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سال بیستوپنجم شماره 7132
چهارشنبه  23مرداد 1398

گزارش «ایران» از وضعیت کودکان مناطق محروم

خروج پادگان ها از تهران کلید خورد

از حاشیه خیابانها تا لیگ اسپانیا

حمیــدهامینیفــرد/پارکملــت 2همانپــادگان 06معــروفارتش
درشــمالشــرقیتهراناســتکهاینروزهاوعدهافتتاحــشاززبان
گفت و گو
مسئوالنشهرداریدادهمیشود.پادگان52هکتاریارتشیهاکهطبق
توافقهاییباشهرداریتهرانقراراستبزودیدرقالبیکپارکدرهایشرابهرویشهروندان
تهراننشینبازکند.طرحانتقالپادگانهاازتهرانالبتهبحثیبودکه 26سالپیشمطرحشد.
برخیپادگانهامنتقلشدند،اماتغییرکاربریوهمینطورمعوضاتیکهبنابوددرقبالآنهابه
نظامیهادادهشود،موضوعرابهتعویقانداختتادرسال86کهدرطرحجامع،ایجادکاربری
برایپادگانها،بازهمموضوعرابهحاشیهبرد.زهراصدراعظمنوری،رئیسکمیسیونسالمت
شورایشهرتهراندربارهایناتفاقمهمتوضیحاتیمیدهدکهدرزیرمیخوانید؛
 ëëتملک پادگان06به چه صورت انجام شــده اســت .آیا قرار اســت در قبــال این پادگان،
معوضاتیبهارتشبدهیدیاهزینهایهمپرداختخواهدشد؟
طبــق توافقهایی که در گذشــته مدیریت شــهری با دســتگاههای نظامی و انتظامی
انجام داده بود ،قرار بود پادگانها به خارج از شــهر منتقل شــوند .مصوبهای هم در این
زمینــه وجــود دارد .اما متأســفانه ایــن اتفاق بنــدرت افتــاد و احیاناً بهدلیل مشــکالت و
محدودیتهایی که دستگاههای نظامی و انتظامی درگیر آن بودند یا ساز و کار الزم برای
انتقال پادگانها به وجود نیامده بود ،این اتفاق نیفتاد .همانطور که میدانید پادگان 06
هم در بافت مسکونی منطقه پاسداران قرار دارد و انتقال آن به خارج از پایتخت ،فرصت
مناســبی برای تهران خواهد بود.طی این توافق بخش عمده این پادگان آزاد میشــود و
میتواندزمینهسازهمکاریهایبعدیراباسایرپادگانهافراهمکند.اینفضادرصورت
آزادسازی به فضای عمومی شهر اضافه شده و مورد بهرهبرداری مردم قرار میگیرد .بعد
از پادگان 06بهدنبال پادگان دوشان تپه هستیم.
ëëدربارهواگذاریبخشهاییازپادگانهمچنانابهاماتیوجوددارد،باالخرهقراراستچه
میزانازپادگانبهپارکتبدیلشود؟
بخشــی از پادگان  ،06باغ ســلطنت آباد تهران بود .اگر قسمت توافق شده ،آزاد شود،
میتواند از فشردگی بافت و دسترسیهای محدود منطقه کم کند.
ëëاینتوافققطعیشدهاست؟
 نه هنوز قطعی نشده است .در دوره قبل براساس توافقی که با مدیران شهری صورت
گرفتــه بــود ،قرار بود در یک میلیون و  600هزار متر مربع بارگذاری و بهعبارتی ســاخت و
ســاز انجــام شــود .در واقع مبنای توافق طرفیــن  30به  70بود .یعنی قرار بــود 70درصد
مســاحت پادگان به شــهرداری تهران واگذار شود تا به ســرانههای مورد نیاز خود اضافه
کند و  30درصد نیز در اختیار ارتش باقی بماند .اما این توافق به یک میلیون و  100هزار
متر مربع کاهش یافت که همان هم بعدها از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی
پذیرفته نشد .چرا که به خاطر تراکم زیاد منطقه ،به مطالعات ترافیکی نیاز داشت و باید
دسترســیها بررسی میشــد .تا در دوره جدید شــورا و شــهرداری ،این طرح دوباره مورد
بازنگری قرار گرفت و با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی ،این میزان بارگذاری
به نصف یعنی چیزی در حدود 660هزار متر مربع کاهش یافت .یعنی ارتش میتواند در
این  30درصد در محدوده  660هزار هکتار ساخت و ساز انجام دهد که واحدهای اداری،
تجاری و هتل برای آن پیشبینی خواهد شد تا میزان جمعیتپذیری را افزایش ندهد.
70درصد البته به شهرداری واگذار میشود که قرار است به پارک تبدیل شود.
ëëآیااینفضاکامالًپارکخواهدبودیااینکهکاربریهایدیگریهمبرایآنتعریفشدهاست؟
پرونده کمیســیون ماده ( 7باغها) آمده اســت و درباره بحث باغ بودن ،تأییدیه اولیه
هم گرفته شده است .ما هم در شورا اصرار داریم فضای بزرگ و عمومی برای شهر حفظ
شود .االن تهران فضای بزرگ کم دارد .پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران میتواند یکی
از این فضاها باشــد .البته منطقه  22هم قرار بود برهمین مبنا حفظ شــود که متأسفانه
میزان بارگذاریها اجازه نداد .درحالی که فضای بزرگ در بافت متراکم شهری بویژه در
زمان وقوع حوادث و رخدادها برای رفع مخاطرات بسیار مؤثر و کمککننده است.

