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نه اعدام حذف میشود
و نه موادمخدر دولتی توزیع

فارس -علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :چیزی به نام حذف اعدام نه در مجلس مطرح بوده است و نه نمایندگان
به دنبال این موضوع هستند بلکه تصمیمات جدید اتخاذ شده برای اصالح مجازات قاچاقچیان است .از طرفی قوانین و کنوانسیونهای بین
المللی،مقرراتکشورمان وشرایطژئوپلیتیکمادرمنطقهاجازهتوزیعموادمخدررانمیدهدونمایندگانمجلسنیزاینموضوعراردکردهاند.

...

هیئت دولت تصویب کرد

دریچه

مدارس بدون مستخدم درژاپن
بهبودی نیا -تصور کنید وارد مدرسه فرزندتان می
شوید و او را در حالی که به شدت خسته شده ،دستمال
بزرگی در دستش گرفته و مشغول تمیز کــردن کف
راهروی مدرسه است ،می بینید .بعد از این که کارش
تمام شود نیز باید قبل از خــوردن ناهار ،از معلمش
پذیرایی کند .بــدون شک خیلی از ما با دیــدن این
صحنه خونمان به جوش می آید ،چشم هایمان از شدت
عصبانیت گرد می شود وتمام کالس ها را به دنبال
مدیر مدرسه می گردیم تا نسبت به ایــن بد رفتاری
اعتراض کنیم .اما جالب است که بدانیم در کشور ژاپن
در مــدارس هیچ مستخدمی وجــود نــدارد و کودکان
ژاپنی در مدرسه مسئول نظافت مدرسه  ،تفکیک زباله
و پذیرایی از معلمشان هستند و بعد صرف غذا طوری
کالس را نظافت می کنند که هیچ کس متوجه نمی
شود کسی در این محل غذا خورده است.آن ها تا ۱۰
سالگی امتحان ندارندو تا این زمان یاد می گیرند که
چگونه زندگی کنند .یاد می گیرند از حیوانات مراقبت
کنند،به دیگران احترام بگذارند و طبیعت را درک کنند.
آن ها در طول این مدت ارزش هایی چون خودکنترلی،
مسئولیت پذیری و عدالت را می آموزند.

...

روی خط رسانه ها
دریایی که هیچ کس درآن غرق نمیشود

هرسالخبرهاییازغرقشدنافراددربرخینقاطجهانیا
حتی ایران شنیدهایم اما دریایی در غرب کشور اردن ،به نام
بحرالمیتوجودداردکهحتیاگرشخصیقصدغرقکردن
خود را داشته باشد ،در آن غرق نمیشود .این موضوع به
دلیل چگالی باالی آب است که انسان در آن فرو نمیرود.

نیکوتین موجود در سیگار کاهش مییابد
ســازمــان غــذا و دارویآمــریــکــا( )FDAطــی برنامه ای،
جامعترین تالشهایی را که از زمان تصمیم کنگرهآمریکا
در سال  1965مبنی بر درج خطرات ناشی از استعمال
دخانیات روی پاکتهای سیگار صورت گرفته است ،انجام
خواهد داد.مقامات بهداشت و درمان آمریکا با هدف مقابله
با مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات ،تصمیم گرفته اند
میزان نیکوتین موجود در سیگار را به طرز چشمگیری
کاهش دهند .به همین دلیل ارزش سهام شرکتهای
بزرگ دخانیات بعد از این تصمیم سقوط کرده است.

استفاده بیش از  6ساعت از اینترنت باعث
مرگ میشود
استفاده بیش از  6ساعت از اینترنت باعث مرگ میشود.
دانشمنداندرتحقیقاتخوددریافتهاندکهاستفادهبیشاز
 6ساعت از اینترنت 40،درصد خطر مرگ را بیشتر میکند
و به طور کلی اگر در جایی بی حرکت نشسته باشید اما مغز و
چشمانتاندرحالفعالیتباشد،خطرمرگافزایشمییابد.

