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وز پنجشنبه کاهش دمای هوا در ر
یک کارشناس هواشناس��ی گفت: با ورود جریان بادهای 
شدید به کش��ور، در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش دما و 

بارندگی در برخی مناطق خواهیم بود.
فریب��ا گ��ودرزی گفت: از اواخر هفته دم��ای هوا تا حد ۶ 
الی ۱۰ درجه کاهش یافته و جریان باد های ش��دید در برخی 

مناطق آغاز می شود.

کارشناس هواشناسی خاطر نشان کرد: درپی کاهش دما 
وزش باد در اس��تان های مازندران، مناطقی از اردبیل، گیالن، 
غرب گلستان، ش��دید پیش بینی می شود و شاهد بارش باران 

و رگبار خواهیم بود.

وی عن��وان کرد: براس��اس ورود جریان های ش��دید با به 
کشور احتمال وزش باد و رگبار همراه با بارش باران در مناطق 
شمالی آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز در استان های زنجان، 

قزوین، البرز و تهران، در روز پنجشنبه وجود دارد.

یور  ونده »بنیتا« ۲۶ شهر  رای متهمان پر
صادر می شود

قاض��ی دادگاه متهمان پرونده بنیت��ا با اعالم ختم 
رسیدگی جلسات دادگاه گفت: روز یکشنبه ۲۶ شهریور 

رای دادگاه صادر می شود.
دیروز جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قتل 
بنیتا در دادگاه کیفری یک استان تهران پایان یافت. قاضی 
کشکولی ریاس��ت دادگاه با اعالم ختم رسیدگی جلسات 
دادگاه متهمان پرونده بنیتا گفت: پس از شور، روز یکشنبه 

هفته آینده ۲۶ شهریور ماه رای صادر می شود.

تغییرات جدید در راه بهشت
قرار اس��ت بزودی شهرداران مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ 

تغییر کنند.
به گ��زارش فارس، محمدعلی نجف��ی از زمانی که 
س��کان ش��هرداری تهران را در دس��ت گرفت اقدام به 

تغییر معاونان و مدیران در شهرداری تهران کرد.
در گام اول مع��اون مال��ی اداری، معاون برنامه ریزی، 
معاون حمل و نقل و ترافیک و معاون شهرسازی را تغییر 
داد و در مرحل��ه دوم مع��اون امور مناط��ق را تغییر داد. 
همچنین ش��هرداران مناطق ۱۲، ۱۳، ۱5، ۲۱، 9 و 4 را 
تغییر داد. نجفی طی حکمی رئیس حراست کل شهرداری 

را تغییر داد و برای این جایگاه سرپرست انتخاب کرد.
بر اس��اس ای��ن گزارش، طی حکم��ی رئیس مرکز 
ارتباطات ش��هرداری را برکنار ش��د. بر اساس شنیده ها 
قرار است تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک، رسول 
گشت پور ش��هردار منطقه ۲، مصطفی سلیمی شهردار 
منطقه ۳ )پیش تر اعالم شده بود که قرار است سلیمی 
جایگزین یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران 

شود( و تورج فرهادی شهردار منطقه ۲۲ می شود.

فوت ۲۶ زائر ایرانی در حج امسال
تاکن��ون ۲۶ زائ��ر ایرانی به علت بیم��اری در حج 

امسال جان خود را از دست داده اند.
پیرحسین کولیوند معاون مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر ایران وضعیت سالمتی زایران ایرانی را 
خوب توصیف کرد و گفت: باتوجه به بازگش��ت حدود ۳۲ 
هزار نفر از ایران؛ حدود ۱۰ درصد کادر پزش��کی به کشور 
بازگشته اند. در موسم حج امسال 5۷۰ پزشک متخصص، 
عمومی، کادر پزشکی و درمانی در خدمت زائران کشورمان 
هس��تند. وی ادامه داد: بی��ش از ۷۰ نفر از بیماران ایرانی 

برای ادامه درمان به بیمارستان های ایران انتقال یافته اند.
کولیوند گفت: هیچ بیماری واگیردار و عفونی زائران 
ایرانی را تهدید نمی کند و زائران کش��ورمان بانش��اط و 
سالمتی کامل سرگرم زیارت در شهر های مکه ومدینه 
منوره هستند. یادآور می شود تاکنون ۲۶ زائر ایرانی که 
اکثر آنان کهنسال بوده به علت بیماری های قلبی جان 

به جان آفرین تسلیم کرده اند.

