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گزارش

 کوچ اجباری عشایر؛ آسیب ها و الزامات
اعظم محبی: دو روز پیش جمعیت زیادی از عشــایر ماکو در اول ماه تابستان 
بعد از ماه ها انتظار برای ییالق ناگزیر شــدند وسایلشان را جمع کنند و ییالق 
را تخلیه کنند و هنوز نمی دانند امسال دام هایشان بدون ییالق چه سرنوشتی 

خواهند داشت.
هرچند دلیل مشــخص و رسمی برای تخلیه عشــایر از محدوده ییالق 
«نادو» و ییالق «سنگ ســفید» در ماکو اعالم نشــده اما افراد محلی علت 
ایــن تصمیم را به درگیری مســلحانه ای که میان قاچاقچی های انســان و 
دزدان رخ داده، مربــوط می داننــد. این در حالی اســت که در ییالق ناحیه 
نادو و سنگ ســفید هر ساله بیش از ۱۲۰ خانوار عشایر و حدود ۲۰ هزار دام 
اتــراق می کردند و ادامــه محدودیت ها در اســتفاده از ییالق های منطقه 
خسارت های فراوانی به جمعیت عشایر شمال استان آذربایجان غربی وارد 

خواهد کرد.
احسان هوشمند، کارشــناس و پژوهشگر استان های مرزی و اقوام ایرانی 
در گفت وگو با «شرق» معتقد است هرگونه تصمیم گیری در حوزه جمعیت 
محلی در هر نقطه کشــور نیاز به بررســی و تحقیقات کارشناسی در جوانب 
امنیتی، جامعه شناســی و اقتصادی دارد و تأکید کرد باید جوانب مختلف و 
حساســیت های منطقه ای لحاظ شود تا این گونه تصمیمات سبب اختالفات 

قومی و مذهبی بین مردم منطقه نشود.
آسیب هایی که گذرگاه عبور پناه جوها و قاچاق انسان به ترکیب جمعیتی 
منطقه می زند، اختالفــات قومیتی و مالحظات امنیتی در پس تصمیم گیری 
حرکت عشــایر از جمله مواردی بود که در گفت وگو با این کارشــناس حوزه 

استان های مرزی و اقوام ایرانی می خوانید.
تخلیه عشایر از ییالق های ماکو به خاطر مسائل امنیتی در سال های پیش   .

هم به صورت محدود انجام شــده اما در چند  روز گذشــته با حضور نیروهای 
امنیتی و با شــدت بیشــتری صورت گرفته اســت، از نظر شــما چرا امسال 

محدوده ممنوع وسیع تر شده و عشایر بیشتری را شامل شده است؟
بله در ســال های گذشــته هم گاهی به خاطر مسائل امنیتی، محدودیت 
تردد در مناطق صفر مرزی برای عشــایر وجود داشــته و اتفاق امســال هم 
می تواند تا حدودی متأثر از همین علت باشد. پیش از این هم به عشایر گفته 
می شد در مناطق صفر مرزی تردد نکنند و در مناطق نزدیک تر حرکت کنند.

معمــوال با تعامــل بین نیروهــای امنیتی و عشــایر مســئله مدیریت و 
ساماندهی می شود و تردد عشــایر در مناطقی که حساسیت امنیتی کمتری 

دارد، صورت می گیرد.
امــا در مورد اخیر موضوعــات دیگری هم دخیل بودنــد، از جمله اینکه 
درگیری مســلحانه ای بین قاچاقچی های انسان و گروهی زورگیر رخ داده و 
موجب ناآرامی و ناامنی منطقه شــده و در  نهایــت منجر به تخلیه مناطق 

وسیعی از ییالق های ماکو و چالدان شده است.
پس باید گفت عواملــی مانند عبور پناه جوها و قاچاق انســان در منطقه   .

ســبب ناامنی و بی ثباتی شده است که زندگی بخش مهمی از مردم منطقه را 
که یکجانشین یا عشایر هستند، تحت تأثیر قرار داده است.