«نور آبی وسایل الکترونیکی» کیفیت
خواب را کاهش میدهد

ورود ایران به حفاری «آبهای ژرف»
برداشت آب های ژرف تجدیدناپذیر ،مرگ زمین را در پی دارد

دانش پور-موضوع استخراج و برداشت از آب های ژرف
پس از مدت ها بحث و بررسی سرانجام به تصویب هیئت
دولــت رسید .به گــزارش خراسان« ،پس از گــزارش ها
و موافقت تعدادی از دستگاه های اجرایی با پیشنهاد
مربوط به استخراج آب های عمیق ایران که در عمق 500
تا هزار متری سطح زمین قرار دارد ،باالخره هیئت دولت
با صدور بخشنامه ای جدید خطاب به حمید چیت چیان،
مقرر کرد مبلغ  250میلیارد ریال اعتبار از محل منابع
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،برای تامین
آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب
انجام حفاری آب ژرف در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد».
این گزارش حاکی است ،سال گذشته ،وزارت نیرو از آغاز
پروژه  ۲۵۰میلیون دالری برای اکتشاف آب در ذخایر
ژرف ایران با مشارکت روس ها خبر داده و اعالم کرده بود:
مطالعاتشناساییذخایرجدیدآبدرمناطقژرفوعمیق
ایران آغاز شده و بعد از شناسایی ظرفیت های آبی کشور،
از طریق نقشههای سطحی زمین شناسی ،مطالعات
ژئوفیزیک و در نهایت حفاری چاه در بلوکهای اکتشاف
آب در نقاط عمیق و ژرف انجام خواهد شد.طبق این
تصمیم،انجاممطالعاتعملیاتژئوفیزیکبرایشناسایی
آبهــای ژرف در عمق بیش از هزار متری زمین خواهد
بود و عملیات حفاری در جست وجوی منابع تجدیدپذیر
آب در مناطق اولویتبندی شده کشور انجام می گیرد.
برآوردها نشان می دهد که در مناطقی مانند خراسان
جنوبی ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،اولویت حفاری
برای رسیدن به آب ژرف وجود دارد.حفاری هر حلقه چاه
اکتشافی در بلوکها و نقاط عمیق و ژرف به حدود ۳۰
میلیارد تومان اعتبار به صورت ساالنه نیاز دارد و قرار است
بعد از انجام مطالعات ژئوفیزیک کار حفاری انجام گیرد.
▪چیت چیان :آسیب زیستمحیطی ندارد

گــزارش خراسان به نقل از اکو نیوز (5م ــرداد )96حاکی
اســت ،حمید چیتچیان وزیــر نیرو چندی قبل گفت:
«مطالعه آبهای ژرف مسئله جدیدی است و در کشور ما
سابقه نداشته است .اکنون نتیجه مطالعات نشان میدهد
که در اعماق 1000تا2000متر منابع آب وجود دارد که با
فناوریمشابهحفرچاههایعمیقبرایاستخراجنفت،قابل
برداشتاست».اودرادامهبیانکرد«:چاههایعمیقآبدر
دو دستهبندی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر قرار دارند .گونه
اولازطریقگسلهاتغذیهودرصورتاستفادهنکردنازآن،
از طریق منافذ خارج می شود و به دریای خزر و خلیجفارس
میرود .در واقع اگر ما از این آبها به اندازه منطقی استفاده
کنیم،هیچگونهآسیبزیستمحیطیدرپینخواهدداشت».
▪کشف تصادفی آب
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بحران کم آبی و خشکسالی کار را به جایی رسانده است که

اکنون هر تکنیک و راهکاری پیشنهاد می شود تا شاید از
وضعیت بحرانی سال های پیش رو کاسته شود .اکتشاف،
استخراج و برداشت از آب های ژرف هم یکی از همین
راهکارهاست که اگر چه در کشور ما نوپا و جدید است اما
در کشورهای دیگر سال هاست که اجرا می شود و البته
همان کشورها در برخی موارد به نتایج مطلوبی هم رسیده
انــد .معضل کم آبی در کشور ما نیز باعث شد تا چندی
پیش وزارت نیرو در پروژه ای جدید ،موضوع اکتشاف آب
در ذخایر ژرف زمین را با همکاری روسیه کلید بزند .این
پروژه در پی کشف تصادفی آب در عمق بیش از  ۵۰۰متر،
در حین حفاری های شرکت ملی فوالد ایران مطرح شد.
اما این که چه تعریفی از آب های ژرف وجود دارد و آیا واقعا
این تکنیک راهگشای تامین منابع آبی کشور خواهد بود،
سوالیاستکهبهنظرمیرسدهنوزپاسخدادنبهآنکمی
زود باشد .این موضوع نکته ای است که سخنگوی سازمان
زمینشناسیکشوردرگفتوگوباخراسانبهآناشارهکرد
و گفت :هم اکنون تعریف دقیق و مشخصی از آب های ژرف
نهدرکشورماوجودداردونهدرجهان.محمدجوادبلورچی
ادامه داد:عمال آن چه ما در کشور به صورت عمده استفاده
میکنیمآبهاییاستکهدرمخازنآبرفتیودشتهاجمع
شدهاست؛امابرداشتآبازسازندسختیاازسنگهاکمتر

