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اجتماعی

آب در فراق مدیریت میسوزد
عضو کمیس��یون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی
گفت :مدیریت غرق آبی در عصر حاضر کار سنجیدهای در کشور
نیست زیرا جمعیت کشور ما نسبت به اوایل انقالب ۵/۲برابر رشد
داش��ته است.سید مصطفی میرس��لیم در گفتوگو با خانه ملت،
گفت :بر همین اساس باید امکانات و منابع آبی کشور را به گونهای
برنامهریزی و استفاده کنیم که نه تنها با کمبود آب مواجه نباشیم
بلکه ش��اهد تولید انواع انرژی باش��یم .وی ادامه داد :ما شیوهها و
روشهای درس��ت برای مصرف آب را از دس��ت دادهایم و بیشتر

قناتها و چاهها خش��ک ش��ده و از بین رفتهاند و با
حفر این چاههای عمیق سفرههای آبهای زیرزمینی
را تخیله کردهایم و منجر به ایجاد مشکالت بزرگ در
حوزه بیآبی در کش��ور شدهایم که حتی نمیتوانیم
برای تامین آذوقه و مواد غذایی جوابگو باشیم .عضو
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ،تاکید
کرد :در کشور منابع آبی به اندازه کافی داریم اما باید با برنامهریزی
درس��ت مانع از هدر رفت آب در کش��ور باشیم ،متاسفانه فرصت

س��وزی منابع از آب و ب��رق گرفته تا انرژیهای دیگر
در کشور بس��یار زیاد است که در سایه سوء مدیریت
همگی تبدیل به تهدید شده است .میر سلیم در مورد
خشک شدن تاالبها و دریاچهها گفت :به دلیل ایجاد
سد در باال دست دریاچهها منجر به ایجاد اختالل کلی
در محیط زیست شده است .اما بایستی تعادلی را برقرار کنیم و در
صورت کمبود آب از سدها استفاده کنیم.

عملکردسازی دولت در حوزه زیست محیطی؛

تاالبهاخشک،جنگلهادرآتشومحیطزیستدربحران

در حالیکه رئیس جمهور و معاونش در سازمان محیط زیست از رونق و
سالمتزیستمحیطیکشورسخنمیگوینداماسالهاستواژهبحران
به عملکرد محیط زیستی دولت سنجاق شده است.به گزارش آنا ،چندی
پیش رئیسجمهور در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان محیط
زیس��ت گفته بود که دولت یازدهم و دوازدهم بهحق دولت سالمت و
محیطزیست بوده است و هرکس سالمت امروز شرایط زیستمحیطی
را با  ۸سال گذشته مقایسه کند متوجه تغییرات خواهد شد! روحانی در
بخش دیگری از صحبتهایش به آبرس��انی به شرق کشور و مناطق
کویری و احیای تاالبها و دریاچه ارومیه هم اشاره کرده بود .در همین
مراس��م بود که عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست با تایید
صحبتهای مدیر باالدستیاش از عملکرد و حمایتهای رئیس جمهور
تشکر کرده و گفته بود در دولتهای یازدهم و دوازدهم هیچ پروژه ملی
بدون ارزیابی زیست محیطی در کشور آغاز نشده و صنایع آببر هم به
سواحل شمالی و جنوبی کشور هدایت شده است؛ همچنین تاکید کرد
که توس��عه کشت جنگلها و نهالکاری درختکاری در کشور مدیون
دولت تدبیر و امید بوده اس��ت .این صحبتها در حالی عنوان میشود
که بیش از ده روز از اعالم نارضایتی مردم خوزس��تان نسبت به شرایط
زیستمحیطی این استان میگذرد .طی این مدت در حالی اعتراضات
و نارضایتی عمومی مرتبط با مس��ائل زیستمحیطی در کشور رخ که
جرقه شروع این اعتراضات خشک شدن تاالب هورالعظیم و بیآبی مردم
خوزستان و مشکالت زیست محیطی متعدد از جمله تلف شدن دامهای
منطقه و ماهیان تاالب هور بود .کارشناسان معتقدند عملکرد دولت و به
طور اخص عملکرد منحیط زیستی دولت در فوران این اعتراضات نقش
داشت و نباید نمره قبولی به عملکرد دولت حداقل در این حوزه داد.
>بحرانآفرینانمهاربحرانمیکنند!

