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بــرای جلوگیری از تکرار تصادفــات مرگبار در آزادراه 
امیرکبیر، ایمن ســازی مســیر از جمله نصب حفاظ های 
بتنی به تصویب رسیده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جــوان از  اصفهان،  روز ۱۶ آذر امســال انحراف به چپ 
کامیون کشــنده )تریلی( با اتوبوس در آزادراه کاشان- قم 
مرگ ۸ تن از هموطنانمــان را رقم زد.در این حادثه ۱۶ 
نفر مصدوم شــدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات 
در راه بیمارســتان جان خود را از دست داد.علت تصادف، 
خســتگی و خواب آلودگــی راننده تریلی اعالم شــد و به 
دنبال آن نشست اعضای کمیسیون ایمنی راه های استان 
اصفهان تشــکیل و جایگزینی نیوجرسی )حفاظ بتنی( با 
گاردریــل در آزادراه مصوب شد.اســتان اصفهان با ۴۶۰ 
کیلومتر طوالنی ترین شــبکه آزادراهی و با ۲ هزار و ۲۴ 

کیلومتر طوالنی ترین شبکه بزرگراهی را در کشور دارد.
سرهنگ اصغر زارع گفت: ۹ درصد از آزادراه های کشور 
در این اســتان واقع اســت و اصفهان از نظر طول شبکه 
آزادراهــی رتبه اول کشــور را دارد.او گفــت: در حوادث 
رانندگی آزادراهی استان، از ابتدای امسال تا ۱۶ آذر، ۳۸ 
تن جان خود را از دســت دادنــد و ۲۱۵ نفر نیز مصدوم 
شدند. آزادراه امیرکبیر و سان آرا ترافیک سنگین و البته 
راه گشــای شمال- جنوب و شمال شــرق- غرب را دارد 
کــه به اذعان او اگر آزاد راه اصفهان- کاشــان- قم وجود 
نداشــت جاده های دیگر، جوابگوی تردد نبود اگرچه باید 
اذعان کرد آزاد راه امیرکبیر، پیر شده است.رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان می گوید: عمر هر 
آزادراه به میزان بهسازی آن وابسته است و گاردریل هایی 
که در زمان تاســیس و ســاخت آزادراه نصــب کردند بر 
اســاس اســتاندارد های جدید باید از وسط جاده جمع و 
نیوجرســی مفصل دار جایگزین می شد.او گفت: گاردریل 
آزادراه در بحث ایمنی جوابگو نیســت و با توجه به موارد 
خطرساز در این مسیر، احتمال تکرار حوادث ناگوار وجود 

دارد.
رئیــس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
گفــت: بعد از تصــادف مرگبار ۱۶ آذر، ســهم آزادراه در 
وقوع این حادثه ۵۰ درصد ارزیابی و در کمیسیون ایمنی 
راه های اســتان مصوب شــد در آزادراه امیرکبیر با توجه 
به طول کمتر آن در مدت یکســال و در آزادراه ســان آرا 
ظرف دو ســال با اولویت نقاط پرحادثه، طرح جایگزینی 
نیوجرســی با گاردریــل اجرا شود.ســرهنگ زارع گفت: 
پلیس راهور از سال ۹۴ طی مکاتباتی اجرای این طرح را 
خواستار شده بود و این بار اگر مصوبات کمیسیون ایمنی 
راه های اســتان در مدت مقرر به نتیجه نرســد از طریق 
مقام قضایی اقدام می کند کــه البته اکنون نیز مراتب به 
دادستان کاشان اطالع داده شده است.نکته دیگر ضرورت 
ترمیــم به گفته او روکش آســفالت آزادراه اســت، چون 
اکنون خودرو  های سنگین به سبب خرابی آسفالت در خط 
سوم تردد می کنند، جریمه را می پذیرند تا ضرر استهالک 
خودرویشان را متحمل نشوند.رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در خصوص وضع روشنایی آزادراه 
امیرکبیــر نیز گفت: همه راه نیاز به روشــنایی ندارد، اما 

اجرای روشنایی برای نقاط پرخطر و ِمه گیر ضروری است.
به گفته ســرهنگ زارع باید توجه داشــت راه ها به مرور 
زمان فرسوده می شــوند و هرچند بهسازی آن ها در وضع 
کنونی هزینه بر و ســخت است، اما باید با همکاری همه 

دستگاه های مسئول در این زمینه اقدام کرد.
او گفــت: از خطای انســانی در حمــل و نقل گریزی 
نیســت، اما راه ایمن و خــودروی اســتاندارد باید آن را 
جبران و از وقوع حادثــه جلوگیری کند.رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فعالیت رانندگان 
تجاری در همه دنیا ضوابط خاصی دارد و در کشور ما نیز 
در خصــوص حمل بار باید قوانین و آیین نامه های مرتبط 
را تدوین و اجرا کرد تا ۸ ســاعت رانندگی در ۲۴ ساعت، 
رعایت شود.ســرهنگ زارع می گوید: ســامانه ســپهتن، 
مربــوط به اتوبوس هــا هم قطعی زیاد دارد و پشــتیبانی 
آن خوب نیســت که باید برای آن هم چاره ای اندیشــید.
او گفــت: به عنوان یک کارشــناس، معتقــد به بازنگری 
بعضی قوانین در مورد جرایم و تخلفات رانندگی هستم تا 

