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خزعلی: بودجه ای برای توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار نداریم

آمارها نشــان می دهد ۲۰میلیارد تومان تسهیالت 
به زنان روستایی برای صندوق های خرد از صندوق 
کارآفرینی امید و یک میلیارد تومان برای راه اندازی 
ســامانه ازدواج برای ارائه خدمات مربوط به ازدواج 
تصویب شده است. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور 
گفت: چون بودجه نداریم، برای توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار باید از بودجه بخش های دیگر مانند 
مســئولیت های اجتماعی مبالغی را دریافت کنیم. 
انســیه خزعلی افزود: برنامه های توانمندسازی زنان 
سرپرســت خانوار به صورت آزمایشی در ۱۲استان 
در حال اجراســت. بر اســاس گزارشی که معاونت 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری ارائه کرده، برنامه 
توانمندســازی زنان در حوزه هایی مانند مشاوره و 
مددکاری، آموزش، اشــتغال و حمایت های رفاهی و 
در ۱۴مرحله تنظیم شده است. آمارها نشان می دهد 
۲۰میلیارد تومان تســهیالت به زنان روستایی برای 
صندوق هــای خرد از صندوق کارآفرینی امید و یک 
میلیارد تومان برای راه اندازی ســامانه ازدواج برای 
ارائه خدمات مربوط به ازدواج تصویب شــده اســت. 
به عالوه، زنان سرپرســت خانواری که در دهک یک 
تا ۵جامعه و خارج از حمایت کمیته امداد هســتند، 
با شــرایطی از ضمانت این صنــدوق برای دریافت 
تسهیالت اشتغال زایی بهره مند می شوند. با آماری که 
خبرگزاری جمهوری اسالمی -ایرنا- داده است، از سه 
میلیون و ۵۰۰هزار زن سرپرســت خانوار در کشور، 
۱۲درصد سرپرستان خانوار هستند. خزعلی معاون 
زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه اجرانشده و 
حتی برنامه جامعش مصوب نشد، چراکه بسیار ناقص 

بوده است.

آخرین تصمیمات ستاد ملی مقابله با 
کرونا درباره رعایت پروتکل ها و ماسک

تسنیم- سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکــه احتمال ورود ســویه های جدید کرونا وجود 
دارد، گفت: در شــهرهای زرد و آبی الزام اســتفاده 
از ماســک در فضای باز برداشته شده است. عباس 
شیراوژن با بیان اینکه وضعیت کرونا در جهان پایدار 
نیست، گفت: وضعیت کرونا بی ثبات است و افزایش 
ابتــال در حد ۱۰هزار نفر را در کشــورهای اروپایی، 
آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا شاهد هستیم. 
تعداد فوتی ها نیز در این کشورها و برخی کشورهای 
آسیایی سه رقمی است. اگرچه روند کرونا در سطح 
جهان رو به کاهش است اما بیماری همچنان قربانی 
می گیرد و بنابراین مردم ما که به کشــورهای دیگر 
سفر می کنند باید مراقب این مسئله باشند. وی افزود: 
در کشورهای منطقه نیز وضعیت به همین گونه است 
و عربستان، امارات، قطر و عراق شاهد افزایش موارد 
ابتال به کرونا هستند. شــیراوژن ادامه داد: احتمال 
ورود ســویه های جدید کرونا به کشــور وجود دارد، 
اما امیدواریم موج جدیدی نداشته باشیم. در کشور 
ما وضعیت کرونا روند صعــودی ندارد و ازاین جهت 
امیدوارکننده است. باید این احتمال را بدهیم که در 
آینده شرایط دیگری داشته باشیم. سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: روز گذشته در 
ستاد ملی کرونا تصویب شد که استفاده از ماسک در 
فضاهای باز الزامی نیست اما حتماً این انتظار را داریم 
که اگر رنگ نقشه کرونا تغییر کرد؛ مردم همچنان از 

ماسک استفاده کنند.

