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خشک سالی و کاهش شدید منابع 
آبی یکی از معضالت مهــم موجود در 
کشــور به ویژه در استان اصفهان است 
که در دهه های اخیر مشکالت فراوان 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای 
جامعه به ویژه در بخش های کار و تولید 

ایجاد کرده است.
عدم تأمیــن آب کافی و مســتمر 
برای آبیــاری اراضی تحت پوشــش 
زاینده رود در قالب حق آبه داران، کاهش 
شــدید منابع آب زیرزمینی، کاهش 
کیفیت آب موجود اعــم از زیرزمینی 
و سطحی، وابستگی شــدید و نسبت 
مستقیم اشــتغال و معیشــت مردم 
منطقه به کشاورزی و صنعت و مهم تر 
از همه مهاجرت بی رویه مردم منطقه 
به کالن شــهر اصفهان باهدف تأمین 
کار و معیشت و تالش در جهت بهبود 
زندگی، موجب شد دولت مجوز توقف 
جریان آب در زاینــده رود را صادر کند؛ 
مجوزی که هم اکنون بیش از یک دهه از 
آن می گذرد و هر روز شاهد تبعات منفی 
و مضرات این تصمیم بحران ســاز در 

مرکز کشور هستیم.
 دود نبود زیرساخت

 به چشم مردم می رود
در جوامع پیشــرفته، بــه هنگام 
رویارویی بــا بحران هــا و پدیده های 
اجتماعــی، همواره مســئوالن برای 
دستیابی به یک راهکار علمی و عملی 
برای خروج از آن بحران و برای مدیریت 
آن آسیب اجتماعی، از پتانسیل نخبگان 
و متخصصین و کارشناسان آن بخش 

بهره می گیرند همچنین از آگاه سازی 
مردم و جامعــه از بحران پیــش رو و 
پیامدهای ناشی از آن واهمه ای نداشته 
و در این مســیر با طرح این موضوع با 
هم وطنان خود از ظرفیت همفکری و 
مشارکت آنان در دستیابی به یک راهکار 
علمی و عملی و مورد اقبال عموم مردم 

بهره می گیرند.
در مقابل مسئوالن کشور ما، عالوه 
بر عدم تکمیل زیرســاخت های مورد 
نیاز به دلیل محدودیت منابع، به جای 
نگاه ملی، همواره ساده ترین راه را برای 
جبران عقب ماندگی و تأمین خدمات 
به کار می گیرند و به مــرور زمان، این 
مردم هســتند که هزینه ناکارآمدی و 

عدم برنامه ریزی صحیح را می پردازند.
در بحث مدیریت منابع آب حوضه 
زاینده رود نیز شاهد اقداماتی همچون 
انتقال آب از سرچشمه و کاهش حجم 
آب ورودی به پشــت ســد زاینده رود، 
ایجاد دو خط انتقال آب به استان یزد و 
شهرستان کاشان، اجرای طرح انتقال 
آب شــرب به عنوان طــرح »گالب« و 
همچنین برداشــت های غیرقانونی و 
بی رویه در باال دســت و در استان چهار 
محال بختیاری بودیم کــه ثمره این 
اقدامات توقف جریان آب در زاینده رود، 
کاهش سطح آب های زیرزمینی، بحران 
اقتصادی کشــاورزی و صنعت، رانش 
و نشســت زمین و ایجاد گســل های 
محیطی و مهم تر از همــه پیامد های 
منفی روانی جامعــه، آلودگی، افزایش 

بیماری ها و تخریب محیط زیست بود.
به عقیده بســیاری خشــکاندن 
زاینده رود در منطقه مرکزی کشــور، 
ظلم مطلق و عامل فقــر غیرقابل باور 
مردم فــالت مرکزی کشــور بود که 

زمانی پایتخــت دوران صفوی و یکی 
از شــهر های تاریخی و پرجاذبه برای 
گردشــگران خارجی و یکی از مراکز 
مهم سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه 

