اعطاي «نشان فداكاري»
به ۱۲شهيد شاخص ارتش
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برابر تصويب «ش�وراي عالي نش�انها» ،نش�ان ف�داكاري به ۱۲
ش�هيد ش�اخص ارتش جمهوري اسلامي اي�ران تعل�ق گرفت.

برابر تصويب «ش��وراي عالي نش��انها» در ارتش ،به پاس فرماندهي و
مديريت جهادي ش��هداي واالمقام و مفاخر ارتش جمهوري اس�لامي
ايران در صحنهه��ا و برهههاي سرنوشتس��از دوران پيروزي انقالب تا
عملياتهاي مختلف دفاع مقدس و ايثار و بذل ج��ان در اعتالي ايران
سربلند اس�لامي ،نش��ان فداكاري به ش��هيدان واالمقام ارتش اسالم،
سرلشكر «جواد فكوري» ،سرلشكر «يوسف كالهدوز» ،سرلشكر «حسن
اقاربپرست» ،سرلشكر «حسين شهرامفر» ،سرلشكر «فرهاد دستنبو»،
سرلشكر «غالمرضا چاغروند» ،سرلشكر «يعقوب احمدبيگي» ،سرلشكر
«ايرج رس��تمي» ،سرلش��كر «مصطفي پژوهنده» ،سرلشكر «شريف
اشراف» سرلش��كر «ايرج نصرتزاد» ،سرلشكر «ابراهيم ثابت» ،مردان
بيادعايي كه سرسختانه در خط مقدم دفاع از استقالل ،تماميت ارضي و
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايستادند ،تعلق گرفت.
بنابراين گزارش ،نش��ان ف��داكاري ك��ه اعطايي مقام معظ��م رهبري
(مدظلهالعالي) به ارتش جمهوري اس�لامي ايران اس��ت ،نماد ايثار و از
خودگذشتگي دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاه افسري امامعلي(ع)
ارتش است كه در راه پاسداري از استقالل و تماميت ارضي كشور و نظام
جمهوري اسالمي ايران مردانه ايس��تاده و دفاع كردهاند و برابر تصويب
«شوراي عالي نش��انها» ،به اين  ۱۲ش��هيد واالمقام تعلق گرفت و روز
چهارشنبه توسط امير سرلشكر «سيدعبدالرحيم موسوي» فرمانده كل
ارتش جمهوري اسالمي ايران به خانوادهها و يادگاران شهداي معزز اهدا
ميشود .پيش از اين نيز نشان فداكاري به شهيدان گرانقدر ،امير سرلشكر
«ولياهلل فالحي» ،امير س��پهبد «س��يدمحمدولي قرني» ،امير سپهبد
«علي صياد شيرازي» ،امير سرلشكر «منصور ستاري» و امير سرلشكر
«سيدموس��ي نامجوي» ،امير سرلشكر «مس��عود منفرد نياكي» ،امير
سرلشكر «حسن آبشناسان» ،مرحوم امير سرلشكر «محمد سليمي» و
مرحوم امير سرلشكر «قاسمعلي ظهيرنژاد» و همچنين بهصورت افتخاري
به سردار سپهبد شهيد «حاج قاسم سليماني» اعطا شدهاست.

اتمام كمنظيرترين طرح معماري
جهان اسالم در حرم امام جواد

(ع)

جانش�ين رئي�س س�تاد بازس�ازي عتب�ات عالي�ات از اتم�ام
ط�رح تثبي�ت و مقاو مس�ازي گلدس�ته ش�مال ش�رقي
ح�رم مطه�ر امامي�ن جوادي�ن عليهماالسلام خب�ر داد.

