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 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
از موافقت مقام معظم رهب��ري با اطالق عنوان »ش��هيد خدمت« به 

آتش نشانان حادثه پالسكو خبر داد. 
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اخيراً دو بخشنامه صادر كرديم 
كه دانش آموزان  حضوري به مدرسه بيايند، گفت: القاي اين موضوع كه 
حضور در مدرسه اختياري است، برداشتي است كه برخي افراد دارند. 

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: شهرداري تعهد داده است براي 
5 هزار معتاد متجاهر سرپناه ايجاد كند. 

بر اس��اس نظر س��نجي يك مؤسس��ه در ش��هر تهران، 61/1 درصد 
پاس��خگويان اعالم كرده اند كه در صورت برابر بودن قيمت محصول 

مشابه ايراني و خارجي، محصول ايراني را انتخاب مي كنند. 

»مشاور خانواده« طرح معاونت زنان 
براي همراهي زوج هاي جوان 

در 4 سال نخست زندگي
»مشاور خانواده« چيزي ش�بيه به »پزشك خانواده«؛ اين طرحي 
اس�ت كه معاونت زنان و خان�واده رئيس جمهور در نظ�ر دارد در 
راس�تاي آس�يب زدايي از حوزه زنان و خانواده اجرايي كند. اين 
مش�اوران خانواده بناس�ت ب�راي پيش�گيري از وق�وع طالق از 
ابتداي ازدواج تا چهار س�الگي آن، يعني سال هايي كه بيشترين 
مي�زان ط�الق در آن اتف�اق مي افتد، زوجي�ن را همراه�ي كنند 
تا زوج هاي جوان ب�ا عبور از س�ال هاي حس�اس آغازين زندگي 
مشترك به دعاي خير به پاي هم پير ش�دن برسند و فرد نشوند. 
روز گذشته انسيه خزعلي، معاون زنان وخانواده رئيس جمهور در نشستي 
به مناس��بت هفته زن و خانواده به ميان خبرنگاران آمد تا ضمن اعالم 
برنامه هاي اين معاونت در هفته زن و خانواده به س��ؤاالت خبرنگاران 
در اين رابطه پاسخ دهد. خزعلي در اين نشست از رونمايي طرح جامع 
توانمند س��ازي و آس��يب زدايي از حوزه زن و خانواده خبر داد. وي در 
توضيح اين طرح گفت: »بررسي آسيب هاي متوجه زنان در دستور كار 
معاونت امور زنان قرار دارد از جمله اين آسيب ها اعتياد، خودكشي، فرار 
از خانه و طالق است كه مشخصا مورد توجه ما است. براي طالق برنامه 
مدوني داريم كه در خصوص اعتبارات آن، اعتباراتي براي سال 1۴۰1 در 
نظر گرفته مي شود و برنامه ما اين است كه »مشاوره خانواده« از ابتداي 
زندگي زوجين تا چهار سال اول زندگي كه طبق آمار اغلب طالق ها در 

اين سال ها رخ مي دهد، براي زوجين در نظر گرفته شود.«
به گفته خزعلي، سعي اين معاونت در دولت س��يزدهم بر آن بوده كه 
بتواند مسائل مختلف حوزه زنان از جمله ارتقای جايگاه حقوقي زن و 
خانواده، كاهش آسيب هاي اجتماعي با تمركز بر مناطق محروم به طور 
خاص براي زنان، اشتغال فارغ التحصيالن، ارتقای بهداشت و سالمت 
زنان، جذب اعتبارات بين دستگاهي براي انجام فعاليت هاي مربوطه 
را پيگيري كند.   معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري، درباره 
برنامه هاي اين معاونت پيرامون نامگذاري خيابان ها به نام زنان شهيده 
در دفاع مقدس بيان كرد: » ما از شهرداري تقاضا كرديم تا اين كار صورت 
گيرد، همچنين اميد است كارهاي تصويري بيشتري در مورد زنان آزاده 
و شهيده بيشتر از قبل مورد توجه واقع شود، ضمن آنكه اولويت ما زنان 
آسيب ديده، بدسرپرس��ت خانوار و بي سرپرست است تا مشكالت اين 
قشر از زنان رفع شود،بنابراين نشست هاي مختلفي با صاحبنظران براي 

