
هجدهمين نشسلت شلنبه هاي انقلاب با 
موضوع دسلتاورد هاي انقاب اسلامي در 
حوزه رفلاه و ارتقاي سلطح زندگي به همت 
جنبش مردمي پاسداشلت 40 سلال انقاب 
اسامي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران برگلزار و در آن بر ارتقلای 79 پله ای 
رتبه اميد به زندگی بعد از انقاب تأکيد  شد. 
در ابتداي اين نشس��ت، عبدالرضا مصري عضو 
كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس ش��وراي 
اسالمي و وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي در 
س��خناني گفت: يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
دنيا اميد به زندگي اس��ت؛ ايران در دوره قبل از 
انقالب با ميانگين ۵۵سال در رتبه ۱۴۲جهان 
قرار داش��ت و بعد از انقالب اسالمي با ميانگين 

۷۶سال به رتبه ۶۳جهان رسيده است. 
وی به دستاورد هاي انقالب اسالمي در ايجاد رفاه 
اجتماعي نيز اشاره كرد و گفت: امروز ۱۰۰درصد 
شهر ها و 99/۵ درصد روستا ها داراي برق هستند 
كه اصاًل با قبل از انقالب قابل مقايس��ه نيست؛ 
همچنين ۱۰۰درصد مردم شهر ها و 9۱درصد 
مردم روس��تا ها از آب ش��رب س��الم بهره مند 
هستند.  وي ادامه داد: اكنون 9۰درصد مناطق 
شهري و روستايي كشور از گاز برخوردار هستند 
كه نس��بت به پيش از انقالب در مناطق شهري 
۸۳درصد و در روس��تا ها ۷۸درصد رش��د كرده 
است؛ همچنين ۸۵درصد مناطق كشور از شبكه 

بهداشت و درمان برخوردار هستند. 

مصري گف��ت: در حال حاض��ر 9۰درصد مردم 
از مخابرات برخوردار هس��تند، قب��ل از انقالب 
تنها ۸۳۰هزار خط تلفن وجود داشت، اما امروز 

۱۲۵ميليون خط تلفن در كشور فعال است. 
محمدحسن طريقت منفرد وزير سابق بهداشت 
و درم��ان پزش��كي در س��خناني با اش��اره به 
دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه خدمات 
بهداش��تي و درماني گفت: س��ال هاي ۶۴ و ۶۵ 
ايران توسط نهاد هاي بين المللي به عنوان اولين 
كشور موفق در بهداشت و درمان معرفي شد و 

اين به بركت انقالب اسالمي بوده است. 
وي افزود: امريكا به عنوان ثروتمند ترين كشور 
دنيا در بيمه نيازمندان و افراد جامعه خود دچار 
مشكل است و نمي تواند همه آنها را تحت پوشش 
بيمه اجتماعي خود قرار دهد، اما اگر بررسي شود 
نظام كامل و جامع بيمه ايران را در هيچ كجاي 

دنيا پيدا نخواهيد كرد. 
   ۲۲00مرکز توانبخشلي و ۲4هزار مرکز 
خدملات اجتماعي در خدمت سلالمندان 

و معلولين
احم��د اس��فندياري، رئيس اس��بق س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور در س��خناني اظهار داشت: 
امروز ۲۲۰۰ مركز توانبخشي دولتي، خصوصي 
و ۲۴هزار مركز خدم��ات اجتماعي و توانمندي 
مردمي به معلولين و س��المندان، خدمات ارائه 

مي كنند. 
وي گفت: طي سال هاي اخير، 9۷ واحد مسكوني 

به معلولين و زنان سرپرس��ت خانوار بهزيستي 
ارائه ش��ده و تعداد زيادي واحد مسكوني نيز در 
اختيار افراد تحت پوشش كميته امداد قرار داده 

