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بنيامين نتانياهو، 3 روز پيش از نقش�ه جديد رژيم 
صهيونيس�تي عليه ايران رونمايي ك�رد. او كه در 
سخنراني هاي متعددش در سال هاي اخير از ايراد 
انواع اتهامات به اي�ران ابايي نداش�ته حاال به نظر 
مي رسد اس�تراتژي جديدي را در دستور كار قرار 
داده است. انگش�ت گذاشتن بر يكي از بحران هاي 
اجتماعي ايران. نخس�ت وزير رژيم صهيونيستي 
مدعي اس�ت ك�ه مي خواهد ب�ه ايراني�ان دانش 
مديري�ت آب و فناوري هاي جدي�د را هديه كند. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي از همان ساعات اوليه 
انتش�ار اين ويدئو با ي�ادآوري تناقض هاي متعدد 
در سياس�ت هاي نتانياهو و رژيم تحت مديريتش 
با س�خنان او به مثابه طنز برخورد كردن�د. اما روي 
ديگر سكه سياست هاي داخلي ايران است. اينكه 
مديران ارشد كشور براي برمال كردن نقشه جديد 
صهيونيس�ت ها و بهب�ود مديريت مناب�ع آب چه 
نقشه راهي روي ميز دارند؟ عيسي كالنتري، رييس 
سازمان حفاظت محيط زيس�ت ايران در گفت وگو 
با »اعتماد« مي گويد كه ادعاه�اي نتانياهو را نبايد 
جدي گرفت و به ج�اي آن سياس�تگذاران بايد بر 
اجراي اصالح�ات در مديريت مناب�ع آب در ايران 
تمركز كنن�د. كالنتري به صراحت چن�د بار تكرار 
مي كند كه ناكام ماندن دش�من براي ايجاد بحران 
اجتماعي و ش�كاف در ايران در گرو وحدت رويه و 

اراده سياسي براي كاهش مصرف آب است. 

  ارزيابي تان از انتشار ويدئوي اخير كه نخست وزير 
رژيم صهيونيس�تي در آن درباره مساله آب ايران 
حرف زده چيست. آيا مي ش�ود گفت كه اين رژيم 

با تشخيص يكي از بحران هاي اجتماعي ما و ارايه 
پيش�نهادهاي ظاهرا خيرخواهانه قص�د دارد در 

كشور شكاف اجتماعي ايجاد كند؟
من در اين باره يكي دو روز پيش اظهارنظر كردم. به نظر 
من اظهارات نتانياهو كم ارزش تر از چيزي اس��ت كه قرار 
باشد ما براي جواب دادن به آن وقت بگذاريم. روشن است 
اين اظهارات از سر دلسوزي نيست و چون ديده اند كه ما 
با مساله كم آبي روبه رو هستيم رفته اند سراغ اين موضوع 
تا به خيال خودش��ان به ما ضربه بزنند اما اگر ما خودمان 

در كشور درست عمل كنيم 
برنامه هاي دش��منان ناكام 
مي ماند. نتانياه��و با طراحي 
اي��ن قبي��ل س��ناريوهاي 
نمايش��ي هيچ غلطي عليه 
امنيت ملي ما نمي تواند انجام 
بدهد. اما شرطش اين است 
كه در داخل براي حل بحران 
كم آب��ي اراده و اتحاد كافي 
داشته باش��يم. نتانياهو يك 

غلط اضافي كرده ما نبايد در دام او گرفتار شويم. 
  نتانياه�و در اي�ن ويدئ�و ادعا ك�رده ك�ه رژيم 
صهيونيستي حاضر است دانش و فناوري مديريت 
آب را در اختيار مردم ايران قرار دهد. اگر بخواهيد 
واقع بينانه و با صراحت پاس�خ دهيد، ما در زمينه 
دانش مديري�ت آب و فناوري مرتبط چه وضعيتي 
داريم. آي�ا بحران كم آبي ما به دلي�ل فقدان دانش 

است؟ 
به نظر من ما در كشور پتانسيل علمي كافي را براي حل 
مساله آب داريم و با كش��ورهاي توسعه يافته دنيا فاصله 
معناداري نداريم. يعني مي خواهم بگويم مشكل ما نبود 
دانش نيست بلكه ما از نبود اراده سياسي قوي براي اجراي 

تصميم هاي ب��زرگ رنج مي بريم و اي��ن هم يك موضوع 
داخلي است و ربطي به بيگانگان ندارد. يعني اگر خودمان 
عقالني عمل كنيم پاي��داري س��رزمين مان را تضمين 
مي كنيم. بايد تصميم هاي بزرگ بگيري��م و خودمان را 
با شرايط كم آبي تطبيق بدهيم. دولت در اين راه مصمم 
اس��ت اما كار دولت به تنهايي نيست ملت و مجموعه قوا 
بايد براي اجرايي ش��دن اين تصميم هاي بزرگ متحد و 

هماهنگ عمل كنند. 
  يعني اگر همين امروز آن اراده سياس�ي مد نظر 
شما شكل بگيرد ما توان 
فن�ي ايج�اد چرخه هاي 
و  تصفي�ه  و  بازياف�ت 

امثالهم را داريم؟ 
فناوري ه��اي نوي��ن چيزي 
نيس��ت كه فقط در انحصار 
رژيم صهيونيس��تي باش��د 
همه دنيا به اي��ن فناوري ها 
دسترس��ي دارند خود ما هم 
در كش��ور بسياري ش��ان را 
داريم اما بايد اراده اي وجود داشته باشد كه برويم و هزينه 
كنيم. مساله ما سياست هاي پوپوليستي است كه بايد از 
آن دست بكشيم. اگر ما بر مبناي توان اكولوژيك كشور آب 
مصرف كنيم هيچ تهديدي متوجه مان نخواهد بود. ما در 
حال حاضر 100 درصد منابع تجديدپذيرمان را استفاده 
مي كنيم و بيالن مصرف آب در كشور منفي 20 ميليارد 
مترمكعب است. در كشورهاي توسعه يافته فقط 40 تا 45 
درصد منابع تجديدپذيرشان را استفاده مي كنند. براي ما 
روشن است كه بايد تصميم بگيريم ظرف يك مدت معين 
مثال در 6 س��ال مصرف منابع تجديدپذير را به 60 درصد 
كاهش دهيم. اجرايي شدن چنين تصميمي در وهله اول 

نيازمند اراده سياسي قوي است. 

