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 SMA تجمع خانواده بیماران
مقابل مجلس

گروهی از خانواده 
بیمــاران مبتــا به 
اس ام ای)SMA( بــا 
تجمع مقابل مجلس 
شــورای اســامی 

خواستار واردات داروی این بیماری شدند. اس ام ای 
یک بیماری ژنتیکی پیش رونده در نوزادان است که 
با گذشت زمان شدت این بیماری عصبی عضانی 
افزایش می یابد، برای جلوگیری از شدت این بیماری 
بیماران مبتا حتما باید تحت درمــان بوده و دارو 

مصرف کنند.
    

توفان شاهین 6 شهروند سیستان و 
بلوچستانی را به کام مرگ فرستاد

علی نیکزاد، نایب 
رئیس مجلس، از مرگ 
۶ نفر در سیســتان و 
بلوچستان در پی وقوع 
توفان حاره ای شاهین 

در این اســتان خبر داد. همزمان علیرضا شهرکی، 
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان 
و بلوچســتان هم گفت که دســت کم ۱۲۲ نفر از 
ساکنان منطقه سیستان در شمال این استان به دلیل 
مشکات تنفسی ناشی از گرد و خاک از روز گذشته 
تاکنون روانه بیمارستان ها شده اند. شهرکی گفته 
که این توفان در حال حاضر از این استان دور شده و 

به سمت عمان در حرکت است.
    

 تقاضای مهاجرت هزار پزشک 
در 3 ماه 

  امیــر صــدری، 
سرپرســت روابــط 
عمومی سازمان نظام 
پزشکی گفت: در سه 
ماهه تابستان امسال 

بیش از هزار پزشک برای مهاجرت از ایران و فعالیت 
در حوزه پزشکی در کشورهای دیگر، از این سازمان 
درخواســت صدور گواهی »گود اســتندینگ« 

کرده اند.
    

درخواست پوشش بیمه برای 
تجهیزات پزشکی دیابتی ها

گروهی از مبتایان 
به بیماری دیابت از عدم 
پوشش بیمه تجهیزات 
پزشــکی و گرانی این 
وســایل که با سامت 

آنها ارتباط مستقیم دارد گایه  دارند. به همین دلیل 
شماری از این بیماران با راه اندازی کارزاری خواستار 
رسیدگی وزیر بهداشــت به این موضوع شدند. در 
این کارزار که تاکنون ۶ هزار نفر آن را امضا کرده اند، 
امضا کنندگان در نامه ای به بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت نوشتند: »از شما درخواست داریم کاهش 
هزینه تجهیزات پزشکی افراد دیابتی را، اعم از پمپ 
انسولین، نوارهای تست قند خون، دستگاه تست قند 
خون و سایر تجهیزات پزشکی نظایر آن به صورت 
پوشش با بیمه یا در نظر گرفتن بودجه ای برای آن در 

دستور کار قرار دهید«.
    

یک نماینده مجلس:
در آبادان و خرمشهر آب فاضالب 

به خورد مردم می دهیم
نماینده خرمشهر 
در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: در 
آبــادان و خرمشــهر 
آب فاضاب به خورد 

مردم می دهیم. به گزارش ایســنا، ســید احمد 
لفته نژاد اظهار کرد: در آبادان و خرمشــهر مردم 
با توجه به این وضعیت آب، بــا انواع مریضی ها و 
حساسیت های پوستی مواجه هستند و مشکات 
فراوانی در این زمینــه دارند که بایــد به آن ها 

رسیدگی شود.
    

تست کرونای ۵ درصد زائران 
ورودی به مهران مثبت بود

جمیــل صادقی، 
معــاون بهداشــتی 
م  علــو ه  نشــگا ا د
م  یــا ا شــکی  پز
اعام کــرد: از حدود 

۶۰هزار زائر وارد شــده به کشــور از طریق مرز 
بین المللی مهــران ۲۰ هزار تســت کرونا انجام 
 گرفت که تســت حدود یــک هزار نفــر از آنان 

مثبت بود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ابراهیم رئیسی دیروز در حالی معاون 
خود در سازمان حفاظت محیط زیست را 
منصوب کرد که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند، ظرفیت های محیط زیستی 
کشــور، دیگــر تحمــل اشــتباه و 

سوءمدیریت های دوباره را ندارد.
انتخاب علی ساجقه، به عنوان رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در حالی 
با تاخیر فراوان و پس از حــدود دو ماه 
از روی کار آمدن دولت ســیزدهم رقم 
خورد که این سوال مطرح است که این 
سازمان با مدیریت جدید، چقدر انگیزه، 
دانش، تــوان و البته اجــازه حفاظت از 

