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نمایش  ۵فیلم در پنجمین هفته
هنر انقالب

در پنجمین جش��ن هفته هنر
جش�نـو ا ر ه
انق�لاب  ۵فیل��م س��ینمایی
نمایش داده میشوند.
بدین ترتیب «رد خون (ماجرای نیمروز  ،»)۲به
کارگردانی محمدحسین مهدویان روز سهشنبه ۲۰
فروردین« ،دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی
رضا زهتابچیان چهارشنبه  ۲۱فروردین« ،بیستوسه
نف��ر» ب��ه کارگردانی مه��دی جعفری پنجش��نبه
 ۲۲فروردین ،انیمیش��ن س��ینمایی «بنیامین» به
کارگردانی محسن عنایتی شنبه  ۲۴فروردین« ،قصر
شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی یکشنبه ۲۵
فروردین و «ش��بی که ماه کامل شد» به کارگردانی
نرگس آبیار دوشنبه  ۲۶فروردینماه اکران میشوند.
تمامی اکرانها از س��اعت  ۲۰در تاالر اندیشه حوزه
هنری برگزار خواهد شد.
جش��ن هفته هنر انقالب ،به مناس��بت سالروز
شهادت شهید مرتضی آوینی در تاریخ  ۲۰فروردینماه
آغاز شده و در طول یک هفته ضمن مرور مهمترین
رویدادهای مرتبط با هنر انقالب و هنرمندان انقالبی
و معرفی چهره س��ال هنر انقالب ،با نمایش فیلمها،
اجرای تئاترها ،برگزاری کنس��رت و نمایش��گاههای
تجسمی و ...تا تاریخ  ۲۷فروردین ادامه مییابد.
گفتنی است؛ این هفته با شعار «هنر متعهد به
حقیقت» برگزار میشود.

روایت سفر رهبر معظم انقالب
به شیراز شنیدنی شد

س��وره مه��ر الکترونیک برای
ی�ار مـهربان
نخس��تینبار کت��اب صوت��ی
«حافظ هفت» را در س��ی و دومین دوره نمایشگاه
کتاب تهران عرضه میکند.
«حافظ هفت» روایت سفر مقام معظم رهبری
به ش��یراز در سال  1387است که به قلم نویسنده
اکبر صحرایی به نگارش در آمده است.
ش��خصیتهای اصلی این رمان را «پانوسیان» و
نویس��ندهای از دوران جنگ به نام «جعفر» تشکیل
دادهاند .پانوس��یان شخصیتی ارمنی و دوست جعفر
اس��ت که به اصرار وی در نخستین روز حضور مقام
معظم رهبری در شیراز به میان مردم میآید ،اما بعد
ب��ه دلیل اتفاقاتی که برای جعفر پی��ش میآید او را
به بیمارس��تان برده و مجبور میشود که تمام این 9
روز را در ش��یراز بماند .او در بیمارس��تان با دفترچه
خاطرات جعفر روبهرو میشود .یادآوری این خاطرات
باعث برگش��ت به گذشته و سالهای حضور رهبری
در جبهه میشود .دو شخصیت که در داستان حضور
دارند گرچه خیالی هستند ولی آنچه میبینند مستند
اس��ت؛ بنابراین ما در رمان با دو ش��خصیت تخیلی
(پانوس��یان و جعفر) روبهرو هستیم که در معرض و
درگیری اتفاقات و حوادث واقعی قرار میگیرند و. ...
این اثر ب��ا صدای امیرعباس توفیقی در س��ی و
دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران عرضه میکند.

زیست بـوم
دوشنبه  19فروردین  1398شماره 4992
اذان ظهر 13:06:اذان مغرب 19:49:اذان صبح فردا 5:13:طلوع آفتاب فردا6:39:

