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 اگر قرار باشــد دغدغه های محیط 
زیستی کشــور و حتی جهان را بررسی 
کنیم بی شــک موضوع خشک سالی و 
کم شدن منابع آبی کشور در ابتدای این 
لیست قرار می گیرد. ایران هم چند سالی 
می شود که درگیر خشک سالی شده و این 
موضوع هر سال بیشتر از گذشته به چشم 
می آید. در این میان اما خشک سالی تنها به 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها منتهی 
نمی شود؛ معضل ریزگردها، طوفان نمک، 
فرونشست و ... ناشــی از همین موضوع 

است و گریبانگیر کشور شده است. 
 ایران 20 سال از 

یک خشک سالی30 ساله را 
گذرانده

به گفته علیرضا شــهیدی، رئیس 
ســازمان زمین شناســی، ایــران از 
حدود ۲۰ ســال پیش وارد یــک دوره 
خشک سالی ۳۰ ساله شده است و اکنون 
آثار این دوره خشک ســالی را مشاهده 
می کنیم. درگذشــته برخی تا مقداری 
بارندگی زیاد می شــد می گفتند »نه ما 
دوره خشک ســالی بلندمــدت نداریم 
و ترســالی ها این نظریه را کــه ایران در 
دوره خشک سالی ۳۰ ساله است، نقض 
می کند«، درصورتی که می بینیم در برخی 
سال ها یک مقدار بارندگی ها بیشتر بوده 
اما این دلیل بر این نیست که دوره ترسالی 
آغاز شده باشد. بر اساس آنچه شهیدی 
گفته ما همچنان در سیکل خشک سالی 
قرار داریم و سال به سال هم تبعات حاصل 
از این خشک سالی بیشتر نمایان می شود.

از سوی دیگر جمال سامانی، استاد 
دانشگاه و متخصص منابع آب نیز معتقد 
است موضوع خشک سالی یک مسئله 
جهانی است و کشــورهای زیادی با آن 
دســت وپنجه نرم می کنند. مجموعه 
کشورهای خاورمیانه، هند، پاکستان، 
چین، افغانستان، ایران، شمال آفریقا و 
بخشی از آمریکای شــمالی و جنوبی بر 
اســاس پیش بینی ها در ۲۵ سال آینده 
با شرایط خشک ســالی جدی و کاهش 

بارش مواجه خواهند شــد.به عقیده او 
یک بخش از عوامل اصلی این تحوالت 
مربوط به برنامه ریــزی نامطلوب در این 
کشورهاست و همچنین بی توجهی به 
محیط زیست که موجب فشار به منابع 
آب شد. راهکار برون رفت از این شرایط 
در دو بخش اســت اول مربوط به عامل 
اصلی افزایش دمــا و کنترل آن از طریق 
کاهش گازهای گلخانه ای و دوم موضوع 
سازگاری با اقلیم است یعنی از مقدار آبی 
که داریم به بهترین شکل و بهره وری باال 

استفاده کنیم.
 بعد از 8 سال تالش، 

تراز دریاچه ارومیه پایین تر آمد
در این دوره خشک ســالی اما کشور 
ما آسیب های زیادی دیده است. بخشی 
از این آســیب ها بــه شــرایط اقلیمی 
برمی گــردد و برخی دیگــر حکایت از 
ناکارآمدی مسئولین و مدیران سازمان 
محیط زیســت دارد؛ از خشــک شدن 
تاالب ها و رودخانه های خروشان تا کم 
شدن ســالیانه تراز دریاچه هایی چون 

ارومیه. 
خشک شــدن دریاچه های کشور از 
موضوعات بسیار مهم زیست محیطی 
است. در صورت خشک شدن دریاچه ها 
با پدیده بلند شــدن ریزگردها از بستر 
دریاچه و در برخی موارد با طوفان شــن 
و نمک مواجه می شویم. کمتر از سه ماه 

پیش، با شدت گرفتن بادهای فصلی مردم 
ارومیه و تبریز شاهد طوفان های نمک که 
از قسمت های خشک شده دریاچه بلند 
می شــد، بودند. اما با توجه به هزینه ها و 
اقداماتی که برای احیای دریاچه ارومیه 
صورت گرفت چرا تراز این دریاچه مرتب 
پایین می رود؟ برای پاسخ به این سؤال 
باید کمی به عقب برگردیم. شروع خشک 
شدن دریاچه ارومیه به اواسط دهه ۷۰ 
برمی گــردد، به گفته معــاون اداره کل 
محیط زیست آذربایجان غربی »از سال 
۱۳۷۶ هم زمان با یک دوره خشک سالی 
کاهش سطح تراز دریاچه ارومیه اتفاق 
افتاد، تراز دریاچه کــه آن روزها حدوداً 
۱۲۷۷ متر از سطح آب های آزاد بود کم کم 

