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هم ه چيز مهياي انفجار اوميكروني!

آمار بيماران كرونا مثبت به شكل تصاعدي در حال
افزايش است؛ افزايش يك شهر قرمز كرونايي به  7شهر
هد
تنها در دو روز از سختيهاي پيش رو خبر ميد 
كابوس كرونا حاال با ش�دت گرفتن ش�يوع اوميكرون به حقيقت
پيوستهاست؛ ويروسي كه در روزهاي اخير به شكلي تصاعدي آمار
كرونا مثبتها را باال برده تا جايي كه در يك هفته اخير آمار بيماران
جديد شناسايي شده از 3هزار و  500نفر در روز شنبه  2بهمن ماه
رسيد تا زنگ خطر

به  16هزار و  757نفر در روز جمعه  8بهمن ماه
تازهترين جهش كرونا را به صدا در آورد .رنگ قرمز كرونايي هم با
شدت بيشتري به نقشه كشورمان باز ميگردد .در حالي كه هفته
گذشته شهرستان اردكان در استان يزد در شرايط قرمز كرونايي
قرار گرفت ،حاال با گذش�ت دو روز ،قم ،كاش�ان و پنج شهرستان
ديگر در ش�رايط قرمز كرونايي ق�رار گرفتن�د .همچنين تهران،
مشهد ،اصفهان ،شيراز و  ۳۹شهرستان ديگر در وضعيت نارنجي
قرار گرفتهاند .در چنين شرايطي هنوز هيچ تدبيري براي بازگشت
وجود ندارد ،كس�ب و كارها برقرار اس�ت و شلوغي

محدوديتها
وسايل حمل و نقل عمومي به خصوص در شهرهاي بزرگي همچون
كردهاست
رش�د انفجاري اوميكرون مهيا 

تهران همهچيز را براي
با وجود اين و بهرغم هش�دار چندينباره متخصصان ،هنوز هيچ
اثري از تدابير ويژه براي مقابله با اين موج تازه مشاهده نميشود.

از پنجش��نبه  7بهمن تا جمعه  ۸بهمن  ۱۴۰۰و بر اس��اس معيارهاي
يد مبتال به كوويد ۱۹در
قطعي تش��خيصي ۱۶ ،هزار و  ۷۵۷بيمار جد 
كشور شناسايي شد كه  ۹۹۴نفر از آنها بستري ش��دند .عالوه بر آمار
تزايد است .در حال حاضر
ابتالها ،وضعيت قرمز شدن شهرها هم رو به 
هفت شهرستان در وضعيت قرمز ۴۳ ،شهرستان در وضعيت نارنجي،
زرد و  ۱۸۱شهرستان در وضعيت آبي قرار
 ۲۱۷شهرستان در وضعيت 
دارند .افزايش تصاعدي آمارهاي ابتال به س��متي نگران كننده پيش
ميرود .بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت هم در صفحه توييترش نوشت:
بايد اعالم كنيم عم ً
ال
موارد بستري و س��رپايي 
«متأس��فانه با افزايش 
اكيد و حتي خواهش ما رعايت همان
شدهايم! توصيه 
وارد پيك ششم 

راهكارهاي س��اده اما مهم و حياتي است؛ اس��تفاده صحيح از ماسك،
رعايت شيوهنامههاي بهداشتي و تزريق واكسن به ويژه دوز سوم».
افزايش چهار برابري مراجعان سرپايي
رصد تزريق واكسن دوز
ود  ۲۲د 
وزير بهداش��ت با اش��اره به اينكه حد 
سوم در كش��ور انجام شدهاست ،ميگويد« :س��ويه اوميكرون قدرت
ارد و در چند روز اخير شمار بيماران سرپايي
س��رايتپذيري بااليي د 
بايد مردم به
كرونا چهار برابر افزاي��ش يافته كه نگرانكننده اس��ت و 
توصيههاي مسئوالن بهداش��تي در خصوص تكميل واكسيناسيون و
رعايت شيوهنامههاي بهداشتي توجه كنند».
يونس پناهي ،معاون تحقيقات وزير بهداش��ت درباره قدرت انتش��ار
گويد«:اين س��ويه بر خالف س��ويه دلتا از قدرت انتشار
اوميكرون مي 
بااليي برخوردار است؛ به گونهاي كه سويه دلتا پنج تا شش روز زمان نياز
داشت تا فرد ديگري را درگير كند ،ولي اين زمان در سويه اوميكرون
رسيدهاست».
 1/5تا  ۳روز 
به گفته وي درگيري ريه و بس��تري ش��دن مبتالي��ان در بخشهاي
يد است ،البته
بيمارس��تاني و ICUها از ديگر ويژگيهاي س��ويه جد 
اوميكرون نسبت به سويه دلتا شدت بيماري كمتري دارد.
پناهي با تأكيد بر اهمي��ت واكسيناس��يون ميافزايد«:تفاوت زيادي
وجود
كوويد  ۱۹

