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مراکز استان ها اغلب به کانون های تمرکز جمعیت، امکانات و خدمات
تبدیل می شوند. این نقاط به دلیل شکل گیری مراکز دولتی، هسته های
اصلی فعالیت بخش خصوصی، مراکز آموزشی و دانشگاهی و درنتیجه
بیشتر بودن تعداد فرصت های شغلی جمعیت بیشتری به خود جذب
زیر تقویت  نقاط  این  نیاز  اولین  مند  قاعده  شکل کامال  به  می کنند. 
وقتی است.  عمومی   فضاهای  توسعه  و  امکانات  افزایش  ها،  ساخت 
این نیاز متناسب با افزایش جمعیت پاسخگویی نشود، بحران را نتیجه
می دهد. حادثه ای تدریجی که در سطوح مختلف نیازمندی های شهر
نفوذ کرده است و هر روز خبر بروز آن و چالش هایی که به دنبال دارد
است شده  دیده  قبل  ها  مدت  بسا  چه  شود،  می  شنیده  منبع  یک  از 
ها تریبون  از  بحران  عنوان  با  جمعش کرد  شود  نمی  دیگر  حاال که  اما 
نمود می یابد. بیشتر این بحران ها که ناشی از همین کمبود های زیر
ساختی است اینگونه توضیح داده می شود که به دلیل افزایش جمعیت
جمعیت نقاط  برخی  در  شهری  بهتر  خدمات  ارائه  امکان  استان،   مرکز 
ارائه یا  و  است  عجیبی کم  طرز  به  آموزشی  فضای  یا  ندارد  وجود  پذیر 
خدمات عمومی با مشکل مواجه است. آمار می دهیم که در یک سال
۳ هزاز نفر به جمعیت دانش آموزی استان اضافه شده است و از این
رو با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه شده ایم. اما بحران بیرجند،
بحران جمعیت نیست. یک مرکز استان در موقعیت جغرافیایی خاص در
شرق کشور باید خیلی بیشتر از آمار فعلی صاحب جمعیت باشد. جذب
جمعیت اصل بقا این منطقه را تضمین می کند. بحران اصلی ناتوانی در
پاسخگویی و پیش بینی این جهش جمعیتی است. پاسخ به این سوال
که چه طور می توان پذیرفت که مسئوالن ما طی یک دهه گذشته به این
مهم فکر نکرده اند که بیرجند، استعداد بیشتری برای جذب جمعیت به
هر دلیلی دارد، برای برخی از آن ها دشوار است و برای مردمی که پاسخ

می خواهند تاسف آور .  
مشکالت در هم پیچیده ای که پس از بروز یک بحران باید یکی یکی و
با هزینه زمان بسیار رفع شود می توانست با تدبیر از آغاز تاسیس استان
پیش بینی و در نتیجه پیشگیری شود تا امروز هر مسئولی از بحرانی

جدی در استان خبر ندهد.
بیرجند، مرکز خراسان جنوبی با نامعادله ای از این جنس در درون خود
دست و پنجه نرم می کند، نامعادله ای که تشدید مهاجرت روستاییان،
حاشیه نشینی، محرومیت، مشکالت اعتباری دولت و ...  در گذر زمان
حل آن را دشوار تر کرده است. افزایش جمعیت بیرجند در شرایطی که
روند تامین امکانات و ارائه خدمات بسیار کند پیش رفته زنگ خطری
اجتماعی، مشکالت  بروز  هسته  تواند  می  است که  آورده  در  صدا  به  را 
اقتصادی و فرهنگی بسیاری باشد. پس در این کالف سر در گم سر رشته

را گم نکنید، پیدا کردنش حتی یک ماه بعد خود بحرانی جدید است.

بـــــاران  آه!
ابــرى با احتمـال خداحافظـى با بـاران 

٣

مدیریت الکى
دیشـــب خـــواب عجیبـــی دیـــدم. بعـــد از مـــدت هـــا اکـــران شـــبانه 
خـــواب هـــای درهـــم و برهـــم و پـــر از زامبـــی  بـــه خاطرممارســـت ویـــژه 

ـــداری ... ـــی بی ـــان طوالن ـــذاب Last Empire   در زم ـــازی ج ـــرای ب ب

سرمقاله

گـــزارش عملکـــرد ۱۰۰ روزه دولـــت دوازدهـــم 
ـــه  ـــود اینک ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــی از آن اس حاک
ـــق غیرتورمـــی  ـــران در مســـیر رون اقتصـــاد ای

ـــان ... ـــا همچن ـــت، ام ـــرار گرف ق

رفاه خانوار چگونه بهبود یافت؟

٨

  بحران سفید

٧

٤

٢

بحران بیرجند

  پـس لـرزه
چـرا در یک سال گذشته  زلـــزلـــه  درایران دور مى زنـد؟

 قلب ها به زودى منظم مى زنند
راه اندازى مرکز بازتوانى قلب در بیمارستان بزرگ بیرجند نهایى شد

٥-٤ ٦

نفـــس تاغزارهـــا گرفتـــه اســـت، بـــه هـــر 
گوشـــه بیابـــان کـــه نگاهـــت مـــی رســـد 
ــر  ــا را پـ ــفید تاغزارهـ ــای سـ شپشـــک هـ

کـــرده انـــد. برخـــی از ایـــن ...

ــا و مجتمـــع هـــای شـــناخته  ســـاختمان هـ
شـــده ای در بیرجنـــد وجـــود دارد کـــه همـــه 
مـــی داننـــد زمانـــی کـــه خیلـــی هـــا نمـــی 

ــد.  ــاخته شـ ــل سـ ــتند، روی گسـ دانسـ

سازه هاى روى گسل دربیرجند
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بیرجند امروز/ گروه خبر- استان خراسان جنوبی به واقع دارای ظرفیت های 
ویژه ای در عرصه های اقتصادی،  تجاری،  صنعتی،  معدنی و کشاورزی است 
اما آن طور که باید و شاید از ظرفیت های بی شائبه آن استفاده نشده است 
بنابراین باید با برنامه ریزی در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
واردات  و  صادرات  فعال  سازی  ضمن  استان  این  در  مرز  اقتصاد  توسعه  و 

بیش از گذشته، موجبات رونق و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم.
از آنچه استاندار تا کنون د ر جلسات مختلف به عنوان راهکارها برای رشد 
اقتصادی استان عنوان کرده است می توان دریافت که او نگاه ویژه ای به 

مزیت مرز و صنعت  در خراسان جنوبی دارد. 
مروج الشریعه در گفتگو با خبرنگار ما به این ظرفیت اشاره کرده و از اجرای 
برنامه هایی چون برگزاری همایش بزرگ "سرمایه گذاری تولید و اشتغال در 
مرکز خراسان جنوبی خبر داد. او  گفتگو ودیدار های با چند شرکت سرمایه 
گذاری و برای سرمایه گذاری دراستان خراسان جنوبی داشته که گفته است 

در صورت اجرایی شدن جزئیات ان ها را اعالم خواهد کرد.
توسعه  و  صنعت  پرواز"  عنوان  تحت  ای  ویژه  پرواز  شاهد  آینده  هفته 
اقتصاد"برای برگزاری یک همایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بیرجند 

خواهیم بود.
به گفته استانداراین پرواز که در مسیر مشهد - بیرجند اضافه خواهد شد 
و دوشنبه افتتاحیه آن خواهد بود ۵۰ نفر تولید کنند ، فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذار که عالقمند هستند در خراسان جنوبی سرمایه گذاری کنند به 

بیر جند سفر می کنند .
در این همایش از تعدادی از مسئوالن و سرمایه گذاران و مدیران شرکت 
های سرمایه گذاری کشوری هم دعوت شده که همزمان به استان سفر می 
کنند و در این همایش حضور خواهند داشت. مروج الشریعه تصریح کرد: از 
وزیر کشور، معاون اقتصادی وزیر کشور، رئیس کل گمرک، معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور 
حضور و ایراد سخنرانی در گردهمایی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان 

خراسان جنوبی دعوت به عمل آمده است.
و  تولید  سرمایه گذاری،  گردهمایی  از  هدف  مطلب که  براین  تاکید  با  او 
اشتغال خراسان جنوبی، ارائه توانمندی های اقتصادی استان در زمینه های 
طول  در  داریم  قصد  همچنین  است، گفت:  سرمایه گذاری  جذب  مختلف 
سال با برگزاری همایش های این چنینی با استان های دیگر کشور، به سمت 

با  تجاری  و  اقتصادی  مراودات  و  مبادالت  توسعه  و  همکاری  افزایش 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی استان های کشور گام برداریم.

ایران،وزیر  بازرگانی کشور،رئیس گمرک  اتاق  افزود:رئیس  الشریعه  مروج 
کشور و تعدادی از مسئوالناز مهمانان دعوت شده به همایش سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در خراسان جنوبی هستند.
وی با بیان اینکه اکنون پرواز بین زهدان بیرجند راه اندازی می شود، افزود: 
با توجه به حضور تعدای از سرمایه گذاران و همسایگی استان با زاهدان از 
تعدادی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و تجار سیستان و بلوجستان را 
دعوت کرده ایم که در این همایش حضور خواهند داشت و از این سرمایه 

گذاران در جهت توسعه استان کمک می گیریم.
مروج الشریعه با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های استان گفت: خراسان 
دارای ظرفیت های بی نظیر در حوزه سرمایه گذاری است که امیدورایم در 

این همایش بتوانیم خدمت سرمایه گذاران و مهمانان معرفی کنیم.
و  تولید  سرمایه گذاری،  گردهمایی  برگزاری  از  خراسان جنوبی  استاندار 
اشتغال خراسان جنوبی در هفته آینده خبر داد و گفت: تمام ارکان استان 
خراسان جنوبی مصمم به توسعه اقتصاد مرز و افزایش مبادالت مرزی با 

کشور افغانستان هستند.
مروج الشریعه در گفت وگو با تسنیم هم با اشاره به ظرفیت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی گفته است: استان خراسان جنوبی 
به واقع دارای ظرفیت های ویژه ای در عرصه های اقتصادی،  تجاری،  صنعتی،  
آن  ظرفیت های   از  شاید  و  باید  که  آن طور  اما  است  و کشاورزی  معدنی 
جذب  راستای  در  برنامه ریزی  با  باید  بنابراین  است  نشده  استفاده 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه اقتصاد مرز در این استان ضمن 

توسعه  و  رونق  موجبات  گذشته،  از  بیش  واردات  و  صادرات  فعال  سازی 
اقتصادی استان را فراهم کنیم. 

او یکی از ظرفیت های استان خراسان جنوبی را در جهت توسعه اقتصادی 
این استان افزایش پروازهای داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود:  در این 
راستا با همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایر مقرر شد تعداد پروازهای مسیر 
هفته  در  روز   ۳ به  هفته  در  روز   ۲ از  بالعکس  و  مشهد  بیرجند -  پروازی 
افزایش یابد که بر این اساس روزهای دوشنبه نیز این پرواز برقرار می شود. 

افتتاح  با  همزمان  راستا  این  در  خاطرنشان کرد:  خراسان جنوبی  استاندار 
پرواز جدید بیرجند - مشهد در روزهای دوشنبه، ۱۳ آذرماه (دوشنبه آینده) 
مقرر شد از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بخش های مختلف از جمله 
گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی، آی .تی و آی.تی.سی به منظور شرکت 
در گردهمایی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال خراسان جنوبی دعوت به عمل 

بیاید.
او درادامه برنامه های استان خراسان جنوبی به منظور توسعه اقتصاد مرز و 
شاهد  روزهای گذشته  در  استان گفت:  واردات  و  صادرات  وضعیت  بهبود 
رئیس جمهور  مشاور  و  ایران  در  افغانستان  سفارت  اقتصادی  رایزن  حضور 
افغانستان در استان خراسان جنوبی بودیم که در زمینه توسعه اقتصاد مرز 
و فعال ُازی گمرکات مرزی استان و مبادی ورودی و خروجی به توافقاتی 

دست پیدا کردیم. 
استاندار خراسان جنوبی در ادامه از منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود به عنوان 
یکی از ظرفیت ها در راستای توسعه اقتصاد مرز و افزایش مبادالت تجاری با 
کشور افغانستان یاد کرد و افزود: یکی از پیشنهادات ما به طرف افغانستانی 
این است که تمرکز همه فعالیت های اقتصاد مرز را از یک مبداء خارج و سایر 
مبادی را نیز تجهیز کنیم تا گمرکات مرزی در یزدان، میل ۷۳ و دوکوهانه 

عالوه بر میل ۷۸ و ماهیرود نیز فعال شده و مورد بهره برداری قرار گیرند.
پیشنهاد  دیگر  به عنوان  را  مرزی  عوارض  هزینه های  مروج الشریعه کاهش 
به افغانستانی ها در راستای توسعه اقتصاد مرز و افزایش مبادالت تجاری 
مرزی عنوان کرد و گفت: براین اساس باید استان خراسان جنوبی و طرف 
مقابل در افغاستان چک لیستی از هزینه ها تهیه کرده و در اجالس مشترک 
تا  کنیم  توافق  مرزی  مبادالت  هزینه های  حذف  سر  بر  و  مطرح  بعدی 
واردکنندگان و صادرکنندگان به حداقل  هزینه های مبادالت ویژه تاجران و 

ممکن کاهش یابد. 

بیرجند امروز / حصان
هوای  بیرجند  آسمان  و  شود  می  نزدیک  پایانی  روزهای  به  هم  پاییز 
باریدن ندارد. این هفته در گزارش های هواشناسی آسمان ابری با احتمال 
را  بارانی  روز  یک  دوباره  دیدن  انتظار  استان،  مختلف  نقاط  در  بارندگی 
تقویت می کرد اما بارش های لحظه ای و کوتاه حتی شیشه ای پنجره 
خاک  نم  بوی  و  برسد  مشام  به  باران  عطر  نکرد که  خیس  قدر  آن  را  ها 

شهر را زنده کند. 
هواشناسان می گویند: در این سال زراعی مقدار بارندگی استان نسبت به 

میانگین ۲۵ سال گذشته ۹۲ درصد کاهش داشته است.
 در ما ه های میانی سال زراعی ۹۶-۹۵، مقدار بارندگی در بیرجند ۹۰ میلی 
متر، سال قبل  آن ۹۶ میلی متر و در مقایسه  با د بلندمدت ۱۴۷٫۹ میلی 

متربوده است
گزارش های هواشناسی از سال ۹۵-۹۴ حاکی از کاهش ۱۰۰ رصد بارندگی 

استان در مقایسه با سال قبل آن است.

سیر نزولی کاهش بارندگی ها نه فقط در آمار و ارقام که دردنیای بیرون 
از کاغذ ها بیشتر حس می شود. تا جایی که این روزهای پاییزی را بدون 
باران می گذارنیم و به بارها و بارها به آسمان خیره می شویم. به ابرهایی 

که همه جا را می گیرند اما باران ندارند.
خراسان جنوبی مهر سال ۹۵ وارد هیجدهمین سال خشکسالی شد  و حال 
در نوزدهمین سال این پدیده زندگی می کند.بیرجند در این سال زراعی 
به  نسبت  استان  برندگی  روست.مقدار  به  رو  بارندگی  ۴۰درصد کاهش  با 
بلند مدت ۲۵ درصد کاهش دارد در سال آبی ۹۶-۹۵، مدیرکل هواشناسی 
ماه  یعنی  سال  این  بارانی  های  ماه  در  بارندگی  مقدار   : بود  استان گفته 
۹۹٫۸ مدت  بلند  دوره  به  نسبت  داریم  باران  انتظار  سال که  ابتدای  های 

درصد کمتر شد.حتی در قاین که بیشترین بارندگیها در بلند مدت (دوره 
۲۵ ساله بارندگی در استان) را داشته در سال زراعی گذشته  در برخی ماه 

های بارانی ، مقدار بارندگی صفر گزارش شده است.
خندان رو بهار همان سال پیش بینی کرده بود که بارندگی استان در پاییز 

۱۰ درصد کاهش یابد و دیر تر هم شروع شود . پیش بینی ها اودرست بود. 
سال قبل هم باران دیر از راه رسید.

در ماه های میانی سال گذشته اعالم شد میانگین بارندگی خراسان جنوبی 
بین ایستگاه ها ۸۹ میلی متر بود که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش 
یافت.به گزارش هواشناسی در ابتدای سال زراعی ۹۳  هم بارندگی بیرجند 
با ۱۰۵ میلی متربا مقدار نرمال فاصله زیادی داشته است. همان سال در 

دیگر شهرستان های استان وضعیت بهتر نبود . 
متر،  میلی   ۹۷ خور  متر،  میلی   ۱۲۲ بارندگی  مقدار  نهبندان  شهرستان  در 
متر،  میلی   ۹۹ سرایان  متر،  میلی   ۵۹ بشرویه  متر،  میلی   ۸۴ فردوس 
درمیان ۷۵ میلی متر، زهان ۸۸ میلی متر، سربیشه ۱۰۲ میلی متر، حاجی 
آباد ۱۰۴ میلی متر، طبس ۴۹ میلی متر و خوسف ۶۲ میلی متر  گزارش 
شد.میانگین بارندگی بین ایستگاه های استان در این سال زراعی ۸۹ میلی 
متر و میانگین بارندگی استان در سال زراعی قبال از آن ۹۳ میلی متر بود.

اداره  پیش آگاهی های جوی  صدور  و  پیش بینی  حاال هم رئیس گروه 
خراسان  بارندگی  درصدی   ۹۲ کاهش  از  جنوبی  خراسان  هواشناسی  کل 

جنوبی خبر می دهد.
رضا برهانی می گوید: میانگین بارش استان در دوره نرمال ۵،۷ میلیمتر 
است. بوده  میلیمتر   ۶،۰ تاکنون  مهر  ابتدای  از  مقدار  این  که  است 

مقداربارندگی در مدت مشابه سال قبل  هم ۲،۱ میلیمتر بوده که در حاال 
۵۰ درصد کمتر شده است وبا توجه به اینکه مقدرا بارش های استان در 
زراعی  سال  این  در  بارندگی  نوسانات  است،  کم  بسیار  زمانی  دوره  این 

نسبت به سال زراعی گذشته چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

هفت روز
معاون استاندار

توسعه خراسان جنوبى نیازمند نگاه ملى است 
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان 
جنوبــی گفــت: توســعه ایــن اســتان نیازمنــد نــگاه هــای ملــی 
ــی  ــود، موفقیت ــق نش ــم محق ــن مه ــا ای ــت و ت ــئوالن اس مس

ــد. ــد ش حاصــل نخواه
بــه گــزارش ایرنــا محمــد حســینی در نشســت کارگــروه ســالمت 
و امنیــت غذایــی خراســان جنوبــی افــزود: بخــش اعظمــی از 
مشــکل هــای جامعــه امــروز بــه طــرز نــگاه مــا بــه مســائل در 
بخــش هــای مختلــف بــر مــی گــردد و تــا ایــن نــگاه و اقــدام 

هــا در مســیر اصلــی قــرار نگیرنــد، مثمرثمــر نخواهیــم بــود.
همــه  هــای  برنامــه  و  گفتمــان  امــروز  تاکیــد کــرد:  وی 
ــره  ــد و جزی ــد کالن باش ــور بای ــای کش ــای ج ــئوالن در ج مس
ــر  ــگاه مــا ب ــه ن ــرا پیوســتگی همــه امــور ب ای عمــل نشــود زی

خواهــد گشــت.

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات تمدید شد
مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــای 
ارشــاد  و  فرهنــگ  شــد.مدیر کل  تمدیــد  جنوبــی  خراســان 
ــه  ــار ب ــال آث ــت ارس ــد مهل ــی از تمدی ــان  جنوب ــالمی خراس اس
جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــای اســتان تــا اول دی مــاه 

ــر داد. ســال جــاری خب
دیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان  جنوبــی از تمدیــد 
مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــای 

اســتان تــا اول دی مــاه ســال جــاری خبــر داد.
ــار  ــد آث ــدف تولی ــا ه ــنواره ب ــن جش ــت: ای ــی گف ــد محب احم
مطابــق بــا شــعار ســال، کمــک بــه افزایــش کیفــی آثــار منتشــر 
شــده در رســانه های محلــی، ایجــاد فضــای رقابتــی میــان 
فعــاالن رســانه  ای و تقدیــر از روزنامه نــگاران برتــر اســتان، 
تمهیــد زمینــه پویایــی و نشــاط مطبوعاتــی و افزایــش رقابــت 
مؤثــر و ســازنده در تعالــی و توســعه محتوایــی مطبوعــات 
ــنواره در ۲  ــن جش ــرد: ای ــار ک ــود.وی اظه ــزار می ش ــتان برگ اس
ــش  ــه در بخ ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــه ای و موضوع ــش حرف بخ
یادداشــت،  و  ســرمقاله  قالــب  در  می توانــد  آثــار  حرفــه ای 

ــد. ــزارش باش ــر و گ ــر، خب ــس، تیت عک

بدهکارى 130 میلیارد تومانى بیمه ها به علوم پزشکى بیرجند
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 
بیرجنــد، گفــت: بدهــکاری ۱۳۰ میلیــارد تومانــی بیمــه هــا بــه 
ایــن دانشــگاه، چالــش هــای متعــددی را از نظــر مالــی بــرای 
مــا بــه وجــود آورده اســت کــه ســازمان هــای بیمــه گــردان بایــد 

تدبیــری در ایــن زمینــه بیندیشــند.
ریـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و خدمـــات بهداشـــتی 
ــارد تومانـــی  ــکاری ۱۳۰ میلیـ ــد، گفـــت: بدهـ درمانـــی بیرجنـ
ـــددی را از  ـــای متع ـــش ه ـــگاه، چال ـــن دانش ـــه ای ـــا ب ـــه ه بیم
ـــازمان  ـــه س ـــت ک ـــود آورده اس ـــه وج ـــا ب ـــرای م ـــی ب ـــر مال نظ
ـــه بیندیشـــند.  ـــن زمین ـــری در ای ـــد تدبی ـــردان بای هـــای بیمـــه گ
ـــی  ـــت غذای ـــالمت و امنی ـــروه س ـــی، در کارگ ـــم قائم ـــر کاظ دکت
ـــنل و  ـــه پرس ـــی ماهان ـــت مال ـــزود: پرداخ ـــی، اف ـــان جنوب خراس
پزشـــکان ایـــن مجموعـــه بـــه ۱۲ میلیـــارد تومـــان مـــی رســـد کـــه 
ـــا مشـــکل هـــای فراوانـــی  اگـــر ایـــن مطالبـــات وصـــول نشـــود ب

ـــد. ـــم ش ـــه رو خواهی روب
ــر بـــه مـــردم نیازمنـــد  وی ادامـــه داد: خدمـــت رســـانی بهتـ
فکـــری آســـوده اســـت امـــا کاهـــش نقدینگـــی بـــه چالـــش 
ــه ایـــن  ــا همـ ــه وی بـ ــده اســـت.به گفتـ بزرگـــی تبدیـــل شـ
ـــد  ـــد همانن ـــکی بیرجن ـــوم پزش ـــه عل ـــا مجموع ـــا ام ـــکل ه مش
ـــاح بخـــش  ـــه افتت ـــوده ک ـــای کار ب ـــود پ ـــام وج ـــا تم همیشـــه ب
هـــای ســـی ســـی یـــو و قلـــب شهرســـتان ســـرایان گواهـــی 

روشـــن بـــر ایـــن ســـخن اســـت.

