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◾

ددستچين
ستچين

افزایش
ظرفیت پذیرش
دانشجوی
پزشکی قطعی
است

به گزارش مهر،
سعیدرضاعاملی،
دبیر شورای عالی
انقالبفرهنگی
گفت :رویکرد افزایش
ظرفیت رشتههای
پزشکی کام ً
ال قطعی و
در دستور کار شورای
عالی انقالب فرهنگی
است تا بتوانیم به
افزایش دستکم
 ۳هزار ظرفیت
جدید برای جذب
پزشک برسیم .اکنون
 ۳درصد داوطلبان
رشتههای پزشکی
جذب دانشگاه
میشوند در صورتی
که استعدادهای
باالی ما  ۱۰تا ۱۵
درصد متقاضیان
هستند.

جامعه

واکنش

تدریسبا
زبان اقوام
مختلفایرانی
درکتابهای
درسی
حسن ملکی ،رئیس
سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی
در واکنش به بررسی
تدریس ادبیات
زبانهای قومی و محلی
در مناطق مختلف
کشور توسط مجلس
شورای اسالمی به
باشگاه خبرنگاران
جوان گفت :براساس
اصل  15قانون اساسی
در تعلیم و تربیت
رسمی مجاز نیستیم
غیر از زبان پارسی ،زبان
سایر اقوام را آموزش
دهیم.
ادبیات اقوام را در
هر قومی آموزش
میدهیم و در سازمان
پژوهش در دروسی
مانند استانشناسی
و زبان و ادبیات فارسی
به معرفی زبانها
پرداختهایم البته به
هیچ وجه تکلیفی
نداریم برای آموزش
از این زبانها بهره
بگیریم.

◾جهان در تله سازندگان ویروس و واکسن کرونا
به گــزارش خانه ملت ،حسین میرزایی،
عــضــو کــمــیــســیــون فــرهــنــگــی و نــمــایــنــده
اصفهان در مجلس در توییتی نوشت:
به یاد میآورید رهبر معظم انقالب درخصوص شیوع
کــرونــا ،احتمال «حمله بیولوژیکی» بــودن را مطرح
کردند!؟ بدانید جهان در تله سازندگان ویروس و واکسن
کرونا قرار گرفته است .آیندگان قضاوت میکنند!

عضوعلیبی 
تاللهی
هیئتعلم

◾

◾سوءاستفاده ایرالینها و قطارها
به گزارش خانه ملت ،سیدمحسن دهنوی،
عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتی
نوشت :ایرالینها و قطارها به بهانه رعایت
دستورالعملهای بهداشتی قیمت بلیتها را افزایش
داده و پذیرایی را از خدمات حذف کرده بودند اما حاال با
وجود لغو محدودیتها ،همچنان گرانیهای سرسامآور
بیداد میکند .وزیر راه از حقوق مردم دفاع کند.

علی بیتاللهی ،مدیر بخش زلزله و خطرپذیری
و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی کشور میگوید :از نظر گستردگی
و میزان نرخ فرونشست زمین ،جزو چهار کشور
نخست دنیا هستیم؛ به طوری که از  609دشت

یمر
راه ،مسکن و شهکرزتحقیقات
س
ازی

 19ربیعالثانی 1443

 25نوامبر۲۰۲۱

شماره 9680

سال سی و چهارم

◾

◾

◾همه صندوقهای بازنشستگی ورشکستهاند
علی دهقان کیا ،رئیس کانون بازنشستگان
تأمین اجتماعی استان تهران به میزان گفت:
همه صـنــدوقهــای بازنشستگی در حال
حاضر دچار ورشکستگی شدهاند .یک نمونهاش صندوق
بیمه کشوری و لشکری است .همین امسال دولت حدود
100هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است.
مگر یک صندوق ورشکسته باید چگونه باشد؟

ایران ،وضعیت  400دشت بحرانی است .ضمن
آنکه در  209دشت دیگر نیز فرونشست زمین
در حال وقوع و در کالنشهرهای تهران ،مشهد،
اصفهان و کرمان نیز این پدیده رو به افزایش
است.

