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جامعه

چهارشنبه  15اردیبهشت  1400سال ششم شماره 1680

خبر
 ۳۴۴فوتی جدید کرونا در کشور

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،طی ۲۴ساعت
گذشته در کشــور ۳۴۴ ،بیمار مبتال به کرونا جان
خود را از دســت دادند و با این احتســاب مجموع
جانباختگان بیماری به  ۷۳هزار و  ۲۱۹تن رسید.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت بهداشت تا کنون یک میلیون
و  ۸۳هزار و  ۱۳۸نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۲۳۱
هــزار و  ۵۰۳نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند و
مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به یک
میلیون و  ۳۱۴هزار و ُ ۶۴۱دز رسیده است.
همچنین تا ظهر ۱۴اردیبهشــت ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی۲۰ ،هزار و ۱۵۰بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 ۲۹۸۵نفر از آنان بســتری شدند .مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به دو میلیــون و  ۵۷۵هزار و
 ۷۳۷نفر رسید .متاسفانه در مدت مشابه۳۴۴ ،بیمار
کوویــد ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختــگان این بیماری بــه  ۷۳هزار و  ۲۱۹نفر
رسید .خوشبختانه تاکنون دو میلیون و  ۲۲هزار و
 ۵۸۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شــده انــد ۵۴۷۷ .نفر از بیمــاران مبتال
به کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۶میلیــون و  ۳۷۹هزار و  ۳۵۷آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در
حال حاضر  ۱۰۲شهر کشور در وضعیت قرمز۲۳۵ ،
شــهر در وضعیت نارنجی و  ۱۱۱شهر در وضعیت
زرد قرار دارند.

چهارمین روز عملیات امداد و نجات
کارگران معدن طزره

بهگزارش ایســنا -حادثه ریزش معدن زغال سنگ
طزره دامغان در حدود ســاعت  ١٢ظهر روز شنبه
 ١١اردیبهشت ماه در تونل شماره  ٤٢معدن بزرگ
طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز
شــرقی و در کارگاه استخراج  ١٣ kپیشرو ،هنگام
اســتخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه
رخ داد .کارگاه اســتخراج این تونل حدود ۷۰متر
طول دارد که حادثه ریــزش در  ۳۵متری آن رخ
داده اســت ،در این حادثه  ۲نفر کارگر پیمانکاری
شــرکت به نامهای میالد روشــنائی و سید اصغر
افضلی دچار حادثه و محبوس شــدهاند و تالشها
بــرای آواربرداری و نجات این دو کارگر هنوز ادامه
دارد .تیمهای تخصصی در قالب چهار تیم  ۳۰نفره
از ظهر روز شــنبه تا روز گذشته و بدون وقفه و با
تالش فراوان در حال آواربرداری برای رسیدن به ۲
کارگر محبوس در معدن هستند .مجموعه معادن
زغال سنگ البرز شرقی در منطقه طزره دامغان در
مناطق سردسیر و کوهستانی جنوب رشته کوههای
البرز و در فاصله  ۵۰کیلومتری شهرســتان دامغان
واقع شده است.

