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 سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
 بازگشایی همه مدارس کشور 

از نیمه دوم آبان 
سخنگوی وزارت 
آمــوزش و پــرورش 
گفــت: در نیمــه اول 
آبان، بر اساس الگوی 
بازگشــایی مدارس و 

ســرعت واکسیناســیون جامعه، مــدارس کم 
جمعیت شــهری بــا کمتر از ۶۰ نفــر جمعیت 
بازگشــایی خواهند شــد. به گزارش ایســنا، 
علیرضا کمرئی گفت: در نیمــه دوم آبان ماه نیز 
تمام مدارس با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بازگشایی می شــوند و مدارس بر اساس الگوی 
بازگشــایی گروه بندی خواهند شد و با توجه به 
مجوز هر منطقه، فعالیت آموزشــی خود را آغاز 

خواهند کرد.
    

باز هم زلزله در اندیکای خوزستان
زمین لرزه ۵ریشتری 
بامــداد گذشــته در 
اندیــکا خوزســتان 
باعث تخریــب کامل 
برخی روســتاها شده 

اســت. زمین لرزه هفته گذشــته نیز بسیاری از 
روســتاییان را همزمان با آغاز فصل سرما در این 
منطقه بی خانمــان کرده بود. ایــن زلزله باعث 
خســارت جدی به ۱۲۰ روســتای شهرستان 
اندیکا شد و ۴۰۰ مسکن روســتایی و عشایری 

۱۰۰ درصد تخریب شدند.
    

۲۴۲ هزار تاکسی در سن فرسودگی 
مدیرعامل اتحادیه 
ی  نی ها ا کســیر تا
شهری کشور با تاکید 
بر لزوم تسریع در روند 
نوسازی تاکسی های 

فرســوده، گفت: طبق مصوبه هیــات وزیران، 
تاکســی هایی که به ۱۰ ســال رســیده باشند، 
مشمول فرسودگی می شــوند که تا پایان سال 
۱۴۰۰تعداد تاکســی های فرسوده به ۲۴۲ هزار 
دستگاه می رسد. مرتضی ضامنی به ایسنا گفت: 
از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۲۵۰ راننده که 
متقاضی نوســازی خودروی خود بودند در طرح 
نوســازی ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹۶۲ 
متقاضی خودروهای خــود را تحویل گرفتند و 

باقی آنها در فرآیند تحویل خودرو قرار دارند. 
    

 کشف محموله بزرگ 
پرندگان قاچاق در سراوان

مدیرکل حفاظت 
محیــــط زیســـت 
سیستان و بلوچستان 
گفــت: محموله بزرگ 
پرنــدگان قاچــاق در 

شهرستان سراوان کشف شــد و قاچاقچیان به دام 
قانون افتادند. وحید پورمردان گفت: این محموله 
بزرگ غیرمجاز شامل ۴۲۰ قطعه پرنده از نوع گونه 
میناست، همچنین در این محموله ۲۷ قالده میمون 

نیز کشف شد.
    

 آغاز بررسی طرح صیانت 
در مجلس

 بــا کامل شــدن 
عضای کمیســیون  ا
مشترک بررسی طرح 
»حمایــت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه 

کاربردی فضای مجازی« نخســتین جلسه این 
کمیســیون، امروز یکشــنبه )۱8مهر( برگزار 
می شــود.  این طرح پس از چندین بــار رفت و 
برگشــت به صحن، در نهایت مقرر شد براساس 

اصل8۵ بررسی شود.
    

