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شیب مالیم افزایش ابتال به کرونا
کــه  لــی  حا در 
براســاس آمار دیروز 
وزارت بهداشت، مرگ 
و میر روزانه ناشــی از 
کرونا به 69 نفر رسیده 

است، اما کارشناسان بهداشــتی از شیب مالیم 
رو به افزایش ابتال به کرونا در کشــور می گویند. 
در همین باره دیروز علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ستاد ملی کرونا از افزایش بیماران سرپایی کرونا 
در بعضی اســتان های کشــور خبر داده است. 
رئیسی گفت که براســاس آخرین ارزیابی ها در 
برخی استان ها میزان بیماران سرپایی افزایش 
پیدا کرده این زنگ خطری اســت کــه اگر بی 
توجهی کنیم به افزایش موارد بستری و مرگ و 
میر منتهی می شود. او رشد ۴۷ درصدی ترددها 
نسبت به اول دی ماه را نگران کننده خوانده است. 
همچنین دیروز ســیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت از توقف روند کاهشی بیماری در 
کشور از هفته گذشــته خبر داد و گفت: وضعیت 
در تمام نقاط کشور به شدت حساس و شکننده 
اســت.  او افزود: در هفته گذشــته استان های 
مازندران، گلســتان، گیالن و همدان به ترتیب 
دارای بیشترین میزان بروز هفتگی موارد مثبت 
بستری و همچنین استان های مازندران، گیالن، 
آذربایجــان غربــی، اردبیل و گلســتان دارای 
بیشــترین میزان بروز هفتگی موارد مرگ ومیر 

ناشی از بیماری بوده اند.
    

 سفره ۱۵ هزار میلیاردی 
مافیای کنکور

سید محمد بطحایی، 
وزیر ســابق آموزش و 
پرورش گفت : بررسی 
من در زمان وزارتم نشان 
می داد که گردش مالی 

افرادی که آموزشگاه و کتاب تست و کمک درسی 
دارند ۱۵ هزار میلیارد تومان است. همه کسانی که از 
کنکور نفع می برند و ارتزاق می کنند مافیای کنکور 
هستند. او گفت: آموزش و پرورش هیچ کجای دنیا 
مثل ایران نیست. اینجا از دوم ابتدایی به جای یاد 

دادن علم و دانش تست زدن یاد می دهند.
    

 مازوت ایران چند برابر آلوده تر 
از کشورهای پیشرفته است

مدیرعامل شرکت 
کنتــرل کیفیت هوای 
تهران گفــت: مازوت 
 ۳۵ppm تولید در ایران
هزارگوگــرد دارد این 

درحالیست که مازوت مورد استفاده در کشورهای 
پیشرفته دارای ۵۰۰ppm گوگرد است. حسین 
شهیدزاده گفت: امســال هوای پایتخت آلوده تر از 
سال گذشته است اما اختالف این آلودگی تاکنون 
کمتر از ۱۰ روز است. آنچه که باعث بیشتر به نظر 
رسیدن روزهای آلوده شــده سختگیرانه تر شدن 

روش اندازه گیری آلودگی هوا است.
    

 کرونا درمان سرطان را هم 
به تاخیر انداخت

حمیدرضا دهقان 
منشــادی، بــازرس 
انجمــن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران گفت:  
با همه گیری ویروس 

کرونا در کشور، بســیاری از جراحی های مربوط 
به سرطان در مراکز درمانی به تاخیر افتاد که این 
اقدام موجب پیشرفت بیماری در مبتالیان شد. او 
ادامه داد: بسیاری از تخت های بیمارستانی برای 
معالجه سرطان خالی و جایگزین بستری بیماران 
کرونایی شد. این ویروس سیستم ایمنی بدن را 
تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود سرطان 
پیشرفت کند. وضعیت بیماران سرطانی اکنون 

به دلیل همه گیری کرونا مطلوب نیست.
    

