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ترميم عالئم رانندگي :هموطــن محترمي در پيام
ارســالي عنوان کردهاند که اکثر عالمتهاي راهنمايي
سالم
و رانندگــي اعــم از تابلــو و خطوط و هشــدارهاي رنگ
ايران
شده خيابانها و بزرگراهها و جادهها به خاطر بارندگي
کثيــف و حــذف و يــا کمرنــگ شــده اســت ،لــذا بــراي
جلوگيري از تصادفات ضروري است رسيدگي شود.
ثبتنام يارانه :مخاطب محترمي در پيام ارســالي
عنــوان کردهانــد مددجــوي بهزيســتي هســتم و بــا
تلفن تماس:
مســتمري ماهانه  53هزار تومان براي يارانه ثبتنام
88769075
کــردهام و بــه خاطــر اينکــه در زنــدان بــودم موفق به
ثبتنام نشدم و در حال حاضر کارتنخواب و از سهام
عدالت نيز محروم هستم .لطفاً به فريادمان برسيد.
توليــد خودرو بدون وســواس :هموطن محترمــي در پيامک ارســالي عنوان
کردهاند وقتي ساالنه دو ميليون خودرو توليد و وارد ميشود ،نياز به  100کيلومتر
مربــع جــاده و  40ميليون متــر مربع پارکينــگ دارد و  10درصد آن هم ســاخته
نميشــود .مردم هم مجبورند خودروهاي خــود را براي انجام کارهاي فوري در
حاشــيه خيابانها و کوچه پسکوچهها پارک کنند .چرا به ســبب گناه مســئوالن
بايد خودروها جريمه شوند.
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دادستان تهران هشدار داد

زمین خواریها به کوه خواری و دریاخواری رسیده است

دادستان تهران گفت :زمینخواری
نبایــد جرمــی عادی محســوب شــود،
بلکــه نوعــی فســاد اقتصادی اســت و
زمینخواران باید بداننــد که تجاوز به
اراضی ،کوه ،دشــت ،دریا و رودخانه و
به طور کلی تعرض به اموال عمومی،
بــه عنــوان یــک فســاد اقتصــادی بــا
برخورد قاطع دســتگاه قضایی مواجه
خواهد شد.
بــه گــزارش ایرنــا عبــاس جعفری
دولــت آبــادی در همایــش یــک روزه
زمین خــواری افزود :در چنین فضایی
کــه متأســفانه از زمینخــواری بــه
کوهخــواری و دریاخــواری رســیدهایم،
اقدامــات مثبت دســتگاههای اجرایی
مغفــول میمانــد .زمیــن میــراث
آینــدگان اســت زیــرا تکثیر نمیشــود
و عــزم جــدی و ملــی در برخــورد بــا
زمینخــواری بــرای جمعیــت فعلــی
و آینــدگان آثــار مثبتــی در پــی خواهد
داشت.دادستان تهران اظهار داشت:
ایــن گونه نباشــد که دســتگاهی مجوز
ســاخت بدهد و دیگــری تخریب کند.
یکــی رشــوه بگیــرد و پروانــه ســاخت
صادر کند و از قوه قضائیه درخواســت
تخریــب شــود؛ یکــی حفاظــت کنــد و
دیگــری بــا اقدامات حفاظتــی مقابله
کنــد و توجــه به ایــن نکته الزم اســت.
در برخــی مــوارد ،زمینخــواری در
بســتر صــدور مجوز به عمــل میآید و
لذا زمینخــوار و دســتگاه صادرکننده
مجوز مدعیاند کــه طبق قانون عمل
شده است.