بازدارندگی آن بیشتر و موثرترشود.
فرزاد دادخواه، معــاون راهــداری اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفــت: با توجه به 
اینکه آزادراه، راهی بســیار مناســب برای رانندگی و به 
نوعی فریبنده برای راننده اســت در برخی موارد به دلیل 
رعایت نکردن سرعت مجاز، توجه نکردن به جلو و خواب 
آلودگــی حوادث رانندگی رخ می دهد.او می گوید: آزادراه 
کاشــان-قم در زمان افتتاح مطابق با آیین نامه دارای دو 
ردیف گاردریل استاندارد بود، اما در گذر زمان گاردریل ها 
دچــار فرســودگی و بر اثــر ضربه های جانبــی نیازمند 
تعمیرات شــد.معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: به منظور جلوگیری از 
حوادث و کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کمیســیون 
ایمنــی راه های اســتان اصفهان مقرر شــد تا شــرکت 

نگهــداری آزادراه کاشــان-قم هرچه ســریعتر با اولویت 
جایگزینی نیوجرســی های بتنی، آشکارســازی و اصالح 
عالئم قوس  های موجود، بهســازی رویه های آســفالت در 
مقاطع نیازمند ترمیم، اصالح شیب های شیروانی و ایمن 
ســازی پرتگاه ها اقدام کند.دادخواه گفت: رفع مشکالت 
و نگهداری آزادراه از جمله تامین روشــنایی، بهســازی 
آسفالت و جایگزینی نیوجرســی با شرکت های نگهداری 
آزادراهی زیر نظر شــرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه 
آزادراه های کشــور اســت، اما اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان نیــز در موضوعاتی مانند 
روشنایی، روکش آســفالت و تجهیزات ایمنی پیگیری و 

همکاری می کند.
فرامــرز امیریان، مدیرعامل شــرکت آزادراه امیرکبیر 
گفت: آزادراه ۳۰ ســاله امیرکبیر )قم-کاشان( نخستین 
آزادراه مشــارکتی کشــور و از نظر اســتاندارد در سطح 
سرویس B و C است که مطالعات جامع بهسازی آزادراه 
تهیه و پس از دو سال تصویب شده و اکنون مسیر در حال 
بهسازی است.مدیرعامل شــرکت آزادراه امیرکبیر گفت: 
این آزادراه با مشــارکت ۷۲ درصدی صندوق بازنشستگی 
کشور و ۲۸ درصدی وزارت راه و شهرسازی اداره می شود 
و صندوق بازنشســتگی کشــوری با صرفنظر از دریافت 
عایدی مربوط به عوارض، در چند سال اخیر، حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای بهســازی آزادراه هزینه کرده اســت.
امیریان گفت: در دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی به 
دلیل مشــکالت اقتصادی نتوانست سهم مشارکت خود را 
در بهسازی آزادراه تأمین کند در حالی که انتظار می رفت 
دست کم در تأمین قیر حواله ای مساعدت کند.او گفت: با 
این حال شرکت آزادراه توانسته است لکه گیری و روکش 

۴۰ درصد از کل آزادراه را اجرا کند.
مدیرعامــل شــرکت آزادراه امیرکبیر گفــت: اجرای 
خاکریز ایمنی برای ۷۰۰ دهنه پل، نوسازی تمام تابلو های 

عالئم، نصب شبرنگ فسفری روی عالیم وسط برای ایجاد 
خط نور در شــب، ۶۰ کیلومتر خط کشــی تجدید شده 
است. به گفته وی حدود ۶۰ کیلومتر لکه گیری و روکش 
آسفالت با وجود مشکالت قیر و افزایش قیمت، جایگزینی 
۱۰ کیلومتر نیوجرسی در محدوده های پل قنوات، راوند، 
دوبل شدن گاردریل های پرتگاه های محدوده مشکات، پل 
راه آهن و محدوده قنوات و اصالح گاردریل های فرســوده 
و آسیب پذیر با ۳۵ میلیارد تومان هزینه امسال اجرا شده 
اســت.امیریان گفت: در حالی که نرخ عوارض ثابت مانده، 
اما قیمت هر تن قیر آزاد به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
رســیده و نرخ نیوجرســی بتنی )حفاظ بتنی میانی( نیز 
نسبت به پارسال چند برابر شده و در صورت استمرار این 
وضع، بهســازی و نگهداری آزادراه به طور شایسته امکان 
پذیر نیست.او گفت: این مسیر جزو ارزان ترین آزادراه های 
کشــور در پرداخت عوارض اســت و با وجود درآمد کم، 
طرح هایی نظیر جایگزینی حفاظ بتنی در ۴۰ کیلومتر از 
مســیر اجرا شده است.مدیرعامل شرکت آزادراه امیرکبیر 
می گوید: در صورت به روز شدن نرخ عوارض و مساعدت 
وزارت راه و شهرسازی در تأمین قیر مورد نیاز و پرداخت 
سهم خود با وجود مشکالت اجرایی و عملیاتی جایگزینی 

