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  ترجمه: س�ينا خاتمي٭ /  تحقيقي 
جديد، توس��ط گروهي از متخصصين منابع 
آب ايران��ي  در امريكاي ش��مالي و انگليس، 
حاكي  از آن اس��ت كه از دهه ۵۰ شمس��ي  تا 
ش��هريور گذش��ته، نزديك ب��ه 9۰درصد از 
مس��احت درياچه اروميه كاهش يافته است. 
دكتر عل��ي  ميرچي پژوهش��گر پس��ا دكترا 
در دانش��گاه صنعتي ميش��يگان، دكتركاوه 
مدني استاد مديريت محيط زيست در مركز 
سياس��ت هاي محيط زيس��ت امپريال كالج 
لندن و دكت��ر امير آقاكوچك اس��تاد عمران 
و محيط زيست دانش��گاه كاليفرنيا در شهر 
ارواين كه از محققين اين پژوهش بين المللي 
هستند در مقاله اخير خود در روزنامه گاردين 
چاپ لندن، با عنوان »درياچه اروميه: چگونه 
درياچه بلند آوازه ايران در حال ناپديد ش��دن 
اس��ت«، به ش��رح اجمالي تغييرات درياچه 
اروميه در چه��ار دهه گذش��ته مي پردازند و 
براي اقدام فوري و جدي ملي  و بين المللي مدد 
مي طلبند. گزارش پيش رو برگرداني است از 

اين مقاله روزنامه گاردين:
وسعت درياچه اروميه در دهه ۷۰ شمسي  
حدودا دوبرابر مساحت كشور لوكزامبورگ بود 
و به عنوان بزرگ ترين درياچه شور خاور ميانه 
شناخته مي ش��د. از آن زمان تاكنون، اما، اين 
درياچه به طور فراگيري رو به خشكي گردانده 
است. پل ميانگذر ش��هيد كالنتري به طول 
۱۵ كيلومتر اين درياچه را دو نيم كرده است. 
اين پل، كه از س��ال ۱۳۸۷ مورد بهره برداري 
قرار گرفته است، دو ش��هر اروميه و تبريز را از 
شرق به غرب به هم پيوند مي زند. اگر چه اين 
بزرگراه هزينه و مشقت سفر از اين سو به آن 
سوي درياچه را كاهش داده است، پيامدهاي 
زيس��ت محيطي آن بر درياچه اما محل نزاع 

محققين حوزه منابع آب است. 
از منظر تاريخي ، درياچ��ه اروميه همواره 
ميزبان پرندگان مهاجري نظير فالمينگو ها، 
پليكان ها، اردك ها و قارها )قس��مي از مرغان 
ماهيخوار( بوده اس��ت. خشك كامي  درياچه 
كه يكي  از غني ترين زيس��تگاه هاي طبيعي 
»آرتميا« بوده است موجب اضمحالل چرخه 
غذايي اين منطقه شده اس��ت. آرتميا كه در 
صنايع پرورش ميگو و ماهي مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرد سخت پوس��ت خ��اص درياچه 
اروميه است و ياراي زنده ماندن در آبهايي به 
ش��وري ۳۴۰ گرم بر ليتر را دارد؛ اين مرتبه از 
شوري حدودا هشت بار نمكين تر از آب هاي 

آزاد است. 
در نتيج��ه خش��كيدن درياچ��ه بخش 
گردش��گري به طور كامل منحل شده است. 
درياچ��ه روزگاري گردش��گران را از دور و 
نزديك مجذوب خويش مي كرد؛ بس��ياري 
باور به خواص درماني آن داشتند. اما در حال 
حاضر درياچه تنها خش��كگاهي است مملو 
از نمك و قايقان در خاك فرو نشسته كه تنها 
از آينده اي هولناك و غمگي��ن خبر مي آورد. 
اين خش��كي زدگي، افزوني توفان هاي نمك 
را در پي  خواهد داشت كه باروري زمين هاي 
كشاورزي مجاور را تقليل داده و مشوق كوچ 
اجباري بسياري از كش��اورزان محلي خواهد 
بود. فقر كيفي آب و خاك و هوا بي شك اثراتي 
مهلك نيز بر س��المتي  اهال��ي منطقه نظير 
ناخوشي هاي تنفسي و چشمي خواهد داشت. 
مردم شمال غرب كشور، آذري ها و كردها، 
به وضعيت درياچه اعت��راض دارند. آذري ها، 
از جمله اق��وام تاثيرگذاراي��ران با جمعيتي 
نزديك به يك سوم جمعيت كشور، درياچه 
اروميه را نشان هويت خويش دانسته و آن را 
تك نگين في��روزه اي آذربايجان مي خوانند. 
اين منطقه خانه بس��ياري  از كردها نيز است. 
مردماني كه در پي  بهبود معاش و معيش��ت 
خود، خواس��تار صدايي رس��ا تر و نقش��ي  پر 

رنگ تر در مديريت درياچه هستند. 