الزام مدارس غیردولتی
 به نصب شهریه روی تابلو

ایسنا - رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش وپرورش با اشــاره به اعالم شــهریه 
مدارس غیردولتی گفت: اگر اولیا احســاس کردند 
مبلغــی بیش از شــهریه مصوب اعالمــی از آن ها 
اخذشــده، موارد را به ما منعکس کنند تا پیگیری 
کنیم. احمد محمودزاده با اشــاره به اعالم شــهریه 
مدارس غیردولتی که از طریق ســامانه مشارکت ها 
به نشانی https://mosharekatha.ir برای همه 
اولیا قابل مشاهده است گفت: امسال میزان افزایش 
شــهریه مدارس را به صورت درصدی اعالم نکردیم، 
بلکه شــهریه هر مدرســه متناســب با عملکردش 
افزایش پیداکرده است. بر این اساس کمترین شهریه 
مصوب ثابت چهار میلیون تومان و بیشترین شهریه 
۳۵ میلیون تومان خواهد بود. او افزود: سقف شهریه 
مصوب برای دوره متوسطه دوم، ۳۴میلیون تومان، 
برای دوره متوســطه اول، ۳۳میلیون تومان و برای 
دوره ابتدایی ۲۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان اســت و 
شــهریه ای باالتر از رقم اعالم شده نخواهیم داشت. 
محمــودزاده تأکید کــرد که مؤسســان و مدیران 
مدارس حق دریافت شهریه ای بیش از مبلغ مصوب 
که در ســامانه اجازه داده شده است، ندارند. در حال 
حاضر مشــغول نظارت بر روند ثبت نام در مدارس 
غیردولتی هســتیم و تیم های کاری ما بازرســی از 
مــدارس را در برنامه های خــود دارند. عالوه بر این 
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
آموزش وپــرورش نیز این آمادگــی را دارند که اگر 
اعتراضی وجود داشت بررسی کنند. رئیس سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش وپرورش با 
بیان اینکه مدارس موظف هستند شهریه مصوب را 
حتماً روی تابلو مدرسه نصب کرده و در معرض دید 
اولیاء قرار دهند اظهار کــرد: از اولیای دانش آموزان 
انتظــار مــی رود در حین ثبت نام و در طول ســال 
تحصیلی عملکرد و فرایند های آموزشی و پرورشی 
مدارس را به دقت نظارت کنند و اگر جایی کاســتی 
بود به ادارات مشارکت در استان ها اعالم کنند تا ما 

بررسی کنیم.

خبر

جریمه شیادان پزشک نما
 فقط 10میلیون تومان

رئیس کل ســازمان نظام پزشکی کشــور با اشاره 
به چالــش انجام برخــی اعمال درمانی از ســوی 
پزشــک نماها، گفت: در زمینه افرادی که پزشــک 
نیســتند، اما مداخــالت غیر مجــاز درمانی انجام 
می دهند، هم راهکار برخورد با آن ها شفاف نیست و 
جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد و هم قانون 

در این زمینه بسیار ضعیف است.
به گزارش ایســنا، محمد رییس زاده درباره فعالیت 
پزشــک نماها، گفــت: باید توجه کرد که آســیب 
مداخــالت غیر مجــاز در درمان مــردم، بیش از 
حوزه هایی است که پزشکان مرتکب قصور می شوند. 
یک نکته مثبتی که در جامعه پزشکی وجود دارد، 
این است که در جامعه پزشکی راهکار برای شکایت 
وجود دارد و شــفاف است؛ به طوری که اگر کسی از 
پزشــکی که درمانش را انجام داده، شــکایت دارد، 
می توانــد کارش را پیگیری کنــد، اما در خصوص 
کســانی که پزشک نیســتند، اما در حوزه سالمت 
مداخالت غیر مجاز دارند، هم به مراتب آمار بیشتر 
است و هم راهکار شفاف نیست و جایی برای مراجعه 
و شــکایت وجود ندارد و هم قانــون در این زمینه 
بسیار ضعیف است. به عنوان مثال اگر فردی در حوزه 
ســالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد، هر آســیبی 
که به فرد بزنــد، حداکثر جریمــه اش ۱۰میلیون 
تومان اســت و جالب است که این جرائم از چندین 
سال قبل که مصوب شــده، متناسب با تورم رشد 
هم نکرده و بنابراین اصاًل بازدارنده نیســت. در این 
زمینه ما داریم کار را با وزیر دادگســتری و رئیس 
قوه قضاییه و مجلس، پیگیری می کنیم که مجازات 
مداخالت غیر مجــاز در حوزه ســالمت بازدارنده 
شود. آسیب های این بسیار زیادتر از قصور در حوزه 