میخواهم کاری کنم که دیگر مادرم در خیابانها کار نکند
پرستو رفیعی
خبرنگار

افقي:
جدول  -1جوسازی -پرتوسنج
ويـــژه
 -2سمت چپ -آبیاری زمستانی -بازیکن میانی فوتبال
 -3شهرکی در «اسالمشهر» -سند -روان
 -4غمگین -صورت -واحد پول «چین» -مشک
 -5ماه کارگری -نژاد روسی -قشون
 -6خیابان پهن -چاشنی -مرز
 -7پیشکش -از کاخهای تخت جمشید -امر به دویدن
 -8شاطر -حرف سیام -گردهمایی
 -9اثر آلودگی بر جامه -حشره قطاری -تیزی و برندگی
 -10کلمه ای به نشانه تعجب و حیرت -دندانساز -روزانه
 -11یکی از غذاهای سنتی شهر «اراک» -واژگون -مچاله شده
 -12نزد -بیماری ویروسی -فیلم «اندی موشیاتی» -شهر «برجهای خرقان»
 -13استانی در «تایلند» -شهر استان «کرمان» -ورزش رزمی روسی
 -14پادشاه هونها -درمان -دربایست
 -15درختی بسیار زیبا -شهری در استان «چهار محال و بختیاری»

