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 پلیس از نماینده سیلی زن 
شکایت کرد

رئیس هیئت نظــارت بر رفتــار نمایندگان 
مجلس دربــاره پرونده برخــورد نماینده مردم 
ســبزوار با ســرباز راهور گفت: راهــور ناجا در 
دادستانی طرح شــکایت کرده است. به گزارش 
صداوسیما، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 
درباره نتیجه بررسی این پرونده گفت: با فرمانده 
نیروی انتظامی پیرامون اتفاقــی که بین آقای 
علی اصغر عنابســتانی و ســرباز راهــور افتاده 
صحبت کردم و ســردار حســین اشتری گفت 
نیروی انتظامی گزارش را تهیه و برای دادستانی 

ارسال کرده است.
    

نرخ طرح ترافیک ۲۵درصد 
افزایش یافت

اعضــای شــورای 
اسالمی شــهر تهران 
کلیــات الیحه عوارض 
فیــک  ا تر ح  طــر
ســال ۱۴۰۰ را با ۱۹ 

رأی موافق تصویــب کردند. به گــزارش ایرنا، 
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
اســالمی شــهر تهران در این خصــوص گفت: 
نرخ پایه عــوارض برای ســال آینده از ســوی 
شــهرداری ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود که 
کمیسیون های تخصصی این نرخ را به ۲۵درصد 
افزایش دادنــد. محمد علیخانی گفــت: بر این 
اســاس نرخ پایه عوارض از ۲۸ هــزار و ۸۰۰ به 
۳۵ هزار تومان افزایش خواهــد یافت. او افزود: 
همچنین افزایش بهای خدمــات صدور مجوز 

تردد از ۲۰ درصد به ۲۵درصد افزایش یافت.
    

استقرار نیروهای اورژانس تهران 
در ۳۱ سینما 

مرکــز اورژانــس 
تهــران از اســتقرار 
نیروهــای خــود در 
سینماهای تهران در پی 
برگزاری سی و نهمین 

جشنواره فجر خبر داد.  به گزارش ایلنا، همزمان 
با برگزاری سی و نهمین جشنواره فجر نیروهای 
اورژانس جهت ارائه خدمات به شهروندان در ۳۴ 
پردیس سینمایی و سینماهای پایتخت استقرار 
دارند. بر اساس گزارش اورژانس تهران، این مرکز 
در ۳۱ ســینما با موتورالنس و در پردیس ملت، 
سینما آزادی و ســینمای برج میالد آمبوالنس 

استقرار دارند.
    

ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و 
مینی بوس جدید به ناوگان 

اتوبوسرانی پایتخت
معــاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری 
تهــران از تحقق بخش 
دوم قــرارداد خریــد 
۲۵۰ دستگاه اتوبوس 

و مینی بــوس جدید طی هفته آینــده خبر داد. 
به گــزارش ایلنا، ســید مناف هاشــمی افزود: 
در تالش هســتیم با اســتفاده از ظرفیت و توان 
تولیدات داخلی ناوگان اتوبوس رانی شهر تهران 
را که هم اکنــون حدود ۶۲ درصد آن فرســوده 
است، نوسازی و بازســازی کنیم.  او با بیان اینکه 
هماهنگی الزم برای خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
و مینی بوس جدیــد صورت گرفته کــه ورود و 
بهره برداری از ۲۵۰ دســتگاه آن تا پایان ســال 
تکمیل می شود، خاطرنشــان کرد: قراردادهای 
دیگری هم در حال انجام است و همه این اقدامات 
برای بهبود و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان 

عزیز تهرانی صورت می گیرد.
    

