
سرپرس�ت تازه دانش�گاه آزاد در طول دو ماه 
سرپرستي اش با چالشي مواجه شده که کمتر 
فک�ر آن را می کرد. طهرانچي ک�ه در روزهاي 
پاياني مرداد امسال پست سرپرستي را تحويل 
گرفت، حاال بايد براي اشتباه در پذيرش 12هزار 
دانشجو در رشته هاي پزش�کي اين دانشگاه 
تدبيري بينديش�د. وي روزگذش�ته در ادامه 
تجمعات اعتراض آميز پذيرفته شدگان اشتباهي 
رشته هاي پزشکي دانشگاه آزاد رسماً  هفت نفر 
از مديران متخلف اين دانشگاه را برکنار کرد تا 
اوضاع آرام بگيرد. اما با وجود اين، اعتراضات 
پذيرفته شدگان اشتباهي همچنان ادامه دارد. 
اعالم نتايج كنك��ور 97 دانش��گاه آزاد در مرحله 
تكميل ظرفيت بسياري از مشتاقان رشته پزشكي 
را هيجان زده كرد، چراكه افرادي كه  خودش��ان 
هم فكر نمي كردند در دانش��گاه قبول ش��وند در 
پذيرش تكمي��ل ظرفيت اين دانش��گاه پذيرفته  
ش��ده بودند و اين پذيرفته ش��دن در رشته هاي 
پرطرفدار گروه پزشكي با يك پيامك به داوطلبان 
اطالع رساني شده بود و اين داوطلبان با پركردن 
فرم ش��ماره ۱۵ در مرحله اع��الم ذخيره ها براي 
تحصيل در دانشگاه آزاد اس��المي اعالم آمادگي 
كرده بودند و حاال مي توانستند با در دست داشتن 

مدارك و صد البته واريز شهريه ثابت براي ثبت نام 
مراجعه كنند، اما پس از مراجعه،  ثبت نام و دريافت 
كارت دانشجويي به دليل كثرت پذيرفته شدگان 
رش��ته هاي پزش��كي معلوم شد اش��تباه صورت 
گرفته و اين افراد نمي توانند ادامه تحصيل بدهند! 
رسيدگي به ش��كايت ها و اعتراضات اين افراد در 
حالي با بركناري مديران متخلف پيگيري مي شود 
كه هم اكنون در روزهاي پاياني مهرماه قرار داريم 
و با سپري ش��دن ح��دود يك چهارم ط��ول ترم 
تحصيلي برخي از اين دانشجويان كه در رشته و 
دانشگاه هاي ديگر پذيرفته شده اند در عمل فرصت 

ثبت نام در دانشگاه را از دست داده اند. 
   پذيرش اشتباهي 

شهريه هاي نجومي رشته هاي پزشكي دانشگاه آزاد 
مفاسدی به دنبال دارد. مثال وقتی به يك داوطلب 
گفته می شود در رشته پزشكی دانشگاه آزاد قبول 
شده است برای تأمين شهريه شايد منزل خودش 
را هم بفروشد تا دانش��جوی پزشكی شود و وقتی 
پذيرشش منتفی می ش��ود، خانه خودش را  هم 
از دس��ت داده اس��ت، اما ظرفيت پذيرش در اين 
رشته ها از سوي وزارت بهداشت تعيين مي شود. 
به همين خاطر هم در پي اين اشتباه دانشگاه آزاد، 
دكتر حميد اكب��ري، قائم مقام معاون آموزش��ي 

وزارت بهداشت درخصوص ناهماهنگي، اختالل 
و اش��تباه در اعالم ظرفيت رش��ته هاي پزشكي 
توسط دانشگاه آزاد اسالمي اينگونه توضيح داد: 
متأس��فانه برخي داوطلبان به اش��تباه از س��وي 
دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان پذيرفته شده اعالم 
و ثبت نام ش��دند. در حالي ك��ه ظرفيت پذيرش 
دانشجويان در رشته هاي علوم پزشكي هر سال، 
قبل از ثبت نام كنكور مش��خص مي شود و امكان 
تغيير در ظرفيت ها پس از برگزاري آزمون وجود 

