
به نام خدا

1.نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی 
با حضور آقای دکتر علی اکبر والیتی 

حضور  با   1396 مرداد   31 شنبه  سه  روز  در  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
 ، منطقه 9 کشور  غیردولتی  آموزشی  و مؤسسات  ها  دانشگاه  رؤسای 
به میزبانی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و با هدف بررسی نقش 
و جایگاه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی در پیشبرد سند 
چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404برگزارگردید.آقای دکتر 
سید حسین نوعی )رئیس مؤسسه آموزش عالی اقبال و نماینده رؤسای 
خراسان  استان  غیردولتی  ومؤسسات  ها  دانشگاه  هماهنگی  شورای 
رضوی( با اشاره به خدمات دانشگاه های غیرانتفاعی گفتند: تعداد زیادی 
از دانشجویان کشور در دانشگاه های غیرانتفاعی در حال تحصیل هستند.

نامبرده ادامه داد: باید بحث تعهد و تخصص دردانشگاه ها جدی گرفته 
پاسخگوی   ، دانشجویان  تعداد  برسیم که  ای  نقطه  به  بتوانیم  تا  شود 
نیازهای جامعه باشد. آقای دکتر حسین طیرانی معاون اتحادیه مؤسسات 
و دانشگاه های غیر دولتی کشور و رئیس دانشگاه خیام مشهد گفتند: 
که در چند سال اخیر بین دانشگاه های غیرانتفاعی انسجام شکل گرفته 
رئیس   ، زاده  مطلب  دکتر  آقای  است.  گردیده  اتحادیه  ایجاد  باعث  و 
مؤسسه آموزش عالی تابران نیز در این جلسه بیان کردندکه دانشگاه 
های غیرانتفاعی و آزاد ، هر دو دارای دغدغه مشترک هستند و آن عدم 
وجود سیاست واحد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نحوه 
برخورد با دانشگاه های غیردولتی است. نبود سازوکار مشخص باعث شده 
تا دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی رقیب یکدیگر شناخته شوند.وی همچنین 
وزارت  در ساختار  غیرانتفاعی  های  دانشگاه  معاونت  تشکیل  پیشنهاد 
علوم را ارائه کرد. دکتر مطلب زاده با بیان اینکه دانشگاه های غیرانتفاعی 
و آزاد هر دو در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش 
می کنند، تقاضای همکاری بیشتر بین دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد 
را داشت.آقای دکتر بهزاد علیزاده قائم مقام مؤسسه آموزش عالی بینالود 
مشهد ، در این نشست عنوان کردند که یکی از مباحثی که در دانشگاه 
های غیردولتی مطرح شده است، جذب دانشجویان خارجی است. این 
در حالی است که ورود و ماندن این افراد با موانع و مشکالتی روبروست. 
افزود: دانشگاه هایی در کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در حال 
حاضر تعداد زیادی دانشجوی خارجی دارند. اما ایران با وجود داشتن 

امکانات بهتر، از این قافله عقب مانده است.آقای دکتر رضا سعیدی رئیس 
دانشگاه امام رضا )ع( با بیان اینکه دانشگاه ها باید به سمت رشته هایی 
با پتانسیل جذب بیشتر دانشجو بروند گفت: دانشگاه های غیرانتفاعی 
داخل کشور پتانسیل و زیرساخت جذب دانشجوی خارجی را دارند و 
باید بر روی مسائل بین الملل تمرکز کنند چرا که کشورهای همسایه 
زیرساخت های مناسب برای جذب دانشجو را ندارند. وی ادامه داد که در 
بسیاری از مواقع با تفاهم نامه ها و همکاری ها می توانیم از زیرساخت 
ها استفاده کنیم. آقای دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
خراسان رضوی خاطر نشان کرد که توجه به کیفیت آموزش باید با توجه 
به مشکالت فعلی جامعه باشد. آقای دکتر علی اکبر والیتی مشاور عالی 
مقام معظم رهبری در پاسخ به سواالت مطرح شده گفتند: دانشگاه آزاد 
با توجه به اینکه دانشگاه خصوصی نیست و نظام روی آن سرمایه گذاری 
کرده است ، متعلق به مردم و نظام است.  ایشان فرمودند که در بسیاری 
از کشورهای دنیا دانشگاه های غیردولتی نقش اول را دارند و هزینه ها 
از طریق دولت تأمین نمی شود. موضوع آموزش عالی موضوعی است که 
روی سرنوشت کشور موثر است و این دانشگاه ها باید ضوابط را مانند 
دانشگاه های دولتی رعایت کنند. دانشگاه ها باید با توجه به رشته های 
یابند. وی همچنین اضافه کرد: استاندارد  نیاز و پرتقاضا توسعه  مورد 
های ایران در حوزه پزشکی، قابل توجه است و در دنیا کم نظیر هستیم. 
برای جذب دانشجو  توانند  این بخش می  دانشگاه های غیردولتی در 
همکاری کنند. وی در پایان اشاره کرد که به برکت وجود حرم حضرت 
رضا )ع(، ایران در جهان اسالم شناخته شده است و با یک برنامه ریزی 

