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زهرا چيذري 
  گزارش  یک

كش�ور تنها سه 
استان از وضعيت 
قرمز و هشدار كرونا فعاًل در امان مانده اند و 2۹ 
اس�تان كش�ور در حالت قرمز يا هشدار قرار 
دارند. با وجود اين وقتي فرمانده س�تاد ملي 
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران مي خواست 
از  كن�د  توصي�ف  را  پايتخ�ت  وضعي�ت 
عبارت» كاماًل بحراني« استفاده كرد. وضعيت 
پايتخت به گونه اي اس�ت كه در 2۴ س�اعت 
منتهي به 5 مهرم�اه، تعداد بيم�اران جديد 
بستري در بيمارستان هاي تهران به ۸۰۰ نفر 
افزايش يافته است. از اين تعداد حدود ۱25 نفر 
در بخش مراقبت هاي ويژه بس�تري شده اند. 
اين آمار نشان مي دهد شهر تهران در وضعيت 
كاماًل بحراني و پر خطر قرار گرفته است. عالوه 
بر اين از 25 هزار و 3۹۴ جان باخته كرونايي ۱2 
ه�زار نف�ر يعن�ي چي�زي ح�دود نيم�ي از 
جانباخت�گان س�اكنان پايتخ�ت هس�تند. 
۹ ماه بعد از آغ��از همه گيري وي��روس كروناي 
۲۰۱۹، تعداد جان باختگان ناشي از اين ويروس 
در جهان به س��رعت به يك ميليون نفر نزديك 
 )WHO( مي شود. س��ازمان جهاني بهداشت
هش��دار داد اگر موضوع جدي گرفته نشود، اين 
آمار ممكن اس��ت تا پيش از استفاده گسترده از 
واكسن كرونا تا ۲ ميليون نفر افزايش پيدا كند. 
در كشور ما هم ش��يب افزايشي كرونا قابل تأمل 

شده است. 

  ۱72 مرگ كرونايي جديد 
طبق آخرين آم��ار بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، 3هزارو۲۰4 بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه هزارو۲74 

نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 443 هزار 
و ۸۶ نفر رسيد. در طول ۲4 ساعت منتهي به 5 
مهرماه ۱7۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲5 
هزار و 3۹4 نفر رس��يد. تا كنون 37۲ هزار و 5۱ 
نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص شده اند. 4هزارو4۱ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
اس��تان هاي ته��ران، اصفهان، ق��م، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانش��اه، گيالن، بوشهر، 
زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، البرز، 
آذربايج��ان غرب��ي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
شمالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند. 
اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال 
و بختياري، هرمزگان، فارس و گلس��تان نيز در 

وضعيت هشدار قرار دارند. 
   وضعيت كاماًل بحراني پايتخت 

عليرضا زالي، رئيس س��تاد فرمانده��ي مقابله با 
كرونا در كالنشهر تهران با بيان اينكه شهر تهران 
در وضعيت كام��اًل بحراني و پرخط��ر قرار دارد، 
گفت: » براين اساس ستاد كروناي تهران به همراه 

استانداري تهران طي نامه اي به وزراي بهداشت و 
كشور، در خواست اعمال محدوديت هاي كرونايي 

براي استان تهران را تهيه و ارسال كرديم.«
به گفته وي آن چيزي كه در ستاد ملي مصوب 
ش��د، س��قف و بازه زمان��ي يك هفت��ه اي براي 
محدوديت ها بوده كه بر اين اساس ستاد كروناي 
تهران نيز در بازه زماني يك هفته اي خواس��تار 
اعم��ال محدوديت ها در اس��تان و ش��هر تهران 
ش��ده و طبيعتاً در انتهاي هفته با تحليل آماري 
و اپيدميولوژيك بيماري در استان تهران، راجع 
به اس��تمرار، ادامه يا تعليق محدوديت ها اعمال 

نظر خواهد شد. 
زالي با بيان اينكه تا انتهاي هفته گذشته تقريباً هر 
روز شاهد شيب رو به تزايد آمار بيماري بوده ايم و 
طي ۲4 ساعت منتهي به شنبه 5 مهر ماه، تعداد 
بيماران جديد بستري در بيمارستان هاي تهران 
به ۸۰۰ نفر افزايش يافته اس��ت، گفت: » از اين 
تعداد حدود ۱۲5 نفر در بخش مراقبت هاي ويژه 
بستري شده اند. در واقع شرايط جديد بيماري در 
تهران كماكان به گونه اي است كه وضعيت شهر 
تهران را در وضعيت كاماًل بحراني و پر خطر قرار 

