دالر در جهان
دارد كه سهم ايران از اين بازار پرسود ،حدود  6ميليارد دالر است.

با رأي هيئت عمومي ديوان عالي كش��ور ،رانندهاي كه گواهينامه
مرتبط ندارد از شمول بيمه شخص ثالث خارج شد.
رئيس شوراي ش��هر تهران با گاليه و انتقاد از تدوين بودجه ۱۴۰۱
توسط سازمان برنامه و بودجه و حذف اعتبارات شهرداريها در سال
آينده گفت :با اين اقدام وضعيت حمل و نقل عمومي در سال آينده به
مراتب بدتر خواهد شد و اين يك هشدار جدي است.
استاندار تهران گفت ۹۳ :درصد مدارس استان استاندارد بازگشايي
را كسب كردند البته اين به معناي بازگشايي كامل نيست؛ بازگشاييها
داوطلبانه است و اكنون  ۲۵درصد دانشآموزان وارد مدارس شدند.
رئيس س��ازمان غذا و دارو گفت :بخش عمدهاي از مش��كالتي كه
اين سازمان با آن دس��ت به گريبان اس��ت مربوط به ارز 4هزارو200
توماني است.
معاون حقوقي سپاه گفت :پرونده ترور شهيد سليماني به قدري كامل
و جامع شده كه در آستانه صدور كيفرخواست است.
رئيس س��ازمان حفاظت محيطزيست در س��ومين همايش ملي
مديريت كيفيت آب با تأكيد بر ارزش آب به عنوان يك كاالي اقتصادي
از لزوم حفظ و بازچرخاني آن در چرخههاي آبي گفت.
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پهپادها عالوه بر افزايش كيفي محصوالت كشاورزي
 15هزار شغل مستقيم هم در زمينه كشاورزي

سردار سالمی در دیدار وزیر بهداشت:

اخوت بین سپاه و بسیج با کادر درمان و مردم
در کرونا خودش را نشان داد
موافقت كميته علمي كرونا با تزريق دوز سوم واكسن براي همه افراد باالي  18سال

گزارش یک

زهرا چيذري

بحران كرون�ا طي دو س�ال گذش�ته اگر چه
باعث از دس�ت دادن حدود  130ه�زار نفر از
هموطنانمان ش�د ،اما در اين مبارزه نفسگير
ش�اهد ش�كلگيري زيباتري�ن تصاوي�ر از
فداكاري آح�اد مردم و پزش�كان بوديم .روز
گذشته هم سردار سرلش�كر پاسدار حسين
سالمي فرمانده كل سپاه پاس�داران انقالب
اسلامي در ديدار وزير بهداش�ت ب�ا تأكيد
بر اينكه در بس�يج ظرفيته�ا عليه ويروس
منحوس كرون�ا اخوت و همدلي بين س�پاه و
بسيج ،كادر درمان و مردم بيش از پيش خود را
نشان داد ،گفت « :اين روابط اگرچه اندكاندك
شكل گرفت ،اما نگرش جامعه نسبت به كادر
درمان و خادمان مردم در سپاه واقعيتر شد.
افراد به ه�م نزديكت�ر ش�دند و پيوندهاي
عميقي ك�ه در همكاري س�پاه و كادر درمان
شكل گرفت دوباره اين مفاهيم را زنده كرد».

دو رقم��ي ماندن آمار فوتيه��اي كرونا چندان
دوامي نداشت و روز گذش��ته  37فوتي بيشتر
نسبت به روز قبلتر هشداري بود كه حواسمان
باشد كرونا هنوز تمام نشدهاست و به خصوص با
پيدا شدن سر و كله س��ويه جديد اميكرون بايد
در بازگشاييها و سياستگذاريها محتاطانهتر
عمل كرد .واكسيناس��يون كرون��ا اما همچنان
ادامه دارد و حاال تزريق دوز س��وم ب��راي افراد
باالي  18سال هم از سوي كميته علمي مقابله
با كرونا تأييد شدهاس��ت .اين واكسيناس��يون
گس��ترده اقدامي بود كه جز با همراهي سپاه و
بس��يج امكانپذير نبود به همين خاطر هم روز
گذشته بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت با حضور
در محل ستاد فرماندهي كل سپاه از خدمات و
تالشهاي سپاه و بس��يج در امر واكسيناسيون
قدرداني كردند.

