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معاون سازمان جنگل ها خبر داد :یک میلیون هکتار بیابانزایی جدید در  5سال اخیر رخ داده است
مژگان جمشیدی
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آب و بــرق و تلفــن همــراه و اینترنــت
قطــع شــده و مــدارس و دانشــگاه و بازار
و ادارات دولتــی همگی تعطیل شــدند،
برخــی جادههــای ارتباطــی نیــز بــرای
چندین ساعت مســدود و بیمارستانها
و درمانگاههــا مملــو از بیماران تنفســی
شــدند ،شــهر رنگ و بوی مــرگ به خود
گرفته و در برخی مناطق مردم با گالن و
توجوی آب هستند .رئیس
دبه در جس 
پلیــس راه میگوید به دلیل نبــود برق و
تلفن ،امکان دریافت اطالعات راههای
استان میســر نیست و محیط زیست نیز
از عــدم دریافت اطالعات دســتگاههای
ســنجش آلودگی هــوا از دیگر شــهرهای
استان به دلیل قطع برق گالیه میکند.
امــا اینجا نه یک شــهر جنــگ زده ،بلکه
اهــواز مرکز اســتان نفتخیز ایران اســت.
شهری که با عبور طوالنیترین رودخانه
کشــور ،حــاال بعــد از گذشــت دو ســال از
وقــوع پدیــده گرد و غبار شــدید  9 ،7و 19
بهمن ماه  93بار دیگر شاهد تکرار همان
روزهــای بشــدت خاکــی و مملــو از غبار
است ،روزهایی که باعث شد به مدت سه
هفته تمامی خوزستان زیر پوششی از گرد
و خاک با منشأ داخلی و خارجی مدفون
شود و بعد از گذشت سه هفته ،سرانجام
بســته اجرایــی دولــت بــرای مقابلــه بــا
کانونهــای تولید گــرد و غبــار داخلی در
خوزســتان تصویــب و تکلیــف تک تک
دســتگاهها بــه آنهــا ابالغ شــد .ســازمان
جنگلها و مراتع کشــور نیز موظف شــد
بــرای کنتــرل حــدود  25هــزار هکتــار از
کانونهــای بحرانی غبار بــا دریافت 113
میلیارد تومان اعتبار مصوب نســبت به
تثبیت شــن و کنترل ایــن کانونها اقدام
کنــد .اما حاال بعد از گذشــت دو ســال از
آن بهمــن ماه خاکــی ،فاجعه بــار دیگر
تکرار شــد تا شاید هشــدارهای مسئوالن
سازمان جنگلها که در ماهها و هفتههای
اخیر بارها تکرار شده ،جدی گرفته شود؛

هشــداری که خبر از تشــدید ریزگردهای
خوزســتان در صــورت عــدم اصــاح
ساختار مدیریت منابع آب در این استان
و استانهای همجوار و عدم تأمین اعتبار
الزم بــرای مقابلــه با کانونهــای ریزگرد
داخلی میداد.معاون سازمان جنگلها
توگــو
و مراتــع کشــور نیــز پیشــتر در گف 
بــا «ایــران» گفتــه بــود :فقــط  10درصــد
اعتبار  113میلیاردی دولت برای تثبیت
کانونهــای مولــد گــرد و غبار خوزســتان
اختصــاص داده شــده کــه بــا ایــن مبلغ
ناچیــز فقــط  3600هکتار بیابــان قرق و
نهالکاری شده که این هم اگر پول نرسد
با آغاز فصل گرما محکوم به خشکیدگی
هســتند .ضمن اینکه اعتبارات اســتانی
بیابانزدایی در خوزســتان نیز برای ســال
 95بــا کاهــش چشــمگیری هــم مواجه
بوده و از اعتبارات ملی سال  95هم هنوز
هیچ خبــری نیســت! پرویز گرشاســبی،
همچنین ســاخت  3ســد روی رودخانه
زهــره را عامل ایجــاد کانونهــای جدید
تولیــد گرد و غبــار داخلــی در خوزســتان
معرفی کرده بود.
 290ëëهزار هکتار مرتع و تاالب خشــکیده
درخوزستان
بــر اســاس گــزارش ســازمان جنگلها و
مراتــع کشــور  350هزار هکتــار از اراضی
خوزســتان ب ه دلیل مدیریــت نامطلوب
آب و خشکســالی و طرحهــای مخــرب
عمرانــی در یکــی دو دهــه اخیــر بــه
اصلیترین کانونهای تولیــد گرد و غبار
داخلــی این اســتان تبدیــل شــدهاند .بر
اســاس ایــن گــزارش حــدود  129هــزار
هکتــار از ایــن اراضی بیابانی شــده فقط
در شــمال ،شــرق ،جنوب و جنوب شرق
اهــواز واقــع شــدهاند کــه روز جمعــه در
نتیجــه وزش باد با ســرعت  70کیلومتر
در ســاعت تمامی شهر اهواز از هر طرف
در محاصــره گــرد و غبــار قــرار گرفــت،
اگرچه تمامی کانونهای بیابانی و بستر
تاالبهــای خشــکیده و مراتــع بیابانــی

