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رویداد

نامه شورای سردبيری خبرآنالین به رئيس صداوسيما

طبققانونبرایپاسخگوییوقتبدهید
ادامه از صفحه اول| با این حال به توصیه مقامات قضایــی، اصاحی در متن خبر 
منتشره صورت گرفت تا رفع شائبه شود. آنان وقتی متوجه شدند خبرآناین اولین منبع 
خبری نبوده، نظرشان بر این بود که به جهت تلطیف فضا، همین نکته اشاره شده در خبر 
هم اصاح شود که بافاصله انجام شد. معاونت سیاسی صداوسیما بعد از سکوت ۲ روزه 
که به لحاظ رســانه ای، نه فقط غیرحرفه ای که مشکوک نیز به نظر می رسد، در رفتاری 
که فرار به جلو محسوب می شود، خبرآناین را به انتشار خبر محکومیت حبس ۶ماهه 
آن مرحومه متهم کرده و ۲شــب متوالی، در برنامه ۲۰:۳۰ اکاذیب خود را ادامه می دهد. 
حال آن که در فرصتی که معاونت یادشده در غفلت بود، روزنامه کیهان و  برخی مطبوعات  
ورزشی و خبرگزاری های مهر و میزان برای رفع توهم های موجود در جامعه ضمن مصاحبه 

با مطلعان پرونده و خانواده آن مرحومه، اقدام حرفه ای مناسب را انجام دادند.
این اقدام بخش خبری۲۰:۳۰ همزمان است با فعالیت فعاالن فضای مجازی که اکثر آنها 
فاقد نام واقعی هستند و برخی از متون همین افراد در تلویزیون منتشر می شود. امید است 
صداوسیما ارتباط خود با لشکر توییتری غیرخوشنامی را که این روزها همت خود را بر دفاع 
از بخش خاصی از معاونت سیاسی سازمان متمرکز کرده اند به گونه ای باورپذیر تکذیب 
کند. اگر این حرکت ۲۰:۳۰ فقط یکبار رخ داده بود بدلیل باور به اصلی نکردن موضوعات 
فرعی از آن می گذشتیم ولی با توجه به اصرار مدیریت مربوطه به اشتباه خود و تداوم رفتار 
غیرحرفه ای از جنابعالی می خواهد مطابق ماده ۳۰ اصاحی اساسنامه سازمان صداوسیما 
مصوبه۲۳خرداد۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی در اختیار این خبرگزاری قرار 

گیرد تا پاسخ اکاذیب مطروحه در بخش خبری مذکور داده شود.

