
حال و روز اوضاع سالمت خيلي وخيم است؛ 
 هر چند وزير بهداشت و رئيس سازمان نظام 
پزشكي هر گاه قرار اس�ت از مشكالت نظام 
سالمت بگويند، سر بحث شيرين تعرفه ها و 
مزد درمان مي روند، اما وخامت اوضاع سالمت 
جايي ديگر است و اين وضعيت آشفته خود را 
در اشتباهات فاحش پزشكي نشان مي دهد.

 طي روزهاي اخير يك بار پزشكي كه دست چپ 
و راست كودك دو ساله را تشخيص نمي دهد خبر 
ساز ش��د و حاال هم پزش��كي كه كليه بيمار را به 
همراه كيست از بدنش بيرون مي آورد تا بيماري 
كه هيچ گاه مشكل كليوي نداشته به يكباره چشم 
باز كند و ببيند دياليزي ش��ده است. نكته جالب 
اينجاس��ت كه هر دو حادثه در بيمارس��تان هاي 
اصفهان اتفاق افتاده اس��ت؛  بيمارستان هايي كه 
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان كمتر از 
يك ماه پيش در پي مطالبات مالي شان از سازمان 
تأمين اجتماعي دس��تور داد يا درشان را به روي 
بيمه ش��دگان اين س��ازمان ببندند يا آنها را آزاد 
پذيرش كنند.  حكايت اش��تباهات پزش��كي روز 
به روز ابع��اد وخيم تري پيدا مي كند. درس��ت در 
شرايطي كه مديران سالمت مشغول رايزني براي 
افزايش دستمزد درمان هستند بيماراني كه به اميد 
بهبود زير تيغ پزشكان مي روند، نگران سالمت و 
جان خود هس��تند. مديران س��المت هم چندان 
برنامه اي براي ارتقاي سطح سواد و دانش پزشكان 
ندارند، اين در حالي است كه بنا بر تأكيد دكتر باقر 

الريجاني، معاون آموزش وزارت بهداش��ت تا 59 
درصد خطاهاي پزش��كي قابل پيشگيري است. 
نتيجه اين بي توجهي به ارتقاي دانش و مهارت هاي 
پزشكان افزايش معنادار خطاها و قصورات پزشكي 
شده است. آخرين مورد از اين قصورات همين چند 
روز پيش رسانه اي ش��د؛ دختر جواني براي خارج 
كردن كيستي در شكمش به يكي از متخصصان 
زنان و زايمان اصفه��ان مراجعه مي كند اما وقتي 
به هوش مي آيد متوجه مي شود كه اين پزشك به 

اشتباه تنها كليه او را از بدنش خارج كرده است. 
 ماجراي بيماري كه دياليزي شد

وكيل بيمار اصفهاني پيگير پرونده موكلش به علت 
عمل جراحي اش��تباه، درباره اين حادثه اينگونه 
توضي��ح مي دهد: موكل من دختر جواني اس��ت 
كه براي خارج كردن كيستي در شكم به يكي از 
متخصصان زنان و زايمان اصفهان مراجعه مي كند 
و اين پزشك كليه را با كيس��ت اشتباه مي گيرد 
و تنها كليه او را كه در قس��مت لگن بدنش بوده، 
خارج مي كند. در ارتب��اط با اين موضوع از طريق 
معاونت درمان در حال پيگيري هس��تيم. البته 
عنوان شده كه پزش��ك ديگري نيز به كمك اين 
پزشك آمده و او كليه را خارج كرده كه اين موضوع 
در دست بررسي است. حاال با توجه به اينكه اين 
بيمار تنها يك كليه داشته است، بايد براي ادامه 

حيات دياليز شود. 
 تعدد قصورات تنها طي يك ماه 

با نگاهي به آم��ار ش��كايت ها و محكوميت هاي 

پزشكان طي سال هاي   91 تا سال 94 مي بينيم 
تعداد ش��كايت ها و موارد محكوميت از 4 هزار و 
714 مورد شكايت و 2 هزار و 51 مورد محكوميت 
در سال 91 به 7 هزار و 381 مورد شكايت و 3 هزار 
و 23 مورد محكوميت در سال 94 رسيده است. 
س��ال 95 نيز با افزايش حدود 20 تا 30 درصدي 