محسوب می شد. 
 جلسه وزیر نیرو و معترضان

 به تنش کشیده شد
خشک شــدن زاینده رود بیش از 
همه به کشــاورزان اصفهانی آســیب 
رسانده اســت. تصمیم های نادرست و 
کارشناسی نشده مسئولین باعث شد 
تا کشاورزان اصفهانی ساکت نمانده و 
دست به اعتراض بزنند. این کشاورزان 
از هفته گذشــته در زاینده رود دست 
به تحصن زدند و چند شب  را در سوز و 
سرما در بستر خشک این رود به صبح 
رساندند. اعتراض آن ها، از روز دوشنبه 
۱۷ آبان، با تجمع در مقابل شرکت آب 
منطقه ای و صداوسیمای مرکز استان 
اصفهان آغاز شــده و از آن روز تا کنون 
برای رسیدن به خواســته های خود و 
پاسخگویی مســئولین در این زمینه، 
به اعتراض خــود ادامــه داده اند. حاال 
بیشتر شبکه های اجتماعی به این اقدام 
کشاورزان اصفهانی پرداخته اند و خبر 
از این می دهند که مــردم عادی هم در 
جهت حمایت از کشــاورزان اصفهانی 

دست به اعتراض زده اند. 
این اعتراض هم زمان با ســفر وزیر 
نیرو به این استان اتفاق افتاد و علی اکبر 
محرابیان در جمع کشاورزان معترض 
در شرق اصفهان گفته بود: »من برای 
احقاق حق تمامی کشاورزان ایستاده ام؛ 
زیرا رئیس جمهور از من خواسته تا به 
اصفهان سفر کنم و مسائل شرق اصفهان 
را به صورت دقیق بررســی کنیم.« اما 
آن طور که از گزارش ها پیداست جلسه 

وزیر نیرو با مردم معترض اصفهان خوب 
پیش نرفته و با تنش همراه شده است. بر 
اساس صحبت های محمدرضا جعفری، 
عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان 
اصفهان در ابتدای جلســه، کشاورزان 
از دغدغه هایشــان گفتند و وزیر نیرو 
قول داد حق آبه کشاورزان اصفهانی و 

خسارت های آنان پرداخت شود.
در ادامــه کشــاورزان از وزیر نیرو 
خواستند تاریخ دقیق بازگشت آب به 
زاینده رود را اعالم کند. وزیر نیرو گفت که 
آب زمانی باز می شود که حجم آب پشت 
سد حداقل به ۳۵۰ میلیون مترمکعب 
برسد و این گفته با اعتراض و عصبانیت 

کشاورزان همراه شد.
اعتراض کشاورزان اصفهانی از 

کجا آغاز شد؟
اما این اعتراض ها از کجا آغاز شــد 
و حرف کشاورزان اصفهانی چیست؟ 
کشاورزان خواهان تأمین حق آبه کشت 
پاییزه خود مخصوصاً برای کشت گندم 
هستند. آن ها به ایسنا گفته اند: »اگر حق 

آبه ما در شــرایط فعلی داده نمی شود، 
باید سهم دیگر بخش ها از این رودخانه 

کاسته شود.« 
اصفهان در کنار کشــاورزی، قطب 
صنعتی مهمی در ایران است و کشاورزان 
گالیه دارند که »صرف آب در صنایعی 
نظیر کاشــی و فوالد که بایــد در کنار 
دریا ساخته شــوند و نه در استانی که 
کیلومترها از دریا فاصله دارد، تبعیض 
علیه کشاورزان است.« حدود پنج هزار 
نفر از کشاورزان اصفهان که سال هاست 
بر سر آب زاینده رود با دولت نزاع دارند، 
نهم مهرماه امســال تجمع کردند و در 
بیانیه شان خطاب به دولت گفتند »باید 
میزان آب مصرفی بخش های مختلف 
ازجمله صنعت کاهش یابد تا آب برای 