همین طور است. سال هاســت این منطقه محل گذر پناه جوهای مختلف 
و به ویژه افغانســتانی شــده اســت که در پی کاهش ارزش پــول ملی ما و 
همچنین تحوالت و ناآرامی های در کشــورهای اطراف از جمله افغانســتان، 
موجب ســیل پناه جوها به ایران شــده اســت تا از مرزهای غربی به ترکیه و 
بعد به اروپا برســند. در این میان ترکیه هم با اقداماتی مانند کشــیدن دیوار 
در محدوده مرزی خود و برخوردهای خشــن بــا پناه جوها در حال مقابله با 

این پدیده است.
در واقع هزاران نفر در ماه از شــرقی ترین نقطه کشور به غربی ترین نقطه 
حرکت می کنند و معضالت بسیاری برای کشور به وجود می آورند و البته پول 
بســیاری هم در این تجارت رد وبدل می شود و افراد بسیاری را درگیر می کند. 
افراد محلی، حتی خود عشایر، روستایی و حتی عادی ترین افراد شهر هم در 
این مســئله درگیر شدند. ســاماندهی این وضعیت واقعا نیاز ضروری است، 
ضمن اینکه ترکیه با امکانات پیشــرفته ای که در پاسگاه های مرزی خودش 
گذاشته، کنترل مرزهایش را بیشتر کرده است و بیشتر پناه جو ها را بدون رویه 
قانونی به مرزهای کشــور ما برمی گرداند که این مسئله خود معضل دیگری 
برای کشــور به وجود می آورد؛ چراکه پناه جوهای برگرداننده شــده اغلب در 
دام قاچاقچی های دزد می افتند و مورد اســتفاده و شکنجه قرار می گیرند و 

در  مجموع این منطقه خطرناک و ناآرام می شود.
امــا دومین نکته در مــورد این حادثه اینکه در درگیــری پیش آمده میان 
قاچاق برها و افراد زورگیر، از سالح گرم استفاده شده است. وجود و استفاده 
از ســالح های گرم در این منطقه خود معضل دیگری اســت که باید بررسی 

شود و اینکه افراد مسلح از کجا اسلحه تهیه کرده اند.
البتــه باید گفت طایفه ای پیش از این حوادث هم با محدودیت بســیاری 
برای تردد مواجه بودند و از سال ها پیش به آنها فشار می آوردند که از ییالق 

محدود ماکو استفاده نکنند.
ببینید اگر قرار اســت تصمیمی درســت و ماندگار گرفته شود، باید توسط 
نهادهای مرتبط کارشناســی صــورت بگیرد و در این پژوهــش و تحقیقات 
تمامی افــراد مطلع ماننــد مرزبانی، اســتانداری، ســازمان برنامه و بودجه 
فرمانــداری و معتمــدان محلــی مشــارکت داشــته باشــند و در  نهایــت 
تصمیم گیری شــود . مگر می شود در کل کشــور یک تصمیم گرفته شود و در 
یک منطقه به خاطر فشــار وارد کردن فالن نماینده یا مسئول تصمیم دیگری

 گرفته شود؟
در واقــع برخی از تصمیمــات مقطعی و کارشناسی نشــده به اختالفات 
قومیتی در منطقه دامن می زند و مسئوالن محلی به ویژه نمایندگان مجلس 
باید در نظر داشــته باشــند که نماینده منطقه و شــهر خود نیستند و منافع 
کل اســتان خود و مهم تــر از آن منافع ملی را در نظر بگیرند، اما متأســفانه 
شــاهد هستیم که برخی از مســئوالن با تصمیم گیرهای اشتباه به اختالفات 

دامن می زنند.
به موضوع اختالفات قومی اشــاره کردید، اتفاقــا اولین واکنش ها در   .

