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همکاری وزارت ارتباطات با مجلس
برای اصالح طرح صیانت

عصر ای ران :بر اساس شنیدههای موثق وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
نامهای به قالیباف پیشنهادات اصالحی مورد نظر وزارت ارتباطات درباره طرح
صیانت را اعالم کرده است .ماهیت پیشنهادها و ایدههای وزارت ارتباطات درباره
بررسی طرح صیانت از کارب ران در فضای مجازی نشان م یدهد ،وزارت ارتباطات
موضوع پلتفرمهای بومی در این طرح را نه به عنوان یک مساله که به عنوان یک
راه حل در نظر گرفته و نقش مهم و برجستهای به آنان داده است.

محدودیت کرونایی سینماها لغو شد

بهارنیوز :به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی ،محمد خزاعی
رییس سازمان با اشاره به افزایش ظرفیت بسیاری از مشاغل و مطالبه خانواده
سینما و مردم گفت :در جلس های با معاون فنی سالمت محیط وزارت بهداشت
توضیح دادیم که بسیاری از مردم ،مدی ران سالنهای سینما و صنوف تقاضا کردند
با توجه به فروکش کردن کرونا در پی واکسیناسیون ش رایطی ف راهم شود تا
محدودیت ظرفیت  ۵۰درصدی ب رای بلیت فروشی در سینما برداشته شود.

هیچ گفتوگوی دو جانبهای با
هیات آمریکایی در وین نخواهیم داشت

آفتابنیوز :سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دور جدید مذاکرات وین از امروز آغاز خواهد شد آیا احتمال
دارد گفت وگوهای دوجانبه ای بین هیاتهای ایرانی و آمریکایی برگزار شود ،گفت :هیات
مذاکره کننده ایران با عزم و اراده جدی برای رسیدن به اصول یک توافق وارد وین شده
است .اما هیچ گفت وگوی دوجانبه ای با هیات های آمریکایی صورت نخواهد گرفت.

«پاستوکووک پالس» واکسن یادآو ِر
اسپوتنیک و آسترازنکا

فردایکرمان :رییس انستیتو پاستور ای ران اعالم کرد« :کمیته ملی واکسن کرونا
مصوب کرد که واکسن پاستوکووک پالس ،بهعنوان ُدز یادآور به فعاالن حوزه درمان
که واکس نهای اسپوتنیک و آست رازنکا زدهاند ،تزریق شود».دکتر علیرضا بیگلری
افزود« :از لحاظ تئوری ،واکسن پاستوکووک پالس را م یتوان ب رای همه واکس نها
استفاده کرد اما فعال به عنوان دز یادآوز برخی از واکس نها در نظر گرفته شده است».

عکس :سید محسن فروزنده

ایران خودروی تبریز تعطیل شد

مه ر :شرکت ای ران خودروی تبریز که از سال  ۸۵تأسیس شده ،در پی تداوم
اعتصابات کارگ ران خود تعطیل شد .گروهی از کارگ ران این شرکت یک بار در ۱۵
آبان ماه و بار دیگر در دوم آذرماه به علت تعویق در پرداخت ماهانه ،دست به
اعت راض صنفی زده و اعتصاب کردند .طبق گفته کارگ ران معترض طی دو سال
گذشته می زان حقوق دریافتی پرسنل تغییری نداشته و همچنین اختالف حقوقی
دریافتی بین م راکز تولیدی ای رانخودرو در ته ران و تبریز باالست.