قصور پزشكي مواجه هستيم. 
تنها در يكي دو ماه اخير بارها قصورات پزش��كي 
تكرار شده است. عمل اشتباه دست كودك دوساله 
اصفهاني كه با پذيرش پزش��ك در برابر قصورش 
مواجه ش��د اما در نهايت هر دو دست اين كودك 
زير تيغ رفت. درس��ت يك روز بعد از اين حادثه 
محمدپارسا، كودك سه ساله اراكي كه براي عمل 
لوزه در بيمارستان اميركبير اراك بستري و تحت 
عمل جراحي قرار گرفته ب��ود در جريان عمل به 
دليل مجاورت با فن گرمازا دچار سوختگي درجه 
2 از ناحيه پا شد. ظاهراً ماجرا از اين قرار بوده كه 
يكي از پرس��نل اتاق عمل بيمارستان فن گرمازا 
را با فاصل��ه كمي كنار پاي ك��ودك قرار مي دهد 
و چون پوس��ت بچه خيلي حس��اس بوده بر اثر 
مجاورت دچار س��وختگي درجه 2 و در حدود 5 
درصد شده است. 12 بهمن ماه هم بيمار زاهداني 
كه براي انجام عمل »آب مرواريد« چشمي به يكي 
از كلينيك  هاي جراحي محدود شهرستان زاهدان 
مراجعه كرده بود، در پي سقوط چراغ سقفي اتاق 
عمل و عدم درمان به موقع جان خود را از دست 
داد. حاال هم دياليزي شدن يك بيمار بر اثر اشتباه 

پزشك و اشتباه گرفتن كليه با كيست سريال تلخ 
اشتباهات پزشكي را دنباله دار كرده است. 

 كليه اي سالم كه حاال نيست 
اظهارات ضد و نقيض مس��ئوالن دانش��گاه علوم 
پزشكي اصفهان و رئيس نظام پزشكي اين استان 
نش��ان مي دهد ماجراي اجبار جراح براي نجات 
جان بيمار در برداشتن كليه او بيشتر توجيه است 

تا واقعيت. 
در پي انتشار اين خبر در حالي كه رئيس دانشگاه 
علوم پزش��كي اصفهان از دربرگيري كليه توسط 
تومور بدخيم صحبت كرده است، رئيس سازمان 
نظام پزشكي اين شهر در اظهاراتي متفاوت تصريح 
مي كند: كليه اين بيمار مشكل نداشت اما در مكان 

خودش نبود.
دكتر غالمرضا اصغ��ري، رئيس دانش��گاه علوم 
پزشكي اصفهان درباره اين حادثه اينگونه توضيح 
مي دهد: اين بيمار به طور م��ادرزادي به بيماري 
كليه لگني مبتال بوده و فقط يك كليه در ناحيه 
لگن داشته كه پزشكان در موقع جراحي متوجه 
مي شوند تومور بدخيم تنها كليه وي را در برگرفته 
و براي جلوگيري از انتشار كانسر تصميم به خارج 
ك��ردن آن مي گيرند. وي فع��اًل در اولويت پيوند 
كليه قرار دارد.  دكتر اصغري مدعي است پس از 
بررسي زواياي عمل جراحي جمع بندي و توافق 
همگاني اين بود كه خطاي پزشكي اتفاق نيفتاده 
و در آوردن توده كليه براي نجات جان بيمار كار 

درستي بوده است. 
عباسعلي جوادي، رئيس س��ازمان نظام پزشكي 
اصفهان اما مي گويد: كليه اين بيمار در لگن او بوده 
و هر دو كليه به هم چس��بيده و در يك هاله قرار 
داشته اس��ت؛ اين طرز قرار گرفتن كليه تا كنون 
چهار م��ورد در جهان گزارش ش��ده و اين بيمار 

اصفهاني نفر پنجم در دنياست. 
جوادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا خطاي پزشكي 
رخ داده تصريح مي كند: نمي توان با قاطعيت گفت. 
البته كليه اين بيمار مشكل نداشته اما چون كليه 
در مكان خودش نبوده دكت��ر آن را از بدن بيمار 

خارج كرده است. 
 وحشت بيماران از مراجعه به پزشك

توجيه و مماشات در برخورد با پزشكان خاطي در 
كنار نامتناسب بودن جرم و مجازات موجب شده 
كه سريال قصورات پزشكي هر روز فاجعه آميز تر 
از قبل ش��ود. اين در حالي اس��ت كه مس��ئوالن 
وزارت بهداشت و نظام پزشكي اگر همانقدر كه در 
برابر حق و حقوق،  كارانه و دريافتي هاي نجومي 
پزشكان حساس��يت به خرج مي دهند، در زمينه 
نظارت بر عملكرد، آموزش هاي ضمن خدمت براي 
به روز آوري و ارتقاي سواد و در نهايت برخورد با 
متخلفان جدي بودند، مي شد خطاهاي پزشكي 
را تا حد معقول آن كاهش داد اما حاال هر بيماري 
كه به مراكز درماني مراجعه مي كند از بازگشتش 