کشت پاییزه گندم تأمین شود.«
گذشته از این ها خشکی زاینده رود 
برای مردم غیرکشاورز اصفهان هم که 
این رودخانه را بخشــی از هویت شهر 
خود می دانند، دردناک است و هر سال 
با جاری شــدن آب در آن شــادمانی 

می کنند و از خشکی آن گالیه دارند.
 رئیس جمهور

 پای وعده خود می ماند؟
با این حال خبرها حکایــت از این 
دارد که اعتراض کشاورزان اصفهانی به 
نتیجه رسیده؛ چرا که مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری نوشت: 
رئیس جمهوری به رئیــس این مرکز 
برای مطالعات علمی در زمینه احیای 
زاینده رود مأموریت داده است. کمیته 
و کارگروه فعالی هم برای رســیدگی 
به این مسئله تشــکیل خواهد شد تا 
احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط 
به آن مثل فرونشست زمین در مناطق 
مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی 
قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی 
برای رفع آن تهیه شــود. محمدصادق 
خیاطیان، رئیس مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری، نیز در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشت: این 
اولین مأموریت ویژه رئیس جمهور به 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری است و بنا داریم با کمک تمامی 
صاحب نظران و اســاتید دانشگاهی و 
مراکز علمی کشــور به صورت علمی 
و عملیاتی به این موضــوع بپردازیم. او 
همچنین نوشته است که مردمان شریف 
و نجیب استان های اصفهان، قم، سمنان 
و یزد در طول سال های گذشته، رنج های 
فراوانی را در پی بی آبی و خشک سالی 

کشیده اند. 
راه های نوین کشاورزی را 

جایگزین سیستم سنتی کنیم
باید قبول کرد بخش قابل توجهی 
از مردم اصفهان با کشــاورزی روزگار 

خود را می گذرانند و این موضوع توجه 
دولــت را می طلبد. با شــرایط پیش 
آمده افول کشــاورزی به ویژه در شرق 
اصفهان بسیار جدی است. بی آبی به 
کشــاورزان اصفهانی به ویژه در شرق 
اســتان صدمه های زیادی وارد کرده، 
زیرا امرار معاش مردم شــرق اصفهان 
جز با کشاورزی امکان پذیر نیست. به 
گفته بسیاری از شــهروندان، بی آبی 
در شرق استان به معضالت اجتماعی 
چون بزه، طالق، بیکاری، فساد، فقر، 
دزدی و مشــکالت خانوادگی دامن 
زده که اغلب آن هــا نتیجه وضعیت 
اقتصادی خانواده هاست. افراد زیادی 
چه از کارشناســان این حــوزه و چه 
مردم عادی و کشاورزان بر این باورند 
دولت های مختلف حــق  آبه اصفهان 
را نادیده گرفته اند، آن ها می گوید دو 
صنعت ذوب آهن و فــوالد مبارکه در 
اصفهان آب زیادی مصرف می کنند. 
این صنایع در دوره پهلوی تأســیس 
شدند، اما جانمایی خوبی برای آن ها 
انجام نشد. نیاز این صنایع به آب فراوان 
ایجاب می کرد که نزدیک دریا یا مناطق 

پرآب کشور باشند. 
از سوی دیگر یکی از وظایف دولت 
آموزش و دادن اعتبار به کشــاورزان 
است تا بتوانند با روش های نوین آبیاری 
آشنا شوند و از سیستم و آبیاری سنتی 
دوری کنند. این روش می تواند از هدر 
رفت آب تا اندازه زیــادی جلوگیری 
کند. امروزه در بخش کشاورزی، شاهد 
آبیاری سنتی هستیم که متأسفانه در 
این روش باالی ۶۰ درصد آب به هدر 
می رود که این مهم نقــش مدیریت 
منابع، بهینه سازی و ایجاد روش های 
نوین آبیاری را بیــش از پیش نمایان 
می سازد. افزایش بهره وری در مصرف 
آب با توجه به کاهش شدید میزان آب 
تحویلی به بخش کشاورزی، به تثبیت 
اشتغال و ایجاد مشاغل جدید پایدار در 
بخش های مختلف صنعت و کشاورزی 

کمک می کند.

