دارو ،واجبتر از نان و غذا

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تمام تالش ما باید این باشد که مردم در حوزه دارو احساس درد و رنج نکنند و مطمئن باشید
در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد .دکتر سیدحسن هاشمی  اظهار کرد :دشمنان عالقهمند به در اختیار داشتن افکار عمومی هستند و قصد
دارند در حوزه دارو و تجهیزات نگرانی ایجاد کنند .بر همین اساس باید همیشه بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت به خصوص حوزههایی
که با جان مردم سر و کار دارد.وی افزود :خوشبختانه این مسیر توسط معاون اول رئیس جمهور ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی و ستاد دنبال میشود که امید است زمان را از دست ندهیم و تصمیمی که باید سه ماه دیگر گرفته شود را امروز بگیریم.
وزیر بهداشت افزود :حوزه دارو نیاز روزمره مردم است و واجبتر از نان و غذا به شمار میرود .بنابراین تمام افراد باید مراقبت کنند
و تخلفات و مغایرتها در قیمتها را از طریق شماره  ۱۹۰اطالع دهند .از این مسیر کنترلها انجام میشود .قطعا در ماههای آینده
کنترلها در این زمینه شدیدتر خواهد شد.

4

یادداشت روز


آرمان شهری خیالی
به نام صدا وسیما !
فرشاد میرزایی
گروه جامعه

افالطون فیلسوف نامی یونانی کتابی دارد به عنوان
جمهوریت که در آن تمثیل زیبایی به نام قضیه غار
دارد؛ این تمثیل یکی از مثالهای توجیهی فلسفی
است که درآن چگونگی توجیه عالم از دریچه چشم
فیلسوف به زیبایی ترسیم شده است و اما تمثیل غار
از نظر افالطون اینطور بیان شده که ،تجسم کنید
مردانی از بدو تولد بهصورت غل و زنجیر درپا و گردن
و رو به دیوار در غاری محبوس باشند ،بهطوری که
نتوانند گردن خود را برگردانند و بهغیر از دیوار مقابل
خودشان جایی را ببینند و تنها یک دریچه کوچکی
از روشنایی پشت سر آنها واقع شده باشد ،در چنین
وضعیتی و درطول روزها و ماهها اگر بهطور اتفاقی
اشــیاء  یا موجوداتی ازمقابل دریچه عبور کنند،
مردان محبوس شده در غار تنها تصوری از سایه و
شبح اشیاء یا حیواناتی را که بر اثر انعکاس نور روی
دیوار نقش می بندد ،مشاهده میکنند و آنها این
سایه ها را اشیاء حقیقی می پندارند  و مادامی که
خود را از قید غل و زنجیرها و تاریکی نجات ندهند و
عالم واقعی را به چشم نبینند ،همچنان در پندارهای
خیالی خود باقی می مانند و روشــنایی حقیقی را
نمیبینند.حکایت امروز صدا وسیما در مواجهه با
چالش ها و واقعیت های اجتماع کنونی ،بی شباهت
و بی مناسبت با تمثیل غار افالطونی نیست .از این
جهت که بعضی مواقع این ذهنیت در اذهان عموم
شکل میگیرد که گویی دوستان در صدا وسیما،
سالیان سال است که همانند ساکنین غار ،خود را در
جزیره ای متروک محبوس ساخته اند؛ بهطوریکه
به واقع هیچ گونه راه ارتباطی و اطالعاتی به دنیای
خارج از خود را ندارند و آنها تنها سایه ای از مشکالت
و واقعیت های اجتماعی را مشــاهده میکنند و
به هیچ وجه قادر به دیــدن چالش های حقیقی
جامعه نیستند و تنها شبحی خیالی از آنها را تصور
میکنند .باید اذعان داشــت که سالهاست صدا
وسیمارسالتارزشیواخالقیخودراکهبایدمبتنی
بر واقعیتهای موجود جامعه باشد به بوته فراموشی
سپرده است و به نوعی چشمان خود را با بی تفاوتی
رویوقایعاجتماعیبستهاست.نوکپیکاننقدهای
فراوانی را که به سمتش روانه میشود را نمی بیند؛
آن هم نقدهایی که به لحاظ ساختاری و محتوایی
بهصورت مستدل و مستند برآن وارد است.
آنچه واضح و مبرهن اســت این اســت که نقش
رسانهای صدا وسیما در برخورد با مسائل اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی در سطوح جامعه بسیار مغفول
و خنثی بوده است ،ولی در عوض با صرف هزینههای
هنگفت به ساخت برنامه های سخیف و کم ارزشی
در قالب طنــز ،مانند خندوانه و خنداننده شــو و
غیره… ذهن مخاطبین خود را معطوف میکنند
که متاسفانه شــعور آنها را به باد استهزاء و سخره
میگیرند و با ترفندها و شگردهای خاص خود سعی
میکنند مخاطبین خود  را اغوا و افســون بسازند
که به لودگی ها ی نخ نما شده آنها حتی به شکل
تصنعی و ساختگی هم که شده بیشتر بخندند .باید
اذعان داشــت که جایگاه هنر و هنرمند واقعی در
عصرکنونی بهشدت تحریف و تخریب شده است.
باید این نکته  را در نظر داشت که صرفاً پرمخاطب
بودن یک برنامه در میان توده جامعه همیشــه به
منزله پرمحتوا بودن یا داشتن بار فرهنگی و ارزشی
آنبرنامهدرسطوحجامعهنیستوماهیتاینقبیل
برنامه ها بهجز اتالف وقت اقشار جامعه ،نه تنها هیچ
نکات آموزنده فرهنگی و اخالقی برای مخاطبین
خود دربر ندارد ،بلکه بهخاطر ساختگی بودن این
قبیل برنامه ها در بازیابی حس طروات وشادابی این
جامعه بهشدت افسرده نیز ،نتوانسته است آنچنان  
که باید موفق باشد!!!