او با اشــاره به مباحث مطرح شده
در دومیــن همایــش زمینخــواری که
دو هفتــه گذشــته برگــزار شــد ،اجرای
طرح کاداســتر که نتیجه آن شناســایی
اراضی کشــور است را شــرط الزم برای
پیشــگیری از وقــوع زمینخــواری و
مبــارزه بــا زمینخــواران دانســت و از
دســتگاههای اجرایی خواســت در این
زمینــه همــکاری کننــد .او همچنیــن
دســتگاههای اجرایی مرتبط با اراضی
دولتی را مکلف به اخذ ســند مالکیت
برای اراضی مربوطه دانســت و چنین
اقدامی را مانع تصرف افراد غیرمجاز
بر زمین به شمار آورد.
توصیــه دیگــر دادســتان تهــران به
دســتگاههای اجرایــی بــرای موفقیت
در مقابله با زمینخواری ،فعال کردن
واحدهای حقوقی و تشکیل یگانهای
حفاظــت از اراضــی بــود .او در ایــن
بــاره گفت :بهتریــن و متخصصترین
افــراد بایــد در واحدهــای حقوقــی بــه
کار گمارده شــوند و تشــکیل یگانهای
حفاظــت از اراضــی کــه البتــه در
برخــی قســمتها عملــی شــده یکی
از طــرق پیشــگیری وضعــی از وقــوع
زمینخواری است که کارکرد آن بویژه
در ایام تعطیالت پیش رو بســیار مؤثر
است .نکته دیگری که جعفری دولت
آبــادی از دســتگاههای اجرایی مرتبط
بــا انفــال مطالبه نمــود ،همــکاری در
جهــت اجــرای احــکام صــادره علیــه
زمینخواران و تحویل اراضی تصرفی
به دولت بود.

او مقاومــت برخــی مســئوالن
دولتــی در برابر اجــرای این احــکام را
مشــکلی دانســت کــه نیازمنــد تدبیــر
اســت و اظهار داشــت :اجــرای احکام
صادره از دادگاهها علیه زمینخواران،
بازدارنده است.
دادســتان تهران در بیــان اقدامات
دادســرای تهران طی ســال جــاری در
مبــارزه بــا زمینخــواری ،بــه تشــکیل
دادسرای انفال و منابع طبیعی اشاره
کــرد و افــزود :تشــکیل ایــن دادســرا از
آن جهــت قابل توجه اســت کــه برای
نخســتین بــار در کشــور کار تخصصــی
مبارزه با زمینخــواری و حفظ محیط
زیســت را به عهده گرفته است .اقدام
دیگــر دادســتانی تهــران در مبــارزه با
زمینخــواری کــه دادســتان تهــران به
آن اشــاره کــرد ،اســتفاده از ظرفیــت
دســتگاههای اجرایــی در پیشــگیری از
وقوع زمینخواری و مقابله با آن بود.

وزیر راه و شهرسازی:
سیاست های اشتباه باید اصالح شود
وزیر راه ،مســکن و شهرســازی نیز
بــا اشــاره بــه این کــه وضعیــت فعلی
اراضــی دولتــی و زمینخواریهــای
صورت گرفته ،ناشــی از سیاســتهای
اشــتباهی است که در کشــور اجرا شده
و میشــود ،مبــارزه بــا زمینخــواری
بــدون حــذف و تغییر این سیاســتها
را بــه معنــای مبارزه با معلــول خواند
و در توضیــح اظهار داشــت :طی ســه
دهــه گذشــته بحــث انضباط شــهری
حساســیت خود را در سیاستگذاریها
از دســت داده و تــا بــه جایــگاه اصلی
خود بازنگردد ،مبارزه با زمینخواری،
مبارزه با معلول است.
آخوندی از تشــکیل یگان حفاظت
از اراضی در ســطح کشور طی دو سال
گذشــته خبر داد و از توصیه دادســتان
تهران برای تشــدید حفاظــت در ایام

تعطیالت نوروزی تشکر و همچنین از
اقدام دادســرای تهران در رفع تصرف
از اراضــی دولتــی بــا ارزش ۲۵۰۰
میلیارد تومان تشکر کرد.
جعفری دولت آبادی در پاســخ به
اظهارات وزیر راه ،مسکن و شهرسازی
در خصــوص لزوم اصالح سیاســت ها
بــرای مقابله بــا زمین خــواری این امر
را بــه منزلــه ناامید شــدن از مبــارزه با
زمینخواری ندانست و به عنوان مثال
اظهار داشــت :پذیــرش ایــن توجیه از
قاچاقچی اسلحه مبنی بر این که چون
مرزهــا بــاز بــود ،من هــم اســلحه وارد
کردهام ،معقول و منطقی نیســت و از
آن جــا که کار قضــات مقابله کیفری با
جرایم است ،لذا از دستگاههای اجرایی
میخواهیم در مبــارزه با زمین خواری
بیشــتر همکاری کنند .دادستان تهران
با تأکید بر این کــه توجیه زمینخواری
بــا سیاســتهای غلط شــهری موجب
تجری زمینخواران میشـــود ،مقابـله
با زمیـــنخواری را مطـــالبه مســئوالن
ارشــد نظام دانســـت و اظهار داشــت:
ســال گذشــته رهبر معظــم انقالب به
کـــوه خــواری اشــاره کردنــد کــه ربطی
به اجرای سیاســتهای شــهری ندارد
و اگــر مــا ایــن رونــد را متوقــف نکنیم،
پدیده شــاندیز دیگری احداث خواهد
شــد چــرا کــه ســرمایهها در حــوزه
زمینخــواری هزینــه می شــود.در این
جلســه همچنیــن معاونان دادســتان
تهران و دادســتانهای شهرستانهای
اســتان ،نقطه نظرات و مشکالت خود