مجيد نامجو با بيان اينكه با اجراي اين طرح كه ازنظير فني در جهان
بينظير است ،خطر سقوط مناره كج شده روي گنبد و حرم مطهر رفع
شد ،افزود :روز گذشته همزمان با ميالد پر بركت جواد االئمه(ع) مراحل
اجرايي يكي از پيچيدهترين طرحهاي مهندسي جهان در قالب پروژه
مقاومسازي گلدسته كجشده حرم مطهر امامين جوادين عليهما السالم
در شهر كاظمين به اتمام رسيد.
نامجو اظهار داشت :گلدسته شمال ش��رقي (بابالمراد) حرم امامين
جوادين عليهماالس�لام به ارتفاع  40متر با مالت گچ و ساروج قرنها
پيش ساخته شدهبود كه به دليل وجود آب زير سطحي و ساير عوامل
فرسايشي ،از قسمت سقف به سمت گنبد 84 ،س��انتيمتر انحنا پيدا
كردهبود .وي ب��ا بيان اينكه بي��م آن ميرفت با ريزش و س��قوط اين
گلدسته ،دو گنبد حرم مطهر نيز آسيب ببيند ،افزود :توليت حرم مطهر
امامين جوادين عليهماالسالم كه پيشتر از اجراي موفقيتآميز پروژه
الغرسازي ستونهاي اطراف حرم مطهر امام حسين(ع) و مقاومسازي
حرم سيدالشهدا توسط ستاد بازسازي عتبات كرمان بازديد كردهبود،
درخواست كرد تا همان گروه خبره ،براي رفع اين خطر در حرم كاظمين
وارد عمل شود .جانشين رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات در تشريح
فرآيند اجراي اين طرح بينظير مهندسي اظهار داشت :پس از مدتها
كار مطالعاتي دقيق و بررس��ي ش��يوههاي مختلف ،متخصصان ستاد
بازسازي عتبات كار تثبيت گلدسته را با تزريق دوغاب بتني ويژه براي
فونداسيون و تثبيت حرم در فروردين  97آغاز كردند.
وي اظهار كرد :تالش براي حفظ معماري تاريخي حرم كه از آثار ماندگار
معماري ايراني و اسالمي از دورههاي صفوي و قاجار است ،بر دشواري
كار افزودهبود .آقاي نامجو افزود:بنابراين عوامل اجرايي با دقت بسيار
باال سه ماه درگير ش��معهاي س��ازه موقت نگهبان بودند تا نهايتاً در
تابستان  97فونداسيون و نصب تاور(جرثقيل) انجام و بعد از آن ،نصب
سازه نگهبان شروع شد.
وي افزود :پس از نصب س��ازه نگهبان ،نصب و شمعگذاري در اطراف
ستون مناره آغاز شد و پس از آن با شمعگذاري و اجراي فونداسيون ،كار
پروژه ادامه پيدا كرد و از ديواره تا پشتبام ،بتنريزي انجام شد.

يك متخصص بيماريهاي پوست با اشاره به نشانهها و عوارض كرونا
بر پوست بدن گفت:بسياري از بيماراني كه دچار كرونا شدند با نشانه
كهير به پزشك مراجعه ميكنند.
معاون وزير كشور گفت :قرار است دولت براي اسكان و ساختوساز
براي هر شهروند اهل سيسخت كه خانه دارد  ۱۸۵ميليون تومان وام
با سود بانكي  ۴درصد بدهد و مابهالتفاوت سود بانكي را خود پرداخت
كند .اين رقم در روستا  ۱۶۵ميليون است.
رئيس بانك اطالعات هويت ژنتيك ايران گفت :نمونههاي بيولوژيك
مجرمين مشمول ورود به بانك ژنتيك از سال  ۱۳۹۴تاكنون به ۹۲هزار
مورد ميرس��د كه با همكاري س��ازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور در  ۳۱استان كشور در حال گسترش است.
رئيس كميته ورزش شوراي شهر تهران با اشاره به ايجاد فضا براي
ورزشهاي ماس��هاي در پايتخت گفت 15 :زمين ورزشي در بوستان
واليت به بهرهبرداري رسيد.
دادستان عمومي و انقالب تهران گفت :بايد زيرساختهاي قضايي
مورد نياز براي نظارت بر انتخابات و پيگي��ري احتمالي وقوع جرائم و
تخلفات با دو رويكرد پيشگيري و نظارت فراهم شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت :ايستگاه اقدسيه
يكي از  12ايستگاهي است كه پيش��رفت فيزيكي آن باالي 94درصد
بوده و در ص��ف افتتاحهاي پي��شرو قرار دارد .عملي��ات عمراني اين
ايستگاه كه در خيابان موحد دانش (اقدسيه) نبش خيابان ندا قرار دارد،
از سال  1391آغاز شده و پيشبيني ميشود در آينده نزديك پس از
افتتاح ،روزانه حداقل  14هزار مسافر از آن استفاده كنند.
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کروناي انگليسي به رغم ادعاي انگليسيها
کشندگي چندبرابري دارد

نمکي با اعتراض به رفتوآمد به خارج کشور بدون رعايت پروتکلها :نابترين بچههاي نظام سالمت را به دليل ندانمكاري
و سهلانگاري ديگران از دست دادم .به جاي وزير بهداشت به من بگوييد مدير كل مردهشورخانه!