دستور وزیر برای واکسیناسیون
باالی  ۸۰سالهها

وزیر بهداشــت در نامهای به روسای دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور ،بر ضرورت اطالعرسانی
دقیق درمورد جزئیات واکسیناسیون عمومی کووید
 ۱۹در گروههــای باالی  ۸۰ســال ،تاکید کرد .به
گزارش ایســنا ،در متن این نامه آمده است :بنا به
گزارشــات واصله تعدادی از ســالمندان باالی ۸۰
سال در سراسر کشور بخصوص شهرهای بزرگ به
دلیل عدم ثبت اطالعاتشــان در سامانههای وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق مراکز
جهت تزریق واکسن کووید  ۱۹دعوت نشدهاند؛ با
عنایــت به اینکه قرار بود به محض شــروع به کار
ســامانه جامع جدیــد ،ثبت نــام اینگونه عزیزان
انجــام و بــا تعیین وقت قبلی دعوت شــوند ،ولی
افراد یاد شــده بدون اطالع قبلی به مراکز مراجعه
میکنند .لذا در این رابطه ضروری است موارد زیر
رعایت شود-۱ :در ســطح شبکههای شهرستانها
اطالعرسانی گســترده صورت گیرد که به محض
اعالم مشخصات ســامانه جدید ،این افراد ثبت نام
کرده و ســپس جهت تزریق واکسن دعوت شوند.
-۲به افراد باالی  ۸۰سال که مطلع نبودهاند و بدون
هماهنگی مراجع ه میکنند ،واکسن تزریق شده و
در سامانه ثبت شود تا دچار زحمت مضاعف نشوند.
-۳انجام واکسیناســیون در کلیه روزهای هفته به
ویژه ایام تعطیلو پنجشــنبهها بــدون وقفهو به
صورت  ۲شیفت کماکان ادامه یابد.

محیطبان مازندرانی قصاص نمیشود

فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت از رضایت
اولیــای دم در پرونــده محیطبــان مازندرانی در
ســوادکوه خبر داد .بــه گزارش ایســنا به نقل از
پایگاه اطالعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست،
ســرهنگ جمشــید محبتخانی ضمن تشکر از
گذشــت خانواده شــکارچی مقتول اظهــار کرد:
پرونده حادثه کشــته شدن غیرعمد یک شکارچی
در سوادکوه توسط محیطبان علیاکبر ایمانی ،روز
گذشته با پرداخت دیه توسط بیمه و اعالم رضایت
محضری اولیای دم از جنبه قصاص بسته شد .وی
یادآور شد :روز یکم آذرماه سال گذشته در جریان
درگیری مسلحانه بین شــکارچیان و محیطبانان
مازنــدران در ارتفاعات ســوادکوه یک شــکارچی
بهضرب گلوله محیطبانان کشته شد .فرمانده یگان
حفاظت محیط زیســت در پایان گفت :پرونده این
محیطبان از جنبه عمومی جرم همچنان در مراجع
قضایی در حال پیگیری است.
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همدلی در گفتوگو با یک کارشناس عملکرد مراکز ماده 16در درمان اعتیاد را بررسی کرد

پاک کردن صورت شهر از اعتیاد با درمان اجباری!
بهرامی :درمان اجباری اعتیاد محکوم به شکست است