گزارش میدانی «ایران» از حال و هوای نوروزی خیابان ولیعصر

نو نوار شدن بزرگترین خیابان تهران در استقبال از نوروز
یاسمن صادق شیرازی
عکاسهــای خیابانــی زوم کردهانــد
روی تخــم مرغهــای رنگی.خبــری از
نقاشهایــی کــه تخــم مرغهــا را حال و
هــوای بهاری دادهاند ،نیســت .کارشــان
را تمام کرده و رفتهاند.اینجا در بوســتان
«باغ فــردوس» جایــی در حوالی «موزه
ســینما» مــردم عــاوه بــر اینکــه بــرای
تماشــای فیلمهــای روی پــرده ســینما
میرونــد ســاعتی را هم در کنار آبشــار و
تخــم مرغهای رنگــی میگذرانند .تخم
مرغهــای بــه نســبت عظیــم الجثــهای
کــه روی هــر کــدام از آنها یکــی از تصاویر
بهاری حک شــده .کار تزئین پــارک تمام
شــده و تنها چند نهــال منتظــر در گلدان
مانده که آنها هم تا چند ساعت بعد قرار
اســت در خاک جاخوش کنند .رد خیابان
تغییر
«ولیعصر» را که بگیری،
تشخیص ِ
ِ
چهــره شــهر کار راحتــی اســت .دلیلــش
هم ســاده اســت ،چندین نماد از «نوروز»
در هــر گوشــه از خیابان به تصویر کشــیده
اســت .البته مردم هم بیکار ننشســتهاند.
هــر مغــازه یــا مجتمــع مســکونی کنــار
خیابــان ،عــاوه بــر تمیــز کــردن نمــای
ســاختمانش ،بــه جمــعآوری زبالههای
اطراف ساختمان هم همت کرده است.
از هــر کوچهای که میگذری بعید اســت
پالستیکهای گره زده شدهای که منتظر
آمــدن ماشــینهای جمــعآوری زبالــه
هستند را نبینی.
درختان سر بریده در قاب تصویر
ماجــرای بریــدن درختان«خیابــان
ولیعصــر» به جرم خشــک شــدن برای
اغلب شــهروندان تهرانی نام آشناست.
پــس از بریــده شــدن ایــن درختــان،
شــهرداری با یک اقدام جدید دســت به
قاب گرفتــن تنه درختان به جا مانده در
خاک زد .بســیاری از ایــن تنهها عالوه بر
اینکــه قــاب گرفته شــدهاند بــا ابزارهای
رنگــی مختلــف هــم تزئیــن شــدهاند تا
مردم چهره درختان چندین ســاله یکی
از طوالنیتریــن خیابانهــای شــهر را به