ايجاد پيوند عميقتر بي�ن كادر درمان
و مردم
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي ،فرمانده
كل سپاه پاس��داران انقالب اس�لامي در ديدار
بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي كه به هم��راه جمع��ي از معاونين اين
وزارتخان��ه ب��ه منظ��ور قدردان��ي از خدمات و
تالشهاي سپاه و بس��يج در امر واكسيناسيون
در محل ستاد فرماندهي كل سپاه حضور يافتند،
با بيان اينك��ه كرونا به رغم تمامي مش��كالت و
مصيبتهايي كه ايجاد ك��رد ،موجب همدلي و
احساس ملي قوي در مردم شد ،گفت :براي فائق
آمدن بر اين ويروس منحوس پيوند عميقتري
بين كادر درمان و مردم ايجاد ش��د و زيباترين
حس فداكاريها به وجود آمد و شخصيتسازي
جديد و زيبايي از جامعه ،توسط پرستاران شكل
گرفت .فرمانده كل س��پاه با تأكي��د بر اينكه در
بس��يج ظرفيتها عليه ويروس منحوس كرونا
اخوت و همدلي بين سپاه و بسيج ،كادر درمان
و مردم بي��ش از پيش خود را نش��ان داد ،گفت:
اين روابط اگرچه اندك اندك ش��كل گرفت ،اما
نگرش جامعه نس��بت به كادر درمان و خادمان
مردم در سپاه واقعيتر شد .افراد به هم نزديكتر
شدند و پيوندهاي عميقي كه در همكاري سپاه
و كادر درمان شكل گرفت دوباره اين مفاهيم را
زنده كرد.
سرلشكر سالمي تالشهاي صورت گرفته چند
ماه اخير در خصوص واكسيناسيون هموطنان را
بسيار مهم و ارزشمند برش��مرد و گفت :اگرچه
تهيه واكسن بسيار مهم بود ،اما تزريق اين حجم
وسيع بسيار ارزشمند است؛ با اين اقدامات اعتبار
ايران اسالمي در حوزه پزشكي بسيار باال رفت و
اين اعتبار ،اعتبار ملت ايران را نيز بيش از پيش
ارتقا بخشيد.

وي در ادام��ه اظه��ار كرد :در خص��وص رعايت
دس��تورالعملها نيز همه بايد مراعات كنيم كه
روند كاهشي آمار از دست دادن هموطنان عزيز
تداوم داشته باش��د و نگرانيهاي ديگري براي
پيكهاي بعدي نداشته باشيم.
فداكارانهتر از دوران دفاع مقدس
فرمانده كل سپاه در ادامه با تأكيد بر اينكه بخش
بهداشت و درمان در شرايط كرونا بسيار مظلوم
بود و تا آنجا كه ميتوان بايد زحمات و خدمات
مجاهدانه آنان انعكاس يابد ،افزود :كادر پزشكي
و س�لامت در اين مدت بس��يار فداكاري انجام
دادند؛ دقيقاً مانند دوران دفاع مقدس كه حتي
ميشود گفت بسيار فداكارانهتر از آن زمان بود.
زيرا در هر لحظه و همه جا در خط مقدم بودند و
اين مجاهدت و فداكاري دوساله كادر درمان در
تاريخ كشور بيسابقه است.
سردار سالمي همچنين با بيان اينكه ما از مقام
معظم رهبري (م��د ظله العالي) دس��تور داريم
تا انتهاي كار در صحنه باش��يم ،گف��ت :وزارت
بهداشت بايد با تمركز بر واكسنهاي داخلي ،از
پتانسيل توليدات دانشمندان خودمان استفاده
كند؛ سپاه هم برنامههاي بس��يار خوبي در اين
حوزه دارد .اميدواريم كه ما ه��م بتوانيم در اين
حوزه نقشآفريني كنيم .زيرساختهاي توليد
را ه��م فراهم كردهاي��م و منتظر ص��دور مجوز
هستيم .وي موفقيت و جايگاه دولت در عرصه
خدمترساني را بس��يار مهم برشمرد و تصريح
كرد :سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در تمامي
دولتها ظرفيتهاي خود را براي كمك به دولت
در خدمترساني به مردم به ميدان آوردهاست،
چراكه موفقيت دولت را موفقيت انقالب و نظام
ميدانيم؛ در اي��ن دولت نيز ش��روع كار وزارت
بهداشت بر اس��اس آمار نقاط بس��يار طاليي و
روشني دارد.

