
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

عوامل اجرایی پروژه کمربندی شهر 
زوین برای قلع وقمع کــردن درختان  ق
بهترین زمــان را انتخــاب کردند و بی 
ســر و صدا در تعطیالت خرداد به آنچه 

می خواستند، رسیدند.
حوالی ســاعت ۲ بامداد شــنبه ۱۴ 
خرداد؛ گروهی از عوامــل اجرای پروژه 
کمربندی شــهر با ادوات و دستگاه های 
شهرداری قزوین به باغستان سنتی این 
شهر که ثبت ملی هم شده حمله و چندین 
درخت سبز و بارور کهن سال را نابود کردند 
که با دستور شــبانه دادستان و اعتراض 
شدید استاندار قزوین این عملیات متوقف 
شد. پیش تر هم طبق مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معماری و نظر به اهمیت 
تاریخی، میراثی و زیســت محیطی این 
باغات، ادامه ی پروژه پل امام رضا به علت 
آسیبی که به باغستان رسانده و می رساند 
متوقف شده بود اما شــهرداری قزوین 
مدتی است با شدت بیشتری پیگیر انجام 
این پروژه است و باور کردنی نیست یک 
مدیر شهری بتواند با یک تصمیم شبانه به 
این راحتی چنین بالیی بر سر یک میراث 

ملی که ثبت جهانی است بیاورد.

 نابودی درختان هزارساله
 با دستور شهردار قزوین

در همین راستا، محمدمهدی اعالیی 
استاندار قزوین گفت: این کار غیر قانونی 
است و از دســتگاه قضا خواهد خواست 

موضوع را پیگیری کند.

اما چرا این باغستان ها مورد توجه اند؟ 
طراحان قزوین، ســالیان پیش با ایجاد 
درختان دیم بادام و پسته گرداگرد شهر 
یک اثر ماندگار به جای گذاشتند که هنوز 
در جهان نمونه هایش را به ندرت می توان 
یافت. نیاکان ما یک کمربند ســبز هزار 
ساله  دور قزوین کشیدند که امروز کارکرد 
عجیبی در مهار سیل و ریزگرد و آلودگی  
دارد. بخش شمالی این کمربند با توسعه 
شهر در سال های گذشته به صورت کلی از 
بین رفت و حاال شهرداری به بهانه ساخت 
اتوبان با زور و بولــدوزر قصد از بین بردن 

شرق این میراث ملی را دارد.
اغســتان های ســنتی قزوین در  ب
مســاحت تقریبی دو هزار و ۶۰۰ هکتار 
شــرق، غرب و جنوب شــهر قزوین را 
فراگرفته است. این باغستان زمانی حدود 
چهار هزار هکتار بوده. عمر این باغستان 
بیش از هزار ســال اســت و هم اکنون 
درختان ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساله پسته به تعداد 
زیادی در آن وجود دارد. این باغستان ها 
دارای بیش از ۱۰ هزار قطعه است که هر 
یک از آن ها با مرز خاکی از یکدیگر مجزا 

و دارای پالک ثبتی به اشکال و مساحت 
متغیر از ۲۵۰ تا پنج هزار متر مربع و دارای 
مالکیت خصوصی است. همچنین باغ های 
اطراف قزوین دارای درختان مثمر از انواع 
و ارقام پسته، بادام، زردآلو، انگور، گردو و 
درختان و بوته هــای غیر مثمر که مقاوم 
به خشکی و شــرایط نامناسب محیطی 
هستند و با یک نوبت آبیاری در زمستان 
و بهار میوه های بسیار شیرین و خوشمزه 

تولید می کنند.
همیــن موضــوع باعث شــد تا در 
شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران 
نســبت به این اقدام شــهرداری قزوین 
واکنش نشــان دهند. برخی از کاربران 
نوشــته اند که ایــن درخت هــا آن قدر 
کهن ســال بودند که چند سلسله ایران 
را دیده اند و قطع کردن آن ها کار بســیار 
اشتباهی بوده و اگر دولت برای از دست 
رفتن این سرمایه ملی عزای عمومی اعالم 

کند کاری اغراق آمیز نیست. 
برخی هم با انتشار فیلم شهردار قزوین 
در شورای شهر نســبت به حرف های او 
انتقاد کرده اند. در این فیلم گفته شده که 
اگر میراث و وزارت راه و شهرســازی هم 
مخالف اند باشــند، من با زور درختان را 
درخواهم آورد و کلفت ترش را آن طرف 

خواهم کاشت.

