
هر چند كه به گفته رئيس پلي�س راهنمايي و 
رانندگي در ۱۰س�ال گذش�ته آمار كشته هاي 
تص�ادف در كش�ور نص�ف ش�ده اس�ت، ام�ا 
كم�اكان روزانه 44/5نفر در تصادفات كش�ته 
مي ش�وند. يعني در س�ال ح�دود ۱6ه�زار و 
2۰۰نفر جانش�ان را در تصادف�ات رانندگي از 
دس�ت مي دهند و ۳۳5هزار نفر ه�م مجروح 
مي ش�وند كه تبعات مال�ي و غيرمال�ي آن به 
كشور تحميل مي شود. رئيس مركز تحقيقات 
ارتقا، ايمن�ي و پيش�گيري از مصدوميت هاي 
دانشگاه علوم پزشكي ش�هيد بهشتي معتقد 
اس�ت، س�االنه بيش از 5۰۰هزار س�ال عمر به 
دليل مرگ زودرس يا ناتواني به دنبال س�وانح 
رانندگي در كش�ور از دس�ت مي رود. به بيان 
ديگر ميانگين س�ن قربانيان سوانح ترافيكي 
در كشور ما حدود ۳5سال اس�ت كه اگر اميد 
به زندگي در كش�ور را ۷5س�ال در نظر گرفته 
شود، به ازاي هر مرگ ناشي از سوانح ترافيكي، 
4۰ س�ال عم�ر ه�ر ايراني از دس�ت م�ي رود. 
تصادفات در كش��ور ما به دالي��ل مختلف به رغم 
تالش پليس و ساير دستگاه هاي متولي همچنان 

قرباني هاي بسيار زيادي مي گيرد. عوامل متعددي 
در افزايش سوانح  رانندگي دخيل هستند؛ عامل 
انساني در كنار عوامل جاده اي و و سايل نقليه ميزان 

خسارت هاي جاني و مالي را افزايش داده است.
   تلفات ۳5۰هزار نفر در تصادفات 

روزان��ه 44/5نف��ر در تصادفات ج��ان مي دهند؛ 
۹۷۰نفر هم روزانه در تصادفات رانندگي مجروح 
مي ش��وند؛ ۲4درص��د كشته ش��دگان مربوط به 
موتورسواران است؛ س��االنه 5هزار موتورسوار در 
جاده هاي كش��ور فوت مي كنند.   به گفته پليس 
راهور، سهم موتورس��وارها ۲۰تا ۲4درصد و سهم 
عابرپياده  ۲۰درصد اس��ت. اين عدد، عدد بزرگي 
اس��ت، اگرچه نسبت به س��ال ۸4 كه كشته هاي 
ما در س��ال ۲۸هزار نفر بودند، اي��ن آمار كاهش 
چشم گيري داشته است. سردار تقي مهري معتقد 
است، در حوزه اقتصادي 6/۷درصد توليد ناخالص 
مل��ي در تصادفات از بين م��ي رود، يعني 4۰هزار 

ميليارد دالر. 
   جريم�ه بيش از 2ميليون راننده توس�ط 

دوربين هاي جاده
 به رغم اقدامات صورت گرفته باز هم انجام تخلفات 

از س��وي رانندگان متخل��ف ادام��ه دارد. در اين 
خصوص علي اكبر آشوري، رئيس مركز مديريت 
راه هاي كشور گفت: هم اكنون هزار و ۲5۰ سامانه 
دوربين ثبت تخلفات جاده اي در راه هاي كش��ور 
فعال هستند كه اين ميزان تا پايان سال به هزار و 

۸۰۰ نقطه افزايش خواهد يافت. 
وي با اش��اره به اينكه از ابتداي سال ۱۳۹۷ بيش 
از يك ميليارد و ۲۳6ميلي��ون پالك خواني با اين 
سامانه ها انجام شده اس��ت، افزود: اين ميزان كل 
ترددها در س��طح جاده ها ب��وده و از اي��ن تعداد، 
۲ميليون و ۳۰۰ هزار راننده متخلف شناس��ايي و 
از طريق سرورهاي سازمان راهداري براي اعمال 
قانون ب��ه پليس راهنماي��ي و رانندگ��ي معرفي 

