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به كدام ترياك بي درد شديم؟

درآن ســال ها كه ويتنام درگير جنگي داخلي و 
ويرانگر بود، برخي بونزها )روحانيــان بودايی( كه 
طرفدار يك جبهه بودند، در اعتراض به جبهه مقابل 
راه و رســم عجيبي را باب كردند. هر روز يك موبد 
كفن پوش وسط شهر چهارزانو می نشست، دست ها 
را چليپا روي سينه مي گذاشــت، با چهره اي آرام و 
مطمئن درجان خود آتش مي انداخت و تا آن جا كه 
چندان از جنازه او نماند، همان طور آرام مي سوخت. 
بعدها معلوم شد اين آرامش، ناشي از افيوني بوده كه 
معترض مطمئن را در برابــر آتش بي درد كرده بود. 
حاال شده نقل ما، داســتان ما در برابر آتشي كه هر 
روز يك گوشه جانمان مي افتد، بي درد شده ايم، اما 

به كدام ترياك؟
همين يك ماه پيش خانه يكي از دوســتان تازه 
مادر شده بودم. سرميز ناهار با دوستان جديد گپ 
می زديم كه صحبــت از خواهــرزاده مريم، همان 
ميهماني كه روبه روي من ســر ميز ناهار نشســته 
بود، شــد. عليرضا خواهرزاده مريم پسر زني بود كه 
چندسال پيش در آتش سوزي يك كارگاه خياطي 
درخيابان جمهوري ســوخت. وقتي مريم داشت از 
كابوس هاي هنوز عليرضا مي گفــت و اينكه هنوز 
بعضي شب ها بايد دست خواهرش را بگيرد تا خوابش 
ببرد، درســت حادثه را به ياد نمي آوردم. فكر كردم 
مادر عليرضا قرباني همان آتش سوزي بود كه دوسال 
پيش دريك توليدي خياطي درخيابان جمهوری آن 
هم در روز عيد مبعث اتفاق افتاد و دو زن پناه برده به 
بيرون پنجره از ترس آتش را به كام مرگ فرستاد. اما 
اين نبود، داستان ديگري بود براي يك سال قبل تر از 
آن، اما شبيه، شبيه به همان آتش پارسال و همين 
آتش امسال و همه آتش هايي كه هر سال زمستان در 
جانمان مي افتد و ما فقط مثل بنگ زده ها مي نشينيم 

تا آخر مي سوزيم و بعد روز از نو روزي از نو. 
مريم مي گفت، پدر عليرضا زمينگير بود و مادرش 
نان آور خانواده. بعد از آنكه مادر در اتاق آتش گرفته، 
حبس شد و تا ته مغزاستخوان سوخت، پدر هم  از 
غصه دق كرد و عليرضا ماند و يك خواهر نوعروس. 
شوهرخواهر مردانگي كرد و اجازه داد كه عليرضاي 
نوجوان با خواهر بماند و سرپناهي داشته باشد. حاال 
يك فاميل مانده و كابوس هاي هنوز آن آتش و درد 

گران خانواده اي كه با يك جرقه از هم پاشيد. 
اين داســتان حتما تكراري است، حتما خانواده 
آن دوكارگــر خياطي كه پارســال از ترس آتش از 
پنجره آويزان شدند و تاب نياوردند هم هنوز كابوس 
دارند، كابوس آتش، كابوس مــرگ. حتما خانواده 
كارگرهاي ديگر كــه همه هستي شــان دود هوا 
شــده هم كابوس دارند. اين ديار پر از كابوس است. 
كابوس هاي ندانم كاري. خيلي زود آتش پالســكو 
هم سرد مي شــود، بلند مي شــويم و مي رويم سر 
زندگي مان. اين داغ بر دل نشسته هم باالخره كهنه 
مي شود، مگر نه اينكه »خاك سرد است« و آدميزاد 
فراموشكار. اما زمستان بعد چه؟ زمستان هاي بعدتر 
چه؟ حادثه هاي بعد چه؟ درجاده ها؟ درخيابان ها، 
دركالس درس بچه هاي مدرسه. چه فرق مي كند، 
مــرگ داغ دارد چه آب باشــد، چه آتــش، چه در 