 انتقال محِل دفن پسماند از 
آرادکوه منتفی است

ئیــس  ر یــب  نا
کمیســیون سالمت و 
محیط زیست شورای 
شــهر تهــران گفت: 
آرادکوه حدود ۵۰ سال 

پیش و پیرو مطالعات برای دفن پســماند انتخاب 
شده است.  به گزارش ایلنا، مهدی بابایی افزود: در این 
محل نفوذپذیری خاک بسیار پایین و شورآباد است و 
امکان رویش درختان و گیاهان اغلب به دلیل شوری 
باالی خاک وجود ندارد و ازاین رو انتقال محِل دفن 

پسماند از آرادکوه منتفی است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

این روزها بســیاری از شهروندان 
ایرانی حتی در خریــد مایحتاج اولیه 
زندگی شان امساک می کنند. دلیل این 

خوداری هم مشخص است؛ تورم!
در آخرین آمار منتشــر شــده از 
ســوی مرکز آمار ایران، نــرخ تورم 
ســاالنه برای خانوارهای شــهری و 
روســتایی به ترتیب ۴۵.۱ درصد و 
۴۹.۷ درصد اعالم شده که این بدان 
معناســت که این روزها برای خرید 
مجموعه ای از کاال ها، قریب به دو برابر 
مهر سال گذشته باید پول بپردازیم. در 
این میان بسیاری از دهک های پایین 
جامعه که مهر سال گذشــته هم به 
سختی بخشی از مایحتاج شان را تهیه 
می کردند، امسال احتماال قادر به تهیه 
آن نیســتند. در همین باره مدیرکل 
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هم 
هشدار داده که بحران اقتصادی مزمن 
به تشدید قابل توجه ســوءتغذیه در 
بخش هایی از کشور منجر شده است. 
در حالی که الغری کودکان زیر پنج 
ســال، به عنوان یکی از شاخص های 
سوءتغذیه مورد بررسی قرار می گیرد، 
زهرا عبداللهی، به خبرگزاری ایلنا گفته 
است که »این شاخص در استان هایی 
مانند سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی بــاال رفتــه و ظرف دو ســال 
نزدیک به دو برابر شده است. به طوری 
که۱۲ درصد کودکان زیر پنج ســال 
در سیستان وبلوچســتان و 8 درصــد 
در خراســان جنوبی دچار سوءتغذیه 

هستند«.

وضعیت سوءتغذیه در ایران
هر چنــد بســیاری از مــا گمان 
می کنیم که »گرســنگی« و متعاقب 
آن »ســوءتغذیه« تنها مختص برخی 
کشورهای آفریقایی اســت، اما آمارها 
نشان می دهد هشت اســتان در ایران 
به صورت گســترده ای با ایــن پدیده 
مواجه است. بر اساس گزارش فائو: »در 
سال های ۱۳۹۶تا ۱۳۹8 جمعیت دچار 
کمبود تغذیه در ایران ۴.۷ درصد بودند«. 
رقمی که در حال حاضــر پیش بینی 
می شــود بین 8 تا ۱۰ درصد باشد. این 
بدان معنی اســت که کودکانی زیادی 
در برخی استان های کشور با کمبود غذا 
دست و پنجه نرم می کنند و اگر همین 
ســوءتغذیه به مرگ زودهنگام شــان 
منجر نشود، تبعات فراوان دیگری مثل؛ 
انواع بیماری های مزمن، کاهش ضریب 
هوشی و ... به همراه دارد و هیچگاه به آنها 
اجازه نمی دهد مانند سایر انسان ها از از 
فرصت های اجتماعی و زیستی برابری 

برخوردار باشند.
کرونا و آثار آن بر سوءتغذیه

در حالی که طی سال های ۹۶ تا ۹8 
دولت پیشــین برای کاهش گرسنگی 
در اســتان های محروم اقدامات خوبی 
انجام داده بود، اما این با شــیوع کرونا و 
البته بحران های اقتصادی فراوان دیگر 
ناشی از روابط خارجی، این اقدامات به 
شکل موثری ادامه پیدا نکرد. به طوری 
که زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت هم معتقد 
است: »تحریم های اقتصادی، مشکالتی 
که در واردات و صادرات مواد غذایی در 
کشور وجود دارد، افزایش قیمت مواد 
غذایی و گرانی ها همگی دست به دست 
هم داده اند که خطــر ناامنی غذایی در 
کشور مخصوصا در اقشــار کم درآمد و 

