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میزان موالید طی سالهای اخیر چقدر کاهش پیدا کرده است؟

کریمی گفت :میزان موالید در هفت ماهه نخست سال  ۹۹نسبت به
سال  ۹۸نزدیک  ۶درصد کاهش پیدا کرده و در تمامی استانها این
کاهش مشاهده میشود.اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی
و توس��عه اجتماعی جوانان در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران درباره
علل کاهش موالید گفت :البته در علت شناسی وضعیت فعلی در
موالید عوامل بس��یار زیادی غیر از ش��یوع ویروس کرونا و مسائل
اقتصادی نیز دخیل میباش��د .وی بیان کرد :از جمله این مسائل
میتوان به مس��ائل فرهنگی اجتماعی و تغییر نگرشهای موجود

در والدی��ن جوان اش��اره کرد به نوعی که متاس��فانه
حتی در بس��یاری از زوجین جوان مشاهده میگردد
فرزن��دآوری به عنوان اولویت زندگی آنان ش��ناخته
نمیشود؛ و حاضر به پذیرش مسئولیت خطیر نقش
مادری و پدری نیس��تند .کریمی تصریح کرد :میزان
موالید در هفت ماهه نخست سال  ۹۹نسبت به هفت ماهه نخست
س��ال  ۹۸نزدیک  ۶درصد کاهش پیدا کرده و در تمامی استانها
این کاهش مش��اهده میشود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه

اجتماعی
اجتماعی جوانان در ادامه بیان کرد :بیشترین کاهش
موالید در اس��تانهای البرز با منف��ی  ۱۴درصد ،قم با
منفی  ۹و نیم درصد ،مازندران با منفی  ۹و دو درصد
بوده اس��ت و غیر از استان سیستان و بلوچستان که با
افزایش موالید تقریباً سه درصدی مواجه بوده؛ کمترین
درصد تغییرات در این بازه زمانی مربوط به آذربایجان غربی با منفی
 ،۲کرمانشاه با منفی سه و هشت درصد و کردستان با منفی چهار
و یک درصد بوده است.

پدر علم کویر شناسی ایران:

تهران و کرج تا  ۵۰سال آینده خشک میشوند

ای��ران از نظر جغرافیایی یک کش��ور خش��ک و کم آب اس��ت و در
سالهای اخیردرگیر خشکسالی شده است ،بعضی از این خشکسالیها
ریش��ه در تغییر اقلیم و گرم ش��دن کره زمین دارد .اما فقط عوامل
طبیعی را نمیتوان دلیل خشک سالیها دانست بلکه عوامل طبیعی
هم در خشکیهای ایران دخیل بوده اند ،مدیریت غلط منابع آبی یا
عوامل انسانی مانند صنعتی کردن شهرها یا کشاورزی به هر قیمتی
کش��ور را در شیب تند خشک س��الی قرار داده است.پرویز کردوانی
پدرکویرشناسی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران ،در مورد علت
اصلی ش��رایط فعلی کشور گفت:علت اصلی را گرم شدن کره زمین
میدانم که این گرما از زمان آغاز به کار صنایع ش��روع ش��ده اس��ت.
کردوانی گفت :تغییر اقلیم یا گرم ش��دن کره زمی��ن در دوران اول
تا س��وم اتفاق میافتد ،اگر در نقطهای بارندگی شود در نقط ه دیگر
بارندگی کمتر میش��ود یا اگر در نقطهای هوا س��رد ش��ود در نقطه
دیگرهوا گرم خواهد ش��د .وی با اش��اره به بارانه��ای اخیر تهران و
سیلهای س��ایر ش��هرها افزود :در گذشته اگر کس��ی میخواست
خان��ه کاهگلی خود را مرمت کن��د در این فصل برای این کار اقدام
میکرد چون در طول تاریخ ما شاهد چنین بارانهایی در شهر تهران
نبوده ایم ،اما اکنون در تهران ش��اهد بارندگیهای شدید و پراکنده
هس��تیم که اکثر این بارندگیها مخرب و سیل آبی هستند و ریشه
این اتفاقات گرم شدن کره زمین است.
>همه خشک سالیها مربوط به تغییرات اقلیمی نیست

پدر علم کویر شناس��ی ایران تصریح کرد :کم آبی مش��کل جدیدی
نیس��ت و از گذشته گریبانگیر کشور ما بوده است ،قبل از اصالحات
ارض��ی زمینهای بایر زیادی در ایران وجود داش��ت و به علت نبود
آب و روند طوالنی پر ش��دن قناتها اقدامی برای کشاورزی در همه
مناطق کش��ور نشد .مثال در یک منطقه آب قنات برای کشاورزی و
شرب توسط بزرگان روستا تقسیم و مدیریت میشد یا در روستاهای
باالدست از آب رودخانهها برای مصرف روستاهای پایین دست کمتر
استفاده میشد ،هرمنطقه بر اس��اس آب موجود اقدام به کشاورزی
میکرد مثال در رفسنجان پسته را هر  ۸۰روز یک بار آبیاری میکردند.