نصب مانیتورهای اطالع رسانی 
در مبادی ورودی کوهستان ها

رئیــس ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت 
بحــران شــهر تهران 
از اتمــام پــروژه نصب 
مانیتورهــای اطــالع 

رسانی و هشدار در مبادی ورودی کوهستان تا پایان 
بهمن ماه جاری در مناطــق ۲،۱، ۵ و ۲۲ خبر داد. 
رضا کرمی محمدی گفت: پس از برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار، تعداد ۱۰ مانیتور اطالع رسانی و 
هشدار برای نصب در نقاط مورد نیاز در نظر گرفته 

شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

صدای ســهمگین بــاد در عرصه 
بیابان، البه الی خیابان هــا و گذرها و 
کوچه های فرســوده در کنــار تصویر 
رانندگان گم شده در غبار غلیظ جاده 
و زنان و مردان و کودکانــی که لُنگ و 
شال به دور دهان و گردن پیچیده اند و 
روســتاییان ماتم زده در منطقه ای که 
دیگر کمتر روزی آسمانش آبی است، 
شاید شرحی جدید از آنچه بر سیستان 
و بلوچســتان می گذرد نباشد. بیش 
از ۲۰ سال اســت که مردم این منطقه 
توفان های ســهمگین شــن را تجربه 
می کنند. اتفاقی که در روزهای اخیر هم 
بار دیگر گریبان ساکنان شرق و جنوب 
شرقی کشــور را گرفت و آسیب های 

فراوانی بر آنها وارد آورد.
هر چند بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، 
برای آنها که هنوز کتاب جغرافیای دوران 
متوســطه را به خاطر دارند نام آشنایی 
است، اما برای مردم منطقه سیستان و 
بلوچستان و مخصوصا روستاییان این 
خطه »یکی داستانست پر آب چشم«. 

بادهایی کــه این روزهــا به دلیل 
خشکسالی و تغییرات اقلیمی نه تنها 
زمان آن افزایش پیدا کرده که مناطق 
گســترده تری از جنوب شرقی و شرق 

کشور را نیز در بر گرفته است.
گفته می شود، پیشــتر ها بادهای 
۱۲۰ روزه سیستان در دوره گرم سال 
یعنی از ۱۵ خرداد تــا ۱۵ مهر به مدت 
۱۲۰ روز از ارتفاعات شمال شرقی ایران 
به ســرزمین های جنوب شرقی ایران 

می وزد. این باد هــا که در دامنه جنوبی 
البرز بسیار مطبوع و خنک بود، پس از 
عبور از بیابان های خشک دشت کویر و 
دشت لوت بسیار گرم و خشک شده و در 
سیستان و بلوچستان پوشش گیاهی را 
از بین می برد و خسارات جبران ناپذیری 
را به بار می آورد. اما چند سالی است که 
وزش بادهــای ۱۲۰ روزه در منطقــه 
سیستان به بیش از ۲۰۰ روز در سال هم 
رسیده است و این یعنی مردم سیستان 
۲۰۰ روز از ۳6۵ روز یک سال شان را با 
 توفان، گرد و خاک، آسمانی تار و تیره، 
خانه هایی پراز گرد و غبار و نفس هایی به 

شماره افتاده سپری می کنند.
این در حالی اســت که در دو دهه 
گذشته نه تنها برنامه های توسعه ای در 
کشور نتوانسته از شــدت و قدرت این 
بادها بکاهد که خشک شدن بستر تاالب 
بین المللی هامون و همچنین رودخانه 
هیرمند کانون های گــرد و غبار در این 

منطقه را بیشتر هم کرده است.
مراجعه ۱۳۰ بیمار به مراکز درمانی 

بر اثر توفان اخیر
در حالی که زمستان به میانه رسیده 
و در این فصل ســال نباید انتظار توفان 
شن در این منطقه را داشت، گزارش ها 
حکایت از آن دارد که از روز پنج شــنبه 
وزش باد شدید و توفان شن استان های 
شرق و جنوب شرقی کشور را درگیر کرد 
و خسارات بسیاری را به زیرساخت های 
استان سیستان و بلوچستان و کرمان زد.

