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استفاده از تلگرام كه در ايران رونق گرفت، كم كم 
بسياري از دانشگاهياني كه احساس مي كردند با 
بدنه عمومي حرف دارند با راه اندازي كانال س�عي 
كردند حرف هاي ش�ان را به طور گس�ترده تري با 
مخاطبان ش�ان در ميان بگذارند. از مي�ان تعداد 
زيادي كانال كه در تلگرام راه افتاد ش�مار اندكي با 
اقبال بااليي روبه رو ش�ده اند و برخي مطالب شان 
ميان كاربران ش�بكه هاي اجتماعي بارها دس�ت 
به دست مي ش�ود. »دغدغه ايران« يكي از همان 
كانال هاي�ي اس�ت ك�ه نويس�نده اش با انتش�ار 
يادداش�ت هايي هدفمند و صريح با مخاطبان در 
حوزه اجتماعي و سياس�تگذاري سخن مي گويد. 
»محمد فاضل�ي« اينگونه براي بدن�ه عمومي روز 
به روز ش�ناخته تر ش�د. او البت�ه پي�ش از اين در 
مقام جامعه ش�ناس و عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهش�تي تهران براي اهالي علوم اجتماعي 
و مخاطبان حرفه اي رسانه ها شناخته شده بود اما 
كوش�ش كرد به قول خودش در عرصه تلگرام هم 
»توليد دان�ش« كند و اين دان�ش را با مخاطبان به 
اش�تراك بگذارد. سياستگذاري عمومي خصوصا 
در حوزه آب و محيط زيس�ت يك�ي از حوزه هاي 
م�ورد عالقه فاضلي اس�ت و اي�ن عالقه مندي در 
نوش�ته هايش هويداس�ت. در دولت اول حس�ن 
روحاني او اين دغدغه ها را در چارچوب فعاليت در 
مركز بررسي هاي اس�تراتژيك رياست جمهوري 
دنبال كرد. اين جامعه ش�ناس مدتي است با حكم 
اردكانيان، وزير نيرو، در مقام مشاور وزير فعاليت 
مي كند و اخيرا هم مس�ووليت تاسيس مركز امور 
اجتماعي آب و ان�رژي در وزارت ني�رو را بر عهده 
گرفته اس�ت. حاال يكي از منتقدان سياست هاي 
مديريت سازه اي منابع آب در ايران به وزارتخانه اي 
رفته كه عهده دار مس�ووليت تخصيص منابع آب 
است. آيا صداي يك نفر از منتقدان خاموش شده 
يا او قرار است با تاسيس مركز امور اجتماعي آب و 
انرژي به اصالح رويه هاي غلط چند دهه اخير كمك 
كند؟ فاضلي مي گويد نقدهايش را فراموش نكرده 
اما به پيچيدگي ها اشراف بيش�تري پيدا كرده و با 
تمام اين احوال به آينده خوشبين است حتي اگر 
عده اي بخواهند با او همان كنند كه با »كاوه مدني« 
در سازمان حفاظت محيط زيس�ت كردند. از نظر 
فاضلي دشواري فراوان است اما مي توان به آينده 
اميدوار بود. اواس�ط گفت وگو كه ب�ه »وايت برد« 
ش�لوغ اتاق كارش در وزارت نيرو نگاه كردم پر بود 
از جمله هايي كه وصل شدن شان به هم قرار است 
اهداف و ش�يوه عملكرد مركز امور اجتماعي آب 
و انرژي وزارت نيرو را بر همگان روش�ن كند. فعال 
اما شرح دش�واري ها، اهداف و داليل اميدواري را 

مي توان از ميان پاسخ هاي او دريافت. 

  جناب آق�اي فاضلي! زماني كه ش�ما به س�مت 
مش�اور وزير نيرو منصوب شديد اين شائبه شكل 
گرفت كه ممكن است اين انتصاب موجب شود يكي 
از جدي ترين منتقدان سياستگذاري آب در ايران 
صدايش خاموش ش�ود. از طرفي ب�ه تازگي آقاي 
اردكانيان اعالم كردند ماموريت تاس�يس »مركز 
امور اجتماعي آب و انرژي« وزارت نيرو را به ش�ما 
سپرده اند. آيا يك نفر از دايره منتقدان كم شده و 
به بدنه وزارتخانه اضافه شده است؟ و ديگر اينكه 
تاس�يس مركز امور اجتماعي آب و انرژي نش�انه 

چيست آيا واقعا تغييري در راه است؟

آقاي اردكانيان از زمان حض��ور در وزارت نيرو به صراحت 
جهت گيري جديدي براي وزارتخانه مطرح كرده اند مبني 
بر اينكه ما بايد از سمت مديريت عرضه به سمت مصرف 
و در گام بعد مديريت تقاضا حركت كنيم. گفتن اينكه ما 
مي خواهيم به سمت مديريت مصرف حركت كنيم، ساده 
است اما عملي كردن اين رويكرد نيازمند رعايت الزاماتي 
است. اولين الزام اين است كه ما براي مديريت منابع آب 
و انرژي به دانش جديد متناسب با مسائل امروز كشور نياز 
داريم، منظورم دانش اجتماعي است. وقتي هم مي گوييم 

دانش اجتماعي منظورمان صرفا 
حول مح��ور جامعه شناس��ي يا 
انسان شناس��ي نيس��ت. به طور 
عام علوم اجتماع��ي آب و انرژي 
طيفي از رش��ته ها مانند اقتصاد، 
جامعه شناس��ي، انسان شناسي، 
تاريخ، جغرافي��ا، ارتباطات، علوم 
حكمراني و سياستگذاري عمومي 
را ش��امل مي ش��ود. ما قبال اين 
خطا را داش��ته ايم كه ميان علوم 

فني و علوم غيرفني آب خط كشي كرده و گروه دوم را به 
اندازه كافي به كار نگرفته اي��م، اما االن نبايد در ميان علوم 
غيرفني آب خط كشي كنيم. زيرا هر كدام از اين دانش ها 
ش��ناخت هايي عرضه مي كنند كه براي مديريت پايدار 
منابع آب به آنها ني��از داريم. پس وقت��ي مي گوييم ما به 
دانش اجتماعي در حوزه آب و انرژي نياز داريم مقصودمان 
مجموعه رش��ته هاي علوم اجتماعي اس��ت كه هر يك 
مي توانند مس��ائل ما را از زاويه اي علمي تبيين كنند. ما 
اگر امروز از تاريخ آب در ايران حرف بزنيم، جايگاه خاصي 

در آكادمي ندارد اما مجله »تاريخ آب« در جهان منتش��ر 
شده اس��ت. اين مجله هدفش آن است كه توضيح بدهد 
انسان و آب چگونه در تاريخ بر هم اثر گذاشته اند. اين اثر 
را در ايران هم مي توانيم ببينيم و نيازمند تحليل اس��ت. 
انتشارات معتبر اس��پرينگر بيش از يك دهه اين مجله را 
منتشر كرده است. خالصه و شفاف بايد بگويم ما به درك 
بين رشته اي نياز داريم تا همه ابعاد مساله آب را بشناسيم. 
من هم ماموريت پيدا كرده ام اين مركز را با همين هدف 
هدايت كنم. تالش مان اين است پژوهشگراني كه درباره 
آب دانش و تحليل توليد مي كنند 
با اين مركز همكاري ك��رده و به 
توليد دان��ش در اين حوزه كمك 