شده اند. 
   5۰۰هزار سال عمر از دست رفته

 در تصادفات عالوه بر خسارت هاي مالي سنگين، 
خس��ارت هاي جاني فراواني نيز بر جا مي ماند كه 
به تعبيري مي توان گفت: در سوانح رانندگي اين 
س��رمايه هاي با ارزش انساني هس��تند كه از بين 
مي روند. در اين خص��وص رئيس مركز تحقيقات 
ارتقا، ايمني و پيشگيري از مصدوميت هاي دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي معتقد است، عمده ترين 
علت مرگ و مير در كشور، سوانح رانندگي است. 
   كم شماري 2۰درصدي در آمار تصادفات 

حميد سوري با اشاره به نتايج برخي از طرح هاي 
پژوهشي اين مركز عنوان كرد: نتايج، يكي از اين 
طرح ها نشان داد كه در آمار مرگ ناشي از سوانح 
ترافيكي كشور حدود ۲۰درصد كم شماري داريم. 
همچنين مشخص شده اس��ت كه ساالنه بيش از 
5۰۰ هزار سال عمر از دست رفته )به دليل مرگ 
زودرس يا ناتوان��ي( به دنبال س��وانح رانندگي در 
كش��ور رخ مي دهد. به عبارت ديگر، ميانگين سن 
قربانيان سوانح ترافيكي در كشور ما حدود ۳5سال 
اس��ت كه اگر اميد به زندگي در كشور را ۷5سال 
در نظر بگيريم، به ازاي هر مرگ ناش��ي از سوانح 

ترافيكي، 4۰ سال عمر از دست رفته داريم. 
   صرف س�االنه ۳۹ميليارد دالر در سوانح 

ترافيكي كشور
 به گفته رئيس مرك��ز تحقيقات ارتق��ا، ايمني و 
پيشگيري از مصدوميت هاي دانشگاه علوم پزشكي 
ش��هيد بهش��تي، به عنوان نمونه در يك تحقيق 
مشخص شده است كه س��االنه حدود 6/5درصد 
درآمد ناخالص ملي كش��ور يعن��ي چيزي حدود 
۳۹ميليارد دالر صرف كل رخداد سوانح ترافيكي 

مي شود. 
   عامل انساني دليل بيش از دو سوم مرگ ها 

در سوانح
بايد توجه داش��ت نقطه اتكا و محور اصلي تمامي 
عوامل مؤثر در س��وانح انسان، وس��يله نقليه و راه 

است. 
حميد سوري، عامل انساني را دليل بيش از دو سوم 
دانسته و افزود: خودرو به تنهايي يا در تعامل با ساير 
عوامل مي تواند، ۱۰درصد مرگ هاي ناشي از سوانح 
ترافيكي را به خود اختصاص دهد. وي معتقد است، 
سرعت غيرمجاز عمده ترين علت حادثه در كشور 
ماست كه اگر بتوانيم آن را كنترل و مديريت كنيم، 
به كاهش حدود ۲۰درصد مرگ هاي ناشي از سوانح 
ترافيكي منجر خواهد شد. البته بايد مسير صحيح 
اعمال مداخالت براي دستيابي به موفقيت را يافته 
و در اين راستا به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگي و سياسي جامعه نيز توجه كنيم. 
 هرچند در كشور ما، مسئوالن به خصوص پليس 
و قانونگذاران به كاهش سوانح ترافيكي با افزايش 
ميزان جرائم معتقدند، ولي اين پژهش��گر ايمني 
معتقد است كه نتايج يك تحقيقات در اين رابطه 
نش��ان مي  دهد كه»افزايش نرخ جرائم رانندگي« 
فقط توانس��ته تا ۸درصد مرگ ناش��ي از س��وانح 

ترافيكي را كاهش دهد. 
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فهرست بلندبااليي از بيمارستان ها زباله هاي پزشكي را بدون بي خطرسازي رها مي كنند. قطعات بدن انسان و 
پانسمان هاي عفوني فقط بخشي از اضافاتي است كه در زباله هاي بيمارستاني يافت مي شود 

زباله هاي بيمارستاني عليه سالمت!