پایتخت
واگنهای جدید مترو در راه
است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای
شهر تهران ،گفت :قرارداد تهیه و تولید قطعات
و مونتاژ واگنهای مترو بین شرکت واگن سازی
تهران و یک شــرکت چینی منعقد و واگن ها تا
حدود  ۱۵تا  ۲۰ماه آینده تحویل داده میشوند.
محمد علیخانی با تاکید بر ضــرورت تکمیل و
تجهیز مترو تهران اظهار داشت :در حال حاضر
 7خط مترو تهران روزانه  دو و نیم میلیون سفر را
پوشش میدهند که این ظرفیت باید به 5میلیون
سفر در روز افزایش یابد و این امر نیازمند افزایش  
تعداد واگنهای قطار با هزینهای بالغ بر  10هزار
میلیارد تومان است .این عضو شورای شهر تهران
ادامه داد :خوشبختانه  در سال 1395و با تصویب
شورای اقتصاد 1000واگن برای متروی تهران در
نظر گرفته شده است.

در شهر

عضویت  ۴۵۰هزار دانشآموز در هالل احمر

معاون امور دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر گفت :سازمان هالل احمر در  ۸۰۰۰مدرسه فعالیت میکند و تعداد اعضای
کانونهای دانش آموزی بیش از  ۴۵۰هزار نفر است.سعید بابایی اظهار کرد :هدف سازمان هالل احمر در مدارس ابتدا آموزشهای خود
امدادی به دانش آموزان اســت که در مواقع حادثه بتوانند خود و اطرافیان خود را نجات دهند.وی افزود :دومین فعالیت ،فعالیتهای
بشردوستانه است و اینکه بتوانند در سطح جامعه مهربانی ،دوستی و ...را گسترش بدهند .
معاون امور دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس اظهارکرد  :اگر بتوانیم
اوقات فراغت مناسبی را فراهم کنیم و مهارت های زندگی را به درستی به دانش آموزان آموزش دهیم بسیاری از مشکالت کاسته خواهد شد.
بابایی خاطرنشان کرد :سال گذشته در   ۴۲۰مدرسه و  ۱۱۰خوابگاه دانش آموزی در زمینه مبارزه با آسیبهای اجتماعی مهارت هایی با
عنوان تاب آوری و ...را آموزش دادیم .
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 ۱۰درصد؛ نرخ پوشش آموزشهای پیش از دبستان در ایران