>ایران کشور فقیری در منابع آبی است

او ب��ا اش��اره به نوع خشکس��الیها گفت ۲ :نوع خشکس��الی داریم،
نوع اول خش��ک س��الی بارندگی و ن��وع دوم خشکس��الی کم آبی
اس��ت ،میزان آب هر کشور بس��تگی به میزان بارش آن کشور دارد
که کشور ایران از نظر بارش و آب کشور فقیر است ،درگذشته چمن
کاری وجود نداشت ،چمن اصال قابلیت تصفیه هوا ندارد و متاسفانه
باالتری��ن مصرف آب در بین گیاه��ان را دارد ،یا در منازل جارو بود،
اما بعدها با اختراع ش��یلنگ ،به جای جارو کردن اقدام به آب پاشی
کردند ،همین امر در صنایع و کش��اورزی هم در ابعاد بزرگتر اتفاق
میافتد.کردوانی گفت :به بهانه خودکفایی و توسعه کشاورزی به هر
قیمتی یک س��ری تکنولو ِژی به ما دادند و نگفتند کم مصرف کنید

خشک است ،ولی اطراف آن را پر از شهرکهای صنعتی کردند ،پس
از گذش��ت مدتی آبهای سطحی و زیر زمینی این مناطق خشک
ش��دند و به دلیل هزینههای فراوان برای صنعتی شدن این مناطق
ناچار به هر کاری شدند تا آب را برای این صنایع تامین کنند ،ابتدا
اقدام به انتقال آب از سایر شهرهای دیگربه شهرهای صنعتی کردند
مانند آب کارون که با انتقال آن به شهرهای اصفهان و اطراف اکنون
کارون خش��ک ش��ده است و در ادامه به س��راغ روستاها رفتند تا با
هرروش��ی آب روس��تاها را بخرند یا به زور منتقل کنند و بعد طرح
نکاش��ت را مطرح کردند که به معنای این اس��ت ،کشاورزان آبی در
کشاورزی مصرف نکنند.

= ایران کش�وری با بستر کشاورزی بود ،اما با
تقلید از کشورهای خارجی برای پیشرفت ،ایران
را به کش�وری صنعتی تبدی�ل کردند و اولویت
مصرف آب را به ترتیب برای آب شرب ،صنعت
و کش�اورزی ق�رار دادند ،همچنی�ن گفتند که
تاالبها محل تجمع پش�ه و مگ سها هستند و
اختصاص آب به تاالبها امری اشتباه است
= ب�ا  ۳تکنول�وژی دیگر م یخواهن�د مردم را
مدتی س�رگرم کنن�د ،این تکنولوژیها ش�امل
باروری ابرها ،استخ راج آبهای ژرف با  ۲۵۰۰متر
حفاری در دل زمین و انتقال آب دری اها به مراکز
ایران اس�ت ،که هیچک�دام از این روشها موثر
نخواهند بود
بلکه گفتند تا میتوانید برداشت کنید تا کمبود نداشته باشیم و در
مقابل کش��ورهای غربی غنی باش��یم ،ابتدا اقدام به واردات و توزیع
پمپ آب در همه مناطق کشور کردند ،که با ورود پمپ آب به مرور
قناتها جمع شدند و در هر منطقه اقدام به حفاری چاه با پمپ آب
کردند ،اما پس از گذش��ت مدتی و با خش��کی چاهها و بیآب شدن
آنه��ا به مردم گفتند باید چاههای عمیقتری را حفر کنند و بدین
شکل مردم ش��روع به حفاری چاههای عمیق کردند.این کارشناس
افزود :ایران کشوری با بستر کشاورزی بود ،اما با تقلید از کشورهای
خارجی برای پیش��رفت ،ایران را به کشوری صنعتی تبدیل کردند و
اولویت مصرف آب را به ترتیب برای آب ش��رب ،صنعت و کشاورزی
قرار دادند ،همچنین گفتند که تاالبها محل تجمع پشه و مگسها
هستند و اختصاص آب به تاالبها امری اشتباه است.وی با اشاره به
اینکه ش��هرهای صنعتی ما در مکانهای درستی قرار ندارند ،گفت:
ش��هرهایی مانند اصفهان ،گهر درود ،گل گهر سیرجان ،ماهشهر و...
را با صرف هزینههای کالن ،صنعتی کردند ،مثال اصفهان یک ش��هر