 تصادفات رانندگي ساالنه
 500هزار سال از عمر ايرانيان مي كاهد

 مطابق آخرين آمار، روزانه بيش از 44نفر در سوانح رانندگي جان مي دهند
 كه با احتساب معلوليت ناشي از تصادف، 4۰ ميليارد دالر در سال كف جاده ها هدر مي رود

قطعات بدن انسان،  پانسمان هاي عفوني، تيغ 
و سرنگ تنها بخشي از زباله هايي است كه در 
بيمارس�تان ها و مراكز درماني توليد مي شود 
و جم�ع آوري و امحاي آنها مش�مول ضوابطي 
است كه اگر رعايت نشود، مي تواند فاجعه آميز 
باشد. چنانچه هم اكنون نيز با فاجعه زباله هاي 
تفكيك نشده و بي خطرس�ازي نشده از سوي 
بيمارس�تان ها و مراكز درماني مواجه هستيم 
و بس�ياري از مراك�ز درماني نام آش�نا هم در 
پايتخت و هم در س�اير نقاط كش�ور زباله هاي 
عفوني و پزش�كي را بي آنكه بي خطر كنند، در 
محيط زيست رها مي كنند؛  اين موضوع منشأ 
كشمكش�ي قديمي ميان ش�هرداري، وزارت 
بهداشت و س�ازمان محيط زيس�ت است و هر 
يك ماجرا را به گردن ديگري مي اندازند. اما با 
اين همه همچنان مي توان در س�طل هاي زباله 
بيمارس�تان ها و مراكز انواع و اقسام زباله هاي 
عفون�ي، بيولوژي�ك، س�وزن ها  و تيغ ه�اي 
برنده اي را مش�اهده ك�رد كه همچ�ون زباله 
بي خطري نظير چوب يا كاغذ، در كيس�ه هاي 
پالستيكي در محيط رها شده يا تحويل مأموران 
ش�هرداري مي ش�ود و در نهاي�ت چرخه اي از 
انتق�ال بيم�اري و عفون�ت را پديد م�ي آورد. 
قانون مديريت پس��ماندهاي بيمارس��تاني سال 
۱۳۸۳ ب��ه تصويب رس��يد، اما اين قان��ون هم با 
تمام اهميتي كه براي س��المتي و پيش��گيري از 
انتق��ال بيماري و عفونت دارد، رها ش��ده اس��ت. 
س��ه رأس ماجراي جمع آوري و بي خطر س��ازي 
زباله هاي بيمارس��تاني يعني ش��هرداري،  وزارت 
بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست هر كدام 
توپ را به زمي��ن ديگري مي اندازن��د و در نهايت 
خروجي كار مي شود. زباله هايي كه بدون تفكيك 
و بي خطر سازي رها مي ش��وند تا جان و سالمتي 

مردم را در معرض خطر قرار دهند. 
   سياهه بيمارستان هاي متخلف

بين ۹۰- ۷5 درصد از زباله هاي توليد شده در مراكز 
بيمارستاني در مقايسه با زباله هاي خانگي، بدون 
خطر يا معمولي هستند و در حدود ۲5- ۱5 درصد 

آنها را زباله هاي خطرناك تشكيل مي دهند. 
هر چند آم��ار دقيقي درباره ميزان زباله پزش��كي 
توليدي در دست نيست و مبادي توليد اين زباله ها 
از مطب ه��اي خصوص��ي،  درمان��گاه،  داروخانه و 
بيمارس��تان ها را ش��امل مي ش��ود، اما ب��ه طور 
 متوسط هر تخت بيمارستاني ۷/۲ كيلوگرم زباله

