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كبري فرشچي

طغيان كرونا با كاهش رعايت پروتكلها

نگرانيه�ا از بروز موج شش�م كرونا در كش�ور با طغي�ان بيماري
در برخي اس�تانها جديتر شدهاس�ت .از س�وي ديگر ميانگين
رعاي�ت پروتكله�اي بهداش�تي به كمت�ر از  ۵۰درص�د كاهش
يافته و در اس�تانهاي آذربايجان غربي ،كردس�تان ،كرمانش�اه
و برخ�ي نق�اط سيس�تان و بلوچس�تان ش�رايط ت�ا ح�دودي
نگرانكننده اس�ت .با اين ش�رايط پروتكل س�فر به اي�ران براي
گردش�گران خارجي با هم�كاري وزارتخانههاي بهداش�ت ،امور
خارجه و ميراث فرهنگي و گردش�گري با توجه به نظر مش�ورتي
جمع�ي از تورگردانه�ا تدوين ش�ده و ب�ه گفته وزير بهداش�ت
تزريق دو دوز واكس�ن ،ش�رط ورود گردش�گران به ايران است.

كرونا همچنان ادامه دارد و بر اس��اس آخرين آمار  24س��اعته تا روز ۲۶
مهرماه  ۱۴۰۰و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۱ ،هزار و ۸۴۴
بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۸۰۴
نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون
و  ۷۹۶هزار و  ۶۵۹نفر رسيد .در همين زمان ۱۸۱ ،بيمار كوويد ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به  ۱۲۴هزار و
 ۲۵۶نفر رسيد .همچنين  ۴هزار و  ۶۹۳نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹
در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
طغيان كرونا
حميد سوري ،استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
و رئيس سابق تيم واكنش سريع كوويد معتقد است برخي طغيانها در
برخي استانها رخ داده و رعايت پروتكلها كاهش يافتهاست و اين در
حالي است كه طي دو تا سه هفته گذشته مسافرتهاي درونمرزي و
برونمرزي زيادي شكل گرفتهاست.
اين اپيدميولوژيست درباره علت قرمز بودن شهرستانهاي نوار غربي
كشور گفت«:رنگ شهرها بر اساس ميزان بيمار بستري ذكر ميشود
و نه بر اساس شاخصهاي ديگر تعيين خطر؛ در اپيدميها خطر تابع
تعداد موارد بستري نيست ،بلكه تابع متغيرهاي ديگري هم هست كه
متأسفانه در رنگبندي شهرهاي كشور لحاظ نميشود؛ بنابراين خيلي
نميتوان رنگبندي شهرها را مبناي قضاوت قرار داد كه كدام شهرها
وضعيت پرخطر يا كم خطري دارند».
به گفته وي طي مدت اخير استانهاي غربي رفت و آمدهاي بيشتري
را تجربه كردند و همين سبب شدهاست تعداد بستريها افزايش يابد.
از طرفي متأسفانه در مناطق مرزي كنترل بهداشتي به خوبي صورت
نميگيرد و رعايت پروتكلها در اين شهرها نسبت به ميانگين كشوري
پايينتر و طبيعي است كه زمينه براي آغاز اپيدمي و آغاز پيك ششم
در اين استانها فراهم شود .در آذربايجان غربي ،كردستان ،كرمانشاه و
برخي نقاط سيستان و بلوچستان شرايط تا حدودي نگرانكننده دارند.
از نگاه سوري معيارهاي رنگبندي كرونايي شهرها صحيح نيست،اما
به پيشنهادات مطرح توجه چنداني نميشود.
وي ضمن محتمل دانس��تن وقوع پيك شش��م كرونا ،اينگونه توضيح
داد«:زمان وقوع پيك بعدي به رفتار ما با ويروس بس��تگي دارد .مردم
بايد متوجه باشند شرايط عادي نيست و مسئوالن هم بايد متوجه باشند
با وجود اينكه واكسيناسيون عامل مهمي در مديريت اپيدمي است ،اما
به تنهايي كافي نيست».
نبايد در بازگشت به شرايط عادي زندگي تعجيل كرد
سوري در خصوص سامانه هوش��مند مديريت كرونا نيز گفت«:اينكه
سامانه هوشمند براي مديريت اپيدمي داش��ته باشيم فينفسه اقدام
پسنديدهاي است ،اما مهم اين است كه با چه ش��يوه و ابزاري اجرايي
شود .شرايط مطلوب اين است كه از فناوريهاي نوين براي اين موضوع
اس��تفاده كنيم .همچنين نبايد در بازگشت به ش��رايط عادي زندگي
تعجيل كرد و همه چيز را صفر و صدي ديد؛ يعني بازگشايي و تعطيلي
نبايد به شكل مطلق باشد ،بلكه بايد با مديريت هوشمند و برآورد خطر
و استفاده از روشهاي نوين بتوانيم متناسب با سهم خطر ،سختگيري
و سهلگيري در رفتار روزمره زندگي داشته باشيم».
از نگاه وي با توجه به الگوي زيستي ويروس به نظر ميرسد واريانتهاي
جديد هم در كشور داش��ته باش��يم ،اما متأس��فانه خيلي غربالگري
واريانتهاي ويروس انجام نميش��ود كه قطعي بگوييم واريانتهاي
جديد تا چه ميزان وجود داشته و گسترش يافتهاند .در چنين شرايطي
به گفته اكبر غمخ��وار ،عضو هيئتمديره جامع��ه تورگردانان ايران با
برنامهريزي انجامش��ده بهزودي مرزهاي ايران براي سفر گردشگران
كشورهايي كه كمترين آلودگي به كوويد را دارند ،باز ميشود.