◾چرا آن دست را بوسیدم؟
به گزارش میزان ،عزتهللا ضرغامی ،وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
گفت :وقتی دست مرمتگر گنبد سلطانیه
را بوسیدم پرسیدند چرا این کار را انجام دادی؟ گفتم
او  ۵۰سال عمر خود را صرف مرمت آیات و روایت این
گنبد کرده و فداکاری کرده است .این دست برکت است
و من افتخار میکنم.

 125شهر بزرگ و متوسط کشور روی زونهای
فرونشستی در کشور قرار دارند و حدود
 25میلیون نفر از جمعیت ما در این منطقهها
زندگی میکنند که این مهم اهمیت پرداختن به
فرونشست زمین را بیش از پیش آشکار میکند.

با کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی ،ایران جزو چهارکشور نخست دنیا در نرخ فرونشست قرار گرفته است

اعظم طیرانی در چند
دهــه اخیر بــه دلیل مدیریت
ن ــادرس ــت مــنــابــع آب ــی فــشــار
بــســیــار زیـ ــادی بــه مــنــابــع آب
زیرزمینی وارد شده و این منابع
تخلیه شد هاند .تخلیه منابع
آ به ــای زیــرزمــیــنــی خشکسالی را در مناطق
مختلف کشور رقــم زده و موجب فرونشست
زمین شده است؛ فرونشستهایی که تهدیدی
جدی برای محیط زیست ،کشاورزی و در پی آن
امنیت غذایی محسوب میشود.

وقتی زمین آب میرود!

◾

◾اگر مدیریت نکنیم
احــد وظیفه ،رئــیــس مــرکــز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفتوگو
با ما اظهار میکند :در حال حاضر بیشتر مناطق
کشور دچــار خشکسالی شدید شــده و نباید
بیمحابا از آ بهــای زیرزمینی استفاده کنیم
چراکه مشکل فرونشست زمین در کشور بسیار
جــدی اســت و اگــر چنین شرایطی را مدیریت
نکنیم ،منابع آب زیرزمینی فــرصــت تجدید
حیات را از دست خواهند داد و هشدارهایی که
در خصوص فرونشست زمین داده میشود ،به
واقعیت تبدیل خواهد شد و میتواند سرزمین را
از شرایط زیستی خارج کند.

◾

◾تهدیدی جدی برای تخریب زیرساختها

رئیس گــروه تثبیت فرسایش ت ــود های و زمین
لغزش ســازمــان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
كشور نیز پــدیــده فرونشست زمین را یکی از
چالشهایی مـیدانــد کــه کمتر در کشور مــورد
توجه قرار میگیرد و میگوید :این پدیده از اوایل
دهه  80در کشور خود را نشان داد و با سنجشها
و اندازهگیریها مشخص شد سوءمدیریت منابع
آب زیرزمینی موجب کاهش سطح آب سفرههای
زیرزمینی شده و در بیش از نیمی از دشتهای
ایران این فرونشست اتفاق افتاده است.
بهمن اکبری با اشاره به اینکه فرونشست زمین
تــهــدیــدی ج ــدی ب ــرای تــخــریــب زیــرســاخـتهــا
مــحــســوب م ـیشــود ،ادامـ ــه م ـیدهــد :تخریب
ج ــادهه ــا ،ف ــرودگ ــاهه ــا ،ش ــری ــانه ــای حــیــاتــی،
سازههای مهندسی ،منازل مسکونی ،تخریب
آبخوانها و حتی زمینهای کشاورزی از جمله
پــیــامــدهــای فــرونــشــســت زمــیــن اس ــت ک ــه در
کالنشهرها بسیار مشهود اســت ،به طــوری که
این پدیده در مناطق  18 ،17و  19تهران و فرودگاه
بینالمللی اصفهان به وضوح مشاهده میشود،
همچنین در مناطق شمالی اصفهان بهویژه
شهر «دامــنــه» ایــن پــدیــده روی ساختما نها
تأثیرگذاشته است و نیروگاههای گازی کشور از
جمله نیروگاه گازی دشت فامنین استان همدان
را به طور جدی تهدید میکند .بنابراین با توجه
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اینکه عامل اصلی فرونشست ،افت سطح آبهای
زیرزمینی است میتوان با متوقف کردن برداشت
از ایــن آبهــا ،سطح آنهــا را به حالت نرمال اولیه
برگرداند؛اگربخواهیماین مهم رابه عنوان یک منطق
علمی در نظر بگیریم باید در همه شهرها بهویژه
شهرهایی نظیر مشهد ،تهران ،اصفهان ،کرمان و یزد
که از اولویت باالیی برخوردارند چاههای غیرقانونی و
بدون مجوز را شناسایی و پلمب کنیم که این مهم
باید در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد .همچنین
بــرداشــت غیرمجاز از چــاههــای مجاز را بــا نصب
کنتورهای هوشمند روی آنها کنترل کنیم.

