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عذرخواهی و توضیح دانشگاه تهران درباره خبر 
درگذشت »پروفسور لطفعلی زاده« 

 بنیانگذار »منطق فازی« زنده است
شهروند|  دانشگاه تهران در اطالعیه ای خبر 
درگذشت »پروفســور لطفعلی زاده«، بنیانگذار 
منطق فازی را تکذیب و از مخاطبان عذرخواهی 
کرد. با گذشت ســه روز از انتشار خبر درگذشت 
پروفســور لطفعلــی  عســگرزاده، معــروف به 
لطفعلی زاده، پدر منطق فازی، از سوی دانشگاه 
تهران، روابط عمومی این دانشگاه در اطالعیه ای، 
درگذشت این پروفســور ایرانی را نادرست اعالم 
و از مخاطبان عذرخواهی کــرد. در این اطالعیه 
آمده: »بخش خبری وب ســایت دانشگاه تهران 
روز شنبه، ۲۱ مرداد خبری با عنوان »پدر منطق 
فازی و دانش آموخته دانشگاه تهران درگذشت« 
منتشر کرد که براساس اطالعات به دست آمده از 
منابعی آشنا با پروفسور لطفعلی زاده باخبر شدیم 
که این استاد ارجمند خوشبختانه در قید حیات 
هستند. بنابراین، بخش خبری وب گاه دانشگاه 
تهران این خبر را از وب سایت دانشگاه برداشته، 
برای این اســتاد گرانقــدر و دانش آموخته خود 
آرزوی تندرســتی و طول عمر باعزت می کند. 
همچنین، از خواننــدگان عزیز و خانواده محترم 
 پروفســور لطفعلی زاده بابت انتشــار این خبر 

عذرخواهی می کند.«

شهال کاظمی؛ پژوهشگر اجتماعی با استناد به 
آخرین سرشماری جمعیت، نرخ بیکاری در میان 

دختران جوان را بسیار باال اعالم کرد 

 نرخ بیکاری در مردان 21درصد
 در دختران 40درصد

شهروند|  یک پژوهشــگر اجتماعی با استناد 
به سرشماری  ســال 95، میزان بیکاری در میان 
دختران جوان را بسیار باال اعالم کرد. شهال اعزازی 
با تحلیل داده های این سرشماری، گفت که میزان 
بیکاری در مردان جوان ۲۱ درصد است، درحالی که 
40 درصد دختران جوان بیکارند. به گفته او، حدود 
۳0 درصد )هفت میلیون نفر( از جمعیت جوان )۱5 
تا ۲9 سال( کشور فعال هستند. این درحالی است 
که ۲5 درصد از آنها ) ۲.5 میلیون نفر ( بیکار و یا در 

جست وجوی کار هستند.
»70 درصد مردان جوان مجرد هستند.« این را 
اعزازی اعالم کرد و به ایسنا گفت: »۲0 میلیون نفر 
از مردم جمعیت کشور، جوان هستند، براساس 
تعریف سازمان جوانان وقت، افراد ۱5 تا ۲9 سال، 
جوان به شمار می روند، این درحالی است که روند 
جوانی در کشور رو به کاهش است.« او با استناد بر 
مطالعاتی که سال ها درخصوص جوانان داشته ، 
توضیح داد: »جوانان به ســه گروه سنی تقسیم 
می شوند. ۱5 تا ۱9، ۲0 تا ۲4 و ۲4 تا ۲9سالگی 
گروه های مختلف جوانی کشور است که براساس 
آخرین سرشماری  سال 95 هم اکنون طبق این 
تعریــف ۲0 میلیون نفر )یک چهــارم جمعیت 
کشور( را جوانان تشــکیل می دهند.« به گفته 
او، درحال حاضر ۱0 میلیــون و ۱00 هزار نفر از 
 جوانان کشــور مرد و 9 میلیون و 900 هزار نفر

 زن هستند.
کاظمی پــور به روند کاهــش جمعیت جوان 
کشور اشــاره کرد: »هم اکنون جوانان بیشترین 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند به طوری که 
۲7 درصد آنها ۱5 تا ۱9 سال هستند که جمعیت 
آنها معادل 5 میلیون و 400 هزار نفر اســت. این 
درحالی اســت که ۳۲ درصد جوانان کشور ۲0 تا 
۲4ساله هستند و جمعیت 6 میلیون و 400 هزار 
نفری را تشــکیل می دهند و 4۱ درصد جوانان 
)هشت میلیون و ۲00 هزار نفر( هم در سن ۲5 تا 