چهارديواري باشد چه زير آبي آسمان شهر. 
دوباره دركدام اتاق، دركدام، كارگاه و دركدام مركز 
تجاري كارگران از سرماي زمستان و خواب بي امان 
شــب به پيك نيك  پناه مي برند و دوبــاره دركدام، 
دركدام دامن آتــش مي افتد؟ دوباره جمجمه كدام 
احد 7ســاله درحرارت بي حساب مي تركد و شكم 
كدام صمد 6ساله با پنجه هاي بي رحم شعله ها دريده 
مي شود؟ دوباره كدام مرد، كدام مرد زير سنگيني 16 
طبقه له مي شود و تن كدام مرد بيش ازيك هفته در 
آتش هر دم گر گرفته مي سوزد؟ چند روز بعد دوباره 
همه چيز فراموش مي شود. نوشته ها و عكس هاي 
پروفايل ديگر از آتش و آتش نشان حرف نمي زنند 
و ما دوباره مي شويم آدم هاي انتظار، ندانسته. انتظار 
مي كشــيم تا بازهم مرگ داغ مان كند، آوار شــود 
روي ســرمان و زنان مان، مردان مــان، جوانان مان 
و آتش نشــانان مان را پرپر كند، امــا اين بار اوضاع 
خراب است، خراب تر از هميشه، حاال ديگر مرگ از 
آتش نشان ها هم زهرچشم گرفته و به قهرمان هايمان 
هم ناز شست نشان داده است، اين يعنی زنگ خطر. 
حاال ديگر زمان آن است كه خودمان را مجهز كنيم 
براي زمســتان بعد براي حادثه بعد، براي بار ديگر 
كه قرار اســت بي قانوني مــان، فراموش كار ي مان، 
زرنگي هايمــان و حرص هايمان آتش بشــود و به 
خرمن زندگي مان بيفتد. مگر نه اينكه »مرگ فقط 
براي همســايه نيســت.«حاال وقت آن است كه از 
خويشتن خويش شروع كنيم. پالسكو آتش گرفت 
چون ايمن نبود، چون كســي يا كســاني قانون را 
دور زده بودند، چون كســي يا كساني بي احتياطي 
كرده بودند. بي احتياطي بــه همين راحتي. تا كي 
مي خواهيم بگوييم »كار كار انگليسي هاست«. ول 
كنيم، اين ســهل انگاري وايران كننده را ول كنيم، 
لبا ن مــان را بدوزيم و كمي فكر كنيم. ظن توطئه و 
شايعه ها را بگذاريم كنار. بگذاريم حرف هاي سياسي 
را سياسيون بزنند به ما چه كه دستي در كار بوده يا 
نه؟ بگذاريم حرف هاي تخصصي را متخصصان بزنند، 
به ما چه كه آتش نشاني يا مسئوالن امداد كجا اشتباه 
كرده اند و كجا كم گذاشته اند. نصيحت ها را بگذاريم 
براي واعظان و معلم ها، ايرادگرفتن ها را بسپاريم به 
كارشناســان. برويم يك كم فكر كنيم. با خودمان 
جنگ كنيم. از خودمان ايراد بگيريم. مگر نه اينكه 
»هرعرضه اي براساس يك تقاضايي« است. پس، از 

خودمان شروع كنيم. تقاضاي بي قانوني نكنيم. 
بگذاريــم اين بار آتش نشــان هاي پرپر شــده، 
»كبوترهاي درخون تپيده« نباشند و ققنوسي شوند 
دوباره جان گرفته، بگذاريم ققنوس هاي مان تولدي 

دوباره بيابند در بيداري ما.