تلف شدن ۴۲ بال پرنده 
مهاجرآبزی در تاالب میانکاله

مدیرکل حفاظت 
یســت  محیط ز
مازندران از جمع آوری 
۴۲ الشه پرنده مهاجر 
آبی در تاالب میانکاله 

و خلیــج گرگان طی ســه روز اخیــر خبر داد. 
به گزارش مهــر، حســینعلی ابراهیمی گفت: 
براساس پایش های مســتمر و روزانه از سطح 
تاالب میانکاله و خلیج گرگان الشــه این دسته 
از پرنــدگان کــه از گونه های چنگــر معمولی 
و فالمینگو تلف شــده بودند، از ســطح خلیج 
جمع آوری شــد. سال گذشــته نیز حدود ۴۰ 
هزار قطعه انواع پرنده براثر بیماری موســوم به 

بوتولیسم در تاالب میانکاله تلف شدند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

وضعیت سفره های آبی زیرزمینی 
در ایران خوب نیست و این موضوع را از 
فرونشســت های گاه و بی گاه زمین در 
مناطق مختلف کشور می توان دید. از 
حدود سه سال پیش مطالعه و بررسی 
میزان فرونشســت زمین در ایران، که 
گزارش های نگران کننده ای درباره ابعاد 
آن منتشر شده، به سازمان نقشه برداری 

کشور سپرده شده است.
همان زمان مسعود شفیعی، رئیس 
سازمان نقشــه برداری به خبرگزاری 
ایسنا گفته بود طی این مدت با بررسی 
اندازه گیری ها و داده های ۱۵ سال اخیر 
۴۴ محدوده پرخطر بــه لحاظ میزان 
فرونشســت زمین در ایران شناسایی 
شده اســت و قرار بود پس از شناسایی 
محدوده های فرونشست، زمین شناسان 
بر اساس داده های جمع آوری شده این 
ســازمان، میزان خطر و احتمال ایجاد 
فروچاله در مناطــق مختلف را ارزیابی 

می کنند.
به گفته کارشناسان، مهم ترین عامل 
پدیده فرونشست برداشت غیرمتعارف 
از آب هــای زیرزمینی اســت. یحیی 
جمــور در گفت وگویی بــا ایرنا تأکید 
کرده بود که در حال حاضــر در ایران 
بیش از میزان ذخیره آب در آبخوان ها، 
آب برداشت می شــود. او هشدار داده 
بود: اگــر همین امروز بــرای برقراری 
این تعــادل تصمیم گیری شــود )به 
میزان برداشــت، آب تزریق شود( در 
این شــرایط آبخوان حفظ می شود و 
نرخ فرونشست نیز کاهش می یابد اما 

 آبخوان های از بین رفته احیا نمی شوند. 
با این حال در روزهای گذشته مجلس 
تصمیم خطرناکــی بــرای آب های 
زیرزمینی و محیط زیست ایران گرفته 
است و آن مصوبه ای است که بر اساس 
آن کشت برنج در سراســر کشور آزاد 
می شود. کشــتی که پیش از این جز 
در ســه استان شمالی کشــور ممنوع 

شده بود. 
 فراز و فرودهای کشت برنج 

و بی آبی ایران
بر اســاس مصوبه کارگــروه ملی 
»ســازگاری با کم آبی«، هیئت وزیران 
در جلســه مورخ ۹۶/۱۲/۶ پیشنهاد 
تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
را تصویب کرد و در اســفندماه ســال 
۹۶ کنترل ســطح زیر کشــت بهاره و 
زمستانه و اعمال محدودیت یا ممنوعیت 
کشت برنج )خارج از استان های گیالن و 
مازندران( با توجــه به محدودیت های 
منبع آبی در حوزه های آبریز را به جهاد 
کشاورزی، وزارت نیرو، و پنج عضو دیگر 

این کارگروه ابالغ کرد. 
این ممنوعیت در ۱۴ استان اعالم 
شد و بعد از آن تنها در دو استان گیالن 

و مازندران اجازه کشت برنج داده شد.
در آن زمان کشــت جایگزین نیز 
هم زمان به میان آمد و در استان پرآبی 
مثل گلستان، به جای برنج، سویا و پنبه 
برای کشت پیشنهاد داده شد. همچنین، 
در راســتای مقابله با خشک سالی در 
استان های جنوبی کشور که تبخیر آب 
در آن ها زیاد است، به جای برنج، کشت 
کینوا، ارزن و کنجد پیشنهاد داده شد 
که نسبت به برنج محصوالتی کم آب بر 
هستند و حتی در زمین های درجه سه 

هم کشت می شوند. 

