
پیشــنهاد ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در  مــدارس  هفتــه ای  دو  تعطیلــی  بــرای 
آلــوده هــوا در 8 کالنشــهر کشــور در  روزهــای 
پاییز ســال جاری، حاال با واکنش هــای متفاوتی 
از ســوی دســتگاه های مختلــف مواجــه شــده 
اســت. دامنه این واکنش هــا تا جایی پیش رفته 
کــه برخــی ماننــد وزارت آمــوزش و پــرورش و 
فرمانــدار تهــران موافقــت مشــروط خــود را در 
صــورت تصویب و تأیید دولت با این پیشــنهاد 
اعالم کرده اند و برخی دیگر مانند نماینده های 
مجلس منتقد این طرح هســتند. از سوی دیگر 
یــک مقام مســئول در وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری کشــور با ابــراز نگرانــی از اینکــه مبادا 
دامنــه این طــرح به تعطیلــی دانشــگاه ها هم 
بینجامد، روز گذشــته در گفت و گو با ایرنا اعالم 
کــرد: »ســازمان محیــط زیســت ایــن اختیــار را 
ندارد که دســتور تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
را بــه ســبب آلودگــی هــوا ارائه کنــد! و ایــن امر 
جــزو اختیارات کمیتــه اضطرار آلودگــی هوا در 

استانداری ها است.«
به گزارش »ایران« ولی واقعیت این اســت 
کــه هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ 19 خرداد 
مــاه ســال جاری بــه موجــب تصویــب نامه ای 
برنامــه  اجــرای  کارگــروه  »تشــکیل  بــرای  کــه 
کاهــش آلودگی هــوای کالنشــهرها« تصویب و 
ابــالغ کــرده ســازمان حفاظت  محیط زیســت 
را موظــف کــرده بــا تشــکیل کارگروهــی دیگــر 
مدیریــت  بســته  ارائــه  و  بررســی  بــه  نســبت 
تقاضای ســفر از قبیل تغییر ســاعات شــروع و 
پایــان کار دســتگاه های موضوع مــاده 5 قانون 
مدیریــت خدمــات کشــوری مصوبــه 1386 و 
کاهش ایام و ســاعات تحصیلی مدارس و ایام 
کاری آن دســته از ادارات که امکانپذیر اســت و 
نیز تغییــر زمان تعمیــرات اساســی واحدهای 

صنعتی از تابســتان به زمســتان اقدام و نتیجه 
را بــه هیأت وزیران ارائه کنــد. ذیل این مصوبه 
همچنین آمده است که مسئولیت این کارگروه 
بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــوده و 
همکاران آن وزارتخانه های آموزش و پرورش، 
راه و شهرســازی، صنعت و معــدن، فرهنگ و 
ارشــاد، علــوم و تحقیقات، کشــور و اطالعات و 
نیــز ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و نیروی 

انتظامی هستند.
از این رو ارائه پیشــنهاد تعطیلی دوهفته ای 
تا یک ماهه مدارس 8 شهر بزرگ کشور نیز در 
راســتای همین مصوبه اخیراً از ســوی سازمان 
محیط زیســت مطرح شــده اســت تا ســالمت 
شــرایط  در  دانش آمــوز  نوجوانــان  و  کــودکان 
پایــداری و وارونگی هوا که عموماً در نیمه دوم 
ســال بســیار اتفاق می افتد، به خطــر نیفتد. در 
همیــن حال معاون رئیس جمهــوری و رئیس 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت دربــاره این 
پیشنهاد که اخیراً در جلسه کارگروه آلودگی هوا 
مطرح شــده، گفته بــود: دولت مصوب ویژه ای 
برای ســال 95 داشــت و یکی از مسائل این بود 
که برای ســال جاری تغییراتی را در ساعات کار 
ادارات و ساعات مدارس و تعطیلی دوهفته ای 
و  کــرده  لحــاظ  ســال  دوم  نیمــه  در  مــدارس 
ســازوکارهایی از ایــن دســت را که شــاید هزینه  