◾

به اینکه کشور ما بسیار کمآب است باید مصرف
و ذخیره آب مدیریت شود ،اتفاقی که متأسفانه
در چند دهه اخیر نیفتاده و موجب خالی شدن
سفرههای آب زیرزمینی و فرونشست زمین
شده است.

◾

◾نرخ فرونشست زمین در هر سال
رئیس گــروه تثبیت فرسایش ت ــود های و زمین
لغزش ســازمــان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
كشور میانگین نرخ فرونشست زمین در کشور را
بیش از  14سانتیمتر عنوان میکند و میافزاید:
نرخ فرونشست در دشتهای خراسان رضوی
ح ــدود  25سانتیمتر در س ــال و در بــرخــی از
دشتهای کشور تا  30سانتیمتر در سال گزارش
شده است .ضمن آنکه بر اساس بررسیها در
برخی از دش ـتهــای کشور مثل دشــت مهیار
اصفهان ،متوسط اُفت سطح ایستابی* در یک
دوره 12ساله حدود 6مترمربع بوده که پهنهای
بــه وســعــت  158کیلومتر را دستخوش پدیده
فرونشست کرده ،البته این اندازهگیریها مربوط
به  10سال پیش است و قطعا ًاندازهگیریهای تازه
عدد و رقم باالتری را نشان میدهد.
اکبری با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب در
کشور ادامه میدهد :اکنون پروژههای آبخیزداری
و آبـ ــخـ ــوانداری بــه عــنــوان یــکــی از مهمترین
راهکارهای مقابله با فرونشست زمین در حال
اجراست اما ضرورت دارد این پروژهها در گستره

خانه و خانواده

و حجم بیشتری انجام شود که این مهم نیازمند
بودجه بیشتر است.

◾

◾یک فاجعه زیستمحیطی بزرگ

علی بیتاللهی ،مدیر بخش زلزله و خطرپذیری و
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی کشور نیز با اشاره به خطرهای حاصل
از فرونشست زمین میگوید :آسیبهایی که
فرونشست به سرزمین ما وارد میکند شامل
آسیبهای زیست محیطی ،کــشــاورزی و آبی
اســت زی ــرا بــر اثــر فرونشست زمــیــن الیـههــای
آبرفتی متراکم مـیشــود و بــه دلیل ایــن تراکم،
نفوذ آ به ــای سطحی بــه زیــر ِ زمین متوقف و
آبهــا در سطح زمین جــاری خواهد شد که در
این حالت مــواد مغذی آب نیز بر اثر روانابها
شسته و دشتهای حاصلخیز به بیابان تبدیل
میشود .همچنین در صــورت افزایش بارشها
نیز سفرههای آب زیرزمینی خاصیت جذب و
نگهداری آبهــای خود را از دست میدهند که
اگــر ایــن رونــد ادامــه یابد ،با سرزمینی خشک
و بیحاصل مــواجــه خواهیم شــد .عمد هترین
آســی ـبهــای ای ــن پــدیــده آســی ـبهــای زیست
محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کشاورزی است
که امنیت غذایی ما را تحت تأثیر قرار میدهد،
چرا که اکنون  65درصــد آبهــای مصرفی ما در
حوزههای کشاورزی و باغداری از طریق آبهای
زیرزمینی تأمین میشود و هنگامی که منابع

حوادث

آب زیرزمینی تمام شود با یک فاجعه زیست
محیطی بزرگ روبهرو خواهیم شد.

