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واکنش پلیس به اجاره ساعتی 
سوئیت در تهران

جانشین فرمانده ناجا به اجاره ساعتی سوئیت ها 
واکنش نشان داد و گفت که پلیس چنین مواردی را 
بررســی و کنترل می کند. به گزارش ایسنا، سردار 
ایوب سلیمانی در مورد اجاره ساعتی برخی منازل و 
سوئیت ها که به تازگی در رسانه ها مطرح شده است، 
بیان کرد: مقررات در ایــن حوزه مربوط به دیگران 
است، اما پلیس در هرجایی که متوجه شود جرمی رخ 
داده با آن مقابله کرده و به آن ورود می کند.  جانشین 
فرمانده ناجا با بیان اینکه پیشگیری از جرم هم جزو 
مواردی اســت که پلیس در مورد آن به مسئوالن 
هشدارهای الزم را می دهد، ادامه داد: همانطور که 
گفتم پلیس در هرجایی که متوجه شود جرمی رخ 
داده ورود می کند و با جرم رخ داده و مجرمان برخورد 
خواهد کرد، اما ما بنگاه معامالتی نیستیم که بگوییم 
اجاره بدهید یا ندهید. سلیمانی اضافه کرد: در این 
خصوص نیز ما هشدارهای الزم را می دهیم و این 
موارد را کنترل و بررسی می کنیم، در جایی اگر الزم 

باشد با حکم قانون پلمب هم خواهیم کرد.
    

ضرب وشتم دانش آموز پیش قلعه 
توسط سرپرست خوابگاه

رئیــس اداره اطالع رســانی آموزش وپرورش 
خراسان شمالی از ضرب وشتم دانش آموز پیش قلعه 
توسط سرپرست خوابگاه خبر داد و گفت: حال کنونی 
دانش آموز خوب است و سرپرست خوابگاه نیزعزل 
شده است. به گزارش ایلنا، نقی هجرتی درباره عزل 
سرپرست خوابگاه دانش آموزی این استان بیان کرد: 
در روز سه شنبه هفته گذشته یکی از دانش آموزان 
مقطع متوسطه اول دبیرستان امام محمدباقر)ع( در 
یکی از مدارس شبانه روزی شهر آشخانه مرکز بخش 
مانه از توابع شهرستان مانه و سملقان شیطنتی انجام 
می دهد که سرپرســت این خوابگاه شبانه روزی او 
را تنبیه می کند که این تنبیه به مرحله ای می رسد 
که دانش آموز را به بیمارستان همان منطقه منتقل 
می کنند. او ادامه داد: طی یکی دو ساعت دانش آموز 
مداوا می شود و بعد از بررسی الزم مرخص می شود. 
ما هم به دســتور موکد مدیرکل آموزش وپرورش 
اســتان قضیه را پیگیری کردیــم و از خانواده آن 
دانش آموز نیز دلجویی شــد. هجرتی خاطرنشان 
کرد:  خوشبختانه درحال حاضر دانش آموز مشکلی 
ندارد اما طبیعتا دانش آمــوزان دراین گونه مواقع 
می ترســند و ضرب وجرح به آن معنا نبوده که به 

دانش آموز آسیب جدی برسد.
    

