اخبار
افشاني :فقط استفساريه مجلس را
درباره بازنشستگي قبول ميکنم

افش��اني  ،ش��هردار ته��ران با اش��اره
ب��ه اينک��ه هر پاس��خي ک��ه مجلس
ب��ه استفس��اريه در مورد قان��ون منع
بکارگي��ري بازنشس��تگان بدهد مورد
پذي��رش اس��ت و بايد ب��ه آن تکمين
کرد،گفت :بنده هيچ کانال تلگراميدر
فضاي مجازي ندارم.به گزارش تسنيم
سيدمحمدعلي افشاني درباره اظهارات
مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس،
ديوان محاس��بات و وزير کشور درباره
قانون منع بکارگيري بازنشس��تگان در
جم��ع خبرن��گاران اظهار ک��رد :ديوان
محاس��بات يک نظر دارد شوراي شهر
يک نظر دارد ولي نهايتا مجلس مبناي
تصميمگيري است.وي تصريح کرد :هر
پاسخي که مجلس به استفساريه بدهد
مورد پذيرش است و بايد به آن تکمين
کرد.شهردار تهران ادامه داد :با توجه به
اينکه قانون مرتبط با وزير کشور است
قاعدت�� ًا وي آگاهترين فرد در اين حوزه
اس��ت چون نهاتيا وزير کشور است بر
اس��اس نتيجه نهايي تصميم ميگيرد
وي روز اول همان حرفي را زده اس��ت
که امروز زد.افشاني همچنين در پاسخ
به اين پرس��ش که آيا ش��ما در تلگرام
کانال شخصي به نام «افشاني» دارديد
ي��ا خير؟ گف��ت :موضوع کان��ال 100
درصد کذب اس��ت و کانال اعالم شده
کامال جعلي است.
طراحي  ۱۲۰برنامه ويژ ه پرورشي
براي دانشآموزان

مع��اون پرورش��ي
و فرهنگ��ي وزير
آموزش و پرورش
از اج��راي ۱۲۰
برنامه ب��ا رويکرد
تعليم و تربيت تمام س��احتي از ابتداي
مهر امس��ال در مدارس کشور خبرداد.
عليرض��ا کاظميمع��اون پرورش��ي و
فرهنگ��ي وزي��ر آم��وزش و پرورش
در گفتوگ��و ب��ا ف��ارس در خصوص
برنامهه��اي اي��ن معاون��ت در س��ال
تحصيل��ي جدي��د ،اظهار ک��رد :حدود
 ۱۲۰برنامه ب��ا رويکرد تعليم و تربيت
تمام س��احتي داريم ک��ه فعاليتهاي
مختلف در مدارس طراحي شده است.
وي ادام��ه داد :چند کار ويژه نيز دنبال
ميکني��م که يکي از اي��ن کارويژهها،
حمايت از کاالي ايراني اس��ت که در
ص��در برنامهه��اي ما ق��رار دارد و در
اي��ن راس��تا منش��ورحمايت از کاالي
ايران��ي پيشبيني ش��ده و در مدارس
اجرا ميشود.کاظميبه توسعه فرهنگ
حجاب و عفاف اش��اره ک��رد و گفت:
نمايش��گاههاي حج��اب و عف��اف در
دوره دوم ابتدايي برپا ميش��ود که اين
نمايشگاهها شامل دو محتواي صوتي و
تصويري و روزنامه ديواري است و هر
هفته يک روزنام��ه ديواري درمدارس
نصب ميش��ود و از اي��ن محتواها که
ش��امل داس��تان و شعر اس��ت ،براي
دانش چآموزان مس��ابقه برگزار خواهد
شد .وي به بحث مهارتهاي اجتماعي
اش��اره کرد و افزود :دستورالعمل طرح
ارتقاي توانمندسازي رواني و اجتماعي
دانشآم��وزان ابالغ ش��ده اس��ت و بر
اين اس��اس در  ۲۷هزار مدرس��ه دوره
متوسطه اول ،کارگاههاي توانمندسازي
براي دانشآموزان با توجه به نياز آنها
در س��ه ح��وزه مهارته��اي زندگي،
مهارته��اي تحصيل��ي و فضاي��ل
اخالقي برگزار ميشود.معاون پرورشي
و فرهنگ��ي وزير آموزش و پرورش در
حوزه ق��رآن نيز به نهض��ت حفظ جز
 ۳۰قرآن اش��اره ک��رد و گفت :دعوت
به نماز از جمله برنامههايي اس��ت که
اجرا ميشود و بر اين اساس پيامهاي
بيست و ششگانه رهبر معظم انقالب
به اجالس نماز و نگاه ايش��ان به نماز
در آموزش و پرورش را در قالب کتابي
آماده کرديم که با راهبردها و راهکارها
در اختيار مدارس قرار گرفته است.
ثبت نام  ۴۰۰هزار نفر
در سامانه سماح