بهرهمن�دي از فرهن�گ كار جه�ادي
پزشكان
فرمانده كل سپاه با ارائه راهكارهايي در خصوص
رفع دغدغههاي درماني در مناطق محروم گفت:
استفاده از نيروهاي بومي ،ساخت مراكز درماني
بسيار پيشرفته و تأمين نيروي انساني در مناطق
محروم از جمله اين راهحلها است.
وي تصريح كرد :بهرهمندي از فرهنگ كار جهادي
پزشكان امر مهمي اس��ت كه ميتواند به توسعه
خدمات در مناط��ق محروم در حوزه پزش��كي
كمك كند .هم از نظر روحي روي پزشكان تأثير
مثبت ميگذارد و هماينكه بسياري از مشكالت
آن حوزهها از بين ميرود.
فرمانده كل سپاه در پايان اظهار كرد :كار مهمي
كه وزارت بهداشت در كنار باال بردن مهارتهاي
پزشكي و اطالعات علمي انجام ميدهد ،اين است
كه بايد به مس��ائل فرهنگ��ي ،اخالقي و معنوي
نيز توجه ويژه داشته باش��د .اينكه اسالم تأكيد
ميكند كه احياي يك نفر احياي بش��ر است و
تأكيدي كه روي انسان ميكند به اين معني است
كه سالمت يك موضوع فرامذهبي ،فرامنطقهاي
و فراجغرافيايي است و اين مسئله موضوعي است
كه بايد به آن توجه ويژه شود.
در پايان اين ديدار وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي با اهداي لوح سپاس به سرلشكر سالمي،
از خدم��ات و تالشهاي س��پاه و بس��يج در امر
واكسيناسيون تقدير كرد.
تزريق دوز سوم واكسن براي همه افراد
باالي  18سال
دبير كميته علمي كش��وري كرون��ا از موافقت
كميته علمي كرونا با تزريق دوز س��وم واكسن
براي همه اف��راد باالي  18س��ال خب��ر داد .به
گفته وي م��واردي از واريان��ت «اميكرون» در
كش��ورهاي مختلف شناسايي ش��ده و به دليل
سرايت باالي اين نوع جهش ،نگرانيهايي وجود
دارد و در مطالعات مختلف نشان داده شده كه در
كشورهاي آفريقايي ،ميزان واكسيناسيون خيلي
پايين و كمتر از  40درص��د بوده ،اين جهش در
كرونا رخ داده البته جهشهاي متعددي در كرونا
ايجاد شده و شايد بيش از  50نوع جهش ايجاد و
باعث به وجود آمدن جهش اميكرون شده باشد.
دبير كميته علمي كش��وري كرونا تصريح كرد:
مهمترين راه مقابله با واريانتهاي جديد ويروس
از جمل��ه اميك��رون ،واكسيناس��يون ،رعاي��ت
پروتكلهاي بهداش��تي و محدوديت در مبادي
مرزي كشورها به ويژه كش��ورهايي است كه با
كش��ورهاي آفريقايي رفت و آمد و داد و س��تد
دارند .در حال حاضر برخي كشورهاي اروپايي،
محدوديتهايي را در مرزهاي خود ايجاد كردهاند
و اين موارد در كميته علمي بررسي و بر افزايش
پوش��ش واكسيناس��يون ،لزوم رعايت بيش��تر
پروتكلهاي بهداش��تي و تزري��ق دوز اضافه يا
يادآور تأكيد شد.
جماعتي يادآور ش��د :تاكنون حدود  85درصد
از جمعيت هدف براي واكسيناس��يون ،دوز اول
و حدود  70درص��د نيز دوز دوم واكس��ن كرونا
را تزريق كردهاند .افرادي كه واكس��ن نميزنند
باعث افزايش گردش ويروس در جامعه ميشوند
و موج اپيدميه��ا ،پاندميها و موجهاي كرونا از
افراد غيرواكسينه ايجاد ميشود.

