
اخبار برگزيده

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان 
شهيد  دانشگاه  همكارى  با  تا  است  قرار  گفت: 
اجرايى  دستگاه هاى  هماهنگى  و  چمران 
روستاهايى كه كامال در حريم بستر مسيل ها و 
رودخانه هاى استان هستند، شناسايى شوند و قبل 
از اينكه كار بازسازى انجام شود براى جانمايى 
جديد برنامه ريزى صورت گيرد.اميد حاجتى در 
منابع  برآورد و تخصيص  استانى  جلسه كميته 
خسارت هاى سيالب خوزستان اظهار كرد: براى 
آنكه يك وحدت  كالم ميان خسارت هاى اعالم شده 
تا  است  قرار  باشد،  داشته  وجود  خوزستان  در 
خسارت ها با هماهنگى دبير كميته استانى برآورد 
و تخصيص منابع خسارت هاى سيالب اعالم شود 
تا هر آنچه به سطح ملى منعكس مى شود،يكسان 
اگر دستگاه هاى اجرايى موظف  افزود:  باشد.وى 
هستند تا مسايل و خسارت هاى بخش هاى خود 
را بر حسب تكليف سازمانى در مجموعه برآورد 
كنند و در آن خصوص جلساتى را برگزار كنند، 

مشكلى نيست اما بايد جمع بندى آن جلسات و 
انعكاس آن ها به سطح كشور با آنچه در «كميته 
خسارت هاى  منابع  تخصيص  و  برآورد  استانى 
مغايرتى  مى شود  برآورد  خوزستان»  سيالب 
نداشته باشد.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
خوزستان با بيان اينكه بهتر است از موازى كارى 
در بحث برآوردهاى خسارت سيالب پرهيز شود، 
تصريح كرد: دستگاه هاى اجرايى استان از ارسال 
پرهيز  ندارد  همخوانى  يكديگر  با  كه  اطالعاتى 
كنند و مجموعه هاى خود را به زحمت نياندازند.

حاجتى در خصوص جبران خسارت كشاورزانى 
كه با دولت در بحث رهاسازى آب به درون اراضى 
خود همكارى داشته اند، ادامه داد: در زمان جبران 
خسارت ها قطعا به اين مساله توجه خواهد شد و 
بسته به ميزانى كه منابع وجود داشته باشد نسبت 
به اين كار اقدام خواهد شد. در صورتى كه منابع 
به صورت يكجا تامين شود، همه اين خسارت ها 
به صورت يكجا پرداخت مى شود و در صورتى كه 

پرداخت ها به صورت مرحله اى انجام بگيرد، قطعا 
با اولويت بندى به اين مالحظات توجه خواهيم 
كرد.وى با بيان اينكه اميدواريم اطالعاتى كه به 
كميته ارسال مى شود، اطالعات دقيقى از ميزان 
خسارت ها باشد، عنوان كرد: كار كميته استانى 
سيالب  خسارت هاى  منابع  تخصيص  و  برآورد 
خوزستان، سياستگذارى است و امكان آن وجود 
ندارد تا نسبت به نظارت بر بخش هاى مختلف 
اقدام كنند. خسارت هاى اعالمى از اين كميته، از 
دستگاه هاى اجرايى مسول دريافت مى شوند و اين 

خسارت ها بايد قابل بازديد باشند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان 
شهيد  دانشگاه  همكارى  با  تا  است  قرار  گفت: 
اجرايى  دستگاه هاى  با  هماهنگى  با  و  چمران 
روستاهايى كه كامال در حريم بستر مسيل ها و 
رودخانه هاى استان هستند، شناسايى شوند و قبل 
از اينكه كار بازسازى انجام شود براى جانمايى 

جديدبرنامه ريزى صورت گيرد.

حاجتى: 

روستاهاى حريم رودخانه هاى خوزستان شناسايى و جابجا مى شوند

برداشت گندم خوزستان كمتر از سال گذشته نيست
با توجه به كيفيت باالى مزارع كشاورزى پيش بينى 
مى شود محصول گندم كمتر از سال گذشته نباشد 
و با توجه به احتمال بارندگى در اواخر ارديبهشت 
كند. پيدا  ادامه  تيرماه  اوايل  تا  گندم  برداشت 

در حالى كه پس از بارش  بارن هاى سال گذشته 
برداشت  لحاظ  به  كشاورزان  براى  پُربارى  سال 
محصوالت كشاورزى پيش بينى مى شد اما طغيان 
رودخانه و وقوع سيل بالغ بر 170 هزار هكتار از 
انواع  محصوالت كشاورزى  باغى، دام، شيالت، 
زنبورعسل، تاسيسات و ابنيه كشاورزى را خراب 
رساندن  آسيب  آنها  عمده ترين  كه  است  كرده 
چگلوايى  بود.كى خسرو  استان  گندم  كشت  به 
اين رابطه مى گويد: سال گذشته حدود يك  در 
ميليون و 131 هزارو 569 تن گندم از اراضى 
پايان  تا  كه  شد  برداشت  خوزستان  كشاورزى 
محصول بايد صبر كرد تا ببينيم سيالب تا چه 
ميزان از حجم اين محصول استراتژيكى كم است.

پيش بينى مى شود محصول گندم كمتر از سال 
گذشته نباشد

وى با بيان اينكه با توجه به كيفيت باالى مزارع 
گندم  محصول  مى شود  پيش بينى  كشاورزى 
خروج  مى افزايد:  نباشد،  گذشته  سال  از  كمتر 
آب از گندم زارها اقدام مهم و فعلى ما است كه 
تا امروز 48 هزار هكتار از اراضى كشاورزى گندم 

به وسيله پمپاژ از آب سيالب تخليه شد.

خريد  360 هزار تن گندم تا، تا تاريخ 9 ارديبهشت
جمشيد بنى فرى رئيس تعاون روستايى استان با 
بيان اينكه از تاريخ 25  فرودين امسال كار خريد 
گندم آغاز شده است، مى گويد: حدود 360 هزار 
تن گندم تا تا تاريخ 9 ارديبهشت خريدارى شد 
و 63 هزار تن به كارخانه جات توليد آرد داخل و 
برون استان حمل شده است.وى با اشاره به  خريد 
گندم در 26 شهر استان مى افزايد:  290 هزار تن  

در مراكز گندم باقيمانده در حال حمل است.

3 هزارتن از كشاورزان خرمشهرى خريدارى شد
روستايى  تعاون  اداره  رئيس  دريساوى  عباس 
گندم  خريد  كار  مى گويد:  خرمشهر  شهرستان 
از 28 فروردين ماه در خرمشهر آغاز شده است 
به صورت شبانه روزى در حال  مراكز خريد  و 

خريد گندم از كشاورزان هستند.
وى مى افزايد: در مدت زمان طى شده موفق به 
خريد بيش از 3هزار تن گندم از كشاورزان شده 

ايم كه اين روند به سرعت ادامه دارد.
رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان خرمشهر 
يا بيان اينكه سيل به  بيش از 2 هزار هكتار از 
اراضى آماده برداشت محصول گندم خسارت وارد 
به موضوع صادرات  بخشيدن  كرد، گفت:سرعت 

رفع  جهت  كشاورزان  به  خسارت  وپرداخت 
مشكالت ناشى از سيل بايد به سرعت انجام شود.

خريد بالغ بر 7 هزارو 800 هزار تن گندم از 
كشاورزان ماهشهرى

اميدسوارى رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان 
ماهشهر مى گويد:  اداره تعاون روستايى ماهشهر 
تن  هزار  هزارو 800  از 7  بيش  خريد  به  موفق 
گندم از كشاورزان ماهشهرى شد. وى مى افزايد: 
ماهشهر يكى از شهرهاى زود برداشت خوزستان 
در محصول استراتژيك گندم به شمار مى آيد و 
هميشه ما جزء شهرستانهايى هستيم كه قبل از 
برداشت  را  استان محصول خود  ديگر  شهرهاى 
ماهشهر  روستايى  تعاون  اداره  مى كنيم.رئيس 
عنوان مى كند: گندم خريدارى شده در يك مركز 
و به صورت متمركز انجام مى شود كه  و اميدواريم 
هستيم با سرعت بخشيدن به موضوع حمل، فضاى 

كافى جهت خريدهاى بيشتر را داشته باشيم.

خريد 35 هزار تن گندم از كشاورزان هنديجان
سوارى كه به صورت هم زمان رئيس اداره تعاون 
روستايى شهرستان هنديجان را نيز به عهده دارد 
در رابطه با خريد و برداشت گندم در اين شهرستان 
بيان مى كند: تا تا ريخ 6 ارديبهشت موفق به خريد 

35 هزار تن گندم از كشاورزان شده ايم.

بحران هاى ناتمام جنوبى ها   

ملخ ، آفت جديد خوزستانى ها !

با گذشت قريب به يكماه از هجوم سيالب به 
6 استان كشور و نهايتا خروج حجم آب حاصل 
از بارش ها از استان خوزستان، اكنون گويا با 
مشكل جديدى به نام هجوم ملخ ها روبرو 
هستيم.جلگه خوزستان به دليل وجود مزارع و 
مراتع بسيار گسترده و از طرفى شرايط طبيعى 
خروج سيالب به سمت دريا از طريق رودهاى 

اين استان، شرايط متفاوتى با ساير استان هاى 
كشور دارد و از اين جهت آبگرفتگى مدت 
زمان بيشترى در زمين هاى مسطح و دشت 
ها باقى خواهد ماند.طبق آخرين خبرها آفت 
ملخ دريايى (صحرايى) كه از مضرترين انواع ملخ 
است از صحراى آفريقا و عربستان عبور كرده 
و از خليج فارس وارد برخى شهرهاى جنوبى 

ايران از جمله هرمزگان و بوشهر شدند.چند 
روز قبل بود كه فائو يا همان سازمان خواروبار 
به  زرد  حالت  از  را  ايران  وضعيت  جهانى 
نارنجى تغيير داد. معناى اين اقدام اين است 
كه حمله ملخ ها و گستردگى آن ها مى تواند 

مزارع و باغات بسيارى را نابود كند. 
ادامه در صفحه 4

«پاِى لنگ» اقدامات پيشگيرانه
 در سيلى كه خوزستان را ُشست

تغيير ادبيات ظريف؛ گام بعدى 
وزير خارجه چيست؟

مردم مقصر نيستند

راه هاى نرفته توسعه محلى و محروميت زدايى

كدام مناطق محرومند؟

وقوع سيل در خوزستان، خرابى ها را به شكل ديگرى در شهرهاى غرب 
و جنوب غرب اين استان رقم زد تا مشخص شود همچنان پاى «اقدامات 
پيشگيرانه» در چنين شرايطى مى لنگد؛ موضوعى كه بايد براى آن تدبير 
كرد.آغاز سال جديد در كشور با وقوع سيل در بيشتر استان ها همراه شد. 
سيلى كه به خوزستان هم رسيد؛ استان خوزستان را از نظر پستى و بلندى 

مى توان به دو منطقه كوهستانى و جلگه اى تقسيم كرد.....