رئيس س��ازمان حج و زيارت با اشاره به
اينکه  ۲۵۰۰دفت��ر خدمات زيارتي دائم
و موقت در سراسر کش��ور حتي در ايام
تعطيل آماده خدماترس��اني به مشتاقي
و حضور در حرکت عظيم اربعين هستند
خبر داد.به گزارش ميزان حميد محمدي
اظهار داشت:تا صبح روز جمعه  ۲۰مهر
ماه ،حدود  ۴۰۰هزار نفر در سامانه سماح
ثبت نام کردهان��د و براي  ۲۵۰هزار نفر
رواديد اربعين اخذ ش��ده است .تا کنون
اس��تانهاي تهران ،خراس��ان رضوي،
اصفهان ،فارس ،خوزس��تان و کرمان به
ترتيب باالترين آمار ثبت نام را داش��ته
اند.محمدي در خصوص مبلغي که ثبت
نام کنندگان باي��د بپردازند نيز گفت :با
توجه به دستور رياست محترم جمهوري
بر اساس پيشنهاد بانک مرکزي ،از روز
گذشته هزينهها کاهش يافت و عزيزان
موقع ثبت نام براي خدمات رواديد ،بيمه
و پزش��کي فقط بايد مبل��غ  ۲۳۴هزار و
 ۸۷۵تومان و البته بصورت الکترونيکي
پرداخت کنند.

سه نفر بازداشت شدند

خونگيري مشکوک از دانشآموزان در تاکستان

مدير رواب��ط عموميآموزش و پرورش اس��تان
قزوين گفت :سه نفر از عوامل اجرايي دبيرستان
دخترانهاي که حادثه خونگيري مشکوک در آن
انجام شد بازداشت شدند.
حسين بينياز در گفتوگو با تسنيم ،اظهار کرد:
درپي حادثهاي که روز چهارش��نبه براي يکي از
دبيرس��تانهاي دخترانه شهر تاکستان رخ داد و
براس��اس آن فردي با ورود به مدرس��ه اقدام به
تس��ت خون دانشآموزان با اس��تفاده از سرنگ
مشترک کرد ،سه نفر از عوامل اين مدرسه براي

انجام بازجوييهاي بيش��تر بازداشت شدند.وي
افزود :مدير ،معاون آموزش��ي و مربي بهداشت
مدرس��ه بازداش��ت ش��دهاند ت��ا بازجوييهاي
بيشتري انجام شود.
عوامل مدرس��ه نبايد به اين س��ادگي فردي را
که هيچ نامهاي از آموزش و پرورش نداشت به
مدرسه راه ميدادند.مدير روابط عموميآموزش
و پرورش اس��تان قزوين گف��ت :فردي که وارد
مدرسه ش��ده و اقدام به تست قند خون  30نفر
از دانشآموزان دختر کرده اس��ت ،پس��ر جوان
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17س��الهاي بود ک��ه بهنظر ميرس��د با يکي از
دانشآموزان آشنا بود.بينياز بيان کرد :اين فرد
مجوزهاي مربوطه از جمله کارت هالل احمر را
جعل کرده با پوشيدن کاور جمعيت هالل احمر
وارد مدرسه شد .البته طبق اعالم مرکز بهداشت
تاکس��تان ،دانشآموزان مورد بررسيهاي دقيق
قرار گرفته و خوش��بختانه هي��چ کدام براثر اين
حادثه دچار مش��کل و بيماري نشدند.وي گفت:
هماکنون مشکل اصلي اين است که چرا عوامل
مدرس��ه به اين آساني اجازه ورود اين فرد را به

5

www.asre-iranian.ir

حريم مدرسه داده و از آموزش و پرورش منطقه
اس��تعالم الزم را انج��ام ندادهاند.مدي��ر روابط
عموميآموزش و پ��رورش در پايان تأکيد کرد:
مدير اين مدرس��ه که جزو مدارس وابس��ته به
آموزش و پرورش اس��ت هماکنون از کار تعليق
شده است.