وزیر نیرو هم در جمع کشاورزان کاری از پیش نبرد
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رئیس موسســه عالــی پژوهــش تأمین 
اجتماعی با اشــاره به اینکه بــا افزایش روند 
واکسیناســیون در کشور و کاســته شدن از 
میزان ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا )اگرچه 
کماکان تعداد بیش از ۱۰۰ مرگ در روز، آمار 
تکان دهنده ای است( می توان پیش بینی کرد 
که با ادامه این روند تا حــدودی از نگرانی های 
حوزه ســالمت کاسته شــود گفت: اما هشدار 
مهم آن است که باید منتظر تأثیرات اجتماعی 
و اقتصادی گسترده ای آن هم نه در میان مدت و 

درازمدت که در کوتاه مدت باشیم.
 به گزارش ایسنا، روزبه کردونی گفت: الزم 
اســت در این زمینه به طورجدی تدبیر کنیم. 
کرونــا در همه جوامع نه تنها منجر به شــوک 
برون زای آثار گســترده اجتماعی-اقتصادی 
شده است، بلکه شواهد نشــان می دهد عدم 
تدویــن و اجــرای سیاســت های کارآمد در 
قبــال اثرات اقتصــادی اجتماعــی، خود اثر 
تشــدیدکننده بر تأثیرات اجتماعی ناشی از 

کرونا دارد.

دو برابر شدن »جمعیت زیرخط فقر« کشور 
طی سه سال اخیر 

او گفت: طبق مطالعه انجام شده در موسسه 
عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به طور متوسط 
در سال گذشته ۳۰.۶ درصد از جمعیت کل کشور 
زیرخط فقــر مطلق اند، این در حالی اســت که 
جمعیت زیرخط فقر مطلق در سال های ۱۳۹۶ و 

۱۳۹۷ به ترتیب ۱۵.۵ و ۲۱.۶ درصد بوده است. 
افزایش ۴ درصدی طالق

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
افزود: همچنین طبق گــزارش مرکز ملی آمار 
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه برای خانوار 
روســتایی به عدد ۴۹.۶ درصد رسیده است. این 
رقم در سال ۱۳۹۷، ۲۰.۶ درصد بوده است. این 
در حالی است که جمعیت زیرخط فقر مطلق در 
مناطق شهری برابر با رقم ۳۱.۸ درصد است و در 

مناطق روستایی به رقم ۵۴ درصد می رسد.
از سوی دیگر طبق اعالم سازمان ثبت احوال 
کشور در سال ۹۹ تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۸۲ طالق 
در کشور به ثبت رسید، این آمار در سال ۹۸ ، ۱۷۶ 

هزار و ۸۱۲ طالق در کشور بوده و به معنای افزایش 
چهاردرصدی طالق است.

  افزایش ۳۵ درصدی »خودکشی«
 با قرص برنج 

کردونی همچنین به آمــاری از افزایش ۷۷ 
درصدی خشونت خانگی در کالن شهرهای ایران 
در زمان شیوع ویروس کرونا  مستند به پژوهش 
دانشگاه علوم پزشــکی ایران اشاره و عنوان کرد: 
طبق اعالم پزشــکی قانونی ما بــا  افزایش ۳۵ 
درصدی خودکشی با قرص برنج نسبت به سال  

قبل هم روبرو هستیم.
970 تارک تحصیل در سال جاری

مقوله بازماندگی از تحصیل کــودکان از دیگر 
مواردی بود که رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعــی به آن اشــاره کرد و گفــت: آن گونه که 
سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش اعالم کرده 
است در سال جاری ۹۷۰ هزار تارک تحصیل داریم. 
همچنین عدم دسترسی بیش از سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار دانش آموز به ابزار هوشمند و آموزش های مجازی 

از دیگر نگرانی های مهمی است که وجود دارد.