افقي:
جدول  -1عملی در هنگام آشتی -طمعکار
عــادي  -2برق را از کوئل به دلکو میرساند -گنگ و مجهول -الهه جنگل
-3کشیدگی-پادشاهبزرگ-میوهبهشتی
 -4امتحان -افشاگری -سمبل -قله زاگرس
 -5ورقه اعتبار خرید -مرکز «تایوان» -گل همیشه بهار
 -6جذب کردن -گندمگون -نوعی زیزفون
 -7جناح چپ -کوهی در83کیلومتری شمال شرقی «ایالم» -فراموشی
 -8شهری در استان «اردبیل» -تمدنی خاک شده -آلیاژ
-9مقابلناتنی!-مغناطیس-لقب«رافائلنادال»
 -10عنصر نمک -مشهور -هماهنگ و جور
-11مرکز«جمهوریچک»-یاختههایپشتیباندستگاهعصبی-حرفصلیب
 -12خروس مازندرانی -صراف -عدد ارشمیدس -خودپسندی
 -13وزنی قریب  30گرم -نیزه دار رستم -نگهبان چماق نقرهای
 -14آجیل محبوب -از شعرای قرن دهم -با وقار و متین
 -15اثــری تاریخــی در «بوشــهر» مربوط به اواخــر دوره قاجــار و در محله بهمنی-
کارگر موقتی
عمودي:
 -1شرم حضور داشتن -پیرو
 -2واژگــون -غربال ســیمی-
مالمتكننده
 -3شــرح و تفصیل -چوپان-
خرسچینی
 -4کشت و زرع -برائت -واحد
مساحت -پرنده آش سرد کن
 -5شــعله آتــش -مخالــف-
شیرهخرما
 -6دریــا -نــام زنانــه -نوعــی
عدسی
-7پشه-غیرآشکار-روستایی
کهن و زیبا در «پاوه»
 -8ورودی و مدخل -آشــیانه
مرغ -حزب سیاسی
 -9ســخن چیــن -این اســتان
یکــی از مناطــق گردشــگری
ایران است -خاندان
 -10غیــر بلیــغ -گروهــی از
افــراد کــه کار مشــترکی انجام
میدهند-مساویعامی
 -11کــم مانــده آدم شــود-
کوهپایــه -ســرمربی قبلــی
«سایپا»
 -12جــد -بیابان -فرســتاده-
همراه «گداز» میآید
 -13ســریالی اکشــن ،جنایی و
پربیننده ( )1398ب هکارگردانی
«جواد افشار» -رهایی از خطر
یا وضع دشوار -قصد كننده
 -14از فالســفه سده نوزدهم-
خورشیدگرفتگی-دستوربهکار
بردن دارو برای درمان
 -15ثروتمند -خوش شــانس
ونیکبخت
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عمودي:
 -1نویســنده معاصــر «آدمهــای
اشــتباهی» -واکنــش عصــب در
کها
برابر محر 
 -2مهــم ،بنیــادی -ورزش
چوبدســتی -اتحادیه شرکتهای
هواپیمایی
 -3دو اســتخوان در مچ دســت و
پا -تنه -کباب محبوب
 -4دیــوار قلعــه -شــعله آتــش-
هنوز مفت نشده! -مگر
 -5روســتایی ییالقــی و زیبــا در
«علیآباد کتــول» -آرام -افزودن
انگلیسی
 -6آبگیر -رهایی -امان
 -7تــا شــده! -شــخصیتی در
شاهنامه -چوپان
 -8رســانهای مانــدگار -پرنــدهای
خوش آواز -سازی زهی و آرشهای
 -9شرف و ناموس -آرمان شهر-
نشان مفعول
 -10لیــگ فوتبــال ایتالیا -قلعه-
نام «بریجز» بازیگر
 -11همــان «یــک» اســت -هدف
سگیرنده
تیراندازی -ان 
 -12با «هــاج» آید -همســرایی-
باوقار -میغ
 -13فخــر كننــده -چهارمیــن
شهر بزرگ اســتان «کردستان»-
مرموزترین بیماری قرن
 -14برائت -آهن -دانه خوراکی
 -15سخن زشت -اثری از «آلفرد
دوموسه» فرانسوی

عکس :امیر رجبی  /ایران

«آرزو داشتم روزی زمین خاکی محلهمان
به زمین چمن تبدیل شود و بتوانم با توپ
فوتبال ،بازی کنم .آرزو داشتم یک دوست
تهرانی داشته باشم ».اسفندیار 15ساله در
حالی ســالها با این آرزوها زندگی کرده که
هیچ وقت فکر نمیکرد روزی از محلهشان
در سیســتان و بلوچســتان راهــی اللیــگای
اسپانیاشود.
داستان کودکان مناطق محروم و نان آوران
کوچــک خانوادهها داســتان امــروز و دیروز
نیســت .سالهاســت کــه متخصصــان و
مددکاران اجتماعی بهدنبال رفع نابرابری
و بیتوجهی به کودکانی هستند که هر روزه
در تیــررس نگاههای ســرزنش بار جامعه
قــرار دارنــد .تــا شــاید روزی فــرا برســد که
کــودکان محصــور در حاشــیه خیابانها از
حقوقاولیهخودمحرومنباشند.
طرحهــای بیشــماری پیشــنهاد شــد و
مصوبههای بسیاری به اجرا درآمد تا شاید
اســتخوان از الی این زخم ناســور برداشته
شــود امــا دســت آخــر این همــت خیرین
گمنــام در راســتای مســئولیت اجتماعــی
اســت که توانســته همگرایــی و پیوند بین
انسانها را افزایش دهد.
اســفندیار پســری کــه از وقتــی به یــاد دارد
پــای برهنــه بــا تــوپ پالســتیکی در زمین
خاکی نزدیک خانه با هم ســن و ساالنش
فوتبال بــازی میکرد امروز به اســتعدادی
بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شــده اســت.
فوتبال ایران سالهای سال است بازیکنی
از سیســتان و بلوچســتان نداشــته اما حال
پســری  14ســاله بــه افتخــار ایــران در ایــن
ورزش بدل شده است.
اسفندیار میگوید :پدرم از راه مسافرکشی
زندگیمــان را تأمین میکرد و تنها فراغت
من بازی در کوچه و خیابان بود .مربی تیم
محلهمامعلمیاستکهسالهادرهمین