وزارت بهداشت از بیماران « امپياس» حمایت میکند

فراخوان بيماران  MPSبه  ۸مرکز درماني

گروه اجتماعي  :امپياس؛ بيماري اس��ت
که ش��ايد بت��وان گفت جامع��ه آن را با
«عماد» کودک خبرساز حادثه تروريستي
مجل��س ،ش��ناخت و بع��د از آن بود که
ه��ر از گاهي ماج��راي دارو و درمان اين
کودکان مطرح و بعضا حاشيهساز شد .به
گزارش ايسنا ،مجلس شوراي اسالمينيز
اخيرا چهار بيماري از جمله بيماريهاي
متابوليکي مانند امپياس را به فهرس��ت
بيماريهاي خاص اضاف��ه کرد .هرچند
عليرغم اضافه شدن اين چهار بيماري به
فهرست بيماران خاص،اعتبار مربوط به
بيماران خاص در بودجه وزارت بهداشت
هيچ افزايش��ي نيافت ،اما ب��از هم ديده
شدن اين بيماريها به عنوان «خاص»،
قدميرو به جلو براي اين بيماران بود.در
ه��ر حال عملي ش��دن برنامهريزيهاي
وزارت بهداشت براي بيماريهايي که به
تازگي خاص ش��دند ،قطعا در گرو تامين
منابع و افزايش اعتبارات رديف بودجهاي
بيماران خاص است تا با تکيه بر اين منابع
بتوان از دردهاي بيماران خاصي همچون
کودکان مبتال به امپياس کاست.
آغاز برنامه وزارت بهداشت براي ثبت
و غربالگري امپياسيها

در اين زمينه دکتر مهدي شادنوش رييس
مرکز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي
وزارت بهداش��ت ،در گفتوگو با ايس��نا،
درباره برنامهريزيهاي وزارت بهداش��ت
براي کمک به درمان بيماران امپياس،
گفت :بايد توجه کرد که بيماري MPS
يکي از ان��واع بيماريه��اي متابوليکي
اس��ت .در گذش��ته حتي براي تشخيص
اين بيم��اري محدوديتهايي داش��تيم؛
بهطوريکه ش��رکت تامينکنن��ده داروي
اي��ن بيماران براي تش��خيص ژنتيکي و
ميزان سطح آنزيم آنها ،آزمايشهايشان
را به کش��ور ديگري ارس��ال ميکرد تا
اين بيماران را شناس��ايي کند.وي افزود:
اي��ن درحاليس��ت که در ح��ال حاضر با
برنامهريزيهاي��ي ک��ه اتف��اق افتاده و
زيرس��اختهايي که در کشور ايجاد شده
اس��ت ،از اين پ��س آزمايشهاي مرتبط
با تش��خيص بيم��اري  MPSدر داخل
کش��ور انجام ميش��ود .بر همين اساس
براي جمعي��ت بيماران  MPSبرنامهاي
با عنوان «تش��خيص ،ثبت و غربالگري
بيماري  »MPSق��رار دادهايم تا مجددا
همه مبتاليان به اين بيماري مورد بررسي
قرار گيرند .بنابراين با توجه به پراکندگي
اين بيماران در سطح کشور ،هشت مرکز
ن
منتخ��ب را تعيين کردهاي��م و از بيمارا 
 MPSخواس��تهايم تا ب��ه نزديکترين
مرکز مراجعه کرده و مدارک مورد نياز را
در اختيار کارشناسان مربوطه قرار دهند تا
همه با يک روش تعيين شده ،مشخصات
بيماران را ثبت کرده و آزمايشهاي الزم
از آنها گرفته شود .شادنوش با بيان اينکه
بنابراين برنامه تشخيص اوليه براي کل
بيماران  MPSدر کشور قرار داده شده،
ادامه داد :بر اين اس��اس براي مبتاليان
به  MPSپرونده متمرکزي تش��کيل و
مشخصاتشان ثبت ميشود .بايد توجه