حس��ن روحاني، رييس جمهور ايران، در 
كمپين انتخاباتي اش بارها به وضعيت درياچه 
اش��اره داش��ت و همواره از عزم ج��دي خود 
براي رفع مشكل درياچه سخن گفته است. او 
چندي پيش از اختصاص ۷۲9 ميليارد تومان 
براي احياي درياچه در يك بازه ۱۰ساله خبر 
داد. تدبير چ��اره اما، ابتدا به س��اكن نيازمند 
توافق و همدلي  بر سر علل بنيادين پديد آمدن 
اين معضل است كه جامعه علمي و تخصصي 
كشور هنوز از فقدان آن رنج مي برد. اين مهم، 
۱۰ نفر از محققين برجس��ته ايراني  در حوزه 
منابع آب را دراياالت متحده وانگليس و كانادا 
همدل كرده تا پژوهشي مستقل و دسته اول 
را در س��ال ۱۳9۲ آغاز كنند. به س��بب عدم 
دسترس��ي به داده هاي زميني  قاب��ل اتكا  و 
نامتناقض، اين تيم تحقيقاتي  به سراغ تصاوير 
ماهواره اي ناس��ا )س��ازمان ملي هوانوردي و 
فضايي امريكا( با وض��وح باال رفته تا تغييرات 
فيزيوگرافيك )ارتفاع، شيب و جهت( درياچه 

را در طول چهار دهه گذشته تخمين بزنند. 
نتاي��ج اين تحقيق ك��ه مورد اس��تقبال 
گسترده قرار گرفته اس��ت به تازگي در مجله 
معتبر علمي  و تخصصي »مجله پژوهش هاي 
درياچه هاي بزرگ« به چاپ رس��يده است. 
نتايج نش��ان از آن دارد كه در شهريور ۱۳9۳ 
مس��احت س��طح درياچه حدود ۱۲درصد 

مساحت متوسط آن در دهه ۵۰ شمسي  شده 
است. اين ميزان كاهش بسيار بيش تر از چيزي 
است كه پيش��تر از اين تصور مي ش��د. بايد 
خاطرنشان كرد كه مس��احت درياچه به طور 
طبيعي در معرض تغيي��رات فصلي قرار دارد 
و وضعيت بحراني درياچه به لطف بارش هاي 
فصلي پس از ش��هريور 9۳ اندكي  آرام گرفته 
است و بر مساحت آن اندكي  افزوده شده است. 
اين تحقي��ق فرضي��ه اث��رات تغييرات 
اقليمي و گرمايش زمي��ن را به عنوان عاملي 
بنيادين در خشكيدن درياچه به جد منتفي 
مي دان��د و نش��ان از آن دارد ك��ه الگوه��اي 
طبيعي خشكس��الي  در اين ناحيه تغييرات 
چنداني نداش��ته و درياچه اروميه پيش تر از 
اين خشكس��الي هايي  به شدت س��خت تر را 
به سالمت از س��رگذرانده اس��ت. با اين حال 
مسووالن بخش آب كش��ور بارها خشكيدن 
درياچه را بر گردن كم باراني هاي س��ال هاي 
اخيرانداخته اند. اين در حالي  است كه، وسعت 
خش��كيدگي و طول دوره خشكيدگي اخير 
فراتر از حد معمول و طبيعي اس��ت. اين امر 
مي تواند به اين معنا باش��د كه در اثر كاهش 
جريان هاي آب��ي ورودي به درياچه آس��تانه 
تحمل درياچه درنورديده شده و اين وضعيت 
منجر به مرگ ناگهاني آن ش��ده است. بدون 
رس��يدگي جدي مس��ووالن ب��ه پروژه هاي 

آبرس��اني و حج��م بهره ب��رداري از آب هاي 
س��طحي و زيرزميني در باالدس��ت درياچه 

اميدي به احياي آن نمي توان داشت. 
مرگ درياچه اروميه شبيه به پديده فجيع 
خشكيدن درياچه آرال در آسياي ميانه است. 
اين درياچه ك��ه زماني  يك��ي  از پهناورترين 
درياچه هاي جهان بود، به علت انتقال بي رويه 
آب براي مقاصد كشاورزي از رودهاي سيحو ن 
و آمو دريا )رودهاي اصل��ي  كه به اين درياچه 
مي ريخت( تقريبا محو شد. در طول پنج دهه 
مساحت سطحي درياچه به كمتر از ۱۰درصد 
آن در دهه ۴۰ شمسي  سقوط كرد. از درياچه 
آرال همواره به عنوان مظهر مديريت ضعيف 
منابع آب در آس��ياي مركزي ياد شده است و 
احتماال به زودي داستان غم انگيز خشكيدن 
درياچه ارومي��ه در اثر مديري��ت كوته نگر و 
نابخردانه منابع آب در ايران ج��اي خود را در 

كتب علمي باز خواهد كرد. 
با توجه به عواقب فرامنطقه اي اجتماعي - 
اقتصادي بحران درياچه اروميه، احياي اين 
درياچه نيازمند مش��اركت جدي و فعاالنه 
سازمان هاي بين المللي است. سازمان هايي 
نظير يونس��كو، برنامه پيش��رفت و توسعه 
ملل متحد )UNDP(، تس��هيالت جهاني  
محيط زيست )GEF(، بانك جهاني ، برنامه 
تحقيق��ات اقليم جه��ان )WCRP(، مركز 
 ،)JRC( تحقيقات مشترك كميسيون اروپا
و سازمان بهداش��ت جهاني  )WHO( قادر 
به ارايه منابع مالي و تخصصي هستند حتي 
اگر تالش هاي ش��ان با دي��وار بي مهر و عدل 
تحريم ها مواجه ش��ود. اما بايد خاطرنشان 
ك��رد در حالي  كه كمك ه��اي جهاني  حايز 
اهميتند، ايرانيان بايد خود زمام امور را براي 
احياي درياچه اروميه و ديگر منابع آبي كشور 
به دست بگيرند. ايران كشوري عمد تا خشك 
و نيمه خشك اس��ت؛ با اين وجود پيشراني 
ايران براي توسعه از يك س��وي و پروژه هاي 
كوته بينانه انتقال آب ب��راي تامين نيازهاي 
آبي كش��اورزي ناكارآمد و مناطق ش��هري 
در حال افزايش از س��ويي ديگر، هزينه هاي 
جدي بر منابع آبي كشور تحميل كرده است. 
با وج��ود اين گونه تجربي��ات ناموفق، نداي 
خنده آور و تلخ انتقال آب از نقطه اي به نقطه 
ديگر از گوشه و كنار ايران همچنان به گوش 