شده است. 
   ايلران در ميان ۵ کشلور برتلر دنيا در 

زمينه درمان بيماران صعب العاج
در بخش ديگري از اين نشس��ت، پرويز افش��ار 
معاون و سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار داشت: قبل از انقالب بسياري از دارو هاي 
كشور از خارج تأمين مي شد و حتي توليد دارو 
نيز با مواد اوليه خارجي ص��ورت مي گرفت، اما 
امروز 9۷درص��د از دارو هاي مورد نياز در داخل 
و ماده اوليه بس��ياري از آنها نيز در داخل تأمين 

مي شود. 
وي با بيان اينكه به بركت انقالب اسالمي، امروز 
خدمات فوق تخصصي تراز اول در كش��ور ارائه 
مي شود، افزود: مجتمع رويان به عنوان افتخار 
جمهوري اس��المي، امروز جزو چهار مركز برتر 
در زمينه نازايي محسوب مي شود و در اين مركز 
حتي به اين محور نيز بس��نده نشده است و در 
زمينه زيست سازي، مشابه سازي، كلوني سازي 
و سلول هاي بنيادين، پيش��رفت هاي بسياري 
ص��ورت گرفت��ه به طوري ك��ه اي��ران در ميان 
پنج كش��ور برتر دنيا در زمين��ه درمان بيماران 

صعب العالج قرار گرفته است. 
افش��ار گفت: با فراهم س��ازي امكان دسترسي 
مردم به موادغذايي اس��المی از قبيل: شيالت و 

كربوهيدرات ها، سالم س��ازي سبد غذايي مردم 
صورت گرفته است، به طوري كه ميزان دريافت 
كربوهي��درات از ۱۷۰۰كيلو كال��ري به ۳۱۰۰ 
كيلو كالري رسيده كه سوء تغذيه را به حداقل 

رسانده است. 
   بيشلترين بودجه صرف رفاه و آموزش 

مي شود
نادعل��ي الفت پ��ور، مع��اون س��ابق س��ازمان 
برنامه و بودجه در س��خناني با اشاره به اينكه در 
كشور هاي مختلف هدف توسعه صرفاً رفاه است 
و توسعه را رفاه معني مي كنند، افزود: بيشترين 
اعتبارات و احكام بودجه كشور برخالف تبليغات 
دش��من به حوزه رفاه اختصاص پي��دا مي كند 
و اگر جس��ت وجويي در قان��ون برنامه و بودجه 
كشور صورت گيرد، مشهود است كه بيشترين 
بودجه را وزارت خانه هاي رف��اه، آموزش عالي 
و آموزش و پرورش درياف��ت مي كنند. در حالي 
كه بودجه دفاعي و امنيت كش��ور با وجود تمام 

دشمنان، در حد متوسط ميانگين است. 
   بازسلازي و احداث160 مدرسله بعد از 

زلزله کرمانشاه
حبيب اهلل بوربور  رئيس اسبق سازمان نوسازي 
مدارس كشور اظهار داشت: قبل از انقالب، براي 
جمعيتي بالغ بر ۳۵ميليون نفر، شيرخش��ك، 
پنير، كره، تخم مرغ، گوشت و مرغ وارد مي شد، 
اما امروز با وجود ۷۰ميليون نفر جمعيت، قادر به 

صادرات در اين حوزه ها هستيم. 
وي اضافه كرد: ۳۰س��ال قبل براي دامداري ها، 
جنين، اس��پرم و گاو آماده زاي��ش وارد كرديم 
كه در مجموع ۲۷۰هزار دام، ۲ميليون اسپرم و 
۱۰۰هزار جنين وارد شد كه در دانشگاه شيراز 
در آن زمان روي انتقال جنين تحقيقاتي صورت 
گرفت تا ميزان بهره وري دامداري هاي كش��ور 

افزايش يابد. 
بوربور اظهار كرد: مجمع خيرين مدرسه ساز بعد 
از زلزله كرمانشاه در همان هفته اول ۱۶۰ مدرسه 