  در اين دو، سه روزي كه ويدئوي اظهارات نتانياهو 
منتشر شده عده اي از منتقدان سياسي دولت در 
شبكه هاي اجتماعي سياست هاي دولت را مسبب 
اين اتفاق مي دانند. آنها اينگونه استدالل مي كنند 
كه در كشور ما اصال با بحران كم آبي روبه رو نيستيم 
و ع�ده اي در دولت هم ص�دا با بيگان�گان »القاي 

بحران« مي كنند. در اين باره چه نظري داريد؟
طبيعي است. مخالفان دولت مي خواهند سر به تن دولت 
نباشد. آنها همه چيز را سياه نشان مي دهند. صفر تا صد 
برجام را بد جلوه مي دهند. FATF  را بد جلوه مي دهند و 
عليه اش موضع مي گيرند. ما كه نبايد مبناي اقدامات مان 
حرف هاي مخالفان دولت باش��د. دولت سياس��ت هاي 
منطقي خودش را پيش مي برد. كساني كه اين حرف ها 
را مي زنند يا كم اطالع اند يا اينكه عامدانه مي خواهند اين 
ماجرا را دستاويزي براي حمله به دولت قرار دهند. البته 
اينكه عده اي در كش��ور راه بيفتند و به اين و آن برچسب 
بزنند و بگويند فالني خادم اس��ت يا خائ��ن چيز تازه اي 

نيست. 
 حاال كه رژيم صهيونيس�تي در نقش�ه جديدش 
بطور مشخص روي يكي از مسائل اجتماعي ايران 
دس�ت گذاش�ته چقدر احتمال دارد اين كار آنها 
موجب شود در داخل از اين بعد شاهد پنهان كاري 
مس�ووالن درباره واقعيت هاي بحران آب باش�يم 
با اين توجيه كه ممكن اس�ت مورد سوءاس�تفاده 

دشمنان قرار بگيرد؟ 
دست نتانياهو براي همه دنيا رو است و اصال نبايد خودمان 
را مشغول صحبت هاي او كنيم. دليل نمي شود واقعيت ها 
را كتمان كنيم و بگوييم ما مشكل نداريم. بحران كم آبي 
چيزي نيس��ت كه بش��ود آن را پنهان كرد ي��ا گفت كه 
درباره اش كس��ي حرف نزند. االن مردم شهرهايي مانند 
اصفهان و مش��هد و جاهاي ديگر از نزديك اين مشكل را 

گروه اجتماعي| مجتبي يزداني، معاون خدمات 
ش��هري ش��هرداري تهران ب��ا بيان اينك��ه جهت 
تس��هيل در تردد نمازگ��زاران عزيز و س��اماندهي 
پاركينگ هاي اط��راف مصلي جلس��ات متعددي 
با حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران برگزار ش��ده اس��ت و در اين راس��تا از تمام 
ظرفيت هاي الزم بهره خواهيم گرفت، اظهار كرد: 
براي اين منظور450 دس��تگاه تاكس��ي ون در 5 
مسير تعيين ش��ده و داخل مصلي به شكل رايگان 
به جابه جاي��ي نمازگزاران خواهن��د پرداخت.  وي 
در ادامه با اش��اره به اينكه ش��ركت اتوبوسراني نيز 
با اختصاص 763 دس��تگاه اتوبوس در 21 مبدا به 
خدمات رس��اني به نمازگزاران خواه��د پرداخت، 
گفت: 90 دس��تگاه اتوبوس دوكابي��ن در ميادين، 
پايانه ه��ا و مح��الت منتخب ب��ه منظ��ور انتقال 
نمازگ��زاران به مصلي و برگش��ت آنان ب��ه مبادي 
اوليه )21 مبدا( مس��تقر خواهند شد. ضمنا 180 
دستگاه اتوبوس تك كابين نيز به ارگان ها، مساجد 

و س��تاد اقامه نماز جمعه اختصاص يافته اس��ت و 
210 دس��تگاه اتوبوس دو كابين هم از ش��ب قبل 
روزعيد فطر در محل پيش بيني ش��ده دپو و بعد از 
اتمام نماز عيد سعيد فطر به جابه جايي نمازگزاران 
مي پردازن��د. در همين راس��تا نيز 283 دس��تگاه 
اتوبوس هم در 15 خط عب��وري از معابر پيراموني 
مصلي ب��ه خدمات رس��اني مي پردازن��د.  يزداني 
اضافه ك��رد: متروي ته��ران نيز ب��ا كاهش هدوي 
خط يك به 4 دقيقه از س��اعت 5:30 صبح روز عيد 
س��عيد فطر تا پايان م راس��م به صورت رايگان در 
تمامي خطوط به خدمات رس��اني ب��ه نمازگزاران 
مي پردازد.  وي با اش��اره به اينكه به منظور هدايت 
مسير نمازگزاران جهت اس��تفاده از پاركينگ ها و 
سامانه هاي اتوبوسراني و تاكس��يراني و... بنرهايي 
توس��ط مناط��ق 6، 7 و 3 نص��ب و هماهنگي هاي 
الزم ب��ه منظ��ور اس��تفاده حداكث��ري از ظرفيت 
پاركينگ ه��اي اطراف مصلي جهت وس��ايل نقليه 

شخصي نمازگزاران انجام شده است.

 س�ميه قنب�ري| »ش��هرداري اصفهان تاكنون هيچ 
مجوز قانوني براي فعاليت در پهنه اكولوژيك و باستاني 
كوه صفه و قلعه ش��اهدژ دريافت نكرده و همه اقدامات 
انجام شده در آنجا كه جزو اراضي ملي و خارج از محدوده 
شهر اصفهان اس��ت؛ فاقد مجوز و غيرقانوني است«. اين 
تمام پاس��خ حجت اهلل غالمي، مديركل راه و شهرسازي 
استان اصفهان به تخلفات آشكار شهرداري در كوه صفه 
است. تخلفاتي كه بنا بر آيين نامه اجرايي ماده )33( قانون 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، 
فصل هش��تم ماده )30( وزارت مس��كن و شهرسازي، 
ناظر عالي در رعايت ضوابط شهرسازي است و در صورت 
مشاهده تخلف بايد آن را پيگيري و حتي به مراجع قضايي 
اعالم كنند. قانوني كه گويا مانند بسياري ديگر از قوانين 
براي اجرا نكردن نوشته شده است. همچنين طبق ضوابط 
طرح تفضيلي مصوب 1372 براي منطقه صفه كاربري 
پارك كوهستاني تعريف شده و هرگونه ساخت وساز در 
آن ممنوع است. اداره كل راه و شهرسازي استان از ابتدا بر 
اين اقدامات خالف قانون چشم بسته و احتماال جز ارسال 
يكي دو اس��تعالم اقدام ديگري انجام نداده است. چرا كه 
اگر مجوزي صادر شده بود اداره راه و شهرسازي به عنوان 
يكي از اعضاي ش��وراي برنامه ريزي استان بايد از چند و 
چون اطالع كامل داشته باش��د. گويا مديران تازه نفس 
و مدافعان حقوق شهروندي در ش��هرداري اصفهان هم 
ترجيح داده اند مسير مديران قبلي را ادامه دهند. هرچند 
در كالم خود را قانون مند و مدافع حقوق شهر و شهروندي 
معرفي مي كنند. به طور نمونه قدرت اهلل نوروزي، شهردار 
حقوقدان و اصالح طلب اصفهان در بيس��ت و هفتمين 
نشس��ت »اصفهان فردا« در جمع فعاالن محيط زيست 
اصفهان گفت: »طبق اصل 50 قانون اساس��ي توس��عه 
اقتصادي كه منجر به تخريب محيط زيست شود، ممنوع 
است«؛ اما گويا طبيعت كوه صفه از اين قانون مستثني 