زمین بازی کرده بود و حال ما را خوب درک
میکــرد .معلمی که هر روز بچهها را جمع
میکردتابهسمتموادمخدروخالفهای
دیگــر نرونــد .وقتــی مــددکاران جمعیت
امــام علی به محله ما آمدند ما را تشــویق
کردند .آنها زمین بازیمان را چمن کردند
وامکاناتشرکتدرپرشینلیگرابرایمان
فراهم کردند .او ادامه میدهد :فیلمهایی
کــه ازمن گرفتند را به همراه  40فیلم دیگر
بــه اللیگا فرســتاند اما من و یــک نفر دیگر
انتخاب شــدیم .امروز هم به سفارت رفتم
تــا کارهــای اداری رفتن به اســپانیا را انجام
دهم.هیچوقتفکرنمیکردماینروزهارا
تجربه کنم .من یک ایرانی هستم و از اینکه
میبینمخیلیازدوستانمامکاناتندارندو
بهجایبازیهایموردعالقهشانمجبورند
کار کننــد تا زندگیشــان را بگذرانند خیلی
یشوم.
ناراحتم 
اسفندیار به همه همسنوساالنش توصیه
میکندتحتهیچشرایطیبهدنبالاعتیاد
و فساد نروند .اول درس بخوانند .
مهدی اما ساکن دروازه غار است .فقط تا
کالس اول درس خوانده بود .دستفروشی
میکرد تا در تأمین مخارج زندگی به پدر
و مادرش کمک کند .دو برادر دارد و ســه
خواهــر .پــدرش کارگــر شــهرداری بــود و
درهمان ســالهای کودکی مهدی از دنیا
رفته .مهدی میگوید :از وقتی یادم میآید
درخیابانهادستفروشیمیکردم.یکروز
گل میفروختم یک روز آدامس .گاهی هم
فــال میفروختم .فصل گــردو هم که فال
گردو به دست از صبح تا شب در خیابان ها
به آدمها التماس میکــردم تا از من گردو
بخرند .او ادامه میدهد :تفریح و سرگرمی
نداشتم .بعضی از بچه محلهای ما وقتی
بیکار میشدند یا به جان هم میافتادند و
بر سر کوچکترین موضوعی دعوا و کتک
کاری میکردنــد یا در چهارراهها و گوشــه و
کنار پارک ها جمع میشــدند و ســیگار و...
مصرفمیکردند.

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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بیهویتی غمانگیز است

میالد اما پســری اســت کــه به تازگــی به این
جمعیت پیوســته .نان آور کوچکی که بیشتر
بـــــرش زندگیــش را در خیابانها گذرانده و التماس
کردن به زنان و مردان برای خرید فال و آدامس را دردناکترین
لحظــات زندگــیاش عنــوان میکنــد .میــاد شناســنامه هــم
به اینجا که میرسد نفسی عمیق میکشد
و میگوید :خدا مرا خیلی دوســت داشت.
 10ســاله بــودم یعنــی همــان موقعــی که
کارهای خالف برای من جذابیت بیشتری
پیدا کرده بود با جمعیت آشــنا شدم .آرزو
داشــتم کفش ورزشی داشــته باشم .وقتی
وارد پرشین لیگ شــدم ورزش همه وقتم
را پر کرد .به من کفش اســتوک دار و لباس
ورزشــی دادنــد و در ســالن فوتبــال بــازی
میکردم .هم سن و ساالنم که شانس مرا
نداشتندحاالیاقلیونیهستندیامعتاد.
مهــدی حــاال 19ســال دارد و 9ســال از
عمــرش را در کنــار مــددکاران گذرانــده
اســت .آرایشــگری میکنــد و زندگــی خود
و همســرش را از همیــن راه میگذرانــد.
دوســال اســت کــه ازدواج کــرده و فرزندی
هم در راه دارد .اما ترســی که زندگیاش را

