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گزارش تصویرى
آتش سوزى اخیر بوستان چیتگر، مشکل کم آبى، آفات زیاد و آبیارى اش با پساب 

فاضالب را عیان کرد

شعله هاى سیاسى آتش در میان سوزنى برگ ها
غروب جمعه بود که ماموران کالنتری ۱۸۱ وردآورد برای دومين بار از آتش سوزی قسمتی 
از پارک جنگلی چيتگر باخبر شد و تيم عمليات کالنتری بالفاصله برای جلوگيری از خسارت 
بيشتر در محل حاضر شد و به بررسی موضوع پرداخت. کارشناســان، وسعت آتش سوزی را 
۵۰ متر مربع از محدوده غربی پارک جنگلی چيتگر تعيين کردند و سرهنگ سيد مراد پيروندی، 
رئيس کالنتری ١٨١ وردآورد از دستگيری سه جوان در اين رابطه خبر داد. به گفته او «عامالن 
آتش  ســوزی که به ترتيب ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ساله هستند، توسط ماموران يگان حفاظت فيزيکی 
مستقر در پارک جنگلی چيتگر دستگير شدند و با بررسی های بيشتر مشخص شد که هر ۳ فرد 
دستگيرشده با يکديگر دوست هستند که از فرديس کرج با مترو به پارک چيتگر آمده اند و يکی از 
آنها با انداختن ته سيگار خود به داخل علوفه خشک شده در قسمتی از پارک، موجب آتش سوزی 

در پارک جنگلی بزرگ و قديمی چيتگر شده است.»
پيش از اين هم پارک چيتگر طعمه حريق شده بود و حاال مجيد فراهانی، عضو شورای شهر 
تهران، می گويد که عمده آتش افروزی ها در پارک جنگلی چيتگر به صورت تعمدی و هدايت شده 
انجام می شود تا به مديريت شهری آسيب بزند. فراهانی در بازديد از اين منطقه گفته که «ما شاهد 
آتش سوزی های مکرر عمدی و تعمدی در چيتگر هستيم. با وجودی که قضاوت نمی کنيم چه 
کسانی اين کار را انجام می دهند ولی متوجه شده ايم تنها ۲۰درصد از آتش سوزی ها به صورت 
سهوی و توسط مردم انجام می شود که با آموزش های شهروندی، قابل کاهش است. ۸۰درصد از 
آتش سوزی های مکرر اخير به صورت هدايت شده و به منظور ضربه زدن به مديريت شهری است، 
از جمله گسترده ترين آتش سوزی در تاريخ بوستان چيتگر که باعث نابودی ۲۰ هکتار از پوشش 

گياهی بوستان شد، جزو همين موارد است.» 
نکته مهم درباره چيتگر بی آبی اين پارک جنگلی و تامين آب آن از پســاب فاضالب است؛ 
چرا که سهم چيتگر از آب خام شــهری به دليل بدهی کالن ۱۴۰ ميليارد تومانی شهرداری 
منطقه ۲۲ به شرکت آب منطقه ای تهران، حدود ۶ ســال است که قطع شده است و به گفته 
فراهانی، مجتمع های سوارکاری اين منطقه که برای زمين شان کرايه ای به شهرداری نمی دهند، 
٢٠ سال است که آب مجانی دريافت می کنند. نکته ای که البته علی نوذرپور، شهردار منطقه ٢٢، 
آن را تکذيب کرده و گفته «اصال واگذاری ۴۰درصد آب به مجتمع های سوارکاری نداريم. اين 
سوارکاری ها به صورت قرارداد مشارکتی با شهرداری ها شکل گرفته اند. احتمال دارد آب هم در 
اختيار اين مجتمع ها گذاشته شده باشد. روزانه ۴ ساعت آب با دبی ۲ اينچی در اختيار مجتمع ها 

