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ابراز تأسف وزیر آموزش و پرورش 
از تغییر داستان نادر ابراهیمی 

حاجی  محســن 
میرزایی وزیر اموزش 
و مــرورش ضمن ابراز 
تاسف از تغییر داستانی 
از نــادر ابراهیمی در 

کتاب فارسی پایه هفتم  برای اصالح این متن دستور 
داد. تصویر منتشر شــده در شبکه های اجتماعی 
نشان می دهد که در متن اصلی داستان این نویسنده 
معاصر تغییری ایجاد شده است. متن اصلی داستان 
این است که »قلبم را می بخشم به همه آنهایی که 
جنگیدند...« که با افزوده شدن »به خاطر اسالم« 

دچار تغییر شده است.
    

 ممنوعیت انتشار آگهی دارو 
روی دیوار

۲۴۵ کلیدواژه ممنوعه دارویی در لیســت تیم 
نظارت سایت انتشار آگهی دیوار قرار گرفت. دیروز 
حساب کاربری سایت دیوار در توئیتر با انتشار پستی 
اعالم کرد که به دنبال حفاظت از سالمتی کاربران 
آگهی هایی که شامل نام هرگونه دارو باشند در این 
سایت حذف خواهند شد. حساب کاربری دیوار در 
توئیتر نوشت: دیوار برای حفظ سالمتی کاربران، 

اجازه انشار هیچ گونه آگهی دارویی را نمی دهد.
    

انتقال بلوچ های بی شناسنامه به 
اردوگاه »سفیدسنگ«

چنــد روز قبل ۲۲ 
بلوچ بدون شناسنامه 
به عنوان اتباع بیگانه به 
اردوگاه »سفیدسنگ« 
منتقل شــدند. زهره 

صیادی، فعــال اجتماعی حاضر در سیســتان و 
بلوچســتان درمورد مشکالت بیشــتر بلوچ های 
ایرانی بدون شناسنامه می گوید: »شباهت ظاهری 
و فرهنگی بلوچ ها به اتباع افغانســتان و پاکستان،  
نیروهای غیرمتخصص که توانایی تفکیک این دو 
گروه از یکدیگر را ندارد به اشتباه انداخته و همین 
عامل سبب شده اســت که ۲۲ فرد بلوچ از سمنان 
جمع آوری شده و در اردوگاه سفید سنگ فریمان 

با عنوان اتباع بیگانه نگهداری شوند.
    

تشکیل »کمیته پیگیری آزار جنسی« 
در انجمن صنفی روزنامه نگاران

در پی عمومی شدن روایت هایی از آزار جنسی در 
رسانه های ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران با صدور بیانیه ای اعالم کرد برای رسیدگی به 
»آزار و سوءرفتار جنسی« یک کمیته تشکیل داده 
است. به نوشته انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران، هدف اصلی »کمیته پیگیری آزارجنســی 
و حمایت از روزنامه نگاران آســیب دیده« آموزش 
 و تحدیــد موضــوع و در صورت لــزوم راهنمایی 
اهالی رسانه و ارایه مشــاوره های گوناگون و در حد 
ممکن بررســی موارد خاص است. انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران تاکید کرده که »اهدف 
این کمیته حقیقت یابی نیست زیرا این مسأله فراتر 

از امکانات و صالحیت های حرفه ای است«.
    

بازداشت مشوقان چالش های 
غیراخالقی 

معــاون اجتماعی 
پلیس فتا گفــت: به 
تازگی در کشور چالشی 
توسط تعدادی افراد به 
راه افتاده که کاربران را 

به رفتار زشت و ناپسند و مغایر عفت عمومی دعوت 
می کند و ضمن تشــویش اذهــان عمومی، باعث 
اعتراض شدید کاربران عادی و کنشگران حرفه ای 
فضای مجازی شده اســت. رامین پاشایی، افزود: 
در این راستا در چند روز اخیر افرادی که به عنوان 
سرشاخه اصلی تشویق کننده و ترغیب کننده اجرای 
این چالش های غیراخالقی بودند شناسایی و ضمن 

دستگیری به مراجع قضایی ارجاع شدند.
    