دهک های درآمدی پایین افزایش یابد«. 
او به ویژه درباره وضعیت اســتان های 
سیستان وبلوچســتان، هرمــزگان، 
کرمان، خراســان جنوبی و خوزستان 

ابراز نگرانی کرد.
 سوءتغذیه و افزایش بحران کرونا

در سال های گذشته میزان دسترسی 
ایرانیان به مواد غذایی کافی به شــکل 
قابــل توجهی کاهش یافته اســت. به 
طوری که تبعات این کاهش دسترسی 
نه تنها کودکان که سایر اقشار جامعه 
را هم درگیر کرده اســت. به طوری که 
گفته می شود آسیب پذیری افراد دچار 
سوءتغذیه در برابر کرونا افزایش می یابد 
و حتی تاثیر واکسیناسیون در افرادی که 
تغذیه خوبی ندارند، هم مطلوب نیست. 
به گفته مدیرکل دفتــر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت نیز؛ »این افراد با خطر 
بیشــتر کرونا مواجه هستند و کنترل 
کرونا در این افراد سخت تر است، به این 
دلیل که سیســتم ایمنی شان ضعیف 
است و نمی تواند در مقابل ویروس خوب 

عمل کند«.
مشکالت اقتصادی و سوءتغذیه

 بــر اســاس گزارش هــای مراکز 
مطالعاتی ایران، تورم و افزایش قیمت 
مواد غذایی تأثیر به ســزایی در کاهش 
قدرت خرید دهک های پایین جامعه 
و دریافت مقدار کالری الزم داشته است. 
برای مثال داده هــای مطالعاتی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد 
مصرف گوشــت در تمامی دهک های 
درآمدی جامعه ایران در بــازه زمانی 

کوتاهی از نصف کمتر شده است.
همچنین بر اساس گزارش وزارت 
بهداشت، میانگین حداقل کالری مورد 
نیاز روزانه دو هزار و ۳۶۷ کالری است اما 
بر اساس داده های مرکز پژوهش های 

مجلس در ســال ۹۷، فقط سه دهک 
درآمدی باالی جامعه توانسته اند کالری 
موردنیاز روزانه خــود را دریافت کنند. 
باید در نظر داشــت این آمار وضعیت 
معیشتی ایرانیان در سه سال گذشته را 
نشان می دهد؛ حال  آنکه از سال ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰ قیمت کاالهای اساسی بارها 
افزایش یافته است؛ به  طوری  که فقط 
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، قیمت 
برخی موادغذایی مثل برنج و شکر از ۳۰ 

تا ۹۰ درصد باال رفته است.
 سوءتغذیه از مصادیق

 کودک آزاری
چندی پیش، ســازمان بهزیستی 
آماری از تماس بــا اورژانس اجتماعی 
این سازمان اعالم کرد. بر اساس این آمار 
۴۲هزار تماس با این ســازمان مربوط 
به »کودک آزاری« بــود، این در حالی 
است که به گفته کارشناسان، در تمام 
دنیا بیش از ۵۰ درصد کودک آزاری ها 
به غفلت از تغذیه و ســالمت کودکان 
مربوط می شود. بر این اساس می توان 
انتظار داشــت که از این تعداد تماس 
تلفنی حدود ۲۰ هزار مورد گزارش شده 
درباره کودکانی بوده که از تغذیه مناسب 
محروم بوده اند. محرومیتی که می تواند، 

عمدی یا سهوی و از روی ناآگاهی یا ناشی 
از نداشتن دسترسی به مواد غذایی باشد. 
براساس آخرین تحقیقات انجام شده 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 
حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال 
سیستان و بلوچستان از مشکل الغری، 
کم وزنی و کوتاه قــدی رنج می برند که 
عمده آنها به دلیل کم خوری دچار این 
نقصان ها شــده اند.این در حالی است 
که کارشناسان بهداشــتی معتقدند 
سوءتغذیه می تواند، به اندازه خشونت 

