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محسن هاشمی  :موضوع بنیاد تعاون
سپاه را سیاسی نکنید

رئیس شــورای شهر تهران در مورد اطالعیه بنیاد تعاون سپاه
مبنی بر بدهی نداشتن به شهرداری تهران واکنش نشان داد.
اخبار
بهگــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی دیروز در حاشــیه جلســه
علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز شورای شهر جلسه
آرامی را ســپری کرد ،در مورد اطالعیه بنیاد تعاون ســپاه مبنی بر بدهی نداشــتن به
شهرداری تهران ،گفت :به نظرم الزم نیست در این خصوص صحبت کنیم ،چرا که
اعداد و ارقام بدهی و طلب مشخص است و شهرداری تهران مدعی طلب از یکی از
ارگانهای وابسته به این تشکیالت است و گزارشی داده و حاال در آن سمت میگویند
که بدهی ندارند و باید شهردار تهران بنشیند و بررسیهای الزم را انجام دهد.
هاشمی افزود :گزارشی از بازرسی کل کشور دریافت کردیم که یکی از شرکتهای
وابســته بهنــام رســا تجــارت مبیــن به شــهرداری بدهــکار اســت که معاونــت مالی
شــهرداری نیز در گزارشــی این موضوع را تأیید کرد و در جلســه هم اندیشی یکشنبه
نیز در مورد این موضوع صحبت شد و حاال باید شهردار تهران در این زمینه صحبت
کنــد .وی بــا بیان اینکه الزم اســت که بنیاد تعاون و شــهرداری تهران نســبت به این
مســأله صحبت کنند ،گفت :اجازه دهید بیش از این صحبت نکنیم و این مسأله به
موضوع سیاســی بدل نشــود .چرا که یک طلب است و در آرامش باید آن را پیگیری
کنیم .هاشمی در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که بنا به گفته تعدادی از
نمایندگان مجلس ،در مجلس کلید میخورد ،تصریح کرد :من از این موضوع خبر
ندارم و شخصاً درخواستی در این موضوع نداشتم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما روند تغییر مدیران در شهرداری کند
نیســت ،گفت 40 :الی  48روز است که افشانی به شهرداری تهران آمده و انتصابات
اصلی در حول و حوش خود را همچون مدیر روابط عمومی ،بازرسی و ...انجام داده
است .البته نمیشود بسرعت مدیران باالیی را عوض کرد و باید با آنها کار کرد و اگر
مناسب بودند فعالیت آنها ادامه پیدا میکند.
رئیس شورای شهر تهران افزود :حتی اگر این افراد از جناح مخالف باشند نیز در
صورت مدیریت مناسب میتوانند باشند و بحث ما جناحی و سیاسی نیست؛ بلکه
بهدنبال تخصص و تعهد هستیم و بهنظر میرسد افشانی با طمأنینه انتصابات را
دنبال میکند.

