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گزارش
حضور نظامیها در بین گزینههای شهرداری
تهران چشمگیر است

از شهربانی تا شهرداری

همدلی| پیروز حناچی شهردار تهران از شهرداری
رفتنی اســت و شورای شهر آینده از همین حاال به
دنبال انتخاب جایگزین برای اوست .مهدی اقراریان،
ســخنگوی منتخبین شورای ششــم گفته بعد از
ارزیابیهایی که بر اساس شاخصها و امتیازبندیها
بــه جمعبندی نهایی در مورد ۱۲گزینه رســیدیم.
12نفری کــه او اعالم کرده عبارتند از :اســماعیل
احمدی مقدم ،معصومه آباد ،جمال آبرومند ،مهرداد
بذرپاش ،محســن پیرهادی ،مازیار حسینی،هابیل
درویشــی ،علیرضا زاکانی ،عباس علی آبادی ،علی
نیکزاد ،رستم قاسمی و سید صولت مرتضوی .البته
بنا بــه گفته مهدی چمران ســیدصولت مرتضوی
انصراف خود را اعالم کرده اســت .تعــدادی از این
گزینهها را نظامیها تشــکیل میدهند ،گویا دوباره
شــورای شهری که احتماال به دست مهدی چمران
خواهــد افتاد ،از حــاال میل دارد مثــل آنچه برای
محمدباقر قالیباف رخ داد را دوباره تکرار کند؛ تبدیل
نظامیها به شهردار و سپس سیاستمدار.
تکثیر قالیباف؟
ســردار اســماعیل احمدیمقدم فرمانده پیشــین
نیروی انتظامی یکی از گزینههای شهرداری تهران
است .او در  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۳فرمانده نیروی انتظامی
بود .در سالهای گذشته شــایعات متفاوتی درباره
بازداشت او و حتی پسرش منتشر شده بود که البته
همه آنها تکذیب شــدند .اما وقتی محمد حسینی
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس دهم از
صدور حکم انفصــال از خدمات دولتی برای یکی از
فرماندهان سابق ناجا خبر داد ،اذهان به سوی سردار
احمدی مقدم رفت .بنا به گزارشهای رسانهها بنیاد
تعــاون ناجا پول دو محموله نفتی که در ســال 91
از شــرکت نفت دریافت کرده و به فروش رسانده را
به خزانه واریز نکرده بــود .احمدیمقدم ،اتهامات
وارده در همیــن رابطه را رد کرده و حتی گفته بود
 ۹۰درصد درآمد ناشــی از فروش نفت توسط ناجا
به خزانه واریز شــده اســت .اما اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور فروردین ماه سال  95گفته
بود« :متاسفانه زماني كه نفت ايران را تحريم كردند
فروش آن را به برخي افراد ســپردند .در گذشته هر
نهادي كه از وزارت نفت ،نفت گرفت تا بفروشد پول
را به دولت برنگرداند».
وزیر ردصالحیت شده احمدینژاد
ایــن اتفاق در دوران وزارت نفت رســتم قاســمی
رخ داده اســت؛ رستم قاسمی در ســالهای  86تا
 90فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا بود و در
انتخابات گذشته ریاست جمهوری نامزد شد .او که
حاال یکی از نامزدهای به دســت گرفتن کلید شهر
تهران اســت ،پیش از اعالم نتایج تایید صالحیتها
از سوی شورای نگهبان از انتخابات کناره گرفت اما
بــا توجه به تحرکات جدی او پیــش از انتخابات به
عنوان یکی از کاندیداهــای جدی انتخابات معرفی
شده بود بعید نیست که با ردصالحیت مواجه شده
باشد .عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شوای
نگهبان پیشتر گفته بود« :شورای نگهبان برای حفظ
آبروی داوطلبین قبل از اعالم تعیین صالحیتها به
کسانی که تأیید صالحیت نشدهاند ،اعالم میکند که
انصراف دهند».