اس��ت و ش��هرداري سال ها 
ب��ا راه ان��دازي تله كابي��ن، 
كافي ش��اپ،  رس��توران، 
تردد تاكس��ي ت��ا ارتفاعات 
و... ك��وه صف��ه و ش��اه دژ 
اصفه��ان را تخري��ب كرده 
اس��ت. منطقه اي استثنايي 
و غيرقابل جايگزين و داراي 
ارزش هاي هويتي، تاريخي 
و طبيعي ك��ه قابليت ثبت 
مل��ي دارد؛ اما به دليل قصور 
س��ازمان مي��راث فرهنگي 
تاكن��ون اين مه��م محقق 
نشده است. هرچند كه ثبت 

ملي هم نمي تواند كوه صفه را از آس��يب توسعه  ناشيانه 
مديريت ش��هري در امان نگه دارد.  ب��ه گفته »فريدون 
الهياري« مديركل ميراث فرهنگي استان اين سازمان از 
سال 95 تاكنون در حال تدوين حريم شاه دژ و صفه است 
تا امكان اجرايي ضوابط آثار تاريخي بر آن فراهم ش��ود. 
در حالي الهياري با خوش بيني به رعايت حريم س��خن 
مي گفت كه در همان مقطع زماني ش��هرداري اصفهان 
در حال س��اخت خيابان آقا نجف��ي در فاصله 50 متري 
مسجد شيخ لطف اهلل و در حريم ميدان نقش جهان بود. 
خياباني كه طبق معمول بدون مجوزه��اي الزم و تاييد 
شوراي عالي معماري و شهرس��ازي احداث آن آغاز شد. 
جدي ترين دفاع سازمان ميراث سازمان ميراث فرهنگي 
از قلعه شاه دژ در اقامه شكايتي خالصه  شده كه از سه سال 
پيش تقريبا مسكوت باقي مانده است. اخيرا علي معيني، 
مديرعامل شركت توسعه گردشگري سپاهان وابسته به 
شهرداري اصفهان در اظهارنظري اعالم كرد: »ديگر امكان 
حذف كامل تله كابين با توجه به هزينه هايي كه از جيب 

مردم انجام شده است وجود 
ندارد و آس��يبي كه خط دو 
تله كابي��ن مي توانس��ته به 
ش��اه دژ وارد كند ديگر اتفاق 
افتاده و در حال حاضر آنچه 
به منظ��ر مجموعه طبيعي 
آس��يب  صف��ه  تفريح��ي 
مي زند دكل ه��اي ارتباطي 
و مخابراتي اس��ت«. در واقع 
معين��ي تخلف��ات را ناديده 
گرفته و تنها وجود چند دكل 
را عامل تهديد ب��راي كوه و 
قلعه ساساني شاه دژ مي داند. 
اين اظهارنظر در حقيقت مهر 
تاييدي است بر عزم جدي ش��هرداري تا به فعاليت هاي 
غيرقانوني در صفه ادامه دهد. طبق پيگيري هاي صورت 
گرفته رييس شوراي ش��هر و شهرداري اصفهان تاكنون 
به استعالم هاي بازپرس و ديوان محاس��بات درباره كوه 
صفه جواب نداده اس��ت. در مقابل هس��تند دوستداران 
اصفهان و فعاالن مدني كه با طرح شكايت و پيگيري هاي 
متعدد در صدد احقاق حق و پاكسازي ساخت و سازهاي 
غيرقانوني از عرصه تاريخي و طبيعي كوه صفه هستند. 
»احس��ان رعنايي« فعال محيط زيس��ت درباره آخرين 
اقدامات صورت گرفته در پرونده صفه مي گويد: موضوع 
ساده و قابل اجرا است براي حفظ كوه صفه و قلعه شاه دژ 
بايد تمامي ساخت و سازها پاكسازي و دست شهرداري 
از دخالت و خودس��ري در كوه كوتاه ش��ود. طي دو سال 
گذشته به دفعات مسووالن شهر و استان به طور كامل در 
جريان تخلفات انجام شده در كوه صفه قرار گرفتند و از 
امسال، پيگيري نهادهاي مدني به منظور اطالع رساني و 
آگاهي نهادهاي فرادستي نظام جمهوري اسالمي ايران 

متمركز شده است. به عنوان نمونه، گزارش سهل انگاري 
مديران شهر و استان به بازرسي و هيات تخلفات وزارت 
كشور ارايه شده اس��ت. رعنايي همچنين ادامه داد: قرار 
نيست مسووالن اصفهان چند ماه پاس��خ ده ها تماس و 
پيام فعاالن محيط زيست و فعاالن مدني را ندهد اما در 
مقابل از فاجعه اي به نام پروژه هتل هما در كوه صفه دفاع 
كنند! قرار نيست شوراي شهر اصفهان پاسخگويي به 
نامه ده ها باستان ش��ناس فرهيخته پيرامون شاهدژ را 
از عملكرد سازمان نوس��ازي تفحص نكند، قرار نيست 
شهردار در فرانسه براي حفظ محيط زيست جهان تز 
بدهد و نسبت به كوه خواري در شهر خودش بي تفاوت 
باشد. اگر تاريخ و طبيعت اصفهان براي شان مهم نيست 
جاي خود را به مسووالن شايسته تري بدهند. اين فعال 
محيط زيس��ت با بيان اينكه مسووليت سالمت و جان 
شهروندان بر عهده شهرداري است، گفت: دخالت هاي 
خودسرانه در پيكر كوه صفه سبب شده تا افراد ناوارد را 
به ارتفاعات بكشانند؛  لذا خانواده قربانيان بايد شكايت 
كنند و ما هم اخي��را موضوع را در دادس��تاني مفصل 
مطرح كرده و در حال پيگيري هستيم. رعنايي با اشاره 
به پيگيري هاي انجام ش��ده از سوي ديوان محاسبات 
كش��ور گفت: تاكنون ش��هرداري اصفهان به استعالم 
ديوان محاس��بات براي هزينه پروژه ه��اي كوه صفه و 
واگ��ذاري اراضي ملي براي هتل س��ازي پاس��خ نداد و 
درنتيجه پرونده اي براي اين موضوع تشكيل و موضوع 
از طريق داديار پرونده در حال پيگيري است. همچنين 
در كميسيون اصل نود مجلس نيز شكايتي درباره صفه 
اقامه ش��ده و قرار اس��ت گروهي از اين منطقه بازديد 
داشته باشند. رعنايي با اشاره به ش��كايت حدود هزار 
شهروند به شوراي حفظ حقوق بيت المال كشور تصريح 
كرد: اخيرا كارشناس پرونده تعيين و معاون دادستان 

كل كشور مستحضر شده است. 