همدلی| درمان اعتیاد هیچ وقت کار سادهای
نبوده است؛ چراکه همیشه رضایت و تمایل
فرد مبتال به اعتیاد بــرای درمان از اهمیت
برخوردار بوده و تجربه هم نشــان داده است
روشهای ترک اعتیادی که سعی دارند بدون
مولفه رضایتمندی اقدام ب ه ترک مصرف مواد
مخدر توســط فرد معتاد کنند با شکســت
روبهرو شــدهاند .مواجهه با این مسئله وقتی
سختتر میشود که این قبیل از افراد دارای
اعتیاد بهدلیل اصراری که برای مصرف دارند،
خیلی مواقع یا از طرف خانوادههایشان ترک
میشوند یا خودشــان تصمیم بهترک محل
زندگــی میگیرند و به کوچــه و خیابانها
پناهنده میشوند .شــاید مصداق عینی آن
همین محله شــوش و مولوی باشــد که در
خیابانهای اطراف این پاتوقهای افراد دارای
اعتیاد پهن شده اســت .خیلی مواقع به این
قبیل از افراد مبتال به اعتیاد «متجاهر» گفته
میشود ،یعنی کسیکه آشکارا و بدون پرده
اقدام به انجــامکاری میکند و در این مورد
خاص یعنی کسیکه آشکارا و در انظار عموم
مواد مخدر مصرف میکند.
حــاال رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر
تهران بزرگ گفته کــه «20هزار نفر معتاد
متجاهر در سطح شهر تهران وجود دارد که
۱۴هزار نفر جمعآوری و در مراکز بازپروری
هســتند و همچنان ۶هزار معتــاد متجاهر
رها شدهاند ».سرهنگ عبدالوهاب حسنوند
در گفتوگو با ایلنا یادآور شــده «از ابتدای
ســال  ۱۴۰۰تاکنون قریب به ۲هزار معتاد
متجاهر در سطح شــهر تهران را ساماندهی
کردهایم و بهمراکز بازپروری و درمان تحویل
دادهایم ».و قطعاً هدف از تحویل این افراد به
مراکز بازپروری تــرک دادن آنها از مصرف
مواد مخدر اســت .مراکزی که این اصطالحاً
معتادان متجاهر به آنجا ســپرده میشوند
به مراکز ماده  16معروف هســتند .ماده 16
یکی از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر است
که در بخشــی از آن قید شده« :معتادان به
مواد مخدر و روان گردان متجاهر به اعتیاد،
با دســتور مقام قضایی برای مدت یک تا سه
مــاه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش
آســیب نگهداری میشــوند .تمدید مهلت
برای یک دوره ســه ماهه دیگر با درخواست
مراکز مذکور بالمانع اســت .با گزارش مراکز
مذکور و بنابر نظر مقام قضایی ،چنانچه معتاد
آماده تداوم درمان طبق ماده( )۱۵این قانون
باشــد ،تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع
میباشد».
توجــه اینکــه مــاده  15این قانــون برای
معتادانی اســت که بهشکل خودخواسته و با
رضایت به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند
و ماده 16برای افراد دارای اعتیادی است که
قصد ترک کردن ندارند و البته بهواسطه طرد
شدن اقدام بهمصرف آشکارای مخدر میکنند
این افراد معموالً در برنامههایی که از طریق
بــازوی اجرایی مبارزه با مــواد مخدر یعنی

پلیس انجام میشود ،طی مراحلی در کوچه
و خیابان بازداشت میشوند و بهمراکز مرتبط
با ماده  16قانون مبارزه با مواد مخدر سپرده
میشوند تا اقدامات الزم برای ترک دادن آنها
انجام شــود .بهعبارتی معتاد متجاهر به آن
دسته از مصرفکنندگان مواد مخدری گفته
میشود که با وجود بستر مناسب برای درمان
و وجود همه امکانات حاضر نشود برای ترک
اقدام کند و در چنین شرایطی ناگزیر باید او
را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
از ایــن روی ،تمام مشــکالت دربــاره ترک
مصــرف مــواد مخدر ایــن قبیــل از افراد
بههمین عــدم تمایل آنها برای ترک کردن
برمیگردد .مسئلهای که سبب شده بسیاری
از کارشناســان در حوزه کاهش آسیب بیان
کنند عم ً
ال مراکز ماده 16به اهدافی که دارد
نمیرسد و معتادان بعد از خروج از این مراکز
مجدد به مصرف ادامه میدهند .درهمینباره
حبیب بهرامی ،مدیرعامل موسســه کاهش
آســیب «سیمای ســبز رهایی» به خبرنگار
اجتماعی روزنامه همدلی میگوید« :دوستان
ما در نیروی انتظامی خیلی زحمت میکشند،
در واقــع آنهــا دارند کاری کــه مبتنی بر
تصمیمات حکومتی اســت انجام میدهند.
ماده  16هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجری این
طرح اســت .در واقع پلیس درکنار دادسرا،
شــورای هماهنگی مواد مخدر ،بهزیستی و
برخی مراکز غیر دولتی بــازوی اجرایی این
طرح اســت ،اما ما همچنان به عملکرد این
طرح انتقاد داریم».
بهرامی ادامه میدهــد« :این طرح از نظر ما
یک برنامه کارشناسانه نیست ،آنچه بیش از
همه در این طرح بهچشم میخورد یک نوع
نگاه سیاسی برای راضی کردن عموم جامعه
از طریق پاک کردن صورت مسئله است .در
واقع اینجا صورت مســئله دارد پاک میشود
برای اینکه نشــان بدهیم در مسیر مبارزه با
مواد مخدر کاری درحال انجام شــدن است،