در نشست خبری سی و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم مطرح شد؛

مسابقات قرآنی بزرگترین المپیاد قرآنی
جهان اسالم است

نشس��ت خب��ری
گزارش رسانه
س��ی و ششمین
دوره مس��ابقات بینالمللی قرآن کریم
با حضور حجتاالس�لام سیدمصطفی
حسینی رئیس ستاد برگزاری مسابقات
و س��ایر مس��ئوالن و به منظور تشریح
برنامهه��ای این دوره از مس��ابقات در
س��اختمان مهر س��ازمان اوقاف و امور
خیریه برگزار شد.
حجتاالسالم والمسلمین حسینی
در ابت��دای این نشس��ت ضمن تبریک
اعیاد شعبانیه گفت :مسابقات قرآنی به
یوششم رس��ید و امروز به
ایستگاه س 
عن��وان بزرگترین المپیاد قرآنی جهان
اس�لام به جه��ات مختلف بیش��ترین
مخاطب را نس��بت به دیگر مس��ابقات
قرآنی داشته اس��ت و سال به سال پر
فروغتر در حال برگزاری است.
وی در ادامه بیان کرد :ما مسابقات
امس��ال را به جهت فنی ب��ا رویکردی
متفاوت و جدید برگزار کردیم .همواره
یکی از انتقادات به مسابقات در سالهای
گذش��ته ،ع��دم کیفیت بود ،ام��ا امروز
مسابقات بینالمللی قرآن کریم توانسته
موتور محرکی برای مسابقات بینالمللی
ای��ران باش��د و حدود ه��زاران نفر اعم
از بان��وان و آقایان و روش��ندالن و ...با
یکدیگر رقابت میکنند .پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران
توانسته بیشترین و باالترین رتبه قرآنی
را به خود اختصاص دهد.
مدی��ر امور قرآنی س��ازمان اوقاف
و امور با بیان اینک��ه مرحله مقدماتی
از طری��ق نرمافزاره��ا و فضای مجازی
برگزار ش��ده اس��ت ،گفت ۶۳۷ :اثر از
 ۸۴کش��ور در مرحله مقدماتی شرکت
کردن��د که داوری آنه��ا در بهمن ماه
در ه��ر پنج بخ��ش ص��ورت گرفت و
در نهایت حض��ور  ۱۸۴نفر در مرحله
نیمه نهایی قطعی شد که میهمانهای
عزیز م��ا از امروز وارد ایران ش��دند و

مس��ابقات از روز  ۲۱به طور رس��می
آغاز میشود.
حجتاالسالم والمسلمین حسینی
یادآور شد :جذابترین بخش مسابقات
بینالملل��ی قرآن کری��م مرحله نهایی
اس��ت که امس��ال نیز ش��اهد حضور
بخش روشندالن دانشآموزان ،طالب
و ...هستیم و انش��اءاهلل  ۲۵فروردین
اختتامیه این دوره از مس��ابقات برگزار
خواهد ش��د .همچنین مانند هر سال
مسابقات طالب در شهر قم برپا خواهد
ش��د و در کنار آن برگزاری مس��ابقات
پژوهشهای قرآنی و مس��ابقات بانوان
را در هتل هما خواهیم داشت.
فعالیت  ۷۵۰مرکز دارالقرآن
در سراسر کشور
مس��یبزاده مس��ئول کمیت��ه
دانشآم��وزی مس��ابقات بینالملل��ی
قرآن کریم در ادامه برنامه اظهار کرد:
امس��ال نیز ما شاهد برگزاری ششمین
مس��ابقات دانشآموزان قرآنی هستیم.
البته باید در نظر داش��ت که مسابقات
دانشآموزی بعد از یک وقفه  ۲۰ساله
از س��ر گرفته شده و در حال حاضر هر
دو سال یکبار مس��ابقات دانشآموزان
برگزار میشود.
وی ادام��ه داد :البت��ه در مرحل��ه
مقدمات��ی داوران مش��ترک بودند که
صرفهجوی��ی بس��یار خوب��ی در همه
م��وارد انجام ش��ده اس��ت .هماکنون
حدود  ۳۸دانشآموز از  ۲۷کش��ور در
دو بخش خواهران و برادران ش��رکت
خواهن��د کرد ،ک��ه در بخش خواهران
ش��رکتکننده حض��وری در بخ��ش
مرحل��ه نیمه نهایی نخواهیم داش��ت،
چراکه نمرات به حد نصاب نرسید.
مس��یبزاده افزود :مس��ابقات در
آموزش و پرورش یک هدف نیس��ت و
ابزاری برای س��طح تعالی دانشآموزان
اس��ت .در ح��ال حاض��ر  ۷۵۰مرک��ز