هزینههای «پیشدبستانی» چالش جدیدخانواده ها
سید مهدی رضوی| گروه جامعه
samar_raz@yahoo.com

به ماه هــای مــرداد و شــهریور که می
رســیم یکی از دغدغه های خانواده های
دارای فرزندان زیر  7ســال می شود دوره
پیشدبســتانی؛ دوره ای که شاید از دید
بسیاری از خانواده ها اجباری نباشد اما از
نظر کارشناســان ضروری است .دوره ای
که خود در این سالها با چالش های زیادی
روبهرو بوده است که یکی از این چالش ها
را می توان نبود هماهنگی بین دستگاهی
در رابطه با این دوره مهم و سرنوشت ساز
دانست.
نبودهماهنگیبیندستگاهی،
چالــش پیــش روی دوره
پیشدبستانی
مدیــرکل دفتر آموزش پیش دبســتانی
وزارت آموزش و پرورش از نبود هماهنگی و
یکپارچگی میان دستگاه ها از جمله وزارت
ارشاد ،شهرداری ،بهزیســتی و آموزش و
پرورش در امر آموزش پیش دبستانی انتقاد
کرد و گفت  :باید بپذیریم دســتگاه های
مختلف هر یک مســئولیتی دارند و باید
کار خود را انجامدهند .رخساره فضلی  با
بیان اینکه دوره پیشدبســتانی در اسناد
باالدســتی امری حاکمیتی است گفت:
مهمترین چالش فعلی ما این است که در
نظام کالن ،کودکان را باور نکرده ایم .باور
نداریم اگر میخواهیم توسعه رخ دهد راهی
نداریم جز توجه به کودکان و سرمایهگذاری
روی آموزش آنها.
 ۱۰درصــد؛ نرخ پوشــش
آموزشهای پیش از دبستان
در ایران
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی

کشــور گفت ۷۵ :درصد کودکان دو سال
ماقبل دبســتان به پیش دبســتانی نمی
روند .این در حالی اســت که نرخ پوشش
آموزش کل دوره پیش از دبستان از صفر
تا شش سالگی در ایران  ۱۰درصد است و
نباید فراموش کرد هرچقدر نرخ پوشــش
در این دوره بیشتر باشد ،بازده و بازگشت
ســرمایهگذاری در آینده حتی تا  ۱۰برابر
بیشتر خواهد بود.
حبیب اهلل مســعودی فرید با بیان اینکه
مهدکودک جایی برای ارتقای همه جانبه و
رشد کودکان است گفت :حقوق شهروندی،
احترام به همنوع و بســیاری موارد دیگر
را می توان در ایــن دوره در وجود کودک
نهادینه کرد.
خانوادههای ایرانی به اهمیت
دوره پیشاز دبستان توجهی

ندارند
ســید حامد برکاتی با بیان اینکه رشــد و
تکامل یک انســان از لقاح شروع میشود،
گفت :طبق تئوری پروفسور هرثمن برنده
نوبل اقتصــاد ،اگر کشــورها میخواهند
توســعه یابند ،باید  5درصد درآمد تولید

ناخالــص ملــی را صــرف دوره کودکی
کنند .اکنون کشــورهای اسکاندیناوی به
راحتی تا چهار درصد هــم در این بخش
هزینه میکنند .البته فقط حوزه آموزش
مدنظر نیست؛ بلکه شامل همه خدماتی
اســت که صرف یک کودک خردســال
میشود.
مدیرکل دفتر جمعیت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشت ادامه داد :زمانی در منشور
اختالف بر ســر این بود که متولی پیش از
دبستان چه کسی اســت؟ این امر سالها
وقت همکاران ما را در آموزش و پرورش و
بهزیستی گرفته است .تصور میکنم اگر این
هماهنگی بهوجود بیاید میتوان به صورت
بین دستگاهی روی این دوره کار کرد.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگســازی در
این حیطه اظهار کرد :خانوادههای ایرانی
بیشتر در دوره پیش از دانشگاه و برای کنکور
هزینه میکنند و کمتر به سرمایهگذاری در
سنین صفر تا شش سال اهمیت میدهند.
باید به ســراغ خانواده و اجتماع برویم .اگر
بتوانیم مادران کشور را توانمند کنیم موفق
تر خواهیم بود .باورســازی بســیار مهم
است.