منتهی این طرح خروجی خوبی ندارد».
این فعــال اجتماعی در حــوزه اعتیاد بیان
میکند« :درخصوص درمــان اجباری افرا ِد
دارای اعتیاد بهعنوان یک مدل درمانی حرف
و حدیث زیاد اســت و انتقادات بیشــماری
وجود دارد ،چراکه اصوالً این روش یک مدل
نگهداری است و درمانی در آن اتفاق نمیافتد.
در واقع فقط قطع مصرف مواد مخدر اســت،
حــاال اگر همین قطع مصرف بهشــکلی بود
که این افــراد تحت درمــان نگهدارنده قرار
میگرفتند بــاز هم جای امیــدواری وجود
داشــت که پس از خــروج از مراکز ماده 16
به مراکز با درمانهای نگهدارنده با داروهای
آگونیست وصل میشدند ،البته در این طرح
پیشبینی شــده بعد از خروج میتوانند به
مراکز ماده  16وصل شوند اما از آنجایی که
این روش درمان اختیاری نبوده معموالً افراد
به این مراکز مراجعه نمیکنند».
بهرامی تصریح میکند« :بــرای افراد دارای
اعتیاد بعد از خــروج از مراکز ماده  16هیچ
برنامهای وجود ندارد ،اینها راهی جز اینکه
دوباره مواد مصرف کنند ندارند ،چراکه از ابتدا
هم تمایلی به قطع مصرف نداشتند ،همچنین
درمانی برای این افراد وجود نداشته بلکه فقط
از آنهــا نگهداری کردهانــد و همانطورکه
گفتــم برنام ه بــرای بعد از خــروج از مراکز
برایشان درنظر گرفته نشده است .بنابراین،
این طرح محکوم به شکست است ،چراکه از
ابتدا معیوب بود ،عیب اولیه هم این است که
فردی را دارند برای درمان میبرند که خودش
تمایلی برای درمان ندارد ،چنین فردی وقتی
وارد مراکز ماده  16شــود منتظر اســت آن
مدت زمانی که باید اقامت داشته باشد تمام
شود تا اینکه با خروج دوباره مصرف خودش
را شروع کند».
وی یادآور میشــود« :البته این طرح هم به
نوبه خود تا حدی منجر به کاهش آسیبهای
اجتماعی بهشــکل مقطعی میشود .مث ً
ال تا
وقتی که افراد در آن مراکز هســتند فروش

مــواد مخدر کمتر میشــود ،مصرف نکردن
مواد ســبب ترمیم بدنش میشود ،اما منجر
به درمان نمیشــود .بــرای همین از نظر ما
این هزینه کــردن یک نوع هزینه اشــتباه
اســت و چنانچه با نگاه کارشناسانه یک نوع
برنامــه درمانی مشــخص و برنامههای پس
از خروج درنظر گرفته شــود آنموقع هست
کــه میتوانیم درصد باالیی از آنها را درمان
کنیم».
این کارشــناس در حوزه کاهش آسیبهای
اجتماعی درباره روشهــای موثر جایگزین
بیان میکند«:اگر بهسمت برنامههای کاهش
آســیب حرکت کنیم نتیجــه مطلوبتری
بهدســت میآید .برنامههای کاهش آسیب
به فرد بیمــار کمک میکند کــه در حین
مصرف مــواد مخدر کمترین آســیب را به
خودش و خانوادهاش برســاند ،اینکه بتواند
به وضعیت بهداشــتی خودش بیشتر توجه
کند .اگر برنامههای کاهش آســیب افزایش
پیــدا کند نیاز به اینکه ما ایــن افراد دارای
اعتیاد را از داخل خیابانها جمع کنیم کمتر
احساس میشود ،چراکه وضعیت آشفته آنها
در کوچه و خیابان ســبب شده که ما برای
جمعآوری آنها احساس نیاز کنیم .اما وقتی
وضعیتشان از آشفتگی خارج شود احساس
نیاز حاکمیت برای جمــعآوری آنها کمتر
شــده ضمن اینکه هزینه کمتری هم دربر
دارد».
بهرامی معتقد است« :یک بخش از برنامههای
کاهش آسیب میتواند توزیع مدیریت شده
مواد مخدر باشد .توزیع مواد مخدر میتواند
منجر به این شــود که خیلی از آسیبهای
اجتماعی مرتبط با اعتیاد کم شــود ،چراکه
بسیاری از آسیبها ارتباط مستقیم با اعتیاد
دارند .همچنین توســط برنامههای کاهش
آسیب افراد دارای اعتیاد که تمایل به درمان
دارنــد به مراکز ارجاع داده میشــوند و این
سبب شــده که آن افراد در مســیر درمان
ماندگاری داشته باشند».