در همی��ن خصوص محمد درویش به عنوان یکی از منتقدین دولت
در حوزه محیط زیست در خصوص عملکرد دولت در موضوع محیط
زیست میگوید « در ابتدا باید گفت که یکی از اقدامات دولت تشکیل
ستاد احیای دریاچه ارومیه بود اما مشکل آنجاست که همان کسانی
که با تصمیمهایشان باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شدند اعضای
اصلی این ستاد بودند و تصور اینکه بحران آفرینان بتوانند مهار بحران
کنند شدنی نیست»

>هزینههای میلیاردی که صرف سازه شد

این کارشناس محیط زیست با عنوان این که بیش از یک میلیارد دالر
برای احیای دریاچه ارومیه هزینه ش��ده که خروجی آن سازهسازی
است میافزاید« :هیچ تغییری در الگوی کشت برای افزایش راندمان
در کش��اورزی و کاهش کشت و معرفی معیشتهای جایگزین برای
کمتر شدن وابستگی به منابع آب و خاک صورت نگرفته و همچنان
در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ش��اهد صادرات آب مجازی هستیم
و مدی��ران صنایع کش��اوزی با افتخ��ار از صادرات س��یب و انگور و
چغندرقندی صحبت میکنند که برای کشت آن منابع آبی مصرف
ط زیست در
میشود که با کمبودآب مواجه است» .این کنشگر محی 
م��ورد طرح انتقال آب مرند و دریاچه ارومی��ه از رودخانه زاب که دو
طرح ضد محیط زیس��تی هستند عنوان میکند «این خالف اخالق
محیط زیستی است که برای آبادانی یک منطقه جایی دیگر را تخریب
کنیم».درویش دلیل احیای مجدد دریاچه ارومیه در سالهای اخیر را
وقوع ترسالی عنوان میکند و میگوید «اگر دولت با شانس ترسالی
در ح��وزه آبخیز دریاچه ارومیه مواجه نبود امروز این دریاچه کامال
خشک شده بود».

>صدور مجوزهایی صوری

دروی�ش :کاش رئی�س جمهور میدانس�ت
بیش�ترین انتقادهای محیط زیس�تی در دوران
دوم ریاس�ت او بود .روحانی فقط ژست محیط
زیس�تی میگیرد و تمام محیط زیس�تیها را از
خودش و دولت تدبیرو امیدش ناامید کرد
حافظی :اقدامی که در خصوص جنگلها میتوان
کرد این است که مانع آتشسوزیهای زاگرس
شویم که روزهاست دارند میسوزند و هیچ
کسی اقدامیانجامنمیدهدوحتیرئیسسازمان
محیط زیست نه تنها نسبت به این امر بیتفاوت
است بلکه آتشسوزی جنگلها را امری طبیعی
میداند
>طر حهایضدمحیطزیستیعملکردیکه
        مورد تایید رئیس جمهور است

وی طرحهای انتق��ال آب که رئیس جمهور با عنوان بهبود عملکرد
محیط زیست از آن یاد کرد را ضد محیط زیست عنوان میکند و ادامه
میده��د« :وقتی رئیس جمهور ممکلت این موضوع را بیان میکند
نش��ان میدهد غلیرغم اینکه خود او هیچ درکی از محیط زیس��ت
ندارد مش��اورانش هم اطالعرس��انی نمیکنند ».این کنشگر محیط
زیست میگوید «کاش رئیس جمهور میدانست بیشترین انتقادهای
محیط زیستی در دوران دوم ریاست او بود .روحانی فقط ژست محیط
زیستی میگیرد و تمام محیط زیستیها را از خودش و دولت تدبیرو
امیدش ناامید کرد».

>شخصیتمنفورمحیطزیست

درویش به حمایت رئیس جمهور در خصوص انتقال آب دریای خزر
به سمنان اش��اره میکند و میافزاید« :این طرح به شدت به محیط
زیست آسیب میزند و نشان میدهد این فرد با حمایت از این طرح
و انتخاب کالنتری که از نظر کارشناس��ان محیط زیست منفورترین
مدیر این حوزه بوده اس��ت نمیتواند خودش را حامی محیط معرفی
کند».ام��ا نقض حرفهای رئیس جمهور وکالنتری معاونش درمورد
محیط زیس��ت به اینجا ختم نمیشود و اعتراض کارشناسان محیط
زیست را همچنان به دنبال دارد.کرامت حافظی فعال محیط زیست
دیگری است که اعتقاد دارد صحبتهای عیسی کالنتری خالف آن
چیزی است ما شاهدش بودیم.