منطقه به کوچ اجباری عشــایر، مســائل و اختالفات قدیمی قومیتی بود. 
به نظر می رسد همراهی برخی از مســئوالن از جمله یکی از نمایندگان این 
اســتان با موافقان تخلیه ییالق، نامشــخص بودن زمــان این محدودیت 
و عدم اطالع رسانی از دالیل این تصمیم ســبب بروز این اختالفات شده 
اســت؛ موضوع این است که چرا زمینه الزم برای این تصمیمات از قبل به 

وجود نمی آید؟
اتفاقا این مســئله است که بیشــتر باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در این 
منطقه نباید تحرکات مخالفان و دشــمنان کشــور را نادیــده بگیریم؛ رقبای 
منطقه ای ایران، افراد مخالف و افراطی درون کشــور به دنبال فرصتی برای 
ایجاد اختالف در کشــور هســتند. در خارج و درون کشور نیروهایی در تالش 
هســتند تا با ایجاد اختالف میان کرد و ترک و شیعه و سنی ناآرامی و ناامنی 

به وجود بیاورند، پس باید هوشیارانه تر عمل کنیم.
یک مســئول یا نماینده مجلس که نباید خود را در یک طرف درگیری قرار 
دهــد و در جریان اختالف یارگیری کنــد، بلکه انتظار می رود منافع کل مردم 
منطقــه و منافع ملــی را در نظر بگیرد و در جهتی حرکــت کند که موجب 

سوء استفاده مخالفان کشور نشود.
در این میان رســانه ها نیز باید هوشیار و دقیق باشند و با بررسی جزئیات 

مسئله، جلوی هرگونه سوء استفاده و تبلیغ سوئی را بگیرند.

 

نورا حســینی: چاه ۵۰ متری بدون سرپوش در فضای سبز حاشــیه بزرگراه بسیج، 
کودک چهار ساله را می بلعد و نیروهای امدادی تن نیمه جانش را بیرون می کشند. 
حاال مدیران شــهری نگران بازداشــت شــهردار منطقه ۱۵ هســتند و سخنگوی 
شــهردار تهران هم یادآوری می کند میدان افســریه در ســال ۷۲ و در زمان آقای 
کرباسچی ایجاد شده است! حاال دیگر جانی در بدن این کودک چهار ساله نیست و 
دادستانی به سرعت دستور بازداشت شهردار منطقه ۱۵، شهردار ناحیه و پیمانکار 

فضای سبز محل حادثه را می دهد.
علی صالحی، دادســتان تهران، به خبرگزاری میزان گفته اســت که پس از 
اطالع از وقوع این حادثه با صدور دستوری و با قید فوریت، پرونده ای با تعیین 
کارشناس مربوطه برای بررسی علت وقوع حادثه مذکور تشکیل و پس از اخذ 
نظر کارشناسی، بالفاصله دســتور بازداشت شهردار منطقه ۱۵ تهران، شهردار 
ناحیه و پیمانکار فضای ســبز محل وقوع حادثه صادر شــد. تأکید بر این است 
که مدیران شــهری از وجود این چاله بی اطــالع بوده اند؛ اما خبرگزاری رکنا به 
نقل از میثم حســین پور، بازپرس ویژه قتل تهران، نوشــته اســت: در بررسی ها 
مشــخص شــد دختر بچه چهار ســاله به مدت ۲۰ دقیقه در چاه ۴۶ متری بوده 
که منجر به مرگ او شــد. بنا بر تحقیقات به عمل آمده، ســه روز قبل از حادثه، 
شــهردار از فضای ســبز بازدید کرده و این چاه را دیده بود. بر اساس خبر رکنا، 
شــهردار منطقه قصد داشــت با تودیع وثیقه آزاد شود، اما به دلیل اینکه سند 
ارائه شده مربوط به زمین های شهرداری بود، بازپرس آن را نپذیرفت. تحقیقات 
این پرونده در شــعبه چهارم بازپرسی دادســرای جنایی تهران ادامه دارد. این 
بخش از گزارش را مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز تأیید می کند. او 
به خبرنگاران گفته اســت خبر بازداشت شهردار منطقه صحت دارد و شهردار 
بازداشت شده است. البته هنوز وثیقه از سوی شهرداری تهران مورد قبول واقع 