ابراهيم مشيريان

نمايندگان فع ً
ال به داد رودخانه رسيدند!

تاثيرتونل انتق��ال آب كرج -تهران بر اكوسيس��تم حاش��يه پايتخت
همچنان نگرانكننده است .در صورتي كه انتقال آب به پايتخت به جاي
رودخانه كرج از طريق تونل انجام شود ،جاده چالوس كه جزو چهار جاده
گردشگري زيباي جهان است و به ثبت ملي هم رسيده ،خشك ميشود
و نهتنها ذخاير گياهي و جانوري آن از بين ميرود ،بلكه تبديل به كانون
ريزگرد ميشود .فع ً
ال مخالفت نمايندگان مجلس موجب نجات رودكرج
شده ،اما وزارت نيرو همچنان طرفدار تونل است.
انتقال آب شمال غرب رشته كوه البرز توسط تونل به جاي رودخانه به
پايتخت  15سال طول كشيد .سال  84مراسم كلنگزني تونل انتقال
آب رودخانه كرج به تهران برگزار و از سال گذشته رسماً عملياتي شد.
اين تونل ظرفيت آن را دارد كه س��االنه  ۳۴۰ميليون مترمكعب آب را
به طور مستقيم از پشت سد اميركبير به تهران منتقل كند؛ انتقالي كه
به دليل حذف مس��ير رودخانه كرج مورد اعتراض بسياري از فعاالن
زيستمحيطي قرار گرفت .در مدت فعاليت آزمايشي تونل هم مرگ
ماهيهاي رودخانه به دليل افت سطح آب اتفاق افتاد.
انتقال آب از تونل آبان س��ال گذش��ته آغاز ش��د ،ام��ا وزارت نيرو كه
ميخواست اس��تفاده حداكثري از آن كند با فشار نمايندگان مجلس
عقبنش��يني كرد و به جاي  ۳۴۰ميليون مترمكع��ب نزديك به ۳۰
ميليون مترمكعب از طريق تونل منتقل ميشود .مخالفت نمايندگان
فع ً
ال از نگرانيها براي بروز آسيبهاي انتقال تونل كم كردهاست .اين
تونل اما همچنان بر سر رودخانه كرج سايه انداخته و بسياري را نسبت
به تصميمات لحظهاي براي افزايش مي��زان حجم آب انتقالي از تونل
نگران كردهاست .در همين رابطه نماينده مردم كرج ،فرديس و اشتهارد
در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر لزوم رعايت حقآبه زيستمحيطي
رودخانه كرج به ايسنا گفت«:اگر حقآبه زيستمحيطي رعايت نشود،
جاده چالوس كه جزو چهار جاده گردش��گري زيباي جهان است و به
ي و جانوري
ثبت ملي هم رسيده ،خشك ميشود و نهتنها ذخاير گياه 
آن از بين ميرود ،بلكه تبديل به كانون ريزگرد ميشود».
عليرضا عباسي افزود« :بايد مجموعه اكوسيستم اين رودخانه را حفظ
كرد تا از بروز معضالت بيشتر نهتنها براي البرز بلكه براي استان تهران
نيز جلوگيري كرد .ما معتقديم اگر دو س��وم اي��ن انتقال آب از طريق
رودخانه و يك سوم از طريق تونل صورت بگيرد ،منطقيتر است تا اينكه
بالعكس باشد .به گفته عباسي موضعگيري نمايندگان البرز در مقابل
انتقال آب رودخانه كرج باعث شده تا انتقال آب كه از آبان سال  ۹۹به
صورت آزمايشي آغاز شد با ظرفيت پايينتر از حد تونل صورت بگيرد.
سازمان محيطزيست هم با اشاره به اينكه بايد معيشت مردم ،مباحث
اجتماعي و محيطزيس��تي براي انتقال آب در نظرگرفته شود ،تأكيد
كرده كه ت�لاش ميكنيم تا آنچه ب��راي حيات رودخان��ه و گونههاي
جانوري وگياهي اين رودخانه الزم است ،اتفاق بيفتد.
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عرضه شيشه و داروي سقط جنين در ناصر خسروهاي مجازي
رئيس سازمان غذا و دارو :وقتي فضاي مجازي اينقدر افسارگسيخته شده كه تحت عنوان مكمل الغري
ماده مخدر شيشه عرضه و با يك تلفن داروي سقط در خانه تحويل ميشود ،بايد نظارت و حساسيت كشوري ايجاد شود
گزارش یک