احداث اتاق مادر و کودک در 
ساختمان های عمومی و اماکن پرتردد

در کمیسیون ماده پنج شــهر تهران با احداث 
اتاق مــادر و کودک در ســاختمان های عمومی و 
اماکن پرتردد شهر تهران موافقت شد. علی اشراقی، 
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در توضیح این 
طرح گفت: قرار شد معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران با رعایت مصوبه ســازمان ملی 
استاندارد ایران نســبت به ابالغ ضوابط ساخت و 
تجهیز اتاق مادر و کودک به عنوان مشاعات مجاز 
ساختمان در فضاهای شــهری، اماکن عمومی و 

ساختمان های پرتردد شهر تهران اقدام کند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

برخــی آن را تنهــا رویایــی 
می دانستند که دولت یازدهم از زمان 
روی کار آمدنش زمزمه می کرد؛ اما 
حال از آن با عنــوان »اَبَرپروژه« ای 
نام می برند که چنــد روز پیش فاز 

نخستش اجرایی شد. 
هدف از اجرای این پروژه رساندن 
آب دریای شــور جنوب کشــور به 
فالت خشــک مرکزی عنوان شده 
اســت. انتقال آب به ســه اســتان  
هرمزگان، کرمان و یزد تا بخشــی 
از نیازها و مصارف آب مجتمع های 
تولیــدی و طرح هــای توســعه 
مجتمع های معدنــی و صنعتی این 

سه استان تامین شود.
این صنایع عبارتنــد از مجتمع 
معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع 
مس سرچشــمه و صنایع فوالدی و 
معدنی استان یزد. گفته شده است 
ســهامداران این پــروژه بزرگ نیز 
همین سه شــرکت  یعنی گل گهر، 

ملی مس و چادرملو هستند.
بر اســاس گزارش های منتشر 
شــده فاز اول این طرح شــامل سه 
قطعه اســت. طول خط انتقال آب 
شیرین بخش اول که چند روز پیش 
افتتاح شــد ۳۰۵ کیلومتر است که 
آب خلیج فارس را به صنایع گل گهر 

در سیرجان می رساند.
قطعــه دوم این فــاز انتقال آب 
شــیرین شــده از گل گهر به مس 
سرچشــمه به طول ۱۵۰ کیلومتر 

و قطعه سوم به طول ۳۶۰ کیلومتر 
برای انتقال آب از مس سرچشــمه 
تا صنایع فوالدی اردکان و انشعاب 
صنایــع معدنی چادرملــو به طول 
۱۵۰ کیلومتر خواهد بود. سه صنعت 
بزرگی که در کشور با چالش بزرگ 
کم آبی بــرای ادامــه فعالیت خود 

روبرو هستند.
روی دیگر سکه

گرچه نجــات صنایــع مهم از 
کم آبی همان نکته ای است که حسن 
روحانی رئیس جمهور در نشســت 
روز شــنبه هیات دولت به آن اشاره 
کرد و این پروژه را ســتود، اما ماجرا 
تنها به این روی سکه ختم نمی شود. 
بســیاری از کارشناســان محیط 
زیســتی معتقدند تبعات زیســت 
محیطی پروژه هایی از این دســت 
می تواند درازمدت و غیرقابل جبران 

باشد.
با این حــال دیــروز ایســنا از 
حمایت ســازمان محیط  زیست از 
طرح انتقال آب خلیــج فارس خبر 
داد. بر اســاس این گزارش سازمان 
حفاظت محیط زیست می گوید که 
ارزیابی آثار زیست  محیطی انتقال 
آب خلیج فارس چند سال گذشته به 
تصویب رسیده بود همچنین با وجود 
چالش هایی که بر ســر انتقال آب 
بین حوضه ای وجود دارد، مســعود 
تجریشــی، معاون محیط زیســت 
انسانی این سازمان می گوید که ما 
از طرح هایی مانند انتقال آب خلیج 
فــارس حمایت می کنیــم چراکه 
برای اینگونه پروژه هــا برنامه های 
مشــخصی تدوین شــده اســت و 

می دانیم که چه  میــزان آب و با چه 
شــرایطی باید انتقال پیــدا کند تا 
خسارت های زیســت محیطی به 

حداقل برسد.
ایــن در حالی اســت که ســال 
گذشته، عباس کشاورز، معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی وقت در نشستی 
گفته بود: »در ســال های ۹۰ و ۹۱ 
می خواســتند که آب دریای خزر 
را به دریاچه ارومیــه منتقل کنیم. 
همزمان نشســت هایی بــا انجمن 
علوم آبیاری آمریکا برگزار شد و در 
این نشست ها متخصصان این حوزه 
گفتند که ۲۰ ســال اســت متوجه 
شده ایم که انتقال آب بین حوضه ای 