نیوجرسی کل مسیر در مدت ۲ سال محقق می شود.
امیریــان گفت: ۱۰ تا ۱۵ دســتگاه ســهم موثری در 
ایمنــی تردد دارند که شــرکت آزادراه با ســهم هفت تا 
هشــت درصدی فقط یکی از آنهاست.او گفت: در موضوع 
تصادف آذر، خــواب آلودگی راننده تریلــی بعد از ۱۶ تا 
۱۷ ســاعت رانندگی مداوم علت حادثــه بوده.مدیرعامل 
شــرکت آزادراه امیرکبیر گفت: حتــی نصب گاردریل نو 
و دوپوســته کردن آن مانع عبور عرضی تریلی نمی شود، 
چون نمی تواند جلوی ضربه خودروی ســنگین با ۲۵ تن 
وزن و ۳۵ تــا ۴۰ تن بار و ســرعت۱۲۰ تا ۱۳۰ کیلومتر 
را بگیرد.به گفته امیریــان ۹۰ درصد تصادفات کنونی بر 
اثر برخورد وسایل نقلیه ســنگین است و راهکار رفع آن 
ممنوعیت تردد از آزادراه و حرکت آن ها در مسیر جداگانه 
مثل جاده قدیم کاشــان-قم اســت.او گفت: البته وزارت 
راه تاکنون با این درخواســت به دلیل شــرایط نامناسب 
و فرســودگی جاده قدیم، موافقت نکرده است.مدیرعامل 
شــرکت آزادراه امیرکبیر گفت: عمده مشکل تصادفات ما 
ترکیب بار سبک و سنگین و اختالف سرعت وسایط نقلیه 
مثل ســواری با ســرعت ۱۲۰ و کامیون قدیم با سرعت 
۷۰ تا ۸۰ کیلومتر اســت و رها کردن همه عوامل دخیل 
در تصــادف و تقصیر را متوجه یک عامــل »نبود حفاظ 
میانی آزادراه« کردن شــاید عادالنه نباشد.ترویج فرهنگ 
رانندگی صحیح و تدوین و اجــرای قوانین بازدارنده می 
توانــد به گفته امیریان در کاهش حوادث موثر باشــد. او 
گفت: با وجود همه مشــکالت، تصادفــات منجر به فوت 
در آزادراه کاشــان-قم کاهش ۵۰ درصدی یافته.آزادراه ها 
به منظــور صرفه جویی در مصرف ســوخت و ایمنی ترد 
د ســاخته می شوند و ســبب رونق اقتصادی منطقه خود 
می شوند. این زیرســاخت حمل و نقل باید نگهداری و به 

مرتب بهسازی شود.

چند سالی اســت احداث کارخانه های آالینده زیست 
محیطی و آب بر در چند کیلومتری شــهر یزد و در دشت 
اردکان، موجــب نگرانی مردم و فعاالن محیط زیســت در 
منطقه و باعث شــیوع بیماری های مختلف شــده است 
امــا در روزهای اخیر و با ســردتر شــدن هوای اســتان 
،آلودگی ها بیشــتر شده اســت.به گزارش خبرنگار ایلنا از 
یزد، ســالهای متمادی اســت که آلودگی هوای  ناشی از 
وجود کارخانه های ریز و درشــت در نزدیکی شــهرها به 
عنوان دغدغه مردم و فعاالن محیط زیســت مطرح است 
و ســالمت و زندگی هزاران نفر را نیز تهدید می کند و در 
مواقعی از ســال نیز شــدت آلودگی به حدی می رسد که 
هواشناسی مجبور به اعالم هشدار و اطالع رسانی می شود.
وجود کارخانه های متعدد در شهرک های صنعتی اطراف 
یزد به ویژه دشــت اردکان که به محور اردکان یزد مشهور 
اســت یا خارج از ناحیه و شهرک های صنعتی رفته رفته 
یزد را در زمره شــهرهای آلوده کشــور قرار داد تا جایی 
که در بســیاری از روزهای سال عنوان آالینده را به دنبال 
خود یدک می کشــد اما هنوز کســی از ایــن آلودگی ها 
حرفی نزده و به هشــدارهای هواشاسی بسنده شده است.
کافی اســت تا در طول روز و حتی تاریکی شب گشتی در 
شــهرک ها بزنید تا متوجه شوید استفاده از سوخت های 
غیراســتاندارد شبانه چه بالیی بر ســر ریه های مردم در 
طول روز می آورد. یا حتی بدون نیاز به ورود به شــهرک 
های صنعتی و حریم کارخانه ها، از دور نیز آالیندگی هوا 
به وضوح قابل مشــاهده است اما در این سال ها هربار که 
حرفی از آالیندگی هوا گفته شده مسئوالن با تکذیب این 
موضــوع، حرفی از آلودگی هوا نزدنــد و حتی این مهم را 