د به بيماري
ميان واكس��نهاي مختلف در ابتال مجد 
افراد به مراتب ايمنيزايي
ارد و هر چه واكسيناسيون كاملتر باشد ،
ند 
باالتري را خواهند داشت؛ به گونهاي كه افرادي كه سه دوز را دريافت
خواهند داشت

كردهاند ،ايمني باالتري از جنبه ابتال به فرم ش��ديد را

و افرادي كه واكسينه نشده باش��ند ،شدت باالتري از بيماري را تجربه
خواهند كرد».

ايمني  90درصدي با تزريق  3دوز واكسن
به گفته معاون تحقيقات وزير بهداش��ت فارغ از نوع واكس��ن هر چه
واكسيناس��يون افراد كاملباشد به مراتب ش��رايط بهتري در ايمني
دارند ،به طوري كه افرادي كه سه دوز را تزريق كردهاند ،ايمني باالي
 90درصد را خواهند داش��ت و از ابتال به فرم شديد بيماري مصونيت
خواهند داشت.

افراد واكسينه ديگر بيمار
وي در عين حال در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
افراد به اين بيماري
گويد «:واكسيناس��يون ميزان ابتال 
شوند مي 
نمي 
را كم نميكند ،زيرا ديده ش��ده افرادي كه حتي س��ه دوز را دريافت
افراد به
ش��دهاند ،ولي شدت بيماري در اين دس��ته از 
كردهاند ،مبتال 

يابد و از بستري شدن آنها در بخشهاي بيمارستاني
شدت كاهش مي 
و  ICUكم ميشود».
احتمال بروز سويههاي خطرناكتر با گردش اوميكرون
محس��ن زهرايي ،رئيس اداره بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
وزارت بهداشت هم با بيان اينكه نزديك به  ۶ميليون نفر از افراد واجد
نكردهاند ،ميافزايد« :همچنين
شرايط ،براي تزريق واكس��ن مراجعه 
نزديك به  6/5تا  ۷ميليون نفر هم نوب��ت اول را تزريق كرده ،اما براي
تزريق نوبت دوم تأخير دارند».
به گفته وي واكسن يكي از مؤثرترين مداخالتي است كه در دسترس
كردهاند ،در صورت ابتال به بيماري،
داريم .افرادي كه واكس��ن تزريق 
ميزان انتش��ار ويروس در آنها نس��بت به افرادي كه واكسن نزدهاند،
كمتر است.
زهرايي با بيان اينكه بحث اوميكرون يكي از مخاطراتي است كه مطرح
ميشود ،تأكيد ميكند«:اگر اجازه دهيم اوميكرون در كشور گردش
كند ،همواره اين خطر وج��ود دارد كه س��ويههاي خطرناكتري هم
ايجاد شود».

انفجار آمار بستريها تا يكي دو هفته ديگر
شروين شكوهي ،اس��تاد بيماريهاي عفوني دانش��گاه علوم پزشكي
ش��هيد بهش��تي نيز با تأكيد براينكه نبايد اوميكرون را ساده گرفت،
ميافزايد«:واكسيناسيون عليه كرونا درصد زيادي از مرگ و ميرها را
كاهش ميدهد ،اما اينكه بگوييم م��رگ و مير كاهش يافته و قطعاً در
صورت ابتال مشكلي به وجود نميآيد ،اس��تدالل منطقي نيست و در
طوالني مدت آثار افزايش مبتاليان را ميبينيم».
رصد
وي با بيان اينكه آم��ار مبتاليان به كرونا با در نظ��ر گرفتن  ۵۰د 
خطاي تس��تها خيلي بيش��تر از آمار كرونا مثبتهاي اعالمي است،
گويد «:طي يك��ي ،دو هفته آينده با انفجار آمار بس��تريها مواجه
مي 
ميشويم و از اواخر بهمن روزها و ماه بدي را در پي خواهيم داشت».
به گفته اين متخصص صحبتهاي علمي الزم انجام شده و اميدوارم
مس��ئوالن زودتر تصميم درس��تي درباره محدوديتها اتخاذ كنند؛
چراكه در غير اين صورت با س��ادهانگاريها ،ماههاي بدي را در پيش
خواهيم داشت.
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اين  15برابر قانوني ولي ناعا دالنه!