 توليد مي كند. 
چن��د روز پي��ش بود ك��ه رض��ا ش��عباني، مدير 
پسماندهاي پزشكي س��ازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري ته��ران در مصاحب��ه اي اس��امي 
بيمارستان هايي را كه در اين حوزه تخلف مي كنند، 

رسانه اي كرد. 
به گفته وي، بيمارستان هاي آتيه، سينا، هفت تير، 
مسيح دانشوري، امام خميني)ره(، شريعتي، مركز 
قلب تهران، قلب رجايي، فيروزگر، مادران، اميد، 
تهران، رس��ول اكرم)ص( و آپادانا زبال��ه عادي و 

عفوني را با يك ديگر مخلوط مي كنند. 
همچنين بيمارستان لبافي نژاد كيسه هاي خون 
و ادرار را ب��دون ات��وكالو در مخ��زن مي گذارد. 
بيمارس��تان هاي قلب تهران و رسول اكرم)ص( 
و حضرت فاطم��ه)س( ني��ز مواد ش��يميايي را 

در مخازن پس��ماند پزش��كي تخلي��ه مي كنند. 
بيمارستان هاي ميالد، لقمان، لبافي نژاد، مدرس، 
مصطفي خميني پسماند را داخل مخزن فشرده 
مي كنند كه پول كمتري بدهند. بيمارستان هاي 
مصطفي خميني، پيامب��ران، بازرگانان، آرش و 
آبان مخازن كمي دارد و به همين دليل به صورت 
كله قندي و بي��ش از ظرفيت مخ��زن بارگيري 

مي كنند. 
مدير پسماندهاي پزشكي سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران تأكيد مي كند،  بيمارستان ها براي 
اينكه پول كمتر بدهند، زباله هاي پزشكي را جاي 

زباله هاي عادي جا زده و به شهرداري مي دهند. 
   دو سر يك ماجرا 

معاون محيط زيس��ت انساني س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ه��م با ش��عباني هم نظر اس��ت و 
مي گويد: بيمارستان ها به دليل اينكه مي خواهند 
هزينه كمت��ري بپردازند، بيش��تر تماي��ل دارند 
 كه پس��ماندهاي پزشكي به پس��ماندهاي عادي

 تبديل شوند. 
مس��عود تجريش��ي معتقد اس��ت، درخصوص 
پسماندهاي پزش��كي كار پايش بر عهده وزارت 

بهداشت است و براساس قانون اگر بيمارستان ها 
بتوانند شش ش��رط را در خصوص پسماندهاي 
پزش��كي لحاظ كنند، مي توانند پسماند پزشكي 
را به نوعي پسماند عادي تلقي كنند. وي در عين 
حال، بخش��ي از ماجراي اختالف ش��هرداري و 
وزارت بهداشت بر سر پس��ماندهاي بيمارستاني 
را اينگونه توصيف مي كند: شهرداري ها به واسطه 
اينكه مي توانند براي دفع پس��ماند بيمارستاني 
هزينه بيشتري از بيمارس��تان ها دريافت كنند، 
هيچ عالق��ه اي به اج��راي اين ش��روط ندارند تا 
پسماندهاي پزشكي به پسماند هاي عادي تبديل 
شود. از سوي ديگر بيمارستان ها نيز به دليل اينكه 
مي خواهند، هزين��ه كمتري را بپردازند بيش��تر 
تمايل دارند كه اين پس��ماندها به پس��ماندهاي 