ارائه راهكارهاي مختلف برگزار كرديم.«
خزعلي درباره حذف معاونت زنان رياس��ت جمهوري از ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگ��ي  افزود: »اين موض��وع هنوز قطعي نشده اس��ت و البته 
پيش��نهاداتي در اين زمينه مطرح مي شود كه قطعيت آن از سوي دفتر 
مقام معظم رهبري بايد صورت گيرد، اما آنچه از ايشان مي شناسيم چنين 
اتفاقي نخواهد افتاد.« معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره 
به ديدار خوب با مراجع عظام تقليد در قم  تأكيد كرد: »در اين نشست ها 
قرار شد شورايي براي امور زنان تشكيل داده تا موضوعات فقهي و احكام 
فقهي به صورت روزآمد مطرح شود، همچنين با رئيس قوه قضائيه براي 
داشتن تسهيالت خوب به زنان و خانواده هايشان جلساتي داشتيم كه 
اميد است منجر به حوادث خوب و تصميمات مناسب و سازنده شود.« وي 
درباره حذف بودجه قانون جمعيت و خانواده  گفت: » تمام تالش ما رفع 
مشكالت بودجه اي است، اما در اين خصوص تصميمات خوبي اتخاذ شده 
و خانواده ها از اين بابت نگراني نداشته باشند.« به گفته خزعلي حضور 
زنان در ورزش��گاه ها موضوع حضور زنان در ورزش��گاه، پس از تصويب 

شوراي امنيت ملي از سوي سخنگوي دولت اعالم خواهد شد. 

حسین سروقامت

قديمي ترها! دست مريزاد  كه به ما ياد داديد با حيوانات مهربان 
باش�يم، كارهاي ش�خصي را خودمان انجام دهيم، شكرگزار 

سالمتي خويش باشيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »تفكر خالق« بلديم؟!
تاكنون به تفكر عميق، انتقادي و پرسش برانگيز انديشيده يا 

مسائل را نه آنگونه كه ديگران حل مي كنند، حل كرده ايم؟
بلديم به س�ؤاالت ديگ�ران به نحوي ك�ه آنان را به س�ؤاالت 

جديدتري برساند، پاسخ دهيم؟
از توانايي توليد س�ريع ايده، انعطاف پذيري، اس�تقالل رأي و 

اعتماد به نفس كافي برخورداريم؟
بلديم براي داستان ها، فيلم ها يا پروژه هاي »Open End« پايان 

مناسبي طراحي كنيم؟
مي توانيم به راحتي از تهديدها، فرصت بسازيم؟ 

ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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جوالن قاچاق فروش ها 
پشت ديوارهاي مدرسه دخترانه

فصيحي از تهران: هنرستان دخترانه كوثر، ابتداي بلوار قيام و در تقاطع 
خيابان 17 ش��هريور واقع شده است. مدت هاست پش��ت ديوارهاي اين 
هنرستان به محلي امن براي قاچاق فروش��ان، كارتن خواب ها و سارقان 
تبديل شده است. دانش آموزان هر روز هنگام آمد و شد به مدرسه بايد شاهد 
جوالن اين افراد در محل باشند. ش��هرداري با ايجاد دو سازه در دو سوي 
اين مدرسه امنيت بيشتري براي اين دسته از افراد فراهم كرده به طوري 
كه عده اي همواره در آن مشغول تزريق يا مصرف مواد هستند. شهرداري 
منطقه 12، پليس و آموزش و پرورش هيچ كدام براي رفع اين آس��يب به 
خودشان زحمت نمي دهند. مشخص نيست كه چه كسي پاسخگو است!

پايان النضال
سركرده گروهك تروريستي كه رژه اهواز را

 به خون كشيد، پاي ميز محاكمه رفت
نخس�تين جلس�ه دادگاه س�ركرده گروه�ك تروريس�تي 
»حرك�ه النض�ال« دي�روز برگ�زار ش�د. اي�ن گروه�ك س�ابقه 
16 س�ال ت�رور و بمب گ�ذاري دارد ك�ه مش�هورترين آنها هدف 
ق�راردادن مراس�م رژه نيروهاي مس�لح اه�واز در 31 ش�هريور 
س�ال ۹۷ ب�ود. اي�ن گروهك ب�ا حمايت عربس�تان يك ش�بكه 
تلويزيون�ي در اروپ�ا داش�ت ك�ه آم�وزش رس�مي فعالي�ت با 
اس�لحه علي�ه جمه�وري اس�المي ه�م از برنامه ه�اي آن ب�ود. 