نــدارد .ســاکن دره فرحــزاد اســت و میگویــد :در زندگــی هیچ
چیزی دردناکتر از بیهویتی نیســت .انســانهای بیهویت و
بیشناسنامه هیچ آیندهای ندارند .نمیتوانند درس بخوانند.
برای هر کاری به مشکل برمی خورند مثالً من حتی برای بیمه
ورزشی هم با مشکل مواجه شدم.

فراگرفته به لحظه خداحافظی از پرشــین
لیگ باز میگــردد .او میگوید :ما تفریحی
نداریــم .خیلــی از بچههایــی که بــه خاطر
سنشــان مجبور به خداحافظی از پرشــین
لیــگ شــدهاند بــرای گــذران وقــت راهــی
قهوهخانههاشدهاند.
ëëهیچوقتمعتادنخواهمشد
رضــا  17ســاله اســت و  7ســال اســت که
وارد لیــگ شــده اســت .مــادر و پــدرش
دستفروشــند و بیســواد ،اما به گفته رضا
از هیچ تالشی برای خوشبختی او و شش
خواهر و بــرادر دیگرش دریــغ نکردهاند.
رضــا هــم درس خوانــدن را دوســت
نداشــت و دور از چشــم پــدر و مــادرش
از مدرســه فــرار میکــرد .همــان موقعی
کــه مــادرش پــای پیــاده در خیابانهــا
دستفروشــی میکــرد تــا هزینــه زندگــی

فرزندانــش را تأمین کند رضا با دوســتان
نابابــش از مدرســه فــرار میکــرد تــا در
کوچهها و خیابانها شیطنت کند.
او میگوید :پــدرم بارها و بارها متوجه فرار
من از مدرسه شد و مرا بهمدرسه بازگرداند
اما من باز هم فرار کردم تا اینکه مرا بهیک
کارگاه خیاطی ســپرد .سختی کار در کارگاه
باعث شــد از ترک مدرســه پشیمان شوم.
10ساله بودم که به خانه علم رفتم و درسم
را ادامه دادم .به کمک جمعیت دوباره به
مدرسه بازگشــتم .کم کم وارد تیم فوتبال
و کالسهــای موســیقی و آواز شــدم .حــاال
هــر وقت اســتاد آوازمــان نمیآیــد من به
بچههــا درس میدهــم .کالس هفتــم را
با معــدل  19و نیم تمام کــرده اما بهدلیل
شــرط ســنی نمیتواند درسهــای کالس
هشتم را در مدرسه بخواند .او پسر باهوشی

است و ســال گذشته به دوستانش ریاضی
درس مــیداده بههمیــن دلیــل تصمیم
گرفته کالس هشتم را در تابستان جهشی
بخوانــد تــا بتواند ســال آینده ماننــد بقیه
دانشآموزان وارد کالس نهم شود.
اومیگوید:منهیچوقتمعتادنمیشوم
چــون آدم مغــروری هســتم .معتادهــا،
انســانهای بدبختــی هســتند کــه همه به
آنها توهین میکنند .من هیچ وقت معتاد
نخواهــم شــد و به هیــچ وجه ســمت دود
نخواهم رفت .یــک معتاد آنقدر بدبخت
اســت که نه تنهــا خــودش را نابود میکند
بلکه اطرافیان خودش را هم به خاک سیاه
مینشاند .خیلی از معتادها بهسمت مواد
فروشی میروند تا دست آخر بتوانند مواد
مــورد نیاز خودشــان را از فروشــنده اصلی
بگیرند .ســیگار یکبار لذت دارد اما به مرور
بهســمت مــواد دیگــر هــم مــیروی االن
جوانی و دوســتداری همــه چیز را تجربه
کنی اما بعدهاکه با زندگی تباه شده مواجه
میشــوی پشــیمان خواهی شــد کــه دیگر
فایدهای ندارد .چاقو به دســت گرفتن هم
در این ســن احســاس غــرور و قــدرت دارد
اما کشتن یک آدم تنها در یک لحظه پیش
میآیــد و زندگی ات را نابــود میکند .پس
بههیچوجهنبایدبهسراغ اینکارها رفت.
رضــا در آخــر از آرزویش میگوید:دوســت
دارم همــه چیز بــرای پدر و مــادرم فراهم
کنم چون یکــی از دالیــل محکمی که من
درس خوانــدم پــدر و مادرم هســتند .من
میخواهــم کاری کنــم که دیگر مــادرم در
خیابانهاکارنکند.
هاتف هم پسری  14ساله است که در پارک
پرواز دستفروشــی میکرد .شانس زندگی
امــا در روزی بود که دو نفــر از مددکاران به
جای خرید وســایل یا کمک مالــی ،او را به
جمعیت معرفی کردنــد .هاتف فوتبال را
خیلی دوست داشت و استعدادش خیلی
زود کشف شد و حاال به جای دستفروشی و
کار در خیابان در لیگ ترکیه توپ میزند.