داده است.«
وي با بيان اينكه از نظر فوتي نيز در هفته گذشته 
نس��بت به هفته هاي قبل افزايش آمار داشتيم، 
گفت: » اولين تغيير آماري تهران حدود دو هفته 
قبل در ميزان بس��تري و سرپايي نشان داده  شد 
و متأس��فانه در انتهاي هفته گذش��ته در زمينه 
ميزان مبتاليان و بستري هاي نيازمند خدمات 

آي سي يو و ميزان موارد منجر به مرگ با آماري 
بيشتر از هفته هاي قبل مواجه بوديم.«

زال��ي ب��ا تأكي��د ب��ر درخواس��ت دوركاري 
كارمندان ادامه داد: » پيش��نهاد مشخص ما به 
همه دس��تگاه هاي مس��تقر در تهران از جمله 
دستگاه هاي خدماتي، اداري و انتظامي كه طي 
ارس��ال نامه اي درخواست ش��ده، اين است كه 
كليه خدمات خود را ت��ا جاي ممكن به خدمات 

الكترونيك تبديل كنند.«
رئيس س��تاد مقابله ب��ا كرونا در اس��تان تهران 
همچنين در رابطه با طرح ترافيك و امكان لغو آن 
گفت: » به نظر مي رسد كه بيشتر از طرح ترافيك 
س��اير كارهايي كه به خصوص در ساعات پيك 
بتواند باعث كاهش حضور افراد ش��ود از جمله 

دوركاري كارمندان، مؤثرتر است.«
   مرگ ۱2 هزار تهراني بر اثر كرونا

ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي 
ش��هر تهران از مرگ ۱۲ هزار نفر در پايتخت به 

دليل كرونا خبر داد. 
به گفته وي همزمان با آغاز موج س��وم كرونا در 
تهران آمار فوتي ها ناشي از اين بيماري همچنان 
رو به افزايش اس��ت. خداكرمي افزود:» از زمان 
آغاز موج سوم كرونا تعداد فوتي ها در طول روز به 
۹۰ هم رسيده كه البته هنوز وارد پيك موج سوم 
نشده ايم و احتمال افزايش فوتي ها بيشتر از موج 

اول و دوم وجود دارد.«
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران همه ظرفيت 
بيمارستان هاي خصوصي و دولتي در حال حاضر 
به دلي��ل افزايش آمار مراجعات تكميل ش��ده و 
بسياري از ش��هروندان از اين بيمارستان به آن 
بيمارستان به دنبال تخت بستري براي برخي از 
اعضاي خانواده خود به دليل ابتال به اين بيماري 

هستند. 
   غير حضوري شدن هزار و 2۰۰ مدرسه 

معاون فني مركز س��المت محيط و كار وزارت 
بهداشت در نشست خبري خود، كاهش رعايت 
پروتكل ها را دليل جهش دوباره كرونا دانس��ت. 
وي با اش��اره به پلمب موقت بي��ش از ۱7 هزار 
واحد صنف��ي متخلف درب��اره وضعيت مدارس 
گفت: »هزار و ۲۰۰ مدرسه به دليل عدم امكان 
رعايت پروتكل  هاي بهداشتي، از حالت حضوري 

به غيرحضوري تبديل شدند.«
فره��ادي درب��اره برگزاري مراس��م ع��زاداري 
در اربعين حس��يني ه��م اينگون��ه توضيح داد: 
»دستورالعملي به تصويب ستاد ملي كرونا رسيده 
كه طبق آن براي مراسم اربعين، برگزاري هرگونه 
ايستگاه صلواتي و موكب و هرگونه دسته روي و 
پياده روي و عزاداري در مجالس سربسته ممنوع 
است. اين شرايط مانند زمان تاسوعا و عاشوراي 
حسيني است؛ عبور از مرزها با ممنوعيت مواجه 
اس��ت و حتي اتب��اع خارجي نيز اج��ازه تردد و 
خروج نخواهند داش��ت؛ رعايت اين نكات بايد 
توسط عزاداران مانند آنچه در تاسوعا و عاشوراي 