شروع به کاهش کرد.«
اگرچه در همان سال ها اقداماتی برای 
کنترل خشک شــدن دریاچه صورت 
گرفت اما شاید به طورجدی، پروژه احیای 
دریاچه ارومیه به اوایل دهه نود برگردد. 
هم زمان با شروع کار دولت یازدهم، حسن 
روحانی، رئیس جمهــور وقت در اولین 
جلسه هیئت دولت ســند ستاد احیای 
دریاچه ارومیه را امضا کرد تا شاید بیم ها 

تبدیل به امید شود.
به گفتــه  مصطفی مصطفــی زاده، 
کارشــناس واحد برنامه ریــزی دفتر 
برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، نقشه ی راه احیا با ۲۷ راهکار ذیل 
۶ سرفصل قرار گرفت؛ مسیری که با طی 
شدن آن قرار شــد دریاچه بعد از مرحله 

تثبیت به مرحله  احیا برسد.
طبق گفته کارشناســان، در احیای 
دریاچه ارومیه یک نقشه راه وجود دارد 
که سه دوره را مشخص می کند، دوره اول 
مربوط به دوره  تثبیت است، به این معنا 
که در یک بازه زمانــی وضعیت دریاچه 
را نسبت به شــروع طرح نجات تثبیت 
شود، چراکه گفته می شــد اگر دریاچه 
همان روند سابق از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ 
را ادامه می داد چیزی از آن باقی نمی ماند، 
در آن سال ها تقریباً به طور متوسط ۴۰ 
سانتی متر کاهش تراز دریاچه ارومیه را 
در هرسال شاهد بودیم. در فاز دوم بحث 
احیا مطرح بود، یعنی اقدامت سازه ای و 
فیزیکی برای یک مدیریت پایدار در بخش 

منابع آب، بنابراین در این مرحله اقدامت 
ســخت افزاری موردتوجه قرار گرفت، 
مانند تصفیه خانه شهر تبریز و ارومیه و 
خط انتقال پساب از این تصفیه خانه به 
سمت دریاچه، و پروژه انتقال آب از سد 
کانی ســیب به دریاچه که این پروژه ها 
پیشرفت ۹۵ درصدی دارند. در فاز سوم 
هم اقدامات نرم افــزاری از قبیل، ترویج 
آموزش کشــاورزی به کشاورزان، طرح 
جامع زراعــت و باغبانی، طــرح جامع 
کشت گیاهان دارویی در حوضه دریاچه 

موردتوجه قرار گرفت.
درنهایت اما در این هشــت ســال 
هیچ کدام از راه ها مانع از پایین رفتن تراز 
آب دریاچه نشد و نمودارهای ارائه شده 
نشان می دهد تراز آب روند نزولی دارد. 
امروز در دریاچه حــدوداً ۳.۱۸ میلیارد 
مترمکعــب آب وجــود دارد، کــه در 
یک عرصــه ی ۲۵۰۰ کیلومترمربعی 
پخش شده اســت، یعنی چیزی حدود 
۱.۱ متر عمق متوســط دریاچه ارومیه 
است، به عبارتی آب زیادی وجود ندارد، 
در ســال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ سطح تراز 
دریاچه ارومیه دیگر بیشتر از ۱۲۷۰.۷۹ 
متر )۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱( نمی شود، 
از طرفی، از ایــن به بعد بــا آغاز تبخیر 
آب تراز دریاچه شروع به کاهش می کند. 
پیش بینی می شود احتماالً سطح تراز در 
اواخر تابستان امسال به ۱۲۷۰.۲ برسد، 
بنابراین با این وضعیت بخش بزرگی از 
دریاچه خشک خواهد شد. این خشک 
شــدن دریاچه در کنار تمام مشکالت 
زیســت محیطی که ایجــاد می کند به 
باال رفتن میــزان ریزگردها نیز کمک 

قابل توجهی می کند.
هامون و جازموریان منشأ 

ریزگردهای داخلی
بر اساس بررسی تصاویر ماهواره ای، 
مهم ترین کانون های داخلی گردوغبار 
در ایران به غیراز کانون شــرق اهواز که 
جنگل کاری شده اند، مربوط به هامون 
و جازموریان است که در سال های اخیر 
خشــک و حاال تبدیل به مرکزی برای 
ایجاد زیرگردهای داخلی شــده است. 
اتفاقی که ممکن اســت بــرای دریاچه 

ارومیه هم رخ دهد. 

