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 روز جمعه فرماندار تهران در مراسمي رسما اعالم 
كرد كه درصورت ادامه روند بارندگي ها به ش�كل 
كنوني، 52 درصد تهراني ها فاقد آب شرب خواهند 
بود. اين خب�ر دركنار اخبار نگران كنن�ده اي كه از 
مقدار بارش هاي امس�ال و خشكس�الي تهران در 
چند هفته اخير منتشر شده، باعث شدتا شايعات 
وس�يعي در اين مورد به خصوص در فضاي مجازي 
منتشر شود. شايعاتي كه همگي به يك نقطه ختم 
مي ش�ود؛ اينكه قرار اس�ت در تابس�تان امسال، 
پايتخت نش�ينان با جيره بندي ج�دي آب روبرو 
شوند. ولي اين وضعيت چندان هم براي تهراني ها 
جديد و غيرعادي نيست. چرا كه هر سال با نزديك 
شدن بهار، مسووالن نسبت به كم آبي هاي جدي 
 و جيره بندي آب هشدار مي دهند ولي با اين حال 
تابستان كه مي شود، نه خبري از جيره بندي است 
و ن�ه كم آبي. ام�ا گفته هاي محمدرض�ا بختياري، 
مديرعامل س�ازمان آب منطقه اي اس�تان تهران 
حكايت از عم�ق بحراني دارد ك�ه در كمين مردم 
تهران است. ذخيره تقريبا صفر برف در كنار كاهش 
66 درصدي بارندگي كه باعث ش�ده ت�ا تهران از 
لحاظ آب شرب وضعيت بي سابقه اي را در نيم قرن 
اخير پيش رو داشته باشد، موضوعاتي نيست كه 
بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. موضوعاتي كه 
تالش كرده ايم در گفت وگو با مديرعامل س�ازمان 
آب منطقه اي استان تهران، به بررسي ابعاد مختلف 
آن و ترس�يم واقعي وضعيت كنون�ي و آينده آب 

شرب پايتخت كشورمان بپردازيم. 

  آقاي بختي�اري، چند روز قب�ل، فرماندار تهران 
در خبري اع�الم كرده بود كه امس�ال 52 درصد از 
شهروندان تهراني با بحران كم آبي مواجه خواهند 
بود. واقعا وضعيت آب در تهران ت�ا اين حد وخيم 

است؟
من هم اي��ن خب��ر را از طري��ق رس��انه ها خوان��ده ام و 
نمي دانم آقاي فرماندار تهران، براس��اس چه تحقيقات يا 

گزارش هايي چنين آماري را ارايه كرده اند. البته اين بدان 
معنا نيس��ت كه وضعيت آب در تهران خوب و در شرايط 
عادي است، بلكه برعكس واقعا در شرايط بدي قرار داريم 
به طوري كه براساس آمار، مقدار بارش باران از ابتداي سال 
آبي 96 )يعني از 1 مهر ماه( تاكنون تنها 35 ميليمتر بوده 
اس��ت درحالي كه اين آمار در همين بازه زماني درس��ال 
گذشته، 103 ميليمتر بوده اس��ت. اين يعني 66 درصد 
كاهش بازندگي در تهران تا اين لحظه. البته وضعيت آب 
ذخيره شده در سدهاي چندان بد نيس��ت. االن ذخيره 
آب در س��دهاي تامين كننده آب ته��ران، 590 ميليون 
متر مربع است كه درسال گذشته اين رقم 604 ميليون 
مترمكعب بوده اس��ت كه تفاوت چنداني با ه��م ندارند. 

ولي مشكل اصلي بر سر نداشتن ذخيره هاي برفي است. 
چون بارندگي هاي س��ال هاي گذش��ته برف خوبي را در 
سرشاخه هاي سدها انباشت مي كرد و همين باعث مي شد 
تا از لحاظ تامين آب مشكل چنداني نداشته باشيم ولي 
امس��ال اين ذخيره تقريبا در حد »صفر« است. يعني به 
جز مقدار اندكي برف در سرشاخه سد »الر« برف ديگري 
نداريم. اين اصال رخداد خوبي نيس��ت. در واقع وضعيتي 
كه امس��ال در بخش آب با آن مواجهيم در 50-40 سال 
گذشته بي سابقه است. چه از حيث مقدار بارندگي و چه از 
منظر ذخيره برفي. ولي با تمام اين تفاصيل نمي توان گفت 
كه درشرايط بحراني قرار داريم. االن چند وقتي است كه 
كميته هاي بحران ما فعال شده اند و با شدت مشغول كار 
هستند تا در تابستان با مشكل چنداني مواجه نشوند. البته 
مسلما مشكالتي خواهيم داشت ولي تمام تالش خود را 
خواهيم كرد كه كار به »جيره بندي« نرسد. گرچه بخشي 

از اين مساله به صرفه جويي هاي خود شهروندان تهراني و 
بخشي هم به ما برمي گردد كه در بحث راه سازي، سدها و... 

دقت بيشتري داشته باشيم. 
  االن چند سد آب تهران را تامين مي كنند ؟

5 سد  طالقان، اميركبير، ماملو، الر و سد لتيان . 
  و حجم مصرف ساالنه آب شرب تهراني ها چقدر 

است؟
حجم متوسط آب ساالنه مصرفي شهروندان كل استان 
تهران چيزي حدود يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون 
مترمكعب و حجم مصرفي شهروندان خود شهر تهران، 

چيزي حدود يك ميليارد و پنجاه ميليون مترمكعب. 
  و همگي از همين 5 سد تامين مي شود؟

نه؛ در مورد تهران حدود 800 ميليون مترمكعب از طريق 
آب هاي سطحي يا همان سدها و 250 ميليون مترمكعب 

نيز از طريق آب هاي زيرزميني تامين مي شود. 
  ولي تاجايي كه كه يادم مي آيد هر س�ال در مورد 
بحران خشكس�الي در تابس�تان به ش�هروندان 
هشدار داده مي شود ولي در تابستان عمال مشكل 

خاصي نداريم. 
ببينيد، بس��تگي به وضعيت بارندگي دارد. مثال س��ال 
گذشته زمستان پرباراني داشتيم. معموال در حالت عادي 
70 درصد آب تهران از طريق آب هاي سطحي و 30 درصد 
از طريق آب هاي زير زميني تامين مي شود. حاال هر چقدر 
سهم آب هاي سطحي باشد، از ديد ما بهتر است. مثال سال 
گذش��ته اين نس��بت 75 به 25 بود. يعني 75 درصد آب 
پايتخت از طريق آب هاي س��طحي و 25 درصد از طريق 
آب هاي زير زميني تامين شد. ولي درشرايط خشكسالي 