مطمئن نيست. 
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بيژن يانچشمه

دعوا براي باال بردن تعرفه  نجومي ها به جاي پرداختن به مشكالت اصلي 

از سوختن پاي طفل به دليل مجاورت با فن هنگام عمل تا بي كليه شدن بيمار سالم؛ داستاني كه تمامي ندارد

وخامت حال سالمت ايرانيان با اشتباهات پي در پي پزشكي

  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت: امسال 500 
دانش آموز مدارس استثنايي در استان ها از طريق كنكور سراسري در 
دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شده اند و اين مهم نشان از شاخص كيفي 

نظام آموزشي اين دانش آموزان است. 
  مديركل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش با اشاره به اينكه بيش 
از 2 ميليون كتاب در ط��رح »مصباح الهدي« بين دانش آموزان توزيع 
شده است، گفت: دستورالعمل امربه معروف و نهي از منكر را به 32 هزار 

هيئت دانش آموزي ارسال كرده ايم. 
  يك متخصص راديوتراپي آنكولوژي تأكيد كرد: مراكز جامع سرطان 
در كشور از مطلوبيت و تعداد كافي برخوردار نيستند كه نظام سالمت 

بايد در اين حوزه گام بردارد. 
   رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي گفت: امروز ما به 
سواد رسانه اي توجه كرديم ولي دير جنبيديم. تفكر و سواد رسانه اي 
براي س��ال دهم دير اس��ت همانطور كه تفكر رايانه اي براي دوره دوم 

متوسطه دير است. 
  يك كارش��ناس پروتز دندان، با راه اندازي اپليكيشن دندان سازها 
در سه قالب عكس، فيلم و صوت، به مباحث ارتودونسي، پروتز ثابت و 
متحرك، پارسيل، ايمپلنت، مواد دنداني و تجهيزات پزشكي پرداخته 

كه در گوشي هاي تلفن همراه قابل نصب است. 
  مدي��ر  كل تعاون و پش��تيباني وزارت آم��وزش و پ��رورش بر لزوم 
برون س��پاري برخي خدمات مانند تأسيس��ات و خدمات در ادارات و 

مدارس به بخش خصوصي تأكيد كرد. 
   دبيركل اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش  آم��وزي با بيان اينكه 
انجمن هاي اسالمي هم اكنون به پايگاه گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي 
در محيط دانش آموزي تبديل شده اند، افزود: خريد كاالي ايراني را در 
بين اعضاي اتحاديه خود ترويج كرده و در اين زمينه اقدامات مناسبي 

شده است. 
  سرپرست اورژانس كش��ور گفت: پايگاه هاي امداد هوايي كشور تا 
كنون به 30 پايگاه رسيده و تا پايان س��ال بر تعداد آنها افزوده خواهد 

شد. 
  معاون امور بين الملل��ي و حقوقي پليس فتاي ناج��ا بيان كرد: در 
كشور ما بيش از 80 درصد جرائم با انگيزه مالي اتفاق مي افتد، بخشي 
از جرائم به مباحث اخالق��ي و تنها 2 الي 3 درصد ب��ه جرائم امنيتي 

اختصاص دارد. 
  شهردار منطقه 21 با اشاره به اينكه احداث خط اتوبوس هاي تندرو 
يكي از بزرگ ترين تقاضاهاي شهروندان منطقه بوده است، اعالم كرد: 
خط اتوبوس هاي تندرو به طول 20 كيلومتر از ميدان آزادي تا وردآورد 

ظرف سه ماه آينده احداث خواهد شد. 
  يك جامعه شناس بيان كرد: ازدواج هاي احساسي - كه تصميمات 
منطقي در آن ضعيف است- يكي از بزرگ ترين معضالتي است كه در 
جامعه تحت تأثير رس��انه هاي بيگانه و برنامه هاي شبكه هاي ماهواره 

انجام مي گيرد. 
  رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه بيش از هزار سند 
پيش فروش ساختمان در استان ها صادر شده است، گفت: اجراي اين 
قانون در تهران همچنان در انتظار صدور شناسنامه فني ساختمان از 

سوي شهرداري است. 