كنند. 
اما اينكه سوال كرديد آيا محمد 
فاضلي از دايره منتقدان كم شده 
يا نه را بايد پاس��خ بدهم. واقعيت 
اين است يك دهه تجربه فعاليت 
آقاي اردكانيان در باالترين سطح 
بين الملل��ي را نمي ت��وان در اين 
تغيير رويكرد سازمان ناديده گرفت. ايشان با فهم جديد از 
مساله آب وارد وزارت نيرو شده اند و به حوزه علوم اجتماعي 
آب هم باور دارند. از طرف ديگر وقتي سازماني راضي شده 
يكي از منتقدانش وارد س��اختار آن ش��ود معني اش اين 
است كه احساس نياز كرده اس��ت. تاسيس مركز جديد 
هم محصول همين اس��تراتژي جديد س��ازمان است. تا 
يك سال پيش به ذهن كسي نمي رس��يد كه وزارت نيرو 
بيايد مركزي را براي حوزه اجتماعي آب و انرژي تاسيس 
كند. البت��ه در درون وزارت نيرو هم گفتم��ان انتقادي و 

هم دفاع از برخي رويكردهاي گذش��ته به ط��ور توأمان 
وجود دارد. البته من هميشه همين گونه صحبت كرده ام 
كه هيچ رويكردي را به طور كام��ل رد نكرده ام. هيچ وقت 
كسي از من نشنيده كه بگويم سدسازي – به عنوان نماد 
دوران مديريت عرضه - به طور كامل غلط است. هميشه 
بيرون سيستم ايستادن و ايراد گرفتن كار ساده اي است. 
باالخره هم س��ازمان و هم فاضلي هر دو تغيير كرده اند. 
حاال اين فرصت پيش آمده يك نفر كه از بيرون هميشه 
منتقد ناديده گرفته شدن علوم اجتماعي بوده است؛ براي 
ساختن رويكرد جديد به كار گرفته شود. از زماني كه من 
به وزارت نيرو آمده ام بس��ياري از كارشناسان وزارتخانه 
نقدهاي چند سال اخير مرا با سند و مدرك تاييد مي كنند. 
امروز ميان ما همكاري شكل گرفته و همين كارشناساني 
كه ممكن اس��ت پيش از اين احس��اس تمايز مي كردند 

اكنون من را جزو خودشان مي دانند. 
  براي نمونه اين اس�ناد و مدارك ك�دام نقدهاي 

گذشته شما را تاييد مي كند؟
اينكه ما هرگز تحليل دقيقي از اقتصاد آب نداش��ته ايم، 
يعني در زمين��ه ارزش گذاري اقتصادي آب ما به ش��دت 
ضعف داريم و در اين زمينه نيازمند توليد دانش و داده هاي 
دقيق هستيم و اينكه در گذش��ته آب به صورت بخشي 
مديريت شده، اقتصاد سياس��ي آب به شدت موثر است و 
داشتن رويكردي سياسي-اقتصادي به آب راهگشاست و 
نظام توليد، جمع آوري، پردازش و انتشار داده هاي پايه اي 

منابع آب نيازمند تحول اساسي است. 
 گفتيد ك�ه هم ش�ما و هم س�ازماني كه ش�ما را 
دعوت به همكاري كرده تغيير ك�رده. كدام يك از 

ديدگاه هاي شما تغيير كرده است؟
من تا اين نقطه به چيزي در ديدگاه هاي سابقم نرسيده ام 
كه اشتباه مطلقي در آن وجود داشته باشد. اما امروز قطعا 
فهم من از انرژي و آب پيچيده تر ش��ده است. يعني امروز 
بهتر از گذشته مي فهمم كه چه متغيرهايي بر اين حوزه 
اثرگذار است. مي شود گفت شايد قبال با اعتماد به نفس 
بيشتري مي گفتم راه حل هماني است كه من مي گويم اما 
امروز با فروتني بيشتري سخن مي گويم. مساله شناسي 
من درس��ت بوده فقط االن به اين نتيجه رس��يده ام كه 
مساله پيچيده تر از آن است كه از بيرون به نظر مي رسيد. 
مس��اله پيچيده راه حل پيچيده هم مي خواهد. من امروز 
تالش مي كنم خيلي پيچيده تر به مسائل آب و ارتباط آنها 
با انرژي، ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط با مساله آب و 
تحوالت نهادي الزم براي پايدارس��ازي اين منبع حياتي 

فكر كنم. 
  اولين گام عملي مركز امور اجتماعي آب و انرژي 

چيست؟
فعال در مرحل��ه بنيان گذاري هس��تيم. باي��د مجموعه 
مطالعات اوليه اي كه منجر به تاس��يس اين مركز ش��ده 
را مكتوب و متني توليد كنيم كه هر كس��ي آن را خواند با 
س��اختار، اهداف و محورهاي فعاليت اين مركز آشنا شود 
و بداند نظ��ام مفهومي كار ما چيس��ت. از ط��رف ديگر با 
زيرمجموعه وزارت نيرو ارتباط گرفته ايم كه آنها بگويند 
با چه مسائلي روبه رو هس��تند. فعال از درون سازمان اين 
گفت وگ��و را آغاز كرده اي��م. از همه واحدهاي س��ازماني 
مي پرسيم انتظار داريد اين مركز چه مساله اي را براي شما 
حل كند. در مرحله بعد بايد بتوانيم با همه ذي نفعان مرتبط 
با حوزه آب گفت وگو كنيم. اصطالحا گفته مي شود مساله 
آب در ايران از بدخيمي به فوق  بدخيمي رسيده است. يكي 
از نشانه هاي مسائل فوق  بدخيم را مي توان در تعداد زياد 
ذي نفعان آن ديد. نظام مديريت و بهره برداري آب در ايران 
ذي نفعان زي��ادي دارد كه بايد بتوانيم با ه��ر يك از آنها با 
ادبيات متناسب خودشان گفت وگو كنيم. بعد از گفت وگو 
بايد برنامه و طرح ايجابي داشته باش��يم؛ در واقع ما فقط 

گفت وگو نمي كنيم بلكه برنامه هم توليد مي كنيم. 