اين نسبت به 60 به 40 درصد برسد، يعني 60 درصد آن 
از محل آب هاي س��طحي و 40 درصد از طريق آب هاي 

زيرزميني تامين شود. 
  كه با احتساب آماري كه شما داديد، احتماال سال 

آينده دچار چنين وضعيتي خواهيم بود. 
بله متاس��فانه. احتمال آن زياد اس��ت. ولي بازهم تاكيد 
مي كنم كه اين سخنان به معناي جيره بندي آب در تهران 
نخواهد بود. ولي همانطوركه گفتم قطعا سال سختي را از 
لحاظ تامين آب در پيش خواهيم داش��ت به خصوص در 

تابستان. 
   االن چند چاه براي تامين آب زيرزميني داريم ؟

چيزي حدود 440 تا 450 حلقه چاه. 
  خاطرم هست كه اعضاي ش�وراي شهر تهران 
در دوره قب�ل بارها در مورد اس�تفاده بي رويه از 
چاه ه�اي آب و به خصوص احتمال آلوده ش�دن 
آنه�ا به خاط�ر مص�رف بي رويه و خشكس�الي 
هشدار مي دادند. اين احتمال وجود ندارد كه اگر 
بخواهيد حدود 40 درصد آب ش�رب تهران را از 
طريق چاه هاي زيرزميني تامين كنيد، اين آب ها 

آلوده شوند و سالمت شهروندان به خطر بيفتد؟
اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم، كال استفاده 
بي رويه از آب هاي زيرزميني مي تواند كيفيت آب شرب 
را پايين آورد. ولي اين به معناي اين نيست كه آب تهران 
آلوده خواهد شد. حتي 15-10 سال قبل بحث باال بودن 
آب تهران به شكلي جدي مطرح بود ولي خوشبختانه با 
اقداماتي كه شركت آب و فاضالب تهران انجام داده امروز 
اين نگراني تا حد زيادي برطرف شده و شهروندان نبايد از 

اين بابت يا ساير آلودگي ها نگران باشند. 
  با وجود اين همه خشكس�الي، اي�ن چاه ها براي 
تامين آب تهراني ها با درصدي ك�ه گفتيد، كافي 

است؟
بله. بررسي هاي ما نشان مي دهد كه مي توان از اين طريق، 

جبران سطح آب هاي سطحي را كرد. 
  گفتيد كه تهراني ها س�االنه چي�زي حدود يك 
ميليارد و س�يصد و پنجاه ميليون مترمكعب آب 
مصرف مي كنند. اين آمار ب�راي چند ميليون نفر 

است؟

اعتمادآنالين| برادر دانيال رفيعي، دانش آموز آزارديده 
جيرفتي به توضيح ماجراي ضرب و شتم دانيال پرداخت 
و گفت: اوايل دي ماه برادرم ب��ه همراه دو تن ديگر از هم 
مدرسه اي هايش در حياط مدرسه درگيري لفظي پيدا 
مي كنند، مدير مدرس��ه متوجه مي ش��ود و ابتدا آن دو 
دانش آموز ديگر را كه گويا از اقوام��ش بوده اند به داخل 

دفتر مدرسه مي برد و با آنها صحبت مي كند. 
وي مدعي شد: سپس مدير آن دو نفر را به خانه مي فرستد 
و در حالي كه همه دانش آموزان رفته بودند و 10 دقيقه 
از زنگ آخر مدرسه گذشته بود برادرم را كتك مي زند و 
مشتي به بيني و دهانش مي كوبد. برادرم بيهوش بيرون 
مدرسه رها ش��ده بود كه توس��ط مردم به بيمارستان 
مي رسد.  رفيعي گفت: از پزش��كي قانوني سه ماه طول 

دوره درمان گرفتيم و از مدير مدرس��ه شكايت كرديم؛ 
البته ش��نيده ايم، وي خودش اس��تعفا داده و آموزش و 
پرورش با او برخوردي نكرده است. رفيعي افزود: اكنون 
وضعيت جس��ماني  ب��رادرش براي حضور در مدرس��ه 
مساعد اس��ت و با وجود آنكه زخم لبش خوب نشده اما 
از امروز مدرسه رفته است.  سالجقه، مدير روابط عمومي 
آموزش و پرورش كرمان نيز در اين باره به ايس��نا گفت: 
در پي تنبيه بدني دانش آموز مدرس��ه ش��هيد فاريابي 
شهرستان جيرفت توسط مدير مدرسه در تاريخ پنجم 
دي ماه جاري، اين مدير متخلف هفتم دي ماه به هيات 
رس��يدگي به تخلفات اداري كاركنان اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان كرمان معرفي شده و از سمت مديري 

مدرسه نيز بركنار شده است. 

بر اساس آمار شركت مترو تهران هر مسافر به طور متوسط 
35 دقيقه در قطارهاي اين شركت حضور دارد كه اگر اين 
زمان را در آمار ميليوني مسافران مترو ضرب كنيم زمان 
بسيار ارزش��مندي به دس��ت مي آيد.  به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران در برخي از 
كشورهاي جهان فرهنگ كتابخواني در مترو جاي خود 
را بازكرده اس��ت.    تاريخچه كتابخواني در مترو تهران به 
سال ها قبل برمي گردد؛ مثال در سال 1385 طرح »كتاب 
مسافر« در اين ش��هر زيرزميني اجرايي شد كه طي آن 
كتاب هاي مختلف به صورت رايگان در اختيار مسافران 
قرار مي گرف��ت.  در ادامه گزارش ش��ركت متروي تهران 
آمده است: بعد ها نيز طرح هاي مختلف ديگري به منظور 
نهادينه كردن فرهنگ كتابخواني در اين ناوگان حمل و 

نقل ريلي درون شهري اجرايي شد كه از آن ميان مي توان 
به ط��رح دورهمخواني كتاب اش��اره كرد ك��ه با حضور 
هنرمندان در مناس��بت هاي مختلف برگزار مي ش��د تا 
مسافران شهر زيرزميني لذت مطالعه كتاب و كتابخواني را 
در كنار چهره هاي مطرح و مردمي تجربه كنند. همچنين 
روزنامه ها و هفته نامه ه��اي مختلفي در ايس��تگاه هاي 
خطوط مترو براي مطالعه شهروندان وجود دارند كه از آن 

ميان مي توان به روزنامه همشهري اشاره كرد. 
گزارش ياد ش��ده اما درعين حال تصري��ح مي كند: ولي 
باوج��ود اين طرح ها هنوز ه��م اقبال مس��افران مترو در 
كشورمان به كتابخواني كمرنگ است. شايد بايد اقدامي 
جدي تر براي ترغيب مسافران مترو به كتاب و كتابخواني 

صورت گيرد. 