وزير بهداش�ت از آغاز واكسيناسيون  100هزار
نفر ديگر از امروز خبر داد .دولت چين هم ۲۵۰
هزار دوز واكسن سينوفارم به دولت ايران اهدا
كردهاست كه با هماهنگي سفارت چين در ايران
در يك نوبت آماده انتقال به ايران است .نمكي
با بيان اينكه اين  250هزار دوز واكس�ن تا آخر
هفته به كشور ميرس�د ،ابراز اميدواري كرد تا
پايان اسفند ماه بتوانند گروه هدف آسيبپذير
را در مقاب�ل وي�روس تاجدار واكس�ينه كنند.
وزير بهداش�ت ك�ه از برخ�ي ناهماهنگيها و
رعايتنشدنشيوهنامههايبهداشتيازيكسو
وعدمبرخوردباپروتكلشكنهاحسابيگلهمند
بود،تصريحكرد«:نابترينبچههاينظامسالمت
را به دليل ندانمكاري و سهلانگاري ديگران از
دست دادم .من وزير خبر ندارم چه كسي ميآيد
و بيرون ميرود .فقط شدم ته رودخانه ،زخمي و
جنازه جمع كن .به جاي وزير بهداشت بگذاريد
مديركل مردهشور خانه؛ اين درد بزرگي است».

كروناي جهشيافته انگليسي به گيالن هم رسيد و
ابتالي يك خانم  71س��اله در اين استان تأييد شد.
در دزفول و بيرجند هم مواردي از ابتال به اين كرونا
گزارش شدهاست؛خالصه اينكه ويروس در سراسر
كش��ور در حال گردش اس��ت .طبق آخرين آمارها
در  24ساعت منتهي به روز دوش��نبه  4اسفند ماه،
 ۸هزار و  ۲۶۳بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد ۱۹در
كشور شناسايي شد كه  ۷۴۱نفر از آنها بستري شدند.
مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون
و  ۵۸۲هزار و  ۲۷۵نفر رس��يد .در همين زمان۸۹ ،
بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان اين بيماري به  ۵۹هزار و  ۵۷۲نفر رسيد.
تا كنون يك ميليون و  ۳۵۱هزار و  ۳۹۰نفر از بيمارا ن
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند 3.هزار
و  ۶۸۵نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي
مراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها تحت مراقبت قرار
دارند .اكنون  ۱۰ميليون و  ۵۰۱هزار و  ۴۱۵آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كش��ور انجام شدهاست .در
ح��ال حاضر  ۱۱شهرس��تان قرمز ۵۲ ،شهرس��تان
نارنج��ي ۲۱۷ ،شهرس��تان زرد و  ۱۶۸شهرس��تان
آبي هستند .ش��هرهاي آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر،
ت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان،
خرمشهر ،دزفول ،دش 
شوشتر ،كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.
قدرت س�رايت و مرگزايي چن�د برابري
ويروس انگليسي
س��عيد نمكي،وزير بهداش��ت در نوزدهمين آيين
پويش ره سالمت و بهرهبرداري از پروژههاي دانشگاه
علوم پزشكي تهران ،با اش��اره به بيش از يك سال
گرفتاري با كووي د ۱۹افزود«:وقتي آقاي المنظري به
ايران ميآيد و اعالم ميكند كه مديريت ايران يكي
از نابترين ،شايستهترين و مدرنترين شيوههاي

اکبر توکلی | ایرنا

مديريتي بود كه ميتواند براي جهان الگو باشد ،يك
آدم در داخل با كمال كجسليقگي چگونه صحت اين
ساختار را در ذهن مردم زير سؤال ميبرد!»
وي با اش��اره به خطر ويروس جهش يافته تصريح
كرد«:از مدتها قبل در ويدئو كنفرانس و نامه اعالم
ميكنم كه خودت��ان را براي يكي از س��ختترين
يورشهاي ويروس جهشيافته آماده كنيد .امروز
ديگر ويروس موتاسيونيافته منحصر به يك نقطه
نيست ،بلكه همه جا ميشود آن را يافت .مردم بايد
بدانند كه اين ويروس به رغم حرف انگليسيها ،هم
قدرت سرايت و هم قدرت مرگزايي چند برابري
دارد و هم جوانترها را بيش��تر گرفتار ميكند .سه
روز قبل در خوزس��تان كودك يك و  ۹ساله بر اثر
كووي د  ۱۹فوت كرد».
 به ج�اي وزير بهداش�ت بگوييد مدير كل
مردهشورخانه!
وزير بهداشت با طرح گاليه از عدم رعايت شيوهنامهها
افزود«:به شدت گلهمندم از كساني كه پروتكلها را
رعايت نميكنند و به شدت گلهمندترم از كساني كه
با پروتكلشكنها برخورد نميكنند .وزارت بهداشت