نیم نگاه
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شــده این استان روز جمعه فعال شده و
خوزستان را به تعطیلی کشاند اما شدت
غبــار در مرکز اســتان به حــدی بود که بر
اســاس یــک اندازهگیری صــورت گرفته
در محله کیانپارس اهواز از هر متر مربع
ســطح روی زمین حــدود  42گرم خاک
بعــد از ســه ســاعت طوفان جمــعآوری
شد!
کانونهای داخلی گرد و خاک خوزستان
عمدتــاً در اهــواز ،هندیجان ،بنــدر امام،
ماهشهر،هورالعظیم،خرمشهروامیدیه
پراکندگــی جغرافیایــی دارنــد کــه از این
میزان حــدود  290هزار هکتار را تاالبها
و هورهای خشــک شــده و مراتع بیابانی
شــده تشــکیل میدهد و مابقــی اراضی
را نیــز زمینهای کشــاورزی رها شــده که

عمدتاً در نتیجه سدســازی در باالدست
و ســاخت کانــال هــای متعــدد انتقــال
آب در شهرســتان هندیجان ایجاد شده
تشــکیل میدهد .در همین حال برخی
کارشناســان ســاخت ســدها و کانالهای
متعــدد در باالدســت حوضــه جراحی و
زهره از جمله سد آسک ،کوثر ،چمشیر،
ساخت ســد روی کانال شهید رجایی در
امیدیــه ،فعالیتهــای شــرکت نفت در
بســتر هورالعظیم و بســیاری از سدهای
ســاخته شده روی کارون و کرخه را عامل
اصلــی خشــکیدگی هورهــا و تاالبهای
خوزستانعنوانمیکنند.بههمیندلیل
جمع کثیــری از کشــاورزان هندیجان دو
ماه قبل در اقدام اعتراضی به برداشــت
بیرویه آب زهره در باالدســت و خشــک

موالوردی خبر داد

الیحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به کمیسیون لوایح دولت
معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنان
و خانواده گفــت :هماکنون الیحه جامع
تأمیــن امنیــت زنــان در برابر خشــونت
آماده ارســال به کمیســیون لوایح دولت
است.شــهیندخت مــوالوردی دیــروز
توگــو با ایرنا افزود :مســأله تأمین
درگف 
امنیــت شــهروندان در برابــر خشــونت،
بویژه گروههای آســیب پذیــر و باالخص
گــروه زنــان و کــودکان در ابعاد مختلف،
خصوصاً جسمی و روانی ،از اهم تکالیف
هر نظام حکومتی محسوب میشود.
وی تصریــح کرد :از این حیث ،تعمیق و
گســترش خشــونت علیه زنان و کودکان
در ابعاد و اشکال مختلف ،از چالشهای
عمــدهای اســت کــه پیــش روی تمامی
کشــورها از جمله کشــور ما قرار دارد.وی