دارالقرآن در سراس��ر کش��ور فعالیت
میکنن��د که س��رآمد آنه��ا طرحهای
حفظ قرآن است .امسال کاری مشترک
با صداوس��یما ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سازمان اوقاف داریم که وزیر
آموزش و پرورش حفظ جزء  ۳۰قرآن
را معرف��ی کرده تا دانشآموزان در آن
شرکت کنند.
نکوف��ال مس��ئول کمیت��ه بانوان
مس��ابقات بینالملل��ی ق��رآن کری��م
با اش��اره به برگ��زاری س��ومین دوره
مس��ابقات بانوان قرآنی گف��ت :اولین
برنام��ه م��ا در مس��ابقات قرآن��ی روز
دوش��نبه با برگزاری جلسه هماهنگی
بین  ۱۴نفر از داوران ایرانی و خارجی
برگزار خواهد شد.
وی ادام��ه داد ۸۹ :نفر در مرحله
ابتدایی از  ۳۷کشور ثبتنام کردند ،که
در بخ��ش حض��وری  ۲۱نفر در بخش
بزرگس��االن از  ۲۱کش��ور قطعی شده
اس��ت و  ۱۲دانشآموز از  ۱۲کشور در
هتل هما حاضر خواهند شد.
حجتاالسالم حسینی در پایان با
اش��اره به برگزاری مراسم افتتاحیه در
روز چهارشنبه  ۲۱فروردین در مصلی
تهران ،عن��وان کرد :این مس��ابقات با
حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی برگزار خواهد شد و در
کنار آن بخش نمایش��گاهی در مصلی
وجود دارد ک��ه خانوادهها میتوانند از
آن استفاده کنند ،همچنین دو نشست
مترجمان و خطاطان در حاش��یه این
مسابقات برگزار خواهد شد.
گفتن��ی اس��ت؛ همزمان ب��ا ایام
پربرکت ماه ش��عبان ،س��ی و ششمین
دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم را
با شعار «یک کتاب یک امت» بهعنوان
بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسالم و
با شرکت نمایندگان بیش از  ۸۰کشور
جهان از  ۲۰تا  ۲۶فروردینماه  ۹۸در
مصلی بزرگ تهران برگزار میشود.

نيكى و خوش اخالقى ،شهرها را آباد
و عمرها را زياد مى كند.
کافی(ط-االسالمیه) ج 2

نیمکت
تاریخ آزمون ارشد تغییر نمیکند
شاید سهمیه دهیم

س��ازمان س��نجش در اطالعیهای اع�لام کرد که
زم��ان برگزاری آزمون کارشناس��ی ارش��د  ۹۸تغییر
نمیکن��د ام��ا ارائه تس��هیالت یا اختصاص س��همیه
مش��ابه زلزلهزدگان از مراجع ذیصالح برای داوطلبان
آسیبدیده در جریان سیل در دست پیگیری است.
سازمان سنجش در اطالعیهای از عدم تغییر زمان
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال  98خبر داد.
در این اطالعیه آمده اس��ت :ضمن ابراز همدردی
ب��ا هموطنان عزی��زی ک��ه در جریان س��یل اخیر در
بخشهایی از شهرها و استانهای کشور ،دچار خسارت
شدهاند ،بدینوسیله به اطالع داوطلبان متقاضی شرکت
در آزمون کارشناس��ی ارش��د ناپیوسته س��ال 1398
میرس��اند ،نظر به اینکه فراین��د اجرایی آزمون مذکور
طوالنی بوده و باید به نحوی برنامهریزی شود که نتایج
نهایی در اوایل شهریورماه اعالم شود ،لذا آزمون مطابق
برنامهزمانبندی اعالم شده قبلی در روزهای پنجشنبه
و جمعه  5و  6اردیبهشت ماه برگزار میشود.
اطالعی��ه ای��ن س��ازمان درخص��وص حوزههای
برگزاری ،تاریخ و نحوه توزیع کارت در روز دوشنبه 26
فروردین از طریق سایت سازمان سنجش منتشرخواهد
شد .شایان ذکر اس��ت وزارت علوم و سازمان سنجش
از زمان وقوع س��یل ،پیگیر ارائه تسهیالت یا اختصاص
س��همیه مش��ابه زلزلهزدگان از مراج��ع ذیصالح برای
داوطلبانی که آس��یب مستقیم دیدهاند ،هستند که به
محض حص��ول نتیجه جزئیات آن در دفترچه انتخاب
رشته به استحضار داوطلبان عزیز خواهد رسید.
پی��ش از این به دلیل ش��رایط مناطق س��یلزده،
پویشهای��ی مبنی ب��ر تغییر زم��ان برگ��زاری آزمون
کارشناسی ارشد سال  98ش��کل گرفته بود و برخی از
نمایندگان مجلس نیز به دنبال تحقق این موضوع بودند.