 مسبوق به سابقه بودن 
قطع درختان در قزوین 

قزوین امــا در نابود کــردن درختان 
سابقه طوالنی دارد. آخرین موارد مربوط 
می شود به آخرین ماه های سال گذشته. 
اسفند ۱۴۰۰ هم گزارش هایی مبنی بر 
قطع درختان منتشر شد. در آن زمان هم 
تعدادی از درختان کهن ســال روستای 

کوچنان از توابع الموت توسط نیروهای 
منابع طبیعی استان قزوین قطع شدند. 
بررسی ها نشــان  داد که مسئله تصرف 
اراضی ملی در این قلع وقمع کردن نقش 

مهمی داشته. 
پیــش از این هم در نیمــه بهمن ماه 
سال گذشته بخشی از مناطق این استان 
به ویژه بخش های الموت شرقی و غربی و 
طارم سفلی محل تاخت وتاز و سودجویی 
افرادی شــده بود که با قطع درختان به 
انگیزه قاچاق چــوب جنگل ها و محیط 

زیست را به نابودی کشاندند. 

قاچاق چوب جنگل های استان 
قزوین را نابود می کند

فــارغ از موضوع اخیر کــه درختان 
هزار ســاله به خاطر یک پروژه عمرانی 
نابود شــدند، جنگل های قزوین یکی از 
مناطق مورد توجــه قاچاقچیان چوب 
بوده و هنوز هم هســت. دی ماه ســال 
گذشــته محسن قاســم زاده، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گفت 
که ۳۵۰ متر مکعب چوب قاچاق طی ۹ 
ماه از قاچاقچیان در استان کشف و ضبط 

شده است. 
در اردیبهشت امسال هم خبرهایی 
مبنی بر توقیف محموله ۱۰۰ تنی چوب 
در قزوین شــنیده شــد. بر اساس آنچه 
دادستان عمومی و انقالب قزوین گفته 
است طی ۲ روز بیش از ۱۵ دستگاه تریلر 
حمل چوب قاچاق توقیف و به پارکینگ 
انتقــال یافت. بــا توقیــف خودروهای 
موصوف، بیش از ۱۰۰ تن محموله چوب 
قاچاق کشف، ضبط و توقیف شد. طبق 
گفته های محمد قاســمی قطع بی رویه 
درختــان مثمر و جنگلی آســیب های 

ســنگین و جبران ناپذیری را به محیط 
زیست وارد می کند. 

خألهای قانونی دست 
سودجویان را باز گذاشته

یکی دیگــر از مشــکالت اصلی ما 
خألهای قانونی و مشکالت اقتصادی است. 
با اعمال ممنوعیت ها و محدودیت هایی 
در زمینــه برداشــت و بهره بــرداری از 
چوب جنگل های شــمال و همچنین 
افزایش قابل توجــه قیمت چوب، برخی 
از ســودجویان به فکر این افتاده اند تا در 
استان های هم جوار شمال مانند قزوین 
به فعالیت بپردازند. بر اساس گفته های 
افراد محلی ســودجویان چوب با حضور 
در برخی مناطق روستایی باقیمتی اندک 
از ۳۰۰هزار تا دو میلیون تومان درختان را 
از باغداران و کشــاورزان خریداری کرده 
و آن ها را در بازار آزاد به قیمت های چند 
برابر بیش تر و بین ۱۰ تا ۳۰میلیون تومان 

به فروش می رسانند. 
بعضی کشاورزان برای تغییر کاشت 
اقدام به قطع درختان می کنند و به برخی 
نیز به دلیل مشکالت اقتصادی و کاهش 
درآمد های خود ناشی از مسائل مختلف 
ازجمله سرمازدگی های سال های اخیر 
در ازای پیشنهاد های سودجویان حاضرند، 
حتی درختان بارور خود را قطع کرده و به 
فروش برســانند. در قانون درختانی که 
قطع و بهره برداری از آن ها ممنوع است، 
مشخص شده و سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری متولی اصلی اجرای این قانون 

به شمار می رود.
بسیاری از مسئولین یا مردم می دانند 
که خریدوفروش درختــان کار قانونی 
نیست اما قانونی که در این رابطه بتواند 
ورود کند و دســت و پای افراد سودجو را 
ببندد وجود ندارد یا اگر هم قوانینی وجود 

دارد هیچ مرجعی  بر آن نظارت نمی کند.