 58سال زندان
براي متهمان پرونده  ۱۳۰ميليون يورويي اصفهان

وي�ژه
دادگاه
قضایی
رسيدگي به جرائم
اخاللگران و مفسدان اقتصادي استان اصفهان
حكم متهمان يكي از پروندههاي اخالل در نظام
اقتصادي را كه داراي  ۲۱نف�ر متهم بود ،صادر
كرد .بر اين اساس متهمان اين پرونده به تحمل
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رئي��س كل دادگس��تري اس��تان اصفه��ان در
تش��ريح جزئيات يكي از پروندهه��اي اخالل در
نظام اقتصادي بيان داش��ت :موضوع اين پرونده
كالهبرداري ش��بكهاي منتهي به اخالل در نظام
اقتصادي كشور و تخلف از تعهدات ارزي بوده كه
دادگاه جرائم اقتصادي استان پس از رسيدگي و با
اعالم ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نمود.
حجت االسالم والمسلمين اسداهلل جعفري افزود:
اتهام متهمان رديف اول تا دوازدهم ،مشاركت در
كالهبرداري ش��بكهاي منتهي به اخالل در نظام
اقتصادي كش��ور و تخلف از تعهدات ارزي با عدم
ارائه برگ سبز گمركي مبني بر ورود كاالي ثبت
سفارش ش��ده با ارز مبادلهاي به صورت شبكهاي
از طريق ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي و مجعول
به سه بانك با ارزشي بيش از  ۱۳۰ميليون يورو ارز
دولتي و فروش آن در بازار آزاد بودهاست.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان اعالم داشت:
اتهام متهمان رديف  14 ،13و ( 15كارمندان يكي

حسین سروقامت

از بانكهاي دولتي) مشاركت در اختالس از طريق
صدور حواله ارزي بدون اخ��ذ تضمينات كافي و
با عدم رعايت دس��تورالعملهاي تخصيص ارز و
معاونت در كالهبرداري شبكهاي منتهي به اخالل
در نظام اقتصادي كشور بودهاست.
وي ادامه داد :اتهام ساير متهمان كه كارمندان يكي
از بانكهاي خصوصي اس��تان بودهاند ،خيانت در
امانت و معاونت در اخالل در نظام اقتصادي كشور
در قالب همكاري با متهمان رديف  ۷و  ۸جهت اخذ
ارز مبادلهاي براي وارد ک��ردن كاالهاي ضروري

مورد نياز كارخانجات بخش توليد بدون وارد کردن
كاالهاي مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد ميباشد.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان احكام صادره
متهمان اين پرونده را به شرح ذيل اعالم كرد:
عليرضا برخوردار كاش��اني فرزند قاس��م :تحمل
۱۵سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغي بيش از
۲۵ميليارد ريال و يك ميليون و  300هزار يورو به
عنوان جزاي مالي بابت مال تحصيل شده از طريق
خالف قانون
مجيد اس��كندي فرزند عيس��ي :تحمل  ۱۵سال

حبس تعزي��ري و پرداخت مبلغ بي��ش از ۱۷۳
ميليارد ريال جزاي نقدي
امين پورمتين فرزند محمدحس��ين :تحمل پنج
س��ال حبس تعزيري و  ۲۴ميلي��ارد ريال جزاي
نقدي
محمدحسين پورمتين و جمال حاجي اسمعيلي
فرزند احمد :هر كدام سه سال حبس تعزيري و هر
كدام پرداخت  ۱۴ميليارد ريال جزاي نقدي
مس��عود س��لطان فرزند فالمرز :تحمل سه سال
حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي
ياس��ر صابوني فرزند محمدتقي :تحمل دو سال
حبس تعزي��ري و پرداخت مبلغ بي��ش از ۱۳۰
ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي درآمد حاصله از
طريق خالف قانون به نفع دولت
س��يدامير حجتي ذوالپيراني فرزند سيدحسن،
مجي��د بيات ،غالمرض��ا و محمدعل��ي عقدائي،
عبدالمجيد :هر كدام به تحمل دو س��ال حبس
تعزيري
حميدرض��ا اميني فرزند علي :تحمل پنج س��ال
حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي
حميد محسني فرزند علي محمد :يك سال حبس
تعزيري و محروميت از خدمات دولتي
براي حسين اسماعيلي دشتيان هم به لحاظ فوت،
قرار موقوفي تعقيب صادر و نسبت به ساير متهمان
و اتهامات ديگر برخي از متهمان رأي بر برائت صادر
شد .گفتني است حكم صادره قطعي است.
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قديميترها! دس�تمريزاد كه به ما ياد دادي�د صبحگاهان را
عالي شروع كنيم ،روزانه يك زباله از زمين برداريم 30 ،دقيقه
مطالعه كنيم و. . .
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما «عاشقانه زيستن» را بلديم؟!
ميدانيم رمز آفرينش ،عش�ق پروردگار به مخلوقاتش بوده،
ساحت عشاق از تجاوز و تعدي مبراست؟
بلديم دستي به س�ر بچه يتيمي بكش�يم ،برگ گلي را نوازش
كرده ،به گنجشكي آب و دانه دهيم؟
صداي پاي عشق را در آواز پرندگان و بارش باران ميشنويم؟
 . . .آيا تاكنون در اين شعر سعدي تأمل كردهايم كه:
همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي  /كه هنوز من نبودم كه
تو در دلم نشستي
ناز شست قديميترها! اما هنوز مس�ائل مهمي وجود دارد كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