بختياري، مديرعامل آب منطقه اي استان تهران در گفت وگو با »اعتماد«:

خشكسالي تهران در نيم قرن اخير بي سابقه است

ما هيچ وقت پيش بيني نمي كنيم 
و بعد از روبه رو شدن با مشكل به 
فكر پيدا ك��ردن راه حل��ي براي 
مس��اله و مش��كل مي افتي��م. 
در موض��وع بح��ران آب هم كه 
فرمانده ته��ران گفته ان��د: »52 
درصد مردم ته��ران با روند فعلي 
بارندگي فاقد آب ش��رب خواهند بود«،  موضوع همين 
است. بايد تغييرات جدي در نحوه تامين و توزيع آب در 
تهران ايجاد ش��ود. پول براي توزيع مناس��ب چيزهايي 
است كه به ندرت پيدا مي ش��وند. مثال هوا در زندگي ما 
كثرت دارد و اكس��يژن، حياتي ترين عنصر حيات است 
ولي به علت كثرت آن افراد برايش ارزشي قائل نيستند. 
بنابراين افراد هرچقدر مي خواهن��د تنفس مي كنند و 
كسي هم هزينه اي بابت تنفس از كسي نمي گيرد. ولي 
آب محدود اس��ت بنابراين يكي از ابزارهاي خيلي مهم 
در تنظيم مص��رف، تعيين قيمت واقعي آب اس��ت. اگر 
مردم نگاهي به قبوض آب ش��ان بيندازند، مطمئنم كه 
در بس��ياري از موارد، قبض موبايل اف��راد باالتر از قبض 
آب است. در لندن يك نوع كارت مترو به نام كارت سفر 
ي��ك روزه )one day travel card( وج��ود دارد كه 
از س��اعت 9 صبح مي توان از آن اس��تفاده كرد. قبل از 
س��اعت 9 بايد بليت ديگري خريد و استفاده كرد. با اين 
اقدام پيك  ترافيكي را مي ش��كنند. صبح اول وقت همه 
مي خواهند بروند سر كار. كس��ي كه مي خواهد برود در 
ش��هر بچرخد، به دليل ارزان تر بودن اين كارت، تصميم 
مي گيرد كه بعد از ساعت 9 برود و اين در كاهش ترافيك 
موثر اس��ت. با درس اخالق و نصيح��ت و موعظه خواني 
نمي توان م��ردم را به انج��ام دادن يا ن��دادن كاري قانع 
كرد. عدد و رقم است كه مي تواند بر عملكرد مردم تاثير 
بگذارد. با ابزار قيمت مي ت��وان مصرف را كنترل و توزيع 
را درس��ت كرد. اين چيزي اس��ت كه در اي��ران اصال به 
آن توجه نمي شود. مش��كل ما فقط در بحث آب شرب 
نيست. در بخش آب كشاورزي هم وضعيت فاجعه است. 
اقليم كشور ما نيمه خشك است بعد در چنين كشوري 
براي توليد گندمي كه به س��ه برابر قيمت بين المللي به 
مردم فروخته مي ش��ود، آب بي ح��د و حصري مصرف 
مي ش��ود. اگر به تاريخ نگاه كنيم، مردم در طول ساليان 
گذش��ته با اس��تفاده از بارندگي ها، آب مورد نيازشان را 
تامين و مصرف مي كردند و همه چي��ز را مردم مديريت 
مي كردند. از زماني كه دولت مديريت آب را در دس��ت 
گرفت، مش��كالت حوزه آب به صورت جدي تري شروع 
ش��د. امروزه ح��دود 80-90 درصد منابع آبي كش��ور، 
صرف كشاورزي مي ش��ود. يعني از حدود صد ميليارد 
مترمكعب آبي كه س��االنه در اختيار داريم، 90 ميليارد 
متر مكعب آن صرف كشاورزي مي شود و در آنجا هم به 

روش سنتي. اگر اين بخش درست شود اتفاقات خوبي 
در حوزه آب رقم خواهد خورد. اما اين باعث نمي ش��ود 
كه در بخش ش��رب و صنعت هم به اي��ن موضوع مهم 
نپردازيم. االن در بحث صنعت خيل��ي جاها به اين فكر 
افتاده اند كه براي اس��تفاده مجدد از پساب ها از سيستم 
بازگردان��ي )reuse( اس��تفاده مي كنن��د و ب��راي آن 
س��رمايه گذاري مي كنند. ب��ه طور مثال ف��رض كنيد 
در پااليش��گاهي در اصفه��ان چيزي ح��دود 24 هزار 
مترمكعب در روز شايد 60 ميليارد تومان هزينه مي كنند 
كه تاسيس��اتي را احداث كنند كه اي��ن آب را مجددا به 
گردونه مص��رف برگردانند. براي اينك��ه آب در صنعت 
نقش حياتي دارد. از ط��رف ديگر اين روزها بحث انتقال 
آب از بندرعباس به كرمان مطرح مي شود. قيمت تمام 
شده آن آب به قيمت امروز چيزي حدود هر مترمكعب، 
14-15 هزار تومان خواهد ش��د. روزي ك��ه اين اعداد 
استخراج مي ش��د، دالر حدود س��ه هزار و پانصد تومان 
بود. يك كشاورز در كرمان كه مزرعه صيفي كاري دارد، 
با اين آبي كه متر مكعبي پانزده هزارتومان قيمت دارد، 
خيار مي كارد. باي��د در سياس��ت هاي مديريت آب در 
همه حوزه هاي مربوط به آن كشاورزي، صنعت و شرب 

