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جامعه

مقایسه آلودگی هوا در ایران
با کشورهای جهان

چهارمین علت مرگ و میر در جهان ،بیماری
های ناشی از آلودگی هواست .این شاخص پس
از فشار خون ،خطرات رژیم غذایی و دخانیات به
عنوان کشندهترین عامل در جهان شناخته شده
است.بنابرگزارشی که میزان براساس آماربانک
جهانی و مرکز سالمت جهانی ()WHOارائــه
کرده است ،حدود  ۹۴درصد از مناطق آلوده
جهان در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم
قرار دارنــد .شمال و مرکز آفریقا ،خاورمیانه،
شرق اروپــا ،هند و چین از جمله مراکز اصلی
آلودگی هستند.
شمال روســیــه (ســیــبــری) ،آمریکا و کــانــادا و
همچنین استرالیا از جمله مناطقی هستند که
شاخص آلودگی در آ نهــا پایین است .هند و
چین از میان این کشورها وضع به مراتب وخیم
تری دارند.
بر اساس گــزارش چند سال پیش  ،WHOهر
ساله حدود یک میلیون چینی به علت آلودگی
هوا از دنیا میروند .این عدد در هند کمتر است.
در سال  ۲۰۱۲حدود  ۶۰۰هزار هندوستانی
به علت آلودگی هوا از دنیا رفتند .عددی که
هر چند از نرخ چین کمتر است ،اما باز همه را
شوکه میکند .بعد از چین و هند ،اوکراین و
شرق اروپا به عنوان آلود هترین مناطق جهان
شناخته میشوند.
▪آلودهترین شهرهای جهان هم در هند

همچنین آلودهترین شهرهای جهان هم در هند
قرار دارند .از  ۲۰شهر آلوده جهان ۱۵ ،شهر در
هندوستان قرار دارد و دیگر شهرهای آلوده هم
در کشورهایی مثل چین و بنگالدش و پاکستان
که اطــراف هند قرار دارنــد ،واقع اند.وضعیت
کشورمان ایران در طول این چند سال نسبتا بدتر
شده است .آلودگی ایران در طول این چند سال
باالتر رفته است و ایران اکنون جزو مناطق واقعا
آلوده جهان قرار دارد.

کدام کشورها تحصیلکردهترین
مردم را دارند؟

داشتن تحصیالت دانشگاهی بــرای هر فرد
در سراسر جهان یک امتیاز تلقی میشود.
کشورهایی هستند که بیشترین تعداد افراد
تحصیلکرده را دارنـــد .کــانــادا ،ژاپـــن ،کره
جنوبی ،استرالیا ،انگلیس ،آمریکا ،فنالند،
نروژ و لوکزامبورگ از این دستهاند .سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ( )OCEDسطح
تحصیالت بــزرگ ســاالن هــر کشور را درصــد
تــحــصــی ـلکــرد ههــای رده ســنــی  25تــا 64
ســال کــه م ــدرک دانشگاهی دارنـــد دانسته
است .اعتمادآنالین ،بــه نقل از ،usfunds
گزارش میدهد بر اساس این تعریف 9 ،کشوری
که درصد افراد تحصیلکرده در آن ها باالست به
این ترتیب است:
-1کانادا ؛ حدود  56.27درصد از مردم کانادا
تحصیالت باال دارند .این کشور باالترین میزان
افراد تحصیلکرده در جهان را دارد .نخستوزیر
کانادا ،جاستین ترودو ،گفت« :ما به تحصیالت
احتیاج داریم تا مردم قادر باشند یاد بگیرند ،فکر
کنند و تطبیق دهند».
 -2ژاپن؛این کشور چهار جزیره اصلی دارد و
ترکیبی از سنت کهن و جنبههای معاصر زندگی
غرب است .ژاپن یکی از تحصیلکردهترین مردم
دنیا را دارد و حــدود نیمی از آن ها (50.50
درصد) تحصیالت دانشگاهی دارند.
 -3کرهجنوبی؛ اشتیاق به داشتن تحصیالت باال
در کرهجنوبی بسیار زیاد است .دولت این کشور
در سال  2015حدود  43.1میلیارد دالر برای
بخش آموزش هزینه کرد .تقریب ًا  46.86درصد
از مردم کره تحصیلکرده هستند.
 -4انگلیس؛ انگلیس پیشینه زیــادی در علم
و هنر دارد و دانشگا ههای برتر جهان مثل
آکسفورد و کمبریج متعلق به این کشور هستند.
حــدود  45.96درصــد از مــردم انگلیس جزو
تحصیلکردههای بالغ به شمار میروند.
 -5آمــریــکــا؛ بــر اســـاس تحقیقات ســازمــان
سرشماری آمریکا ،تقریب ًا  33درصد از مردم
آمریکا مدرک لیسانس یا باالتر دارند .سازمان
 OECDنیز درصد افراد تحصیلکرده را 45.67
ذکر کرده است.
 -6استرالیا؛ مــردم ایــن کشور نسبت ًا امید به
زندگی باالیی دارند .شهرهای استرالیا معمو ًال
نمره باالیی در تحقیقات مرتبط با سرزندگی و
امید در جامعه دریافت میکنند .بیش از 43.74
درصد از مردم استرالیا تحصیالت دانشگاهی
دارند.این خبر حاکی است کشورهای فنالند
،نروژ و لوکزامبورگ نیز در شمار این کشورها
قرار می گیرد .