رئیس سازمان محیط زیست:

 ٨٠درصد امضاهای طالیی را حذف کردیم
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان
ط زیســت گفــت :قانــون
حفاظــت محیــ 
معــادن دســت ایــن ســازمان را دربــاره
فعالیتمعادنبستهاستزیراطرفهای
مقابلمابسیارقویوپولدارهستند.
به گزارش ایسنا  ،عیسی کالنتری دیروز
در نشســت خبــری افــزود :اصــاح قانون
معادن که ســال  ١٣٩١در مجلس شــورای
اســامی صورت گرفــت ،تمــام اختیارات
را در ایــن زمینــه از ســازمان حفاظــت
محیطزیست سلب کرده است .وی اظهار
داشت :براساس این قانون ،اگر یکبار مجوز
فعالیت یــک معدن داده شــود دیگر فرد
حقیقییاحقوقیدارندهمجوزمیتواندبه
هرنحویکهبخواهدکاراکتشافواستخراج
را انجام دهد زیرا حق نظارت را از ســازمان
حفاظتمحیطزیستگرفتهاست.
کالنتریتأکیدکرد:البتهبهدنبالاصالح
این قانون هســتیم اما کار بســیار دشــواری
اســت زیــرا طرفهــای مقابــل مــا بســیار
قدرتمندوپولدارهستند.
ط زیست
رئیس سازمان حفاظت محی 
گفــت :البتــه در مناطــق تحــت حفاظت
سازمانحفاظتمحیطزیستمیتوانیم
مجوز فعالیت ندهیــم اما نظارت بر بقیه
مناطق از دســت ما خارج شــده است .وی
با تأکید بر اینکه «این قانون مخربی است
کــه مجلس تصویــب کرده اســت» گفت:
فکر میکردیم تصویب الیحه حفاظت از
خــاک بتواند در این زمینه به ما کمک کند
امابخشحقوقیسازمانحفاظتمحیط
زیســت اعــام کــرد کــه اینطــور نیســت،
بنابراین هیچ راهی جــز اصالح این قانون
نداریــم .کالنتــری افــزود :اعتبــار ســازمان
ط زیست دو در هزار بودجه
حفاظت محی 
کشــور اســت ،بنابراین ســازمانی ضعیف
است و توان مقابله با بخشهای ثروتمند
را نــدارد .وی گفــت :در دولت نیــز عدهای
موافق و عدهای مخالف هســتند ،بنابراین
امیــد نــدارم که بشــود در  ۶یا  7مــاه آینده
کاری کــرد مگــر اینکــه معایــب و مضرات
این قانون به حدی فراگیر شود که همه به
مخرب بودن آن پی ببرند.
ëëمضربودنبایوجمی،رفرنسعلمیندارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
تصریــح کرد :بــه بهانه اینکــه در ترکیبات
بایوجمی اکسید تیتانیوم و نانو وجود دارد،
کار را متوقــف کردنــد .این در حالی اســت
کــه هیــچ رفرنــس علمــی در ایــن زمینــه
وجود نــدارد .در  ۵۰هکتــاری که بهصورت
آزمایشــی کار را آغاز کــرده بودند و محلول

