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چالش تامین منابع آبــی در ایران، 
هنوز پیچ تنــدش را طی نکــرده که 
چالــش دیگری به لیســت تهدیدات 
محیط زیســتی آن افــزوده شــد. 
ریزگردهایی که چندین سال خوزستان 
را آزرده، در همان ابتدای سال 1401، 
دامــن غبارآلــودش را بر ســر دیگر 
استان های کشور هم انداخت. غباری 
که آســمان را تیره، تنفس را سخت و 
بهار را از معنا تهــی می کند. تهدیدی 
که کارشناســان مدت مدیدی است 
که درباره آن هشدار می دهند و گوش 

شنوایی برای آن نیافته اند.
اما حال بعد از آنکه ریزگرد همه کشور 
را فرا گرفته، دولتمردان از تحرکاتی برای 
دیپلماسی آب در منطقه خبر می دهند. 
دیــروز در حالی که نایــب رئیس دوم 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی از ارائه پیشــنهاد کمیسیون 
مشترکی با حضور کشورهای کانونی 
ریزگردها خبر داد، وزیر امور خارجه نیز 
گفت: »در طول فعالیت دولت سیزدهم 
دیدارهای دو جانبه ای با ترکیه، عراق و 
افغانستان جهت پیگیری حق آبه های 

مرزی داشتیم«.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، 
حسین امیرعبداللهیان افزود: »در وزارت 
امور خارجه کمیته ای بین وزارتخانه های 

خارجه، کشور و نیرو تشکیل شده است 
تا به طور تخصصی موضوعات مرتبط 
با رودخانه های مرزی و سدســازی در 
برخی کشورهای همسایه، مورد بررسی 
قرار گیرد«. به گفته او تاکنون دو یا سه 

جلسه این کمیته برگزار شده است.
اشاره مبهم وزیر امور خارجه کشور 
به »دو یا سه جلســه« کمیته مذکور 
که نشــان از بی اهمیتی ایــن مورد در 
دیپلماسی کشور دارد، در حالی است 
که چالــش آب در مناطــق مرکزی، 
جنوب شرقی و غربی ایران مدت هاست 
به ســمت فاجعه حرکت کرده است. 
ســطح آب در چاه هــای زیرزمینــی 

هر ســال پایین تــر مــی رود و امکان 
فرونشست های هولناکی را رقم می زند. 
هشــت هزار روســتا، با تانکر آبرسانی 
می شود و گرد و خاک ناشی از تاالب ها 
و رودخانه هــا و دریاچه های خشــک 
امان ساکنان این مناطق را بریده است. 
زندگی در روستاهای بسیاری از جمله 
در استان های سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، خراسان شمالی و جنوبی و 
اصفهان چنان سخت شده که بسیاری 
را به حاشیه شهرهای بزرگ رانده است. 
دریغا که بحران کم آبی و ریزگرد چنان 
شمشــیرش را آخته، که این فرار هم 
ره به جایی نبرده و گوشــه امنی برای 

شهروندان کشور نمانده است.
ریزگردهایــی که کارشناســان 
محیط زیســت آن را در شــرق کشور 
نتیجه بهره برداری بیــش از حد از آب 
رود هیرمند به واسطه سد کمال خان 
در افغانستان و در غرب سدسازی های 
متعدد ترکیه بر دو رود مهم دجله و فرات 
می دانند. بهره برداری های بیش از حدی 
که در ســایه رویکرد انفعالی ایران در 
خصوص مسایل محیط زیستی و حق آبه 
این رودهای مشــترک با کشــورهای 
عراق، ترکیه و افغانستان، فاجعه آفرین 

شده است.
 محیط زیست 

و تهدیدات جدی امنیتی
در حالی که بسیاری از سیاستمداران 
و دولتمردان در کشــور، تقویت قوای 
نظامی را در حفظ آرامش و تثبیت قدرت 

کشور مهم می دانند و بیشتر منابع کشور 
را به سمت حوزه نظامی سوق می دهند، 
بسیاری از کارشناسان محیط زیست 
سال هاست که نگرانی هایی عمیق خود 
را از آینده ایران در بحبوحه یک بحران 
زیست محیطی و کم آبی در منطقه ابراز 
می کنند. هر چند متاسفانه برخوردهای 
امنیتی با بســیاری از این افراد نشان 
داده که اساســا دولتمردان در ایران نه 
تنها اولویتی برای محیط زیست قائل 
نیستند که حتی تصوری هم از تهدیدات 
امنیتی که این حوزه ندارند. با این حال 
دو اعتراض بزرگ در مرداد ماه و مهر ماه 
سال گذشــته در خوزستان و اصفهان 
نشان داد که این موضوع جدی است و 
دولتمردان باید در این حوزه با نگرشی 