خبر

خاطــر بیاورند .در چند متر آن طرف تر،
طنابهای باریکی در کنار درختان نصب
شــده اســت کــه روی هر کــدام پرنــدگان
طالیــی مختلــف جــا خــوش کردهانــد.
تصویــر پرنــدگان طالیــی معلــق در هوا،
حتی باعث میشــود لحظاتــی رهگذران
سرهایشــان را بــرای تماشــای آنهــا بــاال
بگیرند .درآمیخته شدن صدای آواز قناری
بازارچــه خیریه آن طرفتر با آبشــارهای
پارک ،فضا را بیشــتر از هر چیزی آرامش
بخــش کرده تا جایی که خیلیها نه فقط
برای تماشــا بلکه بــرای شــنیدن صدای
طبیعت به پارک آمدهاند.
رونق خشکبار و دستفروشها
رد پــارک را تــا انتهــای خیابــان کــه
میگیــری تعــداد مغازههــای خشــکبار
فروشــی بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه
حتی تصور کنی .خریــداران در مغازهها
دائم در حال مزه کردن انواع آجیلهای
مختلــف هســتند و بــرای خریــد صــف
طوالنــی ای درســت کردهانــد .تعــداد
مغازههــا ایــن تصــور را بــرای یکــی از
رهگــذران ایجــاد کــرده کــه مســئولیت
فــروش آجیل شــب عید هر کوچــه را به
یک مغــازه دادهاند .چیزی که بیشــتر از
ســبز شــدن مغازههــای مختلــف جلب
توجه میکند ،ایســتادن یک دستفروش
کنار هــر کدام از آن هاســت .یکی از آنها
جوراب و ســنجاق میفروشــد .میگوید
بــازار کارش بــد نیســت و هــر کســی کــه
مقــداری آجیــل خریده حداقــل دو هزار
تومــان هــم بــه فــروش او اضافه کــرده.
دراین میــان تعداد هنرمنــدان خیابانی
ویولــن و گیتار به دســت هــم در خیابان
کم نیســت .اگرچه بازار کارشــان چندان
رونــق نــدارد امــا بــاز هــم ســاعتهای
زیادی میشود که دست به ساز در گوشه
خیابان منتظر هستند.یکی از آنها خانم
جوانی اســت که چهره خود را پوشانده تا
شناســایی نشــود .جعبهای را هم در کنار
دستش آویزان کرده تا اگر کسی خواست
کمــک کنــد مجبور نشــود پــول را در کف
دســتش مچالــه کنــد .البته وقتــی درون
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بسیاری معتقدند فوتبال شبیهترین بازی به زندگی است
که هردو یک ســوت آغاز و یک ســوت پایــان دارند ،هردو
غیرقابــل پیشبینی و تا دلتان بخواهد هیجان ،شــادی و
غــم دارند .یک فوتبالیســت خوب نیاز به تمرین و مهــارت دارد ،همانند زندگی
که نیازمند آموختن و یادگیری اســت و معموالً موفقیت با کســانی است که بهتر
آموخته و مهارتهای بیشتری کسب کرده باشند.
در فوتبال تکنیک و مهارت فردی نقش مهمی دارد اما همکاری تیمی است
که نتیجه را رقم میزند ،زندگی هم در جامعه و در کنار دیگران زیستن معنا دارد
و همواره میتواند با همکاری و کار تیمی اتفاقات خوبی بیفتد ،هرچندگاهی هم
فرد با داشتن خالقیت و پشتکار میتواند سرنوشت خود را بهتر رقم بزند ،مانند
ستارههای تیم که خالقیتشان در لحظات سخت تیم را نجات میدهد.
فوتبــال برخــورد و خطــا دارد و معمــوالً خطاهــای شــدید بــا اخطــار مواجــه
میشــوند و گاهــی کارت قرمز واخــراج از زمین بازی ،در زندگــی هم گاهی حتی
یک اشتباه میتواند منجر به اخطار یا اخراج فرد از عرصه حیات شود.
همــان قــدر نقش مربی و کادر فنی در فوتبال مهم و ســازنده اســت که نقش
مشــاور و هدایتکننــده در زندگــی راهگشاســت .فوتبــال بــازی لحظــه هاســت،
فرصتها و موقعیتها که هرکس بهتر اســتفاده کند موفقتر اســت ،گاهی هم
بیرحم میشود و عدالت در آن رعایت نمیشود و تیم بهتر ،برنده نمیشود یا
بســیاری از اتفاقات برخالف جریان بازی رقم میخورد ،زندگی هم گاهی از این
تلخیها دارد و خیلی اشتراکات و شباهتهای دیگر.
امــا ایــن دو مقوله یــک ویژگی مشــترک دیگر هــم دارند ،مقولهای که شــاید
خیلیها کمتر به آن اعتقاد داشته باشند« :معجزه و امید».
گاهی در زندگی شرایطی رقم میخورد و مشکالتی پیش میآید که انسانها
را در اوج ناامیــدی و یــأس قرار میدهد ،انگار که دیگر هیــچ راهی وجود ندارد و
فرد خود را تسلیم شده در برابر تقدیر و شرایط پیش آمده میبیند ،چیزی شبیه
بنبست!!!در فوتبال هم گاهی بازی طوری گره میخورد یا تیم آنقدر گل خورده
کــه در اندک زمان باقی مانده هیچ امیدی به بازگشــت و جبران گلهای خورده
نیست.اما آنهایی که به معجزه اعتقاد دارند ،خوب میدانند که در سختترین
شــرایط هم یــک معجزه میتواند همه چیــز را برگردانــد و ناممکنها را ممکن
کند ،درســت شــبیه همین بازی اخیر مرحله یک هشــتم نهایــی لیگ قهرمانان
اروپا« :بارسلونا – پاری سن ژرمن».
بارســلونا دیــدار رفت را بــا یک نمایش ضعیــف در مقابل بــازی خیرهکننده
میزبان پاریسی واگذار کرده بود ،آن هم با نتیجه چهار بر صفر.
نتیجهای دور از انتظار که موجب انتقادات زیادی شد تاحدی که سرمربی این
تیم (لوئیس انریکه) خبر از خداحافظی خود در پایان فصل داد ،این یعنی یک
گام برای تسلیم شدن!!بارسلونا در فاصله رسیدن به بازی برگشت چند مسابقه
را در لیــگ اســپانیا برگزار کرد ،نخســتین دیــدار را که  2بر  1برابــر «لگانس» برد،
