سال بیست و پنجم
شماره 6982
چهارشنبه
 3بهمن 1397
 16جمادی االول 1440
 24صفحه
استان تهران و البرز  1000تومان
سایر استان ها  500تومان
Wednesday
23 Jan 2019
No. 6982

)ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran

iran-newspaper.com

رزمایش قطع اینترنت در کشور اجرا می شود
درنشستکمیسیونفرهنگیمجلسباوزیرفرهنگمطرحشد

اعالم آتش بس
در فضای فرهنگی کشور

8

17

یادداشت خسرو دهقان در سالروز تولد فرمانآرا

مردی که حضورش
غنیمت است
24

گفتوگوی «ایران» با ابراهیم میرزاپور

برگهای برنده کیروش
مقابل چین
23

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

شریعتمداری و مطهری اعالم کردند

جزئیات نامه وزیران
به رهبر انقالب
 وزیر کار :دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقالبدر مورد هر کدام از لوایح  FATFاخذ شده است .رهبر معظم انقالب
با تحقق شرایط ایران موافقت فرمودهاند

معاون اول رئیس جمهوری:

دامن نظام را
از فساد پاک کنیم

صفحه  3را بخوانید

گفتوگو با هوشنگ جزی ،مدیرکل آبخیزداری و حفاظت
خاک سازمان جنگلها درباره وضعیت اعتبارات آبخیزداری

پرونده ج

نگل و آ
بخیزداری

سال بیستو پنجم

شماره 6982

چهارشنبه  3بهمن 1397

گفتوگو با انوشیروان

شیروانی مجری پرونده ثبت

جهانی «ارسباران» در

ثبت
«گالی»؛ خوره دشت ها و

جهانی جنگلهای ارسباران

گرو یک جابجایی !

زمینهای کشاورزی

دشتیاری چابهار

:سجاد صفری/ایران

جنگلها کارکردشان را
سیل از دست دادند!
در مقابل

وزیر نفت:

گیالن

مازندران

چهارمحالوبختیاری

کهگیلویه و بویراحمد

21

بازدید مدیرعامل ایرنا از مؤسسه ایران برای تبریک سالگرد انتشار

«ســیدضیاء هاشــمی» مدیرعامــل
ســازمان خبرگزاری جمهوری اســامی
(ایرنــا) عصــر دوشــنبه اول بهمــن ماه
در جمــع کارکنــان مؤسســه فرهنگــی
و مطبوعاتــی ایــران حضــور یافــت تــا
بیســتوپنجمین ســالگرد انتشــار ایــن
روزنامــه وزین کشــور را به آنهــا تبریک
بگوید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایرنــا،
هاشــمی در جریــان ایــن بازدیــد
از بخشهــای مختلــف تحریریــه،
صفحهبندی،عکاسیودیگربخشهای
روزنامــه ایــران ،ایــران دیلــی ،الوفاق و
ایــران ورزشــی دیدن کــرد و بــه یکایک
خبرنــگاران ،دبیران و کارکنــان آنها این
رویــداد را تبریــک گفــت« .محمدتقــی
روغنیها» مدیرعامل مؤسسه« ،محمد
فاضلی» مدیرمسئول و «جواد دلیری»
ســردبیر روزنامــه ایــران در جریــان این
بازدیــد حضــور داشــتند« .محمدرضــا
نادری گیســور» مدیرکل حوزه ریاســت
و روابــط عمومی« ،ســیدجواد جعفری
زوج» مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی،
نوســازی و تحــول اداری و «مهــدی
بهرامــی کیــان» مدیــرکل محصــوالت
خبــری خبرگــزاری جمهوری اســامی
(ایرنــا) کــه در دورههایــی در روزنامــه
ایــران بــه عنــوان خبرنــگار یــا مســئول
فعالیــت میکردنــد ،دکتــر هاشــمی را
در جریــان این بازدیــد همراهی کردند.
ایــن بازدید در فضایی بســیار صمیمی
و دوســتانه برگزار شــد و در جریــان آن،
شماری از کارکنان و خبرنگاران روزنامه