۲9سالگی قرار دارند.«
او ادامــه داد: »همان طــور که آمارها نشــان 
می دهند، بیشــترین جمعیت جوان گروه سنی 
۲5 تا ۲9 سالند که موالید اواخر دهه 60 و اوایل 
دهه 70 هستند. این درحالی است که کمترین 
نرخ متعلق به ۱5 تا ۱9ساله هایی است که موالید 
اواخر دهه 70 و ۸0 هستند. به این ترتیب با کاهش 
موالید در کشور و همچنین جمعیت جوان کشور 

مواجه هستیم.«
این جمعیت شناس درباره نرخ ازدواج جوانان 
هم توضیح هایی داد: »40 درصد جمعیت جوان 
دارای همســر هســتند. این درحالی است که 
5۸ درصد آنها معادل ۱۱ میلیون نفر مجرد بوده 
و به طوری که 4 میلیون و 400 هزار نفر زن جوان 
مجرد و 7 میلیون و ۲00 هزار نفر مرد جوان مجرد 
در کشور داریم.« او ادامه داد: »بیشتر مردان جوان 
کشور که معادل 70 درصد هستند، مجردند، این 
درحالی اســت که تعداد زنان مجرد جوان بسیار 
کمتر از مردان جوان مجرد اســت.« نرخ طالق 
جوانان هم موضوع دیگری اســت کــه اعزازی 
به آن اشــاره کرد: »6۲ هزار نفــر از مردان جوان 
کشــور )0.6درصد( و ۱40 هزار نفر از زنان جوان 
کشور )۱.4درصد( به دلیل جدایی، بدون همسر 

هستند.« 
اعزازی، با بیان این که عدد کلی مرگ ومیر در 
جمعیت کشور شش در هر هزار نفر است، افزود: 
»نرخ مرگ ومیر در نوجوانان بســیار پایین تر از 
این عدد بوده که البته علت هــای مرگ ومیر در 
ساختارهای سنین مختلف نیز متفاوت است.« 
به گفته او، سوانح، حوادث و تصادفات علت اصلی 
مرگ ومیر جوانان کشور است. این درحالی است 
که ســرطان و بیماری های قلبی- عروقی کمتر 
باعث مرگ ومیر جوانان می شــود. کاظمی پور 
با اشــاره به آمار آسیب های اجتماعی تأکید کرد 
که این موضوع بیشــتر متوجه جوانان اســت، 
درحالی که دزدی های کالن و قاچاق در ســنین 

باالتر از جوانی رخ می دهد.

گزارش »شهروند« از ساخت یک برج جدید در منطقه یک تهران که 13 طبقه آن خالف مجوز درحال ساخت است

غول خالفکار دزاشیب
  اهالي محله دزاشیب براي دومین بار براي توقف ساخت برج 29 طبقه به شورا نامه نوشتند                  40 درخت چنار براي ساخت یک برج 29 طبقه قطع شد

  ساالري، رئیس کمیسیون معماري و شهرسازي شوراي شهر در گفت و گو با » شهروند« : نامه زده ام در انتظار پاسخ هستم 

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان محیط زیست مطرح کرد :

خشکیدن تاالب ها و ریزگردها؛ تهدیدهای امروز ایران
 رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست:بحران های محیط زیست نتیجه سیاست های غلط دهه 60 است

نیره خادمی| ۱6 طبقه روي زمیــن، ۸ طبقه زیر 
زمین، 9 طبقه خــالف هم به آن اضافه شــده و حاال 
مالک اســکلت گذاري براي 4 طبقه دیگر را هم شروع 
کرده است. اینجا دزاشیب است، جایی در منطقه یک 
تهران. »تاورکرین«، آســمان را پاره کرده و دسته هاي 
آهني آن از باالي سر ساختمان هاي کوتاه قد دزاشیب 
می گذرد. آنطور که گفته می شود، سرمایه گذار بانک تات 
است و نام مالک چند وقتي است که از روي تابلوهاي زرد 
جلوي پروژه پاك شده است. از طرف دیگر اهالی محل 
می گویند، مجوز ساخت وساز در محل این برج، آموزشی 

و مربوط به یک مدرسه راهنمایی است. 
حاال دیگر از آن خانه سبز سردار فاخر، رئیس مجلس 
شورای ملی در دوره قبل از انقالب خبري نیست. خانه 
40 درخت چنار بلندقامت سبز داشته که جاي آن آهن 
و سیمان و سنگ کاشته شده است. براي یک برج ۲4 
طبقه. در همان روزهاي پایاني  سال 9۲ که کلنگ این 
پــروژه زمین خورد، مجوز ســاختمان براي ۱6 طبقه 
روي زمین و ۸ طبقه زیر زمین گرفته شــد اما مالک 9 
طبقه به صورت خالف روي آن ۱6 طبقه ساخته است و 
ساختمان به ۲5 طبقه روي زمین رسیده و در چند روز 
گذشته اسکلت گذاري براي ساخت 4 طبقه دیگر را هم 