ادهاست
مورد بررسي قرار د 
«جوان» فاصله قانوني كف و سقف حقوق را به لحاظ حقوقي – اجتماعي 
شود و از همان دقايق
وارد اداره مي 
زود 
از صبح 
اول ،كارش را ش�روع ميكن�د .كاره�ا تمامي
ارد و آنقدر س�رش شلوغ اس�ت كه متوجه
ند 
گذر زمان نميشود .براي صرف ناهار و خواندن
بلند
برود با نگراني از جايش 
بخواهد 

نماز هم كه
ش�ود تا مبادا كارهاي امروزش به سرانجام

مي
د
بعد از نماز خواندن و صرف ناهار مجد 
نرس�د! 
آيد و بيوقفه باق�ي كارها را
پش�ت ميزش مي 
هد و با پايان ساعت كاري ،سيستم
انجام ميد 
كند و به س�مت
را خام�وش و اداره را ترك مي 
كارمند با حج�م كاري زياد،

خانه م�يرود .اين
«كف» حقوق تعيينش�ده قانون�ي را دريافت
ميكند .در مقابل مدير مجموعه كه تنها كارش
سروس�امان دادن به اداره اس�ت و در س�اعت
كاري ،فرصت چك كردن شبكههاي اجتماعي
در گوشي موبايلش را هم دارد ،مجاز به دريافت
كارمند ادارهاش اس�ت! بدتر

 15برابر حق�وق
اينكه اين شكاف حقوقي كام ً
ال «قانوني» است!

حقوقهاي نامتع��ارف كه معموالً ب��راي مديران
مجموعهها و ادارات تعيين ميش��ود ،سالهاست
كه اتفاق ميافتد .اين موضوع مربوط به اين دولت
و آن دولت هم نميش��ود ،بلكه فرايندي است كه
بودهاست .طي سالهاي گذشته
مدام در حال اجرا 
غالباً اين افزايش حقوقها بدون نظرات كارشناسي
اتفاق افت��اده و براي همه كارمن��دان يك ضريب
شدهاست .در
مش��خصي از افزايش حقوق اعمال 
نتيجه هر كارمندي كه حقوق بيش��تري داشته،
بالطبع افزايش حقوق بيشتري نيز دريافت كرده
و آن كارمندي كه حقوق كمتري داش��ته افزايش
نشدهاست .چنين
حقوق چنداني ش��امل حالش 
فرآيندي نه از لحاظ اقتصادي قابلتوجيه اس��ت
و نه با برقراري عدالت در جامع��ه همخواني دارد.
حاال در برخي از سطوح مديريتي و هيئت مديران
شاهد پرداخت ارقام عجيبي هستيم كه گاهي از
ياد ميشود.
آنها به عنوان حقوقهاي نجومي نيز 
رصد جامعه را
ود  80د 
متأسفانه در شرايطي كه حد 
بازنشستگان و حقوقبگيران كف درآمدي تشكيل
خود
هند و از وضعيت اقتصادي و معيش��تي 
ميد 
ناراضي هستند ،حقوق و دريافتي برخي مديران،
نابرابري عظيم اجتماعي و تبعيض بزرگ درآمدي
را به نمايش گذاشتهاست.
كنند و بيش�تر
مديران�ي كه كمتر كار مي 
حقوق ميگيرند!
كند و درباره
بهاره در يك شركت بيمهاي كار مي 
تفاوت حقوق «كف» و «س��قف» اين مجموعه به
گويد«:من كارشناس بيمه
خبرنگار «جوان» مي 
هستم و حجم كاري زيادي دارم ،اما رئيس اداره و
هستند

بعد از آن هم معاون مدير و مدير مجموعه

هستند ».او

مند
كه از حقوق و مزاياي زيادي بهره 
هد«:اصليتري��ن كار مجموعه برعهده
ادامه ميد 
كارشناس اس��ت و حجم كاريكارشناسان نيز از
مديران بيشتر است ،اما حقوق مديران چندين برابر
شدهاست و
بيشتر از كارشناسان مجموعه تعيين 
رنجاند».

اين تبعيض همه ما را مي
اين كارش��ناس بيمه كه پنج سال سابقه كار دارد،

ارد«:كارشناس��ان «ك��ف» حقوق را
اظه��ار ميد 
گيرند و مديران كه حج��م كاري كمي دارند،
مي 
«سقف» حقوق را دريافت ميكنند .متأسفانه هر
كسي كه مدير ميشود ،كارش كمتر و هر كسي كه
نيروي زيردست است ،كارش بيشتر است و در مقابل
عملكرد نيست ،بلكه با رتبه و

دريافتيها مطابق با
اند».
كرده 
مقامي است كه در مجموعه كسب 
حقوقه�اي  15برابري و دلس�ردي مردم
وجود عدالت

نسبت به
در همي��ن رابط��ه ي��ك كارش��ناس حقوقي كه
خواهد نامش فاش شود ،به خبرنگار «جوان»