تعطیلیسراسریدرصورتبستهشدنکلکشورموثراست
روز یکش��نبه سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان
و آم��وزش پزش��کی خط��اب به رهب��ر انقالب
اس�لامی نامهای نوش��ت که در صورت موافقت
ایشان ،خواس��تار تعطیلی سراسری کشور برای
کنترل پیک پنجم کرونا شد .نمکی در نامه خود
نوشت «:شاید دوهفته تعطیلی جدی و ایستادگی
و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد
محک��م ب��ا شکس��تن پروتکلها بتوان��د تا حد
قابل توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستانها
و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد ».در ادامه
رهبر انقالب به نامه وزیر بهداش��ت پاسخ دادند.
ایشان از رئیسجمهور خواستند این موضوع در
ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر اقدامی که الزم
اس��ت انجام گیرد .عاطفه عابدینی ،دبیر علمی
ستاد مقابله با کرونا در گفتوگو با برنا گفت :اگر
تعطیلی کش��ور به معنی الک داون کامل باشد
و همه ج��ا اعم از مغازه ها ،بازار ها ،مراکز خرید
و ...مانند تعطیلی سراس��ری تهران در پیک اول
تعطیل شود ،میتواند موثر باشد .او با بیان اینکه
تعطیل کردن سراسری کشور نیازمند شرایطی
خاصی است ،افزود :مردم نباید در طول تعطیلی

سراسری قسط وامهای خود و مالیات را پرداخت
کنند .همچنین باید اجاره خانهها و اجاره مغازهها
از موجرین دریاف��ت نش��ود.عابدینی ادامه داد:
طی تعطیلی سراس��ری از لحاظ اقتصادی مردم
باید حمایت شوند و اگر این شرایط ایجاد نشود
نمیتوان عنوان کرد که تعطیلی موثر بوده است
چرا که بس��یاری از مردم مجبورند برای کس��ب
درآمد و پرداخت چنین مواردی س��ر کار حاضر
شوند .دبیر علمی س��تاد مقابله با کرونا تصریح
کرد :در صورت عدم کنترل بیماری میزان مرگ
و میر ناشی از ابتال حتی میتواند به بیش از 400
نفر در روز برسد و در شرایط خطرناکی هستیم
که این تعطیلی میتواند برای حفظ جان افراد و
خانوادههای مهم باش��د .او افزود :تعطیلیای که
مردم بتوانند در آن به ش��هرهای مختلف س��فر
کنند و به رس��تورانهای و کافی شاپها بروند و
از طرفی فقط ادارات تعطیل باشد ،هیچ فایدهای
ندارد .عابدینی ادامه داد :اعمال تعطیلی رسمی
سراسری هنوز معلوم نیست و باید برای این اتفاق
جوانب مختلف از نظر قابل اجرا بودن و عدم فشار
اقتصادی به مردم مورد بررسی قرار گیرد.

کنک��ور رقابت��ی نفسگیر ک��ه نوجوانی را با اس��ترس و اضطراب
مضاع��ف مواج��ه میکند .این در حالی اس��ت ک��ه خانوادهها در
ح��د توان فرزندان خود را به کالسه��ای کنکور و دیگر کالسها
فرس��تاده تا آنها بتوانن��د از امکانات بهره برده و رتبه مناس��ب را
کس��ب کنن��د .همین دی��دگاه تج��اری در کالسه��ای کنکور و
تست زنی باعث شده تا بس��یاری از دانشآموزان و داوطلبان کنکور در
حاش��یه ش��هرها و مناطق محروم به دلیل شرایطشان از رفتن به
ای��ن کالسه��ا باز مانده و نتوانند آن طور که باید و ش��اید از این
کالسها بهرهمند ش��وند .هرچند بر اس��اس تصمیمات ش��ورای
عال��ی انقالب فرهنگی قرار اس��ت ،در س��ال  1402کنکور در دو
بخش و به ش��کل تش��ریح و مفهومی برگزار شود .به گزارش برنا،
بر اساس بررسیهای انجام شده و پیش نویسهای اولیه امتحانات
نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ،تاثیرگذار اس��ت .در
کنکور سال  1401تاثیر امتحانات نهایی پایه دوازدهم 40 ،درصد
تاثیرات مثبت دارد و از سال  1402تاثیر این امتحانات 60 ،درصد
قطعی است و تا آن زمان ،مشکالت ناشی از طرح و تصحیح سوال
برطرف میشود.منصور کبگانیان ،دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع
علمی کشور ضمن تشکر از اعضای شورای انقالب فرهنگی درباره
رون��د تغییرات در برگ��زاری کنکور از  1402گف��ت :این تصمیم
از س��وی ورس��ای قوا ،کارشناسان و مس��ئوالن آموزش کشور در
آموزش و پرورش ،وزارت علوم و ...انجام شده و این اقدام با وحدت
نظر ایجاد ش��ده اس��ت.کبگانیان خطاب به دانشآموزان خواستار
شرکت به کنکور  ۱۴۰۲افزود :شکایتهای فراوان از پدیده کنکور
میش��د ،چون داوطلبان عمی��ق درس نمیخواندن��د و به دنبال
تکنیک تس��ت زنی بودند.او افزود :داوطلبان عمیق درس بخوانند