كه ابزار ندارد .ابزار ما جان است كه فدا شده و بيش
از اين چيزي نداريم .ما از برخي اتفاقات كشور اطالع
نداريم ».وي افزود «:ما كي ب��راي تردد از مرزها به
س��مت عتبات و برگش��تش مجوز و اجازه داديم؟
اتوبوس��ي ميآيد و آن را در مرز تست ميكنيم كه
فرد مثبت از آن بيرون ميآيد .اين فرد مثبت پياده
ميشود و اتوبوس تا فالن شهرستان ميرود .رديابي
ميكنيم و تازه موارد مثبت در آنجا پيدا ميشود .تا
كجا بايد همكاران من ت��اوان ندانمكاري برخي را
بدهند .ما چه گناهي كرديم كه در  ۱۳ماه مدام بايد
موج ايجاد شود ،موج را بشكنيم و شهيد دهيم!»
نمكي تصريح كرد «:نابترين بچههاي نظام سالمت
را به دليل ندانمكاري و سهلانگاري ديگران از دست
دادم .من وزير خبر ندارم چه كسي ميآيد و بيرون
ميرود .فقط ش��دم تهرودخانه ،زخم��ي و جنازه
جمع كن .بهجاي وزير بهداشت بگذاريد مديركل
مردهشورخانه .اين درد بزرگي است».
ما براي موجشكني خلق نشديم و ديگران
ي موجآفريني
برا 
نمكي با تأكي��د بر تهاجمي ب��ودن ويروس جديد

افزود«:انگليس يكي از نظامهاي س�لامت مقتدر
جهان را دارد .آلمان كشور كمي نيست .در مقابل
مس��ائل بهداش��تي درماني ،اما به زان��و درآمد .نه
گستردگي اقليم ما را دارند و نه كمبضاعتي اقتصادي
ما را دارند».
وزير بهداشت تأكيد كرد «:نمي شود كه من ناگهان
باخبر شوم كه بدون اطالع ما يك گروه آمد و گروهي
رفت .آن هم در كش��وري كه رهب��ر انقالب وقتي
ميخواهد نشس��ت مجازي بگذارد ،ميگويد بايد
از وزارت بهداش��ت اجازه بگيري��م ،رئيسجمهور
همينطور؛ بزرگان نظام رعايت ميكنند ،اما عدهاي
اص ً
ال حواسش��ان به اين چيزها نيس��ت .اينطور
نميتوان مملكت اداره كرد .من مكتوب هم نوشتم.
ديگر براي ما و همكارانمان بي��ش از اين صبوري
ميسر نيست .ما براي موجش��كني خلق نشديم و
ديگران براي موجآفريني .اين را همه بايد بدانند».
واكسيناس�يون ۱۰۰هزار نفر ديگر از كادر
درمان از فردا
وزير بهداشت با اش��اره به وضعيت واكسيناسيون
در كشور گفت«:از امروز واكسيناسيون براي ۱۰۰
هزار نفر ديگ��ر از كادر درمان آغاز ميش��ود۲۵۰ .
هزار دوز ديگر تا آخر اين هفته ميرسد .اميدوارم تا
پايان اسفند ماه بتوانيم گروه هدف آسيبپذيرمان
را واكسن بزنيم .در كنار اين تلخكاميها اين مژده
را هم بدهم كه توليد واكس��ن ملي ه��م به خوبي
پيش ميرود و اگ��ر به همين روال پي��ش رود ،در
ارديبهشت ماه آينده اين خبر خوش را براي مردم
خواهيم داشت كه به عنوان يكي از توليدكنندگان
مهم واكسن منطقه مطرح هستيم .هم ميتوانيم
مردم خودمان را واكسينه كنيم و هم براي صادرات
اقدام كنيم ».كيانوش جهانپور ،سخنگوي سازمان
غ��ذا و دارو هم در توئيتي نوش��ت«:پس از ارزيابي
مطلوب فاز اول ،به دس��تور وزير بهداشت ،فاز دوم
واكسيناسيون كادر درمان و مدافعان سالمت ،اين
بار با واكسيناسيون  ۱۰۰هزار نفر در بيمارستانها و
مراكز بهداشتي درماني سراسر كشور كليد خورد».
تأمين  ۲۵۰هزار دوز واكس�ن س�ينوفارم
چين
سعيد خطيبزاده،سخنگوي وزارت امور خارجه از
تأمين  ۲۵۰هزار دوز واكسن سينوفارم با هماهنگي
سفارت ايران در چين خبر داد .به گفته وي دولت
چين  ۲۵۰هزار دوز واكسن سينوفارم به دولت ايران
اهدا كردهاست كه با هماهنگي سفارت چين در ايران
در يك نوبت آماده انتقال به ايران است.
بر اس��اس اولويتهاي س��ند ملي واكسيناسيون
كوويد  ،۱۹يك ميليون و  ۳۰۰هزار نفر از گروههاي
آس��يبپذير ش��امل كادر بهداش��ت و درم��ان و
سالمندان تا پيش از نوروز  ۱۴۰۰در كشور واكسينه
خواهند شد.