شروع کرده اند، آن هم با کاربري آموزشي.
محلي ها اما می گویند که ساختمان تجاري است و 
براي تعلل در پرداخت عوارض ساختماني مجوز آن را 
آموزشــي گرفته اند. آنها از  سال گذشته مکاتبات خود 
را با شوراي شهر و شــهرداري تهران آغاز کرده اند، نامه 
نوشــته اند و امضا کردند. بند به بند تخلفــات و آزار و 
اذیت ها را نام برده اند، بارها هم با سامانه ۱۳7 شهرداري 

تهران تماس گرفته اند، اما نتیجه هیچ. 
اهالي محل به شورا نامه نوشتند

اهالي محل در  ســال 95 نام هاي به شــورا نوشته و 
خواستار شده اند: »تحقیق در پرونده و بررسي سازوکاري 
که منجر به صدور این مجوز غیرقانونــي و ادامه روند 
ساخت وساز فریبکارانه شده است. )به نام مرکز آموزشي 
ولي در عمل مجتمع تجاري و شــاپینگ مال و هتل 
یا...( کمیسیون ماده 5 به چه دلیلي حاتم بخشي کرده 
و این مجوز طالیي را به قیمت نابودکردن خانه هاي ما 
به این زیاده خواهان داده است.« آنها همچنین خواستار 
محدودکردن ارتفاع پروژه حداکثر در حد 6 طبقه روي 
زمین، تحقق نوع کاربري و جلوگیري از ساخت مجتمع 
تجاري شده اند: »در اولین گام بالدرنگ دستور توقف 
کار حداقل در شــب ها داده شــود و همزمان وضعیت 
تاورکرین ها صالحیت افرادي که با آنها کار می کنند و 
رعایت استانداردهاي ایمني به ویژه اقدامات حفاظتي 
براي عابران، قبل از این که بي گناهي کشــته شــود را 

رسیدگي کنند.«
آغاز عملیات اسکلت گذاري براي 4 طبقه دیگر باعث 
شــد اهالي محل ۲۲ مردادماه امسال هم نامه دیگري 
دراین باره به شوراي شهر تهران بنویسند: »در این نامه 
از مزاحمت هاي شــبانه روزي این پروژه طی سه سال 

گذشته براي اهالی و عدم رعایت موارد ایمنی مطلبی 
نمی گوییم ولی سوال این است که شهرداري تهران و 
کمیســیون ماده 5 چگونه مجوز ۱6 طبقه روي زمین 
و بارگذاري ســنگین را در محله مسکونی در خیابان 
پرترافیک و روي گسل دزاشــیب، داده است؟! دراین 
میان، ذینفــع نه طبقه هم خودش خالف ســاخته و 
ســاختمان را جمعا به ۲5 طبقه روي زمین رســانده 
است. شب گذشته هم چهار طبقه دیگر روي ۲5 طبقه 
اسکلت گذاري کرده؛ یعنی ساختمان را به ۲9 طبقه با 
ارتفاع حدود ۱۲0متر روي زمین رســانده است. واقعا 

هیچ جاي دنیا در روز این طور روشن خالف می کنند؟«
»اول که به این محل آمدیم، اینجا یک محوطه پر از 
درخت بود. قبل از خرید خانه به ما گفتند اینجا پارك 
می شود اما یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم، دیگر 
درختي در حیاط خانه نبود.« اینها را ساکن خانه پشتي 
برج می گوید و بعد این طور حرفش را تکمیل می کند: 
»مقصر کسي اســت که به این پروژه مجوز داده است، 
چون این محله گنجایش هتل ۲0 طبقه را ندارد. اول 
قرار بود 40 طبقه باشد اما با اعتراض و نامه نگاري هاي 
اهالي محل تعداد طبقات کمتر شد.« درخت هاي توي 
خانه تنها یک متر با دیوار فاصله داشته اما آنها از یک متر 

هم نگذشته اند و درخت ها را قطع کرده اند.
ســاختمان در میان دو کوچه باریک تقریبا ۲متري 
و 6متري قرار دارد و داربســت و تورها نــور را گرفته و 
کوچه ها را تاریک کرده اســت. همسایه ها از صبح که 
بیدار می شوند، آفتاب ندارند. همسایه اي هم که دقیقا 
نبش ســر کوچه خانه دارد، دل پردردي دارد. شــاخه 
خشک درخت حیاط خانه اش ســیاه شده، از بس که 
آفتاب ندیده است. سگ اهلي خانه آنها هم که سال ها 
مراقب خانه شان بوده، از ســروصدا و انواع آلودگي هاي 
برج ســازي توي کوچه بیمار شــده: »دو ســال است 
نتوانستیم از اســتخر خانه اســتفاده کنیم. این همه 
درخت در این باغ قطــع کرده اند و کم نوري درخت دم 