ســالم

ایران ،طرحها و پیشنهادهایی نیز برای
بهبود محتوا ،گرافیک روزنامه و انتشــار
ویژهنامههــای مناســبتی ارائــه کردنــد.
چنــد نفر از آنها نیز بــا گالیه از پرداخت
نشــدن حقوق کارکنان این مؤسســه در
دو مــاه اخیر آنهم در شــرایط ســخت
اقتصــادی کنونی ،لزوم تســریع در حل
مشکل بودجه و پرداخت حقوق را مورد
تأکید قرار دادند.
محمدتقــی روغنیهــا مدیرعامــل
مؤسســه در نشســتی کــه در دفتــر وی
برگــزار شــد ،تصریــح کــرد :کارکنــان
مؤسســه ایــران ،افــراد بســیار نجیبــی
هســتند و بــا وجــود بــروز مشــکالتی در
زمینــه پرداختهــا ،شــرایط را بخوبــی
درک میکنند و با احســاس مسئولیت
و وظیفهشناسی ،مأموریتهای محوله
را همچــون گذشــته انجــام میدهنــد.
این در شــرایطی اســت کــه بخشهای
جدیدی از جملــه «ایران عصر» نیز به
مجموعه افزوده شده است.
هاشــمی نیز با قدردانــی از همت و
تالش همــه کارکنان مؤسســه فرهنگی
و مطبوعاتــی ایــران ،به آنهــا و مدیران
ایــن مجموعه اطمینــان داد که تمامی
تالشهــا بــرای حــل مشــکل بودجه و
پرداخــت حقــوق کارکنــان در جریــان
اســت و در روزهــای آینــده ،بخــش
عمدهای از این مسائل حل خواهد شد.
این جامعهشناس و استاد دانشگاه
ســپس با تحلیل سه شــکاف اجتماعی
«دولــت – ملــت»« ،ملــت – ملــت» و
«دولــت – دولــت» در طــول تاریــخ در

 ۹قرارداد نفتی
با شرکتهای ایرانی امضا شد

جوامع مختلف ،به بررسی این پدیدهها
در جامعــه ایــران پرداخــت و نتیجــه
گرفت که در شــرایط کنونی کشــور همه
وظیفه دارند مانع از آن شوند که چنین
شکافهایی بوجود آید یا گسترش پیدا
کنــد .وی در ایــن زمینــه ،شــکاف درون
حاکمیتی یــا همان «دولــت – دولت»
را بسیار خطرناک دانست و هشدار داد
هــرگاه مدیــران کالن یــک مجموعه یا
کشــور گرفتار چنین شکافی شوند ،حل
مسائل بسیار دشوار خواهد شد.
مدیرعامــل ایرنــا در همیــن راســتا
ضمــن قدردانی از تالشهــای مدیران
مؤسســه ایــران تأکید کرد کــه با تقویت
مــدارا و تداوم همراهی و همدلی میان
آنهــا ،مســائل کنونــی این مؤسســه نیز
حــل خواهد شــد .هاشــمی در پایان به
همه مدیــران و کارکنان مؤسســه ایران
«خدا قــوت» گفت و برای آنــان آرزوی
روزهــای خــوب و ســالهای طوالنــی
انتشار روزنامههای این مؤسسه را کرد.
ëëایرنا رسانه دولتی با استقالل حرفهای
است
مدیرعامــل خبرگــزاری جمهــوری
اســامی بــا رد ایــن دیــدگاه کــه «ایرنــا
روابــط عمومــی دولت اســت» ،گفت:
ایرنــا خبرگــزاری و رســانه دولت اســت
ولی همواره اســتقالل حرفــهای خود را
حفــظ کرده اســت .ســید ضیاهاشــمی
روز سهشــنبه در آییــن معارفــه «پدرام
الونــدی» و تکریــم «احمــد جعفــری
چمازکتی» معاونان جدید و سابق خبر
ایرنا ،به اهمیت داشتن تخصص برای

مدیــران و کارکنــان ایرنا اشــاره و عنوان
کــرد :خبرگــزاری جمهــوری اســامی
سازمانی دانش بنیان است و دارا بودن
تبحر و تخصــص مدیران ،چشــمانداز
روشــنی بــرای خبرگــزاری ایجــاد کرده
اســت .وی با اشــاره به حضــور مدیران
جدیــد در بدنــه خبرگــزاری ،گفــت:
مدیــران جدید در مســیری کــه پیش از
این ایجــاد شــده ،میتوانند بــا نوآوری
جهــش تکاملی و رو به رشــدی را برای
خبرگزاری رقم بزنند.
وی بــا اشــاره به نــگاه منفــی دولت
بــه فیلترینگ ،گفــت :رئیس جمهوری
در ســخنرانی اخیــر ،موضــع دولــت را
در ایــن بــاره اعــام کــرد و حــاال وظیفه
رســانهای همچون ایرناست که با شیوه
و روشهــای هنری و ظریف همراســتا
بودن نگاه جوانــان و دولت در موضوع
فیلترینگ را به مخاطب نشان دهد.
هاشــمی افــزود :در بســیاری دیگــر
از مســائل دولــت نیــز عالقهمنــد حــل
مسائل اســت اما در شرایط کنونی حل
آن امکانپذیر نیست.
پدرام الونــدی ،معــاون خبر جدید
خبرگــزاری جمهوری اســامی با تأکید
بر اینکه تمــام برنامهها و فعالیتهای
آتی ایرنــا در چارچوب برنامه راهبردی
ایرنا تدوین و تنظیم شده است ،گفت:
تغییــر در شــکل فرآوردههــای خبــری
و محــدود نشــدن آنهــا تنهــا بــه متن و
افــزوده شــدن محتواهایــی مانند فیلم
و تصویــر یکی از رویکردهــای اصلی در
یک سال اخیر بوده است.
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 ëپیست ســرعت در شهرک شــهید صیاد شــیرازی:910 ...199 /
نظــــــــر
 3سال ساکن شهرک شــهید صیاد شیرازی واقع در شهرداری
مـــــردم
منطقه  22ناحیه  4خیابان جوزانی غربی هستیم .این خیابان
از میدان دریاچه تا بلوار طبیعت فاقد چراغ روشنایی بوده و شب تا صبح به پیست
ســرعت تازه به دوران رســیدهها و مرفهین بیدرد تبدیل شــده .از شهرداری بارها
درخواســت نصب سرعتگیر مقابل شــهرک و از اداره برق خواستار تیر روشنایی
شدهایم که با پاسکاری و فرار از مسئولیت از وظایف خود شانه خالی میکنند.
 ëبیمه تکمیلــی جانبازان /کوروش اعتمادی :جانباز جنگ تحمیلی و بازنشســته
آموزش و پرورش اصفهان هستم .مدت  3ماه بیمه تکمیلی ما را قطع کردهاند
و کســی جوابگوی مشــکالت ما نیســت و با حقوق اندک جانبازی باید هزینههای
درمــان خــود را پرداخــت کنیم .لذا از مســئوالن محترم بنیاد شــهید درخواســت
داریم به مشکالت ما جانبازان رسیدگی کنند.
ل گرانــی و فشــارهای معیشــتی :938 ...263/بخشــی از علــل گرانــی و
 ëعلــ 
فشارهای معیشتی ناشی از تحریم و افزایش دالر و ارز است ،اما علل دیگر این
قضیه به عوامل اخالل به وســیله قاچاق کاال ،رانتخواری ،کالهبرداری بانکی،

