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پوسیدگی دندان معلوالن چند 
برابر افراد عادی است

پوسیدگی دندان و مشکالت لثه در افراد کم توان 
ازجمله افراد دارای معلولیت های جسمی، حرکتی 
و ذهنی و افراد دارای اوتیسم چند برابر افراد عادی 
است. عضو هیات علمی دانشــکده دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران دیروز در سمپوزیوم 
»دهان و دندان در افراد دارای ناتوانی« که در محل 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، با بیان 
این مطلب علت این مساله  را  به دلیل نوع رژیم غذایی 
و داروهایی که معلوالن مصرف می کنند، دانست. 
علی بقالیان افزود: شرایط ســالمت دهان و دندان 
در افراد معلول و کم توان ممکن است مشابه باشد و 
رویش دندان آنها تحت تاثیر قرار گیرد یا آنکه فک باال 
و پایین به هم جفت نشود؛ همچنین بدشکلی و بزرگ 
و کوچک شــدن دندان ها از دیگر مشکالت دهان و 
دندان افراد دارای معلولیت و کم توان است. وی ادامه 
داد: بی توجهی به سالمت دهان و دندان افراد کم توان 
ممکن اســت منجر به عفونت های دندان شود که 
می تواند به خطر گسترش عفونت به نواحی صورت و 

چشم بینجامد و وضعیت حیات بیمار را بغرنج کند.
    

 MPS ذخیره دارویی 
در حال اتمام است

ســخنگوی ســازمان غذا و دارو با اشــاره به 
 ،MPS تحریم های آمریکا علیه داروهای بیماران
گفت: این رفتار غیرانسانی آمریکا به نوعی حیات و 
زندگی بیماران مبتالبه MPS را تحت تأثیر قرار 
می دهد. به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در 
حساب توییتری خود با اشاره به عدم عرضه داروهای 
بیماران MPS از سوی شرکت آمریکایی به دلیل 
تحریم های آمریــکا علیه کشــورمان، بیان کرد: 
قرار بود داروهای بیماران MPS از ســوی شرکت 
آمریکایی تولیدکننده این دارو،  تأمین شود که به 
دالیل مختلف، به دنبال تحریم ها،  مستقیماً بیماران 
ایرانی MPS را به نوعی مورد تحریم قرار داده و این 
دارو را در اختیار ما قرار نداده اند. او افزود: به طوری که 
شــاید در روزهای آینده عماًل ذخیــره دارویی ما 
در حوزه بیماران MPS صفر شــود. در این زمینه 
پیش ازاین هم هشــدار داده بودیم و وزیر بهداشت 
هم اخیراً به دبیرکل سازمان بهداشت جهانی نامه 
زدند و درباره این رفتار غیرانسانی و خالف موازین 
بین المللی هشدار دادند. جهانپور تأکید کرد: تولید 
داروی بیماران مبتال به MPS در انحصار آمریکا 
بوده و اکنون این دارو مستقیماً از سوی آمریکا تحریم 
شده است. بنابراین هیچ راهی برای دسترسی به این 
داروها نداریم. حیات بیماران MPS از سوی ایالت 

متحده آمریکا هدف گرفته  شده است.
    

تالش دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
برای آزادی دانشجوی بازداشتی

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره 
آزادی علیرضا براداران شرکا، دانشجوی کارشناسی 
رشته مهندسی هوافضا گفت: این دانشجو اکنون در 
کرج بازداشت است، اما بعد از ثبت پرونده و اظهارات به 
تهران منتقل خواهد شد و ما پیگیر آزادی این دانشجو 
هستیم. به گزارش ایلنا، سیاوش خرسندی درباره 
آخرین وضعیت علیرضا براداران شرکا، بیان کرد: ما 
به محض اطالع از این خبر در همان روز پیگیری های 
الزم را انجام دادیم. به دلیل اینکه علیرضا برادران در 
کرج بازداشت شده است، باید طی یک مراحلی تحویل 
استان تهران داده شود تا مجدداً پیگیر پرونده او شویم. 
خرسندی ادامه داد: مسئوالن مربوطه در این زمینه به 
ما قول مساعدت دادند که نسبت به آزادی وی اقدام 
کنند، اما ظاهراً در کرج تهیه اظهارات اولیه کمی زمان 
برده و همین امر موجب تأخیر در انتقال آقای براداران 
به تهران شده است. ما چندین مرتبه در این خصوص 
مذاکره کرده ایم و امیدواریم این دانشجو به زودی آزاد 
شود. معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
پایان اظهار کرد:  به هرحال باید مراحل تهیه پرونده و 
ثبت اظهارات وی در کرج به اتمام برسد تا به تهران 
منتقل شود. امیدواریم در همین یکی دو روز اخیر 
آقای براداران به تهران انتقال داده شود تا نسبت به 