شکایت رسمی میراث فرهنگی 
از عوامل تخریب شبانه باغستان 

عملیــات تخریب و نابودی شــبانه 
تعداد زیــادی از درختان ســبز و بارور 
بادام و پسته کهنسال باغستان سنتی از 
سوی شــهرداری به منظور اجرای پروژه 
کمربندی شهر در امتداد پل امام رضا)ع( 
در شــامگاه روز چهاردهــم خردادماه با 
دســتور مقامــات قضایــی، اعتراض 
شدید اســتاندار و ثبت شکایت قضایی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی قزوین متوقف شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی قزوین با غیرقانونی خواندن 
این عملیات گفت: موضوع کمربندی های 
شــهر قزوین در شــرق، غرب و جنوب 
در سنوات گذشــته در شــورای عالی 

معماری وشهرســازی مطرح شــده که 
طبق مصوبه این شــورا اجرای پروژه در 
قســمت های جنوب و غرب ممنوع و در 
سمت شرق در اتصال بین پل ابوترابی و 
پل امام رضا)ع( در عرصه باغستان ممنوع 
و ادامــه آن با اســتفاده از ظرفیت معابر 
موجود به تصویب رسیده و تغییر در ادامه 
مســیر احداث پل امام رضا)ع( از سوی 
وزارت راه وشهرســازی و شــورای عالی 
معماری وشهرسازی به استاندار وقت و 
شهرداری و ســایر دستگاه های ذی ربط 

ابالغ شده بود.
علیرضا خزائلی، با بیان اینکه عرصه 
باغســتان ســنتی قزوین در فهرست 
میراث ملی به ثبت رسیده، اظهار کرد: 
محدوده ای که در شــامگاه چهاردهم 
خردادماه مورد هجــوم بولدوزرها قرار 
گرفت در عرصه باغستان است و موجب 
وارد آمدن آســیب به این اثر ثبت ملی 
می شــود که با اقدام و حضــور به موقع 
استاندار، معاون عمرانی ایشان، اینجانب، 
معاون میراث فرهنگی و نیروهای یگان 
حفاظت در محل و دســتور دادستان 
متوقف و در پی آن اعتراض و شــکایت 
رســمی اداره کل برای رسیدگی جدی 

تحویل مقامات قضایی استان شد.
او با تاکیــد براینکه نابــودی میراث 
هزارساله به منظور توسعه شهری موضوعی 
است که عالوه بر تهدید تاریخ و هویت شهر 
در تعارض با شعائر دینی و مذهبی ما بوده و 
مورد اعتراض شدید شهروندان نیز هست، 
افزود: توســعه خودرومحور در شهری به 
قدمت و پیشینه تاریخی قزوین موجب 
بی دفاع شدن و تعارض در جای جای شهر 
و تهدید سکونت شــهروندان می شود و 
اداره کل میراث فرهنگی استان به عنوان 
متولی اصلی حفاظت از آثار ارزشــمند 
تاریخی و فرهنگی رسیدگی و پیگیری 
جدی این موضوع از مراجع ذی صالح را 

خواستار است.

بسیاری از درختان باغستان کهنسال و ثبت ملی شده قزوین، به دستور شهردار ریشه کن شد 

14 خرداد عزای عمومی مضاعف اعالم شود؛ رواست!

گزارش

ســاختمان در حال ســاخت متروپل 
فروریخت. ســاختمان در حال ساختی که 
ریزشــش نشــان داد، انبوهی از تخلفات، 
چشم پوشــی و البی ها برای ســاخت آن 
انجام شده که با فروریختن بخشی از ساختمان 

این تخلفات نمایان شده است.
معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران ضمن 
آسیب شناسی علل و عوامل ساختمان هایی همچون 
متروپل معتقد اســت که ساختمان ســازی به یک 
آسیب شناسی جدی نیاز دارد چراکه ساختمان سازی 

از پدیده ای مهندسی خارج شده است.

 ساختمان سازی از قاعده 
و صراط خود خارج شده

به گزارشش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی گفت: 
یکی از عوامل کلیدی که در این آسیب شناسی تقریباً 
به صورت واضح و روشن قابل مشاهده است این است 
که  موضوع ساختمان سازی از یک پدیده مهندسی 
خارج شده است؛ یعنی ساختمان سازی ما توسط یک 
سازوکار مهندسی به صورت کامل پیش نمی رود و 

این یک آسیب جدی است.گلپایگانی ادامه داد: حاال 
یکی از مهم ترین قوانینی که در این موضوع خاص 
می تواند به اصالح، بهبود و بازنگری برای دستیابی 
به محصول بهتر کمک کند، قانون شــهرداری یا به 
عبارت دقیق تر، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است 
که قاعده ای برای چگونگی ساخت وساز تعریف کرده و 
اعالم کرده  هر کس که می خواهد ساخت وساز انجام 

دهد بایستی پروانه بگیرد. 