مورد نياز را بازسازي يا احداث كردند. 
   بيش از 40 ميليون نفر تحت پوشش بيمه 

تأمين اجتماعي قرار دارند
حس��ينعلي ضيايي، مدير عامل اسبق سازمان 
تأمين اجتماعي  در س��خناني اظهار داشت: در 
حال حاضر بيش از ۴۰ميليون نفر تحت پوشش 
بيمه تأمين اجتماعي ق��رار دارند و ۱۷صندوق 

حمايتي در اين راستا تشكيل شده است. 
مديرعامل اس��بق تأمين اجتماعي در خصوص 
گس��ترش صنعت بيمه در ايران ني��ز گفت: در 
حال حاضر ۸۰ميلي��ون دفترچ��ه بيمه صادر 

شده است. 
وي تصريح ك��رد: مي��زان س��فرها و برگزاري 
ميهماني ها نش��ان از پيش��رفت س��طح رفاهي 
زندگي مردم اس��ت. نبايد اجازه دهيم دشمن 
دس��تاورد هاي انقالب اس��المي را مورد هجمه 

قرار دهد. 
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سازمان غذا و دارو: هر ارزي به دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص يابد، بدون ترديد با اولويت بيماران خاص و 
صعب العاج تخصيص خواهد يافت 

داروی بیماران سرطانی در تالطمات ارزی

ارتقاي 79 پله اي رتبه اميد به زندگي بعد از انقالب 
در هجدهمين نشست »شنبه هاي انقاب« مطرح شد

درد و رنج حاصلل از بيماري و نگراني هايي 
که روز به روز بيشلتر مي شلود  يك سلوي 
واقعيت شرايط بحراني ارز واردات داروست، 
اما سلوي ديگلر آن بيماراني هسلتند که 
پزشكانشلان معتقدند، داروهلاي ايراني 
اثربخشي الزم را ندارند و حتي کارآزمايي 
باليني را طي نكرده اند. اما سلازمان غذا و 
دارو چنين ادعايلي را رد مي کند و داروي 
وطني را ملورد تأکيد و حمايت قلرار داده 
است تا جايي که براسلاس بخشنامه تازه، 
ايلن سلازمان اسلتفاده از داروي خارجي 
در بيمارسلتان هاي کشلور ممنوع شلده 
اسلت و بنا به تأکيد سخنگوي اين سازمان 
 داروهاي ايراني اثربخشي شلان براسلاس 
اسلتانداردهاي اروپلا تعييلن مي شلود و 
صادراتشان نشلان مي دهد مفيد و مؤثرند 
که مشلتري دارنلد. تكلت روي ديگر اين 
ماجرا، روند غيرشلفافي است که در حوزه 
تخصيص ارز دولتي وجود دارد و بسلياري 
از اهالي خانه ملت هم خواهان شفاف سازي 
وزارت بهداشلت و بانك مرکلزي در حوزه 
دريافت کننلدگان ارز دولتلي هسلتند. 
با تحريم ه��اي امريكا عليه كش��ورمان چالش 
دارو و درمان از هميش��ه جدي تر شده است و 
اين مهم روي بيماره��اي صعب العالج و خاص 
بيش از س��اير گروه ها تأثير منفي داشته است. 
بر اين اساس وزارت بهداشت حمايتش را روي 
داروهاي س��رطاني توليد داخل ق��رار داده، اما 
همين چند روز پيش بود كه حس��ين فودازي 
عضو انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران از نگراني 
تازه اي صحبت كرد و گفت: پزش��كان در مورد 
اينكه داروهاي شيمي درماني مطالعات باليني 

را طي كرده اند يا خير، ترديد دارند. 
   توليد يك شبه داروهايي با کارآزمايي 

باليني 3ساله!
فودازي با اشاره به اينكه دارويي كه هدفمند و 
تكنولوژيك باش��د حداقل دو تا سه سال دوره 