فراخ�وان بيماران  MPSب�ه  ۸مرکز
درماني

کرد که بيماري  MPSبيماري بس��يار
پرهزينهاي اس��ت و اين بيم��اران بايد از
جوانب مختلفي مورد حمايت قرا گيرند.
بنابراين بايد به طور مشخص بدانيم که
چند بيمار داريم و اين بيماران از چه نوع
و گروهي هستند تا بتوانيم مطابق با نياز
آن گروه ،بيمار را مورد حمايت قرار دهيم.
به همين دليل طبق برنامهريزيهايمان
تا پايان مهر ماه سرشماري اين بيماران را
انجام داديم و از همه کسانيکه سرشماري
ش��دهاند ،درخواس��ت کردهايم تا حتما تا
پاي��ان آذر ماه به اين مراکز اعالم ش��ده
مراجعه کرده ،از س��وي وزارت بهداشت
شناس��ايي و پروندههايشان تکميل شود.
ريي��س مرک��ز مديريت پيون��د و درمان
بيماريهاي وزارت بهداش��ت تاکيد کرد:
بنابراين حمايتهاي وزارت بهداش��ت از
بيماراني اتفاق ميافتد که مشخصاتشان
در سيستم رجيستري ما ثبت شده باشد.
ب��ر اين اس��اس از خانوادههايي که بيمار
مبتال به  MPSدر خانوادههايشان دارند،
درخواس��ت ميکنيم که حتما براي ثبت
اطالعات و تش��خيص بيماري به مراکز
تعيينش��ده از س��وي وزارت بهداش��ت
مراجعه کنند تا آزماشهاي الزم برايشان
انج��ام ش��ود.وي افزود :باي��د توجه کرد
ک��ه اين آزمايشها که بس��يار پيچيده و
گرانقيمت هس��تند ،ب��راي اين بيماران
به صورت کامال رايگان انجام ميش��ود.
بهطوريکه نمونههاي خون بيماران و پدر
و مادرش��ان ،از شهرس��تانها جمعآوري
ميش��ود و به صورت متمرکز به تهران
ميآي��د و در آزمايش��گاه مرکزي تهران
مورد بررس��ي قرار ميگيرد و کامال هم
براي خانوادهها رايگان است.شادنوش با
بيان اينکه اين بيماري از س��ال گذشته
در فهرس��ت بيماريه��اي خاصي که از
س��وي مجلس ش��وراي اس�لامياعالم
ش��د ،قرار گرفته است ،گفت :در راستاي
مشخص شدن بيماري  MPSبه عنوان
بيماري خ��اص ،ما موظفيم اين اقدامات
را انج��ام دهيم و نتيج��ه اقداماتمان را
هم براي جلب حماي��ت مراجع ذيربط
به آنها گزارش ميدهي��م .در عين حال

اعتبار م��ورد نياز براي تش��خيص ،ثبت
و غربالگ��ري بيم��اران  MPSاز محل
صرفهجوييهاي وزارت بهداش��ت اتفاق
ميافتد .گرچه در س��ال گذشته مجلس
موفق نش��د که اعتبار بيم��اران خاص را
افزاي��ش دهد ،اما چه��ار بيمار ديگر هم
به فهرس��ت اين بيم��اران اضافه ش��د.
از نظ��ر وزارت بهداش��ت اي��ن حرکت،
اقداميمبارک اس��ت .هرچند که امسال
به دلي��ل محدوديتها ،بودج��ه بيماران
خاص افزايش پي��دا نکرد ،اما با اقدامات
کارشناس��ي که در وزارت بهداشت انجام
ميدهي��م ،اميدواريم هزينههاي حمايت
از اين بيم��اران به طور واقعي در جداول
مربوط به اين بيماران در سالهاي آينده
ديده شود.

وزارت بهداشت براي تعيين اين بيماري
آزمايشهاي ژنتيک اس��ت .ممکن است
افرادي در مراحل اوليه تشخيص احتمال
ابتال به اين بيماري را داش��ته باشند ،اما
با تش��خيصهاي آزمايش��گاهي متوجه
شويم که مبتال نيستند .بنابراين داروهاي
گرانقيمت��ي ک��ه اس��تفاده ميکنن��د،
برايش��ان موث��ر نيس��ت .بنابراين وقتي
طرح رجيستري تکميل شود ،عدد دقيق
تعداد بيماران  MPSرا اعالم ميکنيم.
اميدواريم در چند ماه آينده بتوانيم اعداد
و ارقام اين بيماري خاص را به طور دقيق
اعالم کنيم .در حال حاضر دولت ساالنه
بال��غ ب��ر  ۱.۵ميليارد توم��ان فقط براي
داروي ه��ر بيمار مبتال به  MPSهزينه
ميکند.

از هم�ه بيم�اران امپ�ياس حماي�ت
ميکنيم ،اما...

بس�ته خدمتي وزارت بهداشت براي
امپياسيها

وي با بيان اينک��ه در حال حاضر وزارت
بهداش��ت از همه بيماراني که به عنوان
بيم��ار  MPSمعرفي ش��دهاند ،حمايت
ميکن��د ،گفت :ام��ا بع��د از آذر ماه که
رجيس��تريمان کامل شود و تعداد دقيق
بيماران را اس��تخراج کني��م ،به صورت
دقيقت��ري ميتوانيم اي��ن حمايتها را
انج��ام دهيم و بيماران ه��م از امتيازات
بهتري برخوردار خواهند ش��د .البته اصل
و اساس حمايت از اين بيماران و حمايت
اصلي در نوع يک ،دو و شش اين بيماري
به صورت پيوند مغز اس��تخوان است که
مراکزمان به شکل خوبي براي پيوند مغز
استخوان تقويت ش��دهاند و اميدواريم با
سياس��تگذاريهاي انجامشده ،بتوانيم
اين اق��دام را انجام دهي��م .زيرا اگر اين
اف��راد پيوند ش��وند ،ميتوانند به صورت
بس��يار مطلوبي مورد حمايت قرار گرفته
و از رنج بيماريش��ان کاس��ته ش��ده و
هزينههاي اقتصادي خانوادههايشان هم
کمتر ميشود.ش��ادنوش با بي��ان اينکه
تا زمان اتمام رجيس��تري رقم رس��مياز
تعداد بيماران اعالم نميکنيم و سياست
اصليمان بع��د از ثبت رس��ميآنها آغاز
ميش��ود ،اف��زود :م�لاک تعيينکننده