میز خبر

سرپرست سازمان حج و زیارت درباره حکم 
تبرئه متهمان سقوط جرثقیل:   

حکم سعودی ها به غرامت  ربطی ندارد
شهروند|  پس از اين كه دادگاه عربستان متهمان 
پرونده ســقوط جرثقيل را تبرئه كرد، سرپرســت 
ســازمان حج و زيارت اعالم كــرده از اين موضوع 
ازطريق رسانه ها باخبر شــده و گفته است: »حكم 
دادگاه عربســتان ارتباطی بــه پرداخت غرامت به 
آسيب ديدگان آن حادثه ندارد.«»حميد محمدی« 
درباره اين حكــم، تأثيرش بر پرداخــت غرامت به 
آســيب ديدگان و ســايه انداختن بر روند مذاكرات 
حج با توجه به اين كه دريافــت غرامِت وقايع مكه 
و منا ازجمله مطالبات ايران اســت، به ايسنا گفت: 
»در وزارت  خارجــه ايران با همراهــی قوه قضائيه 
كارگروهی تشكيل شده كه حقوق زائران را درحادثه 
مسجدالحرام و فاجعه منا پيگيری می كنند و اينطور 
نيست كه ما به خاطر شرايط حاكم اين پيگيری را 
رها كرده باشــيم.«او اضافه كــرد: »ازطرفی دولت 
عربستان دستوری را مبنی بر پرداخت يك ميليون 
ريال ســعودی بــه جانباختگان حادثه ســقوط 
جرثقيل و 500 هزار ريال سعودی به مجروحان آن 
به عنوان غرامت، صادر كرده بود كه اگرچه تا كنون 
هيچ شــخصی موفق به دريافت آن نشده، اما فكر 
نمی كنم اين حكم ارتباطی با پرداخت آن و پيگيری 
مطالبات ايران داشته باشد.«سرپرست سازمان حج و 
زيارت سپس با بيان اين كه ايران مطالبات خود را با 
هدف طرح و پيگيری درمذاكرات حج 96، مكتوب 
برای عربستان فرستاده است، افزود: »درنامه ای كه 
درپاسخ به دعوت عربستان برای انجام مذاكرات حج 
با ايران فرستاده شــده، اين مطالبات مكتوب و ارايه 
شده است.«به گفته محمدی، مطالبات ايران تغييری 
نكرده و حفظ عزت و كرامت زائران، ارايه راهكارهايی 
برای كسب اطمينان بيشــتر از تأمين امنيت، ارايه 
خدمات كنسولی و ويزا و روشن شدن وضع خسارات 
شــهدای منا و ســقوط جرثقيل در مسجدالحرام 
ازجمله  اين مطالبات است كه مكتوب به عربستان 
اطالع داده شــده تا درمذاكرات دو جانبه پيگيری 
شود.ايران حدود دوهفته پيش توسط وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمی پاسخ دعوتنامه عربستان برای انجام 
مذاكره در پنجم اســفندماه را برای وزارت حج اين 
كشور فرستاد. همزمان كميته های حج 96 در ايران 
نيز آماده شــده كه طبق اعالم رئيس سازمان حج و 
زيارت با توجه به آمادگی عربســتان برای افزايش 
ظرفيت ها، درحال برنامه ريزی برای اعزام 80 هزار زائر 
ايرانی به حج اســت. هيأت ايرانی نيز كه تركيب آن 
مشخص شده در زمان مقرر برای مذاكره به عربستان 

خواهد رفت.

ادای احترام 320 راهنمای جهانی 
گردشگری به آتش نشانان 

شهروند|  سيصدوبيست راهنمای گردشگری 
كه از 45 كشــور دنيا به ايران سفر كردهاند، با يك 
دقيقه سكوت ياد آتش نشانان فداكار حادثه پالسكو 
را گرامی داشتند.اين راهنمايان گردشگری كه برای 
شركت در هفدهمين كنوانسيون جهانی گردشگری 
راهی ايران شــده اند، روز گذشته همزمان با تشييع 

پيكر آتش نشانان شهيد، به آنان ادای احترام كردند.