آن طور کــه در ابتدای گــزارش هم 
گفته شد، کشــورهای زیادی در دنیا با 
مشکل خشک ســالی مواجه اند و ایران 
هم تحت تأثیر آن ها قرارگرفته اســت. 
بخشی از ریزگردهایی که امروز در تهران، 
کرمانشاه، ایالم، خوزســتان، بوشهر و 
شهرهای دیگر کشور می بینیم ناشی از 
خشک سالی در کشــور است اما بخش 
بزرگ تر آن از کشورهای همسایه می رسد. 
آن طور که مشاور سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور می گوید پایش ها 
و بررسی های روزانه ما از طریق تصاویر 
ماهواره ای مدیس نشان می دهد منشأ 
گردوغباری که  اخیراً به سمت ایران آمد 
از ناحیه کانون گردوغبار غرب موصل و از 

جنوب ترکیه در مرز با عراق است.
به گفته رضا بیانی کانون گردوغبار در 
بین دجله و فرات است که ایران را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده. با احداث سد آتاتورک 
در ترکیه بر سرشاخه های رودخانه های 
دجله و فرات که ۱۰ تا ۱۵ برابر سد های 
ایران هستند، میزان آب این رودخانه ها 
که دشت های عراق را مشروب می کند 
کم شده و ازاین رو بســیاری از هور ها در 
پایین دست حوضه دجله و فرات از بین 

رفته اند.
او درباره منشأ خارجی گردوغبارها در 
ایران گفت: در غرب کشور پاکستان در 
مرز با ایران، تاالبی است که خشک شده و 
با فعل وانفعال به وجود آمده در آن منطقه، 
تقریباً قسمتی از شرق ایران تحت تأثیر 
رخداد های گردوغبار قرارگرفته اســت 
و تاالبی در غرب افغانســتان در استان 
نیمروز نیز واقع شده و با خشک شدن آن، 
گردوغبار از آن ناحیه وارد ایران می شود. از 
سمت جنوب ایران، کانون های گردوغبار 
در جنوب ریاض عربستان و در محدوده 
بیابانی نجران و هافرالبتین وجود دارد و 
گردوغبار از این مناطق وارد عراق و سپس 

وارد آبادان، خرمشهر و اهواز می شود.
ریزگردهای داخلی و خارجی بالی 

جان جنوبی ها
ریزگردها که تا یکی دو سال گذشته از 
استان های مرکزی کشور باالتر نمی آمدند 
حاال بخش بزرگی از کشور را گرفته اند تا 
جایی که گاهی این ریزگردها به استان 
گیالن هم می رسد. در این مدت به دلیل 
آلودگی هوا و مشکالت تنفسی مدارس، 
ادارات و برخی از مراکز به حالت تعطیل یا 
نیمه تعطیل درآمد. در تهران روز سه شنبه 
و چهارشــنبه تعطیل اعالم شد و برخی 
از اســتان ها هم فعالیت در فضای آزاد را 
خطرناک اعالم کردند. البته کارشناسان 
از تداوم این شرایط در روزهای آتی خبر 
داده اند.در این میان اما مردم خوزستان 
بیشترین آسیب را از ریزگردها می بینند. 
خوزستان به دلیل هم مرز بودن با عراق و 
وجود کانون های داخلی ریزگرد بسیاری 
از روز ها را با این پدیده دست وپنجه نرم 
می کنــد، در روز های اخیــر هم اوضاع 
بحرانی ای داشت. میزان گردوخاک در 
خوزســتان صبح روز سه شنبه به بیش 
از ۲۲برابر حد مجاز رسید؛ شرایطی که 
دیروز هم در این استان پایدار بود و احتماالً 
امروز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.
خوزستان حدود یک میلیون و ۲۴۰ 
هزار هکتار بیابان دارد که از این میزان، 