حسين زاده:  سازمان محيط زيست 
قادر به انجام وظايف نظارتي خود نيست 

ناي�ب رئي�س فراكس�يون محيط زيس�ت و توس�عه پاي�دار در 
مجلس با تأكيد بر تبديل س�ازمان محيط زيس�ت ب�ه وزارتخانه 
اعالم ك�رد: در ح�ال حاضر محيط زيس�ت قادر به انج�ام وظايف 
نظارتي خود هم نيس�ت چراكه نظ�ارت به اعتب�ارات، اختيارات 
و ني�روي انس�اني فع�ال، كارآم�د و امكانات ب�ه روز ني�از دارد. 
عبدالكري��م حس��ين زاده در موافق��ت ب��ا ط��رح تبدي��ل س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت به وزارتخانه گفت: همه كش��ورها بر اس��اس 
ظرفيت هاي درون س��رزميني وزارتخانه هاي شان را تعريف مي كنند، 
يكي از مش��كالت محيط زيس��ت ايران هم نبود كاركردهاي اجرايي 
و اعتبارات اجرايي براي پديده عظيم محيط  زيس��ت و اكوسيس��تم 
ايران است. نماينده مردم نقده و اش��نويه در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: ما نيازمند ويرايش اساسي در وزارتخانه هاي مان هستيم 
اما ش��كل گيري وزارتخانه محيط زيس��ت و منابع طبيعي قطع يقين 
خروجي هاي عمل گرايانه براي مجموعه محيط  زيس��ت ايران خواهد 
داشت. وي افزود: متأسفانه س��ازمان حفاظت محيط  زيست در حال 
حاضر قادر به انجام وظايف نظارتي خود هم نيس��ت چراكه نظارت به 
اعتبارات، اختيارات و نيروي انس��اني فعال، كارآم��د و امكانات به روز 
نياز دارد كه متأس��فانه هم اكنون در اختيار س��ازمان حفاظت محيط 
 زيست نيس��ت. حس��ين زاده با بيان اينكه هم اكنون سازمان حفاظت 
محيط زيست توانايي مديريت مشكالت زيست محيطي كشور را ندارد، 
گفت: اين عدم توانايي به دليل نداشتن امكانات و اعتبارات الزم است، 
بنابراين تبديل اين س��ازمان به وزارتخانه ضروري است. نايب رئيس 
فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه مي توان زمينه هاي تبديل سازمان حفاظت محيط  زيست 
به وزارتخانه را فراهم كرد، تصريح كرد: در حال حاضر دو سازمان بزرگ 
حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي با داشتن آيين نامه هاي 

اجرايي دقيق مي توانند به وزارتخانه تبديل شوند. 
----------------------------------------------------

سرپرست سازمان حج عنوان كرد
اعزام حجاج منوط به فراهم شدن 

شرايط عزتمندانه است
سرپرس�ت س�ازمان ح�ج و زي�ارت اع�الم ك�رد: در ص�ورت 
فراه�م ش�دن بس�تر حض�ور عزتمندان�ه حج�اج در ح�ج، 
ب�ه دلي�ل ش�رايط خ�اص ح�ج ۹۶، تمام�ي عوام�ل اجراي�ي 
ب�ا دق�ت نظ�ر و س�ختگيري بيش�تري انتخ�اب مي ش�وند. 
حميد محمدي در نشس��ت يكروزه مديران ستادي و استاني سازمان 
حج و زيارت كه با هدف تبيين برنامه هاي پيش روي اين سازمان برگزار 
شد، گفت: در سال جاري تحول در نوع خدمات رساني به زائران عتبات 
را دنبال كرديم و خوشبختانه شاهد تغييراتي رو به بهبود و اميدبخش 
هستيم و تالش مي كنيم اين روند با سرعت بيشتري دنبال شود.  وي 
با اشاره به اجراي طرح نوين عتبات از ابتداي امسال افزود: اجراي طرح 
اعزام هاي استاني عتبات ابالغ شده و در چند اس��تان به اجرا در آمده 
است. در قالب اين طرح به نيازهاي زائران بيشتر پاسخ داده مي شود كه 
الزم است استان ها نيز در اجراي بهتر آن مشاركت كنند تا اشكاالت و 
ايرادات آن شناسايي و برطرف شود.  محمدي به مديران حج و زيارت 
استان ها توصيه كرد: در استان ها جلسات مستمر با كارگزاران، مديران 
ثابت هتل ها و مديران آشپزخانه هاي عتبات برگزار شود. همچنين در 
جلس��ات توجيهي با زائران عتبات شرايط اين س��فر و وضعيت كشور 
ميزبان پيش از اعزام براي زائران بازگو ش��ود تا در طول سفر زائران با 
مشكل مواجه نش��وند.  محمدي همچنين در خصوص حج سال آتي 
گفت: اواسط دي ماه دعوت نامه اي از سوي عربستان براي هيئت حج 
جمهوري اسالمي جهت مذاكرات حج آتي ارسال شد و 2۶ دي ماه پاسخ 
اين دعوت به عربستان ارسال شده است و سوم بهمن ماه طي نامه اي 
اسامي هيئت اعزامي را به عربس��تان اعالم كرده ايم.  وي، اعزام زائران 
ايراني به حج را منوط به فراهم كردن بسترهاي الزم براي تأمين و حفظ 