افزایش حمل سالح، نزاع و اختالس
او افــزود: افزایش حمل ســالح در پایتخت 
هم زمان با شیوع ویروس کرونا)طبق اعالم فرمانده 
پلیس(، افزایش نزاع و سه برابر شدن اختالف میان 
زوجین در زمان شیوع ویروس کرونا )طبق اعالم 
سازمان بهزیستی( و افزایش پرونده های اختالس 
در کشور طبق اعالم رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
مبنی بر آنکه اختالس در شــش ماهه امسال از 
جهت پرونده ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم 
۹۴ درصد و ازنظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت 

به شش ماهه ســال گذشته افزایش 
داشته، همچنین رشا و ارتشا ۳۵۷ 
درصد نسبت به سال گذشته 
ازنظر ارزش ریالــی افزایش 

داشته است. 
اگر تدبیر نکنیم 

»سونامی« در پیش است
رئیــس موسســه عالی 

پژوهــش تأمیــن اجتماعی 
بابیان اینکــه همچنین باید دقت 

داشــت با توجه به اینکــه هنــوز نتایج هیچ 
پژوهــش مبتنی بــر شــواهدی در خصوص 
تأثیرات اجتماعی - اقتصادی کرونا مشــاهده 
نشده و آنچه در موارد فوق  مستند به گزارش ها و 
مصاحبه های رسمی و علنی نهادها و مسئولین 
بیان شــد، می تواند تنها تصویری از هولناک 
بودن وضعیت پیــش رو را ارائــه دهد گفت: 
از ســوی دیگر نباید فراموش کــرد وضعیت 
آسیب های اجتماعی پیش از شیوع کرونا هم 
آن قدر نگران کننده بود 
که منجر به مداخله 
مســتقیم رهبری 
نظام و تشــکیل 
جلسات با حضور 
ســران قوا در این 

خصوص شده بود.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارائه کرد

آماری هولناک از سونامی آسیب های  اجتماعی با شیوع کرونا 

اصفهان در کنار کشاورزی، 
قطب صنعتی مهمی در 
ایران است و کشاورزان 

گالیه دارند که »صرف آب 
در صنایعی نظیر کاشی و 
فوالد که باید در کنار دریا 

ساخته شوند و نه در استانی 
که کیلومترها از دریا 

فاصله دارد، تبعیض علیه 
کشاورزان است«

کشاورزان اصفهان از هفته 
گذشته در زاینده رود دست 

به تحصن زدند و چند شب  
سرد را در بستر خشک 

این رود به صبح رساندند. 
اعتراض آن ها، از دوشنبه 
۱7 آبان، با تجمع در مقابل 

شرکت آب منطقه ای و 
صداوسیمای مرکز استان 

اصفهان آغاز شده و تاکنون 
ادامه دارد
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ریحانه جوالیی

 کمبود ۴۱ درصدی 
ذخایر آب تهران

معاون شــرکت تامین و تصفیه آبفای تهران از 
کمبود ۴۱ درصدی ذخایــر آب پایتخت خبر داده 
است.عبدالحســین  مجدی زاده گفته است: سال 
گذشته ۱۶۸ میلی متر و امسال ۱۷۰  میلی متر بارش 
داشتیم . درصورتی که کاهش ۴۱ درصدی در ذخایر 
آب تهران همچنان ثابت و ۲۶۷ میلیون مترمکعب از 
آب پشت سدها، نسبت به سال گذشته کمتر شده  
است .بگفته او ۳۵ درصد هم از میزان آب ذخیره در 
پشت سد کرج کاسته شده  است.خشکالی امسال 
در ایران در پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است؛ بر 
اساس آمارها یکی از خشک ترین دوره ها در ایران 
شروع شده  و بارندگی در ماههای اخیر بسیار کمتر از 

مدت مشابه در سال گذشته بوده  است.
    