با مترو تا ناجا
هابیــل درویشــی ،از ســال  ۹۰و بعــد از
محسنهاشــمی ،مدیر عامل شــرکت مترو تهران
بود و در مهرماه  ۱۳۹۶از این ســمت استعفا داد .او
مدیر منتسب به حلقه احمدینژاد به شمار میرود و
همان زمان نیز عنوان شــد که او به سفارش رئیس
جمهور وقت به عنوان مدیر مترو انتخاب شده است.
درویشــی پس از استعفا از متروی تهران ،به نیروی
انتظامی رفت و رئیس بنیاد تعاون ناجا شــد .زمانی
که دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا
تحریمهای جدیدی را علیه مقامهای مسئول ایران
اعمال کرد ،در بین افراد تحریمشده نام یک مسئول
سابق حملونقلی نیز دیده میشد؛ این شخص کسی
نبود جزهابیل درویشی.
دستیار قالیباف
ســردار جمالالدیــن آبرومند هــم نظامی دیگری
اســت که حاال در بین گزینهها قرار دارد .او ســابقه
جانشینی قرارگاه جنگ نرم سپاه و فرمانده دانشکده
فنی و مهندســی دانشگاه امام حسین را در کارنامه
خود دارد و در ســالهای  87تا  99به عنوان معاون
هماهنگکننده ســپاه فعالیت داشته است .او از ۱۸
شهریور  ۱۳۹۹به عنوان دستیار محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس ،در حوزه خدمت و پیشرفت مشغول
به کار است.
از بذرپاش تا زاکانی
مهرداد بذرپاش دیگر نامزد به دســت گرفتن شهر
تهران است .او پس از راهیابی به مجلس رئیس دیوان
محاسبات کشــور شــد؛ انتخابی که با واکنشهای
زیادی به خاطر نداشتن سوابق الزم از سوی افرادی
مثل احمد توکلی نماینده پیشین اصولگرای مجلس
رو به رو شد .بذرپاش پس از مدتی حضور در دولت
محمود احمدینــژاد به عنوان معــاون او و رئیس
سازمان جوانان در ســال  89قائممقام بنیاد تعاون
سپاه شد.
علیرضا زاکانی دیگر چهره سرشــناس اصولگرایان
برای شهرداری است .او که ریاست مرکز پژوهشهای
مجلس را بر عهده دارد ،پیش از این نامزد انتخابات
ریاست جمهوری  92و  96شده بود که با ردصالحیت
مواجه شد .با این حال در انتخابات گذشته در گردونه
رقابتهــا حضور پیدا کرد؛ حضوری که به واســطه
ادبیات عجیب و غریب او حاشیهساز بود.
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بررسی دوگانه همزمان سیل و خشکسالی در گفتوگو با تورج فتحی کارشناس آب و محیطزیست

وضعیت سیاه آب

تغییرات اقلیمی ،هشداری برای سیاستگذاری دولتها
همدلی| وضعیت آب در ایران اینگونه اســت،
یکسو خشکسالی و تشنگی ،سوی دیگر سیل و
ویرانی ،پدیده دوگانهای که این روزها استانهای
زیادی از جمله خوزستان ،سیستانوبلوچستان،
اصفهان و کرمان را اسیر خود کرده است .یکجا
مردم از بیآبی فریاد میزنند ،جایی دیگر جاری
شدن سیل صدای فریاد مردم را درآورده است.
اما هرچه هست بسیاری از کارشناسان معتقدند
ســوءمدیریت درخصوص منابع آبی ،ایران را به
این وضعیت کشانده است .طوریکه بیتوجهی
به تغیرات اقلیمی و عدم برنامهریزی مناســب
برای مقابله با اثرات آن سبب شده خسارتهای
مالی و جانی گریبان مردم را بگیرد و اگر به نتایج
بررسیهای انجام شده توجه نشود در سالهای
آینده خســارتی بهمراتب بیشتر خواهد داشت.
از طرفی توســعه ناپایــدار در مناطق مرکزی و
جنوبی ،کشــاورزان اصفهانی و مردم شهرهای
مختلف خوزستان را با کمبود آب مواجه کرده و
در سیستانوبلوچستان عدم توسعه یافتگی مردم
را تشنه گذاشته است« .تورج فتحی» کارشناس
منابــع آب و محیط زیســت در گفتوگویی با
روزنامه همدلی از علل خشکســالیهای اخیر
و ســیلهایی که درتابســتان جاری میشود
میگوید .متن گفتوگو در ادامه آمده است.