ندارد. 
وي تأكيد كرد: ناهماهنگي ايجادشده ناشي از عدم 
دقت و اشتباه محاسباتي دانشگاه آزاد اسالمي و 
مركز سنجش اين دانشگاه است و هيچ ارتباطي 
به وزارت بهداشت ندارد، چون در مورد ظرفيت ها، 
توافق بين دانشگاه آزاد اسالمي و شوراي گسترش 
وزارت بهداشت انجام مي ش��ود؛ بنابراين انتظار 
داريم كه اين دانش��گاه به درخواست داوطلبان، 

عادالنه رسيدگي كند. 
پس از اين ماجرا سرپرست تازه نفس دانشگاه آزاد 
هم ناگزير شد درباره اش��تباه پيش آمده توضيح 
دهد: »اتفاقي كه در حوزه پزش��كي افتاد، منجر 
به بركن��اري مديران ناكارآمد ش��د و دليل ايجاد 
اين مشكل آن بود كه برخي از واحدها در ظرفيت 

ذخيره تا جايي كه مي توانستند دانشجو ثبت  نام 
كردند و فقط به منافع واحد خودشان توجه داشتند 
نه منافع مردم و سازمان.« اما اظهارات طهرانچي 
دردي از پذيرفته ش��دگان اش��تباهي رشته هاي 
پزشكي دانشگاه آزاد دوا نكرد و تجمعات گسترده 
آنها در مقاب��ل واحدها و س��اختمان مركزي اين 

دانشگاه همچنان ادامه دارد. 
   از اينجا رانده و از آنجا مانده

كافي اس��ت در ميان معترضان برويد تا دريابيد 
اشتباه دانش��گاه آزاد براي برخي هايشان خيلي 

گران تمام شده است. 
مريم يكي از اين افراد اس��ت كه ب��ه خاطر ادامه 
تحصيل در رش��ته پزشكي دانش��گاه آزاد، رشته 
پرستاري دانشگاه سراس��ري را رها كرده و حاال 
از اينجا رانده و از آنجا مانده ش��ده است. حسين 
هم داوطلبي است كه همين شرايط را دارد با اين 
تفاوت كه با منتفي ش��دن تحصيلش در دانشگاه 
بايد به خدمت س��ربازي برود. اين وضعيتي است 
كه كم و بيش مبتال به همه ۱2هزار نفري است كه 
به اين ترتيب با تصور ادامه تحصيل در رشته هاي 
پزش��كي در اين دانش��گاه ثبت ن��ام كرده اند، اما 

اشتباهي بودند. 
   تنش در عدالت آموزشي 

عزل هفت مدير متخلف تنها تدبيري اس��ت كه 
براي اين معضل از سوي مسئوالن دانشگاه آزاد 
انجام ش��ده، اما وضعيت چند هزار داوطلبي كه 
سوژه اصلي اين ماجرا هس��تند، همچنان مبهم 

باقيمانده است.
 يحيي كمالي پور عضو هيئت رئيس��ه كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي  معتقد 
اس��ت: دانش��گاه آزاد هرچه س��ريع تر با وزارت 
بهداش��ت براي افزايش س��هميه در رشته هاي 
پزشكي و پيراپزش��كي رايزني كرده تا وضعيت 
دانش��جويان تعيين تكليف ش��ود. اين در حالي 
است كه اين افراد به دليل نرسيدن به سطح علمي 
متناسب با رشته هاي دلخواهشان از پذيرفته شدن 
باز مانده ان��د و افزايش ظرفي��ت پذيرش عالوه 
بر ايج��اد چال��ش در تنظيم ظرفيت م��ورد نياز 
رشته هاي پزشكي در كشور سطح آموزشي آنان 
را هم دچار چالش مي كند و در نهايت برنده اين 
بازي دانشگاه آزاد است، چراكه همه را در مقابل 
كار انجام شده قرار داده است و با پذيرش چندين 
برابري دانشجو در رشته هاي گران پزشكي پول 
زيادی را دريافت كرده است. شايد بهترين گزينه 
پيش رو در اين شرايط براي افرادي كه در ديگر 
دانشگاه ها پذيرفته شده اند، اين باشد كه مهلت 
تازه اي براي ثبت نام اين افراد در نظر گرفته شود 
تا هم عدالت آموزشي قرباني نشود و هم اين افراد 