پزشکی است.
لزوماصالحقانوندربرخوردباپزشکنماها

رییس زاده گفت: بر این اساس گام اول اصالح قانون 
بوده و آگاهی دادن به مردم نیز گام دوم است. انتظار 
داریم که وقتی مردم به جایی برای اقدامات درمانی 
مراجعه می کنند. حتماً مجوزهای مربوطه را ببینند 
و هوشیار باشند و بررسی کنند که آیا این کلینیک 
یــا مطب مجوز انجام چنین اقدام درمانی را دارد یا 
خیر و اگر مجوز دارد، تاریخش نگذشته باشد، تاریخ 
پروانه مطب، کلینیک و آزمایشگاه و ... نگذشته باشد 
و فــردی که می خواهد یک اقــدام درمانی را انجام 
دهــد، مجوز این کار را دارد یا خیر؛ بنابراین آگاهی 
دادن به مردم بســیار مهم است که آسیب کمتری 

ببینند و حتماً هم باید قانون اصالح شود.
برایشکایتازپزشــکنماهابهکجاباید

مراجعهکرد؟
وی گفت: درعین حال سازمان نظام پزشکی مرجع 
رسیدگی به شکایت از افراد عضو سازمان است. در 
زمینه افراد پزشــک نما برای شکایت باید به دادسرا 
مراجعه شــود. در مــواردی هم که مطرح شــده 
دانشــگاه های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی 
اقدام و بررسی کردند، اما بازدارنده نیست و متأسفانه 
برخی از ایــن افراد از جاهایی حمایت می شــوند؛ 
بنابراین حتماً باید بــه بحث اصالح قانون و آگاهی 

دادن به مردم در این حوزه توجه شود.
سنبازنشستگیپزشکان

رییــس زاده درباره زمان بازنشســتگی پزشــکان 
و همچنیــن انجــام اعمــال جراحی بــه نام یک 
پزشــک معروف اما از ســوی دســتیار وی، گفت: 
زمان بازنشستگی پزشــکان رشته به رشته متفاوت 
اســت. به عنوان مثال پزشــکی که می خواهد عمل 
جراحی حساسی مانند چشــم را انجام دهد، نباید 
کوچک ترین لرزش دســتی داشــته باشد، اما یک 
پزشک دیگر لزوماً تنها در مطب ویزیت می کند، این 
دو با هم خیلی متفاوت است. از طرفی ممکن است 
فردی در سن ۵۰ تا ۶۰سالگی هم باشد، اما به لحاظ 
جســمی صالحیت کاری را نداشته باشد؛ بنابراین 
نمی توان در این زمینه یک عدد مطلق لحاظ کرد. 
به همین دلیل ما از انجمن های علمی خواسته ایم که 
انجمن به انجمن و رشته به رشته تصمیم گیری کنند. 
درعین حال از جامعه جراحان خواستیم که نظرشان 
را درباره جراحان هر رشــته به صورت مکتوب ارائه 

دهند؛ بنابراین پیگیر موضوع هستیم.
بهنامپزشکبهکامدستیار!