تجديدنظر شود. 
يكي ديگر از مش��كالتي كه در حوزه آب با آن مواجهيم، 
پرت آب است. تمام سيستم هاي توزيع آب شهري در ايران 
داراي مشكل اس��ت. اگر اشتباه نكنم سيستم لوله كشي 
آب شهر تهران در سال 1330 انجام شده است و طبيعي 
است كه بعد از 60-65 سال نشتي آب در شبكه ها وجود 
داشته باش��د. نمي توانم به طور دقيق بگويم اما فكر كنم 
حدود 25 درصد آب نش��تي مي دهد و آب پرت مي رود. 
با اراي��ه راهكارهاي مناس��ب مي ش��ود از هدررفت آب 
جلوگيري كرد.  براي حل مش��كل آب به جسارت و اراده 
جدي نياز داريم. وزارت نيرو طبق قوانين موظف ش��ده 
اس��ت كه تعدادي از چاه ها را پلمب كن��د. يعني منابعي 
براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده كه چاه هايي را كه 
به خصوص در دولت نهم و دهم به صورت بي رويه واگذار 
شده است را بخرد و پلمب كند. من اطالع دارم كه به طور 
مثال براي پلمب كردن يك چاه در ش��هر كرمان وزارت 
نيرو پنج ميليارد تومان هزينه پرداخ��ت كرده اند. حاال از 
طرف ديگر در همين كابينه طب��ق مصوبات مجلس، در 
برنامه پيش بيني مي ش��ود كه وزارت جهاد بايد در چهار 
محصول كشاورزي خودكفا شود. حاال اين دو را كنار هم 
كه قرار دهي��م، مي بينيم دو برنامه پ��ر از تناقض در يك 
دولت در حال پيگيري اس��ت و نبودن وحدت رويه و يك 
نگاه مش��ترك به آب، اين اتفاقات را رقم زده است. وزارت 
نيرو ظاهرا متولي آب مملكت اس��ت؛ از آن طرف وزارت 

كشاورزي هم بخش عمده مصرف آب را برعهده دارد. 
عضو هيات مديره فدراسيون صنعت آب ايران

گ�روه اجتماع�ي| مس��عود تجريش��ي، معاون 
محيط زيست انساني، سازمان حفاظت محيط زيست 
ديروز به مناس��بت هفته هواي پاك، برنامه هاي اين 
س��ازمان را در حوزه مقابل��ه با آلودگي ه��وا و اجراي 
قانون هواي پاك تش��ريح كرد. مسعود تجريشي در 
حاشيه اين نشس��ت خبري به پرسش هاي خبرنگار 

اعتماد درباره ش��ائبه موافقت سازمان محيط زيست 
با طرح ه��اي انتق��ال آب پاس��خ گف��ت. مهم ترين 
اظهارنظرهاي معاون سازمان محيط زيست را درباره 
موانع اجراي قان��ون هواي پاك و سياس��ت هاي اين 
س��ازمان براي صدور مجوز طرح ه��اي انتقال آب به 

صورت خالصه در جدول زير مطالعه كنيد.

برخي از اين اس��اتيد در زمره مش��اوران ارش��د صدا 
و سيما در حوزه رس��انه بودند و هس��تند و برخي از 
سردبيران نيز در جريان هاي منتقد جريان اصالحات 
قرار داشتند،  اما تقريبا همه آنها متفق بودند كه صدا 
و سيما اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري را زير پا 

مي گذارد و له مي كند. 
اصول اخالق حرف��ه اي روزنامه ن��گاري يعني اينكه 
صدا و س��يما ي��ا هر رس��انه اي باي��د خب��ر را دقيق 
و صحيح ارايه كن��د و در نقل خبر و گ��زارش جانب 
انصاف را ن��گاه دارد و توازن و بي طرفي پيش��ه كند و 
مستقل باشد. يعني تحت تاثير خوشامد و بد آمد اين 

و آن اصول انصاف و درس��تي و صحت و توازن را زير 
پا ننهد. 

در تمامي اين س��ال ها مش��فقان اين ملك و ملت از 
هر طيف نسبت به رويكرد صدا و س��يما ابراز نگراني 
كردن��د اما تا ب��ه امروز ثمري نداش��ت. امي��د كه به 
مصداق اين ش��عر موالنا در ديوان شمس، مسووالن 
اين بار ب��ا اين اتف��اق كه تلنگ��ري عجي��ب به همه 
عالقه مندان به اين ملك و ملت زد،  اندكي تامل كنند 

و كژي هاي خود را راست كنند. 
دال خود را در آيينه چو كژ بيني هرآيينه 

تو كژ باشي نه آيينه، تو خود را راست كن اول

جان شهر خسته است از؛ 
- كمبود سرمايه اجتماعي در ميان مردم شهر

- وجود بزهكاري ها و تخلفات و آسيب هاي اجتماعي و 
فرهنگي

- عدم رعايت مقررات ساختماني، حمل و نقلي از ناحيه 
شهرداري و هم از ناحيه مردم و نيز از ناحيه دولت

براي اينكه خس��تگي از كالبد و جان شهر رخت بربندد 
چند اقدام مهم بايد صورت پذيرد؛ 

اول: بازگش��ت به قانون ازس��وي همه، رعاي��ت قوانين 
و مقررات ش��هري نه تنها از س��وي مردم بلكه از سوي 
سازمان ها، دادگاه هاي حكومتي و دولتي نيز كه اهميتي 

دو چندان دارد. 
دوم: تعيين تكليف مديريت شهري دركشور باالخره چه 

خواهد شد!
از 18 حوزه اي كه شهرداري هاي دنيا در آن مرتبطند 
شهرداري هاي ايران تنها در 7 حوزه به صورت ناكامل 
فعالند. اين حوزه ها عبارتن��د از: برنامه ريزي و طراحي 
توسعه ش��هري، نظارت و كنترل س��اختمان، تامين 
زيرساخت ها، مديريت نهادي لذا تعريف و تفكيك امور 
محلي از امورملي ضروري و جدي است و متناسب با آن 
تعيين تكليف وضعيت منابع درآمدي شهرداري ها و 

نيز تعيين تكليف سهم دولت در بودجه شهرداري
سوم: اينكه ش��وراها در جايگاه اصلي و واقعي خود بستر 

مناسب براي مشاركت مردم را فراهم كنند. بدون حضور 
و مشاركت مردم، شهر تهران در موقعيتي مناسب قرار 
نخواهد گرفت و ب��دون آنها امكان نظ��ارت عمومي بر 

دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ميسر نخواهد شد. 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي با تعيين ش��وراها 
به عن��وان يك��ي از اركان اداره كش��ور مديريت محل 
را پذيرفته اس��ت و س��اختار آن را در چيدم��ان اداره 
امورعمومي كش��ور به قوانين موضوعه سپرده است.  با 
آنكه نظام جمهوري اسالمي ايران جزو نظام هاي بسيط 
و تك س��اخت به حس��اب مي آيد ولي نوعي حركت از 
سمت تمركز به سوي عدم تراكم و در نهايت عدم تمركز 
تا مرز عدم تمركز سياس��ي را اجازه مي دهد كه قانون 
شوراها نتوانسته اس��ت از اين فرصت مذكور استفاده 
كند. با توجه اينكه تهران، 15 درصد از جمعيت شهري 
كشور را در خود جا داده ولي قريب 45 درصد از بودجه 
شهرداري هاي كش��ور را به خود اختصاص داده است و 
مابقي شهرهاي ايران يعني يك هزار و 244 شهر ديگر 
ب��ه روي هم 55 درص��د از بودجه 60 ه��زار ميلياردي 
شهرداري هاي كش��ور را در سال گذش��ته داشته اند؛ 
توجه به اصالح وضعيت ساختاري، عملكردي و مالي 
شهرداري تهران براي بهبود كيفيت زندگي مردم تهران 