 برنامه ریزى  طرح جامع سالمت در استان
ــش  ــن چال ــال مهمتری ــه دنب ــتان ب ــالمت اس ــع س ــرح جام ط
هــای پیــش روی ســالمت و ارایــه راهــکار خواهــد بــود. رئیــس 
دبیرخانــه کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی خراســان جنوبــی 
بــا بیــان اینکــه ســالمت در ســطح فــردی از مهمتریــن مســایل 
جامعــه اســت، گفــت: ایــن مهــم در ســطح ملــی نیــز در صــدر 

سیاســت گــذاری کشــور هــا قــرار دارد و ارتقــا بهداشــت و 
تامیــن ســالمت افــراد جامعــه یکــی از مهمتریــن مولفــه هــای 
اصلــی کشــور هاســت کــه ایــن موضــوع در قالــب برنامــه جامــع 

ســند تحــول ســالمت در اســتان پیگیــری مــی شــود.
محمــد رضــا حاجــی آبــادی، نبــود برنامــه جامــع بــرای ســالمت 
در اســتان، ضــرورت توجــه هماهنــگ و یکســان بــه همــه 
ابعــاد ســالمت، ضــرورت همــکاری بیــن بخشــی ســازمان هــا و 
نهادهــا و ترغیــب مــردم بــه مشــارکت در برنامــه هــای ســالمت 
ــن  ــه را از مهمتری ــن زمین ــازی در ای ــگ س ــه فرهن ــک ب و کم

اهمیــت هــای ایــن طــرح بیــان کــرد.
ــام  ــتفاده از تم ــرای اس ــه ب ــردن زمین ــم ک ــه وی فراه ــه گفت ب
ســالمت،  ارتقــای  اســتان،  هــای  توانمنــدی  و  امکانــات 
همــکاری بیــن بخشــی، شناســایی عوامــل خطــر بیمــاری هــای 
غیــر واگیــر و ارایــه یــک مســیر روشــن بــرای دریافــت اطالعــات 
ــه  ــته برنام ــای برجس ــی ه ــر ویژگ ــالمت از دیگ ــات س و خدم

ــع ســند تحــول ســالمت اســت. جام

16 هزار تن پنبه در استان برداشت مى شود
بیـان  بـا  جنوبـی  خراسـان  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
اینکـه  اسـتان رتبـه چهـارم کشـت پنبـه را در کشـور دارد گفـت: 
خراسـان  در  پنبـه  تـن  هـزار   ۱۶ امسـال  می شـود  پیش بینـی 

شـود. برداشـت  جنوبـی 
هاشـم ولی پورمطلـق صبـح امـروز گفـت: سـطح زیرکشـت پنبه 

امسـال ۷ هـزار و ۷۰۰ هکتـار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تعـداد زارعین کشـت پنبـه امسـال ۲ هزار و 
۹۷۸ نفـر اسـت افـزود: پیش بینی می شـود امسـال ۱۶ هـزار تن 

پنبه در خراسـان جنوبی برداشـت شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان جنوبـی گفت: سـال 
گذشـته برداشـت پنبـه بـه میـزان ۱۵ هـزار و ۲۳۰ تـن بـه ارزش 

۳۳ و نیـم میلیـارد تومـان بـوده اسـت.

تشکیل موزه میراث مستند در استان پیگیرى مى شود
شــورای  تشــکیل  بــر  آســیایی  مجالــس  مجمــع  دبیــرکل 
ــراث مســتند  ــوزه می ــراث مســتند و تشــکیل م هماهنگــی می
ــت: حفاظــت از  ــرد و گف ــد ک ــی تاکی در اســتان خراســان جنوب
میــراث مســتند و فراهــم شــدن دسترســی جهانــی  بــه آنهــا از 

ــی اســت. ــه جهان ــی حافظ ــه مل ــداف کمیت اه
ــوب،  ــراث مکت ــدی در نشســت تخصصــی می ــا مجی محمدرض
ایــران اســالمی و حافظــه جهانــی کــه در بــاغ و عمــارت تاریخــی 
ــا  ــاد بیرجنــد برگــزار شــد اظهــار داشــت: ایــن کمیتــه ب رحیم آب
ــازمان  ــی، س ــگاه مل ــه دانش ــیما، کتابخان ــدا و س ــکاری ص هم
اســناد ملــی کتابخانه هــا و مــوزه آســتان قــدس تشــکیل شــده 

اســت.
دبیــرکل مجمــع مجالــس آســیایی افــزود: حفــظ فرهنــگ ملــی 

نیازمنــد اســتفاده از تجــارب نیــاکان و گذشــتگان اســت.

مدیرکل مدیریت بحران :
تلفات جانى ناشى از سیل در خراسان جنوبى به صفر رسید

ــا  ــی ب ــان جنوب ــتانداری خراس ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
بیــان اینکــه از ۸ آذر تــا ۸ دی مــاه هــر روز یــک مانــور عملیاتــی 
در اســتان برگــزار می شــود، گفــت: از ســال ۹۲ بــه بعــد تاکنــون 
هیــچ تلفــات جانــی بــر اثــر ســیل در اســتان خراســان جنوبــی 

نداشــته ایم.
سیدابوالحســن میرجلیلــی در حاشــیه مانــور زلزلــه کــه در 
ــر  مدرســه نــواب صفــوی بیرجنــد برگــزار شــد اظهــار داشــت: ب
اســاس آمــار ســازمان مدیریــت بحــران کشــور، خراســان جنوبــی 
دومیــن یــا ســومین اســتان زلزلــه خیــز کشــور اســت کــه وقــوع 

ــر اســت. ــواه ایــن ام زمیــن لرزه هــا گ
ــا بیــان اینکــه در اســتان خراســان جنوبــی هــر ۱۲ ســال  وی ب
شــاهد یــک زلزلــه بــاالی ۶ ریشــتر هســتیم و یــا احتمــال وقــع 
ــز  ــتانی زلزله خی ــه در اس ــی ک ــزود: از آن جای ــود دارد اف آن وج
ســکونت داریــم بایــد قبــل از زلزلــه اقدامــات پیشــیگرانه انجــام  
دهیــم کــه در ایــن راســتا بایــد ســاختمان ها را مقــاوم ســازی 
ــری مواجــه شــویم  ــا مشــکل کمت ــه ب ــان زلزل ــا در زم ــم ت کنی
ــانی،  ــالع رس ــوزش،  اط ــم و آم ــار را کاهــش دهی ــار زیابن و آث

تمریــن و مانــور هــم تاثیــر زیــادی در کاهــش تلفــات  دارد.

بـــــاران  آه!
ابــرى با احتمـال خداحافظـى با بـاران 

برنامه اقتصادى استاندار 
روز شمار



٣ حوادث
شماره ۴۸سال دوم۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ ۲ ربیع االول   ۳۰۱۴۳۹ آبان ۱۳۹۶سه شنبه

بیرجنـــد امـــروز/ ظریـــف -دیشـــب خـــواب عجیبـــی دیـــدم. بعـــد از مـــدت هـــا اکـــران 
ـــژه  ـــت وی ـــه خاطرممارس ـــی  ب ـــر از زامب ـــم و پ ـــم و بره ـــای دره ـــواب ه ـــبانه خ ش
ـــه طـــرز  ـــازی جـــذاب Last Empire   در زمـــان طوالنـــی بیـــداری ، دیشـــب ب ـــرای ب ب
شـــگفت آوری یـــک خـــواب آدمیـــزادی دیدم.هرچنـــد ایـــن یکـــی  خوابـــم هـــم  بیـــن 
ـــا زامبـــی داشـــت  کـــه مـــی آمـــدن و  صحنـــه هـــای فـــوق العـــاده جـــدی  یکـــی دو ت
ـــو مراحـــل  ـــازه ت ـــه ت ـــه ای ک ـــوق حرف ـــا ســـالح ف خـــودی نشـــون مـــی دادن و مـــن ب

ـــم مـــی کشتمشـــون.  ـــزه گرفت ـــاال جای ب
  ایـــن خـــوای از چنـــد جهـــت عجیـــب بـــود یکـــی بـــه خاطـــر محتـــوا داشـــتنش یکـــی 
هـــم بـــه خاطـــر اینکـــه بـــرای خـــودم کاره ای شـــده بـــودم تـــو ایـــن مملکـــت. خیلـــی 
ـــانس  ـــوق لیس ـــدرک ف ـــا م ـــی ب ـــه یک ـــت ک ـــب نیس ـــما عجی ـــر ش ـــه نظ ـــه ، ب عجیب
ـــی  ـــا م ـــی ه ـــه کشـــتن زامب ـــاال وقتـــش رو ب ـــه ح ـــی ک ـــم جوون کاره ای بشـــه ؟ اون

ـــه ؟  گذرون
ـــال  ـــن. اص ـــب ک ـــه تصوی ـــران بودج ـــت بح ـــه مدیری ـــا واس ـــن بی ـــم گفت ـــه به خالص
ـــا تـــو. نـــگاه کـــردم دیـــدم ایـــن کار بـــه ایـــن مهمـــی  مدیریـــت بحـــران هـــای کشـــور ب
ـــا آهـــی در بســـاط  ـــود کـــه ، ای باب ـــری نب ـــی خب ـــادی هـــم مـــی خـــواد  ول ـــار زی اعتب
نداشـــتن.انگار ایـــن موضـــوع بـــه نظـــر مـــن مهـــم قبـــال وجـــود نداشـــته. اینـــم 
ـــه  ـــی ب ـــه پیس ـــم ب ـــی خوری ـــوری م ـــم اینج ـــواب ه ـــو خ ـــه ت ـــت دیگ ـــانس ماس ش
قـــول بـــرو بـــچ ،یـــک قـــرون دادن مـــی خـــوان واسشـــون رقـــص محلـــی هـــم بریـــم . 
بـــا یـــک حســـاب سرانگشـــتی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه از بودجـــه بعضـــی وزارت 
ـــاره  ـــه  چ ـــوره،  آخ ـــر نمـــی خ ـــی ب ـــه جای ـــم ب ـــر کن ـــاز کس ـــای پولدارچندرغ ـــه ه خون
ـــال از  ـــد  مث ـــم، بای ـــه کن ـــران اضاف ـــت بح ـــول مدیری ـــه پ ـــوام ب ـــه بخ ـــود اگ ـــای نب ه
ـــراض  ـــد، اعت ـــت دراوم ـــتادم داد وزیرنف ـــه فرس ـــه رو ک ـــم. نام ـــت بزن ـــول وزارت نف پ
کـــرد کـــه تـــازه داریـــم میفتیـــم رو غلتـــک. از پـــول وزارت کشـــاورزی برداشـــتم. 
ـــاد.  ـــرون میشـــه از دلشـــون درمی ـــون گ ـــم فوقـــش ن ـــردن، گفت ـــراض ک ـــاورزا اعت کش

نـــون گـــرون شـــد مـــردم اعتـــراض کـــردن، مجبـــور شـــدم بیمـــه ســـالمت رو لغـــو کنـــم 
ـــم دادم  ـــی گرفت ـــه عمران ـــد. از بودج ـــارا دراوم ـــدای بیم ـــم، ص ـــا رو آزاد کن و داروه
ـــا  ـــول م ـــار ســـاله پ ـــه داداش ســـه چه واســـه دارو. پیمانکارهـــا صداشـــون دراومـــد ک
ـــر  ـــت، وزی ـــراغ وزارت نف ـــم س ـــون. رفت ـــدم بهت ـــت می ـــول نف ـــم از پ ـــدادی، گفت رو ن
ـــرال  ـــیدم از ژن ـــه ترس ـــنیدی، دیگ ـــن ش ـــدی جوابت ـــا اوم ـــار اینج ـــه ب ـــت ی ـــت گف نف

ـــر  ـــا درازت ـــت از پ ـــم دس ـــورم. خودمونی ـــدم آب بخ ـــم اوم ـــاوردم گفت ـــم نی ـــی ک ول
، هـــاج واج راســـته خیابونـــو گرفتـــم و رفتـــم یهـــو دیـــدم روبـــه روم ســـاختمون 
ـــا  ـــم، ام ـــاد کن ـــورارض واردات رو زی ـــل ع ـــه حداق ـــرک ک ـــراغ گم ـــم س ـــه ، رفت گمرک
ـــود  ـــن ب ـــم، ای ـــم و برجام ـــر زد:«برجام ـــان تیت ـــردن و کیه ـــراض ک ـــا اعت واردکننده ه

ـــت؟» برجام
ـــت   ـــته ای نیس ـــد کار شایس ـــی دارم هرچن ـــگ برم ـــال از فرهن ـــم بیخی ـــرش گفت آخ
ـــت  ـــا . دس ـــنوه ت ـــا نش ـــدا ه ـــن ص ـــتون از ای ـــه و گوش ـــد نبین ـــون روزب ـــم ت اماچش
انداختـــم از بودجـــه فرهنگـــی کـــم کنـــم، دیـــدم از همـــه جـــا صـــدای اعتـــراض بلنـــد 
شـــد. چـــه صداهایـــی !! صداهایـــی کـــه معلـــوم نبـــود مـــال کیـــه و از کجـــا در میـــاد. 
ـــی  ـــته، هیچ ـــه نشس ـــه گوش ـــوم ی ـــی مظل ـــدم طفلک ـــردم دی ـــگاه ک ـــاد و ن ـــر ارش وزی
ـــه نسشـــتم  ـــته و کوفت ـــدم. خس ـــی ش ـــه فرهنگ ـــال بودج ـــه . خالصـــه بیخی ـــی گ نم
ـــژاد یـــه چیـــزی مثـــل  دو خـــط روزنامـــه بخونـــم،  چشـــمم افتـــاد بـــه اســـم احمدی ن
ـــی رم  ـــاگریه ، م ـــنگر افش ـــن س ـــه آخری ـــم دیگ ـــد. گفت ـــه م روشـــن ش ـــو کل ـــپ ت الم
ـــه  ـــدازم ونمـــی ذارم بعضـــی هـــا ب همـــه جـــا جـــار مـــی زنـــم و بگـــم بگـــم راه مـــی ن
اهـــداف کوتـــاه و میـــان و بلنـــد مـــدت شـــون برســـن. صـــدای وجدانـــم دراومـــد « تـــو 
ـــر بیشـــین ســـر  ـــدازی . بیگی ـــه دردســـر بن ـــو ب خجالـــت نمـــی کشـــی مـــی خـــوای من

ـــم.» ـــو بزنی ـــذار چـــرت مون جـــات ب
ـــران  ـــت بح ـــر کیســـه مدیری ـــود. برگشـــتم س ـــیده ب ـــن بســـت رس ـــه ب ـــا ب ـــه راه ه هم
ـــه،  ـــن دیگ ـــی همی ـــت یعن ـــم مدیری ـــی داره . گفت ـــه چیزای ـــدم ، ی ـــردم دی . دســـت ک
ـــه  ـــم ک ـــی نداری ـــه اضاف ـــن. بودج ـــش کنی ـــع و رجوع ـــوری رف ـــول یج ـــن پ ـــا همی ب
ـــه  ـــت بش ـــواد مدیری ـــه بخ ـــم ک ـــی نداری ـــا بحران ـــران. اینج ـــت بح ـــه مدیری ـــم ب بدی
ـــم.  ـــی کنی ـــری م ـــه فک ـــع ی ـــاد اون موق ـــه می ـــه زلزل ـــش ی ـــه . فوق ـــز عالی ـــه چی هم
ـــت و  ـــی رو راس ـــه چ ـــتن هم ـــون هس ـــن . خودش ـــم نداری ـــن غ ـــردم رو داری ـــا م ت
ـــران  ـــادن . بح ـــا زی ـــوم هســـت ازاین ـــی هســـت . یانگ ـــی دای ـــن. عل ـــی کن ریســـت م
ـــه اومـــد دو  ـــه زلزل ـــد، اگ ـــه کار کنی ـــه اومـــد بودجـــه شـــم جـــور مـــی شـــه. فقـــط ی ک
ـــر  ـــط دردس ـــره فق ـــون ن ـــا یادت ـــه زده منته ـــق زلزل ـــد مناط ـــید بری ـــون پاش ـــه نفرت س

ـــد. ـــت نکنی درس
چه خوابی بود! کیف کردم. مدیریت هم عجب طعمی داره،حسابی چسبید.

ـــه  ـــت ک ـــرار اس ـــای تک ـــخ ، دنی ـــا تاری ـــه تنه ـــیم ن ـــه برس ـــن نتیج ـــه ای ـــد ب ـــرار. بای ـــرار و تک تک
ـــی  ـــوپ م ـــتند. ل ـــات هس ـــن اتفاق ـــراری تری ـــای تک ـــم دنی ـــرت ه ـــی و مدی ـــا و اجتماع جغرافی
ـــرای  ـــچ تالشـــی ب ـــم . هی ـــی چرخی ـــور م ـــن ط ـــم و همی ـــه ای ـــرار گرفت ـــم. در دوری باطـــل ق زنی
ـــه کشـــورهای  ـــی ک ـــوپ زدن ـــن ل ـــم. ای ـــی دهی ـــام نم ـــده انج ـــته کنن ـــره خس ـــن دای جهـــش از ای
ـــان ســـومی  ـــای جه ـــر از دنی ـــی ناپذی ـــز جدای ـــی ج ـــد گوی ـــرده ان ـــوده حذفـــش ک ـــا ب ـــدرن هرج م
هاســـت . حقیقتـــا خاورمیانـــه جایـــی اســـت کـــه مـــردم مـــدام دچـــار بحـــران می شـــوند، 
ـــل  ـــای الزم قب ـــزوم آموزش ه ـــردم از ل ـــد، م ـــت کنن ـــران را مدیری ـــد بح ـــئوالن ســـعی می کنن مس
ـــردم  ـــد و م ـــکر می کنن ـــران تش ـــت بح ـــت مدیری ـــر باب ـــئوالن از یکدیگ ـــد، مس ـــران می گوین از بح
مناطـــق بحـــران زنـــده همینجـــور تـــا آخـــر عمـــر بحـــران زده می ماننـــد. ایـــن دور تسلســـل و حلقـــه 
ـــرای همیشـــه الگـــوی  ـــار ب ـــا همیشـــه تکـــرار می شـــود. حـــاال مـــی خواهیـــم یـــک ب بســـته تقریب
ـــد  ـــدگان ببین ـــا آین ـــم. باشـــد ت ـــن کنی ـــه حـــوادث تدوی ـــردم و مســـئوالن را در این گون ـــاری م رفت

مـــا کجـــا و چگونـــه زندگـــی می کرده ایـــم. 
شروع بحران

ـــوع  ـــس از وق ـــی پ ـــد. لحظات ـــیل رخ می ده ـــا س ـــه ی ـــون زلزل ـــی همچ ـــه طبیع ـــک حادث ـــدا ی ابت
ـــری  ـــس، خب ـــک زیرنوی ـــد ی ـــیما در ح ـــدا و س ـــون ص ـــور همچ ـــمی کش ـــانه های رس ـــه رس حادث
در این بـــاره منتشـــر می کننـــد. پـــس از مـــدت کوتاهـــی شـــبکه های مجـــازی پـــر می شـــود 
ـــدند،  ـــوع ش ـــیت موض ـــه حساس ـــه متوج ـــه هم ـــس از آنک ـــه. پ ـــای حادث ـــا و خبره از عکس ه
ـــا صدهـــا  مســـئوالن وارد عمـــل شـــده و ضمـــن دعـــوت مـــردم بـــه آرامـــش، بـــه طـــور ســـرزده و ب

ـــد. ـــه می رون ـــل حادث ـــه مح ـــری ب ـــن خب دوربی
همزمـــان صـــدا و ســـیما خبرنـــگاران خـــود را بـــه محـــل حادثـــه اعـــزام و آن هـــا از تـــالش 
ـــر و  ـــه مـــردم نگـــران نباشـــند» خب ـــرای مدیریـــت بحـــران و اینکـــه «همـــه چـــی خوب مســـئوالن ب

گـــزارش تهیـــه می کننـــد.
ـــئوالن از  ـــود مس ـــن وج ـــا ای ـــت، ب ـــا اس ـــت و گاز دنی ـــع نف ـــور اول در مناب ـــه کش ـــزو س ـــران ج ای
ـــد کمک هـــای  ـــز می  خواهن ـــردم عزی ـــد و از م ـــت بحـــران می گوین ـــرای مدیری ـــات ب ـــود امکان کمب
ـــردم  ـــیل کنند.م ـــده گس ـــه دی ـــق حادث ـــمت مناط ـــه س ـــور ب ـــود را فی الف ـــدی خ ـــدی و غیرنق نق
عزیـــز می  خواهنـــد کمک هـــای نقـــدی و غیرنقـــدی خـــود را فی الفـــور بـــه ســـمت مناطـــق 
ـــان و  ـــق خودش ـــان از طری ـــن گسیل ش ـــد ای ـــح می دهن ـــا ترجی ـــد ام ـــیل  کنن ـــده گس ـــه دی حادث
ـــاد  ـــدر اعتم ـــر، گاهـــی آن ق ـــد دیگ ـــرد. مردمن ـــان صـــورت گی ـــورد اعتمادش ـــای م ـــراد و ارگان ه اف

کرده انـــد و جـــواب نگرفته انـــد کـــه دیگـــر اعتمادشـــان نمی آیـــد.
مســـئوالن قـــول می دهنـــد ظـــرف دو روز آینـــده تمـــام مشـــکالت ســـاکنان مناطـــق حادثـــه 
دیـــده را مرتفـــع کـــرده و تمامـــی مـــردم آنجـــا، اســـکان داده شـــوند. همچنیـــن ظـــرف پنـــج ســـال 
شـــهرک های جدیـــد و مقـــاوم بـــرای حادثه دیـــدگان ســـاخته شـــود و مجـــوز پرداخـــت وام 
ـــود.  ـــادر می ش ـــدگان ص ـــه دی ـــه حادث ـــرای کمـــک ب ـــزی ب ـــک مرک ـــود ۴ درصـــد از بان ـــرخ س ـــا ن ب

ـــد ـــه بع ـــک هفت ی
مسئوالن به پشت میز کار خود برگشته و مشغول خدمت به مردمی شوند.

صـــدا و ســـیما روزی ســـه وعـــده، صبـــح، ظهـــر و شـــب از وقـــوع ده هـــا زلزلـــه در مناطـــق مختلـــف 
ـــن  ـــا از ای ـــه جـــای دنی ـــر حـــال هم ـــه ه ـــر می دهـــد. ب ـــا ســـیل در شـــرق آســـیا خب ـــا و صده دنی

ــد. ــا می افتـ اتفاق هـ
ـــه از مســـئوالن  ـــد و از مـــردم و ن ـــه ســـر می برن ـــان در وضعیـــت بحرانـــی ب ـــدگان همچن  حادثه دی

ـــد.  تقاضـــای کمـــک می کنن
چهار سال بعد

ـــام  ـــش انج ـــال پی ـــار س ـــران در چه ـــت بح ـــه مدیری ـــه در زمین ـــی ک ـــاری از اقدامات ـــئوالن آم مس
ـــان رای  ـــه آن ـــد ب ـــردم می خواهن ـــان از م ـــن انتخاباتی ش ـــد و در کمپی ـــر می کنن ـــد، منتش داده ان
ـــه چهـــار ســـال پیـــش در اینســـتاگرام خـــود منتشـــر کـــرده و  دهند.مـــردم عکـــس  هایـــی از حادث
ـــد.  ـــیر می کنن ـــازه ش ـــا اج ـــز آن را ب ـــران نی ـــد. دیگ ـــی می دارن ـــا گرام ـــان را صرف ـــره آن ـــاد و خاط ی

ـــد ـــال بع 10 س
زلزله ای به بزرگای هفت ریشتر بخشی از مناطق کشور را ویران کرد...

و این داستان ادامه دارد ...