همگان به تحلیل و تفسیر چهره برافروخته مسی و سایر بازیکنان بعد از گلزنی
و برد میپرداختند که نشــان از اثرات باخت بزرگ داشــت و به مرور با گذشــت
زمان ،روند حرکتی و بردهای خیرهکننده تیم نشــان از عزم جدی برای بازگشت
میداد و مهمتر اینکه هرچه از زمان آن شکســت دورتر میشــدیم تلخیهایش
در اذهــان کمرنگتــر و تیم با تمرکز بیشــتری بازیها را ادامه مــیداد و بردهای
پرگلــی کســب میکرد ،تماشــاگران هم بتدریج امیدوارتر شــده و با نشــان دادن
پالکاردهــای «ما میتوانیم» انگیزه و امید را به بازیکنان گوشــزد میکردند و این
یعنی آنها به معجزه اعتقاد داشتند.
تا اینکه ســرانجام شب موعود فرا رسید ،شــاید سختترین وضعیت ممکن
برای یک تیم  -در فوتبالی که غیرقابل پیشبینی است -این باشد که از قبل باید
طبق همان پیشبینی به میدان بروی و همان نتیجه از پیش نوشته را رقم بزنی.
بارسلونا باید  5گل در زمین خود میزد و گلی دریافت نمیکرد.
بازی با حمایت بینظیر تماشاگران شروع شد و خیلی زود قدم اول برداشته
شــد ،گل دقیقه ســوم «لوئیس سوارز» و با فاصله نســبتاً زیادی گل دوم با تالش
«آندرس اینییستا» در دقایق پایانی نیمه دوم.
پنالتی نیمه دوم برای بارســلونا و گلزنی «لیونل مســی» در دقیقه  ،50تحقق
معجزه را نزدیک کرده بود که  12دقیقه بعد با ضربه مرگبار «ادینسون کاوانی»
و به ثمر رسیدن گل برای تیم پاریسی ،همه رؤیاها را بر باد داد و حاال دیگر برای
بازگشت بزرگ و تحقق معجزه  3گل دیگر الزم بود.
از ایــن به بعد بســیاری از کســانی که قبــل از بازی به معجزه اعتقاد داشــتند،
ناامید شــدند و تنها کســانی که با همه وجود به آن اعتقاد داشــتند میتوانســتند
امیدوار بمانند که بارسلونا در این زمان باقی مانده بتواند جبران کند.
زمان بازی از دقیقه  85هم گذشته بود و حاال دیگر آنها که به معجزه اعتقاد
داشــتند ،میتوانستند به انسانهای رؤیاپرداز و زیادی خوشبین متهم شوند ،اما
براســتی چه کسانی تا آن دقیقه همچنان به معجزه معتقد بودند و به بازگشت
امیــدوار؟؟ 3دقیقــه بعد «نیمار» یک گل ایســتگاهی زیبــا زد ،اما همچنان زدن
دو گل دیگــر شــبیه رؤیا بــود که ناگهان با رســیدن به دقیقــه  90و در عرض چند
دقیقه اتفاقاتی افتاد که جهان را شــگفت زده کرد ،یک پنالتی دیگر «نیمار» گل
کــرد و در آخریــن ثانیهها «ســرجی روبرتــو» در دقیقه  95یکــی از ماندگارترین و
حســاسترین گلهای جهان را زد تا معجزه باور شود و این را میتوان از هیجان
و حرفهای گزارشــگر بازی (عادل فردوســی پور) بیشتر فهمید.واقعاً این اتفاق
و تماشــای ایــن بازی تن هــر بیننــدهای  -حتــی غیرفوتبالیهایــش  -را لرزاند و
بــه جرأت میتــوان گفت که هرکس این فوتبــال و این هیجــان را ندید ،لحظات
ارزشــمندی را از دســت داد.معجزه رقم خورد ،شــور و شــعف وصفناپذیری از
ورزشــگاه نیوکمپ و خیابانهای شــهر بارســلون تا جای جای دنیا را فراگرفت و
شــبی رؤیایی برای فوتبــال رقم زد تا بیش از پیش بتــوان اذعان نمود که فوتبال
جذابترین و هیجان انگیزترین ورزش دنیاست و همچنان شبیهترین به زندگی
که میتوان همه نمودها و ویژگیهایی را که به آن اشــاره شــد در همین مسابقه
تاریخــی دیــد و مهمتریــن دســتاورد ایــن مســابقه را میتــوان تأییدی بــر وجود
معجزه دانســت و تالش برای رسیدن به آرزوها ،درست مانند زندگی که سرشار
از معجزه اســت .آنجــا که انگیزه و میــل درونی به پیروزی آنچنان در ســاقهای
بازیکنان بارسلونا نمود داشت که انگار بیش از  11نفر در زمین داشتند و فرصت
زیادی به حریف برای توپگیری و تفکر نمیدادند.کاش همه کســانی که در اوج
ناامیدی هســتند ،این فوتبال را یک بار با دقت نگاه کنند تا باور کنند که معجزه
حقیقــت دارد و امید به زندگی تا آخرین لحظــات هم وجود دارد ،غیرممکنها
هم میتواند ممکن شــود و همیشــه در هر شرایطی میتوان امیدوار به بازگشت
بود ،بازگشتی رؤیایی ،درست مانند تیم بارسلونا و هواداران بینظیرش...
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جعبــهاش را نــگاه میکنی پــی میبری
چیز زیادی از صبح دســتگیرش نشــده.
خــودش اعتقــاد دارد امیــدش را اول به
خدا و بعد به خرید آخر شب خانوادهها
گــره زده تــا بتوانــد از عهــده هزینههــای
خانوادهاش بربیاید.
حال و هوای بهاری مترو
فشــار جمعیــت در متــروی تهــران
آنقدر زیاد است که مردم برای بلعیدن
هــوای تــازه ،مجبورنــد منتظر باز شــدن
درهــای قطــار بمانند اما وقتــی درها باز
میشــود جمعیتی تازه هجــوم میآورد
و دوبــاره درهــم مچالــه میشــوند .ایــن
روزهــا حــال و هوای متــروی تهــران ،در
برخی از ایستگاههای پر تردد ،تبدیل به
جهنمی شده که نفسهای مسافران هر
روزه آن بــه شــمارش افتاده اســت .این
حرفهــا را مردمــی که در ایســتگاههای
«دروازه دولــت»« ،ســعدی»« ،پانــزده
خــرداد» و «امــام خمینــی» فریــاد زنان
از ایســتگاههای قطــار بــه بیــرون پرتاب
میشــوند ،بــه مــا میگویند.روزهــای