زهرا چيذري

ناصرخسرودرفضايمجازيچندساليميشود
كه پا گرفته و حاال گستردهتر هم شدهاست .در
برخي س�ايتها و داروخانهه�اي مجازي همه
چيز پيدا ميش�ود از داروهاي مج�از و انواع و
اقسام مكملها گرفته تا داروهاي غير مجازي
كه براي تداركش بايد تا بازار س�ياه دارويي در
ناصرخسرو و مكانهاي مشابه برويد ،اما اينبار
با يك كليك يا يك تماس داروهاي غيرمجازي
مانند داروي س�قط جنين را ميتوانيد در خانه
تحويل بگيريد و آب از آب تكان نخورد! تخلفات
ش�كل گرفته در زير پوس�ت فروش اينترنتي
كاالهاي سالمتمحور حاال ديگر صداي رئيس
س�ازمان غذا و دارو را ه�م در آوردهاس�ت به
گونهاي كه وي با تأكيد بر اينكه در حوزه فروش
اينترنتي كاالهاي سلامتمحور با اف�راط و با
تفريط موافق نيست ،منتقد فعاليت اسنپ دكتر
و عرضه اقالم غيرمجاز در بس�تر مجازي است
و معتقد اس�ت «:قرار نيس�ت ناصرخس�رويي
را كه س�الها با آن مب�ارزه كرديم ،در بس�تر
مجازي پخش كنيم و غيرقابل كنترل باش�د».

تا همين چند سال پيش متقاضيان خريد داروهاي
غيرمجازي همچون داروهاي س��قط جنين بايد
راهي ناصر خسرو ميش��دند و به سراغ داللهاي
دارويي ميرفتند كه در اين بازار هميشه پر رونق
پرسه ميزنند و مترصد شكار طعمهاند .حاال هم كار
داللهاي دارو راحتتر شده و هم كار متقاضيان
گزارش 2

عليرضا سزاوار

خريد داروهاي غيرمجاز! داللها و فروشندههاي
غي��ر مج��از دارو و كاالهاي س�لامتمحور بند و
بساطش��ان را از كف خيابان جم��ع كردهاند و به
جايش در فضاي مجازي و ش��بكههاي اجتماعي
صفحات فروش و عرضه دارو راه انداختهاند .در اين
بين درست شبيه داروخانههايي كه گاهي وقتها
در پستوي خود اقالم غير مجاز و داروهاي قاچاق
هم ميفروشند ،آنطور كه رئيس سازمان غذا و دارو
ميگويد ،فروشگاههاي اينترنتي مجاز عرضه دارو
هم گاهي در بساطش��ان داروهاي غيرمجاز ارائه
ميش��ود .از اين بدتر عرضه مكملهاي دارويي و
تغذيهاي در اين پلتف رمها حتي از داروخانهها هم
بيحساب و كتابتر است و اين مسئله ميتواند بر
سالمت مردم تأثير نامطلوبي داشتهباشد.
اقالمي كه فقط باي�د درداروخانه عرضه
شود
مطابق تبصره  ۳ماده  ۳قانون مربوط به مقررات
پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني ،تمامی
فرآوردههاي تقويتي ،تحريككننده و ويتامينها
كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي اعالم و منتشر ميشود ،جزو اقالم
دارويي است و محل عرضه آنها صرفاً بايد داروخانه
باشد .از سوي ديگر طبق مقررات بايد در خصوص
ارائه مكمل تحت نظارت مستقيم دكتر داروساز
بايد ش��رايط و ضوابط دقيقي رعايت شود،اما در
عمل اينگونه نيس��ت و تخلفات��ي در اين عرصه
اتفاق افتادهاست .بگذريم از اينكه خيلي وقتها