این تصمیم مخالفان زیادی داشت 
ازجمله دبیــر انجمن برنــج ایران که 
طرح ممنوعیت کشــت برنــج در ۱۴ 
استان از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
را بدون مطالعه و عجوالنه خواند. جمیل 
علیزاده شایق گفته بود که کشت هایی 
در کشــور وجود دارند کــه از برنج آب 
بیشتری مصرفی می کنند اما برای ادامه 
یا محدودسازی کشت آن ها تصمیمی 

گرفته نشده است. 
بعد از این تصمیم گیری بســیاری 
از کشــاورزان اعتــراض کردند و بنای 
ناسازگاری گذاشتند تا اینکه خردادماه 
امســال هیئت دولت با اصالح مصوبه 
مربوط به ممنوعیت کشت برنج خارج 
از استان های گیالن و مازندران موافقت 
کرد. هیئت وزیران با هدف ایجاد زمینه 
بهره وری حداکثری از منابع آب و خاک 
کشور و استفاده از ظرفیت بالقوه به وجود 
آمده منابع آبی در اســتان خوزستان 
جهت تأمین بخش عمده نیاز کشور به 
محصول برنج، با اصالح مصوبه مربوط 
به ممنوعیت کشــت برنج خــارج از 
استان های گیالن و مازندران و الحاق 

یک تبصره به آن موافقت کرد.
دشت های ایران ساالنه دو متر 

پایین می روند
حاال اما خبرها حکایــت تازه ای در 
رابطه با کشــت برنج دارند. رمضانعلی 
ســنگدوینی، نماینده مــردم گرگان 
و آق قــال خبــر از مصوبــه ای مبنی 
بر آزادســازی کشــت برنج در سراسر 
کشور داد. هرچند این ممنوعیت های 
گفته شــده جلــوی کشــت برنــج 
خارج از ســه استان شــمالی حتی در 
سیستان و بلوچســتان را هم نگرفت 
اما حداقل ابزار قانونی بــرای محدود 

 کــردن این کشــت پــر آب بــر بود. 
کشت بی برنامه برنج در کشور عواقب 
ترسناکی دارد. آمارهایی هم که محمد 
درویش، کارشــناس محیط زیســت 
می دهد تصویر ترسناک تری از نتیجه 
تصمیم تازه کمیسیون تلفیق مجلس 
ترســیم می کند. به گفته او بر اساس 
آمارهای سازمان زمین شناسی، وزارت 
نیرو و شرکت منابع آبی کشور، ایران در 
شمار ۵ کشور دارای بدترین وضعیت 
آبی قــرار دارد. ما بســیاری از ذخایر 

استراتژیک خود را مصرف کرده ایم. 
بر اساس اظهارات درویش، تا پیش 
از این تصمیم، تراز آب در ۶۰ دشت ایران 
ساالنه دو متر پایین تر می رود. درویش 
از تصمیم مجلس برای لغو ممنوعیت 
کشت برنج در خارج از استان های شمالی 
به عنوان یک تصمیم خیلی خطرناک 
یاد می کنــد و می گوید: مــرز بحرانی 
فرونشســت زمین در آمارهای جهانی 
چهار میلی متر در سال است. اما در ایران 
برای مثال  فرونشست در دشت های بین 
جهرم تا فسا ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی 

جهان است. گزارش های زمین شناسی 
فرونشست ســاالنه جهرم تا فسا را ۵۴ 

سانتیمتر اعالم می کند.
این آمار اما تنها مختص چند منطقه 
از ایران نیست. تقریباً بیشتر مناطق ایران 
با مشکل فرونشســت به خاطر کاهش 
سفره های زیرزمینی مواجه است و این 
وضعیت نشان می دهد ما بیشتر از میزان 
تغذیه سفره های زیرزمینی از منابع آبی 

