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شرق: شــامگاه شــنبه هشــتم بهمن  زلزله ای ۵٫۹ ریشتری 
خوی در آذربایجــان را لرزاند. آن هم درحالی که گرد برف از 
آسمان این شــهر می بارید و دمای هوا در سردترین حالتش 
در نیمه شــب یکشنبه به منفی سه درجه رسید. گزارش های 
اولیه از خسارت های شدید به بناهای شهری و روستایی خبر 

می دهد.
 طبق آخرین آمار تا عصر روز یکشــنبه تعداد کشــته های 
این زلزله ســه نفــر بوده و همچنیــن ۹۷۳ نفر هم مصدوم 
شــده اند. از ایــن تعــداد ۸۵۸ نفــر از آنان در بیمارســتان 
شهرســتان خوی و مابقی در  بیمارستان های شهرستان های 
سلماس و چایپاره در  حال مداوا هستند. همچنین این زلزله 
۲۴ ســاعت اخیر زندگی عادی ۲۶۱ هزار و ۳۸۷ نفر، شــامل 
۷۷ هزار و ۹۲۰ خانواده، دو شــهر و ۸۶ روستا را تحت تأثیر 

قرار داده است.
در یک ســال گذشــته خوی چندبار لرزیده است. پیش از 
این هم شهرســتان خوی در ۲۸ دی با زلزله ای ۵٫۴ ریشتری 
لرزیده بود. همچنین زمین لرزه ای با قدرت ۵.۴ ریشتر ۱۳ مهر 
امسال در خوی اتفاق افتاده بود که موجب خسارت کلی به 
هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد 

مسکونی شهری و روستایی شده بود.
۱۹  اردوگاه  اسکان  اضطراری

رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه وقوع زمین لرزه 
۵.۹ ریشتری در شهرســتان خوی، اهم اقدامات هالل احمر 
در امدادرسانی به زلزله زدگان تشریح کرد. پیرحسین کولیوند 
رئیس جمعیــت هالل احمر گفت: بعــد از تأیید خبر وقوع 
زلزلــه، هفت تیــم ارزیاب به شهرســتان خوی اعزام شــد، 
همچنیــن پس از ارزیابی اولیه، در اســتان آذربایجان غربی، 
وضعیت قرمز و در اســتان های آذربایجان شــرقی، اردبیل، 
کردستان، زنجان، قزوین، تهران، گیالن و مازندران، وضعیت 

نارنجی اعالم شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه حضور میدانی 
در مناطــق زلزله زده به همراه سرپرســت ســازمان امداد و 
نجات، افزود: اعزام پنج تیم ارزیاب ســتادی از سازمان امداد 
و نجات، آماده باش تیم های امداد هوایی اســتان های معین 
و اعزام تیم های آنســت از اســتان های آذربایجان شــرقی، 
اردبیــل، تهران، زنجان، همدان و ســازمان امــداد و نجات، 
برپایی اردوگاه های اســکان اضطراری در ســطح شهرستان 
خوی در ۱۹ منطقه و آغاز مرحله توزیع اقالم امدادی در بین 
آسیب دیدگان در روستاها در ساعات ابتدایی پس از زمین لرزه 
از اقدامات دیگــر جمعیت هالل احمر در این زمین لرزه بوده 

است. وی با اشاره به توزیع هزار و ۶۶۴ دستگاه چادر، شامل 
۴۷۶ چــادر مســافرتی و هزار و ۱۸۸ چادر امــدادی، عنوان 
کرد: ۶۰ شــعله والور، ۲۸۰ بخاری برقی، ۲۸۰ بســته غذای 
۷۲ ساعته، دوهزار و ۲۹۹ تخته پتو و هزار و ۱۵ تخته موکت 