دادگاه رس��يدگي به پرونده »حبيب فرج اهلل چعب« ملقب به »حبيب 
اسيود«، سركرده گروهك تروريس��تي »حركه النضال« در شعبه 26 
دادگاه انقالب اس��المي به رياست قاضي افش��اري برگزار شد. در اين 

جلسه وكالي متهم و تعدادي از خانواده هاي شهدا حاضر بودند. 
 تحويل ندادن تروريست ها با وجود صدور اعالن قرمز

 در ابتداي جلسه، حجت االسالم قاضي افشاري با بيان اينكه تشريفات 
مقدماتي دادگاه در راس��تاي اجراي مفاد قانون آيين دادرسي كيفري 
اجرا مي شود، از نماينده دادستان خواست براي قرائت كيفرخواست در 

جايگاه حاضر شود. 
نماينده دادستان هم با اش��اره به كيفرخواس��ت متهم گفت: حبيب 
فرج اهلل چعب، معروف به ابوعزيز و ابو احمد متولد سال 1۳52 شاغل 
در اداره كار سوئد، ساكن اين كشور و داراي سابقه كيفري است. طبق 
تحقيق وزارت اطالعات و اقارير متهم، وي به افساد في االرض از طريق 
تشكيل، اداره و س��ركردگي گروهك حركه النضال و اجراي عمليات 

تروريستي متهم است. 
امين وزيري با اش��اره به عمليات هاي تروريس��تي اي��ن متهم گفت: 
بمب گذاري در فرمانداري اهواز در س��ال ۸۴، بمب گذاري در سازمان 
برنامه  و بودجه خوزستان در سال ۸۴، عمليات بمب گذاري اداره مسكن 
و شهرسازي اهواز در سال ۸۴ ، بمب گذاري در اداره محيط زيست اهواز، 
بمب گذاري در خطوط انتقال نفت خوزس��تان، بمب گذاري در محور 
انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، بمب گذاري در فرمانداري دزفول 
و آبادان و برنامه ريزي براي بمب گذاري در دادگس��تري اهواز ازجمله 

اقدامات اين متهم بوده است. 
وي افزود: اين گروهك به  عنوان يك سازمان تروريستي در سال 1۳7۸ 
به سركردگي حبيب لبگان در خوزس��تان تشكيل شد و عمليات هاي 
تروريستي را هم در سال ۸۴ آغاز كرد. اقدامات تروريستي، بمب گذاري، 
جاسوسي و سرقت مسلحانه اين گروهك تاكنون منجر به شهادت 7۴ 

نفر از شهروندان ايراني شده است. 
عوامل اصلي گروهك هم در كشورهاي سوئد، دانمارك و هلند مستقر و 
از حمايت هاي عربستان سعودي بهره مند هستند. با وجود صدور اعالن 
قرمز براي اين افراد، تاكنون اقدام مؤثري از سوي كشورهاي اروپايي و 

سعودي براي تحويل سران گروهك صورت نگرفته است. 
 كشف 100 چاشني انفجاري

نماينده دادستان گفت: طي س��ال هاي اخير فرماندهان گروهك بين 
كشورهاي اروپايي و عربستان س��عودي در رفت وآمد بوده اند. اهداف 
تروريس��تي گروهك حركه النضال را شهروندان عادي از جمله زنان و 
كودكان تشكيل مي دهند. گروهك تروريستي مزبور در يكي از اقدامات 
خود در ۳1 شهريور سال ۹7 با همكاري س��اير گروه هاي تروريستي، 
مراسم رژه نيروهاي مس��لح را مورد هدف قرار داد و 25 نفر را شهيد و 

7۰ نفر را مجروح كردند. 
وزيري افزود: گروهك حركه النضال ضمن ارتباط با ساير گروهك هاي 
تروريستي، اقدامات آنها را تأييد و ائتالف با ساير گروهك ها را در دستور 
كار خود قرار داده است. حبيب نبگان رسماً همكاري با گروهك هايي 
از جمله جيش العدل )گروهكي كه عبدالمالك ريگي سركرده آن بود( 
را اعالم و اين گروهك ها را دوس��تان خود معرفي كرده است. براساس 
توافقي بين اين دو گروهك، تعدادي از سران حركه النضال به منظور 
آموزش نظامي و ساخت بمب عازم سوريه و شمال عراق شدند. در ادامه 
1۰۰ چاشني انفجاري بمب را هم داخل كش��ور تحويل گرفتند كه با 
عمليات اطالعاتي س��ربازان گمنام امام زمان )عج( با شكست مواجه 
شدند. همچنين سخنگوي جيش العدل در مصاحبه با رسانه هاي رسمي 