«گميشان» ،گمشده در ميان ميگوها

قطع ارتباط هيدرولوژيكي تاالب گميشان و درياي خزر توسط سايتهاي ميگو ،اين تاالب  20هزار هكتاري را در وضعيت بحراني قرار دادهاست
حفظتاالبگميشانبه
گزارش 2
عن�وان قديميترين
عليرضا سزاوار
تاالب حاش�يه خزر،
اكنون به يك ض�رورت تبديل شدهاس�ت .در
منطقهاي كه بايد ماهي خاوياري پرورش دهيم،
سايتهاي پرورش ميگوي غيربومي گسترش
يافته و اين سايتها ارتباط تاالب و درياي خزر را
قطع كرده و اكنون س�يالب فاصله خزر و تاالب
گميشان را پر كردهاس�ت؛اتفاقي كه در صورت
رفعنشدندرسالهايآينده،باحوادثيهمچون
س�يل آققال ،گريبانگير كل كشور خواهد شد.

تاالب گميشان قديميترين و پس از تاالب انزلي،
بزرگترين تاالب حاشيه درياي خزر است .اين
تاالب در ش��رقيترين بخش درياي خ��زر قرار
گرفته و آخرين باري كه اين تاالب صدمه جدي
ديدهبود ،اواخر س��ال  97بود كه س��يل ويرانگر
آققال از مهمترين عوارض آن بود .وسعت تاالب
گميشان ۲۰هزار هكتار است كه ۱۴هزار هكتار
آن منطقه شكار ممنوع است .گميشان در آبان
ماه  ۱۳۸۰در كنوانسيون رامسر (پيمان جهاني
براي حفاظت از تاالب ها) به ثبت رسيد و اكنون
حدود دو دهه است كه تاالب بينالمللي محسوب
ميشود.
يك دهه آسيب به تاالب
س��ال  1396قانون حف��ظ و مديري��ت تاالب و
ممنوعيت هرگونه عملي��ات عمراني مخرب در
حريم و داخل تاالبهاي كشور تصويب شد .در اين
سه سال اما تاالب گميشان چندينبار مورد هجوم
لودرها و بيلهاي مكانيكي مجريان مجتمعهاي
پرورش ميگو قرار گرفتهاست .به طوري كه اكنون
ارتباط اين تاالب و درياي خزر قطعشده و سيالب
و فاضالب ،فاصله خزر و تاالب را پر كردهاند.
در سال  1390حفاظت محيطزيست و مسئوالن
استانداري وقت استان گلستان طرحي عجيب را
كليد زدند .طرح اينگونه بود ك��ه كانالي به طول
 16كيلومت��ر و ع��رض  50متر در قل��ب تاالب
بينالمللي گميش��ان ايجاد كردند ت��ا آب تاالب
گميشان و درياي خزر را براي طرح توسعه 2هزار
هكتاري ميگو منتقل كنند؛ طرحي كه تا سال 97
ادامه داشت و آس��يبهاي زيادي به اين تاالب و