دالل بازی و از همه مهمتر ســوءمدیریت مربوط میشــود کــه از اهم ضروریات
است .بدون فوت وقت این میکروبها از بین برده شوند.
 ëراهنمایــی و رانندگی در خیابان المهــدی ارومیه حضور نــدارد :912 ...486 /در
خیابــان المهدی ارومیــه (در بزرگراه خاتم االنبیا) عزیــزان راهنمایی و رانندگی
مطلقــاً حضــور ندارنــد که صرفــاً وقتی تصادفــی رخ دهد بعــد از تماس حاضر
میشــوند .در حالی که خیابان بســیار شلوغی اســت و عدم حضور پلیس سبب
شــده عدهای ماشــین خود را در ایســتگاههای اتوبوس پارک کنند و ســبب ایجاد
مشکالت فراوان برای سرنشینان اتوبوسها و همچنین کسبه خیابان شوند.
 ëستونی برای خاطرات و تجربیات جانبازان اختصاص دهید /محمود جودی از
تهران :بهنظرم برای انتشــار خاطرات و تجربیات جانبازان ،این شــهیدان زنده،
ستونی در صفحات روزنامه اختصاص داده شود تا جوانان و نسل جدید بیشتر
با تاریخ انقالب و جنگ آشنایی پیدا کنند.
 ëچنــد ماه اســت که حقوق نگرفتــه ایم /احســان گلمحمدی از همــدان  :مأمور
وصول آب هســتم .چند ماه اســت ما حقوق دریافت نکردهایم .لطفاً صدای ما
را به باال برسانید با تشکر.

نظر آیتاهلل مکارم شیرازی درباره پخش اعترافات:
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نمیتوان اسم و اقرار متهم را
پیش از اثبات جرم منتشر کرد

3

تأکید اعضای شورای پول و اعتبار
بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

اعضــای شــورای پول و اعتبار بــر ادامه تعامل میان بخــش خصوصی و بانک
مرکــزی تأکیــد و از صادرکننــدگان درخواســت کردند بــا برگرداندن ارز ناشــی
از صــادرات خــود بــه کشــور در مبــارزه بــا جنگ اقتصادی دشــمن ،مســئوالن
اقتصادی را یاری کنند.
بــه گزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی ،عصر دیــروز در یکهزار و دویســت
و شــصت و پنجمین جلســه شــورای پول و اعتبار ،رؤســای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی ایــران و اتاق تعــاون ایران ضمــن ارائه گزارشــی از وضعیت
فعــاالن اقتصــادی در حوزههــای مرتبــط و بویــژه حــوزه ارزی ،از اقدامــات بانــک
مرکــزی بــرای تأمیــن ارز واردکننــدگان و افزایــش تعامل با صادرکننــدگان بخش
خصوصــی برای برگشــت ارز ناشــی از صادرات بــه چرخه اقتصاد کشــور قدردانی
کردند.
همچنیــن در این جلســه ،اعضای شــورای پول و اعتبــار بر ادامــه تعامل میان
بخــش خصوصــی و بانــک مرکــزی تأکیــد و از صادرکننــدگان درخواســت کردنــد
بــا برگردانــدن ارز ناشــی از صــادرات خود به کشــور در مبــارزه با جنــگ اقتصادی
دشمن ،مسئوالن اقتصادی را یاری کنند.