وزیر نیرو از تصویب مطالعات جدید خبر داد

 2.7میلیاردمترمکعبآبشیرینشدهدریایعمانبرای 17استان
رئیس کمیسیون آب در گفت و گو با خراسان :انتقال آب از وابستگی به خارج جلوگیری می کند

محمد جواد رنجبر-طرح انتقال آب از دریای
عمان به استان هایی که با مشکل کم آبی دست
و پنجه نرم می کنند ،طی سال های اخیر با
جدیت بیشتری از سوی دولت و استان های
کم آب دنبال می شود .طرحی که با موافقان و
مخالفانی روبه روست ،اما عزم دولت بر اجرای
آن است و در این خصوص یک طرح مطالعاتی
نیز انجام شده که در صورت اجرای این طرح،
مشکل کم آبی  17استان برطرف می شود .در
این باره روز گذشته وزیر نیرو چنین گفت :طرح
مطالعاتی وسیعی را در وزارت نیرو برای
استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج فارس
آغاز کردهایم که  17استان مشمول این طرح
میشوند و به تازگی نیز نتایج این مطالعات در
شورای عالی آب مطرح و تصویب شد.
▪ مطالعات انجام شد

رئــــیــــس کــمــیــســیــون
کــشــاورزی ،آب و منابع
طــبــیــعــی مــجــلــس روز
گذشته در گفت و گــو با
خراسان در این باره اظهار
کرد :استان های شرقی کشور شامل سیستان
و بلوچستان ،خــراســان جنوبی و خراسان
رضــوی از جمله استان هایی هستند که با
محدودیت منابع آب روبه رو هستند.احمدعلی
کیخاافزود:حاکمیتودولتبایدطرحجامعی
برای تامین آب این استان ها با تکیه بر منابع
داخلی ،آب شیرین کن ها ،استفاده از آب های
نامتعارف ،مهار سیالب های فصلی و تغییر
در الگوهای توسعه در بخش هــای مختلف
اقتصادی داشته باشد.وی ادامــه داد :بیش
از  90درصد مصرف آب در استان خراسان
جنوبی در بخش کشاورزی اســت؛ اما کمتر
از  30درصد اشتغال در این بخش است؛ در
حالی که  6-5درصد منابع آب در دیگر بخش
ها مصرف می شود و  70درصد اشتغال این
استان را ایجاد کــرده است.نماینده مردم
زابل و زهک در مجلس گفت :دولت باید طرح
جامع تامین آب شرب این استان ها را تدارک
ببیند که یک گزینه استفاده از آب دریای عمان
و شیرین ســازی آن بــرای مصرف اســت.وی
افزود :دولت مطالعات انتقال آب دریای عمان
به استان های شرقی را انجام داده و به دنبال
ایــن اســت که مرحله به مرحله و گــام به گام
با مشارکت بخش خصوصی و شاید آستان
قدس ،این طرح را به انجام رساند.وی افزود:
هنوز ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که
باابزارهایاقتصادی ،مصرف را مدیریت کنیم.
وی اضافه کرد :بنده به آن چه وزیر نیرو در این
باره اعالم کرده است ،خوش بینم.
▪اهداف بلند مدت در طرح انتقال آب

وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان
اجرای طرح انتقال آب را پرهزینه می دانند،
گفت :بنده ایــن طــرح را بــرای اهــداف بلند
مدت مناسب می دانم .در کوتاه مدت نیاز به
اجــرای این طرح نــداریــم.وی افــزود :اجرای

افــزود :در استان فارس ساالنه  1.5میلیارد
مترمکعب به سمت خلیج فــارس م ـیرود که
با ایجاد سد بشارتنگسرخ میتوانیم مانع از
هدررفت این میزان آب شویم.
▪امکان انتقال آب فراهم شده است

