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ادامه روند نزولی آمار فوتی های 
روزانه کرونا

ســخنگوی وزارت 
بهداشت آخرین موارد 
شناسایی و فوتی ناشی 
از کووید-19 در کشور 
طی 24 ساعت گذشته 

را اعالم کرد. سیماسادات الری گفت: از 9 تا 1۰ آذر 
1۳99 و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
1۳ هزار و ۳21 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شــد که دو هزار و 2۷۷ نفر از آنها 
بستری شدند. به گفته او در همین مدت، ۳۷1 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 4۸ هزار و 24۶ نفر رسید.
    

۷۵ درصد ایرانیان ورزش نمی کنند
دبیــر انجمن علمی 
پزشــکی ورزشی ایران 
گفت: میزان کم تحرکی 
دن  نکــر زش  ر و و 
ایرانیان بعد از شــروع 

اپیدمی کرونا در ایران 2۰ درصد بیشتر شده است. 
محمدحسین پورغریب، با بیان اینکه در دنیا 2۰ تا 
۳۰ درصد مــردم ورزش نمی کنند گفت: در ایران 
قبل از کرونا ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم ورزش نمی کردند 
و بعد از کرونا این میزان 2۰ درصد هم بیشتر شده و 
اکنون بیــش از ۷۵ درصد مردم هیچگونه فعالیت 
ورزشی ندارند. یعنی از هر چهار ایرانی سه نفر ورزش 

نمی کنند.
    

 ۹۳ درصد جرایم 
مربوط به سرقت است

قاســم رضایــی، 
جانشــین فرمانده ناجا 
گفت: 9۳ درصد جرایم 
مربوط به سرقت ها است 
و فرماندهــان و مدیران 

انتظامی باید بــا افزایش نگهبان محله، توســعه 
شبگردها و دشتبان در راستای پیشگیری از وقوع 
سرقت و با اقدامات هوشمندانه و برنامه ریزی شده و 
کشف به موقع سرقت، سرقت ها را کاهش و احساس 

امنیت را در جامعه حفظ کنند و ارتقا دهند.
    

 حادثه مرگبار ورود کامیون 
به ساختمان مسکونی

سخنگوی ســازمان اورژانس کشور از تصادف 
یک دستگاه کامیون با یک ساختمان مسکونی خبر 
داد. به گفته مجتبی خالدی در حادثه ای در پردیس 
تهران یک دســتگاه کامیون به دالیل نامشخص 
منحرف شــده و داخل یک خانه وارد می شود.  وی 
ادامه داد: در این حادثه سه نفر جان باختند؛ راننده 
کامیون و کمک راننده ۳۸ و ۵۰ ساله و یک کودک 
هفت ســاله. دو نفر نیز توســط اورژانس هوایی به 
بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شدند که یک 
مرد 42 ساله و یک کودک پنج ساله هستند. این افراد 
نیز بد حال هستند و امیدواریم اقدامات تخصصی و 

درمانی برای این افراد موثر واقع شود.
    

آخرین وضعیت پرونده بوی 
نامطبوع پایتخت

طی روزهــای اخیر 
برای ســومین ســال 
متوالی در تهــران بوی 
نامطبوعی استشمام شد 
که هنوز منشا و منبع آن 

برای دستگاه های مسئول ازجمله شهرداری تهران و 
سازمان حفاظت محیط زیست نامعلوم است.  دیروز 
اما هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت که در روزهای اخیر 
دستگاه اندازه گیری شــدت بو در تهران راه اندازی 
شده و از سوی دیگر استانداردهایی برای پایش بو نیز 
تدوین شده است. او گفت: درحال تهیه سنسورهای 
آنالین برای پایش بو و نصب آن هــا در نقاطی که 
پتانســیل ایجاد بوی نامطبوع دارند نیز هستیم 
همچنین کار نمونه برداری و آنالیز نمونه ها در جنوب 

تهران و مسیر فرودگاه امام )ره( انجام شده است.
    