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در
اطالع رسانی مجازی

هـفـتـاد و هـفـتـم

 ۱۲۷۳کدملی در لیست سیاه قرار گرفت

شرکت شاپرک از مسدودسازی  ۶۹۲۳پایانه متخلف خبر داد
و اعالم کرد که  ۱۲۷۳کد ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و
خبـــــر
حقوقی دارای تراکنش غیرمجاز مسدود شد و در لیست سیاه
قرار گرفت .از میان پایانههای مســدود شــده در ابزار پذیرش موبایلی ،حدود 100
پایانه یعنی تقریباً  70درصد متعلق به یک شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت
و در پایانههای متصل به درگاههای اینترنتی نیز حدود  300پایانه یعنی تقریباً 30
درصد مرتبط با یک شرکت پرداختی بوده است .از این تعداد پایانه مسدود شده
در ابزار پذیرش اینترنتی دو شــرکت پرداختی هر یک پایانههای مســدود شدهای
نزدیــک بــه هزار پایانه و دو شــرکت دیگر نیز هر یک حدود  900پایانه داشــتهاند.
به این ترتیب حدود  4000هزار پایانه متعلق به  4شرکت پرداختی بوده است.

طرح تحول سالمت
منطق اقتصادی نداشت

اینفوگرافی:

مخالفان افایتیاف چه راهکاری دارند

مخالفــان  FATFدر ایران بر نپیوســتن به کنوانســیونهای
پالرمــو و  CFTاصــرار دارند .این در حالی اســت که تبعات
یادداشت
نپیوســتن به این کنوانســیونها و عدم قبول شروط FATF
تبعاتی کامالً روشن و واضح هستند که مدتهاست درباره
آنهــا صحبــت میشــود .اکنــون ســؤال میتواند این باشــد
کــه راهحل جایگزیــن مخالفــان  FATFبرای نپیوســتن به
کنوانســیونهای یاد شــده چیســت و به عبارت دقیقتر آیا
یوسف موالیی
بــرای فرار از تبعات عدم قبول این کنوانســیونها گزینهای
استاد دانشگاه
وجود دارد یا خیر؟
ســاز و کارهــای بینالمللــی در ماهیت خود کشــورهای
مختلف و نهادهای غیر ملی را درگیر خویش میکنند و بنابراین نمیتوان با یک
راهکار ملی آثار فراملی ناشی از این سازوکارها را مرتفع کرد .چرا که اراده چندین
کشــور و نهــاد بینالمللــی پشــت آن قــرار دارد و تبعــات آن هم ناظــر به همین
اراده فراملی اســت .مــا درخصوص موضوع  FATFبا وضعیتی مواجه هســتیم
که تصمیمگیری درباره قبول یا عدم قبول شــروط و اســتانداردهای آن در حیطه
اختیارات ما قرار دارد اما تبعات ناشی از نپیوستن آن خارج از حوزه این اختیارات
اســت .چرا که ما اساســاً در این زمینــه با یک اراده بینالمللی مواجه هســتیم که
خود به واسطه همراستا شدن و هماهنگ شدن بخش عمدهای از ارادههای ملی
کشورها به وجود آمده است .در واقع  FATFکار خاصی انجام نمیدهد جز تهیه
گزارشها و توصیههایی از موارد مربوط به پولشــویی و تأمین مالی تروریســم در
کشــورها .آنچه درخصوص این مسأله مهم است ،میزان نافذ بودن گزارشهای
آن است تا حدی که تقریباً تمام کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادری خارج
از چارچوب این توصیهها اقدام به برقراری ارتباطات بانکی نمیکنند .این یعنی
آنکــه گزارشدهی منفی این مرکز دربــاره وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک
کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنشهای مالی آن کشور.
برای عبور از این وضعیت و دور زدن آن دو راه میتواند وجود داشته باشد؛ یکی
روی آوردن بــه تبــادالت فیزیکــی مالی یعنــی همان نقل و انتقــال چمدانی پول و
دیگری ایجاد نهادی موازی در عرصه بینالملل .راه حل اول بدون شک برای اداره
امورات کشــوری چون ایران با نیازهای گسترده ارزی و پولی به هیچ عنوان پاسخگو
نیست .درخصوص راهحل دوم هم بایستی یک بلوک خاص در دنیا برای تشکیل
نهادی مشــابه و موازی وجود داشــته باشــد حال آنکه به جز موارد انگشت شمار و
محــدودی ،تمام کشــورهای دنیا اعــم از حامیان و رقبــای آمریکا ،ســازوکار FATF
را پذیرفتــه و بــا آن همکاری میکنند .این یعنی آنکه حتی اگر کشــوری چون ایران
برای تشکیل یک نهاد موازی دور خیز کند ،تقریباً هیچ شریکی در دنیا پیدا نخواهد
کرد .بنابراین در حوزه بینالمللی تقریباً هیچ راه گریزی از قفل شــدن و فریز شدن
سیســتم نظام بانکی کشــور نیســت .شــاید برخی بگویند حتی با قفل شدن کامل
سیستم مراودات مالی کشور باز هم امکان اداره امورات مملکت نظیر فروش نفت
و دریافت پول آن یا جلو بردن پروژههای مختلف و  ...وجود دارد که در این صورت
همان مدعیان باید درباره چگونگی آن هم توضیح بدهند .خصوصاًدرباره کشوری
چون ایران که ذیل تحریمهای مضاعف و سنگین امریکا هم قرار دارد و قسمتی از
نظام بینالملل مترصد کوچکترین فرصت برای انزوای کامل آن است.

