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همدلی از وضعیت نامطلوب مدارس کشور گزارش میدهد

همدلی| ســتاره لطفی -دو روز پیش وزیر
ارتباطات اعالم کرد که تا پایان امســال تمامی
مدارس کشور هوشــمند میشود .محمدجواد
آذری جهرمــی در مراســم امضــای تفاهم با
سیدجواد حســینی سرپرست وزارت آموزش و
پرورش در راستای اجرای بند  ۶۹قانون برنامه
ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور
در نمایشگاه الکامپ گفت :تا پایان سال جاری با
پیادهسازی زیرساختهای فنی هوشمندسازی
مدارس ،تمامی مدارس کشــور به شبکه ملی
اطالعات متصل میشوند.
وی تاکیــد کرد :در ایــن تفاهم نامه موضوع
اتصال مــدارس در مناطق کمتــر برخوردار و
شــهرهای زیر  ۲۰هزار خانــوار در نظر گرفته
شــده اســت که اتصال این مدارس به شبکه
ملی اطالعات به صورت رایــگان خواهد بود و
اتصال ســایر مدارس بر مبنای تعرفه گذاری و
با تخفیفهای در نظر گرفته شــده و اعتبارات
بودجهای اجرایی میشود.
الزم به ذکر اســت مدارس هوشــمند که از
دســتاوردهای مهم توســعه فناوری اطالعات
در برنامههای آموزش و پرورش اســت ،رویکرد
جدید آموزشــی اســت که با تلفیــق فناوری
اطالعات و برنامههای درسی ،تغییرات اساسی
در فراینــد یاددهــی و یادگیــری را به دنبال
خواهد داشــت .در این رویکــرد نقش معلم به
عنوان راهنما و نــه انتقال دهنده دانش ،نقش
دانشآموز به عنــوان عضو فعال ،خالق ،نقاد و
مشارکت جو ،به جای عضوی منفعل و مصرف
کننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرایند
محور نه نتیجه محور ،تغییرخواهد کرد .در قرن
بیســت و یکم تصور آن است کهدانشآموزان
بــه جای کیفهای مملــو از دفتر و کتابهای
درسی حجیم ،با کامپیوترهای کیفی Laptap
سرکالس درس حاضر خواهند شد.
در حالــی وزیر ارتباطات از هوشمندســازی
مــدارس حرف میزند که به گفته سرپرســت
وزارت آموزش و پــرورش در حال حاضر فقط
22درصد مدارس کشــور هوشــمند هستند و
77هزار مدرســه به نوعی به خدمات اینترنتی
متصــل هســتند .در مقابــل انــدک مدارس
هوشــمند در مدارس برخی مناطق به ازای هر
۱۰۰دانشآموز ،تنها  7دستگاه کامپیوتر وجود
دارد ،آن هــم در حالی که مناطقی وجود دارند
که در آنها بــه ازای هر ۲۰۰دانشآموز ،تنها
یک دســتگاه کامپیوتر در دسترس است .فارغ
از نبود بستر الکترونیکی در بسیاری از مدارس

هوشمندسازی ،از رؤیا تا واقعیت

کشور ،آموزش و پرورش و ســازمان نوسازی،
توســعه و تجهیزات مدارس کشور هنوز درگیر
مدرسههای کپری ،گاه گلی و فرسوده هستند.
آمارها و مشاهدات میدانی نیز گویای وضعیت
نامطلوب مدارس کشــور اســت .سه روز پیش
رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشــور نیز از وجود  400مدرســه کاهگلی در
ســطح کشــور خبــر داد کــه از ایــن تعداد
200مدرسه فرســوده فقط در استان سیستان
و بلوچستان قرار دارد.
آن گونه که ایســنا نوشــته اســت ،مهراهلل
رخشــانی مهــر در آئین کلنــگ زنی مجتمع
فرهنگی محله سادات شــهر دوگنبدان اعالم
کرده اســت که ۳۰درصد فضاهای آموزشــی
کشور فرسوده است.
صرفنظر از آمار و ارقام رســمی که معموالً
از واقعیتهــای موجود کمتر اســت .تصاویر و
فیلمهای منتشــر شــده از وضعیت برخی از
مدارس کشــور نیز بر فرســوده و ناامن بودن
برخی از مدارس کشور صحه میگذارد.
چند وقت پیش عکسهایــی از عقربهای
فریز شــده در شبکههای اجتماعی منتشر شد
که از حقیقت وحشــتناکی در یکی از مدارس