مشکالت کنونی استان اصفهان نتیجه
انتقال آب به  700کیلومتر آن سوتر است
عصر ایران -عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با
اشاره به مشکل کشاورزان در بحث تامین آب در استان
اصفهان گفت :متاسفانه ما در موضوع آب بیمدیریتی
زیاد داشتیم و داریم ،نتوانستیم به صورت ملی مسائل
آب را نگاه کنیم و از منطقه ای که آب شرب ،صنعت
و کشاورزی اش دچار مشکل است مجوز انتقال آب به
۷۰۰کیلومتر آن طرف تر دادیم.
اصغر سلیمی در گفت وگو با عصر ایران با بیان این
مطلب گفت :در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی
که آقای جهانگیری استاندار اصفهان بود ،مجوز
انتقال ۲۰۰میلیون مترمکعب آب از بروجن و ونک به
۷۰۰کیلومتر دورتر یعنی رفسنجان در استان کرمان را
داده اند در همین اواخر دولت آقای روحانی به دنبال این
بودند که مجوز محیط زیستی آن را بگیرند.
وی افزود :این در حالی است که این دو منطقه یعنی
بروجن و ونک خودشان به آب شرب نیاز دارند .این
سیاست غلطی است که انتقال آب بین حوزه ای برای
کشاورزی در نظر گرفته شود .وقتی مردم اصفهان و
چهارمحال بختیاری خودشان برای تامین آب شرب دچار
مشکل هستند نباید مجوز انتقال آب به ۷۰۰کیلومتر آن
طرف تر برای کشاورزی تر داده می شود.
وی گفت :آب شرب شهر اصفهان که پایتخت
گردشگری کشور است اگر دچار مشکل شود چه کسی
باید پاسخگو باشد یا بحث آب کشاورزی کشاورزان
استان که حقابه های زمان شیخ بهایی را داشتند چگونه
باید حل شود ،اگر این مسایل حل نشود کنترل مسایل
امنیتی شان سخت است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس خاطر نشان کرد :اگر
حقوق همه دیده می شد این مشکالت ایجاد نمی شد در
مناطقی که احتیاج نبوده است کشت برنج در خوزستان
داشته باشیم کشت انجام شده است این در حالی است
که می توانستیم در این مناطق مارچوبه کشت کنیم که
یک دهم آب مورد نیاز برنجها الزم داشت.
وی افزود :در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری ما به
خوبی عمل نکردیم انتظار داریم بر این بحث ها کار
کنیم و بحث کشت های نوین را جدی بگیریم تا مسایل
امنیتی و سیاسی پیش نیاید.

بدون تعارف!

کفگیر آبهای زیرزمینی به ته دیگ خورده است
به گزارش ایلنا ،مصطفی فداییفرد
درباره بحران آب در کشور و از جمله
اصفهان اظهار داشت :وقایع ناگوار مرتبط
با بحران آب که پیش از این در خوزستان
و در روزهای اخیر در اصفهان و در چهار
محال و بختیاری به وقوع پیوست ،از
چندین سال قبل توسط کارشناسان
حوزه آب و محیط زیست و همچنین
سازمانهای معتبر بینالمللی پیشبینی
شده و درباره آن هشدار داده شده بود .ولی
وقوع ترسالیهای مقطعی و به خصوص
بارشهای فراگیر اسفندماه  1397تا
اردیبهشت ماه  1398و همچنین امکان
تداوم برداشتهای بیرویه از آبهای
زیرزمینی ،باعث شد که این هشدارها
توسط مسئولین مورد توجه قرار نگیرد.
بارگذاری  5برابر ظرفیت ،طاقت
زایندهرود را طاق کرد

وی افزود :هر چند که خشکسالیها
در وقوع بحران آب بیتاثیر نیستند
ولی تاثیرات سوءمدیریت طی چهار
ده ه گذشته که منجر به توسعه ناپایدار
گستردهای در حوضههای آبریز کشور و
به خصوص حوضه آبریز پیچیده و خاص
رودخان ه زاینده شامل اجرای پروژههای
سازهای و بارگذاری مصارف جدید در
بخشهای مختلف و به خصوص کشاورزی
که تا حدود پنج برابر بیش از ظرفیت و
طاقت حوضه آبریز است ،بسیار بیشتر و
گستردهتر است .چرا که این رودخانه در
چند صد سال گذشته نیز با دورههای
خشکسالی روبهرو شده است ولی توسعه
بیرویه و مداخالت گسترده انجام پذیرفته