قرار می گيرد و واگذاری ۴۰درصد آب چاه ها صحت ندارد.» 
او همچنين گفته آتش افروزی های عمدی باعث شــده اســت که دست کم ۱۰ نفر امسال 
بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شوند. «ما برای اين که بتوانيم سريعا حريق را خاموش کنيم، 
باالی تپه ها ديدبانی گذاشتيم و اکيپ موتورسواری های ما به کپسول آتش نشانی مجهز شده اند و 
البته بعضا آتش سوزی ها مربوط به پوشش علف در عرصه های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری است.» اما 
نکته ای که نوذرپور به آن اشاره نکرده، چرايی پرداخت نکردن بدهی به آب منطقه ای و قطع بودن 
آب اين بوستان است. کم آبی که باعث طغيان آفات شده و تاکنون ۳ هزار اصله درخت در بوستان 
چيتگر به دليل هجوم آفتاب، چوب خوار و پوست خوار از بين رفته و بايد قطع شوند تا آفات به ساير 
درختان سرايت نکند. نکته ای که چنان چه آن را مورد توجه قرار ندهند، می تواند برای آينده اين 
پارک جنگلی خطرات بسياری به دنبال داشته باشد و حاال بايد منتظر ماند و ديد برای تامين 
آب شرب اين بوستان و درآوردنش از خشکسالی چه تدبيری انديشيده خواهد شد. هر چند روز 
گذشته محسن هاشمی، رئيس شورای شهر تهران، از لزوم ارايه طرح يا اليحه ای در خصوص 
آبياری تحت فشار فضای سبز پايتخت خصوصا بوستان چيتگر خبر داد اما هنوز چنين طرحی 

ارايه نشده است. 

ذره بین

دیروز هــم وزیــر ارتباطات بــا یــک گفت و گو و 
یــک توییت جــاى خــودش را در خبرها بــاز کرد. 
اولیــن موضوعى کــه او با اظهــار نظــر درباره اش 
تیتــر خبرگزارى ها شــد، واکنش تندى بــود که به 
حاشــیه هاى انتصاب مدیر جدید رایتل نشــان داد. 
ماجرا از این قرار است که مدیرعامل رایتل در زمستان 
 سال گذشته اســتعفا کرد و این اپراتور بدون داشتن 
مدیرعامــل ماه ها کار خود را ادامه داد؛ 24 شــهریور 
امســال شــایعات انتصاب «مینا مهرنوش» به  عنوان 
اولین مدیر زن یــک اپراتور رنــگ واقعیت گرفت و 
روابط عمومى رایتل  رســما خبــر مدیرعاملى وى را 

منتشر کرد.
 پیش از این اعالم امــا وزارت ارتباطات که از همان 
بدو آغاز شــایعات نظر چندان مســاعدى نسبت به 
انتصاب مهرنوش نداشــت، یک مصوبه در کمیسیون 
تنظیم مقررات به تصویب رســاند کــه به موجب آن 
انتخاب یک مدیرعامــل جدیــد در اپراتورها داراى 
بیش از 500 هزار کاربر منوط به تأیید سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویى خواهد بود. 
دیروز صبح هم آذرى جهرمى شــخصا به موضوع 
ورود کرد و در پاســخ به این ســوال کــه حضور یک 
خانم مدیرعامل در  یکى از اپراتورهاى کشــور براى 
نخســتین بار اتفاق مبارکى اســت، اما صحبت هایى 
مطرح مى شود که در خصوص سابقه ایشان در عرصه 
روزنامه نگارى اســت، آیا ایشان سابقه و تخصص الزم 
و مرتبط با این پســت را دارند؟ و نظر شما درباره این 
انتصاب چیســت؟ گفت:«خانم هاى موفق در عرصه 
فناورى اطالعات کم نداریم. در این دو سال در وزارت 
ارتباطات و شــرکت مخابرات ایــران و همین طور در 
ایرانســل و همراه اول مدیراِن تراز باال در سطح بانوان 

