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رویداد

تغییراقلیمعاملسیلهایاخیر
»سیل های اخیر کشور از پیامدهای گرمایش 
جهانی و نشــانه تغییر اقلیم اســت و احتمال 
وقوع خشکســالی های متمــادی و بارش های 
سیل ُآسا طی ســال های آینده وجود دارد.« این 
بخشی از گفته های ایمان بابائیان، اقلیم شناس 
و سرپرست پژوهشــکده اقلیم شناسی مشهد 
اســت. او گفته بارش های اخیر نشانی از تشدید 
رفتارهای غیر طبیعی اقلیم اســت که به دلیل 
افزایش بیش از حد گازهــای گلخانه ای ایجاد 
شده است. افزایش رفتارهای غیر طبیعی اقلیم، 
درجــه پیش بینی پذیری اقلیــم را نیز کاهش 
می دهد؛ یعنی صحــت پیش بینی های فصلی 
کاهش می یابد اما اگر برنامه ریزی برای مدیریت 
بارش های سنگین و سیل آســا به ویژه از طریق 
آبخیزداری وجود داشته باشد، می تواند موثر واقع 
شود. همچنین بارش های شدید و سیل آسا در 
کوتاه مدت در افزایش پوشش گیاهی و کاهش 
گردوغبار و آبگیری تاالب ها نقش دارد اما همه 
اینها مسکن و موقتی اســت و درمان کم بارشی 

نیست.

 

بر اساس گزارش بانک جهانی، 
پیش بینی شده که میانگین رشد 
)خاورمیانه  منا  منطقه  اقتصادی 
و شــمال آفریقا( طی سال های 
۲۰1۹ تــا ۲۰۲1 در محدوده 5/1 تا 
5/۳ درصد باشد. در این گزارش، 
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰1۸ 
برابر با منفی 1.6 عنوان شــده که 
در مقایســه با گزارش قبلی این 
سازمان، ۰.1 درصد کاهش داشته 
است. رشد اقتصادی ایران برای 
سال ۲۰1۹ در گزارش اکتبر برابر 
با منفی ۳.6 درصد اعالم شده بود 
اما در گزارش آوریل ۲۰1۹ به منفی 
۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین 
میزان پیش بینی شــده در میان 
اقتصادهای منطقه منا است. تمام 
این آمار در تصویر اینفوگرافیکی 
که توسط خبرگزاری ایسنا تهیه 

شده، قابل مشاهده است.

پیشبینیمیزانرشداقتصادیایران

گزارش تصویری
۴۲.۶ درصد مردم ایران در چند روز گذشته به سيل زدگان کمک کرده اند

جمعیتهاللاحمر
نخستینانتخابمردمبرایکمکرسانی

نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا گویای آن است که ۴۲.۶ درصد مردم ایران در چند 
روز گذشته به سیل زدگان کمک کرده اند.

بر اساس نتایج این نظرســنجی ملی که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ فروردین انجام شده است، 
۴۲.۶ درصد اعالم کرده اند در چند روز گذشته به سیل زدگان کمک کرده اند و ۵۷.۴ درصد 

در این زمینه کمکی نکرده اند.
بخــش دیگری از این نظرســنجی به مراکزی مربوط اســت که مردم برای ارســال 
کمک هایشان انتخاب کرده اند. به این ترتیب، ۳۱.۳ درصد کسانی که به سیل زدگان کمک 
کرده اند از طریق هالل احمر کمک های خود را به دست سیل زدگان رسانده اند. ۱۴.۳ درصد 

افراد هم از طریق مساجد و حسینیه ها برای کمک به سیل زدگان اقدام کرده اند.
همچنین ۸.۱ درصد مردم اعالم کرده اند که کمک های خود را برای ســیل زدگان به 
وسیله کمیته امداد امام خمینی )ره( به دست آنها رسانده اند. ۱۲.۷ درصد شرکت کنندگان 

در این نظرسنجی گفته اند که به صورت مستقیم به مناطق سیل زده کمک کرده اند.
تنها ۳.۱ درصد از مردم از طریق چهره های مشهور مانند هنرمندان، ورزشکاران، استادان 
دانشگاه و… به هموطنان سیل زده کمک کرده اند. بقیه  پاسخگویان هم از طریق سایر 