بین افراد آسیب دیده توزیع شد.
هشدار  پلیس  فتا در  اولین  ساعات  وقوع  زلزله

در اولین ســاعات وقوع زلزلــه و در حالی که هنوز برآورد 
دقیقی از میزان خســارت های زلزله مشــخص نشــده بود، 
پلیس فتا در پیامی هشــدار داد که به شایعات درباره زلزله 
خوی توجه نشــود و همچنین اعالم کرد که با ناشران اخبار 
جعلی برخورد خواهد کرد. ســرهنگ رامین پاشایی، معاون 
فرهنگی - اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فراجا نسبت به رصد اخبار و جریانات 
در فضای مجازی اقدام کرده و در صورت مشــاهده هرگونه 
اخبار جعلی و شــایعات با شایعه سازان برخوردهای قانونی 

انجام خواهد شد. 
وی با بیان اینکه شــایعات بی اســاس منجر به تشویش 
اذهان عمومی می شود، گفت: الزم است مردم عزیز اخبار را 
فقط از طریق منابع رســمی و خبرگزاری های معتبر پیگیری 
کنند و به شــایعات منتشر شده در فضای مجازی که پشتوانه 
صحیح علمی و منطقی هم نــدارد، توجهی نکنند. معاون 
فرهنگــی - اجتماعــی پلیس فتای فراجا بــا تأکید بر اینکه 
پلیــس فتا بــا افرادی که بــا سوءاســتفاده از زلزله رخ داده 
اقدام به تشــویش اذهــان عمومی کنند، برخــورد خواهد 
کرد، گفــت: تیم های رصد پلیــس فتا به طور شــبانه روزی 
فعال هســتند. همچنین احمد وحیدی، بامداد یکشــنبه در 
حاشــیه ســفر به مناطق زلزله زده خوی، اظهار کرد: دولت 
عزم جدی برای ارائه خدمات به زلزله زدگان و مقاوم ســازی 
واحدهای مســکونی این منطقــه دارد. وی با درخواســت 
از رســانه ها بــرای ارائه توصیه هــای الزم بــه زلزله زدگان، 
افزود: رســانه ها باید در حفظ آرامش مــردم و جلوگیری از 
وارد شدن اســترس به آنان برای تســریع در خدمات رسانی

 تالش کنند.
تخریب برخی از  منازل مددجویان  بهزیستی  در  زلزله  خوی

مدیــر کل مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل بهزیســتی 
کشور درباره خسارت های ناشی از زلزله خوی گفت: در زلزله 
خوی تخریب از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد منازل مسکونی مددجویان 
را داشــته ایم اما آمارهای دقیق در  حال بررســی است و در 