عزت و كرامت زائران ايراني دانست. 

دستور دادستان براي  مراقبت از
 بمب هاي متحرك در معابر شهري

 خودرو هاي گاز سوز غير استاندارد وحركت خودرو هاي بدون بازرسي، 
اين وسايل نقليه را كه اكثراً در معابر شهري درحال تردد هستند، تبديل 
به بمب هاي متحرك كرده است كه هر آن احتمال حادثه ناگواري را رقم 
مي زنند. بر اين اساس دادستان كل كشور نسبت به غيراستاندارد بودن 
مخازن سي ان جي خودروهاي گازسوز و انقضاي بازرسي و آزمون هاي 
دوره اي مرتبط هشدار داد و دس��تگاه هاي ذي ربط را به انجام اقدامات 
پيش��گيرانه مكلف كرد.   سوخت گيري بدون داش��تن مجوز بازرسي، 
تعمير و گازس��وز كردن خودروها در مراكز غير مجاز و ناديده گرفتن 
مسائل استاندارد و ايمني از سوي رانندگان ، اين وسايل نقليه را به خطر 
بالقوه اي تبديل كرده اس��ت كه اگر حادثه اي پيش آيد، خسارت هاي 
جان��ي و مالي زي��ادي برجا خواهد گذاش��ت.  هر چند توليد وس��ايل 
نقليه گاز سوز در چند سال اخير به دليل افزايش آلودگي هوا از سوي 
دستگاه هاي متولي و ذي صالح تا حدودي كاهش يافته است اما وسايل 
نقليه حمل و نقل عمومي همچون تاكسي و اتوبوس هاي دوگانه سوز و 
وسايل نقليه شخصي گاز سوز در شهر همچنان در حا ل تردد و جابه جاي 
مسافران هستند . اين درحالي است كه بسياري از اين خودرو ها بدون 
مجوز ايمني الزم در جايگاه ها امكان س��وخت گيري دارند و هيچ گونه 

كنترل و نظارت دقيقي بر مجوز هاي بازرسي صورت نمي گيرد. 
گذشته از مس��ائل ايمني و كنترل مجوز ها، بس��ياري از متصديان در 
جايگاه ها ب��دون رعايت نكات ايمني كه م��وارد آن در جايگاه ها نصب 
شده است به رانندگان اجازه سوخت گيري مي دهند. در برخي موارد 
حتي وسايل نقليه با داشتن سرنشين در جايگاه مشغول سوخت گيري 
مي شوند كه هر لحظه امكان دارد بر اثر بي احتياطي حادثه اي رخ دهد 