>سد کرج  ۱۰متر گل در کف دارد

این کارشناس محیط زیست گفت :با پیشرفت علم اقدام به ساخت
سد و انتقال آب کردند ،اما در کشور ایران مدیریتی برای سد وجود
ندارد ،باید هر ساله دریچههای پایینی سد هارا باز کنند تا گل و الیها
تخلیه شوند ،در زمان قدیم حوضهایی در خانهها وجود داشت که هر
ساله تمیز و به اصطالح شستشوی هیدرولیک میشدند ،برای مثال
س��د کرج ظاهری پر آب دارد ،اما در کف س��د به عمق  ۱۰متر گل
و الی وجود دارد ،در زمان قدیم سدهای ما کفهای خاکی داشتند
و توان نگه داش��تن آب را در خود نداش��تند ،یعنی پس از گذش��ت
مدتی آب س��د فروکش میکرد.کردوانی با بیان اینکه هر شهری را
که میخواهید بیچاره کنید آب آن منطقه را منتقل کنید ادامه داد:
در س��الهای گذشته برای انتقال آب به قم ۳۰۰ ،کیلومتر صخره را
شکستند تا بتوانند لوله کشی کنند ،همچنین اکنون تهران با  ۵سد،
آبی ندارد و آب آن را از استان گیالن تامین میکنند که همین امر
موجب بیابان زایی و خش��کی مناطق شمالی کشور از جمله مرداب
انزلی شده است ،همچنین طی سالهای قبل به علت نبود بارندگی
تعداد  ۷۳۴مخزن آبی در تهران س��اختند تا آب را با کارت ملی به
مردم بفروشند ،اما با آغاز بارندگیها این طرح متوقف شد.کردوانی با
اش��اره به اینکه ش��هرهای ایران یکی پس از دیگری در حال خشک
شدن هستند گفت :اکنون که آب در حال تمام شدن است ،تازه به
فکر مصرف حجمی آن افتاده اند ،در خوش��بینانهترین حالت تا ۵۰
سال آینده شهرهای تهران ،کرج ،ورامین و اطراف کامال خشک شده
و اهالی این شهرها برای بقا ناچار به مهاجرت میشوند .این کارشناس
محیط زیست تصریح کرد :حال با  ۳تکنولوژی دیگر میخواهند مردم
را مدتی سرگرم کنند ،این تکنولوژیها شامل باروری ابرها ،استخراج
آبه��ای ژرف با  ۲۵۰۰متر حفاری در دل زمین و انتقال آب دریاها
به مراکز ایران است ،که هیچکدام از این روشها موثر نخواهند بود.در
پایان پدر کویر شناسی ایران گفت :ایران از نظر اقلیمی کامال شبیه
آمریکا است ،ولی آنها با مدیریت مصرف درست کم آبی را  ۵سال به
تاخیر انداختند ،در شرایط فعلی تنها راه حل موجود کشور مدیریت
صحیح مصرف آب است ،که آن هم خشکی را فقط مدتی به تاخیر
خواهد انداخت.