کمتر اما نتیجه بخش باشد را دنبال کنیم.
معصومــه ابتــکار بــا بیــان اینکــه در حــال 
ســطوح  در  پــرورش  و  آمــوزش  بــا  مذاکــره 
مختلف هســتیم به ایســنا گفــت: امیدواریم با 
توجه بــه همکاری های خوبی کــه با آموزش و 
پرورش در بخش هــای مختلف داریم بتوانیم 
در ایــن زمینه نیز برای کالنشــهرها تدبیر کنیم 
تا فرزندانمان در هوای سالم تری تنفس کنند. 
بخصــوص یک بازه 30 تــا 40 روزه را داریم که 

هــوا ســاکن می شــود و ســرد اســت و وارونگــی 
هــوا اتفــاق می افتــد. در ایــن مــدت تهــران یا 
ســایر کالنشــهرها هماننــد دیگــی می شــود که 
درشــان بسته می شــود و هرچه آلودگی هست 
می ماند و راه تبادل هوا بســته شــده و دیگر راه 
فــرار نــدارد. بنابراین بایــد برای ایــن چند روز 
فکــر کــرد. به همیــن دلیل جلســات مــا ادامه 
دارد چون هنــوز به نتیجه قطعی نرســیده ایم 
و ســازمان همچنــان در حال بررســی موضوع 
اســت و امیدواریم هرچــه زودتر در این باره به 
تصمیم برســیم. ابتکار همچنین خاطرنشــان 
کــرد: در این راســتا تعطیالت دوهفته ای، ســه 
هفتــه ای و حتی یک ماهه هم پیشــنهاد شــده 
اســت که باید ببینیم کدام یک از پیشــنهادات 

بیشتر مورد توافق قرار می گیرد.
مخالفت فرمانــــــدار تهران با تـــــــــــعطیلی 

2 هفته ای در سال جاری
فرمانــدار تهــران روز گذشــته در واکنــش به 

طرح تعطیلی ۲ هفته ای مدارس در فصل پاییز 
گفــت: در این برهه، فرصت و زمان برای اتخاذ 
چنین تصمیمی برای سال تحصیلی پیش رو از 
دست رفته است و  باید درباره اجرای احتمالی 

آن در سال های آتی تصمیم گیری کرد.
عیســی فرهادی افزود: به نظــر من اگر ابتدا 
یکی دو ســال این طرح به شــکل آزمایشی اجرا 
شود و سپس درصورتی که نتایج مثبت ارزیابی 
شــد، دربــاره ادامــه اجــرای آن تصمیم گیــری 
بشود، بهتر است. هرچند معتقدم این طرح در 
نوع خود ایده بدی نیست، اما تعطیالت حدوداً 
۴ ماهه مدارس )یک ماه بهار و 3 ماه تابستان( 

به نظر طوالنی است.
استقبال فانی از پیشنهاد ابتکار

وزیر آموزش و پرورش نیز روز گذشته  درباره 
پیشــنهاد تعطیلــی مــدارس در پاییــز در جمع 
خبرنگاران گفت: این پیشــنهاد در ستاد بحران 
آلودگی هوا  اعالم شده است که باید یک کمیته 

مشترک تشــکیل شود که ما اســتقبال می کنیم 
امــا ابهاماتــی همانند اینکــه در چــه تاریخی از 
پاییز مدارس تعطیل شــود و اینکــه آیا آلودگی 
و وارونگــی هــوا قابل پیش بینی اســت که بتوان 
بــر اســاس آن برنامه ریــزی کرد یا خیــر، چیزی 
نمی دانیــم. بنابرایــن نمی توانیــم بــه صــورت 
شــناور مــدارس را تعطیــل کنیم اما از بررســی 
ایــن ابهامات در یک کمیته مشــترک اســتقبال 
می کنیم. علیرضــا کمره ای، مدیرکل آموزش و 
پرورش شــهر تهران نیز گفت: فعاًل اظهار نظر 
شخصی در این باره نمی توانم داشته باشم تا از 