آن جــای گرفتهاند
وزیر نیرو:امکان انتقال
در اســـتـــا نهـــای
 8.3میلیارد مترمکعب آب شور
جنوبی قــرار دارند
دریای عمان و خلیج فارس
که به دلیل بحران
به کشور برای استفاده
آب ناچار هستند به
است
در صنعت فراهم شده
استانهای شمالی
و حــاشــیــه الــبــرز
طــرح انتقال آب موجب می شــود در استان مهاجرت کنند؛ اما هنوز در سازمان برنامه
هایی همچون سیستان و بلوچستان وابسته به و بودجه و دولــت یک ردیــف اعتبارات قابل
خارج از کشور نباشیم؛ یا در خراسان جنوبی که مالحظه که نشان دهد عزم جدی برای انتقال
استانی مرزی است و حفظ جمعیت الزم است ،آب دریــای عمان به ایــن مناطق وجــود دارد
باید به هر قیمتی که شــده ،به آن آب منتقل مشاهده نمیشود.
کنیم.کیخا ادامه داد :خراسان رضوی نیز یکی
▪خروج ساالنه  10میلیارد مترمکعب آب
از قطب های توسعه کشور است و نیاز به تامین
از مرزها
آب دارد.وی تصریح کرد :برای بلندمدت چاره
ای جز انتقال آب نداریم .در کوتاه مدت نیز وی گفت :بخشی از ســوال بنده به آ بهــای
اصالح رفتار مصرف کنندگان و استفاده بهینه مرزی برمی گردد چرا که ساالنه  10میلیارد
از منابع آب ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .مترمکعب آب از مرزهای کشور خارج میشود
این نماینده افزود :انتقال آب با توجه به اقلیم که این یک مسئله قابل توجه است که رهبر
معظم انقالب نیز به این موضوع عنایت ویژه
کشور ،کار دور از دسترسی نیست.
داشتند؛ چرا که اگر بتوانیم از خروج این آبها
▪کشورهای عربی  ۸میلیارد مترمکعب آب جلوگیری کنیم بسیاری از نابه سامانیهای
حــوزه آب به پایان خواهد رسید.برومندی
از خلیج فارس برداشت میکنند
نماینده مردم مرودشت در مجلس نیز دیروز در
بررسی طرح سوال از وزیر نیرو با بیان این که
ساالنه  ۱۰میلیارد مترمکعب آب از مرزهای
کشور خارج میشود ،یادآور شد :کشورهای
عربی امروز هشت میلیارد مترمکعب آب توسط
آب شیرینکنها از خلیج فــارس برداشت
میکنند امــا ای ــران کمتر از  ۲۰۰میلیون
مترمکعب آب از این دریا برداشت میکند.به
گــزارش خانه ملت ،محمدمهدی برومندی
افـــزود :ایــن در حالی اســت که مـیتــوان آب
مورد نیاز استان فارس و بوشهر را از طریق آب
شیرینکنها از خلیج فارس چرا که امارات
متحده عــربــی بــا تصفیهخانه جــدیــدی که
راهاندازی کرده روزانه پنج میلیون مترمکعب
آب از خلیج فــارس و عربستان سعودی نیز
روزانـــه 10میلیون مترمکعب از ایــن منبع
آبی برداشت میکند که به اکوسیستم دریا
لطمه وارد میکند.وی یادآورشد :هم اکنون
 18استان کشور که  85درصد جمعیت در

ازمیانخبرها

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

کارگرانی که شکایت کنند بیکارمیشوند!
یک عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار
با بیان این که کارگران فاقد بیمه باید نداشتن
بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی گزارش
دهند ،افــزود :متاسفانه شرایط اقتصادی و
نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار باعث شده
که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما
شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر
دیگری جای آن ها را بگیرد.علی اصالنی با
بیان این که کارگران فاقد بیمه حداقلهای
قانون کار را نمیگیرند ،به ایسنا اظهار کرد:
تعداد کارگران فاقد بیمه در کشور کم نیست
و از منشی مطب دندان پزشکی گرفته تا دست
فروش و کارگر واحدهای زیرپلهای و زیرزمینی
و میادین از حداقلهای قانون کار محروم اند و

نه تنها دستمزد مصوب قانونی را نمیگیرند
بلکه بــرای آن ها بیمه هم رد نمیشود.وی
افزود :متاسفانه شرایط اقتصادی و نبود تعادل
عرضه و تقاضا در بازار باعث شده تا بسیاری از
ی آن که امرار معاش کنند و از
این کارگران برا 
عهده هزینههای زندگی خود و خانواده برآیند
از سرناچاری با دستمزد پایین و بدون بیمه
تن به کار بدهند.عضو کانون عالی شوراهای
اسالمی کار تصریح کرد :کارگر بدون بیمه
میداند که اگر از کارفرما شکایت کند ،اخراج
میشود چون کارگر متقاضی کار در بازار زیاد
اســت و با کوچک ترین اعتراضی ،کارفرما
عذر او را میخواهد و کارگر دیگری جای او
یگیرد.
را م 