گروه اجتماعي| به دنبال جريان سازي غير علمي كه 
از هفته گذش��ته در مقابل ضرورت توليد داخلي واكسن 
HPV و پيشگيري از افزايش شيوع بيماري زگيل تناسلي 
صورت گرفت، روز گذش��ته ايرج حريرچي؛ س��خنگوي 
وزارت بهداش��ت ضم��ن رد ش��ايعات مط��رح همچون 
عقيم شدن به دنبال واكسيناس��يون  HPV گفت: »اين 
واكسن را 54 كشور اس��تفاده مي كنند و حتي برخي نيز 
آن را اجباري كرده اند و گزارش هايي مبني بر عقيم شدن 
مصرف كنندگان واكسن ياد شده وجود ندارد؛ برخي، هر 
كار جديدي كه مي خواهد انجام ش��ود، آن كار را توطئه 
مي دانند. اين اشخاص بهتر است قبول كنند كه مسووالن 
وزارت بهداشت براي سالمت مردم دارند كار مي كنند. هر 
سال 927 مورد سرطان دهانه رحم در كشور رخ مي دهد 
و پنج درصد مردم ب��ه زگيل هاي ناحيه تناس��لي دچار 
مي شوند كه بروز آن در زنان كمتر از 24 سال و در مردان 
بين 25 تا 29 سال بيشتر اس��ت. زگيل تناسلي عوارض 
متعددي دارد كه اختالل در روابط جنس��ي و افسردگي 
از جمله آنهاس��ت كه در بيش��تر مواقع طالق را به همراه 
دارد، ضمن اينكه درمان زگيل تناسلي به جز عوارض آن، 
پرهزينه است. ما طي س��ال هاي گذشته و همچنين در 
زمان حاضر نيز به دنبال توليد اين واكسن بوده و هستيم 
كه مطالعات ابتدايي آن انجام ش��ده اس��ت، ضمن اينكه 
خود اين واكسن در بازار موجود است و بايد سه بار تزريق 
شود. هزينه هر بار تزريق واكسن HPV 273هزار تومان 
اس��ت كه البته هزينه تزريق در مراكز خصوصي ممكن 
است گران تر باشد و بنابراين، منطقي است كه واكسن را 
در داخل كشور توليد كنيم. به همين دليل 100 ميليون 
دالر از صندوق ذخيره ارزي ب��ا اجازه رهبر معظم انقالب 
براي تامين و توليد واكسن هاي پنوموكوك و روتاويروس 
اختصاص يافت��ه و وزارت بهداش��ت ه��م اهتمام جدي 
براي توليد واكس��ن هايي همچون HPV، پنوموكوك و 
روتاويروس دارد. «حريرچي درباره راه انتقال HPV گفت: 
»راه اصلي اين بيماري از طريق ارتباط جنس��ي است اما 
هر نوع تماس نزديك پوس��ت و مخاط امكان انتقال اين 

ويروس را ايجاد مي كند. انتقال اين ويروس فقط در روابط 
غيررسمي و غيراخالقي نيس��ت بلكه در روابط زناشويي 
هم امكان پذير است.«مينو محرز، رييس مركز تحقيقات 
ايدز ايران هم در گفت وگو با ايلنا نس��بت به شيوع باالي 
ويروس HPV در كش��ور هش��دار داد و گفت: »عده اي با 
اظهارنظرهاي نامربوط ما را خسته كرده اند، من در رشته 
عفوني تحصيل و كار كرده ام و هميش��ه شعارم اين بوده 
است كه پيشگيري بهتر از درمان اس��ت. در حال حاضر 
وي��روس HPV به ش��كل فوق العاده اي در ايران ش��يوع 
پيدا كرده و چن��دي پيش مطالع��ه اي در رابطه با درصد 
ابتالي كارگران جنس��ي يكي از مناطق تهران انجام شد 
 HPV كه 31 درصد زنان در اين منطقه مبتال به ويروس
بودند. در همه جاي دنيا اين واكس��ن استفاده مي شود، 
تمام كش��ورهاي اروپايي و امريكايي اين واكسن را براي 
جلوگيري از اين ويروس براي افراد 9 س��اله به باال تجويز 
مي كنند. اين واكس كامال موثر اس��ت و ب��راي مردان تا 
2۶ سال و براي زنان تا 35 الي 40 سال حتما بايد تزريق 
شود، اين واكسن هيچ عارضه اي ندارد و كسي كه مي گويد 
عارضه دارد، هيچ مطالعه اي در اين رابطه نداشته است. تا 
چندي پيش اين واكسن كمتر از 1 ميليون تومان قيمت 
داشت، اما االن با توجه به باال رفتن قيمت ارز نمي دانم چه 
ميزان افزايش قيمت داشته است. اين واكسن بايد تزريق 
ش��ود، اما هنوز بودجه اي براي تامين دولتي اين واكسن 
وجود ندارد.« محرز اف��زود: » HPVبه هيچ عنوان درمان 
قاطع ندارد، فقط زگيل هاي تناسلي ناشي از ابتال به اين 
ويروس را با ليزر يا محلول هاي مخصوص مي سوزانند، در 
نهايت ويروس در بدن مي مان��د و از بين نمي رود و گهگاه 
عود مي كند و منتقل هم مي ش��ود. برخي مي خواهند با 
طرح اين مساله كه اين واكسن ها بي بند و باري را افزايش 
مي دهد از واقعي��ت فرار كنند و بايد بگوي��م اين بيماري 
وجود دارد و واكسن هم دارد؛ پس بهتر است اين واكسن 
استفاده شود تا هزينه انتقال اين بيماري را جامعه ندهد. 
وقتي واكس��ن موثر بدون عارضه وج��ود دارد، چرا نبايد 

تزريق شود؟« 

گروه اجتماعي| انتش��ار ويديوي اظه��ارات بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيس��تي درباره بحران 
آب در ايران با استناد به سخنان عيسي كالنتري واكنش 
»تند« سخنگوي وزارت خارجه و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ايران را در پي داش��ت.  ليوان آب را س��ر 
كش��يد و رو به دوربين ايرانيان را خطاب قرار داد و گفت 
كه در زمينه استفاده از فناوري هاي نوين پيشنهادهايي 
دارد تا مجبور نباشند از بحران آب زجر بكشند. »بنيامين 
نتانياهو«، نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي همزمان با 
تالش هايش براي متحد كردن كشورهاي غربي و برخي 
كشورهاي عربي عليه ايران، كوشش كرد براي مردم ايران 
»چهره اي مهربان« از خودش به تصوير بكش��د. او در اين 
ويديو به استفاده رژيم صهيونيستي از فناوري هاي بازيافت 
آب اشاره كرد و گفت كشورش براي انتقال فناوري در اين 
زمينه وب سايتي به زبان فارس��ي راه اندازي مي كند. اين 
اظهارات نتانياهو با واكنش مقام هاي ارشد ايران روبرو شد. 
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه اظهارات نتانياهو 
درباره بحران آب در اي��ران را »فريبكارانه« توصيف كرد و 
گفت: »نمي دانم چقدر بايد به صحبت هاي يك ش��ومن 
فريبكار پاس��خ داد و به آن توجه كرد. او از اين كارها زياد 
مي كند و اولين بار نيس��ت كه از اين حرف ه��ا مي زند.« 
قاسمي به نتانياهو يادآوري كرد: »به جاي اين حرف ها« 
از »كودك كشي و مردم كش��ي« دست بكشد. به گزارش 
فارس، سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: »مردم ايران 
توانايي حل و فصل مس��ائل خود را در زمان الزم خواهند 
داشت و نياز به اين شعبده بازي نيس��ت.« قاسمي افزود: 
»ايشان در پي س��فر ناكام خودش به اروپا و شكستي كه 
در اين سفرها براي مجاب كردن سه كشور اروپايي براي 
همراهي با امريكا و ناكام كردن برجام و تغيير نگاه آنها به 