در حاشیه

برادریهایی که سانسور میشود

دیدن تصویرهای اینچنینی که شیعهای اهلتسنن
را به دوش میکش��د یا بالعکس دور از ذهن نیست اما
آنقدر پروپاگاندای رس��انهای غربی با برجس��ته کردن
اختالفات مانور انشقاق مذاهب اسالمی را اجرا کرده که
شاید الزم است رسانههای داخلی در فضای بینالمللی
اینگون��ه تصاویر همدلی و برادریه��ا را بیش از پیش
پوشش داده و منتشر کنند تا افکار عمومی دنیا واقعیت
را بتواند پیدا کند ،قبل از اینکه رسانههای معلومالحال
واقعیت را سانسور کرده و آن را عکس نشان دهند.
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امام صادق عليه السالم:

سکوت معنادار مدیر  ۲۰ساله مترو
در برابر یک افتتاح عجوالنه

خط  ۶مترو بدون
پا يتخــــت
هواکشهای الزم
افتتاح ش��د .ایمنی خط ام��ا و اگرهای
زی��ادی دارد ت��ا جایی که عضو ش��ورا
خواس��ت ش��هردار تهران کتباً ایمنی را
تضمین کند .با وجود اینکه ش��هرداری
تاییدیه داد اما باز هم شورای شهریها
مجاب نش��دند و محسن هاشمی مدیر
دیرینه مترو هم در اینباره سکوت کرد.
خط  ۷مترو یک خط درونشهری
به طول  ۲۷کیلومتر با  ۲۳ایستگاه است.
ای��ن خط که عمیقتری��ن خط متروی
تهران اس��ت از ش��هرک امیرالمؤمنین
(قصر فیروزه) و در کنار ورزشگاه تختی
تهران در جنوب شرقی تهران آغاز شده
و پس از طی مس��یر ش��رقی  -غربی و
تقاطع با خط یک در ایس��تگاه متروی
میدان محمدی��ه ،از ایس��تگاه بریانک
به سمت ش��مال متمایل میشود و در
ایس��تگاه متروی شهید نواب صفوی با
خط دو ،در ایس��تگاه مت��روی توحید
با خ��ط چه��ار و در ایس��تگاه متروی
دانش��گاه تربی��ت م��درس ب��ا خط در
دست س��اخت  ۶تقاطع خواهد داشت
و سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه
پیدا میکند و پس از عبور از کنار برج
میالد ،وارد میدان صنعت در ش��هرک
غرب شده و در انتها به میدان کتاب در
سعادت میرسد.
در خرداد  ۲۲ ، ۹۶کیلومتر از این
خط به همراه  ۷ایستگاه میدان صنعت،
دانش��گاه تربیت مدرس ،ش��هید نواب
صفوی ،کمیل ،بریانک ،میدان محمدیه
و بس��یج توس��ط محمدباق��ر قالیباف
شهردار وقت تهران افتتاح شد.
در ابتدای راهاندازی ،فقط  ۳ساعت
خدماترس��انی در ای��ن خ��ط صورت
میگرفت و ب��ه تدریج می��زان فعالیت
افزایش یافت .مدیریت شهری تغییر کرد
و ش��هردار جدید تصمیم گرفت خط ۷
مترو را متوق��ف کند .محمدعلی نجفی
ش��هردار وقت تهران با حضور در برنامه
زنده تلویزیونی «سرزمین ما» درخصوص
تصمیم خود توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
تعطیلی خط هفت هیچ جنبه سیاس��ی
نداش��ت دلمان میخواس��ت ادامه پیدا
کن��د ،اما از نظر ایمنی ش��رایط بس��یار
بحرانی بود .ما از س��یگنالینگ و عالئم
الکترونیکی برای کنترل حرکت قطارها
تقریباً صفر است .فردی را گذاشته بودند
که بگوید این قطار بیاید و آن قطار نیاید.
چون فاصل��ه حرکت قطاره��ا زیاد بود
احتمال خطا باال میرفت.
وی در ج��واب مج��ری برنام��ه
درخص��وص اینکه این خ��ط از کجا به
کجا میرود به اش��تباه گفت این خط
به س��مت مرقد امام و جن��وب تهران
م��یرود .ش��هردار وقت ته��ران خطی
را متوق��ف کرد که حتی مس��یر آن را
نمیدانس��ت اما به گفته اطرافیان خود
اعتماد ک��رد و این خط را متوقف کرد.
در ابتدا قرار بود در بازه کوتاهی دوباره
این خط راهاندازی شود اما بیش از یک
سال راهاندازی مجدد آن زمان برد.
باالخره بخشهای از خط پرحاشیه
 ۷در اس��فند  ۹۷افتتاح شد .رحمتاهلل
حافظی عضو سابق شورای شهر تهران
که از منتقدان اصلی قالیباف بود بعد از
افتتاح مجدد این خط به حناچی هشدار
داد و در صفحه ش��خصی خود نوشت:
آق��ای حناچی جا پای قالیباف نگذارید
بی��ش از  ۷کیلومتر از خط  ۷مترو حد
فاصل ایستگاه نواب تا تا میدان صنعت