با مراجعه ب��ه داروخانه هم داروس��از محترم در
دسترس نيست تا بخواهد بر نسخهپيچي يا خريد
مكملها نظارت داش��ته و به خريدار توضيحي
بدهد! اما بديهي است در خريد اينترنتي آن هم از
اپليكيشنهايي همچون اسنپ دارو يا ديجي كاال
اين مسئله پررنگتر ميشود.
حاال آن طور ك��ه محمدرضا شانهس��از ،رئيس
سازمان غذا و دارو ميگويد همانطور كه بسياري
از اقالم در فضاي مجازي عرضه ميشود و فروش
ميرود ،اين موضوع در حوزه اقالم سالمتمحور
هم بايد س��اماندهي ش��ود كه دارو در آنها جزو
آخرين قلمها خواه��د بود .به گفت��ه وي برخي
نظرش��ان نقض كلي ف��روش اينترنتي كاالهاي
سالمتمحور است و گويا اص ً
ال چنين پديدهاي
وجود ن��دارد و عدهاي هم ميگوين��د بيمحابا و
عنانگس��يخته بايد در فضاي مج��ازي فروخته
شود كه هر دو اينها اشتباه است و فروش اينترنتي
كاالهاي سالمتمحور ،بايد حتماً بر اساس يك
منطق عقاليي ساماندهي شود ،به طوري كه مردم
سود برند و كسب و كار اينترنتي هم در چارچوب
منطق خودش و در چارچ��وب قانون و مقرراتي
كه تعيين ميشود ،بتواند استفاده كند .شانهساز
تأكيد ميكند «:ما نه با افراط و نه با تفريط در اين
زمينه موافق نيستيم».
عملك�رد افتض�اح برخ�ي پلتفرمها در
عرضه اقالم غيرمجاز
رئيس س��ازمان غذا و دارو با افتض��اح خواندن

عملكرد برخ��ي پلتفرمهاي ف��روش اينترنتي
دارو تصري��ح ميكند«:اس��نپ دكت��ر و برخي
اپليكیشنهاي ديگر بسيار افتضاح در اين زمينه
كار كردند .به طوري كه يكسري اقالم غيرمجاز
را ميفروشند و گويي كار ناصرخسرو وارد فضاي
مجازي شدهاست .به عنوان مثال ما داروي سقط
جنين را ب��ا زحمت فراوان س��اماندهي كرديم،
حاال فرد با يك تلفن داروي سقط را در خانهاش
تحويل ميگيرد ،اين درست نيست .اين همان
كساني هس��تند كه ميخواهند اقالم سالمت را
بيبندوبار به صورت اينترنتي بفروشند».
طبق توصيه رئيس سازمان غذا و دارو حتماً دارو،
مكمل و اقالم اينچنيني را بايد از داروخانه تأمين
كنيم و حتماً بايد از شبكه رسمي توزيع تأمين
شده و شناسنامهدار باشد.
عرضه مخدر شيشه تحت عنوان داروي
الغري در پلتفرمهاي مجازي
شانهس��از تأكي��د كرد«:قرار ما اين نيس��ت كه
ناصرخسرويي را كه سالها با آن مبارزه كرديم،
در بستر مجازي پخش كنيم و غيرقابل كنترل
باش��د .كس��اني نظرات خاصي نس��بت به اين
موضوع دارند و ميخواهند داروهاي زنجيرهاي
و بيحس��اب و كتاب عمل كنند و بخش مهمي
از پول و اقتصاد كش��ور را وارد حوزه بيزينس و
تجارت كنند كه البته اسمشان هم رويشان است
و كارشان بازرگاني است .ما با اين قضيه با شدت
مخالفيم و اجازه نميدهيم اين كار انجام شود».
به گفته رئيس س��ازمان غذا و دارو تعداد زيادي
از كانالها و اف��رادي را كه به ص��ورت غيرمجاز
در زمينه ف��روش دارو كار ميكنند ،با همكاري
دس��تگاههاي انتظامي و به دستگاه قضا معرفي
شدهاند.
وي ميافزايد«:وقتي شاهديد كه فضاي مجازي
اينقدر افسارگس��يخته عمل ميكن��د كه يك
فرآوردهاي تحت عنوان مكمل الغري ،ماده مخدر
شيشه را دارد عرضه ميكند ،اين نشان ميدهد
كه باي��د نظارت و حساس��يت كش��وري ايجاد
ي اس��ت كه متأسفانه در برخي
شود .اين در حال 
دستگاهها متوجه ميشويم كه در سطوح باال دارد
از چنين چيزي پشتيباني ميشود كه اجازه دهيد
هر كار ناصواب و نادرستي كه ميخواهند ،انجام
دهند .ما با اين قضيه به اين صورت مخالفيم .در
عين حال هم نميخواهيم بحث استفاده و امكان
خريد اينترنتي را از مردم سلب كنيم و قانونمند
شدن اين موضوع مدنظرمان است».
شانهساز درباره وضعيت تأمين واكسن آنفلوآنزا
هم اينگونه توضي��ح ميدهد «:امس��ال بخش
اعظمي از تأمين واكسن آنفلوآنزا از محل توليد
داخلي است .فكر ميكنم با اين روند سال آينده
هم جزو صادركنندگان ميشويم .از آنجايي كه
امسال اولين سال بود و هنوز توليدكننده ما وارد
بازار نشدهبود ۳۰ ،تا  ۴۰درصد بازار را با واردات
تخصيص داديم».

