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تشکیل کارگروه آمادهسازی دانشآموزان
سیلزده برای کنکور

هشدار فعاالن محیط زیست درباره تأثیر بارشهای شدید بر فرونشستهای پایتخت

فرونشستهای تهران روی خط قرمز!
حمیده امینی فرد

خبرنگار

برنا

بارندگیهایاخیرتاچهاندازهتوانستهخطر
فرونشســتهای زمین را در تهــران کاهش
دهــد؟ برخی معتقدنــد بارندگیها اگرچه
خسارات زیادی به شهرهای مختلف کشور
وارده کرده ،اما توانســته خطر خشکسالی و
کاهش سطح آب زیرزمینی را بر طرف کند.
اما عدهای بر خالف آنها ،میگویند که نباید
بــه این بارشهای سیلآســا دلخوش کرد و
همچنان خطر فرونشســت زمین ،تهران را
تهدیدمیکند.محمددرویش،فعالمحیط
زیستیاعتقاددارداینبارشهانمیتواندبه
نقطه امیدوارکنندهای برای فرونشســتها
تبدیل شــود .علتش را هم اینطور توضیح
میدهد« :هماکنون در غرب تهران ،سطح
آب زیرزمینــی  120متر کاهش یافته اســت.
مــا بــه ازای هر متر بارندگی انتظــار داریم تا
یک چهارم آن به ســفرهها نفــوذ کند .البته
در منطقهای که عاری از پوشــش آسفالت و
سیمان باشد .بنابراین برای جبران این 120
متر ،باید  480متر بارندگی داشــته باشــیم.
این درحالی اســت که هماکنون ذخیره آب
هــزار ســاله ایرانیان مصرف شــده و بــا این
توصیــف 2 ،هــزار ســال دیگر زمــان میبرد
تــا ایــن ســفرهها احیــا شــود .ســرریز شــدن
تاالبها هم اگرچه اتفاق مثبتی محســوب
میشــود ،امــا زمــان زیــادی الزم اســت تــا
دشــتها پر شده و میزان برداشت و تغذیه
برابر شــود ».با این وضعیت چه باید کرد؟!
درویــش تأکیــد دارد کــه در نقــاط پرخطر،
نبایــد بارگــذاری شــود«:االن در منطقه ،22
بحــران جدی اســت .اغلب برجهــا ،در آب
هســتند .مهمترین کار در دراز مدت ،توزیع
عادالنــه ثــروت و امکانــات در ایران اســت.
ظرفیت زیســتی در تهران تکمیل شده ،اما
نمیتــوان مــردم را به اجبار از تهــران خارج
کرد.بایــد تمرکززدایــی کنیــم 25 .میلیــون
تــردد روزانه در تهران باید اصالح شــود ».او
ادامه میدهد«:اولین مطالبه ما از ســازمان
زمین شناسی و نقشــهبرداری و همینطور

آب منطقــهای ایــن اســت کــه نقشــههای
دقیق میزان نشســت زمین و افت آبهای
زیرزمینی را در دســترس پژوهشــگران قرار
دهنــد .مــا در مطالعــهای که در ســال  91در
باغ گیاهشناسی تهران در منطقه  22انجام
دادیــم ،متوجــه شــدیم که شــرایط بســیار
نگرانکننده اســت .از  4تا  6حلقه چاهی که
بــاغ از طریق آنها آبیاری میشــد ،در ســال
 45در  80متــری بــه آب میرســیدیم ،امــا
االن در  200متری هم خبری از آب نیســت.
ایــن یعنــی  120متــر ســطح آب زیرزمینی
در ایــن ناحیه کاهش یافته اســت .از طرفی
در طــول یــک دهه ،ســطح آب زیــر زمینی
منطقه غربــی تهــران از دریاچه اســتادیوم
آزادی تا وردآورد بین 7تا 17متر پایین آمده
اســت .این درحالی اســت که هنوز ســاخت
و ســازهای دریاچه چیتگر کامل نشــده و در
آینــده میــزان بارگــذاری و فشــار بــه مراتب
بیشــتر میشــود ».زمیــن در تهران ســاالنه
چقدر پایین مــیرود؟ دراین بــاره آمارهای
متناقض و متفاوتی اعالم میشود .درویش
امــا بــه اســتناد گزارشهای زمین شناســی
رقــم  36ســانتیمتر را بهصــورت نقطــهای
در جنــوب غربی تهــران اعالم میکنــد .در
ورامین  25سانتیمتر مطرح شده که ظاهراً
برخــی دکلهای برق هــم به خاطر همین
فرونشستهاکجشدهاند!
با این همه باید پرسید که نگرانکنندهترین
مناطق تهــران کجــا قــرار دارنــد؟ درویش
میگویــد« :از حوالــی میــدان خراســان بــه
ســمت جنــوب! مهرآبــاد جنوبی ،دشــت
شــهریار و دشــت ورامین بیشــترین میزان
نشســت را تجربه میکنند .البته در شــمال
انقالب و پاستور ،شیبی وجود دارد که میزان
نشست زمین را نشان میدهد .اما چالهها
و مــوارد نقطــهای به خاطر حفــاری مترو و
نشســت آب اســت .البتــه شــبکه فاضالب
نقش مهمی در این زمینه دارد ،چرا که حاال
همان مقدار آب جذبی که از طریق خانهها
وارد ســفرههای آب زیرزمینی میشــود ،به
فاضــاب میریزد .یــا رود درههایی که کف
آنها سیمان شده و آب را وارد آبخوان تهران