بوق زدن های غیرضروری 
رانندگان زیر ذره بین راهور

معاون اجتماعی پلیس راهــور ناجا، با تخلف 
خواندن اقدام رانندگان به بوق زدن های مکرر، گفت: 
در جدول جرایم رانندگی میزان جریمه برای بوق 
زدن های غیرضروری مشخص شده است. به گزارش 
میزان، سرهنگ عین اهلل جهانی با بیان اینکه بوق به 
عنوان وسیله اخطاری-شنیداری در وسیله نقلیه 
کار گذاشته شده و جزء ضروریات است، اعالم کرد: 
موارد، میزان اســتفاده و همچنین نوع صدای بوق 
در قوانین مشخص اســت و خارج از این چارچوب 
مشمول تخلف می شــود. جهانی با تاکید بر اینکه 
بوق زدن باید از ســر اجبار آن هم به صورت منقطع 
باشد، تصریح کرد: متاسفانه اکنون رانندگان از بوق 
استفاده های مختلفی از جمله فراخوان مسافر، سالم 
و خداحافظی، تشکر یا اعالم اعتراض می کنند که این 
موارد ممنوعیت قانونی دارد. او با بیان اینکه در جدول 
جرایم رانندگی میزان جریمه برای بوق زدن های غیر 
ضروری دیده شده است، گفت: بوق مجاز طبق قانون 
بوق ممتد نبوده و از موارد دیگر تخلف و ممنوعیت 
قانونی می توان به اســتفاده از بوق های شیپوری، 
صوت بلبلی یا بوق هایی که صدای احشام و حیوانات 
است اشاره کرد. معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا 
خاطرنشان کرد: استفاده از بوق خودرو در مکان های 
ممنوع ۳۰هزار تومان جریمــه دارد و از طرفی اگر 
افراد از بوق هایی با صدای بلند و غیرمتعارف استفاده 
کنند، توسط مأموران راهور برابر جدول راهنمایی و 

رانندگی ۴۰هزار تومان جریمه خواهند شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

طرح انتقال آب خزر به سمنان که 
از بیش از دو  دهه پیش مطرح بوده، از 
نیمه آذر سال گذشــته و با سخنرانی 
حسن روحانی در شاهرود جدی شد. 
این طرح که با حاشــیه های زیادی 
همراه بود مخالفــان پروپا قرصی هم 

داشت. 
نمایندگان اســتان های شمالی 
سرسخت ترین مخالفان طرح انتقال 
آب خزر به ســمنان بودنــد تا جایی 
که قاسم احمدی الشــکی، نماینده 
نوشــهر و چالوس، در نطــق خود در 
مجلس گفت: »آقای رئیس جمهور! 
با این طرح و سخنرانی خود در میان 
مردم ســمنان، دریای خزر بیهوش 
شــد«. احمدی در ادامه با اشــاره به 
اینکه »بــا ۵ میلیارد تومــان پروژه  
۱۳هزار میلیــاردی را به مردم وعده 
می دهید«، بیان کرد: »مردم عاشق 
طبیعت اجــازه نمی دهنــد خواب 
آنهایی که می خواهند خزر خشــک 

شود تعبیر شود«.
حاشــیه های این طرح همین جا 
تمام نشــد و به گزارش رســانه های 
داخلی بر ســر مخالفت با این طرح، 
پروین فرشچی، معاون محیط زیست 
دریایی به دلیل اینکه نظر تخصصی 
خــود را در رابطــه با اینکــه این کار 
درست نیســت بیان کرد، شغل خود 
را از دســت داد و برکنار شــد. البته 
عیســی کالنتری، رئیس ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت دلیل ذکر 
شده را تکذیب کرد و گفت که از حدود 
یک ســال پیش قصد برکنــاری او را 

داشته است.
تصمیمی که همه را متحیر کرد

به هرحــال قضیــه انتقــال آب 
دریای خزر به ســمنان با وجود تمام 
مخالفت ها کار خود را ادامه داد. همان 

روزی که جلســه پرتنش و بی نتیجه 
کمیتــه ارزیابی ســازمان حفاظت 
محیط زیست درباره طرح انتقال آب 
خزر به سمنان به پایان رسید، عیسی 
کالنتری در حال نوشــتن نامه ای به 
دولت در تایید این طرح بود که اجرای 

آن را »بالمانع« بداند.
سه روز طول نکشــید تا خبر این 
نامه و یــک اسکرین شــات از آن به 
رســانه های داخلی درز و همگان را 
بهت زده کــرد. اینجا بــود که معاون 
ســازمان اطمینان داد کــه موافقت 

رئیسش مشروط بوده است.
در جلســه کمیتــه ارزیابــی که 
۱7مهرماه برگزار شد بار دیگر جزئیات 
فنی طرح و مشــکالت اجرایی آن به 
بحث گذاشته شــد .از قطر لوله های 
انتقال آب گرفته تــا محل دفع نمک 
تاسیسات آب شــیرین کن که هنوز 
روشــن نشــده آیا در مبدا ســاخته 