آزمايشي آن طول مي كش��د، مي افزايد: داروي 
باكيفيت ايراني را حمايت مي كنيم، ولي توليد 
آن بدون بررس��ي و طي مراحل آزمايش��گاهي 
نبايد انجام گيرد. مس��ئوالن مي توانند پوشش 
بيمه اي داروهاي خارج��ي را كاهش دهند، اما 
اينكه ناگه��ان جلوي واردات آن گرفته ش��ود، 

درست نيست. 
وي تأكيد كرد: چطور مي ش��ود يك شبه همه 
داروهاي ش��يمي درماني همگي ب��ا هم توليد 

شوند، مورد ترديد است. 
به گفته اين عضو انجمن راديوتراپي انكولوژي در 
اين رابطه شديداً بازار سياه به وجود آمده است 
و دارويي كه در حال��ت عادي ۱/۵ ميليون بوده 
است، در حال حاضر با قيمت سه يا چهار برابري 
خريد و فروش مي ش��ود آن هم در ناصرخسرو. 
يعني اين دارو اكنون س��ه تا چهار برابر قيمتي 
اس��ت كه پيش از اين دولت ب��ا دالر آزاد وارد 

مي كرده است. 
حجت اهلل شهبازيان عضو هيئت مديره انجمن 
راديوتراپي و انكول��وژي هم با انتقاد از ش��يوه 
تخصيص ارز و حذف دس��تگاه پرتو درماني از 

فهرست ارز دولتي مي گويد:  اكنون براي كاغذ 
و الستيك ماشين ارز دولتي تعلق گرفته، حال 
اين سؤال مطرح است كه آيا درمان بيمار مهم تر 
بوده يا الستيك ماش��ين. از همه مردم كه اين 
سؤال پرسيده ش��ود اين اتفاق نظر وجود دارد 
كه بعد از اقالم غذايي موضوع دارو و درمان حائز 

اهميت است. 
   تخصيص ارز دارويي شفاف نيست!

همايون هاش��مي، عضو كميس��يون بهداشت 
مجلس ه��م در اين باره مي گويد: مدتي اس��ت 
كه تصميم وزارت بهداش��ت مبني بر قطع ارز 
يارانه اي ب��راي راديوتراپي ها باعث افزايش نرخ 
خدمات در اين حوزه ش��ده اس��ت كه ما با آن 
مخالف هستيم. وي تصريح مي كند: در دو ماه 
گذشته آمارهاي متفاوتي از نحوه تخصيص ارز 
دولتي گزارش شده كه بايد مورد راستي آزمايي 
قرار بگيرد، ضم��ن اينكه در اينجا اين س��ؤال 
مطرح مي ش��ود، مي��زان ارز وزارت بهداش��ت 
براي دارو و تجهيزات پزشكي به ويژه در شاخه 
بازرگاني و واردات دارو كه مشابه داخلي ندارند، 

چقدر است؟

   اولويت با مواداوليله دارويي و بيماران 
خاص و صعب العاج 

اما با وجود اينها، سخنگوي سازمان غذا و دارو 
در خصوص تأمين ارز بيماران سرطاني اينگونه 
توضيح مي دهد: هر ارزي از هر منبعي به دارو و 
تجهيزات پزشكي تخصيص يابد، بدون ترديد 
با اولوي��ت بيماران خ��اص و صعب العالج نظير 

سرطان تخصيص خواهد يافت. 
مشاور اطالع رساني رئيس س��ازمان غذا و دارو 
اظهارات مطرح ش��ده درب��اره داروي بيماران 
س��رطاني را مغرضانه توصيف مي كند و درباره 
طي نش��دن دوره كارآزماي��ي باليني داروهاي 
شيمي درماني ايراني اينگونه توضيح مي دهد: 
بحث اثربخش��ي داروهاي ش��يمي درماني را 
افرادي مطرح كرده ان��د و از اي��ن گفته اند كه 
مطالعات حيواني، س��لولي و بالين��ي داروهاي 
ش��يمي درماني را در توليد داخ��ل نديده ايم، 
گويي كه ادعاي كشف يا اختراع داروي جديد 
كموتراپي در اي��ران ش��ده و مولكولي دولوپ 
ش��ده كه منتظر مطالعات حيواني و سلولي آن 