نمي
گويد«:در قانون بودجه  1400به صورت صريح
مي 
آمده كه تفاوت حقوق «كف» و «سقف» از  20برابر
به  15برابر كاهش پيدا كند .ظاه��را ً در اين قانون
تالش ش��ده تا فاصله حقوق  20برابري را اصالح
زياد است».
كنند ،اما اين تفاوت حقوق همچنان 
«ش��ايد فردي براساس تخصص

هد:
او ادامه ميد 
ارد ي��ا اينكه زحمت زيادي
يا مهارت خاصي كه د 
ميكش��د ،مجاز به دريافت حقوق بيشتر از ساير
نبايد اين ميزان تفاوت
باش��د،اما به هر حال 

افراد

تا 15برابر برس��د! اي��ن در حالي اس��ت كه گاهي
بيش از حقوق 15برابري ني��ز در برخي از ادارات و
اد
شدهاست .متأسفانه اين اعد 
سازمانها پرداخت 
وجود عدالت در جامعه
و ارقام مردم را نس��بت به 
كردهاست».
لسرد 
د 

كارش��ناس حقوقي با بيان اينكهمنطقي نيست
سادهترين كار با س��ختترين كار تفاوت حقوقي

15برابري داشته باشد ،اظهار ميدارد«:آيا پزشكي
كه فوق تخصص اس��ت و در روز فق��ط يك عمل
بايد با پرس��تاري كه صبح
هد 
جراحي انجام ميد 
تا شب سرپا ايستاده و فشار كاري زيادي را تحمل
ميكند ،تفاوت حقوقي  50برابري داشته باشد؟ ما
موارد را با مباني كش��ور خودمان مقايسه
بايد اين 

مورد بازنگري قرار دهيم».
موارد را 
كنيم و اين 
شود در برخي
كند«:مش��اهده مي 
او تصريح مي 
مانند بانكها و بيمهها ،سقف
شركتهاي دولتي 
ق تعيينشده پرداخت ميشود ،در صورتي
حقو 
افراد خاص و
كه دريافتكنندگان اين حقوقها 
نيس��تند و كار ويژهاي انجام نميدهند.

ويژهاي
مانند خلبانان كه بنا
شايد براي برخي از مشاغل 

كمبود نيرو و به جهت حفظ آنها

به داليلي مثل
در داخل كش��ور ،پرداخ��ت حقوقهاي چندين
برابري منطقي و عادالنه به نظر برسد ،اما مديران
هند و
ادارات كه بعضاً اق��دام خاصي انجام نميد 
حتي از كارشناسان مجموعهشان نيز مدت زمان
چند برابري
نباي��د حقوق 

كمتري كار ميكنند،
كنند».
دريافت 
اس�تثنائات در پرداخ�ت حقو قه�ا
اصليترين اشتباه
اين كارش��ناس حقوقي به مصادی��ق بيعدالتي

ديگ��ري در سيس��تم پرداختي حقوقها اش��اره
گويد«:در يك اداره يك نفر ،استخدام
كند و مي 
مي 
رسمي و ديگري استخدام پيماني است ،در همان
اداره نفر ديگر استخدام ش��ركتي است و ديگري
در همان س��مت ،اس��تخدام كار معين يا ساعتي
اس��ت؛ هر چهار نفر در يك مجموعه هس��تند و
مانند يكديگر است ،اما آنها قراردادهاي
كارشان نيز 
متفاوت و پرداختيهاي كام ً
ال مختلفي دارند .در
همين خصوص گاه��ي اعتراضات و تجمعاتي نيز
شدهاست ،اما اين بيعدالتيها همچنان در
ديده 
شودوسازوكاري
مجموعههايمختلفمشاهدهمي 
وجود ندارد».
براي حل آن 
او در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال ك��ه اش��تباه اصلي
كار در سيس��تم پرداخ��ت حقوقها كجاس��ت،
خود و
گويد«:متأس��فانه ه��ر كس��ي فق��ط 
مي 
بيند و به دنبال حل مش��كل
مجموع��هاش را مي 
س��ازمان خودش اس��ت .مث ً
اس��اتيد

ال معلمان،
دانشگاهي ،هيئت علميها ،قضات و ديگر مشاغل
كنند كه حقوق دريافتيشان كم است
اعتراض مي 
هستند كه استحقاق دريافت حقوق بيشتري