خواهند شد یا در مقصد.
هزینه این طرح بیش از 9میلیارد 
تومان برآورد شده و قرار است ساالنه 
۲۰۰میلیــون متر مکعــب آب برای 
صنایع و آب آشــامیدنی شــهرهای 
گرمســار، دامغان، شاهرود و سمنان 

منتقل شود.
برداشت آب از خزر، خالف 

ضوابط محیط زیستی
خزر، بزرگتریــن دریاچه جهان 
اســت و یک دریاچه بسته محسوب 
می شــود؛ بنابراین هر دستکاری در 
این دریاچه موجب بــه خطر افتادن 
اکوسیســتم طبیعی خواهد شــد. 
مخالفان طرح انتقــال آب معتقدند 
اگر این پروژه به مرحله اجرا برســد 
با کاهش شدید آب دریاچه و خشک 

شدن آن روبه رو خواهیم شد.
از سوی دیگر، مخالفان می گویند 
بــا اجرایی شــدن این طــرح قطعا 
اســتان هایی مانند خراسان شمالی، 
تهران و بخش مرکزی ایران به دنبال 
برداشــت های بعدی از دریای خزر 

خواهند بود که این موضوع تهدیدی 
برای خزر محسوب می شــود و باید 
شاهد شــکل گیری دریاچه ارومیه 

دیگری باشیم.
همچنیــن برداشــت و انتقــال 
آب از دریــای خــزر کــه قــدرت 
خودپاالیــی پایینــی دارد برخالف 
ضوابط محیط زیســتی اســت و این 
انتقــال موجــب ایجاد یــک بحران 
زیســت محیطی خواهــد شــد؛ 
بررسی های کارشناسان حوزه نشان 
می دهد سطح آب دریای خزر حدود 
۲۸ا تا ۳۰متر از آب های آزاد پایین تر 
است به همین دلیل انتقال آب بدون 
پمپاژ مقدور نخواهد بــود. آنها ادعا 
می کنند انتقال آب دریــای خزر به 
فالت مرکزی ایران به ویژه اســتان 
سمنان خیانت محض است، چرا که از 
لحاظ مالحظات و ارزیابی های فنی، 
اقتصادی و محیط  زیستی مقرون به 
صرفه نبوده و خســارت بسیاری را به 

بار خواهد آورد.
عالوه بر این ها صحبــت از تغییر 
کاربری صدها هکتار اراضی کشاورزی 
و تخریب جنگل هــای هیرکانی در 
مسیر لوله های انتقال آب هم به  میان 
می آید، اما کارشناســان ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت اطمینان 
می دهند که قرار نیست به جنگل های 

منطقه آسیبی برسد.
براســاس تحقیقات انجام شــده 
در کشــور های مختلــف، طرح های 
انتقال آب نه تنهــا از لحاظ اقتصادی 
بســیار پرهزینــه هســتند، بلکــه 
برای هــر دو نقطه ارســال کننده و 
دریافت کننــده دارای هزینه هــای 
ســنگین اجتماعی و زیست محیطی 
اســت و تمام تجــارب بین المللی و 
داخلی نشان می دهند که پروژه های 
انتقال آب بین حوضه ای، روش های 
ناپایداری هستند که نه تنها مشکالت 
 را حل نکرده اند، بلکــه اوضاع آب را 

وخیم تر کرده اند.