جنوب کشــور خبر داد .این عکسها که نشان
از همنشینی دانشآموزان با مار و عقرب داشت،
توسط معلم روستای بنه ارون ایذه منتشر شد
که در رسانهها ســر و صدای بسیاری نیز به پا
کرد .معلم این روستا در مورد عکس عقربهای
بســتهبندی شده به باشــگاه خبرنگاران جوان
گفته اســت« :از  ۱۵اردیبهشت تا کنون ،این
عقربها را در کالس درس یافته است .روستایی
که جاده ندارد و آبش را از چشمه میگیرند ».او
همچنین گفته است :در سقف مدرسه قدیمی
این روستا مارهای بزرگی زندگی میکنند.
مدارس فرســوده فقط در جاهــای محروم،
دورافتاده و صعبالعبور وجــود ندارد ،بلکه در
ســطح شــهر تهران و بیخ گوش پایتخت نیز
مدارس فرســوده زیادی وجود دارد که هر آن
بیم آوار شدن آن بر سردانشآموزان میرود.
اگر از مدارس دولتی که پیر و فرتوت شدهاند،
فاکتور بگیریــم ،مدارس اجارهای که به صورت
غیردولتی اداره میشــوند نیز وضعیت مطلوبی
ندارند و دخل و خرجشان به هم نمیخورد.
دو روز پیــش مجتبــی زینیونــد ،رئیس
ســازمان مراکــز و مدارس غیردولتــی وزارت
آموزش و پرورش ،با اشــاره بــه اینکه بیش از

 85درصد مدارس غیردولتی اســتیجاریاند و
اجارهبها به شــدت افزایش یافته است در حالی
که نمیتوانیم بیش از نرخ تورم افزایش شهریه
داشته باشیم گفت« :شهریه مصوب با آنچه در
واقعیت است ،تناسب ندارد«.
تورم و اجارهبها باعث شــده اســت صاحبان
برخی از مدارس غیردولتی در اجاره کالسهای
درس ،فاکتورهای کیفی ساختمان را از اولویت
خود خارج کنند و دغدغهشان به بسته نشدن
مدارسشان محدود کنند.
وضعیت نامناسب مدارس غیر دولتی واکنش
یکی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
چند وقت پیش میرحمایت میرزاده ،سخنگوی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اســامی دراین باره در یک برنامــه تلویزیونی
گفت« :متاســفانه به خانههای مسکونی مجوز
مدارس غیردولتی داده شــده است .برخی در
انباری و آشپزخانه کالس تشکیل میدهند که
باید بســته شود .به کسی که مکان ندارد نباید
مجوز بدهیم .به انباری و پشت بام و آشپزخانه
نبایــد مجوز تشــکیل کالس بدهیــم .برخی
بچههای ما زندانی شدهاند ،کالس پنجره ندارد،
پارتیشنبندی است .خانوادهها بروند کالسهای

خبر
سید جواد حسینی:

ه به طرح
آموزشوپرورش از نظر اندیش 
و برنامه جدیدی نیاز ندارد

درس فرزندشان را ببینند .جایی که استاندارد
نیست ،نباید کاس درس بشود».
در شــرایطی که بســیاری از مدارس کشور
درگیر کمبود امکانات و ضعف یا نبود نیازهای
زیرســاختی است که در چند سال اخیر سخن
از تغییرات شــرایط آموزشــی ،کیفی کردن و
تخصصی کردن و همچنین بهروزرسانی آموزش
و حتــی آموزشهــای الکترونیکــی و حذف
کتابهای درسی کاغذی مطرح است .تغییراتی
کــه دو روز پیش نیز وزیر ارتباطات نیز اجرایی
شدن آن را وعده داد.
بدیهی اســت جامه عمل پوشــیدن به این
خواستهها نیازمند زیرســاخت الکترونیکی در
مدارس اســت که نیاز بــه بودجه قابل توجه و
اراده جدی برای این امر دارد ،بودجهای که در
ظــرف بودجه آموزش و پــرورش نمیگنجد و
ارادهای که سالهاست وجود ندارد.
در شــرایطی که از رؤیایی هوشمندســازی
مدارس ســخن میگوییم که مــا هنوز درگیر
مدارس کپــری و گلی و همچنین مار و عقرب
در کالسهای درس هستیم ،هنوز بخاریهای
نفتی تهدیدی جدی برای سالمتی دانشآموزان
محسوب میشود .بخاریهایی که رد آن بر چهره
و دست کودکان و دانشآموزان دیروز و جوانان
امروز جا گذاشته است .دختران شینآبادی که
هنوز درگیر مطالبات اولیه درمان خود هستند،
مثال روشنی از این ماجراست.
اگرچه بــه اعتقاد برخی ،تجهیــز مدارس با
تجهیزات و وســایلی که نیاز آموزشــی امروز
در ســطح جهان است یا همان هوشمندسازی
مدارس حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور است.
اما این ســخنان باید در بســتری ادعا شود که
تمام مدارس کشور از حداقل امکانات برخوردار
باشند نه بسیاری از دانشآموزان و والدین آنان
در یک ترس همیشــگی از آوار شدن مدارس،
حمله مار و عقرب و ...به سر ببرند.
با نیم نگاهی به وضعیت مدارس کشور ادعای
وزیــر ارتباطات را اگر توهم یا رویای شــیرین
فرض نکنیم ،بیشتر شبیه شوخی تلخی به نظر
میرسد که به جای این که لبی را به خنده کش
بیاورد ،گره را در ابروان میافکند.
واقعیت این اســت اگرچه هوشمندســازی
مدارس نیاز آموزشــی امروز اســت ،اما فاصله
زیادی با تصور هوشمندسازی مدارس داریم و
اجرایی کردن برنامهها و پروژههای اینچنینی
و همچنین حــل چالشهای آموزش و پرورش
بودجه بیشتر و مدیریت بهتری را میطلبد.

گوشه

آمار و وضعیت سرطان در یک نگاه

چهار گروه بیماریها شامل بیماریهای قلب و عروق (سکته
قلبی و ســکته مغزی) ،بیماریهای مزمن تنفسی ،سرطان و
دیابت مهمترین علت مرگ و میر در جهان و ایران به شــمار
میروند که همگی دارای چهار عامل خطر مشــترک استعمال
دخانیات ،چاقی و تغذیه نامناســب ،کم تحرکی و مصرف الکل
هستند.
چند نکته آماری مهم
-1در حال حاضر بیش از  300هزار نفر بیمار مبتال به سرطان
در کشور وجود دارد.
-2ساالنه  90هزار نفر در کشور دچار سرطان میشوند و پیش
بینی میشــود این رقم در دهه بعدی بــه  150هزار مورد در
سال برسد.
-3هر ســال حدود  50هزار نفر در اثر ابتال به سرطان در ایران
جان خود را از دست میدهند.
-4موارد بروز ســرطان در ایران و جهان رو به افزایش است .در
ســال  2014حدود  14میلیون نفر مبتال به ســرطان در دنیا
شناسایی شدهاند که در ســال  2030این رقم به  25میلیون
نفر میرسد.
-5هزینه درمان داروی بیماران مبتال به سرطان در کشور بیش
از  2000میلیارد و هزینههای کلی آن بیش از  7000میلیارد
تومان است.
شایعترین سرطانها در کشور
براساس آمارهای موجود ســرطان معده ،پوست ،پروستات،
روده بزرگ ،مثانه و ریه شایعترین سرطانها در مردان و سرطان
پستان ،روده بزرگ ،پوست ،معده و سرطان تیروئید ،شایعترین
سرطانها در زنان ایرانی است.
اهمیت پیشگیری از سرطان
براساس آخرین نتایج تحقیقات دانشمندان علوم پزشکی و نیز
سازمان بهداشت جهانی 40 ،درصد سرطانها قابل پیشگیری
هســتند .از آنجا که استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی نیز در
بروز سرطانها نقش دارند ،پژوهشهای اخیر نشان داده که با
تغییر اندکی در رفتارهای تغذیهای و اجتماعی و در پیش گرفتن
سبک زندگی سالم میتوان احتمال بروز سرطان را تا حد زیادی
در افراد کاهش داد.
تأسیس بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان
موضوع افزایش شــیوع سرطان در کشور و هزینههای بسیار
هنگفت ایــن بیماری از تــوان دولتهــا و خانوادههای افراد
مبتال خارج بوده و میبایســت سازمانهای مردم نهاد ،خیرین
و مؤسســات خیریه غیر دولتی بــرای مقابله با این بیماری در
زمینه آموزش ،پژوهش ،کنترل و ثبت سرطان ،ترویج شیوههای
خودمراقبتی و ســبک زندگی ســالم و پرداخت بخشــی از
هزینههای کمرشکن ناشــی از دارو و درمان بیماران سرطانی