پاشیده شد کاهش جمعیت ماهی یا هیچ
عارضهدیگریگزارشنشدهاست.
ëëآبهایمرزیشفافیتقانونیندارد
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت دربــاره احــداث ســد ایلیســو
گفــت :دولــت ترکیــه از چند ســال پیش
برنامههایــی را در راســتای ســاخت
شبکههای سدسازی در قالب طرح کاپ
آغاز کرده اســت که این طرح  ۵۰میلیارد
متــر مکعــب از آبهایــی را کــه از کشــور
خارج میشــود مهار کرده که مشــکالتی
هم به وجود آورده است.
وی افــزود :قانــون بینالمللــی بــرای
آبهــای مــرزی شــفافیت الزم را نــدارد.
اینکه کشــورها در باالدســت و پایین دست
بــا توجه بــه نیازهــای خود حــق و حقوقی
برای خود قائل هستند در راستای ضعف

فعالیت در راســتای اصول توسعه پایدار
پیــش نرفــت و تمــام آبهــا مهار شــد و
حقــی برای طبیعت در نظر گرفته نشــد
زیرا گمان میکردند اگر تمام آبها مهار
و در بخش کشــاورزی صرف شــود ،تمام
مشکالت حل خواهد شد.
وی افزود :در حالی که طبق توافق ریو
و مصوبه  ١٩٩٧تمام کشــورها میتوانند
حداکثــر از  ۴۰درصد منابــع تجدیدپذیر
خــود اســتفاده کننــد امــا مــا بــه علــت
اطالعــات نادرســتی که از توســعه پایدار
داشــتیم تقریبــاً تمــام منابع را اســتفاده
کردیــم .بخــش عمــده ایــن ریزگردهــا
حاصل نگرش نادرســت و غیر علمی ما
به طبیعت و توسعه پایدار است.
کالنتــری تأکیــد کــرد :ایــن رونــد در
جاهایی که میزان بارش با شــدت تبخیر

دریاچهوانبهکمکارومیهمیآید

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره انتقــال
آب دریاچــه وان بــه دریاچــه ارومیــه گفــت :ارتفــاع دریاچــه
بـــــرش وان ۴۵۰متــر باالتــر از دریاچــه ارومیــه اســت و در فاصلــه
۱۶۵کیلومتری آن قرار دارد .ســتاد احیای دریاچه ارومیه از چهار ســال گذشــته
مطالعاتــی را در خصوص امکان پذیر بــودن اجرای این طرح آغاز کرد و نتایج
نشان داد به علت اینکه ارتفاع وان از دریاچه ارومیه باالتر است و مسافت کمی
نیز دارد ،میتوان به روش تست شغلی و با هزینه کمتری انتقال را انجام داد.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت :در این راستا سفیر و وزارت خارجه پیگیر
موضوع هستند و اگر به پاسخها جواب صحیح داده شود ،میتواند یکی از منابع
تأمین آب دریاچه ارومیه باشد.
و عــدم شــفافیت این قانون اســت .از نظر
بینالمللی خطوط مرزی برای این آبها
مشخصنشدهاست.
کالنتــری ادامــه داد :بــر ایــن اســاس
کشورهای عراق ،ترکیه ،سوریه ،افغانستان
و حتــی ایــران مشــکالتی دارنــد؛ چــون
شفافیت وجود ندارد .زیرا کشوری استفاده
از ایــن آبها را حق خــود میداند و تقریباً
هر طور که خودش مایل اســت با آبهای
مــرزی رفتــار میکند .ایلیســو یکــی از آنها
است ،وزارت خارجه ایران فعالیتهایی را
دراینزمینهانجامدادهاماترکیهاجرایآن
را حق خودش میداند.
ëëگــردوغبــارنتیجــهنگــرشغلــطمابه
توسعهپایداراست
کالنتری در ادامه گفت :مشکل گرد و
غبار یک شــبه به وجود نیامد تا یک شبه
مهار شــود .در واقع از زمانی که سیســتم
مهــار آبهای جاری در کشــورآغاز شــد،
ایــن مشــکالت نیــز نمایــان شــدند .این