وي تاکيد کرد :بعد از ريجستري مبتاليان
به  ،MPSبيماراني که امکان پيوند مغز
استخوان داشته باشند ،پيوند ميشوند که
نوعي درمان نگهدارنده اس��ت و شرايط
ف��رد را تثبيت ميکند .در عين حال ارائه
خدمات کاردرماني ،توانبخشي و ...براي
اين بيماران بس��يار مهم است و در بسته
خدمت��ي وزارت بهداش��ت ،اين خدمات
هم براي اين بيماران ديده ش��ده است.
ش��ادنوش افزود :بايد توجه کرد که بسته
خدمتي بيماران  MPSفقط دربردارنده
درم��ان و تامي��ن دارو نيس��ت ،بلک��ه
مهمترين اقداماتي که بايد برايشان انجام
شود،کاردرماني ،فيزيوتراپي و توانبخشي
اس��ت .البت��ه از آنجايي ک��ه دارو چرخه
اقتص��ادي ق��وي دارد و مراکز توانمند از
نظر مالي ميخواهند تاثيرات خودشان را
داشته باش��ند ،در مسائل بيماران خاص،
بحث دارو برجستگي خاصي دارد که اگر
با دقت پيگيري نش��ود ،ميتواند مباحث
کارشناسي را تحتالشعاع قرار دهد .حال
بايد ديد در س��ال  ۹۸دول��ت و مجلس
چق��در اعتبار ب��راي اين بس��ته خدمتي
قرار ميدهند تا بر اساس آن بتوانيم اين
خدمات را تحت پوشش قرار دهيم.

ش��ادنوش همچنين گف��ت :اتفاقي که
امس��ال براي MPSه��ا ميافتد ،بحث
شناس��ايي ،غربالگري و ثبت بيماران در
سامانه وزارت بهداش��ت است .بنابراين
حمايتهاي پيشين براي اين بيماران تا
زمان پايان ثبت آنه��ا ،ادامه مييابد ،اما
درخواستمان از خانوادهها اين است که
ت��ا پايان آذر ماه ب��ه مراکز ثبت مراجعه
کنند .در ح��ال حاضر در پنج دانش��گاه
علوم پزشکي مشهد ،ش��يراز ،اصفهان،
اه��واز و تبريز مراکز ثبت و تش��خيص
اين بيماران ديده ش��ده و در تهران هم
سه مرکز تخصصي مرکز طبي کودکان،
بيمارس��تان کودکان مفيد و بيمارستان
حضرت علي اصغر (ع) تعيين ش��دهاند.
بنابراين مجموعا هش��ت مرکز منتخب
هس��تند که بيم��اران ميتوانن��د به آنها
ت و نمونه
مراجعه کنند و در آنها اطالعا 
خونش��ان گرفته شده و برايشان پرونده
ايجاد ميکنيم .تاکيد ميکنم که هيچکدام
از اين مراحل هم هزينهاي براي بيماران
به دنبال ندارد .تنها خواسته ما اين است
که بيماران به اي��ن مراکز مراجعه کنند.
از طرف��ي اي��ن اقدام نوع��ي غربالگري
اس��ت و از به دنيا آمدن مبتاليان جديد
 MPSپيش��گيري ميکن��د .بايد توجه
ک��رد که پ��روژه ثبت بيماران ،بس��تري
براي قدم بعدي ما يعني غربالگري اين
بيماري است.رييس مرکز مديريت پيوند
و درمان بيماريهاي وزارت بهداشت با
بيان اينکه نبايد فراموش کرد که بيماري
 MPSي��ک بيم��اري فوقتخصصي و
نادر اس��ت ،گفت :ب��ا حمايتهاي وزير
بهداش��ت اقدام��ات تش��خيصي براي
مبتالي��ان به اين بيماري انجام ش��ده و
ب��راي خانوادهها هزين��هاي در بر ندارد.
اين آزمايشات بسيار پيچيده ،تخصصي
و گرانقيمت اس��ت که در گذشته اصال
امکان انجامش��ان در کش��ور م��ا وجود
نداشت ،اما با حمايتهاي وزير بهداشت
کل هزين��ه از س��وي وزارت بهداش��ت
تامين ش��ده و براي خانوادهها هزينهاي
در بر ندارد.وي گفت :نقطه آرماني ما در
اين برنامه اين اس��ت که بيمار جديدي
به جمعي��ت بيماران  MPSدر کش��ور
اضافه نش��ود ک��ه اين آرم��ان ميتواند
در ش��رايط ايدهآل ،به ش��رط غربالگري
خانوادهها و شناس��ايي افراد ناقل عملي
شود .در عين حال اگر در غربالگري دچار
شکست ش��ويم و باز هم افرادي با اين
بيماري متولد شدند ،هرچه بيماري زودتر
تشخيص داده شود و امکان انجام پيوند
مغز اس��تخوان زودتر وجود داشته باشد،
بيمار به زندگي طبيعي نزديکتر اس��ت.
يعني اگر کودکي را در س��ن دو سالگي
پيوند مغز استخوان کنيم ،حتي رشدش
هم رش��د طبيعي خواهد بود .بنابراين ما
درصدد ايجاد اين زيرس��اخت در کشور
هستيم تا بيمار فرصت را از دست ندهد.
در عين حال طب��ق برنامهريزي وزارت
بهداشت بعد از تشخيص بيماران ،براي
آنها درمان متناسب ديده خواهد شد.