عادي تبديل شود. 
   فرار رفقاي بهداشتي از انجام مسئوليت

زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي شهر و رئيس 
كميسيون سالمت و خدمات محيط زيست شوراي 
شهر تهران معتقد است:  ش��هرداري در ارتباط با 
زباله هاي خطرناك هيچ مس��ئوليتي ندارد و فقط 
مس��ئول جمع آوري و امحاي زباله هاي خانگي و 
غيرخطرناك اس��ت. به گفته وي، اي��ن زباله ها به 
شدت آ لوده است و در درون آنها اجزاي بدن انسان، 
خون، عفونت و ميكروب هاي متعددي وجود دارد و 
طبيعي است كه آلودگي فراوان دارد و وقتي با بقيه 
زباله ها مخلوط مي شود، همه جا را آلوده مي كنند. 
اين زباله ها خاك را آلوده كرده و شيرآبه حاصل از 

آنها آلودگي بااليي دارند. 
   بار ديگر تعهد پايش 

آنطور كه معاون محيط زيس��ت انس��اني سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت مي گويد: در حال حاضر 
وزارت بهداشت متعهد شده كه پايش الزم را نسبت 
به مديريت پسماند بيمارستاني داشته باشد. رئيس 
كميسيون سالمت و خدمات محيط زيست شوراي 
ش��هر تهران نيز از مردم خواس��ت تا اگر مشاهده 
كردند زباله هاي بيمارستاني و خطرناك امحا و رفع 
خطر نشده است، سريعا آن را به شورا تذكر دهند؛ 

 تذكري كه شايد وقتي ديگر به آن رسيدگي شود!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

افسران توييت زد: روز عزت؛ يكسال از حماسه چشم هاي شهيد حججي 
گذشت؛ جواني كه از برق نگاهش هزاران حججي متولد شد؛ جوان با غيرتي 
كه درست در زماني كه بعضي در مجلس سلفي حقارت مي گرفتند، او سلفي 
عزت گرفت. كاش امروز را در تقويم روزغيرت و عزت نامگذاري مي كردند.

جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توييت زد: گواهي فوتي كه قبل 
از گواهي والدت صادر شد! »ايناس« مادر باردار فلسطيني به همراه جنين 
در شكمش و »بيان« دختر۱/5ساله اش در غزه با بمباران اسراييل شهيد 
ش��دن؛ بازماندگان نام كودك تولد نيافته را »حياه« گذاشتن؛ اين تصوير 

گواهي فوت اوست!

  اميرحسين بهنام با انتشار اين عكس توييت زد: بچه هاي مدرسه مون 
)فرهنگ( رفته بودند عيادت دكتر، همون بدو ورود يكي يواش��كي عكس 
گرفته و فرستاده براي بقيه. ديدم موبايل هست، تلويزيون هم هست، ولي 
بازم دكتر كتاب از دستشون نمي افته... به نظرم با همه  انتقادات درست و 

غلطي كه بهشون ميشه، بايد اين عادت خوب شون رو تحسين كرد.

 مهدي اميرپور با انتشار اين عكس توييت زد: اولين وزير جين پوش 
تاريخ 4۰س��اله جمهوري اس��المي در دفتر كار؛ وزير جوان هم در رفتار 
مديريتي ساختارش��كني مي كند هم در ظاهر! از افش��اي ليست واردات 
موبايل ب��ا ارز دولتي تا ديدار ب��ا كيميا عليزاده كه ب��ه خاطر مصدوميت 

پرچمداري ايران در بازي هاي آسيايي جاكارتا را از دست داد.

 توييت مرجان حاج رحيمي: بعد از فوت مادرم مي خواستم يه مؤسسه 
خيريه براي سرطان هاي زنان بزنم، بعد از يكسال دوندگي، نوبت به ثبت 
رسيد. وزارت كشور گفت: يك ميلياردتومن بايد وثيقه بذاري. گفتم چرا؟ 
گفتن هركي خيريه تأسيس مي كنه، داره. بعداً فهميدم با داشتن خيريه 

حتي مي توان خودروي خارجي وارد كرد، اونم بدون گمركي!