آن همخوانی نــدارد ،عواقب وخیمتری
دارد مانند مناطق جنوبی کشور که میزان
بارندگــی در آنها شــاید  ١٣٠میلیمتر در
سال باشد اما میزان تبخیر  ۴متر است.
کالنتری به اقدامات دولت در راســتای
مهار گرد و غبار اشــاره کرد و گفت :امســال
دولت صد میلیون دالر برای مقابله با این
پدیده در خوزســتان در نظر گرفته اســت و
ســال گذشــته نیز  ۲۰۰میلیــون دالر هزینه
کرده بود .در واقع ســازمان محیط زیســت
مجــری نیســت بلکــه ناظــر بــر عملکرد
دستگاههایاجراییاست.
ëëهزارمیلیاردتومانبرایمدیریتپسماند
کالنتــری گفــت :تــا چنــدی پیــش
محاســباتی درباره پســماندها در شمال
انجــام میشــد و بنــا بــر ایــن بــود کــه از
پســماندها در ایــن منطقه از کشــور برق
گرفته شــود اما چون رطوبت باال اســت،
غیــر اقتصادی بــود .در نتیجــه از این کار
منصرف شدند .وی تأکید کرد :در شمال

باید با پســماند مبارزه کرد ،تمام شمال
کامالً به پســماند آلوده شده ،رودخانهها
در اثر شــیراب ه پسماندها در حال نابودی
هســتند و دولــت به این نتیجه رســید که
از گرفتن برق از پســماند در شــمال باید
عبور کند و به فکر اصل موضوع باشد.
ëëکارشناسانجوابعلمیومنطقیبدهند
کالنتری گفت :اینکه کارشناسان درباره
مســائل مختلف جوابی علمی و منطقی
بدهنــد ،اشــکالی نــدارد .هــر چیــزی کــه
میگویند واقعیت نیســت .یــک تعدادی
از کارشناســان خــوب و خبــره داریــم و
متعهد به کار هســتند اما عدهای بیتوجه
به مســائل مختلف صحبــت میکنند .بر
این اساس گفتیم هر کسی غلط بنویسد و
غلط بگوید ،خودش باید پاســخگو باشد.
وی افزود :چندی پیش شــاهد شکلگیری
شبکهمخفیازمحیطباناندرمنطقهایاز
تهران بودیم که هیچ قدرت محلی حریف
آنها نبود ،در واقع دماوند و فیروزکوه محل
تاخت و تاز آنها شــده بود .کالنتــری ادامه
داد :این افراد مســئوالن را در محل جمع و
از آنها پذیرایی میکردند .در واقع همه جا
دست داشــتند و برخورد با آنها کار راحتی
نبود .برخی از آنها  ۲۰ســال با خانوادههای
خــود در منطقــه فیروزکــوه حاکمیــت
میکردندکهمحیطزیستوفرماندارینیز
نمیتوانستحرفیبزندکهمااینشبکهرا
متالشیکردیم.
وی گفــت :طبــق قانون برنامه ششــم
توسعه ،ســازمان حفاظت محیط زیست
بایــد در مــدت دو مــاه دربــاره پروژههــای
رسیده به ســازمان اعالم نظر کند که خود
به خود جواب مثبت میشــود و بعد از آن
هیچحقاعتراضیندارد.
وی افــزود :در بســیاری از مــوارد که این
مجوزهــا باعــث سوءاســتفاده و منجــر به
امضاهای طالیی میشــد و شــائبه فســاد
به همراه داشــت را حــذف کردیم .در واقع
۸۰درصــد امضاهــای طالیــی را حــذف
کردیم و تالش میکنیم تا  ۲۰درصد دیگر
رانیزحذفکنیم.
ëëمدارسطبیعتمشکلقانونیداشت
کالنتــری گفــت :مــدارس طبیعت
غیرقانونی بودند و هیچ مجوز رســمی
نداشــتند .اگــر بچهای در ایــن مدارس
آســیب میدید،طبــق قانــون ،رئیــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یــا
بایــد دیه را پرداخت مــی کرد یا زندان
آن را میکشــید ،بنابراین هیچ محمل
قانونی نداشت.