عمیق تر ورود کنند.
 آتاتورک، مسبب شکل گیری 

ریزگردها در غرب ایران
به گزارش ســازمان هواشناســی، 
ریزگردهایی که این روزها 26 استان و از 
جمله پایتخت را در شرایط فوق بحرانی 
از نظر آلودگی هوا قرار داد، چشمه های 
تولید گرد و خاک در شمال عراق و سوریه 
است. اما در این کشورها چه اتفاقی افتاده 
است که پیش از این چنین گردوغباری 
را با این حجم به ســمت کشور ما روانه 
نمی کرد؟ برخی کارشناسان در پاسخ 
به این پرســش، ترکیه را مقصر اصلی 
می دانند. آنها معتقدند که دولت ترکیه 
در ســال 1۹۹2 با افتتاح ســد بزرگ 
آتاتورک بر رود فــرات که ظرفیت آن 

معادل 6۵0 سد ایرانی بود، عمالً مسبب 
شــکل گیری ریزگردها در غرب ایران 
و تشــدید بیابان زایی در عراق بود. هر 
چند بســیاری جنگ های منطقه ای، 
سوءمدیریت منابع آب و نبود طرح های 
منسجم برای بیابان زدایی ایران را هم در 

این موضوع دخیل می دانند.
حتی برخی پــا را از ایــن هم فراتر 
می گذارند و می گویند؛ ترکیه با طرح 
GAP که شامل 22 سد و 1۳ نیروگاه بر 
روی سرشاخه های دجله و فرات است، 
عراق، سوریه و ایران را به سرزمین های 

غیرقابل سکونت تبدیل خواهد کرد.
در آبان ماه سال گذشــته هم سد 
جنجالی »ایلیسو« با وجود تهدیدات 
محیط زیستی برای ایران و عراق افتتاح 
شد. ســدی که مانع از ورود ۵6 درصد 
آب دجله به عراق و ســپس ایران شده 
و پیش بینی شــد که تبعــات اقلیمی 
شــدیدی بر عراق و غرب ایران داشته 
باشد. این پیش بینی خیلی زود محقق 
شد و غبار آن به چشــم مردمان این دو 

کشور رفت.
رود دجله کــه از رشــته  کوه های 
ترورس در ترکیه سرچشمه می گیرد 
پس از پیمــودن 1۸۵0 کیلومتر با رود 
فرات ادغام شده و سپس به کارون و پس 
از آن به ارونــد رود می ریزد. نکته قابل 
تامل این است که فقط 22 درصد طول 
رود دجله یعنی حدود 400 کیلومتر در 

داخل خاک ترکیه قرار دارد. 
انفعال ایران در قبال ترکیه

ایلیســو یکی از 22 ســد و مخزنی 
اســت که ترکیه قصد دارد تحت پروژه 
عظیم GAP بســازد. در ســال های 
اخیــر ترکیه توانســته اســت بدون 
داشــتن مزاحم به هدف خود برســد 
و ســدهایی که در برنامه توسعه خود 
داشته را بسازد. اما در این میان چیزی 
که بسیار عجیب است انفعال دستگاه 
دیپلماسی کشور در تحقق دیپلماسی 
آب در مورد منابع آبی مشــترک با این 
کشور است. هرچند در سال های پیش 
حســن روحانی، رئیس جمهور وقت 
به این موضوع اشــاره  کرده بود اما این 
اشــاره را نمی توان مثمر ثمر دانست. 
روحانی در کنفرانسی با اشاره به اینکه 
منشأ ۸0 درصد از ریزگردهای کشور، 
خارجی است از ترکیه خواسته بود تا در 
پروژه های سدسازی خود کمال انصاف 
را رعایت و حق آبه کشورهای همسایه 
را بدون کم وکاســت اعمال کند. با این 
 حال ترک ها جــواب صریحی به ایران 
دادند. فضلی چورمان، معاون وقت وزیر 

امور خارجه ترکیه درباره درخواســت 
مقام های ایرانی ازجمله معصومه ابتکار، 
رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران 
مبنی بر اینکه ترکیه تضمین دهد که 
حق  آبه رودخانه های پایین دســت و 
تاالب ها با این ســدها از بین نمی رود، 
گفت: »معنی اینکــه ایران می گوید ما 
تضمین بدهیم را نمی دانیم. آیا ایران در 
زمان سدسازی با کشور دیگری مشاوره 
و همکاری می کند یا تضمینی می دهد؟ 
در حال حاضر هم ایــران نباید درباره 