 توييت ش�هاب: 4۷كودك يمني س��وار بر اتوبوس مدرس��ه در حمله 
هواپيماهاي س��عودي با بمب هاي امريكايي كشته ش��دند. آن وقت تيتر 
س��ي ان ان: دهها نفر در اثر حمله هوايي به يك اتوبوس حامل كودكان در 
يمن ُمردند. حتي حاضر نيس��ت فعل killed را به كار ببرد كه پاي فاعل 

)قاتل( به ميان آيد. 

حسين شيرزادي توييت زد: خيلي اتفاقي در بهشت زهرا به قبر حسين 
توفيق برخوردم. روي سنگ قبر نوشته: »همشهري، شب جمعه دو چيز 
يادت نره: دوم: روزنامه فكاهي توفيق« خنداندن مردم بعد مرگ هم براي 

شادروان مهم بود. 

محمدرضا باقري توييت زد: وقتي كه حرف از اميد مي زنيم، منظور از 
اين نيست كه به مردم دروغ بگوييم، فقط بايد واقعيت هاي فراموش شده 
را ي��ادآوري كنيم، وقت��ي مي گوييم م��وج نااميدي ندهي��د، ممانعت از 
روزمره نويسي نيست، هدف جانزدن دنياي افسرده و سياه و نااميد يك فرد 

به جاي تمام جامعه است. ساده است. 

 مهدي اميري پور با انتشار اين عكس توييت زد: اين همه خاطره 
بد از نيروي انتظامي و يگان ويژه تو ذهن ما س��اختن، اما اين يك فريم 
كاري مي كند به احترام  بايستيم؛ در شب سنگ اندازي مرگبار در بازي 
پرسپوليس در اهواز، چند سرباز بي گناه يگان ويژه خونين به بيمارستان 
منتقل شدند و البته اين يكي جان كودك وحشت زده را نجات داد. اين 

بار از شما متشكريم.

سوشاينت با انتش�ار اين عكس توييت زد: دانش��جوي ترم اول 
هنر !

بيژن سوراني
  گزارش  یک

   هيئت عمومي دي��وان عدالت اداري با صدور ي��ك رأي اعالم كرد: 
اشتغال همزمان افراد به وكالت دادگستري و سردفتري ازدواج و طالق 

ممنوع است. 
  مديركل روابط عمومي استانداري تهران درباره ساعت كاري ادارات 
در فاصله زماني ۲۰ تا ۳۱ مردادماه گفت: در پ��ي تأثير قابل توجه در 

كاهش مصرف برق، اجراي اين طرح تمديد مي شود. 
  طبق تفاهمنامه ميان كميته امداد و استانداري گلستان ۲هزار واحد 
مسكوني براي مددجويان روستايي طي دو سال آينده ساخته مي شود. 
  وزير آموزش  و پرورش گفت: ما تاكنون نتوانستيم آنگونه كه بايد به 

سمت مديريت مدرسه محوري حركت كنيم. 
  دادستان تهران با اشاره به اينكه سرعت، دقت و قاطعيت را سرلوحه 
قرار داده ايم، گفت: نمي گذاريم س��رپنجه هاي اصلي فس��اد از چنگ 

قانون فرار كنند. 
  رئيس سابق شوراي شهر تهران با ابراز اينكه يكسال از فعاليت شوراي 
پنجم تهران مي گذرد و اتفاق خاصي در شهر صورت نگرفته است، گفت: 
همچنين مشكل طرح ترافيك نيز اين اس��ت  كه هركسي پول داشته 

باشد، مي تواند وارد طرح شود. 
  شهردار تهران با بيان اينكه مردم منتظر پاسخ    هاي مساعد از طرف 
مديريت شهري هس��تند، اظهار داش��ت: نبايد وقتي صحبت از فساد 

مي   شود، نام شهرداري تهران شنيده شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2

