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ریحانه جوالیی

ایــن روزها یکــی از موضوعاتی که 
دوستداران محیط زیست و عالقه مندان 
به تاریخ و فرهنگ کشور را نگران کرده 
است، حفر چاه در اطراف پاسارگاد است. 
اقدامی که می تواند بخشــی از تاریخ و 
فرهنگ کشــور را به نابودی بکشاند و 
از طرفــی دیگر با حفر چاه و برداشــت 
آب های زیرزمینی گامی دیگر در جهت 

فرونشست زمین برداشته می شود. 
ممکن است این پرسش برای برخی 
مطرح باشد که مگر می شود در اطراف 
محلی که کوروش کبیر،  شاخص ترین 
شــخصیت فرهنگ و تاریخ یک کشور 
خفته اســت چاه زد؟ این را باید از وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی پرسید. 
چند روز پیش عزت اهلل ضرغامی در 
جریان سفر استانی رئیس جمهور و هیأت 
دولت به فارس گفته بود: »امروز مردم 
شهر پاسارگاد به خاطر مقبره کوروش و 
قوانین ما نمی توانند ساختمان دو طبقه 
بسازند، درست کشــاورزی کنند، چاه 
بزنند، دکل بزنند. من باید این مشکل 
را حل کنم. یک مقــدار انقباض قوانین 

حریم ها را بردارم و انبساطی کنم.«
او در ادامــه از ابراهیــم رئیســی، 
رئیس جمهور، خواســته بود که اجازه 
بدهد هم در شورای عالی انقالب فرهنگی 
و هم در دولت این موضوع با اولویت مطرح 
شود چون این تصمیم یک تصمیم ویژه و 

مثل »حرکت روی لبه تیغ« است.
ایــن صحبت هــای ضرغامــی 
جنجال های زیادی به پا کرد و از سوی 
فعاالن محیط زیست و کارشناسان حوزه 
تاریخ و باستان شناســی واکنش های 
تندی به دنبال داشــت تــا جایی که 
کمی بعدتر ضرغامی ادعا کرد رسانه ها 
حرف هایش را تحریف کرده اند و دچار 

سوءتفاهم شده اند. 

بی نیازی از کشاورزی با توسعه 
صنعت توریسم در حریم پاسارگاد 
اســماعیل کهرم، کارشناس ارشد 
محیط زیست اولین کســی بود که به 
صحبت های ضرغامی واکنش نشــان 
داد. به گفته او خشک شدن زاینده رود 
بر سی وسه پل و پل خواجو در اصفهان به 
دلیل حفر چاه و گسترش کشاورزی است 
که این سرنوشت برای مقبره کوروش 
نیز قابل انتظار اســت. کهــرم ضمن 
هشدار درباره »فرونشست دشت های 
ایران به دلیل اســتخراج بیش ازحد از 
آب های زیرزمینی« گفــت که مردم 
پاســارگاد می توانند از راه توریسم به 
دلیل ظرفیت موجــود مقبره کوروش 
از انجام فعالیت های کشاورزی بی نیاز 
شوند، اما درصورتی که تولی گری در این 
منطقه برعهده کسانی باشد که ارزش 
این میراث ارزشمند فرهنگی را دانسته 

و درک کنند.
کهرم همچنین هشدار داد که اگر در 
اطراف پاسارگاد چاه حفر شود، مقبره 
کوروش تا ۴۰ سال آینده در فروچاله ها 
مدفون خواهد شد.  او در ادامه گفت: اگر 
خوب نگاه کنیم، خواهیم دید که با کمال 
تأسف، استخراج آب های زیرزمینی که 
در تمام کشور از حد مجاز و علمی فراتر 
رفته، باعث فرونشســت دشت ها شده 
است. وقتی دشت فرونشیند، سازه های 
ســنگی به مانند آرامگاه کــوروش نیز 
فروخواهد نشست. چراکه این ابنیه، وزن 
زیادی را روی سطح خاک ایجاد می کنند 
و نتیجه بار زیاد در کنار برداشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی، این خواهد شد که 

این آرامگاه در میان مدت فروبنشیند.
حفر چاه همان و خروج ایران از 
فهرست میراث جهانی همان

در ادامــه واکنش ها شــهرام زارع، 
باستان شــناس نیز گفت: در دهه های 
گذشــته فعالیت ها و اتفاقات بسیاری 
که تناسبی با ذات محیط  زیست فالت 
ایران ندارد، نه فقط در استان فارس که 
در بیشتر مناطق فالت ایران رخ داده که 

