اجتماعی

چهار شنبه  ۵آبان ۱۴۰۰
 ۲۰ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۸۵

یک توئيت

ذره بین مجمع بر 3بحران زیست محیطی

آب و خاک وآتش

اکونومیست دیروز در گزارشی نوشت :یک
پژوهش جدید هشدار می دهد که رژیم
غذاییانساندرحالکاهشاست .انسانهای
امروزی  75درصد کالری دریافتی خود را
فقطاز 8منبعغذاییدریافتمیکنند:برنج،
گندم ،ذرت ،سیب زمینی ،جو ،روغن پالم،
سویاوشکر.

رسانه های جهان
ا لجز یر ه  :مخا لفت
و تـــــــاشهـــــــای
واکسننزنها مانع
از دستیابی بسیاری
از کشورها به واکسن
نشدهاست.براینمونهدراسپانیا،حدود
 80درصد واکسینه شدهاند و ایتالیا و
فرانسه هم فاصله زیــادی با آن ندارند.
درعــیــن حــال فعالیت ضــد واکسنها
در حال افزایش است و خشونت علیه
کــادر درمــان و کارکنان مراقبتهای
بهداشتیازنمونههایاینفعالیتاست.
پلیس هماکنون در انگلیس از برخی
از ایستگاههای سیار واکسیناسیون
محافظت میکند .در آلــمــان ،مردی
بــه کارکنان مراقبتهای بهداشتی
حمله کرد زیــرا آنهــا از صــدور گواهی
واکسیناسیون بدون تزریق واکسن به او
خودداریکردهبودند.
بی بی سی :استرالیا
که یکی از بزرگترین
صـــادرکـــنـــنـــدگـــان
زغــالســنــگ و گ ــاز و
همچنین بــه لحاظ
ســرانــه جمعیتی یکی از آلــودهتــریــن
کشورهای جهان است ،اعالم کرده بنا
دارد تا سال  - ۲۰۵۰کمتر از  ۳۰سال
دیگر-میزانتولیدگازهایگلخانهایرا
بهصفربرساند.

مصطفی عبدالهی – اوضاع بحرانهای محیط زیستی کشور آنقدر نگرانکننده
شده که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسبت به آن حساسیت نشان داده
و گزارشهایی تحلیلی دراینباره منتشر کرده است .کمیسیون زیربنایی و تولیدی
مجمع ،در سه شماره اخیر پژوهشنامه محیط زیست خود ،ذرهبین خود را روی سه
موضوع «بحران آب»« ،فرسایش و آلودگی خاک» و همچنین «آتشسوزی جنگلها»
انداخته و با اشاره به وضعیت کشور در این حوزهها ،راهکارهایی را برای مدیریت
آن ارائه کرده است .آنچه در ادامه میخوانید ،نگاهی به سه پژوهش مجمع است.
پیشبینی آبی نگرانکننده؛ تشنگی بیشتر
وفربهترشدنبیابانها
«جامعنگریبرایحلبحرانآبدرایران»،عنوان
دومینپژوهشکمیسیونتخصصیمجمعاست
که در آن آمده« :همزمان با تغییرات اقلیمی در
جهان ،دمای هوا در ایران هم از ســال 1350تا
 ،1398حدود  2.1درجه سلسیوس افزایش
داشته است» .در این پژوهش آمارهای مربوط به
کاهشبارندگیها،افزایشبارشهایسنگین،
کاهش ذخایر سدها و برداشتهای بیرویه آب
از منابع تجدیدپذیر هم ذکر شده و عالوه بر آن ،به
یکپیشبینینگرانکنندهنیزاشارهشدهاست:
«براساسپژوهشبخشمطالعاتجویناسا،طی
سالهای آینده ،کشور ما در کنار چندین کشور
دیگر ،با لبانی تشنهتر از گذشته ،بزرگ و فربهتر
شدنبیابانهاراشاهدخواهدبود».
▪احتمالتشدیدپیامدهایاقتصادی،
اجتماعیوحتیسیاسی

و این هم آثار و پیامدهای تلخ احتمالی« :قطعی
آب شرب ،جیرهبندی و تنش در شهرهای متکی
بهمنابعآبیسدها،کاهشتولیددیممحصوالت
استراتژیککشاورزی،معضالتمحیطزیستی،
کاهش تولید علوفه مصرفی دام و افزایش قیمت
فراوردههای گوشتی و لبنی ،چالش در تامین
انــرژی برق آبــی ،مهاجرت روستاییان کشاورز
به حاشیه کالنشهرها ،احتمال شدت یافتن
بحرانهای آبی در حوضههای مشترکمرزی».