نشده و اعالم شده وثیقه باید شخصی و نقدی باشد.
به گفته او این کودک در بوستان در چاه سقوط نکرده، بلکه رمپ و لوپی در 
کنار بزرگراه بسیج وجود داشــته که اساسا محلی برای استراحت و رفت و آمد 
نیست. اگرچه قسمتی از آن چمن بوده، اما بوستان و جای استراحت محسوب 
نمی شــود، بلکه برعکس جای خطرناک و مســیر اتومبیل و حرکت خودروها 
بوده کــه این اتفاق رخ داده اســت. علت ریزش، قناتی بوده کــه در ابتدا ۳۰ 
متر و بعدا به مرور به ۵۰ متر رســیده اســت. احداث رمپ و لوپ محل حادثه 
نیز مربوط به دهه ۷۰ اســت که متأســفانه در نهایت این اتفاق رخ داده است. 
هنوز از طریق شــورا مکاتبه ای در این زمینه انجام نشــده است. بی تردید پس 

از فروکش  کردن فضاســازی های خبری، موضوع روشــن و شفاف خواهد شد؛ 
چرا که شهردار منطقه قصوری نداشته است.

مطهر محمدخانی، سخنگوی شــهردار تهران که یکی از همراهان شهردار 
تهران در ســفر به عراق بوده، دو روز پس ازحادثه، در گفت وگو با ایســنا تالش 
می کنــد به تناقضــات خبری این حادثه کــه در حد زمان مرگ کودک اســت، 
بپردازد. او گفته اســت: بعد از وقوع حادثه، عوامل آتش نشانی در محل حاضر 
شــدند و دختربچه را از عمــق بیش از ۳۰ متری چاه بیــرون آوردند و تحویل 
عوامل اورژانــس دادند. اورژانس زمانی مصــدوم را تحویل می گیرد که هنوز 
زنده است و عالئم حیاتی دارد؛ پس این اخبار جعلی که بعد از فوت دختربچه 
عملیات نجات او انجام شــده، صحت ندارد و قبل از فوت او آتش نشــانان او 
را از چاه بیرون کشــیدند. سخنگوی شــهرداری تهران ادامه داده است: میدان 
افســریه در ســال ۷۱، ۷۲ در زمان مدیریت آقای کرباســچی ساخته شده و در 
آن زمان خانه ها و امالک از ســوی شــهرداری خریداری و بعد از مسطح کردن 
خانه ها آن را به میدان فعلی افســریه تبدیل کردند. بایــد چاه هایی که در این 
منازل می بود، از ســوی شــهرداری با دقت با روش های منطقی پر می شد؛ اما 
ظاهرا آن چاه یا قنات یا هر چیزی که باعث بروز این حادثه شده، پر نشده است 
و تنها سطح رویی آن پر شده و بعد نیز روی آن چمن کاری صورت گرفته است. 
درخصوص اینکه چرا این کم کاری در ۳۰ ســال گذشته برطرف نشده و امکان 
تکرار چنین حوادثی در تهران وجود دارد، ســخنی از ســوی مســئوالن شهری 

گفته نشده است.
محمد خانی در ادامه گفت وگویش از برخورد فوری قوه قضائیه گالیه کرده 
و گفته اســت:  برخورد با شهردار منطقه مســبوق به سابقه نیست و بازداشت 
شــهردار منطقه در خدمات رســانی به مردم محالت مشکالتی ایجاد می کند و 
وقتی هنوز تحقیقات کامل نشــده، برخورد با باالترین مقام منطقه چه معنایی 