سازمان ها یا نهادهای خیریه اقدام به کمک به سیل زدگان کرده اند.
به این ترتیب، بیشــترین میزان کمک های مردمی به جمعیت هالل احمر بوده است؛ 
کمک هایی که حجمشان به نسبت بحران های گذشته بســیار بیشتر است و مرتضی 
سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر هم در گفت وگو با »شهروند« این موضوع 
را تأیید می کند: »متغیرهای مختلفی برای میزان کمک  در بحران ها وجود دارد. ازجمله 
این متغیرها می توان به شرایط مکانی، زمان و سطح دربرگیری بحران اشاره کرد. در بحران 
سیل اخیر، شهرهای بسیاری درگیر شده اند و این حجم از خسارات عاملی بوده تا مردم هم 
دست به کار شوند.« او می گوید: »در طول سال های گذشته و بحران هایی که داشته ایم، 
بیشترین کمک ها به زلزله ورزقان و کرمانشاه بوده، اما درحال حاضر در سیل اخیر شاهد 
حجم عظیمی از کمک های مردمی هستیم که قابل قیاس با گذشته نیست.« او همچنین 
می گوید برای کمک های نقدی که به این ســازمان شده هنوز برنامه ریزی انجام نگرفته 
است: »در زلزله کرمانشاه بخش بزرگی از کمک های نقدی به خانه هایی که خسارتشان از 
نوع الف بود، یعنی تخریب صد درصدی داشتند پرداخت می شد که البته بنیاد مسکن این 

افراد و خانه ها را شناسایی می کرد.« 
ایسپا پس از زلزله کرمانشاه و اقدامات سازمان ها و نهادهای مختلف هم پای کار آمد و 
سوالی از مردم پرسید: »همان طور که می دانید حدود یک ماه پیش زلزله شدیدی در چند 
شهر استان کرمانشــاه رخ داد. شما عملکرد نهادها و سازمان هایی که در ادامه می خوانم 
)هالل احمر، ارتش، ســپاه، دولت و چهره های مشــهور مثل هنرمندان، ورزشکاران و 
اساتید دانشگاه( در جهت کمک به مردم مناطق زلزله زده را چگونه ارزیابی می کنید؟« 
69.5 درصد مردم عملکرد چهره های مشهور را خوب دانسته  بودند. 64.5 درصد عملکرد 
هالل احمر و 60.5 درصد عملکرد ارتش را خوب ارزیابی کردند. از سوی دیگر، ترجیح مردم 
برای کمک به مردم بحران زده در آینده، در رتبه اول کمک از طریق هالل احمر و در رتبه 

دوم کمک مستقیم خودشان به مردم بود. 

گزارش

درست از زمانی که سیل در گلستان و بعد از آن در صدها شهر و 
روستای کشور به راه افتاد، خیلی ها سعی کردند تقصیر را به گردن 
کسی بیندازند. عده ای تخریب پوشش گیاهی را عامل راه افتادن 
سیل اعالم می کردند و عده ای دیگر از بین بردن مسیل ها را دلیل 
بروز فاجعه می دانستند. کم کم به عدد آدم ها نظرات کارشناسی 
شنیده شــد که تعدادی از نماینده های مجلس هم از این قاعده 
مســتثنی نبوده اند و هنوز هم هر کدام از آنها با حمله به بخشی 
از مســئوالن اجرایی کوتاهی آنهــا را در راه افتادن ســیل و بروز 
خسارت های ناشی از آن موثر می دانند. دیروز هم نبی  هزار جریبی، 
نماینده مردم گــرگان و آق قال در مجلس با اعالم این که شــدت 
گرفتن سیل به دلیل فشــار مافیای آب بر وزارت نیرو بوده است، 
گفت: »پرورش ماهی باعث شد تا آب سدها رهاسازی نشود، باید 
برای همیشه پرورش ماهی در سدها ممنوع شود، در  سال جاری 
باید استفاده از آب سدها برای کشاورزان گلستانی رایگان و مجوز 
کشت برنج با توجه به فراوانی آب داده شود؛ مدیران استان گلستان 

بیشتر بحران ساز بوده اند.«
این درحالی اســت که خیلی ها می گویند حجــم بارش ها در 
شــهرهای مختلف آن قدر زیاد بوده که بروز سیل اجتناب ناپذیر 
بوده است.  مرور صحبت های مسئوالن مختلف هم نشان می دهد 
که هنوز اجماعی در این مورد وجود ندارد، مثال معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار گلستان در روز نخست حادثه در جلسه ستاد 
مدیریت بحران استان گلســتان که در گنبدکاووس برگزار شده 
بود، با انتقاد از تعلل اداره کل آب منطقه ای اســتان گلستان برای 
خالی کردن حجم سد گلستان گفت: »ما از چند روز قبل پیش بینی 
بارش باران با حجم زیاد را کرده بودیم و این موضوع را بارها به اطالع 