بدون هواکش میانی افتتاح ش��ده است
لطفا با جان مردم بازی نکنید.
هاشمی رئیس شورای شهر تهران
هم درخص��وص هواکشهای این خط
منتق��د بود ،گفت :با توجه به س��اخت
داخل این هواکشها و کمهزینه بودن
این بخش انتظارات بیشتری داشتیم و
امیدواریم نواقص بسرعت جبران شود.
وی ادام��ه داد :س��ال گذش��ته
بهرهبرداری از خط هفت به چهار دلیل
متوقف شد؛ مساله اول هواکشها و مسیر
نجات و فرار بود ،مساله دوم فعال نبودن
سیستم سیگنالینگ ،مساله سوم کمبود
و قرضی بودن واگن و مساله چهارم عدم
راهاندازی پست برق مستقل بود و بنابر
گزارشهایی که به م��ن دادهاند ،بخش
عمدهای از این مس��ایل حل شده و باید
موض��وع هواکشهای می��ان تونلی هم
بص��ورت ویژه پیگیری ش��ود ولی هنوز
مشکالتی وجود دارد.
ب��ه گفته هاش��می ،خوش��بختانه
ب��رای سیس��تم هوارس��انی مت��رو ،ما
نیازی ب��ه دور زدن تحریمها نداریم و
این سیس��تم در داخل با هزینه کمی
تولید میشود ،ما تنها به اولویت دادن،
پشتکار و دغدغه مدیران نیاز داریم.
پی��روز حناچ��ی ش��هردار تهران
درخصوص ایمنی خ��ط هفت متروی
تهران در صفحه ش��خص خود نوشت:
خط قرمز ما ایمنی مردم است و در این
خط رعایت ایمنی همه تجهیزات انجام
شده است .یک سال تالش شبانه روزی
شده تا به استاندارد کامل ایمنی برسیم
و مش��کلی بابت تهویه وج��ود ندارد .با
افزایش واگنها و مس��افران ،سیس��تم
تهویه تونلی نیز ارتقا خواهد یافت».
محمد علیخانی رئیس کمیسیون
عم��ران ش��ورای ش��هر ته��ران هم به
نداش��تن هواکشه��ای خ��ط  ۷انتقاد
ک��رد و گفت:همانطور ک��ه میدانید
نداش��تن س��یگنالینگ خط��ر تصادف
قطاره��ا را ایجاد میکرد ،نبود هواکش
و پل��ه ف��رار هم در زمان آتشس��وزی
باعث ایجاد مش��کل میش��د .به گفته
وی ،خوشبختانه سیگنالینگ این خط
حل شده است و در مورد پلههای فرار
و اضط��رار ه��م خوش��بختانه در حال
حاضر مشکلی وجود ندارد.اما موضوعی
ک��ه وجود دارد این اس��ت ک��ه از نظر
کمیسیون حملونقل ،تعداد هواکشها
هنوز به استاندارد الزم نرسیده است.
اما و اگرهای زیادی در مورد ایمنی
خط  ۷مترو وجود داش��ت و در نهایت
هم مشخص نشد این خط ایمنی الزم را
دارد یا خیر .اما مسئوالن فعلی که خود
منتق��د مدیران قبلی بودند که کارها را
عجوالنه و نمایشی انجام دادهاند این بار
خودش��ان بدون نصب هواکش اقدام به
راهاندازی خطوط مترو کردند و اگر خدا
نکرده در حرکت قطارها مشکلی ایجاد
شود معلوم نیست تکلیف شهروندان چه
خواهد شد.
هنوز داس��تان ایمنی خط  ۷مترو
تمام نشده بود که شهرداری اعالم کرد
با حضور حسن روحانی رئیسجمهوری
قصد دارد بخش��ی از خ��ط  ۶مترو را
افتتاح کند.
خط ش��ش مترو ته��ران یک خط
درونش��هری به ط��ول  ۳۸کیلومتر با
 ۳۱ایستگاه است.این خط از حرم شاه
عبدالعظی��م آغاز ش��ده و پس از طی
یک مسیر جنوب به شمال در ایستگاه
متروی ش��هدای هفده شهریور با خط