گلستان

سرپرست وزارت بهداشت:

محمد عباسپور /ایران

11تا 14

کمین هشت استان!

آذربایجان شرقی و غربی

با مطالبی از سید مصطفی ابوهاشم ،بهمن اکبری
و انوشیروان شیروانی

المللی پس از کشورهای
آمارهای ثبت شده بین
بر اساس
چهارمین کشــور ســیلخیز
ایران
هنــد ،بنگادش و چین ،دنیاســت و ســیاب در میان
پای ایرانیان راه می رود!
دهمیــن کشــور باخیــز در
یادداشت
خســارت را برای کشور به
«ایران» از خطری که زیر
و
طبیعی ،باالترین میزان
گزارش
در آن اتفاق می افتد
حوادث
براســاس آمارهای منتشر
بیشترین فرو لغزش ها
داشــته اســت .همچنین
همراه
مراتع و آبخیزداری کشور در
هشت استانی که
توسط سازمان جنگلها،
دارد .او عاملــی کــه باعــث
کشــور در معرض سیل
شده
آبــاد خبــر خوبــی
 450شــهر و  8650آبادی
لغزش رحیم آباد» شــده را
مجموع
آمارهای اخیر گردآوری شده
تحریک «زمیــن
در
گوید «:با زهکشــی قناعتی
زهرا کشوری
سیدمصطفیابوهاشم قرار دارند .بر اساس آنچه آبخیزداری کشــور درج شــده از
آب میدانــد و می
معاون دفتر کنترل ســازمان جنگلها ،مراتع و
خبرنگار
دامنــه ،حرکــت زمیــن
 5707مورد ســیل و از
سیالب و آبخوانداری
و بیــرون کشــیدن آب
تــا  1390جمعــاً تعداد
جنگلزدایی
گرفــت ،دامنه ســنگی باالی
اســت!» مســئوالن حاال
سازمان جنگلها ســال 1330
ً تعداد  1289مورد ســیل در
لغزش تثبیت شــده
بــاران شــدیدی
های  1390تاکنون جمعا
تغییر کاربری اراضی
مراتع و آبخیزداری
رویروستای«آبیکارلِبد»
جدید به رحیم آبادی ها
کشور ســال
بررســی تعداد دفعات
روستاگسیختهشدو
اجازه ســاخت و ساز
همچنین
بختیاریافتاد.درطولیکشب
گفته اکبری روســتاهایی که
کشــور ثبت شده اســت .بیشــترین میزان وقوع سیل در
ویالسازی
دادهانــد ،چون به
و
تاکنون نشــان میدهد،
چهارمحال روستامدفونشدندوفردای
باشــند ،اجازه ساخت و
این استان ،اولین استان
وقوع ســیل از ســال 1390
زمین لغزش داشــته
 55نفرازساکنین
رخ داده اســت .در حالی
پیکرهــای
بیرون
را
بــود!
خاک»
گلســتان طی این مدت
77
پوشــیده از جنگل است و
ندارند تا مبدأ «دیو درون
زندگــی را ندیدنــد! ســال
سازی جنگلزدایی
اســتان
درصد ســطح این استان
بیــرون کشــیده ساز
تنها یکی از4هزار و584
ویال
خیز کشــور اســت که 20
 55نفــر هرگــز از حادثــه
ســدهایی طبیعی برای
تغییر کاربری اراضی
کنند! البته رحیم آباد
ســیل
آن
نشــان میدهد ،جنگلها
تمــام خاطراتش ،گورســتان
اســت! اکبری میگوید«:
خطوط لولهگاز
مطالعات انجام شــده در اروپا
گونــه پوشــشهای گیاهی
زمین لغزش کشــور
نشــد! روســتا بــا
بــه دالیل مختلــف ،این
شد! پدیدهای که بهمن
شهرســازی طی دو سال اخیر
ذخیــره آب هســتند امــا گویا
سیل از دست دادهاند .بر
دســته جمعی اهالی
ای بنیاد مســکن و
اســتان گلستان در برابر
گروه تثبیت فرســایش توده
در اســتانها انجــام داده
خود را در
استان گلستان در دهه 30
فعالیتهای خوبی
اکبری رئیــس
ارزشــمند کارکردهای سازمان جنگلها ذکر شــده
گفتوگو با «ایــران» از آن
مســکن گلســتان را پیشرو در
استان از دهه  ۴0تا ،80
اســاس آنچه در آمارهای
و زمیــن لغــزش در
اســت!» او بنیاد
دفعات وقوع سیل این
کلید واژهای
مشــکات روســتاها در بخــش
سیلی نبوده اما تعداد
 90تاکنون نیز این استان
به «بهمن ســنگی» یاد می کند! اســت! رســیدگی بــه
شاهد هیچ
جنگلزدایی
مورد بوده و از ابتدای سال
کشور میداند .به گفته اکبری
مخاطــب ایرانی ناآشــنا
ترتیب  122 ،20 ،1 ،1۴و 190
خراسان جنوبی با 101
کــه به ذهــن
زمین لغزش در
هرمزگان با  204فقره و
به
اش نگرفتهاند اما بشدت
در هــر نوعــی ،بــه لحاظ
تغییر کاربری اراضی
فقره سیل است .استان
است که بیانگر حساسیت
جدی
ها
روســتا
هم
مسئوالن
مشــکات
282
شاهد
 100مورد سیل در کشور
چهارمحال و بختیاری،
بنیادمسکنبازمیگردد.
ویالسازی
رکورددار فراوانی بیش از
اســتانهای
از سیاب برای افزایش
قانونیوساختاریبه
فقره