آسيب كالن سيب صنعتي به محيطزيست
سيب كنارجاده اي ساالنه موجب اتالف بيش از  500ميليون مترمكعب آب ميشود

امس�ال براي دومين بار متوالي انباشت سيب
در كنار جادهها ممنوع اعالم ش�د؛ اتفاقي كه
نشانه بيتوجهي به كشاورزان و تنها گذاشتن
اين قش�ر براي توليد س�يبهاي بيكيفيتي
اس�ت كه با اتلاف آب به فرونشس�ت زمين
كم�ك ميكن�د .س�الي  800هزار تن س�يب
صنعتي يا بيكيفيت در كشور توليد ميشود
كه بي�ش از ني�م ميلي�ارد مترمكع�ب آب را
ه�در ميدهد .اي�ن مي�زان از آب معادل يك
چهارم حج�م فعلي درياچ�ه اروميه اس�ت!

ممنوعيت انباشت سيب در كنار جاده هم مانع
توليد پسماندهاي كشاورزي كشور نشدهاست.
اين در حالي است كه برخي شهرها با حمايت از
كشاورزان در جايگزين كردن توليد پسته به جاي
سيب از فرسايش و فرونشست زمين جلوگيري و
به افزايش درآمد اين قشر هم كمك كردند.
زحمت تأسيس تصفيهخانه را هم به خود
نميدهند
توليد سيب درختي نهتنها آب فراوان بلكه هزينه
بااليي هم ميطلب��د .با اين وجود توليد س��يب
بيكيفيت و ره��ا كردن آنها در كن��ار جادهها به
معناي نابودي ميليونها ليتر آب در استانهايي
است كه مدام دنبال طرحهاي انتقال آب هستند
و حتي زحمت تأسيس تصفيهخانه را هم به خود
نميدهند .آمارها نشان ميدهد كه سيب درختي
با بيش از  4ميليون تن در سال ،بيشترين محصول
باغي توليد ش��ده در كش��ور اس��ت .استانهاي
آذربايجان غربي ،زنجان و آذربايجان شرقي روي
هم  60درصد از سيب كش��ور را توليد ميكنند.
اخبار رها كردن س��يب در كن��ار جادههاي اين
استانها هم هر ساله خبر ساز ميشود .نهادهاي
دولتي به سيب درجه سه و سيبي كه پاي درخت
ميافتد ،س��يب صنعتي ميگويند .اين در حالي
است كه تمامي س��يبهاي كنار جادهاي كه آب
و هزينههاي زياد هم بابت آن صرف شده ،سيب
درجه سه و كم كيفيت نيست.