روزی مـــردی ثروتمنـــد در اتومبیـــل جدیـــد و گـــران قیمـــت خـــود بـــا 
ســـرعت فـــراوان از خیابـــان کـــم رفـــت و آمـــدی می گذشـــت. ناگهـــان 
ـــاره  ـــان یـــک پســـر بچـــه پ ـــار خیاب از بیـــن دو اتومبیـــل پـــارک شـــده در کن
ـــورد  ـــل او برخ ـــه اتومبی ـــر ب ـــاره آج ـــرد. پ ـــاب ک ـــمت او پرت ـــه س ـــری ب آج
کـــرد. مـــرد پایـــش را روی ترمـــز گذاشـــت و ســـریع پیـــاده شـــد و دیـــد کـــه 
ـــت و او  ـــرف پســـرک رف ـــه ط ـــده اســـت. ب ـــادی دی ـــه زی ـــش صدم اتومبیل
ـــره توانســـت  ـــراوان باالخ ـــالش ف ـــا ت ـــان، ب ـــرک گری ـــرد. پس ـــرزنش ک را س
ـــش از روی  ـــرادر فلج ـــه ب ـــی ک ـــاده رو، جای ـــمت پی ـــه س ـــرد را ب ـــه م توج

ـــد.  ـــب کن ـــود جل ـــاده ب ـــن افت ـــه زمی ـــدار ب ـــی چرخ صندل
ـــدرت کســـی از آن  ـــه ن ـــان خلوتـــی اســـت و ب پســـرک گفـــت: "اینجـــا خیاب
ـــن  ـــه زمی ـــدارش ب ـــی چرخ ـــم از روی صندل ـــرادر بزرگ ـــد. ب ـــی کن ـــور م عب
افتـــاده و مـــن زور کافـــی بـــرای بلنـــد کردنـــش نـــدارم. بـــرای اینکـــه شـــما 
ـــرد  ـــم". م ـــتفاده کن ـــر اس ـــاره آج ـــن پ ـــدم از ای ـــار ش ـــم ناچ ـــف کن را متوق

ـــد  ـــرک را بلن ـــرادر پس ـــرد. ب ـــی ک ـــذر خواه ـــر ع ـــد و از پس ـــر ش ـــیار متأث بس
کـــرد و روی صندلـــی نشـــاند و ســـوار اتومبیـــل گـــران قیمتـــش شـــد و بـــه 

ـــه داد. راهـــش ادام
نکتـــه اخالقـــی : در زندگـــی چنـــان بـــا ســـرعت حرکـــت نکنیـــم کـــه دیگـــران 
ـــاب  ـــان پرت ـــه طرفم ـــر ب ـــاره آج ـــا پ ـــه م ـــب توج ـــرای جل ـــوند ب ـــور ش مجب
ـــد.  ـــا حـــرف میزن ـــا قلـــب م ـــد و ب ـــا زمزمـــه مـــی کن ـــد! خـــدا در روح م کنن
ـــم، او  ـــوش کنی ـــم گ ـــت نداری ـــا وق ـــه م ـــی ک ـــات زمان ـــی اوق ـــا بعض ام
ـــد. ایـــن انتخـــاب  ـــه ســـمتمان پرتـــاب کن ـــاره آجـــر ب ـــور مـــی شـــود پ مجب

ـــم! ـــا نکنی ـــم ی ـــه گـــوش بکنی ـــان اســـت ک خودم
نکتـــه مدیریتـــی : بـــه محیـــط داخلـــی و خارجـــی ســـازمان خـــود بـــه انـــدازه 
ـــازمان را  ـــی س ـــی و خارج ـــان داخل ـــید. ذینفع ـــته باش ـــه داش ـــی توج کاف
ـــروی  ـــد. نی ـــا توجـــه کنی ـــه خواســـتها و نیازهـــای آنه ـــد و ب در نظـــر بگیری
انســـانی بـــه عنـــوان یـــک سیســـتم طبیعـــی زنـــده و هوشـــمند و ســـازمان 

بـــه عنـــوان یـــک سیســـتم اجتماعـــی پیچیـــده، رفتارهـــای متنـــوع و 
ـــت  ـــر» حکای ـــاره آج ـــم «پ ـــه حک ـــد ک ـــود نشـــان می دهن ـــده ای از خ پیچی
ـــاره آجـــر شـــد  ـــد متوجـــه پ ـــه آن ســـادگی کـــه مـــرد ثروتمن ـــد امـــا ب را دارن
مدیـــران نخواهنـــد توانســـت «پـــاره آجرهـــای» نیـــروی انســـانی و ســـازمان 
را درک کننـــد چـــرا کـــه نـــوع آنهـــا متنـــوع، پیچیـــده بـــوده و دارای معانـــی 
مختلـــف هســـتند و ممکـــن اســـت خـــود را در قالـــب نقـــاط قـــوت و 
ضعـــف نشـــان دهنـــد. بنابرایـــن بایـــد شـــناخت کافـــی نســـبت بـــه نیـــروی 
ـــب  ـــبک متناس ـــار و س ـــند و رفت ـــته باش ـــود داش ـــازمان خ ـــانی و س انس
ـــازمان  ـــط خارجـــی س ـــن محی ـــد. هم چنی ـــکار بندن ـــا را ب ـــت آنه ـــا مدیری ب
ـــا و  ـــب فرصت ه ـــه در قال ـــی» ک ـــاره آجرهای ـــد بررســـی شـــود و «پ ـــز بای نی
ـــد، پیـــش از آنکـــه ماننـــد  تهدیدهـــا در پیـــش روی ســـازمان قـــرار می گیرن
پـــاره آجـــر بـــه ســـازمان صدمـــه بزننـــد، شناســـایی شـــده و رفتـــار مناســـب 

ـــا اتخـــاذ شـــود. ـــا آنه ـــرای برخـــورد ب ب

شنیدم رئیسی گرانمایه بود 
کـــه غمخوار مرئوس دون پایه بود

نه اهل ریا و نه مســـت غرور
!نه چون برخی از همگنان بی شـــعور

دو چشـــمش پر از اشک و دل، ریش ریش
فکـــه خـــوردی غم کارمندان خویش        

اتاقـــش نه چون مخزن راز بود
درِ آن بـــه روی همه باز بود

«!نگویی مرا :«از نشانش بگو
!چه گویم؟ ندارم نشـــانی از او
:همان اّوِل شعر، عارض شدم

!که من هم شـــنیدم، ندیدم خودم

 مدیریت الکى

خواص آجرپــاره

ندارم نشانى از او

لوپ مى زنیم
غیر قانونى شین باف

اندرحکایات

منطقه آزاد
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بیرجند امروز / حصان
ـــه  ـــتر از دو هفت ـــه بیش ـــاه ب ـــه کرمانش ـــوع زلزل ـــان از وق ـــذر زم - گ
ـــه  ـــورد توج ـــه م ـــن حادث ـــه ای ـــوط ب ـــری مرب ـــر خب ـــد و ه ـــی رس م
ـــه  مـــردم قـــرار مـــی گیـــرد. رســـانه هـــای مختلـــف همچنـــان بـــه زلزل
ـــرزه هـــای شـــایعات  ـــاره آن مشـــغولند و پـــس ل ـــا در ب ـــل ه و تحلی
ـــوز مواجـــه  ـــا برخـــی پاســـخ هـــای عجیـــب و مرم ـــه ب و ســـواالتی ک
ـــون توجـــه دور نشـــده اســـت. اگـــر نتوانیـــم علـــت  مـــی شـــود از کان
ـــدان  ـــم ، ب ـــات کنی ـــا اثب ـــی ی ـــه یاب ـــی را ریش ـــا موجودیت ـــه ی واقع
ـــت  ـــی واقعی ـــود نداشـــته باشـــد. گاهـــی حت ـــه وج ـــا نیســـت ک معن
ـــده ای  ـــر رد مـــی شـــوند و پدی هـــای علمـــی در ســـطوح علمـــی باالت
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــان طبیع ـــوده چن ـــب ب ـــا پیـــش از کشـــف، عجی ـــه ت ک
مـــی رســـد و درک مـــی شـــود کـــه گویـــی از ابتـــدا آن را بـــاور داشـــته 
ـــم ؛ ایـــن ســـراب  تمـــام نشـــدنی مـــا  ـــن، عل ایـــم. گویـــی قبـــل از ای

ـــوده اســـت.  ـــه ب را فریفت
ریشـــه یابـــی وقـــوع زمیـــن لـــرزه هـــای اخیـــر در ایـــران و کشـــورهای 
منطقـــه مـــی توانـــد یکـــی از مـــوارد بحـــث درایـــن بـــاره باشـــد.

ـــد.  ـــردم را مشـــغول مـــی کن ســـواالت بســـیاری ذهـــن م
ـــه  در ایـــران دور مـــی زنـــد ؛ گاهـــی  چـــرا در یـــک ســـال گذشـــته زلزل
ـــور  ـــرق کش ـــرق و ش ـــمال ش ـــه ش ـــا ب ـــی رود و از آنج ـــمال م ـــه ش ب
ـــی  ـــد و زندگ ـــی زن ـــری م ـــور س ـــرب کش ـــه غ ـــد ب ـــد و بع ـــی رس م
ـــی  ـــر م ـــی فک ـــاید برخ ـــد ؟ ش ـــی کن ـــان م ـــاک یکس ـــا خ ـــردم را ب م
ـــوم نیســـت،  ـــوز معل کننـــد بهتـــر اســـت ایـــن پاســـخ داده شـــود «هن
ـــا بتـــوان گفـــت،  چـــون اســـناد و مـــدارک کامـــل در دســـت نیســـت ت

ـــی اســـت»  ـــال طبیع ـــوادث کام ـــا ح ـــن ه ای

زلزله، زلزله است 
البتـــه ایـــن ســـوال  از نظـــر زمیـــن شناســـان جوابـــی علمـــی و 
ـــس  ـــی رئی ـــر مقیم ـــر دکت ـــال از نظ ـــوان مث ـــه عن ـــخص دارد. ب مش
دانشـــکده جغرافیـــای دانشـــگاه تهـــران  ایـــن اتفـــاق بـــه دلیـــل 
فشـــار ۳ صفحـــه بـــه فـــالت ایـــران موجـــب شـــده تـــا ایـــران تبدیـــل 
ـــه از  ـــچ نقط ـــه هی ـــه ای ک ـــه گون ـــود ب ـــز ش ـــرزه خی ـــوری ل ـــه کش ب
ـــی  ـــال م ـــاه را مث ـــه کرمانش ـــت. او زلزل ـــه نیس ـــون از زلزل ـــران مص ای

ـــاختار  ـــه س ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــد و ب زن
ــری  ــه از یکسـ ــن منطقـ ــن در ایـ زمیـ
ــه  ریختـ ــم  درهـ ــل ها  گسـ ــرو  میکـ
ـــد: از  ـــی گوی ـــت، م ـــده اس ـــکیل ش تش
ــه گســـل های  ایـــن رو در ایـــن منطقـ
ــت  باالدسـ ــوزه  حـ از  ــتماتیک  سیسـ
ـــور  ـــع عب ـــا زاگـــرس مرتف کردســـتان و ی

ـــد  ـــل ممت ـــلی و گس ـــتم گس ـــن سیس ـــون ای ـــی در پیرام ـــد ول می کن
ــای  ــن گروه هـ ــه ایـ ــود دارد کـ ــلی وجـ ــای گسـ ــری گروه هـ یکسـ
ـــرس  ـــد زاگ ـــتند مانن ـــه هس ـــازمان یافت ـــات س ـــی اوق ـــلی برخ گس
ــی  ــا زاگـــرس جنوبـ ــول) و یـ ــتان و دزفـ ــی (خوزسـ ــوب غربـ جنـ
(شـــیراز) کـــه تقریبـــا ســـازمان یافتـــه و از یـــک رونـــد طولـــی و 

ــد. ــروی می کننـ ــخصی پیـ ــی مشـ عرضـ
ـــای  ـــه رخ داده گروه ه ـــته زلزل ـــب گذش ـــه ش ـــه ای ک ـــی در منطق ول
گســـلی بـــا جهت هـــای مختلـــف تشـــکیل شـــده اســـت درگیـــر 
ــه  ــی کـ ــی از آنجایـ ــتند ولـ ــتماتیک هسـ ــل های سیسـ ــا گسـ بـ
ــه  ــد کـ ــتند مشـــخص نمی کنـ ــرد هسـ ــل های کوچـــک و خـ گسـ
حرکـــت کـــدام گســـل موجـــب رخـــداد زلزلـــه شـــده اســـت مگـــر آنکـــه 

مطالعـــات ژئوفیزیکـــی دقیقـــی از منطقـــه انجـــام شـــود.
ـــداد  ـــان از رخ ـــه گذشـــت زم ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب مقیم
ـــوان اعـــالم  ـــه راحتـــی نمی ت ـــه اصلـــی منطقـــه ســـرپل ذهـــاب ب زلزل
کـــرد کـــه کـــدام گســـل فعـــال شـــده و موجـــب لـــرزش شـــده اســـت، 
ـــبب  ـــل مس ـــایی گس ـــه شناس ـــادر ب ـــده ق ـــد: در آین ـــی ده ـــه م ادام
ــرا کـــه گروه هـــای گســـلی در منطقـــه  ــتیم؛  چـ ایـــن زلزلـــه هسـ
ـــد انتظـــار داشـــت کـــه گســـل های مختلـــف ســـبب  وجـــود دارد و بای

ایـــن زلزلـــه شـــده اند.

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــگاه ته ـــای دانش ـــکده جغرافی ـــس دانش رئی
ـــر  ـــا ۷.۳ کمت ـــزرگای ۷.۲ و ی ـــا ب ـــی ب ـــرس زلزله های ـــه در زاگ اینک
ــوزه  ــا در حـ ــتر زلزله هـ ــد: بیشـ ــی گویـ ــود، مـ ــاهده می شـ مشـ
ـــای  ـــرس در فرکانس ه ـــرب زاگ ـــمال غ ـــژه در ش ـــه وی ـــرس و ب زاگ
ـــزرگا نشـــان  ـــن ب ـــا ای ـــه ب ـــن زلزل ـــور ای ـــا ۶ اســـت و ظه ـــان ۴ ت می
دهنـــده اتفاقاتـــی اســـت کـــه در آینـــده احتمـــال رخ دادن آن 
مـــی رود.وی ثبـــت زلزله هایـــی بـــا بزرگـــی بیشـــتر در اســـتان 
ــتر در  ــر و بیشـ ــای بزرگتـ ــداد زلزله هـ ــی و رخـ ــان غربـ آذربایجـ
ـــه اتفاقاتـــی مـــی  شـــمال شـــرق زاگـــرس ماننـــد زنجـــان را از جمل
ـــر آن  ـــالوه ب ـــده احتمـــال رخ دادن آن مـــی رود ع ـــه در آین ـــد ک دان
ـــزرگ  ـــورت ب ـــه ص ـــود را ب ـــاس خ ـــار کوچـــک مقی ـــرس رفت در زاگ
ـــز  ـــوان مراک ـــه عن ـــا ب ـــد و م ـــان می ده ـــی نش ـــاس و تدریج مقی
آکادمیکـــی بایـــد بررســـی کنیـــم کـــه آیـــا تغییـــر رفتـــاری در 
ـــرس  ـــه زاگ ـــاص در منطق ـــل های خ ـــر روی گس ـــا ب ـــدت زلزله ه ش

ـــر. ـــا خی ـــت ی ـــال رخ دادن هس در ح

هشدارهاى زاگرس
مقیمـــی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه نظـــر می رســـد تغییـــر رفتـــاری 
در حـــوزه زاگـــرس در حـــال شـــکل گیـــری اســـت، مـــی گویـــد: 
ـــا  ـــد ۲ ت ـــدت مانن ـــم ش ـــاس و ک ـــم مقی ـــار ک ـــا رفت ـــل هایی ب گس
۴ ریشـــتر بـــه تدریـــج خـــود را در بـــزرگ مقیـــاس هـــم نشـــان 
می دهـــد کـــه هشـــداری بـــرای مـــا اســـت کـــه در زاگـــرس بـــه 
ویـــژه در بخـــش شـــمال غـــرب یکســـری تمهیـــدات دقیق تـــر در 
زمینه هـــای ســـاخت و ســـاز و هـــم اســـتفاده از زمیـــن داشـــته 
باشـــیم.او دلیـــل تغییـــر رفتـــار در بـــزرگای زلزله هـــای زاگـــرس 
از کوچـــک مقیـــاس بـــه ســـمت بـــزرگ مقیـــاس را نـــه ناشـــی 
از سیســـتم گســـل بـــزرگ بلکـــه متأثـــر از گروه هـــای گســـلی کـــه 
در شـــمال غـــرب زاگـــرس متراکـــم هســـتند، مـــی دانـــد و ادامـــه 
مـــی دهـــد: ایـــن گروه هـــای گســـلی جهـــات یکســـانی نـــدارد 
بـــه گونـــه ای کـــه در ســـرپل ذهـــاب، ســـلیمانیه عـــراق، ملـــخ 
خـــور، حلبچـــه، مریـــوان، جوانـــرود و پـــاوه میکـــرو گســـل های 
ــل ها در  ــه میکروگسـ ــت کـ ــن جهـ ــود دارد و از ایـ ــی وجـ فراوانـ

ایـــن منطقـــه فعـــال شـــده و بـــا زلزله هایـــی بـــا بـــزرگای زیـــاد 
ــه  ــار زاگـــرس از کوچـــک مقیـــاس بـ ــد رفتـ ــراه اســـت بایـ همـ
ـــا  ـــی ب ـــرد. مقیم ـــرار گی ـــی ق ـــد و ارزیاب ـــورد رص ـــاس م ـــزرگ مقی ب
ـــد و  ـــر ح ـــق ب ـــوری منطب ـــای کش ـــد و مرزه ـــه ح ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــه  ـــن رو ب ـــد: از ای ـــی گوی ـــت، م ـــن نیس ـــته ای زمی ـــای پوس مرزه
ـــتان،  ـــتان، پاکس ـــه، افغانس ـــراق، ترکی ـــورهای ع ـــران کش ـــر از ای غی
ــتان  ــتان و ارمنسـ ــتان، گرجسـ ــتان، ازبکسـ ــان، قزاقسـ آذربایجـ
ـــران  ـــالت ای ـــرزه ای ف ـــای ل ـــرزه ای پهنه ه ـــرات ل ـــر تغیی تحـــت تاثی
ـــت  ـــه تح ـــان ک ـــران هرزم ـــالت ای ـــر ف ـــوی دیگ ـــد و از س ـــرار دارن ق
ـــمال  ـــا در ش ـــتر زلزله ه ـــرد، بیش ـــرار می گی ـــیه ق ـــار روس ـــر فش تاثی
ایـــران رخ می دهـــد. بـــه گفتـــه وی زمانـــی کـــه فـــالت ایـــران 
تحـــت تاثیـــر فشـــار صفحـــه ای هندوســـتان قـــرار گیـــرد زلزله هـــا در 
پاکســـتان، افغانســـتان و شـــرق ایـــران و زمانـــی کـــه تحـــت تاثیـــر 
ـــز  ـــرد زلزله هـــا در زاگـــرس متمرک ـــرار گی فشـــار صفحـــه عربســـتان ق

ـــد.  ـــد ش خواهن
ـــران، "ذات"  ـــه در ای ـــه شـــود کـــه موضـــوع زلزل ـــد گفت از ایـــن رو بای
ـــرایطی  ـــچ ش ـــی در هی ـــچ زمان ـــران اســـت و هی ـــالت ای ـــن و ف زمی

ـــه  باشـــیم. ـــل از زلزل ـــد غاف نبای
ـــر ذهـــن مســـلط اســـت،   ایـــن دالیـــل کامـــال علمـــی ، منطقـــی و ب

امـــا ذهـــن آدمـــی همـــواره معطـــوف 
ـــع  ـــود. وقای ـــی ش ـــا م ـــناخته ه ناش
راز آلـــود، او را جـــذب مـــی کنـــد و 
ـــی  ـــرار م ـــن ســـوال در ذهنـــش تک ای
شـــود کـــه ممکـــن اســـت بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــد زمی ـــود بتوان ـــان خ ـــال انس مث

ـــد؟ را بلرزان

مرز واقعیت و توهم 
ـــا ایـــن مضمـــون  ـــام هایـــی ب مثـــال پی
ـــدل  ـــی رد و ب در شـــبکه هـــای اجتماع
مـــی شـــود کـــه « زلزلـــه طبیعـــی نبـــوده 
ــته  ــی، هسـ ــار (اتمـ ــل انفجـ و حاصـ
ـــا «  ـــت» ی ـــوده اس ـــی) ب ـــا نظام ای ی
ـــن  ـــازمان زمی ـــط س ـــه توس ـــن زلزل ای
شناســـی آمریـــکا (یـــا مرکـــز لـــرزه 
ـــوم  ـــا معل ـــه اساس ـــکا ک ـــگاری آمری ن
نیســـت کجـــا هســـت!!) ٤ ســـال قبـــل 
ـــا  ـــود ی در ٢٠١٣ پیـــش بینـــی شـــده ب
ـــه  ـــراد دیگـــری ایـــن زلزل ـــا اف جاهـــا ی
ـــل  ـــد و از قب ـــرده ان ـــی ک را پیـــش بین
اعـــالم کـــرده بودنـــد» ایـــن شـــایعات 
پاســـخ دارد بـــه عـــالوه  پرسشـــی کـــه 
ایـــن روزهـــا در ذهـــن بســـیاری از 
مـــردم پیـــدا مـــی شـــود. ســـوالی کـــه 
بـــرای پاســـخ دادن بـــه آن رســـانه هـــا 
از رســـانه فضـــای مجـــازی گرفتـــه تـــا 
روزنامـــه هـــا و صـــدا و ســـیما بـــه 

ـــد. ـــدان آمدن می
ـــن  ـــا ای ـــا ب ـــانه ه ـــر رس ـــا دیگ ـــی ی ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــاید در ش ش
ـــه  ـــل زلزل ـــرده باشـــید « روز قب ـــورد ک ـــی از آن برخ ـــا مضمون ـــام ی پی
ـــاه  ـــمان کرمانش ـــوری در آس ـــای ن ـــوده ه ـــارپ ، ت ـــم ه ـــا عالی دقیق
دیـــده شـــده!!! ...» آیـــا براســـتی دانشـــی بـــر مـــا ســـیطره یافتـــه کـــه 

ـــد؟ ـــی لرزان ـــان را م ـــر پایم ـــن زی زمی
 بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال پـــای برخـــی پـــروژه هـــای تحقیقاتـــی 
ـــه در  ـــه کرمانشـــاه ک ـــده اســـت. شـــدت زلزل ـــان آم ـــه می و نظامـــی ب
ـــاس  ـــه احس ـــورهای منطق ـــر از کش ـــی دیگ ـــران و برخ ـــی از ای نیم
شـــد، بـــه حـــدی بـــود کـــه برخـــی صاحبنظـــران آن را بـــه ایـــن پـــروژه 
هـــا مرتبـــط دانســـتند. یکـــی از مشـــهورترین ایـــن پـــروژه هـــا، پـــروژه هارپ 
ـــا  ـــال ب ـــفر فع ـــه یونوس ـــوم ب ـــی موس ـــه پژوهش ـــن برنام ـــت. ای اس
فرکانـــس بـــاال  یـــا همـــان هـــارپ (HAARP)یـــک پـــروژه پژوهشـــی 
ــارٔه  ــش دربـ ــی و پژوهـ ــرای بررسـ ــال ۱۹۹۳ بـ ــه در سـ ــت کـ اسـ
ELF/ULF/VLF ـــی ـــواج رادیوی ـــتفاده از ام ـــا اس ـــفر ب ـــٔه یونوس الی

تأســـیس شده اســـت. ایـــن تأسیســـات مشـــترکًا توســـط نیـــروی 
هوایـــی آمریـــکا، نیـــروی دریایـــی آمریـــکا، دانشـــگاه آالســـکا در 
فیربنکـــس و نزدیـــک بـــه ۱۵ دانشـــگاه آمریکایـــی دیگـــر اداره و 

ــود.  می شـ ــتفاده  اسـ
ایـــن سیســـتم در حـــال 
حاضـــر از یـــک مجموعـــه 
آنتن هـــای مخصـــوص 
ـــن  ـــرج آنت ـــامل ۱۸۰ ب ش
آلومینیومـــی بـــه ارتفـــاع 
ــکیل  ــر تشـ ۲۳/۵۰ متـ

شـــده کـــه بـــر روی زمیـــن پهنـــاوری بـــه مســـاحت ۲۳٬۰۰۰ متـــر مربـــع در 
آالســـکا نصـــب شده اســـت.هارپ پـــروژه ای علمـــی اســـت و از طریـــق 
ـــن  ـــه دورتری ـــفر ک ـــی در یونوس ـــاد تغییرات ـــا ایج ـــمندان ب آن دانش
ــناخته ترین بخـــش جـــو زمیـــن اســـت امـــکان مطالعـــه  و ناشـ