هستند. 
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو 
نيز با اش��اره به تخصيص ۳/۵ميلي��ارد دالر ارز 
دولتي براي واردات دارو، تجهيزات و مواداوليه 
دارويي تأكيد مي كند: اولويت تخصيص ارز براي 

تأمين مواداوليه توليدكنندگان داروست. 
وي مي افزاي��د: تخصيص ارز دولت��ي به دارو و 
تجهيزات از ۲۲فروردين ماه آغاز شده و تاكنون 
در مجموع يك ميليارد و ۱۰۰ميليون دالر آن 

تخصيص يافته است. 
اصغري با اش��اره به اينكه ۶۰۰ميليون دالر ارز 
دولتي ۴۲۰۰توماني به تجهيزات پزشكي و ۵۰۰ 
ميليون دالر براي مواد اولي��ه و دارو اختصاص 
يافته، توضيح مي دهد: در ح��ال حاضر حدود 
۷۰۰ميلي��ون دالر در ح��وزه دارو و تجهيزات 
ثبت سفارش شده كه در نوبت دريافت ارزهاي 
متعدد از قبيل يورو، دالر، يوآن و ين قرار دارند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شلده در فضاي مجازي را منتشلر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

علي صابري  تواليي توييلت زد: اگر عدالتخواهي ۱۰پله داش��ته 
باشد، افش��اگري در پله يازدهم هم نمي نش��يند، بلكه عموماً دشمن 
عدالت است. برابري خواهي با فرمول ها، ساختارها و ايده ها مي جنگد، 
نه افراد و مصاديق و خروجي ها. روي دست بلندكردن افشاگر گام اول 

انحراف است.

احسلان رفعتي توييلت زد: ديروز از منيريه رد ش��دم، نمايندگي 
آديداس تي شرت ها ش��دن ۷۰۰تا 9۵۰هزار تومان. قديما پول جمع 
مي ك��ردم دوربين و لنز و اينا بخ��رم، حاال بايد پول جم��ع كنم بتونم 

تي شرت بخرم. 

محمد ميرزايي با انتشلار اين عكس توييت زد: چاقوكش��ي در 
استاديوم آزادي! اينا چطور با اون همه گيت نيروي انتظامي چاقو ميارن 

داخل و بعد چاقوكشي چه برخوردي باهاشون ميشه!؟

 حاج ياشار با انتشار اين عكس توييت کرد: وانت در بوكان كردستان 
تصادف كرد و بارش پخش شد روي زمين، مردم كمكش كردن و بار رو 
جمع كردن. حتي يك نفر هم چيزي برنداش��ت   . حاال اگه برعكس بود، 
توي اينستا، توئيتر و تلگرام ۱۰هزار بار فوروارد مي شد تا بگن كه ايراني ها 

بي فرهنگن! به اينجاها ميرسه سانسورچي ميشن!

 مستوره نصيري با انتشلار اين عكس توييت زد: علي فريدوني 
عكاس اين عكس مي گويد: عكس مربوط به فرودگاه مهرآباد اس��ت. 
اولين گروه آزادگان جانباز بودند كه تبادل شدند و اين رزمنده كه از يك 

چشم نابينا بود، مادر و دخترش را در آغوش گرفته بود. 

احمد عبدالرحيمي توييت کرد: بعد از دستگيري ميثم رضايي دست 
راست شريعتمداري وزير صنعت، حاال امروز موافقت وزارتخانه صنعت 
با خبر آزادسازي قيمت خودرو اعالم شد، يعني پرايد ۴۳ميليون، پژو 
۴۰۵، ۷۰ميليون خواهد ش��د. اين يعن��ي جريان غربگرا در كش��ور 
گروكشي در ازاي دستگيري مفس��دان در كشور آغاز كرده تا كشور را 

دچار بحران كند.