معنى  اين  حاوى  است  ممكن  ظريف  پيام هاى  لذا 
را  ايران  تنش زدايى  پيشنهادات  آمريكا  اگر  كه  باشند 
راستاى  در  و  ان پى تى  از  خروج  با  ايران  نگيرد،  جدى 
غنى سازى  شايد  احتمالى،  مذاكرات  براى  اهرم سازى 

فراتر از برجام را مجددا شروع كند..../ صفحه 2

در اسفندماه سال جارى انتخابات مجلس را در پيش رو داريم اما 
متاسفانه بنابر صحبت هاى شخصيت هاى جناحين سياسى مردم 
يك موج بى اعتمادى را به جريان هاى سياسى دارند و اين باعث 
شده برخى بگويند مردم به اين دو حزب بى اعتماد هستند و اين 
تاثير منفى در راى مردم مى گذارد؛ اما مى توان اين موضوع را از 
اصالح  و  اصولگرايى  به  خيلى  ما  مردم  منظر ديگر هم ديد. 
اما آن چه نظر مردم  باشند  نداشته  اين كه توجه  نه  طلبى 
رو به خودش جلب مى كند، نظام مقدس جمهورى اسالمى 
مردم  نظام  سياسى  حيات  استمرار  جهت  در  و  است  ايران 
و دو جناح  و خانه هاى سياسى  احزاب  حركت مى كنند.  
و  افتاده  جا  اصالح طلب  و  اصولگرا  نام  به  در كشور  مطرح 
آنها را با اين عنوان مردم مى شناسند. احزاب در راستاييك 
مجموعه  و  هدفشان  جامعه  بتوانند  بايد  مند  قانون  رقابت 
هاى رويكردى هاى شان را در راستاى حمايت از نامزدهاى 

پيشنهادى خود پيش ببرند...../ صفحه 3

در كنار عواملى نظير عدم همكارى بين بخشى بازيگران كليدى در اين امر، 
براى محروميت زدايى در تداوم مشكل در مناطق  فقدان نظريه هاى بومى 
محروم سهم داشته است.بارها از محروميت و لزوم رفع آن سخن گفته شده و 
همايش هايى در اين باره برگزار و برنامه هاى جامعى نيز در اين راستا تدوين شده 
است. اما تعريف محروميت چيست؟ اين سوالى است كه در حاشيه همايشى با 

موضوع بازخوانى چند دهه فعاليت هاى محروميت زدايى ....
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اين  حاوى  است  ممكن  ظريف  پيام هاى  لذا 
پيشنهادات  آمريكا  اگر  كه  باشند  معنى 
با  ايران  نگيرد،  جدى  را  ايران  تنش زدايى 
خروج از ان پى تى و در راستاى اهرم سازى براى 
از  فراتر  غنى سازى  شايد  احتمالى،  مذاكرات 

برجام را مجددا شروع كند.
ديپلماسى  دستگاه  رئيس  روزه  چند  سفر 
بدون  آمريكا  به  ايران  اسالمى  جمهورى 
تهران  پيشنهاد  به  واشنگتن  مثبت  پاسخ 
براى تبادل زندانيان به پايان رسيد. ديپلمات 
نيويورك  ترك  از  پيش  ايران، ساعاتى  ارشد 
بيان  معنادار  اظهارنظر  دو  تهران،  مقصد  به 

كرد كه تغيير ادبيات او را نشان داد.
خارجه  وزير  ظريف،  محمدجواد  اخير  سفر 
ايران، به آمريكا، از حيث ارسال سيگنال هاى 
تفاوت  آمريكا،  با  تنش زدايى  زمينه  در  مهم 
چشمگيرى با سفر هاى قبلى او به اين كشور 
داشت. چهارشنبه گذشته او در آغاز سفرش 
آسيايى»  «جامعه  انديشكده  در  نيويورك  به 
خود  عمل  ابتكار  يك  از  و  كرد  پيدا  حضور 
كه از شش ماه پيش شروع شده بود، سخن 

گفت.
پيشنهاد  علنى  طور  به  نيويورك  در  ظريف 
ايران و آمريكا را مطرح  تبادل زندانيان بين 
كرد و خطاب به مقامات دولت آمريكا گفت: 
كار  اين  آماده  من  كنيم.  تبادل  «بياييد 
هستم.» او در ادامه با اشاره به ايرانيانى كه 
زندانى شده اند،  تحريم ها  زدن  دور  به خاطر 
زندان  در  كه  افرادى  اين  «همه  افزود: 
را  آن ها  استرداد  درخواست  آمريكا  هستند، 
داده است. من اين پيشنهاد را االن روى ميز 

مى گذارم: آن ها را تبادل كنيد.»
گسترده،  طور  به  ظريف  پيشنهاد  اين 
و  ايران  ميان  گفتگو ها  آغاز  براى  سيگنالى 
واكنش  با  كه  سيگنالى  شد.  قلمداد  آمريكا 
گفته  به  شد.  مواجه  سفيد  كاخ  سرد 
پيشنهاد  پيش  ماه  شش  از  ايران  ظريف، 
اما  بود،  كرده  مطرح  را  زندانيان  تبادل 
وبگاه  گفته  به  البته،  است.  نگرفته  پاسخى 
نامه اى  خصوص  اين  در  ظريف  المانيتور، 
در  آمريكا  ويژه  نماينده  اُبراين،  رابرت  از 
ظريف  اما  كرد.  دريافت  گروگان ها،  امور 

ارزيابى كرد. نامه را يك طرفه  محتواى اين 
آمريكا،  خارجه  وزارت  نامه،  اين  بر  عالوه 
به  از مطرح شدن علنى پيشنهاد ظريف  پس 
اين  با  رابطه  در  داد. ظريف  پاسخ سردى  آن 
پاسخ به رسانه هاى ايرانى مستقر در نيويورك 
گفت: «پاسخى كه وزارت خارجه آمريكا داد، 
نشان دهنده ذهنيت اين دولت آمريكا است كه 
در همه زمينه ها ادعا دارد و فقط براى تبليغات 

استفاده مى كند.
 آمريكايى ها بايد جدى باشند و بدانند اگر با 
با  و  هستند  آن ها  دنباله روى  كه  كشور هايى 
دستور با آن ها صحبت مى كنند، با مردم بزرگ 

ايران بايد به گونه اى ديگر صحبت كنند.»
دنياى سياست، دنياى پيام هاست. ظريف در 
نيويورك پيام هاى متعددى به آمريكا ارسال 
دولت  به  پيام  اين  رساندن  براى  او  كرد. 
شبكه  با  گفتگو  به  طرفدارانش  و  آمريكا 
فاكس نيوز،  يعنى  ترامپ،  دونالد  محبوب 
نتوانسته  اقدامات  اين  ظاهرا  اما  نشست. 
است نتايج مطلوب ظريف را محقق كند. در 
نيويورك،  ترك  از  پيش  ساعاتى  او  نتيجه، 

به كاخ  قابل تأمل  پيام  از طريق رسانه ها، دو 
سفيد ارسال كرد.

نيويورك،  از  اسالمى  جمهورى  خارجه  وزير 
گسترش  منع  پيمان  از  ايران  خروج  گزينه 
مطرح  را  (ان پى تى)  هسته اى  جنگ افزار هاى 
الوقوع به  از سفر قريب  او  اين،  بر  كرد. عالوه 

كره شمالى نيز سخن گفت.
كه  شده  مطرح  درحالى  اظهارنظر  دو  اين 
محافل  برخى  تالش  از  بار  چندين  ظريف 
آمريكا  كشاندن  براى  منطقه اى  و  آمريكايى 
در  او  است.  داده  هشدار  ايران  با  جنگ  به 
از اين مسئله  پاسخ به اين پرسش كه پيش 
از  يكى  عنوان  به  ان پى تى  از  ايران  خروج 
به  اينسفر  در  اما  بود،  شده  مطرح  گزينه ها 
آن نپرداختيد، گفت: «انتخاب هاى جمهورى 
اسالمى متعدد است. مقامات كشور در حال 
بررسى آن هستند، حسب اينكه چگونه اقدام 
آنچه  كه  است  متعددى  انتخاب هاى  شود، 

مطرح كرديد،يكى از آن هاست.»
تصريح  نيز  شمالى  كره  به  سفر  با  رابطه  در 
كرد: «در برنامه هاى من اين سفر وجود دارد 

و بزودى تاريخ آن را معين مى كنيم.»
و  ان پى تى  از  احتمال خروج  از  سخن گفتن 
زمره  در  مى توان  را  كره شمالى  به  سفر  نيز 
قلمداد  آمريكا  به  ظريف  قابل توجه  پيام هاى 
حضورش  جريان  در  ظريف  كه  چرا  كرد. 
گفتگو  باب  گشودن  براى  علنا  نيويورك  در 
تبادل  مثل  حاشيه اى  موضوع  يك  سر  بر 
اين  آمريكايى ها  اما  كرد،  تالش  زندانيان 
به  تمايلى  و  نگرفتند  جدى  را  تالش ها 
پيام هاى  لذا  ندادند؛  نشان  ايران  با  مذاكره 
باشند  معنى  اين  حاوى  است  ممكن  ظريف 
تنش زدايى  پيشنهادات  آمريكا  اگر  كه 
خروج  با  شايد  ايران  نگيرد،  جدى  را  ايران 
براى  اهرم سازى  راستاى  در  و  ان پى تى  از 
مذاكرات احتمالى، غنى سازى فراتر از برجام 

را مجددا شروع كند.
 سفر ظريف به كره شمالى نيز مى تواند حاوى 
فشار هاى  برابر  در  تهران  كه  باشد  پيام  اين 
فزاينده واشنگتن ممكن است تجربه هسته اى 
تقويت  به  و  كند  بررسى  را  شمالى  كره 

توانمندى هاى هسته اى خود مبادرت ورزد.

وقتى مردم در تحريم هاى شديد نفتى به 
دولت مصدق وام دادند

محمد توسلى، دبيركل نهضت آزادى درباره مقايسه شرايط 
تحريم نفتى كنونى و زمان مصدق در گفت و گو با «آزادى» 
گفت: «اين شبيه سازى تاريخى مفيد است و شايد بتواند 
روى  پيش  كنونى  اقتصادى  پيچيده  در شرايط  راهكارى 
مديران كشور بگذارد. به هر حال ما امروز با شرايط سختى 
مواجه هستيم و شاهديم كه حذف معافيت ها به تحريم هاى 
قبلى افزوده شده است. خوب است كه در اين وضعيت شعار 
دهيم و ايجاد اميد كنيم، اما آيا بدون امنيت سرمايه گذارى 
اعم از داخلى و خارجى چرخ اقتصاد و توليد كشور به گردش 
در مى آيد؟ ما بايد واقع بين باشيم تا از اين بحران عبور 
كنيم. اينكه تركيه، عراق، هند و چين هم نتوانند از ما نفت 
بخرند درآمد هاى نفتى ما به شدت كاهش مى يابد و بايد 

سياست هاى جديدى اتخاذ كنيم.» 
وى در پاسخ به اين سوال كه وجه تمايز دوران مصدق 
با امروز چه بود؟ گفت: «دكتر مصدق بر اعتماد عمومى 
اعتماد  و  پشتيبانى  از  و  داشت  تاكيد  ملى  حاكميت  و 
مردم نيز برخوردار بود. همين وفاق ملى و نبودن شكاف 
ميان دولت و ملت كه امروز فقط در حرف بيان مى شود 
بود.»  اصلى موفقيت مصدق  ندارد؛ عامل  و عمال وجود 
توسلى ادامه داد: «من آن زمان نوجوان بودم و به خوبى 
را مطرح  اين درخواست  دارم كه وقتى مصدق  يادم  به 
او  به  ملى  جريان  و  طبقه  يك  عنوان  به  بازاريان  كرد، 
پاسخ مثبت داده و به دولت وام دادند بدون آنكه به دنبال 
سود باشند. آيا امروز جامعه ما چنين ظرفيتى دارد كه 
مردم به دولت وام بدون سود بدهند و كمك كنند كه در 

برنامه هاى خود موفق شود؟.»/آزادى

قصد بستن تنگه هرمز را نداريم، مگر 
اينكه مجبور شويم

سرلشگر محمد باقرى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح در 
پاسخ به سوالى درباره اينكه وزير امور خارجه تصميم گيرى 
در مورد تنگه هرمز را به نيروهاى مسلح مربوط دانسته گفت: 
در اين خصوص مقامات باالتر صحبت كرده و ما مجرى 
اين دستورات هستيم. همانطور كه پيش از اين نيز بارها 
توسط مقامات كشورمان گفته شده ما خواهان تأمين امنيت 
تنگه هرمز هستيم و امنيت اين تنگه نيز توسط كشور 
نيز  ما  كشور  كشتى هاى  افزود:  وى  مى شود.  برقرار  ما 
همچون ديگر كشورها در حال عبور از اين تنگه هستند 
اما اگر قرار باشد كسى تنگه هرمز را ناامن كند قطعاً ما با 
آن برخورد خواهيم كرد. همچنين اگر نفت ما از اين تنگه 
عبور نكند حتماً نفت ديگر كشورها نيز از اين تنگه عبور 
نخواهد كرد. البته ما قصد بستن تنگه هرمز را نداريم مگر 
اينكه اقدامات دشمنان به جايى برسد كه مجبور شويم و 

چاره اى جز اين وجود نداشته باشد. 

