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خطرفرونشستشهرها

گزیده

جانشین سازمان بسیج دانش آموزی
از جزئیات یک پویش می گوید

پیش به سوی «همکالسی مهربان»
عبدالهی -در آستانه
شـــروع ســال تحصیلی،
پــویــشــی در مــــدارس
آغــــاز شـــده کــه متولی
آن ســــازمــــان بسیج
دانـــش آمــــوزی اســت.
دکتر «مجتبی باستان»
ج ــان ــش ــی ــن رئ ــی ــس
این سازمان برایمان از
جزئیات این پویش و اهداف
آن می گوید:
* پویش «همکالسی مهربان» تا 20شهریور ادامه
دارد و هدف اول آن تامین نوشت افزار و لباس
برای دانش آموزان نیازمند و تحویل آن با حفظ
کرامت آن هاست.
* ایــن طــرح دانــش آمــوز محور اســت و با کمک
معلمان ،خیران و نهادهای مختلف در واحدهای
بسیج دانش آموزی مدارس اجرایی شده است.
*  108هــزار مــدرســه در کشور داریـــم و می
خواهیم حداقل  108هزار بسته حمایتی تهیه
کنیم ،یعنی هر مدرسه یک بسته .البته مطمئن
هستیم مشارکت بیش از این ها خواهد بود و تا
یک میلیون بسته هم تهیه خواهد شد.
* هــدف دیگرمان ،مشارکت دانــش آم ــوزان و
خــانــواده ها در تحقق جهش تولید اســت14 .
میلیون و  770هزار دانش آموز داریم و اگر هزینه
متوسط خرید نوشت افزار و لباس برای هر دانش
آموز را 250هزار تومان در نظر بگیریم ،می توانیم
با پویش خرید کاالی ایرانی برای دانش آموزان،
بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه به کارگاه
های کوچک و متوسط تزریق کنیم تا هم تولید
ملیرونقبگیردوهمازخروجارزجلوگیریکنیم.

آیامدرکجعلیعلتبرکناریرئیس
سازمانهواپیماییکشوریبود؟
محمد جــواد رنجبر /روز
گذشته یکی از رســانــه ها
در گــزارشــی نسبتا مفصل
از جابه جایی قریب الوقوع
رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری همزمان با صدور
حکم قطعی برای وی در پرونده خرید هواپیمای
فالیتچک و همچنین مدرک جعلی او خبر داده
بود؛موضوعاتیکهطیپاسخیازسویاینسازمان
به سرعت رد شد ،اما در نهایت هیئت وزیــران روز
گذشته رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری
رامنصوبکرد.
بهگزارشخراسان،شرقدیروزدرگزارشیباعنوان
«مدرک جعلی آقای رئیس» ،با اشاره به زمزمههای
جابهجایی رئیس سازمان هواپیمایی نوشته بود
که بر اساس شنیده ها ،علی عابدزاده پس از چهار
سال ریاست در این سازمان ،صندلی خود را به
تورجدهقانیزنگنه،مدیرعاملشرکتهواپیمایی
جمهوریاسالمیایران(هما)میسپارد.درادامه
اینگزارشآمدهاستکهخبرمربوطبهصدورحکم
قطعیبراییکیازمتهمانپروندهخریدهواپیمای
فالیتچکازسویسخنگویدستگاهقضا،مربوط
بهعلیعابدزاده،رئیسکنونیسازمانهواپیمایی
کشوریوقتاست.درادامهبهنقلازیکمنبعآگاه
آمدهبود«بخشهاینظارتیدریافتهاندکهمدرک
کارشناسیوکارشناسیارشداینمقاممسئولکه
ازفیلیپیندریافتشده،جعلیاست».
اماسازمانهواپیماییکشوریدیروزدرجوابیهای
بهاینگزارشهردوموردراتکذیبکرد.
در همین حال عصر دیروز برخی خبرگزاری ها از
موافقتهیئتدولتباریاستتورجدهقانیزنگنه
برسازمانهواپیماییکشوریخبردادند.