نادرست دانستند.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شورای شــهر یزد با تایید آالیندگی هوای شهر یزد گفت: 
متاســفانه هوای یزد آلوده تر از تهران است و آالینده های 
شــهری یزد در حال گســترش است.محســن ابوترابی با 
بیان اینکه موادی همچون مونوکســید کربن، دی اکسید 
گوگرد، هیدروکربن های سوخته نشده و ترکیبات سربی از 

موادی هستند که باعث آلودگی هوا می شود اظهار داشت: 
متاســفانه این استان به شــدت تحت تاثیر آلودگی هوا و 
پیامد های ناشی از هجوم توفان های شنی و ریزگردها به 
عنــوان یک آالینده طبیعی قرار دارد و فعالیت کارخانه ها 
نیز به آن افزوده شده است.به گفته وی، آلودگی هوای یزد 
می رود تا به یکی از مشــکالت شهری تبدیل شده و آثار 
زیان  بار کوتاه  مدت و بلندمدتی از خود برجای بگذارد که 
اگر متولیان امر در این باره اقدام جدی نکنند این وضعیت 
بحرانی شــده و نمی توان کنترل کرد.ابوترابی با انتقاد از 
عملکرد گذشــته و عدم پاسخگویی در قبال وظایف اظهار 
داشــت: براساس آنچه که هواشناســی هشدار داده است، 
تنفس مردم دچار اختالل شــده و اگر بــه وضع آلودگی 

نرسیم این مسئله از مرز هشدار هم خواهد گذشت.
مصطفی یاراحمدی یکی از فعاالن محیط زیســت در 
گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، بیان کرد: ســرمایه گذارها در 
قبال اشــتغال و توســعه، واحدهای تولیدی را در جاهایی 
احداث می کنند که گرچه چندان به شــهر نزدیک نیست 
اما در جایی قرار دارد که آالیندگی آن برای شــهر اســت 
در صورتــی که چنیــن کارخانه های آالینــده ای باید در 
جای دور از محیط شــهری ایجاد شــود.وی با اشــاره به 
تاثیر منفی برخی واحدهای تولیدی شــیمیایی بر محیط 
زیست و پوشــش گیاهی منطقه افزود: پسماند حاصل از 
مواد پتروشــیمی حتی بر آب نیز تاثیر دارد و ضرر و زیان 
آن در یزد که با تنش شــدید آبی مواجه است قابل توجیه 
نیســت.یاراحمدی با بیان اینکه هوای پاک از نعمت های 
الهی و حق همه اســت ادامه داد: آلودگی هوا موجب بروز 
مشــکالت روانی هم می شود که هنگام آلودگی رفتارهای 
توام با تنش هم افزایش پیدا می کند.وی با اشاره به اینکه 
باید احداث فضای ســبز، مدیریت صحیح پسماند و پساب 
واحدهای صنعتی به جد مورد بررسی و تأیید قرار گیرد و 
کسانی که رعایت نمی کنند مجاز به فعالیت نباشند عنوان 
کرد: شــنیده شده یک ســری مجوزها بر اساس فشار بر 
مســئوالن صادر می شود که اگر این موضوع صحت داشته 
باشد باید فاتحه یزد را خواند چون نه آب داریم و نه فضای 

سبز و  هوای سالم برای تنفس.
تردد زیاد خودروهــا در محور مهریز-یــزد-اردکان و 
اســتقرار صنایعی که عمدتا شــامل کوره های آجر پزی، 
کاشــی و سرامیک، فوالد ســازی، گندله سازی، نساجی، 
کارخانه های ســیمان، گچ و ... است، باعث شده تا مقدار 
باالی آالینده های هوا افزایش یابد.افزایش غلظت آالینده 
های جوی در اســتان یزد هم عالوه بر آثار بسیار مضری 
که برای محیط زیست، پوشــش گیاهی، آثار تاریخی و... 
دارد، به شــدت سالمتی مردمان این دیار را با خطر رو به 
رو ساخته و حتی عامل اصلی مرگ و میر بیماران قلبی و 
عروقی، تنفسی و سرطان ها در استان هم آلودگی هواست 
اما آزاردهنده تر از همه این ها ســکوت تلخ مسئوالن در 
مورد آلودگی هوا و صدور مجوزهای بی ضابطه در صنعت 
است.شهرســتان اردکان در حالــی طی ماه هــای اخیر، 
روزهای زیادی را با شــرایط خطرناک آلودگی هوا سپری 
کرده که مردم و رســانه ها منتظر واکنش خاص و فوری 
در رابطه با اعمال محدودیت ها یا ارائه راهکاری برای برون 
رفت از این وضعیت هستند.شــاخص کیفی هوا در اردکان 
در اغلــب روزهای مــاه جاری بنا بر اعالم نمایشــگرهای 
سطح شهر همواره در وضعیت ناسالم و گاه خطرناک برای 
گروه های حســاس جامعه بوده اســت اما تنها به تعطیلی 
چند روزه مدارس بخش مرکزی این شهرســتان شــامل 
شهرهای احمدآباد و روستاهای ترک آباد و چاه افضل اکتفا 