آیا مدیریت کرونا در ایران سر آمد جهان است؟

سید موید علویان معاون پیشین وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در گفتوگو با میزان در
پاس��خ به این سوال که آیا مدیریت کرونا در ایران
سر آمد جهان است ،گفت :این امر به این بستگی
دارد ک��ه ما به کدام بخش مدیریت کرونا در ایران
توجه کنیم ،در حدود مدت یکسالونیم گذشته که
از شیوع این بیماری در کشور میگذرد ،پرستاران،
پزش��کان ،کادر درمان و بخشهای بهداشتی به
صورت  ۲۴ساعته تالش کردند و در این خصوص
هیچ ش��کی وجود ندارد.وی ادامه داد :حماسهها
و تنشهایی که این افراد تجربه کرند ،بر اس��اس
پایبندی بر قسمی اس��ت که با خدا و مردم برای
حفظ سالمتی افراد خوردهاند و عدهای از عزیزان
م��ا در ح��وزه س�لامت جانش��ان را در راه حفظ
سالمت مردم دادند که بسیار ارزشمند ،شکوهمند
و تاریخس��از است.علویان ضمن اشاره به اینکه در
بخشهای مدیریتی میدانی در بیمارس��تانها و
دانشگاه تالشهای بسیار خوبی انجام شده است،
اظهار کرد :اما مدیریت کالن کرونا مشکالت جدی
و اساس��ی داشت و اگر قبول نکنیم آینده درست
نمیش��ود؛ چیدمان از ابتدا غلط بود ،ستاد کرونا

چه بالیی بر سر کنکور 1402میآید؟

در س��طح وزارت بهداش��ت بود و ای��ن وزارتخانه
نمیتوانست به بقیه وزارتخانهها اعمال حاکمیت
کند در حالی که باید بالفاصله این ستاد زیر نظر
رئیس جمهور قرار میگرفت .وی متذکر ش��د :در
هیچ زمانی نظام سالمت تا این اندازه از طرف مقام
معظم رهبری م��ورد حمایت قرار نگرفته بود که
ایشان بگویند هر چه وزارت بهداشت در زمینه کرونا
بگوید ،حکم است و باید اجرا شود .وی با اشاره به
اینکه زمانی که ما توانایی بستن غذا خوری متخلف
را نداش��تیم و با زور این کار را انجام میدادیم ،اما
هم اکنون قدرتی در اختیار وزارت بهداشت است
که میتواند یک شهر را ببندد ،توضیح داد :دولت
همراهی خوبی در این زمینه نداش��ت و هنگامی
که میگوید از شنبه هفته آینده این اقدام را انجام
میدهیم باید بسیار ناراحت شویم که چنین دولت
ناکارآمدی داری��م چرا که به جای اینکه بگوید از
االن اقدامات الزم را انجام میدهیم میگوید هفته
دیگر این کار را میکنیم .علویان یادآور ش��د :نگاه
به بیماری نگاه ایمنی گلهای بود و رئیس جمهور
عنوان کرد که تا مردم به کرونا مبتال نشوند ،بیماری
کنترل نمیشود و این کار اشتباه بزرگی بود.

دیگر باید ظرفیت پذیرش این رشتهها تغییر کند.
>برگزاری دوباره امتحانات موثر نیست

چرا که تس��ت زنی  ۴۰درصد در کنک��ور  ۱۴۰۲نقش دارد .باید
مس��ائل تدریجی حل ش��ود .در روند کنکور آینده یک دانشآموز
چند س��اعته رق��م میخورد ،اما ب��ا تصمیمات جدی��د امتحانات
نهای��ی در دوران  ۲۵روزه انج��ام میش��ود .کنک��ور در حدود ۳۰
روز و با فاصله زمانی مناس��ب انجام میشود.امیرحس��ین یوسفی،
کارشناس کنکور درباره تصمیمات جدید برای برگزاری کنکور از
س��ال  1402گفت :دغدغه اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی از
این اقدام کاهش اس��ترس و برقراری عدالت آموزشی است .برای
تامین این دو مقوله باید ظرفیتهای جذب دانش��جو مورد توجه
قرار بگیرد .برای مثال رشته حقوق در علوم انسانی ،پزشکی و این
چنین رش��تههای اس��ترسزا در کنکور باید هنگام انتخاب رشته
مورد بررس��ی قرار بگیرد.او افزود :ب��ا توجه به ظرفیت پذیرش در
کنکور عدالت آموزشی برای این رشتهها باید محقق شود .از سوی