حسيني عمدتاً رعايت شد، صورت پذيرد.«
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شركت كنترل كيفيت هواي تهران از افزايش چشمگير حجم اكسيد گوگرد در اثر تردد خودروها خبر داده است

روزي3تناكسيدگوگرددرريهتهرانيها

پايتخت از »قرمز« عبور كرد و »كاماًل بحراني« شد
بستري شدن ۸۰۰ تهراني فقط در 2۴ ساعت

در حالي هر روز 

عليرضا سزاوار
بي��ش از 3 تن   گزارش  2

اكس��يد گوگرد 
در اثر تردد خودروها در هواي پايتخت منتش��ر 
مي شود كه خودروهاي سواري باالترين سهم را در 
اين زمينه دارند. ساير وس��ايل نقليه موتوري از 
جمله وانت بارها، تاكس��ي ها، موتورسيكلت ها و 
خودروهاي ديزلي ه��م در رده هاي بعدي توليد 
آالينده ه��اي پايتخ��ت ق��رار گرفته ان��د. 
به گزارش سازمان جهاني بهداشت ساالنه حدود 
3۰ ميليون تن اكس��يد گوگرد در جهان توليد 
مي ش��ود كه نزديك به ۶۰ درص��د آن از طريق 

سوخت آالينده خودروهاست. 
  سهم ۸2 درصدي خودروهاي سواري

آلودگي هواي كالنش��هرهاي كشور مخلوطي از 
گاز هاي مختلف از جمله اكس��يد هاي نيتروژن، 
اكسيد هاي كربن، اكسيد هاي فسفر، اكسيد هاي 
گوگرد و گاز هاي نيم سوخته است كه در وضعيت 
عادي بوي بسياري از آنها توسط انسان قابل حس 
نيست، اما به محض اينكه غلظت هر يك از آنها از 
آستانه ادراك بويايي باالتر برود، حس مي شوند. 

مدير واحد مدل سازي و پيش بيني شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران روز گذش��ته ب��ا بيان اينكه 
هر روز بيش از 3 تن اكس��يد گوگرد در اثر تردد 
خودروها در هواي پايتخت منتشر مي شود، گفت: 
»سهم خودروهاي سواري در ميان ساير وسايل 
نقليه در توليد اكسيد گوگرد را ۸۲ درصد است و 
۱۸ درصد باقي مانده را ساير وسايل نقليه موتوري 
از جمله وانت بارها، تاكسي ها، موتورسيكلت ها و 

خودروهاي ديزلي توليد مي كنند.«
  تجويز پياده روي و دوچرخه سواري!

حسين شهبازي با اشاره به اينكه دي اكسيدگوگرد 
عالوه بر اين خود يك آالينده سمي و خطرناك 
براي سالمت اس��ت، گفت: » اين آالينده باعث 
شكل گيري ذرات معلق ثانويه در جو نيز مي شود 
و سبب مي شود در پاييز و زمستان كه اوج آلودگي 
هوا به علت افزايش غلظت PM ۲/5در پايتخت 

اتف��اق مي افتد، بر غلظ��ت اين آالين��ده افزوده 
مي شود.«

مدير واح��د مدلس��ازي و پيش بيني ش��ركت 
كنترل كيفيت ه��واي تهران با تأكي��د بر اينكه 
دي اكس��يدگوگرد، آالين��ده اي اس��ت كه رنگ 
ندارد، اما بو دارد و غشاي مخاطي سيستم تنفسي 
و ريه را درگير مي كند، خاطر نشان كرد: » كاهش 
مصرف س��وخت از طري��ق به حداقل رس��اندن 
اس��تفاده از وسايل نقليه ش��خصي و جايگزيني 
وسايل نقليه عمومي در شرايط عادي و همچنين 
انجام دوچرخه سواري و پياده روي براي رسيدن 
به مقصد در مسيرهاي كوتاه از راهكارهاي كاهش 
آالينده ه��اي هواي تهران از جمله اكس��يدهاي 

گوگرد است.«
  عامل بوي نامطبوع تهران

سال گذشته پيچيدن بوي بد در فضاي شهر تهران 
ناشي از افزايش غلظت آالينده ها و عبور ميزان آن 
از آستانه ادراك بويايي شهروندان معرفي شد كه 
متهم رديف اول آن هم همين اكسيد گوگرد بود. 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران با توجه به 