چمران: 
حذف محدودیت شبانه تردد 

مطالبه شهروندان است
رئیس شورای شــهر تهران با اشــاره به اینکه 
همچنان پیگیر حذف ممنوعیت تردد شبانه هستیم، 
گفت:برای حذف طرح ممنوعیت تردد شبانه دوباره 
در جلســات مربوطه صحبت خواهیم کرد و این 

مطالبه شهروندان را قطعاً پیگیری می کنیم.
به گزارش فارس، مهدی چمــران اظهارکرد: 
مدیریت شهری جدید درخواست و پیشنهاد حذف 
این طرح را دارد و ممنوعیت تردد شــبانه به گفته 
کارشناسان مربوطه هم اثر چندانی بر روی کاهش 
کرونا نداشته و تنها سبب بیشتر شدن ترافیک قبل 

از اجرای طرح و گالیه مندی شهروندان شده است.
    

نماینده مجلس: 
به افزایش پذیرش دانشجوی 

پزشکی خوش بین نیستیم
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: بــه تغییرات فوری و کارشناســی نشــده 
خوش بین نیستیم، مشکل ما با باال بردن ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی حل نمی شود بلکه توزیع 

پزشک باید در کشور عادالنه باشد.
به گــزارش میــزان، مهرداد ویــس کرمی در 
مورد افزایش ظرفیــت ۳ و ۵ هزارنفری در پذیرش 
دانشجوی پزشکی از سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیان 
کرد: برای افزایش ظرفیت رشــته پزشکی ما ابتدا 
باید نیازسنجی کنیم، از سوی دیگر زیرساخت های 
موردنظر، چون فضا ها و امکانات آموزشــی، چون 
آزمایشگاه و بیمارستان برای آموزش این افراد نیاز 
اســت ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که تربیت 

پزشک در کشور هزینه باالیی را نیز در بر دارد.
    

انفصال از خدمت کارکنان 
ادارات دولتی که واکسن نزنند 

معاون فنی مرکز 
سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت با 
اشاره به تصویب طرح 
مدیریت هوشــمند 
محدودیت ها و اجرای آن از ابتــدای آذرماه گفت: 
درصورتی که کارمندی برای واکسیناسیون اقدام 

نکند با انفصال ازخدمت روبرو خواهد شد.
به گزارش فارس، محســن فرهادی با اشاره به 
ابالغیه ســازمان امور اداری استخدامی کشور به 
تمام دستگاه های دولتی بر اســاس مصوبه ستاد 
ملی کرونا مبنی بر الزام واکسیناسیون برای حضور 
کارمندان ادارات دولتی در محــل کار خود و عدم 
رعایت دقیق این قانون در سراســر کشــور گفت: 
معاونان توسعه دستگاه های اجرایی کشور موظف 
به اجرای این ابالغیه هستند اما این طرح با مقداری 
تخفیف جلو رفته است چون طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت ها از ابتدای آذرماه با شــدت بیشتری 
اجرایی خواهد شــد.او با تأکید بر اینکه ســازمان 
امور اداری اســتخدامی مصوبه را ابالغ کرده است 
گفت: دســتورالعمل اجرایی روز شــنبه ۲۲ آبان 
ماه در ستاد ملی کرونا تصویب شــد و از اول آذرماه 

الزم االجرا است.
    

غرس ۵00 درخت کهن سال در 
خیابان ولیعصر طی سال جاری

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران 
از غرس ۵۰۰ درخت کهن سال در خیابان ولیعصر 
در سال جاری خبر دادبه گزارش ایسنا، علی محمد 
مختاری گفــت: تاکنون حــدود ۳۵۰۰ درخت 
کهن ســال با بن بین ۱۰ تا ۱۵ سال در این خیابان 
غرس شده است و همگی وضعیت خوبی دارند این 
درختان از نوع چنار و گونه همگون خیابان ولیعصر 
هستند.وی ادامه داد: در سال جاری نیز بین ۳۰۰ تا 
۵۰۰ درخت دیگر تا پایان اسفندماه با بن بین ۱۰ تا 

۱۵ سال غرس خواهد شد.

از گوشه و کنار