شده است.
طی این روزها شاخص کیفیت هوا گاه به نزدیک ۲۰۰ 
نیز رسیده و طی روز گذشته شاخص کیفیت هوای اردکان 
۱۹۶ و ابتدای صبح دیروز، ۱۶۲ یعنی در وضعیت ناســالم 
قرار داشــته و به غیر از کارشناســان هواشناسی و گاهی 
هم محیط زیســت، بقیه مسئوالن در این خصوص حرفی 
نزدند.سید مصطفی میرزاده؛ مسئول پایش هوای اداره کل 
محیط زیست استان یزد با اشــاره به وضعیت نامناسب و 
آلودگی شــدید هوا در دو شهرســتان اردکان و میبد که 
منجر به تعطیلی مدارس شــده بود اظهار داشت: بر اساس 
داده های به دســت آمده تصمیمات جدی برای برخورد با 

آالیندگی اتخاذ شــد.وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی 
هوا با نظارت بازرسان ۱۵ واحد آالینده تعطیل شد و حتی 
دوربین های نظارتی نصب شــده تا ۲۴ ساعته رصد وجود 
داشته باشد.مســئول پایش هوای اداره کل محیط زیست 
اســتان یزد با بیان اینکه محیط زیســت در ســاعت های 
ناســالم نظارت بر واحد های آالینده دارند، افزود: نظارت ها 
تا رســیدن به وضعیــت ثبات ادامه دارد و بــا قاطعیت با 
صنایع آالینده برخورد می شــود و تصمیمات مهمی برای 

استقرار نیافتن صنایع در حال شکل گیری است.
بــا تاکید بر اینکــه هدف اصلی این پایش ها، بررســی 
وضعیت زیســت محیطی صنایع و معادن استان، برخورد 
با واحدهای متخلف و شناسایی واحدهای آالینده جدید و 
در نهایت کمک به کاهش بار آلودگی اســت اظهار داشت: 
خروجی تمام صنایع باید مطابق اســتانداردهای زیســت 
محیطی باشــد و صنایعی که از سوخت های جایگزین گاز 
طبیعی اســتفاده می کنند باید خروجی دودکش هایشان 
مطابق اســتاندارد محیط زیست باشد.مسئول پایش هوای 
اداره کل محیط زیســت اســتان یزد با اشاره به اینکه در 
فصول ســرد سال که ســطح زمین سرد شــده و شرایط 
وارونگــی دما اتفاق می افتد، شــاهد انباشــت آالینده ها 
هســتیم گفت: این اتفاق به دلیل عــدم حرکات عمودی 
هوا و شــرایط پایداری هوا حاکم بوده و شــاهد انباشــت 
آالینده ها در اکثر شــهرهای صنعتی بویژه یزد هستیم.به 
گزارش ایلنا، توسعه صنعتی بدون توجه به محیط زیست، 
توسعه پایدار را با مخاطرات جدی روبرو می کند. مسئوالن 
اما در شرایطی که دولت تازه نفس روی کار آمده و مبارزه 
با فســاد را به عنوان جدیترین شعار و برنامه عملیاتی در 
دستور کار دارد باید تدابیری بیندیشند تا با لغو مجوزهای 
بی ضابطه و تعطیلی واحدهای آالینده، این شــهر بیشتر 
از این در محاصره واحدهای تولیدی قرار نگیرد و دشــت 
اردکان که پیش از انقالب به عنوان دشت ممنوعه شناخته 
شده بیش از این پذیرای واحدهای تولیدی آالینده نباشد 
که احــداث واحدهایی از جمله ذوب آهن و واحدهای آب 

بر، چیزی جز آالیندگی برای مردم ندارد.

مســئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان مرکزی گفت: احتمال بومی 
شــدن بیماری »ســالک« در استان مرکزی 
وجود دارد و این مســئله نگران کننده است. 
در صورت مشــاهده هر زخمی که بیش از ۲ 
هفته به طول بینجامد باید به پزشک مراجعه 
کرده و با گرفتن نمونه از زخم و بررسی های 
میکروســکوپی، درمان زیرنظر پزشک انجام 