در این استانها است تا
ســاکنان بویراحمــد ،مازندران ،گلســتان،
بیش از هرچیــزی به کمین
ویژه عملیات آبخیزداری
مدیریت درســت باعث
زمیــن لغزشها
کهگیلویــه و
اقدامات
مناطق اســتفاده و تحت
آذربایجان غربی و شــرقی را
بویژه در روستاها نشستهاند
پتانســیل آبــی موجود در ایــن
آبخوانها و افزایش ذخایر
گیــان ،اردبیل و
مناطق مسکونی
اکبــری تأکید میکنــد :زمین
پوشش گیاهی ،تغذیه
است زیرپای آنها را خالی
رطوبت خاک ،احیای
تهدیــد میکند!
و هر لحظه ممکن
هایی به وقوع میپیوندد
خراب شوند! به گفته این
افزایش مخازن سازههای آبی شویم.
لغزشها در اســتان
سرشان
ولی در صورتی که محل
آب برکهها و
بروز خسارت میشوند،
البته باید گفت«:اســتانهایی کنند یا روی روستاهایمناطقکوهستانی
به طور طبیعی موجب
کــه آب دارنــد!
موجب بروز فجایع نیز
کارشناسبیشتر
اردبیل
سیابها
دارند!» «بهمن ســنگی» تنها
اطراف رودخانهها باشد،
شــده کــه زمیــن لغزش
انسانها در جلگههای
در جاهایــی ســاخته
که «هنوز» آب
علت نیاز به محل زندگی
سکونت
لغزش»ها است! اکبری از
گوید «:البتــه زمین لغزش،
که به
یکی از انواع «زمین
او می
شــوند .امروزه فشار جمعیت به حدی است اقداماتحفاظتیدرمقابل
می
به مرگ خاموش طبیعت و داشــتهاند .کشاورزی آماده میکند ».همین
ازآنکهمسئوالنبتوانند
زمین لغزشها
مردمباسرعتیبیشتر
کردهاند .افزایش جمعیت
برخاف زمین را برای
بیشتر،
دیگری است که روستاییان
های سیلخیز مهاجرت
یادمیکندامااینمرگ
جادهسازی
جادهسازی
مســأله هم دلیل
انسانایرانی
به وجود آورند ،به محل
بیشتر شده است .در کشور
ذهن افکارعمومی را درگیر
سیل
کــه در دل خــاک پنهــان
های
فرونشســتها نه
غییرکاربری اراضی
بیخبــر از خطــری
همراه با مدیریت ضعیف ،موجب بروز خسارت کاهش خسارات سیاب چه
تغییرکاربری اراضی
کرده نه بودجه نویســان
زمینها بروند! روستای
های مختلف پیشگیری و
حرکت خزنــده خود
شــده ،به ســمت این
است اما آنچه بهعنوان
ایران نیز هرچند فعالیت
تگسترش زمینهای
توسعه مناطق مسکونی
ترســی بــر انــدام وزارت راه و
مســیر مسجدســلیمان بــه
غیرسازهای صورت پذیرفته
مملکــت را! نــه
«افســرآباد» در
زمینههای ســازهای و چه
بودن این فعالیتها در
کشاورزی وباغداری
استنهرویمدیرانستاد
زمین لغزشی است که هنوز
پراکنده
در
شهرسازیانداخته
شهرکرد هم روی
معضل در این خصوص مشهود است ،محدود و توسط دستگاههای مختلف
گذاشــته اســت! سدسازان هم
آبیاری غرق آبی و سنتی
های مطالعاتی و اجرایی
برایمهارانجامنگرفته!
بحران تأثیری
حرکت فعالیتی
هماهنگی با هم است و
ســطح کشور و انجام طرح
سدسازی،متهمانفعالکردن
دومین متهمان انســانی
هایی خاص و عمدتاً بدون
که در ردیف
روی  ëجادهسازیو
در بخش
کاهش اثرات بایای طبیعی
قرار دارند ،مســأله را به
دولتی و نیمهدولتی درصد اعتبارات ساالنه طرح
زاگرس!
ها
لغزش
در
ها
زمینلغزش
زمیــن
میشود اما فقط زمانی
با وجود اینکه حدود70
انسانی که زمین لغزشها را
خســارات ناشــی از سیل
خودشاننمیآورند!
اکبری دو عامل
مدیریت بحران صرف جبران
میآید ،توجه مسئوالن و
لغزشهــا در جــاده هراز
جادهسازی سدسازی
و بختیاریها میاندازد،
ً
معمــوال زمیــن
شود و فاجعهای به وجود
و
 ëدیودرونخاک!
به جان چهارمحال
طبیعت میداند و او،
سیاب مخربی جاری می
جاده چالوس بیشــتر شاهد
فرابخشی بودن موضوع
ها را مختص استانهای
میلیونها ســال فعالیت
سازی میداند و میگوید«:
که
شــود .از طرفی با توجه به
هم اتفاق میافتد و
لغزش
و سد
تراشی و تبدیل اراضی
زمین
شــما تعادل زمین را به
متخصصین به آن جلب می
اســت! چون دامنه جاده
چرخه مدیریت سیاب
جنگل زدایی ،جنگل
اکبری ،بارندگــی خوبی دارنــد میداند و جادهسازی کهگیلویه و بویراحمد از جمله
یکــی از میگوید«:وقتی
ســنگی
نهادهای ملی در قسمتی از
زمینهــا از «آب» در اطراف
پرشــیب که
اساسی این اســتان و
زمینهــای کشــاورزی را
پاســخ شــما را میدهــد! بنابراین ریزشهای سنگی است .به گفته اکبری،