کمآبی در حال تبدیل به یک فاجعه

هشداری که دیگران میدهند و ما نمیشنویم
همدلی| خشکســالی و بیآبی بیش از هــر زمان دیگر به
جغرافیای ایران نزدیک شده است .سفرههای زیرزمینی روندی
کاهشــی به خود گرفته و ذخایر سدها کم شده است .در این
بحران بیآبی ،ســال گذشته نیز ایران شاهد بیشترین کاهش
بارندگــی طی نیم قرن اخیر هم بود .زنگ خطر کمآبی حتی
در مناطــق پربــاران در دامنه کوههای زاگرس و ســبالن در
شــمال غرب ایران نیز به صدا در آمده است .استان کهگیلویه
و بویراحمد به تنهایی دارای  10درصد منابع آبی ایران است.
اما با این وجود 125 ،روســتای این استان با تنش آبی درگیر
هستند.
تنشهای داخلی آبی
کمآبی موجب تنشهای آبی نیز شــده و در چند سال اخیر
بحرانها و درگیریها بر سر آب در کشور گسترش یافته است.
همین چند وقت پیش ،اهالی شهرستان بن ،مانع از انتقال آب
به شهرستان بروجن (هر دو در استان چهارمحال و بختیاری)
شــدند و خودروها را به آتش کشــیدند .چند روز پیش زنان
یکی از روســتاهای شهرستان مشگینشهر استان اردبیل هم
در اعتراض به کمبود آب آشــامیدنی اقدام به بســتن جاده
کردند .صدای اعتراض کشــاورزان اصفهانی به بیآبی نیز هر
از چندگاهی بلن د میشود .در این میان شرکت آب و فاضالب
هم خبرهای ناگواری از وضعیت آب را اعالم کرد .این شرکت
پیشبینی کرده اســت که از مجموع  1346شــهر در کشور،
 282شــهر در تنش آبی خواهند بود کــه از این تعداد 101
شــهر در وضعیت قرمز (بیــش از  20درصد کمبود) خواهند
بود .به گفته اســماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت بحران
ایران  7000روستا کشــور نیز با مشکل کمآبی مواجه است.
حسین رضازاده ،نماینده مجلس هم در این زمینه گفته است:
میان برخی استانها ،شهرستانها ،بخشها ،روستاها و مردم با
یکدیگر مناقشاتی بر سر آب وجود دارد که میتوان به درگیری
میان اصفهان و یزد اشاره کرد.کمآبی و دامته اعتراض به آن به
ن میرود
حدی در سطح کشور گسترش پیدا کرده است بیم آ 
که فتنهای تحت عنوان فتنه آب در کشور شکل بگیرد.