به حقشان برسند.  
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رئیسقرارگاهخاتماالنبیا:هرکاریبتوانیمبرایپیشبردپروژههایشهرداریانجاممیدهیم
رئيس قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 

گفت: قرارگاه خاتم خدمتگزار مردم   از شهر
است و مرزبندي بين سپاه و ش�هرداري وجود ندارد و هر کاري 
بتواني�م ب�راي پيش�برد پروژه ه�ا انج�ام خواهي�م داد. 
سعيد محمد در مراسم بهره برداري از ادامه شمالي بزرگراه شهيدصياد 
شيرازي و تقاطع هاي چهارگانه اظهار داشت:  اين پروژه از لحاظ ابعاد 
شايد بزرگ نباشد، ولي به لحاظ اثربخشي در كاهش ترافيك بسيار 

حائز اهميت است؛ چراكه ترافيك ارتش و صياد را رفع مي كند.  وي 
بيان داش��ت: طول اين پروژه ۱800متر با ۵۵ميليارد تومان هزينه 
كه امروز به اتمام رسيده اس��ت و در اين پروژه 2ميليون نفر ساعت 
كار بدون حادثه داش��تيم.  رئي��س قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا 
افزود: اين پروژه در گذشته 7۵درصد پيشرفت داشته كه در سه ماه 
اخير 2۵درصد پروژه پيشرفت كرد كه نش��ان از همراهي قرارگاه با 
شهرداري تهران مي دهد.  محمد بيان داشت: ما هر كجا كه بتوانيم 

خدمت مي كنيم و اگر كسي كمك نكند، خيانت كرده است. خودمان 
را سرباز مي دانيم و تمام تالش و كوشش مان را خواهيم كرد تا بتوانيم 
عملكرد خوبي داشته باشيم.  وي اظهار داشت: قرارگاه خاتم االنبيا در 
خدمت مردم است و توان خود را در كنار شهرداري خواهيم گذاشت 
تا پروژه ها به پيش برود، ولي براي اجراي پروژه ها نياز به تجهيزات و 
قطعات است و اميدوارم آن حداقل نقدينگي براي پروژه ها تأمين شود 

و در اين خصوص مذاكراتي نيز صورت گرفته است. 

آقايوزير!شماازوالدينپولنميخواهیدامامدارسميخواهند!

 عزل 7مدير متخلف
 در واكنش به اعتراض پذيرفته شدگان اشتباهي 

12هزار دانشجوي دانشگاه آزاد نسبت به پذيرش اشتباهي در رشته هاي پزشکي اعتراض کردند

درس�ت يا غلط جلس�ات انجمن اوليا و مربيان 
سال هاست به جلسه اي براي طلب پول از والدين 
و تأمين کم و کس�ري هاي مدرسه تبديل شده 
اس�ت. به طوري ک�ه در يکي دو دهه گذش�ته 
خانواده ها به محض ديدن دعوتنامه جلسه اوليا 
و مربيان، مبلغي داخل پاکت مي گذاشتند و به 
فرزندشان مي دادند تا به مدرسه بدهند؛ چون 
مي دانستند چکيده جلس�ه همين خواهد بود 
و با شرکت نکردن در جلس�ه چيزي را از دست 
نمي دهند. البته اين تعريف در سال هاي گذشته 
تغييراتي داش�ته اس�ت. مثاًل مبلغ پاکت هاي 
يادش�ده به بخش�ي از هزينه قبوض آب، برق، 
گرمايش و خري�د گچ و تخت�ه پاك کن محدود 
مي ش�د، اما مبالغي که امروز مدارس از والدين 
مطالبه مي کنند بخش قابل مالحظه اي از درآمد 
ساالنه خانوار و فراتر از هزينه هاي جاري مدرسه 
است و حتي در مواردي نقش تعيين کننده اي در 
تعيين جايگاه خانوار نس�بت به خ�ط فقر دارد. 
ب��ا وج��ود اي��ن،  س��يدمحمد بطحاي��ي وزي��ر 
آموزش و پرورش روز گذش��ته در آيين بزرگداشت 
هفت��ه پيوند اولي��ا و مربي��ان گفت: م��ا از اولياي 
دانش آموزان پ��ول نمي خواهيم بلك��ه همگرايي 

مي خواهيم. 
البته س��خنراني در مقام متكلم الوحده بسياري از 
ابهامات، گفته ها را بي پاس��خ مي گ��ذارد و همين 
امر س��خنران را به ادامه حماسه سخنراني تشويق 
مي كند؛ بنابراين ما به عنوان رسانه ابهامات را از سر 
دلسوزي يادآوري مي كنيم، شايد ابهامات موجود در 

متن سخنراني از ديد وزير هم دور مانده باشد. 