محیط زیست کشور را دارد؟
در سال های اخیر نه تنها ایران بلکه 
همه دنیا با ابر معضات زیست محیطی 
دست به گریبانند؛ از تغییرات اقلیمی و 
گرمایش جهانی تا سیل و آتش سوزی 
در جنگل ها. در حالی این وضعیت توجه 
مردم و دولت های جهان را بیش از  پیش 
به محیط زیست و اهمیت آن جلب کرده 
که ایران در چهار مؤلفه آب، خاک، هوا 
و تنوع زیستی شرایط نگران کننده ای 

دارد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان 
ملل، ایران باالترین میزان فرســایش 
خاک در جهان را دارد. به طوری که یک 
دوازدهم از کل فرسایش خاک در جهان 
در ایران رخ می دهد. اما همه مشــکل 
زیست محیطی ایران به این مورد ختم 
نمی شود؛ خشکســالی، کمبود منابع 
آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، گرد 

و غبار، تخریب زیستگاه ها، تغییر کاربری 
اراضی، آتش ســوزی جنگل ها و مراتع 
و... از چندین و چنــد مورد چالش های 
زیســت محیطی اســت که می تواند 
سرنوشت ســاکنان این منطقه از کره 
زمین را دستخوش تغییرات نامطلوبی 
کند و تنش های سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته باشد 
که نمونه آن در ماه ها و سال های گذشته 
باعث وقوع حوادث و اعتراضاتی در برخی 

مناطق و شهرهای کشور شد.
 همین موضوع شاید دلیل مهمی بود 
که دولت سیزدهم چالش محیط زیست 
را نه یک بحران ساختگی اجنبی، بلکه 
واقعیتی مهم ارزیابی کند و با وسواس 
بیشتری به آن بپردازد. با این حال معاون 
رئیس جمهور برای صندلی ساختمان 
پردیسان، دیرتر از آنچه انتظار می رفت 
انتخاب شد. برخی این انتخاب دیرهنگام 
را به دلیل فشارهای مختلفی  دانستند که 
از جانب گروه های سیاسی و بنگاه های 
اقتصادی بر رئیس دولت وارد می شــد. 
گروه هایی که تصمیمات ســازمان نه 
چنــدان قدرتمند محیط زیســت در 
جهت محافظت از منابع طبیعی کشور، 
می تواند منافع و کارتل های اقتصادی 

آنها را تحت الشعاع قرار دهد.
رئیس جدید سازمان حفاظت از 

محیط زیست کیست؟
پس از آنکــه کابینه پیشــنهادی 
ابراهیم رئیســی به مجلس رفت و رای 
اعتماد گرفت، بســیاری منتظر بودند 
معاونت های ریاســت جمهوری نیز به 
سرعت انتخاب شوند. مخصوصا معاونت 
پرچالش محیط زیست که با مدیریت 
عیســی کانتری در دولت دوازدهم و 
سوءمدیریت  و غیر پاسخگویی اش صدای 

رسانه ها را درآورده بود. اما رئیس جمهور 
فعالیت هایش را آغاز کرد، وزاری جدید 
دست به تغییرات در بدنه وزارتخانه ها 
زدند، واکسیناسیون شتاب گرفت، اما 
خبری از انتخاب رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست نشد تا اینکه بعد از دو ماه و 
با وجود پیشنهادهای مختلف به عنوان 
ریاست این سازمان، دیروز علی ساجقه 
که دانش آموخته مهندسی آب است و 
ریاست سازمان جنگل ها را در کارنامه 
دارد، سکاندار سازمان محیط زیست شد.
در رزومه علی ســاجقه آمده است 
کــه او دانش آموخته دانشــگاه تهران 
اســت. مدرک کارشناســی خود را در 
۱۳۷۰ در رشته مهندسی منابع طبیعی-
آبخیزداری از دانشــگاه تهران و مدرک 
کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۷۳ 
در رشته مهندســی آبخیز- سیاب از 
همین دانشــگاه دریافت کرده است. 
او دارای دکتری مهندســی رودخانه از 
دانشــگاه تهران و مدرک فوق دکتری 
مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا 
است و گفته شده که اســتاد او در این 
دوران، کاوه مدنی، معاون رئیس سازمان 
محیط زیســت در دولت روحانی بوده 