محیط زیستدانشگاه

رئیس جمهوری تکلیف وزارتخانه های کشاورزی و امور خارجه را 
برای مقابله با گرد و غبار روشن کرد

 تسريع مالچ پاشی
 رايزنی با عراق 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفت وگو با »شهروند«:   

در بعضی شهرها زنان دانشجو به دلیل 
كمبود خوابگاه ترك تحصیل می كنند

  در مناطق محروم 28 خوابگاه برای دختران ساخته می شود

محمد باقرزاده| كمبود خوابگاه از يك طرف و ضعف 
امكانات خوابگاه های موجود از سوی ديگر، مدت هاست 
كه دوران دانشجويی را برای بسياری از دانشجويان سخت 
كرده تا جايی كه عبارت »زندگی دانشجويی« در ادبيات 
روزمره بيانگر سبكی از زندگی فقيرانه شده است. آخرين 
آمارها از كمبود خوابگاه برای 75 هزار دانشــجوی روزانه 
خبر می دهد و 37 درصد از خوابگاه های موجود براساس 
رتبه بندی صنــدوق رفاه دانشــجويان در وضع بحران و 
هشدار يعنی رتبه 4 و 5 قرار دارند، اين درحالی ا ست كه 
برنامه پنجم توسعه، وزارت علوم را از ساخت خوابگاه  های 
دانشجويی منع كرده بود. برنامه صندوق رفاه دانشجويان 
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری برای جبران اين كمبود 
و بهســازی خوابگاه های موجود چيســت؟ »ذوالفقار 
يزدان مهر« رئيس اين صندوق در گفت و گو با »شهروند«  
از كارهای انجام شده و برنامه های آتی اين نهاد سخن گفته 

است كه در ادامه می خوانيم.
بر اســاس آمارها، در کشــور برای ۷۵ هزار 
دانشجو کمبود خوابگاه وجود دارد. صندوق رفاه 
دانشجویان به عنوان نهاد متولی، چه برنامه ای برای 

حل این مشکل دارد؟
اين 75 هزار در مقايسه با شرايط استاندارد است، وگرنه 
50 هزار كمبود خوابگاه داريم. ما در بحث خوابگاه ها االن 
116 خوابگاه دولتی و ملكــی و 320 خوابگاه غيردولتی 
داريم كه براســاس برنامــه ای كه داريم تا رســيدن به 
شرايط اســتاندارد حدود 300 خوابگاه كمبود داريم كه 
جامعه دانشجويی 75 هزار نفری را شامل می شود. برنامه 
پنجم توسعه، وزارت را از خوابگاه سازي منع كرده بود و ما 
نمی توانستيم خوابگاه بسازيم و به همين دليل چندين 
موضــوع را به صورت موازی دنبــال كرديم؛ يكی اين كه 
كمبود فضــای خوابگاهی را با پرداخــت كمك رهن به 
دانشجويان جبران كرديم؛ مثال صندوق به دانشگاه چابهار 
600 ميليــون تومان كمك رهن داد و دانشــگاه ها برای 
دانشجويان ساختمان هايی را رهن كردند و اين كمك به 

دانشگاه های ديگری هم صورت گرفت. 
این وام ها به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد؟

 بله، ولی در شرايط خاص به ديگر دانشجوها هم تعلق 
می گيرد. 

 در این  سال ها که ساخت خوابگاه ممنوع بود، 
غیر از افزایش وام در زمینه مسکن دانشجویان، 

تالش دیگری صورت نگرفت؟
 يكی از كارهــای ديگر هم جلب حمايــت نهادهای 
عمومی، خيرين و مردمی بود و به همين دليل در همين 
مدت يك سال ونيم كه دكتر فرهادی به وزارتخانه آمدند، 
38 خوابگاه توســط اين نهادها يا ساخته شده يا در حال 
ســاخت اســت؛ به طور مثال 28خوابگاه االن در دستور 
كار بنياد 15 خرداد اســت كه در مناطق محروم ساخته 
می شود؛ 13 مورد كلنگ زده شــود و مابقي هم درحال 
اقدام است. در استان های مركزی، شهركرد، كردستان، 
خراسان شــمالی، كرمان، بوشهر و اســتان سيستان و 
بلوچستان درحال ساخت خوابگاه هســتند و برای هر 