همكاري با گروهك حركه النضال را تأييد كرده است. 
 حمله به انبار غله و حقوق كاركنان

نماينده دادس��تان به تعدادي از عمليات هاي تروريستي اين گروهك 
اشاره كرد و گفت: انجام عمليات بمب گذاري در فرمانداري هاي آبادان 
و دزفول، بمب گذاري در خطوط نفت و گاز، اقدام ايذايي عليه پاسگاه ها 
و خودروهاي ني��روي انتظامي، حمله به اتوبوس خانواده هاي ش��هدا 
در راهيان نور، حمله مسلحانه به منازل ش��هروندان و ترور آنها، اقدام 
تروريستي ۳1 شهريور 1۳۹7 و به آتش كشيدن بانك ها و دستگاه هاي 

خودپرداز از ديگر اقدامات تروريستي اين گروهك بوده است. 
وزيري گفت: گروهك تروريستي محي الدين آل ناصر، وابسته به حركه 
النضال هم براي بقاي خود از هيچ اقدامي چشم پوشي نمي كرد و براي 
تأمين هزينه هاي خود به سرقت هاي مسلحانه از بانك ها و مؤسسات 

مالي خصوصي پرداخت. 
 سرقت مس��لحانه از بانك تجارت منطقه ش��مس آباد دزفول، سرقت 
مسلحانه از شركت خصوصي پتروشيمي ماهشهر، سرقت مسلحانه از 
بانك صادرات بندر امام، سرقت گندم از انبارهاي غله شهرستان هاي 
شوشتر و شوش، طراحي و برنامه ريزي جهت سرقت مسلحانه حقوق 
كاركنان شهرستان شوش��تر و سرقت مس��لحانه بانك صادرات اهواز 

نمونه اي از فعاليت اين گروهك است. 
 از 150 كيلو تي  ان تي تا شبكه تلويزيوني در دانمارك

وي درباره تجهيزات كشف ش��ده از اين گروهك تروريستي هم گفت: 
15۰ كيلوگرم مواد منفجره TNT، بمب س��اعتي آماده انفجار، بمب 
دست ساز، اسلحه كالش تاشو، اسلحه كلت، دوربين اسلحه، آرپي جي و 
خمپاره انداز، ريموت كنترل از راه دور بمب، تعدادي سوئيچ فعال كننده 
بمب، مواد ش��يميايي و اكليل مورداستفاده در س��اخت بمب، البسه 
نظامي، تلفن ماهواره اي براي برقراري تماس با عناصر خارج از كشور از 

جمله مهماتي است كه از عناصر اين گروهك كشف  شده است. 
نماينده دادستان ادامه داد: اين گروهك تروريستي در راستاي ترويج 
خشونت و ايجاد تفرقه قومي در سال ۹6 با حمايت عربستان سعودي 
اقدام به ايجاد ش��بكه تلويزيوني در دانمارك مي كند. تبليغ گسترده 
وهابيت و آموزش رسمي نحوه فعاليت با اسلحه عليه جمهوري اسالمي 
ايران، از جمله مواردي است كه در اين تلويزيون به نمايش در مي آمد. 
بعد از دس��تگيري س��ركردگان اين شبكه تروريس��تي در كشورهاي 
دانمارك و هلند، تمامي تجهيزات ش��بكه ماهواره اي اين گروهك به 

دليل حمايت از تروريسم توقيف شد. 
در ادامه جلس��ه دادگاه، فيلم هايي از اقدامات تروريستي اين گروهك 

به نمايش درآمد. 
پس از نمايش اين فيلم ها نماينده دادستان گفت: اعضاي اين گروهك 
ادعا دارند  اقداماتش��ان در راس��تاي تخريب اموال دولتي بوده است. 
سؤال اينجاست كه اگر آنها قصد تخريب اموال دولتي را داشتند، چرا 
زماني اين اقدامات را انجام مي دادند كه شهروندان در آن مراكز بودند؟ 
نمي شود داعيه حمايت از قوميتي را داشت، اما اقدامات خود را عليه آن 
افراد و در جهت حمله به آنها قرار داد. اگر اقدام اين گروهك تروريستي 

عليه مراكز دولتي بوده چرا شهروندان را به شهادت رساندند؟
در ادامه قاضي افشاري ضمن اعالم ختم جلسه رسيدگي  گفت: جلسه 

بعدي در زمان مقتضي برگزار خواهد شد. 