مسئوالن مربوطه رساندیم.«
میرمحمد غراوی با بیان این که شب قبل از وقوع سیل و سرریز 
سد نیز به مسئوالن آب منطقه ای برای تخلیه آب سد اطالع دادیم، 
ادامه داد: »در ســاعت حدودا سه و نیم بامداد نیز با اصرار فرماندار 
گنبدکاووس بار دیگر این درخواست را تکرار کردیم، اما تا ساعت 
هشــت صبح عمال اتفاقی رخ نداد.« او با تاکید بر این که قطعا در 
صورت تخلیه آب سدها در زمان اعالم هشــدار حجم تخریب و 
ورود آب به محدوده شــهری و روستایی کمتر می شد، گفت: »در 
هنگام ساخت ســد نیز نقشــه هایی برای کنترل فازها و اتفاقات 
مختلف ازجمله شکستن سد، سرریز شدن و بسیاری از امور دیگر 

پیش بینی شده است که باید اجرایی شود.«

از آن طرف معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان نظر دیگری 
داشت و در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس 
که با حضور نماینده رهبر معظم انقالب برگزار شد، با اشاره به این که 
مردم باید اطالعات درســت دریافت کنند، گفت: »این که اذهان 
عمومی درباره باز کردن سدها قبل از روز حادثه سواالت و ابهامی 

دارند، باید برای آنها حل شود.«
عبدالرضا چراغعلی با تاکید بر این که حجم بارش باران در دو روز 
منتهی به وقوع سیل بسیار بی سابقه بوده است، گفت: »خالی کردن 
یا نکردن بخش یا کل سد در روزهای پایانی منتهی به وقوع سیل 
تاثیری بر شدت و حجم آب ورودی به محدوده شهری و روستایی 

نداشته است.«
با وجود این اظهارنظرها، به میان کشــیدن پای پرورش ماهی 
به ماجرا یک اظهارنظر جدید است و قبل از نماینده گرگان کسی 
آن را مطرح نکرده بود، ادعایی که از سوی یک کارشناس پرورش 
ماهی در استان گلستان روبه رو می شود. سعید میرزاآقا در گفت وگو 
با »شهروند« می گوید: »کاهش حجم آب پشت سد هیچ ارتباطی 
به پرورش ماهی ندارد. این کــه نماینده ها بخواهند یک فعالیت 
اقتصادی مثل برنج کاری را توسعه دهند و یک فعالیت دیگر مانند 
پرورش ماهی را محدود کنند، موضوعی اســت که نباید به سیل 

ارتباط داده شود.«
او ادامه می دهد: »قبل از بروز سیل هم حجم آب پشت سدهای 
اســتان تا حد زیادی افزایش پیدا کرده بــود و کاهش حجم آن 
نمی توانست به پرورش ماهی آسیب بزند، ضمن این که بروز سیل 
و سر ریز شدن ســدها هم کمتر از کم آبی به پرورش ماهی صدمه 
نمی زند، پس ارتباط دادن موضوع سیل به پرورش ماهی خیلی کار 

عجیبی است.«
ناصر کرمی، اقلیم شناس هم در مورد سیل گلستان می گوید: »ما 
در روزهای گذشــته با انواع مختلفی از بروز سیل روبه رو بوده ایم و 
علل بروز آنها را باید جدا جدا بررسی کرد. بررسی میزان بارش در 
استان گلستان نشان می دهد که تنها در یک روز به  اندازه چندین 
ماه در این استان بارش داشته ایم، اتفاقی که بعید است هیچ عامل 

انسانی می توانست جلوی بروز آن را بگیرد.«
او ادامه می دهد: »ماجرا در مورد سیل شیراز کامال متفاوت است. 
من فکر می کنم بروز سیل در شیراز کامال علل انسانی داشت، اما در 
استان گلستان و لرستان بارش ها به حدی زیاد بوده  که به هرحال با 

سطحی از آب گرفتگی روبه رو می شدیم.«

 نماینده مردم گرگان، پرورش ماهی در سدها را دليل سيل گلستان
 اعالم کرده اما مسئوالن می گویند سيل اجتناب ناپذیر بوده است

دربروزسیالب،ماهیهاتقصیرینداشتند!

  به دنبال بارش شدید باران که از شامگاه شنبه در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، آغاز 
شده، تمام خیابان های اصلی و فرعی این شهرستان را آب فرا گرفته است. بارش باران موجب 

توقف عملیات بندری در بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر کانتینری کشور هم شد. )ایرنا(

  مردم روستای بروایه خوزستان که به دلیل جاری شدن سیل و ورود آب به خانه هایشان 
به جنگل بروایه پناه برده اند، این روزها را به دشواری سپری می کنند. )مشرق(