در را خشک کرد، آنوقت آنها می آیند درختان خانه ما 
را شمارش می کنند.«سروصدا، صدا را از صدا می رهاند. 
هر لحظه از قالب تاورکرین قطعه اي به زمین می افتد 
و صدا بیشتر اعصاب رهگذران را خرد می کند. خیابان 
دزاشیب همیشه شلوغ است و کوچه هاي مشرف به آن 
هم همینطور. چند وقت قبل هم جرثقیل روي منبع آب 

یکي از همسایه ها افتاد و خرد شد. 
 غول 29 طبقه 

روي خاطرات سیاستمدار دوره قاجار و پهلوي
برج دزاشــیب بر روي خاطرات خانه رضا حکمت، 
ملقب به ســردار فاخر ساخته شده اســت؛ مردي که 
سیاســتمدار دوره قاجار و پهلوي بــود و البته مدت 
کوتاهي هم سمت نخست وزیر ایران را داشت و نماینده 
مردم آباده در دوره چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي 
و پنج دوره رئیس مجلس شــوراي ملي هم بود. از آنجا 
کــه او در جنگ جهاني اول به مبــارزه پرداخته بود به 
فاخرالسلطنه معروف شد. بعد از مرگ او در  سال ۱۳56 
همســرش در این خانه زندگي می کرد. ساکن یکي از 
خانه هاي مشرف به برج دزاشــیب می گوید که خانه 
روبه رویي این ساختمان باغ خانه اعلم است که پارسال 
به صورت عمدي آتش گرفته است و احتمال می رود که 
سودجویان هم در این آتش سوزي دخیل باشند: »پنجاه 
 سال اســت در این محل زندگي می کنیم. اینجا خانه 
سردار فاخر، سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود. بعد از 
این که فوت کرد همسرش در این خانه زندگي می کرد؛ 
اما فوت کرد و خانه را بنیاد مستضعفان گرفت، بعد هم 
به بنیاد شهید انتقال پیدا کرد. ساختمان مدتي مدرسه 
بود و بعد هم متروکه شد. یک بار گفتند پارك می شود 
یک بار دیگر هم گفتند که هتل پنج ســتاره می شود؛ 
اما سوال ما این اســت که در کوچه 6 متري چه کسي 
اجازه ســاخت این برج ۲5 طبقه را داده است؟ برخي 
شایعات هم هست که در ازاي بخشي از ساختمان که به 

شهرداري داده شده است، مجوز را گرفته اند.«

برج روي گسل دزاشیب
دزاشیب روي گسل شمال تهران است و این را همه 
می دانند که برج ســازي در این مناطق خالف مقررات 
است. شــورایعالي معماري و شهرسازي کشور هم تیر  
سال گذشته نقشه پهنه های گســلی محدوده تهران 
را تهیه و ابالغ کرد. بر همین اســاس هم ساخت برج و 
بیمارستان روي ۳0 گسل تهران ممنوع شد. اهالي این 
محل هم به دلیل گسلي که در منطقه وجود دارد، نگران 
وقوع زلزله و تبعات آن هستند: »خاك اینجا سست است 
اگر اینجا زلزله بیاید، تکلیف ما با این برج چیست؟ البته 
کارشناسان شــهرداري که از طرف ۱۳7 آمده بودند، 
می گفتند که ساختمان بسیار محکم است با زلزله هیچ 

اتفاقي نمی افتد.«
 مالــکان برج دزاشــیب البته پنجره یکــي دو تا از 
همســایه هاي همجوار را دو جداره کرده اند، این را هم 
گفته اند که بعد از اتمام پروژه نماي ساختمان هایشان 
را عوض کنند و برخي شایعات هم هست درباره این که 
مالک برج قصد خرید خانه هاي همجوار را هم دارد که 
البته درخواست همسایگان هم همین است: »فعال که 
هیچ مشــتري اي براي خانه هاي ما نیست حتي براي 
اجاره. نور هم که نداریم از صبح تا شــب چراغ روشن 
می کنیم.« شب ها خواب و خوراك ندارند؛ هم صدا و هم 
نور چراغ تاورکرین که باالي سرشان می چرخد، خواب 
از سرشان می برد: »یک سرمایه دار اینجا هتل می سازد، 
شــب بیداري هاي آن براي ماســت. کاربري آموزشي 
چیســت دیگر؟ مگر هتل کاربري آموزشي دارد. با این 
ترافیکي که محل دارد اگر ساختمان افتتاح شود، محله 

قفل می شود.«
نگهبان ساختمان هم وقتي حرف از سروصداست، 
می گوید که تاورکرین ها شب ها کار نمی کنند. وقتي هم 
که صحبت از ترافیک روزانه است، می گوید که تریلي ۱۲ 
شب تا ۸ صبح کار می کند که اینجا خلوت است: »این 
هتل آموزشي- اقامتي چندین مالک دارد که خیلي کم 
به اینجا می آیند. بعد از افتتاح هم آدم هاي سرشناس در 