آقــای فتحی امــروز در اســتانهای
نوبلوچســتان و
خوزســتان ،سیستا 
بخشهایی از اصفهان با کمبود آب شرب و
کشاورزی مواجه هستیم ،البته این مسئله
درباره سایر استانها هم هست اما در این
سه استان تبدیل به نوعی نزاع و درگیری
شده است و ما حاال شاهد اعتراضات اخیر
مردم در خوزستان هستیم .بهنظر شما چرا
در این مناطق آب کم است؟
در هر منطقه مســائل مختلفی سبب بروز این
شرایط شــده اســت .مث ً
ال در اصفهان توسعه
کشاورزی بیش از حد سبب بلعیدن منابع آبی
شده اســت .تا پایان سال  1359زمینهای زیر
کشــت برنج در محدوده پیرامونــی زایندهرود،
حداکثر به 900هکتار میرســید ،این عدد در
ســال  1398به بیشتر از 20هزار هکتار رسیده
اســت ،در چنین شرایطی اگر دریایی از آب هم
در زایندهرود تخلیه شود باز هم آب کم خواهیم
داشــت ،چراکه ما کشــاورزی را در آن مناطق
بیرویه توســعه دادیم ،آن هم در شرایطی که
اساساً الگوی کشــتی در میان نبوده است .این
غلط اســت که ما در یک منطقه خشک مانند
اصفهان سراغ کشت محصوالت آببر مانند برنج
برویم.
اما با پروژههای انتقال آب خواستند این
کمبود را جبران کنند ،نظرتان چیست؟
متاســفانه نبودن الگوی کشــت و پایین بودن
راندمان آبیاری باعث شد هرچقدر آب از کارون
به زایندهرود آوردند فایدهای نداشت .بنابراین ما
همچنان در اصفهان مشکل آب داریم ،احتماالً
تا چند ســال آینده هم به تاالب گاوخونی آبی
نمیرســد ،مگر با همین بارانهای سیالبی که
بهصــورت تصادفی آبی در آن جمع شــود ،در
شــرایط نرمال دیگر انتظار نمــیرود از طریق
زایندهرود آبی به این تاالب برســد .بنابراین تا
زمانیکه رژیم مصرف آب در محدوده زایندهرود
اصالح نشود ،الگوی کشت آن منطقه تغییر نکند
هرچقدر آب منتقل کنیم باز هم کمآبی خواهیم
داشت .بنابراین مشکل عمده منطقه اصفهان به
کشاورزی ناپایدار برمیگردد.
منظورتان از اصالح رژیم مصرف آب در
اصفهانچیست؟
ببینید اگر شبکههای جمعآوری فاضالب مناطق
شهری و روستایی که پیرامون زایندهرود هستند
اجرا و اصالح شــود ،تقریباً بیش از یک میلیارد
متر مکعب درسال آب میتوانیم ذخیره کنیم و
بــه چرخه مصرف برگردانیم ،اگر بتوانیم الگوی
مصرف در بخش کشــاورزی را اصالح کنیم و
زمینهای زیر کشت برنج را جمع کنیم ،توجه
کنیــد ،نه اینکه کم کنیم ،کام ً
ال جمع کنیم و
محصوالتی کشت کنیم که آببر نباشند .ضمن
اینکــه راندمان آبیاری را در حوزه کشــاورزی
افزایش دهیم ،یعنی از آبیاری غرقابی بهسمت
آبیاری پرفشار ،قطرهای ،گلخانهای و مانند اینها
حرکــت کنیم .حدود 1.5میلیــارد متر مکعب
مــا میتوانیم آب ذخیره کنیــم .بنابراین اگر
اصفهان این دو اقدام را انجام دهد بههیچ عنوان
کمبود آب نخواهد داشــت .چرا باید به فکر این
باشد که از خلیج فارس و کارون آب بیاورد ،اما
الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و بخش
فاضالبهای شهری و روستایی را اصالح نکند.