ایمن سازی ۱۰ گلوگاه سیالبی 
بحرانی در تهران

حبیــب پوش پــارس، مدیرعامل شــرکت 
خاکریز آب شــهرداری تهران گفت: ســازمان 
مشــاور مهندســی شــهر تهران بعد از بررسی 
وضعیت مســیل های پایتخت اعالم کرد از 4۷ 
گلوگاه ســیالبی در تهران 1۰ نقطــه به عنوان 
گلوگاه ســیالبی بحرانی، شناســایی شدند که 
چهار نقطه در منطقه ۵، سه نقطه در منطقه 2 و 

دو نقطه در منطقه 4 شناسایی شدند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهــای اخیر و بــه دنبال ورود 
موج بارندگی به قســمت های مختلف 
کشور شبکه های اجتماعی از تصاویری 
آبگرفتگی منازل و اعتراض ســاکنان 
برخی شهرهای جنوبی کشور پر شد. آب 
چنان برخی از این شهرها را فرا گرفته بود 
که خودروها در خیابان ها در آب فرو رفته 
و وسایل منازل در زیر آب مدفون شده 
بود. این آبگرفتگی در برخی از مناطق به 
حدی بود که برخی ساکنان را مجبور به 

ترک خانه هایشان کرد.
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر دیروز اعالم 
کرد که در ۷2 ساعت اخیر ۸ استان دچار 
سیل و آبگرفتگی شــدند. به گفته او، 
پس از وقوع ســیل به ۵1 شهر، روستا و 
مناطق عشایرنشــین در هشت استان 
ایالم، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، 
کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان 

امدادرسانی شده است.
دلیل آبگرفتگی ها

در این میان شــهر اهواز تنها پس از 
۳۰ میلی متر بارش به زیــر آب رفت و 
برخی مسیرهای ارتباطی آن مسدود 
شد. شدت این آبگرفتگی ها به حدی بود 
که دیروز، غالمرضا شریعتی، استاندار 
خوزســتان اعالم کرد که بــا توجه به 
شرایط آبگرفتگی معابر، تمامی ادارات 
و بانک های شهر اهواز و شهرستان های 

ماهشهر و کارون تعطیل است.
در حالی که میزان بارش گزارش شده 
در این منطقه به نسبت بسیاری دیگر از 
نقاط جهان و حتی کشــور چندان زیاد 
نیست، اما چند ســالی است که در پی 

تغییرات اقلیمــی و افزایش باران های 
ناگهانی، شاهد بروز ســیالب در معابر 
شــهرهای مختلف استان های جنوبی 
کشــور، مخصوصا خوزستان هستیم 
که اغلب ناشی از باال آمدن پساب های 

شهری است.
در حالی که طی این ســال ها مردم 
همواره به مســئوالن استانی و شهری 
در این خصــوص اعتــراض کرده اند و 
کارشناسان نیز فقدان سیستم پیشرفته 
فاضالب شهری را دلیل بروز این مشکل 
می دانند، اما همچنان ساکنان مناطق 
جنوبی شهر اهواز با این مشکل دست و 

پنجه نرم می کنند.
 آخرین وضعیت شهرهای جنوبی

امید بن عبــاس، مدیرکل مدیریت 
بحران خوزســتان ضمن بیــان اینکه 
خسارت های ناشــی از این آبگرفتگی، 
تا ۷2 ساعت آینده بررسی می شود، در 
مورد آخرین وضعیــت مناطق متاثر از 
بارندگی در اســتان خوزستان، گفت: 
»آبگرفتگی در شهرســتان های اهواز، 
ماهشــهر، امیدیه و رامشــیر رخ داده 
اســت که عبور و مــرور را مختل کرده 
بود. جاده های دسترســی به روستاها 
نیز به صورت موقت مسدود شدند اما در 
حال حاضر جاده ای از شریان های اصلی 

استان مسدود نیست«.
وی با اشاره به آبگرفتگی شهر چمران 
و بندر امام در شهرستان ماهشهر، افزود: 
»در حال حاضر وضعیت آبگرفتگی در 
شهر چمران نسبت به بندر امام)ره( بهتر 
است و بخش زیادی از آب از شهر چمران 
خارج شده اســت. تجهیزات مورد نیاز 
توسط شرکت ملی حفاری و دستگاه های 
اجرایی در اختیار این شهر قرار گرفت تا 
آب با سرعت تخلیه شود.همچنین به جز 
منطقه ۶ و ۸ و بخشی از منطقه 4، در سایر 
نقاط شهر اهواز مورد خاصی از آبگرفتگی 

در معابر اصلی نداریم و در سایر نقاط تنها 
آبگرفتگی کاسه ای وجود دارد«.