سدسازی ترکیه تضمین بخواهد«.
در حالی ایران در مقابل این شــاخ و 
شانه ترکیه سکوت پیشــه کرد و اقدام 
جدی نکــرد که در مرزهای شــرقی و 
در مقابل دولت ســابق افغانستان هم 
اوضاع بهتر نبــود. در حالی که هامون 
به دلیل عدم تخصیص حق آبه هیرمند 
رو به خشکی نهاده در آخرین پایش ها 
از این دریاچه وســعت آن تنها 0.۵۹ 
کیلومتر مربع گزارش شده بود، معاون 
رئیس جمهور سابق افغانستان در پاسخ 
به یک توئیت اعتراضــی کاربر ایران در 
خصوص پرداخت حق آبه هامون توسط 
افغانستان، نوشت: »آب مفت نداریم«. 
حتی اشرف غنی، رئیس جمهور سابق 
افغانســتان، هم هنگام افتتاح ســد 
کمال خان اعالم کرد: »آب افغانستان 
از این  پس بــه ازای دریافت نفت روانه 

ایران می شود!«.
هر چند بسیاری بحران های سیاسی 
و اقتصادی متعدد در ایران و منطقه را 
سبب بی توجهی و بی تدبیری بیش از 
حد دولتمردان به بحران زیست محیطی 
در کشــور و ضعف در دیپلماسی آب 
و محیط زیســت می دانند، اما به نظر 
می رسد این بار بحران ریزگرد در کنار 
کمبود منابع آب منطقه باید دولتمردان 
را متقاعد کند که بــرای جلوگیری از 
فروپاشی کشور باید در این حوزه منفعل 
نبوده و با قدرت بیشــتری برای احقاق 
حق مردم کشــور با دولت های منطقه 

وارد مذاکره و توافق شوند.

رویکرد انفعالی ایران و یغمای حق آبه کشور توسط همسایگان 

ریزگردهامحرکدیپلماسیآبمیشود؟

خبر

مدیــرکل دفتر نظــارت و پایــش مصرف 
فراورده های سالمت محور ســازمان غذا و دارو 
با بیان اینکه همه ساله، در ابتدای سال متاسفانه 
با موجی از مســمومیت های ناشــی از مصرف 
خوراکی قارچ های خود رو و سمی روبرو هستیم، 
گفت: از سال 1۳۹۷ تا نیمه نخست سال 1400، 
بیش از ۵000 مورد از مسمومیت به دلیل مصرف 

قارچ های سمی و خود رو گزارش شده است.
نوشین محمد حسینی، با اشــاره به شروع 
فصل بهار و بروز شرایط مساعد در رشد قارچ های 
خود رو، ضمن هشدار نســبت به مسمومیت 
با قارچ های خود رو و ســمی، به ایســنا گفت: 
براساس آمار به دست آمده از دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، در ســال 1۳۹6، بالغ بر 1۵40 
مورد مراجعه به بیمارســتان در اثر مسمومیت 
با قارچ های خود رو و سمی گزارش شده است. 
این آمار از سال 1۳۹۷ تا 1۳۹۹ به ترتیب بالغ بر 
1۷26 نفر، ۳6۵ نفــر و ۷22 نفر بوده و در نیمه 
نخست سال 1400 تعداد ۸2۸ مورد مراجعه به 
بیمارستان براثر مسمومیت با قارچ های خود رو 
و سمی گزارش شده است که نشان دهنده تعداد 
باالی قربانیان و شایع بودن این مسمومیت در 

کشور است.

استان های با بیشترین مسمومیت 
محمد حسینی با بیان اینکه متاسفانه مصرف 
خوراکی قارچ های خــود رو و ســمی، منجر به 
فوت، نارسایی کبد و بستری شــدن بسیاری از 
هموطنان مان شده اســت، ادامه داد: بیشترین 
مسمومیت در ســال 1۳۹6 مربوط به شهرهای 
اســتان کرمانشــاه، آذربایجان غربی، لرستان، 
گلستان و کردستان بوده است. همچنین بیشترین 
مسمومیت در ســال 1۳۹۷ مربوط به شهرهای 
استان کرمانشاه، گلستان، لرستان و آذربایجان 
غربی )ارومیه( و زنجان، بیشترین مسمومیت در 
ســال 1۳۹۸ مربوط به شهرهای استان لرستان، 
آذربایجان غربــی، اردبیل، تهران و کردســتان، 
بیشترین مسمومیت در ســال 1۳۹۹ مربوط به 
بجنورد )خراســان شــمالی(، تهران، شهرکرد، 
گلستان و آذربایجان غربی )ارومیه( و بیشترین 
مسمومیت در نیمه نخست سال 1400 مربوط 
به شهرهای بجنورد )خراســان شمالی(، تهران، 