دقیق توان این را دارد که به عنوان پایگاه پزشکی منطقه مطرح شود.

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

2. راه اندازی سیستم فرهنگی  اجتماعی در پرتال دانشجویان

با تمهید مقدمات الزم و هماهنگی های مربوطه از ابتدای مرداد ماه 96 
سیستم فرهنگی واجتماعی در اتوماسیون دانشجویی با ثبت نام در جشن 
دانش آموختگی راه اندازی ودر رابطه با امور فرهنگی موردبهره برداری 
قرارگرفت. ازجمله مزایای کاربست این فناوری، افزایش سرعت، دقت، 
جامعیت، سهولت وبه روزآوری گزارش گیری و عدم نیاز به حضورفیزیکی 
دانشجویان درمدیریت فرهنگی برای انجام بسیاری ازامورجاری است.به 
بهره  افزایش  قابلیت  این سیستم  اقتضای موارد و کارهای مورد نظر، 
وری وامکانات را دارابوده و درحال درخواست وبررسی درخواست های 
عضویت درتشکل های دانشگاهی، انجمن های علمی، مجوزتبلیغات، ، 

مجوز اردوها، تکمیل نمودن برگۀ سنجش وپایش توانمندی ها وعالیق 
واجتماعی،  فرهنگی  گوناگون  درخدمات  نام  ثبت  وهنری،  فرهنگی 

انجمن  انتخابات  برگزاری 
جمع  ها،  کانون  و  علمی  های 
انجام   گوناگون،  اطالعات  آوری 
رأی  مربوطه،  های  نظرسنجی 
گیری الکترونیکی و... می باشد.



بینالود،جشن                عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  امور  گزارش  به 
تاالرحاتمی  در   96/5/15 شنبه  روز  در  دانشجویان  التحصیلی  فارغ 
مشهد برگزار شد. در این مراسم 200 نفر از دانش آموختگان به همراه 
250 نفر ازاعضای خانواده هایشان، مسئولین و اساتید مؤسسه حضور 
داشتند.در ابتدای مراسم و پس از تالوت قرآن کریم، آقای نادر علیزاده 
بر  تأکید  و  بینالود ضمن خوشامدگویی  عالی  آموزش  رئیس مؤسسه 
آموزش  مؤسسه  تالش  داشتندکه  اظهار  پژوهش،  و  آموزش  اهمیت 
عالی بینالود برای رسیدن به اهداف متعالی در امر آموزش دانشجویان 
پژوهشی  معاون محترم  آقای دکتر سعداهلل والیتی  آن  از  است. پس 
مؤسسه ، به ایراد سخنرانی پرداختند.این جشن با برنامه های متنوعی 
از جمله پخش تیزر خداحافظی دانشجویان، استند آپ کمدی توسط 
کمدین مطرح صدا و سیما ) آقای امیر کربالیی زاده(، اجرای تئاتر طنز 

موسیقی  اجرای   ، دانشجویی  مسابقات  و  مؤسسه  تئاتر  کانون  توسط 
زنده توسط دانش آموخته مؤسسه آموزش عالی بینالود، قرائت سوگند 
نامه، اهدای تندیس، اهدای لوح تقدیر به دانشجویان برگزیده و عکس 
های یادگاری به اتمام رسید. این جشن با همکاری روابط عمومی و 

امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد برگزار شد.

4. برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد.

5. گزارش عملکرد مرکز مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری واحد سناباد

بینالود  عالی  آموزش  موسسه  سالمت  و  مشاوره  واحد  گزارش  به  بنا 
با  سراسری  کنکور  رشته  انتخاب  مشاوره  مرکز  خدمات  ارائه  مشهد، 
همکاری 4 نفر از مشاوران متخصص در این زمینه از روز چهارشنبه 
18 مرداد ماه لغایت چهارشنبه25 مرداد ماه 96 در واحد سناباد صورت 
گرفت.مراحل انجام مشاوره برای هر فرد بدین شرح می باشد: دریافت 
وقت مشاوره به صورت تلفنی و یا حضوری، بررسی کلی کارنامه آزمون 
سراسری و همچنین عالقه مندی داوطلب و نظر خانواده شان در مورد 
کد رشته محل های اعالم شده از سوی سازمان سنجش توسط مشاور 
مربوطه، ثبت مشخصات کارنامه طبق تشخیص مشاوران بر اساس رتبه 
داوطلب در نرم افزار ویژه انتخاب رشته ، و دریافت احتماالت قبولی 

در هر رشته و محل،الزم به ذکر است نرم افزار مربوطه از برترین نرم 
افزارهای انتخاب رشته بوده و با بهترین داده ها مشخصات داوطلب را 
آنالیز کرده و پیش انتخابی سالم  را ارائه میدهد. ضمن توضیح ، برگه 
پیش انتخاب برای الویت بندی به داوطلبان ارائه می شود . داوطلبان 
در مراجعه بعدی با تعداد زیادی سؤال و نظر به کارشناس مراجعه کرده 
و همراه با گرفتن جواب آن سؤاالت ، برای انتخاب برتر راهنمایی می 
انتخاب رشته  انتخاب رشته داوطلب در سامانه  ثبت  شوند. همچنین 
سازمان سنجش، توسط کارشناسان مؤسسه آموزش عالی بینالود، در 
به  داوطلب  توسط  کتبی  تعهد  ارائه  و  قطعی  تصمیم  داشتن  صورت 
منظور تأیید صحت ثبت کد رشته محل های انتخابی صورت می گیرد . 

برگزاری دوره های مربیگری و داوری: مدیریت تربیت بدنی مؤسسه 
آموزش عالی  بینالود در راستای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی مؤسسه 
و جهت پرکردن اوقات فراغت دانشجویان ،کسب تجربه ،آموزش ودریافت 
مدرک معتبر بین المللی موفق به اخذ مجوز برگزاری کالس های مربیگری 
و داوری در رشته های ورزشی هندبال،اسکیت،آمادگی جسمانی، دراگون 
به  درتابستان 1396شد.  والیبال  میز،فوتبال  روی  بوت،بدمینتون،تنیس 
موجب این مجوز اطالع رسانی به دانشجویان و در پی آن ثبت نام و تکمیل 

مدارک دانشجویان توسط واحد تربیت بدنی صورت گرفت.
کالس مربیگری هندبال درجه 3 دختران  : مدیریت تربیت بدنی در 
راستای اهداف آموزش آزاد و با هدف افزایش تعداد مربیان دارای مدرک 
رسمی و باالبردن سطح فنی دانشجویان عالقه مند به مربیگری در رشتۀ 
و  نظری  دانش  افزایش  مربیگری،  مهارتهای  فراگیری   ، هندبال  ورزشی 
کاربردی دانشجویان و پرکردن اوقات فراغت ، با برگزاری کالسهای مربیگری 
رشته های مختلف ورزشی را الزم دانسته و در اولین دورۀ مربیگری درجه 
3 هندبال و با مجوز رسمی از فدراسیون کشور برگزار کرد. این دوره به 
مدت 60 ساعت و با حضور پرشور دانشجویی از شهرهای تهران - نیشابور - 
سبزوار و مشهد شامل دانشگاه هایی چون: فردوسی مشهد، حکیم سبزواری 
سبزوار ، پیام نور ، آزاد اسالمی ، الزهراء و مؤسسه آموزش عالی بینالود 
مشهد زیر نظر استاد برجسته و شاخص استان، سرکار خانم فاطمه اکبرنژاد 
در رشته هندبال بخش دختران در سالن ورزشی اختصاصی مؤسسه آموزش 