کمیسیون مجمع ،راهکارهای مهم در مواجهه با
اینبحرانراهممشخصکردهاست:
*توجهبهدوگانهسیل-خشکسالی
*مدیریتعرضه،تقاضاومصرف
* استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله برنامه
ملیسازگاریباکمآبی
*مدیریتحقابههایمرزیکشور
میانگین فرسایش خاک در کشور 3 ،برابر
میانگینجهانی
«مدیریت فرسایش» و «جلوگیری از آلودگی»،
دو عامل مهم برای حفاظت از خاک است که
طبق گ ــزارش کمیسیون تخصصی مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،کشور ما در هر دو
این حوز هها ،عملکرد نامناسبی داشته و به
همین دلیل ،از یک طرف میانگین فرسایش
خاک در کشور حدود  3برابر میانگین جهانی
است و از طرف دیگر ،در جلوگیری از آلودگی
خاک(مدیریت پسماند و پساب) هــم ،جزو
ضعیفترین کشورهای منطقه هستیم.
▪قاچاق خاک به امارات و قطر
همچنان ادامه دارد

رسوب ساالنه  6میلیون هکتار خاک و کاهش
عمر مفید مــخــازن ســدهــا ،تغییر کــاربــری
غیرمجاز اراضی ،تداوم قاچاق خاک از فارس
و هرمزگان به امارات و قطر ،آلودگی خاک و
سفر ههای زیرزمینی به دلیل مدیریتنشدن

▪راهکارهای پیشنهادی؛ از اجرای الگوی
کشت تا برخورد با قاچاقچیان خاک

کمیسیون تخصصی مجمع ،این راهکارها را
هم برای مقابله با بحران فرسایش و آلودگی
خاک پیشنهاد کرده است:
* پیگیری بهروز و اجرایی شدن قانون مدیریت
پسماند
* پیگیری تصویب آیــیـننــامـههــای قانون
حفاظت از خاک و اجرایی شدن آن
* برخورد قاطع با قاچاق خاک از کشور
*  نظارت دقیق و جلوگیری از تغییر کاربری
اراضی زراعی خصوصا در نواحی جنگلی
* عزم ملی برای جلوگیری از آلودگی خاک
با آموزش ،اطالعرسانی و مشارکت مردمی
*  اولویت یافتن اجرای طرحهای آبخیزداری
و آبخوانداری در کشور
*  اجــــرای نقشه الــگــوی کــشــت و افــزایــش
بهرهوری بخش کشاورزی از آب
* اجــرای طــرح بــازســازی خــاک در مناطق
آلودهشده
*  تــعــیــیــن تــکــلــیــف اســـتـــفـــاده از انــــواع
تثبیتکنندههای شنهای روان

نیش و نوش
سید صادق غفوریان
گذری بر رفتارهای خوب و بد اجتماعی

مجمعتشخیصمصلحتنظامنتایجپژوهشهادربارهسهبحرانزیستمحیطیکشوررا منتشرواعالمکردهاست
کهدرصورتنادیدهگرفتنراهکارهایکارشناسانومتخصصان،آیندهای  هولناکدرانتظارمانخواهدبود

پسماند و پساب ،آلودگی خاک به دلیل مصرف
بیرویه کود در کشاورزی و آثار مخرب زیست
محیطی صنایع و معادن بر خاک ،مهمترین
تبعاتی است که در این حوزه گریبانگیر کشور
شده است.

۹

هرسال 1040آتشسوزیدرجنگلها
طی  13سال اخیر ،به طور متوسط در هرسال
 1040فقرهآتشسوزیدرجنگلهاو 849فقره
در مراتع اتفاق افتاده که طی آن هر ساله8273
هکتار از سطح جنگلها و نزدیک به 8490
هکتار از مراتع ،طعمه آتشسوزی شده و از بین
رفته است .علت اصلی عمده آتشسوزیها نیز
عامل انسانی است و در مواردی نیز ایجاد حریق
عمدیبودهاست.
▪پیشنهاد استفاده از هواپیماهای آبافکن
بدونسرنشین