۳۵۰ هــزار هکتار کانــون گردوغبار با 
پراکنش در ۷ نقطه هســتند؛ ۵۰ هزار 
هکتار در هورالعظیــم، ۲۸ هزارو ۱۸۴ 
هکتار شمال خرمشهر، ۱۵ هزارو ۶۲۰ 
هکتار در شرق اهواز، ۱۱۲ هزار هکتار در 
جنوب و جنوب شرق اهواز، ۸۶ هزار هکتار 
از بندر امام تا امیدیه، ۳۱ هزار هکتار در 
ماهشــهر و هندیجان و ۱۸ هزار هکتار 
شرق هندیجان که تبعات سوء خود را بر 
زندگی مردم گذاشته اند. این در شرایطی 
است که ریزگرد های خارجی هم بر این 
کانون ها اضافه شده اند و کام خوزستانی ها 

را بیش ازپیش تلخ کرده اند.
وضعیت بوشــهر هم چندان جالب 
نیست. باوجوداینکه این استان جنوبی 
۱۶ کانــون داخلــی ریزگــرد دارد، اما 
وزش باد های شــدید در عراق و هجوم 
ریزگرد های خارجی از نوار غربی و جنوبی 
به کشــور این اســتان را در همسایگی 
خوزستان بیشــتر از همیشــه درگیر 
کرده است. براســاس داده های آماری 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا میزان 
ریزگرد ها در شهر بوشهر دیروز ۱۰۷۰، 
گناوه ۲۸۳۹، دیلم ۲۰۰۶ و کنگان ۵۶۴ 
میکروگرم بر مترمکعب گزارش شــد. 
همچنین در شــهر برازجان نیز با توجه 
به غلظت ۳۶۶میکروگرم بر مترمکعب 
شرایط جوی در این شهرستان نیز بسیار 

ناسالم گزارش شده است.
در اینکــه خشک ســالی معضلی 
جهانی شده حرفی نیســت اما بحث بر 
سر مدیریت های نادرستی است که در 
ایران صورت می گیرد. سال هاســت که 
معضل ریزگردها جنوب، غرب، جنوب 
شرقی و مرکز کشــور را برگرفته است و 
در این سال ها تقریباً هیچ اقدام عملی و 
مؤثری که بتوان با آن بخشی از این مشکل 
را سروسامان داد وجود ندارد. مدیران و 
مسئولیت سازمان محیط زیست نیز هیچ 
اقدامی برای احیای کانون های گردوخاک 
نمی کنند و هرروز بر تعداد مراکزی که 
منشــأ ریزگردهای داخلی است افزوده 
می شــود. گویی جان مردمی که هرروز 
براثر آلودگی های هوا گرفته می شــود 
هم برایشان اهمیتی ندارد. از ایران آباد و 
سرسبزمان حاال دیگر هیچ نمانده است. 
نه هوایی برای نفس کشیدن و نه دریاچه و 

تاالب و رودخانه ای.

گزارش

رئیس موسســه تحقیقات جمعیت کشور با 
تأکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاست  مانع زدایی 
از ازدواج جوانان و فرزند آوری خانواده ها، گفت: در 
حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مجرد در کشور داریم 
که از این میان شش میلیون پسر ۲۰ تا ۴۵ ساله و ۵.۶ 
میلیون دختر ۱۵ تا ۴۰ ساله »مجرد« هستند که اگر 
وارد تجرد قطعی شوند، ازآنجاکه طبیعتاً فرزندی 
ندارند از خود جانشینی باقی نخواهند گذاشت و 

جمعیت جدید جایگزین نمی شود.
پیری 33 درصد از جامعه در 1430

به گزارش ایسنا، مسعود عالمی نیسی با تأکید 
بر اینکه باید تمرکز خود را بر روی سیاست های مانع 
زدایی از ازدواج قرار دهیم، خاطرنشان کرد: از میان 
این ۱۲ میلیون مجرد، می تواند ۶ میلیون خانواده 
تشکیل شود و اگر نصف این تعداد نیز ازدواج کنند، 
درواقع ۳ میلیون خانواده تشکیل می شود و اگر نصف 
این تعداد خانواده تشکیل شده نیز یک فرزند به دنیا 

آورند ۱.۵ میلیون والدت خواهیم داشت.به گفته 
عالمی نیسی، میانگین سنی جمعیت کشور در 
۳۰ سال آینده به حدود ۴۸ سال می رسد و می توان 
گفت در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد از جمعیت 
کشور سالمند می شود و این به آن معنا است که از 

هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند خواهند بود.
او با اشــاره به آمار سرشماری ســال ۱۳۹۵، 
خاطرنشان کرد: بر اساس سرشــماری سال ۹۵ 
حدود ۱۰ درصد جمعیت ما سالمند هستند، یعنی 
از هر ۱۰ نفر یک نفر سالمند )باالی ۶۰ سال سن( 
است، درحالی که در سال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ۴ نفر 
سالمند خواهند بود و این گونه نیروی فعال کار ما 
کم می شود.عالمی همچنین این را هم گفت که 
نرخ رشــد جمعیت ایران در دهــه ۸۰ میالدی یا 
همان دهه ۶۰ شمسی، یعنی حدود ۴۰ سال قبل، 
۴ درصد بوده است و این نرخ تا دو سال قبل یعنی در 

سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ درصد رسیده است.

 به ازای هر زن و مرد، جانشینی 
برای جمعیت وجود ندارد

او بابیان اینکه اگر میانگین سنی جامعه افزایش 
یابد با سالمندی جمعیت مواجه می شویم، اظهار 
کرد: در حــال حاضر نرخ باروری کشــور ما زیر ۲ 
یعنی ۱.۷ تا ۱.۸ اســت و این به آن معناست که به 
ازای هر زن و مرد، جانشینی برای جمعیت کشور 

وجود ندارد.
نرخ باروری محاسبه شده برای زنان متأهل 

2.۷ است
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در 
بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه نرخ 
باروری حاصل تقسیم تعداد موالید ثبت شده در 
یک سال بر تعداد زنان و دختران در سن باروری 
است، توضیح داد: درست است که نرخ باروری 
ما در حال حاضر ۱.۷ اســت اما این نرخ حاصل 
تقســیم تعداد موالید ثبت شــده در یک سال 

بر تعداد زنان و دختران در ســن باروری است 
که ممکن اســت ازدواج کرده و یا ازدواج نکرده 
باشــند. این در حالی اســت که ما از دختران 
ازدواج نکرده انتظار باروری نداریم و اگر این نرخ 
را تنها برای زنان متأهل حساب کنیم، نرخ ۲.۷ 
حاصل می شود که یعنی خانواده های ما به طور 

میانگین دو فرزند را دارند.
میزان مجردین، میانگین نرخ باروری را 

کاهش داده است
او بابیان اینکه ۸۸ درصد جوانان مجرِد در سن 
ازدواج ما تمایل بــه ازدواج دارند، ادامه داد: افرادی 
که ازدواج می کنند می خواهند فرزند دار شوند اما 

مسئله اصلی این اســت که ازدواج کم شده است 
و میزان مجردین باعث شــده میانگین ما در نرخ 
باروری کاهش پیدا کند. بنابراین باید موانع ازدواج 

را برطرف کنیم.
مردم ما تمایل بــه ازدواج و فرزند آوری دارند، 
درحالی که در کشورهای اروپایی این تمایل کاهش 
پیداکرده اســت و جوان ما اگر رفاه معمولی یعنی 
شغل و مسکن داشته باشــد ازدواج کرده و فرزند 
آوری خوبی هم خواهد داشت، بنابراین اگر موانع 
ازدواج نظیر بیکاری و هزینه مسکن را برای جوانان 
از بین ببریم، خودبه خود جوانان به سمت ازدواج و 

فرزند آوری سوق پیدا می کنند.

بر اساس آخرین گزارش موسسه تحقیقات جمعیت؛

۱۲میلیوندختروپسر»مجرد«درایرانزندگیمیکنند

رئیس سازمان 
زمین شناسی، ایران از 

حدود 20 سال پیش وارد 
یک دوره خشک سالی 30 

ساله شده است و اکنون 
آثار این دوره خشک سالی 

را مشاهده می کنیم. 
درگذشته برخی تا مقداری 

بارندگی زیاد می شد 
می گفتند »نه ما دوره 

خشک سالی بلندمدت 
نداریم و ترسالی ها این 

نظریه را که ایران در دوره 
خشک سالی 30 ساله است، 

نقض می کند.«

بر اساس بررسی تصاویر 
ماهواره ای، مهم ترین 

کانون های داخلی 
گردوغبار در ایران 

به غیراز کانون شرق 
اهواز که جنگل کاری 

شده اند، مربوط به هامون 
و جازموریان است که در 
سال های اخیر خشک و 

حاال تبدیل به مرکزی برای 
ایجاد زیرگردهای داخلی 

شده است. اتفاقی که 
ممکن است برای دریاچه 

ارومیه هم رخ دهد
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ریحانه جوالیی