28 اس�تان كش�ورمان زي�ر ب�ارش دانه هاي 
ب�رف س�فيدپوش ش�د. در برخ�ي مناط�ق 
همچ�ون اردبي�ل، بارش ب�رف طي 10 س�ال 
گذشته بي سابقه بوده اس�ت. بارش هاي برف 
و ب�اران در كش�ور هر چن�د خس�ارت هايي 
بر جا گذاش�ته و موج�ب بسته ش�دن برخي 
راه هاي مواصالتي شده اس�ت، اما با س�يراب 
كردن س�دها و تأمين ذخيره سرچشمه هايي 
همچون كوهرنگ، بذر اميدي سپيد را در دل 
مردم نشانده اس�ت. طبق پيش بيني سازمان 
هواشناسي كشور بارش ها تداوم خواهد داشت 
و سامانه بارشي جديدي طي روز پنج شنبه به 
كشور وارد خواهد ش�د كه بارش برف و باران 
را براي پايتخ�ت هم به ارمغ�ان خواهد آورد. 

خشكي زمين و خس��ت آس��مان به دغدغه اين 
روزهاي عموم م��ردم تبديل ش��ده بود. نه فقط 
كشاورزان كه همه، چشم به آس��مان داشتند تا 
ببينند رحمت الهي بر سرش��ان خواهد باريد يا 
خير. حاال با ورود س��امانه هاي بارش��ي به كشور 
اغلب استان هاي كش��ورمان بارش برف و باران را 
تجربه مي كنند و بسياري از استان ها سفيدپوش 
شده است. بارش سنگين برف در استان هاي غربي 
و شمالي همچون گيالن، اردبيل و كردستان البته 
با خسارت هايي هم همراه بوده است. با وجود تمام 
اينها بارش باران و برف موجب شادماني مردم در 
نقاط مختلف كشور شده و سدهاي خالي از آب را 

پر و حتي سرريز كرده است. 

  پيش بيني تداوم بارش ها
ب��ه گفته ص��ادق ضيايي��ان، رئي��س مركز ملي 
پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا 
از اواخر امروز و فردا با نفوذ سامانه بارشي به كشور 
دوباره در ش��مال غرب و غرب كشور، استان هاي 
ساحلي خزر، دامنه هاي جنوبي البرز و دامنه هاي 
زاگرس مركزي بارش خواهيم داشت. روز جمعه 
)اول بهمن ( نيز در شرق درياي خزر و شمال شرق 

كشور بارش رخ خواهد داد. 
رئيس مرك��ز ملي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاطرات وضع هوا افزود: تا فردا در شمال غرب، 
غرب، س��واحل خزر و در دامنه هاي جنوبي البرز 
و روزهاي جمع��ه و ش��نبه )1 و 2 بهمن ( به  جز 
جنوب شرق در ساير مناطق كشور افت محسوس 
دما خواهيم داش��ت.  آن طور كه »كبري رفيعي« 
كارشناس سازمان هواشناسي خبر داده هواي سرد 
در اغلب نقاط كشور ماندگار است و با ادامه فعاليت 
سامانه بارشي براي امروز نيز به غير از پنج استان، 
سيالب، آبگرفتگي معابر و بارش برف و باران براي 

ساير استان هاي كشور پيش بيني مي شود. 
  بارش بي سابقه در برخي شهرها

در برخي مناطق كشور شدت بارش ها بي سابقه 
بوده است. شدت بارش رخ داده در روزهاي اخير در 
سطح استان اردبيل در 1۰ سال گذشته بي سابقه 
بوده به طوري كه ارتفاع برف در برخي از مناطق 
به ۴5 سانتي متر رسيده است. بر اساس اعالم اداره 
كل راهداري استان، راهداران به صورت مستمر 
با برف روبي و نمك پاش��ي سعي دارند مسيرهاي 

مختلف به ويژه گردنه هاي صعب العبور را باز نگه 
دارند و در اين مدت نيروهاي راهداري در 2۴ نقطه 
استان مستقر شده و با 22۰ دستگاه ماشين آالت و 