شهرکرد، لرستان و گلستان بوده است.
 توصیه هایی برای پیشگیری

 از مسمومیت با قارچ های سمی
وی با بیان اینکه در پنج ســال اخیر مجموعا 
۵1۷۵ مورد مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های 

خــود رو در هموطنانــی که در مناطــق غربی، 
کوهستانی و یا مرطوب کشور زندگی می کنند، 
ایجاد شده است، گفت: این در حالی است که موارد 
با آموزش عمومی و اطالع رسانی و ارائه هشدار به 
موقع قابل پیشگیری خواهد بود. برهمین اساس 
هم مردم باید به رعایت برخی نکات توجه کنند تا از 
بروز مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف قارچ های 

سمی پیشگیری شود.
محمد حســینی ادامه داد: بر این اســاس از 
مصرف قارچ های خود رو مخصوصا قارچ هایی که 
در کنار تنه درختان، به ویژه درختان خشک شده 
می رویند یا قارچ های جمع آوری شده توسط افراد 
بومی، خودداری کنید. برای حفظ سالمت خود و 
خانواده تان تنها قارچ هایی را که توسط مراکز مجاز و 
در بسته بندی های دارای مجوز هستند، خریداری و 
مصرف کنید. همچنین باید توجه کرد که شناسایی 
انواع خوراکی قارچ از انواع ســمی تنها براساس 
خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه 
مشکل بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان 
مجرب قارچ شناســی و گیاه شناسی امکان پذیر 
اســت. بنابراین به توصیه های برخــی از افراد در 
تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه 
نکنید. در عین حال مصرف قارچ ها توسط پرندگان 

و ســایر جانوران اهلی و وحشــی، نشان دهنده 
غیرسمی بودن قارچ برای انسان نیست.

وی همچنیــن گفــت: برخــی از روش ها و 
معیارهای سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در 
اثر تماس با قارچ، یا وجود حشرات دراطراف قارچ 
و محل رویش قارچ معیار علمی و صحیحی برای 
تشخیص عدم سمیت قارچ در همه موارد نیست. 
برخی از سموم موجود در قارچ های سمی، مقاوم 
به گرما بوده و فرآیندهای آماده سازی غذا مانند 
کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن، بخارپز 
کردن قادر به تخریب کامل مواد ســمی موجود 

در آن نیستند.

عالیم و نشانه های مسمومیت 
وی ادامه داد: همچنین در صورت بروز عالیم و 
نشانه های گوارشی شامل تهوع، استفراغ و اسهال 
به صورت تاخیری پنج تا 12 ساعت پس از مصرف 
خوراکی قارچ های خود رو، هر چه سریع تر بیمار را 
به مرکز درمانی تخصصی مسمومیت ها منتقل 
کنید. در مواردی که عالئم گوارشــی به صورت 
تاخیری با فاصله بیش از 6 ساعت از مصرف قارچ 
خود رو، رخ دهد این دســته از قارچ ها سمیت به 
مراتب بیشــتری دارند و در ســال های گذشته 
منجر به نارســایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از 

هموطنان مان شده اند.

وزارت بهداشت همزمان با فصل بهار هشدار داد:

آمار چشمگیر مسمومیت و مرگ با قارچ های َسمی

کارشناسان بخشی از 
کم آبی و پدیده ریزگرد 
سال های اخیر کشور را 
نتیجه سد کمال خان بر 

رود هیرمند در افغانستان 
و سدسازی های متعدد 

ترکیه بر دو رود مهم دجله و 
فرات می دانند

بعد از آنکه ریزگرد همه 
کشور را فرا گرفته، 

دیروز وزیر امور خارجه از 
تحرکاتی برای دیپلماسی 

آب در منطقه خبر داد 
و گفت: »در وزارت امور 

خارجه کمیته ای بین 
وزارتخانه های خارجه، 

کشور و نیرو تشکیل شده 
است تا به طور تخصصی 

موضوعات مرتبط با 
رودخانه های مرزی 

و سدسازی در برخی 
کشورهای همسایه، مورد 

بررسی قرار گیرد«
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سعیده علیپور