گزارش تصویری
طی روزهای گذشته تعداد زنانی که خودشان را به سر خط 

خبرها رسانده اند، افزایش چشمگيری داشته است

خانمهارعایتکنندلطفا
از ماجــرای خودســوزی ســحر خدایــاری و تمام 
حواشــی اش که بگذریم، طی یکی دو روز گذشته چند 
چهره زن دیگر هم به دالیل مختلف خودشان را در بين 
تيترهای خبری جا کرده اند. یکی از آنها شبنم نعمت زاده، 
دختر وزیر اسبق، اســت که از زمانی که در مظان اتهام 
قاچاق دارو قرار گرفت و مدتی بعد که ویالیش در لواسان 
به دليل غيرمجازبودن تخریب شــد تا همين دیروز که 
جزیيات اتهاماتش مطرح شد، نقل محافل مختلف بود؛ 
در حالی  که خيلی ها درباره وجود ردی از او در پرونده های 
مختلف گمانه زنی می کردند، دیروز درنهایت از فهرست 
اتهاماتش رونمایی شد. این طور که خبرگزاری قوه قضائيه 
اعالم کرده، اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا 
دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی )دارو( به 
منظور ایجاد انحصار و اخالل در نظام توليدی کشور از 
طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمين کنندگان 
دارو با علم به موثربودن اقدام ها در ضربه به نظام جمهوری 
اسالمی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخالل 
در نظام توزیع دارویی کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه 
دارویی اســتان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در 
اســتان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و نگهداری غيرمجاز دارو )قاچاق( بدون 
انجام تشریفات قانونی است. حاال باید دید همان طور که 
فهرست اتهامات او مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، 
ادامه دادگاه های او هم جای خودش را بين گفت وگوهای 
خبری باز خواهد کرد یا نه.موضوع صدور حکم زنی که 
در ابيانه کاشان زیر آواز زده بود، هم دیروز بشدت مورد 
توجه افکار عمومی و کاربران شبکه های اجتماعی قرار 
گرفت. خيلی از این کاربران و البته بعضی از پایگاه های 
اطالع رســانی اعالم کردند که حکم او نهایی شده و این 
زن به 10 سال حبس محکوم شده است؛ خبری که کمی 
بعد تکذیب شد. ماجرا از این قرار بود که دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان کاشان در صحبت هایی گفته بود: »با 
افرادی که با بی حجابی خود به ترویج، ترغيب و تشویق 
بانوان و شهروندان دامن می زنند، برخورد شدید قضائی 
صورت می گيرد که در این مواقع قانونگذار احکامی مانند 
10 سال حبس را پيش بينی کرده است.« همين جمله 
باعث شده بود که برخی فکر کنند او خبر از صدور حکم 
زنی می دهد که در ابيانه خوانــده بود اما خودش کمی 
بعد گفت: »در فضای مجازی مطالبی منتسب به بنده 
نشر شد که هم موجب شــگفتی و هم تاثر است. به  هر 
حال مطالب انتشاریافته مبنی بر محکوميت فردی به 
جرم خوانندگی در فضــای مجازی صحت ندارد.«یکی 
دیگر از زنان خبرساز دیروز ليال تهرانچيان بود که مدتی 
پيش ویدیویی از او در حالی  که دعای ربنا را می خواند، 
دست به دست می شــد و دیروز خبر رسيد که صفحه 
اینســتاگرامش با حکم دادسرای ارشــاد مسدود شده 
است. شکل مسدودسازی هم این طور بوده که به جای 
تمام پست های او یک پست گذاشته شده با این توضيح: 
»جهت جلوگيری از اســتمرار فعاليت های مجرمانه، با 

دستور قضائی فعاليت این صفحه متوقف شد«.

ذره بین

انتقال آب از دریاها به سرزمین های خشک تر رویای قدیمی مسئوالن و 
تصمیم گیران ایرانی بوده اســت. رویایی که خیلی هایشــان  در برهه های 
زمانی مختلف ســعی کردند به آن رنگ عمل بپوشانند، بلکه معضل آب را 
در قلب کشور تا حد زیادی حل کرده باشند.  اما این طور که به نظر می رسد 
پروژه »شیرین ســازی و انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی ایران« 
واقعا به مرحله اجرا  نزدیک شده است. هفته گذشته مجری طرح معرفی و 
جزییات فنی پروژه نیز منتشر شد.    خاصه طرح انتقال آب دریای عمان به 
استان های شرقی این است که مجموعا ساالنه 750 میلیون مترمکعب آب 
از دریای عمان  شیرین سازی شده و به سه استان شرقی ایران منتقل شود. 
پروژه در سه فاز اجرا می شود و در فاز اول که 7 تا 10 سال دیگر به  بهره برداری 
می رسد، قرار است سهم سیستان وبلوچســتان ۷۰،  خراسان جنوبی ۷۰ و 
خراسان رضوی 110 میلیون متر مکعب  باشد . مجری پروژه، شرکت هلدینگ 
»تابش« است که ظاهرا برای اجرای همین پروژه راه اندازی شده است، چون 
سوابقی از  فعالیت های قبلی آن موجود نیست. شــماری از سهامداران این 
هلدینگ اشخاص حقیقی هستند، اما اشاره شده که بخشی از سهام آن به 
 شرکت های دولتی همچون »شســتا« تعلق دارد. در هر حال هزینه اجرای 
پروژه به طورغیرمستقیم از محل بودجه عمومی تأمین  می شود. برآورد اولیه 
برای اجرای پروژه 4 میلیارد دالر اســت که مقرر شده 3 میلیارد دالر آن وام 
بلندمدت از منابع صندوق  توسعه ملی با بهره 2 درصد باشد و مابقی را مجری 
طرح خودش تأمین کند. خیلی ها درباره هزینه الزم برای اجرای این طرح 

 رقم هایی مانند 60 تا 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند.  
بیم ها و امیدها