و آنها
را دارند! در نهايت اي��ن اعتراضات ميبينيم كه در
شدهاند.
قانون پرداخت حقوقها 20 ،گروه استثنا 
اين جزئينگري و گروه خاص را نگريستن اشتباه
اصلي كار است».
ضوابط سليقهاي بدون هيچ دليل موجه
«بايد توجه كنيم
هد :
كارشناس حقوقي ادامه ميد 
كه جاي درست كردن سيستم پرداخت حقوق در
قانون بودجه نيس��ت .قانون بودجه هيچ ربطي به
ميزان پرداخت ،حداقل و حداكثر پرداخت ندارد.
اگر در قانون بودجه سمت اصالح پرداخت حقوقها
برويم ،كل نظام پرداخت و حقوقي را بر هم خواهيم
ايجاد ميكنيم .الزم است كه براي
زد و بينظمي 

همه كاركنان دولت ،ضوابط پرداخت مش��خصي
باشد و
داشته باشيم و اين ضوابط پرداخت هم يكجا 
واحد بيايد .اگر قرار است براي گروهي،
در يك قانون 
بايد اين استثنا قائل شدن يك
استثنا قائل شويم 
بيايد».
باشد و آن هم در قانون 
دليل موجه داشته 
نبايد سيستم پرداخت حقوقها
انتقاد از اينكه 
او با 
خ��ود س��ازمانها ق��رار بگي��رد ،اظهار

برعه��ده
مورد بسياري از نهادها و سازمانها،
ارد«:ما در 
ميد 
ضابطه قانون��ي نداريم و پرداخ��ت حقوقها را به
خودشان واگذار كرديم و دستشان را براي  15برابر
حقوق و بلكه بيشتر از آن هم بازگذاشتهايم ، .اين
مس��ئله باعث ظهور حقوقهاي نجومي بيپايه و
شدهاست».
اساس 
كند«:به
تأكيد مي 
اين كارشناس حقوقي در پايان 
طور حتم ب��ا تصميم بر اصالح سيس��تم پرداخت
ش��ود و اين
عدهاي حقوقش��ان كم مي 
حقوقها ،
خواهند كرد،

افراد به ش��دت مخالفت و مقاومت

آنها براي تصويبنشدن اين قانون هر كاري كه از
دستش��ان برآيد ،انجام ميدهند .بنابراين اصالح
سيستم پرداخت حقوقها ،آثار حقوقي ،اجتماعي
چند بعدي است و
ارد و امري 
و اقتصادي زيادي د 
ارادهاي
بايد مسئوالن تصميمگيرنده در اين زمينه 

باشند تا اين هدف مهم به

جدي و فوالدي داشته
برسد».
سرانجام 

آبگيري كامل جازموريان پس از  40سال
كرد
بارانهاي اخير بزرگترين تاالب جنوب شرق كشور را به طور كامل احيا 

تاالب جازموريان
گزارش 2
براي نخستينبار
عليرضا سزاوار
در چهار دهه اخير
رصد
با كم�ك بارشهاي اخي�ر به ط�ور صدد 
آبگيري شد .اين تاالب به واسطه سيل سال 98
شدهبود ،اما نه به طور كامل؛ مردم
هم آبگيري 
كنارههاي جنوبي اين تاالب از خش�كي آن در
امان نبودند.

تاالب جازموريان تنها تاالب كش��ور اس��ت كه در
مرز دو استان كم آب يعني استانهاي سيستان و
شدهاست .مردم ساكن در
بلوچستان و كرمان واقع 
دشتهاي جيرفت ،فارياب و رودبار جنوب در استان
كرمان و دش��تهاي ايرانش��هر ،بمپور ،سردگان،
دلگان ،س��رتختي و اسپكه در اس��تان سيستان و
سود ميبرند .بعضي از
بلوچستان از منافع اين تاالب 
مانند دشت جيرفت ،دلگان و رودبار در
اين مناطق 
صورت پرآب بودن تاالب ،از مساعدترين نقاط كشور
براي كشت گياهان گرمسيري ب ه شمار ميآيند.
بينياز از بودجه با عنايت باران
رود در
سد جيرفت روي رودخانه مهم هليل 
آبگيري 
سال ۱۳۷۰تاالب جازموريان را به حاشيه برد؛ يعني
عم ً
سد جيرفت
رود در پاييندست 
ال رودخانه هليل 
شد و اثر جدي بر
تبديل به يك رودخانه غيردائمي 
وضعيت درياچه گذاشت.
خشكي تاالب جازموريان در  15سال اخير باعث
و باني بخشي از فرونشستهاي دشتي در جنوب
شدهاست .اين تاالب در يك دهه
شرق كشور هم 
گرد
اخير تبديل به يكي از بزرگترين كانونهاي 
شدهبود.
و غبار جنوب شرق كشور هم 
يكي از داليل مهم آبگيري ت��االب جازموريان به
وجود بادهاي  120روزه سيستان ،بادهاي
خاطر 
محلي و قرار گرفتن كوير لوت در اس��تان كرمان
شود كه اين سه
است .آبگيري اين تاالب موجب مي 
ريزگرد

توليد
حد زيادي از نظر گسترش و 
عامل تا 
مهار شوند.