اختالفات بینالمللی بر سر آب
کمآبی در کشــور فقط منجر به تنشهای داخلی نشده ،بلکه
اختالفات بینالمللی را نیز به دنبال داشــته است .اختالف با
کشورهای همســایه از جمله افغانستان سر منابع آب شور و
شــیرین مرزی مثال روشــنی از اینماجراست .محمداشرف
غنی ،رئیسجمهور افغانستان ماه گذشته در مراسم افتتاح سد
کمالخان از تبادل آب با نفت سخن گفت .وی گفته :به تعهد
خود دربرابر حقآبه ایران متعهد هستیم و درصورت تقاضای
مازاد از ســوی این کشــور حاضر به تبادل نفت در برابر آب
خواهیم بود .به گفته عزتاهلل عزتی ،استاد جغرافیای سیاسی
دانشــگاه آزاد اسالمی تهران ،موضوع آب هیرمند به یک اهرم
سیاسی -اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیلشده تا از
آن در روابط سیاســی و موازنه قدرت با ایران اســتفاده کند.
الزم به ذکر است سد کمالخان بر مسیر رود هیرمند ساخته
شده است .هیرمند از کوههای هندوکش افغانستان سرچشمه
ن میریزد .اکنون با وجود ســد
میگیرد و بــه دریاچههامو 
ن میرود که دریاچههامون برای همیشــه
کمالخــان بیم آ 
خشک شود.
تبعاتکمآبی
کمآبی در کشــور بر صنایع وابســته به آب نیز تاثیر گذاشته
است.حســن روحانی ،رئیسجمهور چنــد روز پیش اعالم
کرد :ظرفیت ســدهای ما امروز خالی اســت .در بخش برق،
برقهایی که برقآبی هستند امسال دچار مشکالتی میشوند.
تبعات بیآبی و خشکی تاالبها وروخانهها در یک یا دو مورد
خالصه نمیشود .فرونشست زمین و فروچالهها یکی از تبعات

وحشتناک برداشت بیش از منابع آبی است .موضوعی که اکنون
جغرافیای ایران را تهدی د میکند .در برخی از نقاط کشور مانند
دشت فسا ساالنه  ۳تا  ۴سانتیمتر است .این رقم در شیراز به ۷
تا  ۸سانتی متر و در منطقه مرودشت  ۲۰تا  ۲۵سانتی متر نیز
رسیده است .این در حالی است که سالی  ۴تا  ۵میلی متر فرو
نشست در نرم جهانی یک بحران محسوب میشود حال برخی
از مناطق ایران از بحران هم فراتر رفته است.

از دیدگاه محمد درویش ،مدیركل ســابق دفتر مشاركتهای
محیط زیست ،ایران دارای بیشترین میزان فرسایش خاک در
دنیا و  8برابر متوسط جهانی است .وی زیان اقتصادی ناشی از
این پدیده را  56میلیارد دالر در سال میداند.
بی آبی ایران در مجالت بینالمللی
مشکلکمآبی ایران ک ه میرود به یک بحران و فاجعه تبدیل
شــنیده نمیشود،

شــود فقط از زبان کارشناســان داخلی
رســانههای بینالمللی نیــز به آن پرداخته انــد .مجله نیچر
بهتازگی ابعاد این بحران جدی را با انتشار مقالهای تکاندهنده
از وضعیت آب و خشکسالی در ایران با عنوان «کاهش آبهای
زیرزمینی ایران» به قلم  3ایرانی (سمانه اشرف ،علی ناظمی و
امیر آقاکوچک) پژوهشگران دانشگاههای کانادا و آمریکا بررسی
کرد .در این مقاله ،دادههای متوسطماهانه سطح آب زیرزمینی
در 30حوضه آبریز اصلی و 478زیرحوضه مورد بررســی قرار
گرفت تا روند کاهش آبهای زیرزمینی در سراســر کشــور
بهصورت کمی مشخص شود .تحلیل دادههای این مقاله نشان
میدهد که در دوره 15ســاله بین سالهای  1381تا 1394
عناصر طبیعی و انسانی 74کیلومتر مکعب از آبهای زیرزمینی
ایران را خالی کردهاند و در پی کاهش شدید آبهای زیرزمینی
کشــور ،بحرانهای متعدد ایران را تهدید میکند .مهمترین
یافته این مقاله علمی آنجاست که اعالم میکند :عامل اصلی
کاهش شــدید آبهای زیرزمینی انســان است که در بخش
برداشت گسترده آب تعریف میشود .اگرچه دوره مرطوب اخیر
در ســالهای  97و  98باعث شد سرعت تنش آب زیرزمینی
در برخی از مناطق ایــران کاهش یابد ،اما تجزیه و تحلیلها
به وضوح نشــان میدهد که منابع آب زیرزمینی ایران بسیار
سریعتر از زمان جبران از بین خواهد رفت .جالب است بدانیم
با وجود بحرانکمآبی در کشور ،ایران از نظر برداشت آبهای
زیرزمینی در خاورمیانه رتبه نخســت را دارد و 34درصد کل
برداشت آب در منطقه را به تنهایی انجام میدهد .این درحالی
اســت که آبهای زیرزمینی منبع اصلی آب در ایران است و
تقریباً 60درصد از آبهای شیرین کشور را تشکیل میدهد.