افزايش دماي خاورميانه تا  ۷درجه

«خشکس��الي در اي��ران دورههاي  ۳۰يا  ۲۰س��اله
دارد و بع��د از گذر از اين دوره ،کش��ور به ترس��الي
ميرس��د ».اي��ن از جمله ادعاهايي اس��ت که چند
وقت يکبار در فضاي مجازي و حتي برخي رسانهها
مط��رح ميش��ود اما رئيس س��ازمان هواشناس��ي
کشورآن را «غير علمي» ميداند و ميگويد :جامعه
علميجهان« ،دورهاي بودن» خشکس��الي را تاييد
نميکند اما متاس��فانه در کش��ور ما برخي به جاي
پذيرش ش��رايط کمآبي کشور و س��ازگاري با اقليم
خشک و نيمهخشک ايران ،اين نظرات غيرعلميرا
مطرح ميکنند.
داود پرهي��زکار در م��ورد چراي��ي وق��وع پدي��ده
«خشکس��الي» در ايران ضم��ن تاکيد بر جغرافياي
خش��ک و نيمهخشک کش��ور اظهار کرد :متاسفانه
بارشهاي کشور در  ۱۱سال گذشته زير حد نرمال
يا در حد نرمال بوده است و در اين مدت هيچ سالي
ش ايران به باالي نرمال
را نداشتيم که ميانگين بار 
(ترسالي) برس��د بنابراين بررسي ميانگين بارشها
حاک��ي از آن اس��ت که کش��ور ما حداق��ل در يک
دهه گذش��ته دچار کمبارشي بوده است.وي با اشاره
به افزايش دماي ايران طي چند س��ال گذش��ته در
کنار کمبود بارشها تصري��ح کرد :باال رفتن دماي
مناط��ق مختلف کش��ور ،ميزان تبخي��ر و تعرق را

ادعای خشکسالي  ۳۰ساله در ایران غیر علمی است

افزاي��ش ميده��د بنابراين کمترين اث��ر منفي اين
شرايط ،عميقترش��دن پديده «خشکسالي» است.
بررسي دادههاي خشکس��الي در بازههاي بلندمدت
هم مويد آن اس��ت که بالغ بر  ۹۷درصد مس��احت
ايران با درجات مختلف خشکس��الي اعم از ضعيف،
متوسط ،ش��ديد و بسيار ش��ديد درگير است.رئيس
سازمان هواشناسي کشور در پاسخ به پرسشي مبني
بر اينکه آيا ادعاهاي مربوط به  ۲۰يا  ۳۰ساله بودن
دوره خشکسالي در ايران صحت دارد يا خير؟ اظهار
ک��رد :هيچ يک از اين اظهار نظرها علمينيس��ت و
مبنا ندارد .جاي تاس��ف دارد که برخي کارشناسان
داخل و خارج کش��ور به جاي پذيرش ش��رايط آبي
موجود در ايران ،برنامهريزي براي سازگاري با اقليم
کش��ور و جلوگيري از توس��عه ناپايدار چنين نظرات
غي��ر علميمط��رح ميکنند .آنچ��ه در دنياي امروز
مطرح اس��ت و در جوامع علميجه��ان مورد توجه
قرار ميگيرد «گرمايش جهاني» و اثرات ناش��ي از
آن اس��ت .پرهيزکار با تاکيد بر اينکه به جز موضوع
گرماي��ش جهان��ي و تاثير آن بر خشکس��الي ،بقيه
ادعاهاي مطرح ،مبناي علميندارد ،گفت :در ايران
براي کنترل بيابانزايي الزم است که ضمن پذيرش
اقليم کشور ،امور توسعهاي را تنها در حد توان خرد
اقليم هر منطقه از جمله منابع آب آن پيش بگيريم