حسین سروقامت

اهميت تاالب جازموريان تا آنجاس��ت كه حتي از
دو س��ال قبل ،يك رديف اعتباري مالي هم به اين
ش��د تا اين بودجه به احيا و
تاالب تخصيص داده 
بهبود وضعيت اين تاالب كمك كند .حاال با آبگيري

صددرصدي اين تاالب ميتوان اين رديف بودجه را
به آسيبهاي ديگر زيستمحيطي اختصاص داد.
كارزاري براي جلب توجه رئيسجمهور
بود كه شهريور
شده 
خشكسالي جازموريان موجب 
ماه امسال ،برخي فعاالن محيطزيستي جنوب شرق
كشور از جمله «عبدالستار بخنو» با راهاندازي كارزار
كنند توجه مسئوالن
ي تالش 
در شبكههاي اجتماع 
را به مشكالت خشكسالي و كم آبي جنوب شرق
كشور متمركز كنند.
در كارزاري كه اي��ن فعاالن رس��انهاي خطاب به
آمدهبود:
ايج��اد كردن��د ،

يد
رئيسجمه��ور جد 
رود و جازموريان،
«شهرس��تانهاي حوزه هلي��ل 
شامل رودبارجنوب ،جيرفت ،بافت ،كهنوج ،رابر،
عنبرآباد در اس��تان

قلعهگنج ،منوجان ،فارياب و

كرمان و دلگان در سيستان و بلوچستان ،با جمعيت
بيش از يك ميلي��ون نفر ،سالهاس��ت با بحران
كمبود آب شرب و كاهش سطح آبهاي زيرزميني

ايجاد
مواجهند .از دالي��ل عمده اين مش��كالت ،
سدهاي جيرفت و بافت و بندهاي خاكي در مسير
رود است؛ احداث
رودخانه  ۴۰۰كيلومتري هليل 
اين سدها تبعات جبرانناپذيري براي مردم حاشيه
رود و جازموريان داشتهاست .مهاجرت مردم
هليل 
بايد زودتر به
اين مناطق در حال گسترش است و 
اد جازموريان رسيد».
د 
رصد ماهوارهاي
تأييد احياي تاالب با 

اكن��ون آنطور ك��ه تارنم��اي س��ازمان حفاظت
رصد تاالب
محيطزيست خبر داده ،آبگيري صدد 
ادهاست.
جازموريان در اثر سيالبهاي اخير رخ د 
به گزارش تارنماي سازمان محيطزيست ،در طول
 40سال گذشته ،در روزهاي اخير بهترين بارشها
در منطقه اتفاق افتاده و بيش��ترين س��طح تاالب
شدهاست.
آبگيري 

مدير كل دفتر حفاظت و احيای تاالبهاي سازمان
محيطزيست در گفتوگو با پايگاه اطالعرساني اين
سازمان درباره آخرين وضعيت تاالب جازموريان
پس از وقوع سيالبهاي اخي ر اظهار كرد :بر اساس
رصد نقشههاي ماهوارهاي ،در حال حاضر
آخرين 
شدهاس��ت و
رصد تاالب جازموريان آبگيري 
صدد 
حتي سيالب ،روس��تاهاي اطراف اين تاالب را هم
فراگرفتهاست .اين اتفاق مهم در كاهش ريزگردها،
اشتغال و مهاجرت نكردن مردم حاشيه تاالب هم
نقش مهمي دارد.
احمدرض��ا الهيج��انزاده بابي��ان اينك��ه تاالب
جازموريان يك ت��االب كمعم��ق و كام ً
ال فصلي
است ،خاطر نشان كرد :اين تاالب جزو بزرگترين
شود و
تاالبهاي آب ش��يرين كشور محسوب مي 
خاصيت آن جذب آب ب ه صورت يك اسفنج است
كه نهتنها باعث تغذيه گياهان سطح تاالب در فصول
خشكسال ميش��ود ،بلكه از تبديل اين محل به
گرد وغبار هم جلوگيري ميكند.
كانون 
برنامه جامع  20ساله براي احياي تاالب
ويدرخصوصدريافتحقابهزيستمحيطيتاالب
سد جيرفت
جازموريان نيز گفت :متأسفانه فاصله 
زياد است و حتي اگر به
تا تاالب جازموريان خيلي 
فرض ،وزارت نيرو حقابه آن را رهاسازي كند ،اين
نخواهد رسيد.