ضرورتي اساسي است. 
شهردار منطقه 22 تهران

عمليات اصالح شبكه و انشعابات فرس��وده و قديمي 
در ش��هر واوان با اعتباري بال��غ بر 4 ميلي��ارد ريال در 
حال اجرا س��ت. به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب 
و فاضالب جنوب غربي اس��تان تهران مدير امور آبفاي 
واوان با اعالم خبر مذكور گفت: »با عنايت به مطالعات 
صورت گرفته و برنامه زمانبندي ش��ده موضوع اصالح 
انشعابات و شبكه هاي آبرساني قديمي و فرسوده براي 
س��اماندهي و نوسازي خطوط آبرس��اني و پيشگيري 
از پرت و هدر روي آب آش��اميدني در دس��تور كار اين 
امور قرار گرفته و مطابق اولويت بندي صورت گرفته و 
برنامه زمانبندي شده در حال اجرا ست.« پرويز عبدي 
با اشاره به اجراي اين عمليات در خيابان هشت بهشت 

و فرعي هاي مرتبط يادآور شد: »پروژه اصالح شبكه و 
انشعابات شهر واوان جمعا به طول هزار و 638 متر و با 
استفاده از لوله هاي پلي اتيلن در سايزهاي 160 و 110 
ميليمتري و با صرف اعتباري معادل 4 ميليارد و هفتصد 
ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني از اوايل آبان ماه 
سال جاري در خيابان هشت بهشت و كوچه هاي مرتبط 
آغاز شد.«  مدير امور آبفاي ش��هر واوان يادآور شد: »با 
اتمام و بهره برداري از اين پ��روژه بخش قابل توجهي از 
شبكه آبرساني اين شهر به روز رساني مي شود و انتظار 
داريم با تامين و تخصيص به موقع اعتبارات ساير مناطق 
اين شهر نيز كه داراي شبكه و خطوط آبرساني فرسوده 

و قديمي است اصالح و بازسازي شود.«

گروه اجتماعي| وقت��ي با ده ها انس��ان اميدوار و 
چش��م انتظار بازگش��ت عزيزان ش��ان از بحراني در 
ابعاد نفتكش ش��عله ور در آب هاي چي��ن مواجهي، 
زبانت قفل مي ش��ود و كلمات، در نيمه راه به سكته 
مي افت��د. جمله هاي��ت را با »ان ش��اءاهلل« ش��روع 
مي كني و با »توكل ب��ه خدا« پاي��ان مي بري. اصال 
س��خت ترين اتف��اق همين اس��ت كه تو چي��زي را 
مي داني چ��ون تصويري ك��ه از صفح��ه تلويزيون 
مي بيني، حكايت ديگري اس��ت؛ حكايتي كه رنگي 
از اميد ن��دارد و 365 روز قبل را به ي��اد مي آوري كه 
زنده بودند و نمي دانس��تند تا آخري��ن خداحافظي 
با عزيزان ش��ان، فقط 6 روز باقي مان��ده. دقيقا صبح 
روز شنبه كه خبرنگار ش��بكه خبر در پخش زنده از 
ش��انگهاي، گزارش مي داد كه وزير تعاون به عنوان 
نماينده رييس جمهوري، مس��ووليت بررسي حادثه 
برخورد كش��تي باري به نفتكش ايراني در آب هاي 
چين را عهده دار ش��ده و مترجم دو زبانه، حرف هاي 
مس��وول چيني را براي علي ربيعي ترجمه مي كرد 
و وزير تع��اون، اطمينان حاصل مي ك��رد كه امكان 
ورود به فضاي منتهي به موتور خانه كش��تي- محل 
احتمالي محبوس ش��دن 30 مل��وان ايراني- براي 
تكاوران اعزامي كه امروز به محل نفتكش رسيده اند 
مهياست، به اين فكر كردم كه سال گذشته، ساعت 
10 صبح روز 23 دي ماه، هيچ كسي نمي دانست كه 
آن 16 آتش نشاني كه زير آوار پالسكو ذوب شدند... 
نه. هيچ كس��ي نمي دانس��ت. و امروز هم هيچ كسي 
نمي داند و فقط به حدس و گمان ها دلخوشيم و اين، 
بدترين اتفاق اس��ت؛ اميدي كه مثل تيري از كمان 
در تاريكي رها مي شود به سمت هدفي نامعلوم و گم 

در محاق... 
خانم »ز«، عضوي از خانواده كاركنان همان نفتكش 
ايراني است كه از هفته گذش��ته در آتش مي سوزد و 
»ايران« با خبر شد كه اهمال دولت چين و كم توجهي 
دولت ايران باعث تداوم آتش سوزي شده است. خانم 
»ز« بيش��تر از آنكه از اهمال اين دول��ت و آن دولت 
دلگير باش��د اما، از بي توجه��ي رس��انه هاي ايراني 
مكدر است؛ رسانه هايي كه چشم  ش��ان را بر حادثه 
آتش سوزي نفتكش بستند و فقط پس از آنكه چند 
خبرنگار خارج��ي، اين حادثه را در ص��در تيترهاي 
رسانه شان نش��اندند، رس��انه هاي ايران به اين فكر 
افتادند كه نيم نگاهي هم به محبوس شدن 30 ملوان 

ايراني و سرنوشت نامعلوم شان داشته باشند. 
»سعيد محبي، س��رمهندس كش��تي و از اقوام من 
اس��ت. همان س��اعت هاي اول كه با خبر ش��ديم با 
همكاران خبرنگار تماس گرفتم و درخواست كردم 
س��راغ خانواده ها بيايند ول��ي از هيچ جا روي خوش 
نديدم. بعد از 5 روز كه چن��د خبرنگار خارجي، خبر 
را پوشش دادند، روزنامه هاي ايران هم به فكر افتادند 