این کارش��ناس کنکور گفت :امتحانات مس��تمر مدارس در روند
وضعی��ت امتیاز ده��ی تاثیرگذار نیس��ت .مدارس غی��ر انتفاعی
بیش��ترین نمره را به دانشآموزان میدهند .آزمونهای مش��ترک
کش��وری در طرح جدید موثر اس��ت .یوس��فی تصری��ح کرد :این
مقوله نمیتواند مشکالت موجود را کاهش دهد .اصالح سهمیهها
موثرتر است .همچنین باید امتحانات هر رشته تخصصیتر برگزار
میشود.به گفته او در دوره برگزاری کنکور داوطلب فقط چند ماه
اس��ترس فراوان را تجربه میکند اما با تغییرات شرایط چند سال
باید تحت استرس قرار بگیرند.حسن ارسطویی ،کارشناس کنکور
گفت :لغ��و کنکور توصیه نمیش��ود ،چون دانشآم��وزان ضعیف
هس��تند و دیگر مالکی برای جذب دانش��جو باقی نمیماند .برای
مثال در مدارس غیرانتفاعی اگر دانشآموزان نمره 9کس��ب کند
کادر آموزش نمره او را به  15افزایش میدهد.او درباره تصمیمات
برای نحوه برگزاری کنکور  1402افزود :اگر امتحانات پایان س��ال
نهایی باش��د میتوان تصمیمگیری کرد .به باور بنده حتی نمرات
ترم اول دانشآموز هم مدنظر نیست ،چون با نمره کالسی و دست
و دلبازیه��ای معلمان در م��دارس غیرانتفاعی مواجه هس��تیم.
ارسطویی با بیان اینکه تعداد دانشآموزان محصل در مدارس غیر
انتفاعی محدود است ،ادامه داد :باید برای دانشآموزان در مناطق
محروم کیفیت سنجی آموزشی انجام داد .در حالی که در صورت
نبود کیفیت در آموزش مدارس داوطلب و دانشآموزان به س��مت
کالسهای کنکور سوق پیدا میکند.
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چهارشنبه 13مرداد 1400
گزارش

جان کمرمق ناوگان
حمل و نقل عمومی تهران

توسعه حمل و نقل عمومی یکی از شاخصهای
مهم ارائه خدمات شهری به شهروندان محسوب
میشود .نوسازی ناوگان اتوبوسرانی ،تاکسیهای
فرسوده ،افزایش خطوط مترو ،نوسازی قطارها و
افزایش تعداد ایستگاههای مترو همگی مفهوم
توس��عه ناوگان حمل و نقل عموم��ی را در بر
میگیرد .امری که مدیریت ش��هری پنجم به
دالیل متعدد موفقیت چندانی در آن نداش��ت
و حال ناوگان عمومی شهر تهران با مشکالت
متعددی روبرو اس��ت .بر اساس آمارها در حال
حاضر ش��هر تهران برای نوسازی اتوبوسهای
درون ش��هری به  ۳ه��زار و  ۵۰۰عدد اتوبوس
نیاز دارد .به عالوه به گفته مس��ئوالن شهری
توس��عه خطوط مترو نیز به  ۲۰۰هزار میلیارد
تومان اعتبار نیازمند است .از سوی دیگر افزایش
تعداد تاکسیهای فرسوده در سطح شهر نیز و
همچنین آلودگی ناشی از آنها ،ضرورت نوسازی
این ناوگان را بیش از پیش میکند .بر اس��اس
قوانین کشور دولت و شهرداری هر کدام سهم
مش��خصی در توسعه ناوگان عمومی دارند .هر
چند که در این دوره مدیریت شهری بدهیهای
دولت به شهرداری به ویژه در حوزه حمل و نقل
و عدم پرداخت سهم دولت برای خرید اتوبوس
و سهم مربوط به بلیت اتوبوس و مترو ،شهرداری
و شورای شهر پنجم را با بن بستهای فراوانی
برای نوسازی این ناوگان روبهرو کرد .به طوری
که در  ۴س��ال گذش��ته اه��داف برنامه پنجم
توس��عه برای افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی،
نوسازی تاکسیها و قطارهای مترو محقق نشد.
هر چند که نمیتوان نق��ش کمبود اعتبارات
و ع��دم حمایتهای دولت در زمینه توس��عه
ناوگان عمومی را نادیده گرفت اما در کنار این
امر ،قطعاً کم کاری و تعلل مدیران ش��هری و
مسئول در حوزه حمل و نقل عمومی نیز شرایط
نابسامان ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت را
رقم زده اس��ت .به ع�لاوه موضوعی که در این
دوره انتظارات از مدیریت شهری را بیش از ادوار
گذشته میکرد ،هم س��ویی دولت و مدیریت
شهری بود و این هم سویی سیاسی میتوانست
منجر به همکاری بیشتر ش��هرداری و دولت،
پرداخت بدهیهای ش��هری و در نهایت بهبود
وضعیت پایتخت شود .اما متأسفانه هیچکدام
از این مس��ائل رخ ن��داد و با ش��روع کرونا نیز
کمبود قطاره��ای مترو و تع��داد اتوبوسهای
درون ش��هری بیش از پی��ش خودنمایی کرد .به
طوری که کمبود ناوگان عمومی منجر به تجمع
مردمدروسایلحملونقلعمومیشدبهطوریکه
بهگفتهمحسنهاشمیرئیسشورایاسالمیشهر
تهران،ناوگانعمومیپایتختبهیکیازمهمترین
مراکزتشدیدشیوعکروناتبدیلشد.
>کم کاری مسئوالن در حوزه حمل و نقل