آینده نزدیک اعالم می شود. 
محمدرضا کاظــم زاده، مدیر کل مدیریت بحران و پدافند 

دوشنبه
۱۰  بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۵

فصل برداشــت خرمن یکی از کشاورزان بر سر خود می زد و با ناله می گفت شب عید 
۲۰ من گندم برشــته کردم و دادم به بچه هایم به همین خاطر محصول امســالم از دیگر 
کشــاورزان کمتر شد. کدخدا با تعجب گفت مرد این چه حرفی است؟ یک شب می توان 
۲۰ من گندم برشته کرد و خورد؟ پاسخ کشاورز جالب بود. شب عید بچه ها گرسنه مانده 
بودند. مقداری از بذر ســال بعد را برداشــتم و دل بچه ها را شاد کردم و خب وقتی بذر را 
نکاشــته خوردم، معلوم است نتیجه اش سر خرمن معلوم می شود و دیدیم که برداشت 
کمتری نســبت به دیگران خواهم داشــت. حاال قصه پرغصه وزرای نیــرو و اداره برق و 
همراهی وزیر کشــاورزی و زیرمجموعه ایشان اســت. برق چاه های کشاورزی را به بهانه 
تأمین برق نیروگاه ها برای جلوگیری از خاموشــی شــهرها قطع کردند و نامه نگاری جهاد 
کشــاورزی با اداره برق که خاموشی چاه های کشــاورزی در زمستان به علت عدم نیاز به 
آبیاری زمســتانه ضرری ندارد. جیک جیک مســتان امروز وزرای نیرو و کشــاورزی که فکر 
محصول بهار و تابســتان کشاورزان و باغداران نیســتند، باید پاسخ گوی سفره مردم باشد. 
اداره برق هر روز با پیامک های تهدیدآمیز با فرامین غالظ شــداد دســتور قطعی چندین و 
چند ســاعته برق چاه های کشاورزی را صادر می کند. وقتی به اداره برق اعتراض می کنیم، 
استناد به نامه جهاد کشاورزی می کند که در زمستان نیاز به آبیاری نداریم. نمی دانم انتصاب 
مسئوالن از وزیر تا مدیران باالدستی و مدیران میانی چگونه صورت می گیرد. آیا مانند وزیر 
رفاه سابق است که با یک میلیون تومان وعده ایجاد شغل می داد و تجارت در مناطق آزاد 
را دشــمن تولید و تجارت داخلی می دانســت؟ هرچه اهل فن داد زدند که با یک میلیون 
تومان حتی تا محل کاری که وزیر محترم در نظر گرفته اند، نمی توان ســفر کرد و در مورد 
مناطق آزاد هم گفته شــده اگر از اهداف مناطق آزاد دور شده ایم و به ضد تولید و تجارت 
تبدیل شده اند، اصل تشکیل مناطق آزاد که در تجارت جهانی برای برون رفت از بوروکراسی 
داخلی کشورهاست و بسیاری از کشــورها مانند چین با همین مناطق آزاد توانسته اند به 
اقتصادی شکوفا برســند، باز هم وزیر سابق رفاه مخالف مناطق آزاد بود؛ اما همای اقبال 
که بر شــانه های افراد مثل ایشــان نشســته بود، اگر با نهیب نمایندگان مجلس پر کشید، 
به لطف رئیس جمهور دوباره بر شــانه هایش در مناطق آزاد نشســت که تا دیروز دشمن 
سرســخت فعالیت مناطق آزاد بود. دیگر وزرا هم به باور من با حوزه فعالیت وزارتخانه 
خود آشــنایی عملی ندارند. آیا وزیر نیرو درددل مالکان چاه های کشاورزی را که اعتراض 
به قطع برق موتورهای آب خود می کنند، فقط شــنیده یا اینکه یک ۲۴ ساعت کنار یکی از 
همین چاه های آبی که دســتور قطع برق آن را در شبانه روز چندین نوبت می دهد، زندگی 
کرده که با هر خاموشــی کل وسایل و ابزار برقی دچار آسیب و نوسان می شوند و با تکرار 
چند روزه قطع برق منصوبات می ســوزند و هزینه سنگینی بر شانه های نحیف کشاورزان 
گذاشته می شود. آیا فهرست مالکان چاه های خرده  مالک را که باید چندین روز چشم انتظار 
نوبت چند ســاعت آبی که باید زراعت و باغ خود را آبیاری کنند، دیده که با هر خاموشــی 
نوبت آب خرده مالکان تغییر می کند و سهم آب زراعت و باغ کم و کمتر می شود. آیا هزینه 
هر نوســان برق را برای یک بار هم که شده، از جیب سوراخ شده کشاورزان پرداخت کرده 
است؟ وزیر کشاورزی که باید قدم رنجه کرده، از اتاق های گرم در زمستان و سرد در تابستان 
کاخ وزرارت کشاورزی سری به مزارع و باغات بزند، یک بار، فقط یک بار چنین کاری را انجام 
داده است؛ نه اینکه با خدم و حشم و آب و جاروکردن به فالن مزرعه شسته و ُرفته از قبل 
سر زده باشد. آیا چند روز در سرمای زمستان یا گرمای تابستان در باغ و مزرعه ناظر عملکرد 
کود و ســم غیراســتانداردی که در ســایه وزارتخانه فخیمه تولید و به اجبار به کشاورزان 
فروخته می شــود، بوده اســت؟ آیا نامه فالن مدیر جهاد کشاورزی را که از کشاورزی فقط 
ابالغ مدیریت و ریاست را خوب دریافت کرده است، دیده که به اداره برق نوشت «اراضی 
و باغات منطقه در زمســتان نیاز به آب ندارند» و جواز قطعی برق با استناد به همین نامه 