كه خبري داشته باشند.«
خانم »ز« مي گويد كه س��عيد محب��ي، دو ماه روي 
آب بوده و س��مت خط هند كار مي كردند كه به بندر 
خارك بازمي گردند و با تعويض كش��تي از عسلويه، 
عازم ك��ره جنوبي مي ش��وند ك��ه پ��س از تحويل 
محموله كره اي ها و بعد از 4 ماه، ب��ه خانه برگردند. 
همه اقدامات هم براي بازگش��ت فراه��م بود و حتي 
بليت هاي برگشت به مش��هد هم خريداري و تاييد 

شده بود. 
»همس��ر آقاي محبي، س��اعت 6 عصر هم��ان روز 
حادثه، تلفني با ش��وهرش صحبت مي كن��د و فردا 
صبح، همس��ر كاپيتان با او تماس مي گيرد و شماره 
تلفن همسر افس��ر دوم كش��تي را مي خواهد. چرا؟ 
نفتكش ايراني در آب هاي چين شرقي دچار حادثه 
شده. با شركت  NITC تماس مي گيرد و مسووالن 
ش��ركت هم حادث��ه را تايي��د مي كنند ام��ا ضمنا 

مي گويند از جزييات حادثه بي خبرند.« 
تاييد مسووالن ش��ركت  NITC كفايت مي كرد كه 
20 خان��واده كاركنان نفتكش ايراني كه س��اكن در 
ساير اس��تان ها بودند، اولين بليت به مقصد تهران را 
بخرند و خودش��ان را تا محل شركت بكش��انند و از 
عصر يكشنبه 19 دي ماه، شركت NITC بشود خانه 

دوم شان. 
»مسووالن شركت، براي خانواده ها امكانات اسكان و 
تغذيه فراهم كردند و كاركنان شركت، خانواده ها را 
دلداري مي دادند. من كه ي��ك هفته كارم را تعطيل 
كردم و كنار اقوام نگرانم به س��ر بردم، ش��اهد بودم 
كه 5 خانم از كارمندان ش��ركت، 3 شب پا به پاي ما 
خانواده ها بيدار بودند و دلداري م��ان مي دادند و در 
تمام اين روزها، دريغ از اينكه ي��ك خبرنگار بيايد و 
از اح��وال خانواده ها خبري بگيرد و از دردش��ان و از 

نگراني شان بنويسد.« 
خانم »ز« مي گويد كه مس��ووالن ش��ركت، تصميم 
گرفتند با اخذ نمونه DNA اق��وام درجه اول، بانك 
اطالعاتي ايجاد كرده و به چين بفرستند اما همكاري 

نهاده��اي متول��ي براي ص��دور مجوز جم��ع آوري 
نمون��ه  DNA، 4 روز طول كش��يد و در نهايت، روز 
چهارشنبه و پس از پيدا شدن اولين جسد، مسووالن 
شركت موفق شدند به بهانه شناس��ايي جسد، روند 
آزمايش و جمع آوري نمونه DNA والدين را تسريع 

كنند. 
»دفتر رياس��ت جمهوري ب��ه خانواده ها ق��ول داد با 
سفير چين صحبت كند و به دنبال رايزني مسووالن 
ش��ركت، مجوز ورود تكاوران نظامي صادر ش��ود و 
تكاوره��اي اعزام��ي از بندرعباس به ته��ران، عازم 
چين بش��وند. يك روز بعد از حادثه و روز دوش��نبه، 
به ما قول دادند كه ويزاي تكاوران، دو س��اعته صادر 
مي ش��ود و تكاوران، سه ش��نبه پاي كشتي خواهند 
بود. چهارشنبه بعد از ظهر فهميديم به دليل برخي 
مش��كالت، هيچ تكاوري به چين اعزام نش��ده و روز 
گذش��ته به ما گفتند كه تكاورها، دي��روز وارد چين 
ش��ده اند. متاس��فانه حال خانواده هاي چشم انتظار 
و نگ��ران را هيچ كس��ي نمي تواند درك كند. س��ال 
گذش��ته كه حادثه پالس��كو اتف��اق افت��اد، حداقل 
مي توانس��تيم برويم كنار ساختمان پالسكو و شاهد 
آوار برداري باش��يم و هم��ان جا ه��م زاري كنيم اما 
آب هاي چين را فقط از صفحه تلويزيون مي بينيم و 

دسترسي نداريم.« 
شنيده هاي خانم »ز« اين اس��ت كه در سه روز اول 
بعد از حادثه، دولت چين با مسووالن ايراني همكاري 
نكرده و همين، علت اصلي تاخير اعزام تكاوران ايراني 
است. چنان  كه صبح روز گذش��ته هم گزارش زنده 
شبكه خبر، نشان مي داد كه علي ربيعي، با در دست 
گرفتن قرآن و در آغوش گرفتن ت��كاوران امدادگر، 
آنها را براي رفتن به محل نفتكش ايراني در آب هاي 
چين ش��رقي، بدرق��ه مي كند و گزارش��گر كه چند 
دقيقه قبل تر، خبر پيدا شدن جسد دومي از كاركنان 
نفتكش ايراني را اعالم كرده بود، خبر مي داد كه قرار 
است تكاوران، امروز و با همكاري همتايان چيني، به 

محل نفتكش اعزام شوند. 
»چين با ما هم��كاري نكرد چون دول��ت خودمان 
كم كاري ك��رده ب��ود. چيني ه��ا اع��الم كردند كه 
جعبه س��ياه را كنار موتور خانه كشتي پيدا كرده اند 
در حالي كه جعبه س��ياه در اتاق فرماندهي است و 
نه كنار موتورخانه. و س��وال ما اين اس��ت كه چطور 
جعبه س��ياه پيدا ش��ده اما 30 نفر آدم بزرگ، هنوز 
پيدا نشده اند. ما خانواده ها به اين نتيجه رسيده ايم 
كه اين 30 نفر پيدا نشدند چون كاري نكرده بودند و 
چون به چشم نمي آمدند و چون مناسبت راي دادن 
و انتخابات در پيش نبود. يك هفته از حادثه گذشته 
بود و در اين يك هفته، هيچ مقام مس��وولي س��راغ 
خانواده ها نيامد كه يك جمل��ه حاكي از همدردي 
به خانواده ها بگويد. وزير تعاون هم بعد از يك هفته 
س��راغ خانواده ها آمد. واقع��ا آن روزي كه خبر پيدا 
شدن دو جسد را ش��نيديم، بايد بوديد و مي ديديد. 
انگار محوطه شركت، كربالي خانواده هاي نفتكش 

ايراني بود.« 
خان��م »ز« از رس��انه ها خيل��ي دلخ��ور اس��ت. از 
رس��انه هايي كه مدعي اصالحات بودن��د اما فرداي 
حادثه، تيتر زدند »60 ميليون دالر سوخت« و جور 
رس��انه هاي مدعي اصالح��ات را فق��ط دو روزنامه- 
روزنامه منتس��ب به اصولگرايان و روزنامه رس��مي 