سیاب و درگیری هر کدام از
ها و وظایف آنها و نحوه
گذشته توسعه پیدا او اشــباع شــدن
گوید«:زمینلغزشهابهدوعامل
خیزش جنگلــی بــه
شفافسازی مسئولیت
میگوید «:میزنید او
زمین چالوس بیشتر
استانهایی اســت که در
هــم یکــی از عوامل مهــم
بروز پدیده سیل نیز عدم
می
اصلــی میدانــد! اکبــری
ایــن جــاده زمانی فعال
زمیــن ،خود را به شــکل
انجام اقدامات الزم در
شــیب و دیگــری مصالــح
 40-30ســال ســدها را
به هنگام
گوید «:ســدها ،عوامــل
ازحرکت در ناپایــداری
ریزشهای ســنگی
در زمینه کمکرسانی و
نیــاز دارنــد ،یکــی
بارندگی،
حســاس نکــرده و توســعه در آنهــا در ســازیها زمیــن لغــزش میداند و می
منجر به بروز اشکاالتی
ســد مؤثــری در جلوگیــری
میآید .او بحث را به زلزله
بهرهبرداری نامناسب
تعامل آنها
شناســی کــه به زمین لغزش
ومیدانید جنــگل
گرفته اســت!» او جاده
جنگلی لغزش نشــان میدهــد ،در زمــان پوشــش میشوند که زلزله
پیشگیری نیز میشود.
اطرافرااشباعمیکنند
عامل اخیر انجام
زمین
لغزشهااست.وقتیدرختان
بر مرحله
برد و میگوید«:آن زمان
میشــود ».او از بیــن بردن
جنگل و پوششگیاهی
اصولــی و بــا تمهیــدات زمینهای
بارندگــی و زلزله از جملــه دو
سالَ« 83بلَده» می
زمیــن لغزشها ،زمین
فرسایش قرار ســیاب
مرحله پاسخ و احیا عاوه مصالح رودخانهای ،تخریب
باشــند».
دلیل زمین لغزش ســه
هــا را بیدار در ایــن دو اســتان را گوید«:عمده زمین کــه یکــی از عوامــل اصلی
ســنگی فــراوان در جاده
میکنند ،خاک در برابر
اراضی ،برداشت بیرویه
پلها ،مناطق مسکونی
گیاهی را مهمترین
هســتند کــه زمین لغزش
شــاهد ریزشهــای
کوهســتانی را را قطع
کشــاورزی ،ساخت جاده،
از
مهندسی نمیداند و می
زمینسعیمیکندخودرا
طبیعی
داند و درباره ویــژه بودن
هســتند!» او جادههای
زیر ریزشها
تبدیل و تغییر کاربری
مکانیابی نامناسب برای
وادار میکنند! تا جاده را
نتیجه
اســتان شــمالی می
ایــن دو اســتان در مســیرهای آبهــا
چالوس بودیم .چندین ماشین ِ
مراتع و
میکننــد و به حرکت
حریم و بستر رودخانه،
زمین لغزشها در این منطقه میگیرد!در لغزشهابهتعادلبرساند!»
مدفن لغزشهــای
زمینلغزشهامیگوید«:
زیادی به بار آمــد!» ریزش
شرایط نامناسب ،تجاوز به
سیل و پایین بودن سطح
بــرای مثــال زمیــن محرک مهم
باحرکتزمین
راهها را ببندد و روستاها را
در مازندراندربحث
در مانــد و خســارات
در
مواصاتــی قــرار دارد».
سیستم هشــدار دهنده
کند!
که
تخریب
دســتکاری
هــا
لغزش
است!
اکبــری میگوید «:انســان با
مصالــح حســاس بــه زمیــن
یکنوع«زمینلغزش»
لغزشخطرناکیهمبه
در مســیر شهرکرد و ایذه میداند!
ســاخت آبگیرها و سدها ،نبود انسانی ایجاد سیاب هستند.
ً زمانهایی سنگیهم
ساکنانشکند!زمین
مازندرانیها را بشــدت
لغزشهای زیادی
جنــگل را از بیــن میبرد
عمومی از جمله عوامل
خیلی بیشتر است .مثا
مسجدسلیمان  ëزمین لغزشهــا
طبیعــت میکند و
آگاهیهای
میدهــد مازندران
کمین روستای «رحیم آباد» در مسیر ایذه به کمینگرفتهاند!مسیرجاده
درجادههرازیافیروزکوه
بــا جادهســازی تغییــر
ادامه در صفحه 12
زمین لغزش است .تهدیدمیکند!
ترس زمین لغزش30سال
میشود،
شــیب را
به شهرکرد هم مملو از
شهرکرد نشسته!
کاربریهــا از نگاه اکبری ،متهم ردیف یــا نیروهــا در زمیــن را برهــم میزند!» کهبارندگی اتفــاق میافتــد!» بــه گفتــه
رحیم آبادیها را می لرزاند.
جادههای منتهی به ســدها تغییر
نتیجــه زمیــن لغــزش
میتوانــد تعــادل
جان
بــه گفته اکبــری
هــا هســتند کــه
کارشــناس تعــادل نیروهــا را
بود که تن وگوید«:بســیاری فکــر میکردند که
دیگر از مســیرهای خطرناکی است اول زمیــن لغزش مازنــدران بیافرینــد .او ایــن
اکبری می
هم یکی
مشــغول به کارند .فاجعــه تلخــی را در
هیــچ راهــکاری بــرای رام کــردن و تثبیت آن که زمین لغزشها در آن
اکبــری درباره روســتای رحیم
نیســت!» البته