   پـس
چـرا در یک سال گذشته  زلـــزل

بیرجنـــد امـــروز / حصـــان-  ســـاختمان هـــا و مجتمـــع هـــای شـــناخته شـــده ای 
ــی  ــا نمـ ــی هـ ــه خیلـ ــی کـ ــد زمانـ ــی داننـ ــه مـ ــه همـ ــود دارد کـ ــد وجـ در بیرجنـ
ـــر روی خـــط زلزلـــه و در مجـــاورت  دانســـتند، روی گســـل ســـاخته شـــد. شـــهر بیرجنـــد ب
ــوار  ــع در بلـ ــهر واقـ ــل در شمال شـ ــن گسـ ــرار دارد. مهم تریـ ــل های مختلـــف قـ گسـ
ـــه اش  ـــی،  پهن ـــای مهم ـــاز ه ـــاخت و س ـــه س ـــلی ک ـــت؛ گس ـــیرازی اس ـــهید صیادش ش
ـــت  ـــل موقعی ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــن های ـــر در زمی ـــز خط ـــروز خـــط قرم ـــد. دی ـــرده ان ـــر ک را پ
ـــه  ـــده گرفت ـــرد نادی ـــی ک ـــم پوش ـــا چش ـــد از آن ه ـــی ش ـــهری نم ـــاز ش ـــاص و ممت خ

ـــت. ـــت نیس ـــل پرداخ ـــی قاب ـــر اصول ـــور غی ـــن عب ـــه ای ـــروز هزین ـــد و ام ش
 اگـــر زلزلـــه ای رخ دهـــد کـــه بـــزرگای آن ایـــن موقعیـــت ممتـــاز را بـــه زیـــر آورد، 
ـــای  ـــارت ه ـــت ، خس ـــود نیس ـــر س ـــود دیگ ـــی ش ـــاکنان م ـــکان و س ـــد مال ـــه عای آنچ

جانـــی و مالـــی اســـت.
ـــر در  ـــر خط ـــاط  پ ـــا و نق ـــت  گســـل ه ـــه موقعی ـــی ک ـــی زمان ـــرایطی، یعن ـــن ش در چنی
برنامـــه ریـــزی شـــهری لحـــاظ  نشـــود و ســـاختمان ســـازی هـــا بـــدون برنامـــه ای 
ـــت  ـــی رعای ـــود حت ـــام ش ـــر انج ـــر خط ـــاط  پ ـــاره نق ـــی درب ـــر از دانش ـــخص و متاث مش
ـــد  ـــی آی ـــه کار نم ـــدان ب ـــا چن ـــازه ه ـــاخت س ـــا در س ـــی ه ـــاختمان و ایمن ـــررات س مق
ـــز  ـــه ری ـــوط ب ـــات مرب ـــتن اطالع ـــن بحـــث داش ـــی در ای ـــی اصول ـــه اقدام ـــن الزم بنابرای
ـــده طبیعـــی اســـت لیکـــن  ـــاران پدی ـــد ب ـــه مانن ـــه اســـت. زلزل ـــدی هـــای منطق ـــه بن پهن
ـــی از  ـــد. یک ـــی باش ـــی م ـــه طبیع ـــن حادث ـــک تری ـــی آن مهل ـــوع ناگهان ـــل وق ـــه دلی ب
ـــه  ـــد ب ـــی باش ـــهروندان م ـــی ش ـــن ایمن ـــهري تأمی ـــزي ش ـــه ری ـــی برنام ـــداف اصل اه
گونـــه اي کـــه ســـاکنان آن در زمـــان وقـــوع حـــوادث طبیعـــی، ماننـــد زلزلـــه داراي 
ـــاد  ـــه در صـــورت شـــدت زی ـــی اســـت ک ـــه حوادث ـــه از جمل ـــند. زلزل ـــر باش آرامـــش خاط
ـــن  ـــا و همچنی ـــاختمان ه ـــراي س ـــی و اج ـــی در طراح ـــول فن ـــت اص ـــدم رعای آن و ع
عـــدم توجـــه بـــه ســـاختگاه عـــالوه بـــر اثـــرات اولیـــه شـــامل خســـارت جانـــی و 
مالـــی داراي اثـــرات ثانویـــه مانند:آتـــش ســـوزي، لغـــزش زمیـــن و انســـداد راه هـــا 
ـــفانه  ـــران متأس ـــه درای ـــاي زلزل ـــی آماره ـــا بررس ـــد. ب ـــی باش ـــانی و... م ـــراي امدادرس ب
ـــل  ـــی در مقاب ـــراي ایمن ـــیم. ب ـــی باش ـــزرگ م ـــه اي ب ـــاهد زلزل ـــال ش ـــر ده س ـــًا ه تقریب
ـــداث  ـــل اح ـــی مح ـــد. اول: ایمن ـــی باش ـــم م ـــل مه ـــه دو عام ـــی از زلزل ـــرات ناش مخاط
ـــه  ـــات ریزپهن ـــه مطالع ـــاز ب ـــور نی ـــهرهاي کش ـــه ش ـــراي کلی ـــه ب ـــاختگاه ) ک ـــازه( س س
ـــی  ـــررات مل ـــن مق ـــا تدوی ـــه ب ـــه ک ـــر زلزل ـــازه دربراب ـــی س ـــد، دوم: ایمن ـــی باش ـــدي م بن
ـــی برداشـــته  و آییـــن نامـــه ۲۸۰۰ گام بســـیارموثر در ایمنـــی شـــهر و حفـــظ ســـرمایه مل
ـــه شـــهر ایمـــن ضمـــن رعایـــت اصـــول  ـــراي دســـتیابی ب ـــزي ب ـــه ری ـــذا دربرنام اســـت. ل
ـــدي  ـــه بن ـــز پهن ـــات ری ـــت مطالع ـــی بایس ـــاختمان م ـــراي س ـــی و اج ـــی در طراح فن
ـــا  ـــري ه ـــن کارب ـــع و تفصیلی،تعیی ـــاي جام ـــرح ه ـــه ط ـــردد. و تهی ـــام گ ـــرزه اي انج ل
ـــاس  ـــران و... براس ـــت بح ـــازي ومدیری ـــاوم س ـــاز، مق ـــاخت وس ـــط س ـــن ضواب ، تدوی

ـــود ـــدام ش ـــرزه اي اق ـــدي ل ـــه بن ـــات ریزپهن مطالع
ـــع  ـــا تاب ـــه تنه ـــي ن ـــازه هاي مهندس ـــر س ـــل از آن ب ـــارات حاص ـــن و خس ـــرزش زمي  ل
منبـــع لـــرزش و مســـير آن، بلكـــه تابـــع شـــرايط زيرســـطحي زمين شناســـي و نيـــز 
توپوگرافي ســـت كـــه تحـــت عنـــوان تأثيـــرات ســـاختگاه شـــناخته مي شـــود. ايـــن 
موضـــوع را مي تـــوان در زلزلـــه ي منجيـــل ـ رودبـــار و بـــم كـــه از رويدادهـــاي مهـــم 
ــراه  ــه همـ ــادي را بـ ــارات زيـ ــد و خسـ ــر بوده انـ ــه ي اخيـ ــران در دو دهـ ــرزه اي ايـ لـ
ـــود  ـــتند، نب ـــادي نداش ـــت زي ـــهرها جمعي ـــن ش ـــه اي ـــرد. گرچ ـــاهده ك ـــته اند، مش داش
ــد.  ــادي شـ ــي زيـ ــاني و فيزيكـ ــاي انسـ ــه باعـــث هزينه هـ مديريـــت ريســـك زلزلـ
ــدي  ــدي و ريزپهنه بنـ ــن پهنه بنـ ــر گرفتـ ــت در نظـ ــت، اهمیـ ــن دسـ ــي از ايـ حوادثـ
ـــه  ـــب نقش ـــا ترکي ـــد. ب ـــی کن ـــن م ـــهري را روش ـــزي ش ـــرزه اي در برنامه ري ـــارات ل خس
ـــل  ـــطح قاب ـــک س ـــرزه اي و ي ـــک ل ـــرات ژئوتکني ـــات مخاط ـــا جزئي ـــدي ب ـــه بن ي پهن
قبـــول بـــا جزئيـــات مخاطـــرات ژئوتکنيـــک لـــرزه اي و يـــک ســـطح قابـــل قبـــول 
ـــواردي  ـــردد. در م ـــي گ ـــم م ـــي فراه ـــاي مهم ـــه، راهنم ـــک ناحي ـــه ي ـــوط ب ريســـک مرب
کـــه ريســـک بـــاال باشـــد، بررســـي هـــاي ژئوتکنيکـــي بـــا جزئيـــات بيـــش تـــر الزم 
ـــا ارزيابـــي بهتـــري از مخاطـــرات انجـــام گيـــرد و در نهايـــت، اقدامـــات کاهـــش  اســـت ت
ـــود. ـــي ش ـــرا م ـــهري اج ـــعه ي ش ـــن و توس ـــتفاده از زمي ـــت اس ـــا محدودي ريســـک و ي

اگـــر نقشـــه هـــاي پهنـــه بنـــدي دقيـــق و داراي جزئيـــات بـــراي مخاطـــرات ژئوتکنيکـــي 
ـــازه  ـــه در س ـــي زلزل ـــري در راســـتاي ايمن ـــات مؤث ـــوان اقدام ـــي ت در دســـترس باشـــد، م
ــبي از ريســـک  ــوان ارزيابـــي مناسـ ــام داد. همچنيـــن مـــي تـ ــود انجـ ــاي موجـ هـ

ـــت آورد. ـــه دس ـــده ب ـــارات آين خس

سازه هاى روى گسل دربیرجند
 یادداشت  

 زلزلــه 3,9 ریشــترى دو شــب
بیرجنــد را مــى لرزانــد و هــراس
خانــه هایشــان دور مى کند، مس
ســاختمان هــاى درهــم تنیــده
و در خودروهایشــان بــه خیابــا

ــران اســت و  ــران، «ذات» زمیــن و فــالت ای ــه در ای  موضــوع زلزل
هیــچ زمانــى در هیــچ شــرایطى نباید غافــل از زلزلــه  باشــیمبه عالوه 
بــه غیــر از ایــران کشــورهاى عــراق، ترکیــه، افغانســتان، پاکســتان، 
آذربایجان، قزاقســتان، ازبکســتان، گرجســتان و ارمنســتان تحت تاثیر 
ــد ــرار دارن ــران ق ــالت ای ــرزه اى ف ــاى ل ــرزه اى پهنه ه ــرات ل تغیی



٥ حوادث شماره ۴۸سال دوم۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ ۲ ربیع االول   ۳۰۱۴۳۹ آبان ۱۳۹۶سه شنبه

در مـــورد آن را پیـــدا کـــرده و آن را بـــه صـــورت یـــک آزمایشـــگاه 
ــی  ــواج رادیویـ ــا امـ ــن کار را بـ ــارپ ایـ ــد. هـ ــی درمی آورنـ طبیعـ
ـــاال کـــه توســـط رادارهـــای خـــود منتشـــر می کنـــد انجـــام  فرکانـــس ب
ــی  بخشـ ــد.  می دهـ
در  ــواج  امـ ــن  ایـ از 
ــا ۳۵۰ ــاع ۱۰۰ تـ ارتفـ

ـــری از ســـطح  کیلومت
ـــده  ـــذب ش ـــن ج زمی
ــش  افزایـ ــث  باعـ و 
شـــتاب الکترون هـــا 
ـــن  ـــوند. ای ـــفر می ش ـــدن یونوس ـــرم ش ـــه گ ـــه و در نتیج در آن منطق
ـــی در  ـــایعات فراوان ـــا ش ـــود ب ـــاخت خ ـــل از س ـــی از قب ـــروژه حت پ
مـــورد هـــدف و کاربردهـــای آن گـــره خـــورده  اســـت. تئوری هـــای 
توطئـــه گوناگونـــی در مـــورد آن مطـــرح شـــده و از انتشـــار پرتوهـــای 

ــا کنتـــرل ذهـــن بـــه آن  مـــرگ تـ
ـــل  نســـبت داده شـــده اســـت. تکمی
ــول  طـ ــه  دهـ دو  ــدود  حـ ــارپ  هـ
دالر  ــون  میلیـ  ۲۵۰ و  ــیده  کشـ
هزینه هـــای ســـاخت و عملیاتـــی 

ــت. بوده اسـ آن 

هارپ منشأ مشکوك حوادث
برخـــی گمانـــه زنـــی هـــا حاکـــی 
ـــه  ـــروژه، ب ـــن پ ـــه ای ـــت ک از آن اس
اش،  ــه  مخفیانـ ــت  ماهیـ ــل  دلیـ
باعـــث تغییراتـــی در الیـــه هـــای 
ـــی  ـــدید م ـــای ش ـــه ه ـــن و زلزل زمی
شـــود. همیـــن امـــر باعـــث شـــده 
ـــلیمانیه  ـــه در س ـــال زلزل ـــه دنب ـــا ب ت
ــار  بـ ــران،  ایـ ــاه  و کرمانشـ ــراق  عـ
ــبت  ــاره نسـ ــایعاتی دربـ ــر شـ دیگـ
ایـــن زلزلـــه و پـــروژه هـــارپ مطـــرح 
ـــه  ـــایعات ب ـــن ش ـــد ای ـــود. هرچن ش

اثبـــات نرســـیده اســـت.
ــای  هـ ــبکه  شـ ــه  بـ ــری  سـ ــر  اگـ
اجتماعـــی بزنیـــد خواهیـــد دیـــد 
ــار  ــا و اخبـ ــس هـ ــه الی عکـ البـ
متاثـــر کننـــده از ایـــن زلزلـــه شـــایعه 
ای منتشـــر مـــی شـــود کـــه ایـــن 
ــارپ»  هـ ــروژه  «پـ ــا  بـ را  ــه  زلزلـ
ــروژه  پـ ــد!  داننـ ــی  مـ ــاط  ارتبـ در 
ــورهای  کشـ ــار  اختیـ در  ــه  کـ ای 
ــه  جملـ از  ــوژی  تکنولـ ــب  صاحـ
ـــی  ـــا ب ـــر دنی ـــر در سراس ـــالیان اخی ـــیه اســـت.طی س ـــکا و روس آمری
ـــه  ـــان، زلزل ـــد ســـیل، توف ـــی مانن ـــزرگ جـــوی و حوادث نظمی هـــای ب
ـــه تأثیـــرات گازهـــای  و فعالیت هـــای آتشفشـــانی همگـــی عمومـــًا ب
ــای قطبـــی  ــدن یخ هـ ــود. ذوب شـ ــه ای ربـــط داده می شـ گلخانـ
ـــدید در  ـــابقه و ش ـــی س ـــال ب ـــرمایی کام ـــی و س ـــای گرمای و دوره ه
ـــن  ـــره زمی ـــدن ک ـــرم ش ـــده گ ـــه پدی ـــز ب ـــن نی ـــف زمی ـــاط مختل نق
ـــی  ـــان و حت ـــی از متخصص ـــاد برخ ـــه اعتق ـــا ب ـــردد. ام ـــه می گ احال
ــد و  ــرفته در تولیـ ــای پیشـ ــای تکنولوژی هـ ــتمداران ردپـ سیاسـ
ـــال  ـــتعماری کام ـــی و اس ـــداف سیاس ـــا اه ـــوادث ب ـــن ح ـــت ای هدای
معلـــوم بـــوده و نشـــانه های فراوانـــی از دخالت هـــای بشـــری در 

ــود. می شـ ــده  دیـ آن 

پشت پرده خشکسالى ها
اتفاقـــات عجیـــب فراوانـــی در ســـال های اخیـــر روی داده اســـت کـــه 

بـــه بـــاور دانشـــمندان غیـــر از دخالـــت یـــک عامـــل الکترومغناطیســـی 
هدایـــت شـــونده چیـــز دیگـــری نمی توانـــد مســـبب آنهـــا باشـــد. 
بـــرای مثـــال خشکســـالی های بـــزرگ، آتـــش فشـــان ها، زلزله هـــا 
ــیل ها و  ــوع سـ ــر، وقـ ــال های اخیـ ــر سـ ــونامی های ویرانگـ و سـ
ـــو  ـــان گان ـــان و توف ـــا در نیواورلئ ـــان کاترین ـــر توف ـــی نظی ـــان های توف
در عمـــان، مـــرگ عجیـــب هـــزاران ماهـــی ســـاردین در ســـواحل 
ـــوئد،  ـــمان س ـــا از آس ـــوخته کالغ ه ـــای س ـــقوط جنازه ه ـــیلی، س ش
ـــزاران  ـــد ه ـــارش جس ـــزاس، ب ـــی در آرکان ـــزار ماه ـــا ه ـــرگ صده م
پرنـــده ســـیاه بـــال قرمـــز مـــرده در لوئیزانـــا و کنتاکـــی، مـــرگ دســـته 
ـــرگ  ـــکا، م ـــک» آمری ـــج «چزاپی ـــی در خلی ـــا ماه ـــی میلیون ه جمع
صدهـــا تـــن ماهـــی در ســـواحل برزیـــل و ده هـــا هـــزار خرچنـــگ 
ــج  ــوخته خلیـ ــای سـ ــا و دلفین هـ ــرگ ماهی هـ ــس، مـ در انگلیـ
ـــارس و مـــرگ دســـته جمعـــی نهنگ هـــا در اســـترالیا هیـــچ کـــدام  ف
ـــا  ـــر آزمایش ه ـــی رود در اث ـــال م ـــته و احتم ـــی نداش ـــت طبیع حال
ـــند. ـــونده روی داده باش ـــت ش ـــواج هدای ـــر ام ـــی در اث و حمله های

ــود  ــر می شـ ــی منتشـ ــای مفصلـ ــا گزارش هـ ــان امـ ــن میـ در ایـ
ــه  ــته و در نتیجـ ــی ندانسـ ــات را طبیعـ ــن اتفاقـ ــأ ایـ ــه منشـ کـ
ــرفته ای  ــای پیشـ ــتم ها و تکنولوژی هـ ــد سیسـ ــت هدفمنـ دخالـ
ــتناد  ــه اسـ ــه بـ ــی کـ ــد. تکنولو ژی هایـ ــارپ» می داننـ ــد «هـ ماننـ
ــد  می تواننـ ــا،  اوبامـ ــابق  سـ ــاور  مشـ ــکی،  برژینسـ ــای  گفته هـ
توانایی هـــای ملت هایـــی را کـــه آمریـــکا دشـــمن خـــود می دانـــد 
تضعیـــف کـــرده و آنهـــا را بـــه پذیـــرش سیاســـت های توســـعه طلبانـــه 

ـــد.  ـــور کن ـــی مجب آمریکای

فرشتگان هارپ را نمى نوازند
ــات  ــوده و اقدام ــی ب ــراد فراوان ــه اف ــورد توج ــون م ــا کن ــروژه ت ــن پ ای
افشــاگرانه  ای نیــز انجــام شــده اســت. از جملــه می تــوان بــه دکتــر «نیک 
بگیــش» یکــی از دو مولــف کتــاب «فرشــتگان ایــن هــارپ را 
ــه  ــه ای در روزنام ــه در ۱۹۹۷ طــی مقال ــرد ک ــد» اشــاره ک نمی نوازن
واشــنگتن پســت اشــاره می کنــد کــه ۴۰ درصــد بودجــه تجهیــزات 
نیــروی هوایــی آمریــکا مربــوط بــه پروژه هــای مخفــی اســت. ایــن 

نویســنده مدعــی شــد کــه ایــن پروژه هــا تــا جایــی امنیتــی هســتند 
کــه حتــی کنگــره آمریــکا نیــز از ابعــاد و زوایــای کامــل آن بــی خبــر 
ــه عنــوان یــک  ــه زوایــای پنهــان هــارپ ب اســت. در ایــن کتــاب ب
ــری و  ــای خب ــایت ه ــی س ــده اســت. در برخ ــه ش ــلحه پرداخت اس
رســانه هــای فضــای مجــازی چنیــن تحلیــل شــده اســت کــه عــده 
ــر ایــن باورنــد آمریــکا بــه صــورت مخفیانــه پــروژه هــارپ را  ای ب
ــی  ــم آب ــت خشکســالی و ک ــد و عل ــران اســتفاده مــی کن ــه ای علی
ــده نوظهــور ریزگردهــا و آلودگــی شــدید هــوا و … ریشــه در  و پدی
ــی  ــده زیســت محیط ــد پدی ــه چن ــی ب ــا نگاه ــه دارد. ب ــن قضی ای
مثــل خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه و کــم آب شــدن بســیاری از 
رودهــا مثــل زاینــده رود و … کــه در ده ســال گذشــته اتفــاق افتــاده 
ــن ســخن ممکــن اســت  ــه ای ــن نتیجــه مــی رســیم ک ــه ای ــد ب ان
بــی راه هــم نباشــد. چــرا کــه آمریــکا بــرای فشــار آوردن بــر دولــت 
ــت گذشــته  ــی در دول ــر اهرم ــم از ه ــران در دوران تحری ــت ای و مل
اســتفاده کــرد و فشــار اقتصــادی بخــش ظاهــری فشــار بــر ایــران 
بــود و فشــارهای زیســت محیطــی بخــش پنهــان و مهــم تــر ماجــرا 
بودنــد. در کشــاکش مذاکــرات ۱+۵ و توافــق اتمــی، دکتــر روحانــی 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــا توافــق اتمــی مشــکل آلودگــی هوا 

و کــم آبــی نیــز حــل خواهــد شــد. شــاید در شــرایط فعلــی بتــوان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه  ایــن ســخن چنــدان هــم بــی راه نبــوده 
است.کارشناســان امــا ایــن گفتــه هــا را علمــی نمــی داننــد. یــک 
زمیــن شــناس، مهنــدس زلزلــه شناســی و اســتاد دانشــگاه، دربــاره 
ــوص  ــارپ درخص ــی ه ــروژه مطالعات ــد: «پ ــارپ می گوی ــده ه پدی
مطالعــه اصــول فیزیکــی کنتــرل کننــده یونوســفر اســت کــه 
ــد.  ــز در آن مشــارکت دارن ــر نی ــد کشــور دیگ ــکا چن ــر آمری عــالوه ب
هــدف اصلــی ایــن پــروژه بهبــود ارتباطــات رادیویــی بــوده اســت 
اگرچــه ارتــش آمریــکا در ایــن پــروژه بدنبــال کنتــرل و نظــارت بــر 