این فعال محیط زیست هم با انتقاد از صحبتهای کالنتری در مورد
اینکه هیچ پروژه عمرانی بدون پیوست محیط زیستی انجام نشده است
میگوید «پیوس��ت محیط زیست با مجوزهای صوری که برای انجام
پروژهها داده میشود تفاوت دارد».وی ضمن این عنوان که هیچ پروژه
آببر مثل سرامیکسازی و کاشیسازی و فوالد که بزرگترین صنایع
آببر خاورمیانه است به مناطق جنوبی انتقال داده نشده است میگوید
«این صنایع همچنان در فالت مرکزی کش��ور ق��رار دارند و با آبهای
انتقالی کارون توسعه هم یافتهاند».این فعال محیط زیست با اشاره به
اینکه در انتهای دولت یکسری مجوز استخراج معدن صادر شده است،
میگوید نداشتن تعهد و اولویت قرار گرفتن منافع دلیل صدور چنین
مجوزهایی است که محیط زیست را نابود میکند».
>با کاشت چند درخت جنگل سبز نمیشود

حافظی در مورد توسعه جنگلها که به گفته کالنتری از اقدامات مهم
در مدیریت او بوده است ،تصریح میکند «جنگلهای کشور هیرکانی
و رودخانهای بوده و بخش��ی هم جنگلهای زاگرس اس��ت و جنگل
دیگری نداریم .اینکه رئیس س��ازمان محیط زیست تصور میکند با
 ۴تا درختکاری و نهالکاری در کش��ورجنگل سبز میشود اشتباه
اس��ت ».وی در مورد درختان غیربومی مهاجم که در برخی مناطق
خوزستان با هزینههای میلیاردی برای کاهش زیرگردها کاشته شد
میگوید« :اصال شنهای آن مناطق خوزستان حالت گردوغبار نداشت
که با کاشت درخت بخواهند مانع ایجاد کنند .تمامی این درختان در
حاضر خشک شدهاند و کاربردی هم نداشتند .اقدامی که در خصوص
جنگلها میتوان کرد این است که مانع آتشسوزیهای زاگرس شویم
که روزهاس��ت دارند میسوزند و هیچ کسی اقدامیانجام نمیدهد و
حتی رئیس سازمان محیط زیست نه تنها نسبت به این امر بیتفاوت
است بلکه آتشسوزی جنگلها را امری طبیعی میداند».حافظی با
بیان این که دوسال است به دلیل بارش در خوزستان شاهد ریزگردها
نبودیم و مسئوالن محیط زیس��ت این را جز عملکردهای خودشان
میدانند اظهار میکند« :البته با خشکی تاالب هور که د رحال حاضر
اندک آبی به دلیل باز ش��دن ش��دها دارد مجدد با مشکل ریزگردها
روبهرو خواهیم شد».

>از سیاهنمایی برای زومهسازی تا واقعیت

آنچه از نظرات فعاالن محیط زیس��ت برداش��ت میشود حرفهایی
اس��ت که با گفتههای اخیر رئیس جمهوری و رئیس محیط زیست
تناقض داشت .دیدن صحنههایی از جنگلهای سوخته ،فرونشستها،
خش��کیتاالبها و رودخانهها ،آلودگیهوا و این روزها تشنگی مردم
جنوب کشور و به دنبال آن آشفتگی در برخی شهرها ،هراس از فرداها
و ادامه زیس��تن با چنین بحرانهایی که هر روز هم بیش��تر میشود
دله��رهای را در وجودم��ان ایجاد میکند.آنچه ب��ر چنین زخمهای
عمیقی نمک میشود سیاهنماییهای مسئوالنی است از اعتماد مردم
سوءاس��تفاده کرده و از کارهای ناکرده خ��ود گزارش عملکرد داده و
شعار سالمت محیط زیست سر میدهند که «شعار» بهترین کلمهای
است که بر باورهای خیالی آنان میتوان نهاد.و کالم آخر اینکه مردم
این سرزمین ناآگاه نیستند و میدانند کسانی صحبت از تدبیر و امید
کردند که خود روزنههای امید برای زیستن را از مردم گرفتند و این
بیتدبیریها ،بیمسئولیتیها و بیکفایتیهای دولتمردان است که بر
حافظ ه تاریخ کشور ماندگار است!

یک عضو شورای عالی استانها در سیستان و بلوچستان:

وزیر آموزش و پرورش:

ریزگردهایجنوبسیستانوبلوچستانخطرناکاست

وضع ما در کیفیت آموزشی خوب نیست

درست در روزهایی که بهدلیل وضعیت بحرانی کرونا در جنوب شرق کشور نفسها به شماره افتاده است،
ریزگردها ،میهمان ناخواندهای که همیشه سودای سفر را در سر خود میپروراند .این روزها نفس مردم این
خطه را تنگ کرده است .البته این معضل محیط زیستی در تمامی دوران مردم این خطه را با نامالیمات
همراه میکند و هنوز عزم جدی برای مهارشان مشاهده نمیشود.شه بخش گرگیج ،عضو شورای عالی استان
در سیستان و بلوچستان درباره وضعیت ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان به برنا گفت :سیستان و
بلوچستان از موقعیت خشکی برخوردار است .این استان از یک سو محصور به دریا و خشکی و از شمال استان
به دریاچه هامون است که با خشک شدن آن شاهد حضور ریزگردهای شدید هستیم .او افزود :بروز ریزگردها
به دلیل عدم پرداخت حقآبه از سوی کشور افغانستان است .بر اساس تصمیمگیری ،دولت افغانستان در
رهاسازی آب امتناع میکند .این مقوله بر شدت ریزگردها افزوده شده است .این عضو شورای عالی استانها
در سیستان و بلوچستان گفت :نوع ریزگردها در جنوب استان خطرناکتر است و قدرت چسبندگی ریزگردها
در قسمت جنوبی بیشتر است و حالت ماسه داشته و برای مردم این محدوده آسیب جدی به دنبال دارد.
گرگیج ادامه داد :عدم بارندگی و عدم پوش��ش بارندگی مناس��ب بر شدت ریزگردها افزوده است.این عضو
شورای عالی استانها در سیستان و بلوچستان تصریح کرد :محل ریزگردها از سمت دریا و بیابانها به حوزه
دریا و سمت شمالی در حال حرکت است .طی سالهای اخیر به دلیل عدم بارندگی پوشش جنگلی از بین
رفته و میتوان در این باره اقدامات مناسب انجام داد .در قسمت جنوبی استان سیستان و بلوچستان در حوالی
کنارک و دشتیاری محل باید حقآبه آن پرداخت شود .او تاکید کرد :باید ساالنه  40تا  50میلیون لیتر آب
رهاسازی شده و این منطقه پر از درختچه شود .وقتی درخت و درختچه در دشت به شکل وسیع رشد کند
جلوی بروز ریزگردها گرفته میشود .از سوی دیگر ساالنه یک یا دو بار بارندگی را شاهد هستیم.

وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه فشار بیحد و حصری برای انحراف رتبهبندی از مسیر خودش وجود دارد
گفت :مهمترین هدف رتبه بندی ،ارتقای صالحیتهاست که چگونگی اندازهگیری این صالحیتها پاشنه
آشیل رتبهبندی بوده و ورود به آن پرمخاطره است .در حال کار بر روی چگونگی سنجش این صالحیتها
هستیم .به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی گفت :باید یک چرخش اساسی و انتقال به مفهوم تربیت
اتفاق بیفتد و شاخص این است که به جای انتقال اطالعات ،افراد را تربیت کنیم .باید این مطالبه همواره از
سازمان پژوهش ادامه داشته باشد .اگر این مهم انجام نشود ،سند تحول محقق نخواهد شد .باید برای امسال
و سالهای آینده حرف برای گفتن داشته باشیم .به ویژه برای امسال باید حتماً راهگشا باشیم و به عنوان مثال
روی یک مفهوم تربیتی در هر دوره تحصیلی کار کنیم و هر چه الزم است انجام دهیم تا بتوانیم وارد این وادی
شویم .وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه حوزه سوم ارزشیابی است گفت :ارزشیابی قطب نمای نظام تعلیم
و تربیت است .حوزه چهارم سالمت جسمانی و روانی است و هیچ کس به اندازه آموزش و پرروش نمیتواند
در این عرصه نقش آفرینی کند .امسال طرح کوچ را اجرا کردیم که بسیار مهم بود و باید ادامه یابد.وی افزود:
عدالت را امر فراموش شدهای میدانم .در سندتحول هم عدالت امر فراموش شدهای است و بسیار کوتاه به آن
پرداخته شده است .ما مسئول تمام فرزندان این سرزمین هستیم .اگر نتوانیم به اینها توجه کنیم مرتکب گناه
شدهایم .فاصلهها ،خیلی عمیق و موضوع ،بسیار تلخ است .خیلی راحت با این موضوعات زندگی میکنیم و
دردمان نمیآید .حل بخشی از مشکالت منابع نمیخواهد ،بلکه دلسوزی مدیریتی نیاز دارد.حاجی میرزایی با
تأکید بر اینکه مدارس باید ازلحاظ کیفیت ارتقا پیدا کنند گفت :ارتقای این کیفیت مستلزم آن است که ابتدا
این کیفیت اندازهگیری شود .وضع ما در ترک تحصیل ،افت تحصیلی ،کیفیت آموزشی خوب نیست و مسیر
آموزشی برابر ،بعد از  ۴۲سال هنوز در حد حرف در نظام تعلیم و تربیت باقی مانده است.