كه امداد رساني را با مشكالت بسياري مواجه خواهد كرد. 
 در اين زمينه دادستان كل كشور با ابالغ دستورالعملي دادستان هاي 
سراس��ر كش��ور را به نظارت بر روند اين اقدامات موظف كرد تا از بروز 
حوادث و آسيب ها پيشگيري شود.  حجت االسالم و المسلمين جعفر 
منتظري تصريح كرد: حس��ب گزارش هاي واصله، غالب وسايل نقليه 
گازسوز به دليل انقضاي بازرسي و آزمون هاي مرتبط با مخازن سي ان جي 
خود، فاقد برچسب تأييديه ايمني استاندارد آزمون هاي مذكور هستند 
و غيراستاندارد بودن اين مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات 
و آسيب هاي جبران ناپذير نظير انفجار در معابر يا جايگاه هاي سوخت 
و به خطر افتادن سالمت شهروندان خواهد شد.  بر اساس دستورالعمل 
دادستان كل، وزارت كشور و تابعين اعم از استانداري ها، فرمانداري هاي 
ويژه، فرمانداري ها، شهرداري ها ) مراكز معاينه فني ( بخشداري ها و وزارت 
راه و شهرسازي و تابعين به ويژه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
مكلفند ضمن اجراي تكاليف قانوني خود و تهيه سامانه مورد لزوم جهت 
ارتباط با سازمان ملي اس��تاندارد، گزارش اقدامات خود را در خصوص 
بازرسي سراسري ادواري سيستم سوخت رساني و مخازن سي ان جي 
خودروهاي مختلف هر سه ماه يك بار به س��ازمان ملي استاندارد ارائه 
كنند.  بر اين اساس همچنين ش��وراهاي اسالمي شهرها، شهرداري ها 
و مراكز معاينه فني مكلف هس��تند زمينه حضور بازرس��ان استاندارد 
را در مراكز معاينه فني خودرو فراهم و بدون انجام بازرس��ي سيس��تم 
سوخت رساني و مخازن س��ي ان جي و صدور تأييديه از صدور گواهي و 
برچسب معاينه فني خودداري كنند.  دادستان كل كشور، پليس راهور 
را نيز مكلف كرده به محض رؤيت خودروهاي گازس��وز فاقد برچسب 
استاندارد مخازن سي ان جي، برابر مقررات با رانندگان خاطي برخورد 
كند.  همچنين استانداري هاي سراسر كشور مكلفند ضمن شناسايي 
كارگاه هاي غير مجاز تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز از فعاليت 
اين كارگاه ها جلوگيري كنند.  منتظري همچنين سازمان ملي استاندارد 
را مكلف به اعمال وظايف حاكميتي و قانوني خود در اين زمينه و ارسال 
گزارش هاي دريافتي هر سه ماه يك بار از مراجع ذي ربط به دادستاني 
كل كشور كرد.  دادستان كل كشور صدور اين دستورالعمل را در اجراي 
ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر نظارت و پيگيري حقوق 
عامه اعالم و دادستان هاي مراكز استان ها را موظف كرد در اجراي اين 
دستورالعمل بر انجام وظايف دستگاه هاي ذي ربط نظارت و برابر مقررات 

 23 استان كشور همچنان درگير طوفان گرد قانوني اقدام كنند. 
و غبار هستند و بخش زيادي از اين مشكالت 
منشأ دروني دارد. در اين ميان مردم استان هاي 
جنوبي بي�ش از يك دهه اس�ت كه ب�ا تبعات 
ريزگرد ها دس�ت و پنجه ن�رم  مي كنند. حاال 
مسائل و مشكالت استان خوزستان در زير چتر 
غبار هر روز به دليل كم كاري ها بيشتر نمايان 
مي ش�ود. قطع آب و برق از يك س�و و مسائل 
و مش�كالت زير س�اختي از س�وي ديگر اين 
استان حاصلخيز را به كانون مشكالتي در هم 
تنيده تبديل كرده است. در چند روز گذشته 
به دليل شرايط بحراني مش�كالت اين استان 
سبب شد سه وزير دولت براي بررسي مسائل 
و مشكالت، آن هم در اوج مشكالت و ماه هاي 
پاياني دولت به خوزستان بروند تا شايد بتوانند 
مرهمي بر زخم هاي مردم اين خطه بگذارند و 
از اق�دام و عمل هاي نكرده خ�ود دفاع كنند!
استان خوزستان فقط مشكالت زيست محيطي 
ندارد، بلكه اين استان همچون برخي استان هاي 
ديگر كشور از نبود زير ساخت ها در طول ساليان 
دراز رنج مي برد. مشكالت در اين استان آنچنان 
عميق اس��ت كه فقط غب��ار آن را در س��ال هاي 
متمادي مسئوالن ديده اند. در زير چتر خاكستري 
اين گرد وغبار زير ساخت هاي استان خوزستان به 
تناسب جمعيت و ارزش اقتصادي اين رشد نكرده 
است. نبود امكانات و رشد نامتوازن برخي صنايع 
سبب شده اس��ت در يك بعد اس��تان به استاني 
زرخيز تبديل ش��ود و در ديگر ابعاد توس��عه اين 
اس��تان به دليل كم كاري دولت ها زمينگير شود. 
سالمتي و زندگي مردم خونگرم استان خوزستان 
با ميهمان ناخوانده ريزگرد ها مورد تهديد جدي 
قرار گرفته اس��ت تا جايي كه ديگر زندگي براي 

شهروندان به تنگ آمده است. 
 ريزگردها امان مردم را بريده است 

فرياد نمايندگان اس��تان هاي جنوب��ي در خانه 
ملت هم به جايي نرسيده اس��ت؛ به گونه اي كه 
جلسات متعددي تاكنون تشكيل شده ولي نتيجه 
كاربردي به دليل عمق مش��كالت حاصل نشده 