ادامــه داد :لیکــن باوجــود ایــن مســأله،
ســازوکار نظــام حقوقــی مــا در برخــورد
بــا موضــوع بــا نارســاییهای ســاختاری
و ماهــوی و عــدم انســجام در تعاریــف
دستگاهی روبهرو است؛ به همین منظور
ایــن معاونــت تدویــن الیحه جامــع در
موضــوع تأمیــن امنیت برای زنــان را که
متن نخســتین آن در دولت دهم تهیه و
تدوین شده بود ،در دســتور کار قرار داده
اســت.موالوردی ادامه داد :دیگر بارمتن
پیشنویس الیحه را با مطالعه درمبانی
فقهی ،مبانی نظری مربوط ،مطالعات
تطبیقــی نظامهــای حقوقــی ملــی و
بینالمللی،مطالعاتجامعهشناختی،
شناســایی فرصتهــا و بایســتههای
نظام حقوقی کشــور و شــناخت نقایص

ساختاری و ماهوی در برخورد با موضوع
تحت بررسی کارشناسانه جامع قرارداده
است.
معــاون رئیس جمهوری در امــور زنان و
خانواده گفت :اینک متن الیحه در قالب
پنــج فصل مجــزا بــرای طی تشــریفات
قانونــی آمــاده ارســال بــه دولت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :الیحــه یادشــده
ضمن تعریف از خشــونت علیــه زنان و
مصادیقی از اشــکال متعدد این مسأله،
جــرم انــگاری و ارائــه تعریــف دقیقی از
هریک از اشــکال خشــونت علیــه زنان و
نیــز جرم انــگاری سوءاســتفاده از حقوق
قانونی و فهرســت عوامل شــده و نیز به
تعییــن وظایف مرتبــط بــرای نیروهای
پلیــس و پزشــکی قانونــی و ســازمان

بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان
پرداختهاست.
وی اظهارداشــت :همچنیــن بــا
برجستهســازی حقوق بزه دیده در حوزه
حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی
اطالعات ،حق دسترســی او به اطالعات
در رونــد دادرســی به رســمیت شــناخته
شــده و بــا ارائــه نوآوریهایــی در حــوزه
قرارهای حمایتی و حفاظتی از بزه دیده و
نیز ادله اثبات چرخه حمایتی کامل تری
فراهم شــده اســت .نیز طراحی ساختار
قانونــی خانههــای امــن ،کلینیکهــای
بزه دیدگی ،واحدهای ویژه خشــونت در
پلیس و میانجیگری ســازمانی در قالب
هیأتهــای تخصصی از دیگــر ابتکارات
این الیحه حمایتی است.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کاراعالم کرد:

دبیر علمی جشنواره دانشآموزی ابن سینا خبرداد

پرداخت حقوق بیکاران بدون بیمه پالسکو

حل نیازهای کشور با ایدهپردازی دانشآموزان

مدیــرکل حمایــت از مشــاغل وزارت کار با اشــاره به اینکه کارگــران بدون بیمه
پالسکو طبق مصوبه دولت ۴ماه بیمه بیکاری دریافت میکنند  ،گفت :شورای
اصنــاف و هیــأت مدیره ســاختمان پالســکو در صورتی که تأیید کننــد کارگر در
پالسکو مشغول کار بوده است مشمول مصوبه دولت میشود.
کریــم یــاوری دربــاره اینکه برخــی کارگران بــدون بیمه پالســکو بــه ادارات کار
مراجعه کرده و پاســخی نگرفتهاند ،گفت :آن دسته از کارگرانی که بیمه تأمین
اجتماعی نداشــتند و در پی فاجعه از بین رفتن ســاختمان پالسکو شغل خود
را از دســت دادهانــد مطابق مصوبه هیأت دولت ،به مــدت 4ماه بیمه بیکاری
دریافــت میکننــد.وی ادامــه داد :کارگرانی کــه در دریافت بیمه بیــکاری دچار
مشــکل شــدهاند بــا شــماره تلفــن  64492312و  64492801تمــاس بگیرند و
مشکالت خود را مطرح کنند .این مصوبه وزارت کار نیست که بخواهد در اجرای
آن کوتاهی کند بلکه مصوبه برای دولت است.