حسین سروقامت

هشدارهاي سازمان ملل
چندي قبل مدير عامل س��ازمان مركزي تعاون
روس��تايي ايران خب��ر داد كه امس��ال فقط در
استانهاي آذربايجان شرقي و غربي حدود ۴۰۰
هزار تن «س��يب صنعتي» توليد خواهد شد .به
گفته اسماعيل قادريفر ،بخشي از سيب صنعتي
توليدشده به كارخانجات توليد كنسانتره سيب
فروخته ميشود و بخش بزرگتري از آن به زباله
تبديل ميشود.
امسال براي دومين بار متوالي انباشت سيب در
كنار جادهها ممنوع اعالم ش��د و از سال گذشته
مراك��زي مج��وز درياف��ت كردند ت��ا در زمينه
جمعآوري بهداش��تي س��يب زيردرختي اقدام
كنند .با اين وجود امسال حداقل در استانهاي
آذربايجان غرب��ي ،زنجان ،ف��ارس و آذربايجان
شرقي انباش��ت صدها هزار تن س��يب در كنار
جادههاي اين استانها صورت گرفت.
بر اس��اس آمارهاي س��ازمان جهان��ي خواربار و
كشاورزي ملل متحد (فائو) در ايران براي توليد
هر سيب  100گرمي حداقل  70ليتر آب مصرف

ميشود .ارزيابي وضعيت راندمان آب آبياري در
ايران كه توسط «مؤسس��ه تحقيقات مهندسي
سازههاي آبياري و زهكش��ي» انجام شده نشان
ميدهد ،راندمان آبياري در كشور از  30درصد تا
 90درصد متغير است.
 10درصد از بارندگي به آبخوانها ميرود
امسال بيش از  4ميليون تن سيب درختي توليد
ش��ده كه  20درص��د آن س��يبهاي درجه  3يا
همان سيب صنعتي اس��ت؛يعني  800هزار تن
سيب كنار جادهاي داش��تيم كه براي هر كيلو از
آن  700ليتر آب به هدر رفته اس��ت .به عبارتي
بيش از نيم ميليارد مترمكعب آب كه برابر با يك
چهارم حجم فعلي درياچه اروميه است ،در توليد
سيبي كه در كنار جاده تبديل به پسماند ميشود،
مصرف شدهاس��ت .به گزارش ايسنا ،آنطور كه
مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داده ميانگين
س��االنه بارش در ايران  3۰۰ميليارد متر مكعب
است كه به طور متوسط  200ميليارد متر مكعب
هم به دليل تبخيرشدن تلف ميشود! بنابراين از
اين منبع تجديدپذير آب ،ح��دود  ۱0۰ميليارد

متر مكعب باقي ميمان��د و از اين ميزان هم ۹۲
ميليارد مترمكعب تبديل به آبهاي س��طحي
ميش��ود و در نهايت  ۳۸ميليارد متر مكعب به
آبخوانها (پايينترين سطوح زمين براي ذخيره)
نفوذ ميكند .از س��وي ديگر متوسط ساالنه آب
شيرين قابل دس��ترس در تمامي اس��تانها در
 65س��ال قبل  ۷هزار متر مكعب بودهاست و در
س��ال  ۱۳۸۰اين رقم به ه��زارو 9۰۰مترمكعب
كاهش يافته و اكنون هم به هزارو 5۰۰متر مكعب
رسيدهاست .در صورتي كه از اين به بعد با كاهش
بارندگي و خشكس��الي روبهرو باش��يم ،اين رقم
سرانه در سال  ۱۴۱۰به كمتر از  ۱۰۰۰متر مكعب
خواهد رسيد.
راندمان يك كيلوگرمي آب در ايران
افزايش درجه حرارت كه خود را در تابس��تانها
با ركوردشكني گرما نش��ان ميدهد يكي از علل
اصلي تش��ديد كم آبي در كش��ور است .كاهش
 ۹درصدي متوس��ط بارش در كش��ور ،افزايش
درجه ح��رارت ،كاهش متوس��ط روان آبها در
حوضههاي بزرگ آبريز كش��ور و تشديد رقابت
بخشهاي مصرفكنن��ده آب از اثرات محتمل
تغيير اقليم است.
آمارها نش��ان ميدهد كه مصرف خانگي آب 7
درصد ،صنعت  3درصد و كشاورزي نيز ۹0درصد
منابع آب را هر سال ميبلعد .ضمن اينكه كارايي
آب در كشورهاي پيشرفته بيشتر از  ۳كيلوگرم بر
متر مكعب است .بدين معنا كه از هر متر مكعب
آب ميتوان  3كيلوگرم محصول كشاورزي توليد
كرد .در حالي كه راندمان مصرف آب در ايران به
يك كيلوگرم بر مترمكعب نيز نميرسد.
خوشبختانه برخي از ش��هرها زودتر به فكر چاره
افتادن��د و به جاي كاش��ت محصوالتي همچون
سيب به كاشت پسته روي آوردند .برگزاري اولين
جشن پسته در شهر اس��كو در سال جاري نشان
داد كه آذربايجان شرقي با حمايت از كشاورزان
در حفظ آب و محيطزيست خود هم جديتر از
ديگر استانهاست.
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به نظر ش�ما مهمترين فتح علي بن ابيطالب كدام فتح است؟
فتح خيبر . . .يا ش�بي كه ج�اي پيامبر خوابيد و به اس�تقبال
مرگ رفت؟
من مهمترين فتح علي را باز كردن چشم عالم به الگوي جديدي
از حكمران�ي ميدانم كه بر م�دار عدالت ،آگاه�ي ،عقالنيت،
آزادمنشي ،مشاركت جويي ،انعطاف و مداراست!
او به عالميان آموخ�ت كه ميتوان سياس�ت را با فضيلت گره
زد ،مهرباني را با شجاعت در هم آميخت ،عفو را با قدرت توأم
ساخت و حكومت را با انعطاف و مدارا پيش برد.
علي نهتنها فاتح خيب ر كه فاتح هميشگي دلهاي مردم است.
دوستان! ضربالمثل معروفي هست كه ميگويد هر كه چاقوي
بزرگي در دست دارد ،لزوم ًا آشپز ماهري نيست!
در عالم سياست ،قدرت و دسترسي به امكانات مطلوب ،هميشه
ضامن فتح و پيروزي نيست؛ حكمران خوب كسي است كه بر
دلهاي مردم حكومت كند.