گروه اجتماعي| محسن هاشمي، رييس شوراي 
ش��هر تهران ديروز و درحاش��يه جلس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران در مورد س��خنان اس��تاندار مبني بر 
كلنگ زني س��اختمان پالس��كو در عي��د فطر در 
جمع خبرنگاران گف��ت: مالك پالس��كو كه بنياد 
مس��تضعفان اس��ت براي آنكه اين ملك را دوباره 
بسازد خواسته هايي را مطرح كرده كه پاسخگويي 
به آن خواس��ته ها مشكل اس��ت. ضمن اينكه اين 
موضوع كامال مربوط به بنياد اس��ت و از آنجايي كه 
اين ملك متعلق به يك ارگان اس��ت اين موضوع را 

از صاحب ملك و نه شهرداري بپرسيد. 
رييس ش��وراي ش��هر ته��ران در مورد س��رانجام 
برگزاري نمايشگاه الكامپ در محل نمايشگاه هاي 
بين المللي گفت: قرار نيس��ت كه نمايش��گاه هاي 
پرمخاطب در داخل ش��هر تهران برگزار شود و من 
با رييس نمايش��گاه بين المللي صحبت كردم و وي 
اعالم كرد كه اين نمايش��گاه از آنجاي��ي كه كامال 
تخصص��ي ديده ش��ده و فقط ش��ركت هاي ايراني 

هستند به مانند گذشته پرمخاطب نيست. 
وي در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه عنوان ش��ده 
نمايندگان 17 كش��ور در الكامپ شركت مي كنند 
به شوخي گفت: اينكه خوب اس��ت ما حدود 200 
كش��ور داريم و ح��اال حض��ور 17 كش��ور چيزي 

نيست و ش��ايد يكي از دس��تاوردهاي تحريم عدم 
حضور كش��ورهاي خارجي در نمايش��گاه ها باشد 
كه زياد ش��لوغ نش��ود. البت��ه باي��د صحبت هاي 
مديرعامل نمايش��گاه بين المللي را بررس��ي كنيم 
و من ب��ه مديرعامل وقت گفتم كه ع��دم برگزاري 
نمايش��گاه هاي پرمخاطب در داخل شهر به دليل 
مش��كالتي كه دارد خواس��ته رييس جمهور، وزير 

صنعت و همه نمايندگان مردم است. 
وي در مورد سرانجام افتتاح خط 7 گفت: در دوره 
قاليباف اتفاقي كه در خط 7 افتاد، افتتاح زودرس 
بود و همان موقع نيز در ش��وراي چه��ارم بحث در 
اين خصوص داغ بود و حتي به مش��اجره كش��يده 
ش��د و طبيعي اس��ت مديريت جديد مس��ووليت 
امنيت خط��ي ك��ه ش��هروندان را دچار مش��كل 

مي كند، نمي پذيرد. 
هاش��مي با بيان اينك��ه در بازديدي ك��ه از خط 7 
داشتم نش��ان داد كه در زمان مش��خص و محدود 
نمي توان نسبت به ايمن سازي اين خط اقدام كرد و 
به همين دليل نسبت به ايمن سازي آن اقدام شد، 
گفت: ش��هردار تهران نيز صبح دي��روز از اين خط 
بازديد كرد و ان شاء اهلل در تابس��تان 7-6 كيلومتر 
از خط 7 كه س��يگنالينگش تكميل ش��ده افتتاح 

مي شود. 

ش��هردار تهران ضمن بازديد از خط 7 مترو تهران از 
افتتاح پنج كيلومتر از اين خ��ط ظرف روزهاي آينده 

خبر داد. 
محمدعلي افش��اني در بازديد خود از خط ٧ متروي 
تهران، گفت: اي��ن پروژه يك مرحله افتتاح ش��د كه 
هدف از اين افتتاح اين بود كه قط��ار از ابتدا تا انتهاي 
مسير را طي كند اما تنها در هفت ايستگاه و آن هم با 

نواقص فراوان بهره برداري شده بود. 
وي اف��زود: آنچه مهم اس��ت و بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد اين موضوع اس��ت كه قطارش��هري در اولويت 
اول شهرداري تهران قرار گرفته است و همچنين در 
حمل و نقل و ايمني نيز نقش بس��زايي دارد چرا كه 
بخشي از مردم توان اس��تفاده از خودروي شخصي را 
ندارند و افرادي هم وجود دارند كه با داشتن احساس 
مس��ووليت اجتماعي مي خواهند بر كاهش آلودگي 

هوا تاثيرگذار باشند. 
وي ادام��ه داد: از دي��د زيس��ت محيطي ني��ز قطار 
ش��هري به دليل تاثيري كه در كاه��ش آلودگي هوا، 
ترافيك و صرفه جويي در زم��ان دارد نيز مورد توجه 
قرار مي گيرد؛ لذا با در نظ��ر گرفتن جميع اين موارد 
اميدواريم بتوانيم تا چند روز آينده و در تيرماه س��ال 
جاري پنج كيلومتر از خط 7 مت��رو را افتتاح كنيم و 
برابر قول هايي كه از س��وي مديران مترو داده ش��ده 
است، اميدواريم اين خط در نيمه نخست سال آينده 

به طور كامل به بهره برداري برسد. 
وي تاكيد كرد: تامين بي��ش از 1000 ميليارد تومان 
ب��راي تكميل اين خط ب��ا وجود بدهي ه��اي زيادي 
كه ش��هرداري ته��ران دارد كار بس��يار پيچيده اي 
ب��ود. در حال حاض��ر پيمانكاران م��دام جلوي درب 
ش��هرداري تهران تظاه��رات مي كنن��د و تقاضاي 
تس��ويه حس��اب هاي خود را دارند. پيمانكاراني كه 
حساب شده شعار مي دهند، هر روز كه مي گذرد رنگ 
شعارهاي آنها تغيير مي كند و به سمتي مي روند كه 

نشان مي دهد اعتراضات آنها جدي است. 

شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در خصوص تكميل خط 6 مترو تهران گفت: تكميل 
اين خط ني��ز در دس��تور كار ق��رار دارد و اميدواريم 
كه خط 6 نيز ت��ا پايان ش��هريور ماه س��ال آينده به 
بهره برداري برس��د تا م��ردم بتوانن��د از اين خطوط 

استفاده كنند. 
وي افزود: بي ترديد صحت و س��رعت بايد در تكميل 
پروژه ها ب��ا هم وجود داش��ته باش��د و قطعا كيفيت 
و كميت بايد در كنار هم س��رلوحه كار قرار گيرد اما 
بي ترديد كيفيت و صحت انج��ام پروژه ها از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت چرا كه هزينه اجراي درست 
پروژه ها از هزينه ه��اي تعمير و نگه��داري پروژه در 

هنگام اجرا كم مي كند. 
افشاني در تشريح تكميل خط 7 مترو تهران با اشاره 
به اينكه اعتبار مورد نياز اين خط به طول 27 كيلومتر 
تا تاريخ افتتاح اوليه آن 1700 ميلي��ارد تومان بوده 
اس��ت، افزود: اعتباري كه براي تكميل و اتمام پروژه 
خط 7 مترو به صورت ايمن الزم ب��ود بيش از 2700 

ميليارد تومان بود. به اين ترتيب تا زمان افتتاح اوليه 
كه سال گذشته انجام شد تنها 40 درصد اعتبار پروژه 
پرداخت شده بود؛ ضمن آنكه براي اتمام آن به بيش 
از يك س��ال زمان ديگر نياز داريم. اميدواريم كه اين 
پروژه تا پايان شهريور ماه سال آينده به صورت كامل و 

با تجهيز تمامي موارد ايمني به اتمام برسد. 
وي ادام��ه داد: 700 ميليارد تومان اوراق مش��اركت 
براي تامين منابع مالي تجهيز و توسعه مترو به زودي 
منتشر مي ش��ود و اميدواريم تا نوروز بيش از 1000 

ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شود. 
وي در خصوص تامين واگن ه��اي مورد نياز مترو نيز 
گفت: 2000 واگن توسط دولت براي كل كشور مقرر 
ش��ده كه تامين ش��ود كه از اين تعداد 1050 واگن 
متعلق به شهر تهران اس��ت. از اين تعداد براي 630 
واگن مناقصه برگزار ش��ده و قرارداده��اي آنها آماده 
امضاست. به محض امضاي اين قراردادها كار ساخت 
واگن ها آغاز مي ش��ود ام��ا حداقل دو س��ال به طول 

مي انجامد.   ايسنا
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 شكايت هزار شهروند به شوراي حفظ حقوق بيت المال براي نجات صفه 

 ساخت پالسكو به بنياد مستضعفان مربوط است
 نه شهرداري

رييس شوراي شهر تهران:

لمس مي كنند. براي خروج از اين وضعيت بايد شجاعت 
اجرايي كردن تصميم هاي بزرگ را داشته باشيم. اگر اين 
عقالنيت وجود داشته باشد سرزمين ما پايدار خواهد بود. 

جمهوري اسالمي پايدار خواهد بود. 
  به يكي از نش�انه هاي فقدان اراده سياسي اشاره 

مي كنيد؟
مثال وقتي مي گويي��م نبايد به منابع آب فش��ار جديد 
ايجاد كنيم ع��ده اي مي گويند پس كش��اورزي را چه 
كار كنيم. متوجه نيس��تند كه كشاورزي مثل فرزندي 
است كه به مادر نياز دارد. ما االن داريم آب را كه نقش 
م��ادري دارد قرباني مي كنيم. يا مث��ال صنايع پرآب بر 
بايد بروند كن��ار درياه��ا. ديگر نمي ش��ود در مناطق 
مركزي و كم آب صنايع پ��ر آب بر ايجاد ك��رد. بدون 
تعارف بايد س��هم بهره برداري از منابع آب را به نسبت 
بهره برداران كاهش دهيم. نمي ش��ود اين تصميم را به 

تاخير انداخت. 
  ش�ما براي مثال از ل�زوم كاهش مص�رف آب در 
بخش كشاورزي سخن مي گوييد در حالي كه مثال 
همين منتق�دان دولت در چند م�اه اخير گفته اند 
كس�اني كه از كاه�ش توليدات كش�اورزي حرف 
مي زنند، مي خواهند به امنيت غذايي كشور ضربه 
بزنند. خب اين نش�ان مي دهد كه هن�وز تا ايجاد 

تفاهم مورد نظر شما فاصله بسيار است؟
كس��اني كه مي گويند كاه��ش مص��رف آب در بخش 
كش��اورزي يعني ضربه زدن به امنيت غذايي سواد كافي 
ندارند. كس��ي نمي خواهد امنيت غذاي��ي را به مخاطره 
بيندازد بلكه ما باي��د با حفظ امنيت غذاي��ي به پايداري 
س��رزمين هم فكر كنيم. اينها خيال مي كنند منابع آب 

هيچ وقت تمام نمي شود. 
  خب نقش�ه راه ش�ما براي خروج از اي�ن بحران 
چيست. آيا ممكن است بعد از اظهارات نتانياهو در 
سطح شوراي عالي آب تصميم هاي جديدي براي 

اين موضوع اتخاذ شود؟
ش��وراي عالي آب تا همين االن ه��م تصميم هاي خوبي 
اتخاذ كرده و بعد از اي��ن هم قاعدتا تصميم هاي جديدي 
مي گيرد اما تكرار مي كنم كه مساله ما نبود اراده سياسي 
قوي است. اين تصميم ها بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. 
براي اجرايي شدن هم ما به يكپارچگي و اتحاد در كشور 

نياز داريم. 

البته در مورد رهبر كره شمالي مساله كامال به چشم 
مي آمد، چرا كه او هر كجا ظاهر مي ش��د دسته اي از 
ماموران امنيتي را كنار خود داشت كه خبرنگاران به 
آنها س��پر حفاظتي مي گفتند و اين افراد لباس هاي 
مشكي متحدالشكل به تن داش��تند و طوري آقاي 
اون را جلو مي بردند كه گرداگرد او را پر مي كردند تا 

امكان هر گونه سوءقصد را به حداقل برسانند.
از جمله ترتيبات امنيتي آقاي »اون« همراه داشتن 
غذاي شخصي و كاسه توالت اختصاصي او است كه 
گفته مي شود در اين س��فر نيز همراه او بود. روشن 
است كه غذاي شخصي براي جلوگيري از خوراندن 
سم به او است ولي كاسه توالت داستان جالبي دارد. 
در آخرين س��فر رس��مي برژنف صدر هيات رييسه 
اتحاد جماهير ش��وروي و قبل از فروپاش��ي به يكي 
از كش��ورهاي اس��كانديناوي، غربي ها موفق شده 
بودن��د از طبقه زيرين اتاق خ��واب هتل به فاضالب 

توالت او دس��ت پيدا كنند و هر بار ك��ه او به توالت 
مي رفت بخشي از ادرار و مدفوع او را به آزمايشگاهي 
كه همانجا مستقر كرده بودند مي فرستادند و از اين 
راه متوجه شدند كه آقاي برژنف سخت بيمار است 
و ب��ه زودي خواهد مرد. اين ماجرا بعدها به وس��يله 
ريي��س اداره اطالعات فرانس��ه در دوران رياس��ت 
جمهوري ژيسكاردس��تن در چاپ خاطراتش اعالم 
شد و ظاهرا رهبر كره شمالي مي خواهد كاري كند 

كه جاسوسان دشمن چنين آزمايشي از او نكنند.
البته شايد آقاي ترامپ نيز رفتاري مشابه آقاي اون 
داش��ته باش��د ولي كارگزاران امريكايي به گونه اي 
عمل مي كنند كه از چشم خبرنگاران و ناظران دور 
بماند، به هر ح��ال دولتي كه خود مب��دع عملياتي 
اينچنين براي جاسوس��ي اس��ت، خود نيز راه هاي 
مص��ون مان��دن از آن را بلد اس��ت و حتم��ا به كار 

مي گيرد.