وزیر نیرو نیز که دیروز برای پاسخ گویی به سوال
برومندی نماینده مــردم مرودشت در صحن
علنی مجلس حضور یافته بود ،در این باره اظهار
کرد :امکان انتقال  8.3میلیارد مترمکعب آب
شور دریای عمان و خلیج فارس به کشور برای
استفاده در صنعت فراهم شده است.اردکانیان
در خصوص اقدام نکردن برای انتقال آب دریای
عمان به داخل کشور که در سوال این نماینده
به آن اشاره شده است ،گفت :طرح مطالعاتی
وسیعی را در وزارت نیرو برای استفاده از آب
شور دریای عمان و خلیج فارس آغاز کردهایم
که  17استان مشمول این طرح میشوند و به
تازگی نیز نتایج این مطالعات در شورای عالی
آب مطرح و تصویب شد.وی افزود :عالوه بر دیگر
منابع برای جبران کمبود منابع برای آب صنعت
 8.3میلیارد مترمکعب آب از خلیج فــارس و
دریای عمان وجود دارد.وزیر نیرو بیان کرد :دو
میلیارد و  730میلیون مترمکعب آب شیرین
از این منابع استحصال میشود که استانهای
زیادی از جمله خراسان جنوبی ،یزد و کرمان از
آبدریابهرهمندمیشوند.ایناقداماتبهبرکت
چارهگشایی قانونی مجلس و با سرمایهگذاری
بخش خصوصی انجام میشود.
▪مهار آبهای مرزی

وی افــزود :مهار آبهــای مــرزی یا استیفای
آبهای مرزی با اجازه رهبر معظم انقالب و
پشتیبانی مجلس و دولت انجام شده است و
در این زمینه  13سد تکمیل و امکان آبگیری
در  14سد نیز وجود دارد و  175هزار هکتار از
اراضی آن ها نیز زهکشی شده است .همچنین
 46شهر و روستاهای فراوانی از آب این سدها
استفاده میکنند.

5
مسئوالن میگویند

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

تجهیز  ۳۷۵۰کتابخانه درکشور
توسط بنیاد مستضعفان
معاون بنیاد مستضعفان گفت :بنیاد مستضعفان
با هــدف افزایش بنیه فرهنگی مناطق کمتر
توسعه یافته کشور تاکنون  ۳۷۵۰کتابخانه
را در مناطق مــحــروم تجهیز کــرده اســت .به
گزارش مهر ،محسن منصوری همزمان با هفته
کتاب و کتاب خوانی گفت :بنیاد مستضعفان
در چارچوب ارتقای علمی دانش آموزان مناطق
محروم تاکنون بیش از دو و نیم میلیون نسخه
کتاب کمک آموزشی و  ۷۸۰هزار مجله علمی
بین دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور
توزیع کــرده است.مدیر عامل بنیاد علوی با
اشاره به تصمیم بنیاد مستضعفان برای کمک به
گسترش فرهنگ کتاب خوانی در کشور تصریح
کرد :بنیاد مستضعفان اقدام به ساخت کتابخانه
در تمامی مناطق هدف بنیاد کرده که تاکنون
 ۱۲کتابخانه به بهره برداری رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش:

 ۱۲درصد مدارس نیازمند
تخریب و نوسازی است
وزیر آموزش و پرورش گفت ۱۲:درصد مدارس
ما نیازمند تخریب و نوسازی و  ۱۸درصد نیازمند
مقاوم ســازی اســت .به گــزارش مــهــر ،محسن
حاجی میرزایی در همایش ملی بانوان و خانواده
خیرین مدرسه ساز کشور گفت :خیرین مدرسه
ساز شریک آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و
تربیت هستند.
وی ادامــه داد :ایــن عرصه ،عرصه مسئولیت
اجتماعی است و کشور ما در این شرایط به این
روحیه نیاز دارد .فرهنگی که شما اشاعه می
دهید بسیار اثرگذار است و کشور ما به فرهنگ
مسئولیت پذیری نیاز دارد .مدرسه آینده کشور
ماست و ظرفیت توانمندی های نسل ما در آن جا
گسترش پیدا می کند و شما در خلق این موقعیت
یادگیری به ما کمک می کنید .شما شریک
آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت هستید
و چه بسا ما شریک شما هستیم و شما مسئول
اصلی این عرصه هستید.