بهره کشی کرده ایم. 
کشت برنج به قیمت مرگ طبیعت

اصفهان یکی از مناطقی است که از 
سال ها پیش برنج کشت می کند. این 
استان با کمبود شدید آب روبه رو است؛ 
هر سال تابستان مسئوالن برای تأمین 
آب شرب شهروندان، کاسه چه کنم به 
دست می گیرند، اما در همین وضعیت 
هم در »لنجان« برنج کاشت می شود. 
وضعیت فارس یک تراژدی تمام عیار 
اســت. فارس ســاالنه  ۵۶ سانتیمتر 
در زمین فرو مــی رود. تخلیه آب های 
زیرزمینی آن در ۵۰ ســال گذشــته، 
۱۲ برابر شده؛ حتی بیشتر از میانگین 
کشــوری. وضعیت اندوخته های آبی 
اغلب ۶۲ دشــت آن در شرایط بحرانی 
قرار دارد. رکورد فارس در فرونشســت 
جهانی است. بعد از فارس، نیومکزیکو 
قرار دارد که ساالنه ۳۴ سانتیمتر نشست 
می کند. این صدرنشینی نتیجه نابودی 
۱۶ دریاچه استان و بهره کشی از آب های 
زیرزمینی آن اســت. آمارهای وزارت 
نیرو نشــان می دهد که فارس بعد از ته 
کشــیدن آب های ســطحی، خشک 
شــدن دریاچه هایی چون »طشک«، 
»بختگان« و »پریشان«، ۸۰ درصد آب 
مصرفی خود را از منابع زیرزمینی بیرون 
می کشد؛ این یعنی تیر خالص! یعنی 
دومینوی مرگ »کم جان«، »مهارلو«، 
»ارژن«، »کافتر« و... »بختگان«. این 
اســتان روزگاری نه چندان دور بیش 
از ۱۷۰ هزار بال پرنــده را در خود مأوا 
می داد، اما همچنان برنج در کامفیروز 
فارس کاشته می شود. به گفته درویش، 
کشت برنج در خوزســتان، لرستان و 
کرمانشــاه هم به هیچ عنــوان با توان 
اکولوژیکی آن نمی خواند. او می گوید: 
حتی در سیســتان و بلوچســتان هم 
شاهد کشت برنج هستیم. برای همین 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت نیرو 
برای مهار این مشکل بخشنامه کردند 
که خارج از ســه استان شمالی، کشت 
برنج ممنوع است. البته این ممنوعیت 

نتیجه بخش نبود.
نظر کارشناسان درمورد تصمیم 

جدید مجلس 
با تمام تفاســیر مجلس نشــینان 
تصمیم گرفته اند در هرجایی از کشور که 
امکان کشت برنج وجود دارد، کشاورزان 
مشغول شوند. کسی به این فکر نمی کند 

که بــرای جبران آب هــای زیرزمینی 
چه باید کرد، تازه اگر شانس بیاوریم و 
زمین ها منطقه ای را به درون خود فرو 
نبرند، با این وضع بارش های کشــور 
چندین سال زمان الزم است تا طبیعت 

دست به ترمیم و بهبود خود بزند؟
عیســی کالنتری، رئیس سازمان 
محیط زیســت اما معتقد اســت برنج 
شالیزارهای خارج  از استان های شمالی 
کمتر از بازار قیمت بخورد تا کشاورزان 
به سمت کشــت های کم آب بر بروند. 
عزت اهلل رئیسی، کارشــناس آب نیز 
تعیین نوع محصول برای کشت را خارج 
از وظایف مجلسی ها می داند و می گوید: 
این تصمیم ها باید بر اساس تراز سطح 
آب های ســطحی و زیرزمینی، توسط 
وزارت نیــرو گرفته شــود نه مجلس. 
او آشی را که کمیســیون تلفیق برای 
محیط زیست با آزادسازی کشت برنج 
پخته است، بسیار خطرناک می داند و 
می گوید: برنج به هیچ وجه نباید خارج از 
استان های شمالی کاشته شود، چون به 