آزادی وی اقدام کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خشک سالی، موضوعی است که در 
سال های اخیر بارها راجع به آن خوانده، 
شنیده و دیده ایم. روندی که با سرعت در 
حال طی شدن است و در برخی مناطق 
به ویژه مناطق جنوب شرقی کشور باعث 
کوچ ساکنان و خالی شدن روستاها شده 
است. با توجه به سرانه  مصرف آب، ایران 
مدت زیادی است که در شرایط »تنش 
و بحران آبی« قرار دارد. خشــک شدن 
بخشــی از دریاچه    ارومیــه، هامون و 
هیرمند و نیز برخی تاالب های کشور، 
ازجمله پیامدهای منفی این روند است.

بیشتر مناطق ایران که کشوری گرم 
و نیمه خشک اســت، در حال حاضر به 
خاطر کمبود آب در مرحله  تنش آبی قرار 
دارند. این مرحله  هنگامی رخ می نماید 
که به هر نفر در ســال ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
مترمکعب آب برســد. درصورتی که 
سرانه  مصرف در کشوری کمتر از ۱۰۰۰ 
مترمکعب باشــد، وضعیت بحران آبی 

آغاز می شود.
ن  ســا رشنا کا گفتــه ی  بــه 
محیط زیســت، تغییرات جوی و باال 
رفتن دمــای زمین به میــزان ۶ دهم 
درجه  ســانتی گراد در مدت ۲۰ سال، 
یکی از عوامل خشک شــدن برخی از 
مناطق ایران است. افزون بر این، اعمال 
سیاست های نادرســت و ناهماهنگ 
مدیریت منابع آب در ایران هم در خشک 
شــدن برخی از مناطق کشور بی تأثیر 
نبوده و این امر تاکنون به خشک شدن 
۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران انجامیده 

است.
بااین حال مشــکل بــه اینجا ختم 
نمی شود؛ ایران با سرعت سرسام آوری 
به سوی بیابان شــدن در حرکت است. 

مســاحت کل منابع طبیعــی ایران 
۱۳۴.۳ میلیون هکتار است که ۸۲.۸۳ 
درصد از مســاحت کل کشور را شامل 
می شود بنابراین مساحت جنگل های 
کشور حدود ۱۴ میلیون هکتار، مراتع 
۸۴ میلیون هکتار و بیابان ۳۲ میلیون 
هکتار محاسبه  شــده است که کمبود 
بارندگی ها به میزان یک سوم متوسط 
جهانــی بارش ها، تبخیر ســه برابری 
منابع آب نسبت به میانگین جهانی و 
تغییر کاربری ها از معضالتی است که 

آب وخاک کشورمان را تهدید می کند.
ایران در حالی با معضل محدودیت 
منابع آبی و فرسایش سه برابری خاک 
نســبت به ســایر کشــورهای جهان 
روبروســت که به اعتقاد کارشناسان 
حفاظــت از خــاک، این منبــع پایه 
نگهداشت منابع آبی محسوب می شود.