انجام گرفته است و آن چه امروز از آن صحبت می شود ،آب
هاییعمیقترازچاههاییاستکهاالنبرداشتمیکنیم.
ویدرپاسخبهاینسوالکهچرابهسمتاستفادهازآبهای
ژرفرفتهایم،بااشارهبهاینکهکشورهایزیادیدردنیابه
این سمت حرکت کرده اند اظهار داشت 40:درصد منابع
آبی که ایاالت متحده برداشت می کند ،آب هایی است که
از مخازن غیرآبرفتی برداشت می شود .ما تقریبا تا االن نه
شناختیدربارهاینمخازنونهبرنامهایبرایبرداشتشان
داشتهایم.اگرچنینآبهاییدرسرزمینمانوجودداشته
باشد می تواند در خشکسالی های پیش رو کمک کننده
باشد .وی تصریح کرد :ایران طی  30-40سال آینده به
شدتدرمعرضخشکسالیهاقرارخواهدگرفتوتردیدی
وجود ندارد که باید منابع مطمئن آب شرب را برای تامین
آیندهفرزندانمانفراهمکنیم.ویبابیاناینکهمادرکشور
در مرحله شناخت آب های ژرف ،هستیم خاطرنشان کرد:
البته در موضوع بهره برداری از آب های ژرف موضوع مهم
برداشت از آب های تجدید پذیر است در غیر این صورت
برداشتازآبتجدیدناپذیر،عوارضیداردکهبایدازاالنبه
فکر آن باشیم.اما برداشت از آب های ژرف تا چه اندازه می
تواند در سال های آتی برای مقابله با خشکسالی تاثیرگذار
باشد؟ سخنگوی سازمان زمین شناسی پاسخ دادن به این
سوالرادرشرایطکنونیناممکندانستوگفت:بایدمنتظر
ماند تا مطالعات در کشور انجام و مخازن شناخته شود.
ممکن است نتایج بررسی ها این باشد که ما هیچ مخزنی
نداریم که به آن فکر کنیم و باید فقط به مدیریت آب آبرفتی
بیندیشیم .متاسفانه تا زمانی که تحقیقات انجام نگیرد
نمی توان عددی اعالم کرد اما میانگین جهانی که درباره
آنصحبتمیشود،منابعآبیخوبیرادراعماقپایینتربه
صورت تجدیدپذیر نوید می دهد.از بلورچی درباره نگرانی
هاییکهدربارهبهرهبرداریازآبهایژرفمطرحمیشود
می پرسیم و این که آیا این امر تاثیری در فرونشست زمین
دارد؟ویدرپاسخمیگوید:قطعاازهرمخزنیکهبرداشت
میشوداگربیشازحدیباشدکهجایگزینمیشودموجب
فرونشست خواهد شد؛ بنابراین باید به تبعات این کار هم
اندیشیدوبرایآنبرنامهریزیکرد.
▪فرو نشست و مرگ زمین؟

دربـــــاره فـــرو نــشــســت زمــیــن همچنین بــرخــی دیگر
ازکارشناسان حــوزه محیط زیست معتقدند :برداشت
غیراصولی و بــدون مطالعات دقیق مکانیک خاک می
تواند باعث ایجاد حفره های عظیم و خطرناک در دشت ها
و حتی مناطق شهری شود که جبران ناپذیر خواهد بود .به
گفته این کارشناسان آب های ژرف معموال شور است و با به
سطح آوردن این آب ها بدون مطالعه و پیش بینی های الزم
زمینهمرگخاکوازبینرفتناراضیحاصلخیزفراهممی
شود.یک کارشناس سازمان زمین شناسی نیز با بیان این