یک گفت وگو
محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

فرونشست زمین این بار در کمین شهرها 50 ،میلیون نفر در18استان در معرض خطرند
مصطفی عبدالهی  56 -میلیون ایرانی
در خطر فرونشست زمین قــرار دارنــد و
آن طــور که مرکز تحقیقات وزارت راه و
شهرسازی اعــام کــرده اســت ،بــروز این
خطر دو علت مهم دارد« :خشکسالیهای
ممتد چندین ساله در کشور»« ،استحصال
بیرویه آبهای زیرزمینی» .این دو اتفاق
شرایطی را رقم زده که حاال  18استان
کشور در خطر فرونشست زمین قرار گرفته
اند.
بــر اســاس اعــام علمی مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شــهــرســازی ،استانهای
دربـــردارنـــده پهنههای بــا خطر بــاالی
فرونشستزمینبهترتیبگسترش،شامل
اصفهان ،تهران ،کرمان ،خراسان رضوی،
الــبــرز ،فـــارس ،ی ــزد ،هــمــدان ،مــرکــزی،
چهارمحال و بختیاری ،آذربایجان شرقی،
زنجان ،قم ،اردبیل ،کردستان ،آذربایجان
غــربــی ،خــراســان شمالی و کرمانشاه
هستند 18 .استانی که بر اساس آخرین
سرشمارینفوسومسکنکشور،جمعیتی
حدود  56میلیون نفر در آن ها زندگی می
کنند و در خطر این اتفاق قرار دارند.
بر اســاس مطالعات انجام شــده ،استان
اصفهان بــا  ۳۱شهر واقــع بــر پهنههای
باخطر باالی فرونشست زمین در ردیف
اول از نظر سکونتگاههای شهری است
که بیشترین زون فرونشست را دارد و
بعد از آن استانهای تهران با  ۳۰شهر،
کرمان با  ۲۵و خراسانرضوی با  ۲۴شهر
رتبههای بعدی را از منظر این مخاطره

استان
(ترتیب بر اساس میزان
خطر فرونشست)

جمعیت
(بر اساس سرشماری
رسمی سال )1395

تهران

13/267/637

کرمان

3/164/718

خراسان رضوی

6/434/501

البرز

2/712/400

فارس

4/851/274

یزد

1/138/533

همدان

1/738/234

مرکزی

1/429/475

چهارمحال و بختیاری

947/763

آذربایجان شرقیص

3/909/652

زنجان

1/057/461

قم

1/292/283

اردبیل

1/270/420

کردستان

1/603/011

آذربایجان غربی

3/265/219

خراسان شمالی

863/092

کرمانشاه

1/952/434

مجموع

 56میلیون
و  18هزار و 957

اصفهان

به خود اختصاص دادهانــد .از نظر تعداد
جمعیت شهری نیز استانهای تهران،
خراسانرضوی ،اصفهان ،البرز ،کرمان و
قم ،هرکدام با جمعیتی باالی یک میلیون
نفر در ردیف استانهای با ریسک جمعیتی
بــاالی در معرض خطر فرونشست زمین
قرار دارند.
حاال اگر طبق این آمار ،تمام شهرهای این
 18استان را در شمار شهرهای در معرض
خطردرنظرنگیریمورقمیحدود 6میلیون
را از عدد56میلیون کم کنیم بازهم عدد
نهایی یعنی  50مییلیون ایرانی در معرض
خطر فرونشست شهرها قراردارند.
▪مقاومت ساختمان ها چگونه است؟

حتما یکی از معیارها برای در امان بودن
ازخطرفرونشستزمینوآسیبدیدگی
کمتر ساختمان ها ،اسکلت ساختمان
است اما قطعا آن هم نمی تواند امنیت
کامل را به ارمغان بیاورد.
بر اساس آخرین آمار سرشماری کشور
در  ۳۱استان ،جمعیتی برابر با ۷۹
میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۲۷۰نفر زندگی
میکنند که این جمعیت در  ۱۳میلیون
و  ۵۹هزار و  ۵۲۲واحد مسکونی دارای
اسکلت و  ۹میلیون و  ۷۰۲هزار و۸۱۵
نفر در واحدهای فاقد اسکلت ساکن
هستند کهاستانتهراندارایبیشترین
جمعیت و تراکم جمعیتی به دلیل قرار
داشتن شهر تهران در آن است.

5/120/850

گفت وگو ی مرتبط

 ۴راهکار برایکاهش خطر فرونشست
بادکتر«علیبیتالهی»عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی در این باره گفت وگو می کنیم
و او با تاکید بر جدی بودن خطر فرونشست زمین در این
استانتوضیحاتیارائهمیکند:
*پیشازاینتحقیقاتدربارهفرونشستزمیندردشتها
و نقاط غیرمسکونی و بدون ساخت و ساز انجام شده بود اما این بار
تحقیقمتفاوتیانجامشدکهکاریزمانبروجدیبود.
*وقتیبحثفرونشستدرنقاطمسکونیمطرحمیشود،درواقع
ریسک فرونشست ارزیابی می شود چرا که با خانه های مسکونی،
زیرساخت ها و تاسیساتی از جمله لوله کشی آب و گاز مواجه می
شویم.
* زمین به طور تدریجی نشست دارد و ممکن است هر سال 20
تا  25سانتی متر نشست کند که این عدد در مکان های مختلف
متفاوت است .تصور کنیم ساالنه  20سانتی متر در یک استان
نشست زمین داریم ،این نشست روی لوله های گاز و آب ،جاده ها
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و زیرساخت ها اثر می گذارد .همچنین این نشست روی
ساختمان ها تاثیرخواهد گذاشت و آن ها را دچار ترک و
شکافمیکند.
*طبقتحقیقاتانجامشده،استانهایتهرانوخراسان
رضویبیشترینجمعیتدرمعرضخطرفرونشسترادارند.
▪راهکارها چیست؟