وی افزود: اینکه کسی به عنوان دستیار پزشک و کنار 
پزشک کار کند، تخلف نیست، اما اگر دستیاری به 
نام یک پزشــک کار کند، تخلف است. ما تعدادی 
پزشــک نما داریم که با حوزه های مربوطه وضعیت 
این موضوع را پیگیری می کنیم. مثاًل فرد تکنیسین 
اســت و به نام یک جراح به صورت مســتقل اقدام 
درمانی را انجام می دهد. این تخلف اســت و پیگیر 
آن هم هســتیم، اما اگر پزشک ناظر باشد و کمک 
داشته باشد، موضوع روتینی بوده و تخلفی هم رخ 

نداده است.
 در حوزه پزشــک نماها کشف هم به راحتی نیست. 
باید ناظر اتاق عمل در لحظه، وارد اتاق عمل شود تا 
متوجه شود که یک پزشک نما دارد عملی را انجام 
می دهد و اثبات هم شــود که در آن لحظه پزشک 
اصلی نبوده است. این کار معاونت های درمان است 
و اگر گزارش کنند بررسی می شود. در این زمینه با 
دادسرای جرائم ویژه پزشکی هم جلساتی را داشتیم 

که برخوردها با این موارد تشدید شود.
وی تأکید کرد: مــردم می توانند قبل از مراجعه به 
پزشــک، به سایت ســازمان نظام پزشکی مراجعه 
کنند. نام اعضای ســازمان نظام پزشــکی با تاریخ 
پروانه مطب و رشته تخصصی اش در سایت قرار دارد 
و مشخص می شــود که پزشک عضو سازمان نظام 

پزشکی هست یا خیر.

گزارش

همدلی|ستارهلطفی- شاید سال گذشته 
در همین روزها، زندگی در جهان بدون کرونا، 
بدون ماسک و مواد ضدعفونی کننده، آرزویی 
دورودراز بــه نظر می رســید و رؤیایی دور از 
دسترس بود، شاید پارسال درست در همین 
روز )۶تیرماه( که کرونا جان ۱۳۴هم وطن را 
گرفته و نه هزار و 7۵۸نفر را به مبتالیان اضافه 
کرده بود، سخن گفتن از پایان ماسک شوخی 
بی جــا، تلــخ و بی مزه ای به نظر می رســید. 
به خصوص اینکه نه اراده محکمی برای انجام 
واکسیناســیون عمومی وجود داشــت و نه 
گوشی برای شــنیدن درخواست و مطالبات 
مردم در مورد تهیه واکسن کرونا! اما با تغییر 
دولت، اجازه واردات واکســن به صورت انبوه 
صادر شد. اکنون یکی از مهم ترین نقاط مثبت 

در کارنامه دولت جدید محسوب می شود.
 باالخره با اســتقرار دولت جدید و ســرعت 
بخشیدن به واکسیناســیون عمومی، کرونا 
ضعیف و ضعیف تر شــد تــا جایی که اکنون 
بدون شــگفتی خاصــی از پایان اســتفاده 
اجباری از ماسک در مکان های عمومی سخن 
می گوییــم و به این فکــر می کنیم که تیتر 

گزارش پایان استفاده از ماسک چه باشد؟
پایان استفاده از ماســک را سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا بعد از آخرین جلسه این 
ســتاد اعالم کرد. روز چهارم تیرماه »عباس 
شیراوژن« در مورد تصمیم جدید ستاد ملی 
مقابله با کرونا به رسانه ها گفت: »در شهرهای 
زرد و آبی )فعاًل همه شهرهای کشور( در سایر 
اماکــن )به خصوص فضاهای بــاز( الزامی به 
استفاده از ماسک وجود ندارد.« البته در این 
جلسه تأکید شده زدن ماسک در مکان های 

مسقف کماکان پابرجاست.
اگرچه تا قبل از اعالم ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر الزامی نبودن استفاده 
از ماســک در فضاهای باز، پایان ماســک در 
برخی از مکان ها به صورت رسمی اعالم نشده 
بود، اما آمار اســتفاده از ماسک نشان می داد 
که اغلب مردم با کاهش تعداد قربانیان کرونا، 
خود پیش دستی کرده و ماسک را از زندگی 