شود.
به گزارش خبرنگار ایلنــا، علی منصوری 
افزود: ســالک بیماری بومی اســتان مرکزی 
نیست و از دیگر شهرها وارد استان می شود، 
اما شناســایی چند مورد در شهرستان های 
ساوه و محالت، تغییرات اقلیمی، خشکسالی 
های پی در پی و نزدیکی جوندگان به مناطق 
روستایی و مسکونی می تواند بومی شدن این 
بیماری را در ســطح استان مرکزی به دنبال 
داشته باشد. مهمترین کانون سالک در سطح 
کشــور، استان اصفهان اســت.وی ادامه داد: 

»لیشــمانیا« یا ســالک یک بیماری قدیمی 
اســت که در بیش از ۷۰ درصد از کشورهای 
جهان شــیوع دارد و ســالیانه ابتالی یک تا 
۲ میلیون نفر در جهــان گزارش و ثبت می 
شــود. بیشــترین آلودگی در شهر کابل واقع 
در افغانســتان مشاهده شــده است. بیش از 
۹۰ درصد از موارد لیشــمانیوز پوســتی در 
افغانســتان، ایران، ســوریه، برزیل، عربستان 
و آمریکای جنوبی مشــاهده شده و در ایران 
سالیانه بیش از ۲۰ هزار نفر به سالک پوستی 
مبتال می شوند.مســئول بیماری های واگیر 
دانشگاه علوم پزشــکی استان مرکزی اظهار 
داشت: بیماری ســالک دارای ۲ نوع شهری 
و روستایی اســت. نوع روستایی این بیماری 
که به ســالک مرطوب شــهرت دارد، دارای 
خصوصیات مرطوب و دارای ترشــحات زیاد 
اســت و عموماً دیرتر درمان می شود و دوره 
نهفتگی آن ۴۱ هفته اســت. نوع شهری این 
بیماری نیز که به سالک خشک مشهور است، 

ترشــحات کمی دارد و دوره نهفتگی آن ۶۲ 
ماه اســت. مخزن این بیماری در نوع خشک، 
انسان و برخی موارد گوشتخواران مانند سگ 
و در نوع مرطوب، انسان و جوندگان است. در 
خصوص عالئم و تشــخیص این بیماری نیز 
بزرگی کبد، طحال، تب و تغییر رنگ پوست 
از عالئم این بیماری هستند که نمونه برداری 
از کبــد، طحال و مغز اســتخوان از راه های 
تشخیص آن است.منصوری تصریح کرد: برای 
پیشگیری از بیماری سالک باید همکاری بین 
بخشــی تقویت شــده و افزایش یابد. در این 
راســتا الیروبی کانال ها، جمع آوری صحیح 
زباله های شهری و روستایی و دفن بهداشتی 
آن، نوسازی اماکن مسکونی و تخریب خرابه 
ها، جونده کشــی و کنترل، ســم پاشی و مه 
پاشــی و جمع آوری و معدوم ســازی سگ 
های ولگرد و اســتفاده از لباس های پوشیده 
و نصب توری فلزی جهــت درب و پنجره ها 
و اســتفاده از پشــه بندهای معمولی و پشه 

بندهای آغشته به ســم و استفاده از پمادها 
و مواد دور کننده حشــرات و آموزش نکات و 
مطالب مورد نیاز به مردم و پرسنل بهداشت 

و درمان، رابطه مســتقیم بــا کنترل بیماری 
سالک دارد و کلیه دســتگاه های مرتبط در 

این امر دخیل هستند.

آیازورمصوباتبهقیمتهامیچربد؟

تردد پرخطر در آزادراه خسته کاشان-قم
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روزنهامیدیبرایدرمانزخمکهنهکولبری
 آرمان فیضی 