و از بارگذاري جمعيتي ،کشاورزي و صنعتي بيش از
حد بويژه در مناطق دچار خشکسالي خودداري کنيم.
معاون وزير راه و شهرس��ازي در ادامه با بيان اينکه
بر مبناي دادههاي علمي ،چهار س��ناريو براي آينده
جهان در حوزه گرمايش و اقليم تعريف ش��ده است،
گفت :از بين اين چهار س��ناريو ،يکي بدبينانهترين
و يکي خوشبينانهترين اس��ت .بدين ترتيب که اگر
 ۱۹۵کشوري که توافقنامه تغييرات اقليميپاريس
را  -که کاهش دم��اي کره زمين از طريق کاهش
انتش��ار گازهاي گلخانهاي بويژه دياکس��يدکرين
دنب��ال ميکن��د  -پذيرفتهاند به تعه��دات خود در
زمينه کاه��ش گازهاي گلخانهاي عمل کنند،انتظار
ميرود تا سال  ۲۰۳۰دما بهطور نسبي افزايش يابد
و پ��س از آن اين دوره افزايش دما متوقف ش��ود و
بهتدريج در يک بازه حداقل  ۱۰۰س��اله ،دماي کره
زمين به حالت عادي بازگردد.به گفته رئيس سازمان
هواشناس��ي کشور ،بدترين سناريوي تعريفشده در
زمينه گرمايش جهاني اين اس��ت که آهنگ انتشار
دياکسيد کربن در جو در سالهاي آينده نيز مشابه
ش��رايط موجود ادامه يابد که در نتيجه اين ش��رايط
در س��ال  ۲۱۰۰دماي کره زمين بهطورمتوسط پنج
درجه سلسيوس افزايش مييابد  .خبر بدتر اين است
که در خاورميانه دما بين پنج تا هفت درجه بيش��تر

جامعه

ميش��ود .بايد دقت داش��ته باشيم که طي  ۵۰سال
گذش��ته ،ايران دو درجه افزايش دما داش��ته است و
اگر اين دو درجه به پنج تا هفت درجه برسد ،بهطور
قطع ابعاد مختلف زندگي بش��ر را تحتالشعاع قرار
ميدهد .کوچکترين آسيب گرمايش در کشور ما اين
اس��ت که مناطق مختلف از سکنه خالي ميشود.به
گزارش ايسنا ،خشکسالي پديدهاي هواشناسي است
که در نتيج��ه کمبود بارش متوال��ي و افزايش دما
ش��کل ميگيرد اما اثرات مخ��رب آن در همين حد
باقي نميماند .خشکس��الي کشاورزي و خشکسالي
هيدرولوژيک (آبشناسي) مراحل بعدي اين پديده
مخرب هس��تند ک��ه به خشکس��الي اقتص��ادي و
اجتماعي ميانجامد و در صورت کنترل نش��دن در
مرحله ابتدايي گريبان تمام جامعه را ميگيرد.

اخبار
دستگيري جاعل ويزاي عراق
در جنوب تهران

جانشين رئيس پليس پيشگيري پايتخت
از دس��تگيري مردي عراقي که در جنوب
تهران به جعل ويزاي کش��ور عراق براي
زائ��ران اربعين اقدام کرده ب��ود ،خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد حس��يني در گفت و
گو با ايسنا ،در تشريح جزئيات اين پرونده
گفت :چندي پيش ماموران کالنتري ۲۰۸
ترمينال جنوب دو جاع��ل را که اقدام به
جعل ويزاي عراق کرده بودند شناس��ايي
و دس��تگير کردند.وي با بيان اينکه متهم
اصلي اين پرونده فردي حدودا  ۴۰س��اله
و از اتباع کش��ور عراق اس��ت ،گفت :اين
افراد با سودجويي و در ازاي دريافت مبالغ
مختلف ويزاي کشور عراق را جعل کرده
و در اختيار کساني که قصد سفر به کشور
عراق را داش��تند قرار ميدادند.جانش��ين
رئي��س پليس پيش��گيري ته��ران بزرگ
با اش��اره به انج��ام بازجوي��ي از متهمان
دستگير شده گفت :اين افراد هدف از اين
اقدام مجرمانه خود را سودجويي در آستانه
اربعين اعالم کردند و البته تحقيقات بيشتر
از آنان در حال انجام اس��ت.وي با اش��اره
به بازرس��ي از محل فعاليت اين افراد نيز
گفت :بي��ش از چهار هزار ويزاي جعلي و
بالغ بر  ۲۷۰عدد پاسپورت جعلي به همراه
مهره��اي مختلف کنس��ولگري از جمله
مواردي اس��ت که از اين افراد کشف شده
است.حسيني همچنين از کشف مقاديري
دالر و ارز از اين متهمان خبر داد و گفت:
حدود يک ميلي��ارد تومان دالر نيز از اين
جاعالن کشف و ضبط شده است.
آزادي سه گروگان
در زاهدان