بزرگترین اشتباه ما بود«.
 شروع ماجرای انتقال آب 

خلیج فارس
لی و کمبــود آب  خشکســا
در ســال های اخیر باعث شــده که 
طرح هایی مانند ذخیــره و انتقال 
آب بــه دوردســت ها ســر زبان ها 
بیفتد. طرح هایی چون خط انتقال 
بهشت آباد از سرشاخه های کارون 
به فالت مرکــزی، انتقال آب از خزر 
به فالت مرکزی و انتقال آب از خلیج 

فارس به فالت مرکزی.
امــا همــه ایــن گمانه زنی ها تا 
اسفند ماه ســال ۹۴ بود که حسن 
روحانی، رئیس جمهور، از مقدمات 
طرح انتقــال آب دریــای عمان و 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران 
با بودجه ای ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، 
خبر داد. پیشتر از این اعالم رسمی 
خبرهایی درخصــوص انتقال آب 
دریای خــزر و خلیج فارس به فالت 

مرکــزی و دریاچه ارومیــه بارها از 
محافل مختلف به گوش می رسید. 

اما بحث انتقــال آب از دریاهای 
شمال جنوب ایران به فالت مرکزی 
تنها به دولــت روحانی برنمی گردد 
و پیشــینه ای نســبتاً طوالنی دارد 
و به دهه ۴۰ شمســی می رسد. در 
دوران ســلطنت ناصرالدین شــاه 
قاجار عــده ای این رویا را در ســر 
می پروراندنــد کــه بــا ایجــاد 
»ایران رود« که آب راهــه ای قابل 
کشتی رانی بین دریای خزر و دریای 
عمان اســت، تغییری هم در آب و 

هوای کویری بدهند. 
 مخالفت حامیان محیط زیست

ســال ها اســت که کارشناسان 
علــوم زمیــن، اقلیم شناســان و 
پژوهشگران محیط زیست و گروهی 
از متخصصان منابع آب، از پیامدهای 
منفی انتقــال حوزه بــه حوزه آب 
گفته انــد. اما پیمانــکاران بزرگ و 
نیز شــرکت های مهندسی مشاور 

که با این پیمانکاران ارتباطی قوی 
دارند، معتقدند منافع اقتصادی این 

موضوع بر سایر موارد ارجح است.
اما آنچه که برخی از متخصصان 
محیط زیست را درمورد انتقال آب 
خلیج فارس نگران کرده است تخلیه 
پساب شور در محیط دریا، تخریب 
دریا برای جانمایی لوله های انتقال 
آب و در نتیجه تهدید اکوسیســتم 
و موجــودات زنده دریا اســت. این 
نگرانی ها درحالی مطرح می شــود 
که سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید که ارزیابی زیست محیطی 
این پروژه به تایید رســیده اســت. 
حمید جاللونــدی، مدیرکل دفتر 
ارزیابی آثار زیست محیطی سازمان 
حفاظت محیط زیســت، به ایسنا 
می گویــد: »ارزیابی آثار زیســت 
محیطی این پروژه طی ســال ۹۲ 
نهایی شده و به تصویب رسیده بود«.

او در ادامه با اشاره به اینکه برای 
پروژه های انتقال آب، فاکتورهایی 
در محیط آبی و در محیط خشــکی 
برای ما مهم اســت که باید رعایت 
شــود، می گویــد: »مســیر عبور 
لوله های انتقــال آب، محل احداث 
ایســتگاه های پمپاژ و رعایت حریم 
مناطق حفاظت شــده ازجمله این 
فاکتورها است که ادارات کل محیط  
زیست در اســتان ها باید روی این 
موارد نظارت دقیق و کافی داشــته 

باشند«.
هزینه ها و فایده ها

در مرداد امسال حسین غفوری، 
مدیرعامــل ســابق آب منطقه ای 
یــزد در نشســتی کــه در همین 
باره برگزار شــده بود، با اشــاره به 
خشکســالی و نبود منابع آب اعم از 
زیرزمینی و ســطحی برای »حجم 
وســیع معادن مس، ســنگ آهن 
و صنایع فوالدســازی و طرح های 
عظیم توســعه  صنایع معدنی« در 
این اســتان گفت این پروژه »صرفا 
برای برطــرف کردن نیــاز صنایع 
در نظر گرفته شــده اســت«، زیرا 
جابجایی محصوالت فرآوری نشده 
این صنایع و معادن به بندرعباس، 
»گران تر از انتقــال آب نمک زدایی 
شــده از خلیج فــارس« اســت و 
»نمک زدایــی و انتقــال آب خلیج 
 فارس تنها راه حــل نیاز آبی صنایع 