اینجا رفت و آمد خواهند داشت.« 
اعضای شورای شهر تهران اما در این باره می گویند 
که باید بعد از بررسی این موضوع، در این باره اظهارنظر 
کنند؛ مثال »محمد ساالری« عضو شورای شهر تهران به 
»شهروند« می گوید که در این باره نامه ای به شهرداری 

تهران زده و منتظر است تا آنها به نامه او پاسخ دهند. 
بیشتر ساختمان هاي این محله دو طبقه و در نهایت 
6 طبقه است و از دور تنها همین برج است که خودش 
را توي چشــم ها جا می کند. یک ســاختمان 9 طبقه 
نیمه تمام هم کمي دور از این ساختمان غول پیکر هست. 
آنجا هم کارگران مشغول کارند اما در فاصله کمتر از یک 
خیابان، مزد کارگران دو ساختمان با هم فرق می کند. 
مزد کارگران ساختمان 9 طبقه »شــمران« که حاال 
بازار موبایل است، روزانه 60 هزار تومان است اما کساني 
 که در برج دزاشیب کار می کنند روزانه ۸0 هزار تومان

 مزد می گیرند. 

شــهروند|  »معصومه ابتکار« رفت، »عیســی 
کالنتری« آمد؛ حکمشــان را دو روز پیش، »حسن 
روحانی«، رئیس جمهوری زد و دیروز مراسم تودیع 
و معارفه شان انجام شــد تا ابتکار بعد از چهارسال از 
سازمان محیط زیست به معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری برود و کالنتری بعد از سال ها که در 
دولت سازندگی، وزیر بود، حاال معاون رئیس جمهوری 

شود و رئیس سازمان محیط زیست. 
این مراسم که دیروز در سازمان محیط زیست برگزار 
شد، دو میهمان ویژه هم داشت: »اسحاق جهانگیری«، 
معاون اول رئیس جمهوری و »ولی اهلل سیف«، رئیس 
 کل بانک مرکزی. جهانگیری در این مراسم باز هم از 
دغدغه های جدی اش برای محیط زیست ایران گفت. 
او در ابتدای سخنانش گفت که امروز با تهدیداتی مانند 
بحران آب، خشکشــدن تاالب ها و ریزگردها روبه رو 
هستیم که باید برای حل آن راه حل و راهکار پیدا کنیم: 
»این دولت معتقد است که به همراه توسعه پایدار باید 
به مسائل زیست محیطی توجه شود و نخستین مصوبه 
دولت یازدهم نیــز درباره دریاچــه ارومیه و موضوع 
زیســت محیطی بود که این مهم نشان دهنده توجه 
جدی رئیس جمهوری و دولت به مسائل محیط زیست 

بوده است.« 
جهانگیــری بــا بیــان این کــه امروزه مســائل 
زیست محیطی به موضوعات بین المللی تبدیل شده 
است، با اشــاره به توافق محیط زیستی پاریس گفت: 
»کناره گیری ترامپ و آمریــکا از توافق پاریس باعث 
بی اعتباری و بی آبرویی آنها شد. مگر می شود کشوری 
که بیشترین ســهم و تأثیر را در این موضوعات دارد، 
خودش را کنار بکشد؛ لذا ما به مسائل زیست محیطی 
توجه ویژه داریم و آن را هم در عمل، اجرایی خواهیم 
 کرد. بنابراین نباید ســنگ کج برای توســعه کشور 

قرار بگیرد.« 
معاون اول رئیس جمهوری با بیــان این که امروزه 
محیط زیست برای همه مردم تبدیل به یک موضوع 
اصلی شده اســت، ادامه داد: »با بحران آب، آلودگی 
هوای کالنشــهرها و تهدیداتی ماننــد ریزگردها و 
خشکشدن تاالب ها روبه رو هستیم که باید دست به 

کار شــویم و راه حلی برای موضوعات اصلی کشور و 
راهکاری برای آنها بیابیم.« جهانگیری گفت: »دولت 
دوازدهم هم با عــزم جدی تر پروژه هایی که در دولت 
یازدهم آغاز شده، در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و به خصــوص محیط زیســت را تکمیل 
می کند و امیدوارم آقای کالنتری بتواند در پایان دولت 