آب هرگز به بستر تاالب
گفتني اس��ت اخيرا ً مرجان ش��اكري ،مدير كل
حفاظت محيطزيست استان كرمان هم از تدوين
برنامه جامع 20ساله براي احياي تاالب جازموريان
ادهبود .اين برنامه بهتازگي به تصويب شوراي
خبر د 
برنامهريزي هر دو اس��تان كرمان و سيس��تان و
رسيدهاست .نماينده پنج شهر جنوبي
بلوچستان 
هستند كه

اس��تان كرمان در مجلس هم پيگير
براي آن در بودجه  1401اعتباري در نظر گرفته
شود .احتماالً در سفر رياست جمهوري به استان
كرمان نيز رديف اعتباري براي احياي تاالب ،در
مصوبات سفر قرار بگيرد.
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«ماهيمون هي ميخواس�ت يه چيزي بهم بگه ،تا دهنش�و باز
ميكرد ،آب ميرفت تو دهنش و نميتونست بگه .دست كردم
تو آكواريوم ،درش آوردم .شروع كرد از خوشحالي باال ،پايين
پريدن .دلم نيومد دوباره بندازمش اون تو.
اينقدر باال ،پايين پريد . . .خسته ش�د .خوابيد .ديدم بهترين
موقعه تا خوابه ،دوباره بندازمش تو آب .ولي االن چند ساعته
بيدار نشده!
يعني فكر كنم بيدار شده ،ديده انداختمش اون تو ،قهر كرده
خودشو زده به خواب!
اين داس�تان رفتار ما با آدماي اطرافمونه .دوستش�ون داريم،
دوستمون دارن ،ولي اونا رو نميفهميم .فقط تو دنياي خودمون
داريم بهترين رفتار رو با اونا ميكنيم!»
آيا خسرو شكيبايي چنين گفتهاست؟ شايد. . .
اص ً
ال چكار دارم چه كسي و در چه شرايطي چنين حرفي زده.
من با كلمات و نقش آنها در ساختن ما كار دارم.
اين كلمات را قاب كرده ،دائم ببينيد؛ ضرر نميكنيد!

بيژن سوراني

دهها!
د ترافيك با ترافيك وع 
تشدي 
قرار است با احداث رمپ ولوپ
 750كيلومتر از ترافيك پايتخت كم شو د

اس�تفاده بيش از ظرفيت خيابانها و معابر از س�وي وسايل نقليه
باعث بروز معضالت زيادي ب�ه ويژه در مباح�ث ترافيكي و حمل
و نقل درونش�هري شدهاس�ت .براي بهبود وضعيت حمل و نقل
ش�هري و كاهش معضلات ترافيكي اح�داث پروژهه�اي فني و
عمراني ترافيك�ي در كنار تكميل ش�بكه حمل و نق�ل عمومي با
د نظرمديريت ش�هري پايتخت گرفته
هدف كاهش بار ترافيكي م 
است .عضو كميس�يون عمران و حمل و نقل ش�وراي شهر تهران
ازاحداث و تكميل  ۹۰رمپ و لوپ در مس�ير پرتردد پايتخت خبر
داد و اعالم كرد :در صورت حل ش�دن مش�كل رم�پ و لوپ اين
تقاطعها  ۷۵۰كيلومتر در مسير ترد د مردم صرفهجويي ميشود.