برجام نياز داشته، متحمل شد، اقدام ديگري را انجام داد و 
اين حركت، رفتاري فريبكارانه و رياكارانه و حتي بچه گانه 
بود.« عيس��ي كالنتري، رييس سازمان حفاطت محيط 
زيس��ت هم در اين باره گفت كه »نتانياهو بهتر است اول 
برود كثافت كاري هاي خودش را جمع كند«. به گزارش 
ايس��نا، كالنتري بي ربط بودن مس��ائل داخلي ايران به 
رژيم صهيونيستي را هم اينگونه يادآوري كرد: »نتانياهو 
غلط مي كند. به نتانياهو چه ربطي دارد محيط زيس��ت 
ايران، او برود دنبال كار خودش.« اظهارات نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي واكنش انتقادي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي را هم در پي داش��ت. يكي از كاربران در توييتر 
نوشت كه نتانياهو با اطالع از بحران آب در ايران قصد دارد 
اين موضوع را در داخل ايران امنيتي كند: »در بي شرفي 
اين موجود پليد شك نكنيد. وي براي جلوگيري از فعاليت 
متخصصين آب و تش��ديد بحران آب در ايران اين ويدئو 
رو منتشر كرد. در حالي كه همه به بحران آب واقفند و در 
تالش براي ارايه راهكار هستند، بزرگ ترين دشمن مردم 
جهان در تالش براي بي اثر كردن تالش متخصصان است. 
مطمئن باشيد نتانياهو از خشكسالي ايران لذت مي برد نه 
از گذر موفقيت آميز ما از چالش آب.« محمود، يكي ديگر از 
كاربران هم نوشت: »نتانياهو در ويدويي كه با خوردن يك 
ليوان آب شروع مي ش��ود خطاب به ايراني ها مي گويد ما 
اسراييلي ها آبرساني قطره اي را اختراع كرده ايم. جلوه هايي 
از آبرس��اني قطره اي به مردم غزه ك��ه در محاصره كامل 
همه چيز، از جمله آب ُشربند را مي بينيم.« اين واكنش ها 
نشان مي دهد كه نتانياهو در اولين گام از برنامه جديدش 
براي اثرگذاري بر فضاي عمومي در ايران نتوانست فضاي 
عمومي را با خودش همراه كند و برنامه تبليغي او در حد 

»رياكاري« جلوي دوربين باقي ماند. 

گروه اجتماع�ي| در حالي ك��ه 15 ماه از وع��ده وزير 
تعاون به اجراي بيم��ه كولبري براي جمعي��ت 35 هزار 
نفري كولبران ساكن در اس��تان هاي غربي كشور سپري 
ش��ده، ش��هريار حيدري؛ مديركل امور مرزي كشور روز 
گذش��ته خبر داد كه به دليل موقت بودن شغل كولبري، 
بيمه اين افراد هم به طور كلي منتفي ش��د. منتفي شدن 
اين وعده با بهانه موقت بودن شغل كولبري در حالي است 
كه بسياري از مشاغل كشور كه شغل هاي فصلي و موقت 
هستند، اكنون از مزاياي بيمه تامين اجتماعي و به تبع آن، 
بازنشستگي و جبران خس��ارت از كارافتادگي فرد شاغل 
و سرپرست خانوار بهره مند هس��تند كه به طور مصداق 
مي توان از كارگران ساختماني ياد كرد كه به دليل موقت 
بودن فرصت هاي ش��غلي، در صورت دريافت گواهينامه 
مهارت، مي توانن��د از پوش��ش بيمه تامي��ن اجتماعي 
برخوردار ش��وند. زمس��تان س��ال 95 و به دنبال حوادث 
تلخي كه براي كولب��ران اس��تان هاي آذربايجان غربي و 
كردس��تان اتفاق افتاد و چندين خانواده، عزادار شدند و 
نان آور خود را از دست دادند، دولت در يك اقدام فوري كه 
ظاهرا در آن موعد، آبي براي خام��وش كردن آتش اندوه 
و خش��م خانواده هاي محروم مناطق مرزي ب��ود، با اعزام 
وزير تعاون و تش��كيل كميته بررسي وضعيت معيشتي 
كولبران  وعده داد كه براي كولبران ساكن در استان هاي 
كرمانش��اه، كردس��تان و آذربايجان غربي، بيمه كولبري 
اجرا خواهد شد. بنا بر اطالعي كه »اعتماد« در پاييز سال 
گذشته و به دنبال تحركات سياسي در كردستان عراق و 
انسداد موقت مرز استان هاي غربي كسب كرد، كولبران 
استان كرمانشاه از فهرست وعده دولت خارج شده بودند 
و مسووالن استان آذربايجان غربي هم فهرستي از كولبران 

تهيه نكرده بودند و فقط، اسامي كولبران استان كردستان 
در حال ارس��ال به صندوق بيمه روس��تاييان و عشاير به 
عنوان مجري طرح بيمه كولبري بود. جبار احمدپور؛ مدير 
صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، روستاييان و عشاير 
استان كردستان هم در گفت وگو با »اعتماد« خبر داد كه 
»پس از دس��تور وزير تعاون، تفاهمنامه اي بين استاندار 
كردستان، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير و مدير اس��تاني اين صندوق منعقد 
شد مبني بر اينكه پوش��ش بيمه اي براي كولبران داراي 
دفترچه كولبري و مورد تاييد اس��تانداري و هنگ مرزي 
ايجاد شود و بنا بر تفاهم منعقد شده، كولبران از تخفيف 
۶0 درصدي حق بيمه برخوردار شوند و حداكثر پرداختي 
ساالنه حق بيمه هر كولبر 288 هزار تومان باشد. تا امروز، 
استانداري كردستان فهرست اسامي 15 هزار كولبر استان 
را به ما داده و اميدواريم تا پايان س��ال 98، اجراي پوشش 
بيمه براي كولبران اين استان به پايان برسد.« روز گذشته 
ايلنا گزارش داد كه حيدري ضم��ن اعالم ابالغ آيين نامه 
»ساماندهي مبادله كاال در بازارچه هاي غيررسمي موقت 
مرزي« درخص��وص بيمه كولب��ران و تعيين تكليف اين 
موض��وع در آيين نامه هاي جديد گفته اس��ت: »كولبري 
فعاليتي موقت است و در حقيقت يك شغل ناپايدار است و 
امتيازات درنظرگرفته شده نيز براي مردم مرزنشين موقت 
است، بنابراين بحث بيمه براي آنها منتفي است؛ در كنار 
تصويب اين آيين نامه، مرزها و معابر غيررس��مي كه قبال 
قاچاق در آنها صورت مي گرفت، توسط نيروهاي نظامي و 
انتظامي و مرزبانان مسدود خواهد شد. در اين آيين نامه ها 
معابر تعريف شده و 15 بازارچه در مناطق مرزي ايجاد و به 

صورت رسمي اعالم شده است.«

تفاهم هم��كاري ميان صن��دوق بيم��ه اجتماعي ركوع 
)روس��تاييان، كش��اورزان و عش��اير( و س��ازمان ميراث 
فرهنگي به امضاي محمدرضا واعظ مهدوي، مديرعامل 
صندوق و پويا محموديان، معاون صنايع دس��تي كشور 
رسيد. طبق مفاد اين تفاهمنامه، صنعتگران و هنرمندان 
صنايع دستي در روس��تاها، مناطق عشايري و شهرهاي 
كوچك، تحت پوشش خدمات پايه بيمه قرار مي گيرند. 
واعظ مهدوي گفت: تصميم داريم با همكاري س��ازمان 
ميراث فرهنگي، توليدگران صنايع دستي را تحت پوشش 