اختالف قابل مالحظه غلظت در ايستگاه شهرري 
با ساير ايستگاه هاي شهر تهران اعالم كرده بود كه 
توليد دي اكسيد گوگرد در ابعاد بزرگ در جريان 
اس��ت؛ توليدي انبوه كه در زمان پايداري جوي 

بيشتر خودنمايي مي كند. 
  گزارش محيط زيست در كتابچه

مردادماه امسال سازمان حفاظت محيط زيست 
با انتش��ار كتابچه س��االنه آاليندگي خ��ودرو و 
موتور س��يكلت ها، براي نخس��تين بار به تشريح 
خودرو هايي پرداخت كه كمترين و بيش��ترين 
ميزان م��ردودي در آزم��ون آاليندگ��ي را دارا 

هستند. 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت قول داده كه 
كتابچه آاليندگي وسايل نقليه كشور را از اين به 
بعد هر سال با توجه به آزمون هاي آاليندگي اين 
سازمان منتشر كند. در نتيجه اطالعات مربوط به 
تمامي آزمون هاي آاليندگي كه روي خودرو هاي 
وارداتي و توليد داخلي صورت مي گيرد، در اين 
كتابچه ثبت شده و به تحليل منابع آاليندگي ها 

كمك مي كند. 

  يكه تازي وانت ها در آلودگي
ب��ر طب��ق آزمون ه��اي س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت، آالينده اكس��يد گوگرد در سال 
۹7 از مي��ان خودرو ه��اي پرتي��راژ توليد داخل 
سمند EF7، س��راتو و دنا كمترين ميزان انتشار 
و بيش��ترين ميزان انتش��ار اين آالينده در ميان 
محصوالت توليد داخل مربوط ب��ه وانت زامياد 
)معروف به نيس��ان آبي( و كاپرا ۲ كابين )مدل 

به روز شده وانت زامياد( بوده است. 
اما با تك��رار اين آزمون ها در س��ال ۹۸ مي بينيم 
كه سمند EF7 و كوييك باز هم كمترين ميزان 
توليد آالينده مونوكس��يد را در مي��ان توليدات 
داخلي كسب كرده اند؛ در حالي كه وانت زامياد 
با بيش��ترين ميانگين توليد آالينده همچنان در 
جدول خودرو هاي آالينده صدرنشيني مي كند 
و عنوان قهرماني! س��ال قب��ل را همچنان حفظ 

كرده است. 
گزارش س��ازمان محيط زيست برخالف گزارش 
شركت كيفيت هواي تهران، وانت بارها را متهم 
رديف اول آاليندگي مي دانس��ت. ه��ر چند كه 
گزارش هر دو اين نهاد ها بر افزايش اكسيد گوگرد 
خودروهاي سواري در س��ال ۹۸ نسبت به سال 

۹7 تأكيد دارند. 
  انفعال سازمان استاندارد

دبير كميته فني صدور مجوز هاي زيست محيطي 
سازمان حفاظت محيط زيست توجه به تعويض 
كاتاليس��ت خودرو ه��اي عموم��ي و بازياب��ي 
كاتاليست هاي مصرف ش��ده را راه ديگر كنترل 
آالينده ه��اي ه��وا مخصوص��اً اكس��يد گوگرد 
عنوان كرد و گف��ت: » در حال حاض��ر برخي از 
كاتاليس��ت هاي موجود در بازار تقلبي هستند و 
بايد سازمان استاندارد بر توليد اين قطعه نظارت 

بيشتري داشته باشد.«
سازمان استاندارد هم مدت هاست كه نسبت به 
انتقاد هاي گسترده از اين سازمان درباره نظارت 
نكردن بر قطعات كنترل آالينده خودروها موضع 

سكوت در پيش گرفته است. 