 سلارا. اف توييت زد: ح��دود يك ماهه ك��ه چندين ب��ار تماس با 
۱۳۷داشتم براي جمع آوري س��گ هاي ولگرد محلمون. دقيقاً گفتن 
تا ۷۲ساعت ديگه پيگيري ميشه و نشد. امروز كه زنگ زدم ميگه اگر 

اعتراض داري به ۱۸۸۸ زنگ بزن شكايت كن از ما.

 فدايي حسين با انتشار اين عكس توييت زد: گفتم: اون عكس 
كيه تو جيبت؟ گفت: عكس دخترم ليالست كه برام فرستادن، تازه به 
دنيا اومده، گفتم:بس��المتي بده ببينيم، گفت: هنوز خودم نديدمش، 
گفتم چه بي احس��اس، گفت: االن موقع عملياته مي ترس��م مهر پدر 

فرزندي كار دستم بده؛ شهيد مهدي زين الدين.

صادق حسيني توييت زد: حكم متهمان مؤسسه مالي ثامن الحجج 
صادر شد؛ اما آنطور كه تسنيم نوشته، اتهام شان اين است: مشاركت در 
اخالل در نظام اقتصادي به نحو عمده »بدون قصد ضربه زدن به نظام 
جمهوري اسالمي يا مقابله با آن«. قصدشان نبود ۱۲هزار ميليارد تومان 

روي دست من و شما خرج گذاشتند؛ واال چه مي كردند!

 حميد حاجي پور با انتشار اين عكس تويت زد: محمد محمودي 
يكي از لوتي ها ش��هرري خيلي وقت است، دس��ت به خير شده و حاال 
۱۱هزار كودك يتي��م را با كمك خيران ديگر زير ب��ال و پرش گرفته. 
مي گويد: بايد دس��ت مردم را بگيريم، نه مثل بعضي از مسئوالن زير 

يك  خم مردم را. 

عليرضا سزاوار

نیره ساری
  گزارش  یک

زهرا چیذري
  گزارش  2

پول هست  برنامه نيست
بودجه ۱۰۰ميليون دالري براي مقابله با گرد و غبار در خوزستان تأمين 
شده است، ولي آيا اين بودجه مي تواند مشكل گرد و غبار را حل كند؟ محمد 
نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور با اعالم خبر تخصيص اين اعتبار 

گفته است  كه با برنامه ريزي مي توان گرد و غبار را ريشه كن كرد. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته غالب كارشناس��ان، گرد و غبار هم شبيه 
گرمايش جهاني و تغيير اقليم، جزو الينفك اكوسيستم منطقه است و نبايد 
به فكر از بين بردن گرد و غبار باشيم! بلكه بايد تا آنجا كه امكان دارد گرد و 