دوازدهم کارنامه قابل قبولی از خود ارایه کند.« 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: »در حال حاضر 
فرصت مناســبی در مجلس ایجاد شــده که وزرای 
پیشنهادی به کمک رسانه ها فرصت ارایه برنامه و طرح 
مسائل کشور را پیدا کرده اند. در همین زمینه امیدوار 
هستم که گفتن مسائل کشــور برای مردم و به ویژه 
نخبگان جامعه فرصت همدلی و همراهی بیشتری 
میان دولت و مردم ایجاد کنــد.« او با بیان اینکه در 
دولت یازدهم و دوازدهم بزرگترین و مهمترین سرمایه 
در اختیار رئیس جمهوری، اعتماد بســیار گسترده 
ای اســت که وجود دارد، ادامــه داد: »دولت قدر این 
سرمایه بزرگ اجتماعی را می داند و همه تالش خود 
را می کند که به مطالبات و خواست های مردم جامع 
عمل بپوشاند.« معاون اول رئیس جمهوری با تقدیر از 
معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط 
زیست  گفت: »خانم ابتکار از مدیران برجسته و شجاع 
و مجرب کشور است که حتی در عرصه بین المللی نیز 
نشــان داده در عرصه محیط زیست مدیری توانمند 
اســت. خانم ابتکار عالوه بر اینکه توانسته در عرصه 
دانشگاهی به عنوان فردی که مسئولیت اجرایی نیز 
دارد، چهره خوب از خود ایجاد کند، توانسته به عنوان 
یک زن مسلمان و توانمند که در حوزه مسئولیت خود 
به خوبی بدرخشد و بحث محیط زیست را به موضوع 
اصلی کشــور تبدیل کند. خانواده ابتکار همواره در 
محیط زیســت ایران نام ماندگاری دارند و امیدوارم 
نام آقا و خانم ابتکار همواره در محیط زیست باشد.« 
او در ادامه صحبت های خود با اشاره به انتصاب عیسی 
کالنتری به عنوان رئیس جدید ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت:  »آقای کالنتری شــخصیت 
علمــی ارزشــمند و از مدیران با ســابقه جمهوری 
اســالمی ایران اســت که در حوزه مدیریت کالن از 

تجربیات ارزشمندی برخوردار است. بخش وسیعی 
 از مسئولیتی که ایشــان در دوران وزارت کشاورزی
 بر عهده داشته اند نیز عمدتا با مسائلی سرو کار داشته 
 که امــروز موضوعات اصلی بخش محیط زیســت 

محسوب می شود.« 
»آب«، بزرگترین مشکل کشور

»عیسی کالنتری«، دبیر  ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در دولت یازدهم و رئیس جدید سازمان محیط زیست 
هم در این مراســم حرف های مهمــی برای گفتن 
داشــت. او با بیان این که فاجعه امروز محیط زیست 
کشــور »آب« اســت، گفت: »گرفتاری های امروز 
محیط زیست نتیجه سیاست های احساسی دهه 60 
و 70 اســت.« او ادامه داد: »نتایج سیاست ها و عمل 
دهه 60 و 70 را امــروز می بینیم. در دوره ای به خاطر 
تولید چند تُن گندم اضافی منابع آب و خاك از بین 
رفت. در حقیقت با سیاســت های احساساتی، منابع 
پایدار محیط زیست را از دســت دادیم و امروز دچار 
گرفتاری های متعدد در این حوزه هستیم. در دهه 60 
و 70 رفتارهای احساسی جایگزین رفتارهای منطقی 
شد و شور و شوق انقالبی برای تولید بیشتر، رفع نیاز از 
خارج و استقالل کوتاه مدت باعث ایجاد آسیب هایی به 
منابع آب و خاك کشور شد.« معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به 
این که در سیاست های تولیدی گذشته، درازمدت و 
آثار سیاســت های تولیدی بر منابع زیست محیطی 
مــورد توجه قرار نگرفته بــود، ادامه گفــت: »امروز 
بزرگترین مشکل و مسأله کشور ما آب است.« رئیس 
جدید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: »زمانی 
70 میلیون واحد دامی داشتیم و می گفتیم این تعداد 
دام خارج از ظرفیت مراتع است. امروز تعداد واحدهای 
دامی به ۱۲0 میلیون رسیده است. زمانی برای تولید 
۱۲0 هزار تُن گوشــت دامــداران را مــورد حمایت 
جدی قــرار می دادیم. تولید ۱۲0 هزار تُن گوشــت 
فرسایش خاك بسیاری برای کشور ایجاد کرد و تولید 
۱۲0 هزار تن گوشت را با یک میلیارد تن خاك به  طور 
ساالنه عوض کردیم.« کالنتری ادامه داد: »وضعیت 
محیط زیست امروز کشور را نمی توان به گردن دوره 