زیــادی تا پایان ســال نمانده و جمعیت
زیــادی هنوز در تکاپــوی خرید عید برای
خانــواده هایشــان هســتند .در این میان
هنــوز کارمنــدان زیــادی میخواهنــد هر
روز از مترو برای رفت و برگشت استفاده
کننــد و تداخــل این جمعیت بــا افرادی
که به قصد خرید از خانه هایشــان خارج
شــدهاند وضعیــت را اضطــراری کــرده
اســت .مردم اعتقــاد دارند ،متــرو حتی
ظرفیت دانشجویان و کارمندان را تا قبل
از نزدیــک شــدن به شــروع ســال جدید
نــدارد و حــاال کــه مــردم زیــادی هــر روز
میخواهند به تماشای پاساژهای بزرگ
شهر بروند ،ظرفیت مترو در حال انفجار
اســت ،البتــه در ایــن میــان رفــت و آمد
دستفروشــان هــم مــردم را عصبانیتــر
کرده اســت« .شــیرین» ،دانشجوی سال
آخر دانشگاه ،اعتقاد دارد از شروع هفته
گذشــته هیــچ روزی نبــوده کــه بموقع و
ســالم به خانه برگردد« :یک روز دســتم
بــه خاطــر جمعیت ضــرب دیــد .یکبار
هم کیفم پاره شــد اما چاره دیگری بجز
استفاده از مترو ندارم».