توضيح وزير كشور درباره  پيامك هاى پليس
 به رانندگان بدحجاب:

 اين روش را مى پسندم
وزير كشور توضيحاتى را درباره  حواشى ايجاد شده پيرامون 
طرح امنيت اخالقى و پيامك هاى ارسال شده به رانندگان 
ارائه كرد. عبدالرضا رحمانى فضلى، در حاشيه  بدحجاب 
رؤساى  و  فرماندهان  سراسرى  همايش  و سومين  بيست 
ناجا با حضور در جمع خبرنگاران درباره  پيامك هاى ارسال 
شده در مورد پيامك هاى اخالقى و حواشى ايجاد شده در 
اين خصوص گفت: ناجا بايد قانون را رعايت كند و آنچه 
كه بايد از سوى ناجا انجام شود عمل به قانون است. تأمين 
امنيت شهروندان جز وظايف ناجا است و اين نيرو تاكنون با 
تدبير و رعايت مصالح در اين خصوص عمل كردند. توضيح 
وزير كشور درباره  پيامك هاى پليس به رانندگان بدحجاب: 
اين روش را مى پسندم / وقتى اين موضوع به دو يا سه 
مورد مى رسد بايد تعهد دهند وى ادامه داد: روشى در زمان 
سردار اشترى باب شد كه روش خوبى است و من نيز آن 
را مى پسندم. در اين روش به جاى آنكه در كوچه و خيابان 
با مظاهر برخورد علنى شود، مأموران پليس ضمن اينكه 
گشت هاى خود را داشته و اقدام به امر به معروف مى كنند 
براى افراد متخلف پيامكى را صادر مى كنند و بر اين اساس 
به افرادى كه دچار خطا و اشتباه شدند تذكر مى دهند و 
وقتى اين موضوع به دو يا سه مورد مى رسد بايد تعهد دهند. 

صفار هرندى: 
«محمود سريع القلم» را دهه 60 به سپاه 

مى آورديم تا انقالب را تبيين كنند
محمدحسين صفارهرندى در اجالس دبيران استان هاى حزب 
موتلفه اسالمى گفت: امروز عده اى از ياران سابق انقالب، به 
نظريات به اصطالح مصلحانه پناه آورده اند و مى گويند «آئين 
انقالب روش خوبى براى اداره كشور نيست و اگر براى برهم 
زدن رژيمى مانند رژيم طاغوت هم خوب بوده است، اما به درد 
مديريتيك جامعه نمى خورد». عده ديگرى از اين افراد به اعتبار 
اينكه انقالب اسالمى دشمنانى را براى ايران رديف كرده است، 
معتقدند «با اينكه حرف امام (ره) و رهبرى حق است اما ما 
زورمان به دنيا نمى رسد و چاره اى جز تسليم در برابر فشارهاى 
خارجى نداريم و اگر تا االن هم مقاومت كرديم اشتباه كرديم»؛ 
امروز اين عده از افراد براى رديف كردن خسارات ناشى از آئين 
كشوردارى دينى و تفكر انقالبى نظريه پردازى مى كنند. ما 
برخى از اين افراد مانند آقاى «محمود سريع القلم» را در دهه 
60 به سپاه مى آورديم تا سخنرانى هايى را تبيين انقالب اسالمى 
داشته باشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: 
امروز متأسفانه اين نوع نگاه از تريبون هاى حكومتى ابراز مى شود 
چراكه فردى مانند آقاى سريع القلم مدتى به صورت نانوشته 
مشاور آقاى روحانى بود و از طرف وى به مجامع جهانى مى رفت 
و در سازمان هاى بين المللى به عنوان نماينده فكرى حكومت 
ايران سخنرانى مى كرد. او در اين سخنرانى ها ابراز مى كرد كه 

ما از نگرش انقالبى عبور كرده ايم و قصد داريم به جامعه جهانى 
بپيونديم.  

بسيج زنان:
 اگر در استاديوم ناموس مردم به تاراج 

برود چه كسى پاسخگو خواهد بود؟
مينو اصالنى رئيس بسيج جامعه زنان در گفت و گو با فارس، 
با اشاره به درگيرى هاى گسترده اى كه در جريان بازى هاى 
فوتبال هفته اخير ليگ برتر مابين تيم هاى تراكتورسازى 
و  تيم هاى پرسپوليس  از آن ميان  پيكان و پس  و  تبريز 
سپاهان رخ داد، گفت: طرفداران ورود زنان به ورزشگا ه ها 
آيا هنوز هم معتقدند شرايط عمومى ورزشگاه براى حضور 
خانواده ها فراهم است. وى ادامه داد: اتفاقات روزهاى اخير و 
درگيرى هاى گسترده ميان تماشاچيان و حتى صدماتى كه 
به بازيكنان وارد شد نشان مى دهد اين شرايط محيا نيست. 
اصالنى با اشاره به اينكه حضور زنان در استاديوم هاى ورزشى 
صدمات جبران نا پذيرى را به دنبال خواهد داشت، گفت: اگر 
ناموس مردم در شرايط غيراخالقى استاديوم هاى ورزشى به 

تاراج برود چه كسى پاسخگو خواهد بود؟

ارز دولتى كره، حبوبات و چاى حذف شد
در حاليكه اواخر فروردين ماه وزارت صنعت از حذف شدن ارز 
دولتى4200 تومانى براى واردات گوشت قرمز خبر داده بود، 
معاون توسعه بازرگانى و صنايع كشاورزى وزير جهاد كشاورزى 
از حذف شدن ارز دولتى براى واردات كره، حبوبات و چاى خبر 

داد/ ايسنا

زنان چقدر از مجلس سهم دارند؟
نقش زنان در مجلس هميشه مورد بحث بوده است. طبق 
آمار، زنان از مجلس ايران6٪ سهم دارند. غالمعلى جعفرزاده 
اكثر  عربى  كشورهاى  از  بسيارى  امروز  گفته  ايمن آبادى 
كرسى هاى پارلمانى خود را به خانم ها اختصاص مى دهند و با 
توجه به اينكه قانون اساسى به تبعيض ايراد نگرفته است، بايد 

براى زنان در قانون انتخابات سهميه تعيين شود.

دموكرات ها به ترامپ مي بازند
نوام چامسكي، نويسنده آمريكايي، با كم اهميت دانستن هرگونه 
كه  كرد  تأكيد  آمريكا  انتخابات 2016  در  روسيه  مداخله 
دموكرات ها با تأكيد بر اين مسئله در حقيقت يك هديه بزرگ 
به ترامپ داده و ممكن است انتخابات 2020 را به او تقديم 
كرده باشند. پايگاه خبري «تروث ديگ» نوشت نوام چامسكي 
در مصاحبه اي درباره گزارش جديد مولر گفت كه به گمان 
من چند توهم درباره ترامپ وجود دارد. اگر به پديده ترامپ 
نگاهي بيندازيد، اين مسئله خيلي تعجب آور نيست. به انتخابات 
مقدماتي حزب جمهوري خواه در 10 يا 15 سال گذشته فكر 
كنيد. در انتخابات مقدماتي زماني كه برخي از نامزدها از پايه 
حزبي باال مي آمدند، به اندازه اي عجيب و غريب بودند كه سران 

حزب جمهوري خواه سعي مي كردند آنها را نابود كنند و موفق به 
اين كار شدند؛ چراكه هر كسي كه از پايه حزبي باال مي آمد، براي 
سران حزب پذيرفتنى نبود.اما سؤال جالب اين است كه چرا اين 
اتفاق روي داد؟ چرا در هر انتخاباتي، پايه رأي دهندگان حزبي 
نامزدي را توليد مي كردند كه براي رهبران حزب تحمل ناپذير 
بود؟ و پاسخ اين است كه اگر درباره اين مسئله فكر كنيد، كشف 
پاسخ خيلي دشوار نيست. از دهه 1970 در اين دوره نئوليبرالي 
هر دو حزب سياسي به سمت راست گرايش يافته اند. دموكرات ها 
تا دهه 1970 تا حد زيادي طبقه كارگر را رها كرده بودند. 
منظورم اين است كه آخرين پيشنهاد كم و بيش پيشروي حزب 
دموكرات در زمينه قانون گذاري پيشنهاد «قانون استخدام كامل 
همفري –هاوكينز»درسال 1978 بودكهكارتراينطرحرابسيار 
رقيق كرد؛ به طوري كه هيچ اثري نداشت و داوطلبانه شد./شرق

رسيدگى به پرونده فوت آيت اهللا هاشمى  در 
شوراى عالى امنيت ملى متوقف شده است

آقاى  به  اهللا هاشمى گفت:  آيت  رجايى، مشاور  غالمعلى 
روحانى گفته بودند كه پرونده را مختومه اعالم كند، اما 
رئيس جمهورى موافقت نكردند. با اينكه اين پرونده همچنان 
نتيجه  به  هنوز  اما  است،  باز  ملى  امنيت  در شوراى عالى 

نرسيده و رسيدگى به آن فعالً متوقف شده است./ ايرنا

هزينه آب، برق، گاز و تلفن منازل 
زير80 متر بايد رايگان شود

ايران در شرايط ويژه جنگ اقتصادى قرار دارد، اما مسئوالن 
شمايل جنگى را پيدا نكرده اند چراكه اگر چنين شرايطى 
را احساس و درك مى كردند تصميمات آنها در اقتصاد در 
اين زمينه تنظيم مى شد. نبايد از كلمه كوپن بترسيم چراكه 
كشور از كوپن در زمان جنگ تحميلى ضرر نكرده و اين 
كوپن ها مى تواند تبديل به كاال شود. با 15 هزار ميليارد 
تومان پول حاصل از صرفه جويى سوخت مى توان براى 
حمل و نقل شهرى اقدامات موثرى انجام داد، مدرن ترين 
ترامواها، مترو و وسايل حمل و نقل عمومى را مستقر كرد، 
بودجه براى بهداشت و درمان مردم اختصاص و هزينه سرانه 
معلمان و دانش آموزان را افزايش داد. هزينه آب، برق، گاز 
و تلفن منازل زير80 متر بايد رايگان شود و باالى80 متر به 

شكل تصاعدى افزايشيابد.

كميته انضباطى نمى تواند درگير زندگى 
خصوصى دانشجويان شود 

محمود صادقي گفت: معاون پارلمانى وزارت آموزش و وزير 
علوم بايد در اين باره توضيح دهند. از معاون پارلمانى وزارت 
آموزش عالى توضيح خواستهام كه آيا اين موضوع تصويب 
شده است و آيا فراتر از قوانين عمومى است؟ يعنى خاص 
جامعه دانشجويى و ورود به حريم خصوصى آنها است ياخير؟ 
ولي هنوز جوابي نداده اند. فضاى مجازى مختص به حوزه 

عمومى است كه دانشجو نيز مانند هر فرد ديگرى تابع قوانين 
و مقررات عمومى كشور است./ ايرنا

خريد و فروش آپارتمان در تهران
 73 درصد كم شد

تعداد معامالت آپارتمان هاى مسكونى شهر تهران در فروردين ماه 
سال 1398 به 3,4 هزار واحد مسكونى رسيد كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 73,3 و 32,2 درصد كاهش نشان 
مى دهد. گفتنى است، گزارش تحوالت مسكن شهر تهران برگرفته 
از آمارهاى خام سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور است 
كه توسط اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى تهيه 
مى شود. متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناى واحد 
مسكونى معامله شده از طريق بنگاه هاى معامالت ملكى شهر تهران 
در فروردين ماه سال 1398، 112,7 ميليون ريال بود كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2,1 و 103,9 درصد افزايش 

نشان مى دهد./ايران

گرفتن پول از پادشاه سعودى از دريافت 
اجاره امالك در نيويورك راحت تر است! 
دونالد ترامپ در اظهاراتى در جمع حاميانش در شهر «گرين 
بِى» ايالت «ويسكانسين» آمريكا بار ديگر اظهاراتى جنجالى 
درباره عربستان سعودى بر زبان آورد و اين كشور را يك كشور 
پولدار دانست كه اياالت متحده آمريكا نمى تواند از پول آن 
صرف نظر كند. به گزارش عصرايران به نقل از سى ان ان، ترامپ 
كه با لغو برنامه شام ساالنه با خبرنگاران حوزه كاخ سفيد به 
ويسكانسين سفر كرده است، شنبه شب (به وقت محلى آمريكا) 
در جمع حاميان خود در شهر «گرين بِى» اين ايالت، سخنرانى 
كرد. او درباره عربستان سعودى گفت: «ببينيد، عربستان سعودى 
كشور بسيار ثروتمندى است و ما از آنها دفاع مى كنيم و در واقع 
داريم براى آنها هزينه مى كنيم و آنها چيز ديگرى جز مبالغ 
زيادى پول نقد ندارند. ما براى دفاع از آنها هزينه مى كنيم و آنها 
–درمقابل- خريدهاى كالنى از ما مى كنند.. آنها 450 ميليارد 

دالر از ما خريد مى كنند.»