بحران های شدید منجر می شود. 
مرتضــی افتخاری، رئیس ســابق 
مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز 
نه تنها کاشت برنج خارج از استان های 
شمالی را اصولی نمی داند و بر این باور 
دارد که کشــت برنج در اســتان های 
شــمالی یعنی گلســتان، مازندران و 
گیالن هم باید بر اساس میزان بارش ها 

کم و زیاد شود.
 مجلســی ها در حالی ممنوعیت 
کشــت برنج در سراسر کشــور را لغو 
کردند که آسمان امسال تنها ۳۰ درصد 
آب مورد نیــاز کشــور را تأمین کرد و 
۷۰ درصد آن را نبارید. آیا اینکه بیشتر 
سفره های زیرزمینی کشور خالی شده اند 
و فرونشست به جان کشور افتاده است 
برای تصمیم گیری کفایت نمی کرد؟ 
زمین های تشــنه هر روز در گوشه ای 
از کشــور دهان باز می کنند و هر چند 
وقت یک بار قســمتی از یک دشــت، 
یک روستا، یک شــهر را به درون خود 
می کشــند؛ با این توصیفات وقت آن 
نرســیده که کار را به کاردان ســپرد و 
پیش از تصمیم گیری های ســریع با 
چند کارشناس بی طرف مشورت کرد 

و صالح کشور و مردم را در نظر گرفت؟

تصمیم مجلس مبنی بر آزاد شدن کشت برنج در سراسر کشور، تبعات زیست محیطی دارد؛

تشدید بحران کم آبی و خطر فرونشست زمین

خبر

واکسن کرونای روسی یا همان »اســپوتنیک وی« در راه 
رســیدن به ایران است تا به مردم کشــور تزریق شود. در این 
میان اما حرف وحدیث های زیادی در مورد این واکسن به گوش 
می رسد. نداشتن تأییدیه سازمان بهداشت جهانی و اظهارات 
مینو محرز مبنی بر اینکه واکســن روسی را تزریق نمی کند،  
ترس و تردیدها را در این زمینه افزایش داده است؛ موضوعی که 

روز گذشته وزیر بهداشت نیز به آن اشاره کرد.
 واکنش وزیر بهداشت

 به حاشیه های واکسن کرونای روسی
وزیر بهداشــت بابیان اینکه این خباثت ها درباره واکسن 
روســی خیانت ملی اســت، ادامه داد: می گویند قرار اســت 
»واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را نمی زنم«. این حرف ها 
چیســت که می گویید و دل مردم را خالی می کنی؟ این چه 
خباثتی است؟  مگر بی غیرت شده ایم که برویم واکسن نامرغوب 

وارد کنیم؟ به خدا این حرف ها خیانت ملی است. 
نمکی همچنین افزود: یکی از ایــن منابع که برخی روی 
آن بلوا به راه انداختند این مجموعه روسی است، این واکسن 
روسی در کشورهای روسیه، آرژانتین، مجارستان، صربستان، 

مکزیک، امارات متحده عربی، پاکســتان، بالروس، بولیوی، 
الجزایر و... است.  مگر می شــود قبول کرد وزیر بهداشت این 

مملکت اجازه دهد پای واکسن نامطلوب به این کشور برسد؟
نظر نظام پزشکی در مورد واکسن کرونای روسی

از سوی دیگر خبرها از این حکایت می کنند که نظام پزشکی 
واکسن کرونای روسی را رد کرده است. در همین رابطه مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد 
که واکسن کرونا باید تأییدیه سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
غذا و داروی کشور را داشته باشد و یادآور شد: مسئولیت هر نوع 

واردات واکسن و تزریق آن با وزارت بهداشت است.
حسین کرمانپور درباره واردات واکســن روسی کرونا به 
کشور که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد، گفت: هر 
واکسنی که معتبر باشد و ازنظر مجامع علمی و داخلی ازجمله 
سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی کشور تأییدیه 
داشته باشد، از روز اول گفتیم هر واکسنی با این دو مشخصه 
به کشور وارد شود قابل استفاده اســت و مورد تائید است. اگر 
بخواهیم واکسن کرونا را از خارج از کشور وارد کنیم حتماً باید 

این دو خصوصیت را داشته باشد.