جنوب تهران آسیب پذیر در برابر سیل

رئیس شــورای شــهر در همیــن زمینه
در حاشــیه جلســه دیــروز گفــت :در
بــــــرش
حــوزه زیرســاختها در جنــوب تهران
آســیبهای جدی در مقابل ســیل وجود دارد و در صورت وقوع
بارندگیهــای فراتــر از میزان پیشبینیشــده در جنــوب تهران
خســارات ســنگینی رخ خواهد داد کــه در این بــاره باید موضوع
را از طریق همکاری نهادهای مســئول پیگیری کــرد تا اقدامات
حفاظتــی از مناطــق فرورفته تهران پیشبینی شــود .محســن
هاشمیبابیاناینکهبارانهایکمسابقهاخیربهاندازهبارشهای
نمیکند».
ëëانتقال آب برای ساخت و ساز از میناب به
بندرعباس!
اســماعیل کهــرم ،فعــال محیــط زیســت
البتــه راوی شــکل دیگری از فرونشســتها
درکشــور اســت .او میگویــد حــاال از 650
دشت در کشــور ،حدود  350دشت درحال
فرونشستند .اما فرونشست همچنان خطر
اول تهــران نیســت! شــاید به ایــن دلیل که
فرونشستها نه یکباره که بتدریج و آهسته
آهستهاتفاقمیافتندوالبتهپیشازآمدن،
حتماًاخطارخواهندداد.فرونشستدرواقع
زمانــی اتفــاق میافتد که آبــی که همچون

کل ســال  96بود و این میزان بارندگی منجر به آســیبدیدگی و
سیالب میشود ،افزود :خشکسالی در دهههای گذشته موجب
شدهبوددربسیاریازنقاطکشوربهمسیلها،سیستمجمعآوری
و جــذب آبهــای ســطحی بیتوجهی شــود ،عالوه بر این بســتر
رودخانههاومسیرعبورآبنیزتصرفشدهبود.ویبابیاناینکه
پروژههای کلیدی آبخیزداری که عامل جذب و ذخیره روانآبها
در سفرههای زیرزمینی است نیز با کمبود منابع به رکود رسید و
نتیجه این غفلت با خسارت سنگین امسال که بالغ بر دهها هزار
میلیاردتومانبرآوردمیشودهمراهبود.

ستون در زیر خاک قرار گرفته ،بیش از اندازه
برداشت شــود.خطر فرونشستها بهگفته
کهرم ،در شــهریار و ورامین شدت بیشتری
میگیرد .فروچالهها البته داستان متفاوتی
از فرونشســتها دارنــد ،یکدفعــه ظاهــر
میشوند و البته آنطور که او میگوید ،هنوز
در تهران دیده نشدهاند .این درحالی است
که پیــش از این ،خطــر فروچالهها چندین
بار در تهران هشــدار داده شــده بود« .کبودر
آهنگ همدان» و «میناب بندرعباس» ،دو
شهرمهمیهستندکهشدتفروچالههادر
آنها باالتر است .کهرم میگوید« :در میناب
شاهد آن بودیم که زمینی به وسعت  10در