صادر شده است. اگر چنین نامه ای را دیده است و مهر تأیید بر تصمیم مدیر خود زده است، 
بدا به حال کشاورزان و به تبع آن سفره مردم در فصل برداشت محصول و خوشا به حال 
سفره واسطه ها و دالالن و واردکنندگان محصوالت کشاورزی که در پی کسری تولید، کشتی  
کشتی وارد می کنند و بر صندوق های پس انداز خود می افزایند و اگر و اگرهای دیگر. قصه 
پرغصه تصمیمات لحظه ای و بدون کارشناسی مسئوالن در بخش کشاورزی مانند تصمیم 
همان رعیتی است که شب عید چند کاسه گندم بذری خود را برای شادی دل بچه هایش 
برشته کرد و نتیجه آن را فصل برداشت محصول و به قول معروف سر خرمن دید. جناب 
وزیر نیرو و جناب وزیر کشاورزی، فصل بررسی الیحه بودجه در مجلس است و بینی و بین 
اهللا آیا برای ســفره مردم در زمان بررسی الیحه بودجه ای که دست پخت سازمان برنامه و 
بودجه اســت، دلتان برای کشــاورزان و سفره مردم نسوخت؟ آیا به بند یک تبصره هشت 
(۸) الیحه بودجه نگاهی نینداخته اید؟ به این قسمت نگاه کنید. شرکت های آب منطقه ای 
استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف اند برای شمارشگر (کنتوردار) شدن چاه ها با 
توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی 
برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری 
آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشــگر بر اساس برداشــت مجاز از آنها، به ازای هر 
مترمکعب برداشــت آب از آبخوان ها معادل ۳۰۰ ریال دریافــت و به ردیف درآمدی نزد 
خزانه داری کل کشــور واریز کنند. با یک تعریف ســاده از مالــکان چاه های مجاز که همه 
مقررات را رعایت کرده اند، فقط و فقط چون دچار سوءمدیریت مسئوالن سازمان مربوطه 
اســت، باید ۳۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب آب مجازی که برداشــت می کنند، به خزانه 
دولت پرداخت کنند. آقایان مسئول به حضرت عباس همه مراحل و مراتب قانونی را برای 
اخــذ پروانه احداث و بهره برداری و نصب منصوبات با قیمت کذایی در زمان های مختلف 
پرداخت کرده ایم و به اعتبار مجوزات قانونی طرح کشــاورزی یا احداث باغ کرده ایم. حاال 
با چه زبانی می توان به میلیون ها بوته زراعی و صدها هزار درخت چندین ســاله گفت از 
کرامات وزیر ما این اســت که از این سال به بعد باید محصول برداشت نکرده اول خزانه را 
پر کرد و بعد هزینه نوسانات برق و سوختن منصوبات در پی قطعی مکرر برق را پرداخت 
و اگــر چیزی باقی ماند که نمی ماند، هزینه زندگی را برداشــت کــرد. به دیگر موارد مهم 
کشــاورزان در الیحه بودجه وزارت نیــرو در مقاالت بعدی خواهم پرداخــت. اما وزارت 
کشــاورزی در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ حکایت پیرمردی را پیش روی کشاورزان مجسم 
کرده اســت که با بار االغ خود با مأمور دولت برخورد کرد و مأمور با چوب دستی بر روی 
بار او کوبید و پرسید چه حمل می کنی؟ پیرمرد که بار االغش شیشه بود و با ضربه مأمور 
شیشه ها شکسته شده بودند، گفت یک چوب دیگر بزنی «هیچ». طبق الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ نهادهای کشــاورزی شــامل کود و بذر اعم از تولید داخلــی و خارجی و وارداتی با 
نرخ های مبتنی بر قیمت تمام شــده و تک نرخی و درباره اقالمی که در بورس کاال عرضه 
می شود، به نرخ کشف شده در بورس عرضه می شود. این چوب اول وزیر محترم کشاوری 
که درددل کشــاورزان را نمی داند و نمی خواهد بدانــد؛ اما چوب دوم برابر الیحه بودجه 
۱۴۰۲ وزارت جهاد کشــاورزی موظف است حمایت های الزم از تولید محصوالت اساسی 
کشــاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوطه با در نظر گرفتن 
بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف های این 
قانون به بهره برداران عمل کند. الگوی کشتی که در ۴۰ سال گذشته تعریف و تبیین نشده 
و نمی دانیم الگوی مد نظر الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ در مناطق مختلف چیست و هدف 
از بهره وری کدام است و بهره ور مدنظر وزارت فخیمه کشاورزی کیست و مهم تر کاهش 
مصرف آب در واحد محصول در ســقف اعتبارات این قانون با کدام فرمول فیثاغورســی 
تعریف می شــود. باز هم درباره داغ دل کشاورزان در الیحه بودجه وزیر محترم کشاورزی 
خواهم نوشــت. ســخن آخر اینکه ظاهرا همه دست به دســت هم داده اند تا کشاورز و 
کشاورزی در کشور را ناالیق و ناامید کنند و صوت کشتی های حمل مواد غذایی به کشور را 
آهنگین کنند. درحالی که کشورهای صنعتی و توسعه یافته اول پایه های تولید محصوالت 
کشاورزی را مستحکم کردند و به صنعت توسعه یافته کشاورزی رسیدند، در ایران دست به 
دست هم داده اند قبال در قالب الیحه بودجه کشاورز و کشاورزی را به گوشه رینگ بکشانند 