سالمت
عضو انجمن متخصصان پوست کشور مطرح کرد

تزریق ژل و بوتاکس در
آرایشگاهها،ممنوع

عضو انجمن متخصصین پوست کشــور با اشاره به
برخی اقدامات غیرمجاز زیبایی پوست در آرایشگاهها
و عوارض جبرانناپذیر آن بر متقاضیان ،بر لزوم نظارت
دقیق بر این فعالیت آرایشــگاهها تاکید کرد .دکتر
مجتبی قمری با اشاره به اینکه انجام عملیات زیبایی
بهصورت علمی وتخصصی خوب است ،ولی نه به هر
قیمت ،گفت :گزارشات بسیار زیادی مبنی بر تخلفات
در آرایشگاهها به انجمن رسیده است که فعالیتهای
زیبایی مانند لیزر ،تزریق ژل و بوتاکس ،سوالریوم و ...
در اینگونه مراکز غیر قانونی صورت میپذیرد.
وی افزود :انجام مداخالت تخصصی و پزشکی عوارض
جبران ناپذیری به همراه دارد که گاهی اوقات منجر به
ضایعات غیر قابل جبران و مرگ نیز میشود.
وی یادآور شد :پوســت یکی از ارگانهای محافظتی
بدن است و تمام ســلولهایی که روی پوست وجود
دارد ،این وظیفه را به صورت زنجیروار انجام میدهند؛
چنانچه هر یــک از اجزای محافظتی پوســت دچار

اختالل شود ،چه به دلیل ژنتیکی و محیطی و اقلیمی،
عملکرد پوست دچار مشکل میشود.
وی با بیان اینکــه آنچه پوســت را متمایز میکند،
عملکردش به عنوان مرز و دفاع برای اندامهای داخلی
بدن است و باید در برابر بعضی از آزارها در امان باشد،
افزود :لذا موضوع پوست و زیبایی بسیار برای افراد حائز
اهمیت است ،اما در این مراکز غیرمجاز که فعالیتهای
غیرقانونی صورت میگیرد ،عوارض جبران ناپذیری به
پوست وارد میشود.
وی تصریح کرد :ما از وزارت بهداشــت خواستیم که
برای جلوگیری از عوارض جبران ناپذیری که در این
مراکز غیر قانونی برای افراد به وجود میآید ،اقدام به
شفاف سازی به منظور آگاهی مردم کند .همچنین
دستگاههای نظارتی ،قوه قضاییه و ارگانهایی که برای
سالمتی مردم فعالیت دارند نیز باید وارد عمل شوند.
اما مسئله مهم این اســت که نیروهای نظارتی کافی
بر این مراکز در کشور وجود ندارد .قمری افزود :ما از
مردم میخواهیم منتظر نباشند دستگاههای دولتی
بعد از وقوع حادثه وارد عمل شــوند ،افراد برای انجام
اقدامات زیبایی پوســت باید به متخصص پوست و
زیبایی مراجعه کنند.