روزمره خود حذف کرده اند.
31درصدمــردمدراماکنعمومیاز

ماسکاستفادهمیکنند
همین دو روز پیــش و هم زمان با اعالم عدم 
اجبــار ماســک در فضاهای باز، تســنیم در 
گزارشــی از کاهش رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، نوشت: »میزان استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی کشور به شدت کاهش یافته 
و تنها ۳۱درصد مــردم در اماکن عمومی از 
ماسک استفاده می کنند! استان قم کمترین 
و مرکزی بیشترین میزان استفاده از ماسک 

را دارند.« به نوشته تســنیم مراکز تفریحی 
کمتریــن و مدارس و فرودگاه ها بیشــترین 

میزان استفاده از ماسک را دارند.
البته کاهش استفاده از ماسک نیاز به گزارش 
رسانه ها یا آمارها ندارد، برای صحت سنجی 
این ماجرا کافی است در کوچه و خیابان های 
شهر، اندکی سر بچرخانید، بی شک خواهید 
دیــد جمعیت افــرادی که ماســک را کنار 
گذاشــته اند، بیشــتر از افراد دارای ماسک 
اســت.  شــمار زیادی از مردم بــدون ترس 
ماسک ها را کنار گذاشته اند و تعداد محدودی 
هم که ماسک بر صورت دارند مانند گذشته 
سفت وســخت نگرفتنــد و به یک ماســک 
یک الیه که اغلب زیر چانه هایشان آویزان شده 

است، بسنده کرده اند.
برداشــتنماسکواحتمالبازگشت

کرونا
اگرچه هم مردم نسبت به استفاده از ماسک 
برای مقابله با کرونا بی میل شده اند و هم ستاد 
ملــی مقابله با کرونا اســتفاده آن را الزام آور 
نمی دانــد، اما بااین حال برخی کارشناســان 
بهداشتی بر این باورند که برداشتن ماسک ها 
می تواند منجر به بازگشت پرقدرت کرونا شود. 
همیــن دو روز پیش و درســت در روزی که 
مقامات بهداشــتی کشــور پایان استفاده از 
ماسک را در برخی از محیط ها اعالم کردند، 
محمدرضــا محبــوب فر، کارشــناس حوزه 
سالمت در یادداشــتی در روزنامه همدلی با 
برشــمردن دالیل و احتماالت شیوع مجدد 
کرونا نوشت: »ماسک ها را دور نیندازید، کرونا 

برمی گردد.«
چنــد روز پیش نیز، علیرضــا ناجی، رئیس 

مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم  
پزشکی شهید بهشــتی، درباره زمان حذف 
کامل ماســک به روزنامه همشــهری گفته 
بود: »برداشــتن ماسک، بســتگی به شرایط 
جهانی و وضعیت اپیدمــی در ایران دارد،اگر 
موارد ابتال و بســتری ها بســیار کاهش پیدا 
کند و موارد بســتری در آی سی یو که اکنون 
بیش از ۳۰۰مورد اســت به زیر ۵۰نفر برسد 
و ایــن وضعیت برای چندین مــاه هم ادامه 
داشته باشــد و موارد مرگ هم بسیار پایین 
بیایــد، می توان گفت کــه دیگر زمان حذف 
کلی ماسک است. البته همه این ها به شرایط 

جهانی هم بستگی دارد.«
البته هشدار کارشناســان مبنی بر احتمال 
بازگشت کرونا دور از واقعیت نیست، چرا که 
هنوز پاندمی کرونا در دنیا به پایان نرســیده 
است. میزان ابتال و مرگ این ویروس در برخی 
کشــورها مثل آمریکا، آلمان، ایتالیا، برزیل و 
برخی کشــورهای شرق آســیا مثل ژاپن و 
کره جنوبی که در دو ســال گذشته مدیریت 
قابل قبولی هم در مدیریت کرونا داشــتند، 
هنوز قابل توجه است و هر زمان احتمال وقوع 