چرا دنبال انتقال آب از مناطق دیگر هســتیم
آن هم با پروژههای عظیمی که خرجهای چند
ده میلیــاردی دارند ،اما دنبال انجام پروژههایی
با هزینه کمتر نیســتیم ،پروژههایی که سبب
بازگردش آب میشــود و در همه جای دنیا از
آن دارند استفاده میکنند .اگر این اقدامات انجام
شــود همین میزان آبی که در زایندهرود وجود
دارد بدون نیاز به انتقال آب جدید از مناطق دیگر
به زایندهرود کفایت میکند و بیش از 2.5میلیارد
متر مکعب آب در چرخه خواهیم داشت .اما این
اقدامات کنار گذاشــته شده و نگاه مدیران این

است که بتوانند آب بیشــتری از مناطق دیگر
فراهم کننــد .از دریا گرفته تا سرشــاخههای
کارون ،دز و کرخه آب به اصفهان منتقل کنند.
این اقدامات برای مــردم چهارمحالوبختیاری
حساسیت اجتماعی ایجاد کرده است .از طرفی
این اقدامات سبب شده مناطق مبدأ انتقال آب به
اصفهان هم مشکل کم آبی پیدا کنند.
درباره اصفهان گفتید ،خوزستان چطور،
چرا در خوزستان مردم با کمبود آب مواجه
هستند؟
مشکل کم آبی خوزستان از جنس دیگری است،
اما ریشههای آن همین سوءمدیریتی است که
درباره اصفهان توضیــح دادم .تقریباً یکچهارم
منابع آبی کشــور در استان خوزستان است .پر
آبترین و بزرگتریــن رودخانهها و تاالبهای
کشور در اســتان خوزستان هستند .اما توسعه
ناپایدار در این منطقه ســبب شــده مردم این
استان با این مشکالت دست به گریبان شوند.
منظورتان از توسعه ناپایدار در خوزستان
چیست؟
ببینید ،امروز کشاورزی
در خوزســتان ناپایدار
است ،ابنیه هیدرولیکی
بــرای مدیریت آب در
این استان ناپایدار اجرا
شده است ،سدسازیها
بیرویه بوده است ،مث ً
ال
پروژه احداث ســدی
داشتیم که در مخزن
آن آب شور جمع شده است .االن اگر مخزن سد
گتوند آب شور نداشت میتوانستیم از این سد
برای آب شهرهایی که االن دچار کم آبی شدند
اســتفاده کنیم ،آنهم با پروژههای آبرسانی
پایدار و دائم .از ماهشهر گرفته تا شهرهایی که
پای دامنههای زاگرس هســتند میتوانستند از
این امکان برخوردار شوند .اما اجرای طرحهای
ناپایدار کشاورزی و ابنیه هیدرولیکی سبب بروز
این مســائل در خوزستان شده است ،طوریکه
شاهدیم یک استانی که پرآبترین استان کشور
است حاال تبدیل به کانون ریزگردها شده است.
چرا؟ برای اینکه توسعه ناپایدار اتفاق افتاده ،ما
وقتی در محیط زیست از عبارت توسعه ناپایدار
اســتفاده میکنیــم منظورمان این اســت که
توسعهای که در منطقه اتفاق میافتد همسنگ
و متوازن با توان اکولوژیکی آن منطقه نیســت.
منطقه پر آبی مانند خوزستان ،تاالبهای پرآبی
مانند هورالعظیم یا شــادگان دارد که خودش
بهتنهایی میتواند منبع درآمد باشــد و ما فقط
با توجه به توان اکولوژیکی میتوانیم آن منطقه
را توسعه دهیم .نباید طرحهای کشاورزی اجرا
کنیم که ســبب ایجاد آلودگــی رودخانهای در
کارون و دز شــود .مث ً
ال پروژه کشــت و صنعت
نیشکر اگرچه درخصوص تولید شکر خوب بود،
اما به لحاظ زیســت محیطی اص ً
ال خوب نبود،
چراکه زهآبهای زمینهای زیر کشــت نیشکر
وقتــی وارد رودخانــه دز و کارون یا وارد تاالب
شادگان و هورالعظیم میشــود ،بهجز آلودگی
منابع آبی کشور نتیجه دیگری ندارد.