بيمه بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت قرار دهيم تا يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي هنرمندان و صنعتگران اين عرصه 
برطرف شود. معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي 
به جايگاه جهاني ايران از نظر تنوع و كيفيت صنايع دستي 
اشاره كرد و گفت: حمايت از صنايع دستي مثال روشني از 
حركت در جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي است 
و اگر روزي درهاي اين كشور بس��ته شود، يكي از معدود 
كاالهايي كه توليدش بدون هيچ وقف��ه اي ادامه مي يابد، 

صنايع دستي است. ايسنا

احمد ش��جاعي؛ رييس س��ازمان پزش��كي قانوني 
كشور اعالم كرد كه كارشناس��ان اين سازمان تجاوز 
به دختربچ��ه افغانس��تاني را تاييد كردن��د و گفت: 
»كارشناسان پزش��كي قانوني پس از بررسي و انجام 

معاين��ات الزم تجاوز ب��ه دختربچه افغانس��تاني در 
خميني ش��هر را تاييد كردند. جزييات آزمايش��ات 
كارشناسان پزش��كي قانوني در اختيار مقام قضايي 

قرار گرفته است.« ايسنا

نادر منصوركياي��ي، مديركل دفتر مراقب��ت در برابر 
آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش گفت: 
»در س��ال تحصيل��ي 97-9۶ دس��تگاه هاي همكار 
اورژانس اجتماعي اعم از وزارت آم��وزش و پرورش، 
وزارت بهداش��ت، س��ازمان بهزيستي كش��ور و قوه 
قضاييه نسخه به روزرساني شده ش��يوه نامه اجرايي 
طرحي را تهيه و تدوين كرده اند كه براي شناس��ايي 
دانش آم��وزان در معرض خطر مص��رف موادمخدر، 
خودكشي و ساير آس��يب هاي اجتماعي در مدارس 

اقدام ش��ود.«  همچنين رضا جعفري، مديركل دفتر 
آس��يب هاي اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي گفت: 
»حدود 5.5 درصد از كودكان دچار سوء مصرف مواد 
مخدر، داراي والدين معتاد هستند و حدود 75 درصد 
از كودكان معتاد در كش��ور از والدي��ن معتاد متولد 
مي شوند. اعتياد در كودك مثال بارز خشونت است، 
الگوگيري و برداش��ت ذهني كودك از اعمال والدين 
معتاد روند زندگي آن كودك را در مس��يري مملو از 

آسيب هاي مختلف قرار مي دهد.«  ايسنا 

هشدار متوليان سالمت نسبت به شيوع زگيل تناسلي 
در گروه سني كمتر از 30 سال كشور

انتقاد گسترده از اظهارات »نتانياهو« درباره بحران آب در ايران
رياكاري جلوي دوربين

»بيمه كولبران« منتفي  شد

هنرمندان صنايع دستي روستانشين »بيمه« مي شوند

تاييد تجاوز به دختر بچه افغانستاني

 دانش آموزان در معرض خودكشي و اعتياد 
توسط اورژانس اجتماعي شناسايي مي شوند

  بعد از اعالم خبر تاس�يس مرك�ز امور اجتماعي 
آب در وزارت ني�رو، آق�اي س�يامك زندرضوي، 
عضو هيات مديره انجمن جامعه شناسي ايران، در 
يادداشتي در روزنامه اعتماد، از تاسيس اين مركز 
ارزيابي محتاطانه اي داشتند. ايشان نوشته بودند 
كه شما و آقاي اردكانيان ممكن است نگاه اجتماعي 
داشته باشيد اما در وزارت نيرو كه سياست هايش 
مبتني بر فن ساالري اس�ت؛ تنها هستيد. شاهد 
مدعاي ايش�ان هم اي�ن بود كه همي�ن حاال هنوز 
طرح هاي سازه اي مانند سدسازي و انتقال آب در 

اولويت سياستگذاران قرار دارد؟
قاطعانه بايد بگويم ما تنها نيستيم. البته تعداد كساني كه 
به صراحت بيايند و بگويند ك��ه از اين ايده دفاع مي كنند 
االن زياد نيست. اما كساني هم كه به اين نتيجه رسيده اند 
با روش هاي فعل��ي نمي ت��وان ادامه داد؛ كم نيس��تند. 
اين طبيعي است كه هميشه س��اختارهاي سازماني به 
مسيرهايي كه طي كرده اند چسبندگي داشته باشند. اين 
ساختار فكر كردن و رويكرد اصطالحا سازه اي و مبتني بر 
مديريت عرضه شش دهه در كش��ور سابقه دارد. بخشي 
از اين سازه ها هم نياز كش��ور بوده است. نمي توان گفت 
كه تمام س��ازه ها بي بنياد بوده اند و مي توانستيم كشور را 
فقط با قنات اداره كنيم يا درباره طرح هاي انتقال آب كه 
من يكي از منتقدان جدي آن هستم؛ در تمام دنيا هشت 
پيش ش��رط تعيين شده اس��ت. اگر آن پيش شرط هاي 
س��ختگيرانه رعايت ش��وند ش��انس گزينه انتق��ال آب 
خود به خود بسيار كم مي ش��ود. پس بحث ما اين نيست 
كه كل طرح هاي سازه اي را زير سوال ببريم بلكه حرف مان 
اين اس��ت كه هر طرحي به شرط رعايت اس��تانداردها، 
اثبات ضرورت اجرا، شفافيت و سالمت اجرا شود. ما تنها 
نيستيم هر چند در درون ساختار موانعي وجود دارد. اين 
موانع خيلي وقت ها از آدم ها ناشي نمي شود بلكه از قوانين 
و الگوي توسعه كشور مي آيد. اتكاي الگوي توسعه كشور به 
طرح هاي آب محور مانع بزرگي محسوب مي شود. كشور 

رفاه اجتماعي

سالمت

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- از شهرهاي حماسه آفرين جنگ - لواف
2- شعور - ميزاب - از حروف يوناني

3- خداوند - حيوان وحشي - خرد و كوچك - درخشان
4- كيل - سنگ معدني

5- مركز اس��تان مركزي - گريز از روي ترس - مسابقات 
اتومبيلراني - شالوده

۶- دانه كش بي آزار - منطقه تفريحي كرج - كرانه آسمان
7- خطاب ب��ي ادبانه - سرپرس��ت و ولي - از ش��هرهاي 

گيالن
8- از شهرهاي يزد - مرغ حق

9- شمردن - سالله - مساوي عاميانه
10- غوك - كتاب مقدس زرتشتيان - سرپيچي كردن

11- راه شاعرپس��ند - وس��يله تهيه چ��اي - حرف آخر - 
غالف شمشير

12- كليه - ظرفيت
13- تازه و رسيده - نفع - نقش هنري - مروارد
14- قوه - از شهرهاي گلستان - راحت الحلقوم

15- جوهر درمنه - منظره آخر تئاتر

1- از اثرهاي معروف ناصر خسرو - فوريت پزشكي
2- جد مادري حضرت محم��د)ص( - خواب ش��يرين - چله 