هزينه ۲۲ميلياردي
براي شهر آفتاب بدون استفاده!

رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران
خبر داده كه مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب ،عم ً
ال بدون استفاده
مانده و س�االنه  ۲۲ميليارد تومان ،صرف نگهداشت آن ميشود.

مهمترين دليل توس��عهنيافتگي ش��هر آفتاب اين است كه شهرداري
تاكنون منابع الزم براي توس��عه اين مكان را در جاه��اي ديگر خرج
كردهاس��ت .ش��هر آفتاب  300هكتار وس��عت دارد و نباي��د از اتخاذ
تصميمات بزرگ براي آن صرفنظر كرد .براي تكميل زيرساختهاي
شهر آفتاب و تبديل به س��ايتي كه بهترين دسترسي را به شبكه آزاد
راهي ،فرودگاه و شهر داش��ته باشد ،نياز به س��رمايهگذاري مديريت
ش��هري در س��الهاي اخير بود .ش��هر آفتاب به عنوان يك مجموعه
نمايش��گاهي هم در طرح جامع و هم در طرح تفصيلي مصوب شده و
هيچ كاربري ديگري هم نبايد براي آن تعريف شود.
در چهار سال گذشته در خصوص ش��هرآفتاب ،پيشنهادات مختلفي
مطرح بودهاست .از واگذاري به بخش خصوصي با سرمايهگذار خارجي
تا پيش��نهاداتي مبني بر تهاتر اين مجموعه با ش��ركت نمايشگاههاي
بينالمللي كه عم ً
ال به دليل فضاي راكد اقتصادي به نتيجه نرسيد.
جالب اينكه تاكنون فقط يك نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب برگزار شده
كه آن هم به دليل فقدان امكانات اوليه ناموفق بوده و عم ً
ال از اين سرمايه
هنگفت بهرهبرداري الزم صورت نگرفتهاس��ت .س��يد جعفر تشكري
هاشمي در جلسه علني ش��وراي ش��هر در نطق پيش از دستور خود،
اشاره به بال استفاده ماندن برخي امكانات مجموعه نمايشگاهي شهر
آفتاب كرد و گفت :به رغم سرمايهگذاري صورت گرفته براي طراحي و
احداث مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب كه متكي بر كار كارشناسي،
بررسيهاي علمي و مطالعات دقيق است و مورد موافقت دولت و ساير
دس��تگاههاي ذيربط نيز قرار گرفته اس��ت ،كماكان ش��اهد برگزاري
نمايشگاهها در داخل شهر هستيم و تا امروز ،گام مؤثري در زمينه انتقال
نمايشگاه بينالمللي تهران به مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب برداشته
نشدهاست .وي افزود :با وجود همه اين امكانات ،مجموعه نمايشگاهي
شهر آفتاب ،عم ً
ال بدون استفاده مانده و ساالنه  ۲۲ميليارد تومان ،صرف
نگهداشت آن ميش��ود در صورتي كه از درآمد  ۶۱ميليارد توماني كه
در بودجه سال  ۱۴۰۰شهرداري تهران براي اين مجموعه پيشبيني
شدهبود ،به دليل برگزاري اكثر نمايش��گاهها در نمايشگاه بينالمللي
ن محقق شدهاس��ت .رئيس
تهران ،تا اين تاريخ تنها  4/5ميليارد توما 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران در نهايت
گفت :اميدوارم كه با پيگيريهاي ش��هردار محترم تهران و همكاري
دولت محترم ،ضمن تعامل مؤثر با تمامي متوليان امر ،بتوانيم با انتقال
هر چه سريعتر نمايش��گاه بينالمللي تهران به مجموعه نمايشگاهي
شهر آفتاب ،ضمن تدبير براي جلوگيري از تشديد معضالت ترافيكي
و محيطزيستي شهر تهران ،اقدام علمي و گام عملي برداريم و آن را به
عنوان حركتي ماندگار در كارنامه مديريت شهري به ثبت برسانيم.