ارتباطــات رادیویــی اســت.»
دکتــر حافظــی مقــدس می افزایــد: «مطــرح شــده کــه آمریــکا 
ســالح  نوعــی  دنبــال  بــه  ســتارگان  جنــگ  پــروژه  ادامــه  در 
ــی  ــازی بخش ــرده س ــا فش ــه ب ــت ک ــد اس ــی جدی الکترومغناطیس
ــس  ــا فرکان ــواج الکترومغناطیســی ب ــکاس آن ام ــفر و انع از یونس
ــه مناطــق مــورد نظــر در  ــد را ب ــاد دارن ــاال کــه قــدرت حرارتــی زی ب
ــت  ــی اس ــب فرضیه های ــن مطل ــد. ای ــن وارد کن ــره زمی ــطح ک س
کــه مشــخص نیســت قابلیــت اجرایــی داشــته باشــد» ایــن 
مهنــدس زلزلــه شناســی بــه ارتبــاط هــارپ و زلزلــه اشــاره می کنــد 
ــا  ــه ب ــاط زلزل ــه درخصــوص ارتب ــایعاتی ک ــأ ش ــد: «منش و می گوی
پــروژه هــارپ وجــود دارد شــاید از ایــن طریــق می باشــد کــه 
ــاالی  ــفر ب ــیع در اتمس ــرات وس ــا تغیی ــراه ب ــزرگ هم ــای ب زلزله ه
یونســفر  کــره  در  را  اغتشاشــاتی  و  می باشــند  منطقــه کانونــی 
ایجــاد می کننــد. تالش هایــی جهــت اســتفاده از ایــن پدیــده 
ــه  ــا اینک ــز در حــال انجــام اســت. ام ــه نی ــی زلزل ــرای پیــش بین ب
بــا هدایــت امــواج الکترومغناطیــس بتــوان در یــک منطقــه زلزلــه 
ایجــاد نمــود توجیــه علمــی نــدارد.» نظــرات مختلفــی مطــرح مــی 
ــن  ــا، زمی ــی نی ــی رحمان ــر محمدعل ــال، دکت ــوان مث ــه عن شــود. ب
شــناس و کارشــناس زلزلــه شناســی نیــز در تحلیــل موضــوع هــارپ 
می گویــد: «در وهلــه اول بایــد اشــاره کنــم کــه «هــارپ» پــروژه ای 
ــکا، روســیه،  ــه آمری ــان از جمل ــد کشــور جه اســت کــه توســط چن
ــناخت  ــز ش ــا نی ــدف آنه ــود و ه ــال می ش ــادا و… دنب ــن، کان ژاپ
الیــه آیونوســفر و مطالعــه آن اســت و 
در واقــع پــروژه هــارپ فقــط مختــص 
آمریــکا یــا یــک کشــور خاصــی نیســت، 
از طرفــی هــم ارتــش آمریــکا در بخــش 
نیروهــای دریایــی و هوایــی پــروژه 
ای را دربــاره جنــگ ســتارگان دنبــال 
ــه  ــن اســت ک ــد و هدفشــان ای می کنن
بتواننــد امــواج الکترومغناطیســی را 
بــر روی زمیــن برگرداننــد، کــه اگــر 
بتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد خواهنــد توانســت حــرارت زیــادی 
را در نقطــه ای از زمیــن ایجــاد کنند.»دکتــر رحمانــی نیــا در ادامــه 
تصریــح کــرد: «اگــر زلزلــه طبیعــی اتفــاق بیفتــد در الیــه یونوســفر 
ــده در  ــاد ش ــالالت ایج ــن اخت ــود و از ای ــاد می ش ــی ایج اختالالت
واقــع می تــوان وقــوع برخــی زلزله هــا را پیــش بینــی کــرد، از 
همیــن موضــوع آمریکاییــان بحــث هــارپ را پیــش کشــیده اند و 
در واقــع بــا ایــن اقــدام می خواهنــد اذهــان عمومــی مــردم جهــان 
ــخ  ــرداری کنند.»پاس ــره ب ــود از آن به ــع خ ــه نف ــب داده و ب را فری
ــد  ــه آنچــه کارشناســان مختلــف مــی گوین ــا توجــه ب ایــن ســوال ب
در هالــه ای از ابهــام مــی مانــد. برخــی از غیــر علمــی بــودن ایــن 
پدیــده گفتــه انــد و برخــی دیگــر از بعیــد نبــودن آن... اگــر لحظــه 
ای تصــور کنیــم چنیــن موضوعــی علمــی و واقعــی اســت چــه بــر 
ــا ســاکنان زمیــن درســیطره دانشــی  ســر زمیــن خواهــد آمــد؟ آی
شــوم قــرار گرفتــه انــد کــه مــی توانــد هــرگاه بخواهــد زمیــن زیــر 
پایشــان را بلرزانــد؟ آب را خشــک کنــد و امنیــت زیســت محیطــی 

ــرد؟ ــار بگی ــان را در اختی زمینی
ـــت را  ـــم، حقیق ـــری از عل ـــید و درک دیگ ـــد رس ـــده از راه خواه  آین

ـــرد.  ـــد ک ـــان خواه نمای

 لـرزه
لـــه  درایران دور مى زنـد؟

بیرجند امروز/ عمید
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــناخته ش ـــز ش ـــه خی ـــورهای زلزل ـــی از کش ـــوان یک ـــه عن ـــران ب ای
ـــرزش هـــای  ـــر ل ـــه دارد. در ۱۵ ســـال اخی ـــا زلزل ـــان را هـــم در رابطـــه ب بیشـــترین قربانی
ـــم کـــه  ـــه ب ـــده اســـت. از زلزل ـــران را لرزان ـــاد ای ـــا ریشـــترهای کـــم و زی مختلفـــی ب
ـــته  ـــر کش ـــزار نف ـــدود ۳۰ ه ـــال ۱۳۸۲ رخ داد و ح ـــتر در س ـــزرگای ۶/۵ ریش ـــا ب ب
داشـــت تـــا زلزلـــه مـــرداد مـــاه ســـال ۹۱ آذربایجـــان شـــرقی بـــا بـــزرگای ۶/۴ 
ـــته،  ـــر کش ـــد و ۳۰۶ نف ـــس را لرزان ـــان و هری ـــر، ورزق ـــای اه ـــتان ه ـــه شهرس ک
بیـــش از ۵ هـــزار نفـــر مجـــروح و تلفـــات جانـــی و خســـارات زیـــادی را بـــه 
دنبـــال داشـــت و چنـــدی پیـــش زلزلـــه ای کـــه کرمانشـــاه را لرزانـــد و ایـــران 

ـــرد. ـــدار ک را دغ
بـــر اســـاس آمـــار جمعیـــت شـــهرها در ســـال ۹۴، ۱۰ شـــهر جـــزو مهمتریـــن 
ــون  ــدود ۸/۹ میلیـ ــا حـ ــران بـ ــد. تهـ ــده انـ ــناخته شـ ــران شـ ــهرهای ایـ شـ
ـــا  ـــرج ب ـــون، ک ـــا ۲ میلی ـــان ب ـــون، اصفه ـــدود ۲/۹ میلی ـــا ح ـــهد ب ـــت، مش جمعی
حـــدود ۲ میلیـــون، تبریـــز بـــا ۱/۹ میلیـــون، شـــیراز بـــا  ۱/۸ میلیـــون، اهـــواز 
ـــه  ـــون و ارومی ـــا ۱/۱ میلی ـــاه ب ـــون، کرمانش ـــا ۱/۳ میلی ـــم ب ـــون، ق ـــا ۱/۴ میلی ب
ـــه  ـــران هســـتند. ب ـــن شـــهرهای ای ـــر جمعیـــت از مهمتری ـــزار نف ـــا حـــدود ۹۰۰ ه ب
ـــهر  ـــران در داخـــل ۱۰ ش ـــت ای ـــر از جمعی ـــون نف ـــدود ۱۵/۳ میلی ـــب ح ـــن ترتی ای
ـــدود  ـــه ح ـــود ک ـــی ش ـــرآورد م ـــر ب ـــرف دیگ ـــد. از ط ـــی کنن ـــی م ـــران زندگ اول ای
ـــن  ـــتند. بنابرای ـــاکن هس ـــهر اول س ـــن ۱۰ ش ـــیه همی ـــر در حاش ـــون نف ۹/۹ میلی
ـــهر اول  ـــن ۱۰ ش ـــه همی ـــل و حوم ـــر در داخ ـــون نف ـــر ۲۵ میلی ـــغ ب ـــی بال جمعیت
ایـــران زندگـــی مـــی کننـــد. نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه بـــر اســـاس نقشـــه 
ـــه در ایـــران در فهرســـت ۱۰ شـــهر اول، فقـــط شـــهر  پهنـــه بنـــدی خطـــر نســـبی زلزل
ـــن،  ـــرد. بنابرای ـــرار نمـــی گی ـــه ق ـــاالی زلزل اصفهـــان اســـت کـــه در رده خطـــر نســـبی ب
ـــت  ـــر از جمعی ـــون نف ـــدود ۲۲ میلی ـــه، ح ـــان و حوم ـــت اصفه ـــر جمعی ـــا کس ب
(حـــدود ۲۸ درصـــد) از جمعیـــت ایـــران در ســـال ۹۴ در پهنـــه خطـــر نســـبی 
ـــی  ـــی م ـــران زندگ ـــت ای ـــی و پرجمعی ـــهرهای اصل ـــه ش ـــل و حوم ـــاال و در داخ ب
ـــژه در  ـــه وی ـــران ب ـــه در ای ـــه ریســـک زلزل ـــد ک ـــی ده ـــار  نشـــان م ـــن آم ـــد. ای کنن
ـــاال  ـــر ب ـــالوه ب ـــه ع ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــور باالس ـــم کش ـــهرهای مه ـــورد ش م
ـــاد  ـــت زی ـــودن جمعی ـــرض ب ـــزان در مع ـــه می ـــه ب ـــا توج ـــر، ب ـــطح خط ـــودن س ب
و آســـیب پذیـــری بـــاال در شـــهر هـــای ایـــران، ریســـک زلزلـــه متاســـفانه در 

ـــت.  ـــران باالس ـــزرگ ای ـــهرهای ب ش
ـــا  ـــن ۴ ت ـــزرگای بی ـــا ب ـــه ب ـــدود ۲۰۰ زلزل ـــاالنه ح ـــط س ـــور متوس ـــه ط ـــران ب در ای
ـــه ۲  ـــر ده ـــا ۷ و در ه ـــزرگای ۶ ت ـــا ب ـــه ب ـــا ۶، ۲ زلزل ـــزرگای ۵ ت ـــا ب ـــه ب ۵، ۲۰ زلزل
ـــه  ـــود. زلزل ـــی ش ـــت م ـــت و ثب ـــار اس ـــورد انتظ ـــش از ۷ م ـــزرگای بی ـــا ب ـــه ب زلزل
ـــه  ـــرا ک ـــود، چ ـــی ش ـــت نم ـــب ثب ـــور مرت ـــه ط ـــوز ب ـــر از ۴ هن ـــزرگای کمت ـــا ب ب
ـــداد  ـــر تع ـــت از نظ ـــی یکنواخ ـــداد و چگال ـــا تع ـــگاری ب ـــرزه ن ـــبکه ل پوشـــش ش
ایســـتگاه یکســـان در همـــه پهنـــه هـــای مســـاحتی و جغرافیایـــی در کشـــور 
هنـــوز وجـــود نـــدارد. ولـــی مـــی تـــوان حـــدس زد کـــه حـــدود ۲ هـــزار زلزلـــه 
ـــه  ـــته ب ـــه گذش ـــه در ده ـــد، ک ـــران رخ ده ـــن ۳ و ۴ در ای ـــزرگای بی ـــا ب ـــاالنه ب س
ـــی  ـــدود نیم ـــگاری ح ـــرزه ن ـــبکه ل ـــل ش ـــش کام ـــص در پوش ـــن نق ـــل همی دلی
ـــورد  ـــزار م ـــک ه ـــدود ی ـــاالنه ح ـــا س ـــزار ی ـــدود ۱۰ ه ـــی ح ـــا یعن از کل رخداده
از ایـــن رویدادهـــای کوچـــک ثبـــت و گـــزارش شـــده انـــد. بـــا ایـــن حســـاب 
ـــران رخ  ـــه ای ـــر در پهن ـــا بزرگت ـــزرگای ۳ ی ـــا ب ـــه ب ـــدود ۶ زلزل ـــه ح ـــت ک ـــد گف بای

ـــد. ـــی ده م
ـــال  ـــون گســـل هـــای فع ـــرزه در پیرام ـــن ل ـــاک از نظـــر رخـــداد زمی مناطـــق خطرن
ایـــران هســـتند. ایـــن گســـل هـــا بیشـــتر در نواحـــی مـــرز بیـــن کـــوه هـــا و 
ـــه داغ،  ـــرس، کپ ـــرز، زاگ ـــی الب ـــد. در نواح ـــه ان ـــرار گرفت ـــران ق ـــای ای ـــت ه دش
ایـــران مرکـــزی، حاشـــیه هـــای کویـــر مرکـــزی ایـــران، آذربایجـــان، لـــوت و 
ـــرد. ـــاهده ک ـــوان مش ـــی ت ـــران را  م ـــال ای ـــای فع ـــل ه ـــن گس ـــران مهمتری مک

ـــد بیشـــتر در معـــرض  شـــهرهایی کـــه در نزدیکـــی ایـــن گســـل هـــا واقـــع شـــده ان
ـــهد  ـــران ، مش ـــون ته ـــور چ ـــت کش ـــهرهای پرجمعی ـــژه ش ـــه وی ـــتند ب ـــر هس خط
ـــه را در  ـــر زلزل ـــزان خط ـــه می ـــی ک ـــند. در نقشـــه های ـــه باش ـــورد توج ـــد م و ... بای
اســـتان هـــای مختلـــف مشـــخص کـــرده اســـت بیشـــتر نواحـــی خراســـان جنوبـــی 
ـــه خیـــز کشـــور  در منطقـــه قرمـــز قـــرار گرفتـــه و ایـــن اســـتان هـــم از مناطـــق زلزل

ـــود.  ـــی ش ـــوب م محس

 پارازیت 

 بعــد از زمیــن لــرزه کرمانشــاه، 
س تکــرار کرمانشــاه مــردم را از 
ســکن مهرنشــینان گروه گــروه از 
 شــمال شــهر خــارج مــى شــوند 
ن هــاى شــهر پنــاه مــى آورنــد

اتفاقــات عجیــب فراوانــى در ســال هاى اخیــر روى داده اســت کــه 
بــه بــاور دانشــمندان غیــر از دخالــت یــک عامــل الکترومغناطیســى 
ــد،  ــا باش ــبب آنه ــد مس ــرى نمى توان ــز دیگ ــونده چی ــت ش هدای
ــات  ــن اتفاق ــا ای ــه منش ــود ک ــر مى ش ــى منتش ــاى مفصل گزارش ه
را طبیعــى ندانســته و در نتیجــه دخالــت هدفمنــد سیســتم ها 
مى داننــد «هــارپ»  ماننــد  اى  پیشــرفته  تکنولوژى هــاى  و 

    کلیشه /کدام شهرها بیشتر مى لرزند؟
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حوادث

ــی  ــان مـ ــده نشـ ــام شـ ــات انجـ ــی- تحقیقـ ــروز / صالحـ ــد امـ بیرجنـ
ـــد  ـــزی در بیرجن ـــی و مغ ـــای قلب ـــکته ه ـــه س ـــال ب ـــد ابت ـــه رون ـــد ک ده
ــت  ــت، مدیریـ ــه اسـ ــه روز افزایـــش یافتـ ــا ۹۵ روز بـ ــال ۷۳ تـ از سـ
ایـــن نتیجـــه نگـــران کننـــده امکانـــات، تجهیـــزات و دســـتور کار مـــی 
خواهـــد. محققـــان و پزشـــکان مطـــرح قلـــب اســـتان تمهیداتـــی 
اندیشـــیده انـــد و از دوســـال قبـــل بـــرای موافقـــت بـــا ایجـــاد مرکـــز 
ــاال  ــد. حـ ــرده انـ ــالش کـ ــد تـ ــتان بیرجنـ ــب در بیمارسـ ــی قلـ بازتوانـ
معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد از 
نهایـــی شـــدن پـــی گیـــری هـــا خبـــر مـــی هـــد. « راه انـــدازی مرکـــز 
بازتوانـــی قلـــب در بیمارســـتان ولـــی عصـــر بیرجنـــد دو ســـال قبـــل 
مصـــوب شـــد و درشـــرایط فعلـــی  بـــا تغییـــرات انجـــام شـــده، ایـــن 

مرکـــز در بیمارســـتان رازی راه انـــدازی مـــی شـــود»

یکـــی از مســـائلی کـــه در ایـــران بـــرای بیمـــاران قلبـــی اهمیـــت داده 
نمی شـــود، بازتوانـــی اســـت کـــه می توانـــد بـــه بازگشـــت آنهـــا بـــه 

جامعـــه کمـــک شـــایانی نمایـــد. 
بازتوانى، الزم و ضرورى

پزشـــکان درخصـــوص اهمیـــت بازتوانـــی در بیمـــاران تاکیدهـــای 
ـــی در بیمـــاران قلبـــی ان هـــم در شـــرایطی کـــه  ـــد« بازتوان بســـیاری دارن
ـــائل  ـــی از مس ـــود، یک ـــت داده می ش ـــه آن اهمی ـــر ب ـــا کمت ـــور م در کش
بســـیار مهمـــی اســـت کـــه پـــس از حمـــالت قلبـــی می توانـــد کمـــک 
کننـــده باشـــد. بیماری هـــای عـــروق کرونـــر قلبـــی یکـــی از عوامـــل 
ــوب  ــکی محسـ ــای پزشـ ــام بیماری هـ ــن تمـ ــنده در بیـ ــیار کشـ بسـ
می شـــود و اگـــر بیمـــار پـــس از حمـــالت قلبـــی زنـــده بمانـــد، بـــه 

ــدید  ــیار شـ ــای بسـ ــی و ناتوانایی هـ ــال آن حمـــالت از کارافتادگـ دنبـ
ــدد. ــوع می پیونـ ــه وقـ ــرای وی بـ بـ

در ایـــن بـــاره ضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران 
مـــی گویـــد: بـــرای اینکـــه بیمـــار پـــس از نجـــات از حمـــالت قلبـــی 
ــی  ــی و جراحـ ــد آنژیوگرافـ ــده ماننـ ــام شـ ــی انجـ ــات درمانـ و اقدامـ
قلـــب بـــاز ســـریعتر بتوانـــد بـــه فعالیت هـــای روزمـــره بازگـــردد، 
بایـــد بازتوانـــی بـــرای بیمـــاران انجـــام شـــود. عالـــم زاده بـــا اشـــاره 
ــرک  ــدون تحـ ــتری بـ ــان بیشـ ــدت زمـ ــار مـ ــه بیمـ ــه هرچـ ــه اینکـ بـ
ــا  ــول بـ ــای معمـ ــه و فعالیت هـ ــه جامعـ ــت بـ ــد، بازگشـ ــی بمانـ باقـ
ـــت در  ـــر اس ـــرد: بهت ـــان ک ـــت، بی ـــد گرف ـــورت خواه ـــتری ص ـــر بیش تأخی

زمانـــی کـــه بیمـــاران در بیمارســـتان بســـتری هســـتند، بازتوانـــی بـــا 
فعالیت هـــای ســـبک تر شـــروع شـــود و جلســـات بعـــدی را پـــس از 
ترخیـــص از بیمارســـتان بـــا فعالیت هـــای ســـنگین تر ادامـــه دهنـــد. 

دنیاى بهتربعد بازتوانى
بـــه عـــالوه اینکـــه بازتوانـــی تنهـــا محـــدود بـــه ســـکته های قلبـــی 
ــم  ــایی های قلبـــی هـ ــر نارسـ ــا نظیـ ــیاری از بیماری هـ نیســـت و بسـ
بـــه بازتوانـــی نیـــاز دارنـــد و ازآن ســـود زیـــادی مـــی برنـــد و یقینـــا 

بـــه دنبـــال بازتوانـــی عملکـــرد روزمـــره بهتـــری 
ـــی و  ـــی، روان ـــاس روح ـــت و احس ـــد داش خواهن
فیزیکـــی مناســـبتری برخـــوردار خواهنـــد بـــود. 
تمـــام کاردیولوژیســـت های دنیـــا بـــه بازتوانـــی 
ــئله  اهمیـــت می دهنـــد و بایـــد بـــه ایـــن مسـ
بســـیار  وضعیـــت  بیمـــاران  شـــودتا  توجـــه 
ـــند. ـــته باش ـــی داش ـــالت قلب ـــد از حم ـــری بع بهت

ـــد  ـــاره رون ـــات درب ـــه تحقیق ـــه نتیج ـــه ب ـــا توج ب
افزایشـــی ســـکته هـــای قلبـــی در خراســـان 
ـــن  ـــر ای ـــریع ت ـــه س ـــر چ ـــدازی ه ـــی، راه ان جنوب

ــدازی  ــند راه انـ ــرورت دارد. وزارت بهداشـــت، سـ ــز در بیرجنـــد ضـ مرکـ
مراکـــز جامـــع توانبخشـــی تدویـــن کـــرده اســـت و مســـئوالن حـــوزه 

بهداشـــت و درمـــان خـــود بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده انـــد کـــه وجـــود 
ـــی  ـــرای بیماران ـــاران اســـت. توانبخشـــی ب ـــدی بیم ـــاز ج ـــز نی ـــن مراک ای
کـــه دچـــار ســـکته قلبـــی و مغـــزی شـــده انـــد، گفتار درمانـــی و 
توانبخشـــی عارضه هایـــی کـــه پـــس از برخـــی جراحی هـــا بـــروز 
می کنـــد از جملـــه خدمـــات توانبخشـــی اســـت کـــه بـــرای مـــردم در 

ایـــن ســـند دیـــده شـــده اســـت . 
آغاز راه درخراسان جنوبى  

ــد  ــکی بیرجنـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــاوری دانشـ ــات و فنـ ــاون تحقیقـ معـ
مهمتریـــن عامـــل بـــرای مقابلـــه بـــا  ایـــن مشـــکل را پیشـــگیری از 
ــاری هـــای قلبـــی و عروقـــی مـــی دانـــد کـــه راه ایـــن مقابلـــه  بیمـ
هـــم افزایـــش مصـــرف ســـبزیجات تـــازه و میـــوه، مصـــرف حبوبـــات 

و لبنیـــات فـــراوان اســـت. دکتـــر کاظمـــی بـــر
ــاری ــگیری از بیمـ ــدازی کلینیـــک پیشـ راه انـ
هـــای قلبـــی و عروقـــی در بیرجنـــد هـــم
ـــق ـــد .« طب ـــی ده ـــز م ـــری نی ـــد دارد و خب تاکی
ــن کلینیـــک در ــده ایـ ــه شـ ــات گرفتـ تصمیمـ
بیمارســـتان رازی بیرجنـــد راه انـــدازی مـــی
ـــه انجـــام انژیوگرافـــی در ـــا اشـــاره ب شـــود.» او ب
ـــدت ـــن م ـــد: در ای ـــی گوی ـــال ۸۷م ـــتان از س اس
ـــتان ـــی در اس ـــورد انژیوگراف ـــزار م ـــش از ۹ ه بی
ــزار نفـــر نیـــز عمـــل انجـــام و بـــرای یـــک هـ
قلـــب بـــاز انجـــام شـــده اســـت. بـــر اســـاس آمـــار ســـازمان جهانـــی
ـــاری ـــال ۲۰۴۰ بیم ـــا س ـــر ت ـــرگ و می ـــل م ـــن عام ـــایع تری ـــت ش بهداش
ـــا ـــرطان ه ـــه در رأس آن س ـــود ک ـــد ب ـــر خواهن ـــای غیرواگی ه

قـــرار دارد. 
نخستین عامل مرگ در استان 

ـــتین ـــی ، نخس ـــی و عروق ـــای قلب ـــاری ه ـــی  بیم ـــر کاظم دکت
ـــی ـــالم م ـــی اع ـــان جنوب ـــت در خراس ـــر اس ـــرگ و می ـــل م عام
ـــرد. ـــی ب ـــام م ـــا ن ـــرطان ه ـــات و س ـــد آن از تصادف ـــد و بع کن
ــی و ــای قلبـ ــاری هـ ــرطان، بیمـ ــت، سـ ــه او دیابـ ــه گفتـ بـ
ـــد ـــدود ۸۰ درص ـــن ح ـــوی و مزم ـــای ری ـــاری ه ـــی و بیم عروق
ـــه خـــود ـــر را ب ـــر واگی ـــر ناشـــی از بیمـــاری هـــای غی عوامـــل مـــرگ و می
ـــم ـــا رژی ـــار ی ه ـــن بیم ـــه ای ـــال ب ـــل ابت ـــه دلی ـــد ک ـــاص داده ان اختص
ـــا ـــی ب ـــت. کاظم ـــی اس ـــم فعالیت ـــکل و ک ـــیگار، ال ـــالم، س ـــی ناس غذای
اشـــاره بـــه تدویـــن طـــرح پیشـــگیری از بیمـــاری هـــای غیـــر واگیـــر
ـــک ـــده نزدی ـــرح در این ـــن ط ـــدن ای ـــی ش ـــال ۹۴ از اجرای ـــران در س در ای
در اســـتان خبـــر مـــی دهد.بـــر اســـاس ایـــن طـــرح بایـــد تـــا ســـال
ـــد.او ـــدا کن ـــور کاهـــش پی ـــد در کش ـــای زودرس ۲۵ درص ـــرگ ه ۱۴۰۴ م
ـــرح ـــاس ط ـــر اس ـــه  ب ـــد اینک ـــی کن ـــرح م ـــم ط ـــر را ه ـــای دیگ ـــد ه بای
ـــه ـــردم ب ـــد م ـــد۵۰ درص ـــر بای ـــر واگی ـــای غی ـــاری ه ـــگیری از بیم پیش
ــردم ــد مـ ــاری هـــای قلبـــی و ۸۰ درصـ داروهـــای پیشـــگیری از بیمـ
ـــه درمـــان هـــای اساســـی قلـــب و عـــروق را داشـــته باشـــند. دسترســـی ب