 20متر به قطر  3متر نشست و یک شتر در
آن سقوط کرد ».علت چیست؟ «برداشت
وحشتناک آبهای زیرزمینی و البته انتقال
آب از میناب به بندرعباس برای ســاخت و
ساز!» اما در تهران وضعیت فرونشستها
چگونــه توصیــف میشــود؟ کهــرم دراین
باره به میدان و بــرج آزادی تهران بهعنوان
خطرناک ترین نقاط اشاره میکند .اگرچه
از چهارراه مولوی و میدان شوش هم نباید
غافل شد .فرودگاه امام چطور؟!«:فرودگاه
امــام بــه دشــت قــم نزدیکتر اســت تا به
دشــت تهران! چــون در دو قدمــی دریاچه
نمک حوض ســلطان قــرار دارد ».نگرانی

عمده کهرم در تهران البته به مناطق  22و
 19برمیگردد .او معتقد است که اگر اتفاق
خطرناکی بیفتد ،قطعــاً در این دو منطقه
خواهــد بــود .کیفیــت ضعیــف ســاخت و
ســاز در ایــن دو منطقــه علــت اصلــی این
نگرانیهاســت .بهگفتــه کهــرم ،تــراز آب
زیرزمینــی در تهران منفی اعالم میشــود
که تنها در صورت برداشــت کمتر و کاشت
پوششگیاهیوعلوفهدردشتها،میتوان
ایــن تــراز را مثبت کــرد .این فعــال محیط
زیستتأکیدمیکندکهنبایدگودبرداریهای
غیرمنطقی را به حساب فرونشست زمین
گذاشت ،چرا که این ساخت و سازها اصولی
و مهندسی شده نیست و از این نظر ربطی
به فرونشســت نــدارد .نمونه اخیــر آن هم
میتوان به گودبرداری غیراصولی و ریزش
یک ساختمان در جوار متروی نواب ـ آزادی
اشارهکرد.اوبرخالفدرویش،اتفاقاًسیالب
اخیر را مفید برای پر شــدن دریاچه پشــت
ســدها و سفرههای آب زیرزمینی میداند و
معتقد است که  4سد امیرکبیر ،الر ،لتیان و
ماملو به خاطر همین بارندگیها ،ســیراب
شد هاند.
ëëنگراننباشیدفرونشستیدرکارنیست!
بــا اینهمــه شــهردار منطقــه  ،22هــر نوع
فرونشست یا خطر بارگذاری جمعیتی در
ســالهای آینــده را تکذیــب میکنــد .علی
نوذرپــور در ایــن زمینــه به طــرح تفصیلی
جدید منطقــه  22کــه اخیراً در کمیســیون
ماده  5مصوب و به شورای عالی معماری
و شهرســازی کشــور ارســال شــده اســت،
اشــاره کرده و به «ایــران» میگوید :در طرح
تفصیلی جدید ،اختیارات شهردار منطقه
حــذف و مــواردی مثــل بلند مرتبهســازی
هــم لغو شــده اســت .در تهیه این طــرح از
نظر مهندسین مشــاور استفاده شده و آنها
نیز اگــر مورد خاصی بــود را حتمــاً گزارش
میدادند .به هرحال در این طرح ،مســائل
زیست محیطی و اجتماعی مورد مطالعه
قرار گرفته اســت .به گفتــه وی تاکنون هیچ
گزارشــی مبنــی بــر فرونشســت زمیــن در
منطقه22نداشتهایم.