بر اســاس آخرین گزارش ها بر اثر 
وزش باد شــدید و توفان شن با سرعت 
به بیــش از ۱۰۰ کیلومتر طی روزهای 
گذشته در استان سیستان و بلوچستان 
و کرمان بســیاری راهی بیمارســتان 

شــدند به طوری که آلودگی ناشی از 
این گرد و غبارها در شهرستان ریگان 
به پنج برابر حد استاندارد رسید و ده ها 
نفر از روستائیان و شهروندان را به دلیل 
مشکالت تنفســی راهی بیمارستان 
شــدند. همچنین مجتبــی خالدی 
ســخنگوی ســازمان اورژانس کشور 
دیروز از مراجعه ۱۳۰ بیمار تنفســی، 
قلبی و چشم بر اثر وزش باد و گرد و خاک 
تنها در شهرستان زابل استان سیستان 
و بلوچستان به مراکز درمانی و بهداشتی 
خبر داد. مدیرکل هواشناسی سیستان و 
بلوچستان با بیان اینکه وضعیت آلودگی 
در چهار شهرســتان زابــل، هامون، 
ایرانشــهر و چابهار در سطح خطرناک 
قرار دارد، گفت: »ســرعت وزش باد در 
زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و 
دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر 

را به ۸۰۰ متر کاهش داد«.
محسن حیدری ادامه داد: »عالوه بر 
وزش باد شدید، گردوغبار گسترده نیز 
که از مناطق مرکزی کشور به سیستان 
و بلوچســتان نفوذ کرده اکثر شهرها و 
روستاهای استان را درگیر و شعاع دید 
افقی در اکثر شهرها را به شدت کاهش 
داده به طوری که دید افقی در شهرهای 
زابل، خاش، راسک، سراوان و زاهدان به 
محدوده هزار متر ودر شهر نصرت آباد 

زاهدان نیز به ۵۰۰ متر کاهش یافت«.
این در حالی است که بر اساس آخرین 
خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های 
جوی انتظار می رود در ادامه روز همچنان 
وزش باد و گردوخاک در زاهدان ادامه 

داشته باشد.
 توفان های حامل ویروس آسم

در حالی که این روزها اســتان های 

مختلف کشــور از جمله سیســتان و 
بلوچستان درگیر شیوع بیماری کرونا 
هســتند، وزش باد همراه با مشکالت 
تنفسی بر بحران افزوده است. به طوری 
که گفته می شود بیماری های چشمی و 
تنفسی عمده عوارض ناشی از استنشاق 
هوای آلوده به گرد و غبار این بادهاست. 
از طرفی کارشناســان معتقدند علت 
شــمار زیاد مبتالیان به بیماری سل 
در زابل همین بادهای ســت که حامل 
ویروس این بیماری به شهرهای شمال 

استان است .
اداره کنترل ســل و جــزام وزارت 
بهداشــت نیز با تایید اینکه سیستان و 
بلوچستان و زابل بیشترین مبتالیان 
به بیماری سل را در کشور دارند، اعالم 
کرده است:  همسایگی ایران با دو کشور 
افغانستان و پاکســتان که در زمره ۲۲ 
کشور High Burden دنیا هستند، 
با شیوع باالی سل مقاوم به چند دارو، 
ضرورت توجه بیش از پیش ما را به این 

بیماری متذکر می شود.
*ضرورت تثبیت شن های روان 

به گفته کارشناسان محیط زیست 
سیستان و بلوچستان ۲۸ کانون بحرانی 

فرسایش بادی در استان وجود دارد که 
نیازمند عملیات بیابان زدایی است .