 اي��ران از جوان تري��ن جوامع آماري اس��ت. س��ال 
1357 جمعيت اي��ران 36 ميليون نف��ر بود امروزه 
82 ميليون نفر است. ساده انگاري است اگر بگوييم 
46 ميليون نفر ب��ه جمعيت اضافه ش��د. بايد آمار 
مردگان، مهاجرين، ش��هداي جن��گ تحميلي را از 
جمعيت 36 ميليوني كس��ر كرد. نمي دانم كساني 
كه در رژيم س��ابق به دنيا آمده اند و امروزه در قيد 
حياتند چه درصدي از جمعيت كش��ور را تشكيل 
مي دهند، يعني كس��اني كه به اصطالح رژيم سابق 
را درك كردند، فضاي مجازي با برداشتن مرزهايي 
كه كنت��رل آن ف��ي الواقع ب��ه دس��ت حكومت ها 
نيست، مربي بدآموزي اس��ت كه با نگاهي سطحي 
مش��غول تربيت افرادي اس��ت كه زحمت تحقيق 
را برخ��ود هم��وار نمي كنن��د. وقتي انقالب ش��د 
چند اس��تان مهم كش��ور مانند تهران، خوزستان، 
آذربايجان، اصفهان و خراس��ان دانشگاه داشتند و 
درديگراس��تان ها تازه مراكز آموزش عالي تشكيل 
شده يا اگر دانشگاهي در ش��رف تشكيل و تاسيس 
بود هنوز فارغ التحصيلي نداش��ت، امروزه خوب يا 
بد تقريبا ش��هري را نمي توان پيدا ك��رد كه داراي 
مركز آموزش عالي نباش��د آماري كه همين روزها 
از سازمان س��نجش كش��وراعالم ش��د نزديك به 
90 درصد داوطلبان كارشناس��ي ارشد، نمره قابل 
قبول انتخاب رش��ته را به دس��ت آوردند جمعيت 
تحصيلكرده كش��ور از س��رانه جهاني باالتر است با 
يك امتحان انتخ��اب كارآموزوكالت ك��ه تعدادي 
كمتر از س��ه ه��زار نفر س��رجمع مورد نياز اس��ت 
بيش از 70 هزار ش��ركت كننده كارشناسي حقوق 
داريم. درگذشته اگر در رشته راه و ساختمان تعداد 
فارغ التحصيالن به مراتب كمت��ر از نياز جامعه بود 
امروزه با انب��وه فارغ التحصيالن اين رش��ته روبه رو 
هستيم در گذش��ته پزش��ك عمومي از كشورهاي 
بن��گالدش و پاكس��تان و ديگر كش��ورهاي جهان 
سومي مشغول طبابت در كش��ور بودند و امروزه با 
بيش از 20 هزار پزشك عمومي فاقد مطب روبه رو 
هستيم. دوس��تي مي گفت يكي از كشورهاي عربي 
حاش��يه جنوب��ي خليج ف��ارس با درآمد مناس��ب 
پزش��ك عمومي ايران��ي احتياج دارد و اس��تخدام 
مي كند ديگررش��ته ها هم وضعي كم و بيش مانند 
سه رشته حقوق و عمران و پزشكي يعني رشته هاي 
اصل��ي – علوم انس��اني، تجرب��ي و رياض��ي دارند. 
خيل عظيم بيكاران چه آنهايي ك��ه فاقد تخصص 
هستند و چه آنهايي كه تحصيالت عاليه و تكميلي 
دارند واقعيت انكارناپذيري اس��ت كه به گفته وزير 
محترم كشور در هر خانه چند فارغ التحصيل بيكار 
داريم. وقتي وزيركش��ور دو فرزن��د فارغ التحصيل 
بيكار در خانه خود دارد آيا اين زنگ خطرنيس��ت؟ 
بايد دنب��ال منافذي گش��ت كه نارضايت��ي از آنجا 
پيدا مي ش��ود قصد س��ياه نمايي ن��دارم و اصوال با 
روحيه اي كه دارم هميش��ه نيمه پرليوان را ديده و 
مي بينم ولي نيمه خالي مدت هاس��ت ب��ر نيمه پر، 
غلبه كرده اس��ت. سيس��تم اداري ما از آن منافذي 
است كه با تاس��ف ناراضي تراش��ي مي كند. نيازي 
نيس��ت كه س��ازمان يا اداره خاصي را مثل بزنم هر 
اداره يا سازماني را كه در نظر بگيريد و ارباب رجوع 
آن باش��يد مطمئن هس��تم كه با دل پر از آن اداره 
يا س��ازمان خارج مي ش��ويد، به گران��ي، بيكاري و 
احساس عدم امنيت ش��غلي نمي پردازم به همين 
بروكراس��ي اداري اش��اره اي مختصر مي كنم. اكثر 
اداره جات درصددند كه دول��ت الكترونيك را پياده 