<بهمن سنگی> در
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خالی از سکنه می شود

عکس

سیل در کمین
 55میلیون ایرانی!

خاک سازمان جنگلها
آبخیزداری و حفاظت
گفتوگو با مدیرکل
اعتبارات آبخیزداری کشور
درباره وضعیت

سیل در کمین
 55میلیون ایرانی!

س  :پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری
عک 

خبر ارسال نامه تعدادی از وزرای دولت
گــــزارش بــه رهبــر معظم انقــاب در بــاره الیحه
گـروه سیـــاسی الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه با
جرایم ســازمانیافته فراملی (پالرمــو) و الیحه الحاق ایران
بــه کنوانســیون بینالمللــی مقابله با تأمین مالی تروریســم
(ســیافتی) تأیید شــد .محمد شــریعتمداری وزیــر کار این
نامهنگاری را تأیید کرد .الیحه پالرمو در جلسه شنبه مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام بررســی و مقــرر شــد تــا در یک

جلســه فوقالعــاده بررســی آن ادامه یابد .برهمین اســاس
پیشبینــی میشــود مجمع تشــخیص مصلحت نظــام روز
شــنبه جمعبنــدی خــود دربــاره آن را اعــام کنــد .عــاوه بر
این،الیحــه ســی اف تــی هم کــه با ایراداتی از ســوی شــورای
نگهبــان مواجه شــده بــود روز یکشــنبه در دســتور کار صحن
علنــی مجلس قرار گرفــت و با اصرار نماینــدگان این الیحه
هم به مجمع ارسال شد.

بیست و پنجم
سال
شماره 6981
سهشنبه
بهمن 1397
2
االول 1440
 15جمادی

بانعربستان
دروازه
درنظرسنجی
وئیتری AFC
ت
<بیرو> را
شکست داد

پنـالتـی
فیلترینگ

آخرین خبر

الدین آشنا،
حسام
پرونده رئیس جمهوری
مشاور جملهای درباره
به خاطر دادگاه رفت
<حصر> به

رأی

178,955

علیرضا بیرانوند
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محمد العویس
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