است.
ساجقه از ســال ۸۷ تا ۹۱ رئیس 
انجمن آبخیزداری ایران، از ســال ۸۸ 
تا ۹۰ رئیس دانشــکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران، از سال ۸۹ تا ۹۱ معاون 
آموزشــی اداری و مالی دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۹۲ تا ۹۵ 
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران بود.
او از ســال ۸۶ تــا ۸۷ مدیــر کل 
مشــارکت های مردمــی و مدیر کل 
دفتر اقتصاد محیط زیســت سازمان 

محیط زیست کشــور بود و در این بازه 
زمانی به عنوان دبیر کمیته ملی توسعه 
پایدار ســازمان محیط زیست کشور 
فعالیت داشت. ســاجقه از سال ۹۰ تا 
۹۱ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
ســازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
کشــور در دوره احمدی نژاد بــود و به 
گفته کارشناســان این حوزه به دلیل 
نگاه حفاظتی بــه جنگل ها خیلی زود 

برکنار شد.
او از سال ۹۸ تاکنون رئیس اتحادیه 
انجمن هــای علمی منابــع طبیعی و 
محیط زیســت ایران و عضــو انجمن 

مهندسی منابع آب ایران بوده است.
مردادماه امســال خبری منتشــر 
شــد که در آن ۱۶۰ اســتاد دانشگاه، 
پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ومنابع 
طبیعی ایران، در نامه ای سرگشــاده به 
رئیس جمهوری پیشــنهاد داده بودند 
تا علی ســاجقه را به ســمت معاون 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان 

حفاظت محیط زیست منصوب کند. 
به گزارش ایســنا، علی ساجقه از 
جمله کارشناسانی است که به »مدیریت 
جامع حوضه آبخیز« به عنوان راه حل 

عبور از خشکســالی و نجات از ســیل 
و مدیریت منابع آب در کشــور تاکید 
می کند. او همچنین معتقد است که اگر 
مدیریت جامع حوضه آبخیز به عنوان 
یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان 
عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت 
در مجلس به عنوان قانــون به تصویب 
برســد و دســتگاه های اجرایی مکلف 
شــوند در قالب مدیریت جامع حوضه 
آبخیز نقش خــود را احیــا کنند، هم 
توسعه به نحو مطلوب انجام می شود و 
هم در شرایط حدی مانند خشکسالی 
و سیاب، کشور می تواند پایدار باشد و 

مردم صدمه نبینند.
سالجقه و چالش آب

شــاید بتوان گفت در ساعات پس 
از اعام انتصاب ســاجقه بــه عنوان 
رئیس سازمان محیط زیست بسیاری از 
کارشناسان نگاه مثبتی به این انتخاب 
داشــتند.  آنها می گویند در روزهایی 
که بــه گفته مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضاب کشور ۳۰۴ شــهر در معرض 
تنش آبی و ۱۰۱ شــهر از میان آنها در 
وضعیت قرمز تامین آب قــرار دارند و 
براساس آنچه عیسی کانتری، رئیس 
ســابق این ســازمان نیز گفته بیش از 
۸۰ درصد تاالب های کشــور فاقد آب 
هستند یا در وضعیت بحرانی شدید به 
سر می برند و تاالب های جنوب کشور، 
دریاچه بختگان، جازموریان و گاوخونی 
قربانی ساخت سدها و توسعه بی رویه 
شده اند و الزم اســت فکری اساسی در 
زمینه مدیریت منابع آب کشور و دیده 
شدن حق آبه زیست محیطی تاالب های 
در معرض نابودی شود، انتخاب فردی 
متخصص، می تواند قدم موثری در این 

زمینه باشد.
چالش های مدیریت جدید 

محیط زیست کشور
اما همانطور که گفته شــد ماجرای 
محیط زیست کشــور تنها به آب ختم 
نمی شــود. پدیده فرســایش خاک و 
پیامدهای ناشی از آن نیز مانعی اساسی 
در برابر توسعه کشور محسوب می شود. 
متخصصین میزان متوسط فرسایش 
ویژه کشور را از ۱۶ تا ۲۵ تن در هکتار در 
سال نیز اعام کرده اند. این در حالیست 
که میانگین آمار جهانی ۶ تن است و برای 
تشکیل یک سانتیمتر خاک حداقل به 

۷۰۰ سال زمان نیاز است.
فرونشســت زمین نیز زنگ خطر 
دیگری است که کارشناسان از آن »بمب 
ســاعتی بیصدا« نام برده اند. به گفته 
رئیس سازمان نقشه برداری کشور از ۳۱ 
استان کشور ۲۹ استان در خطر پدیده 

فرونشست زمین قرار دارند.
آتش سوزی جنگل ها و تاالب ها و ... 