اعتراض نمایندگان و به  هم 
خوردن نظم مجلس

درگیری و اعتراضات نمایندگان 
در این رابطه همچنــان ادامه دارد. 
روز گذشــته هم برخی نمایندگان 
در جریان جلســه  علنی مجلس با در 
دست گرفتن پالکارد به طرح انتقال 
آب دریاچه خزر به ســمنان اعتراض 

کردند. 
نماینــدگان معترض کــه اکثرا 
مربوط به شهرها و مناطق شمال ایران 
می شــدند با حضور در جایگاه هیات 
رئیسه مجلس، شــروع به گفت وگو 
با مســعود پزشــکیان، نایب رئیس 
مجلس، که اداره جلســه را برعهده 

داشت کردند.
اندکی پس از آن تعــداد دیگری 
از نماینــدگان با در دست داشــتن 
پالکاردهایی با عنوان های »نه ملت به 
انتقال آب دریای خزر«، »استیضاح 
وزیر نیرو فــوری«، »مــردم اجازه 

نابودی دریای خــزر را نمی دهند«، 
»انتقــال آب دریای خــزر، نابودی 
محیط زیســت« و»بالی زاینده رود 
و ارومیه را بــر دریاچه خــزر تکرار 
نکنیم« به محل هیئت رئیسه رفتند. 
به گزارش رسانه ها، در اثر این اتفاق 
نظم جلســه مجلس بــرای مدتی از 

دست رفت. 
به گفته شاهدان برخی نمایندگان 
شــهر های جنوبی هم به حمایت از 
نمایندگان شهرهای شمالی پرداخته  
بودند. نماینــدگان معترض پس از 
ترک جایگاه هیئت رئیســه همراه با 
پالکاردهایشــان در صحــن علنی 

ایستادند.
پیامدهای انتقال آب خزر

درست  اســت که انتقال آب خزر 
سبب خشک شدن دریاچه نمی شود، 
اما مطالعات کارشناســان این حوزه 
نشان می دهد که ورود دو برابر شوری 
آب به داخل دریا می تواند به شدت به 

اکوسیستم آن آسیب بزند.
آنها می گویند آب شیرین کن آب 
را شورتر تحویل دریاچه خواهد داد، 
بنابراین آب شور سنگین همچون یک 
لحاف غیرقابل نفوذ در کف دریا پهن 
شده و ســپس منجر به مرگ تمامی 
موجودات »کف زی« دریا خواهد شد.
با اجــرای طرح انتقــال آب، آب 
برداشــتی از عمق ۱۰متــری و در 
فاصله ســه هــزار و ۲۰۰متــری از 
خط ساحلی مکش می شــود و بعد 
وارد مجموعــه آب شــیرین کن به 
روش اســموز معکوس خواهد شد. 
همچنین آب دریای خزر از شــوری 
۱۳برخوردار است که آب شور تخلیه 
شــده از آب شــیرین کن ۲۶خواهد 
بود. موجودات زنده خــزر درنهایت 
می توانند شــوری ۱۴تا ۱۵را تحمل 
کنند و بازگشــت آبی که شوری اش 
دو برابر شده نگرانی بسیاری را در پی 
دارد و خزر را به سمت بحران خواهد 
برد. این نگرانی به شکل جدی وجود 
دارد؛ اگر آب شــیرین کن شــروع به 
کار کند موجــودات کف زی به دلیل 
شوری زیاد می میرند و با وجود نبود 
اکسیژن در کف، دریاچه بوی تعفن 

می گیرد.
عالوه براین کارشناســان به این 
نکته اشــاره می کنند که منطقه در 
مجاورت بنــدر امیرآبــاد و نیروگاه 
شهید سلیمی نکا است که سال هاست 

خساراتی به دریای خزر وارد کرده اند. 
این منطقه بیــش از ایــن ظرفیت 
تجمیع تأسیسات آســیب زننده به 

محیط زیست را ندارد.
کارشناســان با بیــان اینکه باید 
مطالعــات بیشــتری روی این طرح 
انجام شــود، معتقدند: تأسیســات 
پیش بینی شده بســیار ساده انگارانه 
طراحی شــد و حتی با اســتاندارد 
چندین دهــه پیش نیــز قابل قبول 