درخصوص اصفهان به کشاورزی و درباره
خوزستان به توسعه ناپایدار اشاره کردید،
مشکل کمبود آب در سیستانوبلوچستان
چیست؟
این منطقه کمی با سایر مناطق کشور متفاوت
است .مســائل و مشــکالت این منطقه در اثر
توسعه نیافتگی است .ببینید ما در یک منطقهای
توســعه داریم اما ناپایــدار ،ولیکن درخصوص
سیستان و بلوچستان با توسعه نیافتگی مواجه
هستیم .یعنی هنوز خیلی از روستاها آبرسانی
ســالم ندارند .مهمترین پروژه آبی که تا االن در
استان سیستان و بلوچستان اجرا شده ،پروژه چاه
نیمهها بوده که از قبل از انقالب برای تامین آب
شرب پایدار شهرهای زابل ،زاهدان و خاش بوده
است .بهجز این پروژه به آن معنا پروژهای عمده،
مفید و پایدار در این اســتان اجرا نشــده است.
البته یکی دو مورد سد ساخته شده و توانسته تا
حدودی آب تامین کند با این وجود آنچه بیشتر
در استان سیستان و بلوچستان بهچشم میآید
توسعه نیافتگی است .اساساً آب شرب سالم در
اختیار مردم این منطقه نیست .به جز شهرهای
مهم استان پروژههای آبرسانی انجام نشده است.
اما در چنین شرایطی که برخی استانها
با کمبود آب مواجه هستند ما شاهد باران
هستیم ،آن هم وسط تابستان دلیل این

بارندگیها چیست ،بارندگیهایی که حتی
منجر به جاری شدن سیل شدند؟
اگر پدیده تغییرات اقلیمــی را درنظر نگیریم،
چراکه ما این پدیده را کام ً
ال جدید و ناشــی از
فعالیتهای انسان میدانیم ،بنابراین اگر فرضاً
این پدیده را در نظر نگیریم معموالً بارندگیهایی
که در تابستان اتفاق میافتد ناشی از جریانهای
جوی است که تحت تاثیر جریانهای موسمی
اقیانوس هند بهســمت ایران میآید .این پدیده
چندان ناشناخته نیســت .اگر تاریخ سیلهای
گذشــته در تابســتان را مرور کنیم میبینیم
منشــأ عمده آن همان جریانهای جوی ناشی
از اقیانــوس هند بــوده ،این پدیده اساســاً در
کشــورهایی مثل هند ،بنگالدش و کشورهای
آن ناحیه اتفاق میافتد ،اما گاهی این جریانها
بهسمت ایران و پاکستان هم میآید .از آنجایی
که ما معموالً در تابستان بارش نداریم وقتی این
بارندگیهــا اتفاق میافتد معموالً کمی عجیب
بهنظر میرســد .اما علت دوم چنین بارانهایی
در تابستان اثرات تغییر
اقلیم است .اثرات تغییر
اقلیم ناشناخته است و
این پدیده یک مسئله
جدید است .مدلهایی
که با آن میشود اثرات
تغییر اقلیم را پیشبینی
کرد مدلهای جدیدی
هستند و زمان میبرد
تا ایــن مدلها کامل
شود تا بهکمک آن بشود پیشبینیهای بهتر و
دقیقتری انجام داد .اما براساس همین مدلهای
موجود که خیلی از کشورهای دنیا دارند اثرات
تغییرات اقلیمی را بــرای دهههای آینده با آن
پیشبینی میکنند میشود بهنتایجی رسید تا
با بررســی آن نتایج بدانیم چه سیاستهایی را
باید برای محیط زیست ،آب ،کشاورزی و مسائل
دیگر داشته باشیم .براساس خروجیهایی که از
این مدلها دریافت میشود میتوان برای آینده
سیاستگذاری کرد.