دبیر علمی جشــنواره دانشآموزی ابن ســینا ،گفت :یکــی از مهمترین اهداف
جشــنواره ابن سینا ،این اســت که دانش آموزان از مفاهیم علمی بهرهبرداری
دانش بنیان داشته باشند و بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.
به گزارش ایسنا  ،مهدی رشیدی جهان ،گفت :متأسفانه در حال حاضر فعالیت
مدارس در محور مهارتی تنها به ارائه یک سری مفاهیم علمی به دانشآموزان
انجام میشود .تصمیم و هدف ما در سالهای آینده تبدیل و تلفیق مسابقات
مهارتی به رقابتی چالشی است.
وی ادامــه داد :بــه صورتــی که طرح صــورت مســألههایی بــرای دانشآموزان
در زمینــه نیازهــای روز جامعــه مطــرح شــود و آنهــا بــه این واســطه به خلق
ایدهپردازیهــای خالقانه بپردازند.آنها حتی در زمان ورود به دانشــگاه قطعاً
بصــورت جدیتــر میتوانند ایدههــای خود را عملی کــرده و در نهایــت با این
نوآوریها مشکالت و نیازهای روز کشور را برطرف کنند.

بازارچه خیریه به یاد آتشنشانان فداکار ایرانی در توکیو
بازارچه خیریه ســفارت جمهوری اســامی ایران به یاد
آتشنشــانان فداکار حادثه ســاختمان پالسکو در توکیو
برگزار شد.
ایــن بازارچه خیریه به همت همســران دیپلمات های
ســفارت جمهوری اســامی ایران در ژاپن و با مشارکت
انجمن صمیمــی (بانوان ژاپنــی دارای همســر ایرانی)
و جمعــی از تجار و بازرگانان ایرانی مقیــم ،برپا و در آن
فضایی برای آشــنایی بیشــتر ژاپنیها با فرهنــگ ایران
فراهــم شــد .در این مراســم تعــدادی از دیپلماتهای
کشورهای خارجی به اتفاق همسران خود حضور یافتند.
در غرفههای بازارچه خیریه امســال،کاال های فرهنگی ،
هنری و صنایع دستی کشورمان نظیر فرش ،گلیم ،گبه،

سفرههای قلمکاری و ظروف شیشهای ،لباس محلی و
پارچه ،غذاها و شیرینیهای سنتی و محلی ایران همراه
با محصوالت شرکتهای واردکننده گالب ،انار و خاویار

ایــران در معرض بازدیــد و خرید شــرکتکنندگان قرار
گرفته بود؛بخش ارائه غذاهای ایرانی این بازارچه ،مورد
توجه بیشتر ژاپنیهای بازدیدکننده قرار گرفت.
بازارچــه خیریه ســال  ۱۳۹۵بــه منظور ادای احتــرام ،با
تصاویــری از فــداکاری آتشنشــانان ایرانــی در حادثــه
ساختمان پالسکو همراه بود.
خانم نظرآهاری ،همسر سفیر جمهوری اسالمی ایران
در ژاپن و مدیر این بازارچه در این باره گفت :خوشبختانه
استقبال از بازارچه امسال بسیار خوب بود.
وی افــزود :عوایــد حاصــل از بازارچــه صــرف حمایــت
از آســیب دیــدگان حادثه پالســکو و ســوانح ســوختگی
خواهد شد.