وزیر ارشاد: 
وارداتکاغذباارزترجیحی

انجاممیشود
وزیر ارشاد اسالمی 
با اشاره به گرانی کاغذ 
و تأثیــر آن بر نشــر و 
قیمت کتــاب گفت: 
واردات کاغذ به دستور 

رئیس جمهور با ارز ترجیحی انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی اسماعیلی در 
حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت طی سخنانی در 
جمع خبرنگاران، افــزود: حمایت از کارخانه جات 

داخلی هم با قوت ادامه می یابد.
    

وزارت بهداشت: 
آلودگیهوابارمراجعهبهمراکز
درمانیراسهبرابرافزایشداد

معاون فنی مرکز ســالمت و محیط کار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وجود 
گردوغبار به کشور که باعث افزایش آالینده های هوا 
شده، بار مراجعه مردم به مراکز درمانی را سه برابر 

افزایش داده است.
به گزارش ایرنا، محســن فرهــادی بیان کرد: 
سالمندان، بیماران قلبی، تنفســی، زنان باردار و 
افرادی که در معرض آسیب هستند در این شرایط تا 

حد امکان از منازل خود خارج نشوند.
    

دومینتولهیوز»ایران«هم
تلفشد

معــاون ســازمان 
حفاظت محیط زیست، 
از تلف شــدن دومین 
تولــه از ســه تولــه 
یوزپلنگ به دنیا آمده 

در مرکز تکثیر پارک ملی توران خبر داد. 
حســن اکبری گفت: در پی تغییر عادت دفع 
دو توله یوز باقی مانده در حال انتقالشــان به تهران 
بودیم که یکی از آن ها در مسیر تلف شد و علت پس از 

کالبدگشایی اعالم می شود.
    

کشفبیشاز۳تن
کاالیاحتکاریدرتهران

رئیس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ از 
کشف احتکار بیش از ۳ تن انواع کاال و۲۰ میلیون 

قلم انواع کاالی قاچاق، خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی 
با اشــاره به اینکه کاراگاهان انبارهایی که کاالی 
احتکار و قاچاق در آن ها وجود داشــت را پلمپ 
کردند، افــزود: در این طرح بیــش از ۳ تن انواع 
کاالی احتکار شده شــامل مقدار ۲۳۲۹ تن انواع 
برنج، ۱۳ تن آرد، ۱۵۰ تن انــواع حبوبات، ۳ تن 
انواع ماکارونــی، ۳۱۱ تن شــکر، ۱۹۷ تن انواع 
روغن خوراکی، ۷ تن رب گوجه فرنگی، ۱۸۰۰۰ 
کیلوگرم آرد و ۷۳۰۰۰ کیلوگرم شــکر و کشف و 

توقیف شد.
    

طرح جدید کمیسیون قضائی مجلس 
مجازاتحبسمردان
ازقانونمهریهحذفشد

نماینــده مــردم 
نجف آباد در مجلس با 
اشــاره به طرح اصالح 
قانــون مهریــه در 
یی  کمیســیون قضا
گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مردها دیگر برای 
مهریه حبس نمی شــوند و بانوان نیز برای به اجرا 
گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل 

دادرسی نیستند.
به گزارش همشهری آنالین، ابوالفضل ابوترابی 
گفت: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر 
مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی های او توقیف و 
به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرارداِد می شود 
و در صورتی که تمکن مالی نداشــته باشد مهریه 

قسط بندی می شود.
    

کمبودجدیمتخصصزنان
درکشور

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: پزشک متخصص بانوان موضوعی است که 
وزارت بهداشــت باید به آن توجه داشته باشد، در 
سراسر کشــور ضرورت دارد پزشکان خانم درمان 
بانوان را بر عهده بگیرند کــه در این حوزه با کمبود 

جدی پزشک مواجه هستیم.
به گزارش فارس، هادی بیگی نژاد اظهار کرد: در 
کل کشور پزشــک عمومی و متخصص کم است و 
خدمت رسانی حوزه بهداشت و درمان در روستاها 

مطلوب نیست.

از گوشه و کنار

نیمیازایرانبهسختینفسمیکشد
اگر به داد دریاچه ارومیه نرسیم، کانون جدید ریزگردها می شود