هفت ،در ایستگاه متروی میدان شهدا
ب��ا خط چهار ،در امام حس��ین با خط
دو ،در ایس��تگاه متروی شهدای هفت
تی��ر با خط ی��ک در ایس��تگاه متروی
میدان ولیعصر با خط سه و در ایستگاه
متروی دانش��گاه تربیت مدرس با خط
هفت تقاطع خواهد داشت و سپس به
س��مت غرب امتداد مس��یر داده و به
محدوده ش��مال غربی ته��ران خواهد
رسید.
ق��رار بود ف��از اول ای��ن خط در
س��ال  ۹۲افتتاح شود س��پس به سال
 ۹۴موکول ش��د و بعد قرار شد تا آخر
س��ال  ۹۵افتتاح ش��ود تا اینکه امروز
شهرداری تهران  ۳ایستگاه دولتآباد،
میدان ش��هدا و میدان امام حسین آن
را افتتاح کرد.
کم��ی قبل از افتت��اح علیخانی به
حناچ��ی نامه نوش��ت و خواس��ت که
کتباً ایمن��ی این خط را برعهده بگیرد
چراکه این خط هواکش الزم را ندارد و
میتوانند خطرآفرین باشد .ساعتی بعد
از موضعگیری و هشدار عضو شورا علی
امام مدیرعامل ش��رکت متروی تهران
و حومه در نامهای به ش��ماره ۱۷802
خطاب ب��ه حناچی نوش��ت که ایمنی
این خط تضمین است و پیمانکار رسما
ایمنی را گواهی کرده است.
در چشم بر هم زدنی دفتر شهردار
پاسخ نامه را داد و خطاب به علیخانی
اعالم کرد که مدیرعامل مترو ایمنی را
تایید کرده و مشکلی وجود ندارد.
ام��ا نکته قاب��ل تامل ای��ن که در
مکاتبات صورت گرفته حرفی از معاون
ش��هردار تهران نیس��ت و مدیر عامل
ش��رکت مترو ش��خصا ورود کرده و به
دفتر ش��هردار پاس��خ داده است و آنها
هم در کسری از ثانیه پاسخ داده اند.
ام��ا علیخانی ک��ه منتق��د افتتاح
عجوالنه این خط ب��ود از این نامه قانع
نشده و گفت که با پیگیریهای صورت
گرفته سرانجام شهردار تهران مسؤولیت
ایمن��ی  ۹کیلومتر از خ��ط  ۶را قبل از
افتتاح پذیرفت اما تاکید میکنم که در
تمامی مکاتبات ارسالی مشخص نشده
ک��ه چگونه الزام و نی��از به نصب هفت
هواکش میان تونلی در  ۹کیلومتر خط
 ،۶تنها با نصب و راهاندازی یک هواکش
تأمین ش��ده اس��ت و چگون��ه صحت
کارکرد تجهیزاتی که نصب نشده مورد
تأیید قرار گرفته است!
وی ادامه داد :صدور هرگونه تأییدیه
ایمن��ی توس��ط ش��رکتهای مش��اور،
مس��تلزم نص��ب ،تکمیل ،راهان��دازی و
کنترل عملکرد تجهیزات ایمنی براساس
نقشههای طرح و با رعایت استانداردهای
بینالملل��ی اس��ت.ضمن اع�لام دوباره
نگرانی این کمیسیون ،از پذیرش کامل
مسؤولیت ایمنی این خط توسط شخص
ش��هردار تهران البته بدون تایید کتبی
معاونت مربوطه سپاسگزاری کنم.
اما رئیس شورای شهر درباره ایمنی
خط  ۶مترو تهران س��کوت کرد و گفت:
تصمیم ندارم فعال در اینباره حرفی بزند.
ای��ن خط دی��روز با حضور حس��ن
روحانی رئیسجمهوری افتتاح ش��د اما
هنوز سرنوشت ایمنی خط در هالهای از
ابهام قرار دارد و مشخص نیست علت این
افتتاح عجوالنه چیست؟ حتی حناچی
در افتتاحی��ه حرف��ی از ایمنی این خط
نزد و به موضوعات درختکاری ،ش��بکه
جمعآوری آبهای سطحی و الیروبی و
آلودگی هوا پرداخت .فارس