۴۳۰ نفر نيرو خدمات ارائه مي كنند. 
به غير از راه 15۰ روس��تاي اردبيل كه همچنان 
مسدود اس��ت و به دليل كوالك ش��ديد امكان 
بازگش��ايي آنه��ا وجود ن��دارد، تمام��ی راه هاي 
مواصالتي استان باز اس��ت و هموطنان از طريق 
س��امانه راهداري مي توانن��د در جريان وضعيت 
راه هاي استان قرار گيرند. در آذربايجان غربي نيز 
بارش برف ادامه دارد. به گفته اردالن محمدپور، 
مسئول اداره هواشناسي مهاباد، ارتفاع برف در اين 
شهرستان طي 2۴ ساعت يك شنبه تا دوشنبه به 
۴2سانتي متر رس��يده بود كه طي 1۰سال اخير 

بي سابقه بوده است. 
    ارتف�اع برف در پاوه كرمانش�اه به 2 متر 

مي رسد
ارتفاع برف در گردنه شمش��ير و سرياس به بيش 
از يك متر و در س��ه راهي ش��هدا )ملن��دو( اين 
شهرس��تان به 2 متر رس��يده و باعث قطعي برق 
بخش هايي از اين شهرستان از جمله تعدادي از 
روستاهاي زرده، محالت زرده و شوا در شهر كرند 
و تعدادي از روستاهاي گهواره شد. بارش برف و 
كوالك در كردستان نيز راه ارتباطي 55۰ روستاي 
استان را بس��ته بود. بارش ها در استان گيالن در 
حدي بوده كه در برخي مناطق كوهستاني ارتفاع 
برف به بيش از يك متر و ۳۰سانتيمتر رسيده است.  
راه بيش از 2۰۰روستا در شهرستان هاي سياهكل، 

رودبار، تالش، رضوانشهر، رودسر و املش مسدود 
و برق بيش از ۳۰ روستاي رودبار نيز قطع شده و 
در اين بين ش��ش مادر باردار نيز به ش��هر رودبار 

منتقل شدند. 
  اين بارش ها نشانه تغييرات اقليمي نيست

 اين بارش ه��ا آيا مي تواند نش��انه اي از تغيير در 
اقليم باش��د ؟ زهرا عزيزي، كارشناس تغييرات 
اقليمي س��ازمان محيط زيس��ت در گفت وگو با 
»جوان« با رد اين موضوع كه با توجه به بارش هاي 
اخير اص��اًل نمي ت��وان ظهور تغيي��رات اقليمي 
جديدي را براي كشور در نظر گرفت، مي گويد: 
»ما به خاطر بارش ه��اي اخير نمي توانيم درباره 
تغييرات اقليمي قضاوت كنيم. تمامي بارش هاي 
قابل مالحظه امسال در فصل خودش بوده و هيچ 
بارش مهمي در خارج از فصل نداشتيم كه آن را 

به تغييرات آب و هوايي نسبت دهيم.«
عزي��زي مي افزايد: »ميزان س��رما و بارش هايي 
كه م��ا در ح��ال حاضر داري��م، كام��اًل طبيعي 
اس��ت. تغيي��رات آب و هوايي زماني اس��ت كه 
مثاًل در زمستان هيچ بارش��ي نداشته باشيم يا 
خارج از زمس��تان بارش هاي قابل توجه داشته 
باش��يم. از نظر سامانه هاي بارش��ي ما سال هاي 
پر بارش و س��ال هاي كم بارش داريم. امس��ال 
طبق تم��ام الگوهاي هواشناس��ي ما پيش بيني 
ترس��الي داش��تيم. بارش ها تا كن��ون مطابق با 
همين پيش بيني ها پيش رفته اس��ت. در برخي 
موارد باالتر از نرمال بارش داش��ته ايم، ولي همه 