ادامه از صفحه اول
 نياز به فرهنگ سازي داريم

دكتر احمد نادري، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، در خصوص باال 
گرفتن تب س��فرهاي خارجي در گفت وگو ب��ا جوان آنالين مي گويد: 
»در بعد اجتماعي چيزي كه مي توانيم در رابط��ه با اين بحث مطرح 
كنيم، عطشي است كه در بين مس��ئوالن و همچنين در مردم براي 
مس��افرت هاي غير ضرور خارجي به وجود آم��ده و نوعي از فرهنگ 
الكچري و مدگرايي اس��ت كه متأس��فانه نظام تبادالت رسمي و غير 

رسمي به آن دامن زده است.«
وي در خصوص ريش��ه اين رفتار گفت: »اگر قاع��ده الناس علي دين 
ملوكهم را بخواهيم در گفتمان اسالمي و بحث جامعه شناختي به كار 
ببريم، بخش زيادي از كنش هاي مردم مثل همين مسئله مهاجرت، 
پيرو رفتار مسئوالن است و آغاز آن به دولت كارگزاران بازمي گردد كه 
اكنون تشديد يافته است. اين پديده داراي نوعي بعد ذهني هست كه 
البته عينيت هم يافته است. مردمي را مي بينيم كه در ملزومات اوليه 
زندگي خودشان مانده اند، اما به زحمت پولي را پس انداز مي كنند تا 

به سفر تركيه يا ارمنستان بروند.«
همچنين ايشان در خصوص بعد اقتصادي مهاجرت ها گفت: »از جنبه 
اقتصادي اين كنش ها مابه ازاي اقتصادي پيدا مي كند؛ هر مس��افري 
را شما در نظر بگيريد ۱۰۰۰ دالر يا حداقل 5۰۰ دالر براي مسافرت 
عادي از كشور خارج كند، حجم عظيمي از ارز خارج مي شود و طبيعتاً 
بايد محاسبات اقتصادي، قيمت دالر، بحث تحريم ها و همچنين بهاي 
تبديل ريال به دالر را درنظر بگيريم كه موضع اقتصادي براي كش��ور 
دارند و اين با روح اقتصاد مقاومتي فرق دارد و اينجاس��ت كه مشكل 
اصلي به وجود مي آيد و بحث مقام معظم رهب��ري نيز در عيد فطر به 
همين مسئله باز  مي گردد كه به هر حال س��رمايه زيادي را از كشور 

خارج مي كند.«
اين استاد دانش��گاه در خصوص راهكارهاي كاهش تب سفرهاي غير 
ضرور مي گويد: »بايد با فرهنگ سازي، كار رسانه اي، گفتمان سازي 
و همينطور بازنمايي صحيح از س��فرهاي خارجي و تبيين مخاطرات 
ارزي و اقتصادي اين س��فر ها عطش مس��افرت هاي خارجي بخوابد. 
چيزي كه متأسفانه در رس��انه هاي ما وجود ندارد. صدا و سيماي ما 
وقتي مي خواهد تركيه را نشان دهد، گويي از بهشت برين تصويرنمايي 
مي كند، يعني رسانه هاي دولتي و حكومتي ما حتي اين موج را تشديد 
مي كنند. اگر ما با يك بازنمايي صحيح از سفر هاي خارجي كه بيشتر 
هم كشور هاي اطراف است، داشته باش��يم و تبيين منطقي بكنيم و 
مسئوالن نيز به اين مسئله دامن نزنند اين سفر ها قطعاً كمتر مي شود 
و البته كاري دراز مدت و جمعي است كه بخشي از آن را نخبگان بايد 
برعهده بگيرند. مقام معظم رهبري اين گفتمان سازي را در خطبه هاي 
عيد فطر شروع كردند اما در ادامه بنده به عنوان استاد دانشگاه و شما 
به عنوان رسانه مطبوعاتي بايد كار را ادامه دهيم تا تبديل به گفتمان 

شود و جامعه به درك صحيحي از  مفهوم خارج از كشور، برسد.«
 مسئوالن حواس شان نيست؟!