اســتــفــاده از نـــوآوریهـــای جــهــانــی یــکــی از
راهکاری پیشنهادی کمیسیون مجمع برای
مقابله بــا ایــن بــحــران اســت؛ فناور یهایی
هــمــچــون سیستم اعـــام حــریــق متصل به
درخــتــان ،نــرمافــزارهــای نــقــش ـهبــرداری از
مناطق در حال سوختن ،ژ لهای ضد آتش،
پهپادهای آتشنشان و هواپیماهای آبافکن
بــدون سرنشین .تهیه برنامه جامع آموزش
و فــرهــن ـگســازی در جــلــوگــیــری از ایــجــاد
حریق ،اجــرای تکالیف قانونی ،رسیدگی
سریع به پروند ههای تخلفات ایجاد حریق و
آموزش تخصصی قضات و ایجاد مرکز هدایتگر
امکانات هوابرد و سنجش از دور برای انجام
اقدامات واکنش سریع ،از دیگر راهکارهای
پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت برای
مقابله با این بحران است.

 6پرسش درباره رسوایی
یک استخدام نفتی
در ســـه روز گــذشــتــه مـــاجـــرای اســتــخــدام
دختر نماینده شهر گــرگــان در وزارت نفت،
جــنــجــالهــای زیـــــادی بــهپــا کــــرد .مــوضــوع
آنقـــــدر رســــوا بـــود و گــلدرشــتــی م ـیکــرد
کــه هــر دو طــرف ،تقصیر را بــه گــردن یکدیگر
انداختند و سرانجام به لغو موافقت استخدام
دختر خانم آقای نماینده منجرشد .برای اینکه
شاید برخی از جزئیات ماجرا مطلع نباشند،
خیلی کوتاه قصه را بازگو میکنم.
روزهای قبل نامهای در فضای مجازی دست به
دست شد که از موافقت وزیر نفت با استخدام
نفیسه سنگدوینی دختر نماینده گرگان ،با
مدرک کارشناسی آیتی از دانشگاه آزاد ساری
با معدل  ۱۴/۶۷حــکــایــت داشــت .به دنبال
انتشار ایــن نامه   ،رسانهها و کــاربــران فضای
مجازی به طور گسترده به رانتخواری احتمالی
نماینده مجلس و رانتدهی وزارت نفت اعتراض
کردند.
ایــن اعترا ضها دوطــرف ماجرا را به واکنش
واداشت :رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان
گفت :من هیچ اقدامی شامل توصیه و سفارش و
نامهای برای این موضوع به وزارت نفت نداشتم
و وزارت برای این استخدام باید پاسخگو باشد.
سوی دیگر وزارت نفت بود که ابتدا مدیر روابط
عمومی این وزارتخانه اعالم کرد که این استخدام
بر اســاس درخــواســت نماینده مجلس بــوده و
سپس مواردی درباره آزمون استخدامی مطرح
و مشخص شد دختر آقای نماینده در این آزمون
هم امتیاز کافی را کسب نکرده است.
▪حاال...

به این حرف و حدیثها و جنجا لها که در این
استخدام زشت ،میان وزارت نفت و آقای نماینده
چه گذشته و چه شده است ،کاری نداریم .فقط
از باب درد دل با این آقایان چند پرسش را مطرح
میکنیم:
 -1آقــــای وزارت ــخ ــان ــه ســرنــوشــت اســتــخــدام
فارغالتحصیالن گروه الف (یعنی نخبگان نفتی
دانشگاه نفت که با هزار آرزو و با رتبههای باالی
کنکور وارد این دانشگاه شدند) چه شد؟ مگر در
سال  94به بهانه غیرقانونی بودن ،استخدام آنها
را با وجود وعد ههای پیشین ،لغو نکردید؟ حاال
قصه استخدام دخترخانم آقای نماینده ،با معدل
زیر  15چیست؟
 -2آقای وزارت نفت و آقای نماینده! اگر جوانان
شایستهتر از ایشان هم از نظر علمی و هم از لحاظ
توانمندیامابدونداشتنپدرنمایندهمجلس،ازاین
وزارتخانهدرخواستاستخداممیکردند،استخدام
میشدند؟
-3آقایوزارتخانهوآقاینماینده!ماجراچیستکه
هردوپاسخهایتانباهممتناقضاست؟
 -4آقای وزیر اگر در روز رای اعتماد تاکید کردید که
جلوی رانتها را در وزارتخانه میگیرید ،پس این
رسواییچهبود؟
 -5اگر اقدام غیرقانونی انجام ندادید ،پس چرا این
استخدامرالغوکردید؟
 -6آقای وزیر در مقابل این خوشخدمتی قرار بود
چهاتفاقیبیفتد؟