حاال که شــیرین کردن و انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی 
کشور تا این اندازه رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفته  خیلی از کارشناسان 
از چالش ها و مزایای آن می گویند. علیرضا طاهری، قائم مقام شــرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی این طرح  را برای این استان تا اندازه زیادی حیاتی 
می داند و می گوید: »در حال حاضر عمده تأمین آب مشــهد از طریق منابع 
زیرزمینی  شامل ۴۷۵ حلقه چاه صورت می گیرد و 4سد ارداک، طرق، کارده 
و دوســتی و دو قنات امامیه و قاســم آباد هم منابع دیگر تأمین  آب مشهد 
هستند. درحال حاضر نیاز ساالنه آب مشهد ۲۱۶ میلیون متر مکعب است  
که برای سال ۱۴۲۰ با جمعیت پنج میلیون  نفر نیاز آبی شهر مشهد با توجه 
به روند افزایش جمعیت ۳۲۰ میلیون متر مکعب پیش بینی می شود. همه 
اینها درحالی است که  ما با بحران کاهش آب های زیرزمینی و برداشت زیاد از 
آنها روبه رو هستیم. بنابراین باید به راه حل دیگری می رسیدیم.«  او به تجربه 
کشورهای حاشیه دریای عمان هم اشــاره می کند و آن را موفق می داند و 
می گوید: »اگر پروژه برداشت،  شیرین سازی و انتقال آب دریای عمان با توجه 
به ظرفیت های دریا انجام شود و درنهایت همه چیز آن طور که برنامه ریزی 
شــده  پیش برود، این یکی از بهترین راه حل ها برای مدیریت بحران آب در 

سال های آینده خواهد بود.« 
با وجود امیدواری افرادی مانند او، خیلی هــای دیگر بر روی چالش های 
این طرح انگشت می گذارند که یکی از آنها واگذاری چنین  طرح کانی که 
با امنیت آب ســر و کار دارد، به بخش خصوصی اســت. آنها می گویند این 
واگذاری حکمرانی آب در بخش بزرگی  از کشور به بخش خصوصی است که 
تجربه های جهانی در مورد آن موفق نبوده است. از طرفی چالش های زیست 
محیطی هم بخشی از انتقاد های کارشناسان است و بر هم خوردن نظم اقلیم و 
همچنین مالکیت شرکتی که پروژه را برعهده گرفته بر زمین های بسیار وسیع 
اطراف دریای عمان نگران کننده می دانند. بعضی از اقتصاددان ها می گویند 
این طرح چنان که باید و  شاید توجیه اقتصادی ندارد. آنها به عنوان مثال به 
هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شیرین شــده که در این طرح بین 3 تا 
5 یورو  اعام شده است، اشاره می کنند و می گویند اگر فرض متوسط یعنی 
چهار یورو را در نظر بگیریم، قیمت تمام شده برای هر متر  مکعب آب حاصل 
از این طرح حداقل 50هزار تومان خواهد بود. مجری طرح چگونه می تواند 

یک مشــتری پیدا کند که چنین آب  گرانی را بخــرد؟ درحالی که همین 
حاال در خراسان رضوی قیمت تولید و توزیع هر متر مکعب آب آشامیدنی 
4 هزار تومان است  و البته شــهروندان بابت آن 750 تومان می پردازند. این 
قیمت برای آب کشــاورزی هم هر متر مکعب 120 تومان است. بر این مبنا 
 آب تولیدی این طرح برای شــهروندان به عنوان آب شرب بیش از 60برابر و 
به عنوان آب کشاورزی بیش از 400 برابر  گران تر از قیمت کنونی خواهد بود. 
گفته شده پرداخت هزینه چنین آبی برای برخی صنایع توجیه دارد، اما از نظر 
منتقدان بعید به  نظر می رسد که صنایع چنین رقمی را برای استفاده از آب 