 اهواز خط مقدم آبگرفتگی
در حالی که بیشترین میزان بارندگی 
از در روزهای گذشــته در ماهشــهر با 
1۶1 میلیمتر و رامشیر با 11۸ میلیمتر 
بارندگی گزارش شــده است. اما عالوه 
بر این دو شــهر، اهواز، کارون، آبادان، 
خرمشهر، شادگان، رامهرمز، رامشیر، 
ماهشهر و ایذه شاهد آبگرفتگی شدید 
بودند که واکنش کاربران فضای مجازی و 
انتقاد شهروندان را نیز در پی داشته است. 
این آبگرفتگی در حالی بود که مشابه آن، 
آذر ماه پارسال تکرار شــده بود. در این 
شهر گزارش ها از آبگرفتگی محله های 
خشایار، فرحانی، کیان، کوی انقالب، 
باغ شیخ، کیانپارس، کوی فرهنگیان، 
کوی ملت، زیتون کارمندی، کیان آباد، 
باهنر، پاداد و بسیاری دیگر از معابر شهری 
حکایت دارد. همچنین بخشی از کوت 
عبداهلل و شهرک بسیج نیز در بارندگی 

اخیر دچار آبگرفتگی شده است.
  نبود شبکه جمع آوری 

آب های سطحی
ُمســکن تعطیلی و ورود نیروهای 
جهادی برای نجات مردم گرفتار در سیل 
نسخه ای اســت که هر ساله مسئوالن 
برای حل مســئله آب های ســطحی 
خوزســتان تجویز و درمان قطعی را به 
سال بعد و نداشتن اعتبارات گره می زنند. 
در این باره یداهلل مهرعلیزاده، سرپرست 
پژوهشکده مطالعات شهری و منطقه ای 
دانشگاه شهید چمران اهواز می گوید: 
»موضوع آب های ســطحی از مسایلی 
است که همواره در شهر اهواز موجبات 
بروز مشــکالتی بــرای شــهروندان و 
فعالیت های شهری شده است. دستاورد 
چنیــن بی توجهــی میلیاردها تومان 
خســارت مادی و همچنین فشارهای 

روحی و روانــی و اجتماعی و فرهنگی 
به مردم اهواز اســت و اهمال کاری که 
متاسفانه موجب تیره و تار شدن چهره 
شهر اهواز و اســتان خوزستان در افکار 

مردم و در سطح ملی شده است«.
او با اشاره به تدوین برنامه دوم توسعه 
شــهرداری اهواز با بهره گیری از افراد 
متخصص گفت: »به دلیل به حاشــیه 
رفتن برنامه، شهرداری اهواز نتوانسته 
اســت از این ظرفیت قبل از بروز بحران 
بهره برداری الزم را به عمل آورد. این در 
حالی است که دانشگاه شهید چمران 
و پژوهشــگاه مطالعــات برنامه ریزی 
شــهری منطقــه ای که اساســا برای 
ساماندهی به مسایل شهرداری اهواز و 
دیگر شهرداری های استان خوزستان 
تاسیس شده است، بارها آمادگی خود 
را برای همکاری با این بحران شهری به 

مسئوالن مربوطه اعالم کرده است«.
  تعطیلی پروژه های
 آب و فاضالب اهواز

در حالــی که ایــن روزها مــردم با 
گرانی، بیکاری، فقر و تحریم و همچنین 
شیوع بیماری کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند، قطعا به زیر آب رفتن بخشی 
از ســرمایه های مردمان جنوب کشور 

زخمی مکرر بر تن آنهاست. در همین 
باره مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز 
و باوی درباره سیل استان اهواز و پسماند 
فاضالب این شهر که مشکالت فراوانی را 
برای ساکنان این شهر و شهرستان های 
اطرافش به وجود آورده اســت به ایلنا 
گفت: »بارها تذکر دادیم مردم اســتان 
خوزســتان و حوزه انتخابیــه اهواز از 
مشکالت زیر ســاختی به طور جد در 

مشکل هستند«.
او ادامه داد: »مشــکالتی که امروز 
مردم اهواز در بخــش آب و فاضالب با 
آن رو به رو هستند مربوط به عدم انجام 
اقداماتی است که باید در سنوات گذشته 
انجام می شد. حدود ۳ ماه پیش تذکری 
را در سطح ملی درباره وضعیت استان 
خوزستان و اهواز دادم مبنی بر این که 
الویت بندی کارها باید مطابق نیاز مردم 
صورت گیرد چرا کــه منابع محدود، و 