طریق مبادی رسمی موضوع اعالم شود.
پیشــنهاد  بــه  مجلــس  نماینــدگان  واکنــش 

تعطیلی مدارس
تعطیلــی دو هفتــه ای تا یک ماهــه مدارس 
در روزهــای اوج آلودگی هــوا نیز با واکنش هایی 
در بیــن نماینــدگان مــردم مواجــه بــوده  که در 
این میان نماینده مردم اهواز در مجلس شــاید 
اصلی تریــن منتقــد اســت. جــواد کاظم نســب 
بــا فــارس می گویــد: طرح هایــی  در گفت و گــو 
ماننــد تعطیلی یک ماهه مــدارس راهکار حل 
مشــکل آلودگی هوا نیســت و تنها ذهن مردم و 
دانش آموزان را مشوش می کند و این تعطیلی 
رئیــس  معــاون  طــرف  از  کــه  نیســت  حرفــی 
جمهوری مطرح شــود!به اعتقــاد این نماینده، 
اینها راهکارهای اورژانسی هستند باید مسأله را 
ریشــه ای حل کنند، این گونــه نمی توان آلودگی 
هــوا را کنتــرل کرد کــه دانش آمــوزان را چند روز 
تعطیل کنیم اینها جوابگو نیســتند. بهتر است 
مســئوالن همــت کننــد و بــه ســراغ راهکارهای 
اساســی و اصــل مطلــب برونــد. چون بــا  طرح 
این پیشــنهادها دانش آموزان را از لحاظ علم و 
تحصیل به تأخیر می اندازیم و برنامه منسجم 

و خوبی تاکنون انجام نشده است.
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گزارش »ایران« از  واکنش ها  به  پیشنهادی برای  مقابله با آلودگی هوا
اخبار

وزیــر کشــور کــه بــرای شــرکت در اجــالس 
و  پناهنــدگان  گســترده  جابه جایی هــای 
مهاجریــن بــه نیویــورک ســفر کــرده اســت در 
حاشــیه ایــن اجــالس بــا وزیــران دادگســتری 
همچنیــن  و  ارمنســتان  خارجــه  و  ســوئیس 
کمیســر عالی در امور پناهندگان سازمان ملل 

جداگانه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در دیــدار بــا وزیــر دادگســتری ســوئیس گفت: 
میزبانــی مناســب جمهوری اســالمی ایــران از 
مهاجریــن و انجــام اقدامــات کنترلی، موجب 
جلوگیــری از مهاجرت های گســترده این افراد 
بــه ســمت اروپا شــده اســت امــا با ایــن همه، 
کشــورهای اروپایی به وظایف قانونی و تکالیف 
بین المللــی خــود در قبــال کشــورهای مبــدأ و 

پذیرنده عمل نمی کنند.

در ایــن دیــدار وزیــر دادگســتری ســوئیس 
حــوزه  در  کشــور  دو  همکاری هــای  توســعه 
مهاجریــن و تبادل تجربیــات و پیگیری توافق 

در این خصوص را خواستار شد.
همچنیــن در این دیدار که روز سه شــنبه به 
وقت نیویورک انجام شــد، دو طرف بر اجرایی 
شدن نقشــه راه و توافق های رؤسای جمهوری 
دو کشــور، در جریــان ســفر رئیــس جمهــوری 

سوئیس به تهران تأکید کردند.
همچنیــن وزیــر کشــور در دیــدار بــا گرندی 
کمیســر عالی در امور پناهندگان سازمان ملل 
با یادآوری نگرانی ایران از وضعیت و شــرایط 
مهاجریــن غیــر مجــاز کــه مشــکالت فراوانــی 
را بــرای دولــت و مردم ایــران به وجــود آورده 
اســت، اظهارداشت: ســازمان ملل و نهادهای 
بین المللی مســئول، باید به دولت افغانستان 

مهاجریــن  بازگشــت  و  ســاماندهی  بــرای 
بــه کشورشــان کمــک و مســاعدت  غیرمجــاز 

جدی تری کنند.
کمک هــای  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر 
ســازمان ملل بســیار ناچیز و کمتــر از 3 درصد 
خصــوص  در  ایــران  کــه  اســت  هزینه هایــی 

مهاجرین انجام می دهد، افزود: ســازمان های 
بین المللــی مســئول، بایــد در راســتای تأمین 
هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی، آموزشــی و 
غذایی پناهندگان و آوارگان، مسئوالنه تر اقدام 

کنند.
در ایــن دیــدار رحمانــی فضلی بازگشــت 
گروه هــای  بــا  درگیــر  کشــورهای  بــه  امنیــت 
تروریســتی، همچون عراق، یمن، افغانستان 
و  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود  و  ســوریه  و 
معیشــتی آنــان را تنهــا راهــکار واقــع بینانــه 
جابه جایی هــای  و  مهاجــرت  از  جلوگیــری 

برشمرد. گسترده 
کمیســرعالی امور پناهندگان ســازمان ملل 
نیــز گفــت: مشــاهدات من در ســفر بــه ایران، 
نشان داد که نحوه برخورد ایران با پناهندگان، 

یک الگو در جهان است.