و بر مرده ریگ کشاورزی چندهزار ساله کشور بساط واردات را پهن کنند.

امدادرسانی  به  زلزله زدگان  خوی  ادامه  دارد

گرد برف و درد در گوش گربه ایران

غیرعامل بهزیستی، با اشــاره به میزان خسارت واردشده به 
منازل مددجویان بهزیستی در زلزله خوی، اظهار کرد: پس از 
وقوع زلزله در شهرستان خوی، با مدیر  کل استان آذربایجان 
و شهرســتان خوی جلســه مدیریت بحران را برگزار کردیم 
و بــه دو تیم محب و اورژانــس اجتماعی حالت آماده باش

داده شد. 
وی افــزود: تیم هــای ارزیــاب وارد مناطــق روســتایی 
شــده اند و هم اکنــون در  حــال ارزیابــی میــزان خســارت 
واردشــده به روســتاها و منازل مددجویان تحت پوشــش 

سازمان بهزیستی هستیم.

اتمام عملیات امداد  و  نجات  در  خوی
وزیر کشــور هم کــه به خوی ســفر کرده بــود، از اتمام 
عملیات امداد و نجات در روســتاهای آســیب دیده از زلزله 
۵.۹ ریشــتری خوی خبر داد. احمد وحیدی، ظهر یکشنبه در 
بازدید از مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: با اتمام عملیات 
امــداد و نجات در مناطق زلزله زده خــوی د رحال حاضر در 
مرحله اســکان اضطراری هســتیم که در این خصوص نیز 
اقدامات قابل توجهی انجام شــده اســت. وزیر کشور گفت: 
اقدامات الزم برای اســکان هم وطنــان زلزله زده در خوی با 
ایجاد کمپ جهت استقرار فوری زلزله زدگان و اهدای چادر 

از سوی هالل احمر، انجام شد.
تالش  برای  حل  مشکل  سوخت  در  خوی

صبح روز یکشنبه تصاویری از صف های طوالنی در پمپ 
بنزین های خوی منتشر شده که نشان می داد وضعیت توزیع 
سوخت در این شهر زلزله زده با مشکالتی همراه شده است. 
شــرکت توزیع نفت منطقه ارومیه نیز از توزیع یک میلیون و 
۳۰۰ هزار لیتر سوخت خودرو در خوی خبر داد. احمد مجرد 
در همین راستا گفت: ۴۲۰ هزار لیتر سوخت خودرو نیز شب 
گذشته در شهرستان مصرف شده و سوخت گیری در ۱۷ مرکز 
توزیع سوخت خودرو در این شهرستان در حال انجام است.

الیحه بودجه و سرنوشت تاریک کشاورز و کشاورزی
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ایرنا
ت، 

دوس
حق 

امد 
ی ح

س: عل
  عک