خوابگاه تا 7 ميليارد هزينه می شود.
 در کنــار این کمبــود خوابگاه ، بســیاری از 
خوابگاه های موجود هم شرایط مطلوبی ندارند. در 
مورد این خوابگاه ها چه برنامه هایی باید اجرا شود؟

ما خوابگاه ها را رتبه بندی و وضــع موجود را با حدود 
7 شاخص و 54 زيرشــاخص بررســی كرديم. در اين 
رتبه بندی مشخص شد كه تنها 4 درصد خوابگاه های ما 
رتبه يك و شرايط خيلی خوب دارند. حدود 37 درصد از 
خوابگاه های ما شرايط مطلوبی ندارند و رتبه 4 و 5 دارند 
و ما با كمك دانشگاه ها، خوابگاه های رتبه 5 را ارتقا داديم 
و برای ارتقای خوابگاه های رتبه 4 هم طرح تشويقی برای 
دانشگاه ها گذاشتيم؛ دانشگاه هايی كه اين خوابگاه ها را 
ارتقا دهند 80 درصد دريافتی صنــدوق از خوابگاه های 
دانشــجويی به آنها پرداخت می شود تا صرف تعميرات 
و ارتقای خوابگاه هاي رتبه 4 كننــد. خوابگاه های غير 
دولتی را هم با دســتور مقام عالی وزارت، نظم و انسجام 
داديم. تا قبل از اين ابالغيه، افراد متفرقه در اين مكان ها 
ساكن بودند، ولی االن شــورايی برای نظارت و ارزيابی 
اين خوابگاه ها ايجاد شــده و بر كيفيت و اجاره بهای اين 
خوابگاه ها نظارت می شود. االن هر چند با شرايط مطلوب 
فاصله داريم ولی وضع نسبت به قبل تغيير اساسی كرده 

است. 
 این کارهای مرتبط با برنامه پنجم بود، ولی در 
برنامه ششم توســعه محدودیت خوابگاه سازی 
دیده نمی شود. برنامه صندوق رفاه دانشجویان 

برای  سال ۹۶ چه خواهد بود؟
 در بودجه  سال 96 با ســازمان مديريت توافق كرديم 
كه تسهيالت  ارزان قيمت به دانشگاه و بخش خصوصی 
بدهيم تا در دانشــگاه خوابگاه بســازند؛ به طور مثال در 
جاهايی كه كمبود خوابگاه دارند، مبلغی سازمان مديريت 
و مبلغی هم صندوق رفاه گذاشته كه دانشگاه ها بتوانند 
اعتبار بگيرند و كمبود خوابگاه خود را جبران كنند؛ يعنی 
بخش عمده سود بانكی تسهيالت دريافتی برای خوابگاه 

توسط صندوق رفاه  پرداخت می شود.
 دکتر فرهادی هم در سخنرانی های  چند وقت 

اخیر از لزوم ساخت ۳۰۰ خوابگاه در برنامه ششم 
توسعه سخن گفته است. چه کاری تاکنون در این 
زمینه انجام شده و برنامه ها برای ساخت این ۳۰۰ 

خوابگاه به چه صورت است؟
 در بودجــه  ســال 96، 25 ميليارد تومان ســازمان 
مديريت گذاشــته و تا 40 ميليارد هم صندوق از درآمد 
خود می گذارد و با اين 65 ميليارد می توان سود تسهيالت 
دريافتي براي خوابگاه سازی را شروع كرد و اين بودجه در 
سال های بعد هم تكرار می شود كه اميدوارم تا پايان اين 

برنامه، كمبود خوابگاه جبران شود. 
االن این ۷۵ هزار دانشجویی که مشکل خوابگاه 
دارند یا امکان ورود به خوابگاه را دارند، به چه شکل 
زندگی می کنند و صندق رفاه چه کاری برای آنها 