شــدن بیــش از  23هزار هکتــار از اراضی
کشاورزیشــان کــه امــروز بــه کانونهای
اصلی بیابانی استان تبدیل شده اقدام به
اعتراض و مسدود کردن جاده کمربندی
ایــن شــهر کردند .ایــن اقدام بــا دخالت
فرمانــدار خاتمــه یافت و چنــد روز بعد
حــدود  15میلیــون مترمکعب آب ســد
کوثر در گچساران دررودخانه زهره جاری
شد اما بهدلیل برداشــت بیرویه آب در
امیدیه ،باز هم آب به هندیجان نرسید!
ëëیک میلیون هکتار بیابانزایی جدید در
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معــاون آبخیــزداری و بیابــان ســازمان
توگــو با
جنگلهــا و مراتــع کشــور در گف 
«ایــران »میگویــد :در نتیجــه مدیریــت
غلط منابع آب یک میلیون هکتار بیابان
جدید فقط در پنج ســال گذشته در کشور
ایجــاد کردیــم و ســؤال ما این اســت چرا
باید سدســازی اینقدر توســعه پیدا کند و
بعد مشــکالت اینچنینی به وجود بیاورد
که این ناشی از برنامهریزی غلط و فقدان
برنامه جامع آب و خاک و بخشــی نگری
اســت.پرویز گرشاســبی خاطرنشان کرد:
بیابانزایــی فقــط در خوزســتان نیســت
در دشــت قزویــن ،مــارد و اشــتهارد

هــم  200هــزار هکتــار به دلیل برداشــت
بیرویه از آب های زیرزمینی ،سدســازی،
کانالسازی و زهکشی بیابانزایی داشتیم
که اگر این کانونها فعال شود فاجعهای
بــرای تهــران و کرج رقــم خواهــد خورد.
درارومیــه هــم  200هــزار هکتــار ،در
گاوخونــی و هامــون نیــز همینطــور .در
جازموریــان هــم با ســاخت دو ســد روی
رودخانه بمپور و جیرفت  34هزار هکتار
اراضــی کشــاورزی را توســعه دادیــم در
عــوض  300هــزار هکتــار کانــون بحــران
ایجــاد کردیــم در خوزســتان هــم 350
هــزار هکتار تاالب و هور را بیابان کردیم و
همین بیابانهای هندیجان و امیدیه که
امروز کانون گرد و خاک برای اهواز شده تا
دوسال پیش با آب رودخانه زهره پوشیده
بود و امروز مملو از ماسه بادی است.
این در حالی است که همه اینها در نتیجه
اقدامات غلط گذشته و بعضاً تداوم این
اشــتباهات در  5ســال اخیــر ظاهر شــده
اســت .او افــزود :امــا در مورد خوزســتان
اگــر این  350هزار هکتــار کانون بحران را
بخواهیم مدیریت کنیم چارهای نیســت
جــز اصالح مدیریــت منابــع آب ،در این
صورت بین  70تا  80درصد این اراضی را
که پیشتر مملو از آب بوده میتوان کنترل
کــرد و ایــن امــر هزینههای دولــت را هم
کاهشمیدهد.
از ســوی دیگر به گفته این مقام در حالی
که بیابانزایی هر ســال بیشتر از سال قبل
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد امــا
بودجه بیابانزدایی ســازمان جنگل ها در
ســال  ،95تنها  64میلیارد تومان بوده که
هنوز یک ریال هم اختصاص نیافته است
و اساســاً هرســال هم بیشــتر از  60درصد
کل بودجــه اختصاص نمییابد و همین
امر باعث شده ایران که زمانی در اجرای
طرحهــای مقابله با بیابانزایی در آســیا و
جهان رتبه دار بوده حاال با بنبستهای
جــدی و بــروز گــرد و خاکهای شــدید با
منشأ داخلی هم مواجه باشد.
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وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:

 23درصد افراد در طیفی از ناامنی روانی
قرار دارند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 73درصد از عوامل کاهش عمر به
سبک زندگی و محیط برمیگردد ،گفت 23.4:درصد افراد 15تا 64سال در طیفی از
ب را دیدهاند.
ناامنی روانی قرار دارند که در این میان زنان بیشترین آسی 
به گزارش «ایران» ،علی ربیعی در مراسم افتتاح مرکز مشاوره تلفنی «»1480گفت:
نســل امــروز بــا گذشــته تغییــر کــرده و خصوصیــات خــاص خــود را دارد .ســبک
همســرگزینی ،خواستگاری،تعامل به همســر ،فرزندآوری ،سبک سرمستی آنها و
سرگشتگی ،از جمله تغییرات این نسل است ،تحوالتی است که وجود دارد و بیش از
هر زمان دیگری نیاز به مشاوره احساس میشود.
وی ادامــه داد:مطالعــات نشــان میدهــد  53درصــد از علل مرگ و میر به شــیوه
زندگــی 21 ،درصد به عوامل محیطی 16 ،درصد به وراثت و 10درصد به بهداشــت
برمیگــردد ،ایــن وضعیــت مختص ایــران نیســت و به طــور کلی میتــوان گفت
 73درصد از عوامل کاهش عمر به سبک زندگی و محیطی برمیگردد .وزیر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی افــزود 23.4:درصد از افراد  15تا  64ســال در طیفی از ناامنی
روانی قرار دارند اگر این درست باشد ،یعنی از هر  5نفر یک نفر در این طیف است و
وظیفه بهزیستی اینجاست که باید به این افراد خدمات بدهیم.
وی ادامــه داد:کســانی کــه حتی هزینه یــک مشــاوره را ندارند باید حمایت شــوند.
متأســفانه در این طیف ناامنی روانی ،زنان سهم بیشــتری دارند و زنان تنها در این
گروه بیشترین آسیب را میبینند .شهرهای بزرگ تهران و کرج با اولویت باال و بعد
سایر شهرها سهم دارند .پس نیاز داریم افراد نیازمند را به مشاوره بگیریم .ربیعی با
بیان اینکه بشر از ابتدا نیاز به مشاوره داشت ،گفت :کودکانی که مادران معتاد دارند
 7برابر بیشتر معتاد میشوند و این به دلیل فراگیری از مادر است ،جوامع پیچیدهتر
شدهونیازبهمشاورهبیشترشده،ارتباطاتنیزشرایطیرافراهمکردهکهشکافبین
منزلت و موقعیت ایجاد شده است .وی تأکید کرد :برای مشاوره افرادی که توانایی
مالیندارندمیتوانندباماتماسبگیرند.
ëëمتقاضیحذفافرادپردرآمدهستیم
دراین مراســم رئیس سازمان بهزیستی کشــور نیز گفت :متقاضی حذف یارانه افراد
پردرآمد هستیم تا این منبع مالی در اختیار مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)
وسازمانبهزیستیکشورقراربگیرد.
انوشــیروان محســنی بندپی افزود :با افتتاح مرکز 1480مشاوره ظرفیت خط مشاوره
دو برابر شــده تا بتوانیم پاســخگوی نگرانیها ،اضطرابها و دلمشــغولیهای افراد
به لحاظ علمی باشــیم .وی ادامه داد :این ســامانه در حوزههای افزایش بخشــی به
کیفیت زندگی ،اعتیــاد ،ازدواج ،ارتقای کیفیت زندگی و بحرانهای فردی اجتماعی
خدمترسانی خواهد کرد.رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد تعرفههای مشاوره
گفت:خدماتتلفنیاینمرکزکامالًرایگانارائهمیشوداماخدماتمشاورهحضوری
بــا کمک یاری برگی که طراحی شــده به کمــک افراد بیبضاعت میآیــد.وی افزود:
به این صورت افرادی که توان پرداخت هزینههای خدمات مشــاوره و روانشناســی را
ندارند با استفاده از این یاری برگ خدمات مورد نیاز خود را دریافت میکنند.