آنطور كه به نظر مي رسد يكي از اصلي ترين دليل افزايش سفر ايراني ها 
به گرجستان، تبليغات گسترده براي اخذ اقامت در اين كشور است. به 
اين ترتيب افراد بسياري كه رؤياي مهاجرت را در سرشان مي پرورانند 
تصميم مي گيرند تا براي بررسي شرايط زندگي در گرجستان به اين 
كشور سفر كنند يا برخي تصميم مي گيرند كه به گرجستان بروند و 
ملكي را خريداري كنند. اين در حالي است كه در نتيجه اين سفرها، 
بس��ياري از اين اف��راد از تصميم ش��ان منصرف مي ش��وند و به ايران 

بازمي گردند. 
به نظر مي رسد كه مس��ئوالن بايد اقدامي جدي و مؤثر براي آگاهي 
مردم انج��ام دهند و در مقابل س��يل عظيم تبليغات اخ��ذ اقامت در 
گرجستان حقايق را براي مردم بازگو كنند تا مانع افزايش سفر به اين 
كشور به بهانه تحقيق راجع به اخذ اقامت آن شوند. همچنين نياز است 
تا مسئوالن مربوط براي فراهم كردن سفرهاي ارزان قيمت و جذاب 
داخل كشور كاري انجام دهند تا مردم براي رفتن به سفرهاي تفريحي 

داخلي ترغيب شوند. 

 سربازي فارغ التحصيالن دكترا و ارشد 
در پارك هاي علم و فناوري

قائم مق�ام وزي�ر عل�وم از رايزن�ي ب�ا س�تاد كل نيرو ه�اي 
مس�لح ب�راي طي ك�ردن خدم�ت س�ربازي دانش آموخت�گان 
مقاط�ع دكت�را و كارشناس�ي ارش�د در پارك ه�اي عل�م و 
فناوري خب�ر داد ت�ا از ظرفيت هاي علمي آنان اس�تفاده ش�ود. 
عبدالرضا باقري افزود: هدف ما در وزارت علوم بر اين است كه در دوره 
فعلي بيش��تر به مس��ئله توليد فناوري بپردازيم و انتظار تحقق هدف 

مذكور از دانشگاه هاي سطح يك و دو كشور وجود دارد. 
قائم مقام وزير علوم گفت: در اس��تان هايي كه ب��ه تازگي در حال احداث 
پارك ها هس��تيم از نظر فيزيكي، نزديكي ميان دانشگاه و پارك ها لحاظ 
شده است. البته در برخي از استان ها به اقتضاي امكانات چنين نشده است، 
ولي بايد با وجود فاصله فيزيكي ميان پارك و دانش��گاه ارتباط پويا شكل 
بگيرد.  وي با بيان اينكه امروز از دانشگاه ها عالوه برتأمين نيروي انساني، 
براي توس��عه كش��ور و نقش آفريني در عرصه هاي بين المللي نيز انتظار 
مي رود، اف��زود: موضوعي كه تاكنون صورت پذيرفت��ه، افزايش توليدات 

علمي در سطح منطقه و به خصوص افزايش انتشار مقاالت بوده است. 
وي با بيان اينكه ايده هايي كه در صورت حمايت و پيگيري مي توان به 
دانش و فناوري تبديل شوند، افزود: در حال تدوين يك بسته حمايتي 
براي دانشجويان فارغ التحصيل كارشناسي هستيم براي اينكه بتوانند 
پس از اتم��ام تحصيل به ب��ازار كار وارد ش��وند و از مهارت هاي كافي 
برخوردار باش��ند.  به گفته اين مقام، يكي از ويژگي هاي دانشگاه هاي 
نسل سوم ايجاد پارك هاي علم و فناوري است كه بستر هاي مناسبي 

نيز جهت شكل گيري اقتصاد دانش بنيان ايجاد مي شود. 