خاطره هاشمى رفسنجانى از مرگ پسر 
روحانى با گلوله

هاشمى رفسنجانى در خاطرات سال 75 خود به مرگ پسر 
حسن روحانى به خاطر شليكيك گلوله اشاره مى كند. در 
متن خاطره روز 2 فروردين سال 1375 آمده است: «خبر 
رسيد محمد روحانى، پسر دكتر روحانى نايب رئيسمجلس 
و دبير شوراى عالى امنيت ملى در اثر حادثه اى فوت كرده 
است. با ايشان صحبت كردم. خيلى متاثر بود و گفت، ديشب 
در خانه با گلوله اى كشته شده است. ظواهر نشان مى  دهد 
كه احتماال در هنگام ور رفتن با اسلحه از دست خودش در 
رفته، ولى احتماالت ديگرى هم مطرح است؛ در حال بررسى 

هستند. پيام تسليتى براى پخش فرستادم.»

تغيير ادبيات ظريف؛ گام بعدى وزير خارجه چيست؟
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مردم مقصر نيستند
در اسفندماه سال جارى انتخابات مجلس را در پيش رو داريم اما متاسفانه بنابر صحبت هاى 
شخصيت هاى جناحين سياسى مردم يك موج بى اعتمادى را به جريان هاى سياسى دارند 
و اين باعث شده برخى بگويند مردم به اين دو حزب بى اعتماد هستند و اين تاثير منفى در 

راى مردم مى گذارد؛ اما مى توان اين موضوع را از منظر ديگر هم ديد.
 مردم ما خيلى به اصولگرايى و اصالح طلبى نه اين كه توجه نداشته باشند اما آن 
ايران  اسالمى  نظام مقدس جمهورى  به خودش جلب مى كند،  رو  نظر مردم  چه 
و  احزاب  كنند.   مى  مردم حركت  نظام  استمرار حيات سياسى  در جهت  و  است 
جا  طلب  اصالح  و  اصولگرا  نام  به  كشور  در  مطرح  جناح  دو  و  سياسى  هاى  خانه 
افتاده و آنها را با اين عنوان مردم مى شناسند. احزاب در راستاييك رقابت قانون 
مند بايد بتوانند جامعه هدفشان و مجموعه هاى رويكردى هاى شان را در راستاى 
حمايت از نامزدهاى پيشنهادى خود پيش ببرند اما هدف اصلى راى به نظام راى 
وظايف  به  و  بيايند  در مجلس  بايد  مردم  نمايندهى  عنوان  به  كه  است  به كسانى 

نمايندگى خود عمل كنند.
 اگرچه ما احساس مى كنيم در گذشته كسانى كه از مردم راى اعتماد گرفتند و به مجلس 
رفتند يا دولت هايى كه روى كار آمدند و بر كرسى اداره اصول كشور يعنى رياست جمهورى 
تكيه زدند نتوانستند خواسته هاى مردم و حتى عملى كردن شعار هاى خودشان را به 
مرتبه موجبات رضايت مردم تعميم بدهند اما بايد تالش كرد كه اين بار انتخاب درستى 
باشد انتخاب انتخابى باشد كه اين ها بتوانند درصورت راهيابى به مجلس وظايف نمايندگى 

خودشان را درست عمل كنند .
 احزاب و گروه ها سياسى جناحين اصالح طلب و اصول گرا بدون اين كه به منافع جناحين 
خودشان بى انديشند به مسائل و مشكالت كشور و مناقع مردم بايد بيانديشند. بايد در حل 
مشكالت كشور تدبير كنند تا در سال هاى پيش رو در مواجهه با بحران ها، مشكالت و 

فشارهايى به لحاظ روحى و روانى و جسمى در حد انتظار عمل كنند.
مسئله سيليك پديده در واقع طبيعى است اما نه مثل زلزله يك دفعه بيايد و تخريب كند. 
اين انتطار مى رود كسانى كه براى مجلس و دولت انتخاب مى شوند بتوانند پيش بينى هاى 

الزم را انجام دهند.
 بعضى تصورشان هست  اين جريانات سياسى در رويكرد آمدن مردم به پاى صندوق راى 
تاثير گذارند اما به هر حال اينجا مردم مقصر نيستند؛ احزاب سياسى ما از االن در فكر 
انتخابات هستند. بايد به اين فكر كنيم كه چه انتخاباتى بايد برگزار شود، چگونه برگزار شود، 
چه كسانى بايد به مردم معرفى شوند و مردم بايد چه شاخصه هايى را در نظر بگيرند و به فرد 
راى بدهند تا به مجلس بيايد؛ كه اين ها وقتى آمدند دعواى درد مردم را داشته باشند. درمان 
درد آالم جامعه باشند، نه آنكه كرسى نمايندگى را به ناحق اشغال كنند و به فكرخودشان 
باشند و از وضعيتمردم غافل بمانند لذا همه ى ما در اين اتفاق مسيوليت داريم و بايد بتوانيم 

به نحو احسن به وطايف خودمان عمل كنيم.
 در دوره انتخابات بايد افرادى را به عنوان نماينده معرفى مى كنيم كه اعتماد مردم را براساس 
ضرورت هاى كشور جلب كنند. خب اين افراد را بايد شناسايى و به مردم معرفى كنيم تا 
كسانى كه در اين چهار سال گذشته با شعارهاى مردم فريب  و وعده هاى چشم و گوش پر 

كن و به ناحق از مردم راى گرفتند اما از مردم غافل شدند ديگر رأى نياورند.
كسى كه با دوميليارديا سه ميليارد تومان كمك اسپانسر به مجلس مى آيد در فكر آن 
است كه از اسپانسرهاى خودش پشتيبانى كند و از مردم غافل مى ماند فلذا ما بايد 
براى آن كه اعتماد مردم را جلب كنيم در يك مسير حركت كنيم و افراد شايستهيا 
ناشايست را به مردم معرفى كنيمو شناساندن اين افراد به مردم باعث مى شود تا مردم 

گول نخورند و اين شفافيت اعتماد مردم را جلب مى كند.

    يادداشت                                  ابوالقاسم رئوفيان
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مه دخت زيباروى من
با چشمانى كنجكاو چنان خيره ميشوى انگار كه در پس هر لحظه نظاره گر 

حادثه هايى .
چشمانت ،در آن رازى نهفته پر پيچ و خم .

دخترم دنيا را چگونه ديدى؟!
آرى ميدانم اين سرزمين چنان سايه تار مى افكند بر چشمان نظاره گر

كه نتوانى ببينى سايه دختران شاد را !
كه حق كودكان چشم بر جهان گشوده شده در كجاى اين دنياست!

و مادرانى كه زاده اند آنها را ! 
و پدرانى كه با اميد منتظر ديدار فرزند خويش اند !

آرى گويند كودكان زاييده شوند ؛
اما چه اتفاق ،

كه در همهمه روزها و شبها به دنبال نانى
غافل از جسم مادر

غافل از روح پدر
دويدن و دويدن

و به هيچ رسيدن...!
كه فقط لبخند كودكان سرزمين ، بشود آرزويمان

و نه خالقيتشان
و نه تغذيه و رفاه شان

و نه اميدها و آرزوهايشان .

آرى گويند كودكان زاييده شوند ؛
اما چه اتفاق ،

جايى كه انسان ،انسان نيست!
و كوچكترين نيازهاى هر انسان ميشود آرزويى براى مردمان سرزمين مان .

آرى اين است اولين نوروز زيباى تو
كه سيالب به باد داد خانمان كودكان را 

و اشك تنها هديه اى بود كه گويند، بابانوئل برايشان به ارمغان مى آورد !
و تو با باورهايى همچنان مبهوت به اطرافت خيره ميشوى

و نميابى
لبخندى رضايت بخش

و گاه ميترسى!
و آنگاه دوست دارى فقط در آغوش مادر جاى بگيرى.

آرى من مى دانم كه بى قرارى
و به چه اميد...؟!

به اميد مادر
به اميد پدر

آرى من دست از دعا برداشته ام ،
اين جماعت با دعا نان بر سر سفرهايشان نمى آيد ،

كه هر شب از ترس واقعه اى در فردا خواب از چشمانشان ربوده شود ،
اما تو دستان كوچكت را به دعا بردار
اين سرزمين نه نور ميخواهد نه اميد

نان مى خواهد 
و آينده اى كه دنياى مهر مى آفريند براى كودكانى كه آموزه هاى اجبارى نمى 

خواهند،
و ميخواهند دنيا را ببينند و بشنوند آنگونه كه شايسته شان است بدون ترس از 

گرانى نان فردايشان.
*فاطمه خلقتى

فضاى مجازى آسيب زا است
رئيس سازمان نظام روانشناسى ايران گفت: حدود 32 درصد مطالب روانشناسى 
و مشاوره فضاى مجازى كه بين مردم رد و بدل مى شود، غيرعلمى بوده و 20 

درصد از آن آسيب زا است.
محمد حاتمى افزود: 32 درصد مطالبى كه در فضاهاى مجازى به مردم ارائه مى 
شود، غيرتخصصى بوده و افرادى كه اقدام به اين كار مى كنند، سواد الزم را ندارند 

و باعث مى شوند آسيب هاى اجتماعى افزايشيابد.
او تصريح كرد: سوءاستفاده هاى مالى و عاطفى نيز از طريق ارائه مطالب غيرعلمى 

روانشناسى و مشاوره در فضاهاى مجازى انجام مى شود.
حاتمى اظهار داشت: برخى از افراد تحصيالت روانشناسى ندارند و از طريق فضاى 
مجازى خود را به مردم معرفى مى كنند و مردم نيز به آنها اعتماد كرده و دچار 

آسيب هاى روانى و اجتماعى مى شوند.

لزوم نظارت بيشتر بر فضاى مجازى
او ادامه داد: بايد بخش هاى نظارت و تخلفات بر فضاى مجازى تقويت شود زيرا 
افراد زيادى بدون دانش الزم دخالت هاى زيادى در امور روانشناسى و مشاوره مى 

كنند و مردم را از لحاظ روحى و روانى تحت تاثير قرار مى دهند.
رئيس سازمان نظام روانشناسى تاكيد كرد: براى جلوگيرى از اينگونه اقدامات، 
با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى جلساتى را برگزار كرده ايم تا فقط سازمان 
نظام روانشناسى متولى رسيدگى به اين موضوع باشد و به زودى تفاهم نامه اى 

در اين خصوص منعقد مى شود.