قرار گرفته اســت که حضور فعاالنه دارند. شــرایط 
رایتل خاص اســت و باید مالحظات بیشترى صورت 
گیرد. مدیرعامل جدید هنوز منصوب نشدند. دیشب 
در صداوســیما خبرى منتشر شــد مبنى بر این که 
خانم دکتر مهرنوش به ســمت مدیرعاملى شــبکه 
رایتل منصوب شــدند. ایشــان در حال حاضر عضو 
هیأت مدیره آن شرکت هستند و این تصمیم بر عهده 
هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذارى تأمین اجتماعى 
است. فکر مى کنم با کار رسانه اى مدیرعامل منصوب 

نمى شود و کارى از پیش نمى رود.
 رســانه ها این گونه فعالیت ها را انجــام  ندهند؛ کار 
مناسبى نیست. درخصوص معرفى این خانم در حال 
ارزیابى هستیم، باید صبر کنیم ببینیم نتیجه ارزیابى 
چه مى شــود اگر تأیید صالحیت فنى شــد، منصوب 
مى شــوند و اگر نه که  طبیعتا خودشــان تشخیص 
دهنــد، مى توانند گزینه دیگــرى بگذارند. البته منع 
قانونى هــم براى انتصاب این فرد وجــود ندارد و این 
اختیار شرکت شــان اســت و این هماهنگى به خاطر 

هماهنگى بیشتر است.»
بعد از او هم نوبت وزیر کار بود که انتصاب مهرنوش 

به این سمت را کان لم یکن اعالم کند.
آذرى جهرمى دیروز یک توییت پر سر و صدایى هم 
داشت؛ او که به نظر مى رســد امانش از سرویس هاى 
ارزش افزوده بریــده، خبر از احتمــال قطع فعالیت 
تمام این ســرویس ها داد و با هشــتگ «پایان وس» 
نوشت: «شاید وقتش رســیده باشد که به زودى «کل 
ســرویس هاى ارزش افزوده» را براى همیشه تعطیل 
کنیــم. دوســتان دیگر به یقیــن رســیده اند که در 
موردحق الناس هیچ خط قرمزى ندارم، مخصوصا اگر 

از جیب مردم دزدى شود!» 

سرویس هاى ارزش افزوده حذف شوند/ انتصاب مدیر رایتل لغو شود

روز کان لم یکن
آقاى وزیر

   440 جفت کفش بر دیوار؛ نماد زنانى 
خشونت  پى  در   2018 در سال  که 
خانگى و به دست همسران شان در 

ترکیه کشته شدند. 

  خانه تاریخى مومنان شهر قزوین در محله دباغان این شهر چنان در معرض نابودى قرار دارد که دزدان 
حتى به تزیینات داخلى آن  هم رحم نکرده اند./چمدان

  به دنبال بارش هاى مناسب در بهار امسال، پارك ملى دریاچه ارومیه شرایط زیستى بهترى نسبت به 
سال هاى قبل دارد و این امر موجب شده تا  شمار زیادى از فالمینگوها، این پارك ملى را در مسیر مهاجرت 

خود قرار داده و از اردیبهشت  تا اواسط مهر ماه این مناطق را براى ماندن  انتخاب کنند ./تسنیم 

  على القاصى، دادستان تهران، صبح سه شنبه، 26 شهریور ماه، از انبار خودروهاى دپو شده واقع در 
بزرگراه فتح، به صورت سرزده بازدید  کرد. 
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رئيس جمهوری، مقاومت ملت های بيدار و هوشيار منطقه را شعله خاموش ناشدنی دانست و با تأکيد 
بر اين کــه «به جای اتهام زنی، قدرت ملت ها را باور کنيد و هيچ دولتی در کار نيســت بلکه ملت ها به پا 
خاسته اند»، تأکيد کرد: «دشمنان منطقه بايد از پاسخ هشدارآميز يمنی ها درس بگيرند و آتش جنگ 
در منطقه را خاموش کنند.» او در ادامه گفت: «بياييد يک بار هم برای ملت های منطقه صلح بياوريد؛ چرا 
همواره برای ملت  های منطقه باروت می فرستيد و به آنان کمک نمی کنيد و پس از آن به ديگر کشورها 

اتهام زنی می کنيد و اين درحالی است که هيچ کس اين اتهام را باور نمی کند.»