اول اينكه آقاي وزير ممكن اس��ت شخص شما از 
والدين پول نخواهيد، اما مديريت ش��ما باعث شده 
تمام دس��تگاه زيرمجموعه تان براي ارائه خدمات 
آموزشي در هر سطح و مقطعي به عناوين مختلف 
از والدين پول زور دريافت كنند و اسمش را بگذارند 
مشاركت هاي اختياري والدين و خانواده ها هم براي 
آرامش و آبروي فرزندانش��ان تن به اين زورگيري 
رسمي بدهند. پس اينكه در تريبون رسمي اعالم 
مي كنيد م��ا پ��ول نمي خواهيم فقط يك ژس��ت 
دلس��وزانه اس��ت تا يك حقيقت اجرايي. در چند 
بازديد از سري بازديدهاي سرزده اي كه از آنها ياد 
مي كنيد به مسئله مطالبه پول از والدين پرداخته ايد 
و هر دو حس��اب دفتري مدارس را ديده ايد، عالوه 

بر اينكه بس��ياري از بازديدهايي كه فكر مي كنيد 
سرزده است يا دوستانتان به شما مي گويند سرزده، 
در حقيقت س��رزده نيس��تند و كلي هماهنگي و 

زمينه سازي براي آنها چيده شده است. 
از طرف ديگر شما به عنوان يك مدير فكر مي كنيد 
آنچه در بازديدهايتان در مدارس مشاهده مي كنيد، 
حقيقت جاري در آنهاس��ت؟ به نظر ش��ما ناظران 
نامحس��وس خارج از آموزش و پرورش چش��مان 
قابل اعتمادت��ري براي ديدن س��وءمديريت ها در 

صف نيستند؟ 
ش��ما در بخش��ي از اظهارات خود در دبيرس��تان 
دخترانه ايوب حسيني واقع در منطقه ۵ تهران كه از 
سوي رسانه ها منتشر شده به مسئله اصطكاك ميان 

ارزش هاي خانواده و مدرسه اشاره كرده ايد و در اين 
رابطه نس��بت به مخاطرات و آسيب هاي احتمالي 
محيط سوم هشدار داده ايد، اين در حالي است كه 
تعدادي از اولياي آموزش نديده مدارس هستند كه 
تعارض اعتقادي و فكري مدرسه و خانواده را براي 
دانش آموزان برجسته و ذهن آنها را درگير مي كنند.  
در حال حاضر در برخي از مدارس اولياي مدارس به 
دانش آموزان مي آموزند كه محيط اول و ذي صالح 
براي الگوگيري دانش آموزان مدرسه است و در اين 
رابطه كاركرد خانواده را براي دانش آموزان كمرنگ 
مي كنند. بنابراين در ايام تعطيلي مدرسه يا بعد از 
فارغ التحصيلي دانش آموز خط سير تربيتي خود را 
گم مي كند و دچار بحران مي شود و بيشتر و بيشتر 
به محيط سوم يا فضاي مجازي پناهنده مي شود. به 
تعبيري اين باليي اس��ت كه خود قهرمان پنداري 
اولياي برخي مدارس بر سر دانش آموزان مي آورند. 
در حالي كه در تعاليم ديني و تربيتي ما نهاد خانواده 
با تمام كاستي ها و ناهمخواني هاي احتمالي با جو 
جامعه، اولي��ن و دائمي ترين پن��اه فكري و روحي 

فرزندان و اعضاي خود است. 
جناب وزير به كتاب هاي كمك درس��ي و تكاليف 
آدينه هم اش��اره كرديد كه اغلب از سوي مدارس 
ش��ما بازاريابي مي ش��وند و خانواده ه��ا به توصيه 
يا در مواردي ب��ه اجبار مدارس اي��ن كتب را تهيه 
مي كنند. اگر كنترل عملكرد مدارس در اين زمينه 
از عهده ي��ك وزير ب��ر نمي آيد، يعن��ي چند وزير 
آموزش و پرورش بايد داشته باشيم يا شما هم به اين 
نتيجه رسيده ايد كه اداره حاكميتي دستگاه تعليم 