براي حل معضل ترافيك شديد ،هوشمندسازي ترافيك در كنار اصالح
هندسي معابر از سوي كارشناسان حوزه ترافيك پيشنها د ش دهاست.
كاهش  750كيلومتري ترافيك با احداث  90رمپ و لوپ
يكي از اقدامات براي روانس��ازي رفت و آم د شهري ،ساخت زيرگذر،
دوربرگردان و اصالحهاي هندسي معابر و فعاليتهاي عمراني ترافيكي
است .اين اقدامات در صورتي ميتوان د منجر به كاهش تصادف ،ترافيك
و افزايش ايمني رفتوآمد خودروها به همراه صرفهجويي س��وخت و
زمان شو د كه با كار كارشناسي همراه شود.
در اين خصوص ،عضو كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر
تهران با اشاره به اينكه از سوي پليس راهور اعالم ش د بخشي از گرههاي
ترافيكي پايتخت به دليل نواقص هندسي معابر پايتخت است ،به ايلنا
گفت :در تهران حدود  ۹۰مورد تقاطع داريم كه رمپ و لوپهاي آنها
كامل نيست .در صورت حل شدن مشكل رمپ و لوپ اين تقاطعها ۷۵۰
كيلومتر در مسير تر د د مردم صرفهجويي ميشود.
محمد آقاميري اظهار ك��رد :به طور مثال اگر االن ف��ردي بخواهد در
تقاطع همت ،چمران مس��يري را دور بزند ،به جاي اينكه  ۲۵۰متر از
مسير را طي كن د و وار د همت ش��ود ،باي د  ۹كيلومتر را دور بزن د و وار د
مسير مورد نظر شود .وي با بيان اينكه مجموع اين  ۹۰تقاطع چيزي
معادل  ۷۵۰كيلومتر اضافه تردد ايجاد ميكند ،از قرار گرفتن بودجه
براي برطرفسازي آنها خبر دا د و گفت :اين موار د را در دستور گذاشتيم
كه هر سال تعدادي بر اثر ظرفيت مالي شهرداري تكميل شو د تا زمان
تر د د مردم و ترافيك كاهش يابد.
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره بودجه
حوزه عمراني شهرداري در سال آينده گفت :بودجه عمراني كم است.
توقع و نياز ما حدو د  ۸هزار ميليار د توم��ان بو د و به  ۵هزار ميليار د نيز
راضي بوديم ،اما اكنون دو هزار و اندي اختصاص داده ش دهاست ،بنابراین
اميدواريم شهرداري در طول سال بتوان د منابع مالي جدي د به دست آور د
و براي بخشهاي عمراني متمم بودجه ارائه دهد.
روانس�ازي ترافي�ك به هم�راه تكمي�ل خط�وط ريلي و
اتوبوسراني
در همين رابطه ابوالفضل قناعتي ،عضو ش��وراي ش��هر سابق و رئيس
كميسيون حمل و نقل ش��وراي پنجم به «جوان» گفت :معابر پرتر د د
تهران ب��ا توجه به ش��رايط و ظرفيته��اي خودرويي زم��ان احداث،
توسعهيافته بود ،ولي در حال حاضر به دليل افزايش تعدا د وسايل نقليه
و ساير عوامل تأثيرگذار بر ترافيك با معضل تشدي د بار ترافيكي مواجه
است .بر اين اساس الزم است در برخي مسيرهاي پرتر د د زيرگذر و پل،
دور برگردان و اصالحهاي هندسي معابر دنبال شود.
وي گفت :گام برداشتن به اين س��مت ميتواند بر روانسازي ترافيك
تأثير مثبت بگذارد ،به شرط آنكه ساير عوامل مؤثر بر ترافيك نيز مدنظر
متوليان قرار گيرد .رئيس كميته حمل و نقل شوراي پنجم افزود :بودجه
حوزه ترافيك و عمران باي د در دوره جدي د به سوي روانسازي ترافيك
سوق دادهشود تا ترافيك پايتخت كاهش يابد؛ مث ً
ال بايد ظرفيتهاي
ريلي تكميل و افزايش دا دهشود.
قناعتي تأكيد كرد :البته در شرايط كنوني كه احداث مترو و تكميل و
تجهيز خطوط متر زمانبر است ،در كنار اين اقدامات پرداختن به ناوگان
اتوبوسراني و خودروهاي جمعي مسافر هم بايد در اولويت قرار گيرد.
احداث پاركينگهاي طبقاتي هم ميتوان��د بر ميزان كاهش ترافيك
تأثير بگذارد .قرار بو د در زمان شهردار بودن آقاي قاليباف ظرفيت 50
هزارتايي پاركينگ ساخت شود ،اما تاكنون فقط حدو د  15هزار ظرفيت
پاركينگي طبقاتي احداث ش دهاست.

به گفته دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران،
هزينه س��رانه نگهداري معتادان متجاه��ر در مراكز م��اده  ۱۶روزانه
۳۵هزارتومان است .وي با اشاره به اينكه اكنون در استان تهران ۱۴هزار
معتاد متجاهر در مراكز ماده  ۱۶نگهداري ميش��وند ،تصريح كرد :در

رصد نگهداري معتادان متجاهر كشور در استان تهران
حال حاضر  ۸۸د 
انجام ميشود.
معاون فني و بهرهبرداري سازمان تاكسيراني شهر تهران از ممنوعيت
فعاليت هزارو ۵۰۰تاكسي كاربراتوري از ابتداي سال آينده خبر داد و
گفت :مالكان تاكسيهاي فرسوده كه تاكسيهايشان كاربراتوري است
يد اقدام كنند.
باید نسبت به نوسازي و ثبتنام تاكسي جد 
معاون پرستاري وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه تاكنون براي
بيش از  ۴۰هزار نفر از گروه پرستاري پروانه صالحيت حرفهاي صادر
شدهاست ،گفت :در سومين دوره اين آزمون ۶هزارو ۸۰۰پرستار براي

كردهاند.
دريافت پروانه صالحيت حرفهاي شركت 
رصد جمعيت استان
دبير كل جمعيت هالل احمر گفت :بيش از  ۹۰د 
تهران در پهنههاي حادثهخيز از جمله وقوع زلزله مستقر هستند.