شامل برداشت بی رویه آب از سفره های 
زیرزمینی و فرونشســت زمین است و 
مشــکالتی جدی برای محوطه های 
تاریخی نیز به وجود آورده است. وقتی 
وزیر تازه منصوب شده میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی عواقب 
اظهارنظرهای خود در اولین بازدیدها از 
میراث جهانی ایران را در نظر نمی گیرد، 
قطعاً نگرانی های اهالی این حوزه بیشتر 

می شود.
بــه گفتــه زارع آنچــه نگرانی ها 
را تشدید کرده اســتفاده وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
از تعبیر »انقباض حریم« اســت که به 
لحــاظ حقوقــی و علمــی، می  تواند 
ابعاد نگران کننده ای داشــته باشد. او 
خاطرنشــان کــرد که مجمــوع این 
صحبت ها نشان می دهد سال های آرامی 
پیش رو نخواهیم داشت و اهالی میراث 
فرهنگی باید با دقت بیشــتری مسائل 
این حوزه را رصــد کنند. این که میراث 
فرهنگی مدتی به اشتباه زیرمجموعه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد بــوده و آقای 
ضرغامی هــم گفته  اند مدتــی در این 
وزارتخانه مســئولیت داشتند دلیل بر 
آگاهی از میراث فرهنگی نمی شود؛ دو 
حوزه »فرهنگ« و »میراث فرهنگی« 
تفاوت  هایی با یکدیگــر دارند که برای 
مدیران ما به درســتی فهم نشــده و با 

یکدیگر خلط شده است.
زارع درنهایت بیان کرد: این اظهارنظر 
به معنی تعرض به نظام علمی و حقوقی 
محوطه میراث جهانی پاسارگاد است 
و باعــث به هم خوردن نظم می شــود. 
به عالوه، نمی تــوان بدون اجازه کمیته 
حرایم ملّــی و کمیته میــراث جهانی 
یونسکو در عرصه و حریم پاسارگاد دست 
برد و مثالً درصدی از ۱۴۰۰ هکتار عرصه 
آن را بذل و بخشش کرد. این کار صریحا 
به معنی تخریب آگاهانه میراث ملّی و 
جهانی است و یکی از تبعات آن می  تواند 
خروج از فهرست میراث جهانی یا قرار 
گرفتن ذیل میراث درخطر جهانی باشد. 

آثار بسیار نامطلوبی هم در گردشگری 
خواهد داشت.

کشاورزی در پاسارگاد به دلیل 
خشک سالی ممنوع است!

با تمــام این تفاســیر، طــرح این 
موضوع از طرف ضرغامی نه تنها تعجب 
افکارعمومی و کارشناسان را برانگیخته 
اســت، بلکه در برخی محافل بدبینی 
وزیر میراث دولت ســیزدهم نسبت به 
بناهای تاریخ هم تعبیر شده است. این 
صحبت ها در حالی عنوان شده که اصوالً 
منطقه پاسارگاد و کل این شهرستان به 
مرکزیت سعادتشهر از سال های گذشته 
جزو مناطق ممنوعه ازنظر برداشــت 
آب محسوب می شوند. سفره های آب 
زیرزمینی در این شهرستان در سال های 
گذشته به شدت افت داشــته و نه تنها 
احداث چــاه عمیق، بلکــه در فصول 
مختلف، کاشت برخی از محصوالت هم 

ممنوع است.
بــر اســاس مصاحبه هــای رضا 
روســتایی، رئیس اداره آب شهرستان 
پاســارگاد در رســانه های مختلف، از 
سال 9۴ در شهرستان پاسارگاد و بخش 
پاسارگاد دیگر مجوز حفر چاه کشاورزی 

صادر نمی شود. 
گفتنی است که میانگین برداشت آب 

در استان فارس حتی از استان اصفهان 
هم که در حال حاضر ازنظر فرونشست 
زمین جزو مناطق خطرناک اســت و 
هرروز در صدر اخبار قرار دارد بیشــتر 
است. بر اســاس آنچه محمد درویش، 
فعال محیط زیست منتشر کرده، ساالنه 
حدود منفی ۷۰۰ میلیون مترمکعب تراز 
آبخوان استان فارس است. درحالی که 
این تراز منفی آبخوان اســتان اصفهان 
کمتر از ۳۵۰ میلیون مترمکعب را شامل 