فرسایش، فرآیند نابودی تدریجی 
یک ماده است که فرســودگی و از بین 
رفتگی مداوم را در پی دارد و بر اســاس 
آن، خاک سطح زمین )انتقال یا حرکت 
آن از نقطه ای به نقطه دیگر( توسط آب 
یا باد از بســتر خود جداشده و به کمک 
یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر 

منتقل می شود.
بر اســاس یافته های ایستگاه های 
رسوب سنجی، ساالنه ۱۶.۷ تن خاک 
در هر یک هکتار مورد فرســایش قرار 
می گیرد؛ درحالی که متوسط جهانی آن 
۲.۵ تن در هکتار است. پدیده بیابان زایی 
عالوه بر فرسایش بادی ناشی از عواملی 
همچون تخریــب ســرزمین، تغییر 
اقلیم، زمین شناسی، پوشش گیاهی، 
کشــاورزی، آب، محیطی، اقتصادی، 
اجتماعی، تکنولوژی توســعه شهری، 
فعالیت های انسانی، بهره برداری های 
ناپایدار اســت که باعــث کاهش توان 
بیولوژیــک خــاک در اراضــی دیم و 
مراتع و جنگل ها در مناطق خشــک و 

نیمه خشک، خشــک و نیمه مرطوب 
می شود.

 100میلیون هکتار 
در معرض بیابان شدن

حاال اما خبرها از هشدار جدیدی در 
محیط زیست ایران حکایت می کنند. 
هفته پیش بود که خســرو شهبازی، 
سرپرست ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور، گفت: حدود یک صد 
میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض 

بیابانی شدن قرار دارند.
مسئله افزایش نرخ بیابانی شدن و 
بیابان ها در ایران موضوع تازه ای نیست 
و پیش ازایــن هم کارشناســان بارها 
درباره اش هشــدار داده اند. با این  همه، 
در این ســال ها، مقام های مسئول هم 
به جای ارائه برنامه  های کارشناسی برای 
مقابله با این وضعیت، همپای دیگران به 
هشدار درباره رخدادی بسنده کرده اند 
که می تواند عــوارض جبران ناپذیری 

برای کشور در پی داشته باشد.
در آینده جنگلی باقی نمی ماند

روند بیابانی شدن در ایران منحصر 
به مناطق خشک کشور نیست و سرعت 
این روند تحت تأثیر سیاست های مخرب 
در بخش منابع طبیعی به حدی است که 
استان های مرطوب شمالی کشور را هم 

تهدید می کند.
هادی کیا دلیری، استاد دانشگاه و 
رئیس انجمن جنگلبانــی ایران، چهار 
سال پیش در گفت وگو با ایرنا، برداشت 
چوب بیش از توان تولید، بروز بیماری ها 
و آفــات، ایجاد واحدهــای صنعتی و 
معدنی و همچنیــن عقب ماندگی از 
تغییرات اقلیم جغرافیایی را از علت های 
اساسی بیابان زایی و درنهایت، نابودی 

جنگل های شمال معرفی کرد.
به گفته کیادلیری، آمارهای منابع 
رســمی نشــان می دهد که از ســال 
۱۳۳۴ تا ســال ۱۳۸۶، هر سال به طور 

میانگین حدود سه هزار هکتار از حجم 
و گستره جنگل های شــمال کاسته 
شده است و برخی مناطق شمال کشور 
به بیابان تبدیل  شــده اند. این اتفاق در 
استان گلستان شــدت بیشتری دارد 
و جنگل های شــمال همــان راهی را 
می رونــد که چند دهه پیــش، به رغم 
هشدار پژوهشگران، برای زاگرس آغاز 
شــد و حاال به بیابانی شدن بخش های 
مهمی از ایــن جنگل ها منجر شــده 
است. او همچنین گفته بود ۴۲ درصد 
از جنگل های شــمال ایران در معرض 
نابودی قرار دارد و در صورت ادامه روند 
فعلی، تا ۳۰ سال آینده، دیگر جنگلی در 

این مناطق وجود نخواهد داشت.
 آن طور که عیسی کالنتری، رئیس 

ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
می گوید ساالنه بین ۵۰ تا ۶۰ هکتار از 
جنگل های زاگرس خشک می شوند، اما 
این وضعیت در مراتع، دشت ها و مناطق 