غبار را كم كرده و از اثرات مخرب آن بكاهيم. 
ناصر كرمي، اقليم شناس و استاد دانشگاه علم و فناوري نروژ، چندي پيش 
در صفحه شخصي خود نوشت: »ريزگرد، سرنوشت محتوم و گريزناپذير 
هالل خصيب، از سوريه تا خوزس��تان. در اقليم خاورميانه به انطباق بايد 
فكر كرد.« براساس بررس��ي هاي كارشناسان محيط زيس��ت از ۲۸مركز 
توليد گرد و غبار چهار مركز در جنوب خوزس��تان و ۲۴ مركز در خارج از 
كشور قرار دارد،  البته چهار كانون توليد گرد و غبار در داخل ايران چندين 
برابر كانون هاي خارجي توليد گرد و غبار دارند.  در دولت دهم و در زمان 
رياست محمدي زاده در سازمان محيط زيست، مجلس ۱۰۰ميليارد تومان 
براي مقابله با گرد و غبار در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار داد 
كه عايدي خاصي نداشت.  در واقع سازمان محيط زيست، عمليات اجرايي 
انجام نمي دهد،  معلوم نيست سازمان محيط زيست با كدام توان اجرايي 
و علمي قرار اس��ت، بودجه هاي ارزي اختصاص داده شده سال هاي اخير 
و نيز بودجه ارزي براي بيابان زدايي را به درس��تي عمليات��ي كند.  بايد از 
مسئوالن پرسيد، چه كسي قرار اس��ت به كارهاي سازمان محيط زيست 
نظارت كند؟ اين سازمان قرار بود ناظر باشد نه اينكه در نقش مجري ظاهر 
شود و پول خرج كند و عده اي هم براي دريافت اين بودجه در صف سازمان 
حفاظت محيط زيست به انتظار بنشينند! كانون هاي توليد گرد و غبار هم 
يكسان نيستند، رودخانه ها و تاالب هايي كه خشك شده اند؛ مناطقي كه به 
دليل خشكسالي شديد و افزايش دما پوشش ناچيز گياهي شان را از دست 
داده اند؛ زمين هاي كشاورزي كه به دليل زراعت نادرست تبديل به كانون 
گرد و غبار شده اند؛ همچنين مراتع تخريب شده به دليل فشار بيش از حد 

چراي دام هر كدام مي توانند كانون و مولد گرد و غبار در كشور باشند. 
 بنابراين نمي توان يك نسخه واحد براي انواع كانون هاي گرد و غبار داشته 
باشيم و بايد در زمين هاي كشاورزي به نحوه مصرف آب و كشت توجه شود، 
براي حل معضل گرد و غبار از تاالب ها بايد به فكر تأمين حقابه باشيم، در 

مراتع بايد جلوي چراي بيش از حد دام گرفته شود. 
اولين و شايد مهم ترين عامل انس��اني بروز گرد و خاك در ايران و البته در 

خاورميانه و شمال آفريقا، مديريت غلط آب در اين منطقه است. 
منطقه اي كه زماني نام هالل حاصلخيز را يدك مي كش��يد امروزه يكي از 
خشك ترين مناطق جهان است كه به باور دانش��مندان و اقليم شناسان، 

بدترين تأثير را از تغييرات اقليم به ارث برده است. 

ارائه خدمات رايگان درماني به كودكان كار 
از سوي شهرداري 

مديرعامل شلرکت شهرسلالم از ارائله خدمات رايلگان درماني 
در مراکلز درمانگاهلي شلهرداري بله کلودکان کار خبلر داد. 
حميد چوبينه با بيان اينكه شركت شهر س��الم در راستاي مسئوليت 
اجتماعي  كه براي خود تعريف كرده، برنامه و طرح ويژه اي براي حفظ 
سالمت و بهداش��ت كودكان كار و خياباني دارد، گفت: اين شركت به 
عنوان مدافع س��المت و امنيت بهداش��تي كودكان كار و خيابان و به 
منظور كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، پرونده سالمت براي اين 
كودكان تشكيل مي دهد.  وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
ارائه خدمات درماني به كودكان كار در سطح شهر تهران اشاره كرد و 
افزود: در حال حاضر ۷۳۵كودك كار در اماكن تحت اختيار شهرداري 
كه به نوعي سرپرس��تي اين كودكان را بر عهده دارند با كمك خيرين 
پايش سالمت به صورت رايگان براي آنها انجام مي شود و بايد به كمك 
دس��تگاه هاي ذي ربط دغدغه پايش س��المت كودكان كار رفع شود.  
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« مبني بر استفاده از 
سراهاي محله شهر تهران براي ايجاد پايگاه هاي سالمت محالت گفت: 
در اين خصوص با وزارت بهداشت مذاكراتي داشته ايم و در آينده نزديك 
تفاهمنامه اي در اين خصوص به امضا خواهد رسيد تا از ظرفيت سراها 

براي حوزه سالمت استفاده شود. 