مي رسد. 
٭ متخصص منابع آب و 
محيط زيست، دانشگاه ملبورن

تعيين وثيقه ۱۰۰ ميليوني براي مديرمسوول مردم امروز
اعتماد| وكيل روزنامه مردم امروز از تعيين وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني براي مديرمس��وول 
اين روزنامه خبر داد وگفت: اتهام توهين به مقدسات به خاطر انتشار عكس مربوط به روزنامه 
فرانسوي به موكلم تفهيم شد.  محمود عليزاده طباطبايي در گفت وگو با فارس درباره جلسه 
روز گذش��ته بازپرس��ي گفت: موكلم از خود در مقابل اتهام دفاع كرد و عنوان كرد اين تيتر و 
عكس را روز دوشنبه منتشر كرديم در حالي كه روزنامه موهن روز چهارشنبه به پيامبر اسالم 
توهين كرد و ما نمي توانستيم پيش بيني كنيم.  عليزاده طباطبايي با اشاره به اين كه بازپرسي 
به پايان رسيده است، گفت: بايد منتظر ارسال پرونده به دادگاه باش��يم.  در پي اين اظهارات، 
محمد قوچاني، سردبير روزنامه توقيف ش��ده مردم امروز هم در گفت وگو با آريا گفت: من به 
نظام پايبندم واگر قرار باشد كاري كنم )كه فعال قصد همكاري با هيچ روزنامه اي را ندارم( تنها 
در اين چارچوب كار مي كنم.  او افزود: احس��اس مي كنم كه ما در برابر اين موج اسالم ستيزي 
كه در دنيا به راه افتاده بايد تفسير و تعبيري از اسالم ارايه كنيم كه بتواند مقابل اين تندروي ها 
و افراطي گري، پاسخي مناسب داشته باشد. ما بايد اس��الم واقعي را نشان بدهيم كه نماد آن 
پيامبر گرامي اسالم است و حتما اين تصوير بيشترين اثر را در برابر رفتارهاي توهين آميز خواهد 
داشت. پاسخ مناسب به اين توهين ها همان اس��ت كه علماي ديني ما انجام داده اند و با نامه و 
استدالل و منطق، پاسخ اسالم ستيزي برخي غربي ها را داده اند. بايد جوانان غربي را مخاطب 
قرار داد و آنان را به اس��الم واقعي دعوت كرد.  قوچاني در عين حال گفت: سعي نكنيم از تعداد 
همفكران خود بكاهيم و آنها را در صف ديگران بگذاريم. در كار مطبوعاتي ممكن است اتفاقاتي 
بيفتد كه قابل كنترل نباشد چون ذات كار مطبوعاتي با احتمال خطا همراه است چنانكه در 
مطبوعات اصولگرا هم به وفور رخ داده حتي از نوع اهانت به مقدسات و آنها عذرخواهي كرده اند 
به همين خاطر جرايم مطبوعات��ي را ذاتا از نوع غيرعمد مي دانند و اگ��ر هم خطايي رخ دهد 
قانون فصل الخطاب است و تكليف همه را مشخص كرده است.  اين روزنامه نگار در واكنش به 
انتقادهايي كه نسبت به او مي شود در مورد حجم توقيف رسانه هايي كه در آن مسووليت داشته، 
گفت: توقيف چيزي نيس��ت كه به اراده يك فرد باشد. توقيف يك مساله پيچيده است كه در 
نهادهاي نظارتي و قضايي از روال خاص خودش اتفاق مي افتد.  اين روزنامه نگار ادامه داد: اكنون 
هم معتقدم هيچ راهي به جز تمكين به قانون وجود ن��دارد و روزنامه نگاري هم بايد در ميهن 
خودمان باشد. من هرگز خود را اپوزيس��يون نظام نمي دانم.  وي خاطرنشان كرد: سال هاست 
كه نشرياتي منتشر مي كنم تا بتوانم ثابت كنم مي توان در چارچوب جمهوري اسالمي ايران 
و از موضع يك مسلمان اصالح طلب به فعاليت مطبوعاتي پرداخت. هرگز ذره اي در اين ترديد 
نكردم كه بايد در خاك ميهن و در چارچوب قان��ون و در پناه دي��ن از آزادي دفاع كرد. هرگز 
سوداي مهاجرت در سر نپرورانده و هرگز از كار در ايران نااميد نشدم. همواره در نشرياتم افرادي 
از هر دو جناح حاضر بودند.  قوچاني ادامه داد: گاهي از سوي اصولگرايان به الييك بودن و گاهي 
از سوي الييك ها به حكومتي بودن متهم شده ام. هر گاه نشريه داشتم به حكومتي بودن متهم 
شدم و هر گاه نشريه نداشتم به ضدحكومت متهم شدم اما هرگز اين اتهامات را نپذيرفتم. من 
فقط و فقط يك روزنامه نگار بودم عاشق چاپ و كاغذ و قلم. عاشق ايران و اسالم نه هنگامي كه 
براي يادبود امام خميني كار كردم از حكومت پول گرفت��م و نه هنگامي كه يادنامه مهندس 
بازرگان را كار كردم به عضويت نهضت آزادي در آمدم؛ من فقط روزنامه نگار بودم. به جريان هاي 
مختلف فكري از مدافعين تا منتقدين تريبون داده ايم تا ظرفيت نظام را نش��ان دهيم. اكنون 
و امروز هم با اعتقاد به ايران و اس��الم و آزادي و با التزام به قانون اساسي مايلم در اين چارچوب 