و تأمیــن هزینههای ســاخت بیمارســتانهای تخصصی در
خصوص ســرطان به یاری دولتها بشتابند .با توجه به وسعت
و بار ســنگین مادی و معنوی سرطان ،سازمانهای مردم نهاد
در سراســر جهان ،بازوی اصلی برای کمک به حکومت و مردم
به شمار میروند .براساس تجربه کشورهای توسعه یافته که با
مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد محقق شده است ،بنیاد
ملی نیکوکاری کنترل ســرطان به اهتمام جمعی از اســاتید،
محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و نیز
جمعی از خیرین در سال  1395تأسیس شد و مجوزهای قانونی
را از وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور
برای فعالیتهای انسان دوستانه در سراسر کشور دریافت کرد.
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل ســرطان از جمله سازمانهای
مردم نهادی اســت که میخواهد در کشــور با نگاهی متوازن
و همــه جانبــه درخصوص آمــوزش همگانی ،پیشــگیری،
خودمراقبتی ،غربالگری ،تحقیق و پژوهش ،ثبت ملی سرطان و
آمایش ملی این بیماری گامهای موثری بردارد .کمک به ساخت
و تجهیز مراکز درمانی و بیمارســتانهای فوق تخصصی ویژه
بیماران سرطانی با کمک صاحب نظران و خیرین نوع دوست و
بزرگوار در داخل کشــور از جمله اهداف هیئت امنا و موسسان
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان است.
اهداف و رسالت بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان
 -1کمک به درمان نیازمندان و بیماران ســرطانی در سراسر
کشور
-2کمک به تأســیس و ســاخت مراکز درمانــی تخصصی و
بیمارستانهای فوق تخصصی سرطان در کشور
 -3کمک به تأسیس و راه اندازی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سرطان در کشور
 -4مشارکت در آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر برای مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی سرطان در کشور
-5مشارکت در تجهیز بیمارستانهای فوق تخصصی سرطان
در سراسر کشور
-6اجرای برنامههای غربالگری و بیماریابی سرطان در کشور
 -7راه اندازی کمپینهای مردمی مبارزه با ســرطان با هدف
افزایــش آگاهی عمومی درباره ســرطان و حمایت از بیماران
سرطانی در سراسر کشور
برنامههای بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان
-1کمک به ساخت و تکمیل پروژه بیمارستانی  600تختخوابی
انستیتو کانسر مرکز جامع سرطان حضرت سیدالشهدا (ع) در
مجتمع بیمارستانی امام (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران
-2کمک به ایجاد و راه اندازی مرکز ملی ثبت و کنترل سرطان
در کشور
-3همکاری در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی محقق و