کمک های سازمان ملل کمتر از ٣ درصد هزینه های ایران برای مهاجران است

واکنش دبیرانجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران به سخنان وزیرکار

صنفــی  انجمــن  دبیــر  مفیــدی،  بدرالســادات 
اینکــه متأســفانه  بیــان  بــا  ایــران  نــگاران  روزنامــه 
مصاحبــه وزیــر و اظهارنظرشــان در خصــوص وضعیــت انجمــن صنفــی 
روزنامــه نــگاران ایران با وجود توجه و رویکرد مثبت شــان به انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران دو غلط فاحش دارد، تأکید کرد: بنده به عنوان 
دبیــر انجمن صنفــی روزنامه نــگاران با رد ادعاى ایشــان اعالم می کنــم دادگاه، 
انجمــن صنفی روزنامه نــگاران ایران را تعطیل نکرد بلکه با دســتور موقت 
دادســتان وقت و بــدون حکــم دادگاه صالحه در ســاختمان انجمن پلمب 
شــد.مفیدی ادامــه داد:وزارت کار دولــت قبل هــم انجمن صنفــی روزنامه 
نــگاران را منحل نکرد و صرفاً براســاس حکم دیــوان عدالت ادارى که فقط 
شــکایت انجمــن علیــه وزارت کار را رد کرده بود، اعالم کــرد انجمن صنفی 
روزنامــه نــگاران ایــران واجد شــرایط انحالل اســت و این به معنــاى منحل 

شدن انجمن نیست.
وی ادامــه داد:انحــالل انجمــن بنــا براساســنامه خــودش بایــد بــا حکم 
قضایــی دادگاه صالحــه صــورت بگیــرد یــا اعضاى هیــأت مدیــره در موعد 
انتخابــات هیــأت مدیــره و برگــزارى مجمــع را  قانونــی اطالعیــه تجدیــد 
نــداده باشــند یــا مجمع عمومــی فوق العاده تصمیــم به انحــالل بگیرد که 
خوشبختانه هیچ کدام از این سه حالت براى انجمن صنفی روزنامه نگاران 

ایران رخ نداده است.
 علــی ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در گفت وگو با ســایت 
»آفتاب نیوز« در مورد تشــکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و 
مشــکالت این صنف گفته »انجمن صنفی در گذشــته تشکیل شده بود و به 

هر دلیلی دادگاه آن را تعطیل و وزارت کار هم آن انجمن را منحل کرد.«

وزارت علوم ۱۳۳رشته دکترای دانشگاه آزاد 
را مجاز اعالم کرد 

وزارت علوم فهرســت 133 رشته-گرایش جدید مقطع دکترای دانشگاه 
آزاد را که به تصویب این وزارتخانه رسیده است، منحصراً برای ورودی های 

سال تحصیلی 9۶-9۵ و پس از آن مجاز اعالم کرد.
 براســاس فهرســت وزارت علــوم 133 رشــته-گرایش مصــوب دکتــرای 
در گروه هــای علوم انســانی، فنی و مهندســی، علوم پایه، دامپزشــکی هنر و 

معماری و کشاورزی منتشر شده است.
در میــان گروه هــای فوق، گروه علوم انســانی با ۷۴ رشــته - گرایش، فنی 
و مهندســی بــا 3۶ رشــته - گرایــش، گروه علوم پایــه با 13 رشــته - گرایش، 
گــروه دامپزشــکی با ۴ رشــته -  گرایش، گــروه هنرو معماری و کشــاورزی هر 
کدام با 3 رشــته - گرایش به ترتیب بیشــترین رشــته ـ گرایش های گروه ها را 
به خود اختصاص دادند و گروه علوم انسانی با ۷۴ رشته - گرایش بیشترین 
رشــته - گرایش هــای مصوب شــده را به خــود اختصاص داده اســت. تمام 
133 رشــته -گرایش دکترای دانشگاه آزاد اسالمی نیمه دوم شهریور 9۵ به 
تصویــب رســیده اند و تنها بــرای ورودی های جدید ســال تحصیلی جدید و 

بعد از آن کاربرد دارند.