قیمت قبور بهشت زهرا (س) اعالم شد

در جلســه دیروز شــورای اســامی شــهر تهران بهای خدمات سازمان
بهشــت زهــرا(س) مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و نهایتــاً در
بخشهای مختلف بهای خدمات این سازمان با رأی اکثریت اعضای
شورا افزایش پیدا کرد.
بهگزارش ایســنا ،بر اســاس این الیحه عنوان شــد که در ســالهای
اخیر ســازمان بهشــت زهرا(س) روزانــه بین  150تــا  200نفر متوفی و
ساالنه بیش از  50هزار نفر از متوفیان شهر تهران را پذیرش کرده است
که از این تعداد بیش از  35هزار نفر در سازمان بهشت زهرا(س) دفن
شــدهاند .همچنین در ســال  1396بیــش از  22هزار نفر از شــهروندان
تهرانی از سیســتم قبرهای رایگان اســتفاده کردهاند و خدمترســانی
بهصورت مستمر و بدون وقفه در این سازمان انجام شده است .عالوه
بر این نرخ خدمات قابل ارائه ســازمان از ســال  90تا به امروز افزایشی
نداشته است.
بر اســاس نرخهای پیشــنهادی شــهرداری بهدلیل آنکه  95درصد
ظرفیــت قبــور فاز  2بهشــت زهــرا(س) به اتمــام رســیده ،هزینه قبور
باقیمانــده فــاز  2از قطعــات  200تا  258بــه قیمت  9میلیــون تومان
تعیین و درخواست جایگزینی با نرخ گذشته این قطعات در این الیحه
مطرح شد .در این الیحه پیشنهاد شده نحوه قیمت در فاز سوم بهشت
زهــرا(س) یعنی قطعــات  300تا  325که تکمیل و تجهیز شــده تا پر
شــدن ظرفیت  70درصدی طبقه زیریــن و طبقات فوقانی آن به ازای
هر قطعه یک میلیون ریال و پس از آن یعنی ظرفیت  70تا  80درصد
ایــن نــرخ  20میلیون ریــال و در مرحله بعــد یعنی ظرفیــت  80تا 90
درصد  30میلیون ریال و  90تا  100درصد  45میلیون ریال تعیین شود.
بنابراین بر اســاس ایــن الیحه تدفین در ســایر آرامســتانها مانند
مســاجد ،امــام زادهها ،بقــاع متبرکه ممنوع اســت و در صــورت دفن
مجــاز بابت هر متوفی حداکثر پنج درصد مبلغ دریافتی یا معادل 15
میلیون ریال در وجه سازمان بهشت زهرا واریز شود .در بخش دیگری
از این الیحه پیشنهاد شده هزینه افزایش هر طبقه قبر در قبور  30ساله
پنــج میلیون تومان ،هزینه افزایش هر طبقه قبــر در قبور خالی فاز  1و
 2پنــج میلیون تومــان ،خدمات نگهداری ســاالنه آرامگاهها  650هزار
تومان ،هزینه سنگ قبر  100هزار تومان ،هزینه آمادهسازی قبر  50هزار
تومان ،نصب سنگ قبر  50هزار تومان ،نگهداری متوفی در سردخانه
روزانــه  20هزار تومان ،تابلوی ســر مــزار  15هزار تومــان ،ترمه  40هزار
تومان و کاور بستهبندی متوفی  20هزار تومان تعیین شود.

شرکتهای دارویی متخلف از ارز دولتی محروم میشوند

ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره واردات تجهیزات پزشکی و همچنین خودرو با ارز۴۲۰۰
تومانیگفت:ازآنجاییکهاعالماسامیآنهامطالبهافکارعمومیهمبوده
است،فهرستاینشرکتهاراتأییدکردهوبهبانکمرکزیمیفرستیم.
برهمین اساس ما از بانک مرکزی خواستهایم اسامی شرکتهایی که
در این حوزه ارز دولتی دریافت کردند ،اعالم کند .به گزارش ایرنا دکتر
ایــرج حریرچــی در ادامــه از برخورد با  2شــرکت متخلف
داخلی در حوزه تجهیزات پزشــکی خبر داد و گفت :به
شــرکتهای دارویی و تجهیزاتــی اولتیماتوم داده که
چنانچــه تجهیزات یا دارو را باالتــر از نرخ مصوب
بفروشند از دریافت ارز دولتی محروم میشوند.
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سقف تولید داخلی غذا برای  ۵۰میلیون نفر

رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت :بــا بهرهوری موجــود ،فقط
میتوانیــم بــرای  ۵۰میلیــون جمعیت غذا تولیــد کنیم و مابقــی آن را وارد
میکنیم.بهگزارش ایسنا،عیســی کالنتری ضمن تشریح وضعیت تاالبها
در کشــور افزود :در دولت این موارد تا حدودی بهتر شــده
اســت ولی قوانین ،دستگاههای اجرایی را گیر انداخته
اســت بهعنوان مثال قانون برنامه ششــم میگوید در
 ۹۵درصد محصوالت کشــور باید خودکفا شــویم و در
این صورت بایــد  ۳۶میلیون متر مکعب آب دیگر
بــرای بخــش کشــاورزی تأمیــن کــرد در حالی که
چنین ظرفیتی وجود خارجی ندارد.