سبب شده تا در دو ده ه اخیر ،کمبود آب
به خشکی طوالنی و مستمر رودخانه و
همچنین خشک شدن تاالب گاوخونی
بیانجامد.
کفگیر آبهای زیرزمینی هم به ته دیگ
خورده است

مدیر سابق طرح جامع آب کشور تصریح
کرد :بنابراین علیرغم اینکه خشکسالیهای
اخیر مشکالت و مصیبتهای فراوانی را
برای مردم ایران ایجاد کرده است ،ولی
وقوع آنها را باید مغتنم دانست چراکه
باعث آشکارتر شدن تبعات و خسارات
شدید توسعه ناپایدار و سوءمدیریت در
طی این چهار دهه شد .با توجه به این که
دیگر از آن برف و بارانها خبری نیست،
کفگیر آبهای زیرزمینی هم به تَ ِه ِ
دیگ
سوراخشده خورده است و طاقت مردم نیز
طاق شده است ،مسئولین قادر نخواهند
بود توپ را به زمین دیگری بیاندازند
و برای عبور از بحران عمیق آب ،زمان
خریداری کنند .وی ادامه داد :باید تا دیرتر
از این نشده است ،با پذیرش گستردگی
و بزرگی مشکل و قبول این که صدور
دستور به تنهایی ،خواندن نماز باران،
صدور مصوبههای استانی غیر کارشناسی
و بدون پشتوانه ،رهاسازی از سر اجبار
و غیرکارشناسی از سدهای مخزنی،
طرحهای سازگاری با کمآبی و بیآبی و
سایر مسکنهای موقتی از این دست کاری
از پیش نخواهند برد ،و با تغییر بنیادی
رویه نامناسب مدیریت چهار دهه گذشته،
از تبدیل یک بحران اقتصادی و اجتماعی
به بحرانهای سیاسی و امنیتی جلوگیری
کرد.

فرونشست زمین میتواند تداوم زندگی را
ناممکنکند

فداییفرد گفت :الزم به ذکر است که
مشکالت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
در حوضه آبریز زایندهرود ،به مشکالت و
بحرانهای عدم تامین حقابه کشاورزان محدود
نخواهد ماند بلکه بحرانهای بسیار شدیدتر و
عمیقتر و جدیتر ،شامل مشکالت در تأمین
آب شرب جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر در
استانهای اصفهان و یزد ،گرفتاریهای تأمین
آب مورد نیاز و رو به رشد صنایع و عدم امکان
تأمین نیازهای زیستمحیطی تاالب گاوخونی
و در نهایت تهدید تبدیل شدن تاالب به کانون
تولید ریزگرد و صد البته ،تبعات و خسارات
جبران ناپذیر مرتبط با فرونشست زمین را
در پیش رو خواهیم داشت .فرونشست زمین
میتواند به تنهایی باعث نابودی آبخوانها شده
و تداوم زندگی در منطقه را ناممکن کند.
به بهانه ایجاد اشتغال مردم از آب هم
محروم شدند

پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست
بیان کرد :ریشه همه این بحرانها را باید
در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی
مردم و دولتهای مختلف جستجو کرد .به
دلیل نبود اعتبارات و زمینههای مورد نیاز
برای ایجاد اشتغال پایدار و غیرآبمحور،
دولتهای مختلف گذشته مجبور بودهاند با
استفاده بیرویه و نادرست از منابع آب محدود
کشور ،شغل ایجاد کنند که کافی نیز نبوده
است .از طرفی مردم نیز به دلیل بیکاری و
فقر مجبور شدهاند با برداشتهای غیرمجاز از
منابع آب سطحی و زیرزمینی به کشاورزی
ناپایدار ،کمراندمان و با بازده اقتصادی اندک
روی آورند.