انجام می دهد؟
 شرايط به اين شكل نيست كه كسی بيرون از خوابگاه 
باشد؛ مگر اين كه به اختيار خود از خوابگاه استفاده نكرده 
باشــد. عمده اين 75 هزار نفر با تراكم بيشتر در خوابگاه 
ساماندهی شدند يا اين كه دانشگاه ها با دريافت مبالغی از 
صندوق، برای دانشجويان جايی را اجاره كردند يعنی اين 

دانشجويان در خوابگاه های استيجاری ساكن شده اند.
 در یکی دو سال گذشته برخی از روسای دانشگاه 
از نیاز به خوابگاه متأهلی سخن گفتند؛ مثال رئیس 
دانشــگاه خلیج فارس از اقدام دانشــگاه برای 
ساخت خوابگاه و ممانعت از این کار مطابق برنامه 
پنجم سخن گفته اســت، در سال های آینده این 
دانشــگاه ها می توانند خوابگاه بسازند؟ چون در 

برنامه ششم در این باره توضیحی نیامده است.
 با شرايطی كه گفتم می توانند خوابگاه بسازند. برنامه 
ششم اين موضوع را مسكوت گذاشــته و اين به معنای 
اجازه برای ساخت خوابگاه است؛ يعنی منعی وجود ندارد 
ولی در برنامه پنجم اين منع به وضوح آمده است. همين 
دانشگاه بوشهر را كه شما اشاره كرديد ما در فهرست بنياد 
15 خرداد گذاشتيم و قرار است در اين دانشگاه خوابگاه 

ساخته شود. 
 ۳۷ درصد از خوابگاه های موجود در رتبه ۴ و ۵ 
قرار دارند که شرایط نامناسبی دارند. تکلیف این 

خوابگاه ها چه می شود؟
 اين خوابگاه ها وضع هشــدار و بغرنجــی دارند و اگر 
خدای ناكرده زلزله ای بيايد، مشــكالت اساسی به وجود 
می آيد؛ ولی تا پايان  سال جاری خوابگاه های رتبه 5 ارتقا 
يافته و ترميم و اصالح خوابگاه های رتبه 4 هم شروع شده 

است. 
 برخی مجتمع های بزرگ خوابگاهی کشــور 
عمر زیــادی دارند و نیاز به ترمیــم دارند؛ مثال 
دانشگاه شیراز که ریاست پیشین این دانشگاه از 
دریافت نکردن حتی یک ریال در  سال ۹۵ سخن 
گفته و اکنون بسیاری از دانشجویان منتقد وضع 
خوابگاه خود هستند. چرا صندوق چنین هزینه ای 

را لحاظ نکرده است؟
 اتفاقا همين دانشگاه شيراز را من خودم بازديد كردم 
و ما يك  ونيم تومان برای تعميرات به اين دانشگاه كمك 
كرديم. اگر چه طبق برنامه پنجم، ممنوعيت ســاخت 
خوابگاه وجود داشــت ولی دانشــگاه ها می توانستند از 
درآمدهای اختصاصــی خود خوابگاه بســازند و برخی 
دانشگاه ها هم ســاختند. تعدادی از خوابگاه های ما كه 
خيلی قديمی بودند مثــل اميركبير و خوارزمی كه عمر 
60 ساله دارند يا تغيير كاربری دادند يا اين كه برای ساخت 

خوابگاه جديد و تبديل به احسن اقدام كرده اند. 
 االن که به ماه های آخر برنامه پنجم رسیدیم، 
اگر بخواهیم  منع خوابگاه سازی در این برنامه را 
بررسی کنیم، به نظر شما این قانون مفید بوده یا 

این که اثرات منفی آن بیشتر بوده است؟
  يكی از تاثيرات اين قانون بر روی پذيرش دانشجويان 
دختر بوده و بسياری از والدين بعد از قبولی فرزند دختر 
خود در دانشگاه، حتما مسأله خوابگاه را بررسی می كنند 
و تعدادی از دختران در اين سال ها به واسطه نبود خوابگاه 
مناسب از تحصيل بازماندند يا از رفتن به دانشگاه دولتی 
انصراف دادند و به دانشگاه  های آزاد يا پيام نور در شهر خود 
رفتند. متاسفانه منع شدن خوابگاه سازی در برنامه پنجم 
باعث شــد كه ما 400 هزار متر كمبود فضای خوابگاهی 