پژوهشگر برای مقابله با شیوع سرطان در کشور
-4اشــاعه و ترویج فرهنگ خودمراقبتی و آموزش همگانی از
طریق رسانههای جمعی ،سایتها و شبکههای مجازی
-5جلب مشارکتهای مردمی و کمکهای خیرین داخل و خارج
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کشور برای اجرای برنامههای انسان دوستانه کنترل سرطان
-6تشکیل کمپینهای مبارزه با ســرطان از گروه هنرمندان،
ورزشــکاران ،دانشــجویان ،دانش آموزان ،اساتید ،فرهنگیان،
کارگران ،بانوان و سایر اقشار عالقمند

معرفی

معرفی پروژه درحال ساخت بیمارستان  600تختخوابی
انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساخت این پروژه از نیمه دوم ســال  95با کمک جمعی از خیرین و اساتید دانشگاههای علوم
پزشــکی کشور آغاز شد .این بیمارستان از جمله مراکز فوق تخصصی برای پیشگیری ،آموزش و
درمان سرطان در کشور است.
عالقهمندان برای آشنایی بیشــتر از روند ساخت این بیمارســتان و نیز اهداف ،فعالیتها و
برنامههای بشردوســتانه و ارزشمند بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان ،میتوانند به نشانی زیر
مراجعه کنند.
تهران ،خیابان شهید مفتح شمالی ،نرســیده به میدان هفت تیر ،روبهروی خیابان مالیریپور،
پالک  ،210طبقه دو
فکس021-88311671 :
تلفن021-88327253-88347628 :
نشانی سایتwww.web-sa.ir :
ایمیل info@web-sa.ir :کانال سروشwebsainfo@ :
شماره حساب :بانک کشاورزی شعبه هفت تیر 605-110
شماره کارت6037-7070-0012-5942:
کد دستوری*733*4*337#:
شبا110-605-00-0000-0000-6000-1101ir:

ایلنا :سرپرســت وزارت آموزشو پرورش گفت:
آموزشوپرورش از نظر اندیشــه سازمانی میداند
چه باید انجــام دهد لذا به طرح و برنامه جدیدی
نیاز ندارد.سید جواد حسینی در نشست با مدیران
و کارکنان معاونت آموزش متوســطه اظهار کرد:
باید نظام تأمین ،تخصیص و توزیع نیروی انسانی
از صف به ستاد مبتنی بر شایستگی باشد تا ورود
افراد به ســتاد پس از طی مراحل مختلف صورت
گیرد.وی پست کارشناسی در حوزه ستاد را اصیل
دانست که افرادی با ماندگاری و تجارب باال هستند
و افزود :مدیران تغییر میکنند و ماندگاری زیادی
در مجموعــه ندارند لذا کارشناســان با ماندگاری
و تجربه باال به انسجام ســازمان و برنامههای آن
در درازمدت کمک میکنند.حسینی عنوان کرد:
کارشناس ســرمایه گرانقدری است که کار اصلی
سازمان بهویژه ابرسازمانی مانند آموزش و پرورش
را بر عهده دارد لذا دیدار با کارشناســان هر یک
از معاونتها در دستور کارم است تا سخنان آنها
را بشــنوم و در جریان بهتر حوزه کاری آنها قرار
گیرم.وی برگزاری چنین نشستهایی را یک اصل
مدیریتــی دانســت و افزود :هر ســازمانی بهویژه
ابر ســازمانها نیاز به همگرایــی ،تقریب ذهنی و
ادراک مشترک ســازمانی میان کارکنان دارد لذا
همه کارکنــان باید با اهداف ســازمانی مجموعه
خود آشــنا باشــند چراکه اگر هریــک از نیروها
شــناخت کاملی از سازمان خود داشــته باشند،
بهتر میتوانند آموزشوپرورش را به جامعه معرفی
کنند.سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش تصریح
کرد :ســازمانها باید نورافکنی بــه میدان کاری
خــود بیفکنند تــا هیچ موضوعــی در آن میدان
برای آنها مبهم و تاریک نباشــد زیــرا ابهام در
ســازمانها یکی از دالیل کاهش بهرهوری است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از رویههای بد سازمانی
این اســت که مدیــران با ورود به یک ســازمان،
برنامههای جدیــدی ارائه میدهند و تالش دارند
بگویند؛ اندیشههایی دارند که افراد قبلی فاقد آن
بودهاند و جهتگیریها ،ادبیات گفتاری و برنامهها
را طــوری تبیین میکنند که مخاطبان باور کنند
موضوعهای جدیدی ارائه میدهند.