مدیــرکل آموزشوپــرورش شــهر تهــران از اعــزام  ۳۰۰مشــاور
آموزشــی به لرســتان خبر داد و گفت 100 :دانشآموز اســتثنایی
اخبــار
لرســتانی توســط آموزشوپــرورش تهــران تحــت پوشــش قرار
خواهنــد گرفــت .به گــزارش ایســنا ،عبدالرضــا فوالدوند سرپرســت هیــأت اعزامی
آموزشوپرورش شــهر تهران به اســتان لرستان بااشــاره به مدارس تخریبی مناطق
ســیلزده لرســتان اظهار کرد :چهــار کارگروه جــذب کمکهای نقــدی و غیر نقدی،
خدمــات بهداشــتی ،مشــاورهای و شادابســازی و کارگــروه آموزشــی و پرورشــی در
آموزشوپرورش شــهر تهران برای کمکرســانی به مناطق ســیلزده لرستان فعال
شــده اســت .وی ادامــه داد :مأموریــت اصلــی ایــن اداره کل بهعنوان معین اســتان
لرستان ،تالش برای به جریان انداختن روند آموزش و تحصیل دانشآموزان است.
مدیرکل آموزشوپرورش شــهر تهران افزود :کمکهــای آموزشوپرورش تهران به
لرســتان با اولویت همکاران فرهنگی به اســتان ارسال میشــود؛ در مقطع ابتدایی و
متوســطه کمکهای الزم ارائه میشود اما در پایه  12بهصورت ویژه حمایت خواهد
شد و در این راستا کارگروهی برای آمادهسازی کنکور دانشآموزان تشکیل شده است.

اسناد مفقود شده در مناطق سیلزده صادر میشود

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشوراعالم کرد :اسناد مفقود شده در مناطق سیل
زده در  ۱۰تا  ۱۵روز صادر میشــود .بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،احمد تویسرکانی
با اشــاره به حد و مرز و ســوابق مالکیتی در ســیل اخیر افزود :در ســنوات گذشته آرشیو
کردن سوابق از اقدامات انجام شده این سازمان است و قریب به  ۵۰۰میلیون برگ از
پروندههای ثبتی را آرشیو کردیم .وی گفت :در پلدختر پروندهها از طبقه زیرزمین به باال
منتقل شد و در حالی که همه تجهیزات در آب رفته بود ،اما بهدلیل اینکه این سوابق
تصویربرداری شده نگرانی نداریم و اسناد قابل بازیابی است .رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک کشــور درباره حدود مالکیتها افزود :بخش زیادی از مالکیتهای مســکونی
و تقریباً صد درصد تحت سیســتم کاداســتر قرار دارد و ما وابســتگی به حدود فیزیکی
نداریــم .وی گفــت :در بخــش مالکیت دولتی ،متأســفانه دولت کمتر پــای کار آمده و
بخش مالکیت مزروعی نیز قانون جلوی آن را گرفته که باید اصالح شود .تویسرکانی با
اشاره به اینکه در مناطق سیل زده ظرف  ۱۰تا  ۱۵روز اسناد مفقود شده صادر میشود،
افزود :این استانها را تجهیز کردیم تا در صورت مراجعه در کمترین زمان و در  ۱۰روز
مهلت اعتراض اگر مفقود شده سند مالکیت صادر شود .وی به شهرداریها تذکر داد
مانع از ســاخت و سازهای غیرمجاز شوند و موارد را به دستگاه قضایی اعالم کنند تا با
وضعیتی مواجه نشویم که هزینه اضافی را شاهد باشیم.

مبنای افزایش حق بیمه مشاغل خاص اعالم شد

سرپرستسازمانتأمیناجتماعیدرموردمبنایافزایشحقبیمه،بیمهشدگانخاص
که شــامل مشــاغل آزاد ،اختیاری ،قالیبافان ،کارگران ساختمانی و ...گفت :آن چیزی که
باعثمیشودناخواستهحقبیمههاافزایشپیداکندافزایشحداقلدستمزداست.به
گزارش مهر ،محمد حسن زدا افزود :حداقل دستمزدها هر سال از سوی شورای عالی کار
تعیینمیشودبهطوریکهسالگذشتهحداقلدستمزدیکمیلیونو ۱۰۰هزارتومانبود
پس مبنای محاسبه بیمه اختیاری ،مشاغل آزاد ،قالیبافان و کارگران ساختمانی نیز این
مبلغ تعیین شد اما در سالجاری که شورای عالی کار حداقل دستمزد را به یک میلیون و
پانصدهزارتومانافزایشدادهاستطبیعتاًدرحقبیمهمشاغلآزاداختیاریقالیبافان
وکارگرانساختمانیتأثیرگذارخواهدبود.سرپرستسازمانتأمیناجتماعیتأکیدکرد:
این افزایش حق بیمه از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه تأمین اجتماعی
تابعیاستازحداقلدستمزدیکهتوسطشورایعالیکارتعیینمیشود.