انتظارات مدیریت شهری آینده تهران از دولت چیست؟

چهارسالآیندهازنگاهبسیاریازکارشناسانحوزهشهریمیتواندبرایشهر
تهرانحساسوروبهرشدباشد،یکیازمسائلیکهمیتوانددرزمینهپیشبرد
اهداف مدیریت شهری تهران در دوره ششم نقش اساسی را ایفا کند ،مسئله
همکاری دولت و مجلس شورای اسالمی با شهرداری و شورای شهر تهران
است ،موضوعی که در چند سال اخیر شهروندان تهرانی را از نظر هماهنگی
اذیت کرده است ،در چهار سال اخیر شورای شهر تهران با توجه به اینکه با
دولتهمسوبودنتوانستانتظاراتشهروندانرابرآوردهکند؛برایمثالیکیاز
موضوعاتیکهمدیریتشهریتهرانازدولتگالیهداشتبحثحملونقل
داخلی و تامین آن بود که دولت در این زمینه کم کاری کرد.
>لزومهمکاریمجلسوشورایشهر

حاالبرخیازنمایندگانمجلسخواستارهمکاریبامدیریتشهریششم
تهران و شهردار آینده هستند ،در همین زمینه اقبال شاکری نماینده مردم
توگو با میزان در مورد تعامل
تهران در مجلس ش��ورای اسالمی در گف 
مجلس شورای اسالمی با شورای شهر آینده اظهار کرد :شوراهای اسالمی
شهرها به عنوان یک پارلمان نقش اساسی در زندگی مردم و شهروندان
دارد؛ همه شهرها نیازمند یک حمل و نقل پاک و قابل دسترسی هستند
که مجلس ش��ورای اسالمی میتواند به همراه دولت مدیریت شهری را
در ای��ن زمینه ی��اری کند .وی افزود :ای��ن دوره دولت کمک چندانی به
مدیریت شهری نکرد که این موضوع میتواند به سالمت و محیط زیست

تاثیرگذار باشد .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
ساماندهی ساخت و ساز شهری مسئله بعدی است که باید مورد توجه قرار
بگیرد که باید از اولویتهای مدیریت شهری و دولت باشد که به همکاری
متقابل نیازمند است .شاکری ادامه داد :کسب و کارهای خرد شهری نیز
از اولویت سومی است که میتواند موتور محرک کسب و کارهای بزرگ
باشند ،موضوعی که میتواند با همکاری مدیریت شهری آینده هر شهری
تاثیرگذارباشد.
>انتظاراتمدیریتشهریآیندهتهرانازدولتچیست؟

سیدجعفر تش��کری هاشمی منتخب مردم در شش��مین دوره شورای
اسالمی شهر تهران در مورد تعامل مدیریت شهری آینده با دولت منتخب
اظهار کرد :با توجه به هماهنگی و وفاقی که در دولت و مجلس شورای
اسالمی وجود دارد به طور کلی حل مسائل شهر تهران نسبت به سالهای
گذشته بهتر خواهد شد .وی افزود :متاسفانه شهر تهران از نظر امکانات از
سوی دولت تحریم شده بود ،اما این ظرفیت وجود دارد در دولت جدید
و مجلس انقالبی نگاه خوبی به ش��هر تهران شود و منتخبین مردم نیز
درش��ورای اسالمی شهر تهران نیز تمام تالش خود را میکنند تا تعامل
خوبی بین مدیریت ش��هری تهران ،دولت و مجلس ش��ورای اسالمی بر
قرار شود .ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران در مورد اولویتهای
مدیریت شهری تهران در زمینه تعامل با مجلس شورای اسالمی و دولت

آیندهاظهارکرد:مهمتریناولویتمدیریتشهریتهرانقانوندرآمدپایدار
در مجلس است؛ همچنین بحث توجه به حمل و نقل درون شهری در
تهران از نکاتی است که پیگیری خواهیم کرد و همچنین تالش خواهیم
کرد شهردارتهران در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشند و مسائل
شهر تهران را از نزدیک با دولت دنبال کنند.
>مجلسبهدنبالریلگذاریمناسببرایمدیرانشهریاست

علی حدادی عضو مجلس ش��ورای اسالمی در همکاری مجلس شورای
اسالمی مدیریت آینده شهرها اظهارکرد :برای تاثیرگذاری بهتر مدیریت
شهریطرحجامعمدیریتشهریدرمجلسشورایاسالمیموردبررسی
قرار گرفت که در زمینه تاثیرگذاری پیش��بینیهایی شد؛ لذا در راستای
خدماترسانی در مجموعه مدیریت ش��هری و توانمندسازی شوراهای
اسالمی ش��هر و روستا طرح جامع مدیرت ش��هری تاثیرگذاری باالیی
دارد .وی افزود :در این طرح تالش میشود دستگاههای خدمات رسان با
مدیریتشهریهمکاریمستقیمیداشتهباشندتابتوانندخدماتخوبی
را به شهروندان ارائه دهند که حرکت رو به جلویی برای مدیران شهری
است .عضو مجلس شورای اسالمی بیان کرد :در اصالح انتخابات شوراها
و روس��تا تصویباتی داشتیم که قرار است به عنوان مجموعهای از سوی
مجلس به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد که
بتواند آس��یب شناسی مناسبی در این زمینه صورت بگیرد که خروجی
بهتریداشتهباشند.حدادیگفت:مجلسشورایاسالمیبهدنبالانسجام
و وحدت و ریلگذاری مناسب برای شوراهای اسالمی شهر و روستاها است.
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گزارش