و بی سوادی در جامعه آسیب زا باشد.
توسعه بدون غذا ممکن نیست

توســعه پایدار روندی اســت که 
بسیاری از دولت های دنیا آن را کارآمد 
و موثر می دانند. سیاستی که برای تحقق 
آن باید پیش شــرط هایی فراهم شود. 
پیش شرط هایی که حوزه های مختلفی 
را دربرمی گیرد که غذا نیز شــامل آن 
می شــود. غذا ارتباط غیرقابل انکاری 
با توســعه پایــدار دارد و پیامد خورد و 
خوراک مناسب می تواند سبب پویایی 

و نشاط در جامعه شود.
دکتر ضیاءالدین مظهری، متخصص 
تغذیه می گویــد: »لبنیــات، غالت، 
گوشت و سبزیجات، تضمین اولیه ای 
بر سالمتی افراد است. کمبود پروتئین 
و ریزمغذی هایی چون آهن، کلسیم و 
ســایر ویتامین ها در کودکان می تواند 
به کم شدن بهره هوشــی، کم خونی، 
کاهش توانمندی جســمی، کوتاهی 
قد، و ... منجر شود و در بزرگساالن نیز 
به شکل خســتگی، کم کاری، خواب 
آلودگی و ... بــروز کند«. بیماری هایی 
که گرچه عناوین کوتاهی دارند، اما آثار 
مزمن و غیرقابل جبران آنها روی زندگی 
افراد، خانوادهایشان و حتی نسل بعد 
موثر است. آثاری که گاهی می تواند به 
شکل های فرهنگی مثل خصلت های 
یک جامعه درآید. همچنان که شاهدیم، 
مردمان برخی از نواحی دنیا مثل جوامع 
آفریقایی به کم کاری یا تنبلی و رخوت 
مثال زده می شوند، این در حالی است که 
این مناطق کمترین میزان دسترسی به 
مواد غذایی مغذی را دارند و چه بسا این 
خصلت که آن را ناشی از عوامل فرهنگی 
می دانیم، در وهله نخست نشأت گرفته 
از دسترســی ناکافی بــه ویتامین ها و 
ریزمغذی هاست. بنابر گزارش منتشر 
شده از سوی چند انستیتو بین المللی 
سیاســت های غذایــی، ســوءتغذیه 
ویران کننده است چراکه سیستم ایمنی 
بدن را تضعیف کرده و مانع از رشد ذهنی 
و فیزیکی فرد می شود و گاهی جان افراد 
را می گیرد. آنها آثار منفی سوءتغذیه را بر 
اقتصاد کشورها نیز بررسی کردند و آن را 
موجب ایجاد چرخه  معیوب فقر و تغذیه 
نامناسب عنوان کردند که رهایی از آن 

دشوار است.

خشکسالی و تبعات تغذیه   ای آن
امــا در میــان مقصــران رد پای 
خشکسالی بســیار پر رنگ است. چرا 
که در سال های اخیر در بحبوحه بحران 
کرونا و بحران های اقتصادی، خشکسالی 
نیز در اســتان هایی که بیش از ســایر 
استان های کشــور درگیر سوءتغذیه 
هستند نقش پر رنگی را در کاهش درآمد 
و کم شدن کیفیت زندگی ساکنان آن 
مناطق داشته اســت. در این باره زهرا 
عبداللهی گفته است: »خشکسالی در 
کشور یک مساله جدی و خطرناک است. 
به این دلیل که زمانی که خشکســالی 
اتفاق می افتد، دامــداران علوفه برای 
تغذیه دام شــان ندارنــد، وقتی علوفه 
نیست، یعنی باید این علوفه ها وارد شود، 
زمانی که وارد می شود، اگر قیمتش باال 
باشد برای دامدار نمی صرفد که علوفه 
گرانی را بخرد که به دام هایش بدهد. به 
همین دلیل نهاده های کشــاورزی که 
وارد کشور می شــود باید با یارانه باشد 
که دامدار بتواند بــا قیمت پایین تری 
دسترسی به علوفه داشته باشد. وقتی 
علوفه گران باشد بسیار طبیعی است 
که گوشت و شیر گران می شود. دولت 
باید در زمینه نهاده های کشاورزی نیز 
مداخله کند که چگونــه می توان آن را 
با قیمت ارزان به دســت تولید کننده 