و تربيت بهتر است؟ 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

ميم چ با انتش�ار اين عکس توئيت زد: اربعين محور اتحاد همه عالمه، 
توي اين مسير فرقي بين ايراني، امريكايي، عراقي،  پاكستاني،  شيعه،  سني، 

مسيحي و  ارمني وجود نداره.

حاج حيدر با انتش�ار اين عکس توئيت زد: سال هاس��ت كه به سوي 
ارباب رهسپاريم.

 نخودي با انتشار اين عکس توئيت زد: فصل بيماري عشق است، كسي 
ممكن نيست مستعد باشد؛ اين عشق سرايت نشود.

 اخ في اهلل با انتشار اين عکس توئيت زد: پاهاش درد گرفته بود رفيقش 
اومد و پاهاش رو بست. باز راه افتادن تا برسن به كربالي حسين )ع(.

Mr Strategistتوئيت زد: آخوندي يه جوري نوشته در شرايط تحريم 
نمي توان به قانون پايبند بود و احترام به مالكيت خصوصي و اقتصاد رقابتي 
گذاشت، انگار در پنج سال گذش��ته تو دولتي بازار آزادي وزير بوده و انگار 
خودش با استفاده از توانايي هاي شخصيش تو اين ۴0سال ميلياردر شده. 

باشه بابا به كسي نمي گيم مي خواي شهردار بشي.

 مانو ليوس با انتش�ار اين عکس توئيت زد: جس��ت وجوي نان از دل 
سنگ!! زني با دس��تاني كه پتك مي كوبد... دست هايشان هيچ شباهتي به 
دست زن هايي كه مي بينم و مي شناسم ندارد؛ هرچند شكي نيست كه اگر 

با چشم دل نگاه كني، زيباترين دست هاي عالمند... 

 اسماعيل با انتشار اين عکس توئيت کرد: عزيزاني كه از مرز چذابه و 
شلمچه راهي سفر اربعين ميشن براي اسكان و تغذيه در اهواز هيچ مشكلي 
ندارن. چند سالي هست كه مساجد و مراكز فرهنگي به صورت خودجوش 
يك ستادي تشكيل دادن و مردم هم منازل و خودروهاشون رو در اختيار 
ميذارن. براي مشاهده اين ميزباني عاشقانه هشتگ ضيافت  زوار رو ببينيد.

 فري�د ابراهيمي با انتش�ار اين عک�س توئيت کرد: م��ن اطالعي از 
مستندات  عليز درباره پول گرفتن محمدجواد اكبرين از سعودي ها ندارم. 
اما مطمئنم قالتاقي كه تا تونست از لباس آخوندي نون خورد، اما بعد رنگ 
عوض كرد و رفت با ابي عكس يادگاري گرفت؛ از وليعهد سعودي كه خيلي 

باكالسه، از رئيس قبيله بوشمن پول مي گيره كه به قبيله زولو فحش بده!

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  

  س��ازمان حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در اطالعيه اي به 
دارندگان خودروهايي كه بدهي آنها بابت عوارض طرح ترافيك به بيش 

از يك ميليون تومان رسيده است، هشدار داد. 
  مع��اون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد با اش��اره ب��ه اقدامات 
اش��تغالزايي اين نهاد گفت: در شش  ماهه نخست امس��ال ۳۴هزار و 
۴00 فرصت شغلي براي مددجويان تحت حمايت كميته امداد ايجاد 

شده است. 
  دبير كارگروه مد و لب��اس با بيان اينكه تهاج��م فرهنگي از طريق 
لباس، مقدسات و آموزه هاي ديني ما را مورد هدف قرار داده، گفت: در 
تالشيم با همراهي طراحان و توليدكنندگان براي مقابله با اين تهاجم 

گام بلندي برداريم. 
  مديركل حفظ و احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي گفت: 
اساتيد و صاحب نظران كميته علمي بررسي، تحقيق و مرمت سازه هاي 
تاريخي )ايسكارسا( به  منظور بررسي برخي آسيب هاي سازه اي ۱۳بناي 