بيژن يانچشمه

اقدام و عمل
به جاي رونويسي از مشكالت شهري

در آخرين جلسه شوراي اسالمي ش��هر تهران دو عضو شورا به برخي
معضالت شهري پرداختند كه از چشم مسئوالن متولي به دور مانده بود
و بر رفع و ساماندهي فضاهاي بيدفاع شهري تأكيد كردند .اين دو عضو
شورا خواستار رصد و حل معضالت و مشكالت موجود از جمله نابساماني
حضور همراه بيماران در اطراف بيمارستانها ،هشدار درباره پشتبا م و
زيرزمينفروشي و فريز شدن برخي محالت در موضوع ساخت وساز و
رفع موانع موجود محالت محروم پايتخت شدند.
وجود  ۱۰۰محله ك��م برخوردار و محروم از خدمات و س��اير امكانات
زيست ش��هري معضل و مش��كل جديد شهري نيس��ت .سالهاست
اينگونه محالت كه بيشتر در جنوب پايتخت واقع شدهاند با اين اينگونه
مشكالت سوخته وساختهاند .در اين فضاهاي شهري به دليل كمكاري
دستگاهها ،هر روز بر ميزان مشكالت و معضالت افزوده ميشود.
در تازهترين رصد مش��كالت توسط برخي اعضاي ش��وراي شهر اين
محالت و برخي معضالت ش��هري مورد اهتمام قرار گرفتهاند .در اين
خصوص مهدي پير هادي طي تذكري در جلسه شوراي شهر با اشاره به
نابساماني حضور همراهان بيماران در اطراف بيمارستانها گفت :عالوه
بر ش��هرداري بايد نهادهاي ديگري نيز ورود كنند تا با شروع بارشها
شاهد خسارت هموطنانمان نباشيم.
اين عضو ش��ورا تأكيد كرد :در بازديدي كه از اطراف بيمارستان امام
خميني داشتم ،متأسفانه همراهان بيماران در خيابان چادر زده بودند
و شرايط سختي را ميگذراندند.
همچنين ناصر اماني ،عضو ديگر ش��وراي شهر با اش��اره به مشكالت
مختلف در ثبت و س��ند امالك مسكوني در محله ش��ميران نو گفت:
پشتبامفروشي ،زيرزمينفروشي و خانههاي چند مالكي از مشكالت
اين محله است كه بايد برطرف شود.
وي با بيان اينكه ما شوراي شهريم نه شوراي شهرداري گفت :كوچهاي
به نام و شماره هيچم در مركز تهران ش��نيدهايد؟! در محله قديمي و
فراموش شده ش��ميران نو همس��ايه لويزان ،مردم به فرموده حضرت
آقا صدايش��ان شنيده نميش��ود كه اگر صدايشان ش��نيده ميشد از
چند جهت در بنبست قرار نميگرفتند و  62درصد امالك مسكوني
و تجاريش��ان قولنامهاي نبود و تالشهاي چند دهه آنها براي ثبت و
س��نددار كردن خانههاي فرسوده و ناپايدارش��ان به نتيجه ميرسيد.
50سال است مشكل ثبت و سند امالك مسكوني مردم را حل نكردهايم
ي نميدهيم و مردم شريفي را كه براي
و همزمان اجازه تخريب و نوساز 
فرزندان خود به مس��كن نياز دارند ،مجبور ميكني��م از روي اضطرار
تخلف كنند و سپس با افتخار آن را قلع و قمع ميكنيم و زمينه را براي
سوداگران ،سوءاستفادهگران و دالالن آماده ميكنيم.
روند شناس��ايي محالت محروم در دوره جديد ش��ورا آغاز شدهاست،
به گونهاي كه اماني در اين خصوص اعالم ك��رد مهمترين محور ما در