زانویغمبغلمیگیرند
چرا آمریکا، س��ازمان های بین المللی حقوق بش��ر، ش��یرین 
عبادی ها و دیگر مزدورانی که خود را مدافع حقوق بشر می نامند 
در قبال جنایت علیه مسلمانان میانمار خفه شده اند؟ چرا آنهایی 
که برای مرگ دو اروپایی چشم آبی که توسط تروریست ها کشته 
شده اند شمع روشن می کنند و زانوی غم بغل می گیرند در قبال 
جنای��ت علی��ه زن و بچه های مس��لمان میانمار هیچ احساس��ی 

ندارند. خون بچه های معصوم و بی گناه میانمار رنگ ندارد؟
ناشناس

وزراییازجنسمردم
وزیری که به مسکن مهر می گوید مزخرف تقصیر ندارد. این 
بنده خدا در خانه های انچنانی زندگی کرده و مس��کن مهر واقعا 
در مقایس��ه با خانه خودش مزخرف است.  ای کاش آقای روحانی 

وزرایی انتخاب می کرد که از جنس مردم بودند.
رزاقی

وعدهحلمشکالت
رس��انه های اصالح طلب بیش از چهار سال است که از تخلفات 
احمدی نژاد می گویند و می نویسند. با این همه تخلفی که می گویند 
احمدی نژاد انجام داده است باید او را در اسرع وقت محاکمه کنند. البته 

اگر از مردم نظرسنجی شود که شرایط زمان دولت احمدی نژاد بهتر 
بود یا االن با اختالف زیاد مردم زمان احمدی نژاد را انتخاب می کنند. 
از زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمده است، مسئوالن دولت 
تدبیر و امید فقط یک جمله گفته  اند که همه مشکالت به دولت قبلی 
و تحریم ها مربوط می شود. خب آقای روحانی دولت شما با وعده حل 

مشکالت آمده است پس چرا هیچ کاری انجام نمی دهید؟
بهرامی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

فعال محیط زیس��ت در  یک 
شهر نامه ای به عیسی کالنتری از زيس�ت 

او خواس��ت تا از سمت خود 
کناره گیری کند.

در حاشیه انتقاداتی که به ویژه پس از اظهارات 
هفته گذشته عیسی کالنتری، رئیس جدید سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، نسبت به انتصابش در این 
سمت شکل گرفته، یک فعال محیط زیست، نامه ای 
سرگشاده خطاب به کالنتری نوشت. پدرام آستانی 
در پایان این نامه از کالنتری خواسته، همان گونه که 
ش��جاعت اعتراف به اشتباه گذشته اش و همچنین 
عدم توان پاسخگویی علمی خود اقرار کرده شجاعت 
آن را داشته باشد که از جایگاهی که متعلق به وی 
نیس��ت کناره گرفت��ه و یا با به کارگیری مش��اوران 
متخصص و مستقل، گامی برای نجات محیط زیست 

شکننده کشور از ویرانی بردارد.
متن نامه پدرام آستانی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عیسی کالنتری

با سالم و احترام
در پی اظهارات و مواضع تعجب آور جناب عالی 
در زمینه مقوالت مختلف محیط زیس��تی کشور و 
همچنین نشس��ت خبری هفته گذشته تان که آب 
پاکی را بر دست همه طبیعت دوستان ایران ریخت 
اکنون برای همه مس��لم شده است که جناب عالی 
به اشتباه در این جایگاه قرار گرفته اید. البته برخی 
نی��ز معتقدند، هدف اصل��ی از انتصاب جناب عالی 
در این س��مت از ابتدا آن بوده که مس��یر را برای 
توس��عه صنایع و س��رمایه گذاری هایی که تخریب 
محیط زیس��ت را به هم��راه دارند هم��وار کنید که 
هری��ک از موارد ذیل را به جرئ��ت می توان گواهی 