تاريخي به هشت استان كشور سفر مي كنند. 
  رئيس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به آنچه ايج��اد اخالل در نظام 
توزيع دارويي و تجهيزاتي كشور از س��وي برخي شركت هاي دارويي 
و تجهيزاتي خواند، ضمن هشدار به متخلفان تأكيد كرد: قطعاً پرونده 
متخلفان جهت رسيدگي قضايي، اداري و انتظامي به مراجع ذي صالح 

مربوط ارجاع مي شود. 
  رئيس مركز ام��ور بين المل��ل و مدارس خ��ارج از كش��ور وزارت 
آموزش و پرورش با اش��اره به كاهش معلمان ارزبگير خارج از كشور از 
۴00به 2۵0نفر، از مختلط و چندپايه ش��دن برخي كالس هاي درس 

خبر داد.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

حرای  با ارزش تر از طال، در چنبره قاچاقچيان
جنگل هاي حرا كه محيط زيستي ها آن را طالي خليج فارس ناميده اند، 
اكنون در معرض دو خطر عمده قرار گرفته است. از يك طرف سايت هاي 
پرورش ميگو و از طرف ديگر قاچاقچيان س��وخت آرامش آن را برهم 
زده اند. قاچاقچي��ان در مراحل تعقيب و گريز درياي��ي، اقدام به تخليه 
سوخت خود در نزديكي جنگل هاي حرا مي كنند كه اين كار در دفعات 
طوالني موجب آسيب رساندن به ريشه هاي درختان حرا مي شود. در 
صورتي كه اين سوخت ها به دور از جنگل هاي حرا نيز تخليه شوند از 
طريق جريان باد و آب به س��وي جنگل هاي حرا آورده مي شوند يا به 
صورت لكه هاي نفتي موجب آس��يب محيط زيست دريايي مي شوند. 
احداث سايت پرورش ميگو هم نه تنها جنگل هاي حرا را از بين مي برد 
بلكه نبود جنگل، طوفان دريايي را هم به جان بنادر اطراف مي اندازد. 

جنگل حرا 9200هكت��ار را در برمي گيرد كه مهم تري��ن تهديد اين 
گياهان، آلودگي نفتي و فعاليت هاي عمراني مانند ساخت و س��از هاي 
ساحلي و دريايي است كه استرس زيادي را به اين گونه هاي ارزشمند 

وارد مي كند. 
جنگل حرا در دريا و آب شور قرار دارد و اين سازش با آب شور و شرايط 

نامناسب، از حرا يك گياه استثنايي ساخته است. 
تردد قاچاقچيان مواد سوختي در سواحل، بارگيري به وسيله پمپ به 
داخل لنج و احتمال نشت مقاديري سوخت به ساحل و دريا، رهاسازي 
عمدي گازوئيل توسط قاچاقچيان در زمان احساس خطر در دريا سبب 

ظهور لكه هايي سياه و راكد ماندن اين مواد در سواحل مي شود. 
از سوي ديگر، بررسي فعاالن محيط زيس��ت نشان مي دهد كه سايت 
تكثير ميگو خ��ارج از اصول و مالحظات زيس��ت محيطي در محدوده 
»جزر و مدي« و حوزه رويش جنگل هاي حرا قرار دارد. نفس جنگل هاي 
حرا به همين جزر و مد خليج فارس بند اس��ت كه با ساخت سايت از 

بين مي رود. 
سازش با آب شور از حرا، گياه اس��تثنايي و منحصربه فرد ساخته و آن 
را تبديل به كارخانه آب ش��يرين كن طبيعي كرده اس��ت. تصفيه آب 
شور و برگرداندن نمك دريا از طريق برگ ها به طبيعت از قابليت هاي 

شگفت انگيز اين درخت است. 
طبق قانون، س��ايت پرورش ميگو نبايد در حريم شهرها باشد. همين 
قضيه موجب شده تا برخي س��رمايه گذاران با سوء اس��تفاده از قانون، 