رساند«. 
در این میان متخصصان معتقدند 
ســوءتغذیه به هر دلیلی که به کمبود 
ریزمغذی ها منجر شود، موجب افزایش 
موارد ابتال به بیماری هــا و مرگ و میر 
ناشــی از آن ها، کاهش بهره هوشی و 
کوتاه قدی کودکان و نوجوانان می شود. 
ســوءتغذیه مادر باردار نیز می تواند در 
دوره جنینی باعث مشــکل در تکامل 
مغزی جنین شــود و بهره هوشی اش 
پایین بیاید و دچار ناتوانی جســمی و 
ذهنی شود و ضمن آســیب به فرد، در 
آینده هزینه های باالیی را به بخش های 
مختلف کشور تحمیل کنند. به همین 
دلیل دولت ســیزدهم بایــد بیش از 
پیش این مشــکل را دریابد و برنامه ای 
مدون برای مهارسوءتغذیه، در مناطق 

آسیب پذیر کشور به اجرا درآورد.

یک مسئول در وزارت بهداشت از تشدید سوءتغذیه در بخش هایی از کشور خبر داد؛

ردپایگرسنگیپررنگترمیشود

خبر

ایران،  هر ســاله در آغاز فصل  پاییز شــاهد ورود میهمانان 
بالداری است که از مناطق سردســیر برای زمستان گذرانی به 
کشور ما مهاجرت می کنند اما چند سال است که این مهاجرت 
تاوان سنگینی برای آنها دارد، چرا که با تلفات گسترده ای براثر 
مسمومیت، خشکی تاالب ها و شکار و صید مواجه می شوند. حال 
که  پاییز امسال نیز خبری از بارش کافی نیست، به مناسبت روز 
جهانی  پرندگان مهاجر این پرسش مطرح می شود که آیا امسال 
هم تاالب های کشور نقطه پایانی سفر پرندگان مهاجر می شوند؟
به گزارش ایسنا، حاکمیت خشکسالی و کمبود منابع آب طی 
یک سال گذشته وضعیت بسیاری از تاالب های کشور را بحرانی 
کرده است. براساس اعالم سازمان هواشناسی امسال نیز امیدی 
به بارش های پاییزه نیست. علیرضا هاشمی، کارشناس محیط 
زیست و مدیر عامل انجمن پرنده شناسی و پرنده نگری طرالن 
ضمن بیان اینکه یک ســری از تاالب های مهم کشور از جمله 
 پریشان، و بختگان از بین رفته  و تقریبا خشک شده اند می گوید: 
کمبود بارش طی  پاییز سال جاری نیز وضعیت این زیستگاه های 

آبی که میزبان  پرندگان مهاجر بوده اند را شکننده تر می کند.
او ادامه می دهد: کاهش بارندگی ها گرچه یک امری طبیعی 

است اما می تواند به صورت غیرمستقیم ناشی از عوامل انسانی 
و نتیجه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی باشد. با این حال طی 
سال های اخیر با عدم  پرداخت حق آبه زیست محیطی تاالب ها، 
فشاری بیش از حد ظرفیت به آن ها وارد کرده و باعث تخریبشان 
شده ایم. حال این زیستگاه های آبی محدود دیگر ظرفیت کافی 
برای میزبانی تعداد وســیعی از تنوع زیستی و حیات وحش را 
ندارند و این شــرایط بخش بزرگی از تنوع زیستی ما را محکوم 

به فنا می کند.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه هرساله شاهد مرگ 
هزاران  فالمینگو در تاالب هایی چون  پریشان و بختگان هستیم 
که در فصل بهار جوجه آوری می کننــد، اظهار می کند: با روند 
مدیریتی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی طی 
سال های اخیر در  پیش گرفته است همچنین  پیش بینی  پاییزی 
کم بارش در بسیاری از مناطق کشــور، امسال نیز به طور قطع 
شاهد تلفات  پرندگان مهاجر و شاید افزایش این میزان نسبت به 