نیز موضوع مهمی است که در سال های 
اخیر بیش از پیش شاهد آن بوده ایم که 
باید مورد توجه جدی رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت قــرار بگیرد. 
براســاس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس و طبــق آمار ۲۰ســال اخیر 
سازمان جنگل ها، ۳۰ هزار فقره حریق 
در جنگل ها و مراتع کشــور رخ داده که 
منجر به ســوختن بیــش از ۲۸۰ هزار 
هکتار از ســطح جنگل هــا و مراتع در 
آتش شده اســت به عبارت دیگر ایران 
ساالنه ۱۴ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع 
خود را تنها در آتش ســوزی ها از دست 
داده است و آنچه موجب نگرانی عمیق 
می شود، این است که بیش از ۹۰ درصد 
این آتش سوزی ها توسط عامل انسانی 
رخ داده است. عوامل انسانی که برخی از 
آنها بنگاه های اقتصادی بزرگی هستند 
که الزم است، ســازمان محیط زیست 
با اقتدار و مســتقل در برابر آنها قد علم 
کند و از منابع طبیعی کشــور بدون هر 
گونه زد و بند دفاع کند. اما عاوه بر آب و 
خاک و آتش، آلودگی هوا از ذرات معلق و 
ازن گرفته تا ریزگردها نیز همچنان یک 
بحران جدی و نفس گیر است که به طور 
مستقیم بر سامت مردم اثر می گذارد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند، مقابله 
با الودگی هوا نیازمنــد توان مدیریتی 
ســازمان محیط زیســت در مقابله با 
کارخانه جات االینده، خودروســازان و 
شرکت های پتروشیمی دارد. اتفاقی که 
در سالیان گذشته در عملکرد روسای 

قبلی این سازمان دیده نشد.
با وجود همه این ها به نظر می رسد 
اولویت های محیط زیستی کشور چیزی 
فراتر از انتخاب رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت و در رویکــرد دولت و 
نهادهای تصمیم گیر خــارج از دولت 
است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
در کشــوری که رویکرد تصمیم گیران 
حداکثر استفاده از منابع، بدون در نظر 
گرفتن توان بوم شناختی سرزمین است، 
نمی توان از ریاســت سازمان حفاظت 
محیط زیســت و حتــی کل بدنه این 

سازمان انتظار معجزه داشت.

قابل توجه علی سالجقه؛ رئیس جدید یک سازمان پرچالش و بدحال 

محیط زیست کشور دیگر تاب اشتباه ندارد

خبر

 مجوز حضــور زنان در دیــدار تیم های ملی 
فوتبال ایران و کره جنوبی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که در جلسه 
هماهنگی دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره 
جنوبی که در چارچوب رقابت های مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر برگزار می شود، تماشاگران زن 
و مرد در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. این 
خبرگزاری هرچند در خصوص تعداد بلیت هایی 
که به زنان فروخته خواهد شــد چیزی ننوشت، 
اما خبرگزاری ایلنا از حضــور حدود ۱۰۰۰ نفر از 

تماشاگران زن در این بازی خبر داد.
بازی فوتبــال ایران و کره جنوبی قرار اســت 
که روز سه شنبه ۲۰ مهر، ساعت ۱۷در استادیوم 
آزادی برگزار شود و افرادی که هر دو دوز واکسن 
را تزریق کرده باشــند می تواند برای بازی بلیت 

تهیه کنند.
این مجوز حضور در حالی صادر می شــود که 
فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت 
عدم حضور زنان در بازی های ملی، ایران را جریمه 

خواهد کرد.