پهلوی انداخت؛ چرا که این اتفاقات بعد از انقالب رخ 
داده است. حتی اگر حاکمیت و دولت خواهان تغییر 
و اصالح وضع محیط  زیست هم باشند، تنها بخشی 
قابل جبران و بخشــی غیر قابل جبران است. در دهه 
60، 6۸ میلیارد مترمکعب میزان مصرف آب بود ولی 
امروز ایــن میزان به 97 میلیارد مترمکعب رســیده 
است. ۱۱0 درصد آب تجدیدپذیر در کشور ما مصرف 
می شود این در حالی است که موسسات بین المللی 
اجازه مصرف بــاالی 40 درصــد آب تجدیدپذیر را 
نمی دهند.« رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به از بین رفتن تاالب ها در سال های گذشته 
گفت: »مهارکردن ســیالب ها از طریق ایجاد سدها 
باعث از بین رفتن دریاچه ها و تاالب ها شده است،  چون 
این اکوسیستم های آبی با سیالب ها زنده هستند.« 
کالنتری ادامه داد: »امروز به دلیل سیاست های غلط 
در دهه 60 و 70 هزینه هــای ۱00 برابری پرداخت 
می کنیم. اگر چه جبران برخی مسائل زیست محیطی 
مثل آلودگی هوا امکانپذیر است، ولی برگرداندن آب و 

خاك به  طور ۱00 درصد ممکن نیست.« 
دلیل »نه« گفتن های ابتکار

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست 
و معاون جدید امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم 
در این مراسم با بیان این که در جاهایی بر اساس قانون 
و مقررات به برخی طرح هــا »نه« گفتیم و اطمینان 
می دهم در چهار  سال گذشته هیچ طرحی بدون انجام 
ارزیابی زیست محیطی اجرا نشد، گفت: »مهمترین 
دستاورد ســازمان محیط زیســت طی چهار  سال 
گذشته را بهبود وضع تاالب ها اعالم کرد. از ۱00 هزار 
تقاضای اجرای پروژه های توســعه ای بیش از ۸5 تا 
90 درصد آنها مجوز سازمان حفاظت محیط زیست 
را گرفتند. این ســازمان براســاس قانون بــه ۱0 تا 
۱5 درصد طرح ها »نه« گفت.« او ادامه داد: »در چهار 
 سال گذشته ۱00 هزار مورد درخواست بهره برداری 
و استقرار صنایع و معادن و اجرای پروژه های مختلف 
اقتصادی، توسعه ای داشتیم که سعی کردیم به طور 
قانونمند و با رویکرد مثبت تقاضاهــا را مورد ارزیابی 

زیست محیطی قرار دهیم.«

روي خط خبرمیز خبر

معاون قضائی دادستان کل کشور: 

عضويت در تويیتر تخلف است
فارس|  معاون قضائی دادستان کل کشور عضویت 
در توییتر را تخلف اعالم کــرد و گفت: »توییتر در 
اجرای دستور قضائی فیلتر شده و تخلف از دستور 
قضائی پذیرفته نیست.« عبدالصمد خرم آبادی که 
در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، درباره عضویت 
در شبکه های اجتماعی فیلتر شده گفت: »عضویت 
در این شبکه های فیلتر شــده تخلف است؛ چرا که 
وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور 
قضائی ممنوع شد، رعایت نکردن مقررات هم نوعی 
تخلف است.« او در توضیح عضویت مسئوالن وزارت 
ارتباطات در توییتر گفت: »اگر این موضوع درست 
باشد، این عضویت از سه جهت اشکال دارد: اشکال 
اول این که وزارت ارتباطات مجری دستورات قضائی 
مربوط به فیلتر اســت و مجری نباید مردم را فیلتر 
کند و خود را مستثنی بداند. دوم؛ وزارت ارتباطات 
متولی ایجاد شبکه ملی اطالعات است و متولی شبکه 
ملی نباید ســردمدار عضویت در شبکه های بیگانه 
ممنوعه باشد. ســوم؛ اگر این عضویت درست باشد 
عمال نوعی تبلیغ شبکه های اینترنتی ممنوعه توسط 
 متولیان شــبکه ملی اطالعات محسوب می شود و 

نقض غرض است.«

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر: 