سال های قبل باشیم.
متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست طی چند سال اخیر 
هیچ برنامه ای برای حفاظت و مدیریت تاالب ها و تنوع زیستی آن  

از جمله  پرندگان مهاجر نداشته است. هرچند  پرداخت حق آبه 
تاالب ها براســاس »آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی 
غیرقابل جبران تاالب  ها«، قانــون »حفاظت، احیاء و مدیریت 
تاالب های کشور« همچنین »قانون هوای  پاک« بر عهده وظیفه 
وزارت نیرو است اما سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان 
متولی حفاظت از تاالب ها و ناظر بر  پرداخت حق آبه آن ها مورد 
انتقادات زیادی قرار گرفته است چراکه در بسیاری از موارد موفق 
نشده این حق را آنطور که الزم است از سایر دستگاه های ذی ربط 

مطالبه کند. 
ایمان معماریان، کارشناس حیات وحش نیز در یک برنامه 
رادیویی در مورد وضعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی گفته است:  از 
آنجایی که تمام تاالب های ایران تحت تاثیر وضعیت خشکسالی 
قرار گرفته اند، لذا بسیاری از آن ها به طور کامل خشک شده اند 
و بسیاری هم در حال خشک شدن هستند، در نتیجه خیلی از 
پرندگان که سال های سال مسیر مهاجرتشان به سمت ایران 
بوده است، مجبور به تغییر مسیر مهاجرت خود شدند. خشک 
شدن تاالب و از بین رفتن زیستگاه نه تنها برای محیط زیست 
مشکل ایجاد می کند بلکه باعث از بین رفتن تعداد بسیار زیادی 
از پرندگان نیز می شود که مسیر مهاجرتشان طی چند میلیون 

ساله بدین شکل بوده است.
سرنوشت تلخی که شکارچیان  رقم می زنند

اما خشک شدن تاالب ها تمام دغدغه کارشناسان و فعاالن 
محیط زیست درباره  حیات پرندگان مهاجر نیست. شکار و 

صید یکی از عواملی است که طی حداقل پنج سال گذشته در 
برخی استان ها برای بسیاری از پرندگان مهاجر فاجعه آفرین 
بوده اســت. هر ســاله ۵۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون بال 
پرنده مهاجر که برای زمســتان گذرانی به تاالب های شمال 
کشور مهاجرت می کنند از سوی شــکارچیان و صیادان به 
دام می افتند و به صــورت علنی با قیمت هایی بــاال در بازار 
فریدون کنار به فروش می رســند. این کشــتار فجیع تنها 
به پرندگان مهاجر شــمال کشور و اســتان مازندران ختم 
نمی شود بلکه در استان خوزســتان نیز بسیاری از پرندگان 
مهاجری که برای زمســتان گذاری از اوایل زمستان تا اواخر 
اســفند ماه از مناطق سردســیر به تاالب ها و رودخانه های 
 استان خوزستان مهاجرت می کنند به همین سرنوشت تلخ 

دچار می شوند.

خشکی، شکار بی رویه و آلودگی های زیست محیطی زمینه ساز شده است؛

تاالب های ایران، قتلگاه پرندگان مهاجر 

الغری کودکان در 
استان های سیستان و 
بلوچستان و خراسان 
جنوبی ظرف دو سال 

نزدیک به دو برابر شده 
است؛ به طوری که۱۲ درصد 

کودکان زیر پنج سال در 
سیستان وبلوچستان و ۸ 
درصد در خراسان جنوبی 

دچار سوءتغذیه هستند

کمبود پروتئین و 
ریزمغذی ها در کودکان 

می تواند به کم شدن 
بهره هوشی، کم خونی، 

کاهش توانمندی جسمی، 
کوتاهی قد، و ... منجر شود 

و در بزرگساالن به شکل 
خستگی، کم کاری، خواب 

آلودگی و ... بروز کند
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