بارها از کولبری گفته شــده است و اگر از نزدیک ندیده باشیم، حداقل تصاویر 
و فیلــم های آن را در فضای مجــازی دیده ایم. کولبری، این درد و زخم کهنه که 
ســالهای سال است دامن مناطق کردنشین در غرب و شمال غرب کشور را گرفته 
است و علی رغم همه ی وعده ها و تالش های دولت ها و مجالس مختلف و سایر 
ارکان حاکمیت، اما هنوز که هنوز اســت این درد کهن التیام کاملی نیافته و فقط 
گاهی ُمَسکن هایی اعمال شده است که موقتی بوده و درد را به طور کامل درمان 
نکرده است و بعد از مدتی آش همان آش بوده است و کاسه همان کاسه. در سالیان 
گذشته طرح هایی به مانند ساماندهی کولبری از سوی دولت های مختلف بر سر 
زبانها می افتاد، غافل از اینکه در درجه اول کولبری اصال شغل نیست و در کرامت 
آدمی نیســت که بخواهد ساماندهی شود و در ثانی، همان طرح های نیم بند هم 
اجرایی نشد یا اجرا کردنشان موفقیت آمیز نبود. ما نیازمند طرح های پر و پیمانی 
هســتیم که آن قدر جامع و کارشناسی شده و قابل اجرا باشند که به سوی حذف 
کولبری پیش برویم نه صرفا ســاماندهی کردن این پدیده تحمیلی و نامبارکی که 
خالف شــأنیت انسانی است. پدیده ای که متاسفانه همواره خانواده هایی را داغدار 
می کند و چه بسیار کولبرانی که به خاطر رنج و مشقتی که بر آنها رفته است، در 
همان عنفوان جوانی گرد پیری بر چهره آنان نشســته است و زیر بارهای سنگین 
کمرشان خم شده است و از کار افتاده شده اند. اما این بار طرحی جدید در مجلس 
برای حل این درد قدیمی ارائه شــده اســت. نماینده ی طراح این طرح، نماینده 
»اورامانات« اســت. حوزه انتخابیه ای که خود کامال درگیر معضل کولبری است و 
البته آن مردم شریف و سخت کوش، از روی ناچاری و فقر و بیکاری، به کوه های 
پرپیچ و خم و صعب العبور روی می آورند تا تکه نانی به دســت آورده و روزگار را 
بگذرانند و قطعا اگر آن مردم بزرگوار شغل ثابت و درخوری بیابند و از لحاظ مالی 
تامین شوند، هیچ گاه خطرات بی شمار کولبری را به جان نمی خرند. در این طرح 
جدید که طرح »تجارت مرزنشینان به منظور حل معضل کولبری« نام دارد و در ۱۵ 
بند ارائه شده، سعی شده است به طور کارشناسی، جامع و همه جانبه نگر، با ارائه 
راهکارهای مختلف و عملیاتی، مرزنشینان به صورت قاعده مند از مزایای مرزنشینی 
بهره مند شوند و بدون خطر به تجارت بپردازند و از لحاظ مالی توانمند شوند و دیگر 
معضل کولبری به سوی ناپدید شدن گام بردارد. از سوی دیگر اگر این طرح تصویب 
شده و به صورت دقیق اجرایی شود، مسئله ی مهم قاچاق نیز که همواره مسئوالن 
کشــور نگران آن بوده اند، تا حد بسیار زیادی در این مناطق فروکش خواهد کرد. 
طرح فوق الذکر مدتی است که با حضور جمعی از اعضای فراکسیون مرزنشینان و 
کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت کشور در حال بررسی است و بناست که به 
زودی تصویب شود و همچنین مقرر شده است که برای کوتاه کردن مسیر قانونی، 
به جای طرح در مجلس، به شــورای سران سه قوه برود و پس از تصویب و تبدیل 
شدن به قانون، به دولت ابالغ گردد. طرح مذکور در صورت تصویب و اجرای دقیق 
و اصولی، می تواند روزنه امیدی باشــد که پس از سالها به سمت التیام کامل زخم 
کهنه ی مناطق کردنشــین یعنی کولبری برود و کرامت، احترام، آسایش و رفاه را 

برای این هم وطنان مهربان و سخت کوش به ارمغان بیاورد.

زایندهرودتوانبارگذاریجدیدندارد
مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت شکننده ای دارد و 
نباید هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود.ســید مجتبی موسوی نایینی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت ســد زاینده رود، اظهار کرد: در حال 
حاضر ذخیره ســد زاینده رود ۱۶۵ میلیون مترمکعب است که با این ذخیره، تنها 
۱۳ درصد مخزن سد آب دارد.وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
میزان بارش ها ۳۵۸ میلیمتر است، گفت: این میزان بارش نسبت به سال گذشته 
که ۴۱۶ میلیمتر بود، ۷ درصد کاهش و همچنین نسبت به متوسط بلندمدت که 
۵۳۸ میلیمتر بود،  ۲۸ درصد کاهش داشــته است.مدیر سد زاینده رود افزود: با 
بررسی های برف سنجی در سرچشمه های کوهرنگ، شرایط بارش ها حتی نسبت 
به ســال خشک پارسال، مناسب نیســت و عمق و تراکم برف نیز پایین تر است، 
همچنین بارش ها نسبت به پارسال کاهش یافته است.وی به برخی نگرانی ها نسبت 
به کاهش کیفیت آب ســد زاینده رود اشــاره کرد و گفت: اگرچه با افزایش دمای 
هوا تبخیر آب افزایش می یابد، اما با آب شدن ذخیره برفی پشت سد، ورودی سد 
افزایش می یابد.موسوی درباره نگرانی ها نسبت به ذخیره فعلی سد زاینده رود، تاکید 
کرد: اولویت اکنون تامین آب شرب است، البته مشابه شرایط فعلی سد زاینده رود 
را در ســال ۹۵ تجربه کردیم که بارش های ســنگین بهمن ماه جبران بی بارشی 
ماه های قبل را کرد.وی افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۷.۵ مترمکعب 
بر ثانیه و خروجی آن ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.مدیر سد زاینده رود درباره اینکه 
چرا ورودی سد زاینده رود با وجود بارش ها همچنان رو به کم شدن است، گفت: 
در مقطعی که بارش ها وجود داشــت ورودی ســد بیشتر شد، اما با سرمای هوا و 
قطع بارش ها ورودی ســد زاینده رود به همان عدد قبلی رسید، البته ورودی سد 
زاینده رود در ۵۱ سال اخیر تنها یک سال از این میزان کمتر بوده است.وی درباره 
فعالیت نیروگاه سد زاینده رود، توضیح داد: در حال حاضر برای حفظ کیفیت آب، 
نیروگاه سد زاینده رود را همچنان در مدار نگه داشته ایم تا از تراز باالتری تخلیه آب 
داشته باشیم.موسوی گفت: تا زمانی که تراز نیروگاهی را حفظ می کنیم در بحث 
کیفیت آب اصفهان نگرانی کمتری داریم، البته اگر حتی نیروگاه نیز از مدار خارج 
شود، با پایش هایی که می شود، بر حفظ کیفیت آب تاکید داریم و به طور قطع با 
تداوم بارش ها شرایط سد زاینده رود بهتر خواهد شد. وی به وضعیت سد زاینده رود 
اشــاره کرد و گفت: به طور قطع با این میزان ذخیره ســد زاینده رود باید طرح و 
برنامه خاص و مشخصی برای احیای این رودخانه داشته باشیم و اگر هر بارگذاری 
جدیدی در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری داشته باشیم، باید منابع 
آن از قبل تامین شود.مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت 
شــکننده ای دارد و نباید هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود، همچنین 
طرح های آبخیزداری اگر منجر به توسعه کشت شود، خود نوعی بارگذاری جدید 