حسین سروقامت

تنوعزيستي آن وارد كرد .با ايجاد كانالهاي متعدد
و خاكريز در قلب تاالب ،عم ً
ال دو بخش شمالي و
جنوبي تاالب را از هم جدا و روند خشكيدگي تاالب
را سرعت و شدت بخش��يدند .اين طرح به ايجاد
يك كانون جديد توليد ريزگرد در مرز بين ايران
و تركمنستان منجر شد و از عوامل سيل ويرانگر
آققال هم بود.
س�ازمان بازرسي كل كش�ور هم حريف
نشد
در نهايت در سال  97سازمان محيطزيست ،اقدام
غير قانوني كانالكش��ي در گميش��ان را متوقف
كرد .پس از مدتي تجاوز به حري��م تاالب دوباره
آغاز ش��د .كار به جايي رس��يد كه حتي هيئتي
از سازمان بازرسي كل كش��ور كه پيش از اين با
شكايت سازمانهاي مردم نهاد مانع تغيير كاربري
و تخريب زيستگاه پرندگان در آشوراده شدهبود ،از
تاالب گميشان بازديد كرد،اما اين نهاد هم حريف
غارتگران تاالب نشد .در حال حاضر و در پي قطع
ي
ارتب��اط هيدرولوژيكي(آبي) ت��االب بينالملل 
گميشان با پهنه آبي درياي خزر كه ناشي از ساخت
كانالهاي آبرس��اني مجتمعهاي ميگو با ايجاد
ديوارههاست ،اين تاالب در بدترين وضعيت خود
قرار گرفتهاست.
يكي از كارشناسان گروه آبزيان دفتر حيات وحش

سازمان حفاظت محيطزيست در همين زمينه
به ايرنا گفت «:س��ايت پرورش ميگوي گميشان
از ابتدا مشكالت زيادي داش��ت .اوالً ساخت يك
مجتمع عظيم پرورش ميگو در آن منطقه از ابتدا
اشتباه بود .اين سيس��تم پرورشي كام ً
ال قديمي
و سنتي اس��ت و عملكرد و بازده بس��يار پاييني
دارد،در حالي كه مصرف آب و پساب توليدياش
بسيار زياد و آلودگياش نيز شديد است .تا جايي
كه من ميدانم عملكرد توليد ميگو در واحد سطح
در آنجا حدود  2/5تن در هر هكتار است،در حالي
كه بايد حداقل  10تن در هكتار باشد».
به جاي ماهي خاوياري ،ميگوي خارجي
پرورش داديم
اميد صديقي افزود«:پرورش ميگو در شرق خزر
آن هم در شرايطي كه اين منطقه خاستگاه اصلي
ماهيان خاوياري است،اص ً
ال توجيه ندارد .ما به جاي
اينكه بياييم ماهيان خاوياري را پرورش دهيم يك
گونه غيربومي ميگو را وارد منطقه كرديم .حتي از
چند سال قبل بارها هشدار داديم،ولي كسي گوش
نكرد و االن مشكالت اين طرح شروع شده ،هزاران
تن پس��ابآلوده اين مزرعه پرورشي بدون هيچ
تصفيهاي به دريا و تاالب گميش��ان كه بهشدت
آسيبپذير است ،وارد شدهاست».
مدير كل حفاظت محيطزيست استان گلستان