نتایـــج پژوهشـــی کـــه درمجلـــه هـــای اروپایـــی تغذیـــه بـــه چـــاپ 
رســـیده اســـت نشـــان می دهـــد هـــر چـــه میـــزان دریافـــت منیزیـــم 
بیشـــتر باشـــد خطـــر مرگ ومیـــر ناشـــی از بیماری هـــای قلبـــی 
ــک  ــم یـ ــود. منیزیـ ــر می شـ ــز کمتـ ــی نیـ ــاران قلبـ ــی در بیمـ عروقـ
مـــاده ی معدنـــی ضـــروری بـــرای بـــدن اســـت کـــه در بیشـــتر 
ـــارخون  ـــی فش ـــاده ی معدن ـــن م ـــرکت دارد.ای ـــی ش ـــای آنزیم واکنش ه
را کاهـــش می دهـــد. منیزیـــم یـــک مـــاده ی معدنـــی ضـــروری بـــرای 
ـــن  ـــرکت دارد.ای ـــی ش ـــای آنزیم ـــتر واکنش ه ـــه در بیش ـــت ک ـــدن اس ب

مـــاده ی معدنـــی فشـــارخون را کاهـــش
می دهـــد و نقـــش موثـــری در پیشـــگیری از بیماری هـــای قلبـــی 
ــه  ــد کـ ــر می دانیـ ــان بهتـ ــا می کند.خودتـ ــارخون ایفـ ــی و فشـ عروقـ
بیمـــاری فشـــارخون یکـــی از عوامـــل ابتـــال بـــه بیماری هـــای قلبـــی 
ـــام  ـــال انج ـــا ۸۰ س ـــرد ۵۵ ت ـــش روی ۷۲۱۶ زن و م ـــن پژوه ـــت. ای اس
ـــای  ـــگیرانه ی رژیم ه ـــرات پیش ـــتند اث ـــد داش ـــت.محققان قص ـــده اس ش
مرگ ومیـــر  و  قلبـــی  بیماری هـــای  روی  را  مدیترانـــه ای  غذایـــی 
ناشـــی از آن بررســـی کنند.شـــرکت کننده ها بایـــد رژیـــم مدیترانـــه ای 

(بـــا مصـــرف آجیـــل و روغـــن زیتـــون) 
ــا اینکـــه چربـــی کمتـــر  می داشـــتند و یـ
چهـــار  طـــول  در  می کردنـــد.  مصـــرف 

ســـالی کـــه ایـــن پژوهـــش بـــه طـــول انجامیـــد حـــدود ۲۷۷ مـــورد 
ــن  ــزی و همچنیـ ــی و مغـ ــکته ی قلبـ ــی، سـ ــی عروقـ ــاری قلبـ بیمـ

۳۲۳ مـــورد فـــوت مشـــاهده شـــد.۸۱ مـــورد بـــه دلیـــل بیماری هـــای 
ــود را از  ــان خـ ــرطان جـ ــل سـ ــه دلیـ ــورد بـ ــی و ۱۳۰ مـ ــی عروقـ قلبـ
ـــدن  ـــرای ب ـــروری ب ـــی ض ـــاده ی معدن ـــک م ـــم ی ـــد. منیزی ـــت دادن دس
اســـت کـــه در بیشـــتر واکنش هـــای آنزیمـــی شـــرکت دارد.ایـــن 
ــارخون را کاهـــش می دهـــد و نقـــش موثـــری  ــاده ی معدنـــی فشـ مـ
در پیشـــگیری از بیماری هـــای قلبـــی عروقـــی و فشـــارخون ایفـــا 
ـــای  ـــرکت کننده ه ـــوم ش ـــک س ـــد ی ـــاهده کردن ـــان مش ـــد. محقق می کن
ـــد  ـــد ۳۴ درص ـــرده بودن ـــادی مصـــرف ک ـــم زی ـــه منیزی ـــن پژوهـــش ک ای

کمتـــر از بقیـــه فـــوت کردنـــد. 
ـــرده  ـــت ک ـــتری دریاف ـــم بیش ـــه منیزی ـــی ک ـــاران قلب ـــن در بیم همچنی
بودنـــد میـــزان مرگ ومیـــر ۵۹ درصـــد کمتـــر گـــزارش شـــد.این افـــراد 
ــود را از دســـت  ــان خـ ــرطان جـ ــر از سـ ــد کمتـ ــزان ۳۷ درصـ ــه میـ بـ

دادنـــد.
محققـــان بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اند کـــه بیـــن مصـــرف منیزیـــم 
ســـرطان  عروقـــی،  قلبـــی  بیماری هـــای  از  ناشـــی  مرگ ومیـــر  و 
ــر چـــه دریافـــت  ــود دارد و هـ ــر ارتبـــاط زیـــادی وجـ و عوامـــل دیگـ
ایـــن مـــاده ی معدنـــی از طریـــق مـــواد غذایـــی بیشـــتر باشـــد قلـــب 

ــود. ــر می شـ ــی تـ ــی طوالنـ ــاران قلبـ ــر بیمـ ــو عمـ ــالم تر بودهـ سـ
ــل،  ــبز، غـــالت کامـ ــبزیجات سـ ــتر سـ ــرای دریافـــت منیزیـــم بیشـ بـ

میوه هـــای تـــازه و خشـــک و بـــه ویـــژه شـــکالت ســـیاه را دریابیـــد.
ـــه ـــان الزم اســـت ک ـــرم از وزنت ـــر کیلوگ ـــرای ه ـــید ب ـــته باش ـــه داش توج
روزانـــه ۶ میلی گـــرم منیزیـــم دریافـــت کنیـــد. بـــه عـــالوه همـــه مـــا
ـــن ـــدن و همچنی ـــرای ب ـــبزیجات ب ـــوه و س ـــوردن می ـــه خ ـــم ک ـــی دانی م
ـــا اســـتفاده از یـــک رژیـــم قلـــب مفیـــد اســـت، امـــا مـــی دانســـتید کـــه ب
ـــی در ـــاری قلب ـــه باعثبیم ـــی را ک ـــد ژن های ـــی توانی ـــالم م ـــی س غذای
شـــما مـــی شـــوند را از بـــدن تـــان بیـــرون کنیـــد؟ ایـــن مســـئله در
ـــدق ـــز ص ـــد نی ـــده ان ـــی ش ـــه قلب ـــار حمل ـــار دچ ـــک ب ـــانیکه ب ـــورد کس م
مـــی کنـــد؛ افرادیکـــه از رژیـــم غذایـــی ســـالم مشـــتمل بـــر میـــوه و
ســـبزیجات اســـتفاده مـــی کننـــد بـــه طـــور تقریبـــی ۵ ســـال بیشـــتر
ـــس ـــد. پ ـــر میکنن ـــد عم ـــبی ندارن ـــی مناس ـــم غذای ـــه رژی ـــی ک از دیگران
ـــی ـــج م ـــی رن ـــاری قلب ـــی از بیم ـــور ژنتیک ـــه ط ـــانیکه ب ـــر اســـت کس بهت
ـــور ـــه ط ـــت ، ب ـــی اس ـــی ارث ـــاری قلب ـــان بیم ـــواده ش ـــا در خان ـــد ی برن

مرتـــب از میـــوه و ســـبزیجات تـــازه اســـتفاده کننـــد.
همچنیـــن، محققـــان نیوزیلنـــدی دریافتنـــد افـــراد بزرگســـال مبتـــال
بـــه اســـترس روانـــی مـــداوم نظیـــر افســـردگی و اضطـــراب، حـــدود
ــاری قلبـــی و ــتر در معـــرض مـــرگ ناشـــی از بیمـ ــر بیشـ ــار برابـ چهـ
حـــدود ســـه برابـــر بیشـــتر در معـــرض مـــرگ ناشـــی از هـــر علتـــی در

مقایســـه بـــا افـــراد بـــدون اســـترس هســـتند. 

قلب ها به زودى منظم مى زنند
راه اندازى مرکز بازتوانى قلب در بیمارستان بزرگ بیرجند نهایى شد

تپش

هشدار

ـــان  ـــه درم ـــدی در زمین ـــث جدی ـــب، مبح ـــی قل ـــوان بخش ت
ــا  ــی هـ ــرای خیلـ ــوز بـ ــه هنـ ــت کـ ــی اسـ ــاران قلبـ بیمـ
ــای  ــز فاکتورهـ ــه، ریـ ــن برنامـ ــت. در ایـ ــناخته اسـ ناشـ
ـــه بیمـــار  ـــا ب ـــرل آنه ـــه بیمـــاری قلبـــی و نحـــوه کنت ابتـــال ب
ــب، یـــک  ــوان بخشـــی قلـ ــود. تـ ــوزش داده مـــی شـ آمـ
برنامـــه گروهـــی بـــرای افـــراد مبتـــال بـــه بیمـــاری هـــای 
ـــه  ـــرادی ک ـــد، اف ـــده ان ـــب ش ـــی قل ـــه جراح ـــت ک ـــی اس قلب
ـــی کـــه اســـتنت در عـــروق  ـــد، بیماران ـــرده ان ســـکته قلبـــی ک
ــه مبتـــال  ــده اســـت، بیمارانـــی کـ ــته شـ ــا کار گذاشـ آنهـ
ـــه  ـــی ک ـــن بیماران ـــتند و همچنی ـــی هس ـــایی قلب ـــه نارس ب

پیونـــد قلـــب شـــده انـــد.
ـــم  ـــی ه ـــاران قلب ـــت و بیم ـــک تروماس ـــی ی ـــاری قلب بیم
از نظـــر جســـمی و هـــم از نظـــر روحـــی و روانـــی دچـــار 
ـــود  ـــی خ ـــوارد کارآی ـــیاری از م ـــوند و در بس ـــی ش آســـیب م

ـــد.   ـــی دهن ـــت م را از دس
از طرفـــی ایـــن بیمـــاران دچـــار اســـترس مـــی شـــوند. در 
برنامـــه بازتوانـــی قلـــب، ریـــز فاکتورهـــای قلبـــی و عواملـــی 
کـــه باعـــث ایجـــاد بیمـــاری قلبـــی مـــی شـــود، کنتـــرل 
ـــا  ـــن فاکتوره ـــه ای ـــرد ک ـــی گی ـــاد م ـــار ی ـــود و بیم ـــی ش م
ـــرای کنتـــرل ایـــن  ـــه بعـــد ب چـــه عواملـــی اســـت و از ایـــن ب
فاکتورهـــا بایـــد چگونـــه رفتـــار کنـــد.در ایـــن برنامـــه، رژیـــم 
ــه  ــوی تغذیـ ــالح الگـ ــی اصـ ــح و چگونگـ ــی صحیـ غذایـ
ـــای  ـــاوره ه ـــام مش ـــا انج ـــه و ب ـــان تغذی ـــط کارشناس توس

ـــود. ـــی ش ـــوزش داده م ـــار آم ـــه بیم ـــف ب مختل
ــای  ــاری هـ ــه بیمـ ــال بـ ــل ابتـ ــه عوامـ ــترس از جملـ اسـ
مختلـــف اســـت. از ایـــن رو در برنامـــه بازتوانـــی، بیمـــار 
ـــه  ـــد ک ـــی بین ـــوزش م ـــروه روان شناســـی آم ـــر گ تحـــت نظ
ـــی  ـــد. در بازتوان ـــرل کن ـــه اســـترس هـــای خـــود را کنت چگون
قلـــب، توانایـــی بیمـــار از نظـــر جســـمی افزایـــش پیـــدا مـــی 
کنـــد و گـــروه بازتوانـــی از پزشـــک قلـــب، پزشـــک تـــوان 
بخشـــی، کارشـــناس پرســـتاری، کارشـــناس تغذیـــه، روان 
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــکیل م ـــی تش ـــددکاران اجتماع ـــناس و م ش
همگـــی ایـــن افـــراد بـــه متخصـــص قلـــب کمـــک مـــی 
ـــزی  ـــه ری ـــار پای ـــرای بیم ـــی ب ـــه اصول ـــک برنام ـــا ی ـــد ت کنن

ـــردد. ـــال بازگ ـــی فع ـــک زندگ ـــه ی ـــار ب ـــود و بیم ش
ــه  ــه بـ ــر ۲۴ جلسـ ــورهای دیگـ ــی در کشـ ــه بازتوانـ برنامـ
ـــن  ـــفانه ای ـــا متأس ـــت. ام ـــه اس ـــا ۵ روز در هفت ـــدت ۳ ت م
ـــداد کمـــی از  ـــا بســـیار محـــدود و در تع ـــه در کشـــور م برنام
مراکـــز اســـتان هـــا در حـــال اجراســـت. برنامـــه بازتوانـــی 
ـــالدی در کشـــورهای پیشـــرفته  ـــز از ســـال ۱۹۶۰ می ـــب نی قل

ـــود.  ـــی ش ـــرا م اج
ـــد  ـــالش ان ـــته در ت ـــن رش ـــز متخصصـــان ای ـــون نی ـــم اکن ه
بـــرای کاهـــش هزینـــه هـــای بیمـــار، برنامـــه بازتوانـــی 
قلـــب را بـــدون مانیتورینـــگ قلبـــی انجـــام دهنـــد و 
ـــرای برخـــی  ـــوارد ضـــروری ب ـــا در م ـــی تنه مانیتورینـــگ قلب
ـــالش  ـــروزه ت ـــن، ام ـــر ای ـــالوه ب ـــود. ع ـــام ش ـــاران انج بیم
ـــی  ـــاران قلب ـــا بیم ـــود ت ـــم ش ـــه ای فراه ـــود زمین ـــی ش م
ـــد  ـــزل انجـــام دهن ـــب را در من ـــی قل ـــه بازتوان ـــد برنام بتوانن
ـــند.  ـــته باش ـــتان نداش ـــه بیمارس ـــه ب ـــه مراجع ـــازی ب و نی
ـــی را  ـــس بیماران ـــه نف ـــاد  ب ـــب، اعتم ـــی قل ـــه بازتوان برنام
کـــه جراحـــی قلـــب داشـــته انـــد، بازمـــی گردانـــد و آنهـــا 
ـــای روز  ـــت ه ـــالم فعالی ـــرد س ـــک ف ـــد ی ـــد مانن ـــی توانن م

ـــد. ـــاز کنن ـــود را آغ ـــره خ م

اهمیت باز توانى قلب

ــالت  ــات از حم ــس از نج ــار پ ــه بیم ــراى اینک ب
ــد  ــده مانن ــام ش ــى انج ــات درمان ــى و اقدام قلب
آنژیوگرافــى و جراحــى قلــب بــاز ســریعتر 
بتوانــد بــه فعالیت هــاى روزمــره بازگــردد، 
بایــد بازتوانــى بــراى بیمــاران انجــام شــود

مســئوالن حــوزه بهداشــت و درمــان خــود بــه ایــن نتیجه 
ــى و توانبخشــى  ــد کــه وجــود مراکــز بازتوان رســیده ان
نیــاز جــدى بیمــاران اســت. توانبخشــى بــراى بیمارانــى 
ــند  ــد در س ــده ان ــزى ش ــى و مغ ــکته قلب ــار س ــه دچ ک
راه انــدازى مراکــز جامــع توانبخشــى دیــده شــده اســت

بخـوانند قلبـى  بیـماران 



٧ حوادث شماره ۴۸سال دوم۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ ۲ ربیع االول   ۳۰۱۴۳۹ آبان ۱۳۹۶سه شنبه

بیرجند امروز- محمودآبادی 
نفـــس تاغزارهـــا گرفتـــه اســـت، بـــه هـــر گوشـــه بیابـــان کـــه 
ــر  ــا را پـ ــفید تاغزارهـ ــد شپشـــک هـــای سـ نگاهـــت مـــی رسـ
کـــرده انـــد. برخـــی از ایـــن تاغزارهـــا عمرشـــان بـــه ۴۰ ســـال 
مـــی رســـد، اســـتوارهایی کـــه طـــی ۴۰ ســـال اخیـــر در مقابـــل 
فرســـایش بـــادی همچـــون ســـپرهای نامرئـــی ایســـتادند، 
تـــا مبـــادا زاییـــده شـــوم بیابـــان بزرگتـــر شـــود. حـــاال قربانـــی 

ــران  ــد و بحـ ــده انـ ــالی شـ ــده خشکسـ ــرطان خزنـ سـ
ــان  ــی خراسـ ــع طبیعـ ــای منابـ ــه هـ ــفید در عرصـ سـ

ــد.   ــم زده انـ جنوبـــی را رقـ

روزهاى شوم
ســـال ۹۳ بـــود کـــه حبیـــب ا... شـــریفی، مدیـــر کل 
ـــطح  ـــتان، س ـــزداری اس ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــت مناب وق
ـــتان  ـــفید اس ـــت شپشـــک س ـــه آف ـــوده ب ـــای آل تاغزاره
ــن  ــت: از ایـ ــرد و گفـ ــوان کـ ــار عنـ ــزار هکتـ را ۸۰ هـ

ســـطح، ۳۹ هـــزار هکتـــار وضـــع بحرانـــی دارد.
او مهمتریـــن نقـــش ایـــن تاغزارهـــا را بـــه روشـــنی 
متذکـــر شـــد و تاکیـــد کـــرد بـــا ایـــن اوضـــاع 
ـــری  ـــا در جلوگی ـــه تاغزاره ـــد ک ـــا بدانی ـــالی ه خشکس
ـــت  ـــا اهمی ـــیار ب ـــادی بس ـــایش ب ـــی و فرس از بیابانزای
هســـتند. البتـــه او در همـــان ســـال بـــه ایـــن نکتـــه 
نیـــز اشـــاره کـــرد کـــه رفـــع آفـــت شپشـــک ســـفید 
در تاغزارهـــای سربیشـــه، خوســـف و نهبنـــدان در 
اولویـــت فعالیـــت هـــای ایـــن اداره کل قـــرار گرفتـــه 
ـــردن  ـــن ب ـــرای از بی ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــت. او ب اس
ایـــن آفـــت در زمیـــن هـــای بحرانـــی مبتـــال بـــه آن، 
بـــه ۵۰ میلیـــارد تومـــان نیـــاز اســـت، گفـــت: قـــرار 
اســـت هفتـــه آینـــده در تهـــران بـــرای حـــل مشـــکل 

ـــه  ـــن ک ـــود. ای ـــزار ش ـــتی برگ ـــی، نشس ـــان جنوب ـــای خراس تاغزاره
حـــاال بعـــد از گذشـــت ۳ ســـال چـــه خروجـــی از آن نشســـت 
ـــریفی را  ـــه ش ـــن جمل ـــا ای ـــم ام ـــی دانی ـــده را نم ـــت آم ـــه دس ب
فرامـــوش نمـــی کنیـــم کـــه گفتـــه بـــود: «اگـــر آفـــت شپشـــک 
ـــرود، زحمـــات ۲۰ ـــن ن ـــی از بی ســـفید تاغزارهـــای خراســـان جنوب

تـــا ۴۰ ســـاله بیابانزدایـــی در ایـــن اســـتان از بیـــن مـــی رود و 
زمیـــن هـــا دوبـــاره بیابانـــی مـــی شـــود.»

حـــال طـــی ســـه ســـال گذشـــته مســـاحت عرصـــه هـــای 
ـــه  ـــه گفت ـــفانه ب ـــده و متاس ـــزوده ش ـــر اف ـــار دیگ ـــار ۵ هکت گرفت
کارشناســـان منابـــع طبیعـــی اســـتان ایـــن آفـــت همچنـــان در 

حـــال ازدیـــاد اســـت. 

آفت شپشک سفید چیست؟
آفـــت شپشـــک ســـفید بـــا تغذیـــه از تـــاغ، آن را ضعیـــف و در 
ـــی و  ـــع طبیع ـــر کل مناب ـــد. مدی ـــی کن ـــاه را خشـــک م ـــت گی نهای
آبخیـــز داری خراســـان جنوبی  دربـــاره ایـــن آفـــت بـــه بیرجنـــد 
ــته  ــواع راسـ ــی از انـ ــک یکـ ــت شپشـ ــد: آفـ ــی گویـ ــروز مـ امـ
ــکیدگی  ــه باعـــث خشـ ــا "ســـن ها" اســـت کـ ــاالن" یـ ــم بـ "نیـ
بوته هـــای تـــاغ چندیـــن ســـاله در اســـتان شـــده اســـت. 
علیرضـــا نصرآبـــادی بـــا بیـــان اینکـــه تـــاغ بـــه عنـــوان یـــک 
ـــای  ـــی از گونه ه ـــت یک ـــی رطوب ـــه خشـــکی و کم ـــاوم ب ـــه مق گون
ـــد:  ـــی افزای ـــت،  م ـــتان اس ـــی در اس ـــم در بیابان زدای ـــی و مه اصل
ـــی  ـــادی از مناطـــق بیابان ـــد ســـال گذشـــته ســـطح زی  در  طـــول چن
ــد  ــا حـ ــادی تـ ــایش بـ ــا و فرسـ ــه، احیـ ــا ایـــن گونـ ــتان بـ اسـ
ـــی  ـــای طبیع ـــاحت تاغزاره ـــت. او مس ـــده اس ـــرل ش ـــادی کنت زی
و دســـت کاشـــت اســـتان را ۸۹۳ هـــزار و۶۳۸ هکتـــار اعـــالم 

کـــرد. و ادامـــه مـــی دهـــد: از ایـــن ســـطح ۲۴۱ هـــزار و ۹۹۸
ـــای  ـــزو تاغزاره ـــی ج ـــت و مابق ـــت کاش ـــا، دس ـــار از تاغزاره هکت
ــد:  ــی کنـ ــد مـ ــود. او تاکیـ ــوب می شـ ــتان محسـ ــی اسـ طبیعـ
ــال های  ــار در سـ ــرد و غبـ ــادی و کنتـــرل گـ ــار فرســـایش بـ مهـ
جـــاری بـــه عنـــوان یـــک مبحـــث مهـــم و اساســـی در ســـطح 
ــگرف و  ــش شـ ــا نقـ ــده و تاغزارهـ ــرح شـ ــوری مطـ کالن کشـ
ــد و حفاظـــت و حمایـــت از  ــوع دارنـ بی بدیلـــی در ایـــن موضـ

ایـــن گونـــه یـــک وظیفـــه مهـــم و اساســـی اســـت. مدیـــر کل 
منابـــع طبیعـــی و آبخیـــز داری خراســـان جنوبی  دربـــاره نحـــوه 
زیـــان ایـــن آفـــت بـــه تـــاغ هـــا مـــی گویـــد: ایـــن حشـــره در 
ــتفاده  ــاه اسـ ــیره گیـ ــم از شـ ــروج از تخـ ــا پـــس از خـ تاغزارهـ
ـــاه و در نهایـــت باعـــث خشـــک  ـــوان گی ـــرده و باعـــث کاهـــش ت ک
شـــدن آن مـــی شـــود. البتـــه نبایـــد ایـــن نکتـــه را فرامـــوش 
ـــی  ـــروی تقویت ـــون نی ـــز همچ ـــالی نی ـــه معضـــل خشکس ـــم ک کنی

بـــرای رشـــد ایـــن آفـــت مؤثـــر بـــوده اســـت.