زندگي و كار كنم اما بناي لجاجت و اصرار ندارم و اگر امكاني وجود داشت فعاليت خواهم كرد. 
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اليحه بودجه 94 شهرداري داراي تخلفي بزرگ و اساسي است

خبر روز

سر خط خبرها

ejtemaee@etemadnewspaper.ir

معه جا

مهر موش هاي انيستيتو پاستور  

ابتكار خبر داد
نيترات،  پارازيت،  هواي آلوده؛ معضالت امروز محيط زيست

اعتماد| آلودگي هواي شهرها و ارتباط آن با ايجاد بيماري هايي چون سرطان،  مساله اي 
است كه دايم از سوي مسووالن مرتبط با هوا و سالمت مردم اعالم مي شود،  مساله اي كه 
موارد زيادي در آن دخيل اند،  مواردي چون بهبود روش هاي حمل و نقل،  بهبود سوخت، 
 كنترل صنايع و ترافيك شهري.  رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين 
موارد در همايش س��رطان، از ورود آالينده هاي بيش��تر از طريق هوا ب��ه زندگي مردم و 
س��المت آنها خبر داد. معصومه ابتكار در اين خصوص گفت: »روزان��ه ۱6 هزار كيلو هوا 
وارد بدن انسان مي شود. بنابراين ورود آالينده ها از طريق هوا بيش از ساير عوامل است. 
س��بك زندگي مردم و آموزش به مردم هم از اهميت زيادي برخوردار اس��ت تا با بهبود 
روش هاي حمل و نقل، كنترل صنايع و كنترل هاي دقيق براي مس��ائل ترافيكي صورت 
بگيرد. در اي��ن زمينه آگاهي هاي م��ردم و آم��وزش دادن به آنها مثل عدم اس��تفاده از 
خودروي شخصي و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بسيار مهم و تاثيرگذار است.« 
سال ۵۵،  شايد نخس��تين زمزمه هاي مباحث آلودگي هوا به گوش رسيد،  مباحثي كه 
نخستين برنامه جدي اش به سال ۷9 كشيد تا دولت بتواند براي تهران و هفت شهر بزرگ 
ديگر،  مصوباتي را تصويب كند و در نهايت نخستين فاز اجرايش به سال ۸۴ برسد؛  حذف 
سرب از بنزين.  تغييرات دولت و بالطبع،  سياست هاي اداره كشور،  باعث شد اين مصوبات 
به حالت تعليق درآيد و اجراي ديگر بندهاي آن منتفي شود. ابتكار در اين خصوص معتقد 
است: »سازمان بهداشت جهاني مطالعات گس��ترده اي انجام داد كه طبق آن اعالم شد 
بقاياي ديزل در هوا مي تواند سرطان زا باش��د. عالوه بر اين با اندازه گيري آن در سال ۸9 
اعالم شد كه ميزان بنزن در ش��هر تهران به حد نگران كننده اي رسيده بود. وزارت نفت 
دولت يازدهم، توزيع بنزين پتروش��يمي را به دليل دارا بودن گوگرد و بنزن زياد به طور 
كلي در ش��هرهاي بزرگ متوقف كرد و به توزيع بنزين يورو۴ پرداخ��ت، بنزيني كه در 
حال حاضر در 6 شهر كش��ور در حال توزيع اس��ت.« نيترات،  ماده سرطان زاي ديگري، 
 كه در توليد فراورده هاي غذايي توس��ط كشاورزان به كارگرفته مي ش��ود و در نهايت از 
آب و خاك و محصول سردر مي آورد،  از موارد ديگري بود كه با پيگيري وزارت بهداشت 
قرار بر س��نجش آب، خاك و فرآورده هاي غذايي ش��د تا به اين ترتيب از طريق آموزش 
به كشاورزان منجر به اصالح اين روش ش��ود. كاهش بارندگي و افزايش جمعيت شهر و 
حاشيه نشيني و ساخت و سازهاي بي رويه، از سوي ديگر، مس��اله كاهش ۲۸ درصدي 
ذخاير آب را براي حداقل استان تهران فراهم كرده است، استاني ۱۴ ميليوني كه به ناچار 
به برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني روي آورده است.  پارازيت، اشعه و امواج حاصل 
از تلفن همراه،  نگراني ديگر مدير محيط زيست كشور اس��ت. او با ابراز نگراني هاي خود 
در سال هاي گذشته،  درصدد ثابت كردن اين نگراني برآمد و آخرين برآوردي كه توسط 
وزير ارتباطات به دفتر رياست جمهوري ارسال ش��د، شاهدي ديگر بر اين مدعاي ابتكار 
بود،  مدعايي كه از لزوم رعايت استاندارد فعاليت هاي انجام شده در زمينه امواج مخرب 

الكترومغناطيسي سخن مي گويد.