 ترال با تورهاي اسرائيلي
 از سفره هاي ايران ماهي مي گيرد

بعد از ماه ها تأيي��د و تكذيب باالخره روزگذش��ته معاون ام��ور بندري و 
اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي فعاليت كشتي هاي چيني ذيل قرارداد، 
رسمي، اجاره بلندمدت براي ماهيگيري در عمق ۲۰۰ متري آب هاي ايران 

در درياي عمان را تأييد كرد. 
محمدعلي حسن زاده درباره حضور كشتي هاي ماهيگيري چيني در درياي 
عمان اظهار كرد: چيني ها قراردادي در قالب اجاره بلند مدت با ش��يالت 
كشورمان دارند، گويا فناوري كه اين شناورهاي چيني دارند در ايران وجود 

ندارد كه بتوانيم ماهي را در عمق ۲۰۰متري صيد كنيم. 
اين در حالي است كه به رغم گزارش بوميان بنادر جنوب كشور درخصوص 
فعاليت كشتي هاي ماهي گيري خارجي در خليج فارس و درياي عمان اين 

مسئله از سوي مسئوالن رد و تكذيب شده بود. 
اظهارات هادي حق شناس معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 

اواخر فروردين امسال از اين دست تكذيبيه هاست. 
وي گفته بود: اساس اين خبر كذب است، هيچ كشتي ماهيگيري چيني 
در آب هاي خليج فارس وجود ندارد و در درياي عمان كشتي هايي با پرچم 

جمهوري اسالمي ايران با درخواست شيالت مشغول صيد هستند. 
اين تكذيبيه هاي سريالي تا اوايل ماه  جاري نيز ادامه داشت. به طوري كه 
يعقوب دوجي مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني صيادان كشور، شايعه 
حضور كشتي هاي صيادي چيني در آب هاي سرزميني جمهوري اسالمي 
ايران را رد كرد. وي تأكيد كرد: تمام اين كشتي ها داراي ردياب ماهواره اي 
هستند كه  از مركز كنترل رديابي مي شوند، اين مركز كنترل در سازمان 
شيالت و اداره كل ش��يالت چابهار نصب است و در صورت مشاهده تخلف 
كه خارج از  محدوده صيد كنند، با آنها برخورد مي شود.  صيد نابودگر ترال 
با استفاده از تورهاي غيرمجاز اسرائيلي از بين رفتن ذخاير آبزيان سواحل 
مكران را به همراه خواهد داش��ت تا جايي كه به قول صيادان نسل ماهي 
و طعمه صيد در دريا نابود مي ش��ود. در نتيجه درآمد صيادان بومي بسيار 
كاهش پيدا كرده اس��ت؛ به طوري كه به صورت ميانگين هر صياد در ماه 
۴۰۰هزار تومان درآمد دارد.  همچنين هر ش��ناور صيادي اجازه دارد هر 
ماه تنها در دو نوبت ۱۰روزه به دريا بزند و خوزستان بيشتر از ۳۴ هزار صياد 
دارد كه مقدار ماهي صيد شده بايد بين آنها تقسيم ش��ود.  ذخاير دريا با 
توجه به صيد بي رويه و نبود اقدام جدي براي تجديد اين منابع رو به پايان 
است و خشكسالي، تعطيل شدن كش��اورزي و باالگرفتن بيكاري موجب 
شده كه هر مس��ئولي كه س��ركار مي آيد، جويندگان كار را به سمت دريا 
و صيد هدايت كند كه اين موضوع موجب كاهش ش��ديد درآمد صيادان 
شده است.  اين گزارش مي افزايد: طبق قانون هر شناوري كه در آب هاي 
ايران تردد مي كند، بايد ۵۱ درصد س��هامش در اختيار ايران بوده و تحت 
پرچم كشورمان باشد. در غير اين صورت تردد آن غيرقانوني بوده و با آنها 

برخورد مي شود. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

مهدی افراخته |خبرگزاري دانشجو