مورد نیازشان پرداخت کنند. 
اما بر خاف آن چه در ابتدا انگاشــته می شــود طرح برای اثبات توجیه 
زیست محیطی آن دردســر کمتری دارد. شــرق ایران یکی از  نمونه های 
شناخته شده قهقرای ســرزمین به واسطه تغییر اقلیم و مدیریت نامناسب 
منابع آب است. میانگین بارش این منطقه که در  دوره بلندمدت حدود 250 
میلی متر بوده، هم اکنون به 198میلی متر کاهش پیدا کرده و متوسط دما نیز 
در 10سال اخیر دو درجه  بیشتر از حد نرمال بوده است. نسبت بهره برداری 
از آب های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی 125 درصد است. یعنی نه 
 تنها تمام آب تجدیدپذیر ساالنه توسط انسان مصرف شده و هیچ سهمی به 
طبیعت نمی رسد، بلکه آب های زیرزمینی منطقه نیز با  شتاب درحال مصرف 
است، همچنان که سفره های آب زیرزمینی این استان در سه دهه گذشته 
ساالنه مدام با افت نزدیک به یک  متر روبه رو بوده اند. خشکسالی بلندمدت 
و تقلیل منابع آب باعث شده نیمی از روستاهای شرق ایران در سالیان اخیر 
تخلیه شوند. به  همین خاطر قابل تصور است که هر طرحی که باعث شود 
مقدار کمتری از آب های زیرزمینی اســتفاده شــود و نیز مقدار بیشتری از 
 آب های تجدیدپذیر در اختیار طبیعت قرار گیرد، می تواند حتی از حمایت 
کارشناسان محیط زیست نیز برخوردار شــود. مضاف بر  آنکه دریای عمان 
بخشی از اقیانوس هند اســت و پیامدهای زیست محیطی شیرین سازی و 
انتقال آب از آن تا حدودی قابل کنترل  است. یا دست کم این که این پیامدها در 
مقایسه با تاثیرات زیست محیطی مثبت اجرای طرح قابل اغماض است؛ البته 
به شرط این که  تصور کنیم واقعا قرار است آب جدید به دست آمده جایگزین 
اضافه برداشت کنونی از منابع آب زیرزمینی یا تجدیدپذیر شود. اما  اگر این 
آب مشوق تقاضای مصرف تازه باشد همه آن توجیهات مثبت زیست محیطی 
بامحل شده و می توان گفت این پروژه حتی  مشکات زیست محیطی کنونی 
شرق ایران را تشدید نیز خواهد کرد. به هر رو کماکان چالش بزرگ، توجیه 
اقتصادی طرح اســت:  چه کسی قرار اســت آب را به قیمت لیتری حداقل 
50تومان )برخی برآوردها صد تومان( بخرد؟ افزون بر آن مکرر گفته شــده 
که  فقط با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب بخش کشاورزی می توان چند 
برابر آب تولیدی مورد ادعای این طرح را بسیار  ارزان تر به دست آورد. حتی 
خرید و انتقال آب از افغانستان و تاجیکستان می تواند توجیهات اقتصادی و 

هیدروپلتیک مناسب تری  داشته باشد. 

کليد خوردن پروژه انتقال آب عمان به استان های شرقی، رویای دیرینه ایرانی ها را زنده کرده است

صرفهجوییبهتراستیاخریدآبگران؟

  بزرگترین تعزیه میدانی کشور با بیش از 18۰ نفر بازیگر و بیش از 1۰۰۰ نفر عوامل اجرایی عصر 
پنجشنبه 21شهریورماه   1398 در روستای صحرارود شهرستان فسا استان فارس برگزار شد. )مهر( 

  تصویری که می بینید مربوط به هیأتی است که تمام کارهای آن توسط بانوان انجام شده. هیأت 
بانوان بیت الزهرا )س( در سال   1379 به همت خانم ناصری تأسیس شد؛ آماده سازی هیأت، 
پذیرایی، نظافت و حتی سخنرانی و مداحی هم توسط جمعی از بانوان  و دختران جوان انجام می شود. 

)مشرق( 

  آیین سنتی- مذهبی چغچغه زنی، یکی از رسوم قدیمی و مراسم خاص سوگواری اهالی روستای 
تاریخی انجدان استان مرکزی است  که برای عزاداری امام حسین )ع( در روزهای نهم و یازدهم محرم 

برگزار می شود. )باشگاه خبرنگاران جوان(

  لکه های نفتی که پس از تبخیر مواد فرار تشکیل دهنده نفت به شکل قیر به سواحل جنوبی جزیره 
قشم رسیده اند، شنا و پیاده روی در  ساحل را به کام جزیره نشینان تلخ کرده است. )جزیره نیوز( 