هشدار سرپرست كميته امداد درباره كسري 
4۰۰ ميليارد توماني 

فارس| سرپرس��ت كميته امداد گفت: در حالي در ماه هاي پاياني سال هستيم كه مجموعه 
امداد با كسري ۴۰۰ ميليارد توماني امداد روبه روس��ت و با توجه به شرايط احتمال اعتراض و 
تجمع وجود دارد.  حسين انواري تصريح كرد: با توجه به كسري بودجه بيش از ۴۰۰ ميليارد 
توماني، بنده در اين زمينه به دولت اخطار مي دهم كه البته با مس��ووالن تامين بودجه كشور 
رايزني هايي صورت گرفته است. اما اين كسري امسال در حالي رقم خورده است كه بخشي از 
اين اعتبارات به عنوان حقوق و مستمري مددجويان و محرومان است و ما بايد هر ماه مبلغي را 
تحت عنوان مستمري به حساب مددجويان واريز كنيم. پرداخت حقوق از اولويت هاي مجموعه 
امداد محسوب مي شود كه هم اكنون ما در پرداخت آن با مش��كالتي روبه رو هستيم و شاهد 
بحراني در اين زمينه شده ايم.  به گفته انواري اعتبارات كميته امداد به صورت ماهيانه پرداخت 
مي شود و اين كسري ۴۰۰ ميليارد توماني به دليل انباشته شدن اعتبارات از ماه هاي قبل است.  
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجموعه امداد با تمامي اين مشكالت امسال به مددجويان 
خود عيدي خواهد داد يا خير، گفت: قطعا با اين شرايط ما نمي توانيم عيدي را پرداخت كنيم 

چرا كه در پرداخت مستمري و حقوق مددجويان با مشكل روبه رو هستيم. 

سالمت

خبر

سربازان غايب با پرداخت 
جريمه كارت قرمز 

دريافت   مي كنند
مشموالني كه بيش از ۱۰ سال غيبت 
دارند براس��اس اليحه بودجه سال 9۴ با 
پرداخت جريمه معاف مي ش��وند اما به 
تازگي براس��اس اعالم كميسيون تلفيق 
مجل��س آنها پ��س از پرداخ��ت جريمه 
كارت قرمز دريافت خواهند كرد. به گفته 
غالمعلي جعف��رزاده، عضو كميس��يون 
تلفيق مجلس عاقالنه ترين كار اين است 
كه اي��ن اف��راد فراخوانده ش��وند و از آنها 
جرايم نق��دي اخذ ش��ود در اين صورت 
كارت قرمز سربازي به آنها داده مي شود 
كه در قبال آن از برخي حقوق شهروندي 
برخوردار مي ش��وند؛ حقوق شهروندي 
مثل فعاليت اقتصادي و گرفتن دفترچه 
بيمه كه به اين افراد تعلق مي گيرد. اين در 
حالي است كه روز گذشته، محمدمهدي 
مفتح در تش��ريح مصوبات كميس��يون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 9۴ گفت: »به 
موجب مصوبه امروز كميس��يون تلفيق 
از مشمولين غايب هش��ت سال به باالي 
س��ربازي جريمه اخذ مي ش��ود كه رقم 
ريالي آن ۳۰ هزار ميليارد ريال پيش بيني 
مي شود.« اما »اعتماد« در تاريخ ۱۸ آذر 
ماه س��ال جاري در گفت وگو با يك منبع 
آگاه در دولت جزييات بيش��تر اين طرح 
را جويا شد، اين مقام گفت: »كساني كه 
ش��امل اين طرح مي ش��وند مدت زمان 
غيبت آنها فقط بخشيده نمي شود بلكه 
به صورت دايم از سربازي معاف مي شوند 
و براس��اس جزييات اين طرح با پرداخت 
جريمه معاف مي ش��وند، دول��ت تعداد 
نف��رات و بررس��ي هاي الزم را انجام داده 
است كه در زمان مناس��ب اعالم خواهد 
شد.« براس��اس قوانين معافيت سازمان 
وظيف��ه عموم��ي كارت قرمز س��ربازي 
به بيم��اران روان��ي داده مي ش��ود كه در 
بعضي از مكان ها نتوانند استخدام شوند 
و به نوعي از بسياري امكانات شهروندي 
محروم خواهند شد كه مهم ترين آن كار 
ك��ردن در بخش هاي دولتي اس��ت. اين 
تغيير قانون برخالف چيزي است كه در 
اليحه بودجه توس��ط دولت برنامه ريزي 
شده بود. در اليحه بودجه سال 9۴ آمده 
بود »به دولت اجازه داده مي شود تا كليه 
مش��موالن خدمت وظيف��ه عمومي كه 
بيش از ١٠ س��ال غيبت دارند با پرداخت 
جريمه مدت زمان غيبت معاف نمايد«، 
اما اس��مي از كارت معافيت قرمز نيامده 
بود و همچني��ن مق��ام آگاه در دولت به 
»اعتماد« اين خبر را نداده بود. جعفرزاده، 
عضو كميس��يون تلفيق مجلس درباره 
فعاليت اجتماع��ي اين اف��راد گفته بود: 
»اين افراد بايد جرايم��ي پرداخت كنند 
كه بتوانند از برخي تسهيالت شهروندي 
مثل انجام كار اقتصادي، داشتن دفترچه 
بيمه و برخي مسائل اينچنيني استفاده 
كنند اما حتي در صورت پرداخت جريمه 
از برخي حقوق ديگ��ر مثل كانديداتوري 
ش��وراي ش��هر، نمايندگ��ي مجل��س و 
استخدام دولت محروم خواهند بود.« بايد 
منتظر خبرهاي ديگري از اجراي نهايي 