نیست.
ابهام در بیان جزئیات طرح

د  ســتا ا بطــه  ا ر در همیــن 
جامعه شناسی دانشــگاه مازندران با 
اشــاره به  اینکه طرح انتقال آب خزر 
از اواخــر دهه ۸۰ به  صــورت جدی 
مطرح شــد، به خبرنگار ایرنا، گفت: 
تاکنون ادعاهای متعددی برای نوع 
مصرف آب انتقالــی به فالت  مرکزی 
مطرح شــده اســت که تأمل برانگیز 
است. محمود شــارع پور اضافه کرد: 
نخســتین ادعا مبنی بر کمبود آب 
آشامیدنی در اســتان های مرکزی 
کشور بود و گفته می شد که با استفاده 
از آب خزر قصد تأمین آب آشامیدنی 
را دارند ولی در سال های بعد ادعایی 
در زمینه نیاز آب برای معادن استان 
سمنان، کمی بعد آب برای کشاورزی 
و در آخرین مورد مدعی شــدند که 
انتقال آب در جهــت برطرف کردن 
نیاز آب شرب و مصرف صنعت استان 

سمنان خواهد بود.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه 
مازندران با انتقاد از نبود شــفافیت 
در زمینه نیازســنجی آب در استان 
مقصد، بیــان کرد: به نظر می رســد 
تناقض گویی در مطرح کردن هدف 
انتقال آب خزر تنهــا تاکتیکی برای 

تصویب آن در مجامع قانونی است .
او در آخــر تصریح کــرد: ادعای 
اســتفاده از ۱۵۰میلیون مترمکعب 
برای صنعت و ۵۰میلیون مترمکعب 
برای آب شــرب از طریق انتقال آب 
خــزر در حالی مطرح می شــود که 
هم اکنون نیاز آب آشــامیدنی مردم 
سمنان حدود ۴۰میلیون مترمکعب 
و صنعت آن استان نیز ۱۱۰میلیون 

مترمکعب است.

دیروز مجلس دوباره شاهد اعتراض نمایندگان استان های شمالی بود

مناقشه بر سر انتقال آب خزر به سمنان

یادداشت

کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی

نزاع های شهری نتیجه عوامل مختلفی است 
که باید به صورت یک پازل با قطعات متعدد آن را 
دید؛ یکی از قطعات این پازل، مشکالت اقتصادی و 
معیشتی است که در کنار عوامل دیگری می تواند 
در بروز خشونت به صورت آشکار یا بروز رفتارهای 

پرخاشگرانه موثر باشد.
پرخاشگری و نزاع از جمله معلول هایی است 
که مستقیم و غیرمستقیم ریشه در خشم و عدم 
کنترل و مدیریت آن دارد و این درحالی است که 
جامعه ما در ترویج و آموزش مهارت های کنترل 
خشم کار زیادی انجام نداده اســت، نه در حوزه 
تربیتی بچه ها و نه در فضای ارتباطی خانواده  و نه 
در حوزه تعلیم و تربیت آثار مهارت آموزی. بنابراین 

افرادی که محصول این نظام تربیتی و پرورشی 
هستند همواره با خودشــان مشکالتی را حمل 
می کنند تاجایی که خروجی هیجانات خشــم و 
عصبانیتشان از کنترل خارج شده و ناخواسته به 
یک پرخاشگری در انظار عمومی تبدیل می شود 
و همانطور که گفته شد بروز چنین وضعیتی در 
نتیجه عدم مدیریت استرس ها، خشم، رفتارها 
و هیجاناتی اســت که افراد به طــور روزانه با آن 

سروکار دارند. 
بی تردید یکی از ریشه های پرخاشگری همین 
خشمی است که به طور طبیعی در همه افراد وجود 
دارد. بروز خشم، هیجانی است که برای هر فردی 
قابل تصور است و در حالی که فلسفه وجود خشم 
فاقد ایراد و طبیعی است؛ ولی اگر همین هیجان 
خشم مدیریت نشود و تکانه های پرخاشجویانه 

در افراد رشد و پرورش پیدا نکند، طبیعتا خشم به 
خودی خود نمی تواند عاملی برای بروز خشونت و 

پرخاشگری باشد. 
در کنار عدم مدیریت صحیح اســترس ها و 
هیجانات و نداشتن مهارت های ارتباطی؛ مسائل 
دیگری  مثل مشــکالت اقتصادی، ناکامی ها و 
نارضایتی از فضای پیرامونی و تبعیض هایی که 
در جامعه وجود دارد هم می تواننــد در بروز این 
رفتارهای پرخاشگرانه ازقبیل  نزاع دخیل باشند. 