پيدا كنيم. 
 بله، آمارها هم نشان می دهد که میزان تحصیل 
زنان در مناطق محروم نسبت به کالنشهرها بسیار 
کمتر است که شاید یکی از دالیل آن همین کمبود 
یا نبود خوابگاه است، صندوق برای خوابگاه سازی 
در مناطــق محروم و به ویژه بــرای دختران چه 

برنامه ای دارد؟
 االن بنياد 15 خرداد در مناطق محروم برای دختران 
در حال ســاخت دارد. 28 خوابگاه ديگر هم خيرين در 
حال ساخت دارند كه حدود 12 خوابگاه می شوند. از طرف 
ديگر صندوق هم اگر در شــهر يا مناطق محروم چنين 
مشكلی ببيند، حتما كمك رهن پرداخت می كند. عالوه 
 بر اين صندوق رفاه امسال در حدود صد خوابگاه  اقدامات 
تندرستی انجام و امكانات ورزشی الزم را در اين خوابگاه ها 

قرار داده است.

شهروند| همزمان با سپری شدن نخستين 
روز هوای پاك تهران در زمســتان، به ســبب 
افزايش ســرعت وزش باد در روز سه شــنبه، 
پديــده گردوخاك در جنوب غرب كشــور در 
استان خوزســتان پيش بينی شد. اين درحالی 
اســت كه از صبح جمعه گرد و خاك غليظ در 
خوزســتان و به ويژه اهواز ادامه داشته است. به 
دنبال همين اتفاق، هيأت دولت در روز يكشنبه 
جلسه ای تشــكيل داد؛ جلســه ای كه معاون 
رئيس جمهوری ديروز از آن سخن گفت و خبر 
داد كه براســاس آن، رئيس جمهوری تكليف 
وزارتخانه های امور خارجه و كشاورزی را برای 

مقابله با گرد و غبار روشن كرده است.
معصومه ابتــكار، رئيس ســازمان حفاظت 
محيط  زيست با اشــاره به جلسه يكشنبه 10 
بهمن ماه هيأت دولت و گزارش های ارايه شده 
درخصوص طوفان گرد و غبار استان خوزستان 
گفت: »رئيس جمهــوری تكليف خاصی برای 
وزارتخانه های جهاد كشــاورزی و امور خارجه 
در ايــن زمينه تعريف كردند و در اين جلســه 
گزارشی از طوفان گرد و غبار استان خوزستان 

ارايه شد.«
براساس نتايج اين جلسه، 
رئيس جمهــوری از وزيــر 
كشاورزی خواست تا روند 
مالچ پاشــی و نهــال كاری 
 در كانون هــای داخلی گرد 
و غبار به ويژه در خوزستان 

تسريع يابد.
ابتكار همچنين از دستور 
وزير  بــه  رئيس جمهوری 
امور خارجه برای پيگيری 
ويــژه مســائل دو جانبــه 
ايران و عراق در اين زمينه 
خبــر داد و گفــت: »ارايه 

گزارش وزير نيرو درباره داليــل قطعی برق و 
آب براســاس طوفان گرد و غبار در خوزستان 
و اقدام های انجام شده برای رفع اين مشكل از 

ديگر بخش های اين جلسه بود.«
در اين جلســه گزارشــی از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه مقابله بــا پديده گرد و غبار در 
كشور مانند احيا و آبگيری 70 درصدی تاالب 
هورالعظيم، همچنين شناســايی كانون های 

داخلی گرد و غبار ارايه شد.
روند افزايشی گرد و خاك درحالی در جنوب 
غرب كشور ادامه داشته كه مديركل پيش بينی 
و هشدار سازمان هواشناســی با اشاره به نفوذ 
توده های سرد به كشور از كاهش محسوس دما 