 ۱2۰ فوق تخصص غدد و متابوليسم 
خطاب به رئيس جمهور

صدمات نبودن انسولين براي 5 ميليون 
ايراني غيرقابل جبران مي شود

۱2۰ ف�وق تخصص غ�دد و متابوليس�م و اس�تادان دانش�گاه در 
نام�ه اي خط�اب ب�ه رئيس جمه�ور از وي خواس�تند نس�بت 
به تأمي�ن ن�وار اندازه گيري قن�د و انس�ولين 5 ميلي�ون ديابتي 
چاره انديش�ي كن�د. پزش�كان تأكي�د كرده ان�د ب�ا توج�ه ب�ه 
نب�ود انس�ولين م�ورد ني�از، اي�ن 5 ميلي�ون نف�ر در ص�ورت 
ابتال ب�ه كرون�ا، با خط�ر بس�يار باالت�ر م�رگ مواجه هس�تند. 
۱۲۰ استاد دانشگاه و فوق تخصص غدد و متابوليسم راجع به وضعيت 

نابسامان دارو ديابتي ها به رئيس جمهور نامه نوشتند. 
در بخشي از اين نامه آمده است: در ايران بيش از 5 ميليون نفر به بيماري 
ديابت مبتال هستند كه از اين تعداد بيش از ۶۰۰ هزار نفر نيازمند تزريق 
روزانه انسولين و بيش از آن، اندازه گيري قند خون با نوارهاي تست قند 
در منزل جهت تنظيم ميزان انسولين و پيشگيري از افت قندهاي مكرر 
و مرگبار مي باشند. فراهم نبودن هر يك از اين دو )نوار اندازه گيري قند و 
انسولين(، بيماران را در كوتاه مدت با خطر جدي افت قند خون، كاهش 
سطح هوشياري و خطر مرگ و در بلند مدت، با عوارضي چون قطع عضو، 

سكته قلبي و مغزي و آسيب به كليه ها مواجه خواهد ساخت. 
اين متخصصان تأكيد كرده اند: اين گروه، در صورت ابتال به كرونا در خطر 
بس��يار باالتر مرگ قرار دارند و در بحران كرونا، توجه به بيماران ديابتي 

ضرورت ويژه دارد. 
اساتيد دانشگاه تصريح كرده اند: متأس��فانه در ماه هاي اخير، بيماران در 
سراسر كشور با مشكالت عديده در دسترسي به اين دو نياز حياتي )كه 
ضرورت تأمين آنها توسط س��ازمان جهاني بهداشت تأكيد شده است( 
روبه رو مي باشند. به رغم اطالع رساني و مكاتبات مكرر انجمن هاي ديابت 
كش��ور با مقامات مس��ئول در بانك مركزي و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در خصوص كمبود جدي اين دو كاال، متأسفانه نه تنها 
بهبودي حاصل نگرديده است، بلكه به نظر مي رسد حساسيت موضوع به 
نحو مؤثري براي مقامات ارشد كشور تبيين نشده است تا راهكاري مناسب 

براي حل اين معضل بينديشند. 
پزش��كان خطاب به رئيس جمهور نوش��ته اند: بررس��ي هاي انجام شده 
جهت تبيين آسيب شناسي مشكل فعلي، پس از مذاكره با شركت هاي 
توليدكننده، واردكننده و سازمان هاي مرتبط، نشانگر عدم تخصيص ارز 
كافي براي واردات انسولين و نوار تست قند خون مي باشد. به رغم اظهارات 
مس��ئوالن س��ازمان غذا و دارو، بنا بر اطالعات موثق و كارشناسي شده، 
ميزان توليد داخلي فعلي اين محصوالت، به هيچ عنوان پاسخگوي نياز 

بيماران نيست. 
متخصصان ديابت تصريح كرده اند: ما پزش��كان همه روزه شاهد نگراني 
پدران و مادراني هستند كه ناتوان از تأمين انسولين و نوار تست قند براي 
كودكان مبتال به ديابتشان مي باشند يا افراد مسني كه براي پيدا كردن اين 
اقالم، ناچارند داروخانه هاي بسياري را در اين شرايط پر خطر وجود كرونا 
جست وجو كنند، بنابراين با توجه به شرايط موجود، ما نگران و ناتوان از 

پاسخگويي به اين عزيزانمان هستيم. 
۱۲۰ فوق تخصص غدد خطاب به رئيس جمهور نوش��ته اند: ما اعتقاد 
راس��خ داريم كه دولت از توانمندي الزم جهت تأمين انسولين مورد 
نياز مبتاليان برخوردار بوده، ولي در نگاه دولتمردان حساسيت تأمين 
انسولين به عنوان يك داروي مطلقاً ضروري، به خوبي حس نمي شود. 
با آگاهى كامل از مش��كالت اقتصادي و تنگناهاي تأمين ارز ناشي از 
تحريم هاي غير منطقي و غي��ر عادالنه و تبعات آن بر نظام س��المت 
كش��ور، از جنابعالي استدعا داريم كه ش��خصاً با صدور دستور ويژه و 
فوري به مقامات ذيربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
بانك مركزي، در جهت تأمين ارز و توزيع كافي اين دو كاالي اساسي، 