*خشکسالی یکی از علت های فرونشست زمین است که طبیعتا
مدیریتآندردستمانیست.
* اما حفر چاه های غیرمجاز هم از دالیل فرونشست است ،این
چاه ها بی رحمانه آب های زیرزمینی را می کشند .برخی چاه ها
غیرمجازهستندکهبایدتوسطمتولیانآبوآبفادراستانها،بهطور
کامل«مسلوبالمنفعه»شوند.امابرخیچاههاهمباوجودداشتن
مجوز ،اضافه برداشت دارند ،راهکار مقابله با این چاه ها اجباری
شدناستفادهازکنتورهایهوشمنددراستانهایپرخطربهویژه
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خراسانرضویاست.
*راهکاردیگر،تغذیهمصنوعیسفرههایزیرزمینیاست.بایدروان
آب های جاری در فصل پاییز و زمستان را به مخازن استخر مانند
هدایت کرد تا به مرور زمان به زمین نفوذ و سفره های زیرزمینی را
تغذیهکند.
*موضوعمهمدیگر،آبیاریسنتیدرحوزهکشاورزیاست.وزارت
جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کند تا سیستم سنتی
آبیاری را با سیستم های نوین جایگزین کنند .همچنین کشت
محصوالت آب بر در استان هایی که دچار خشکسالی هستند
توجیهیندارد.
* در حــوزه ساخت و ســاز هم باید نظام مهندسی ساختمان،
مانیتورینگ ساختمان ها را اجرایی کند؛ هم برای رعایت ضوابط
ساخت و ساز مقاوم در مقابل فرونشست ،هم برای بررسی شکاف
های ناشی از فرونشست زمین در ساختمان ها و تعیین ساز و
کارهاییبرایترمیمومقاومسازیآنها.

عضو کمیسیون حقوقی:

به دامادهای آینده ام
سخت نمی گیرم

نمایندهجوانمجلسبااینتوصیهبهدخترانجوان
که گذاشتن تعهدات نامتعارف پیش پای پسران،
بدبختی می آورد ،اعالم کرد ،به دامادهای آینده
برای دخترانم سخت نمی گیرم .می خواهم برای
دخترم مهریه تعیین کنم نه این که او را بفروشم.
سلمان اسحاقی نماینده  38ساله مجلس با بیان
این که سال 82ازدواج کرده و مهریه اش «انتخابی
معنوی» بین خود و همسرش بوده که قابل انتشار
نیست ،می گوید :اکنون دو دختر  15و  5ساله به
نام زینب و محیا دارم که اگر قرار باشد در آینده
برایشانباهمفکریآنها مهریهتعیینکنیم،قطعا
مهریهباالرانمیخواهیمچونبرایدختربایدمهر
بگذاریمنهقیمت.اوباانتقادازاینکهبعضیخانواده
ها تعهداتی می گیرند که نه تنها در خوشبختی
دخترشان تاثیر نمی گذارد بلکه باعث شوربختی
زندگی آن ها می شود ،می افزاید :باید تعهداتی
در جامعه از سوی دختران برای ازدواج با پسران
عرف شود که ضامن خوشبختی باشد.نماینده
قائن و زیرکوه در مجلس خاطرنشان می کند :مثال
تعهداتی چون «هیچ گاه به من خیانت نکن» یا آن
که «باید خود را موظف بدانی در هر وضعیتی رزق
و روزی را از هر راه حالل ممکن در هرشغل با ارزش
یا بی ارزشی برای خانواده تامین کنی» انسانی،
منطقی و دلگرم کننده تر از برخی تعهدات رایج
است.وی درباره زندگی خودش می گوید :عمیقا
احساس خوشبختی دارم و مدیریت بخش های
مهمی از زندگی را همسرم عهده دار است .ارزاق
اصلی خانه اعم از گوشت ،مرغ و
برنج را خودم از بازار تهیه
می کنم و با پولی که در
اختیار ایشان قرار دارد،
خریدهاوهزینههای
دیگر را انجام
می دهند.

یک توئيت
هشدار یک خبرنگار در یک توئیت