تشرف  85هزار نفر از حجاج در حج سال  96مهیا شد
سازمان حج و زیارت در خصوص حج
تمتــع ســال  1396اطالعیــهای صــادر
کرد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :بــه
اطــاع ملــت شــریف ایــران اســامی
میرســاند ،متعاقــب مذاکــرات حــج
ســال آتــی بــا وزارت حــج عربســتان و
بــا اطمینــان از تأمیــن انتظــارات مورد
نظــر و بــا عنایــت بــه تأکیــدات رهبــر
معظــم انقــاب ،مســئوالن محتــرم
نظام جمهوری اســامی ایران و مردم
شــهید پــرور و بزرگــوار ایران اســامی،
در خصــوص تحقق حجــی عزتمندانه

مبتنی بر امنیت ،عزت و کرامت حجاج
عزیــز کشــورمان و فراهم شــدن بســتر
ارائــه خدمــات مرتبــط در حوزههــای
کنســولی ،پزشکی و سایر خدمات مورد
نیــاز ،بــا اســتعانت از خداونــد متعــال
شــرایط الزم برای تشــرف بیــش از ۸۵
هــزار نفــر از حجاج جمهوری اســامی
ایــران در حــج ســال  ۱۳۹۶مهیــا شــده
است.
بدیهــی اســت جزئیــات مذاکــرات
در موضوعــات مختلــف از جملــه
موضوع شــهدای منا و شــهدای حادثه
مســجدالحرام و نتایــج مرتبــط در

نخســتین نشســت خبــری تشــریح
خواهــد شــد.همچنین برنامههــای
ســازمان حج و زیــارت بــرای فراخوان

و ثبتنــام متقاضیــان حائــز اولویــت
در اطالعیههــای بعــدی اطالعرســانی
خواهد شد.

در مبــارزه بــا زمینخــواری را مطــرح
کردنــد .ابراهیمی دادســتان دماوند با
انتقاد از عملکرد متولیان انفال در آن
شهرستان اظهار داشت :در شهرستان
دماوند صدها هکتار اراضی دولتی به
نحو غیر قانونی به افراد واگذار شــده و
حال ما باید در پی استرداد آنها باشیم
و در ایــن فرآینــد بــا موانعــی از ســوی
دســتگاههای اجرایی از جمله شــورای
تأمیــن مواجه میشــویم که بــا توجیه
انتخابــات و نظایــر آن ،مانــع اجــرای
دستورات و احکام قضایی میشوند.
آذرپــور دادســتان شهرســتان
بهارســتان از نحــوه عملکــرد شــورای
عالی شهرســازی که غالبــاً با مالحظه
اســناد تصمیم می گیــرد ،انتقاد کرد و
حضور کارشناســان آن شــورا در محل
به منظــور کارشناســی فیزیکــی و اخذ
نظــر مــردم و مســئوالن را ضــروری
خواند.ذوالفقــار حســینی دادســتان
شهرستان ری از اقدام کمیسیون ماده
 ۵در اجــرای طــرح انتقــال صنایــع به
خارج از تهران بــدون اخذ نظر وزارت
جهــاد کشــاورزی انتقــاد کــرد .تــورک
معــاون دادســتان تهران نیز بــا انتقاد
از تخریــب محیــط زیســت و انفــال با
توجیــه توســعه افــزود :تــا چــه زمانی
میخواهیــم انفــال و اراضــی را خــرج
توســعه صنعت و اقتصــاد کنیم؟ این
در حالی اســت که کشــورهای توســعه
یافتــه زیادی وجود دارنــد که صرفاً ۲۰
درصــد اراضــی طبیعی خــود را خرج
توسعه کردهاند.