می شود.
در این میان طی سال های اخیر بارها 
فعاالن محیط زیســتی و کارشناسان 
آب و کشاورزی نسبت به شرایط سفره  
آب های زیرزمینی شهرستان پاسارگاد 
تذکر داده اند. شهرســتان  پاسارگاد با 
حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت، جزو 
حاصلخیز ترین مناطق کشــور است و 
همواره کشاورزی و دامداری شغل اول 
مردم این منطقه محسوب می شود، اما 
اوضاع آبی و کشــاورزی در حال حاضر 
در این شهرستان بحرانی است. حاال با 
توجه به صحبت های روستایی مشخص 
می شــود که ضرغامی، وزیــر میراث 
فرهنگی، اصوالً اطالعاتی درباره مسائل 
مطرح شده نداشته است و به وجود آمدن 
این حواشی در جریان صحبت های او نیز 

از همین جا نشأت می گیرد.
 دولت تصویب کرد، 

ضرغامی تکذیب
چنــد روز پیش ضرغامــی پس از 
به وجــود آمدن واکنش ها و حواشــی 
مختلف نسبت به صحبت های اخیرش 
در مصاحبه ای که با رسانه ها داشت اعالم 
کرد که حرف هایش تحریف شده اند و 
به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش 
نیست. او همچنین گفته است که تعجب 
می کنم از این تحریف و احساس کردم 
که نیازی به پاسخ نیســت و نمی توان 
گفت که وزیر میراث می تواند ادعا کند 
که می خواهم در کنــار مقبره کوروش 

چاه حفر کنم.
او ادامه داد: آنچه برای ما مهم است 
حفــظ میراث فرهنگی بــا همه قوت 
است. ما به پاسارگاد رفتیم تا اعتبارات 
تصویب شده دولت را با اولویت پاسارگاد 
بگیریم. مــن در محل حاضر شــدم و 
نحوه هزینه کرد ایــن اعتبارات را برای 
حفظ میراث فرهنگــی توضیح دادیم 
اما مردم حق دارند بــا ما ارتباط بگیرند 
و مشکالتشــان را بگویند. نتیجه این 
نیست که کســی کنار مقبره کوروش 
چاه بزند. من تأســف می خورم از نگاه و 
استنباط برخی از افراد و پرداختن به آن 

در فضای مجازی.

بااین حال اما روز گذشــته احسان 
رســتمی پور، روزنامه نگار و فعال حوزه 
میراث  فرهنگی خبــر داد که چاه زدن 
در حریم پاسارگاد جزو مصوبات هیأت 

دولت در سفر فارس است! 
او با انتشار عکسی در صفحه توییتر 
خود نوشت: تاریخ شیراز به خطر افتاد، 
چاه زدن در حریم پاسارگاد جزو مصوبات 
هیأت دولت در سفر فارس است. افزون بر 
این، بنابر مصوبه هیأت دولت ۲۰۰ خانه 
تاریخی در اطراف حرم شــاهچراغ، در 
مرکز شیراز، از فهرست میراث فرهنگی 
خارج می   شــوند تا »طرح توسعه حرم 
شاهچراغ« پیش برود.  این طرح توسعه 
حرم تا حاال بسیاری از خانه های تاریخی 
شهر شیراز را تخریب کرده و حاال نوبت 

به ۲۰۰ خانه دیگر رسیده است.
 تبعات اظهارنظرهای

 کارشناسی نشده
گزارشــی از اداره منابــع آب 
شهرستان پاسارگاد می گوید تا سال 
9۸ دســت کم هــزار و ۲۷۰ چاه در 
این منطقه به طور قانونــی و عالوه بر 
آن صدها حلقه چاه هــم بدون مجوز 
حفرشده است. یکی از تبعات افزایش 
حفر چاه و برداشت بیش ازحد از منابع 
آب زیرزمینی پدیده فرونشست زمین 
است که سازمان زمین شناسی ایران 
می گوید در اســتان فارس به حالت 

بحرانی رسیده است.
همان طور که در گــزارش هم ذکر 
شده اداره منابع آب پاسارگاد می گوید 
ایــن منطقه به عنوان دشــت ممنوعه 
شناخته شده و مجوز جدیدی برای حفر 
چاه در آن صادر نمی شــود. ظاهراً وزیر 
میراث فرهنگی دولت ســیزدهم نه از 
ممنوعیت حفر چاه خبر دارد نه از کمبود 
شدید منابع آبی در شهرستان پاسارگاد 

و مناطق اطراف آن.

چاه زدن در حریم پاسارگاد از اظهارنظر ساده ضرغامی فراتر رفته و تصویب شده است؟!

هر روز یک گاف جمعی و فردی تازه!