نیازها نامحدود است«.
یوسفی یادآور شــد: »بسیار تالش 
شــد و اعتباراتی را در سطح ملی جذب 
کردیم تا مشــکالت مردم خوزستان و 
اهواز برطرف شــود و بنا بود در گذشته 
مســاله فاضالب اهواز خاتمه پیدا کند 
اما این اتفــاق نیفتاد. امروز مشــاهده 
می کنیم مردم خوزستان و اهواز در بحث 
زیر ســاخت ها دچار مشکالت جدی 
هســتند، در ایامی با سیل و آب گرفتی 
و در ایامی دیگر با گرد و غبار دســت و 
پنجه نرم می کنند«. وی با بیان این که 
سوء مدیریت و عدم اولویت بندی باعث 
مشکالتی برای مردم اهواز و خوزستان 
شده است، اظهار داشــت: »منابعی به 
شهرداری های اســتان آمد اما درست 

مدیریت نشد. 
جمع آوری آب های سطحی وظیفه 
شهرداری اهواز است و این کار باید انجام 
می شد اما متاسفانه پروژه ها از سال های 
گذشته تعطیل شد و به سمت کارهای 
غیرضروری رفت. اگر بــرای نیازهای 
اصلی مردم که یکی از آن ها احداث جمع 
آوری شبکه آب های ســطحی است، 
منابع نداریم؛ به سمت کارهای غیر ضرور 
هم نباید برویم. واقعا دردآور اســت که 
در این گرانی های لجام گسیخته، اموال 
مردم با یک بارندگی زیــر آب برود. چه 
کسی پاسخگوی این درد مردم است؟ 

حاال به آنها بگویم برایتان نورپردازی و 
آب نماهای میلیاردی احداث کردیم؟«.

تغییرات اقلیمی
اما در کنــار انتقادهایی که متوجه 
مدیریت شهری می شــود. برخی نیز 
تغییرات اقلیمــی را در تشــدید این 
مشکالت بی تاثیر نمی دانند. مصطفی 
بهزادفر، عضو هیأت علمی دانشــگاه 
علم وصنعت ایران می گوید: »بخشــی 
از مشــکالت ناشــی از آبگرفتگی در 
شهرهای کشور به سازوکارهای اقلیمی 
باز می گردد. بــه طور مثــال در اقلیم 
مدیترانه ای همیشــه جریان طبیعی 
بارندگی متعادل بوده و قابل پیش بینی 
است. از طرفی شدت و ضعف هم ندارد. 
اما در اقلیم های استوایی و گرم و خشک 
جریان های جوی افراط و تفریطی بوده 
و هســت. در اقلیم های گرم و خشک 
بارش ها گاهی به صورت رگبار می شود و 
چون زمین خشک بوده و پوشش گیاهی 
مناسبی وجود ندارد این باران ها موجب 
سیل و در نهایت تخریب می شوند. اقلیم 
کشور ما نیز به جزو بخش های شمالی 

گرم و خشک است. 
گاهــی بارش هایــی پیش بینــی 
نشــده ای داریم که منجر بــه پدیده 
آبگرفتگی در معابر و جاری شــدن آب 
در خیابان ها می شود. این در حالی است 
که در ســالهای اخیر به دلیل تغییرات 
اقلیمی شــاهد تغییراتی در بارش هم 
هســتیم که شــاید عمده ترین جنبه 
بیرونی آن سیل های گاه به گاهی است 
که شهرها و روستاهای مختلف کشور را 

دربرمی گیرد.«.

بخشی از سرمایه های مردم شهرهای جنوبی، به زیر آب رفت؛

شهرداری ها مقصرند یا تغییرات اقلیمی؟

خبر

هر سال روز نخست دسامبر مصادف با 11 آذر 
ماه، به نام روز جهانی ایدز نامگذاری شــده است، 
اما امسال با توجه به اپیدمی کووید 19 و تاثیر آن 
بر زندگی و معیشت افراد شاید بســیاری از ما از 
خطری که این بیماری جوامع بشــری را تهدید 

می کند غافل شده ایم.
در حالــی کــه در بســیاری از کشــورهای 
توسعه یافته دنیا بحران اچ آی وی تا حدی کنترل 
شده اســت، در ایران و بســیاری از کشورهای 
خاورمیانه این بیماری هنوز رشد فزاینده ای دارد.