كمان - ميان و وسط
3- ناخن چهار پايان - سال گذشته - مرغزار - روز و توانايي

4- خروس - لگن، تشت - موش صحرايي
5- از غالت - مستبد و خودراي

۶- عالمت مفعولي - واحد سطح - وسيله اي در چرخ خياطي - 
حرف نداري

7- پرسپكتيو - فراموشكار - مراسم و آيين ها
8- خ��ون به��ا - چاش��ني س��االد - صن��م - مح��ل اج��راي 

ورزش باستاني
9- يكي از سه حالت ماده - عنوان امپراطوران آلمان - خداي 

طوفان و آسمان هندوان
10- هرگز نه ع��رب - ق��الب كوهن��وردي - برآمدگي ته 

الستيك - گفت وگوي خودماني
11- مركز ايالت فلوريدا ي آمريكا - اميد

12- مفت و رايگان - دوش و كتف - رود مصر
13- بلبل - نوعي شيمي - آماده سازي زمين - مظهر الغري

14- پدر آذري - خورش��يد - قش��نگ و نيكو - برداش��ت 
محصول

15- كمر بند سربازي - از شهرهاي خوزستان

در تازه تري��ن پيام��ي ك��ه ب��راي اع��الم 
صورتحساب مشتركان خطوط تلفن ثابت 
فرستاده شده است، يك جمله تهديدآميز هم به متن 
قبلي پيامك صورتحساب افزوده شده كه جاي گاليه 
دارد. در انتهاي همه پيامك هاي ش��ركت مخابرات 
تهران نوشته شده: »در صورت عدم پرداخت تا يكم 
تيرماه تلفن شما در ليست قطع قرار خواهد گرفت.« 
چرا بايد براي مشترك منظمي كه هميشه سر موعد 
صورتحس��اب را پرداخ��ت ك��رده و كل مبل��غ 
صورتحس��اب جديدش 17 هزار تومان است چنين 

پيامي ارسال شود؟  6354... 0912

 از ش��هرداري ش��هرهايي كه ب��ا تنش آبي 
روبه رو هستند يك س��وال دارم؟ آيا آبي كه 
در كارواش هاي شهرها استفاده مي شود از آب شرب 
اس��ت يا آب تصفيه ش��ده؟ اگر از آب ش��رب شهري 
استفاده مي كنند در اين وضعيت بي آبي ظلم به منابع 
آب است. پيشنهاد مي كنم بخش هاي خدماتي كه از 
آب زياد استفاده مي كنند مانند كارواش ها از سيستم 
آب تصفيه استفاده كنند.  0017... 0936  

الو ... 66426196 30004753
ش��ش دهه بر مبناي توهم فراواني آب اداره شده است. ما 
بايد تحليل و دانش��ي توليد كنيم كه مسير چسبندگي 
50 ساله را نش��ان بدهد و همزمان نشان دهد كه چگونه 
مي توان با كمتري��ن هزينه هاي اقتص��ادي، اجتماعي و 

سياسي، مسيرها را اصالح كرد. 
   اين مسيرها شامل چه مواردي مي شود؟

مس��يرهاي حقوقي كه منجر به حكمراني آب در شكل 
كنوني اش شده است. محيط نهادي ش��ده اي كه يكي از 
پيامدهايش تراژدي كاالي عمومي اس��ت. يعني اينكه 
هر كسي هر چقدر از آب بهره برداري كند برنده تر است؛ 
برنده ه��اي كوتاه مدتي كه باعث مي ش��وند در درازمدت 
همه با هم بازنده باشيم. مس��ير الگوي توسعه كشاورزي 
غيربهينه، زيرا مي توانستيم همين مقدار غذا را با فناوري 
بهتر و مصرف آب كمتر توليد كنيم. مسير توسعه صنايع 
آب بر در مناطق كم آب كه موجب ش��ده در ش��هرهاي 
فاقد منابع آب صنايع نيازمند آب احداث ش��ود در حالي 
كه مدل كس��ب و كار در اين مناطق بايد بر صنايع ديگر 
متكي مي شد. حتي ش��رايط انتخابات در ايران، نهادينه 
شدن كسب و كارهايي كه بر مبناي توسعه پايدار شكل 

نگرفته اند اما درآمدزا هستند و بسياري از موارد ديگر. 
  چه خوب ك�ه به نظ�ام انتخابات اش�اره كرديد. 
رفتارهاي پوپوليس�تي برخي نمايندگان در ادوار 
مجلس موجب اجراي بس�ياري از اي�ن طرح هاي 
سازه اي غلط و ترويج الگوي هاي توسعه نامتوازن 
منطقه اي بوده كه صرفا براي كسب رضايت مردم 
همان مناطق اتخاذ شده اس�ت. در شرايطي كه با 
مجموعه اي از چنين موانعي روبه رو هستيد چقدر 
انتظار داريد كه كارتان بر سياستگذاري ها اثرگذار 

باشد؟
حتما اين هم يكي از موانع اس��ت. براي همين مي گويم 
مساله س��اختاري اس��ت. در جايي كه مي خواهيم نظم 
نهادي موجود را اصالح كنيم اولين گام توليد دانش درباره 
نادرس��تي ها و توليد دانش درباره سناريوهاي جايگزين 
است كه يكي از ماموريت هاي مركز امور اجتماعي منابع 
آب و انرژي هم هست. تلگرام دانشي توليد كرد كه مردم 
خبردار شوند كجا چه خبر اس��ت و به صرف توليد دانش 
نظم جامعه ايران تغيير ياف��ت. مديراني به محض خطا 
كردن مجبور به عذرخواهي ش��دند. در واقع نظم نهادي 
جامعه ايران قبل و بعد از تلگرام تغيير ك��رد. تازه تلگرام 
دانش نظام مند در رابطه با يك موضوع مشخص هم توليد 
نمي كرد و گاهي هم مردم درباره دقي��ق بودن اطالعات 
آن ش��ك و ترديد داش��ته اند. حاال اگر مركزي داش��ته 
باش��يم كه در آن دانش تخصصي معطوف به موضوعات 
چالش برانگيز حوزه آب و انرژي توليد ش��ود و اين دانش 
توليد شده از طريق رسانه هاي قدرتمند اشاعه پيدا كند؛ 

هيچ نهادي در بيرون نمي تواند به آن بي توجه باشد. 
  ولي خب همين تلگرام هم تحمل نشد و عده اي با 

روش سخت درصدد حذف آن برآمدند؟ 
بله، با روش سخت آمدند سراغ تلگرام اما هنوز كه تلگرام 
حذف نشده است! ضمن اينكه حوزه آب، تلگرام نيست كه 

كسي بخواهد آن را پاك كند. 
  به قول آقاي هماي�ون كاتوزيان در اي�ران بنا به 

داليل مختلف عمر نهادها به 
درازا نمي كش�د. نگراني اين 
اس�ت كه اين همه كوش�ش 
براي تاسيس مركزي دولتي 
ب�ا تغيي�ر دول�ت ي�ا وزير و 
تغييراتي از اين دس�ت به باد 
رود. چقدر تصور مي كنيد كه 
تاسيس اين مركز يك پروژه 