اوامر مقتضي را صادر فرماييد. 
اساتيد دانشگاه نوشته اند: بي ش��ك تداوم وضع بحراني فعلي، مي تواند 
س��المتي عده زيادي از ش��هروندان مبتال به ديابت را به خطر افكنده و 
صدمات ناشي از آن را غير قابل جبران نمايد و افزون بر آن دستاورد هاي 
طرح تحول سالمت را كه از افتخارات دولت جنابعالي مي باشد، به مخاطره 

بيندازد. 

حسین سروقامت سخنگوي دستگاه قضا:

 هيئت داوري مغان رأي درست ندهد 
تحت تعقيب قرار مي گيرد

سخنگوي قوه قضائيه به تش�ريح وضعيت شركت كشت و صنعت 
دشت مغان پرداخت و از استمرار اقدام نظارتي قوه قضائيه درباره 

اين شركت خبر داد. 
غالمحسين اسماعيلي راجع به وضعيت شركت كشت و صنعت دشت 
مغان  اظهار كرد: يك��ي از وظايف مهم قوه قضائيه عالوه  بر رس��يدگي 
به پرونده هاي قضايي، نظارت بر حس��ن اجراي قانون در دستگاه هاي 

اجرايي است. 
وي افزود: دو اقدام نظارتي توس��ط قوه قضائيه در مورد شركت كشت 
و صنعت دش��ت مغان انجام ش��ده و اقدامات نظارتي دستگاه قضايي 

استمرار خواهد داشت. 
سخنگوي دستگاه قضا يادآ ور شد: قوه قضائيه به موضوع امتناع هيئت 
داوري براي پذيرش درخواست رس��يدگي ورود كرد و شعبه مربوطه 
در دادگستري استان تهران ضمن نقض تصميم هيئت داوري، آنها را 
موظف به ورود به موضوع كرد؛ اين اقدام ب��راي هيئت داوري الزام آور 

است. 
اسماعيلي خاطر نشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور موظف شده است 
فرآيند اقدامات هيئت داوري را م��ورد رصد قرار دهد و مراقبت كند تا 
حتماً چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و دستور هاي رياست قوه قضائيه 

از جانب اين هيئت رعايت شود. 
وي در گفت و گو با بخش خبري ساعت ۲۱ ابراز اميدواري كرد با دقت 
نظر هيئت داوري و تصميم گيري به دور از حواش��ي اين هيئت شاهد 
خروجي مناسبي باش��يم و گفت: قرار بر اين اس��ت قوه قضائيه فعاًل با 
نظرات كارشناس��ي و توصيه ها بر تصميم گيري و اقدام هيئت داوري 
در چارچوب ضوابط نظارت كند. مقام اجرا و تصميم گيري فعاًل هيئت 

داوري است. 
سخنگوي دس��تگاه قضا ادامه داد: هيئت مستشاري ديوان محاسبات 
يك هيئت مستقل است و اگر چنانچه اقدام جديد هيئت داوري را در 
چارچوب مقررات بداند، اقدام ديگري نخواهد داش��ت، اما اگر اقدامات 
جديد را با اشكال مواجه دانست، هم ممكن است برخي تصميم گيران 
را تحت تعقيب قرار دهد و هم اقدامات قانوني خود را در خصوص ابطال 

تصميمات واگذاري به عمل بياورد. 
اسماعيلي اظهار كرد: اش��كاالت س��اختاري هيئت هاي واگذاري در 
اجراي اصل 44 و همچنين اقدامات سليقه اي متوليان امور موجب بروز 
اين اشكاالت ش��ده بود. اميدواريم با اصالحي كه در هيئت واگذاري و 

رويه واگذاري ها انجام شد با چنين اشكاالتي مواجه نباشيم. 
وي يادآور ش��د: در مقاطع گذشته شاهد اش��كاالت جدي در فرايند 
واگذاري و بي توجهي به ضوابط قانوني و سليقگي عمل كردن متوليان 
بوديم كه در اين ارتباط پرونده هايي در مراجع قضايي تشكيل شده و 

افرادي تحت تعقيب قرار گرفته اند. 