عالی بینالود برگزار گردید.
 امضاء تفاهم نامه باشگاه ورزشی انرژی پالس با مؤسسه آموزش عالی 
بینالود: مدیریت تربیت بدنی بینالود با امضاء تفاهم نامۀ باشگاه ورزشی 
انرژی پالس، امکان استفاده از  تخیف ویژه باشگاه انرژی پالس)ویژه خانم 
ها( را جهت استفاده خانواده بزرگ بینالود از امکانات ورزشی این باشگاه 

ورزشی را فراهم آورده است.
دعوت شدن آقای ابولفضل حسن پور دانشجوی رشته مهندسی عمران 
بینالود به اردوی تیم ملی سنگنوردی جمهوری اسالمی ایران: اردوهای 
ایران جهت  اسالمی  سنگنوردی جمهوری  ملی  تیم  آمادگی  و  انتخابی 
حضور در بیست و پنجمین دوره مسابقات آسیایی سنگنوردی بزرگساالن 
در تاریخ 26 شهریور تا30 شهریور به مدت 5روز در تهران برگزار شد و 
حدود 40 سنگنورد برتر از سراسر کشور در این اردو ها حضور داشتند.آقای  

ابولفضل حسن پوردانشجوی رشته عمران مؤسسه آموزش عالی بینالود 
موفق به کسب سهمیه حضور در سه رشته سنگنوردی)سرعت سرطناب 
بولدرینگ( در این اردوها و رقابت های آسیایی شده است. همچنین پیرو 
برگزاری گارگاه آشنایی با ورزش پیالتس و استقبال خوب دانشجویان از 
این کارگاه و نیزدرخواست دانشجویان جهت شرکت در دوره مربیگری این 
رشته،  مدیریت تربیت بدنی بینالود با انجام هماهنگی های الزم مجوز 
برگزاری سطح دوم مربیگری این رشته جذاب و هیجان انگیز و پرطرفدار 
ورزشی را از فدراسیون ورزش های همگانی کسب کرد و با تکمیل ثبت نام 

متقاضیان،این کارگاه در شهریور ماه برگزار گردید .
 همچنین امضاء تفاهم نامه فی مابین مدیریت تربیت بدنی مؤسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد و مدیریت مجموعه های ورزشی در شهر مشهد همچون: 
پینت بال نامبر وان مشهد ، مجموعه تفریحی و ورزشی  هپی لند، پارک 
تفریحی  و  آبی  امکانات   ، آفتاب  تفریحی و ورزشی ساحلی  مهیج وزیبا 
پارک آبی ایرانیان، سرزمین موج های آبی، مجتمع بزرگ ورزشی تفریحی 
کوه سر، باشگاه ورزشی رزمی آرش و نیز قراردادی را با یکی از بهترین 
مجموعه های تناسب اندام و بدن سازی سطح شهر در جهت ارتقاء سطح 

رفاهی کلیه ،مدیران ،پرسنل، اساتید و دانشجویان منعقد کرده است.
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7. خبرهای ورزشی

6. کارگاه آموزشی مراحل و نحوه انتخاب رشته

بنا به گزارش واحد مشاوره و سالمت ،کارگاه آموزشی مراحل و نحوه 
انتخاب رشته در دو روز متوالی مورخ 31 تیر و 1 مرداد ماه سال 96 
الی 17:30 ویژه مشاوران آموزش و پرورش سطح استان  از ساعت 8 
با حضور اساتید مطرح برگزار شد.تعداد مشاوران حاضر در کارگاه 80 
نفر بود که از همه نواحی آموزش پرورش شرکت کرده بودند مشاوران 
به دو لیست 40نفره تقسیم شده ودر کالس ها حاضر شدند. عالوه بر 
مشاوران سطح استان تعدادی از پرسنل مؤسسه آموزش عالی بینالود 

مشهد جهت توانمندسازی و آموزش شیوه انتخاب رشته به دلیل حضور 
و  آموزش  منتخب  مراکز  در  و  سراسری  کنکور  رشته  انتخاب  وانجام 
نفر   4 کردند.  شرکت  کارگاه  این  در  مشخص  زمانی  بازه  در  پرورش 
کنکور  رشته  انتخاب  بازه  در  پرورش  و  آموزش  تحصیلی  مشاوران  از 

سراسری حضور داشتند.