خبر
آخرین خبرها از تزریق واکسن کرونا
به بزرگساالن طیف اوتیسم

مدیرعامل انجمن اوتیســم ایــران توضیحاتی درباره
نحوه واکسیناســیون کرونا افراد طیف اوتیســم ارائه
کرد .سعیده صالح غفاری در گفتوگو با ایسنا ،درباره
واکسیناسیون کرونا در افراد طیف اوتیسم ،گفت :طیف
اختالل اوتیسم در ســرفصل بیماریهای خاص قرار
گرفتند و به همین دلیل با آغاز واکسیناسیون بیماران
خاص ،روند تزریق واکســن برای بزرگســاالن طیف
اوتیسم هم آغاز شــد .وی افزود :این واکسیناسیون
توسط معاون درمان دانشــگاههای علوم پزشکی در
سراسر کشور در حال اجرایی شدن است و این روند در
افراد طیف اوتیسم باالتر از  ۱۸سال انجام شده است.
تاکنون در تهران حدود  ۲۰۰نفر از این افراد واکســن
نوبــت اول و تعــدادی نیز نوبــت دوم را هم دریافت
کردند .صالح غفاری تاکیــد کرد :تالش میکنیم در
شهرستانها هم کارشناســان دقت بیشتری بر این
موضوع بگذارند تا روند واکسیناسیون تسریع شود زیرا
یک فرد طیف اوتیسم مانند یک فرد عادی نمیتواند
از خود مراقبت کند و درصد ریسک ابتالی فرد طیف
اوتیسم چندبرابر بیش از یک فرد عادی است.

پیدا شدن پیکر  ١٠مفقودی در سیل ۳
استان ،جستوجو ادامه دارد

رئیس ســازمان امدادونجات هاللاحمر از پیدا شدن
پیکــر ١٠نفر از مفقودین در ســیل خبر داد .مهدی
ولیپور در گفت و گو با ایســنا ،در این باره اظهار کرد:
با وقوع ســیل در  ٨اســتان اصفهان ،یزد ،خراســان
جنوبی ،خراســان رضوی ،کرمان ،ســمنان ،تهران و
سیستان و بلوچستان ،تاکنون به  ٥٤٦نفر امدادرسانی،
 ۳۷خودرو رهاســازی ،بیش از  ۱۰۰نفر نجات یافته
و  ۴۸بــاب منزل از آب تخلیه شــدند .وی گفت :در
بارندگیهای شب گذشته  ۶شهرستان و ۴۷روستا از
سیل و آبگرفتگی متاثر شدند که برای امدادرسانی به
سیلزدگان  ۷۸تیم متشکل از  ۳۲۵نیروی عملیاتی،
 ۷۶خودروی امــدادی و یک فروند بالگرد بکارگیری
شدند .رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر با بیان
اینکه در جریان عملیات جســتوجو و نجات توسط
امدادگــران و نجاتگران جمعیــت هالل احمر طی
شــبانهروز گذشته ،پیکر  ۱۰نفر از مفقودین ناشی از
سیل اســتانهای یزد ،کرمان و خراسان جنوبی پیدا
شده گفت :عملیات جستوجو برای یک گمشده دیگر
همچنان ادامه دارد.