خشک تر به مراتب وخیم تر است. 
 دشت های مرکزی 

با سرعت بیابان می شوند
درحالی که به طــور طبیعی بخش 
مهمی از ایران را اکوسیستم های بیابانی 
خشک تشــکیل می دهد، عرصه های 
مختلف طبیعی ایران، از جمله دشت ها و 
مراتع و درخت زارها، با کاهش کارایی و 

درجاتی از بیابانی شدن مواجه اند.
از مرگبارتریــن مراحل بیابان زایی 
تبدیل دشت ها به بیابان هایی است که 
در آن مطلقاً هیچ رستنی ای وجود ندارد و 
خاک پایدار به تدریج به تپه های ماسه ای 
و تل های خاک ناپایدار تبدیل خواهد 
شــد. این اتفاق در دشت های مرکزی 
ایران به ســرعت و تحت تأثیر مدیریت 
نامناسب آب و سدســازی در حال رخ 

دادن است.
دو ســال پیش، ســید محمدتقی 
ســجادی، مدیر کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری قم، با اشاره به این که ۱۰۵ 
هزار هکتار از اراضی بیابانی این استان 
جزو کانون های اصلــی تولید ریزگرد 
است، گفته بود: »سدهای احداث شده 
در مسیر رودخانه های منتهی به دشت 
مسیله قم، مانع ورود آب به این کانون 
بحران و کنترل ریز گردها شده است.« 
این اتفاق، که درنتیجه دخالت مستقیم 
انســان و کاهش رطوبت خــاک رخ 
می دهد، منحصر به این منطقه نیست 
و عــالوه بر ریزگردها، عوارض بســیار 

دیگری دارد.
جنگل ها دیگر توان ترمیم ندارند

برخی کارشناســان، از سال ۸۹ از 
مرگ گونه های گیاهی در جنگل های 
هیرکانی و زاگرسی خبر داده بودند، 
اما به گفته آن ها آنچه اکنون رخ داده 
است مرگ دســته جمعی یا به بیانی 
دیگر »مرگ اکوسیســتم« اســت؛ 
اتفاقی که عوامل متعددی در بروز آن 
دخیل بــوده و فاکتورهایی همچون 
تغییر اقلیم و خشک ســالی هم بر آن 
افزوده است. به عنوان مثال بخشی از 
جنگل های هیرکانی را تغییر کاربری 
اراضــی، ویالســازی و بهره برداری 

چوب از جنگل نابود کرد. جنگل های 
زاگرسی را نیز فعالیت های کشاورزی، 
دامــداری گســترده در دل جنگل و 
توسعه کشــاورزی به نابودی کشاند. 
حاال به گفته کارشناســان، بخشی از 
این جنگل ها اگرچه برگشــت پذیر 
هســتند، اما بخشــی دیگــر قابل 

بازگشت نخواهند بود.
تخریبی که در جنگل های کشور 
طی سال ها رخ داد، اکوسیستم آن ها 
را با تغییر جدی روبه رو کرد تا جایی 
که بــه باور حافظان محیط زیســت، 
»جنگل تــوان ترمیم خــودش را از 

دست داده است.«
بر اساس بررســی های انجام شده، 
استان های مازندران، گیالن و گلستان 
سهمی از وســعت کنونی بیابان های 
کشــور را از ۲۶هکتــار تــا بیــش از 
۱۷۰۰هکتار به خود اختصاص داده اند. 
نتایج به دســت آمده از تحقیقات 
محققان حاکی از این است که بخشی 
از اســتان گلســتان به ویژه از سمت 
شــرق در حال بیابانی شــدن است. 
بارندگــی در این منطقه کــم بوده و 
برخی گونه ها به صورت دسته جمعی 
در حال خشک شدن هستند. به عنوان 
مثال، ممرز که  ۳۰درصد جنگل های 
شمال کشور را به خود اختصاص داده، 
از ســمت گرگان در حال خشکیدن 
اســت. از ســوی دیگر کارشناسان 
می گویند دلیل فرونشست های زمین 
در این منطقه هــم می تواند به دلیل 
حفر چاه و برداشت های بی رویه باشد 
که همین امر نشــان می دهند شمال 
ایران هم با سرعت به ســوی بیابانی 