پرداخت مابهالتفاوت مستمریبگیران از مرداد
مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعــی درباره زمان پرداخــت معوقات افزایش
حقوق مستمریبگیران گفت :باید افزایش مستمریها در دولت تصویب میشد
که در نهایت در ۲۰اردیبهشــت ابالغ شد و در ماه خرداد حقوقها همراه با افزایشها
پرداختشد.البتهمابهالتفاوتحداقلیبگیرانراپرداختکردهایمومابهالتفاوتسایر
سطوح را در ۱۰روز اول مرداد پرداخت خواهیم کرد .به گزارش «ایران» دکتر سید تقی
نوربخش درخصوص اعطای تسهیالت به بازنشستگان نیز گفت :وام چهارمیلیون
تومانــی از ابتــدای مــرداد از طریق بانک رفاه پرداخت میشــود .افرادی کــه قبالً وام
گرفتهاند شــامل این تســهیالت نمیشــوند و افرادی که حقوق و دستمزدشــان
پایینتر است در اولویت قرار دارند.همچنین وی از افتتاح  ۵۰پروژه در ۲۲استان
با هزینهای بالغ بر  ۲۵۰میلیارد تومان در هفته تأمین اجتماعی خبر داد.

مسئوالن آموزش و پرورش از گسترش آسیب های اجتماعی در مدارس خبر می دهند

رنج مدارس از کمبود مشاور تربیتی

نظام آموزش و پرورش  30هزار مشاور کم دارد
هدی هاشمی
خبرنگار

چنــدی پیــش خبــری روی خروجی
خبرگزاریها قرار گرفت با این مضمون
که مشــاور عالی وزیر آمــوزش و پرورش
کاهش سن بزهکاری و افزایش استفاده
از مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان
را نگرانکننده عنوان کرد .البته آمارهای
ســتاد مبارزه با مواد مخــدر هم تأییدی
بر این ادعا اســت .بهگزارش «ایران» بر
اساس آمارها یک درصد دانشآموزان،
حداقــل یــک بــار مــواد مخــدر مصرف
کردهانــد و بــه گفتــه کارشناســان ســن
مصرف اعتیاد به  14ســال رسیده است.
نرگــس ملــکزاده کارشــناس تعلیــم و
تربیــت بــا اشــاره بــه تحقیقاتــی درباره
ارتبــاط دختــران و پســران در ســن زیــر
 ۱۸ســال میگویــد :زمان و ســن شــروع
ایــن ارتباطــات ،بــه دوران راهنمایــی
تحصیلــی (دوره اول متوســطه) کاهش
یافتــه و  ۴۰درصد دانشآمــوزان ،رابطه
کالمی با جنس مخالف را از  ۱۴ســالگی
آغــاز کردهاند و بعضــاً از ارتباط عاطفی
بــه رابطــه خــارج از عــرف گســترش
پیــدا کــرده اســت .همچنین آنطــور که
آمارهــای وزارت آمــوزش و پــرورش از
دانشآمــوزان تهرانــی میگوید در حال
حاضــر رفتــار پرخطــر در میــان پســران
در مقطــع متوســطه اول  ۱۹.۷درصــد و
خشــم باال در میان دختران  ۱۹.۶درصد
اســت کــه ایــن ارقــام نشــان میدهــد
وضعیت خوب نیســت.عالوه بر این به
گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش،
ترویج آسیبهای اجتماعی در مناطق
محروم و مرزی بســیار بیشــتر از مناطق
مرکزی کشــور است و این موضوع ناشی
از ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی
و مــواد الکلــی در مرزهــای غربی کشــور
اســت .براســاس تحقیقهــای صــورت
گرفتــه در ایــن وزارتخانــه ،انحرافــات
اخالقی ،خشونت ،خودکشی ،دخانیات