كنند يعن��ي كارها به وس��يله پيش��خوان هايي كه 
هر اداره براي خود تعريف كرده اس��ت بايد ش��روع 
بشود وقتي به اين مراكز رجوع مي كني تازه متوجه 
مي شوي چه انحصاري را به وجود آورده اند. روزانه 
چه مي��زان اتومبيل به وس��يله پلي��س راهنمايي 
و رانندگ��ي و پليس راهور جريمه مي ش��وند وقتي 
هم كه بخواهي��د جرايم خ��ود را بپردازيد و مفاصا 
حس��اب بگيريد به مراك��زي راهنمايي مي ش��ويد 
كه لدي الورود از ش��ما مبلغي مطالب��ه مي كنند از 
تعويض پالك و ديگ��ر امور مربوط ب��ه اجراييات و 
نظامي كه براين سيس��تم حاكم شده است حرفي 
نمي زنم كه در انحصار چه مجموعه اي است همين 
تعويض كارت ملي را كه گريبانگيرهمه شده است 
و با آن آش��نا هس��تيم را در نظر بگيريد از پرداخت 
مبلغ حدود 25 ه��زار تومان بگذري��م هرچند اين 
مبلغ براي خان��واده كارگري ك��ه جمعيتي 5 نفره 
دارد و حقوقي معادل ي��ك ميليون تومان مي گيرد 
مبلغ بااليي اس��ت. گفت��م قصد آن ن��دارم موردي 
و موضوعي به مس��ائل و مش��كالت نگاه كنم كافي 
اس��ت به قبوض آب و ب��رق و تلف��ن و ديگر قبوض 
نگاه كنيد به بهانه حذف كاغذ ديگر صورت حسابي 
ب��راي مش��تري حداقل در م��ورد تلفن فرس��تاده 
نمي شود حاال با رمل و اس��طرالب به اعداد و ارقام 
قبوض تلفن نگاه كني��د يا به قب��وض آب و برق به 
اعداد و ارقام��ي برخ��ورد مي كنيد كه ب��ا عناوين 
مختلف از شما مطالبه و گرفته مي شود بدون اينكه 
منطق اين اعداد و ارقام را بدانيد و بدانيم بايد وقايع 
دي ماه س��ال گذش��ته را نه با روش »كنترل« بلكه 
با ش��يوه »اداره كردن« مورد بررسي قرار داد اينكه 
بگوييم از آن س��وي مرزها هدايت ش��دند به فرض 
كه صحت داش��ته باش��د، به فرض كه فالن كانال 
مجازي ب��ا دروغ و برنامه هاي از پيش تعيين ش��ده 
درص��دد تضعيف نظ��ام و به هم زدن نظ��م جامعه 
باش��د بايد عوامل تاثيرگذار را شناس��ايي و با روش 
علمي نقايص را برطرف ك��رد. نمي توان از كارگري 
كه چند ماه حقوق نگرفت��ه يا از راننده اي كه هزينه 
نگه��داري كاميونش چند برابر ش��ده اس��ت توقع 
اعتراض نداش��ت. نگارنده به عنوان فعال اقتصادي 
در بخش كشاورزي كه حداقل بيش از 50 نفر و در 
پيك كار بيش از 150 نفر ني��روي كار را به خدمت 
مي گي��رم و احتي��اج دارم و با ابزار و ماش��ين آالت 
هم س��روكار دارم تفاوت هزينه ه��ا در همين چند 
ماهه را به عينه حس مي كنم. يادمان باش��د وقتي 
قابلمه هاي خالي به صدا درآيند مارش عزايي است 
كه به س��ادگي نمي توان آن را خام��وش كرد. باور 
كنيد من ضرباهنگ قابلمه هاي خالي را در محدوده 
كارگاهي خودم احس��اس مي كنم و ب��ا همه توان 
كوش��ش مي كنم كه صداي آن بلند نشود. جامعه 
مدت هاس��ت از گفتاردرماني گذشته و به آن بهايي 
نمي دهد. در عمردولت ها و ملت ها حتما پيچ هايي 
پيدا مي شود كه بايد از آن با درايت و تدبير گذشت 
پرس��ش اين اس��ت، چه بايد ك��رد ؟ ك��ه از پيچ ها 
بگذريم در ج��اده مس��تقيم هم��راه و همفكر هم 
باش��يم عده اي همراه و همفكر بودن را همسويي با 
خود مي دانند و با تاسف خود را عين حق و ديگران 
را اگر باطل ندانند، همس��وي با خ��ود نمي دانند و 
توقع دارند كه همه به روش آنه��ا عمل كنند حال 
اينكه ديديم در اعتراضات دي ماه چنين نبود. بايد 
راهكاري كارشناس��ي ش��ده در پيش بگيريم تا به 

روش معقول اداره امور برسيم.

ترتيبات عجيب امنيتي  در سنگاپور

چه بايد كرد ؟

ادامه از صفحه اول

ميراث   فرهنگي

گ�روه اجتماع�ي| با اب��الغ وزي��ر بهداش��ت به 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي سراسر كش��ور، مراكز 
درماني موظف به تامين داروهاي مورد نياز از داروهاي 
ژنريك توليد داخل شدند. اين اقدام با هدف حمايت 
از كاالي ايراني، ارزان ب��ودن هزينه هاي جاري مراكز 
درماني و همچنين حمايت از بيم��اران در پرداخت 

هزينه هاي درمان انجام شده و روز گذشته هم شهريار 
اس��المي تبار؛ مديركل دفتر بازرسي، پاسخگويي به 
شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
با مهر، در تش��ريح آمار كش��فيات قاچ��اق كاالهاي 
سالمت در سال گذشته گفت: »از مجموع 27 هزار و 
908 مورد بازرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر 

كشور در سال گذش��ته، 196 ميليون و 719 هزار و 
287 عدد انواع دارو و مكمل قاچ��اق به ارزش ريالي 
قريب به 88 ميليارد ريال كشف شده است. همچنين 
در 22 هزار و 20 مورد بازرس��ي، 529 هزار و 66 قلم 
لوازم آرايشي و بهداش��تي قاچاق به ارزش ريالي 39 

ميليارد و 780 ميليون ريال كشف شده است.« 

اعالم آخرين آمار از كشفيات داروهاي قاچاق و تقلبي 
مراكز درماني ملزم به خريد داروهاي توليد داخل شدند

دكه خبر

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- نفيس - آذوغه سفر
2- گرگ - خودكشي - سرايدار مدرسه

3- پ��روردگار عالم - ب��اال آمدن آب دريا - نام - ناپس��ند 
شمردن

4- قالب كوهنوردي - مار سياه وسفيد
5- نامي پسرانه - تولد - از شهرهاي كردستان - طريق كوتاه

6- قلم نقاشي - دانه به دانه - كناره چهارراه
7- خداي درويش - خاطر و انديشه - رايزني

8- سالخ - الكتوز
9- پروژكتور - نشانه الهي - حرف تاسف

10- آزاد - مرتعش - گاو سرخ
11- ح��رف فاصله - مقص��د رود - ضمير غايب - پس��ر 

سليمان
12- بستانكار - فيلسوف مراكشي جهان اسالم
13- مادر گرامي - مردمي - خاندان - نفي تازي

14- از قله ه��اي مع��روف آفريق��ا و كش��وري در آن - 
واسطه - شريعت

15- تقويم - احتراق

1- پاسپورت - يكي از شعب سه گانه دين مسيح
2- ش��ك و ترديد - نزديك بين - بخ��ار دهان - مادر 

آذري
3- مايع حي��ات - پيمان��ه - پايبندي در دوس��تي - 

حجت و برهان
4- گزنده خزنده - درخت تسبيح - برادر عاميانه

5- كاهو - سينه پهلو
6- نفس خسته - فزونخواهي - نظريه سياسي - من 

و تو
7- طايفه تركمن - عقيم - آقا

8- نام امام دوم )ع( - قليل - آش - حرف استثنا
9- اهلي - وسيله غذاخوري - كور

10- علوفه گاو - خبر گزاري رس��مي افغانستان - 
درخت جدول - هواپيماي سريع

11- تمساح - عنوان امپراتوران آلمان
12- پراكندگي - شهر باران - پايه كارمند

13- پارسنگ ترازو - بازداشتن - بهره - عدد دونده
14- مل��ك و س��لطان - افش��رده گوج��ه - 