اين طرح باشيم. 

   كتايون نجفي زاده، سرپرس�ت 
اداره پيون�د و بيماري ه�اي خ�اص 
وزارت بهداش�ت: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر از 
ليست انتظار پيوند اعضا جان خود را بر اثر 
نرسيدن عضو پيوندي از دست مي دهند. 
شفا آنالين   
   محمد علوي ف�رد، عضو انجمن 
تصفي�ه نم�ك: ب��ه دلي��ل فعاليت 
توليدي هاي زيرپله اي، فقط ۴۰ درصد 
از نمك ه��اي موج��ود در ب��ازار يددار 
ايسنا  هستند .  
   مجتبي شاكري، عضو كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر تهران: هرگونه افزايش نرخ كرايه  
تاكس��ي پيش از پايان سال غير قانوني 
تسنيم  است.  
   وحي�د رحمت�ي، س�خنگوي 
جمعيت هالل احمر: از ابتداي بحران 
سوريه تا كنون در ۲۷ مرحله بيش از ۷۲۴ 
تن اق��الم امدادي، بهداش��تي، درماني و 
مواد غذايي به ارزش نزديك به 9 ميليارد 
تومان ب��راي آوارگان و آس��يب ديدگان 
بحران سوريه در داخل و خارج اين كشور 
مهر  ارسال كرده است.  
   حسين راغفر، پژوهشگر و استاد 
دانشگاه الزهرا)س(: بر اساس آخرين 
آمارهاي موجود ۳۸ درصد از خانوارهاي 
مرد سرپرست دچار فقرند در حالي  كه در 
مقابل، در خانوارهاي زن سرپرس��ت اين 
ايسنا  رقم نزديك به ۴9 درصد است.  
   عبدالرض�ا رحماني فضلي، وزير 
كش�ور: طبق برآورد ها در تهران حدود 
۱۰ ال��ي ۱۲ هزار معت��اد متجاهر وجود 
دارد و از امروز ب��راي جمع آوري معتادان 
اقدام مي كنيم و تا عيد تا ش��ش هزار نفر 
ايلنا جمع آوري خواهيم كرد.  

اعتماد| رحمت اهلل حافظي، رييس كميس��يون سالمت شوراي ش��هردر گفت وگو با 
»اعتماد« بيان كرد: يكي از مواردي كه ش��هردار تهران هنگام تقديم اليحه بودجه 9۴ 
به ش��ورا از آن به عنوان يكي از افتخارات ش��هرداري تهران ياد مي كرد، نحوه تقس��يم 
بودجه ش��هرداري در دو بخش »هزينه اي و جاري« و »تملك دارايي« ها بود. به گفته 
قاليباف درست برعكس سال هاي قبل، ميزان تقسيم بودجه شهرداري از نسبت ۷۰ به 
۳۰، به نس��بت ۳۰ – هزينه هاي جاري – و ۷۰ – هزينه هاي تملك دارايي ها – تغيير 
پيدا كرده اس��ت. او همچنين مدعي بود كه بودجه »نگهداشت« كه هرساله به صورت 
مجزا ارايه مي ش��ده اس��ت، امس��ال در قالب بودجه هزينه »جاري« ديده شده است. 

درحالي كه براس��اس اليحه بودجه اي كه دراختيار اعضاي ش��وراي ش��هر قرار گرفته 
است، بودجه »نگهداش��ت« در بخش بودجه »تملك« ديده ش��ده است. به اين ترتيب 
نه تنها نسبت هاي عنوان شده توسط شهردار تهران تغيير كرده و به هم خواهد خورد، 

بلكه اين امر تخلفي آشكار درمورد ارايه بودجه است كه بايد با جديت پيگيري شود. 
به گفته حافظي شهروندان و اصحاب رس��انه حق دارند كه از مفاد و جزييات اليحه 
بودجه 9۴ شهرداري مطلع باشند و شهرداري مكلف است در راستاي شفاف سازي هر 
چه س��ريع تر اين اليحه را دراختيار رس��انه ها و درمعرض نقد كارشناسان شهري قرار 

دهد. 