بر صحت این ادعا در نظر گرفت:
۱- فرموده ای��د: »هفت��اد درص��د مش��کالت 
محیط زیستی کش��ور آب است و بیشترین فعالیت 
س��ازمان به ای��ن مورد اختصاص پی��دا می کند. در 
شمال مشکل آب نداریم و سدسازی برای آنجا خوب 
هست و جلوی سیل را هم می گیرد. با قطع درختان 
می توان در مناطق تخریب شده دیگر درخت کاشت. 

مشکل آب را نباید فدای چند یوز کرد«.
اساساً س��ازمان حفاظت محیط زیست متولی 
مقوله آب در کش��ور نیس��ت که اهم وقت خود را 

به مش��کل آب اختصاص دهد. این س��ازمان فقط 
می تواند طرح هایی مرتبط به مدیریت آب را تحت 
نظ��ارت و ارزیاب��ی قرار دهد که البت��ه از آنجا که 
پیش��تر از تصمیم خ��ود برای اختص��اص مناطق 
حفاظت ش��ده ب��ه صنای��ع، معادن و گردش��گری 
خبر داده اید، امیدی نیس��ت که نظارت درس��تی 
در ای��ن طرح ها ازجمله طرح ه��ای مخرب انتقال 
آب داش��ته باش��ید. فراموش نکرده اید که یکی از 
مسئوالن ورشکس��تگی آب در ایران شما هستید 
که با ش��عارهای انقالب��ی خودکفایی و تولید انبوه 
در کشاورزی، طرح های آمریکایی از جمله توسعه 
مزارع نیش��کر و ساخت انواع سدها را اجرا کردید. 
اکنون که به  اشتباه خود پی برده اید که آن طرح ها 
دارای ارزیابی فراگیر نبوده، بر اساس کدام مطالعه  
می گویید سدسازی در شمال کشور مشکلی ندارد؟ 
احتماالً از کاهش بارندگی بیش از هشتاد درصدی 
مردادماه امس��ال در مازندران و به  تبع آن خش��ک 
ش��دن تاالب لپو در نکا، دریاچه الن��دان و نیلوفر 
در س��اری و عباس آباد در بهشهر، خالی شدن سد 
برنجس��تانک سوادکوه، نصف ش��دن حجم ذخیره 
آب س��د رجایی ساری، خش��ک شدن چند شاخه 
فرع��ی رودخانه در نکا و چندین هکتار ش��الیزار، 
افزایش بی س��ابقه دما و برگ س��وختگی درختان 
جنگل در مازندران آگاه نیس��تید. اگر این موارد را 
ج��زو بحران آب تلقی نمی کنید پس بحران آب از 

نظر جناب عالی دقیقاً شامل چه مواردی است؟
 Cattinga براساس پژوهش��ی که در جنگل
انجام گرفت و در نش��ریه Biotropica منتش��ر 
ش��ده، جنگل ه��ا ب��ه ایج��اد میکرواقلیم ها کمک 
می کنند، موجب بارش باران می ش��وند و حتی بر 
س��طح اکس��یژن و کربن جهانی تأثیر می گذارند. 
همچنی��ن جنگل زدای��ی می تواند محیط زیس��ت 
اط��راف را تغییر دهد و موج��ب تحلیل رفتن آن 
ش��ود، بنابراین جنگل زدایی تنها مقوله ای بومی و 
محلی نیست بلکه تأثیرات آن بر مناطق دوردست 