مديران مدرسه اكسير دانش كرج
پاسخگوي والدين نيستند

گروهي از والدين دانشآموزان مدرسه اكسير دانش ،واقع در شهر كرج
خيابان آزادگان  -خيابان مطهري در تماس تلفني با روزنامه «جوان»
و همچنين ارس��ال نامه از نحوه مديريت اين مركز آموزشي و دريافت
شهريههاي ميليوني آن هم بدون ارائه هيچ سند و بخشنامهاي گاليه
كردهاند.
به گفته والدين با توجه به اينكه در ابتداي سال تحصيلي مبلغ 7ميليون
و  200هزار تومان به عنوان شهريه ساالنه دريافت شدهاست،اما هنوز
سه ماه از سال تحصيلي نگذشته كه مسئوالن اين مدرسه اعالم كردهاند
بايد  4ميليون و  200هزار تومان ديگر به حساب مدرسه واريز شود .اين
در حالي است كه قب ً
ال اعالم شدهبود در كنار تدريس كامل حضوري،
كالسهاي آموزش كامپيوتر ،سالن ورزشي مجهز و آزمايشگاه پيشرفته
نيز براي استفاده دانشآموزان مهيا خواهد شد ،اما حاال و به خاطر وجود
كرونا ،نهتنها كالسها فقط به صورت مجازي برگزار ميش��ود بلكه از
ساعت  9تا  12با احتساب زنگهاي تفريح است .البته اين مدرسه براي
نش��ان دادن حس��ننيت خود ،براي دانشآموزان مقطع اول ابتدايي،
كالس مجازي ضد افس��ردگي برگزار ميكند كه بخش��ي از س��اعات
آموزشي هم براي اين كار تلف ميشود!
تماس والدين با روزنامه به اين خاطر بود كه مدير اين مدرس��ه از ارائه
بخشنامه يا نامه و دستوري كه ش��امل افزايش دوباره شهريهها باشد،
خودداري ميكند و آقاي پدرام راد ،مدير مدرسه اكسير دانش در تماس
خبرنگار «جوان» براي پيگيري موضوع ،با عنوان كردن اين جمله كه
«بايد ابتدا هويت خبرنگار مشخص شود تا شماره بخشنامه را بگويد»،
از صحبت و توضيح در مورد مشكل پيش آمده خودداري كرد.
محرمانهبودن نامهها و بخش��نامهها در اين مدرسه به حدي است كه
حتي والدين هم نميدانند بر اس��اس كدام خدمات يا آموزش اضافي
بايد به يكباره 60درصد به ميزان شهريه اعالم شده بيفزايند .اما نكته
حائز اهميت و درخواست والدين از مسئوالن امر اين است كه چرا بايد
در دوراني كه بسياري مدارس براي مواردي همچون آب و برق و گاز و
خريد تجهيزات و نگهداري هم هزينهاي نميكنند و براي دانشآموزان
نه اردويي دارند و نه آزمايشگاه و سالن ورزشي و تغذيه ،بايد به اين نحو
و بدون هيچ دليلي طلب دريافت هزينههاي سرسامآور بكنند؟ احتماالً
آنها خوب ميدانند والدين بعد از گذشت حدود سه ماه از سال تحصيلي
نميتوانند فرزندان خود را جابهجا کنند و به مدرس��ه ديگري ببرند يا
مطمئن هستند هيچ مرجعي به تخلفاتشان رسيدگي نميكند!