یادشده است«.
او اضافه می کنــد در صورت نیاز 
به تأمین آب شــرب، تفاهم نامه ای 
با وزارت نیــرو منعقد شــده که بر 
اســاس آن می تواند »آب انتقالی با 
قیمت کارشناسی شــده به وزارت 
نیرو فروختــه شــود«. در ارتباط 

با کشــاورزی نیز ســهمی در نظر 
گرفتــه نشــده و در صــورت لزوم 
»کشــاورزان می تواننــد این آب را 
 خریــداری کنند و مورد اســتفاده 

قرار دهند«.
بــا وجــود منافــع اقتصــادی 
اشــاره شــده داوودرضا عرب، یک 
کارشــناس آب درباره طرح انتقال 
آب خلیج فارس به فــالت مرکزی 
معتقد اســت: »به نظر می رسد این 
طرح مشکالت زیســت محیطی و 
اقتصــادی بســیاری دارد و اجرای 
 آن در چنیــن ابعــاد گســترده ای 

سخت است«.
سخنگوی سابق ســتاد احیای 
دریاچه ارومیــه می گوید: »در گام 
نخســت باید دید که آیا روش های 
دیگری بــرای جایگزینــی با طرح 
انتقــال آب ماننــد صرفه جویــی، 
جابه جایــی تخصیــص منابع آبی، 
اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
بــرای کاهش میــزان مصــرف یا 
انتقال واحدهای صنعتی به مناطق 
پرآب تــر همانند انتقــال فوالد به 
حاشــیه دریای عمان و خزر وجود 
دارد؟ از ســوی دیگــر بــا توجه به 
اینکه چند ســال پیــش افزایش 
میزان جلبک های ســمی موجب 
شــد تا آب شــیرین کن ها در این 
منطقه از کار بیافتنــد؛ آیا می توان 
خطوط لولــه آب شــرب و صنعت 
 را به خطــوط آبی منتهــی به دریا 

وصل کرد؟«
وی بیان کرد: »اگر ابعاد آلودگی 
نفتی در خلیج فارس گسترده باشد، 
با انتقــال آب آن، بحران زیســت 
محیطی ایجــاد خواهد شــد؛ این 
مســائل باید با آمایش مورد بررسی 
قرار گیرند تا تبعــات آن ها کاهش 
یابند؛ ضمن اینکه خلیج فارس یک 
خلیج بسته است و برگشت آب شور 
می تواند آثار زیست محیطی مخربی 
بر اکوسیستم و حیات وحش منطقه 

داشته باشد«.

»اَبَرپروژه« ای که اجرای فاز نخست آن با مخالفت حامیان محیط زیست روبه رو شد

تبعات رویای شیرین انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی

خبر

در حالی برخــی وضعیت شــیوع کرونا 
در بسیاری از شــهرهای کشور به خصوص 
پایتخــت را هولناک توصیــف می کنند که 
متخصصان حوزه سالمت معتقدند؛ قرنطینه 
حداقل دو هفته ای در قطع زنجیره کرونا موثر 
است. اما با این حال و باوجود درخواست ها و 
پخش شایعات متعدد در مورد این موضوع، 

این اتفاق نمی افتد.
دیروز حتی علیرضا رئیســی، سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تاکیــد کرد که 
مباحثی که مبنی بر موافقت رئیس جمهور با 
تعطیلی دو هفته ای تهران و مخالفت استاندار 
با اجرای آن مطرح شــده بود، به هیچ وجه 
صحت ندارد. او اشاره به سخنان دیروز مینو 
محرز، یک عضو ستاد مقابله با کرونا داشت 
که گفته بود: پیشنهادی مبنی بر تعطیلی دو 
هفته ای تهران ارائه شده و حتی فراتر از آن، 
رئیس جمهور بــا تعطیلی دو هفته ای تهران 