در اكثر مناطق كشور خبر داد.
احد وظيفــه در اين بــاره به ايســنا گفت: 

»تصاوير دريافتی از ماهواره هواشناسی پديده 
گردوخاك را در جنوب شرق نشان می دهد كه 
انتظار می رود از اواخر وقت دوشــنبه از غلظت 
گردوخاك در اين منطقه كاســته شود. با اين 
حال روز سه شــنبه به ســبب افزايش سرعت 
وزش باد، پديده گردوخــاك در جنوب غرب 
كشور در استان خوزستان دور از انتظار نيست. 
از ظهر اين روز سامانه بارشی وارد كشور شده و 
سبب بارش برف و باران در برخی مناطق شمال 
غرب، غرب به تدريج جنــوب غرب، دامنه های 
زاگرس مركزی و دامنه های شــمالی و جنوبی 

البرز مركزی خواهد شد.«
به گفته او، روز چهارشــنبه به تناوب بارش 
برف و باران در مناطق ذكر شده، ادامه داشته و 
با نفوذ جريانات سرد شمالی، تشديد بارش را در 
سواحل غربی خزر خواهيم داشت. از بعدازظهر 
ايــن روز در نواحی مركزی، شــمال شــرق و 
شرق كشــور نيز بارش برف و باران و وزش باد 
آغاز می شــود و در اين روز در جنوب كشور در 
اســتان های بوشــهر و فارس نيز رگبار باران و 
رعدوبرق و در نقاط سردسير فارس بارش برف 

پيش بينی می شود.
او همچنين خبــر داد كه 
برف و باران در روز پنجشنبه 
در غالب مناطق كشور ادامه 
داشــته و در روز جمعــه به 
تدريــج از ميــزان بارش در 
نوار غربی كشور كاسته شده 
و بارش ها در نيمه شــرقی 
كشــور و نواحــی مركزی 
ادامــه خواهد داشــت. اين 
سامانه روز شــنبه به تدريج 
از مرزهای شــرقی از كشور 
خارج می شود. از بعد از ظهر 
چهارشنبه و روز پنجشنبه 
دريای خزر به ويژه در بخش های غربی و در روز 

پنجشنبه خليج فارس مواج است.
وظيفه همچنين گفت: »روزهای چهارشنبه، 
پنجشــنبه و جمعه وزش باد شديد در جنوب 
شــرق كشــور پيش بينی می شــود. الزم به 
ذكر اســت از روز چهارشــنبه تا روز جمعه به 
سبب نفوذ توده هوای ســرد به كشور، كاهش 
محسوس دما در اكثر مناطق كشور رخ خواهد 

داد.«
براساس گفته مديركل پيش بينی و هشدار 
ســازمان هواشناســی، آســمان تهــران روز 
سه شــنبه نيمه ابری تا ابری در بعضی ساعات 
بارش باران و برف و وزش بــاد با حداقل دمای 
منفی يك و حداكثر دمای 6 درجه سانتی گراد 

پيش بينی می شود.
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اريخانيشنهداجس1
ششباپاكهلالن2
مدامرسااونلگ۳
يباسنارمهدعو۴
زايمدناتمراا۵
البايتلانپبر۶
زرابشينلاركه۷
دنتالبيروخ8
موكلدملكتلما۹
يرهاگتسدپيرس1۰
ليمشادامشخهت11
يتسدنبمومسمن12
مملتربيلكلاس1۳
تايهماكدهنيا1۴
ركشليهايسشوگرخ1۵

 |   مینا یوسفي  | 
|روزنامه نگار و كارشناس ارشد جامعه شناسي|

ارایه گزارش وزیر نیرو 
درباره دالیل قطعی برق و 
آب براساس طوفان گرد 
و غبار در خوزستان و 

اقدام های انجام شده برای 
رفع این مشکل از دیگر 
بخش های  جلسه روز 

یکشنبه هیأت دولت بود
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