در حالــی که گفته می شــود روند 
اجرایی عملیات بیابان زدایی در سیستان 
و بلوچستان، سابقه طوالنی دارد، اما به 
گفته برخی از کارشناسان این برنامه ها 
به دلیل عــدم تداوم بــا توفیق همراه 

نبوده است.
یــک کارشــناس بیانــان زدایی 
می گوید: »تنها راهــکار برای تثبیت 
شن های روان کشت گیاهان مقاوم به 
خشــکی از نوع بوته ای و درختچه ای 

است«.
امیرحســین لقمان ادامه  می دهد: 
»ریزگردها فضای کشــور را اشــغال 
کرده  و کل اقلیم خلیج عمانی و بخش 
گسترده ای از اقلیم ایران - تورانی، فالت 
مرکزی، جنوب شــرق و غرب کشور، 
سیستان، جنوب خراسان تا شاهرود، 
قم و حتی نزدیک پایتخت را فراگرفته 
است«. این کارشــناس بیابان زدایی با 
تاکید بر اعمال مدیریــت ناکارآمد در 
مهار ریزگردها و شن های روان، گفت: 
»تجربیات سنگین و طوالنی در کویر 
و عرصه شن های روان، فارغ از عملیات 
قیرپاشــی و صرفا با استفاده از گیاهان 
متنوع مقاوم به خشکی و سطوح آب گیر 
باران وجود دارد، به عنوان نمونه منطقه 
یخ آب که از قم تا اردســتان ادامه دارد 
ســطحی معادل ۲6۱ هزار هکتار کار 
بیولوژیک و با محوریت گیاهان مقاوم 
به خشکی )درختچه و بوته( و سطوح 
آب گیر باران بدون استفاده از قیر مذاب 
)مالچ نفتی( اجرا و شن های روان مهار 
شد و همانند این برنامه در شن زارهای 
یزد، کرمان، سیستان، جنوب خراسان 
تا سمنان اجرا شد اما مدیریت ناکارآمد 
منجر به بهم ریختگی نظام بیولوژیک 
مذکور شد و کشــور که در زمره کشور 
پیشکسوت در امر بیابان زدایی در عرصه 
جهانی بود، اکنون در بین کشورهای رو 
به توسعه در رده اول در زمینه فرسایش 
نزول کرده است و سیستان و بلوچستان 

نیز قربانی همین موضوع است«.
 خسارت های اقتصادی 

ناشی از  توفان
بر اســاس گزارش هــای مردمی و 
مسئوالن محلی استان کرمان، شدت 
وزش باد در مسیرهای ارتباطی مشترک 
سیستان و بلوچســتان با این استان به 
حدی بود که مسیر زاهدان-کرمان برای 

ساعاتی بسته شد.
شهرستان کویری ریگان که پس از 
خوزستان دومین نقطه کانون بحران 
فرسایش بادی در کشور به شمار می رود 
در آخرین روز هفته گذشــته شرایط 

سختی را به همراه داشت.

عصــر روز جمعه نیز  توفــان قطار 
مســافربری محور زاهدان-کرمان را از 
ریل خارج کرد اما در این حادثه کسی 
آسیب ندید.  توفان شن همچنین باعث 
قطع بــرق در برخی از نقــاط کرمان و 
سیستان و بلوچســتان و خسارت به 

تاسیسات برق هم شد.
از بین رفتن محصوالت کشاورزی 
بر اساس گزارش خبرگزاری های، 
 توفان شــدید روزهای اخیر در جنوب 
شرقی کشور محصوالت کشت شده در 
زهکلوت و جازموریان در استان کرمان 
را از بین برده اســت. باعث از بین رفتن 
۸۰ درصد از محصوالت جالیزی، شامل 
گوجه و هندوانه در این منطقه شــده 
است. در همین رابطه احمد از کشاورزان 
این منطقه با بیان اینکه خشکسالی و 
ریزگرد کشاورزی سیستان را در معرض 
فروپاشی کامل قرار داده است گفته است 
که تقریبا می توان گفت که کشاورزی 
سیستان از بین رفته و دیگر امیدی به 
این بخش نیست. اگر چه دولت در حال 
اجرای طرح انتقال آب با لوله له مزارع 
است اما به نظرم اگر ریزگردها کنترل 
نشوند، نمی توان بهره وری مناسبی از 
کشاورزی داشت . به گفته او این توفان ها 
عالوه بر خشک کردن گیاهان، سبب 
ریزش گل ها و کاهش شــدید میزان 
تولید می شود، ممکن است حتی از یک 
مزرعه چند هکتاری یک تن محصول 