ماده صد چارچوب روشن و شفاف ندارد
او افزود: وقتی در شهر ساختمانی تولید می شود 
باید ببینید دقیقاً سازوکاری که قرار است این پدیده را 
تولید کنند چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند 
و اگر از مسئولیت خود تخطی و کوتاهی کردند چطور 
با آنان برخورد شود که ماده صد این چارچوب روشن و 
شفاف را ندارد و درجاهایی تناقض دارد و این تناقضات 
و دوگانگی ها موجب می شود تفسیرهای گوناگونی 
از آن شود و سوءاستفاده شــود و امکان فرار از زیر بار 

مسئولیت را ایجاد کند.
معاون سابق شــهرداری تهران در مورد چرایی 

عدم اصالح قانون ماده صد که چند ســالی است در 
دولت مانده نیز بابیان اینکه  فرایند اصالح ماده صد 
در دولت قبلی انجام شــده بود، ولی به مجلس رفت 
و متوقف ماند، گفت: زمانــی که محمدعلی نجفی 
شهردار تهران شــد، به دلیل حساسیتشان بر روی 
تخلفات ساختمانی مجدداً پیشنهادات اصالح قانون 
ماده صد را از طریق وزارت کشور و با هماهنگی وزارت 
کشور برای بررسی در کمیســیون زیربنایی دولت 
فرســتادند تا به عنوان یک الیحه از سوی دولت به 
مجلس ارسال شود که کار مفصل صورت گرفت و 
ازآنجایی که شهرداری تهران متولی این موضوع بود، 
بند به بند درباره اش صحبت شد و نمایندگان همه 
نهادهایی که در کمیســیون زیربنایی دولت بودند 
در جلسات شرکت کردند و به یک الیحه پیشنهادی 
رسیدند و شاکله این الیحه پیشنهادی این بود که 
در آغاز تخلف ساختمانی، این اختیار و مسئولیت به 
شهرداری سپرده شود تا اگر تخلف دید یا تخلف به او 
گزارش شد، خود شهرداری مسئول است و وظیفه اش 
اســت که  همان ابتدای کار برخورد کنــد و اجازه 
پیشرفت کار به ساختمانی که خالف مفاد پروانه یا 

بدون پروانه است را ندهد که در اینجا دو اتفاق می افتد؛ 
اوالً این که مسئولیت برخورد با تخلف مستقیماً به 
گردن شهرداری می افتد دیگر اینکه مالک و سازنده 
می داند که شهرداری نمی تواند روی خریدوفروش 
آن، خالف معامله و مصالحه کند.از زمان کشف تخلف 
تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در 
این مدت چه کســی می خواهد رصد کند که پروژه 
پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم ممکن است با 

جریمه روی تخلف سازش شود.

پیمانکار و سازنده از تخلف سود می برند
او افزود: بحث دیگری که بنده خیلی پیگیرش 
بودم این است که در موضوع ساختمان سازی فقط 

مهندس ناظر نیست که مســئولیت دارد. در ماده 
صد مســئولیت فقط متوجه مهندس ناظر است؛ 
درحالی که می توان مقصر اصلی را مالک ساختمان 
در نظر گرفت. مالک ساختمان است که دستور طبقه 
اضافه می دهد و لذا خود مالک هم مقصر است و عالوه 
بر این، پیمانکار و سازنده ای که خالف پروانه می سازد 
نیز مقصر است. باید جزا با منفعت و تخلف تناسب 
داشته باشد. کسی که طبقه اضافه می سازد مالک 
ساختمان منفعت اصلی را می برد و بعدازآن سازنده 
و پیمانکار منفعت می برد. در قانون فعلی، کمیسیون 
ماده ۱۰۰ این اختیــار را دارد که اگر ســاختمانی 
مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی 

نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند.

حوالی ساعت ۲ بامداد شنبه 
۱۴ خرداد؛ گروهی از عوامل 

اجرای پروژه کمربندی 
شهر قزوین با ادوات و 

دستگاه های شهرداری به 
باغستان سنتی این شهر که 

ثبت ملی هم شده حمله و 
چندین درخت سبز و بارور 
کهن سال را نابود کردند که 

با دستور شبانه دادستان 
و اعتراض شدید استاندار 

 قزوین این عملیات 
متوقف شد

جنگل های قزوین یکی 
از مناطق مورد توجه 

قاچاقچیان چوب بوده و 
هست. دی ماه سال گذشته 
محسن قاسم زاده، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری 

قزوین گفت که ۳۵۰ متر 
مکعب چوب قاچاق طی ۹ 

ماه از قاچاقچیان در استان 
کشف و ضبط شده است
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ریحانه جوالیی