هم تحمیل می شود. ازآنجایی که در استان گلستان 
و شرق مازندران جنگل تراشی و سدسازی همچون 
سد گلورد نکا، بیشتر از دیگر مناطق شمال صورت 
گرفته، تغییرات دمایی و آسیب های محیط زیستی 
در این مناطق بیش��تر بوده، به ش��کلی که باوجود 
رطوب��ت ه��وا، ابر تش��کیل و ب��ارور نش��ده بلکه 
به یک باره با تغییرات شدید جوی، باران سیل آسا و 
خسارت بار شکل می گیرد. در گلستان به نام مهار 
س��یل اما به کام توسعه کش��اورزی و آبزی پروری 
مصنوعی، پوشش های جنگلی انبوه و خلیج گرگان 
و تاالب گمیش��ان را از دست داده ایم. گرچه سیل 
نیز جزئ��ی از ضروریات طبیعت اس��ت اما راه کم 
کردن آسیب های آن در استان های شمالی، حفظ 
و احی��ای جنگل های بکر و متراکم برای داش��تن 
باران های متناوب اس��ت که مستلزم حذف سدها، 
حفظ و احیای تاالب ها، حفظ آبراهه های طبیعی و 

استفاده از فنون آبخیزداری طبیعی خواهد بود.
جناب کالنتری اگر ش��ما مطالعه ای داش��تید، 
می دانس��تید ک��ه ارزش اکولوژی��ک و اقتص��ادی 
جنگل های هزاران ساله و نقش آنها در ساخت و بارور 
کردن ابر و تولید باران با جنگل های تازه ساز، غیرقابل 
قیاس اس��ت. ساخت سد در ش��مال ایران با نابودی 
جنگل ها، تاالب ها، افزایش دما، کاهش باران، توسعه 
ناهمگون و ناپایدار کشاورزی و شهری مترادف است، 
بنابراین به منظور جلوگیری از تغییرات دمایی، حفظ 
جنگل های انبوه و متراکم گذشته، احیای جنگل های 
تخریب ش��ده و جلوگیری از بهره برداری صنعتی در 

شمال کشور می بایست از اولویت ها باشد.
جناب کالنتری! ش��ما به عنوان رئیس سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت مس��ئول رس��یدگی به 
یوزپلنگ آس��یایی، انحصاری ترین گونه آس��یایی 
درخطر انقراض هستید که حفاظت از آن منافاتی 
با رس��یدگی به بحران آب ندارد. چرا رسیدگی به 
مشکالت حیات وحش را که حفاظت از بازماندگان 
یوزپلن��گ، نمادی از آن اس��ت مانعی بر س��ر حل 

مش��کالت آب تلقی می کنی��د؟ در صورت اطالع 
از علوم محیط زیس��تی پایه، قطعاً واقف بودید که 
یوز در رأس ه��رم غذایی حیوان��ات، ضامن بقای 
سایر گونه هاست. یوز در حفظ سالمت طعمه های 
خ��ود مثل جبی��ر و آهو و خرگ��وش نقش دارد و 
این گیاهخواران نیز در افزایش رشد گیاهان نقش 
دارند و گیاهان نیز در جلوگیری از فرسایش خاک 
و جذب و هدایت آب های سطحی به سفره های آب 
زیرزمینی و همچنین در تعدیل هوا و بارورس��ازی 
ابره��ا و تش��کیل ب��اران و جلوگیری از تش��کیل 
ریزگردها نقش دارند؛ بنابراین حفاظت از یوز هیچ 
منافاتی با حفظ اکوسیستم و حفظ آب ندارد بلکه 

در جهت حفظ منابع آب این کشور است.
۲- فرموده اید »طبق مطالعات پژوهش��گران، 
محص��والت تراریخته هیچ ض��رری ندارند و خود 