 طالق، همچنان مهمترين آسيب اجتماعى
حاتمى با بيان اينكه طالق مهمترين عامل آسيب هاى اجتماعى در جامعه 
است، گفت: عالوه بر اين، اعتياد، حاشيه نشينى، اختالالت روانشناختى از جمله 
افسردگى و اضطراب از ديگر مواردى است كه منجر به آسيب اجتماعى مى شود.
او افزود: امروزه مسايل اقتصادى مى تواند ناامنى روانى را در ميان مردم به وجود 
آورد. با اينكه كشورى با ايدئولوژى مستحكم هستيم و درجه تاب آورى مردم 

باالست، با اين حال بايد اختالالت روانى مديريت شود.
حاتمى ادامه داد: اكنون 2 هزار و 800 مركز مشاوره و 850 مركز روانشناسى در 
سراسر كشور وجود دارد و امروزه نگاه مردم به مقوله روانشناس و مشاور بسيار 

تغيير كرده است.
به گفته او تغيير نگاه مردم به روانشناس و مشاوره باعث شده تا رفتار سالم براى 
ارتقاى سالمت افزايشيابد و بسيارى از افراد در زمينه هاى فرزندپرورى و مهارت 

هاى زندگى نزد روانشناس و مشاور مى روند.
حاتمى اظهار داشت: اقشار آسيب پذير بيشترين نياز را به خدمات روانشناسى و 
مشاوره دارند كه بايد اين خدمات تحت پوشش بيمه قرار گيرد تا بتوان اختالالت 
روانى و اجتماعى آنها را مديريت كرد.او با بيان اينكه كمتر از 10 درصد مردم به 
مراكز مشاوره مراجعه مى كنند، ادامه داد: اين درصد از مردم نيز به دليل توان 
مالى نزد مشاور و روانشناس مى روند و مابقى افراد توان مالى براى مراجعه به 
مشاوران را ندارند. از اين رو، بايد اين خدمات زير چتر حمايتى بيمه قرار گيرند تا 

آسيب هاى اجتماعى در جامعه كاهش يابد.
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روانشناسى

بخشى  بين  همكارى  عدم  نظير  عواملى  كنار  در 
بازيگران كليدى در اين امر، فقدان نظريه هاى بومى 
براى محروميت زدايى در تداوم مشكل در مناطق 

محروم سهم داشته است.
بارها از محروميت و لزوم رفع آن سخن گفته شده و 
همايش هايى در اين باره برگزار و برنامه هاى جامعى 
تعريف  اما  است.  شده  تدوين  راستا  اين  در  نيز 
محروميت چيست؟ اين سوالى است كه در حاشيه 
همايشى با موضوع بازخوانى چند دهه فعاليت هاى 
محروميت زدايى در منطقه بشاگرد كه در دانشگاه 

شريف برگزار مى شد از متخصصان پرسيده شد.

مناطق محروم حداقل هاى الزم را ندارند
سياستگذارى  پژوهشكده  مقام  قائم  ملكى،  على 
دانشگاه صنعتى شريف، منطقه محروم را منطقه اى 
مى داند كه از نظر امكانات عمومى و ظرفيت هاى 
خصوصى حداقل هاى الزم را نسبت به مناطق ديگر 
ندارد و لذا استعدادهاى بالقوه اين مناطق، هرچند 
از مناطق ديگر بيشتر باشد، اما نمى توانند بالفعل و 
شكوفا شوند.از نظر اين مدرس حوزه سياستگذارى، 
مناطق محروم از نظر مشاركت سياسى نيز در تنگنا 
به سر مى برند. به شكلى كه معموالً در ساختارهاى 
قدرت و تصميم گيرى، نماينده و صدايى ندارد و لذا 
بايد زمينه را براى مشاركت جدى تر اين مناطق در 

فرايندهاى تصميم گيرى فراهم كرد.
به گفته ملكى، فعاليت هاى با نيت خوب حمايتى، اگر 
منجر به تقويت فرهنگ وابستگى شود، اثر مخرب 
در مناطق محروم باقى خواهد گذاشت و منجر به 
ايجاد فرهنگ محروميت خواهد شد. او وظيفه نهاد 
ابتدا  مسئله محروميت،  با  مواجهه  در  را  دانشگاه 
تبيين دقيقه مسئله محروميت و فقر و ريشه هاى 
واقعى شكل گيرى آن مى داند و سپس بر اساس اين 
ريشه شناسى درست، ارائه راه حل هاى پايدار، نقش 

مهمى است كه دانشگاه بايد در اين حوزه ايفا كند.
ملكى تاكيد مى كند: دانشگاه ها بايد روش هايى كه 
در عمل براى محروميت زدايى مورد استفاده قرار 
ترويج  در  و  كنند  مقايسه  و  مطالعه  را  گرفته اند 

روش هاى اثربخش تر در جامعه بكوشند.

توان افزايى راه خروج از محروميت است
و  محلى  توسعه  حوزه  كنش گر  نوربخش،  ناصر 
مديرعامل بنياد توسعه فرهنگى سپهر قائن، منطقه 
الزم  منابع  كه  مى كند  تعريف  جايى  را  محروم 
براى بهره گيرى از فرصت ها و قابليت هاى موجود 
خود را ندارد. او عدم آگاهى كافى، فقدان نيروى 
انسانى الزم، تهديدهاى محيطى و محدوديت هاى 
مالى را حلقه هاى زنجيرى متصل به هم مى داند 
نام  به  مفهومى  باعث شكل گيرى  كه در مجموع 
محروميت مى شوند.از نظر نوربخش، يك منطقه، 
زمانى از محروميت خارج مى شود كه در آن، «توان 
افزايى» واقعى صورت گرفته باشد. در اين فرايند 
ضمن افزايش آگاهى افراد نسبت به جايگاه خود، 

منطقه خود و سطح دانش عمومى، آنها مى توانند از 
فرصت ها و موقعيت هاى در دسترس شأن نيز بهتر 
استفاده كنند.نوربخش،يكى از مشكالت موجود در 
حوزه محروميت زدايى را نبود اتفاق نظر و همكارى 
كافى بين كنش گران اين عرصه مى داند و معتقد 
است كه هر كس، مسير خودش را مى رود و هم 
افزايى به معناى واقعى رخ نمى دهد و اين مشكلى 
است كه همه دچار آن هستيم. از سوى ديگر، مقطعى 
ديدن داستان محروميت زدايى و تعريف پروژه هاى 
كوتاه مدتى كه در بهترين حالت بعد از 2-3 سال 
به دليل اتمام منابع مالى، نيمه كاره مانده و به پايان 
مى رسند، موضوع مهم ديگرى است كه نوربخش به 
آن اشاره مى كند.از نظر نوربخش، پرورش «فرهنگ 
محروميت»،يكى از مسائل و چالش هاى اساسى اين 
حوزه است. او معتقد است كه وقتى ما به عنوان خير 
وارد يك منطقه مى شويم، خوِد همين عنوان، ايجاد 
مسئله مى كند. حتى اگر مؤسسه خيريه هستيم، 
مشغول  رسانى  به خدمات  ديگرى  عنوان  با  بايد 
بشويم تا فرهنگ «نمى توانم» و «نيازمند هستم» 

را تقويت نكنيم.
از نظر اين كنشگر حوزه توسعه محلى و روستايى، 
مناطق محروم، صرفاً  به  ما  زمانى كه خدمات  تا 
حمايتى باشد و تعريف و اجراى راه حل ها از بيرون 
منطقه اتفاق بيافتد و افراد بومى درگير شناسايى و 
رفع مشكالت خود نشوند، فرهنگ محروميت خود 
او همچنين به نقش  به خود تقويت خواهد شد. 
اين زمينه اشاره مى كند  گفتمان عمومى هم در 
شخصيت هاى  مقامات،  وقتى  كه  است  معتقد  و 
محلى و رسانه ها در سخنرانى ها و مطالب خود از 
مناطق،  اين  توصيف  براى  محروم  برچسب هاى 
زيادى استفاده مى كنند، خودش اين پيام را خواهد 

داد كه اينجا همين است و كارى نمى توان كرد.
او در نهايت نقش دانشگاه ها را در اين زمينه، فاصله 
گرفتن از صرف توليد مقاله و تالش براى توسعه 
ادبيات نظرى بومى رفع محروميت مى داند و معتقد 
است كه ما بايد نظريه هايى براى توسعه پايدار بومى 
متكى  ترجمه اى  منابع  بر  صرفاً  و  باشيم  داشته 
نباشيم كه اين خود مستلزم فاصله گرفتن از ميز 

و اتاق درس دانشگاه نيز هست.

محدوديت آزادى انتخاب در مناطق محروم
شوان صدر قاضى، پژوهشگر مركز تحقيقات نوآورى 
و فناورى در دانشگاه سازمان ملل متحد در هلند، 
منطقه محروم را جايى مى داند كه امكانات و فرصت ها 
و «آزادِى انتخاب» مردمش براى بهبود وضع زندگى 
راه  تنها  (مانند منطقه اى كه  بسيار محدود است 
محروم،  منطقه  در  است).  كولبرى  معاش،  امرار 
جامعه محلى اميدش به ديدن روى بهبود آنچنان 
كم شده كه ديگر از لحاظ ذهنى به خود باورانيده 
كه وضعيت موجود، تقدير است و كارى نمى شود 
كرد. در منطقه محروم، نااميدى در بافت اجتماعى 
چنان ريشه دوانده كه جامعه محلى، دست از تالش 

و هّمت براى بهبود اساسى وضعيت خود، برداشته 
است.از نظر صدر قاضى، براى رفع مشكالت مناطق 
چاره اى  مأيوس»  «ذهن  براى  بايد  ابتدا  محروم، 
انديشيد. تا اين كار انجام نشود نااميدى چنان ذهن 
را فلج مى كند كه جلوى تالش هاى كوچك براى 
رهايى پله به پله از محروميت را مى گيرد.به گفته 
به فعاليت هاى موفق محروميت زدايى  او، نگاهى 
در جهان نشان مى دهد كه نهادهاى متولى امر، با 
برنامه ريزِى مرحله به مرحله و با نشان دادن امكان 
بهبود پله به پله به جامعه محلى، اميد (و پيرو آن 
هّمت تغيير وضع) را به جامعه محلى برگردانده اند. 
الزمه اين كار در ابتدا شناخت درست و كارشناسى 
شده ريشه ها و مكانيسم محروميت است و سپس 
تدبيرى مبتنى بر مطالعه و روش هاى نظام مند، 
براى اجراى راهكارهاى برون رفت از محروميت، كه 

تاكيد بر «اثربخشى ماندگار» دارند.
از نظر شوان صدر قاضى، درمان يك بيمارى، صرفاً با 
تجويزيك مسّكن براى رفع نشانگان بيمارى حاصل 
نمى شود و نياز به دريافتن داليل ايجاد بيمارى و 
مكانيسم تأثير آن است. به همين منوال، رويكردهاى 
محروميت زدايى با انجام پروژه هاى ضربتى و مطالعه 
رهايى  مى كنند.  عمل  مسّكن  مثل  بيشتر  نشده 
واقعى و ماندگار از محروميت، ايجاد ساز و كارى را 
مى طلبد كه با شناخت درست از بافت جامعه محلى، 

بتواند «طرحى نو در اندازد».
كارهاى  واژگان  در  مى كند:  اضافه  قاضى،  صدر 
بين الملل،  سطح  در  خيرخواهانه،  و  بشردوستانه 
aid/) «اصطالحى هست به نام «رخوت نيكوكارى

donor fatigue)، كه اشاره دارد به وضعى كه 
به  محروميت زدايى،  فعاليت هاى  مجرى  نهادهاى 
دليل تمركز بيش از حد بر فعاليت هاى زودبازده و 
رويكرد «مسّكن محور»، از انجام كارهاى ريشه اى و 
بلندمدت (مثالً براى تغيير اكوسيستم معيشتى) باز 
مى مانند. نتيجه اين مى شود كه كم كم جامعه محلى 
بلندمدت،  در  و  مى كند  عادت  «مسّكن»  به  هم 
ايجاد  جاى  به  زدايى  محروميت  فعاليت هاى 
محيطى پر اميد و احياى هّمت محلّى، به افزايش 
رخوت بدنه ى محلّى (كه عادت به مسّكن كرده) 
مراكز  و  دانشگاه ها  است:  معتقد  مى زنند.او  دامن 
پژوهشى از چند طريق مى توانند نقش مؤثرى در 
كمك به فعاليت هاى محروميت زدايى در كشور ايفا 

كنند. نخست اينكه دانشگاه ها با توجه به تخصصى 
كه در «پژوهش و پرسشگرى» دارند، و همينطور 
ماهيت غيروابسته و فرا نهادى اى كه دارند، مى توانند 
نقش مهمى در تبيين گفتمان «اثربخشى-محور» 
و ايجاد مطالبه براى رويكردهاى مبتنى بر مطالعه 
زدايى  محروميت  جهت  سيستمى  راهكار  ارائه  و 
داشته باشند. همچنين دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
مى توانند نقش مثبتى در شكل دادن به ارتباط هاى 
بين نهادى دهند. به طورى كه كنشگرهاى مختلفى 
را كه مى توانند «هم افزايى» براى رفع محروميت 
داشته باشند كنار هم جمع كنند و ضمن ايجاديك 
آگاهى  افزايش  براى  گرانه  تسهيل  نقشى  بستر، 
بهتر مكانيسم  از كنشگران در شناخت  هر كدام 
محروميت، و همينطور ابزارهاى نوينى كه مى توان از 

آنها بهره جست بازى كنند.