وزیر نفت:
 بدون مجوز محیط زیست پروژه ای 

در میانکاله اجرا نمی شود
 وزیر نفــت در اولین 
واکنــش بــه ماجرای 
پتروشیمی میانکاله گفت: 
هیچ پــروژه ای در وزارت 
نفت بدون تأییدیه سازمان 
حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.به گزارش 
تسنیم، جواد اوجی گفت: درباره پتروشیمی امیرآباد 
مازندران )پتروشیمی میانکاله( تابع سازمان حفاظت 

محیط زیست هستیم.
همچنین به گزارش دیروز ایرنا، سرپرست معاونت 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
در نامه ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد 
مازنــدران، با اعالم توقف اجرای پروژه پتروشــیمی 
میانکاله، صــدور مجوز این پــروژه را منوط به انجام 
مطالعات تکمیلی و تایید ســازمان حفاظت محیط 
زیست عنوان کرد.با این حال روزنامه همشهری دیروز 
گزارش داد که با وجود همه این مخالفت ها، عملیات 
عمرانی پتروشیمی میانکاله، با سرعت عجیبی در حال 

انجام است. 
    

 غرق شدن ۶۳ نفر 
در ۲۰ روز نخست سال 

سخنگوی اورژانس کشور از غرق شدن 6۳ نفر در 
20 روز ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی گفت: از این تعداد 
۳۳ درصد از غرق شدگی ها مربوط به دریا و ۳2 درصد 
هم در رودخانه ها بوده اند. کمترین سن فوت شدگان 
یک سال و هفت ماه و بیشترین آن هم ۷0 سال بوده 
است.سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به روند 
رو به رشد غرق شدگی در کشور  افزود: علی رغم تصور 
که بیشتر غرق شدگی ها در استان های شمالی اتفاق 
می افتد، این مسئله را بیشتر در استان های جنوبی و 

حاشیه دریای خلیج فارس مشاهده می کنیم.
    

 مرگ بیش از ۱۱۰۰ تن 
در تصادفات نوروزی ۱۴۰۱ 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشــور گفت: 
یک هزار و 101 تن در تصادفات نوروز امسال جان خود 
را از دست دادند.به گزارش ایسنا، سیدکمال هادیانفر 
گفت: بیشترین آمار کشته های حوادث رانندگی نوروز 
سال جاری در روز جمعه پنجم فروردین ماه 1401 
با ثبت۸0 فوتی وکمترین آن بــا 2۵ فوتی در روز 14 

فروردین ثبت شده است.
به گفته او، مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات نوروز 
امسال با آمار اولیه سال گذشته براساس میانگین روزانه 
نشان می دهد که تعداد کشته های تصادفات در نوروز 

امسال با رشد 11.۹ درصدی مواجه بوده است.
    

پلمب ۹ شهربازی در استان تهران
مدیرکل اســتاندارد 
تهران گفت: بازرســان 
اســتاندارد در بازرسی از 
60 شــهربازی در سطح 
اســتان، ۹ شــهربازی را 
به علت نداشتن مجوز استاندارد، پلمب کردند و به 2 

شهربازی دیگر، اخطار دادند.
به گزارش تســنیم، عباس نوری افزود: در ســال 
گذشــته، بیش از 1100 تجهیز بازی و 64 شهربازی 

غیراستاندارد پلمب شد.
    

سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
 افزایش ۴۰ درصدی قیمت

 ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته
معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: گسترش پوشش بیمه ای داروها 

نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب است.
به گزارش ایســنا، مهدی رضایی با اشاره به اینکه 
در ســال 1400 بالغ بر ۵60 قلم دارو افزایش قیمت 
داشتند، گفت: در سال گذشته افزایش قیمت حدود 
460 قلم دارو در پوشش بیمه ای قرار گرفت و 100 قلم 
دارو به دلیل عدم وجود اعتبارات در پوشش بیمه ای 

بیمه سالمت قرار نگرفت.
وی افزود: بدون تردید از آبان ماه سال گذشته این 
مساله به اطالع سازمان غذا و دارو رسید؛ چرا که قرار بود 
طبق تعهدات تنها 1۵ درصد قیمت دارو افزایش پیدا 

کند، اما این میزان به بیش از ۳۵ تا 40 درصد رسید.
    

 نتایج اولیه آزمون دکتری 
فردا اعالم می شود

کارنامه نتایج اولیه و زمان انتخاب رشــته های 
 »Ph.D«تحصیلی آزمــون ورودی دوره دکتری
)نیمه متمرکز( روز چهارشنبه مورخ 24 فروردین 
از طریق درگاه اطالع رســانی این ســازمان قابل 

مشاهده است.

از گوشه و کنار