حافظ محیط زیست هستند«.
مسلماً مشاوران شما، هیچ یک از نتایج مطالعات 
و ارزیابی هایی را که نش��ان دهنده آسیب های این 
مواد بوده و توس��ط پژوهشگران در نشریات معتبر 
منتشر ش��ده در اختیارتان قرار نداده اند. آنها حتی 
وجود انبوه��ی از مطالعات را در ای��ن زمینه انکار 
می کنن��د و در کمال تعج��ب جناب عالی ظاهراً از 
مش��ورت متخصصان مستقل در این زمینه بهره ای 
نگرفته اید تا بدانیم بر اساس نتیجه کدام تحقیقات 
حمای��ت از تراریخته ه��ا را همس��و ب��ا حفاظت از 
محیط زیس��ت اع��الم می کنی��د! در صورتی که به 
ارزش تن��وع زیس��تی آگاه باش��یم، می دانی��م که 
انتش��ار محصوالت تراریخته، س��بب از میان رفتن 
تنوع گیاهی شده و سازمان حفاظت محیط زیست 
به عن��وان متولی حفاظت از تنوع زیس��تی کش��ور 
قاعدتاً نمی بایست مروج محصوالت تراریخته باشد. 
به عالوه تبلیغات برای محصوالت تراریخته و ترویج 
آنه��ا کاماًل از حیط��ه اختیارات س��ازمان حفاظت 
محیط زیست خارج اس��ت، بنابراین در حالی که با 
بررسی نتایج مطالعات و ارزیابی هایی که اثرات سوء 

محصوالت تراریخته را در بدن مصرف کنندگان به 
نمایش گذاش��ته اند حمایت تمام قد جناب عالی از 
این محص��والت آن هم به مح��ض روی کار آمدن 

شبهات بسیاری را ایجاد کرده است.
۳- فرموده ای��د: »هیچ گونه توان پاس��خگویی 

علمی مسائل زیست محیطی را ندارم«.
ای��ن صداق��ت جناب عال��ی در مقایس��ه ب��ا 
س��ایر مس��ئوالن به ویژه رؤسای پیش��ین سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت نادر اس��ت اما چهار س��ال 
فعالیت به عنوان دبیر س��تاد احیای دریاچه ارومیه 
می بایس��ت زمینه را ب��رای مطالع��ات جناب عالی 
فراه��م کرده و به ایجاد نگرش��ی جامع و به روز در 
حوزه محیط زیس��ت منجر شده باشد که متأسفانه 
نش��ده، چراک��ه جناب عالی در همان چهار س��ال 
به جای بهره جس��تن از مش��ورت اکولوژیست ها و 
اقلیم شناس��انی که آزادس��ازی آب سدها را توصیه 
ک��رده بودند، موجبات انتق��ال آب بین حوضه ای از 
رودخانه زاب را فراهم کردید، تصمیمی نادرس��ت 
که از آن تحت عنوان تثبیت دریاچه ارومیه یاد شد 
و رئیس جمهور در کم��ال تعجب آن را در کارنامه 
موفقیت های محیط زیس��تی خود به ثبت رس��اند، 
حال آنکه امروز شاهدیم وضعیت دریاچه ارومیه در 
سال جاری به مراتب وخیم تر از سال گذشته است.

در پای��ان از ش��ما تقاضا می کن��م همان طور 
که ش��جاعت اقرار به اش��تباهات گذشته خود در 
برخی مس��ائل را داش��ته اید، جس��ورانه از ریاست 
سازمان حفاظت محیط زیست استعفا کنید چراکه 
محیط زیست ورشکسته و شکننده ایران در این برهه 
از زمان، تاب و تحمل اشتباهات و آزمون  و خطاهای 
جدید را ن��دارد. بدانید که جامعه محیط زیس��تی 
کش��ور قطعاً قدردان این اقدام جناب عالی خواهند 
بود. و اما در صورتی که ریاس��ت جمهوری حقیقتاً 
جایگزینی مناس��ب برای ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیست نمی یابند و جناب عالی در مسند کار 
باقی خواهید ماند خواهشمندم عالوه بر اختصاص 
س��اعاتی از روز به مطالعه در حوزه محیط زیست از 
مشورت مشاورانی توانا و مستقل با تخصص مرتبط 
به��ره گرفته، تصمیم گیری های مهم را به ش��ورای 
آنها بسپارید و از توانایی های خود در مسیر افزایش 
بودج��ه و قدرت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 

استفاده فرمایید.)تسنیم(

نامه سرگشاده يک فعال محیط زيست به کالنتری

به  اشتباه در این جایگاه قرار گرفته اید