شدن در حرکت است. 
با این همه، می دانیم که وضعیت 
ایران در حوزه محیط زیست چندان 
مطلوب نیست و تدریجی بودن پدیده 
بیابان زایی باعث شده است نه از طرف 
دولت و نه مردم به آن توجه چندانی 
نشــود، درحالی که بیابان زایی تحت 
تأثیر سیاســت های غلــط در بخش 
منابع طبیعی و آب با  سرعت در حال 
پیشروی است و ریزگردها در مناطق 
مرکزی ایران، طوفــان گرد و غبار در 
تهران، فرونشست دشت ها و کاهش 
میــزان تولید غــذا از پیامدهای این 
پدیده اند و در گام بعدی، موج بزرگ 

مهاجران اقلیمی در راه است.

حدود 100 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند

کاری باید کرد!

یادداشت

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران

امروزه در کشــورهاي پیشــرفته اعمال مجازات ناشي از 
تخلفات رانندگي منجر به محرومیت هاي اجتماعي مي شود. 
در این شرایط افراد با محرومیت از حقوق اجتماعي متناسب 
با جرایم و تخلفاتشــان مورد تنبیه قرار مي گیرند. در برخي 
مواقع نیز آثار تنبیهي و اصالحي این گونــه مجازات حتي از 
مجازات حبس هم بازدارنده تر اســت. براي افزایش مجازات 
جایگزین نیازمند فرهنگ ســازی در جامعه هستیم. در این 
میان تاکنون نه اجراکنندگان قانون و نه مردم مسئله مجازات 
جایگزین را نپذیرفته اند. براي مثال در مقوله مجازات جایگزین 
بر اساس حکم قاضي، فرد خاطي باید به ارائه خدمات اجتماعي، 
جمع آوري زباله، ارائه خدمات به نهادهاي مردمي و.... بپردازد. 
در این شــرایط فرد خاطي بر اســاس مجازات تعیین شده از 
سوي قاضي باید به ارائه خدمات بپردازد. در برخي مواقع نیز 
از رانندگي افراد خاطي در برخي محافل ممانعت مي شــود. 
بی شک این نوع محرومیت ها مي تواند بازدارنده تر از پرداخت 

جزاي نقدي یا حبس باشد. همچنین مي توان افراد خاطي را 
به ارائه خدمات اجتماعي و خدمات محیط زیســتي محکوم 
کرد. این مسئله مســتلزم پذیرش مجازات جایگزین توسط 
قانون گذار و بسترســازي فرهنگي اســت. براي مثال اگر به 
فرد مجرم در رانندگي ۱۰ســال گواهینامه ارائه نشود و فرد 
به این شــکل اجازه رانندگي نداشته باشد، طبیعتاً دیگر افراد 
نیز با مشــاهده او متنبه شــده و در رانندگي اصول و قواعد را 
رعایت مي کنند. از دیگر مسائلي که مي تواند در زمینه ارتقاي 
فرهنگ رانندگي در کشور مؤثر باشــد، ایجاد بستر آموزش 
و فرهنگ سازی اســت. همچنین مداومت در اجراي این نوع 
محرومیت ها به ویژه در جرائم رانندگي مي تواند منجر به اصالح 
و تنبیه افراد خاطي شــود. در برخي مواقع مجازات جایگزین 
شامل یک رفتار اجتماعي مي شود. براي مثال فرد یک نوشته 
به لباسش با این مضمون که بنده به دلیل ارتکاب به فالن جرم 
محکوم  به ارائه خدمات اجتماعي هستم، چسبانده و در خیابان 
تردد مي کند. با بررسي اعمال جایگزین در کشورهاي پیشرفته 
باید گفت که این گونه محکومیت ها در آن کشور افزایش یافته 