ثبتنام بیشاز  ۵۲میلیون نفر برای
دریافت کارت ملی هوشمند

ایسنا :سخنگوی ســازمان ثبت احوال از ثبتنام
 ۵۲میلیــون و  ۵۰هزار نفر بــرای دریافت کارت
ملی هوشــمند در کشور خبر داد.سیفاهلل ابوترابی
آخرین آمار ثبتنامیهای کارت ملی هوشــمند را
تشریح و اظهارکرد :تاکنون  ۵۲میلیون و  ۵۰هزار
نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت
نــام کردهاند که از این تعداد بــرای  ۴۵میلیون و
 ۸۰۰هزار نفر کارت صادر شد ه است .وی در ادامه
ضمن اشاره به اینکه از جمعیت واجد شرایط برای
دریافت کارت ملی هوشــمند حدود  ۶میلیون نفر
ت نــام کارت ملی
باقی ماندهاند که نســبت به ثب 
هوشمندشان اقدام نکردهاند،گفت:حدود ۷۰۰هزار
کارت ملی هوشمند نیزصادر شده و در دفاتر پست
و پیشــخوان باقی مانده است.ســخنگوی سازمان
ت احوال اضافه کرد :در اغلب شــهرهای کشور
ثب 
ت نام خود
هنگامی که افراد نســبت به تکمیل ثب 
اقــدام میکنند اطالعات آنها یکروزه در ســامانه
ت احوال ثبت میشــود البته مواردی در تهران
ثب 
وجود دارد که در حال بررســی است.وی در پایان
به تولید کارت ملی هوشمند داخلی نیز اشاره کرد
و گفت:چاپخانه دولتی متولی چاپ بدنههای کارت
ملی هوشــمند در داخل کشــور اســت و در حال
ت احوال
حاضر این کارتها تولید و برای چاپ به ثب 
تحویل داده میشود.

هشدار سیالبیشدن رودخانهها و ایجاد
روانآب

فارس :براساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای
هواشناسی،در سه روز آیندهدر ساعات

پیشیابی
بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب کرمان،فارس و
جنوب سیستان و بلوچســتان رگبار و رعد و برق
و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.در سه
روز آینده در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان
جنوبــی به ویــژه منطقه زابل و جنوب خراســان
رضوی ،شــرق کرمان ،یزد ،شرق اصفهان و جنوب
سمنان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک کاهش
کیفیت هوا و کاهش دید افقی پیشبینی میشود.
بعد از ظهر امروز و فردا در دامنههای البرز مرکزی
و شرقی در استانهای سمنان ،گلستان ،مازندران،
تهــران ،البرز و خراســان شــمالی رشــد ابرهای
همرفتی و رعد و بــرق و بارشپراکنده پیشبینی
میشود.روزهای دوشنبه و سهشنبه با شمال شدن
جریانات بر روی دریای خزر در استانهای گیالن و
مازندران ،افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار
نیست.در سایر مناطق کشور در  ۵روز آینده جوی
پایدار حاکم است ضمن آنکه روز سه شنبه دریای
خزر مواج است .بعدازظهر امروز و فردا ،رگبار و رعد
و بــرق و وزش باد شــدید موقت در برخی مناطق
هرمزگان ،جنوب سیســتان و بلوچستان ،جنوب و
جنوب غرب کرمان و جنوب شرق فارس پیشبینی
میشــود.این موجب وقوع صاعقه ،ســیالبی شدن
مســیلها و رودخانهها میشــود که به هموطنان
توصیه میشود از تردد و اسکان در کنار مسیلها و
رودخانهها در مناطق مرتفع و کوهستانی به سبب
ی کنند.
جاری شدن روانآب خوددار 