  بارش برف بهاری در فارس! )مشرق(

  کودکی در مناطق سیل زده در مقابل پارک زیر آب رفته. )خبرآنالین(
یه
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رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس ســنای ایتالیا با وزیر امور  خارجه کشورمان دیدار و در مورد 
موضوعات مورد عالقه فی مابین گفت وگو کرد .    در این دیدار ظریف با اشــاره به وجود روابطی قوی بین دو کشــور در 
چهل سال  گذشته، ابراز امیدواری کرد دولت ائتالفی کنونی ایتالیا روابط خوب اقتصادی  خود با ایران را مانند گذشته 
ادامه دهد. دکتر ظریف همچنین در این دیدار اظهار  کرد: ایران نهاد متناظر اینستکس را ایجاد و تشکیل آن را به اتحادیه 
اروپا اعالم  کرده اســت . در این مالقات همچنین اقدامات خصمانه آمریکا در قبال کشورمان  در سال گذشته، تحوالت 

بین المللی، مسائل منطقه و همچنین تحوالت شمال آفریقا،  از جمله محورهای دیگر گفت وگو بین طرفین بود. 

محمدجواد ظریف:   

ایراننهاد
متناظراینستکسرا

ایجادکردهاست
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعيين کنيد. این مکان 

می تواند زیر یک ميز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

تلگرام همچنان فیلتر اســت، اما برخی سیاسیون که با 
شروع فیلترینگ این پیام رسان خارجی رفته بودند، کم کم 
برمی گردند یا حداقل تالش می کنند مانِع از بین رفتن کانال 
خود و از دســت دادن اعضای آن شوند. رئیس دستگاه قضا 
نیز گرچه هنوز به تلگرام بازنگشته، اما سعی دارد با فرستادن 
نشــانه هایی کوچک از قبیل: »نقطه«، کانال خود را در این 

پیام رسان فیلترشده از خطر نابودی نجات دهد.
گردانندگان صفحه سیدابراهیم رئیسی در دو روز گذشته با 
ارسال »نقطه« در کانال تلگرامی او تالش دارند صفحه اش را در 
این پیام رسان خارجی حفظ کنند. صفحه او در تلگرام ۲۷ هزار 
عضو دارد. روز پنجشــنبه پیغامی در صفحه تلگرام رئیسی 
نمایان شد که تأکید داشت در صورتی که این کانال در یک ماه 
آینده فعالیت نداشته باشد، به صورت خودکار حذف می شود. 
چند ساعت بعد از این پیام، نشانه »نقطه« در این کانال ارسال 
و پس از چند ثانیه نیز پاک شد. قبل از ظهر دیروز نیز بار دیگر 
این نشانه بر صفحه تلگرامی سیدابراهیم رئیسی نمایان شد تا 
این احتمال که ارسال نشانه نقطه برای بار اول خطای سهوی 
بوده، رد و این گمانه تقویت شود که گردانندگان کانال رئیس 
جدید دستگاه قضا قصد بازگشت به تلگرام را دارند یا حداقل 

نمي خواهند كانال در این پیام رسان از بین برود.

تالش علم الهدی برای حفظ صفحه تلگرام
فعالیت بســیار محدود در تلگرام برای زنده نگه داشتن 
صفحات در این پیام رســان خارجی، محدود به رئیســی 
نمی شــود. در صفحه رســمی پدر همســر او، سیداحمد 
علم الهدی در تلگرام نیــز هر از گاهی پیامی به این مضمون 
که ما را در پیام رسان های داخلی دنبال کنید، ارسال می شود. 
حتی یک بار کانال تلگرام او با انتشار پیامی از بازگشت به این 
پیام رســان خارجی خبر داده و تأکید کرده بود: »به خاطر 
عدم اقبال مخاطبان به پیام رسان های داخلی تاکنون، فعال 

همزمان در تلگرام نیز فعالیت خود را ادامه می دهیم.«
با افزایش واکنش ها به بازگشت علم الهدی به تلگرام، ادمین 
این کانال مسئولیت بازگشــت دوباره به تلگرام را پذیرفت 
و ضمن عذرخواهی تأکید کرد این کانال به دستور آیت اهلل 
علم الهــدی و در جهت حمایت از پیام رســان های داخلی، 
فعالیت خود را در تلگرام پایان می دهــد. با این حال، بعد از 
این اطالعیه چند پیام دیگر که در ظاهر به معرفی صفحات 
رسمی امام جمعه مشهد در پیام رسان های داخلی می پردازد، 
مشاهده می شود. تلگرام در صورتی که یک کانال برای مدتی 
معین فعالیت نداشته باشــد، به ادمین هشدار مي دهد در 

صورت فعالیت نداشتن این كانال حذف مي شود. 

گردانندگان کانال رئيس دستگاه قضا برای جلوگيری از بسته شدن این کانال از »نقطه« استفاده می کنند

تالشبرایحفظکانالابراهیمرئیسیدرتلگرام