◾

◾تهدید امنیت غذایی

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مسکن و شهرسازی
کشور ادامه میدهد :عالوه بر تهدید امنیت غذایی
همه المانهایی که روی سطح زمین بنا شده اعم از
ساختمانها ،شریانهای حیاتی ،لولههای آب ،گاز و
نفت ،دکلهای برق ،جادهها ،ریلها و فرودگاهها در
اثر فرونشست زمین دچار ترک خوردگی ،آسیب،
گسیختگی و تخریب میشوند .به عنوان نمونه
مسیرهای خط آهن تهران به مشهد و خط انتقال
گاز در معرض زونهــای فرونشست متعددی قرار
دارند .همچنین در کالنشهر مشهد نیز فرونشست
در حال وقوع است که استمرار این پدیده موجب
شدهساختمانهایشهریدچارترکخوردگیشوند
چرا که خراسان رضــوی پرخطرترین استان دارای
زونهای فرونشست است و بیشترین سکونت بر
این زونها دارد و با توجه به اینکه ما جزو  10کشور
لرزهخیز دنیا هستیم حتی زلزلههای متوسط نیز
ممکن است موجب تخریب ساختمانهای روی این
مناطق شود.
به گفته ا یــن عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی کشور برعکس زلزله که
نمیتوان در پیشگیری از وقــوع آن نقش داشــت،
فرونشستزمینپدیدهایتدریجیاستکهمیتوان
با برنامهریزی و مدیریت ،آن را کنترل کرد .با توجه به

بهداشت و درمان

دادههای مرکز آمار ایران گزارش میدهد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور هشدار داد

امکانافزایشآمارگازگرفتگی
با مونوکسیدکربن


افزایشمواردابتال
بهآنفلوانزا درکشور

ب ــه گـ ـ ــزارش ایــســنــا ب ــر اس ـ ــاس آم ـ ــار مــنــتــشــرشــده از
ســوی مــرکــز آم ــار ای ــران در ســال  ۹۹تــعــداد  ۵۵۷ه ــزار و
 ۶۴۹رویـ ــداد ازدواج و  ۱۸۴ه ــزار و  ۶۵۴رویـ ــداد طــاق
رخ داده است.
بــــراســــاس ای ـ ــن گــــــــزارش ،از آمـ ـ ــار ازدواج و ط ــاق
س ـ ــال گ ــذش ــت ــه تـ ــعـ ــداد  ۱۲۸هـ ـ ــزار و  ۶۲۱رویـ ـ ــداد
ازدواج و  ۳۵هـ ــزار و  ۸۶۹رویـ ـ ــداد طـ ــاق م ــرب ــوط به
بهار  ۹۹است.
در این بین آمار ازدواج و طالق بهار سال جاری در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد در بهار سال
جــاری آمــار ازدواج با رشــد  ۲۳.۶درصــدی به  ۱۵۸هــزار و
 ۹۹۲رویداد و آمار طالق با رشد  ۱۶.۴درصدی به  ۴۱هزار و
 ۷۵۷رویداد رسیده است.

ســخــنــگــوی س ــازم ــان اورژانـ ـ ــس کــشــور گــفــت :اگ ــر رونــد
مسمومیت با مونوکسیدکربن از طریق آگاهسازی مردم
سیر نزولی نداشته باشد ،ممکن اســت با افــزایــش آمار
گازگرفتگی روبهرو شویم.
مجتبی خالدی به ایسنا گفت :سال گذشته حدود  ۹۶۰نفر
بر اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن جان خود را از دست
دادند .حاال نیز آمار نشان میدهد نسبت به سال گذشته
تعداد افراد بیشتری دچار مسمومیت شدند.
مهر سال گذشته  ۲۷نفر بر اثر مسمومیت با مونوکسید
کربن جان خود را از دست دادنــد اما اعالم شده این آمار
در مهر سال جاری  ۲۹نفر بوده است .از این رو آمار کمی
افزایش پیدا کرده؛ در حالی در مهرماه هنوز هوا سرد نشده
بود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
از افزایش مــوارد ابتال به آنفلوانزا در کشور خبر داد و به
ایسنا گفت :تاکنون بیش از  ۲۰۰مورد ثبت شده با تأیید
آزمایشگاهی به ما گزارش شده است.
محمد مهدی گویا افزود :البته در زمینه موارد آنفلوانزا هنوز
به حد آستانه هشدار نرسیدهایم ،اما به نظر میآید به زودی
به این حد میرسیم.
ما از همراهی این دو بیماری یعنی آنفلوانزا و کووید ۱۹نگرانی
داریم .ثابت شده اگر این دو بیماری همزمان در کسی رخ
دهد ،بیماری شدیدتر و مرگبارتر خواهد شد.
وی اف ــزود :توصیه ما ایــن اســت مــوارد پیشگیرانه مانند
شستن مــداوم دست ،حفظ فاصله فیزیکی ،استفاده از
ماسک و ...را رعایت کنند.