آیا این مطالعه در ایران هم انجام شــده
که بدانیم تغییرات اقلیمی در آینده چگونه
خواهد بود؟
این مطالعه در ایران هم انجام شده است .برای
اولین بار در ایران توســط ســازمان حفاظت از
محیط زیســت چنین مطالعهای درباره اثرات
تغییرات اقلیمی برای 20سال آینده انجام شد.
در این مطالعه از مدلهای موجود که خیلی از
کشورها مانند ایتالیا ،فرانسه ،هلند ،آلمان دارند
از آن استفاده میکنند ما هم استفاده کردیم تا
اینکه بدانیم طی دو الی سه دهه آینده تغییرات
اقلیم چه شرایطی را ایجاد خواهد کرد.
از این مطالعه چه نتایجی بهدست آمد؟
نتایج این مطالعه در سه بخش نمود پیدا کرد.
یک اینکه این مطالعه نشان داد ما طی بیست

ســال آینده افزایش دما خواهیم داشت ،بهطور
عمده نیمه جنوبی کشــور از  3الی 3.5درجه تا
 8الی 8.5درجه افزایش دما خواهد داشت .این
افزایش دما در نیمه شمالی کشور  3الی 6درجه
خواهد بود .یادمان باشد این افزایش دما پدیده
خشکسالی را طبیعتاً تشدید میکند .دوم اینکه
این مطالعه نشــان داد ما در بیست سال آینده
با افزایــش بارندگی مواجه هســتیم .اما بهاین
معنی نیســت که ما وارد ترسالی میشویم .این
بارندگیها بارندگیهای حدی هســتند ،یعنی
بارشهایی که بیشــتر بهصورت سیالب اتفاق
میافتــد ،بهخصوص در نیمه جنوبی کشــور
افزایش  20الــی 25درصدی بارش را نشــان
میدهد .این بارندگیها نرمال نیستند طوریکه
ســبب تغذیه آبهای زیرزمینی شوند .پدیده
سومی که طی دو دهه آینده اتفاق میافتد تغییر
زمان بارش اســت .یعنی بیشتر ماههای پاییز و
زمســتان مانند آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند
ماههای خشــکی خواهند بود و پیک بارندگی
که االن بین ماههای اسفند و فروردین قرار دارد
به ماههای اردیبهشت و خرداد جابهجا میشود.
ایــن تغییر زمــان پیک بارندگی ســبب بروز
خسارتهای سنگین در کشاورزی خواهد شد،
مگر اینکه سیاستگذاریهای کشور در بخش
کشاورزی تغییر کند .یعنی کشاورزها طوری باید
محصوالت خودشان را مدیریت کنند که فصل
بارندگی سبب ایجاد خسارت نشود و اینجا نقش
حکومت برای اطالعرسانی و آموزش کشاورزان
بسیار موثر اســت .بنابراین با توجه به این سه
پدیده سیاستهایی باید اتخاذ شود که حداکثر
سازگاری با شرایط را داشته باشد.
طی روزهای گذشــته در اروپا ،مشخص ًا
در آلمان هم شاهد بارندگیهای سیلآسا
بودیم ،آیــا این به همــان تغییر اقلیم
برمیگردد؟
بله ،پدیده تغییر اقلیم پدیده جدیدی است و در
یکی دو دهه اخیر راجع به آن صحبت میشود.
امروز میان مجامع علمــی دارند به دولتها در
خصوص تغییرات اقلیمی یعنــی پدیدهای که
در اثر فعالیتهای انسانی ایجاد میشود هشدار
میدهند .بنابراین هنوز همه کشورها درخصوص
اثرات تغییر اقلیمی سازگار نشدند .یعنی کشوری
مانند ســوئد و فنالند که بیشتر با برف مواجه
هستند معلوم نیست طی دو دهه آینده در اثر آب
شدن یخهای مناطق شمالی زمین و همچنین
تغییر رژیم برفی به رژیم بارانی چقدر جامعه و
کشور آنها آمادگی مقابله با اثرات این تغییر را
دارند .لذا بر اثر تغییرات اقلیمی بارندگیها از برف
به باران تغییر ماهیت میدهد ،بنابراین سیالبها
یکی از اثرات این بارندگیها هســتند .طبیعتاً
باران همیشــه یک باران لطیف نیست ،خیلی
مواقع بارانها سیلآســا خواهنــد بود .ما یک
اصطالحی داریم بهنام  PMPکه حداکثر شدت
بارندگی در یک منطقه را با آن نشان میدهیم.