هم برداشت نشود.
این کشــاورز می گویــد: »حدود 
۲۰ ســال است که سیســتان گرفتار 
خشکسالی شده و به نظر من همینطور 
به حال خودش رها شده چرا که اگر به 
حال خودش رها نمی شــد و دلسوزی 

می داشت اوضاع اینگونه نبود«.
تراژدی غم باری کــه قریب به ۲۰ 
سال است در این منطقه تکرار می شود، 
اما هر بار با پایان توفان ها مردم دوباره به 
زندگی پر مشقت خود ادامه می دهند و 
مسئوالن نیز با دنیایی از آمار مراجعان 
بیماران تنفسی، خسارات کشاورزی و 
راهداری، توزیع ماسک و بسته غذایی 

پرونده عملکرد خود را می بندند. 

سیستان و بلوچستان دوباره در توفان شن گرفتار شد

»یکی داستانست پرآب چشم«

گفت وگو

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور درباره 
تبعات منفی مصوبه کمیســیون تلفیق مجلــس مبنی بر 
پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از 
۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال، گفت: برای اینکه ازدواج در 
سنین بسیار پایین انجام نشود، افزایش ندادن وام نمی تواند 
روش اثربخشی باشد و باید موضوعات فرهنگی را برطرف کرد 
و همچنین حمایت های اجتماعی و اقتصادی از خانواده ای 
که به دلیل فقر اقدام به چنین کاری می کند، صورت بگیرد. 

 حبیب اهلل مســعودی فرید در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره تبعات منفی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی 
بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر 
از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال، گفت: ازدواج در سنین 
پایین بیشــتر از بعد فرهنگی قابل بحث است تا جنبه های 

دیگر البته بحث اقتصادی هم مهم است.
وی ادامــه داد: بحث اختصاص وام ازدواج این اســت که 
افراد بتوانند در ســنین مناســب ازدواج کنند. باید افراد در 
سنینی ازدواج کنند که از لحاظ روانی، اجتماعی و جسمی به 
شرایط مناسب رسیده باشند. لزوما وام ازدواج را نمی توانیم 
به عنوان یک عامل صرف در افزایش ازدواج در ســن پایین 

اثرگذار بدانیم.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور با بیان 

اینکه باید روی گروه هایی سنی که سن شان از زمان مناسب 
ازدواج در حال گذر است کار کنیم و ازدواج به موقع را ترویج 
دهیم، تصریح کرد: ازدواج در ســن پایین به ویژه در سن زیر 
۱۳ الی ۱۴ سال به دلیل اینکه افراد به رشد اجتماعی و روانی 
نرسیده اند و از آنجایی که خطر عوارض بارداری در این سنین 
متوجه این افراد است، صحیح نیست و می تواند معضالت را 
افزایش دهد. البته ازدواج در سنین باالتر نیز اگر آموزش الزم 

را ندیده باشند، ممکن است دچار مشکل شوند.
فرید با بیــان اینکــه ازدواج یک دوران مطلــوب دارد، 
خاطرنشان کرد: سعی بر این است که نه در سن پایین و نه در 
ســنین خیلی باال ازدواج صورت گیرد، بلکه در زمان و موقع 
مناسب افراد باید ازدواج کنند، چراکه از آن طرف ازدواج در 
سن باال نیز باعث ایجاد شکاف بین نســلی بین پدر و مادر و 
فرزندان می شود و درک متقابلی ممکن است از هم نداشته 
باشند، در حالی که اگر ازدواج در سن مناسب انجام شود، قطعا 
ارتباط بهتری می توانند با هم برقرار کنند. از طرفی ازدواج در 
سن باال نیز باعث می شود عوارض بارداری برای مادر بیشتر 
شود. همچنین نسبت به گروه های دیگر به طور کلی شانس 
فرزندآوری کمتر می شود یعنی اگر بخواهند به فاصله دو یا 
سه سال چند فرزند داشته باشند، در سنین باال ممکن است 

انجام نشود.