كوتاه مدت   باشد؟
تاس��يس اين مركز اص��ال پروژه 

نيس��ت بلكه ضرورت فرآيندي اس��ت. م��ا وارد دوراني 
شده ايم كه بايد دس��ت از توهم فراواني آب بكشيم. البته 
هنوز اكثريت جامعه از اين توهم دست نكشيده اند. وقتي 
اين را بپذيريم ديگر تاس��يس اين مركز را به چشم پروژه 
نمي بينيم. ما تا ابد نيازمند دانش هاي مختلف درباره آب 
هستيم. آيا اين مركز بعد از تغيير وزير يا رفتن فاضلي از 
بين خواهد رفت؟ اين بستگي دارد ما در مدتي كه فعاليت 
مي كنيم چقدر موفق شده باشيم، مس��اله را حل كنيم. 
هيچ جامعه اي بخشي از خودش را كه حل مساله مي كند 
و كاركرد دارد؛ دور نمي اندازد. بايد بتوانيم گفتمان سازي 
كنيم و موجب شويم برخي س��اختارهاي ناسالم تغيير 
كنند يا دس��ت كم ذهنيت اميدوارانه ب��راي غلبه بر اين 
ساختارها را ايجاد كنيم؛ ما بايد ميان كنشگران اجتماعي 
ائتالف ايجاد كني��م. در اين ص��ورت اين مرك��ز به جزء 
جدايي ناپذير وزارتخانه تبديل مي شود و كسي نمي تواند 

و نمي خواهد كه آن را  تعطيل كند. 
  ش�ما انتظار داريد با پاي�ان يافتن دول�ت آقاي 
روحان�ي مركز ام�ور اجتماع�ي آب و ان�رژي چه 

دستاوردهايي از خودش به جا گذاشته باشد؟
انتظار دارم كه فعاليت هاي اين مركز سطح فهم عمومي، 
سطح فهم ذي نفعان و سطح فهم سياستگذاران را در ابعاد 
غيرفني آب ارتقا داده باش��د به طوري كه ديگر در كشور 
دس��تور كارهاي غيراولوي��ت دار و غيرحياتي بخش آب 
و انرژي به جاي دس��تور كارهاي حياتي در پيش گرفته 
نش��وند. من انتظارم اين است س��طح فهم جامعه ايران 
باالخص جامعه سياستگذاري از آب به نحوي تغيير كرده 
باشد كه جهت گيري توسعه پايدار بسيار بيشتر از امروز 
براي سياستگذار اولويت داشته باشد و فضاي اجتماعي 
هم از توس��عه پايدار حمايت كند. همچنين انتظار دارم 
بتوانيم بر اصالح روند سياستگذاري در بخش آب و انرژي 

اثر مشهود و ملموس داشته باشيم. 
  دس�تاورد فوق الع�اده اي خواهد ب�ود اما چقدر 

قابل تحقق  است؟
بر اس��اس آنچه در چه��ار، پنج س��ال گذش��ته رخ داده 
چشم انداز تاريكي پيش روي ما نيست. حساسيت محيط 
زيستي جامعه ايران با پنج سال پيش قابل مقايسه نيست. 
بخشي از اين اتفاق متوجه شدت مسائل زيست محيطي 
است اما بخش ديگر حاصل اين اس��ت كه عده اي از افراد 
متعهد به مي��دان آمده اند، دانش محيط زيس��تي توليد 
كرده اند و آگاهي عمومي را افزاي��ش داده اند. ما بر مبناي 

همين آدم ها مي توانيم به شرايط بهتري  برسيم. 
 ش�ما بر لزوم توليد دانش اجتماع�ي درباره ابعاد 
مختلف مس�اله آب در اي�ران تاكي�د مي كنيد و 
اطالع رساني كنشگران زيس�ت محيطي را نمونه 
موفقي از توليد دانش در عرصه عمومي و افزايش 
آگاهي ظرف س�ال هاي اخير قلمداد مي كنيد. اما 
اتفاقاتي مانند آنچه براي آقاي كاوه مدني، معاون 
سازمان حفاظت محيط زيست رخ داد،  نشان داد 
كه كنش�گري هم بي هزينه نيس�ت. همين روزها 
عده اي مي گويند »كم آبي« القاي كس�اني اس�ت 
كه مي خواهند امنيت غذايي در اي�ران را به خطر 

بيندازند؟
در فضاي ش��فاف مي توان با صاحبان اي��ن ديدگاه ها هم 
گفت وگو كرد. چيز عجيبي نيس��ت در هم��ه جاي دنيا 
آدم هايي ب��ا ديدگاه هاي متع��ارض بر س��ر الگوي هاي 
سياستگذاري با هم رقابت مي كنند. كسي باورش نمي شد 
بعد از اوباما ف��ردي مانند ترامپ بياي��د و بگويد معاهده 
پاريس را قبول ندارد و از آن خارج شود. اين نشان مي دهد 
در امريكا با آن س��طح از توليد دانش ه��م اين ديدگاه ها 
طرفدار دارد. من اتفاقا از موضع تحليلگر اجتماعي، طرفدار 
گفت وگو و كسي كه قائل به وجود ابعاد اجتماعي مهم آب 
و انرژي است، معتقدم بايد با صاحبان ديدگاه هاي مختلف 

گفت وگو كرد. 
  اگر كساني پيدا شوند كه زير ميز گفت وگو بزنند 

چه؟
من خيلي نگران آن عرصه نيستم. زير ميز زدن و تعارض 
منافع پي��دا ك��ردن هم بخش��ي از واقعيت ه��اي حوزه 
سياس��تگذاري اس��ت. اما اگر ما 
بتوانيم دس��توركارهاي توسعه 
پاي��دار را در برنامه ها بگنجانيم، 
دس��توركارهاي اقتصاد ناپايدار 
از روي ميز كن��ار مي روند. وقتي 
محيط بازي تغيير كند بازيگران 
ه��م ش��كل بازي ش��ان را تغيير 

مي دهند. 
  اگ�ر ق�رار باش�د ب�ا زباني 
غيرفن�ي وضعي�ت كنون�ي 
ايران را در رابطه با مساله كم آبي توصيف كنيد چه 

مي گوييد؟
اين را قبال هم گفته ام. نس��بت ايران امروز با آب، حكايت 
بيماري اس��ت كه خونري��زي داخل��ي دارد. بيماري كه 
خونريزي داخل��ي دارد با وصل كردن كيس��ه هاي خون 
بهتر نمي شود. بايد جلوي خونريزي داخلي را بگيريم. به 
عبارت ديگر آقاي اردكانيان گفته اند حكايت مصرف آب 
در كشور حكايت مشك سوراخ است و در مشك سوراخ 
هر چقدر آب اضافه بريزيم فايده ندارد. اولويت اول بستن 
سوراخ هاست اما زندگي را هم نمي توان متوقف كرد. يعني 
اگر همين فردا شهر تهران آب بخواهد شايد الزم باشد آب 
معدني بياوريم تا مردم مصرف كنند اما تمام تالش ما اين 
است كه به اين نقطه نرسيم. فعال بايد مديريت مصرف و 
تقاضا را در دستور كار قرار داد تا بتوانيم اين مشك سوراخ 

را اصالح كنيم. 