جهش جدیدی در ویروس کرونا وجود دارد.
نگاهیگذرابهشیوعکرونادرایران

از زمان پیدایش و اعالم پاندمی کرونا در دنیا 
و همه گیــری آن در ایران بیش از دو ســال 
می گــذرد، در این مدت بر اســاس آمارهای 
رسمی حدود ۵۲۰میلیون نفر در دنیا به این 
ویروس مبتال و بیش از شش میلیون نفر بر اثر 
آن جان باختند. ایران نیز شش موج سنگین 
کرونا را از ســر گذراند که قربانیان زیادی را 
به جا گذاشــت. آخرین موج سهمگین کرونا، 

نوع امیکرون از انواع ویروس های جهش یافته 
کرونا بود که در بهمن و اسفند ۱۴۰۰، شیوع 
باالیی در کشور داشت. اکثریت مردم به این 
ویروس که تا حــدی عوارض آن خفیف تر از 

انواع قبلی ویروس کرونا بود، مبتال شدند.
آمارهای رســمی می گویند از زمان شــیوع 
کرونا در ایــران بیش از هفــت میلیون نفر 
مبتــال و بیــش از ۱۴۱هزار فوتی ناشــی از 
کرونا ثبت شــده است. البته از ابتدا نسبت به 
آمارهای رســمی تردید وجود داشت و حتی 
برخی از مقامات بهداشــتی نیز اذعان کردند 
که آمار واقعی مبتالیان و قربانیان کرونا بیش 

از آمارهای رسمی است.
بهداشت  وزارت  ایرج حریرچی، ســخنگوی 
دولــت روحانــی، پیش تــر گفته بــود آمار 
فوتی های ناشــی از کرونا را باید دو و نیم تا 
سه برابر کرد، روزنامه جوان نیز شهریور سال 
گذشــته ادعا کرد آمار مرگ ومیر کرونا هفت 

برابر آمار رسمی است.
اکنون با توجه به اینکه هنوز جهش جدیدی 
از ویروس کرونا اعالم نشــده و مرگ ومیرهای 
کرونا بعضی از روزها صفر و برخی از روزها به 
یکی دو نفر در کشور رسیده است، شهرهای 
کشــور نیز اغلب آبی و تعداد محدودی زرد 
هســتند. همه این ها باعث شده که احساس 
شــود که به نوعی از ایمنی جمعی رسیده ایم 
و نگرانی و اضطراب ایــن بیماری در جامعه 
کمتر شود، جوری که بعد از مجوز دولت برای 
بازگشــایی مدارس، دانشگاه ها و فعالیت های 
عمومی، اکنــون پایان اســتفاده اجباری از 
ماســک در فضاهای عمومی نیز اعالم شــده 

است.

هشداردربارهلزومتأملدرپایاندادنبهرعایتپروتکلهایکرونایی

ماسک نزنید، اما داشته باشید!

همدلی|تقریباً همه استان های کشور در معرض فرونشست 
زمین قرار گرفته اند به گونــه ای که از این اتفاق فاجعه ملی و 
بمب ساعتی تعبیر شده اســت. برخی منابع رسمی ایران را 
چهارمین کشور و برخی آن را در مقام سوم فرونشست زمین 
در جهــان می دانند؛ وضعیتی که در پی کاهش ســطح آب 
زیرزمینی در دشــت های کشور رخ داده و گفته می شود بیش 

از پنج برابر متوسط جهانی است.
بمبساعتیخاموشدرپایتخت

فرونشست زمین پدیده ای جهانی است و بیش از ۱۵۰کشور با 
آن درگیر هستند اما در ایران رشدی فزاینده داشته و اثرات آن 
در چند سال اخیر به شکل فروریزش به شکل ملموس توجه 

افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
ایــن پدیده به انــدازه ای جدی و وخیم شــده کــه از تعداد 
۶۰۹دشــت ایران بیش از ۴۰۰دشــت در وضعیت بحرانی و 
ممنوعه قرار دارند و بنابر برخی منابع همه دشــت های ایران 
دچار بحران فرونشست هستند. درحالی که میزان بارندگی در 
کشور کاهش پیداکرده، مصرف این آب ها بیشتر شده و پدیده 
فرونشست زمین بیشتر رخ می دهد؛ اما فرونشست زمین فقط 
به دشت های ایران منحصر نیست و به شهرهای بزرگ ازجمله 
پایتخت هم رسیده است. استان های اصفهان، تهران، کرمان و 
خراســان رضوی به ترتیب با ۳۱،  ۳۰،  ۲۴ و ۲۵درصد دارای 

بیشترین میزان فرونشست زمین هستند.
پیش ازاین موسســه تحقیقاتی و اطالعاتی اینتل لَب با انتشار 
تصاویــر ماهــواره ای، پدیده فرونشســت در شــهر تهران را 
»بمب ســاعتی خاموش« یاد کرد که جمعیت ۱۳میلیونی و 
زیرســاخت های پایتخت ایران را تهدید می کند. این موسسه 
گفتــه بود کــه اســتخراج بیش ازحــد آب زیرزمینی باعث 
فرونشست زمین تا ۲۵ســانتی متر در سال در برخی مناطق 

شده است.
وقوع فرونشســت زمین عالوه بر پیامد های زمین شناســی، 
پیامد های اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشــت؛ 
بخش عظیمی از مردم، محل سکونت و کشت و کار خود را از 
دست می دهند، دچار فقر شده و به حاشیه نشینی در شهر های 

دیگر روی می آورند.
ردپایسیاستدرفرونشستزمین

قــرار گرفتن ایران در معرض مخاطره فرونشســت زمین در 
حالی اســت که سازمان زمین شناسی و نقشه برداری کشور از 
۲۴سال قبل نسبت به رخداد این پدیده هشدار داده بودند اما 
این هشدارها جدی تلقی نشــده اند. هرچند برداشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی در ۵۰ســال اخیر در کاهش این منابع 

تأثیر زیادی داشته اما بی توجهی سیاست گذاران از اصلی ترین 
عوامل این اتالف منابع به شمار می رود. »سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشــور« ۲۴سال پیش گزارشی با عنوان 
»مطالعات فروریزش زمین در شــمال غــرب کرمان« را در 
سال ۱۳77 منتشر کرده بود. در سال های بعدی گزارش های 
دیگر درباره دشــت های »کبودرآهنگ و فامنین« »معین آباد 
ورامین«، »نظرآباد« تهران و ... منتشــر شد. مجلس در سال 
۱۳۸۹ قانونــی را تصویب کرد که در آن چاه های غیرمجاز در 
هر کجا کشــور مجاز اعالم شدند و این مورد به افزایش تعداد 
چاه ها کمک کرد. در حال حاضر حدود ۴۰درصد از چاه هایی 
که در کشور داریم غیر مجاز است؛ در واقع از حدود یک میلیون 
حلقه چاهی که در کشور داریم ۴۰۰هزار چاه غیرمجاز هستند.
بمبمحیطزیستیبرایسیاستمدارانموضوعیغیر

حیاتیاست
در همان سال هایی که تعداد چاه های غیرمجاز کشور در حال 
زیادشدن بود، میزان خروجی چاه ها کاهش پیداکرده بود که 
این هم از نشــانه های کاهش منابع آب زیرزمینی بود؛ وقتی 
آب نباشــد جمعیت هم از منطقــه مهاجرت می کند و باعث 
می شود تمرکز جمعیت از بین برود. این در حالی است که بر 
اساس استانداردهای جهانی کشورها مجاز هستند تا ۱۰درصد 
از آبخوان های خود برداشــت کنند اما در کشور ما 7۰درصد 
از آبخوان ها برداشــت می شــود. حالت بحران در برداشت از 
آبخوان ها برداشت ۴۰درصدی است که این آمار نشان می دهد 
ما حدود دو برابر بیشــتر از حالت بحــران از آبخوان هایمان 