ثبت نام پزشکان داوطلب خدمت رسانی در اربعین حسینی
معــاون عتبات عالیات مرکز پزشــکی حج و زیــارت جمعیت هالل احمر 
اعالم کرد: پزشــکانی که مایل به همکاری با جمعیت هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران در امر خدمت رســانی به زائران اباعبداهلل در اربعین حسینی 
هســتند، حداکثــر تا تاریــخ پنجم مهرماه ســال جاری به پایــگاه اینترنتی این 

مرکز به آدرس www.hmc.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
دکتــر علی حیدری گفت: براســاس مصوبه وزارت کشــور، وظیفه امداد و 
نجات و بهداشت و درمان در ایام اربعین حسینی)ع( در داخل خاک عراق 
بر عهده مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 

ایران گذاشته شده است.

نشســت زمیــن که بــه دلیل ســاخت طرح 
»اطلــس مــال« از 8 ســال گذشــته بــا ایجــاد 
تــرک در کاخ مــوزه صاحبقرانیــه  آغاز شــده 
بــود، به جــان کاخ نیاوران افتــاد وبخش های 
دیگر آن هم ترک خــورد. به گزارش روزنامه 
ایران رســانه ها وضعیت کاخ نیاوران را شبیه 
»تخــت جمشــید« می داننــد که فرونشســت 
هــا تــا لــب صفــه اصلــی آن آمــده اســت بــا 
وجــود ایــن همچنان در 100 متــری آن مجوز 
حفــر چاه عمیــق داده می شــود. اطلس مال 
حریــم ثبت ملی شــده کاخ را شکســته اســت 
رئیــس  رئوفــی،  رحمــت اهلل  کــه  آن طــور  و 
مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیاوران هشــدار 
می دهــد اتفاقــات بد در حــوزه کاخ به همین 
نشســت ها محدود نمی شــود و ممکن اســت 
اتفاق بدتری بیفتد. معــاون میراث فرهنگی 
ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و 
گردشــگری  کشــور نیــز پیشــتر دربــاره تهدید 
کاخ  وبازدیدکننــدگان  گردشــگران  جــان 
نیاوران براثر این نشســت ها هشدار داده بود.

ســال  هشــت  حــدود  از  رئوفــی  گفتــه  بــه 
پیش ســاخت طــرح »اطلس مال« در پشــت 
مجموعه تاریخی نیاوران آغاز شد، مسئوالن 
این طــرح از زمــان برداشــتن نخســتین قدم 
برای این کار باید از ســازمان میراث فرهنگی 
اســتعالم می گرفتنــد، زیرا ایــن کار در عرصه 
و حریم کاخ در دســت انجــام بود، اما اتفاقی 

رخ نداد.
وضعیــت  طــرح  ایــن  اینکــه  بیــان  اوبــا 
ســطحی  آب هــای  و  ژئوفیزیــک  ژئوتکنیــک، 
و زیرزمینــی منطقــه را تحت تأثیــر قــرار داده 
و آنهــا را بــه هــم زده اســت، می گویــد: »در 
ایــن شــرایط در اینکه این اتفــاق باعث وقوع 
ایــن ترک هــا شــده اند شــکی نیســت، حتــی 
همــه  کارشناســانی کــه در طــول ایــن مــدت 
دعــوت کرده ایــم تا تمامــی اتفاقات گذشــته 
تــا امــروز در منطقه را بررســی کننــد، همگی 
متفق القولند که یکی از عوامل نشســت زمین 

و  صاحبقرانیــه  در  ترک هــا  برخــی  ایجــاد  و 
بخش هایی از مجموعه کاخ نیاوران ســاخت 