حالت فوق بحرانى 
نصرآبـــادی آمـــاری کـــه ســـه ســـال قبـــل دربـــاره ایـــن آفـــت 
ـــد: امـــروز  ـــود را امســـال ایـــن طـــور اعـــالم مـــی کن اعـــالم شـــده ب
ـــن آفـــت  ـــر ای ـــار از تاغزارهـــای اســـتان تحـــت تاثی ـــزار هکت ۸۵ ه
ــار از آن در حالـــت فـــوق بحرانـــی  ــده کـــه ۳۵ هکتـ شـــوم شـ
اســـت.هرچند دالیـــل احتمالـــی شـــیوع شپشـــک ســـفید تـــاغ، 
ـــی،  ـــرایط محیط ـــی، ش ـــرایط اقلیم ـــر ش ـــه تغیی ـــوان ب ـــی ت را م
تراکـــم زیـــاد پایـــه در هکتـــار و زادآوری بیـــش از حـــد، عـــدم 
ـــت  ـــی و مدیری ـــق بیابان ـــای مناط ـــه ای در احی ـــوع گون ـــرای تن اج
ـــرد  ـــالم ک ـــا اع ـــدار در تاغزاه ـــده و پای ـــزی ش ـــه ری ـــدن برنام نش
ــارات  ــه اعتبـ ــد کـ ــادآور شـ ــز یـ ــه را نیـ ــن نکتـ ــد ایـ ــا بایـ امـ
ـــان  ـــر چن ـــای اخی ـــال ه ـــی در س ـــان جنوب ـــی خراس ـــع طبیع مناب
ـــرای  ـــی ب ـــر درمان ـــه فک ـــد ب ـــدا بای ـــه ابت ـــت ک ـــوده اس ـــت زده ب آف
تخصیـــص و افزایـــش اعتبـــارات ایـــن حـــوزه شـــد. بـــه گفتـــه 
ــفید  ــران سـ ــم از بحـ ــن حجـ ــا ایـ ــارزه بـ ــرای مبـ ــادی بـ نصرآبـ
۵۵ میلیـــارد تومـــان نیـــاز اســـت. البتـــه ایـــن موضـــوع را نیـــز 
ـــد  ـــی کن ـــر م ـــوی ت ـــت را ق ـــارزه آف ـــف مب ـــود ضع ـــی ش ـــر م متذک

ـــه  ـــت ک ـــوم اس ـــور معل ـــن ط ـــار ای ـــاس آم ـــر اس ـــه ب ـــی ک ـــا جای ت
ـــون هـــر ســـال  ـــی ۱۳۹۲ تاکن شپشـــک ســـفید از ســـال شـــیوع یعن
ـــار  ـــزار هکت ـــری ۲۰ ه ـــه از درگی ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــده اس ـــر ش ۲ براب
ـــر کل  ـــت. مدی ـــیده اس ـــار رس ـــزار هکت ـــش از ۸۲۰ ه ـــه بی ـــون ب اکن
منابـــع طبیعـــی و آبخیـــز داری خراســـان جنوبی  بـــا اشـــاره بـــه 
لیســـت مناطـــق آلـــوده و خســـارت دیـــده اســـتان در اثـــر آفـــت 
ــتان  ــون شهرسـ ــال ۹۲ تاکنـ ــد: از سـ ــی گویـ ــاغ، مـ شپشـــک تـ

ـــد  ـــرویه، بیرجن ـــان، بش ـــات، درمی ـــدان، قاین ـــه، نهبن ـــای سربیش ه
ـــارت  ـــت خس ـــن آف ـــه ای ـــس  از حمل ـــتان طب ـــای شهرس و تاغزاره
دیـــده اســـت. او بـــا توجـــه بـــه واقـــع شـــدن اســـتان بیـــن دو 
ـــتان  ـــمان اس ـــرای آس ـــی را ب ـــای خوب ـــزی روزه ـــوت و مرک ـــر ل کوی
ـــد  ـــت بای ـــن آف ـــا ای ـــارزه ب ـــه مب ـــرا ک ـــد چ ـــی کن ـــی نم ـــش بین پی
ـــم  ـــال رق ـــه هرس ـــال آنک ـــود. ح ـــام ش ـــتری انج ـــرعت بیش ـــا س ب
ـــص  ـــا تخصی ـــود ام ـــی ش ـــالم م ـــر اع ـــن ام ـــرای ای ـــی ب ـــای خوب ه
ـــد از  ـــه بع ـــی ک ـــن آفت ـــد. مهمتری ـــر نمـــی ده ـــرایط را تغیی ـــا ش ه
پروانـــه بذرخـــوار تـــاغ تاکنـــون از روی ایـــن گیـــاه جمـــع آوری 
acanthococcus sp Hom: ـــاغ ـــده اســـت شپشـــک ســـفید ت گردی

Eriococcidae مـــی باشـــد. وجـــود ایـــن حشـــره بـــرای اولیـــن 
ــا انبوهـــی  ــبزوار بـ ــاغ کاری هـــای سـ ــال ۱۳۶۳ در تـ ــار در سـ بـ
ـــام  ـــای انج ـــع آوری ه ـــات و جم ـــرز شـــد. طـــی مطالع ـــیار مح بس
شـــده تـــا بـــه حـــال ســـه گونـــه مختلـــف شپشـــک از ردیـــف 
Homoptera در مناطـــق تـــاغ کاری هـــای دســـت کاشـــت و 
ـــه  ـــوط ب ـــه ترتیـــب مرب ـــه ب تاغزارهـــای طبیعـــی مشـــخص شـــده ک
ـــواده هـــای Coccidae و Eriococcdae مـــی باشـــند. حشـــره  خان
ــگ  ــت، رنـ ــکل اسـ ــی شـ ــته و بیضـ ــی برجسـ ــاده دارای بدنـ مـ
عمومـــی زیتونـــی کمرنـــگ، پاهـــا و خرطـــوم قهـــوه ای رنـــگ و 
ـــو  ـــک م ـــه ی ـــا ب ـــه در انته ـــر ک ـــن ت ـــوه ای روش ـــا قه ـــاخک ه ش
ـــک  ـــورت ی ـــه ص ـــک و ب ـــیار کوچ ـــم بس ـــوند. چش ـــی ش ـــم م خت
نقطـــه ســـیاهرنگ دیـــده مـــی شـــود. حشـــره پـــس از ترشـــح 
ـــی  ـــرای تخـــم گـــذاری رنـــگ ارغوان ـــاده شـــدن ب کیســـه تخـــم و آم
ـــذاری  ـــان دوره تخمگ ـــره در پای ـــه و باالخ ـــود گرفت ـــه خ ـــف ب کثی
ـــه  ـــای کیس ـــه در انته ـــده ک ـــه چرکی ـــک قطع ـــورت ی ـــه ص ـــدن ب ب
تخـــم مشـــاهده مـــی شـــود، در مـــی آیـــد .حشـــرات نـــر دارای یـــک 

جفـــت بـــال ســـفیدرنگ ذوزنقـــه ای شـــکل شـــفاف کـــه تمـــام 
ـــی و  ـــدد رگ طول ـــه دو ع ـــز ب ـــاند و مجه ـــی پوش ـــدن را م ـــطح ب س
ـــدن  ـــال ناصـــاف و چیـــن خـــورده و ب مـــورب مـــی باشـــد، اســـت. ب
قهـــوه ای و در انتهـــا بـــه ســـه زائـــده کـــه وســـطی آن دســـتگاه 
تناســـلی حشـــره مـــی باشـــد مجهـــز اســـت. پاهـــا بلنـــد و در پنجـــه 
ـــازک خمیـــده ختـــم مـــی گـــردد. ســـطح پاهـــا از  ـــه یـــک ناخـــن ن ب
ـــد و  ـــا بلن ـــد پوشـــیده شـــده اســـت. شـــاخک ه ـــار مانن ـــای خ موه
ـــای  ـــای آن از موه ـــبیحی شـــکل و ســـطح مفصـــل ه تس
خارماننـــد پوشـــیده شـــده و قطعـــات دهـــان از بیـــن 
رفتـــه و بـــال هـــای عقبـــی بـــه صـــورت یـــک قطعـــه 
کوجـــک درآمـــده اســـت. تخـــم ایـــن حشـــره زرد کمرنـــگ 
و بـــراق و بیضـــی شـــکل مـــی باشـــد، بـــه طـــوری کـــه 
ـــر  ـــا ۰/۳ میلیمت ـــا ۰/۵ و عـــرض آن ۰/۲ ت طـــول آن ۰/۴ ت
ـــگ  ـــیده و زرد رن ـــی کش ـــوره دارای بدن ـــه پ ـــد ک ـــی باش م
ـــروج  ـــس از خ ـــا پ ـــوره ه ـــیاه و پ ـــا س ـــم ه ـــت. چش اس
ـــای  ـــه ج ـــن ک ـــس از ای ـــی پ ـــوده ول ـــرک ب ـــم متح از تخ
ـــه  ـــد ک ـــدا نمودن ـــاغ پی ـــای ت ـــاخه ه ـــبی را روی ش مناس
ـــور دســـته جمعـــی  ـــه ط ـــه و ب ـــرار گرفت ـــت ق ـــور ثاب ـــه ط ب
ـــا شـــکاف  ـــا و ی ـــرگ ه ـــراف ب ـــر و در اط ـــار یکدیگ و در کن
شـــاخه هـــا تـــا شـــهریور کـــه حشـــرات نـــر و مـــاده را 

ـــد. ـــی برن ـــر م ـــه س ـــد ب ـــی کنن ـــد م تولی
ـــکاری در  ـــای وســـیع تاغ ـــت ه ـــه فعالی ـــه اینک باتوجـــه ب
ـــق  ـــظ مناط ـــون حف ـــددی چ ـــی متع ـــرات جانب ـــور ثم کش
مســـکونی و منابـــع ارزشـــمند اقتصـــادی، پایـــداری 
ـــق  ـــن را درمناط ـــیب کرب ـــاورزی و ترس ـــد کش ـــام تولی نظ
ــرت  ــع از مهاجـ ــال مانـ ــته و عمـ ــی داشـ ــی در پـ بیابانـ
ـــا و توســـعه پوشـــش گیاهـــی، امـــکان  روســـتائیان و احی
ـــک  ـــادل اکولوژی ـــاد تع ـــوع زیســـتی و ایج حفاظـــت از تن

ـــت. ـــده اس ـــم ش فراه
ــع طبیعـــی ناشـــی از  ــه منابـ ــه عرصـ ــارت وارده بـ ــزان خسـ میـ
ـــه تعـــداد درختچـــه دســـت کاشـــت  ـــا توجـــه ب ـــه آفـــت ب آلودگـــی ب
ـــن  ـــت، س ـــداری و مراقب ـــه کاشـــت و نگه ـــامل هزین ـــی ش و طبیع
درختچـــه تـــاغ و هزینـــه هـــای کنتـــرل آفـــت شپشـــک ســـفید تـــاغ 
ـــع طبیعـــی  ـــر کل مناب ـــه مدی ـــه گفت ـــل محاســـبه مـــی باشـــد. ب قاب
و آبخیـــز داری خراســـان جنوبـــی بـــا توجـــه بـــه بررســـی هایـــی کـــه 
ـــون و ۶۰۰ ـــارد و ۵۲۱ میلی ـــل انجـــام شـــده، یـــک میلی دو ســـال قب

ـــاغ  ـــرل شپشـــک ســـفید ت ـــه اجـــرای طـــرح کنت ـــان هزین هـــزار توم
ـــع طبیعـــی و  ـــان اداره کل مناب در اســـتان اســـت. رئیـــس اداره بیاب
ـــز مســـاحت تاغزارهـــای طبیعـــی  ـــی نی ـــزداری خراســـان جنوب آبخی
ـــوان مـــی  ـــار عن و دســـت کاشـــت اســـتان را ۸۹۳ هـــزار و ۶۳۰ هکت
ـــای  ـــار از تاغزاره ـــزار و ۹۹۸ هکت ـــطح ۲۴۱ ه ـــن س ـــه از ای ـــد ک کن
ــتان  ــی اسـ ــای طبیعـ ــزو تاغزارهـ ــی جـ ــت و مابقـ ــت کاشـ دسـ
ـــه شـــیوع  ـــا توجـــه ب ـــه یوســـفی ، ب ـــه گفت محســـوب مـــی شـــود. ب
ایـــن آفـــت در تاغزارهـــای شهرســـتانهای نهبنـــدان، سربیشـــه و 
بشـــرویه در ســـال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عملیـــات مکانیکـــی و شـــیمیایی 
ـــه منظـــور کنتـــرل ایـــن آفـــت از همـــان ســـال هـــا در دســـتور کار  ب
ـــع طبیعـــی  ـــان اداره کل مناب ـــرار گرفتـــه اســـت. رئیـــس اداره بیاب ق
ـــال  ـــد: از س ـــادآور ش ـــن ی ـــی همچنی ـــان جنوب ـــزداری خراس و آبخی
۵۵ و ۵۶ اولیـــن تـــاغ زارهـــای دســـت کاشـــت اســـتان کاشـــته 
شـــده و االن حـــدود ۴۰ ســـالی اســـت کـــه ایـــن تاغزارهـــا بـــه 
منظـــور جلوگیـــری از حرکـــت شـــن هـــای روان و تثبیـــت آن، 
ـــی  ـــان زای ـــار و بیاب ـــردو غب ـــری آب، کاهـــش گ ـــوذ پذی افزایـــش نف
ـــاله  ـــتان ۵ س ـــفید در اس ـــران س ـــک بح ـــت. این ـــده اس ـــته ش کاش
شـــده اســـت. صدایـــی نجـــوا کنـــان مـــی گویـــد یـــک بحـــران 

ـــت.  ـــی در راه اس ـــت محیط زیس

بحران سفید در خراسان جنوبى
بیرجند امروز- عمید 

ـــده  ـــی ش ـــای گیاه ـــات و بیماری ه ـــش آف ـــالی موجـــب افزای ـــم و خشکس ـــر اقلی تغیی
ـــرد. ـــه ک ـــا مقابل ـــا آن ه ـــد ب ـــد بای ـــوم جدی ـــون وعل ـــا اســـتفاده از فن ـــه ب اســـت ک

ـــد  ـــده ان ـــالم کردن ـــده اع ـــام ش ـــات انج ـــج مطالع ـــاس نتای ـــر اس ـــور ب ـــگران کش پژوهش
ـــرایط  ـــه ش ـــت، بلک ـــالی دوره ای نیس ـــی از خشکس ـــور ناش ـــر کش ـــالی اخی ـــه خشکس ک
ـــود یافتنـــی نیســـت و  ناشـــی از خشکســـالی باعـــث تغییراتـــی عمیقـــی شـــده کـــه بهب
بایـــد شـــرایط جدیـــد را پذیرفـــت و راهکاهـــا بـــرای حفـــظ گیاهـــان را تغییـــر داد .حفـــظ 
گیاهـــان و محصـــوالت کشـــاورزی از گزنـــد آفـــات از برنامه هـــای مهـــم موسســـه 
ـــد  ـــی و تولی ـــت غذای ـــن امنی ـــن تامی ـــاه پزشـــکی کشـــور اســـت. همچنی ـــات گی تحقیق
غـــذای ســـالم بـــر مبنـــای شـــناخت زیســـت بـــوم هـــا، رعایـــت تنـــوع زیســـتی، 
ـــای  ـــا از برنامه ه ـــودن آنه ـــر ژنتیکـــی و اقتصـــادی ب ـــرداری از ذخای ـــره ب ـــداری و به نگه

ـــت. ـــت دار اس اولوی
ـــل  ـــد، ورود عوام ـــای تولی ـــه عرصـــه ه ـــعه بی روی ـــطه توس ـــه واس ـــی ب ـــرات اقلیم تغیی
قرنطینـــه ای بـــه داخـــل کشـــور، مصـــرف بی رویـــه آفـــت کش هـــای شـــیمیایی از 
عوامـــل تاثیرگـــذار بـــر افزایـــش آفـــات و خشکســـالی ها اســـت و امـــروز برخـــی از 
عوامـــل خســـارت زا کـــه در شـــرایط عـــادی در درجـــه دوم یـــا ســـوم اهمیـــت اقتصـــادی 
ـــوان  ـــه عن ـــده و ب ـــر ش ـــوه ظاه ـــای انب ـــه و در جمعیت ه ـــور یافت ـــکان ظه ـــتند ام هس
ــی  ــه گیاهـ ــی در عرصـ ــارت های فراوانـ ــبب خسـ ــور سـ ــا نوظهـ ــی یـ ــات طغیانـ آفـ
ــو و  ــان مـ ــردو، زوال درختـ ــژه گـ ــه ویـ ــر بـ ــان مثمـ ــراط در درختـ ــوند.کرم خـ می شـ

ـــت. ـــات اس ـــن آف ـــه ای ـــالت از جمل ـــی در غ ـــتة خطای ـــرز ارش ـــف ه ـــان عل طغی
برنامـــه تحقیقـــات گیـــاه پزشـــکی شـــامل محصـــوالت گنـــدم، جـــو، برنـــج، ذرت، چغنـــدر 
قنـــد، حبوبـــات، پنبـــه ، ســـیب زمینـــی، پیـــاز، ســـبزی، گوجـــه فرنگـــی، جالیـــز، زعفـــران، 
ـــادام  ـــر، پســـته و ب ـــار، انجی ـــون، ان ـــا، زیت ـــوی، خرم ـــات، کی ـــردو، مرکب ســـیب، انگـــور، گ
ـــرای حفـــظ ایـــن گیاهـــان  ـــه ایـــن تحقیقـــات راهکاهایـــی ب ـــا توجـــه ب مـــی شـــود کـــه ب
ـــوه ، پســـیل  ـــای می ـــی آید.مگس ه ـــه دســـت م ـــد زیســـت محیطـــی ب ـــرایط جدی در ش
مرکبـــات، کـــرم خـــراط گـــردو، ســـفیدبالک هـــا و زنجـــره خرمـــا و بیماری هـــای جـــاروک 
ـــوام  ـــه عن ـــا ب ـــرگ خرم ـــکیدگی ب ـــو و خش ـــات، زوال م ـــبز مرکب ـــوه س ـــرش، می لیموت
ـــاغ هـــای  ع و ب ـــزار ـــه م ـــد و ب ـــر آورده ان ـــی کشـــور ســـر ب ـــن آفت هـــای طغیان ـــم تری مه
ـــواردی  ـــه م ـــم از جمل ـــات ه ـــا آف ـــه ب ـــوه مقابل ـــد. نح ـــرده ان ـــارت وارد ک ـــیاری خس بس
ـــد  ـــالی بای ـــی ناشـــی از خشکس ـــد زیســـت محیط ـــرایط جدی ـــرش ش ـــه در پذی اســـت ک

ـــورد توجـــه باشـــد.  م
ــور و  ــات نوظهـ ــات آفـ ــردی، تحقیقـ ــوالت راهبـ ــکی محصـ ــاه پزشـ ــات گیـ تحقیقـ
طغیانـــی، معرفـــی عوامـــل امیدبخـــش کنتـــرل بیولوژیـــک، تحقیقـــات خســـارت 
ـــی آن از  ـــرای بالندگ ـــان ب ـــش بنی ـــرکت های دان ـــه ش ـــی ب ـــش فن ـــپردن دان ـــات و س آف

اهـــداف مهـــم وراهکارهـــا درایـــن راستاســـت.
ـــای  ـــون و روش ه ـــا فن ـــاورزان ب ـــود و کش ـــی ش ـــد علم ـــاورزی بای ـــرایط کش ـــن ش در ای
ـــه و  ـــان یافت ـــنتی پای ـــاورزی س ـــتی دوران کش ـــه راس ـــر ب ـــد. دیگ ـــنایی یابن ـــد آش جدی
ـــدی از  ـــره من ـــرای به ـــو ب ـــای ن ـــن و روش ه ـــای نوی ـــتفاده از ابزاره ـــز اس ـــاره ای ج چ
ـــرات روی آوردن  ـــن مخاط ـــا راه کاهـــش ای ـــوزه نیســـت. تنه ـــن ح ـــر در ای ـــرد بهت عملک
ـــالع  ـــاوم و اط ـــام مق ـــی ارق ـــه، جایگزین ـــی از جمل ـــاورزی علم ـــه کش ـــردارن ب ـــره ب به

ـــت. ـــات اس ـــا آف ـــازره ب ـــوع مب ـــورد  ن ـــاورزان در م ـــه کش ـــع ب ـــه موق ـــانی ب رس
اینکـــه کشـــاورزان هـــر آفتـــی را بشناســـند و بـــرای ازبیـــن بـــردن آن از روش هـــای 

ـــیاری دارد. ـــت بس ـــد اهمی ـــتفاده کنن ـــت اس ـــان آف ـــذف هم ـــژه ح وی
ـــده بحران هـــای محیطـــی  ـــی، زایی ـــال آفـــت تاغزارهـــا ی خراســـان جنوب ـــوان مث ـــه عن ب
ـــه درســـتی و  ـــد ب ـــت بای ـــن آف ـــردن آی ـــن ب و ناشـــی از خشکســـالی اســـت و روش ازبی
ـــا   ـــی ب ـــع و اصول ـــه موق ـــر ب ـــال اگ ـــوان مث ـــه عن ـــود . ب ـــام ش ـــخصی انج ـــان مش در زم
ـــای  ـــتان ه ـــادام شهرس ـــردو و ب ـــای گ ـــاغ ه ـــان ب ـــه ج ـــی ب ـــه  زمان ـــوار ک ـــت چوبخ آف
ـــر  ـــاغ هـــای کشـــاورزان کمت ـــه ب ـــه مـــی شـــد خســـارت هـــا ب ـــود مقابل ـــاده ب اســـتان افت
ـــرای  ـــدی کـــه خشکســـالی رقـــم زده اســـت، راهکارهـــا ب ـــود. بنابرایـــن در شـــرایط جدی ب
ـــن  ـــکالت در ای ـــا و مش ـــش ه ـــه چال ـــه هم ـــی ب ـــگاه علم ـــاورزی، ن ـــدن کش ـــده مان زن
بخـــش اســـت. دیگـــر زمـــان آزمـــون و خطـــا پایـــان یافتـــه و خطـــر نابـــودی ایـــن 

ـــد. ـــی کن ـــد م بخـــش را تهدی

خشکسالى و آفت
 نگاه
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مداخلــه رئیــس جمهــور روســیهوالدیمیر پوتیــن در 
ــال شــرایط را  ــی ســوریه در ســال ۲۰۱۵ کام ــگ داخل جن
تغییــر داد. بــه لطــف نیــروی هوایــی روســیه، تبلیغــات 
و دیگــر کمــک هــا از جملــه مشــاوران نظامــی روســیه 
و نیروهــای نیابتــی روســیه توانســت بشــار اســد را در 
ــب  ــدرت غال ــه ق ــت او را ب ــه دارد و در نهای ــدرت نگ ق
ــری  ــردن برت ــه ک ــا اضاف ــن ب ــاال پوتی ــد. ح ــل کن تبدی
دیپلماتیــک بــه ایــن پیــروزی در کنفرانــس ســوچی در 
جنــوب روســیه بــا حضــور رجــب طیــب اردوغــان، رهبــر 
ــران کار را  ــور ای ــی، رئیــس جمه ــه و حســن روحان ترکی

ــه ای  ــدرت منطق ــر دو ق ــه ه ــران و ترکی ــرد. ای ــام ک تم
بزرگــی هســتند کــه حــاال در کنــار پوتیــن قــرار گرفتــه و 
از ســوریه محافظــت مــی کننــد. در گــزارش راشــا تــودی 
ــه او و  ــت ک ــیه گف ــور روس ــده اســت: «رئیــس جمه آم
همکارانــش پتانســیل همــکاری بلندمــدت و راه جامــع 
سیاســی در ســوریه را مــی بیننــد. مذاکــرات در ســوریه 
و در کنــار دریــای ســیاه دو ســاعتی بــه طــول انجامیــد 
درحالــی کــه پوتیــن اعــالم کــرد راه حلــی دقیــق شــامل 
ــاله  ــل مس ــل و فص ــرای ح ــای الزم ب ــه ه ــام جنب تم

ســوریه در دســترس اســت.»