جاى خالى نظريه بومى براى محروميت زدايى
«بشاگرد  همايش  علمى  دبير  طهماسبى،  هامون 
و محروميت» و مدير برنامه مدرسه توسعه پايدار، 
محروميت»يك  و  «بشاگرد  همايش  اينكه  بيان  با 
همايش سفارشى نبود و برخاسته از دغدغه شخصى 
پژوهشگران مدرسه توسعه پايدار دانشگاه شريف تعريف 
شده است، مى گويد: در كنار عواملى نظير عدم همكارى 
بين بخشى بازيگران كليدى، فقدان نظريه هاى بومى 
براى محروميت زدايى، به حاشيه رانده شدن مناطق 
فرهنگ  تقويت  و  ملى،  اقتصاد  زنجيره  در  محروم 
محروميت به سبب افراط در فعاليت هاى صرفاً حمايتى، 
مسئله اى مانند غفلت از سنجش نتايج و اثربخشى 
بلند مدت فعاليت هاى محروميت زدايى سبب شده 
كه نتوانسته باشيم در تغيير وضعيت كيفى بسيارى از 
مناطق با برچسب محروم، تحوالت كافى را رقم بزنيم.او 
هدف برگزارى اين همايش را گردهمايى دغدغه مندان 
فعاليت هاى محروميت زدايى به بهانه بشاگرد و بازخوانى 
و بازنگرى در رويكردهاى گذشته به منظور اصالح مسير 
و هم افزايى در آينده اين جنس فعاليت ها در كشور 
مى داند.به گفته طهماسبى، نتايج بحث هاى چالشى 
تفصيلى- گزارشى  قالب  در  زودى  به  رويداد  اين 

تحليلى تجميع و منتشر مى شود و عالقه مندان 
مى توانند از طريق آدرس وب سايت مدرسه توسعه 
پايدار دانشگاه شريف به نشانىsdschool.ir به 

آن دسترسى داشته باشند.

عليه  متحده  اياالت  سوى  از  تحريم ها  تشديد 
اجرايى  ارديبهشت  تاريخ12ام  از  كه  ايران 
كمبود  موجب  كه  قبلى  عوامل  به  خواهد شد، 
ذخاير نفت خام در درجات سنگين و متوسط 
قيمت  افزايش  باعث  و  شده  اضافه  اند،  بوده 
وجود  به  و  جهانى  بازار هاى  در  نفت  نوع  اين 
و  خريداران  بين  نامشخص  وضعيتى  آمدن 

فروشندگان شده است.
تشديد تحريم ها از سوى اياالت متحده عليه ايران 
كه از تاريخ12ام ارديبهشت اجرايى خواهد شد، به 
عوامل قبلى كه موجب كمبود ذخاير نفت خام در 
درجات سنگين و متوسط بوده اند، اضافه شده و 
باعث افزايش قيمت اين نوع نفت در بازار هاى جهانى 
و به وجود آمدن وضعيتى نامشخص بين خريداران و 

فروشندگان شده است.
 تحريم هاى وضع شده بر صادرات نفت خام ايران، 
نفت خام  بر  قبلى واشنگتن  ادامه تحريم هاى  در 

ونزوئال و موانع به وجود آمده در توليدات نفتى آنگوال 
كه يكى ديگر از توليدكنندگان اصلى نفت سنگين 
در دنيا است، منجر به كمبود منابع اين نوع نفت در 
بازار هاى جهانى شده است. نفت خام سنگين در 
ساخت فرآورده هاى پرسودى مثل سوخت هواپيما 

كاربرد دارد. 
پااليشگاه ها همچنين براى توليد سوخت با درصد 
گوگرد پايين، به نفت خام سنگين شيرين كه در 
گذشته به وفور توسط ونزوئال و ايران توليد ميشد 

نياز اساسى دارند.

افزايش قيمت و مشكل در تأمين نفت خام سنگين به 
علت تحريم هاى اياالت متحده عليه ايران و ونزوئال

مقامات اياالت متحده اعالم كرده اند كه عليرغم 
منابع  ايران،  عليه  شده  وضع  جديد  تحريم هاى 
تأمين نفت خام به وفور وجود خواهد داشت، على 
نفت  توليد  چشمگير  افزايش  اثر  در  الخصوص 

فراوانى  اين  بيشتر  اما  متحده.  اياالت  در  شيل 
در منابع كه توسط آمريكا، عربستان سعودى و 
سبك تر  درجات  شامل  مى شود،  تأمين  روسيه 

نفت خام است.
طبق گفته يكى از كارگزاران درياى شمال، قيمت 
انواع سنگين تر نفت خام مانند نفت خام نروژ در 
ماه هاى اخير رو به افزايش بوده است. در طى ماه 
آوريل، قيمت هر بشكه نفت استخراجى از ميدان 
10سنت  حدود  از  نروژ،   Graneگرين نفتى 
بيشتر از قيمت نفت توليد قديم برنت، به 1 دالر 

بيشتر از نفت توليد قديم برنت رسيده است.
شركت  جارى  ماه  در  مختلف،  منابع  اعالم  طبق 
Somo عراق، 2 ميليون بشكه از نفت خام سنگين 
بصره را به قيمت2 دالر باالتر از قيمت رسمى فروش 
OSP، به شركت Unipec چين فروخته است 

كه باالترين قيمت در ماه هاى اخير مى باشد.
كارگزاران همچنين اعالم كرده اند كه قيمت هاى 
تقريبا  (كه  آنگوال  خام  نفت  براى  پيشنهادى 
ايران  براى نفت خام ونزوئال و  جايگزين مناسبى 

است)، به باالترين ميزان خود رسيده است. 
كشور،  اين  دولتى  نفت  شركت  مى شود  گفته 
نوع  سنگين ترين  از  محموله  يك   ،Sonogol
نفت توليدى خود را در هفته گذشته به قيمت هر 
بشكه 2 دالر باالتر از قيمت نفت توليد قديم برنت 
به فروش رسانده، كه 7 دالر از قيمت2 سال پيش 

باالتر است. 
در حالت عادى اين درجه از نفت با تخفيفيك دالر 

يا بيشتر معامله مى شود. 

مقاومت خريدارا
در حالى كه برخى از مشتريان حاضرند تا نفت 
بخرند،  جديد  افزايشيافته  قيمت هاى  با  را  خام 
بسيارى هنوز در برابر آن مقاومت مى كنند. يك 
خريدار در اينباره گفت: ما تا جايى كه بتوانيم در 

برابر اين قيمت ها مقاومت ميكنيم. 

از  آنگوال   Sonogol مشتريان شركت از  برخى 
خريد نفت اين كشور با قيمت هاى جديد سر باز زده 
و باعث شدند اين كشور مجبور شود نفت خود را به 
صورت محموله هاى تحويل آنى به خريداران ديگر 
بفروشد. طبق اعالم منابع مطلع، اين محموله ها به 

سرعت به فروش رفت.
تا حدودى  فروشندگان  و  فعلى خريداران  دوئل 
به اين دليل است كه هنوز ترديد هايى درباره اين 
تا چه ميزان  از تحريم هاى جديد  بعد  ايران  كه 
قادر به ادامه صادرات نفت خود خواهد بود، وجود 
دارد. به خصوص با توجه به مخالفت چين با اين 

تحريم ها.
وزير امور خارجه چين در هفته جارى اعالم كرد 
كه پكن، شكايت رسمى خود را ازاين اقدام اياالت 

متحده، به اين كشور اعالم كرده است.
به  توجهى  چين  كه  دارند  اننظار  تحليلگران 
از  مخصوصاً  باشد،  نداشته  جديد  تحريم هاى 
وارد  چينى  شركت هاى  از  بسيارى  كه  آنجايى 
و  خام  نفت  مشتريان  از  ايران،  نفت  كننده 
نظر  به  و  هستند  نيز  متحده  اياالت  مايع  گاز 
اين  تحريم  به  تمايلى  متحده  اياالت  نمى آيد 

شركت ها داشته باشد.
دارد  احتمال  كه  كرده  اعالم  سوئد   SEBبانك
مخالفت  ابراز  راستاى  در  و  مارس  ماه  در  چين 
خود با فشار هاى اياالت متحده، واردات نفت خام 
به حدود  روز،  در  بشكه  از 600هزار  را  ايران  از 
حال  عين  در  برساند.  روز  در  بشكه  ميليون   1
صادرات ايران به ساير كشور ها نيز مى تواند حدود 

500 هزار بشكه ديگر در روز باشد.
به  سنگين  خام  نفت  فروش  اتفاقى  چنين 
فعل  فروشنده هاى  براى  را  باالتر  قيمت هاى 

سخت تر مى كند.
منبع رويترز در اينباره گفت: تصميم گيرى درباره 
خريد نفت، بعد از آنكه مشخص شود صادرات ايران 

چقدر خواهد بود، ساده تر مى شود.

راه هاى نرفته توسعه محلى و محروميت زدايى

كدام مناطق محرومند؟

چالش قيمت نفت خام سنگين با تحريم هاى اياالت متحده عليه ايران



با گذشت قريب به يكماه از هجوم سيالب به 6 استان 
كشور و نهايتا خروج حجم آب حاصل از بارش ها از استان 
خوزستان، اكنون گويا با مشكل جديدى به نام هجوم ملخ 

ها روبرو هستيم.
بسيار  مراتع  و  مزارع  وجود  دليل  به  خوزستان  جلگه 
به  سيالب  خروج  طبيعى  شرايط  طرفى  از  و  گسترده 
سمت دريا از طريق رودهاى اين استان، شرايط متفاوتى 
با ساير استان هاى كشور دارد و از اين جهت آبگرفتگى 
مدت زمان بيشترى در زمين هاى مسطح و دشت ها باقى 

خواهد ماند.
(صحرايى)  دريايى  ملخ  آفت  خبرها  آخرين  طبق 
آفريقا  صحراى  از  است  ملخ  انواع  مضرترين  از  كه 

و عربستان عبور كرده و از خليج فارس وارد برخى 
بوشهر  و  هرمزگان  جمله  از  ايران  جنوبى  شهرهاى 

شدند.
يا همان سازمان خواروبار  فائو  بود كه  قبل  روز  چند 
جهانى وضعيت ايران را از حالت زرد به نارنجى تغيير 
و  ملخ ها  حمله  كه  است  اين  اقدام  اين  معناى  داد. 
را  بسيارى  باغات  و  مزارع  مى تواند  آن ها  گستردگى 
نابود كند. در حال حاضر 6 استان جنوبى كشور شامل 
و  فارس، هرمزگان، جنوب كرمان  بوشهر،  خوزستان، 

سيستان و بلوچستان درگير معضل ملخ ها شده اند.
فائو، ورود نخستين دسته هاى  اخطار  از  سه روز پس 
ملخ دريايى در هشتم بهمن امسال در منطقه بندرلنگه 

هرمزگان محرز شد. در نيمه اول بهمن ماه سال گذشته 
نيز جهاد كشاورزى هنديجان مشاهده اين آفت را تاييد 

كرد.
اين ملخ ها از نوع صحرايييا دريايى هستند، از خطرناك ترين 
نوع ملخ هستند و با بادهاى مرطوبى كه از شبه جزيره 
عربستان به سمت ايران در جريان است، آمده اند و به 
هرمزگان،  فارس،  بوشهر،  خوزستان،  زراعى  زمين هاى 

جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان حمله كرده اند.
با  وقفه  بدون  ساعت   20 تا  مى تواند6  صحرايى  ملخ 
سرعت وزش باد 12 تا 120 كيلومتر بر ساعت پرواز كند. 
همچنين ارتفاع پرواز دسته هاى ملخ صحرايى از صد تا 
هزار متر گزارش شده كه در روزهاى آفتابى و گرم اين 
ارتفاع افزايش مى يابد. اعداد و ارقام ارائه شده درباره نحوه 
تغذيه ملخ ها و خسارت هايى كه به زمين هاى كشاورزى 

مى زنند نيز در نوع خود جالب توجه است.
هر ملخ صحرايى مى تواند هم وزن خودش يعنى دو گرم در 
روز غذا بخورد. هر كيلومتر مربع از دسته پروازى متراكم 
مى تواند شامل 50 ميليون ملخ باشد كه اين تعداد قادرند 
روزانه 100 تن از پوشش گياهى را از بين ببرند؛ حتى 
گفته شده كه دسته پروازى بسيار بزرگ مى تواند هزار 
كيلومتر مربع را پوشش دهد و قادر است روزانه صدهزار 

تن پوشش گياهى را به مصرف برساند.