و همین مســئله باعث بازدارندگي جرم را در جامعه به دنبال 
داشته اســت. در کشــور ما مجازات جایگزین نیازمند ارائه 
مسائل فرهنگي و بسترســازي هاي قانوني است. باید بتوان 
با شفاف  ســازي در اختیارات قاضي، کم و کیف ارائه خدمات، 
سن افراد مجرم، نوع خدمات در مجازات جایگزین با محوریت 
محرومیت هاي اجتماعي و ... را مورد بررســی قرار داد. در این 
بخش هر چقدر رسانه ها، مردم، مسئوالن، نخبه ها و ... فعالیت 
کنند به نسبت مي توان موفق عمل کرد. براي مثال در برخي 
از مجازات جایگزین فرد مجرم موظف بــه فعالیت در بخش 
کشاورزي، شــرکت واحد اتوبوس رانی و ... است. براي ارتقاي 
این فرهنگ در جامعه رسانه ها به ویژه رسانه ملي مي توانند به 
فعالیت بپردازند. حوادث رانندگي یکي از علت هاي مرگ ومیر 
در کشورمان محسوب مي شود و کارشناسان علت ۷۰ درصد 
وقوع این حوادث را مربوط به خطاي عامل انســاني مي دانند. 
براي ارتقاي فرهنگ رانندگي باید به دو مهم توجه کرد، چون 
در برخي مواقع خود فرد عامل تنش در بروز تصادفات رانندگي 
اســت و دیگر اینکه اگر فردي از قوانین و مقررات تخطي کرد 

دیگر رانندگان بتوانند با مدیریت بــر رفتار از بروز درگیري ها 
و ضرب وجرح هــای احتمالي جلوگیري کننــد. براي مثال 
هم اکنون در هر ســاعت تقریباً دو نفر بر اثر تصادف در کشور 
فوت مي کنند. این مقوله با خسارت هاي انساني فراوان همراه 
است. اگرچه در گذشته تعداد فوت شدگان بر اثر رانندگي در 
کشور ۳۲ هزار نفر در سال بود، اما هم اکنون این آمار به۱۷ هزار 
نفر کاهش  یافته است. هرچند معلولیت ها همچنان ادامه دارد. 
هم اکنون یک سوم افراد تحت حمایت سازمان هاي حمایتگر 
به دلیل معلولیت بر اثر تصادفات به عضویت این ســازمان ها 
درآمده اند. در برخي مواقع نیز افــراد در تصادفات چهار برابر 
میزان فوتي ها، مصدوم مي شــوند. تاکنون این مقوله از سوي 
مردم چندان موردتوجه قرار نگرفته است. شایان  ذکر است که 
بخش قابل توجهی از بروز این حوادث استرس ها و فشارهاي 
رواني است که مردم در طول روز با آن مواجه هستند، چون آن ها 
مدیریت خشم و مهارت مقابله با استرس  را ندارند. براي مثال 
در مراسم  عروسي  افراد به دلیل ناتواني در مدیریت هیجان  و 
استرس  با ایجاد کارناوال ها در افزایش حوادث رانندگي سهیم 
هستند. اگر افراد بتوانند به شکل مناسب با هیجان هاي خود 
مقابله کنند، بي شک میزان تصادفات نیز کاهش مي یابد. باید 
دانست که مهم ترین مســئله در ارتقاي فرهنگ رانندگي در 

کشور آموزش است.

مجازات جایگزین، نیازمند بسترسازی قانونی است

تخریبی که در جنگل های 
کشور طی سال ها رخ 

داد، اکوسیستم آن ها را با 
تغییر جدی روبه رو کرد تا 

جایی که به باور حافظان 
محیط زیست، »جنگل 

توان ترمیم خودش را از 
دست داده است«

آمارهای منابع رسمی 
نشان می دهد که از سال 
1۳۳۴ تا سال 1۳۸۶، هر 

سال به طور میانگین حدود 
سه هزار هکتار از حجم و 

گستره جنگل های شمال 
کاسته شده است و برخی 

مناطق شمال کشور به 
بیابان تبدیل  شده اند
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