هزینههای «پیشدبستانی»
افزایش نمییابد
معاون ابتدایی وزیــر آموزش و پرورش با
اشاره به اهمیت پیش دبستانی در عدالت
آموزشی و فرصت برابر یادگیری ،گفت:
با نهایی شدن دستورالعمل ،در آن مقرر
شده پیش دبســتانی به عنوان یک دوره
رسمی به دو صورت دولتی و غیردولتی
اداره شود.
رضــوان حکیم زاده با اشــاره بــه وجود
چالشهایی در رابطه با بحــث اداره امور
پیش دبستانی از ســال  ،۸۲اظهار کرد:
با دســتور وزیر کارگروهی تشکیل شد تا
از ابعاد مختلف به ایــن موضوع پرداخته
شود و با مشخص کردن عدم کاهش تعداد
نوآموزان در کشور و تداوم ارائه خدمات و
نحوه ثبت نام پیش دبستانیها در مناطق
محروم ،روستایی ،عشایر و دو زبانه اقداماتی
انجام شد  .وی افزود :طی جلسات متعدد با
نهایی شدن دستور العمل ،در آن مقرر شده
پیشدبستانی به عنوان یک دوره رسمی به
دو صورت دولتی و غیردولتی اداره شــود.
همچنین با توجه به اهمیت پیش دبستانی
در عدالت آموزشی و فرصت برابر یادگیری،

مقرر شده پوشــش نوآموزان با استفاده از
اعتباردولتی در مناطــق محروم مرزی و
حاشیه شهرهای پرجمعیت انجام شود.
وی ادامه داد :براســاس این دستورالعمل
و طبق ماده  ۱۲اساســنامه ،اســتفاده از
فضاهای مازاد مدارس دولتی برای تشکیل
کالسهای پیش دبســتانی و قــرارداد با
موسسات امکان پذیر خواهد بود.
حکیــم زاده با بیــان اینکه افزایشــی
در هزینههــای پیش دبســتانی اعمال
نخواهدشــد ،افزود :هدف ما این است که
حداکثر نوآموزان کشور در پیش دبستانی
حضور داشته باشند و ارتقای پیشدبستانی
از  ۳۸درصد به باالی  ۷۰درصد حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه براساس سند تحول
بنیادین ،دوره ابتدایی باید به عنوان دوره
تخصصی در نظــر گرفته شــود ،افزود:
نیروهایی که برای تدریس در دوره ابتدایی
به کار گرفته میشوند ،باید با انگیز ه کار با
کودکان ،دارای روحیه متناسب با دوران
کودکی و دارای رشته های مرتبط با دوره
ابتدایی باشند؛ چرا که این دوره ،مهمترین
دوران کودکی محسوب میشــود و اگر
پایههای یادگیــری در این دوره تضعیف
شود ،قطعا ورودیهای ضعیفی در دوران
متوسطه خواهیم داشت.
معــاون ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش
ســرمایهگذاری در دوران پیــش
دبســتانی برای جذب نیروها را یک دوره
ســرمایهگذاری بلند مدت عنوان کرد و
گفت :خوشــبختانه در اکثریت معلمان
دوران ابتدایی ما ،انگیزه ،عالقه و همکاری با
کودکان وجود دارد؛ اما در برخی موارد نیز
به دلیل تصمیمات شتاب زده مانند استقرار
پایه ششم ،مجبور شدیم نیروهایی از سایر
دورهها و خارج از کادر آموزشــی در دوره
ابتدایی به کار بگیریم که در این خصوص با
چالش مواجه شدیم.

بین الملل

رفاه

آتشسوزی در ژاپن  ۴۵کشته و
مجروح برجا گذاشت

تسهیالت سفر برای  ۲۰۰هزار
بازنشستهکشوری

در حادثه آتش ســوزی در یک کارگاه ساختمانی در
حومه توکیو دستکم پنج تن کشته شدند.
بنابر اعالم رسانههای محلی ژاپن ،در این حادثه که روز
پنج شنبه در حومه توکیو و در یک کارگاه ساختمانی
اتفاق افتاد ،دستکم پنج تن کشته شده و حدود ۴۰
نفر دیگر نیز مجروح شدند.
طبق اعالم دپارتمان آتش نشــانی توکیــو ،از میان
مجروحان این حادثه وضعیت جسمی حدود  ۳۰نفر
وخیم گزارش شده است.پلیس توکیو اعالم کرد :در
زمان وقوع حادثه در این کارگاه ساختمانی هفت طبقه،
حدود  ۳۲۰کارگر داخل آن مشغول به کار بودند که به
دلیل آتش گرفتن مواد عایق بندی ،این حادثه رخ داده
است.به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی ،طبق اعالم
دپارتمان آتش نشانی توکیو هر سال حدود ۱۰۰تا۲۰۰
مورد حادثه آتش سوزی در کارگاههای ساختمانی این
شهر اتفاق میافتد که عدم رعایت نکات ایمنی هنگام
جوشکاری ،انداختن تهمانده خاموش نشده سیگار و
آتش زدن عمدی از عوامل وقوع آنها هستند.