صومعه نشين - لغزنده
15- از اثرهاي معروف امير خسرو دهلوي - كثرت 

وبسياري

 باز هم يك توفان آمد و همه چيز به هم ريخت. 
انگار قرار نيس��ت هيچ وقت ب��راي اتفاق هاي 
غيرمترقبه آماده باش��يم... واقعا ما در چه عصر و دوره اي 
زندگي مي كني��م ؟ درحالي كه مردم ژاپن و بس��ياري از 
كش��ورهاي ديگر در زلزله هاي 8-7 ريشتري به زندگي 
عادي خود ادامه مي دهند يك باد نه چندان شديد طومار 

زندگي ما را به هم مي پيچد! واقعا چرا؟!!!
091235.....857

 خيلي جالبه... قيمت خودرو به يك باره سربه 
فلك كشيده و هيچ يك از مسووالن دولتي هم 
دم نمي زنند. نكته قش��نگ قضيه اين اس��ت كه هر دو 
شركت بزرگ خودروسازي ما دولتي هستند ! واقعا قسم 

حضرت عباس را قبول كنيم يا دم خروس را؟!
09384...514

 ديروز فيلمي را در اعتم��اد آنالين ديدم كه در 
آن مس��افران يك پرواز ش��ركت ام��ارات اير، 
ساعت ها معطل مانده بودند و گويا كلي هم وحشت زده 
ش��ده بودند و به آنها بي احترامي هم شده بود. حتي گويا 
هيچ كس از آنها عذرخواهي نيز نكرده بود. يعني ما بايد در 
خاك خودمان هم ش��اهد بي احترامي به هموطنان مان 

باشيم و هيچ كدام از مسووالن ايراني هم پاسخي ندهند؟
09137....235

باالخره تكليف تلگرام چي ش��د؟ اين همه در 
مورد بستنش جار و جنجال به پا شد. اين همه 
گفتند حق ندارند فيلترش كنند ! ولي به يك باره همه چيز 
فراموش شد و همچنان هم تلگرام فيلتر شد. البته ما كه 
مشكل نداريم ! خدا فيلترشكن هاي رنگارنگ را زياد كند! 

09154...456

الو ... 66426196 30004753

تحليل رييس سازمان حفاظت محيط زيست درباره اظهارات نتانياهو و ادعاي او درباره آب ايران

مشكل ما كه كمبود  دانش نيست 

امين شول  سيرجاني 

به نظر م�ن اظه�ارات نتانياهو ك�م ارزش تر از 
چيزي است كه قرار باش�د ما براي جواب دادن 
به آن وقت بگذاريم. روشن است اين اظهارات 
از سر دلسوزي نيس�ت و چون ديده اند كه ما با 
مساله كم آبي روبه رو هس�تيم رفته اند سراغ 
اين موضوع تا به خيال خودش�ان ب�ه ما ضربه 
بزنند اما اگر ما خودمان در كشور درست عمل 

كنيم برنامه هاي دشمنان ناكام مي ماند.

عضو شوراي ش��هر كرج گفت: با مخالفت شوراي تامين 
اس��تان امكان پخش بازي هاي جام جهاني از تلويزيون 
ش��هري مقدور نيس��ت.  به گزارش اعتماد الب��رز، اكبر 
س��ليم نژاد اظهار كرد: با وجود دريافِت مجوزهاي الزم از 
نيروي انتظامي براي پخش بازي هاي جام جهاني 2018 
روس��يه در پارك هاي كرج، ش��نيده ش��ده كه عصر روز 
گذشته )21 خرداد( ش��وراي تامين استان در جلسه اي 
مخالفت خود را با اين موضوع اعالم كرده كه در اين صورت 

پخش بازي ها منتفي خواهد ش��د.  او با اشاره به اينكه در 
صورت مخالفت ش��وراي تامين امكان پخش بازي ها از 
تلويزيون ش��هري مقدور نخواهد بود، اظهار كرد: پيش از 
اين با موافقت نيروي انتظامي و اخذ مجوزهاي الزم قرار بود 
با نصب تلويزيون شهري اين بازي ها در پارك هاي نبوت، 
ايران زمين، هامون و يكي ديگر از پارك ها براي شهروندان 
پخش شود.  سليم نژاد گفت: با وجود اخذ مجوزهاي الزم 

تابِع تصميم شوراي تامين خواهيم بود. 

قدرت اهلل نوروزي، شهردار اصفهان در مهماني افطار سفير 
ايران در لهستان با اش��اره به ظرفيت هاي اصفهان براي 
جذب سرمايه گذاري در حوزه هاي شهري و به ويژه توسعه 
فرهنگي و گس��ترش صنايع خالق اصفهان، از آمادگي 
شهرداري براي تعيين چند پروژه مشترك همكاري ميان 

اصفهان و شهرداري هاي ورشو و كراكف خبر داد. در اين 
ديدار، دكتر مهمانپرست، سفير ايران ميزبان دكتر نوروزي 
شهردار اصفهان، مقدري، عضو هيات رييسه شوراي شهر 
و قورچاني، مدير خالقيت و فناوري هاي نوين شهرداري 

اصفهان بود. 

جام جهاني در پارك هاي كرج پخش نمي شود

آمادگي اصفهان براي همكاري مشترك با لهستاني ها

ويژه

عضو شوراي اس��المي ش��هر اصفهان در دومين جلسه 
آموزشي اعضاي سازمان مردم نهاد كشتي نجات با بيان 
اينكه ام��روز جامعه با تاثير از س��بك زندگي غربي دچار 
مصرف زدگي و فردگرايي ش��ده اس��ت، افزود: بر اساس 
آموزه هاي ايراني و اسالمي، انس��ان در طول زندگي خود 
بايد همواره به تامين منافع جمعي توجه داش��ته باشد. 

به طوري كه تغيير سبك زندگي براي سازگاري با كم آبي 
دراصفه��ان ضروري اس��ت.  دكتر ك��وروش محمدي با 
اشاره به مشكالت ناشي از كم آبي و عدم مصرف صحيح 
آب افزود: براي تغيير رفتار افراد، بايد نگرش آنها را نسبت 
به مس��اله حياتي آب عوض كرد و اين كار جز با آموزش و 

ارتقاي سطح دانش ميسر نيست. 

تاكيد بر ضرورت تغيير سبك زندگي با كم آبي در اصفهان 

شهري

»احس�ان رعنايي« فعال محيط زيس�ت : 
موضوع ساده و قابل اجرا است براي حفظ 
كوه صفه و قلعه شاه دژ بايد تمامي ساخت 
و سازها پاكس�ازي و دست ش�هرداري از 

دخالت و خودسري در كوه كوتاه شود.

امير جديدي / اعتماد