هم روز گذشته با بيان اينكه احيا و مديريت تاالب
بينالمللي گميشان از يك اولويت دستگاهي به
يك ضرورت منطقهاي تبديل شده و جا دارد در
سطح ملي با رويكرد و نگاه ويژهاي به آن پرداخته
شود ،به خبرگزاري تسنيم گفت «:تأمين نشدن
حقابه تاالب ،س��بب ايجاد كانونه��اي ريزگرد
خواهد شد .ضمن اينكه خشك شدن اراضي تاالبي
بعضاً دستاندازي و تغيير كاربري اين اراضي را در
پي دارد ».محمدرض��ا كنعاني تصريح كرد «:بعد
از سيل آققال آس��يبهايي به كانالهاي ورودي
و آبرس��ان به تاالبها وارد ش��دهبود كه عمليات
اليروبي و بازسازي كانالهاي ورودي به تاالبهاي
بينالمللي گميشان ،آالگل ،آجي گل و آلماگل و
ترميم موقت شكافهاي ديواره شمالي و جنوبي
كانال خزر و اصالح فرم ديوارهه��ا براي آبگيري
تاالب گميشان انجام شد».
سيل آققال را از ياد نبريم
س��خنان اين مق��ام دولت��ي در حالي اس��ت كه
فعاالنزيس��ت محيطي ميگوين��د راهكارهاي
جايگزيني كه تا كنون براي تأمين آب تاالب ،به
طور مستقيم از دريا پيشنهاد شده ،مورد استقبال
مسئوالن واقع نشدهاست.
دبيرخانه برنامه مديريت زيست بومي تاالبها هم
در گزارشي اعالم كردهاس��ت «:با توجه به تصاوير
ارائه شده و بررسي روند تأثير احداث كانال جديد
آبرسان سايت پرورش ميگو ،لطماتي به اين تاالب
خورده كه به طور قطع با خشكشدن تاالب در اين
منطقه حتي به طور موقتي بسياري از كاركردهاي
اكولوژي��ك آن از بي��ن رفته و ميتواند از ليس��ت
تاالبهاي بينالمللي خارج و به عنوان يكي از منابع
توليد ريزگرد در منطقه محسوب شود ».حفاري
سومين كانال برداش��ت آب از تاالب گميشان به
منظور تأمين آب طرح توس��عه ۲ه��زار هكتاري
در س��ايت پرورش ميگو كه بدون اخ��ذ مجوز از
سازمان حفاظت محيطزيست آغاز شده ،تهديدي
جدي نهتنها براي ت��االب گميش��ان ،بلكه براي
كل كشور قلمداد ميش��ود .تا قبل از سيل آققال
كسي نميدانس��ت كه تبعات حمله به يك تاالب
در منطقهاي پر بارش ميتواند يك خطر ملي باشد؛
تجربه سيل آققال هميشه بايد به ياد ما باشد.
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بلندنظري و مناعت طبع نعمت ويژهاي اس�ت؛ ه�ر كه دارد. . .
خوش به حالش!
او كه اكنون سر به تيره تراب نهاده ،برخوردار از اين نعمت بود؛
روحش شاد!
روزي از دوران طلبگي ميگفت و ايامي كه با دوستاني صميمي
در حجرهاي محقر سپري كردهاست.
پدر من س�رمايهدار ب�ود و هيچ وقت لَنگ مخ�ارج طلبگينبودم،اما بيچاره دوستان همحجرهام هشتشان گرو نهشان
بود!
با چه حس�رتي از آنها ي�اد ميكند و اينكه بهرغ�م نبوغي كه
داشتند ،مدام مجبور بودند از او پول قرض كنند!
ديدم اينطور نميش�ود؛ گفت�م بچهها ! صميمي�ت ما زبانزدهمگان است .موافقيد ظرفي كناري بگذاريم ،هر كه پول اضافي
داشت ،توي آن ريخته ،در مقابل هركس الزم داشت ،بيحساب
از آن بردارد؟
همه موافقت كردهبودند .ميخندي�د و ميگفت با اين ترفند،
ديگر نگذاشتم عرق شرم بر پيشاني دوستي بنشيند!

هشدار درباره حركت فرونشست هاي
پايتخت به سمت مركز شهر

مع�اون ش�هردار ته�ران گف�ت :ش�اهد فرونشس�ت
زمي�ن در مناط�ق  ۱۸ ،۱۷و  ۱۰پايتخ�ت هس�تيم ك�ه اي�ن
فرونشس�تها در حال پيش�رفت به س�مت مركز ش�هر اس�ت.