خبر

 عضو شــورای شــهر تهران در واکنش به انتخاب برخی 
شــهرداران مناطق تهران از اســتان های دیگر گفت: کسی 
که تهران و مناطق تهران را نمی شناســد و با فرهنگ رفتاری 
و سازمانی شــهرداری آشنا نیســت، حتماً مدت زمانی طول 
می کشد تا بخواهد به کار مسلط شود و وقتی آماده کار و فعالیت 

می شود دوره مسئولیتی او به اتمام می رسد.

ناصر امانــی در گفت وگو باایلنا، درباره انتصاب شــهردار 
منطقه ۱۲ تهران که با حاشیه هایی همراه بود، اظهار کرد: ما هم 
تعجب کردیم و حتماً باید با فرد صحبت کنند و موافقت قطعی 

او را بگیرند و بعد حکم بزنند. 
او ادامه داد: متنی که آقای قاری قرآن نوشــته بود، معلوم 
می کرد که انگار با او صحبت نشــده و به صورت غیابی برای او 
حکم شــهردار منطقه را زده اند. از این متن این گونه برداشت 
شده است و فکر می کنم بدین صورت نباشد. ای کاش ایشان 
بیانیه این چنینی نمی دادند. حکــم آقای یزدی هم به عنوان 

شهردار منطقه ۱۲ امضا و تمام شده است.
انتخاب مدیران از بدنه شهرداری

او در پاسخ به این پرسش که از شهرداری دیگر کالن شهرها 

به عنوان شهردار مناطق تهران حکم صادر شده است، در حالی 
که از روز اول به این مســئله تأکید داشتید، شهرداری تهران 
آن قدری بالغ شده است که بتواند مدیرانش را از بدنه خودش 
تأمین کند، اظهار کرد: اکثر شهردارانی که برای آن ها حکم زده 
شده است از بدنه شهرداری تهران هستند و تنها دو نفر از آن ها 

از استان های دیگر انتخاب شده اند.
 اشراف به مناطق شهرداری،

 نکته ای که در انتصابات لحاظ نشد
امانی در واکنش به اینکه اشراف به مناطق شهرداری تهران 
نکته ای اســت که به نظر در این انتصابات دیده نشده و چطور 
فردی از استان دیگر می تواند به شهرداری مناطق که اقدامات 
جزئی تر است و از کلیات شــهری فاصله گرفته نظارت کند، 

اظهار کرد: کسی که تهران و مناطق تهران را نمی شناسد و با 
فرهنگ رفتاری و سازمانی شهرداری آشنا نیست، حتماً مدت 
زمانی طول می کشد و وقت شهر و شهرداری را هزینه می کند تا 
بخواهد به کار مسلط شود و وقتی آماده کار و فعالیت می شود 
دوره مسئولیتی او به اتمام می رسد و به نظر می رسد باید درباره 

آن تجدیدنظر صورت گیرد. 
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که شهردار 
تهران با شما به عنوان عضو شورا مشورت داشته اند، افزود: خیر، 
ایشان رســماً هم اعالم کردند که انتصابات نسبتی با شورای 
شهر ندارد. این حرف درست است و بنا بر قانون جزو اختیارات 
ایشان است، اما به عنوان عضو شورای شهر می توانیم بر عملکرد 

این افراد نظارت کنیم و اگر اشکالی بود درباره آن تذکر دهیم.

عضو شورای شهر تهران:

 شهرداران مناطق تهران از استان های دیگر انتخاب نشوند 

اسماعیل کهرم، کارشناس 
محیط زیست: مردم 

پاسارگاد می توانند از راه 
توریسم به دلیل ظرفیت 

موجود مقبره کوروش 
از انجام فعالیت های 

کشاورزی بی نیاز شوند، اما 
در صورتی که »تولی گری 

در این منطقه برعهده 
کسانی باشد که ارزش این 

میراث ارزشمند فرهنگی را 
دانسته و درک کنند«

سخنان ضرغامی درمورد 
ضرورت حفر چاه در 

پاسارگاد جنجال های 
زیادی به پا کرد و از سوی 

فعاالن محیط زیست و 
کارشناسان حوزه تاریخ و 

باستان شناسی واکنش های 
تندی به دنبال داشت 
تا جایی که کمی بعدتر 

ضرغامی ادعا کرد رسانه ها 
حرف هایش را تحریف 

کرده و دچار سوءتفاهم 
شده اند
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معاون استاندار تهران خبر داد
لغو دورکاری در استان تهران

معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع 
اســتانداری تهــران 
از لغــو دور کاری در 
اســتان تهران از امروز 
)۲۷مهرماه( خبــر داد.  غالمرضا عباس پاشــا در 
گفت و گو با ایسنا گفت: از امروز - سه شنبه - تمامی 
دستگاه ها دورکاری شان لغو و ساعت کاری از ۷و ۳۰ 
دقیقه تا ۱۴و۳۰ دقیقه خواهد بود. وی افزود: بیش 
از ۸۵ درصد کارکنان دولت در استان تهران دوز اول 

و ۴۵ درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.
    