است. باران ريزگردها در هواي استان خوزستان 
باعث مشكالت تنفس��ي براي مردم منطقه شده 
است و همين امر باعث شده هزينه هاي زيادي بر 
دوش مردم تحميل شود. در اين زمينه هدايت اهلل 
خادمي، عضو كميسيون انرژي مي گويد: متأسفانه 
اقدامات دولت و دستگاه هاي ذي ربط نشان داد كه 
مشكالت مردم خوزستان در بحث ريزگردها، گردو 
خاك و موارد ديگر براي مسئوالن هيچ اهميتي 
ندارد، بنابراين نمايندگان اس��تان خوزستان به 
دليل عملكرد ضعيف مسئوالن در وزارتخانه هاي 
نفت، نيرو و جهاد كشاورزي به دنبال پيگيري طرح 

سؤال از وزرا هستند. 
 اهمال كاري مسئوالن يا تغيير اقليم؛ كدام 

مقصرند ؟
نماينده مردم شادگان در مجلس شوراي اسالمي 
هم در توضيح وضعيت استان خوزستان و اقداماتي 
كه از آنها غفلت شده اس��ت با بيان اينكه معضل 
امروز خوزس��تان نتيج��ه رفتاره��ا و عملكرد و 
بي توجهي  دولت ها است، مي گويد: عامل قطعي 
برق اخير در استان خوزستان ريزگردهايي است 
كه روي شبكه هاي برق نشسته و نهايتاً قطعي برق 
را رقم زد. ريزگردها نيز ناشي از تبديل نقاط سبز 

و زمين هاي كش��اورزي به صحرا و خشك شدن 
تاالب ها است. مجيد ناصري نژاد با يادآوري كاهش 
دبي آب رودخانه هاي كارون و جراحي مي گويد: 
انتقال آب از رودهاي كارون و جراحي مهم ترين 
دليل كاهش دبي آب است، در واقع عوامل مذكور 
زنجيره وار و به هم پيوسته است هرچند مهم ترين 
دليل كاهش آب خوزس��تان و تبديل جلگه سبز 

خوزستان به صحرا بود. 
وي با تأكي��د بر اينك��ه اهمال، غفل��ت و تقصير 
مسئوالن خوزستان را به اينجا رساند، مي افزايد: 
نمايندگان استان خوزستان از دوره هاي قبل به 
مسئوالن تذكر داده و سؤال كردند، حتي در دوره 
هفتم استيضاح وزير نيرو هم به همين جهت دنبال 
ش��د، در اين دوره نيز اين موضوعات مطرح شده 
است. با اين حال س��عيد متصدي، معاون محيط 
زيست معتقد اس��ت طوفان هاي گرد و غباري به 
عنوان يكي از آثار منفي تغيير اقليم بخش وسيعي 
از دنيا را تحت تأثير قرار داده  است، از اين رو مقابله 
و كنترل طوفان هاي گرد و غباري نيز نيازمند عزم 
جهاني است و به همين دليل جمهوري اسالمي 
ايران با ابتكار عمل، پيشگام تصويب قطعنامه هايي 
جهاني در اين حوزه ش��د. وي مي گويد: مقابله با 

اين پديده دش��وار و زمان بر اس��ت، اگرچه هرگز 
مانع فعاليت ها و اقدامات نيست و دولت يازدهم، 
سازمان حفاظت محيط زيست و همه دستگاه هاي 
مرتبط تمام تالش خود را براي رفع اين چالش و 

كاهش اثرات آن به كار بسته اند. 
ادعاي معاون س��ازمان محيط زيس��ت در حالي 
مطرح مي ش��ود كه م��ردم خوزس��تان چندين 
روز اس��ت با مشكالت عديده دس��ت و پنجه نرم 

مي كنند. 
 س�فر 3 وزي�ر ب�راي تثبي�ت وضعي�ت 

خوزستان !
 مشكالت استان خوزس��تان با گذشت زمان و در 
زير طوف��ان ريزگرد ها هر روز بيش��تر نمود پيدا 
مي كند. اين روند در س��اير استان هاي درگير نيز 
كم و بيش مشابه اس��ت اما حاال با سفر سه وزير 
دولت به خوزستان قرار است مسائل و مشكالت 
بازهم ارزيابي و بررسي شود. هرچند در سال هاي 
متمادي مش��كالت به خوبي رصد نشده است، با 
اين حال در خصوص سفر وزرا به استان خوزستان 
استاندار خوزستان با تأكيد بر اينكه سه وزير دولت 
يازدهم با حضور در اين اس��تان از نزديك مسائل 
و مش��كالت از جمله معضل ريزگردها را بررسي 
كردند مي گويد: تمام تالش دولت اين است كه به 