وی تصریح کرد: هر کاری که انجام می شود، ممکن است 
تبعاتی داشته باشد. در کودک همسری اگرچه بحث اقتصادی 
بسیار مهم است، اما  همانطور که گفتم، بحث فرهنگی اهمیت 
بیشــتری دارد و موضوع اقتصادی در رتبه بعدی است. باید 
تدابیری اندیشیده شود که جلوی ازدواج در سنین پایین که 
بیشتر هم در دهک های بسیار پایین جامعه به دالیل اقتصادی 
انجام می شود، گرفته شــود، چراکه در خانواده ای که از نظر 
اقتصادی متوسط هم باشد، خیلی کم دیده می شود که دختر 
خانواده به دالیل مالی در ســنین پایین ازدواج کند. عمدتا 
افرادی که کودکان خود را در سنین کم همسر می دهند، در 

دهک های پایین اقتصادی و اجتماعی هستند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان 
کرد: اما راهکارش این نیســت کــه وام ازدواج به افراد تعلق 
نگیرد، چراکه هزینه های زندگی افزایــش پیدا کرده و یک 
جوان نیازمند حمایت اســت و سیاستگذار با هدف کمک به 
جوان این سیاست را در نظر می گیرد. برای اینکه ازدواج در 
سنین بسیار پایین انجام نشود، افزایش ندادن وام نمی تواند 
روش اثربخشی باشد و باید موضوعات فرهنگی را برطرف کرد 
و همچنین حمایت های اجتماعی و اقتصادی از خانواده ای 
که به دلیل فقر اقدام به چنین کاری می کند، صورت بگیرد. 
همانطور که گفتم ازدواج در ســنین پایین یک اتفاق چند 

عاملی است و نمی توانیم یک عامل را برای آن در نظر بگیریم 
و هر طرحی که دولت می دهد، می توانــد جنبه های نگران 

کننده هم داشته باشد.
فرید تاکید کــرد: اما راهکار آن قاعدتا این نیســت که به 
صورت چکشی و ضربتی عمل کنیم و بگوییم وام ازدواج برای 
افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اگر یکی ازدواج کرد چه کنیم 
چراکه منع قانونی و شرعی ندارد و نمی توانیم بگوییم بانک به 
این فرد وام ندهد، در اینصورت نیز عملکرد بانک غیرقانونی 
می شــود، بنابراین نمی توانیــم وقتی از نظر شــرع و قانون 

مشکلی وجود ندارد، بگوییم وام ندهید.
وی ادامــه داد: برای جلوگیری از کودک همســری باید 
سیستم های حمایتی از دهک های پایین جامعه تقویت شود و 
همچنین از نظر فرهنگی در این زمینه فعالیت کنیم. از سوی 
دیگر نیز برای جلوگیــری از تاخیر در ازدواج نیز برنامه هایی 

داشته باشیم و هر دو بخش را مورد توجه قرار دهیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی مطرح کرد:

لزوم حمایت اقتصادی از خانواده  های فقیر برای مقابله با کودک همسری

به گفته یک کارشناس، 
ایران که در عرصه جهانی 

کشوری پیشکسوت در 
امر بیابان زدایی بود، اکنون 

در بین کشورهای رو به 
توسعه در رده اول در زمینه 
فرسایش نزول کرده است 

و سیستان و بلوچستان نیز 
قربانی همین موضوع است

چند سالی است که وزش 
بادهای ۱۲۰ روزه در منطقه 
سیستان به بیش از ۲۰۰ روز 

در سال هم رسیده است و 
این یعنی مردم سیستان 
۲۰۰ روز از ۳۶۵ روز یک 

سال شان را با  توفان، گرد و 
خاک سپری می کنند
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