 زنان؛ تقریبا همیشه پشت درهای بسته
هر چند این نخســتین بار نیســت که زنان 
برای تماشــای فوتبال به اســتادیوم ۱۰۰هزار 
نفری همیشه مردانه آزادی راه پیدا می کنند، اما 
به جز یک مورد، پس از انقاب حضــور زنان در 
ورزشــگاه های فوتبال ممنوع بوده است. با این 
حال در ســال های اخیر یکی از مطالبات پررنگ 
زنان حضور در ورزشگاه ها، به خصوص استادیوم 
فوتبال و تماشــای بازی های باشگاهی و ملی از 

نزدیک بوده است.
هر چند پیشتر زنان می توانستند در استادیوم 
والیبال و بسکتبال به عنوان تماشاچی حضور پیدا 
کنند، اما همین امکان هم در سال ۱۳۹۳ از میان 
رفت و عما حضور زنان در همه اســتادیوم های 

ورزشی بازی های مردان ممنوع شد.
در ابتدای سال ۹۴ شــهیندخت موالوردی، 
معاون وقت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، 
گفت: »موانع حضور زنان در سالن های ورزشی را 
برطرف می کنیم«. اما تاش های او هم راه به جایی 
نبرد. تا اینکه طی بازی های انتخابی جام جهانی 

روســیه ، دوباره بحث ورود زنان به ورزشگاه های 
محل برگزاری بازی های ملی مطرح شد و حتی 
انتظار می رفت در بازی ایران با سوریه که نتیجه آن 
برای ایران مهم نبود، اجازه حضور زنان داده شود. در 
حالی که سایت بلیت فروشی برای این بازی به زنان 
هم بلیت فروخت؛ در کمال ناباوری، زنان سوری 
در برابر چشمان زنان ایرانی که پشت درها مانده 

بودند، وارد استادیوم شدند.
جنجال هــای عدم اجــازه حضــور زنان در 
ورزشــگاه در حالی ابعاد جهانی پیــدا کرده بود 
که در بازی فوتبال دوستانه با کلمبیا در مهر ۹۷ 
تعدادی از اعضای خانواده بازیکنان تیم ملی وارد 
ورزشگاه آزادی شدند و در فینال جام باشگاه های 
آسیا در تهران هم تعدادی از زنان نزدیک به باشگاه 
پرسپولیس در ورزشــگاه حضور داشتند. از این 
حضور انتخابی و نمایشی به عنوان »حضور زنان 
در ورزشــگاه « یاد شــد، در حالی که طرفداران 

پرسپولیس پشت درها مانده بودند.
دختران مردنما

در این میــان برخی دختران بــرای ورود به 

ورزشــگاه ظاهر خود را مردانــه می کردند تا از 
گیت های نگهبانی عبور کنند. دخترانی که پس از 
ورود به ورزشگاه عکس هایی از خود در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می کردند و اغلــب هم پیه 

بازداشت را به تن خود می مالیدند.
اما ۱۱ شــهریورماه ۱۳۹۸ خبری رسانه ها و 
مردم ایران و جهان را تکان داد. دختری به نام سحر 
خدایاری که در جریان دیدار اســتقال و العین 
دستگیر و بعد از چندین ماه متوجه شد به ۶ ماه 
زندان محکوم شده، در برابر دادگاه تهران خود را 

به آتش کشید.
حضور زنان در بازی ایران و کامبوج

اما شاید تنها بازی که زنان توانستند به صورت 

رسمی وارد ورزشگاه آزادی شوند و در جایگاه های 
جداسازی شده ای بازی نه چندان مهم ملی را نظاره 

کنند بازی ایران و کامبوج بود.
این بازی ۱۸ مهر ســال ۹۸ برگزار و تصاویر 
فراوانی از شــادی زنان ایرانی حاضر در استادیوم 
۱۰۰هزار نفری آزادی منتشر شد. حضوری که هر 
چند دوامی نداشت اما با شیوع کرونا و ممنوعیت 
حضور تماشاگران در اســتادیوم های ورزشی به 

معضلی مشترک میان مردان و زنان بدل شد.
حال باید دید این اجازه حضور زنان در بازی تیم 
ملی در ورزشگاه آزادی تهران، به همین بازی ختم 
می شود یا مطالبات زنان و فشارهای فیفا این حضور 

را مستمر خواهد کرد.

دیدار متفاوت هفته آینده تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی 

درهای استادیوم آزادی به روی زنان باز می شود

علی سالجقه از سال ۹۰ تا ۹۱ 
معاون وزیر جهاد کشاورزی 

و رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور 

در دوره احمدی نژاد بود و به 
گفته کارشناسان این حوزه 

به دلیل نگاه حفاظتی به 
جنگل ها خیلی زود برکنار 

شد

رئیس سازمان محیط 
زیست در حالی با تاخیر 

منصوب شد که برخی این 
انتخاب دیرهنگام را به دلیل 
فشارهای مختلفی  دانستند 

که از جانب گروه های 
سیاسی و بنگاه های 

اقتصادی بر رئیس دولت 
وارد می شد
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