موافقت کرده، اما استاندار اجرا نمی کند. 
رئیســی گفــت: در وهلــه اول تاکیــد 

می کنم که ســتاد ملی کرونا یک ســخنگو 
دارد و ســخنگوی ســتاد هم من هستم و 
مصوبــات ســتاد ملی بایــد از زبــان بنده 
اعالم شــود. اینکه عزیزان پیشــنهادها را 
 به عنــوان مصوبــات تلقی می کننــد، کار 

درستی نیست.
به گفته رئیسی در شنبه ای که گذشت در 
ستاد ملی مقابله با کرونا، دو پیشنهاد مطرح 
شد؛ پیشنهاد اول در زمینه ایجاد محدودیت 
در مراکز اســتان ها و شهرهای پرجمعیت از 
۲۰ آبان ماه بود که مصوب شــد و از ساعت 
۱۸ به بعد، محدودیت هایی اعمال می شود. 
پیشنهاد دوم هم بحث منع رفت و آمدهای 
درون شهری توســط خودروهای شخصی 
بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که 

بررسی بیشتری در این زمینه انجام دهیم.
بر اساس اعالم استانداری تهران پیشنهاد 
دوم مربوط به منع تردد در شــهر از ساعت 
۲۱ به بعد بــا هدف کاهــش دورهمی های 

خانوادگی خواهد بود.

 آینده ای خطرناک برای ساکنان تهران
دیــروز همچنین زهــرا الهیــان، عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: آمار 
مبتالیان و فوت شدگان ناشــی از کرونا در 
پایتخت افزایش یافته و این مســاله حاکی 
از آینده ای خطرناک برای ســاکنان تهران 
است که این خطر به دلیل تردد باال در استان 
تهران می تواند به ســایر استان ها نیز تسری 

پیدا کند. 
به گفته او در این شــرایط ضرورت دارد 
که یــک روند جدیــد بر پایتخــت حاکم و 
محدودیت های شدید یا تعطیلی شهر تهران 

با توجه به این آمار فزاینده اعمال شود.
آمار فوتی ها همچنان باالست

دیروز سیماســادات الری، ســخنگوی 
وزارت بهداشــت گفت: از ۱۸ تــا ۱۹ آبان 
۱۳۹۹، ۱۰ هــزار و ۴۶۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند که 
ســه هزار و ۵۷۴ نفر از آنها بســتری شدند. 
همچنین در این مدت ۴۵۸ بیمار کووید۱۹ 

جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر 

رسید.
به گفته او مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۶۹۲ هزار و ۹۴۹ نفر رسید.
 علل افزایش آمار ابتال 

و فوتی های کرونا در ایران
در حالی آمار فوت ناشی از کرونا در کشور 
هر روز بیشتر می شــود که دیروز یک فوق 
تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به برخی 
دالیل افزایش آمار ابتــال و مرگ و میرهای 

ناشــی از کرونا در کشــور، به ناکافی بودن 
میزان تست های تشخیصی، یکپارچه نبودن 
پروتــکل درمانی در نقاط مختلف کشــور، 
وجود خطای سیستماتیک در آی سی یوها 
و در کنار آن کمبود تاسیســات و تجهیزات 
بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: عدم ردیابی 
بیماران کرونایی و افراد در تمــاس با آنها و 
همچنین عدم رعایت قرنطینه واقعی از سوی 
برخی بیماران از مهمترین عوامل تاثیرگذار 
در افزایش آمار ابتال و به تبع آن آمار فوتی ها 

در کشور است.

محدودیت های کرونایی در حداقل باقی می ماند

تبدیل »تعطیلی دو هفته ای تهران« به »منع تردد  در نیمه شب«

معاون سابق وزیر جهاد 
کشاورزی: »در سال های 
۹۰ و ۹۱ می خواستند که 

آب دریای خزر را به دریاچه 
ارومیه منتقل کنیم. اما 

متخصصان این حوزه 
از انجمن علوم آبیاری 

آمریکا گفتند که ۲۰ سال 
است متوجه شده ایم که 
انتقال آب بین حوضه ای 
بزرگترین اشتباه ما بود«

اگر ابعاد آلودگی نفتی 
در خلیج فارس گسترده 

باشد، با انتقال آب آن، 
بحران زیست محیطی 

ایجاد خواهد شد؛ ضمن 
اینکه خلیج فارس یک 

خلیج بسته است و برگشت 
آب شور می تواند آثار 

زیست محیطی مخربی بر 
اکوسیستم و حیات وحش 

منطقه داشته باشد
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