فرمانده انتظاميسيس��تان و بلوچستان از
دستگيري  2قاچاقچي آدمربا و آزادي سه
گ��روگان تبعه خارجي در زاهدان خبر داد.
به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه خبري
پليس ،سردار «محمد قنبري» در اينباره
اظهار کرد :در اوايل مهر با کس��ب خبري
مبني بر گروگانگيري سه تبعه خارجي در
محدوده ش��هر خاش موضوع در دس��تور
کار تيمياز پليس امنيت عموميسيستان
و بلوچس��تان قرار گرف��ت.وي افزود :در
بررسي دقيق پرونده مشخص شد سه تبعه
خارجي غيرمجاز که بين  20تا  25س��ال
سن دارند هنگام انتقال به مناطق مرکزي
کشور توس��ط قاچاقچيان انسان گروگان
گرفته شده و آدمربايان با تماس با خانواده
اين افراد در آنس��وي مرزها تقاضاي 400
ميلي��ون ريال وجه نقد ب��راي آزادي اين
اف��راد ميکنند.فرمانده انتظاميسيس��تان
و بلوچس��تان تصريح کرد :افس��ران زبده
پليس امني��ت عموميبا همکاري تيمياز
پليس آگاه��ي تحقيقات گس��تردهاي را
ب��راي رهاي��ي گروگانه��ا آغ��از کردند.
وي خاطرنش��ان کرد :مأموران انتظاميبا
گس��ترش چت��ر اطالعاتي و اس��تفاده از
شيوههاي نوين پليسي مخفيگاه متهمان
را ديروز در محدوده ش��هرک آتشنشاني
ش��هر زاهدان شناس��ايي کردند .قنبري
گفت :تيم رس��يدگيکننده پرونده پس از
هماهنگي قضائي ب��ا محاصره مخفيگاه
آدمرباي��ان در اقداميضربتي و غافلگيرانه
 2آدمربا را دستگير و با راهنمايي متهمان
س��ه فرد ربوده شده که در همان محدوده
نگهداري ميشدند را آزاد کردند.
نجات  ۱۹کوهنورد گرفتار شده
در «کلکچال»

بارش باران در ش��مال تهران ،سبب گرفتار
ش��دن  ۱۹کوهنورد در « کلکچال» ش��ده
بود ،ک��ه اين افراد توس��ط عوامل امدادي
هالل احمر ش��ميرانات نجات داده شدند.
بارش باران و نيز وزش باد شديد سبب شد،
تا امکان صعود از تع��دادي از کوهنورداني
که ب��ه قصد قله « کلکچ��ال» در حرکت
بودن��د ،گرفته و اين افراد در مس��ير گرفتار
ش��ود.مدير جمعيت هالل احمر شميرانات
در اين خص��وص به مهر گفت :به محض
اطالع از اين اتفاق ،امدادگران پايگاه هالل
احمر « کلکچال» به همراه مس��ئول امداد
پايگاههاي هالل احمر شميرانات به محل
حادثه اعزام شدند.حسن فراهاني اضافه کرد:
امدادگران پس از جستجوي محل توانستند،
اين کوهنوردان گرفتار شده که تعداد آنها
به  ۱۹نفر ميرس��يد ،را به پاي��گاه امداد و
نجات کوهستاني « کلکچال» انتقال دهند.
وي افزود :خوش��بختانه فرد مصدوميبين
اين کوهنوردان گرفتار شده نبود و کسي در
اين حادثه مصدوم نشد.مدير جمعيت هالل
احمر ش��ميرانات از کوهنوردان خواس��ت
قبل از صعود به ارتفاع��ات از وضعيت آب
و هوا اطالع کس��ب کنند ،تا مشکلي براي
آنها پيش نيايد.بر اس��اس اي��ن گزارش،
« ُکلَکچال» يکي از قلههاي رشته کوه البرز
واقع در شمال شهر تهران با ارتفاع  ۳هزار
و  ۳۵۰متر از سطح دريا است ،که مسيري
کم خطر و با طبيعتي ديدني دارد.