امين   شول سيرجاني

آب مج�ازي چيس�ت؟ به ط�ور خالص�ه بايد گفت 
آب مجازي مي�زان آبي اس�ت كه ب�راي توليد يك 
محصول به كار مي آيد. مفهوم آب مجازي را اولين بار 
جان آنتون�ي آلن در س�ال 1993 مطرح ك�رد. بنا به 
گ�زارش ات�اق بازرگان�ي، در كااله�اي صنعتي، آب 
صرف سرد شدن ماش�ين آالت و شست وشوي مواد 
اوليه مي ش�ود؛ در صورتي ك�ه در توليد محصوالت 
كش�اورزي، آب � اعم از ب�اران، آب هاي زيرزميني و 
آب هاي س�طحي و روان آب ها � براي رشد گياهان و 
تغذيه حيوانات و سيراب شدن آنها مصرف مي شود. 
 » )Virtual Water( اين آب ب�ه ن�ام »آب مج�ازي
ش�ناخته مي ش�ود. آب مجازي صرفا ب�ه آب داخل 
محصوالت كشاورزي مانند ميوه جات گفته نمي شود؛ 
بلكه شامل همه آب هايي است كه از ابتدا براي رشد 
گياه مصرف شده تا به صورت محصول نهايي مصرف 
شود. هندوانه يكي از محصوالت كش�اورزي پرآب 
بر است به طوري كه به طور متوس�ط براي توليد هر 
كيلوگرم از آن حدود 400 ليتر آب مصرف مي ش�ود. 

مقايسه قيمت آب مصرف شده براي توليد محصول و 
قيمت نهايي آن يكي از شاخص هاي تعيين اقتصادي 
بودن توليد كاالهاست. مفهوم تجارت آب مجازي بر 
اين نظر استوار است كه كش�ورهاي فقير از نظر آب 
)آب فقير(، نياز غذايي خ�ود را به جاي آنكه با ترويج 
كش�اورزي س�نتي و نابود كردن منابع آبي موجود 
و بس�يار كم خود برطرف كنن�د، از طري�ق واردات 
محصوالت از كشورهاي غني از آب )آب غني( تامين 
كنند. ب�ا اين حال پي�ش از اين حجت مي�ان آبادي، 
پژوهشگر آب، در اين باره در ديدگاهي متفاوت گفته 
است: »مباحث امنيت غذايي و آبي ارتباط تنگاتنگي 
با امنيت ملي دارند. بنابراين در تصميم سازي ها نبايد 
در تله نادانس�ته خودكفايي بيفتيم و هم�واره بايد 
تعادل را رعايت كنيم. ما نمي توانيم سياست گذاري 
خود را براي دستيابي به امنيت آبي و غذايي، فقط به 
مفهوم آب مجازي محدود كنيم، اما اين مفهوم، چراغ 
روشني در سياستگذاري مس�ائل آب، پيش روي ما 

قرار خواهد داد.«

قصه مكرر هندوانه، آب مجازي و ارزش اقتصادي

اين فرصت پيش آمده ي�ك نفر كه از 
بيرون هميش�ه منتقد ناديده گرفته 
ش�دن عل�وم اجتماعي بوده اس�ت؛ 
براي س�اختن رويكرد جدي�د به كار 
گرفته شود. از زماني كه من به وزارت 
نيرو آمده ام بس�ياري از كارشناسان 
وزارتخانه نقدهاي چند سال اخير مرا 

با سند و مدرك تاييد مي كنند.

ما تنها نيستيم هر چند در درون ساختار 
موانع�ي وج�ود دارد. اي�ن موانع خيلي 
وقت ها از آدم ها ناشي نمي شود بلكه از 
قوانين و الگوي توسعه كش�ور مي آيد. 
اتكاي الگوي توسعه كشور به طرح هاي 
آب محور مانع بزرگي محسوب مي شود. 
كشور شش دهه بر مبناي توهم فراواني 

آب اداره شده است.

بررسي داليل تاسيس و اهداف »مركز امور اجتماعي آب و انرژي« 
در گفت وگو با محمد فاضلي، مشاور وزير نيرو 

توليد دانش درباره نادرستي ها و درباره سناريوهاي جايگزين يكي 
از ماموريت هاي مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي است

ازتوهم  فراواني آب عبور كنيم

واكنش وزارت نيرو به انتقاد ستاد 
احياي درياچه اروميه

 استقرار صندوق فطريه بهزيستي 
نبايد محدود شود

وزارت ني��رو انتقاد مس��عود تجريش��ي، مدير دفتر 
برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احي��اي درياچه اروميه 
مبني بر تخصيص نيافتن حقابه درياچ��ه را رد كرد. 
هدايت فهمي، معاون مدي�ركل دفتر ب�رن�امه ريزي 
كالن آب و آب�فاي وزارت ني���رو ديروز در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاري»مهر« گفت: »س��تاد احياي درياچه 
اروميه يك برنامه اي ب��راي رهاس��ازي آب دارد كه 
بخشي مربوط به كل سال است و بخشي هم ماهانه 
اس��ت و ما در ماه هاي گذش��ته بيش از برنامه ستاد 
رهاسازي، آب داشته ايم. بر اساس برنامه اي كه براي 
س��ال آبي 97-9۶ ديده ش��ده ما بايد 289 ميليون 
مترمكعب رهاسازي مي كرديم در حالي كه بر اساس 
جداول تفكيكي ما تا اين لحظه حدود 48۶ ميليون 
مترمكعب رهاس��ازي كرديم يعني باالي ۶7 درصد 
اضافه تر از برنامه اي كه برنامه رهاسازي بوده است از 

سدهاي مان آب را رها كرده ايم. « 

محمدعل��ي كوزه گ��ر، مديركل مش��اركت هاي 
مردمي و توانمندس��ازي س��ازمان بهزيس��تي 
كشور گفت: »در برخي اس��تان ها مانند فارس و 
گيالن، اجازه استقرار صندوق هاي زكات فطريه 
به بهزيستي نمي دهند كه به نظر ما كار درستي 
نيس��ت و نبايد اس��تقرار صندوق ها در مصال ها 
محدود شود. اين كار محدود كردن حق انتخاب 
مردم است. اگر كميته امداد مي گويد همه فطريه 
را خ��ودش جمع مي كند اي��ن زحمت مضاعفي 
روي دوش آنهاس��ت و ما هم تش��كر مي كنيم و 
ايرادي ندارد اما سهم بهزيستي را به نسبت تعداد 
مددجويان تحت پوش��ش پرداخت كند كه سال 
95، ريال��ي از اين س��هم به بهزيس��تي پرداخت 
نش��ده اس��ت. البته ائمه جمعه برخي استان ها 
كمك مي كنند و اميدواريم جلوي كار خير گرفته 
نشود.« كوزه گر با اش��اره به اينكه ممانعت هايي 
ب��راي اس��تقرار صندوق ه��اي بهزيس��تي در 
اس��تان هاي فارس و گيالن اتفاق افت��اده، افزود: 
»كميته امداد بر اس��اس قانون زكات و ش��وراي 
عالي زكات، مي گويد فقط اين نهاد مي تواند زكات 
فطريه جمع كند اما براساس فتواي رهبر معظم 
انقالب به بهزيس��تي نيز اجازه اين كار داده شده 
اما وقتي قانون مي نوشتند بهزيستي حاضر نبوده 
و اين قانون نياز به اصالح دارد چرا كه بهزيس��تي 
به عنوان نهاد حمايتي در اين زكات سهيم است 
يا اينكه باي��د در كل مصال هاي كش��ور صندوق 

مستقل داشته باشد.«  ايرنا 

خبر اجتماعي
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