و بزهــکاری به ترتیــب بیشــترین موارد
آسیبهای اجتماعی را تشکیل میدهد
و اســتانهای خوزســتان و خراســان
رضوی بیشترین دانشآموز در معرض
خطــر را دارد .همچنیــن معضــل تیــغ
زنی« ،خون بازی یا خودزنی» را هم باید
به این موارد اضافه کرد.
کارشناســان تعلیــم و تربیــت بر این
باورنــد کــه وزارت آمــوزش و پــرورش
برنامــهای جامــع بــرای پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعــی در بیــن
دانشآموزان ندارد .البته آنها معتقدند
که کمبود مشاور الزم در مدارس موجب
شــده تــا دانشآمــوزان نتواننــد دربــاره
مهمترین مسائل خود با کسی مشورت
کننــد .ایــن درحالی اســت که مشــاوران
مــدارس هــم ایــن موضــوع را تأییــد
میکننــد و میگوینــد انــدک مشــاورانی
کــه در مقاطــع تحصیلی متوســطه اول
حضــور دارنــد هــم بایدهــا و نبایدهــای
بسیاری در مدرسه دارند.
موســوی مشــاور مدرســه در ایــن
بــاره میگویــد :مدیــران مــدارس اجازه
مطــرح کــردن موضوعــات پــر خطــر را
به مــا نمیدهنــد .دانشآموزان بســیار
کنجکاوند و از مشــاور میخواهند درباره
مباحــث مختلــف اطــاع پیدا کننــد اما
ایــن مــوارد موضوعــات ممنوعــه در
مدارس هســتند .اگر آمــوزش و پرورش
دست مدیران را باز میگذاشت و اجازه
مــیداد که ما دربــاره خطــرات اعتیاد و
ارتباط با جنس مخالف با دانشآموزان
راحتتر صحبت کنیم به طور قطع این
مشکالت پیش نمیآمد.
وی تأکید میکند :ســال گذشــته یک
دانشآموز دختر با پسری در ارتباط بود
و مدیر مدرسه بهخاطر سختگیریهایی
که داشــت اجازه مطرح شــدن مشــکل
دانشآموز را نمیداد که همین مســأله
موجب خودکشــی دانشآموز شــد ،اگر
بتوانیم در مدارس وضعیت روشن تری
از مشاوران داشته باشیم و دانشآموزان

به مشــاوران اعتماد کنند مــا میتوانیم
جلوی بســیاری از آسیبهای اجتماعی
را در مــداس بگیریم.محمــدی هــم از
مشــاوران مدرســه دخترانــه در این باره
معتقد است :دانشآموزان فکر میکنند
ما جاســوس بیــن آنها و مدیر هســتیم.
البته معلم پرورشــی وقتــی میبیند ما
بــا دانشآمــوز ارتبــاط گرفتهایم ســریع
میخواهد مشکل دانشآموز را بفهمد و
اگر مقاومتی انجام دهیم با مدیر مطرح
میکند بــرای همین دانشآموزان اصالً
حرفی برای ما ندارند.
ëëترســیم نیمــرخ روانــی -اجتماعــی
دانشآموزان
مســئوالن وزارت آموزشوپــرورش
معتقدند برای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی طرحهای مختلفی در دست
توگــو
اجــرا دارنــد امــا آنچــه کــه در گف 
بــا دانشآمــوزان و معلمــان بــه آن
میرسیم ،توزیع چند دفترچه یا بروشور
در برخــی از مــدارس بــرای آگاهســازی
دانشآمــوزان از تهدیــدات اجتماعــی
اســت؛ راهکارهایــی که در مهــار روند رو
بــه رشــد آســیبهای اجتماعــی راه بــه
جایــی نخواهد بــرد .مدیرکل مشــاوره و
امــور تربیتــی وزارت آمــوزش و پرورش
دربــاره بیبرنامگــی ایــن وزارتخانــه در
کنترل آســیبها میگوید:ایــن موضوع
کــم لطفــی اســت .حــوزه آســیبهای
اجتماعی بســیار گســترده است .دست
مشــاوران در ایــن حــوزه در مــدارس
بــاز نیســت عــاوه بــر ایــن آســیبهای
اجتماعی یک حوزه چند بخشــی است.
بــا توجه به کمبود مشــاورانی کــه داریم
مــن فکر میکنــم باز هــم بســیار خوب
عمــل کردیم .مشــاوران مــا در مدارس
آزمونهای مختلفــی را انجام میدهند
تــا هــم بــه نیمــرخ روانــی -اجتماعــی
دانشآمــوزان دســت پیــدا کننــد و هــم
بــرای پیشــگیری کارهــای الزم را انجــام
دهنــد .بایــد بگویــم بیــش از  ۹۰درصد
مشــاوران ما آموزش دیده هستند .بالغ