در همی��ن خصوص محم��د علیخانی رئیس
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ،پیشتر در
گفتگو با مهر ،در خصوص بدهیهای دولت به
شهرداری و وضعیت ناوگان حملونقل عمومی
گفت :دولت در زمینه مطالبات ش��هری کاله
گش��ادی را بر سر شهرداری گذاشته و علیرغم
مش��خص بودن رقم مطالبات ،هیچ توجهی به
پرداخت آنها نمیکند .علیخانی تاکید کرد :عدم
پرداخت س��هم دولت در حمل و نقل عمومی
موجب ایجاد مشکل در روند توسعه این ناوگان
شده اس��ت .وی با بیان اینکه مدیریت شهری
طی س��الهای اخیر فرصتهای زی��ادی را از
دس��ت داده است ،خاطرنش��ان کرد :متأسفانه
تا مدتی پیش نیز در ش��هرداری و این معاونت
اتفاق خاص��ی نمیافتاد و غیر از تنش موضوع
دیگری وجود نداش��ت .به عالوه عملکردی که
از ش��هرداری انتظ��ار میرفت نیز انجام نش��د
یا ش��هرداری با تکالیفی که شورا بر عهدهاش
میگذاش��ت ،مقابله میکرد.رئیس کمیسیون
حمل و نقل شورای ش��هر اظهار داشت :جای
تأس��ف است اما ما سه سال گذشته را از دست
دادهای��م و این م��دت باقی مانده نباید با تنش
پی��ش برود .چراکه ادامه رون��د ارتباط دولت و
ش��هرداری آن هم همراه با تنش ،شهرداری را
به حقوق مالی خود نخواهد رساند.
>به حداقل  ۹هزار اتوبوس برقی نیازمندیم

حت��ی هاش��می رئیس ش��ورای ش��هر نیز ،با
اش��اره بر مهمترین موضوعی که شورای بعدی
باید پیگیری کند و در این ش��ورا محقق نشد،
تصریح کرد :موضوع آلودگی هوا و حمل و نقل
عمومی باید جدیتر از همیش��ه پیگیری شود
و تهران باید به حداق��ل  ۹هزار اتوبوس برقی،
 ۱۲خط مترو و  ۲۵۰ایس��تگاه برسد و در حال
حاضر حداقل هزار واگن داشته باشد.در همین
خصوص نی��ز مهدی بابایی منتخب ش��ورای
ششم نیز درباره مهمترین اولویتهای شورای
بعدی گفت :یک��ی از مطالبات قطعی و جدی
شورای ششم از شهرداری؛ توسعه حمل و نقل
عمومی ،حمل و نقل پاک و پیگیری مطالبات و
بدهیهای مالی دولت به شهرداری خواهد بود.
وی افزود :چرا که در حال حاضر وضعیت ناوگان
عمومی شهر تهران به دلیل فرسودگی متعدد
نیاز به نوس��ازی جدی دارد و با توجه به شیوع
کرونا و استفاده روزانه شمار زیادی از شهروندان
از ناوگان حمل و نقل عمومی ،باید برای کاهش
شیوع این ویروس اقدام کرد .بابایی تاکید کرد:
به همین دلیل شورای ششم از جمله مهمترین
مسائلی که در ابتدای کار خود پیگیری خواهد
کرد ،راهکارهای توسعه حمل و نقل عمومی و
تالش برای دریافت سهم قانونی دولت در این
امر است .منتخب ش��ورای شهر بیان کرد :در
زمینه دریافت این مطالبات نیز رابطه و تعامل
ش��هردار پایتخت با دولت بسیار اهمیت دارد و
قطعاً در انتخاب شهردار تهران این شاخصه را
مورد توجه قرار خواهیم داد.