دارد؟
موضوعی که مورد اشاره پرویز سروری در صحن شورای شهر تهران نیز بود. 
او بــا بیان اینکه ما قوه قضائیه فعلی را انقالبی و بســیار میدانی می دانیم که 
هر روز در میدان و برای حل مشــکالت مردم سر از پا نمی شناسند، گفت: دیروز 
اتفاقــی رخ داد که تعجب ما را برانگیخت؛ چرا که ما توقع بیشــتری داشــتیم 
و جای ســؤال است که چرا باید شــهردار منطقه که جزء شــهرداران انقالبی 
زحمتکش و مؤثر است و همچنین مسئول فضای سبز منطقه بازداشت شوند.
سروری با بیان اینکه اگر یادتان باشد در آن محدوده میدان افسریه نبوده و بر 

اساس طرحی در سال ۷۲ خانه ها خریداری و تبدیل به یک میدان راه گشا شده، 
گفت: شــهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این 
محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطالعی نداریم که این 
چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه یک 
نفر که فرزند همه ما اســت، جان خود را از دست داده، گفت: اما االن چرا باید 
شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه 
باید جســارت و کارآمدی را بگیریم و مدیران شهری با استرس کار کنند تا مبادا 
در منطقه چندهکتاری خارج از اراده شــان اتفاقــی رخ بدهد و به زندان بروند 
و مدام نگران باشــند. آیا در پی بازداشت شهرداران می توانیم از آنها کارآمدی 
بخواهیم؟ آیا آنهــا می توانند کار خود را به خوبی ادامه دهند؟ کارآمدی یعنی 
مبارزه با فســاد، رانت و رضایت مندی مردم اما حاال اگر شــهرداری تصور کند 
هــر لحظه ممکن اســت پایش به زندان برســد، آیا می توانیــم از او کارآمدی 
بخواهیم؟ شــهردار می گوید چرا خودم را بــه آب و آتش بزنم و بروم به جای 
کار کــردن، بگردم که نکند زمین دهــن باز کند و به زندان بــروم. ما از این قوه 
عدالت محور انتظار داریم  به ما کمک کنند و انتظار داشــتیم با صبر بیشتری با 

این مسئله برخورد کنند.
نباید بنگاه دارها برای شهر تصمیم گیری کنند

در صحن روز گذشته شورای شهر تهران به موضوع پیاده راه ۱۷ شهریور هم 
اشــاره شد. سید جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای شهر تهران، از تخریب پیاده راه ۱۷ شهریور از سوی شهرداری منطقه ۱۲ 
خبر داد و گفت:  شــورای اسالمی شهر تهران به فوریت و قاطعانه درخصوص 
توقــف هرگونه عملیــات عمرانی، تا زمان بررســی دقیق در کمیســیون های 
مربوطه، ارزیابی ضرر و زیان شهرداری مربوطه به سرمایه های شهری و تعیین 
تکلیف خاطیان و در صورت لزوم ارجــاع پرونده تخلف صورت گرفته به مقام 

قضائی اقدام کند. 
او ادامه داد: متأســفانه شــاهد بودیم بدون کســب مجوز از شــورای شهر 
تهران و کمیســیون ماده ٥ که مســئولیت تغییر کاربری را داشته، در یک اقدام 
عجیب و سؤال برانگیز از سوی شهرداری منطقه ۱۲ با جداسازی کف پوش های 
ســنگی اقدام به تخریب این خیابان شده و مسیر برای خودروها باز شده است. 
مشخص نیست شهردار منطقه ۱۲ با کدام تشخیص، مطالعات و کار کارشناسی 
و البته با کســب اجازه از کدام تشــکیالت مسئول در شهرداری تهران، برخالف 
مصوبات موجــود و در عین حال مخالفت صریح معاونت حمل ونقل و ترافیک 
اقدام به تخریب این خیابان کرده اســت. تصمیمات خلق الساعه غیر قانونی و 
غیر کارشناسی، منجر به تخریب سرمایه های شهر و توهین به مصوبات شورای 
شــهر و اسناد باالدستی شــده اســت و حتما درخصوص تضییع حق مردم و 
تاراج سرمایه های شهر مماشات نمی کنیم. تشکری هاشمی اضافه کرد: تخلف 
از برنامه پنج ســاله سوم شهرداری، نقض کمیســیون ماده ٥، اقدام به تخریب 
برخالف مطالعات پشــتیبان، نادیده گرفتن نظر تخصصی معاونت حمل ونقل و 
حوزه زیباسازی و وارد آمدن خسارات گسترده به تأسیسات و سرمایه هاى شهری 
به عنوان تخلف از ســوی شــهرداری منطقه ۱۲ محرز و آشــکار است. مهدی 
بابایی، نایب رئیس کمیسیون ســالمت محیط زیست و خدمات شهری شورای 
شهر تهران، درباره پیاده راه ۱۷ شهریور، در مخالفت با سخنان تشکری گفت که 
تعداد زیادی از شهروندان و کســبه در خیابان ۱۷ شهریور ورشکست شدند. او 
گفت: ۸۰ درصد کسبه خیابان، فروشنده های خودرو بودند که ورشکست شده 