دولت- به دوش كشيدند. 
»اهالي رس��انه، به جاي آنكه تيتر بزنند 60 ميليون 
دالر سوخت، بايد دولتمردان و رييس جمهور و سفير 
و وزير تعاون را بازخواس��ت مي كردند و اين حادثه را 
جهاني مي كردند تا دنيا با خبر ش��ود و آن وقت، اين 
آتش س��ه روزه خاموش مي ش��د چون دنيا به كمك 

تيم اطفاي حريق مي آمد.«
خانم »ز« از مس��ووالن هم خيلي دلخور اس��ت و به 
نمايندگ��ي از خانواده هاي��ي كه هن��وز، در محوطه 

ش��ركت  NITC گ��وش س��پرده اند به اخب��ار هر 
15دقيقه و 30 دقيقه يك بار ش��بكه خب��ر، از جاي 

خالي مسووالن گاليه مي كند. 
»دولت ما نتوانست مس��ووالن چيني را مجاب كند 
كه 24 ساعته كار كنند. چيني ها صبح كار مي كردند 
و شب، كار تعطيل مي شد. چرا وقتي حادثه پالسكو 
اتفاق افتاد، ش��هردار و رييس جمه��ور از همان روز 
اول رفتن��د و در محل وق��وع حادثه حاضر ش��دند 
ولي در اين يك هفته، يك نفر، يك مس��وول س��راغ 
خانواده ها نيامد؟ تنها همراه و همدرد ما در اين يك 
هفته، خانواده هاي كاركنان نفتك��ش و دريانوردان 
بودند. حتي ح��دود 70 نف��ر از كارمندان ش��ركت 
NITC ثبت نام كردند كه داوطلبانه براي تكاوري و 
امدادگري بروند. اينها فقط 30 نفر كاركنان نفتكش 
نبودند، اينها 30 نفر بودند به اضافه 30 خانواده. ولي 
ش��بكه خبر، خبر حادثه نفتكش را بعد از چند خبر 
بسيار كم اهميت مثل وضعيت هوا و بارش برف و آن 

هم فقط در حد 30 ثانيه پخش كرد.« 
خانم »ز« مثل باقي خانواده هاي 30 ملوان نفتكش 

ايراني، اميدوار است و چشم انتظار. 
»همه شان سالم هس��تند. حتما همين طور است و 
ش��ما هم غير از اين چيزي نگوييد. م��ن با اطمينان 
كامل مي گويم كه آنها صحيح و سالم و در موتور خانه 
هستند به شرط آنكه دولت، س��هل انگاري نكند. اما 
حتي يك درص��د فرض كنيم كه خالف اين باش��د، 
آن وقت سر و كله خيلي از مقامات و خبرنگارها پيدا 
مي ش��ود كه در محل حادثه و ب��ا خانواده ها عكس 

يادگاري بگيرند.«

نفتكش ايراني هنوز مي سوزد و اميدها هنوز برقرار است 

خانواده كاركنان نفتكش سانچي از مسووالن دلخورند
 سوخت، عامل اصلي توليد ذرات معلق استلزوم جسارت و اراده جدي براي حل مشكل آب

ناآرامي هاي اخير و صدا و سيما

اين حجم از آب در اس��تان تهران توس��ط چيزي حدود 
13/5 ميليون نفر و در خود ش��هر تهران توس��ط چيزي 
حدود 9 ميليون نفر مصرف مي ش��ود. البته با احتساب 
مهاجرت هايي كه به تهران مي شود، مي توان گفت ساالنه 
1/5 ميليون نفربيشتر از اين آمار از آب مورد نظر استفاده 
مي كنند. يعني اين آب توسط تقريبا 15 ميليون شهروند 

مصرف مي شود. 
  خب عجيب نيست كه با وجود تمام اين كمبودها 
و كم آبي ها باز هم مدعي هستيد كه مشكلي براي 

تامين آب نداريد؟!
من نگفتم كه مش��كلي نداريم. گفتم كه تمام تالش مان 
را خواهيم كرد كه در تابس��تان ش��هروندان با مش��كل 
جيره بندي مواجه نش��وند  وگرنه در اينكه س��ال بسيار 

خشك و كم آبي پيش رو خواهيم داشت، شكي نيست. 
  در بي�ن صحبت هاي تان اش�اره اي داش�تيد به 
اينكه در سال هاي گذشته در ماه هاي پاياني سال، 
بارش هاي خوبي داشتيد كه مشكل كمبود آب را 
تا حدود زي�ادي حل كرده بود. خ�ب هنوز تا پايان 
زمس�تان 2 ماه ديگر باقي اس�ت. فكر نمي كنيد 
ممكن اس�ت در ط�ول اين م�دت باز هم ش�اهد 

بارش هاي خوبي باشيم؟
بعيد به نظر مي رسد. يعني شواهد و قرائن چنين چيزي را 
تاييد نمي كند. شما به دماي هوا نگاه كنيد. االن هوا مثل 
بهار اس��ت. انگار نه انگار كه زمس��تان است! ضمن اينكه 
گزارش هاي سازمان هاي مرتبط هم چندان نويد دهنده 

بارش باران و برف در ادامه سال نيستند. 
  يعني با مراكزي مثل مركز اقليم شناسي يا مركز 

خشكسالي كشور هم در ارتباط هستيد؟
بله. به طور داي��م گزارش هاي ش��ان را مطالعه مي كنيم. 
ولي همان طور كه گفت��م گزارش هاي آنه��ا نيز چندان 
دلگرم كننده نيس��ت و س��ال خش��كي را براي تهران و 

اكثرنقاط كشور پيش بيني مي كنند. 
  گفتيد كميته هاي بحران تش�كيل داديد. براي 
حل مشكل آب تهران با چه س�ازمان هايي تبادل 
اطالعات و امكانات داش�ته و داريد؟ ي�ا به بياني، 
دركميته بحران آب تهران چه سازمان هايي عضو 

هستند؟ 
نمايندگان تمامي سازمان ها و ارگان هاي مرتبط عضو اين 
كميته هستند. از اس��تانداري تا تمامي نهادهاي مرتبط 
ديگر. البته اين جلس��ات پيش از اين ه��م ماهي يك بار 
برگزار مي شد. ولي به دليل وضعيت بحراني كنوني، االن 
اين جلسات به ش��كل »هفتگي« برگزار مي شود تا مردم 
با كمترين دغدغه و مش��كل، تابس��تان 97 را پشت سر 

بگذارند.