که برآوردها نشان می دهد که در مناطقی مانند خراسان
جنوبی،کرمان،سیستانوبلوچستانویزداولویتحفاری
برای رسیدن به آب ژرف وجود دارد ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون اطالعات و دانش و تخصص مربوط به آب های ژرف
و این که کدام مناطق کشور دارای آب ژرف هستند بسیار
کم است .علیرضا رضایی با بیان این که در بحث برداشت
آب های ژرف موضوع مهم ،استفاده از این آب ها در مصارف
شرب و صنعت است تصریح کرد :بدون تردید تمام آب های
ژرف قابلیت استفاده ندارد و بخشی از آن ممکن است به
دلیل داشتن آلودگی هایی چون شوری شدید یا حتی
آلودگی های اتمی قابل استفاده نباشد که این امر با توجه
به هزینه های باالی استحصال آب ،نیازمند بررسی قبل
از حفاری است .وی خاطرنشان کرد :هم اکنون تنها چند
کشور روی این موضوع کار کرده اند و در کشورهایی چون
لیبی و جنگلهای آمازون به اکتشاف منابع آب با وسعت
و حجم قابل توجهی دست یافته اند .البته این مسئله در
مواردی هم با خطا همراه بوده است.
▪چقدر باید هزینه شود؟

کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال
کالج لندن ،در پاسخ به چگونگی اجرای پروژه «آب ژرف»
و این که آیا از لحاظ فیزیکی این پروژه قابل عملیاتی شدن
است یا خیر ،می گوید :استفاده از آب های زیرزمینی به
عنوان راه حلی برای کمبود آب از لحاظ تئوری و فیزیکی
ممکن است و برخی از کشورهای خشک با رویای پرآب
شدن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به سراغ این
مدل پروژه ها رفته اند اما در اجرای این پروژه بحث بر سر
این است که چقدر قرار است هزینه شود ،چه ارزش افزوده
ای به دنبال دارد و چقدر این راه حل ،پایدار خواهد بود.
وی با اشاره به این که گزینه های مختلفی برای مقابله با
مشکل کم آبی وجود دارد ،اما باید بهترین راه های ممکن
را بررسی و از آن استفاده کرد ،ادامه می دهد :روش هایی
مانند حفر چاه های زیرزمینی ،سدسازی ،انتقال آب،
استفاده از آب شیرین کن ها،تصفیه آب و فاضالب و تغییر
نوع آبیاری همه از جمله راه حل های تکنیکی است که
می تواند در این زمینه موثر باشد اما این که از هر یک از این
روش ها در چه زمان و مکانی استفاده کنیم موضوع مهمی
است که باید به آن توجه شود.مدنی با اشاره به روش تامین
آب از آب ژرف و زیرزمینی ،می افزاید :درباره این پروژه
حتیاگربگوییمکهفرداکلیآبباکیفیتتامینمیشود،
بازهم سوال این است که آیا این میزان آب ،تمامی نیازهای
ما را برآورده می کند و ما می توانیم تضمین کنیم که دیگر
به افزایش میزان آب ،نیاز نداریم.حال باید دید آیا پروژه
تامین آب از طریق دسترسی به آب های ژرف که هنوز در
مرحله شناخت و تحقیق است ،می تواند کلیدی برای گذر
از بحران کم آبی در کشور باشد؟

پرونده پالکهای قدیمی خودروها امسال بسته میشود
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت :پرونده پالکهای
قدیمی خودروها امسال بسته میشود.به گزارش پلیس،
سردارامیریبااشارهبهاینکهطرحپالکهایملیازسال
 83در کشور کلید خورد ،اظهار کرد :به مرور پالکهای
مختلفی تحت عنوان پــاک ملی وارد سامانه یکپارچه
شمارهگذاریشدکهازآنجملهمیتوانبهپالککشاورزی،
جانبازان ،تشریفات ،ناجا ،اعزام به تعمیرگاه ،خودروهای
کالسیک ،خودروهای گذرموقت ،سیاسی و دیپلماتیک
و ...اشاره کرد .وی گفت :بر این اساس تا پایان شهریورماه
تمامیخودروهاینیروهایمسلحنیزبایدپالکملیشود.

...

دستچین

استقبال از پیکر مطهر  ۴۸شهید تازه تفحص
شده در شلمچه
مراسم استقبال از پیکر مطهر  ۴۸شهید تازه تفحص شده
که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدهاند ،دیروز در
شلمچه برگزار شد.به گــزارش خراسان به نقل از پایگاه
فرهنگی و اطــاع رســانــی تفحص شهدا  ،طبق اعــام
سردار سید محمد باقرزاده"فرمانده کمیته جست وجوی
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح" پیکرهای مطهر ۴۸
شهید دوران دفاع مقدس روز سه شنبه دهم مرداد ماه ۹۶
از مرز شلمچه وارد کشور شدند .پیکر این شهدا در طول یک
ماه اخیر و از مناطق عملیاتی زبیدات،کتیبان ،امالرصاص
و ساحل غربی ارونــد رود تفحص شد هاند .این شهیدان
از شهدای عملیا ت محرم ،رمضان،کربالی چهار و تک
ارتش-ژاندارمری در سال  ۶۷هستند.مراسم استقبال
از پیکر مطهر این شهدای تازه تفحص شده عصر دیروزدر
شهرستان اندیمشک برگزار شد و این شهدا با حضور عموم
مردم از میدان حضرت امام خمینی(ره) تا مصالی نماز
جمعه تشییع شدند .سپس مراسم شبی با شهدا در جوار
پیکرهای مطهر شهیدان در مصلی برگزار شد.همچنین
مراسم تجدید بیعت با آرمانهای واالی شهیدان امشب
از ساعت  ۲۱در معراج شهدای اهــواز (پــادگــان شهید
محمودوند) برگزار خواهد شد.