ــرح  ــی از ط ــوان بخش ــه عن ــت :ب ــایدر نوش ــا اینس راش
ــد کــه کنگــره ملــی  ــران توافــق کردن صلــح پوتیــن، رهب
ســوری – ســوری تشــکیل شــود. قــرار اســت همــه 
اقــوام و مذاهــب و احــزاب فعــال چــه آنهایــی کــه 
طرفــدار فعلــی ســوریه هســتند و چــه آنهایــی کــه 
ــع  ــک جم ــده نزدی ــوچی در آین ــتند در س ــارض هس مع
ــه بحــث و  ــوریه ب ــور س ــده کش ــه آین ــع ب ــوند و راج ش
ــن  ــرای تدوی ــه ب ــره زمین ــد و از آن کنگ ــره بپردازن مذاک
قانــون اساســی جدیــد فراهــم شــود. والدیمیــر پوتیــن 
گفــت کــه همــکاری روســیه بــا ترکیــه و ایــران در 

ســوریه نتایــج ملموســی در ســوریه بــه همــراه داشــته و 
شــرایط را بــرای گفــت وگــوی هــای سیاســی بــا نظــارت 
ســازمان ملــل متحــده فراهــم کــرده اســت. حــال حضــور 
آمریــکا در منطقــه مســدود شــده و آمریــکا ســخت تــر 
ــدا  ــه دسترســی پی ــع اش در منطق ــه مناف ــد ب مــی توان
ــه  ــون در منطق ــروی هژم ــیه نی ــن روس ــد و همچنی کن

ــد. باقــی مــی مان

رفاه خانوار چگونه بهبود یافت؟

کاسبى سیاسى با کفش جهانگیرى

قدرت منطقه در دست هاى پوتین

سعد حریرى با ماموریتى جدید علیه حزب اهللا به بیروت برگشته است

بحرانى جدى در کمین منطقه
ـــان  ـــوالت لبن ـــاله تح ـــته مس ـــاه گذش ـــک م ـــا ی ـــول تقریب در ط
بـــه موضـــوع مهمـــی در حافظـــه جمعـــی جامعـــه و کانـــون 
ـــده  ـــل ش ـــی تبدی ـــانه ای جهان ـــی و رس ـــگان سیاس ـــه نخب توج
ـــرار  ـــدف ق ـــزب هللا را ه ـــی آن ح ـــه مهندس ـــی ک ـــت. تحوالت اس
داده اســـت. بـــا وجـــود ایـــن کـــه دولـــت ائتالفـــی لبنـــان بـــا 
رضایـــت همـــه طـــرف  هـــا روی کار آمـــده، امـــا بـــا طراحـــی 
ـــدرت  ـــه حـــزب  هللا ق ـــود شـــد ک ـــان وانم ـــری چن اســـتعفای حری
را در لبنـــان قبضـــه کـــرده و بدنبـــال بســـط ســـیطره خـــود در 
ـــری  ـــر حری ـــتعفای ۴ نوامب ـــرح اس ـــذا ط ـــت. ل ـــور اس ـــن کش ای
ـــعودی  ـــتان س ـــه عربس ـــازات گون ـــات مج ـــانه اقدام ـــن نش اولی
علیـــه لبنـــان بـــود. ریـــاض امیـــد داشـــت کـــه بـــا اســـتعفای 
حریـــری شـــوک سیاســـی بزرگـــی در لبنـــان ایجـــاد کـــرده و کابینـــه 
میشـــل عـــون منحـــل شـــود تـــا حـــزب هللا و متحدانـــش مجبـــور 
ـــدرت دســـت  ـــم ق ـــر مواضـــع مه ـــا و دیگ ـــه ه ـــوند از وزارتخان ش
ـــه  ـــتا صحن ـــن راس ـــداد. در همی ـــاق رخ ن ـــن اتف ـــا ای ـــند، ام بکش
بیـــن الملـــل بـــه خصـــوص ایـــاالت متحـــده و کنگـــره ایـــن 
ـــع  ـــزب  هللا وض ـــه ح ـــی را علی ـــم  های ـــته تحری ـــاه گذش ـــور م کش
ـــم   ـــازه  ای از تحری ـــال دور ت ـــرای اعم ـــی ب ـــال رایزن ـــرد و در ح ک
ـــکا  ـــه داری آمری ـــر خزان ـــا هســـتند. "اســـتیون منوچیـــن"، وزی ه
ـــع مالـــی  ـــاره مســـدود کـــردن مناب ـــرای بحـــث درب مـــاه گذشـــته ب
ـــه نظـــر مـــی   ـــه عربســـتان و اســـرائیل ســـفر کـــرد و ب حـــزب  هللا ب
رســـد ســـه بازیگـــر (اســـرائیل، عربســـتان و آمریـــکا) در کنـــار 
ـــند.  ـــگ باش ـــه هماهن ـــن زمین ـــه در ای ـــون فرانس ـــی چ بازیگزان
ـــایر  ـــای عربســـتان و شـــهروندان س ـــرمایه  ه ـــن، س ـــر ای ـــالوه ب ع
دولت هـــای عربـــی نقـــش مهمـــی در اقتصـــاد لبنـــان دارد و بـــا 
ـــادی  ـــار زی ـــان فش ـــا از لبن ـــرمایه  ه ـــهروندان و س ـــدن ش فراخوان
ـــه اقتصـــاد ایـــن کشـــور وارد خواهـــد شـــد. عربســـتان حمایـــت  ب
ـــران  ـــاال رهب ـــد و ح ـــی  کن ـــان م ـــادی از لبن ـــاری زی ـــی و تج مال
ـــی   ـــا م ـــن حمایت ه ـــع ای ـــا قط ـــد ب ـــی کنن ـــور م ـــور تص ـــن کش ای
ـــتری  ـــرل بیش ـــه کنت ـــد ک ـــد کنن ـــان را متقاع ـــت لبن ـــد دول توانن
روی حـــزب  هللا داشـــته باشـــد. دیپلماســـی ایرانـــی بـــرای 
ـــر ایـــن فشـــارها وهجمـــه هـــای جامعـــه بیـــن  تحلیـــل دقیـــق ت
ـــر خـــود  ـــر حـــزب هللا و میـــزان تاثیـــرات ایـــن فشـــارها ب الملـــل ب
حـــزب هللا، آینـــده تحـــوالت لبنـــان و منطقـــه خاورمیانـــه بـــا 
ــو  ــه گفتگـ ــائل خاورمیانـ ــناس مسـ حســـن هانـــی زاده کارشـ

ـــت  ـــرده اس ک
ـــت  ـــزب هللا در لیس ـــن ح ـــرار گرفت ـــاوی ق ـــرح دع ـــورت ط  در ص
گـــروه هـــای تروریســـتی در شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل 
ـــدن  ـــمول ش ـــب مش ـــا موج ـــا نهایت ـــرب، آی ـــه ع ـــط اتحادی توس
ـــد شـــد؟ ـــل خواه ـــازمان مل ـــد ۷ منشـــور س حـــزب هللا تحـــت بن

ـــه اشـــاره  ـــی ک ـــن عوامل ـــه تمامـــی ای ـــن اســـت ک ـــه مهـــم ای نکت
ـــائل  ـــن مس ـــتند. در راس ای ـــط هس ـــر مرتب ـــه همدیگ ـــد ب کردی
هـــم مدیریـــت دور جدیـــد هجمـــه هـــا علیـــه حـــزب هللا را مثلـــث 
ـــت  ـــده دارد. در حقیق ـــر عه ـــو ب ـــل آوی ـــنگتن – ت ـــاض – واش ری
ـــا  ـــد از ۲۰ روز ب ـــان بع ـــه لبن ـــس از بازگشـــت ب ـــری پ ـــعد حری س
ـــن  ـــد ب ـــط محم ـــده توس ـــزی ش ـــه ری ـــدول کاری برنام ـــک ج ی
ســـلمان و حتـــی ماکـــرون ماموریـــت یافتـــه کـــه در یـــک پروســـه 
تبلیغاتـــی ســـالح حـــزب هللا را در ســـطح داخلـــی لبنـــان و منطقـــه 
ـــرح  ـــح مط ـــرای صل ـــدی ب ـــدی ج ـــوان تهدی ـــه عن ـــه ب خاورمیان
ـــود  ـــال وانم ـــه دنب ـــارس ب ـــان ۱۴ م ـــری و جری ـــذا حری ـــد. ل کن
کـــردن ایـــن مســـاله هســـتند کـــه ســـالح حـــزب هللا امنیـــت 
ـــد. در  ـــد مـــی کن ـــه صـــورت جـــدی تهدی ـــه را ب ـــان و خاورمیان لبن

ـــدات نظامـــی اســـرائیل ـــل تهدی ـــن ســـالح در مقاب ـــه ای ـــی ک حال
بازدارنـــده بـــوده و در طـــول ســـال هـــای متمـــادی ایـــن بخـــش از
مقاومـــت از ســـالح خـــود بـــرای دفـــع حمـــالت اســـرائیل و در ایـــن
ـــرد ـــان اســـتفاده ک ـــی در خـــود لبن ـــر تروریســـم داعـــش حت اواخ
ـــذا ســـالح ـــد. ل ـــان بازگردان ـــه خـــاک لبن ـــت را ب و توانســـت امنی
ـــن ـــه ای ـــد، بلک ـــی آی ـــمار نم ـــه ش ـــد ب ـــا تهدی ـــه تنه ـــزب هللا ن ح
ـــا ـــان صده ـــی لبن ـــت ازض ـــظ تمامی ـــرای حف ـــت ب ـــروه مقاوم گ
ـــان ـــاه گذشـــته لبن ـــرده اســـت.در طـــول یـــک م ـــم ک شـــهید تقدی
بـــه کانـــون تحـــوالت و توجهـــات در منطقـــه خاورمیانـــه و عرصـــه
ـــای ـــه ه ـــل زیرالی ـــا تحلی ـــه ب ـــدل شـــده اســـت ک ـــل ب ـــن المل بی
ایـــن تحـــوالت کـــه بـــا اســـتعفای ۴ نوامبـــر ســـعد حریـــری رقـــم
ـــود؛ از ـــر حـــزب هللا را شـــاهد ب خـــورد، مـــی تـــوان نوعـــی فشـــار ب
نگاهـــی کلـــی ارزیابـــی شـــما از مجموعـــه تحـــوالت تقریبـــا یـــک

ـــان چیســـت؟ ماهـــه لبن
پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال در تحـــوالت چنـــد ســـال گذشـــته منطقـــه
اســـت و از ســـال ۲۰۱۱ میـــالدی و آغـــاز بحـــران ســـوریه بازیگـــزان
منطقـــه ای و فـــرا منطقـــه ای بـــا تشـــکیل یـــک جبهـــه گســـترده
ـــی ـــال م ـــور دنب ـــن کش ـــازی در ای ـــران س ـــدف را از بح ـــد ه چن
کردنـــد. اول آمریـــکا، انگلیـــس، عربســـتان و اســـرائیل و در ادامـــه
حتـــی ترکیـــه و قطـــر بـــا حضـــور در یـــک جبهـــه بـــه دنبـــال ایـــن
بودنـــد کـــه در یـــک فرآینـــد کوتـــاه مـــدت زمانـــی، حکومـــت بشـــار
اســـد را ســـاقط کـــرده و حکومتـــی وابســـته بـــه غـــرب و همـــگام

ـــا سیاســـت هـــای اســـرائیل را در ســـوریه شـــکل دهنـــد.  ب
ـــی در ایـــن خصـــوص ۳ مـــاه پـــس از آغـــاز بحـــران ســـوریه هیات
از مخالفـــان و معارضیـــن دولـــت دمشـــق بـــه ریاســـت شـــخصی
بـــه نـــام "کمـــال البوانـــی" بـــا ســـفر بـــه اســـرائیل بـــا ســـران رژیـــم
ـــن ـــدار معارضی ـــن دی ـــان ای ـــرد و در جری ـــدار ک صهیونیســـتی دی
تاکیـــد کردنـــد کـــه در صـــورت حمایـــت و همـــکاری اســـرائیل در
ـــه ـــرای همیش ـــوالن ب ـــه ج ـــد منطق ـــار اس ـــت بش ـــقوط حکوم س
ـــای ـــالش ه ـــن رو ت ـــد شـــد. از همی ـــذار خواه ـــرائیل واگ ـــه اس ب
اســـرائیل بـــرای حـــذف حـــزب هللا از محـــور مقاومـــت بـــه صـــورت
ـــان ـــه از هم ـــت ک ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــری در دس ـــدی ت ـــیار ج بس
ـــاض، ـــکاری ری ـــا هم ـــو ب ـــل آوی ـــوریه ت ـــران س ـــاز بح ـــان آغ زم
واشـــنگتن، دوحـــه و آنـــکارا بـــه دنبـــال نابـــودی حـــزب هللا و
ـــا نیـــز قطـــع مســـیر مقاومـــت تهـــران - دمشـــق - بیـــروت نهایت

ـــود. ب
ـــا گذشـــت زمـــان و تغییـــر معـــادالت میدانـــی بـــه ســـمت  امـــا ب
ـــروه مقاومـــت ـــن گ ـــران و مســـکو ای ـــا همـــکاری ته حـــزب هللا ب
ـــای ـــروزی ه ـــه پی ـــوریه ب ـــران س ـــول بح ـــی توانســـت در ط لبنان
ـــایه ـــد. در س ـــت یاب ـــان دس ـــه در لبن ـــوریه چ ـــه در س ـــدی، چ ج
ایـــن نکتـــه جایـــگاه حـــزب هللا در میـــان لبنانـــی هـــا و خاورمیانـــه

ـــر شـــد.  ـــگ ت بیـــش از پیـــش پررن
در چنیـــن شـــرایطی فـــاز جدیـــدی از حمـــالت و جریـــان ســـازی
از ســـوی عربســـتان، آمریـــکا و اســـرائیل علیـــه حـــزب هللا شـــکل
ـــش در ـــت داع ـــالم شکس ـــس از اع ـــاله پ ـــن مس ـــه ای ـــت ک گرف
میـــدان مبـــارزات ســـوریه بـــه شـــکل جـــدی تـــری پیگیـــری
ـــرف ـــارج از ع ـــول و خ ـــر معم ـــی، غی ـــتعفای ناگهان ـــد و اس ش
دیپلماتیکـــی ســـعد حریـــری از ریـــاض و از طریـــق شـــبکه هـــای
ـــردن دور ـــی ک ـــرای اجرای ـــتین گام ب ـــتان نخس ـــی عربس تلویزیون
جدیـــد هجمـــه هـــا علیـــه حـــزب هللا بـــود. در ایـــن راســـتا مســـاله
ـــه ـــد یکـــی از برنام ـــی توان ـــز م مطـــرح شـــده در ســـوال شـــما نی

ـــد. ـــناریو باش ـــن س ـــبرد ای ـــای پیش ه

گـــزارش عملکـــرد ۱۰۰ روزه دولـــت دوازدهـــم حاکـــی 
ـــران در  ـــاد ای ـــه اقتص ـــود اینک ـــا وج ـــه ب ـــت ک از آن اس
ـــان  ـــا همچن ـــت، ام ـــرار گرف ـــی ق ـــق غیرتورم ـــیر رون مس
مواجـــه بـــا ۶ چالش هـــای اساســـی و ســـاختاری 
ــاره  ــم دربـ ــت دوازدهـ ــزارش دولـ ــت.تازه ترین گـ اسـ
ــده  ــر شـ ــاد منتشـ ــوزه اقتصـ ــرد ۱۰۰ روزه در حـ عملکـ
اســـت. ایـــن گـــزارش بـــه تحقـــق ۷۲٫۲ درصـــدی 
درآمدهـــای مالیاتـــی و رشـــد ۷۱ درصـــدی منابـــع 
حاصـــل از صـــادرات نفـــت در ۷ ماهـــه ابتـــدای امســـال 
ـــرمایه  ـــكیل س ـــزارش، تش ـــن گ ـــاس ای ـــاره دارد.براس اش
ــل  ــد و عامـ ــع رشـ ــی از منابـ ــوان یکـ ــه عنـ ثابـــت بـ
ـــال های  ـــی س ـــد ط ـــد تولی ـــه فرآین ـــن آوری ب ـــال ف انتق
اخیـــر بـــه دلیـــل کاهـــش ســـرمایه گذاری در بخـــش 
ســـاختمان بـــا رشـــد منفـــی مواجـــه بـــوده کـــه بـــا 
اقدامـــات دولـــت و اعتمـــاد مـــردم بـــه اقتصـــاد، از 
فصـــل پایانـــی ۱۳۹۵ رشـــد آن مثبـــت شـــده و بـــه 

ــال ۱۳۹۵و فصـــل اول  ترتیـــب در فصـــل پایانـــی سـ
ســـال جـــاری بـــا نـــرخ ۶٫۲ و ۷٫۱ درصـــدی افزایـــش 
خصوصـــی  نهایـــی  مصـــرف  اســـت.هزینه  یافتـــه 
بـــه عنـــوان شـــاخص رفـــاه خانوارهـــا در فصـــل اول 
ـــده  ـــوردار ش ـــدی برخ ـــاالی ۷ درص ـــد ب ـــال ۹۶ از رش س
ـــود  ـــال از کمب ـــه قب ـــران ک ـــاد ای ـــع اقتص ـــت. در واق اس
ــا رشـــد مثبـــت  ــرد، هم اکنـــون بـ ــا رنـــج می بـ تقاضـ
چشـــمگیر در مصـــرف خصوصـــی روبـــه رو اســـت کـــه 
تاییدکننـــده رونـــد بهبـــود اقتصـــاد و افزایـــش رفـــاه 
خانـــوار اســـت. هزینه هـــای مصـــرف نهایـــی دولتـــی 
در فصـــل اول ســـال ۱۳۹۶ نســـبت فصـــل مشـــابه 
ســـال قبـــل بـــا رشـــد ۶٫۵ درصـــدی مواجـــه شـــد. در 
ــت؛ در  ــده اسـ ــی آمـ ــزارش ۱۰۰ روزه دولـــت روحانـ گـ
ـــگاه  ـــران از جای ـــاد ای ـــت اقتص ـــی موقعی ـــرایط کنون ش
ویـــژه ای در عرصـــه داخلـــی و بین المللـــی برخـــوردار 
ــادی،  ــد اقتصـ ــرخ رشـ ــی نـ ــه داخلـ ــت. در عرصـ اسـ

از  خصوصـــی  بخـــش  مصـــرف  و  ســـرمایه گذاری 
ــور  ــران زا عبـ ــز و بحـ ــای دوران پرمخاطره آمیـ تنگناهـ
کـــرده و بـــا انـــدک گشایشـــی در درآمدهـــای نفتـــی 
روندهـــای مثبتـــی را تجربـــه کـــرده اســـت.برآوردهای 
ـــادی  ـــد اقتص ـــه رش ـــد ک ـــان می ده ـــزی نش ـــک مرک بان
ســـال ۱۳۹۶ بـــه طـــور عمـــده تحت تاثیـــر بهبـــود 
فضـــای کســـب وکار، تثبیـــت درآمدهـــای نفتـــی، 
نظیـــر  اختـــالل زای گذشـــته  شـــوک های  حـــذف 
ــاده انـــرژی و قیمـــت طـــال  شـــوک قیمـــت ارز و نهـ
ـــم  ـــه رق ـــته و ب ـــی را داش ـــه و مثبت ـــل توج ـــود قاب بهب
رشـــد ۶٫۵ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.با وجـــود 
اینکـــه اقتصـــاد ایـــران بـــا مجموعـــه تالش هـــای 
ـــی را پشـــت  ـــود تورم ـــوار رک ـــم دوران دش ـــت یازده دول
ــرار  ــی قـ ــق غیرتورمـ ــیر رونـ ــت و در مسـ ــر گذاشـ سـ
ـــت؛  ـــده اس ـــد ش ـــزارش تاکی ـــن گ ـــه ای ـــت،در ادام گرف
برنامـــه دولـــت دوازدهـــم دســـتیابی بـــه هـــدف 

«رشـــد اقتصـــادی فراگیـــر،  اشـــتغال زا و ضـــد فقـــر» 
اســـت. ایـــن برنامـــه، شـــامل دو بخـــش توســـعه ای 
و حمایتـــی اســـت تـــا عدالـــت اجتماعـــی، کاهـــش 
ــازوکارهای  ــالح سـ ــق اصـ ــر را از طریـ ــری و فقـ نابرابـ
شـــود.  محقـــق  آنهـــا  ایجادکننـــده  اقتصـــادی 
برنامه هـــای توســـعه ای مشـــتمل بـــر دو زیـــر فصـــل 
شـــامل ایجـــاد اصالحـــات اقتصـــادکالن بـــه منظـــور 
ــم  ــادی و فراهـ ــات اقتصـ ــظ ثبـ ــه حفـ ــتیابی بـ دسـ
کـــردن زمینـــه رشـــد پایـــدار و بســـته های سیاســـتی 
برون گرایـــی و توســـعه بخـــش خصوصـــی و اصـــالح 
نظـــام بنـــگاه داری بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه رشـــد 

اقتصـــادی بـــاال تنظیـــم شـــده اســـت.

ــاون  ــدن معـ ــر شـ ــوع را در خصـــوص ظاهـ دو موضـ
ـــه  ـــا کفـــش در محـــل زندگـــی زلزل ـــوری ب رئیـــس جمه
ـــخصیت  ـــه اول ش ـــرار داد. نکت ـــر ق ـــد مدنظ زدگان بای
عمیـــق معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری اســـت و 
نکتـــه دوم معـــذرت خواهـــی وی.دکتـــر زیبـــا کالم، 
ــتی  ــی دریادداشـ ــال سیاسـ ــگاه و فعـ ــتاد دانشـ اسـ
ــد  ــاب تعمـ ــه حسـ ــن کار را بـ ــی ایـ ــر کسـ آورد، اگـ
ــت  ــًا از دو حالـ ــذارد یقینـ ــری بگـ ــحاق جهانگیـ اسـ

را  جهانگیـــری  اســـحاق  یـــا  نیســـت؛  خـــارج 
ــد از  ــد می خواهـ ــه عمـ ــه بـ ــا آنکـ ــد و یـ نمی شناسـ
ایـــن قصـــوری کـــه معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری 
ــی  ــی و تبلیغاتـ ــرداری سیاسـ ــده بهره بـ مرتکـــب شـ
علیـــه وی کنـــد. امـــری کـــه خیلـــی در جامعـــه مـــا 
و مخصوصـــًا میـــان دولتمـــردان مـــان رواج نـــدارد. 
ـــچ  ـــه هی ـــری را ب ـــحاق جهانگی ـــا اس ـــک از م ـــچ ی هی
ـــه  ـــره متفرعـــن سیاســـی ک ـــوان یـــک چه ـــه عن وجـــه ب

ــیم.  ــت نمی شناسـ ــادی اسـ ــرور زیـ ــر و غـ دارای کبـ
بـــر عکـــس اســـحاق جهانگیـــری بـــه عنـــوان یـــک 
چهـــره افتـــاده و متواضـــع نـــزد همـــگان شـــناخته 
ـــی وارد  ـــه جای ـــش ب ـــا کف ـــر ب ـــن اگ ـــود. بنابرای می ش
شـــده کـــه نمی بایســـتی وارد مـــی شـــد انصـــاف و 
عدالـــت حکـــم می کنـــد کـــه آن را بـــه پـــای قصـــور 
ــه  ــای اینکـ ــه پـ ــه بـ ــم و نـ ــه ای وی بگذاریـ لحظـ
ـــه  ـــی ک ـــرای جای ـــدا ب ـــته و تعم ـــی داش ـــد و غرض قص

دیگـــران زندگـــی می کننـــد حـــق و حقوقـــی قائـــل 
ـــا  ـــا کفـــش وارد آنج ـــازه داده ب ـــود اج ـــه خ ـــوده و ب نب
شـــود. اگـــر کســـی ایـــن کار را بـــه حســـاب تعمـــد 
ــارج  ــت خـ ــذارد از دو حالـ ــری بگـ ــحاق جهانگیـ اسـ
نیســـت؛ یـــا اســـحاق جهانگیـــری را نمی شناســـد و 
یـــا آنکـــه بـــه عمـــد می خواهـــد از ایـــن قصـــوری 
کـــه معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری مرتکـــب شـــده 
بهره بـــرداری سیاســـی و تبلیغاتـــی علیـــه وی کنـــد.
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