واکسن روسی تأییدیه بهداشت جهانی را ندارد
او در پاسخ به اینکه واکسن روســی کرونا تنها مورد تائید 
سازمان غذا و داروی کشــور است و تأییدیه سازمان بهداشت 
جهانی را ندارد، پس اگر واکسنی یکی از این دو خصوصیتی که 
اشاره کردید را نداشته باشد آیا می توان به کشور وارد کرد، گفت: 
وزارت بهداشت ایران به عنوان مرجع اعالم این موضوع است و 
مسئولیتش را هم قاعدتاً می پذیرد و کاری به نظام پزشکی کشور 
ندارد. نظام پزشکی یک سازمان غیر حاکمیتی پزشکان است. 
مسئولیت هر نوع واردات واکسن و تزریق آن با وزارت بهداشت 
است و طبیعتاً کســانی که نخواهند واکسن مصوبه سازمان 
بهداشت جهانی را داشته باشند مسئولیتش را باید بپذیرند و 

بقیه هم این واکسن را تزریق کنند.
کرمانپور در واکنش به اینکه برای پزشکان نظر سازمان نظام 
پزشکی در مورد واکسن وارداتی مهم است، گفت: بیانیه ای در 
این خصوص آماده می کنیم و طی روزهای آینده نظر سازمان را 
اعالم خواهیم کرد. ما معتقدیم باید واکسن کرونا دو خصوصیت 

مورداشاره را داشته باشد.
او درباره آخرین وضعیت واردات واکســن کرونا از ســوی 

سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: سازمان نظام پزشکی کشور 
نامه ای به رئیس جمهور نوشت که رئیس جمهور دستور مؤکد 
دادند وزارت بهداشــت اجازه دهد ما هم در واردات واکســن 
به آن ها کمک کنیم. نامه ای هم به دکتر ســعید نمکی وزیر 
بهداشــت نوشــتیم که وزیر تلویحاً عنوان کردند که واردات 
واکسن از سوی ســازمان نظام پزشکی مشــکلی ندارد ولی 
به صورت کتبی تا این لحظه نامه ای از ســوی وزارت بهداشت 
دریافت نکرده ایم که مجوز برای واردات بدهند ولی ما اقداماتی 
انجام داده ایم و منابع را شناسایی کردیم به مجرداینکه وزارت 
بهداشت اجازه دهد ما اقدام به واردات می کنیم البته تا وزارت 
بهداشت مجوز واردات ندهد منابع خود را برای واردات واکسن 

کرونا اعالم نمی کنیم.

وزیر بهداشت درحالی که نظام پزشکی هم اعتبار اسپوتنیک وی را رد کرد:

خباثت ها دربارة واکسن روسی، خیانت ملی است

تقریباً بیشتر مناطق ایران با 
مشکل فرونشست به خاطر 
کاهش سفره های زیرزمینی 

مواجه است و این وضعیت 
نشان می دهد ما بیشتر از 

میزان تغذیه سفره های 
زیرزمینی از منابع آبی 

بهره کشی کرده ایم 

در روزهای گذشته مجلس 
تصمیم خطرناکی برای 

آب های زیرزمینی و 
محیط زیست ایران گرفته 
است و آن مصوبه ای است 

که بر اساس آن کشت 
برنج در سراسر کشور آزاد 

می شود. کشتی که پیش 
از این جز در سه استان 

 شمالی کشور ممنوع 
شده بود
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