ديروز وزير كش��ور شهر    حميدرضا خالدي/ 
طي س��خناني، با اعالم اينكه هيچ قانوني 
براي برگ��زاري انتخابات ش��وراياري ها 
نداريم، عم��ال برگزاري اي��ن انتخابات را 
غيرقانوني دانس��ت. اين سخنان درحالي 
كه تنها يك ماه تا زمان برگزاري انتخابات 
شوراياري ها باقي مانده و درشرايطي كه 
در مورد زم��ان برگ��زاري انتخابات بين 
اعضاي اصالح طلب و اصولگراي ش��وراي 
ش��هر اختالفاتي جدي وجود دارد، باعث 
شد تا چالش هايي جديد درباره انتخابات 
ش��وراياري ها مشخص ش��ود. زمزمه اي 
ناش��ي از اي��ن س��وال كه ب��ا توج��ه به 
غيرقانوني خواندن برگزاري انتخابات، آيا 
امكان دارد اي��ن فرآيند متوقف ش��ود؟ 
تمامي اين اظهارنظره��ا درحالي مطرح 
مي ش��ود كه از دو هفته قبل بيلبوردهاي 
ش��هرداري، همش��هريان تهران��ي را به 
حضور در انتخابات ش��وراياري ها دعوت 
مي كند و شوراي ش��هر نيز تالش دارد تا 
بيش از پيش ب��ازار اين انتخاب��ات را داغ 
كند. در چنين ش��رايطي اين واهمه نيز 
وج��ود دارد ك��ه اي��ن كش��مكش ها و 
اختالف نظرها باعث شود تا از شور و شوق 
انتخابات كاسته شود و اس��تقبالي كه تا 
اين لحظه بي سابقه خوانده شده، به مرور 
كمت��ر و كمتر ش��ود. درهمين خصوص 
س��خنگوي  زارع��ي،  عب��اس  دخي��ل 
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
در گفت وگ��و ب��ا »اعتم��اد« از »اگر« و 
»اما« هاي قانون��ي اين انتخاب��ات گفته 
اس��ت. گفت وگويي كه بيش��تر در تاييد 
سخنان وزير كشور است و نقد پافشاري 
اعضاي ش��وراي ش��هر در مورد برگزاري 

انتخابات شوراياري ها. 
 

  ديروز وزير كش�ور طي سخناني 
انتخاب�ات  ب�ودن  غيرقانون�ي  از 
شوراياري ها و نبودن قانوني دراين 
زمينه س�خن گفته بودند. به عنوان 
س�خنگوي كميس�يون ش�وراها و 
امور داخلي مجلس تا چه حد با اين 

سخنان موافقيد ؟ 
همان طور كه وزير كش��ور هم تاكيد 

كرده ان��د، م��ا در قانون هي��چ  بندي در 
مورد انتخاب��ات ش��وراياري ها نداريم و 
اين مبحث اصال در مجلس مطرح نشده 

است. 
  اما اعضاي شوراي ش�هر به ماده 

71 قانون شوراها استناد مي كنند. 
مصوبه ش��وراي ش��هرو قان��ون ۷۱ 
ش��وراها در مورد انتخابات شوراياري ها 
كه مورد اس��تناد اعضاي شوراس��ت، از 
ديد ما مبهم اس��ت و اشاره اي مستقيم و 
شفاف به برگزاري انتخابات شوراياري ها 
ن��دارد. از س��وي ديگ��ر ش��وراياري ها 
زيرمجموعه ش��وراي ش��هر نيستند كه 
بتوان به اس��تناد ماده ۷۱ قانون شوراها، 
انتخابات ش��وراياري ها را براس��اس آن 

برگزار كرد. 
  ولي آنها مي گويند ش�وراياري ها 
يك مس�اله ش�هري اس�ت نه يك 

مورد ملي و كشوري. 
در كالنشهرها، انتخابات شوراياري ها 
در ابعادي بسيار وس��يع برگزار مي شود. 
بنابراين بايد براساس يك قانون مشخص 
برگزارشود. قانوني كه به تصويب مجلس 
هم رسيده باشد و براي تمام كالنشهرها 

به شكلي واحد اجرايي باشد. 
  پس مصوبه ش�وراي ش�هر به چه 

كاري مي آيد؟ 
مصوبه ش��وراي ش��هر، ي��ك مصوبه 
داخلي اس��ت درحال��ي ك��ه انتخابات 
ش��وراياري ها، انتخابات��ي سراس��ري و 
كالن اس��ت و نق��ش حاكمي��ت درآن 
ضروري اس��ت. بنابراين از دوستاني كه 
مي گويند شوراي شهر مي تواند خودش 
انتخابات را برگزار كند بايد س��وال كرد 
كه دراين ص��ورت نق��ش »حاكميت« 
كجاست؟ مصوبه ش��وراي شهر درمورد 
انتخابات شوراياري ها، يك مصوبه مالي 
نيست كه ش��وراي ش��هر بخواهد آن را 
به ش��كلي مجزا اجرا كن��د، بلكه داراي 
ابعاد بس��ياركالني مانند ابع��اد امنيتي 
و حاكميتي اس��ت كه باي��د و لزوما بايد 
با حمايت و نظارت وزارت كش��ور انجام 

شود. 
  يعن�ي بايد وزارت كش�ور اليحه 
طرح�ي را ب�راي تصوي�ب در اي�ن 

زمين�ه به مجل�س بياورد ت�ا بتوان 
انتخاب�ات ش�وراياري ها را رس�مي 

كرد؟
دقيقا. ت��ا زماني كه قان��ون انتخابات 
ش��وراياري ها از س��وي وزارت كشور به 

تصويب مجلس نرسيده باشد يا حداقل 
ش��وراي ش��هر اليحه مورد نظ��رش را 
درقالب استفس��اريه به مجل��س ندهد 
و اج��ازه آن را نگيرد، برگ��زاري چنين 

انتخاباتي مي تواند غيرقانوني باشد. 