سايت هاي خود را به جنگل هاي حرا نزديك كنند. 
اداره منابع طبيعي كه خودش زير مجموعه سازمان جنگل ها و بخشي از 
وزارت جهاد كشاورزي است، هزينه هاي بسيار زيادي براي نگهداري ها 
اين درختان انجام داده، اما اكنون در برابر دست اندازي به اين جنگل ها 
بي تفاوت بوده اس��ت.  اين جنگل ه��ا حتي يكبار ش��انس حضور در 
فهرس��ت ژئوپارك هاي جهاني را به دس��ت آوردند، اما همان شانس 
هم با همكاري نكردن سازمان هاي متولي از دست رفت؛ حداقل امروز 
تهديدهايش را برطرف كنند تا همواره طالي خليج فارس باقي بماند. 

   به نقل از رواب��ط عمومي بانك مركزي، در راس��تاي تس��هيل زيارت 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( در ايام اربعين حسيني، زائران مي توانند از 
طريق بانك ملي ايران مبلغ يكصد هزار دينار عراق را با نرخ هر دينار 96ريال 
و با پرداخت معادل ريالي آن خريداري كنند و اس��كناس دينار را در نقاط 
مشخص  شده شهرهاي نجف، كربال، كاظمين و همچنين سه نقطه مرزي 
مقابل مرزهاي مهران، چذابه و شلمچه )داخل كشور عراق( تحويل گيرند. 
بر همين اساس زائران اربعين حسيني كه مراحل دريافت ويزاي خود را از 
طريق سامانه سماح به  آدرس Https://Samah. haj. ir انجام داده اند، 
مي توانند نسبت به خريد ارز دينار از طريق پيام رسان بله و دريافت آن در 
كشور عراق اقدام كنند. بر اين اساس زائران اربعين حسيني الزم است پس 
از نصب پيام رسان بله و اس��تفاده از بات )بازوي( dinarpaybot نسبت 
به انجام فرآيند خريد ارز خود اقدام كنند. زائران اربعين حس��يني پس از 
تكميل فرآيند خريد ارز خود در بات مربوطه در پيام رسان بله و پرداخت 
معادل ريالي در نظر گرفته شده يك شناسه و رسيد دريافت مي كنند كه 
مي توانند با در دست داشتن اين رسيد پس از عبور از مبادي ورودي كشور 
عراق در مرز مهران،  شلمچه، چذابه به كارگزاري هاي بانك ملي ايران در 
اين مناطق و شهرهاي نجف،  كربال و كاظمين مراجعه و نسبت به دريافت 
ارز خريداري  شده )دينار عراق(، اقدام كنند. براي خريد ارز بايد مشخصات 
دقيق زائر اعم از كد ملي و ش��ماره گذرنامه ثبت شود و ارز خريداري  شده 
صرفاً به فرد زائر تحويل داده خواهد شد. براي تحويل گرفتن ارز ارائه رسيد، 
 اصل گذرنامه و حضور شخص زائر ضروري است و هر زائر تنها يك بار قادر 

به خريد ارز از اين طريق خواهد بود. 
سفير ايران در عراق، با بيان اينكه روند حركت زوار ايراني شركت كننده 
در مراسم اربعين حسيني در مرزهاي چذابه، مهران و شلمچه به صورت 
روان و بدون مشكل خاصي در جريان است، گفت: حدود 70 تا 7۵درصد 

كاميون هاي حامل مواد مورد نياز موكب ها وارد عراق شده اند. 
   فرمانده انتظامي استان ايالم گفت: ممانعت از خروج زائران اربعين 
بدون گذرنامه و ويزا قطعي اس��ت و اينگونه افراد به اس��تان هاي مبدأ 
عودت داده مي ش��وند. ياري تأكيد كرد: كش��ور عراق با زائران بدون 
گذرنامه و ويزا به عنوان ورود غيرمجاز برخورد مي كند و اعمال مقررات 

سخت و زنداني طوالني  مدت را در مورد اينگونه افراد انجام مي دهد. 
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان صفوي به زائران 
توصيه كرد: دس��تمال هاي مرطوب هاي حاوي مواد ضدعفوني يا ژل 
ضدعفوني را خريداري و همراه خ��ود ببرند و در صورتي كه اين امكان 
براي آنها وجود نداشت دستان خود را با آب و صابون كاماًل شست وشو 

دهند. 
 