هر منطقهای یک  PMPخاص دارد اما با تغییر
اقلیم این شــاخص تغییر کرده طوریکه گاهی
همه را شگفتزده میکند .بنابراین اثرات تغییر
اقلیم زمان میبرد تا مشخص شود ،مث ً
ال درباره
کشــور خودمان گفتم چه اثراتی دارد و ما باید
سعی کنیم در یکی دو دهه آینده با این شرایط
خودمان را آمــاده کنیــم ،در اروپا هم همین
اســت؛ آن مناطق هم باید خودشان را با اثرات
تغییر اقلیم سازگار کنند .کشورها باید بتوانند با
سیاستگذاریهایی که دارند خودشان را با اثرات
تغییرات اقلیم سازگاری دهند طوریکه کمترین
خسارت متوجه جان و مال مردم و سرمایههای
کشور شود.

گزارش
213فوتی جدید و شناسایی 25441بیمار جدید کرونایی

موج پنجم کرونا
باالخره پایتخت را تعطیل کرد

همدلی|پیــک پنجم کرونــا در ایران بهســرعت دارد
پیشروی میکند .این موج جدید به کروناویروس نوع دلتا
گره خورده که گفته میشود بسیار مسری است .شاید در
توصیف قدرت سرایت آن آمار افراد مبتال شده بهکرونا در
روز گذشته کفایت کند .روابط عمومی وزارت بهداشت
اعالم کرد در روز گذشته 25441نفر بیمار جدید کرونایی
شناســایی شــدند که احتماالً بخش زیادی از آنها به
کرونای نوع دلتا مبتال هستند .اما حاال با افزایش موارد
ابتال تعــداد مرگومیرها هم افزایش پیدا کرده اســت،
طوریکــه بعد از مدتها این آمار یک بار دیگر به باالی
دویست نفر رســید .تنها در 24ساعت گذشته 213نفر
جان خود را از دســت دادند .حاال بــا افزایش نگرانیها
درخصوص چرخش این ویروس ستاد ملی مبارزه با کرونا
تصمیم به تعطیلی شش روزه تهران گرفت.
روز گذشته علی ربیعی ،سخنگوی دولت با اعالم این خبر
گفت« :بنابر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی،
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی کرونا و موافقت رئیس
جمهور ،تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سهشنبه
این هفته (امروز) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است».
وی بیــان کرد« :بنابر این مصوبــه ،در مدت تعطیالت
یادشــده ،تردد خودروهای ســواری غیربومی ممنوع
اســت و در صورت رعایت نکردن افراد ،عالوه بر جریمه،
خودروهای آنان نیز از مسیرها بازگردانده خواهد شد».
درهمین راستا سردار سیدکمالهادیانفر ،رئیس پلیس
راهنمایی رانندگی ناجا گفت« :مقرر شد تا از روز سهشنبه
تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه هفته بعد منع ورود و
خروج از تهران بــا هدف کاهش بیماری و جلوگیری از
شیوع کرونا اعمال شود .لذا ماموران پلیس در ۱۴مبادی
ورودی و خروجی مستقر خواهند شد .لذا از ساعت ۱۸
روز گذشــته تا ساعت  ۷روز دوشــنبه هفته آینده این
محدودیتها در تهران اعمال میشود و به جز خودروهای
ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر که دارای اجازه
تردد هستند هیچ خودروی دیگری اجازه ورود و خروج
در استانهای تهران و البرز را ندارد .بر اساس مجوز وزارت
کشــور تمامی مجوزهای صادر شده برای سفر از سوی
فرمانداریها باطل است و در این مدت هیچ خودرویی با
این مجوز اجازه تردد ندارد».