است بنابراین باید فکری به حال آن کنیم.

19اثرصنایعدستیکرمانشاهُمهراصالتملیگرفتند
معاون صنایع دســتی استان کرمانشــاه از اعطای نشان اصالت ملی به ۱۹ اثر 
صنایع دستی کرمانشــاه خبرداد.حسین ویسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
اتمام ششمین داوری منطقه ای مهر اصالت ملی صنایع دستی در کرمانشاه، اظهار 
کرد: نشســت داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در منطقه غرب کشور که از 
دو روز پیش به میزبانی کرمانشاه آغاز شده بود، با اعطای مهر اصالت ملی به آثار 
برگزیده به کار خود پایان داد.وی افزود: در این نشســت ۱۲۷ اثر صنایع دستی از 
استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایالم و همدان مورد داوری قرار گرفتند 
که در پایان به ۵۹ اثر مهر اصالت ملی صنایع دستی  اهداء شد.معاون صنایع دستی 
کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۲۹ اثر هنرمندان کرمانشاه در رشته های زیورآالت 
سنتی، احجام چوبی، گلیم، گیوه، سازهای سنتی و سفال و سرامیک در این نشست 
داوری شــد، عنوان کرد: در پایان ۱۹ اثر واجد شــاخص های الزم برای اخذ مهر 
اصالت ملی شناخته شد.وی تصریح کرد: از استان همدان نیز ۳۸ اثر در این نشست 
داوری شــد که در پایان به یازده اثر نشان مهر اصالت ملی داده شد.معاون صنایع 
دستی استان کرمانشاه به ارسال ۱۲ اثر از استان لرستان به نشست داوری منطقه 
ای مهر اصالت ملی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از این تعداد هفت اثر توانستند 
مهر اصالت ملی بگیرند.ویسی در ادامه با بیان اینکه از ۳۳ اثر ارسال شده از استان 
کردســتان نیز ۱۵ اثر توانستند در این نشست مهر اصالت ملی اخذ کنند، عنوان 
کرد: تعداد آثاری که از استان ایالم در این نشست مورد داوری قرار گرفت نیز حدود 
۱۵ اثر بود که از این تعداد هفت اثر مهر اصالت گرفتند.وی باالترین اعطای نشان 
ملی به آثار ارسالی در این نشست را مربوط به استان کرمانشاه با ۱۹ اثر دانست و 
گفت: تاکنون ۱۲۲ اثر صنایع  دستی از کرمانشاه توانسته اند مهر اصالت  بگیرند 

که از این تعداد ۱۱۷ اثر ملی و پنج اثر هم بین المللی شده اند.

واکسیناسیونرایگان۲میلیونو۵۰۰هزارقطعهطیور
بومیبرعلیهنیوکاسل

مدیر کل دامپزشکی لرســتان گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع طیور 
بومی به صورت رایگان تا پایان ســال بر علیه بیماری نیوکاسل واکسینه خواهند 
شد.به گزارش ایلنا، مصطفی زبردست در تشریح این خبر افزود: با توجه به نقش 
و جایگاه انواع طیور بومی در تامین پروتئین خانوار های روســتایی و عشایری و 
در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و کاهش حجم  ویروســی وحشی در چرخش اداره 
کل دامپزشــکی استان لرســتان به صورت همزمان  در سطح استان مبادرت به 
واکسیناســیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاســل  به صورت رایگان خواهد 
کرد.تمام  توان همکاران دامپزشــکی و  همکاران بســیج مهندســین کشاورزی 

انجام خواهد شد.

نگاه

اخبار کوتاه