بر  ۶۰درصد مشــاوران مــا دارای مدرک
فوق لیســانس و دکتری هستند.مسعود
شــکوهی بــا تأکیــد بــر اینکــه هماکنــون
 30هــزار نیروی مشــاور در مــدارس کم
داریــم ،میافزایــد:در این بخش بســیار
نیرو کم داریم این موضوع را بارها اعالم
کردیــم اما متأســفانه پاســخی دریافت
نکردیــم .شــما دقــت کنیــد بــه ازای هر
 ۱۵دانشآمــوز یک ســاعت مشــاوره در
مدارس ارائه میشــود.به گفته او تعداد
نیــروی انســانی مشــاور در دوره ابتدایی
هزار و  100نفر ،دوره متوسطه اول  8هزار
و  414نفــر ،دوره متوســطه دوم  2هزار و
 909نفر است.
شــکوهی دربــاره طرحهــای ایــن
وزارتخانــه در ســال تحصیلــی جدیــد
بــرای کنتــرل آســیبهای اجتماعــی
دانشآمــوزان میگویــد :آزمــون
غربالگری روانیواجتماعیدانشآموزان
با هدف دســتیابی به نقشــه خطرپذیری و
ترسیمنیمرخروانیاجتماعیدانشآموزان
اجراییخواهدشد.اینبرنامهبرایافزایش
ســامتجســمیوروحیدانــشآموزان
در همــه مقاطع تحصیلی اجــرا خواهد
شــد تــا بتوانیــم نقشــه خطرپذیــری
مدرســه ،منطقه و استانها را در مقاطع

بویــژه مقطع اول متوســطه پیــدا کنیم.
همچنیــن اجــرای ایــن طــرح کمــک
میکند تــا برنامه مداخله و پیشــگیرانه
در ســطح خــرد و کالن داشــته باشــیم.
وی با اشاره به اینکه طرح توانمندسازی
روانی -اجتماعــی دانشآموزان هم در
حــال اجراســت ،اظهار میکنــد :اجرای
طرح توانمندســازی روانــی -اجتماعی
ایــن طــرح جهــت بســط ،تعمیــم و
گســترش توانمندیهــای دانشآموزان
در زمینههای مختلف تحصیلی و روانی
– رفتــاری با افزایش ضریب هوشــمندی
در تنظیــم روابــط اجتماعی و اجتنــاب از
بــروز رفتارهــای کاهنده و ایســتایی آورنده
در فعالیتهای مدرســه اجرا میشود که
اهدافاصلیآنارتقایسالمتروان،خود
کارآمــدی ،امید ،خوش بینی  ،بهزیســتی
روانــی و اجتماعــی دانشآمــوزان دوره
متوسطه اول است.
شــکوهی بــه طــرح همیار مشــاور در
مــدارس اشــاره میکند و میگویــد :این
طــرح جهــت تقویــت توانمندیهــای
فــردی ،اجتماعــی ،ارتباطــی ،ترویــج
فرهنــگ راهنمایــی ومشــاوره ،کمــک
بــه رشــد ســازگاری فــردی و اجتماعــی
دانشآموزان دوره اول متوسطه ،تقویت

حس مسئولیتپذیری و ترویج فرهنگ
مشــارکتپذیری و مشــارکتجویی
آنــان انجام میشــود .در این طرح از هر
کالس یــک همیــار انتخــاب و آمــوزش
داده میشود.شکوهی طراحی و استقرار
نظــام راهنمایی و مشــاوره را در تمامی
دورههــای تحصیلــی مهــم توصیــف
میکند و اظهار میکند :اگر بخواهیم در
زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
در مــدارس موفــق عمــل کنیــم بایــد
نظام مشــاوره را از دوره ابتدایی تا ســال
 12در تمامــی مدارس مســتقر کنیم .به
همین منظــور ایجاد و راهانــدازی نظام
راهنمایــی و مشــاوره و ارائــه خدمــات
مشاورهای در تمامی سطوح را در دستور
کار قــرار دادهایــم .همچنین شــیوهنامه
مدیریــت فوریتهای روانی -اجتماعی
دانشآموزان را مطرح کردیم .این شیوه
نامه به منظور ظرفیتسازی و گسترش
هماهنگیهــا جهــت رصــد ،مداخلــه و
ارائه خدمات بموقع و مؤثر در رفتارهای
پرخطر و رویدادهای ناگوار تهدیدکننده
دانشآمــوزان در کل کشــور بــر اســاس
تفاهمنامه همکاری بهمنظور پیشگیری
از آســیبهای روانــی  -اجتماعــی و
مداخله مؤثر ،تدوین شده است.