در روز چهارشنبه مورخ 23 شهریور ماه سرکار خانم دکتر فاطمه داداشیان از 
مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد  بازدید کردند و متعاقب آن جلسه ای با 
حضور ایشان، ریاست و مدیران این مؤسسه و چند تن از رؤسای دانشگاه ها و 
مؤسسات غیر دولتی مشهد برگزار شد.  این جلسه با ارائه گزارش مختصر از 
امکانات و ویژگی های مؤسسه آموزش عالی بینالود توسط مدیر هیئت علمی 
ایمان رضوانی ) مدیر پژوهشی  ادامه آقای مهندس  مؤسسه آغاز گردید. در 
ارائه کرد و گفت:  نامه های مؤسسه  تفاهم  برنامه ها و  از  مؤسسه( گزارشی 
در حوزه آب، مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد تفاهم نامه هایی با سازمان 
ّآب و فاضالب در قالب طرح های پژوهشی دارد و هم اکنون در حال تاسیس 
اظهار  داداشیان  خانم  سرکار  هست.  نیز  کشور  شرق  نوغان  تحقیقات  مرکز 
داشتن: برای حل مشکالت آموزش باید تیم های تخصصی را در کنار هم قرار 
داد و مأموریت ها را با نگاه به آینده تغییر داد.  وی با توجه به فعالیت رشته 
منابع طبیعی و مهندسی فضای سبز در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد 
ادامه داد: کشاورزی از نیاز های اولیه یک کشور است و باید مهارت ها را در 

بکار بردن شیوۀ آموزش صحیح  با  را  افزایش داد و هدررفت آب  این زمینه 
کرد.  مهار  میشود  تدریس  عالی  آموزش  مراکز  در  که  کشاورزی  کاربردی  و 
وی همچنین اظهار داشت: کشور ایران باید امکانات و زیرساخت ها را برای 
پذیرش دانشجویان خارج از کشور به عنوان فرصت مطالعاتی ایجاد کند، چرا 
که فرصت های الزم در این زمینه وجود دارند. همچنین آقای فرید جواهرزاده، 
در  مختصر  گزارش  ارائه  نیز ضمن  ایران  گردی  طبیعت  علمی  انجمن  دبیر 
خصوص نحوه تشکیل این انجمن و فعالیتهای آن گفت: در حال حاضر مؤسسه 

آموزش عالی بینالود مشهد تنها مؤسسه 
شرق کشور است که در آن دانشجویان 
می  تحصیل  اکوتوریسم  رشته  در 
مدارک  زمینه  در  باید  افزود:  وی  کنند. 
زمینه  در  بخصوص  مهارتی  های  دوره 
گردشگری با سازمان های دولتی کشور 

همکاری الزم صورت پذیرد. 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  غیردولتی  عالی  آموزش  دفتر  کل  )مدیر  داداشیان  فاطمه  دکتر  خانم  3.بازدید سرکار 
فناوری( از موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
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معرفی چهره شاخص علمی 
آقای دکتر عبدالکریم بهنیا استاد دانشگاه 

شهید چمران اهواز)باز نشسته(
بهمن   1 تاریخ  در   بهنیا  عبدالکریم  آقای 
1322در شهرستان شوشتر )استان خوزستان 

(به دنیا آمد.در 2 سالگی پدر ودر 19 سالگی
مادرش را از دست داد.6 سال تحصیالت ابتدایی  