این طرح بوده است.«
درویــش«  »محمــد  هــم  ایــن  از  پیــش 
آموزش هــای  مدیــرکل  و  بیابــان  کارشــناس 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  مردمــی 
کشــور در گفت و گــو بــا روزنامــه ایــران علــت 
نشســت های مکرر تهران را ســاخت و ســاز در 
شهر و آسفالت کردن مسیرهای دره رودخانه 
و مســدود کــردن راه های تغذیــه آب های زیر 

بود. زمینی دانسته 
بــا وجــود ایــن رئوفــی می گوید: »هنــوز به 
صــورت علمــی و قطعــی ایــن قضیــه اعالم 
نشــده و بــرای همین از یک شــرکت مشــاوره 
بــه کار  بــا هــدف بررســی وضعیــت دعــوت 
کرده ایم. «»رئوفی« با اشــاره به پیشنهاد این 
شرکت کارشــناس مهندســی مبنی بربررسی 
وضعیــت منطقــه، می گویــد: ایــن مطالعات 
نیازمند تأمین اعتبار زیادی اســت، چون نیاز 
به گمانه زنی های زیاد و آزمایش هایی اســت 
که نشــان دهند چــه اتفاقی در حال رخ دادن 
اســت، بنابرایــن تا به صورت قطعی بررســی 

نشــوند، نمی توان به صــورت علمی روی آن 
حرفی زد.

ایــن درحالــی اســت کــه پیشــتر »محمــد 
حســن طالبیــان« معــاون میــراث فرهنگــی 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری کشــور دلیــل تعطیلــی کاخ مــوزه 
را  آن  در  موجــود  ترک هــای  و  صاحبقرانیــه 

فعالیت اطلس مال دانســته است.
ژئوفیزیــک،  گــــــــــــوید:»مطالعات  اومــی 
از  و  گرفــت  صــورت  ســازه  و  ژئوتکنیــک 
بررســی علــت آن در بحــث  بــرای  مشــاوری 
در  کــه  گرفتیــم  کمــک  زیرزمینــی  هــای  آب 
مطالعــات مقدماتــی متوجــه لغــزش زمیــن 
در آن شــدیم.«به گفته او، کارشناســان در این 
مطالعــات متوجه شــده اند قنات هایــی که زیر 
کاخ صاحبقرانیــه قــرار گرفتــه اســت بــه یــک 
مجتمــع به نام اطلس مال می رســد که گودی 
حدود 40-30 متری برداشت کرده و تمام آب 
ها پشــت کاخ مسدود شــده و جاری شدن آب 
ها باعث شســتن زمین شــده و تأثیــر زیادی بر 

افزایش سرعت لغزش زمین داشته است..
به گفته طالبیان، سازمان میراث فرهنگی 

شــکایت کرده تا ایــن طرح را متوقــف کنند و 
وضعیــت آن و آب هــای زیرزمینی مشــخص 

شــود که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد.
ســاخت طــرح اطلس مــال و تخریب کاخ 
نیاوران باعث موضع گیری اعتراضی شــورای 

عالی معماری و شهرســازی شده است.
بــرای  ایــران  روزنامــه  تالش هــای  البتــه 
گفت و گو با »حســین آبادی« مســئول میراث 
مانــد.  بی نتیجـــــــه  شــمیرانات  فرهنگــی 
اطلــس مــال در حریــم کاخ نیــاوران ســاخته 
شــده اســت وعالوه بر آن حریــم منظری آن 
را هم شکســته است.حســین آبادی در پاسخ 
بــه این ســؤال خبرنــگار ما که در این ســال ها 
از  جلوگیــری  بــرای  قانونــی  اقدامــات  چــه 
فعالیــت اطلــس مال انجام گرفتــه می گوید: 
»مجموعه کاخ های ســعدآباد ونیاوران ملی 
هســتند و بــه خاطر درجه واهمیــت آنها باید 

در سطح اســتان وکشوری پیگیری شوند.«
ســال ها  ایــن  در  حتمــًا  او  گفتــه  بــه 
فعالیت هایی بــرای جلوگیری از تخریب کاخ 
نیــاوران انجام گرفتــه اما باید دربــاره آنها از 

میراث فرهنگی تهران و اســتان پرسید.