دیده نشدن کارگران
در تاریکی تونلها

سخت وزیانآور بودن کار در معدن و حوادث
غیرقابل پیشبینی مشکالتی را برای کارگران
به وج��ودآورده که باید اقدام��ات مراقبتی و
حمایتی الزم به عمل آید .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران ،وضعیت س�لامت کارگران تا حد
زی��ادی متاثر از ش��رایط کاری و نوع ش��غل
آنان اس��ت و کار در معادن از جمله مش��اغل
تهدیدکنن��ده س�لامتی کارگران محس��وب
میش��ود ،این در حالی است که معموالً وقتی
میخواهند از س��ختیهای یک شغل بگویند
آن را بعد از کار در معدن بیان میکنند یعنی
انگار هم��ه پذیرفتهاند ک��ه کار در معدن در
میان مشاغل مختلف ،از همه سختتر است و
کارکنان معدن هم به دلیل عوامل زیانآور این
شغل با خطرات زیادی مواجه هستند .صنعت
مع��دن در اغلب کش��ورها باالترین نرخ مرگ
و میر را به خود اختصاص داده اس��ت .آسیب
دیدن یا کشته ش��دن در مراحل مختلف کار
در معدن ،گازها ،گرد و غبارها ،مواد شیمیایی،
صدا ،گرما و چیزهای��ی از این قبیل میتواند
موج��ب بیماریهای مزم��ن و گاهی حوادث
کشنده ناگهانی شود ،البته در دهه اخیر ،ظهور و
توسعه ماشین آالت و تکنولوژی کار در معادن،
تجهیزات ،فرآیندها و نیز آموزش کارکنان در
موضوع ایمنی و بهداشت در محیط کار توسعه
پیدا کرده است ،اما در کشور ما رشد چشمگیری
نداشته اس��ت.معادن در دوران شیوع کرونا به
شکل ویژهای دچار مشکالت شدهاند .محیط
خاص و آس��یبپذیر معدن شرایطی را فراهم
کرده که معادن ،محل مناس��بی برای پخش
و انتقال ویروس ش��وند .نبود تهویه مناس��ب
در تونلها و وس��ایل ایمنی نی��ز خطرات کار
در معدن را برای کارگران بیش��تر کرده است.
علی مظفری ،دبیر شورایعالی حفاظت فنی
و مدیرکل بازرسی کار نیز بیشترین معضالت
در ب��اب حوادث ناش��ی از کار معادن را که به
روش س��نتی و قدیمی اس��تخراج میشوند،
میداند.مظفری ادامه میدهد که این فرآیند
از مخاطرات بسیاری برخوردار بوده و به دلیل
ضعف کارفرمایان در به روزرس��انی تجهیزات،
محدودیتها و ش��رایط اقتص��ادی همچنان
به عنوان یکی از نقاط آس��یب پذیر در حوزه
حوادث مطرح اس��ت.به گفته مظفری حدود
 ۷۰درصد حوادث ناش��ی از کار منجر به فوت
در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ
است که به اصالح ساختارهای سنتی استخراج
به روشهای مدرن و مکانیزه نیاز است و باید از
طریق سرمایهگذاری و به روزرسانی روشهای
استخراج این مشکالت مرتفع شوند.حمیدرضا
س��یفی دبیرکل کانون کارفرمایان و نماینده
کارفرمایان در ش��ورای عال��ی کار نیز درباره
آم��ار و حوادث ناش��ی از کار در معدن ،اظهار
کرد :آمار ارائه ش��ده اشتباه است و تا آنجایی
ک��ه خبر دارم حوادث ناش��ی از کار مربوط به
حوزه ساخت و ساز ساختمانی است.دبیرکل
کانون کارفرمایان با اشاره به اینکه آمار حوادث
ناش��ی از کار در معدن زیاد نیست ،ادامه داد:
در حوزه ایمنی لباس و به کارگیری ابزارآالت
کارفرمان هزینه نمیکنند یعنی کارفرماها در
ارائه قیمتها در مناقصهها هزینه ایمنی را در
نظر نمیگیرن��د ،چرا که آن را جزو حاش��یه
کار میدانند.هادی همچنی��ن ابوی ،دبیرکل
کان��ون عال��ی انجمنهای صنف��ی کارگران،
درباره حوادث ناش��ی از کار مربوط به معادن،
اظهار کرد :ش��رایط کار در معدن و اکتشافات
مربوط به آن قابل پیشبینی نیست و نمیتوان
سازوکار مشخصی را در ارتباط با کاهش سوانح
و حوادث ناش��ی از آن مشخص کرد.دبیرکل
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه
داد :تنها راه جلوگیری از حوادث ایمنس��ازی
محی��طکار ،تهیه لباس و اب��زارآالت مدرن و
استمرار در نظارت بر نحوه انجام کار در معادن
اس��ت .گاها در معادن از اب��زارآالت قدیمی و
لباسهای غیر اس��تاندارد اس��تفاده میشود
و اگر کاله ،لباس س��بک و کفش ایمن برای
کارگر در نظر گرفته شود میتوان از بسیاری از
حوادث ناشی از کار در معدن جلوگیری کرد.
وی افزود :متاس��فانه در بحث افزایش افزوده
معادن ،کارفرمایان و بهره برداران معادن خیلی
خواستار هزینه کردن در بخش ایمنسازی و
تهیه لباسهای ایمن برای کارگران نیس��تند
و نظارت��ی هم در این ب��اره صورت نمیگیرد.
وی تصری��ح کرد :نظارت بر این روند بر عهده
بازرس��ین وزارت تعاون است که باید استمرار
الزم در بحث نظارت بر ایمنی را داشته باشند.
در گذش��ته ابالغیهای صورت گرفت مبنی بر
حضور افس��ران ایمنی در مشاغل سخت که
ط��رح آن ابط��ال و اجرایی نش��د.ابوی گفت:
بای��د در بحث بکارگیری کارگ��ران در معادن
سازوکارهای الزم در نظر گرفته شود .این امر
مهم است تا کارگرانی که در معادن و مشاغل
سخت بکارگیری میش��وند آموزشهای الزم
را طی کنن��د ،چرا که کار در معدن و حوادث
ناش��ی از آن غیرقابل پیشبینی است و برای
جلوگیری از آسیب و مرگ کارگران باید مانند
مس��ئولهای ایمنی هر واحد کاری دورههای
ام��داد و نجات ،برخورد با ح��وادث داخل کار
در مع��دن و ...را بگذرانند.س��خت و زی��انآور
بودن کار را کارگران ش��اغل در معادن بعد از
مدتی کارکردن لمس میکنن��د و باتوجه به
آزمایشه��ا و مطالعههای پژوهش��ی صورت
گرفته میانگین نمره کیفیت زندگی کارگران
مع��دن در همه ابعاد در مقایس��ه با میانگین
جامعه سالم ایرانی کمتر است .به نظر میرسد
به منظور بهبود کیفیت زندگی کارگران معدن
به ویژه کارگرانی که س��ابقه بیش��تری دارند،
بایس��تی اقدامات مراقبتی و حمایتی الزم به
عمل آید.