اميرمنصور عطايي

خبر

ادامه از صفحه اول

ويژه

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- ماشيني - نوكر و مستخدم
2- زادگاه نيما - نامه نگاري - سكوي شيرجه

3- مايع حي��ات - عالم��ت جمع فارس��ي - عقب و 
پشت سر - گياه هندبا

4- كشتي جنگي تندرو - تكه و قطعه
5- روانه و فرس��تاده - لحظه كوت��اه - محل نمايش 

كارهاي عجيب - هرگز نه عرب
6- نااميدي - اگرا - پايان شطرنج

7- جنس به ظاهر قوي - آسمان - كار پزشك
8- فكر - خميازه

9- تمدن باستاني ايتاليا - اسم - جام معروف
10- نوعي ساعت - آغاز و شروع - دارو

11- حرف پي��روزي - يكتاي كفش - ش��هر رازي - 
سراپرده

12- پارچه باريك وبلند - سرافرازي
13- يكجور و يكسان - سوره زنان - با - مكان

14- نشانه ها - داراي پيچ و خم - سرشوي گياهي
15- سخنراني در جمع - مزار و مقبره

1- معدل و متوس��ط - ماده اي طبي كه از زغال سنگ 
مي گيرند

2- امر كوبيدن - از همس��ران حضرت ابراهيم )ع( - از 
حروف يوناني - عداوت و دشمني

3- غذاي بيمار - نخ تابيده - لوله تنفسي - پنبه زن
4- شوخي - گرفتگي راه بيني - چراغ آويز

5- كبوتر صحرايي - از شهرهاي تهران
6- طال - توان آخر - فتنه انگيز - هزار كيلو

7- پايتخت كوبا - قسمت مركزي اتم - مردم قرآني
8- درخت آزاد - بويايي - پيش شماره - حيوان مسابقه

9- جاي بي هوا - قسمتي از دست - كشتي تاريخي 
فليپ دوم

10- عدد روس��تا - قميص - عالمت مصدر جعلي - 
واحد سطح

11- مقام مذهبي پس از پاپ - سنگ گرانيت
12- آماده كردن - پشيماني - از شهرهاي سيستان 

و بلوچستان
13- ظرفي در آش��پزخانه - ماه مدرسه - صومعه - 

نگهبان گله
14- اشاره به نزديك - نفي عربي - حمله بردن - دور از هم

15- لقب اسفنديار - قمر مصنوعي

تهران را دريابيم

شبكه توزيع آب در »واوان« تهران اصالح شد
متروي تهران، كتابخانه اي به وسعت يك شهرتوضيحاتي درباره حادثه تنبيه بدني دانش آموز جيرفتي

 هشت كالنشهر كشور از نظر آلودگي هوا وضعيت بدتري دارند.
 ذرات معلق كوچك تر از 2/5 ميكرون مهم ترين آالينده هواي تهران و برخي كالنشهرهاست. 
 ذرات معلق مي تواند ناشي از نيروگاه ها، فعاليت هاي صنعتي، سوخت زباله و خودروها باشد. 
 سوخت و احتراق ناقص عمده ترين نقش را در توليد ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون دارد. 

 مقدار ذرات معلق در هواي تهران ۳2 ميكروگرم در متر مكعب است.
 استاندارد سازمان جهاني بهداشت درباره ذرات معلق، ۱0 ميكروگرم در متر  مكعب است.

 سه برابر حد استاندارد جهاني ذرات معلق در هواي تهران وجود دارد.
 مصرف سوخت هر سال دو درصد هم افزايش مي يابد. 

 آمار ارايه شده از سوي شهرداري در سال 92 نشان مي دهد از هشت هزار دستگاه اتوبوس 
97درصد ناوگان فرسوده اند. 

 بر اساس آمار سال 92 از مجموع 29 هزار دستگاه كاميون و كشنده در تهران، ۳4 درصد فرسوده اند.
 از مجموع يك ميليون دستگاه موتو سيكلت 80 درصد آالينده بوده اند.

 از 8۱۳5 ميني بوس 9۱ درصد فرسوده بوده اند.
 ظرف هشت سال گذشته حتي يك دستگاه اتوبوس جديد وارد چرخه حمل و نقل عمومي 

شهر تهران نشده است. 
 كل ظرفيت توليد اتوبوس در ايران ساالنه 500 دستگاه است. 

 با تمام توليدات بزرگ ترين شركت هاي خودروساز دنيا هم نمي توان كل ناوگان اتوبوسراني 
تهران را نوسازي كرد.

 تاكنون سازمان محيط زيست مجوز هيچ يك از طرح هاي انتقال آب را صادر نكرده است. 
 وظيفه داريم طرح هايي كه از سال هاي گذشته بالتكليف بوده اند را تعيين تكليف كنيم. 

 اگر وزارت نيرو بگويد، مردم سمنان بگويند آب خوردن ندارند ما نمي توانيم بگوييم 
محيط زيست خراب مي شود.

 يك ماه قبل براي تعيين تكليف طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان به وزارت نيرو نامه داده ايم.
 در تمام نامه هاي مان نوشته ايم اگر مالحظات زيست  محيطي، اجتماعي و... حل و فصل شود 

مامجوز انتقال آب را صادر مي كنيم.
 دولت گفته است فقط براي مصرف شرب بايد آب منتقل شود.

 انتقال آب براي صنعت و كشاورزي توجيه ندارد. 
 تمام مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح ها را بعد از تصويب نهايي منتشر مي كنيم. 
 در طرح انتقال آب از درياي خزر انتقال ساالنه 200 ميليون متر مكعب ديده شده كه ما 

طرح توجيهي آن را خواسته ايم.
 االن ۱0 سال پيش نيست. شبكه هاي اجتماعي و قوه قضاييه و رسانه ها درباره محيط زيست 

حساسيت الزم را دارند. 

حميدرضا خالدي

  براس�اس آمار، مقدار بارش باران از ابتداي س�ال آبي 96 
)يعن�ي از ۱ مهر ماه( تاكن�ون تنها ۳5 ميليمتر بوده اس�ت 
درحالي كه اين آمار در همين بازه زماني درس�ال گذش�ته، 
۱0۳ ميليمت�ر ب�وده اس�ت. اين يعن�ي 66 درص�د كاهش 

بازندگي در تهران تا اين لحظه.
  وضعيتي كه امسال در بخش آب با آن مواجهيم در 40-50 

سال گذشته بي سابقه است.

امير جديدي/ اعتماد