 4درصد جامعه آسیب  ديده 
يا مجرم موادمخدر هستند

مهر|  قائم  مقام ســتاد مبارزه با موادمخدر با بیان 
این که بیش از 96 درصد جمعیت جامعه ما سالم است، 
گفت: »۳.5 درصد افراد جامعه ما از آســیب دیدگان 
موادمخــدر و نیم درصد هــم قاچاقچی یــا مجرم 
موادمخدر هســتند.« به گزارش مهــر، علی مؤیدی 
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما 
با بیان این که ستاد مبارزه با موادمخدر با اصالح قانون 
مبارزه با موادمخدر کامال موافق اســت، گفت: »نباید 
در ارتباط با این تحوالت در جامعه التهاب ایجاد کرد 
ازجمله این که بگوییم اعدام حذف و موادمخدر دولتی 
توزیع می شود، در صورتی که این گونه نیست و مجلس 
شورای اسالمی در پی حذف اعدام و دولت در پی توزیع 
موادمخدر نیستند بلکه براساس آخرین بررسی هایی 
که در بحث درمان انجام شد، در پروتکل های درمان 
برخی از معتادان که نوعی از مواد را استفاده می کنند، با 
استفاده از مشتقات آن با گذشت زمان مصرف آن را کم 
می کنیم تا بتوانیم معتاد را درمان کنیم و سالمتی اش 
را به دســت بیاورد.« حســن نوروزی، ســخنگوی 
کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس هــم از دیگر 
میهمانان این برنامه بود. او درباره اصالح مجدد طرح 
کاهش مجازات  اعدام مجرمان موادمخدر گفت: »آنچه 
که در کمیسیون قضائی مجلس در حضور کارشناسان 
تصمیم گرفته بودیم، این بود که کسانی که از این به بعد 
مرتکب جرم حمل یا توزیع موادمخدر تریاك شوند، 
50کیلو به باال اعدام دارند و کسانی که مواد صنعتی 
مخدر را توزیع یا تولید می کنند، بیشتر از دو کیلو و اگر 
حمل و نگهداری باشد، پنج کیلو اعدام دارد.« او ادامه 
داد: »در ارتباط با کسانی که در زندان ها به سر می برند، 
آنهایی که بیش از ۱00کیلو تریاك داشــتند، اعدام 
شوند اما همکاران ما با استناد به اصل ۲9 قانون اساسی 
ایراد گرفتند مبنی بر این که فرقی میان کسی که در 
زندان است و کسی که جدید دستگیر می شود، نیست 
و نباید میان این دو تبعیض باشد. بنابراین تبصره ای 
را که همکاران ما الحاق کردند، در رابطه با موادمخدر 
در راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و 
برنامه ششم توسعه بود تا معتادان را تحت کنترل قرار 
بدهند. درنهایت سعی کردیم کار همسانی را که بتواند 
مبارزه با موادمخــدر را جدی تر و اصولی و هدفمندتر 
کند، انجام دهیم و تصویب شد.« به گفته او، در قانون 
مبارزه با موادمخدر قبلی هم مقرر شده بود کسانی که 
بین ۲0 تا ۱00کیلوگــرم موادمخدر تریاك را حمل 
کنند، برای بار دوم اعدام می شود: »همکاران ما اشکال 
گرفتند که نباید تمایز باشد و با توجه به حساسیتی که 
ایجاد شده بود، ۱00کیلو را به 50کیلو کاهش دادیم.« 
او گفت: »کسی اعدام می شود که سوء پیشینه ۱5ساله 
داشته باشد و اگر چنین سوءپیشینه ای نداشته باشد، 

اعدام نمی شود.«
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ارومیه-امین جم دوست|  مدیر صنایع کشاورزی 
آذربایجان غربــی با اشــاره به افزایــش ۲5 درصدی 
تولیدات خشــکبار در اســتان، بر اهمیــت و ضرورت 
توســعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، به 
عنوان تکمیل کننده زنجیره تولیــد تاکید کرد.  پرویز 
تومرائی در خصوص تولید و فرآوری میوه جات خشک 
در این اســتان اظهارکرد: گسترش صنعت خشک کنی 
می تواند موجب ارتقای ســطح بهره وری، ایجاد ارزش 
افزوده، افزایش درآمد بهره برداران، افزایش ماندگاری 
محصوالت کشاورزی و در نهایت تحقق توسعه اشتغال 
شــود.  تومرائی با اشــاره به تولید بیش از یک میلیون 
تن انواع میوه و کشــمش در این استان و ماهیت فساد 
پذیری سریع آنها خاطر نشان کرد: در سال 95 حدود ۸ 
هزار تن خشــکبار از انواع میوه و کشمش در آذربایجان 
غربی تولید شده اســت بیش بینی می شود این رقم در 

سال جاری به ۱0 هزار تن افزایش یابد. 
این مســئول افزود: عمده تولید کنندگان خشکبار 
در شهرستان های ارومیه، اشــنویه، خوی، میاندوآب و 
ســلماس حضور دارند.  وی ادامه داد:مجوز های صادر 
شده از ســوی ســازمان جهاد کشــاورزی برای بهره 
برداری از طرح های خشــک کنی تا کنــون در حدود 
 57 واحد بوده اســت که تعداد 7 واحد از این طرحها به 
بهره برداری رســیده اســت.  مدیر صنایع کشــاورزی 
 جهاد کشاورزی اســتان افزود: آذربایجان غربی یکی از 
قطب های مهم تولید محصوالت زراعی کشور است که 

رتبه اول سطح زیر کشت تولید سیب را دارد.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدات 
خشکبار در آذربایجان غربی
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