باتوجه به تصمیم گرفته شــده مبنی بر تعطیلی شش
روزه تهران ،ســیدمنافهاشــمی ،معاون حملونقل و
ترافیک شــهرداری پایتخت اعالم کرد« :در تعطیالت
رسمی اجرای طرح ترافیک ملغی است .از امروز ۲۹تیر
ماه تا یکشنبه ۳مرداد ماه اجرای طرح ترافیک لغو است،
همچنین از آنجایی که مراکز معاینه فنی محل شلوغ و
ازدحام جمعیت اســت تصمیم گرفته شد تا این مراکز
هم در این هفته تعطیل شــود».همچنین نایب رئیس
ســازمان بورس و اوراق بهادار از تعطیلی سازمان بورس
همگام با تعطیلی یک هفتهای بانکهای اســتان تهران
خبر داد .براین اساس ،بازار سرمایه ایران را در در روزهای
(سهشنبه ،شنبه و یکشنبه) تعطیل است.البته اعالم خبر
تعطیلــی 6روزه تهران واکنشهــای دیگری هم در پی
داشت .رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در واکنش به
این خبر به ایســنا گفت« :به واقع هرمزگان در یکی از
برهههای حساس تاریخ خود قرار دارد به گونه ای که از
شرایط بحرانی در شیوع کرونا عبور کرده و شاهد شرایط
فوق بحرانی در اکثر شهرستانهای آن هستیم .در این
شرایط مجمع نمایندگان هرمزگان بارها خواستار توجه و
تدبیر کافی از سوی دولت و ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا برای مقابله با این شیوع گسترده شد که یکی از این
موارد تعطیلی مقطعی استان هرمزگان در جهت کاهش
شیوع گسترده کرونا بود .مشخص نیست بر چه مبنایی
دولت با تعطیلی استان سیستان و بلوچستان و بوشهر
در مقطعــی و اکنون با تهــران و البرز موافقت میکند
اما با درخواســتهای مکرر استاندار هرمزگان مخالفت
میشــود .امیدوارم ارکان دولت و ســتاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در این خصوص پاسخی قانع کننده بدهند
و هرچه زودتر در خصوص شرایط حاد و بحرانی هرمزگان
عملی صحیح و درســت را در مسیر حرکتی خود قرار
دهد زیرا هر روز شرایط بد و بدتر میشود».گفتنی است
در اطالعیه قرارگاه مقابله با کرونا در خصوص تعطیالت
پیش رو ضمن یــادآوری مجدد محدودیتهای اعمالی
در خصوص اصناف و مشــاغل بر اســاس طرح جامع
محدودیتها و متناسب با رنگبندی شهرهای مختلف
کشــور ،و در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با
عنوان «تشــدید اعمال محدودیتها درشهرهای قرمز»
نسبت به تعطیلی مشاغل با نظارت اتاق اصناف به شرح
ذیل ،در همه شــهرهای قرمز کشــور در سراسر کشور
تاکید شده است .رستورانها و قهوهخانهها (به استثنای
فعالیتهای بیرونبر) ،تاالرهای پذیرائی ،سالنهای سینما
و تأتر ،پاساژها و بازارهای سربسته ،استخرهای سرپوشیده
و باشگاههای بدن سازی ،شــهربازیها و باغ وحشها،
نمایشگاههای عمومی و تخصصی.

خبر
مجتبی گلستانی بر اثر کرونا
درگذشت

ایبنا  :مجتبی گلســتانی ،نویسنده و منتقد ادبی بعد از
چند روز مبارزه با ویروس کرونا در ۴۰سالگی درگذشت.
معصومه گلستانی اظهار کرد :مجتبی از دو هفته پیش به
دلیل ابتال به بیمــاری کرونا در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بستری بود و متاسفانه
در نخستین ساعات دیروز ( ۲۸تیرماه) درگذشت .مجتبی
گلستانی متولد ســال  ،۱۳۶۰نویسنده و مترجم حوزه
فلسفه ،دارای مدرک دکترای فلسف ه اخالق و همچنین
منتقد ادبی بود .از او کتابهای مختلفی مانند «واسازی
متون جالل آلاحمد» و «درآمدی تصویری بر اخالق»
منتشر شده است.