آتش سد آتاتورک ترکیه بر جان پهنه آبی مشترک ایران و عراق

آبی از عراق برای «هور» گرم نمیشود
زهرا کشوری
خبرنگار

نمایی از آتش سوزی هور العظیم

آتــش بــ ه جــان هورالعظیــم افتــاد.
اهوازیهــا نفــس کــم آوردنــد.
اتوبوسهــای ســیار پزشــکی بــه کمک
هویزهایها رفتند .بســتان هم از نفس
افتاد« .سیدعادل موال» معاون محیط
توگو با
زیست اســتان خوزستان در گف 
«ایــران» این هــوای آلــوده را ماحصل
آتشسوزی گسترده در وسعت  10هزار
هکتاری هورالعظیم در عراق میداند
امــا آب پاکــی را روی دســت همــگان
میریــزد و میگویــد که بعیــد میداند
بــا توجه بــه وجــود جنگهــای داخلی
توگــو،
در داخــل عــراق بتــوان بــا گف 
عراقیهــا را متوجــه وضعیــت وخیــم
هورالعظیم کرد .با وجــود این به گفته
توگوها
مــوال از یــک هفتــه گذشــته گف 
بــا طرف عراقی شــروع شــده و جریان
دارد .او وســعت آتــش در بخــش
ایرانــی را  60هکتــار اعــام میکنــد و
میگوید«:آبگیری ســال گذشــته اجازه
نمیدهد آتشســوزی در بخش ایرانی
گسترش پیدا کند ».شهروندان اهوازی
توگو بــا «ایران» از مشــکل
هــم در گف 
تنفس در شــب دوشــنبه در اهواز بر اثر
این آلودگیها خبر میدهند .این مقام
مســئول در محیــط زیســت خوزســتان
اعتقاد دارد که آتشسوزیها در سمت
عراق نفس کشــیدن را برای شــهرهای
مختلــف اســتان از جملــه بســتان،

سوســنگرد و ...ســخت کــرده اســت .او
پــای کشــور ترکیه را هم وســط ماجرای
آتشســوزی هور میکشــاند و خشــکی
هورالعظیــم در بخش عراقی را ناشــی
از سد سازیهای ترکیه و بویژه تأثیر سد
«آتاتــورک» میدانــد .آتشســوزیی که
به جــان هورالعظیم افتاده و همچنان
سر خاموش شدن ندارد جان گونههای
زیســتی آن را هــم بهخطــر انداختــه
است .موال از نگرانی خوزستانیها برای
«الکپشت فراتی» و گربههای وحشی
تاالب خبر میدهد و همچنین میگوید
کــه احتمــال دارد اردک مرمریهــای
تــاالب هــم کــه جــزو گونههــای تحــت
حمایــت جهانی هســتند نتوانند از این
آتشسوزی جان سالم به در ببرند.
«محمــد درویــش» معــاون ســابق
مشــارکتهای مردمــی ســازمان
حفاظــت محیط زیســت و مــوال هر دو
روی ایجــاد کانونهای جدید گردو غبار
در خوزســتان بهدنبال این آتشسوزی
تأکیــد دارنــد .بــه گفتــه مــوال طــرف
عراقــی هیچ نظارتی روی آتشســوزی
یــک هفتــه گذشــته نــدارد« :در ایــران
آتشســوزی محــدود اســت و زود
خاموش میشود ».او بیش از هرچیزی
آبگیــری ســال گذشــته هورالعظیــم
و خیــس بــودن نیهــا را باعــث زود
خاموش شــدن آتشســوزی در بخش
ایرانــی میداند .هرچند فعــاالن حوزه
محیط زیســت آمارهای محیط زیست
خوزســتان را قبــول ندارنــد و معتقدند