شماره 6079
بهداشت

واکسن نورا با چه قیمتی
به فروش میرسد؟

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)در
خصوص اینکه قیمت واکس��ن به این موضوع
بستگی دارد که چه مقدار واکسن تولید کنیم،
اظهار کرد :هر چه بیشتر واکسن تولید کنیم،
هم ب��ه مردم کمک بیش��تری میکنیم و هم
هزینهه��ای اولیهای که متحمل ش��دیم را در
میآوریم و همچنین س��ودی برای گس��ترش
اقدام��ات و تحقیق��ات علمی دیگر به دس��ت
میآوری��م؛ تولید واکس��ن حتما س��ود دارد و
اطمینان دارم بعد از آن پروژههای بس��یاری را
میتوان کلید زد.حسن ابوالقاسمی در گفتوگو
با میزان در پاسخ به این سوال که تا کنون چه
مقدار برای تولید واکسن نورا هزینه شده است،
گفت :هنوز کار ما به اتمام نرس��یده و تا کنون
هر چه نیاز بوده اس��ت ،هزینه کردیم و هزینه
چندانی را هم متحمل نشدیم البته ممکن است
در فازه��ای دوم و س��وم هزینههای ما باال رود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) در
پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه واکسن نورا با
چه مبلغی به فروش میرسد ،توضیح داد :فروش
واکسن برای ما مهم نیس��ت و تامین آن برای
مردم را اولویت قرار دادیم و در هر صورت تولید
واکسن یک اقدام انسان دوستانه است.

استان
عضومجمعنمایندگانسیستانوبلوچستان:

اگر تا  ۲سال دیگر آب
به سیستان نرسد ،هیچآبی
نخواهیمداشت

عضو مجمع نمایندگان سیس��تان و بلوچستان
وضعیت کرونای استانش را حاد دانست و همچنین
وضعیت آب در این اس��تان را بس��یار خطرناک
عن��وان کرد و گفت :اگر تا دو س��ال دیگر آب به
این منطقه نرسد ،هیچ آبی وجود نخواهد داشت.
ملک فاضلی نماینده س��راوان در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با ایلنا ،درباره شرایط کرونا
در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به حضور
خ��ودش در مراکز درمانی اظهار داش��ت :میزان
شیوع بیماری در استان بسیار گسترده است و ما
در استان یک جمعیت پراکنده بکر داریم .افرادی
که به ویروس اولیه و جهش نیافته مبتال ش��دند،
راحتتر توانستند آن را تحمل کنند چون شدت
بیماری ضعیف و شدت کشندگی آن کمتر بود ،اما
آن جمعیت آماده ،گرفتار نوع جهشیافته کرونا
شدهاند .نماینده مجلس یازدهم همچنین درباره
وضعیت آب در استان سیستان و بلوچستان با بیان
اینکه استان ما همیشه مشکل آب داشته است،
یادآور شد :اخیرا مشکل آب خیلی حاد است .شاید
در جاهای دیگر در حوزه کش��اورزی مشکل آب
داش��ته باشند ،ما گاه گاهی یادمان میرود که در
سیستان و بلوچستان مشکل آب خوردن وجود
دارد .وی با اشاره به وضعیت آب در حوزه انتخابیه
ن آب به استان
خود تصریح کرد :اگر در جهت تامی 
اقدام فوری نشود ،دوسال دیگر با توجه به آماری
ک��ه وجود دارد و آقایان مس��ئول نیز از آن اطالع
دارند ،در حوزه ش��هری با ح��دود  ۱۵۰هزار نفر
جمعیت ،دیگر آبی وجود نخواهد داشت؛ چراکه
سفره آبهای زیرزمینی خشک میشود.

مکث

آسیاب آبی روستای «دینه سر»

در روس��تای «دین��ه س��ر» دودانگ��ه مازندران
یک کشاورز مازندرانی آس��یاب آبی که در حال
فراموشی بود را بازسازی و به همان شکل قدیمی
و س��نتی فعال کرده و موج��ب درآمدزایی برای
خود ش��ده اس��ت .عالوه بر آن به علت فراگیری
ماش��ینهای برق��ی در صنعت کش��اورزی این
کشاورز آسیابهای آبی که یکی از مشاغل کهن
فراموش ش��ده ایرانیان اس��ت را زنده نگه داشته
است .این آس��یاب تنها با انرژی آب کار میکند
و تمامی ابزارآالت آن دس��ت ساز است .به علت
پر آب ب��ودن رودخانه همجوار این آس��یاب در
طول چهار فصل مشکلی جهت فعالیت ندارد .اما
این ش��غل کهن نیاز به توجه بیشتری از جانب
مس��ئوالن دارد تا در ای��ن روزها که تولید انرژی
فقط به سمت س��وختهای فسیلی نشانه رفته
است با بازگشت به سنتهای آیین کهن ایرانیان
و مرور آن در زمینه کشاورزی و به خدمت گرفتن
نیروی طبیعت به ش��کل س��اده و ب��دون ایجاد
آالینده ها ،انرژی تولید و استفاده شود/.ایسنا