شماره 6075
جامعه
یک مشاور خانواده تشریح کرد

اخبارغیرکارشناسی
تهدیدی برای سالمت جامعه

با ش��یوع و گس��ترش ویروس کرونا و به دنبال
آن تغییر س��بک زندگ��ی ،اع�لام نارضایتی و
خس��تگی و کس��لی از وضع موج��ود جمالتی
هستند که به کرات شنیدهایم اما آیا همه اینها
نش��انه انزواطلبی و از عالئم افس��ردگی است؟
به گ��زارش آنا ،از آنجا که انس��ان به طور ذاتی
تعام�لات اجتماع��ی را دوس��ت دارد و میل به
دیده شدن و دیدن دارد؛ قرار گرفتن در شرایط
محدودیته��ای کرونای��ی و دوری از جامعه و
کاهش ارتباطات اثرات سوئی را برای او رقم زده
اس��ت .در همین خصوص طیبه حاجیمحمد
یزدی مش��اور خانواده با اش��اره به اینکه یکی
از پیامدهای کرونا افس��ردگی است گفت :فشار
ناشی از خود بیماری کرونا ،سوگ از دست دادن
عزیزان ،کاهش ارتباطات ،فشارهای اقتصادی و
برهمخ��وردن نظم زندگی از عواملی اس��ت که
منجر به شیوع بیماری افسردگی در جامعه شده
است .وی با بیان اینکه متاسفانه عدهای از افراد
اخبار نادرست و غیرکارشناسی و غیر موثق را در
شبکههای اجتماعی بازنشر میکنند گفت :این
امر موجب گس��ترش یاس و ناامیدی در جامعه
میشود.