کــه محــدوده آتشســوزیها بیــش از
عدد اعالم شده از سوی محیط زیست
خوزستان است .حتی آمارهای محمد
درویش هــم با موال متفاوت اســت .به
گفتــه درویــش  135هکتــار از نیزارهــا
و پوشــش گیاهــی تــاالب هورالعظیــم
طعمه حریق شد.
مــوال میگویــد« :عــاوه بــر ایجــاد
آلودگی در شــهرها و مشــکالت تنفسی
شــهروندان ،تنــوع زیســتی تــاالب هــم
بســیاری را نگــران کــرده ».او خزنــدگان
را هــم از جملــه قربانیهــای ایــن
آتشسوزی میداند .بهگفته او از تغییر
اقلیم گرفته تا درجه باالی دما و بادهای
موســمی همــه دســت بــه دســت هــم
دادهانــد تا یــک جهنم تمامعیــار برای
هورالعظیمدرستکنند.پوششگیاهی
خشــک شــده هم به گفتــه او مثــل انبار
باروت اســت که بــا هر جرقهای شــعله
میکشــد .به گفته موال مردم شــهرهای
االمــاره و دیوانــی عــراق هــم دچــار
مشکالت تنفسی شدهاند .موال از جریان
برعکس باد حرف میزند که دود ناشی
از آتشسوزی در سمت همسایهها را به
جان خوزســتانیها انداخته تا در تقویم
شهرهای این استان جنوبی یک بار دیگر
همتعطیلیبخورد.
«محمــد درویــش» در گفت وگــو با
«ایــران» تأکید کرد آتشســوزی جدید
پوشش گیاهی ناشی از دو سال پرداخت
حقابه هورالعظیم و هورالهویزه را هم
خاکســتر میکنــد .او روی عمدی بودن

بسیاری از آتشسوزیهای هورالعظیم
از جملــه ایــن آتشســوزی هــم تأکیــد
میکنــد .حتــی پــای هنــگ مــرزی دو
کشــور هم به وســط میآید .بــ ه گفته او
آتش زدن نیها معموالً سادهترین راه
برای حل مشــکالت حفاظتی است اما
گاهی اوقات حساب کار از دست نیروها
در مــی رود .او تأکیــد میکند«:مثــل
اتفاقی کــه االن افتاده اســت ».به گفته
درویش باد این بار نقشــی در گسترش
آتشســوزی نداشته اســت« :براساس
صحبتهایــی کــه کــردم بــاد خیلــی
شــدیدی در اســتان در جریان نیست و
در واقع گســترش آتش اســت کــه دارد
روی مشــکالت مانــور میدهــد ».او
انگشــت روی نبود پایگاه اطفای حریق

میگــذارد و میگوید« :وقتــی پایگاهی
وجود نــدارد آتش هم پوشــش گیاهی
را نابــود و هم چشــمهها و کانون جدید
گرد و غبار ایجاد میکند ».درویش هم
تــاالب هورالعظیــم را بهتریــن محــل
تخمریــزی پرنــدگان و دوزیســتها
میدانــد و میگوید«:قبــاً قــرار بــود
آتشبرهایــی در حریــم هورالعظیــم
ایجاد شود تا در چنین حوادثی فاجعه
گســترده نشــود .ایــن کار را بایــد بــه
شرکتهای مهندسی و مشاور بسپارند.
چون این آتشســوزی بار اول نیســت،
بار آخر هم نخواهد بود».
او اعتقــاد دارد که بــا کمک جامعه
محلــی دو کشــور میتــوان تــا حدودی
هورالعظیــم و هورالهویــزه را از دســت

آتشســوزیها نجــات داد .درویــش
تأکید میکند که برای وســعت پوشش
گیاهی هورالعظیم که دو برابر وسعت
تهران بــزرگ اســت باید حتمــاً پایگاه
اطفای حریق داشت .موال هم اعتقادی
به پایگاه اطفای حریق ندارد .میگوید
کــه پایــگاه اطفــای حریــق در جنگلها
جواب میدهــد در هورها اما بینتیجه
میمانــد .او بیــش از هــر چیــزی روی
پرداخــت حقابــه هورالعظیــم اصــرار
دارد و تأکید میکند که خبری از حقابه
هور نیســت .او خبر تلختــر دیگری هم
دارد .هــور تابســتان پرفاجعــهای را بــا
توجــه بــه گرمــی هــوا که مدتهاســت
دمــای  50درجــه را رد کــرده و بیآبــی
پشت سر خواهد گذاشت.