 ۶۰ درصد تهرانی ها 
ورزش نمی کنند

کمیتــه  ئیــس  ر
ورزش شــورای شــهر 
تهران  گفت: بر اســاس 
آمار حــدود ۶۰ درصد 
جمعیت تهــران اصوالً 
ورزش نمی کنند. سهم بزرگی از ۴۰ درصد ورزشکار 
هم پیاده روی می کنند و سهم بسیار کوچکی از مردم 
تهران از باشگاه های ورزشی استفاده می کنند.  به 
گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان بیان کرد: ورزش 
حلقه مفقوده در تهران و سایر کالن شهرهای کشور 
است که با توجه به مشکالت فراوان کالن شهرها باید 

بیش از گذشته به آن توجه کرد.
    

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران 
تشریح کرد

وضعیت اسفناک سوله های 
تفکیک زباله در حاشیه آرادکوه

یــک عضــو هیأت 
 رئیســه شــورای شهر 
تهران با اشــاره به وجود 
سوله های غیربهداشتی 
تفکیک زباله با وضعیتی 
اســفناک در اطراف تهران بر لزوم به روزرســانی 
فرایندهای مربوط به پسماند در شهرداری تهران 
تأکید کرد. به گزارش ایسنا، جعفر بندی شربیانی 
در واکنش به گزارشــی مبنی بر تشکیل اردوگاه 
کار کودکان در آرادکوه گفت: در حاشــیه آرادکوه 
سوله هایی وجود دارد که در آن تفکیک زباله انجام 
می شــود، به این ترتیب اگر این موضــوع در خود 
آرادکوه هم نباشد در حاشیه آن وجود دارد. او افزود: 
این زباله گردها پسماند را از تهران با وضعیتی عجیب 
به حاشیه می برند و عمدتاً کسانی که در این مکان ها 
کار تفکیک زباله را انجام می دهند از اتباع هستند؛ 
در حقیقت این افراد در کلونی های غیربهداشتی با 
وضعیتی اسفناک در همان جا زندگی و کار می کنند.

    
نصب دوربین های ثابت و متحرک 

در نقاط ورودی حریم تهران
مدیرعامل شهربان 
و حریم بان شــهرداری 
تهران گفت: در ۱۴ نقطه 
ورودی حریم شهر تهران، 
دوربین هــای نظارتی 
هوشــمند »متحرک ۳۶۰ درجه و دوربین ثابت« 
باهدف رصد محدوده و گلوگاه های حریم با همکاری 
سازمان فناوری ارتباطات شــهرداری تهران نصب 
خواهد شد. به گزارش ایلنا، سید امیر فتاحیان افزود: 
این دوربین ها در گلوگاه های اصلی حریم مناطق یک، 
۲، ۴، ۵، ۱۳ و ۲۲ شهرداری تهران نصب خواهد شد. 
طبق نیاز و متناسب با جغرافیای محیطی منطقه، بین 
یک تا ۳ دوربین در هر نقطه از حریم تعبیه می شود. 
دوربین ها دارای قابلیت دید در شب، تشخیص چهره، 

پالک خوانی و ثبت پالک خودرویی هستند.
    

راه اندازی رشته امربه معروف و 
نهی  از منکر در دانشگاه ها

رئیس قرارگاه احیای 
بینش امربه معروف و نهی  
از منکر گفت: قرار است 
رشته ای در مقاطع ارشد 
و دکتری به عنوان رشته 
امربه معروف و نهی  از منکــر راه اندازی و محتوای 

درسی در این زمینه تولید شود.
به گزارش ایرنا، مهران صمدی بیان کرد: کسی 
که می خواهد امربه معروف و نهی  از منکر کند باید 
دانش داشته باشد و فلسفه تشکیل این گروه های 
مطالبه گری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اســالمی، تشــکیل گروه های مطالبه گری و 
گشت ارشاد مسئوالن است. یعنی این ها می آیند 
از مسئوالن مطالبه گری می کنند و غفلت ها و ترک 

فعل ها و اشکاالت را متذکر می شوند.

از گوشه و کنار