بهداشت و درمان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سیاستهایمنفعالنه
موجششمکرونارابههمراهدارد

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس
شورای اسالمی گفت :سیاستهای منفعالنه در
مبارزه با کرون��ا نتیجهای جزو بیتوجهی مردم
به پروتکلهای بهداشتی را نداشته و گاهی این
رفتارهای نادرست فشار بر معیشت قشر ضعیف
را به دنبال داش��ت.محمد علی محسنی بندپی
در گفتگو با خانه ملت گفت :حدود دو س��ال از
اپیدم��ی ویروس کرونا میگذارد ،ویروس��ی که
تاکنون چهرههای متفاوتی از خود نش��ان داده
اس��ت ،در این فاصله زمانی خس��ارات مادی و
جانی جبران ناپذیری از خود به جای گذاش��ته
اس��ت .وی ادامه داد :طی دو س��ال اخیر بارها
با اجرای س��ختگیرانه پروتکلهای بهداش��تی
شاهد فروکش ش��دن ویروس کرونا بودیم و با
بیتوجهی باز نظارگر ش��دتگیری موج پنجم
بیماری در کش��ور هس��تیم که متاسفانه اگر با
همین سیاستهای منفعالنه پیش برویم موجب
شیوع موج ششم بیماری در کشور خواهیم بود.

گردشگری
کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و گردشگری:

توسعهمناسباتگردشگری
باکشورهایمنطقهضروریاست

محمد ثاب��ت اقلیدی کارش��ناس ارش��د حوزه
اقتصاد و گردشگری گفت :من معتقدم بیشترین
تاثیرپذیری و بیشترین میزان حضور گردشگران
م��ا از کش��ورهای منطق��ه و به طور مش��خص
کشورهای ش��یعه نشین اس��ت که قرابتهای
فرهنگ��ی و مذهبی زی��ادی با م��ا دارند.محمد
ثابت اقلیدی مدیرکل پیش��ین نظارت و ارزیابی
خدمات گردش��گری درباره ضرورتهای مرتبط
با رویکرده��ای آتی مدیریتی در ح��وزه میراث
فرهنگی و گردشگری به میزان گفت :من بر این
اعتقاد هستم که یکی از مولفههای اصلی در تحقق
اقتصاد مقاومتی به مقوله گردشگری بر میگردد.
بدون ش��ک تاثیراتی که این صنعت پرس��ود و
ثروت آفرین برای اقشار مختلف جامعه میتواند
به همراه داشته باشد میتواند برای اولویت کاری
دولت جدید که همان پرداختن به مسئله اقتصاد
و معیش��ت مردم اس��ت به عنوان یک مکمل و
یاری رسان عمل کند .وی افزود :برخالف چنین
تصورات��ی من معتقدم بیش��ترین تاثیرپذیری و
بیشترین میزان حضور گردشگران ما از کشورهای
منطقه و به طور مشخص کشورهای شیعه نشین
است که قرابتهای فرهنگی و مذهبی زیادی با ما
دارند .توسعه مناسبات در حوزه گردشگری با این
کشورها موضوعی است که باید در بعد عملیاتی
به آن پرداخته شود.

محیط زیست
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

نشستزمینباعثخسارتهای

جدی به کشور میشود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت :در
ایران تقریباً بدون استثنا تمام آبخوانها بیش از
 ۱۵س��انت در سال نشست زمین دارد ،نشست
زمین در جنوب تهران به  ۳۷سانت رسیده است،
همچنی��ن در اطراف مش��هد و اطراف حرم هم
تقریباً به  ۲۰سانت در سال رسیده که این عدد
وحشتناک است .مسعود تجریشی در گفتو گو
ی در خوزستان و
با ایلنا ،با اش��اره به خشکسال 
احتمال این خطر برای دیگر استانهای کشور،
بی��ان کرد :با توجه به اینکه اقلیم و آب و هوای
کشور ما خشک است ،مردم در طول تاریخ یاد
گرفته بودند که با این کم آبی و شرایط اقلیمی
در طول این سالیان زندگی کنند ،قنات ساختیم
و از آن برای تعادل بخش��ی به شرایط استفاده
کردیم ،طبق ش��رایط قنات متوجه میش��دیم
امسال ش��رایط خشکس��الی خواهیم داشت یا
ن��ه ،بنابراین زندگی را مدیری��ت میکردیم ،اما
متاسفانه در طول این سالها تنظیمگری ما از
دست رفته اس��ت .وی گفت:تصور اینکه سالی
 ۲۰س��انت همه چیز به س��مت پایین میرود
و وقت��ی در بعض��ی از مناطق اینه��ا نامتقارن
به س��مت پایین برود مثل خط��وط مترو ،گاز،
جادهه��ا و ریل راه آهن میتواند خس��ارتهای
بسیار زیادی را به زیرساختهای کشور بزند.