برداشت می کنیم.
کاوه مدنــی، پژوهشــگر و معاون ســابق ســازمان حفاظت 
محیط زیست در این زمینه گفته بود: »خارجی ها هم  فهمیدند 
که مشکالت محیط زیستی خودساخته، بسان سالح و بمب، 
ایران را نابود خواهند کرد اما حفاظت از محیط زیست کماکان 

یک موضوع غیر حیاتی برای سیاستمداران ایرانی و نهادهای 
دفاعی و امنیتی ا ست.«

ماه گذشــته نیز ســید محمد آقامیری، عضو شــورای شهر 
تهران نسبت به خطر نزدیک شدن فرونشست به شهر تهران 
هشــدار داد و اعالم کرد برای جلوگیــری از این پدیده هنوز 
اقدامی عملی انجام نشده اســت. آقامیری تأکید کرد: مقابله 
با فرونشســت باید اقدام ملی باشــد و وقتی مصوبه مجلس 
داشته باشــد حتی اگر دولت ها تغییر کنند نمی توانند خللی 
ایجاد کنند. ۱۰ تا ۱۵سال زمان نیاز دارد و در یک یا دو سال 

نمی توان اقدام خاصی انجام داد.
بایدازحجمتولیداتکشاورزیکاست

برخی کارشناسان می گویند مقابله با فرونشست همت جدی 
مسئوالن را می طلبد و حتی اگر قرار باشد باید تا چند سال از 
میزان تولید محصوالت کشاورزی کاسته شود و به ازای آن به 
کشاورزان پرداخت های جبرانی انجام شود و یا برخی صنایع 
هم تعطیل شوند. در غیر این صورت ممکن است با ادامه روند 
موجود تا کمتر از یک دهه آتی بسیاری از شهرهای ایران دیگر 

قابل سکونت نباشد.
علی بیت اللهی، عضو هیات علمی و رئیس بخش زلزله شناسی 
مهندســی و خطرپذیــری مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی ایران معتقد است سهم کشــاورزی از استخراج 
آب های زیرزمینی ۹۰درصد بوده و صنعت و آب شــرب هم 

هرکدام پنج درصد در استخراج از این آب ها سهم دارند.
آبهایزیرزمینیاستخراجشــدهبهاندازهفاصله

دریایخزرتاجزیرهکیش
او حجــم آب ازدســت رفته از مخازن آب هــای زیرزمینی را 
۱۴۰کیلومتر مکعب معــادل فاصله دریای مازندران تا جزیره 
کیش بــا پهنای یک کیلومتــر و عمق ۱۰۰متــر می داند و 
می گوید پیش بینی یک مخاطره با این وضعیت برخالف زلزله 
که غیرقابل پیش بینی است قابل تصور باشد. بیت اللهی ایران را 
ازنظر نرخ فرونشست زمین، جزو سه کشور اول دنیا می داند و 
می گوید: فرونشست اکنون زمین در کشور در همه استان های 
کشــور به غیراز گیالن وجــود دارد. او پیش بینی می کند که 
گستره پدیده فرونشست بیشــتر خواهد شد و متوسطی که 
برای برآورد این ۳۰۰سایت یادشده استخراج کرده ام سالیانه 
حدود ۱۰سانتیمتر فرونشست را برای کل پهنه ایران می توان 
متصور بود. به گفته او، در برخی از مناطق مانند جنوب غرب 
تهران این عدد بیشتر بوده و تا مرز ۲۵سانتیمتر در سال است. 
در برخی دیگر از مناطق مانند مازندران این عدد کمتر از سه 

سانتیمتر است.

فرونشستزمین؛بمبساعتیزیرپایایرانیها
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