خاموش  ماندن کامپیوترهای 
شهرداری تهران در پی حمله سایبری

در پی حمله سایبری 
وتر هــای  ی پ م ا ه ک ـ ـ ب
هــران،  شــهرداری ت
شــهردار پایتخــت به 
کارکنان خود دســتور 
داد که از روز دوشــنبه، ۱۶ خرداد تا »اطالع ثانوی« از 

روشن کردن کامپیوتر های خود خودداری کنند.
به گــزارش دانشــجو، در ایــن اطالعیه که 
منتشرشده، علت این دستور »مشکل پیش آمده 
در سامانه های شهرداری تهران و به خصوص پرتال 
داخلی شهر تهران« عنوان و تأکید شده است که 
تنها »برخی دستگاه ها« و فقط برای انجام »امور 
ضروری« آن هم با »مسئولیت باالترین مقام« و با 
»هماهنگی حراست سازمان فن آوری و اطالعات 

شهر تهران« امکان فعال شدن دارند.
    

رئیس بنیاد شهید: 
 جانباختگان متروپل 

شهید محسوب نمی شوند
اد شهید  ی ن یس ب ئ ر
و امور ایثارگران گفت: 
جان باختگان ساختمان 
متروپل شهید محسوب 

نمی شوند.
به گزارش ایلنا، امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
درباره این که در بحث ریزش ساختمان متروپل آبادان 
مطرح می شــود که آیا افرادی که جان خودشان را در 
این حادثه ازدست داده اند شهید محسوب می شوند 
یا خیر، گفت: مطابق قوانین فعلی خیر این افراد شهید 
محسوب نمی شوند چراکه قوانین فعلی دارای شرایط 

خاصی است.
الزم به ذکر است تا روز گذشته پیکرهای ۴۱ نفر از 

جانباختگان از محل حادثه متروپل خارج شده است.
    

توانیر: 
تغییر ساعات ادارات در ۱۰ استان 

اجرایی شد
مل شرکت  رعا مدی
ر گفــت: طبق  ـ ـ ی ن وا ت
مصوبه دولــت، اختیار 
تغییر ساعات اداری به 
اســتانداران داده شده 
است و تاکنون تغییر ساعات اداری در ۱۰ استان کشور 
که گرمسیر هستند، اجرایی شده است و احتماالً در 
روز های آینده تعداد استان های مشمول این طرح به 

۲۰ استان می رسد.
به گزارش تسنیم، آرش کردی در خصوص تغییر 
ساعات کاری ادارات افزود: ادارات قبل از ساعت ۱۳ و ۳۰ 
دقیقه تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت 

۱۳ یا ۱۴ آغاز می شود، ادارات تعطیل شده باشند.
    

دادستان تهران:
ناایمن ترین بیمارستان کشور 

اخطار پلمب دریافت کرده است
دادســتان تهــران 
گفت: طبق گزارش خود 
رؤسای دانشــگاه علوم 
پزشــکی، ناایمن ترین 
بیمارســتان کشور در 
تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به همراه 
یکی دیگر از ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی حسب درخواست سازمان 

آتش نشانی صادرشده است.
به گزارش خبرآنالین، علی اظهار کــرد: در این 
جلسه ناایمن بودن ساختمان ها از سوی رؤسا و معاونین 
دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران آموزش وپرورش 
مورد تأیید قرار گرفت و فقــدان بودجه و اعتبار کافی 
جهت تملک یا تخریب و نوسازی ساختمان، مهم ترین 

مشکل در این زمینه عنوان شد.
    

پایتخت در معرض خطر فرونشست 
قرار دارد

رئیس کمیته ایمنی 
شورای اســالمی شهر 
تهران نتایج رصد اخیر 
سنسورهای تعبیه شده 
در تهران برای بررســی 

میزان فرونشست زمین را اعالم کرد.
به گزارش تســنیم، ســید محســن طباطبایی 
مزدآبادی گفت: درباره کالن شــهر تهران گزارش ها 
نگران کننده تر از این موضوعات اســت؛ به دلیل افت 
ســطح آب های زیرزمینی تهران، بستر جغرافیایی 
این شــهر روزانه یک میلی متر، یعنی ۳۶ سانتی متر 
در سال فرومی نشیند. این میزان نشست در هیچ  جای 
جهان تاکنون گزارش نشــده است و تهران رکورددار 

فرونشست زمین در دنیا به شمار می آید.  

از گوشه و کنار

ساخت وسازها به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد؛

»تخلف کن و پولش را بده«، رویه مرسوم در ساختمان سازی