تابوی مشاورههای جنسی سبب افزایش
طالق شده است
عــضــو فــراکــســیــون زنــان
مجلس شورای اسالمی با
ت ــاک ــی ــد بــــر مــــبــــارزه بــا
بیسوادیفرهنگیجامعه
زنــــــان ،گـــفـــت :تــابــوی
آمـــــوزشو مــشــاورههــای
جنسی سبب تزلزل بنیان
خانواده و افزایش طالق
شده است .به گزارش خانه
مــلــت ،طــیــبــه ســیــاوشــی
شاهعنایتی گفت :راهانــدازی صرف این مراکز از سوی
شورای عالی اجتماعی موثر نخواهد بود مگر آن که معاونت
زنان و خانواده و برخی دستگاههای دیگر چون بهزیستی
در این روند دخالت داشته باشند .هماکنون مسائل در
حوزههای مختلف به ویژه خانواده صرفا توسط یک دستگاه
حل شدنی نیست بنابراین وزارت کشور نمی تواند به
تنهایی به کاهش طالق کمک کند.

تشکیل ستادهای اربعین در  31استان

سخنگوی ستاد اربعین با بیان این که ستادهای اربعین در
 31استان تشکیل شده است ،اظهار کرد :از سه ماه قبل
جلسات اولیه ستاد اربعین  96در وزارت کشور برگزار شد.
به دنبال این هستیم تا بندهای یادداشت تفاهم سال
گذشته وزیران کشورهای ایران و عراق درباره اربعین را
امسال به اجرا برسانیم و تمامی این مفاد ،اجرایی شود .به
گزارش میزان حمیدرضا گودرزی تاکید کرد :عالوه بر سه
مرز قبلی با انجام هماهنگی با کشور عراق و راه اندازی
زیرساخت ها ،امسال مرز خسروی بازگشایی می شود تا از
حجم زائران در مرز مهران و مشکالت این مرز ،کاسته شود.

حمایت از راهاندازی کتابخانههای سیار
برای حاشیه شهرها

قرارگرفتن در معرض نور مستقیم وسایل الکترونیکی،
باعث ایجاد اختالل در کارکرد مالتونین ،هورمون مؤثر در
کنترل چرخه خواب و بیداری انسان میشود.
تحقیقاتجدیدنشانمیدهدکهدستگاههایالکترونیکی
سطح هورمون خواب را کاهش و کیفیت خواب را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ از این رو متخصصان تأکید میکنند که
وسایل الکترونیکی نظیر گوشی تلفن همراه و تبلت را با
خود به رختخواب نبرید .زمانی که افراد به گوشی هوشمند
یا تبلت خود در تاریکی نگاه میکنند ،طول موج کوتاه نور
آبی منجر به تأخیر در ترشح مالتونین میشود و در پی آن،
فرایند خواب را سختتر میکند.

معاونتوسعهامورآموزشی
وفـــرهـــنـــگـــی ســـازمـــان
مــدیــریــت وبــرنــامــه ریــزی
کـــشـــور از ح ــم ــای ــت از
راهانــدازی کتابخانههای
سیار برای حاشیه شهرها
خبرداد .به گزارش کانون
پـــرورش فکری کودکان
ونــوجــوانــان ،محمدرضا
واعظ مهدوی گفت :باید
بدانیم که تمام کودکان مخاطبان ما هستند ،نه کودکانی
که در خانههای لوکس زندگی میکنند .مخاطبان ما در
روستاها هستند و هر مقامی باید بداند که واحدهای سیار
روستایی سبب پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میشود
و اگر امکانات برای این واحدها فراهم نشود ،نمیتواند به
خوبی خدمات رسانی کند.
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