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری از ارائه
تسهیالت سفر به ۲۰۰هزار بازنشسته این صندوق
در سال جاری خبر داد.
جمشید تقیزاده اعالم کرد :امسال به  ۲۰۰هزار
نفر از بازنشستگان تسهیالت سفرهای سیاحتی
و زیارتی پرداخت میشــود.مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری ارائه تســهیالت سفر برای
بازنشســتگان را یکی از برنامههای این صندوق
برشــمرد و گفت :بازنشســتگان و خانوادههای
آنان میتوانند از تخفیف  ۵۰درصدی اســکان در
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی برخوردار شوند.
تقی زاده ادامه داد :پرداخت وام ضروری  ۵میلیون
تومانی به بازنشستگان از مهر امسال آغاز می شود.
این تسهیالت برای  ۴۰۰هزار بازنشسته با کارمزد
 ۴درصد در اقساط  ۳۶ماهه پرداخت می شود .به
گفته تقیزاده ،صندوق بازنشستگی دومین بنگاه
اقتصادی کشور است که یک میلیون و  ۴۰۰هزار
بازنشسته را زیر پوشش دارد.

پرسه در شهر
آغاز موج جدید گرما
در اهواز

با آغاز فصل تابستان و
شروع گرما ،این پدیده،
زندگی نزدیک به ۴میلیون
نفر خوزستانی را مختل
کرده است و شرایط سختی
را برای مردم شهرهای
مختلف خوزستان رقم زده
است.طبق اعالم اداره کل
هواشناسی خوزستان هفته
آینده موجی جدید از گرما
خوزستان را فرامی گیرد

عکس :تسنیم

مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان  -همدان

مراسم یادواره شهدای استان همدان در عملیات رمضان با حضور پیکر دو شهید تازه تفحص
شده و سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در حسینیه امام (ره) همدان برگزار شد . .عکس  :مهر

رصد چالههای تهران
با اسکنر قرضی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بر لزوم
خرید دستگاههای اســکنر گودالها و چالههای
پایتختتاکیدکردوگفت:سالگذشتهمعابراصلی
شهر توسط یک دستگاه اسکنر سیار که از یکی از
کشورهای خارجی اجاره گرفته شده بود ،اسکن
شد.افشــین حبیبزاده افزود :در  شهر تهران به
صورت جدی با خطر فرونشست زمین و فروچالهها
مواجه هستیم که امکان تبدیل شدن به بحران
در تهران را دارد؛ بهگونهای که هر از چندگاهی،
نمونهای از فرونشست زمین در جاهای مختلف
شهر رخ می دهد.وی با بیان اینکه سال گذشته
معابر اصلی شهر توسط یک دستگاه اسکنر سیار
که از یکی از کشورهای خارجی  اجاره گرفته شده
بود  ،اسکن شد و گودال های درون زمین مشخص
شد ،گفت :اما مسئله فروچاله و فرونشست زمین
مسئلهای نیســت که رصد آن سالی یکبار انجام
گیرد؛ بلکه دائما به دلیل اینکه رفتار خاک در حال
تغییر است ،باید مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
حبیب زاده با بیان اینکه سال گذشته شهرداری
را ملزم به خرید اسکنر و دستگاه پایش کردیم و
حتی استعالم ها نیز انجام شده اما نمیدانیم چرا
خرید این وسیله مهم محقق نشده است ،ادامه داد:
خیابانهای اصلی ،معابر و حتی کوچه ها مستمرا
باید توسط اسکنرهای سیار رصد شوند که الزم
است حداقل تعدادی اسکنر خریداری شوند.
وی با بیان اینکه خرید این اســکنرها نسبت به
هزینههای دیگر شــهر گران نیســت ادامه داد  :
این دســتگاهها تا عمقی مشــخص ،چالهها و ...
را شناسایی میکنند و شــهرداری هم میتواند
گودالهایی را که در اولویــت خطرآفرینی قرار
دارند ،ســریعا ایمن کند تــا مبــادا اتفاقی رخ
دهد.