اين موارد پيش بيني شده بود.«

ايران با برف  نفس تازه  کرد
زهرا چيذري 
  گفت وگو

علیرضا سزاوار

زهرا چیذري 

بحران»فرونشست«اينباراززبانقاضيالقضات
»جوان« در يك سال 

گذشته گزارش هاي   قضایی
متعددي راجع به اهميت مس�ئله منابع آبي و 
ارضي كشور نوشته است. فرونشست يكي از 
پيامده�اي بي توجهي به آب، خ�اك و محيط 
زيست ايران اس�ت كه »جوان« در گفت  و گو با 
كارشناسان متعدد در چندين گزارش به طور 
مبس�وط به زواياي اين بح�ران پرداخته بود. 
آخرين گزارش ما در اين رابطه دو روز پيش و با 
تيتر »بحران فرونشس�ت يعن�ي مهاجرت و 
آس�يب اجتماعي« منتشر ش�د. روز گذشته 
حجت االسالم محسني اژه اي هم به اين موضوع 
ورود كرد و از اصالح ش�يوه هاي مديريتي در 
ح�وزه مناب�ع آب�ي و اراض�ي س�خن گفت. 
قاضي القضات با توجه به نظرات و هشدارهاي 
كارشناسان تصريح كرده اس�ت كه اگر اقدام 
عاجلي صورت نگيرد، با آسيب هاي متعددي 
روبه رو خواهيم شد كه يك نمونه آن فرونشست 
و غيرقاب�ل س�كونت ش�دن زمي�ن اس�ت. 
فرونشس��ت در كش��ور از 25 س��انتي متر آغاز 
مي شود و به 2 تا ۳ متر مي رسد. اين فرونشست 
هم به دليل مديريت نامناسب آب و خشك شدن 
س��فره هاي آب زير زمين��ي رخ داده و به دليل 
ساخت و سازهاي بي رويه در مناطق جنگلي و 
تخريب محيط زيست، حتي بارش هاي باران هم 
به جاي آنكه در س��طح آب فرو رود و سفره هاي 
زيرزميني را تغذيه كند، سيالب شده و ويراني از 
خود به جا  مي گذارد. ماجراي فرونشست  محدود 
به اصفهان نيس��ت، اگر چه اين منطقه در رتبه 
نخست فرونشست كشور قرار دارد. قم و تهران 
هم در رتبه هاي بعدي هستند و در يك كالم به 
جز گيالن تمام اس��تان هاي كشور با سطحي از 

فرونشست مواجهند. 
 تراز منابع آبي هر سال پايين تر مي رود

حال منابع آبي كش��ور خوب نيست. ديگر رمقي 
براي چشمه ها باقي نمانده اس��ت. تراز منابع آب 
زيرزميني هر س��ال پايين تر مي رود و رودخانه ها 
در حال خشك شدن است. مدت هاست مسئوالن 
با مديريت غلط منابع آبي و بي توجهي به ميزان 
عرضه و تقاضا، طناب��ي را به گل��وگاه منابع آبي 

انداخته  و آن را خف��ه كرده اند. وقتي هم صحبت 
از مديريت منابع آبي به ميان مي آيد، مس��ئوالن 
همه تقصيرها را بر گردن نباريدن باران مي اندازند 
و س��هم بي تدبيري هاي خودش��ان را الپوشاني 
مي كنند. جانمايي نادرست صنايع فوالد به يكي 
از مهم ترين داليل كمبود آب در مناطق مركزي و 
خشك كشور تبديل شده است. متأسفانه بسياري 
از صنايع آب بر كشور به جاي احداث در نزديكي 
درياها در مناطقي تأس��يس ش��ده كه به لحاظ 
برداشت از آبخوان ها، مناطقي ممنوعه و بحراني 
محسوب مي ش��وند. در چنين ش��رايطي نه تنها 
مسئوالن و مديران كشور، فكري براي جا به جايي 
آنها به مناطق ساحلي نكرده اند، بلكه با تصميمات 
غلط اندر غلط  شان، اين صنايع را در مناطق خشك 
و كم آب نيز توس��عه داده و مي دهن��د! به عقيده 
بسياري از كارشناس��ان وقتي برخي از مسئوالن 
تأكيد به انتقال آب از خليج فارس به سمت صنايع 
فوالدي دارن��د، به طور حتم پ��اي منافع عده اي 
در ميان است، زيرا اين مسئوالن به جاي تمركز 
بر حل مشكالت آب شرب و كش��اورزي و عمل 
به راهكارهاي علمي تر و كارشناس��انه تر، درگير 
تأمي��ن آب صنايع ف��والدي ش��ده اند و با وجود 
هش��دارهاي پي در پي، تبعات ناشي از اين كار را 

در نظر نمي گيرند. 