از طرفی فراموش نکنیم که بسیاری از الگوهای 
خشونت در فضای خانواده پرورش پیدا می کنند؛ 
یعنی همان رفتارهای پرخاشگرانه ای که از سوی 
والدین صادر می شــود و فرزندانی که در معرض 
یادگیری و سرمشــق گیری هســتند نسبت به 
ســایر فاکتورها مهم تر هستند که گاهی توسط 

بازخوردهایی که از جامعه به آنها داده می شــود  
تقویت می شــوند و همین برای افراد تبدیل به 
سرمشق می شود؛ خیلی از رفتارهای خشونت آمیز 
در جامعه، از نگاه فرد منجر به موفقیت می شوند و 

همین باعث تقویت این رفتارها است. 
گذشته از همه این ها نبود مهارت های ارتباطی، 
باعث می شود برخورد بین افراد و تعامل و ارتباطات 
عام در سطح جامعه، کم کم از شکل مسالمت آمیز 
فاصله بگیرد و به سمتی برود که افراد برای دستیابی 
به نتایج موردنظرشــان متوســل به رفتارهای 
پرخاشگرانه شوند. اینکه گفتمان و رابطه موثر، 
ســالم  و مناســبی بین افراد و بخصوص اعضای 
خانواده برقرار نیست نیز در نوع خود عاملی است 
برای اینکــه افراد گاهی در برخــورد با دیگران و 
چالش های ارتباطی از مسیرهای ناکارآمد مثل 

پرخاشگری استفاده کنند. 
 در کنار این ها باید به کاهش ســطح آستانه 
تحمل افراد به عنوان عامل مهم دیگری در بروز 

نزاع و پرخاشگری توجه کرد. در این سال ها بنا به 
دالیل مختلفی هیجانات بعضی افراد به درستی 
مدیریت نشده و روی هم تلنبار شده است. کسانی 
که به طور دائم در مواجهه با مســائل و مشکالت 
زندگی ناکامی را تجربه می کنند و اصول مهارتی 
مترتب بر رفع عوارض این ناکارآمدی و ناکامی ها 
را هرگز فرا نگرفته اند، واضح است که آستانه تحمل 

پایین تری دارند.
ممکن اســت خیلی از این ناکامی ها نتیجه 
بیکاری، فقر و مشــکالت اقتصادی باشــد. در 
نتیجه رفتارهای پرخاشــگرانه با در کنار هم 
قــرار گرفتن ایــن دالیل در جامعــه در قالب 
خشونت های رفتاری و کالمی به فضای بیرون از 
حوزه شخصی افراد بروز پیدا می کنند و طبیعی 
است که مسائل اقتصادی هم نه به عنوان عامل 
اصلی که به عنوان عاملی غیرمستقیم می تواند 
در کنار ســایر عوامل، خشــونت را در فضای 

جامعه تقویت کند.

مشکالت اقتصادی، یکی از تکه های پازل خشونت شهری

دیروز برخی نمایندگان در 
جلسه  علنی مجلس با در 

دست گرفتن پالکاردهایی 
با عنوان های »نه ملت به 
انتقال آب دریای خزر«، 

»استیضاح وزیر نیرو 
فوری«، »مردم اجازه 
نابودی دریای خزر را 

نمی دهند« و»بالی 
زاینده رود و ارومیه را بر 

خزر تکرار نکنیم«، به طرح 
انتقال آب خزر به سمنان 

اعتراض کردند 

مخالفان طرح انتقال آب 
دریاچه خزر به سمنان 

معتقدند اگر این پروژه به 
مرحله اجرا برسد با کاهش 

شدید آب دریاچه و خشک 
شدن آن روبه رو خواهیم 

شد
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