وضعيت پايداري در خوزستان برسيم. 
غالمرضا شريعتي مي افزايد: وزيران نيرو، تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي در روزهاي 
گذشته براي رسيدگي به استان خوزستان سفر 
كردند كه در اين زمينه علي ربيعي وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مس��ائل و آسيب هاي اجتماعي، 
محمود حجتي وزير جهاد كش��اورزي مس��ائل 
ريزگردها و راهكارهاي عملياتي براي مقابله با آن 
و حميد چيت چيان وزير نيرو مسائل و مشكالت 
اخير در بخش آب و برق اس��تان خوزستان را از 

نزديك بررسي كردند. 
وزرا مشكالت را رصد كردند حاال بايد ديد مسائل 
و مشكالت در تهران حل خواهد شد يا بازهم بايد 
هيئت دولت به استان غبار آلود خوزستان سفر كند 

تا الاقل بتواند توشه خود را به دست آورد !

درهم تنيدگي مشكالت خوزستان3 وزير دولت را به خوزستان كشاند

آشکارشدن اهمال کاري مسئوالن زير چتر ريزگردها
بيژن سوراني
  گزارش 2

زهرا چيذري 
  گزارش یک

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:

وزارت بهداشت منابع خود را
 از دست اندازي به جيب كارگران جبران نكند 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اس�المي گفت: وزارت 
بهداشت نبايد به دنبال جبران كمبود منابع خود از جيب كارگران 
باشد و پيش�نهاد مي دهم، براي حل مشكالتش برنامه ريزي كند. 
سهيال جلودارزاده درباره تالش وزارت بهداشت براي دستيابي به منابع 
بخش درمان تأمين اجتماعي گفت: اين اموال عمومي اس��ت و نبايد 
وزارت بهداشت كمبود منابع خود را با دست اندازي به اندوخته كارگران 
جبران كند.  وي با اشاره به اينكه آزمايشگاه هاي طرف قرارداد به سازمان 
تأمين اجتماعي اعالم كرده اند كه در صورت عدم پرداخت معوقات اين 
سازمان ديگر دفترچه هاي تأمين اجتماعي را نخواهند پذيرفت، ادامه 
داد: اين رويكرد مناسب نيست و نبايد در دولت ايجاد شود، بلكه بايد دو 
وزارتخانه كار و بهداشت با هم هماهنگ بوده و به نحوي عمل كنند كه 

در انجام وظايف قانوني هيچ يك خللي ايجاد نشود. 
جلودارزاده با اش��اره به افزايش تعرفه هاي درمان��ي اظهار كرد: هزينه 
درمان يك كارگر در بخش دولتي نبايد بي��ش از هزينه درمان وي در 
مراكز ملكي تأمين اجتماعي باش��د و اگر چنين حالتي ايجاد شود از 
عدالت به دور است. به دو وزارتخانه پيشنهاد مي دهم كه مشكالتشان 
را در حضور رئيس جمهور حل كرده و در اين خصوص برنامه ريزي هاي 
الزم را انجام دهند.  نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
همچنين با بيان اينك��ه منابع س��ازمان تأمين اجتماعي بخش��ي از 
دارايي هاي كارگران اس��ت و در حال حاضر بدهي ه��اي دولت به اين 
سازمان رو به افزايش است، خاطرنشان كرد: براي اينكه سازمان تأمين 
اجتماعي بتواند به عنوان حافظ منافع كارگران س��رمايه گذاري هاي 
الزم را انجام داده و حقوق بازنشس��تگان را پرداخت كند، بهتر اس��ت 
مطالبات اين سازمان هر چه سريع تر پرداخت شود.  وي با اشاره به اينكه 
اين بدهي ها سال ها است كه وجود دارد، تصريح كرد: واگذاري مراكز 
اقتصادي از طرف دولت به سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بدهي بعضا 
زيان ده بوده و نه تنها به منابع اين سازمان اضافه نمي كند، بلكه ضررهاي 
آن بخش ها را به تأمين اجتماعي منتقل مي كند. پس بهتر است به جاي 
اين واگذاري ها، مطالبات را به حساب سازمان واريز كنند و به اين شكل 

تسويه حساب انجام شود. 