ش
زار

گ

ش
کن

وا
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دیروز خبر رسيد که اسداهلل عسگر اوالدی، رئيس اتاق بازرگانی ایران و چين و یکی از چهره های قدیمی 
و برجسته حزب موتلفه اسالمی بعد از چندین روز مبارزه با بيماری در گذشته است. عسگراوالدی چند روز 
قبل به علل عارضه مغزی در بخش مراقبت های ویژه بيمارستانی بستری شده بود. از برجسته ترین بازرگانان 
ایرانی، معروف ترین صادرکننده خشکبار ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام دوران پس 
از انقالب و رئيس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چين بود. اسداهلل عسگراوالدی برادر حبيب اهلل عسگراوالدی 

از چهره های مهم  و تاثيرگذار جریان اصولگرایی بود که او نيز چند سال قبل دارفانی را وداع گفت.

اسداهلل عسگر اوالدی:  

خاموشیچهره
دیگریازموتلفه
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

ادامــه از صفحــه اول| امــا از این ایــرادات و 
سوءاستفاده های مستتر در آن که بگذریم، سوال اصلی 
در طراحی این برنامه ترســیم می شود؛ کلیت برنامه را 
که ببینید، برداشت بیننده این خواهد بود که متهمان 
اصلی این ماجرا، دولت و مجلس انــد. اولی برای این که 
هنوز تکلیف ورود زنان به ورزشگاه را مشخص نکرده و 
دومی بــرای این که دو نماینده مجلــس درباره رخداد 
غم انگیز برای یکــی از مردم این ســرزمین اظهار نظر 
کرده اند! اما مرحوم سحر خدایاری به چه دلیل در دادگاه 
انقاب حاضر شــد؟ دلیلش چه حضور در اســتادیوم 
باشــد، چه توهین به ماموران نیــروی انتظامی، مهم 
این اســت که پرونده اش در یکی از این دو نهاد بیش از 
۶ ماه درگیر بوده اســت. آیا درست تر نبود در کنار همه 
این کارشناسان خبره، مسئوالنی از این دو نهاد هم در 
برنامه حاضر می شدند و درباره علت این واقعه و تشکیل 
پرونده توضیحات شفافی می دادند؟ به جای »حرف«، 
بهتر نیست مبنا را بر »سند« بگذاریم و اسناد خودکشی 
قبلی، بیماری احتمالی سحر یا حداقل نسخه پزشکی او 
را نمایش دهیم؟ آیا بهتر نبود به جای دولت و مجلس که 

حداقل در این اتفاق تلخ اخیر  کمترین سهم را داشته اند، 
پای مســئوالن دیگر را به پاسخگویی باز می کردید که 
نامشان در سطرسطر خبرها و سایت ها دیده می شود؟ آیا 
بهتر نبود همه یاد می گرفتند و فارغ از تسویه حساب های 
سیاسی -به قول محسن مهدیان- »سهم خودشون رو 

توی این ماجرا می دیدند؟«
حاال اگر قانــون بین همه مــا ایرانی ها حکم می کند 
و حقیقت را عیان می کند و »همه در برابر قانون استثنا 
یکی هستند« بد نیست تلویزیون هم به قانون تن بدهد 
و فرصتی فراهم کند تا کسانی که در این برنامه و گزارش 
کذایی بیست وسی به آنها اتهام زده شده است، به حرف ها 
پاسخ دهند؛ مطابق قانون،  دو برابر زمان. »شهروند« کار 
محاســبه تلویزیون را ساده کرده اســت تا این »اجرای 
قانون« بابت محاسبه ها،  مشمول مرور زمان نشود! طبق 
محاســبات ثانیه به ثانیه ما، تلویزیون موظف است ۳۲ 
دقیقه به علی مطهری، پروانه سلحشوری و محمدجواد 
آذری جهرمــی وقت دهد تــا به حرف هــا و اتهام های 
بیان شده پاسخ دهند. زنده و در همان ساعت شبانه روز. 

آیا ُمّر  قانون اجرا می شود؟

دختر آبی در تلویزیون چه سرنوشتی داشت؟ چرا فقط دولت و مجلس و رسانه ها متهم بودند؟

۳۲دقیقهوقتپاسخگوییبهمطهری،سلحشوریوآذریجهرمی

ره
چه