حسن روحانى:  

به جاى اتهام زنى، 
قدرت ملت ها را 

باور کنید

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

کمی کــه از جنجال هــای راه افتاده دربــاره تغيير 
پوشــش شــبنم نعمت زاده دختر يکی از وزرای سابق 
در نخستين جلسه دادگاهش کم شد،  نوبت به بررسی 
محتوای حرف هايی رســيد که بين قاضی و دادستان 
و متهــم رد و بدل شــده بــود. يکــی از عجيب ترين 
موضوعاتی  که در ايــن دادگاه ظاهرا بــه اصل پرونده 
ارتباط پيــدا نمی کرد، امــا توجه زيــادی به خودش 
جلب کرد، بخشــی از حرف های  قاضی بود که به دليل 
بازداشــت مجدد او مربوط می شد. مســعودی مقام، 
قاضی شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادی خطاب 
به نعمت  زاده در مورد علت بازداشــت مجددش گفت:   
«بازداشــت شــما از آن جهت صورت گرفــت که بيم 
فرارتان می رفت و شخصی که برای  شما سند گذاشته 
بود فردی متولد سال ۷۳ به نام آقای امير بارانی بود که 
در دادگاه حاضر نشد، با وجود اين که ۲۰ ميليارد تومان 
 برای شما سند گذاشت و اعالم کرد که اگر باز هم سند 
بخواهيد در اختيار شما قرار می دهم، درحالی که وجود 
اين همه سند در  دســت اين فرد جای سوال داشت.» 
اين طور که گفته می شود وثيقه ای که برای او گذاشته 
شــده به دليل مشــکوک بودن ماجرا پس  داده شده و 
پدر نعمت زاده مجبور شده برای بيرون آوردن دخترش 

ضمانت نامه بانکی ارايه کند. نزديک بودن تاريخ اتمام 
اين  ضمانت نامه هم دليل دستگيری مجدد نعمت زاده 
اعالم شد. اما از همه اينها گذشته، همان طور که انتظار 
می رفت فعــاالن  رســانه ای حوزه هــای اقتصادی به 
سرعت وارد گود شــدند تا بدانند کسی که با ٢٥ سال 
ســن برای نعمت زاده وثيقه ٢٠ميلياردی  آورده بوده و 
تازه سند سنگين تر هم داشــته، چه کسی بوده است؟ 
ميالد گودرزی يکی از همين چهره ها در توييترش خبر 
داد که  اين جوان رعنا کسی نبوده جز سيد امير بارانی 
بهبهانی که به سرعت عکس کارت ملی اش هم منتشر 
و معلوم شد که هنوز ٢٦  ســال را هم پر نکرده و بايد او 
را پسر ٢٥ ساله ای با داشــتن سند های ميلياردی زياد 
بدانيم. از آنجايی که طبيعتا اين پسر در اين  سن چنين 
سندهايی را با عرق جبين به دست نياورده، اسم و رسم 
پدرش هــم اهميت پيدا کرد.  البته نــام خانوادگی اش 
هم آن قدر خاص  بود که مســتقيما اذهان کسانی را که 
کمی در جريان خبرهای پرونده های اقتصادی هستند 
به سمت يک اســم ببرد: معين بارانی  بهبهانی، کسی 
که خودش صاحب پرونده های کالن اقتصادی اســت 
و چند وقت پيش خبری درباره اســتفاده او از ارزهای 
دولتی  برای واردات پورشه حسابی سروصدا کرد. هنوز 

معلوم نيست که سرنوشت پرونده ١٤٠ ميليارد تومانی 
او که باعث شــد اسمش  به عنوان ســلطان پورشه سر 
زبان ها بيفتد، چه نتيجه ای پيدا کرد، اما حضور پسر او 
برای ضمانت شبنم نعمت زاده نشان می دهد  که اوضاع 

خيلی بدی هم ندارد. 

پسر 25 ساله اى که براى شبنم نعمت زاده وثیقه گذاشت که بود؟

ره
چه

رهبه جاى اتهام زنى، 
چه