و دچار تبعات اجتماعی و اقتصادی شدند.
عضو شــورای اســالمی شــهر تهران تأکید کرد: اگر می خواهیم از کسی به 
مقامات قضائی شــکایت کنیم، باید متخلفانی را بــه مقامات قضائی معرفی 

کنیم که این پروژه شکست خورده را اجرا کرده و مردم را معذب کردند.
مهدی چمران، رئیس شــورای اسالمی شهر تهران نیز تأکید کرد: مطالعات 
اولیه ای صورت گرفته بود که مراســمات آیینی در این منطقه برگزار شــود که 
چون ســابقه چندانی نداشت، با استقبال مواجه نشد؛ اما نباید به طور ناگهانی 
به برچیدن ســنگ های این پیاده راه اقدام می شــد و باید مشورتی در این زمینه 
صورت می گرفت. وقتی خیابان های ما تکمیل نیســت و نسبت آن با واحدهای 
مسکونی رعایت نشده، نمی توانیم بگوییم که بزرگراه ایجاد نشود. خیابان های 

دیگر کشورها تکمیل شده و نیازی به بزرگراه ندارند.
چمران با تأکید بر اینکه نباید دچار افراط و تفریط شــویم، گفت: بخشــی از 
این خیابان باز شــد و بخش دیگر آن بسته باقی ماند. درخواست من این است 
اقدامی که در خیابان ۱۷ شهریور انجام شده، به صورت تخصصی در کمیسیون 

مربوطه بررسی شود.
تشکری هاشمی هم در پاسخ به منتقدان تأکید کرد بحث نادیده گرفتن قانون 
و مصوبات قانونی اســت که این پروژه بر اساس آن ســاخته شده است و نباید 

گذاشت بنگاه دارها برای شهر تصمیم بگیرند.

واکنش مدیران شهری به مرگ کودک ۴ ساله در فضای سبز حاشیه بزرگراه بسیج

نگرانی برای بازداشت شهردار

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: آغاز موج هفتم کرونا را با 
ســویه ای که قدرت سرایت یک و نیم برابر نســبت به سوش امیکرون دارد، در اصفهان 
شاهد هستیم و شهروندان نسبت به رعایت اصول بهداشتی دقت بیشتری کنند. پژمان 
عقدک با اشــاره به روند افزایشی کرونا در استان اصفهان، اظهار کرد: وارد پیک هفتم 
شیوع کرونا در استان اصفهان شده ایم و برآوردها حاکی از این است که تا یک ماه آینده 
به پیک موج هفتم برســیم. او افزود: ســویه BA۴ و BA۵ عامل موج هفتم کروناست 
که با عالئم مشــابه سویه امیکرون اما با میزان سرایت یک و نیم برابری نسبت به سویه 