وضعیت ایدز در ایران
عدم اطالع رسانی صحیح و همچنین فقدان 
امکانات مؤثــر در درمان ســریع از جمله دالیل 
گسترش بیماری ایدز در ایران به شمار می آید. در 
این بین، ابتال به بیماری از طریق اعتیاد تزریقی 
همچنان مهم ترین دلیل گسترش ایدز در ایران 

اعالم شده است.
پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز و کنترل 

بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت می گوید: 
»شمار افراد مبتال به بیماری ایدز در ایران بیش 
از آمار رسمی و ثبت شــده تخمین زده می شود. 
به گفته او آمار ثبت شده و رسمی ابتال به بیماری 
ایدز حدود 4۰ هزار نفر اعالم شده است. از آن بین، 
حدود ۶۰ درصد کسانی که به این بیماری مبتال 
شده اند، معتاد بوده اند«. به موازات عوامل ابتال از 
طریق اعتیاد تزریقی، حدود 22 درصد بیماران 
مبتال به ایدز، رابطه جنســی پرخطر داشته اند. 
نیمی از کسانی که در ایران به بیماری ایدز مبتال 

هستند کمتر از ۳۵ سال سن دارند.
افزایش شمار زنان مبتال به  اچ آی وی

در مجموع ارزیابی وزارت بهداشــت از شمار 
مبتالیان به ایدز، ســهم زنان 1۸ درصد و سهم 
مردان ۸2 درصد بوده است. این در حالی است که 
آمار ناظر بر موارد ابتالی جدید افراد به بیماری ایدز 

تصویر دیگری نشان می دهد.
رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی 

وزارت بهداشت درباره ترکیب جنسیتی و دالیل 
ابتال به بیماری ایدز گفته است: »این آمار بیانگر 
آن است که در موارد تشخیصی جدید ۳1 درصد 
زن و ۶9 درصد مردان هســتند. از این تعداد 4۶ 
درصد به دلیل رابطه جنسی پرخطر و 22 درصد 

 به دلیل اعتیاد تزریقی به ایدز مبتال شــده اند«.
رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشــت ایــدز را یک بیمــاری عفونی 
قابل کنترل دانســته و تاکید کرده که تشخیص 
زودهنگام و شروع درمان این بیماری می تواند در 

نجات جان افراد مبتال موثر واقع شود.
بر اساس ارزیابی و تخمین این اداره، در ایران 
شمار کســانی که مبتال به این بیماری هستند 
حدود ۶۰ هزار نفر اســت که ایــن می تواند تنها 

بخشی از آمار واقعی باشد چرا که ۶۵ درصد از افراد 
مبتال از وضعیت بیماری خود بی خبر هستند.
 روزشمار هفته اطالع رسانی ایدز 

در ایران نیز هر ساله با فرارسیدن روزجهانی 
ایدز؛ اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشــی 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
اچ آی وی نیز برنامه هایی را برای آگاهی بخشی به 

عموم جامعه به اجرا در می آورد.
در همین باره روابط عمومی وزارت بهداشت 
دیروز با تاکید بر اهمیت پیشگیری از ایدز، اهمیت 
جلب حمایت سیاستگذاران، مسئوالن و سازمان ها 
از برنامه های اطالع رســانی و کنترل اچ آی وی 
و افزایش همکاری های بین بخشــی، روزشمار 
هفته اطالع رســانی ایدز را به این شــرح اعالم 
کرد: »سه شنبه 11 آذر روز افزایش تاب آوری 
ســازمانی و افزایش دسترســی به خدمات و 
مطالعات در شرایط بحران، چهارشنبه 12 آذر، 
خانواده و اچ آی وی، پنج شــنبه 1۳ آذر، رسانه 
و اچ آی وی، جمعه 14 آذر، جوانان، نوجوانان و 
اچ آی وی، شنبه 1۵ آذر، مسئولیت اجتماعی و 
اچ آی وی و یکشنبه 1۶ آذر، نقش سازمان ها و 

اچ آی وی نامگذاری شده است«.

به بهانه اول دسامبر، روز جهانی ایدز؛ 

۶۵ درصد از افراد مبتال به HIV  از بیماری خود بی خبرند

در حالی که بیشترین 
میزان بارندگی از در 
روزهای گذشته در 

ماهشهر با ۱۶۱ میلیمتر 
و رامشیر با ۱۱۸ میلیمتر 

گزارش شده است،  عالوه بر 
این دو شهر؛ اهواز، کارون، 

آبادان، خرمشهر، شادگان، 
رامهرمز، رامشیر، ماهشهر 
و ایذه نیز شاهد آبگرفتگی 

شدید بودند

آب های سطحی از 
مسایلی است که همواره 

در شهر اهواز موجب 
بروز مشکالتی برای 

شهروندان و فعالیت های 
شهری شده است و 

 خسارت مادی 
و همچنین فشارهای 

روحی و روانی به مردم 
وارد آورده است

 شماره   674 /     سه شنبه 11 آذر   1399  /   15 ربیع الثانی 1442  / 1 دسامبر   2020