دست عربستان در كار است؟!
عباس پاپى زاده، عضو كميسيون كشاورزى مجلس شوراى 
اسالمى روز گذشته درباره احتمال شيطنت عربستان در 
مبارزه  نكردن با ملخ هاى صحرايى گفت: هرچند عربستان 

قوانين  اساس  بر  اما  نمى برد  موضوع  اين  از  منفعتى 
بين المللى بايد همكارى هاى الزم را داشته باشد در غير 
اين صورت متخلف است و ايران بايد در محاكم بين المللى 

از اين كشور شكايت كند.
وى افزود: وزارت جهاد كشاورزى، سازمان محيط زيست 
و وزارت امورخارجه ملزم هستند از طريق سازمان هاى 
تخصصى بين المللى مانند فائو، كشور عربستان را ملزم به 
انجام اقدامات پيشگيرانه براى مبارزه با اين حشرات كنند.
جهادكشاورزى  سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
خوزستان نيز در خصوص حمله ملخ ها به خوزستان اظهار 
كرد: در پنج شهرستان استان خوزستان نيز، آفت ملخ به 
صورت غيرتهاجمى و پراكنده مشاهده شد ولى خسارتى 

به همراه نداشتند.

آغاز حمالت از هنديجان
قاسمى نژاد افزود: نخستين گله هاى ملخ، يازدهم بهمن 
ماه پارسال در هنديجان مشاهده شد و سپس براى مهار 
آلودگى و كاهش خطرات ناشى از اين آفت مهلك اقدام 
هاى مقدماتى انجام شد. با توجه به اينكه هم اكنون نيز 
كشورهاى عراق و كويت از ناحيه آفت ملخ در وضعيت 
زرد قرار دارند احتمال خطر طغيان اين آفت در مناطقى 

از استان خوزستان همچنان وجود دارد.
جهادكشاورزى  سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
خوزستان در ادامه از همه كشاورزان و بهره برداران محلى 
خواست به محض مشاهده اين آفت در مزرعه، به نزديك 
ترين مركز خدمات كشاورزى مراجعه كنند تا نسبت به 

رفع آلودگى اقدام شود.

در كشور عربستان مبارزه مناسبى با آفت ملخ صورت 
نگرفترئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان نيز تلويحا 
به كم كارى عربستان اشاره كرد و گفت: به دليل اين كه 
در كشور يمن و عربستان مديريت و مبارزه مناسبى با 
آفت ملخ صورت نگرفت قبل از عيد شاهد ورود برخى 
دسته هاى و گاهى به صورت انفرادى در برخى استان هاى 
به  توجه  با  تاكنون  خوزستان  استان  اما  بوديم  مرزى 

اقدامات انجام شده شاهد شيوع اين آفت نبود.
تصريح كرد: محصوالت كشاورزى  كيخسرو چنگلوايى 
زيان رسان  عوامل  با  برداشت  و  داشت  دوره كاشت،  در 
متعددى مواجه مى شوند اما يكى از مخرب ترين آفت هايى 
كه به محصوالت كشاورزى حمله مى كنند ملخ است كه 
مى تواند موجوديت كشاورزييك منطقه را از بين ببرد. 
آفت ملخ در استان خوزستان به صورت انفرادى رؤيت شد 

ولى به صورت دسته مهاجم مشاهده نشده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان با اشاره به تشكيل 
ستاد مبارزه با آفت ملخ در كليه شهرستان هاى خوزستان، 
عنوان كرد: 127 اكيپ ردياب در شهرستان هاى مختلف 
تشكيل شد و تصميم گرفته شد كه از كل 6 ميليون و 
400 هزار هكتار اراضى خوزستان مراقبت شود و تاكنون 

براى600 هزار هكتار از اراضى رديابى صورت گرفت.
بر اساس آنچه در اسناد و گزارش ها موجود است، پيش از 
اين نيز ملخ ها در دو بازه زمانى حمالت گسترده به ايران 
داشته اند. اين اتفاق يك بار در سال 1340 و يك بار ديگر 
در سال 1342 روى داده است. هجوم ملخ ها در سال 
1340 بيش از دو ميليون و 500 هزار هكتار از زمين هاى 

كشاورزى را درگير خود كرد./تابانيوز

وقوع سيل در خوزستان، خرابى ها را به شكل ديگرى در شهرهاى غرب 
و جنوب غرب اين استان رقم زد تا مشخص شود همچنان پاى «اقدامات 
پيشگيرانه» در چنين شرايطى مى لنگد؛ موضوعى كه بايد براى آن تدبير 
كرد.آغاز سال جديد در كشور با وقوع سيل در بيشتر استان ها همراه شد. 
سيلى كه به خوزستان هم رسيد؛ استان خوزستان را از نظر پستى و بلندى 
مى توان به دو منطقه كوهستانى و جلگه اى تقسيم كرد. با نگاه به اين شرايط 
اقليمى بايد گفت بخش جلگه اى خوزستان تحت تأثير سيلى قرار گرفت كه 
عالوه بر ميزان باالى بارندگى در استان، ناشى از بارندگى هاى استان هاى 
باالدست بود و وسعت خرابى ها را به شكل ديگرى در شهرهاى غرب و جنوب 
غرب خوزستان رقم زد.با آغاز بارندگى هاى شديد و وقوع سيل در خوزستانى 
كه طى سال هاى گذشته همواره از حاكم بودن شرايط خشك سالى بر آن 
سخن به ميان مى آمد، نظرات مختلفى در خصوص علت شرايط جديد اين 
استان مطرح شد.با انتشار نامه اى از سوى مديرعامل وقت سازمان آب و 
برق خوزستان به تاريخ24 تيرماه سال گذشته خطاب به استاندار مبنى بر 
پيش بينى بارش ها و وضعيت سدهاى استان تا دى ماه همان سال، نقدها 
بيش ازپيش متوجه اين سازمان شد چراكه طبق اين نامه براى سد دز از 
تاريخ10 آذر تا10 دى پيش بينى باران و آبدهى بسيار خشك شده بود. 
همچنين شرايط در همين مقطع زمانى براى سدهاى كارون عليا و كارون 
بزرگ خشك ماليم و خشك شديد پيش بينى و براى ديگر سدهاى استان 

نيز شرايط به همين شكل به ثبت رسيده بود.
سخنان پرويز فتاح، رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) به عنوان سخنران 
پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران در تاريخ30 فروردين سال جارى نيز 
موج جديدى از نقدها را در پى داشت. وزير نيروى دولت هشتم در سخنرانى 
پيش از نماز جمعه گفته بود: «من به عنوان كسى كه متخصص آب است 
و مدتى هم وزير نيرو بوده مى دانم كه مى شد اين حادثه در خوزستان رخ 

ندهد. حتماً پيش بينى ها در مديريت مخازن سدها اشكال داشته است.»
عدم توانايى در پيش بينى بارش هاى سيل آسا، عدم برنامه ريزى و مديريت 
صحيح سدهاى استان، عدم اليروبى سدها و رودخانه ها، ساخت وساز در 
حريم رودخانه ها تنها بخشى از نقدهاى مطرح شده طى روزهاى اخير است.

هشدارهايى كه داده شد
اولين نقد مطرح شده در سيل خوزستان، عدم اقدام به موقع هواشناسى استان 
در پيش بينى هاى بارندگى بود. موضوعى كه مديركل هواشناسى خوزستان 
در گفتگو با خبرنگار مهر در توضيح آن مى گويد: پيش بينى هاى سطحى از 
سوى مركز اقليم شناسى سازمان هواشناسى در مشهد براى كل كشور و 
آسياى ميانه انجام مى شود. اين مركز هر ماه براى سه ماه آينده پيش بينى 
مدل هاى  با  پيش بينى هاى سطحى  داشت  توجه  بايد  اما  مى كند  صادر 

پيش بينى كوتاه مدت متفاوت هستند چون درصد خطاى بااليى دارند.
محمد سبزه زارى مى افزايد: در پيش بينى هاى سطحى، پيش بينى سيل داده 
نمى شود و حالت بارش ها به صورت نرمال و غير نرمال در مناطق اعالم خواهد شد. 
مركز اقليم شناسى سازمان هواشناسى در بهمن ماه سال 97 پيش بينى كرد طى 
سه ماه اسفند، فروردين و ارديبهشت بارش ها نرمال است اما در اسفند از سوى اين 

مركز اعالم شد بارش ها در منطقه جنوب غرب كشور باالتر از نرمال خواهد بود.
اولين هشدار

وى ادامه مى دهد: مدل هاى هواشناسى از 15 روز قبل قابل پيش بينى هستند 

اما به دليل تغيير مدل ها و امكان بروز خطا، پيش بينى ها و اخطاريه هاى 
هواشناسى به طورمعمول و رسمى72 ساعت قبل از وقوع اعالم مى شوند.

مديركل هواشناسى خوزستان مى گويد: در تاريخ20 اسفند 97 و 15 روز 
قبل از ورود دو سامانه بارشى به خوزستان، در جلسه شوراى آب و برق استان 
در محل ساختمان مديريت بحران استاندارى اولين هشدار جدى در خصوص 

بارش هاى شديد و وقوع سيل از سوى اداره كل هواشناسى استان داده شد.
سبزه زارى تأكيد مى كند: در خصوص سامانه هاى بسيار قوى، پيش بينى ها 
از 15 روز قبل مشخص مى شوند و به اين ترتيب هشدارهاى الزم در جلسات 
رسمى مديريت بحران داده مى شود. اولين پيش بينى ما براى ورود سامانه 
بارشى پنج فروردين بود كه اتفاق افتاد. عالوه بر اين در فاصله يكم تا پنجم 

فروردين دو اخطاريه هواشناسى نيز صادر شد.

بارندگى ها ارتباطى به بارور كردن ابرها ندارد
سيالب اخير در كشور به ويژه در استان خوزستان اظهارنظرهاى كارشناسى 
بارور  همچون  اظهارنظرهايى  داشت.  پى  در  را  زيادى  غيركارشناسى  و 
كردن ابرها كه پرويز كردوانى، جغرافيدان، استاد دانشگاه تهران و پدر كوير 
شناسى ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در اين خصوص اذعان مى كند كه 
اخير  ندارند.بارندگى هاى  ابرها  بارور كردن  با  ارتباطى  اخير  بارندگى هاى 
در كشور و حتييخبندانى كه برخى استان ها در حال حاضر با آن مواجه 
شده اند، نتيجه گرم شدن زمين است وى مى گويد: بارندگى هاى اخير در 
كشور و حتييخبندانى كه برخى استان ها در حال حاضر با آن مواجه شده اند، 
نتيجه گرم شدن زمين است.كردوانى تأكيد مى كند: بارندگى هاى اخير هيچ 
ارتباطى با باور كردن ابرها ندارد. با افزايش دماى زمين، رطوبت در آسمان 
به شكل كيسه هاى هوايى پديدار مى شوند و با سرد شدن هوا شاهد بارندگى 
خواهيم بود ازاين رو بايد گفت بارندگى ها به شدت بى نظم شده اند. گرم شدن 
كره زمين منجر به كاهش بارش برف شده و تنها در ارتفاعات شاهد بارش 

برف هستيم.