شورای نگهبان ایراد گرفت مجلس هم پذیرفت

تخصیص  3درصد منافع قراردادهای
نفتی به حل ریزگردها منتفی شد

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با گالیه از
حــذف بند مربوط بــه اختصــاص  ۳درصد منافع
قراردادهای نفتی به رفع مشــکالت محیط زیســتی استانهای نفتخیز در
الیحه بودجه سال  96توسط شورای نگهبان گفت :فوراً الیحهای در اینباره
به دولت ارائه میکنیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان محیــط زیســت ،رئیــس ســازمان
حفاظت محیط زیست اظهار داشت :یکی از مفاد بسیار مهمی که در الیحه
بودجه ســال  ۱۳۹۶کشــور پیشبینی شــده بود ،جبران هزینه خســارتهای
محیط زیستی توسط پیمانکاران و مجریان طرحهای نفتی بود .این موضوع
در بند الحاقی تبصره  ۳الیحه بودجه آمده بود اما شورای نگهبان روی این
بنــد ایرادی گرفت و متأســفانه مجلــس محترم نیز به هر دلیــل به این بند
رأی نــداد و در مــدت زمان خیلــی محدودی که در روزهای پایانی ســال بود
این بند بســیار مهم حذف شــد .معصومه ابتکار تصریح کرد :بر اساس این
بند ،وزارت نفت از طریق شــرکتهای تابعه مکلف شده بود که  3درصد از
مبلــغ قراردادها و پیمانهای خود در مناطــق نفتخیز و گازخیز و پیرامون
میدانهــای نفتــی و گازی را پــس از واریز بــه خزانه برای کاهش اثرات ســوء
محیــط زیســتی حاصل از
فعالیتهــای نفتی هزینه
کنــد و گفته بودنــد که این
مبلــغ بایــد در صــورت
وضعیــت پیمانــکاران
لحاظ شود.
او یــادآوری کــرد:
البتــه بــر اســاس مصوبــه
مجلــس صــد میلیــون
دالر در بودجــه ۱۳۹۶
برای مقابلــه با گرد و غبار
اختصاص یافته اســت امــا این بند از نظر ما خیلی مهم بود و میتوانســت
به رفع برخی مشکالت در مناطقی مثل خوزستان ،بوشهر ،فارس و جاهای
دیگــری کــه تراکم فعالیتهای نفتی و گازی داریم کمک کند و بســیار مهم
اســت که ســهمی برای جبران خســارت و اجرای طرحهای زیستمحیطی،
بــرای کاهــش آلودگی هوا ،کاهش آلودگی ناشــی از پســابها و آلودگی آب،
کاهش مخاطرات ناشــی از پسماندها و فرآیندهای شیمیایی در نظر گرفته
شــود ،چــرا که پســماندهای خطرنــاک نفتی از زمــان حفاری گرفتــه تا مواد
پســماندهایی کــه در پتروشــیمیها اســتفاده میشــود یا حتی مــوادی مثل
گوگرد و  ...داریم که در مناطق نفتی باید مدیریت و رســیدگی شــوند که این
بند خیلی میتوانست کمک کند.
ابتکار افزود :همچنین در ارتباط با برنامههایی مثل کاشــت نهال کمک
به مهار گرد و غبار کمک به حل مســائل محیط زیســتی که این اســتانها با
آن درگیر هســتند و باید همه دســتگاهها به هم کمک کنند تا این مشــکالت
کــم شــود و ایــن بند خیلــی مهمی بود کــه متأســفانه به ایــن ترتیب حذف
شــده اســت.وی تصریح کرد :دولت نظــرش این بوده که این مســأله حتماً
در بودجه دیده شــود و االن هم در حال تهیه الیحهای هســتیم که به رئیس
جمهوری ارائه کنیم .روز شــنبه که برای دولت روز کاری است این مطلب را
خدمت آقای رئیس جمهوری خواهم داد و با توجه به تأکیدی که ایشان بر
حل و فصل مسائل محیط زیستی دارند و تأکیدی که در محیط زیست و به
ویژه شرایط هوا در خوزستان و مناطقی مثل عسلویه و بوشهر دارند مطمئناً
ایــن موضــوع را بــا جدیت پیگیــری خواهیم کــرد و امیدواریم در نخســتین
فرصــت تبدیــل به الیحه بشــود و بتوانیم جبران این مســأله را از طریق بند
الحاقی برای بودجه سال  ۱۳۹۶انجام بدهیم.
معاون رئیــس جمهوری همچنین گفت :به احتمــال خیلی زیاد رئیس
جمهــوری دســتورهای الزم جهــت طــی مراحــل را خواهد داد .الزم اســت
هماهنگــی بیــن دســتگاهی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت نفــت و
دســتگاههای مرتبط باشــد و نظر بدهند تا تبدیل به الیحه شود و امیدواریم
هرچه ســریعتر در دســتورکار نخســتین جلســه هیأت دولت قرار گیرد .او در
پایان تصریح کرد :برای ما خوزستان و مسائل محیط زیستی آن و همینطور
دیگر نقاط نفتخیز کشور که مشکالت محیط زیستی دارند آنقدر اهمیت
دارد که در نخستین جلسه هیأت دولت به این موضوع بپردازیم.