میراث
زنجان بهعنوان شهر ملی مليله
ايران ثبت شد

مديــركل ميراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری زنجان گفت :زنجان بهعنوان شهر
ملی مليله ايران توسط سازمان ميراثفرهنگی
كشور به ثبت رسيد .يحيی رحمتی با اعالم خبر
فوق اظهار كرد :با موافقت شــورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی،
زنجان بهعنوان شهر ملي مليله ايران ثبت شد.
وی  در خصوص هنر مليلــه كار زنجان گفت:
ملیله ،ظریف کاری نقره است که با استفاده از
مفتولها و نوارهای ظریف نقره و بهکارگیری
طرحهای اســلیمی و منظم ساخته می شود.
نقره ای كه در مليله ســازی زنجان اســتفاده
ميشود نقره با عيار  999است؛ مليله زنجان به
خاطر اصالت نقوش ،بهخصوص ظرافت منحصر
به فرد آن ،از جمله هنرهای شــگفت انگيز و
خيره كننده از ديدگاه اهل هنر بوده  و هست.
مديركل ميــراث فرهنگی ،صنايع دســتی و
گردشگری اســتان زنجان با اشــاره به اينكه
آثار هنرمندان مليله كار بارها موفق به كسب
نشــان اصالت ملی و بين الملل مرغوبيت اثر،
در چندسال اخير شده است ،بيان كرد  3 :اثر
از صنايع دســتی مليله زنجان شــامل جعبه
جواهرات -جعبه جواهرات جواهر نشــان -و
كاسه مليله ،دارای «نشان بين المللی مرغوبيت
اثر» بوده و حدود  18اثر دارنده «نشــان ملل
مرغوبيت اثر» هستند.
او افــزود:در ســال  96نيــز   3اثــر از  11اثر
صنايعدستی استان به مرحله داوری دريافت
نشان بين المللی  2018راه يافته است كه دو
مورد آن مليله است.

محیط زیست

مخازن آبی کوهستان تخلیه
شده است

مدیر دفتر اکوسیســتمهای تاالبی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ضمن انتقــاد از
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی به دلیل
زیر کشت بردن زمینهای دشــتی ،گفت :با
زهکش کردن این دشــتها کل مخازن آبی
کوهستان را تخلیه کردهایم.
مسعود باقرزاده کریمی اظهارکرد :کوهستان به
عنوان مخازن آبی عمل میکند؛ ولی با زهکش
کردن دشتهای کوهستانی آب را از این مخازن
خارج میکنیم .دشتهای کوهستانی به عنوان
یک مخزن طبیعی برای آب عمل میکنند چون  
آبرفتهایی با خلل و فرج (منافذ و سوراخهای
ریز) بســیار دارند و جریانهای بهاره و ذوب
برفها در مرحله اول در این دشــتها ذخیره
میشود.
مدیر دفتر اکوسیســتمهای تاالبی ســازمان
حفاظت محیط زیست با اشــاره به چگونگی
شکلگیری تاالبها اظهار کرد :وقتی دشتها
در کوهستان از آب اشباع شوند ،چشمهها خارج
و به رودخانهها وارد میشوند؛ بنابراین رودخانه
از آب چشمه و به صورت دائمی سیراب میشود.
وی افــزود :در شــرایط حاضر متاســفانه در
کوهستانها اتفاقی خطرناک افتاده است که
کمتر به آن پرداختهایم .اینکه ما کل مخازن آبی
کوهستان را تخلیه کردهایم و زهکش کردن این
دشتها سیاستی بود که از دهههای قبل توسط
وزارت جهاد آغاز شد تا به زمینهای زیر کشت
تبدیل شوند.