عبدالرضا گلپايگاني،معاون شهردار تهران در مراسم اختتاميه جشنواره
سوانح طبيعي و مسابقه ملي طراحي اسكان موقت گفت :همانطور كه
ميدانيد كشور ما ش��اهد حوادث تلخ و ناگوار بسياري از جمله زلزله،
س��يل و جنگ بود ه كه خانههاي مردم در آن ويران شدهاست .اسكان
موقت و اضطراري و ساختوس��از بعد از حادثه به عنوان يك موضوع
جدي در تجربه همه كساني است كه در چنين ش��رايطي قرار دارند.
با توجه به حادثهخيزي كشور ،جا دارد ايران تربيتكننده نيروهايي با
تخصص بسيار باال در زمينه مسائل مرتبط با مديريت بحران باشد.
معاون شهردار تهران افزود :ما تجارب زيادي در مقابله با بحران در كشور
داريم كه بايد تبديل به دانايي ش��ود ،چراكه در مواجه��ه با حوادث تلخ
نميتوان همه آن تجربيات درست ساختوساز و اسكان موقت را عملياتي
كرد و نياز به يك وحدت رويه متكي بر علم و دانش است؛ اين يعني اينكه
بين تجارب گرانقيمتي كه در كشور وجود دارد و دانش و دانايي فاصله
زيادي وجود دارد.
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران افزود :از دو سال پيش
كه توفيق خدمت در شهرداري را داشتم ،ممنوعيت ساختوساز مراكز
حساس را روي گسل زلزله تصويب كرده بودند و برخي واهمه داشتند كه
اگر ما اين كار را انجام بدهيم،ساختوساز در شمال تهران لطمه ببيند.
گلپايگاني بيان كرد :ما در حوزه شهرس��ازي ش��هرداري تهران روي بار
توزيع تراكم ساختماني در ش��هر كار كردهايم كه يكي از نمونههاي آن،
طرح ممنوعيت ساختوساز بيش از چهار طبقه روي گسل مشا بود كه با
مقاومت زيادي روبهرو شد،گويي باور نداريم كه زلزله چقدر مهم است.
وي با اشاره به اين مطلب كه ما در شهر تهران با پديده فرونشست زمين
مواجهيم،گفت :شاهد فرونشست زمين در مناطق  ۱۸ ،۱۷و  ۱۰هستيم
كه اين فرونشستها در حال پيشرفت به سمت مركز شهر است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در ارتباط با الزام ديوار بند
(والپست) نيز گفت :در ديوار بند يا والپست هم كه يك موضوع جدي
اس��ت و در آييننامه ۲هزارو ۸۰۰روي آن تأكيد شدهاست،ما بهسختي
توانستيم آن را جا بيندازيم .آنقدر اصرار و پيگيري كرديم تا موضوع جا
افتاد .وي در ارتباط با اقدامات اين معاونت در مقاومسازي در شهر تهران
عنوان كرد :محدوده بافت فرس��وده را از  ۲هزار هكتار به  ۳هزار هكتار
افزايش داديم تا با مش��وقهاي شهرداري به س��مت مقاومسازي شهر
پيش برويم .گلپايگاني گفت :در تهران  ۲۶بوستان شهرداري تهران به
مخازن آب آشاميدني مجهز شد كه يكي از ضرورتهاي شهر تهران در
شرايط بحراني است.

مراجعه بيش از۷۹هزارنفر به دليل نزاع
به پزشكي قانوني تهران در  10ماه

مدير كل پزشكي قانوني استان تهران از مراجعه بيش از  ۷۹هزار
نفر به دليل نزاع به مراكز پزشكي قانوني اس�تان تهران خبر داد.

مهدي فروزش گفت :در  ۱۰ماهه سال جاري  ۷۹هزار و  ۴۹۱نفر به دليل
آسيبهاي ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كردهاند
كه اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال  ۹۸كه تعداد مراجعين به
دليل نزاع به مراكز پزش��كي قانوني  ۸۵هزار و ۹۶۰نفر اعالم شده بود،
كاهشي  7درصدي يافتهاست.
بر اس��اس اعالم پزش��كي قانوني ،وي گفت :از كل مراجعين به دليل
آسيبهاي ناشي از نزاع در ۱۰ماهه اول سالجاري  ۵۱هزار و  ۳۵۵نفر
مرد و  ۲۸هزار و ۱۳۶نفر زن بودهاند .همچنين رئيس پزشكي قانوني
اعالم كردهاست در شرايط فعلي ،پزشكي قانوني ساالنه به بيش از 2/5
ميليون پرونده رسيدگي ميكند.
---------------------------------------------------

افتتاح مركز نيكوكاري يادگاران شهدا
با هدف حمايت از كودكان بيسرپرست

مرك�ز نيكوكاري ي�ادگاران ش�هدا با ه�دف حماي�ت از كودكان
بيسرپرست و به همت فرزندان شهدا و خيرين افتتاح خواهد شد.

در آستانه س��يزدهم رجب و والدت با س��عادت امام علي عليهالسالم
مركز نيكوكاري يادگاران ش��هدا به همت فرزندان ش��هدا راهاندازي
خواهد شد.
قرار اس��ت در اين مركز خيريه ،افراد خير و نيكوكار به نيت هر شهيد
سرپرستي و زعامت يك كودك يتيم استان ايالم را عهدهدار شوند.
در گام نخست فعاليت مركز نيكوكاري يادگاران شهدا ،كودكان يتيم
استان ايالم در نظر گرفته شدهاند و در گامهاي بعدي ساير استانهاي
كشور مدنظر خواهند بود.