را در سال1334در دبستان هرمزان شوشتر به 
پایان رساند.6 سال تحصیالت متوسطه را در 
)سال 1340( تهران تمام کرد و موفق به اخذ 
دیپلم در رشته ریاضی گردید.از مهر 1340 به عنوان آموزگار دبستان ودبیر 
ریاضی دوره راهنمایی مشغول به خدمت شد.در مهر 1341  در کنکور  
دانشکده کشاورزی  ناپیوسته رشته کشاورزی عمومی  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه جندی شاپورقبول شد.پس  از اتمام دوره سربازی به مدت  2سال 
به عنوان ارزیاب بانک کشاورزی در شهرستان  ایالم مشغول به خدمت شد. 
وی در شهریور1349برای  ادامه تحصیل   به آمریکا  عزیمت نمود و موفق 
به  کسب مدرک کارشناسی ارشد )ناپیوسته (در دپارتمان مهندسی زراعی  
با تخصص هیدرولوژی  آبهای زیر زمینی شد. سپس در به اخذ  دکترا با 
تخصص هیدرولوژی آبهای سطحی در سال 1357 شمسی نائل آمد. در 
تیرماه سال 1357 به ایران باز گشت  و در دانشگاه جندی شاپور )شهید 
چمران(مشغول به خدمت شد. دکتر بهنیا با مرتبه استادیاری از سال1357 
درگروه آبیاری وآبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپورمشغول به 

خدمت شد ، در سال 1376 به مرتبه دانشیاری و در سال 1385به مرتبه 
استادی ارتقاء یافتند.ایشان مؤلف 10 کتاب تحقیقی و گردآورندۀ4 کتاب 
تحقیقی ، ویراستار و مصحح 10 کتاب  در رشته تخصصی خود و یک کتاب 
در علوم انسانی  می باشند.کتاب« قنات سازی و قنات داری« برنده جایزه 
کتاب  سال جمهوری  اسالمی در سال 1368 شد و موفق به دریافت لوح 
زرین گردید. نامبرده همچنین پژوهشگر فعال در سالهای1374 و 1377 از 
طرف دانشگاه شهید چمران شناخته شد .آقای دکتر بهنیا مدرس 6 درس در 
دوره دکترای هیدرولوژی - 11درس دردوره کارشناسی ارشد گروه آبیاری 
و گروه زمین شناسی و گروه عمران بوده است. دکتر بهنیا مؤلف 100مقاله 
به زبان های فارسی و انگلیسی در مجالت علمی ملی و بین المللی ، دبیر 
و بنیانگزار سمینار های ادواری و دبیر اولین سمینار توسعه شوشتر  بوده 
است . نامبرده اولین  اهداکننده کتابخانه شخصی فنی خود به تعداد2600 
جلد کتاب فارسی و انگلیسی و تعداد قابل توجهی مجالت فنی در بخش 
آب در ایران به دانشگاه  آزاد اسالمی واحد شوشتر- می باشد.ایشان اولین 
مدیرکل کشاورزی بومی در استان خوزستا ن بوده است .همچنین   استاد 
راهنما,استاد مشاور و استاد داوربیش از 70 رساله کارشناسی ارشد و دکترا 
بوده و نیز عضو هیئت تحریریه3 مجله علمی- پژوهشی در ایران و یک مجله 

بین المللی می باشد.
تلفن موبایل: 09121955265

 yahoo.com@behnia1322ایمیل

درختان نخل ساکوراتی 

در اکوادور آمریکای التین، گونه عجیبی از درختان نخل به نام ساکوراتی 
رشد می کند که شما را به حیرت وا می دارد؛ این درختان به مرور زمان از 
جای خود حرکت کرده و تغییر مکان می دهند.به گفته کارشناسان، این 
درختان به دنبال نور خورشید و مواد مغذی حرکت کرده و خود را به سمت 
خورشید می کشانند از این رو در طول زمان تغییر مکان محسوسی انجام 
می دهند؛  ) 2الی 3 سانتی متر در روز و  20 متر در طول سال( فاصله ای 
که در نوع خود جالب توجه است. ریشۀ این درختان امکان حرکت آن ها 
بوده  و در خاک راه می روند تا به سمت خورشید قرار بگیرند و ریشه های 

قدیمی به مرور خشک می شوند . در نتیجه تنۀ درخت مجبور به تغییر 
و جابجایی می شود، هر چند تا کنون چندین کارشناس این نظریه را رد 
کرده اند و گفته اند که این ریشه ها از قبل در خاک وجود دارد و تنها پس 

از مدتی از دل خاک بیرون می آید .  در 
عین حال این پدیده برای جذب گردشگر 
اهمیت دارد .  اگر چه بعضی ها کالً این 
موضوع را رد می کنند. )منبع : خبرنگاران 

جوان: یکشنبه 29 مرداد 1396(
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