  يعني وزارت كشور مي تواند مانع 
برگزاري چنين انتخاباتي شود ؟

به نظر م��ن، بل��ه مي توان��د. وزارت 
كش��ور مي تواند در ص��ورت صالحديد 

جلوي آن را بگيرد. 

سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در گفت وگو با »اعتماد«: مصوبه شورا و قانون مبهم است

وزير كشور: قانوني براي برگزاري انتخابات شوراياري نداريم 

درياچه اروميه در حال ناپديد شدن است
انتشار فراخوان بين المللي براي نجات اروميه در روزنامه گاردين

واكنش هاي موافق و مخالف به سخنان وزيركشور در خصوص انتخابات شوراياري ها  در گفت وگو با »اعتماد«
اظهارنظرهاسمتشهرتمخالفموافق

عضو اصالح طلب و علي صابري
حقوقدان شوراي شهر

اليحه انتخابات شوراياري چهارم كه از سوي شوراي شهر به فرمانداري ارايه 
شده بود و درنهايت توسط شوراي حل اختالف به تصويب رسيد، بهترين 

سند و دليل براي بهانه جوياني است كه اين انتخابات را غيرقانوني مي دانند. ما 
همچنان معتقديم كه انتخابات شوراياري ها براساس ماده ۷۱ شوراها، برعهده 
شورا است و همين شورا هم بايد انتخابات را برگزار كند. باز به همين استناد، 
هيچ مرجعي، از جمله وزارت كشور نمي تواند جلوي برگزاري اين انتخابات را 

بگيرد و روند برگزاري انتخابات بايد مانند گذشته طي شود. 

عضو اصولگراي شورارحمت اهلل حافظي

دراليحه اي كه از سوي شوراي حل اختالف به تصويب رسيد، ابهامات هر دو 
طرف – فرمانداري و شورا – برطرف شده بود. بدين ترتيب دليلي ندارد كه 

حاال وزارت كشور بخواهد با برگزاري چنين انتخابي كه مراحل ثبت نام آن هم 
آغاز شده است، جلوگيري كند. از سويي عده اي بر اين باورند كه وزارت كشور 
ممكن است بتواند با اهرم قانوني خود، جلوي انتخابات را بگيرد، ولي من به 
شخصه اين رخداد را بعيد مي دانم. در هرصورت قانون حق را به ما داده و هر 

اقدامي درجهت جلوگيري از برگزاري اين انتخابات غيرقانوني است.

محمدجواد كوليوند
نائب رييس كميسيون 
شوراها و امور داخلي 

مجلس

شوراي شهر از لحاظ قانوني نمي تواند انتخابات سراسري برگزار كند. اين 
وظيفه وزارت كشور است كه بر چگونگي روند و برگزاري انتخابات نظارت 
داشته باشد. در دوره قبل هم وزارت كشور تنها فقط براي همكاري با شورا و 
زمين نماندن انتخابات، قبول كرد كه انتخابات شوراياري سوم برگزار شود. 

ولي در عين حال در همان دوره مقرر شد تا ديگر هيچ انتخابات شوراياري قبل 
از تصويب آيين نامه و قانون برگزار نشود. بنابراين اين ادعاي شوراي شهر كه 

مدعي است با استناد به طرح تصويب شده توسط شوراي حل اختالف مي تواند 
به تنهايي انتخابات را برگزار كند، كامال بي پايه و اساس است و اگر وزارت كشور 
نخواهد به هر دليل با شوراي شهر همكاري كند قانونا مي تواند حتي جلوي 

برگزاري چنين انتخاباتي را بگيرد.

پرويز سروري
عضو اصولگراي شوراي 
شهر و رييس كميسيون 

حقوقي شورا  

برخالف آنچه در رسانه ها آمده است، وزير كشور نگفته است كه انتخابات نبايد 
برگزار شود، بلكه فقط گفته در قانون به صورتي صريح به چنين قانوني اشاره 

نشده است وبه همين دليل ما نمي توانيم درآن ورود پيدا كنيم. يكي از ايرادهاي 
وزارت كشور به طرح ما اين بود كه مجري و ناظر انتخابات نمي تواند يك نهاد 
باشد. اين ايراد، ايراد درستي است، به همين دليل هم بود كه در جلسه گذشته 

شورا مقرر شد تا شهرداري مجري باشد و شورا ناظر بر انتخابات. به همين 
دليل و به استناد طرح پيشنهادي ما به فرمانداري كه به توسط شوراي حل 

اختالف تصويب شده، و همچنين از آنجايي كه عمال فرآيند برگزاري انتخابات 
شوراياري ها با ثبت نام كانديداها كليد خورده، تصور نمي كنم وزارت كشور 

بخواهد خللي در برپايي اين انتخابات ايجاد كند. ضمن اينكه ما تا امروز اصرار 
داشته و داريم كه انتخابات با حمايت و كمك و ساز و كار وزارت كشور برگزار 

شود، ولي اگر وزارت كشور به هر دليل نمي تواند يا نمي خواهد در اين انتخابات 
نقش داشته باشد، ما خودمان اين انتخابات را برگزار خواهيم كرد. بنابراين به 

نظر من جلوگيري از برگزاري انتخابات منتفي است.
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