 »اطلس مال« فرونشست را به جان کاخ نیاوران انداخت

تعطیلی 2 هفته ای مدارس، آری یا نه؟

حریق ساالنه 
۱5 هزار هکتار از جنگل ها 

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و حمایــت 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور گفــت: ســاالنه 1۵ هــزار هکتــار از 
اراضــی جنگلــی در کشــور طعمه حریق 

می شوند.
بــا  گفت وگــو  در  افراســیابی  بهمــن 
جنگلــی  عرصه هــای  در  افــزود:  ایســنا، 
کشور نظیر زاگرس ۴۲۷ کیلومتر، شمال 
1۷9 کیلومتــر و در ارســباران 1۵ کیلومتر 

کمربند حفاظتی ایجاد می شود.
وی ادامــه داد: تصمیــم گرفته شــده 
و  جنگل نشــین  خانــوار  5هــزار  بــرای 
ســوخت  طبیعــی  منابــع  بهره بــرداران 
جایگزیــن تعریــف شــود و حفاظــت 1۲ 
میلیــون هکتــار از عرصه هــای جنگلی و 

مرتعی را به خود مردم واگذار کنیم.
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و حمایــت 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور یادآور شــد: یکی از اتفاقاتی که به 
دالیــل مختلــف در عرصه هــای جنگلی 
رخ می دهــد حریق اســت و بیــش از 9۵ 
درصد آتش ســوزی ها غیرعمدی است. 
ســاالنه به طور متوسط 1۵ هزار هکتار در 
کل کشــور از عرصه هــای جنگلی طعمه 
حریق می شــوند؛ چوپانان، گردشــگران، 
شــکارچیان و  سیگار گردشگران از جمله 
این عوامل هستند.افراســیابی بیان کرد: 
عمــده حریق ها طی پنج ســال نخســت 
داده  رخ  زاگــرس  رویشــگاه  در  امســال 
البتــه دفعــات حریــق زیــاد امــا ســطح 

خسارت دیده شده کم بوده است.

مدیرعامل بیمه سالمت کشور:
تصمیمات نظام سالمت باید 
بر اساس اطالعات و شواهد 

اتخاذ شود
کشــور  ســالمت  بیمــه  مدیرعامــل   
گفــت: تصمیمــات مــا بایــد مبتنــی بــر 
باشــد،  ســالمت  شــواهد  و  اطالعــات 
نبایــد از تصمیم گیــری هوشــمند بــرای 

مداخالت هوشمندانه غافل شویم.
نخســتین  در  کبیــر،  محمدجــواد   
اطالعــات  فنــاوری  ملــی  همایــش 
ســالمت در تبریز اظهــار امیــدواری کرد: 
فارغ التحصیالن رشــته فناوری اطالعات 
دوره  هــای  گذرانــدن  از  پــس  ســالمت 
آموزشــی وارد بازار کار شــوند و این رشته 
بر اســاس محتــوا و اهدافی که پیش  بینی 
شــده اســت جزو رشــته  های کاربردی در 

زمینه بهداشت و درمان باشد.
بــرای  را  مفاهیــم  بایــد  افــزود:  وی 
خودمــان روشــن کنیــم و راه  حل هایی در 
راســتای بهینه ســازی هزینــه بــا مفاهیم 
فناوری اطالعات ســالمت تعریف کنیم.

وی اضافــه کــرد: بهــره وری در زمــان هم 
نکته مهمی اســت و آنچه به برنامه های 
مــا آســیب می  زند نبــود مدیریــت زمان 
بوده و امروزه نیازمند اســتفاده از فناوری 
بهبــود  را  آن  تــا  هســتیم  روز  اطالعــات 

ببخشیم.