واکنش سازمان محیط زیست
به تلف شدن گورخر آفریقایی باغ
وحش صفادشت

مدیرکل دفتر حفاظت و نظارت حیات وحش سازمان
حفاظت محیط زیســت ضمن تایید خبر تلف شدن
ش صفادشت
یک راس گورخر نر آفریقایی در باغ وح 
گفت :هفته گذشته سه راس گورخر آفریقایی شامل
دو ماده و یک نر از کشور هلند به ایران منتقل و پس
از چند روز نگهداری در گمــرک ،به مرکز نگهداری
حیات وحش صفادشت در استان تهران منتقل شدند
و گورخر نر متاسفانه در روز  ۱۳اردیبهشت تلف شد.
به گزارش ایســنا شــهابالدین منتظمی ادامه داد:
ســازمان دامپزشکی در حال بررسی علت تلف شدن
گورخر نر باغ وحش صفادشــت است و پس از اعالم
رسمی از سوی این ســازمان ،با مقصران این حادثه
برخورد قانونی صــورت خواهد گرفت .وی همچنین
گفت :برای واردات این ســه راس گورخر آفریقایی از
کشــور هلند به ایران ،مجوز سازمان حفاظت محیط
زیســت و دامپزشکی کشور صادر شده بود .منتظمی
افزود :با توجه به اینکه دامپزشکی در کشورهای مبدا
و مقصد ،سالمت این گونهها را بررسی و تایید میکند،
اظهار نظر در خصوص علت تلف شدن این گونه بدون
بررسیهای کارشناسی ممکن نیست و منتظر جواب
قطعی از سوی دامپزشکی هستیم .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،مدیرکل
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان در پایان
گفت :فیلم منتشر شده در فضای مجازی از تلف شدن
این گونه باعث جریحهدار شــدن افکار عمومی شده
است و سازمان حفاظت محیط زیست بهطور قطع با
بررسی تمام جوانب این حادثه با مقصران این حادثه
تلخ بدون هیچ گونه چشمپوشی برخورد خواهد کرد.
سازمان غذا و داروی آمریکا:

مجوز واکسن کرونا برای نوجوانان
صادر میشود

سازمان غذا و داروی ایاالتمتحده قرار است تا هفته
آینده مجوز اســتفاده از واکســن کووید ۱۹-را برای
نوجوانان  ۱۲تا ۱۵ســاله صادر کند .به گزارش ایسنا،
این مجوز باعث خواهد شــد میلیونها دانشآموز در
مقاطع راهنمایی و دبیرستان در ایاالت متحده بتوانند
این واکســن را دریافت کنند و آزمایشهای بالینی
فایزر نشــان داده که این واکسن در میان گروه سنی
یاد شــده ۱۰۰ ،درصد موثر اســت .یکی از مقامات
بهداشتی این کشور به نیویورک تایمز گفت که مجوز
ســازمان غذا و دارو ممکن است تا پایان هفته جاری
یا اوایل هفته آینده صادر شــود .وقتی سازمان غذا و
دارو مجوز را صادر کند ،گروه مشــاوره واکسن مرکز
پیشگیری و کنترل بیماری جلسه برگزار خواهد کرد
تا اطالعات بالینی آن را بررســی و توصیه خود برای
استفاده از آن در این گروه سنی را ارائه کند .به نوشته
روزنامه ایندیپندنت ،مدرنا هم قرار است به زودی نتایج
آزمایش واکسن خود روی گروه سنی  ۱۲تا  ۱۷سال
ی بعدتر هم نتایج آن در کودکان ۶
را اعالم کند و کم 
ماهه تا  ۱۲ساله را اعالم خواهد کرد.