شوراي ششم بحث عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است .وي گفت:
در بحث عدالت اجتماعي اولويت جديدمان توجه به مناطق محروم و
كمبرخوردار شهر تهران است .طبق برآوردي كه انجام داديم حدود ۷۰
تا  ۱۰۰محله كم برخوردار و محروم در شهر تهران وجود دارد.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه به مناطق محروم يا فاصله بين
شمال و جنوب تهران از منظرهاي مختلف ميتوان نگاه كرد،گفت :فقر
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و آموزش��ي ،فقر در زيرساختها و عدم
برخورداري از سرانه هفتگانه از جمله مصاديق محروميت در مديريت
شهري هستند.
متناسب نبودن زيرساختها ،فضاها و امكانات شهري و زيست شهري
در اين محالت پايتخت سبب شدهاس��ت تا فضاهاي بيدفاع به پاشن ه
آشيل شهري تبديل شوند .روند كند رس��يدگي به آسيبها به دليل
نبود آمار و ارقام مشخص از آسيبها و نبود متولي معين و ناكارآمدي
دستگاهها در اجراي طرحها و برنامههاي حمايتي و توسعهاي در كنار
نبود نظارتهاي سيستمي مشخص از جمله معضالتي است كه بر بار
مشكالت شهري افزودهاس��ت .اين انتظار ميرود كه با ورود مديريت
شهري جديد و احصای معضالت موجود ،س��اير دستگاههاي متولي
نيز پاي كار رفع اين معضالت بيايند؛ چراكه شهرداري به تنهايي قادر
نخواهد بود بر اين مشكالت فائق آيد.
همكاري استانداري و س��اير ارگانها و نهادها ميتواند بر سرعت رفع
مشكالت بيفزايد و گرنه فقط مش��كالت و معضالت محالت دست به
دست شده و به نوعي رونويسي از اينگونه مسائل تكرار خواهد شد.

مدير كل حفاظت محيطزيست استان تهران گفت :برنامه چهار ماهه
ويژهاي براي پايش و كنترل آلودگي هوا در فصل سرما پيشبيني شده كه
شامل يك برنامه اجرايي نظارتي و اقدامات فرهنگي و اطالعرساني است
كه از ابتداي آبان ماه اجرا ميشود.
معاون امور فرهنگي كميته امداد اعالم كرد كه بيش از  ۷۰۰هزار نفر
از افراد تحت پوشش كميته امداد دانشآموز هستند .در همين رابطه
رئيس كميته امداد نيز اعالم كرد كه بالغ بر  ۵۰هزار دانشجو و بالغ بر
۶هزار نخبه تحت پوشش كميته امداد هستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با صدور پيامي هفته تربيت بدني
و ورزش ۲۶( ،مهر تا  ۲آبان) را تبريك گفت و با اشاره به طرح ملي سواد
حركتي دانشآموزان ابتدايي گفت :از جمل��ه نتايج اين طرح ،اصالح
سبك زندگي كودكان و نوجوانان كشور و پرورش نسلي سالم ،با نشاط
و فعال خواهد بود.
مدير كل دارو و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو گفت :داروي
بيماران تاالسمي به وفور در دو نوع تزريقي و خوراكي در كشور موجود
است ،اما اينكه از نوع وارداتي آن حمايت كنيم خواستهاي غيرمنطقي
است.