رشد  ۲۳درصدی ازدواج
و  ۱۶درصدی طالق در بهار

◾ 80درصد آب بخش کشاورزی هدر میرود
بیتاللهی ادامـ ــه م ـیدهــد :تغذیه مصنوعی
سفرههای زیرزمینی یکی دیگر از راهکارهای
مقابله با فرونشست زمین است بهطوری که در
برخی از ماهها و فصلهای سال که آب زراعی مورد
نیاز نیست میتوان بخشی از آبهــای ناشی از
بارندگی را به گودالهایی از پیش تعیین شده به
همین منظور هدایت کرد تا از طریق این گودالها
آب بهتدریج وارد سفرههای زیرزمینی و کسری
آب آنهــا جبران شــود .اما عــاوه بر این در حوزه
کشاورزی نیز باید محصوالت سازگار با کمآبی
را کاشت و از کشت محصوالت پرآب مثل برنج
خـ ــودداری کنیم .برمبنای قــانــون ،کشت برنج
در استانهایی به جز گیالن و مــازنــدران ممنوع
است اما اکنون در استانهای اصفهان ،فارس و
خوزستان نیز بخش قابل مالحظهای از اراضی
کشاورزی به کشت برنج اختصاص یافته و اگر
توجه کنیم در همین استانها ما با بحران آب و
فرونشست زمین مواجهیم.
همچنین بــایــد در ح ــوزه کــشــاورزی شیوههای
آبیاری نوین را توسعه دهیم .براساس بررسیهای
انجام شده اکنون  20درصــد از بخش کشاورزی
با استفاده از شیو ههای مــدرن و تحت فشار و
 80درص ــد بــا اســتــفــاده از روش سنتی آبــیــاری
انجام میشود که با جاری شدن آب در زمینهای
ک ــش ــاورزی ح ــدود  80درص ــد آن ه ــدر مـ ـیرود.
م ـیتــوان بــا انــجــام ای ــن روشهـ ــا از فرونشست
زمین پیشگیری کنیم امــا متأسفانه با آنکه از
س ــال  1378زن ــگ خــطــر فــرونــشــســت زمــیــن در
کشور بــه صــدا درآم ــده اق ــدام قابل مالحظهای
بــرای مقابله با آن و مدیریت مصرف آب انجام
نشده است .این مهم نیازمند تدوین و تصویب
مــقــررات ملی کــاهــش فرونشست زمــیــن است
تــا بــه عــنــوان یــک قــانــون و ضــابــطــه بــا اولــویــت
کالنشهرهای دارای پهنای فرونشست ابــاغ و
الزماالجرا شود.

* سطح ایستابی مکان هندسی نقاطی است که
در آنهــا آب زیرمینی تحت فشاری برابر با یک
اتمسفر (برابر فشار جو) است.

علم و فناوری

یک مسئول وزارت بهداشت مطرح کرد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

به گزارش تسنیم؛ رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای
اســامــی گفت :ام ــروز 6ه ــزار و  300شرکت دانشبنیان
داریــم .ایــن شرکتها در ســال گذشته  200هــزار میلیارد
تومان فــروش داشته و بــرای  400هــزار نفر ایجاد اشتغال
کردند .در ناحیه نوآوری شریف  250هکتار زمین وجود دارد
و  500شرکت دانشبنیان در آنجا فعالیت میکنند که امروز
این رقم افزایش یافته است .سال گذشته این  500شرکت
دانشبنیان بیش از  2هزار میلیارد تومان فروش داشته و
برای  3هزار نفر نیز ایجاد اشتغال کردهاند.
علیرضا منادی همچنین افــزود :ما سالهای سال قطب
علمی دنیا بودیم .مجله نیوساینتیست آمریکا بهتازگی
اعالم کرده ایران در  30سال اخیر به اندازه  300سال رشد
علمی کرده است.

رشدعلمیایراندر ۳۰سالاخیر
به اندازه ۳۰۰سال است