 قاضي القضات هشدار داد
»جوان« در گزارش هاي كارشناس��ي متعددي 
نس��بت به بحران فرونشست و مديريت ناصحيح 
منابع آبي و خاكي هش��دار داده بود. به بخش��ي 
از گزارش هاي »جوان« در باال اش��اره ش��د. حاال 
قاضي القضات هم نس��بت به بحران فرونشست 

هشدار داده است. 
حجت االسالم محس��ني اژه اي گفت: هم اكنون 
هم دير ش��ده اس��ت؛ خيلي بايد زودتر از اينها به 
فكر مي بوديم و برنامه ريزي بيشتري مي كرديم. 
هر لحظه هم كه تأخير كنيم، خسارت ها بيشتر 

مي شود. 
اژه اي تصريح كرد: در حوزه مناب��ع آبي و اراضي 
چنانچه اقدام فوري و عاجلي در راس��تاي اصالح 
مديري��ت مصرف، بهره ب��رداري، توزيع و س��اير 
جهات صورت نگيرد، در آين��ده اي نه چندان دور 
كش��ور درگير آس��يب هاي متعددي خواهد شد 
كه يك نمونه از آن فرونشس��ت زمين و غيرقابل 

سكونت بودن مناطق است. 
رئيس دستگاه قضا در جريان نشست شوراي عالي 
حفظ حق��وق بيت المال، به شناس��ايي خأل هاي 
هشت گانه اي اشاره كرد كه در حوزه مديريت زمين 
در كشور وجود دارد و به  واسطه اين خألها، اراضي 
ملي و منابع طبيعي كشور در معرض آسيب ها و 

مشكالت جدي، عديده و محسوسي قرار گرفته اند.  
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در ادامه 
اين نشست با برشمردن مشكالتي كه به  واسطه 
تصرفات اراضي و تغيير كاربري ها و آلودگي منابع 
آبي براي كش��ور و مردم ايجاد مي ش��ود، گفت: 
مشخص نبودن حريم هاي ش��هري و روستايي و 
اختالفات دستگاه ها در اين رابطه، ايجاد نكردن و 
پيشبرد طرح تفضيلي بسياري از روستا ها و شهرها، 
تكميل نكردن طرح حدنگاري، وجود مراكز متعدد 
تصميم گي��ري و صدور جواز هاي ساخت وس��از، 
تصرف اراضي توس��ط دس��تگاه هاي حكومتي و 
شركت هاي تعاوني وابسته به اين دستگاه ها، دقت 
نكردن در واگذاري ها و پيگيري نكردن و نظارت 
به روز و فق��دان نظارت هوش��مند صددرصدي، 
اختالفات بين دس��تگاه هاي مختل��ف از جمله 
س��ازمان اوقاف و منابع طبيعي در حوزه اراضي، 
خأل هايي كه هنگام جابه جايي دولت ها و مسئوالن 
براي سوءاستفاده كنندگان و س��وداگران زمين 
ايجاد مي شود، از جمله مسائل و معضالتي است 
كه بايد براي رفع آنها جهت صيانت از بيت المال 
در حوزه اراضي، اقدامات و تدابي��ر الزم و عاجل 

صورت گيرد. 
رئيس دستگاه قضا در ادامه دس��تور كار اجرايي 
و جمع بندي جلسه ش��وراي عالي حفظ حقوق 
بيت المال را جهت تصويب اعضا قرائت كرد و گفت: 
از امروز با جديت بيشتر از قبل چنانچه مسئولي چه 
در دستگاه قضا و چه در قوه مجريه در انجام وظايف 
و تكاليف خود نس��بت به صيانت از بيت المال در 
حوزه زمين كوتاهي و قصور كرد، تحت تعقيب قرار 
گيرد و براي تشخيص وقوع تخلف يا جرم در اين 

رابطه، كارگروهي ايجاد شود.
ورود رئيس ق��وه قضائيه به بحران فرونشس��ت، 
مي تواند آغ��ازي بر يك روند مناس��ب مديريتي 
باش��د. چالش هاي فرونشس��ت ك��ه مي تواند به 
مراتب از يك زلزله بزرگ هم آثار زيانبار بيشتري 
داشته باشد، نيازمند  همكاري فراقوه اي و همياري 
همه شهروندان اس��ت. برخورد بدون اغماض با 
به سخره گيرندگان جان ايراني ها از كارويژه هاي 
مهمي اس��ت كه قوه قضائيه مي تواند در اين بين 

بر عهده بگيرد. 
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