مسئوالن بايد توجه مى كردند
پدر علم كوير شناسى ايران مى گويد: مسئوالن بايد به اين بى نظمى در 
درست  عملكرد  در صورت  بارندگى ها  اين  و  مى كردند  توجه  بارندگى ها 
مسئوالن، نعمتى بزرگ براى كشور بود و بسيارى از مشكالت كم آبى را رفع 
مى كرد.وى تأكيد دارد: بعد از سال ها خشك سالى، سازمان هواشناسى كشور 
اعالم بارندگى شديد داشت و مسئوالن بايد از اين فرصت استفاده مى كردند 
و نمى گذاشتند شهرهايى مثل اهواز و ديگر شهرهاى پايين دست خوزستان 

دچار مشكل شوند.

سفره هاى زيرزمينى سيراب نشد
كردوانى مى افزايد: بارندگى هاى اخير محاسنى در حوزه كشت ديم، مراتع، 
جارى شدن چشمه ها، احيا شدن تاالب ها و درياچه ها داشت اما خرابى هاى 
زيادى به وجود آورد. اين بارندگى ها شرايط آبى را بيش از گذشته بدتر كرد 
چراكه يك هزار و 600 رشته قنات و 200 چاه كشور در پى اين بارندگى ها 
نابود شد.وى مى افزايد: سيالب اخير گل والى پنج استان را وارد خوزستان 
كرده است در نتيجه سدها نيز با رسوب ِگل مواجه شده اند. وزارت نيرو 
پنج سال پيش براى سد دز اعالم كرد از 202 متر ارتفاع سد، 85 متر 
آن رسوب است و بدون ترديد بعدازاين سيالب اين سد با رسوب ِگل 
بيشترى مواجه شد. افزايش رسوب باعث مى شود ظرفيت ذخيره سازى 
آب كمتر و با بارندگى هاى بعدى به منظور جلوگيرى از ورود آسيب به 
ايران  شناسى  كوير  علم  شود.پدر  باز  بيشتر  سد  دريچه خروجى  سد، 
مى گويد: كشور از 320 دشت بهره مند است اما متأسفانه در بيشتر اين 
دشت ها با حفر چاه، سطح آب پايين رفت و دشت ها نشست كردند ازاين رو 

بارندگى هاى اخير منجر به سيراب شدن سفره هاى زيرزمينى نشد.

اقداماتى كه صورت نگرفت
و كرخه  پايين دست سدهاى دز  و  باالدست  كردوانى عنوان مى كند: در 
درصورتى كه مديريت صحيحى صورت مى گرفت،يك قطره آب در خوزستان 
هدر نمى رفت. در باالدست سدها بايد به درستى آبخيزدارى صورت مى گرفت 
اما آبخيزدارى هاى صورت گرفته مربوط به سال هاى گذشته است و تمام 
اقدامات مثل ايجاد جوى ها و جنگل كارى كه در اين حوزه انجام داده بودند، 
طى اين سال ها از بين رفته است.وى ادامه مى دهد: عالوه بر اين وزارت نيرو 
بايد در پايين دست آبخيزدارى ها و پيش از سدهاى اصلى، سدهاى ذخيره اى 
و رسوب گير احداث كند. بعدازاين اقدامات، بايد در سدهاى اصلى شستشوى 
هيدروليك انجام شود تا عمر رسوب ها افزايش پيدا نكند. در پايين دست 
بر ساخت سد  بايد عالوه  وارد مى شود،  ابتداى دشت كه آب  نيز  سدها 
انحرافى-تنظيمييا شبكه آبيارى مدرن، سيستم تغذيه مصنوعى سفره هاى 
زيرزمينى با آب سد ايجاد كرد.پدر علم كوير شناسى ايران اظهار مى كند: 
دليل اينكه سفره هاى زيرزمينى مصنوعى از سوى وزارت نيرو ايجاد نمى شود 
اين است كه اين وزارتخانه از ساخت اين سفره ها درآمدى نخواهد داشت اما 

با احداث سد و فروش آب به كشاورزان و مردم شهر درآمدزايى دارد.

كشور همچنان در شرايط خشكسالى است
كردوانى تأكيد دارد: بارندگى هاى اخير نشانه عبور از مرحله خشك سالى 
و ورود به مرحله ترسالى نيست. اين بارش هايى كه اخيراً در ايران رخ داده 
اتفاقى بوده و تا زمانى كه كره زمين گرم است ما در خشك سالى هستيم 
و نبايد با اين بارش ها تصور كرد كه خشك سالى تمام و آب وهواى ايران 
مرطوب شده است؛ ايران همچنان در شرايط كم آبى و خشك سالى خواهد 
بود.وى مى افزايد: خانه هايى كه در بستر رودخانه ها ساخته شده اند بايد حتماً 
تخليه شوند چون بى نظمى بارندگى ها همچنان ادامه دارد و شرايط قابل 
پيش بينى نيست و ممكن است اين خانه ها در بارندگى ها و سيالب هاى 

بعدى به صورت كامل تخريب شوند.

آبراه ها در خوزستان دستكارى شده اند
يكى ديگر از نقدهاى مطرح شده در سيالب اخير خوزستان به ويژه در مقطع 
اهواز، عدم اليروبى رودخانه كارون و ساخت وسازهاى صورت گرفته در بستر 
اين رودخانه است. موضوعى كه به زبان ساده تر به عنوان دست كارى كردن 

آبراه هاى استان به ويژه رودخانه كارون مطرح مى شود.
آبراه ها در خوزستان دستكارى شده و شكل تاريخى خود را ندارند و دچار 
تغيير شده اند عضو هيأت علمى دانشكده امور آب دانشگاه شهيد چمران اهواز 
نيز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت بروز سيالب در خوزستان 
و درگير شدن بيشتر شهرهاى استان با آن مى گويد: هر اتفاق بارشى در 
استان هاى باالدست وارد رودخانه هاى دز، كرخه، كارون و جراحى شده و در 
نهايت به خوزستان مى رسد و بعدازآن وارد مجراهايى مثل هورالعظيم، تاالب 

شادگان، اروندرود و يا خليج فارس مى شود.
مهدى قمشى ادامه مى دهد: حسن اين روند اين است كه وقتى بارشى 
در باالدست اتفاق مى افتد، در استان خوزستان مى توانيم تمهيدات الزم 
براى سيالب هاى احتمالى را داشته باشيم اما بايد توجه داشت كه آبراه ها 
در خوزستان دستكارى شده و شكل تاريخى خود را ندارند و دچار تغيير 
شده اند. به طور مثال در گذشته از مقطع رودخانه كارون در اهواز دبى پنج 
هزار مترمكعب بر ثانيه عبور كرده و هيچ اتفاقى رخ نداده است اما در حال 
حاضر كشش دبى رودخانه كارون در مقطع اهواز بيشتر از سه هزار مترمكعب 

بر ثانيه نيست و اين نشان از تغيير شكل رودخانه دارد.
وى عنوان مى كند: رودخانه كرخه نيز دچار دست كارى شد و پرورش 
به همين دليل  قرار گرفت  ماهى و زمين هاى كشاورزى در مسير آن 
به  اآلن  بود  ثانيه  بر  مترمكعب  هزار  رودخانه،  اين  در  كه  آب  كشش 
امور  دانشكده  هيئت علمى  است.عضو  رسيده  ثانيه  بر  مترمكعب   500

نيز دخل  باالدست  ادامه مى دهد: در  اهواز  آب دانشگاه شهيد چمران 
بلوط،  جنگل هاى  دادن  دست  از  مثل  محيط زيست  در  تصرف هايى  و 
جاده سازى و توسعه زمين هاى كشاورزى شكل گرفته است و اين امر 
منابع  مى رود جذب  انتظار  كه  به گونه اى  باالدست  در  آب  شده  باعث 
بارش ها  كرده،  پيدا  كاهش  گياهى  پوشش  چون  و  نشود  زيرزمينى 

به صورت روان آب جريان پيدا مى كنند.

گذر سيالب در خوزستان تضعيف شده است
قمشى عنوان مى كند: عالوه بر آن به دليل اينكه در بيشتر طول مسير 
پوشش گياهى وجود ندارد، روان آب ها رسوب زمين را با خود به پايين دست 
آورده و مشكل مضاعفى را ايجاد مى كند. بايد توجه داشت بيشتر از مقدار آبى 
كه در كشور از دست داديم، خاك به دليل شسته شدن توسط روان آب ها 
از بين رفته است و توليد خاك زمان خيلى زيادى الزم دارد.وى تأكيد دارد: 
گذر سيالب در خوزستان تضعيف شده است. در گذشته سيالب برهايى در 
حوزه كارون و كرخه وجود داشت كه اگر توان رودخانه ها براى گذر سيالب كم 
مى شد، آب از طريق اين سيالب برها به هورالعظيم، تاالب شادگان و ديگر مسيرها 

راه پيدا مى كرد اما اين سيالب برها در گذر زمان دچار تغيير و كور شدند.

نگران پايدارى سدها نباشيد
وى در خصوص پايدارى سدهاى استان خوزستان مى گويد: پايدارى سدهاى 
استان موضوعى است كه براى مردم ايجاد نگرانى كرد. تاريخ تكنولوژى 
ساختن سدهاى بزرگ و هواپيماى مسافربرى تقريباً هم زمان است. يعنى 
تقريباً از 100 سال پيش رشد صنعت هوافضا آغاز شد و عمر سدهاى بزرگ 
در دنيا نيز تقريباً به همين ميزان است. در مقام مقايسه تعداد سانحه هاى 
هوايى را با تعداد حوادث رخ داده براى سدها، بايد گفت تعداد اتفاق هايى كه 
براى سدهاى بزرگ دنيا اتفاق افتاده يك پنجاهم سوانحى است كه براى 
هواپيماها اتفاق افتاده است.قمشى اظهار مى كند: در كشور ما تاكنون هيچ 
سانحه و اتفاقى در سدها رخ نداده است. سيل ها احتمال ايجاد اتفاق براى 
سدها را بيشتر مى كنند ولى اين احتمال آن قدر كم است كه مى توان با 

آرامش به اين موضوع و پايدارى سدهاى كشور و استان فكر كرد.
وى تأكيد مى كند: سدها از ابزار دقيق برخوردار هستند و خيلى پيش تر از 
وقوع هرگونه حادثه اى مثل شكستن سد، ابزار دقيق هشدار الزم را مى دهد 
و با اين هشدار مسئوالن نسبت به رفع مشكل اقدام مى كنند. درصورتى كه 
امكان رفع مشكل وجود نداشته باشد، شرايط آورد سدها با خروجى آن ها را 

هم تراز مى كنند تا مشكلى براى سدها رخ ندهد.

رهاسازى آب براى كشاورزى بدون توجه به حجم استراتژيك سدها
يكى از نكاتى كه پس از نقد به عدم پيش بينى هاى به موقع در خصوص ورود 
سامانه بارش هاى سيل آسا در خوزستان مورداشاره منتقدان قرار گرفت، عدم 
رهاسازى آب از سدها در تابستان و جلوگيرى از كشت تابستانه در استان بود. 
موضوعى كه مدير دفتر برنامه ريزى منابع آب سازمان آب و برق خوزستان 
در توضيح آن به خبرنگار مهر مى گويد: آغاز هر سال آبى از مهرماه است. 
در پاسخ به اينكه عنوان مى شود اگر رهاسازى آب براى كشاورزان خوزستان 
در تابستان انجام مى شد در سيل اخير دچار مشكل نمى شديم، بايد گفت 

تصميم گيرى در اين خصوص مربوط به سال آبى گذشته است.

بحران هاى ناتمام جنوبى ها   

ملخ ، آفت جديد خوزستانى ها !

«پاِى لنگ» اقدامات پيشگيرانه در سيلى كه خوزستان را ُشست
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