توضیح شهرداري منطقه 22 تهران 
به یك گزارش

در پي درج گزارشــي با عنوان »قطع صدها اصله 
درخــت در پارك جنگلي چیتگر توســط شــهرداري 
تهران« مورخ 95/6/۲0 در صفحه ۷ روزنامه ایران، 

شهرداري تهران جوابیه اي ارسال کرده است که در پي مي آید:
در وهلــه نخســت باید دلیل خســارات وارده به درختان بوســتان چیتگر 
مــد نظــر قــرار گیــرد کــه در واقع شــروع آن ســرماي بي ســابقه زمســتان در 
ســال 1386 بــود که باعث یــخ زدن آوندها و انســداد آونــدي و ایجاد تنش 
مضاعــف در گیاهــان این بوســتان اســت و مســلمًا غیــر قابل انــکار خواهد 
بود که خشکســالي و کمبود  آب نیز بالیي فراگیر اســت و ربطي به عملکرد 
شــهرداري تهــران نــدارد و خشکســالي در ســالیان اخیر باعــث پایین رفتن 
ســطح آب چاه ها و کم شــدن دبي آب در این بوســتان شــده اســت و در پي 
آن شــیوع آفات درجه دو سوسك پوســت خوار و چوب خوار که بنابر اظهار 
کارشناســان کنترل آن بســیار مشــکل و تقریبًا کنترل ناشــدني اســت و نکته 
بعــدي که بســیار حائز اهمیت اســت کاهــش حقابه بوســتان چیتگر از 400 
لیتر در ثانیه به 150 لیتر توســط ســازمان آب و دســت آخــر اینکه همکاران 
ارجمند در ســازمان آب به خاطــر بدهي اقدام به قطع آب بوســتان چیتگر 
کردنــد و واقعــًا جاي ســؤال از نویســنده محتــرم آن روزنامه وجــود دارد که 
بوستان 950 هکتاري چیتگر با عمري بیش از 50 سال آیا جزو سرمایه هاي 
ملــي کشــور نیســت؟ نویســنده عزیــز چــرا قطــع شــدن آب بوســتان را کــه 
بیشــترین ضربــه را بــه درختان زده نادیــده گرفته؟ آیا قطع کــردن آب این 
بوســتان بنا به پرداخت نشــدن قبض آب مي تواند دلیل موجهي باشــد؟ و 
این در صورتي اســت که شــهرداري در مواردي داراي طلب از آنان اســت و 

پیشنهاد تهاتر را نیز دوستان نپذیرفته اند.
متأســفانه ما درمواردي شــاهد هســتیم که همــکاران عزیــز در اداره برق 
به دلیل پرداخت نشــدن وجه برق براحتي برق بوســتان را قطع مي کنند، به 
هر شــکل مســائل في مابین ســازمان ها همیشه وجود داشــته و معمواًل هم 
حل مي شــود ولــي آیا تبعات قطــع آب و برق بوســتان ها نیــز براحتي قابل 
برگشــت اســت؟ آیــا اداراتي همچــون آب و بــرق در جهت خدمت رســاني 
بــه عمــوم مــردم نقشــي ندارنــد؟ و آیــا بهتر نبــود که نویســنده محتــرم در 

این خصوص از ادارات مذکور این موضوع را پیگیري مي کرد؟
شــهرداري منطقــه ۲۲ در راســتاي حفــظ و حراســت از درختان بوســتان 
چیتگــر، 40  هکتــار از اراضي فاز غربــي را به صورت پایلــوت آبیاري قطره اي 
کرده و 4 عدد مخزن بتني ذخیره آب در هر دو فاز ساخته و در جهت مبارزه 
بــا آفات نیــز از تلــه فرموني، پخــش روغن ســیترال )گیاهــي( روي درختان 
درکانون هــاي آلوده اقدام کرده اســت و افــزون برآن حــدود 160 هزار اصله 
درختچه از انواع ارغوان و زرشــک و 5 هزار اصله بلوط در فاز غربي در ســال 
گذشــته جایگزین درختان خشــک کرده اســت و هماهنگي الزم با ســازمان 
بوســتان ها و فضاي سبز تهران جهت کاشت 50 هزار اصله درخت با بن باال 
جایگزین درختان خشك شده در فصل مناسب به عمل آمده است، اضافه 
مي شود که جهت آبیاري در نقاطي که الزم بود از تانکر نیز استفاده مي شود.

در پایــان متذکر مي شــود که شــهرداري تهران بنا بر وظیفــه ذاتي نهایت 
تالش خود را براي حفظ و نگهداري فضاي سبز انجام مي دهد ولي در این گونه 
موارد الزم است که سایر دستگاه های ذیربط نیز مساعدت الزم را در راستاي 

ارائه خدمات مطلوب با شهرداري تهران داشته باشند.

بازتاب
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