امیکرون در حال پیشروی است.
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه عالئم تنفسی و گوارشی در 
ســویه عامل موج هفتم کرونا مشاهده شــده است، تأکید کرد: شهروندان از حضور در 
اماکن پرازدحام و دربسته اجتناب کنند و نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

دقت بیشــتری داشته باشند.  او با رد شــایعه انقضای تاریخ مصرف واکسن های کرونا 
افزود: مراکز واکسیناســیون در سطح استان اصفهان آماده تزریق ُدز چهارم واکسن به 
شهروندان هستند و چنانچه شــش ماه از دریافت دز سوم واکسن کرونا گذشته باشد، 

باید نسبت به دریافت واکسن اقدام کرد.
عقدک اضافه کرد: تزریق واکســن یادآور (دز چهارم) برای ســنین ۱۸ ســال به باال 
برنامه ریزی شده است و توصیه می شود شهروندان نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند؛ 
چراکه کوتاهی در این زمینه باعث می شود در ابتدای زمستان شاهد موج هشتم کرونا 

در استان اصفهان باشیم.
عقدک با اشاره به اینکه هنوز آمار کرونا در شبانه روز گذشته استخراج نشده است، 
گفت: طبــق آخرین اطالعات، اســتان اصفهان در وضعیت زرد کرونایــی قرار دارد و 

شهرستان فریدونشهر به وضعیت رنگ بندی نارنجی رسیده است.

ایســنا: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک سالی با بیان اینکه در تمام نقاط 
کشور شــرایط خشک سالی به شدت اســتثنائی و طوالنی مدت اســت، گفت بارش های 
پاییزی نیز دیرتر آغاز خواهد شــد. احد وظیفه با اشاره به اینکه شاخص های خشک سالی 
نشان دهنده خشک سالی متوسط تا شدید استثنائی در تمام نقاط کشور هستند، اظهار کرد: 
غرب کشور، شمال خوزستان، لرستان، کرمانشاه به خصوص ایالم در شرایط خشک سالی 
به شدت استثنائی و طوالنی مدت به سر می برند. میزان بارندگی در سال گذشته در کرمانشاه 
۵۰ درصد زیر نرمال و امسال ۴۸ درصد زیر نرمال بوده و میزان بارش در ایالم نیز ۶۱ درصد 
زیر نرمال گزارش شــده است؛ بنابراین هنگامی که در بلند مدت بارش یک ساله و دوساله 
در منطقه ای بیش از ۵۰ درصد کمتر از نرمال و دوره خشک ســالی طوالنی  شود، شرایط 
بسیار حاد و بی سابقه ای بر کشور حاکم می شود. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشک سالی درباره میزان کاهش بارندگی در کشور گفت: در مناطقی مانند تهران که سال 
گذشته بیش از ۲۰ درصد بارندگی زیر نرمال ثبت شده بود، امسال این آمار و ارقام بزرگ تر 
شده و به حدود ۳۸ درصد زیر نرمال رسیده؛ اما این شرایط فقط مختص تهران نیست و در 
قزوین، سمنان، جنوب البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی و به  طور کلی در شمال شرق 
کشــور نیز خشک سالی بسیار شدیدی حاکم است. دیگر نقاط کشور هم وضعیت چندان 
مناسبی ندارند؛ چراکه میزان بارندگی در سیستان و بلوچستان و کرمان به حدود ۵۰ درصد 
زیر حد نرمال، فارس به ۳۰ درصد زیر حد نرمال و میانگین بارندگی در اســتان بوشهر نیز 
به  صورت چشمگیری کاهش یافته و در هیچ نقطه ای از کشور بارش ها بیش  از حد نرمال 
نبوده است. به گفته وظیفه، تنها نقطه ای که در سال آبی جاری بارندگی بیش از حد نرمال 
داشته، استان هرمزگان است که در آن نیز خشک سالی حاکم است؛ چراکه بارش های خود 

را در دو هفته در دی ماه دریافت کرد و پس از آن نیز بارش چشمگیری نداشت.
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