آيا داستان معادن الماس كيمبرلي را شنيده ايد؟ داستاني ساده 
با پيامي حيرت آور!

يك انگليس�ي به قصد كش�ف معدن الماس تمام دارايي خود 
را فروخت و عزم س�فر افريقا كرد. او زميني خريد كه كلبه اي 
وسط آن قرار داشت. سال ها به جست وجوي الماس پرداخت، 
اما كمترين نتيجه اي نگرف�ت. به ناچار زمي�ن را براي فروش 

گذاشت. 
خريدار ش�خصي بود به نام كيمبرلي؛ آنان روي تخته سنگي 
كه در گوش�ه حياط قرار داشت، نشس�تند و قرارداد زمين را 

امضا كردند. 
مرد انگليسي دست خالي عازم وطن شد. اما كيمبرلي؛

. . . چه سرنوشت شگرفي!
كيمبرلي به صورت كاماًل اتفاقي تخته س�نگ را ت�كان داد و 
زيرآن الماسي يافت. كنار آن الماسي درشت تر و قيمتي تر. . . و 

به اين ترتيب بزرگ ترين معادن الماس جهان كشف شد. 
بله؛ گاهي كرور كرور گنج دور و بِر ماست. منتظر چه هستيم؟ 

جست وجو را از خودمان آغاز كنيم!
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داد ناشنوايان از كم كاري بهزيستي
امروز دومين روز از هفته جهاني ناشنوايان است. ناشنوايان در ميان 
معلوالن كشور، گروه فراموش شده تري هستند، زيرا نه مي توانند 
صداي خودش�ان را به گوش مس�ئوالن كش�ور و جامعه برسانند 
و نه خيلي ها حوصله ش�نيدن مس�ائل و مش�كالت آنها را دارند. 
اف��راد داراي معلوليت، بزرگ تري��ن اقليت اجتماعي جهان به ش��مار 
مي روند و در اين اقليت، ناش��نوايان اكثريت دارند. نزديك به 5 درصد 
جمعيت دنيا ناش��نوا يا كم ش��نوا هس��تند. طبق آمارهاي س��ازمان 
بهزيستي ۱4درصد افراد داراي معلوليت در كشور را ناشنوايان تشكيل 

مي دهند. 
متأسفانه نهادهاي دولتي مانند سازمان بهزيستي كه يكي از مهم ترين 
نهادهاي كشور در ارتباط با ناشنوايان اس��ت، با وجود تصويب اليحه 
حمايت از حقوق معلولين ب��ه دليل عدم تأمين بودج��ه براي اجراي 
قوانين، اليحه مذكور توانايي تأمين نيازهاي خدماتي و رفاهي ناشنوايان 

را ندارد. 
درواقع ناشنوايان با محدوديت ش��ديد براي تأمين وسايل خدماتي و 
رفاهي و ارتباطي روبه رو هستند و اين موضوع باعث نارضايتي ناشنوايان 

و كم شنوايان از بهزيستي شده است. 
رضا ذبيحي، عضو س��ابق هيئت مديره كانون ناش��نوايان ايران با بيان 
اينكه س��معك و كاش��ت حلزون در ايران بس��يار گران است و زمان 
نوبت براي دريافت س��معك هاي بهزيس��تي هم طوالني است، گفت: 
» البته سمعك هاي بهزيس��تي قيمت هاي ارزاني دارند، اما بي كيفيت 
هستند. ما حتي گزارش هايي مبني بر افت شنوايي افراد بر اثر استفاده 
از اين س��معك ها درياف��ت كرده ايم. كاش��ت حلزون مزاي��ا و معايب 
خودش را دارد. من ش��خصاً ترجيح مي دهم بيش��تر روي گس��ترش 
آموزش زب��ان اش��اره و امكانات مورد نياز ناش��نوايان و كم ش��نوايان 
 سرمايه گذاري ش��ود چون به اين ترتيب، افراد بيشتري تحت پوشش 

قرار مي گيرند.«
طي هفته هاي اخير اعالم شد كه قيمت سمعك پنج برابر افزايش يافته، 
هر چند كه برخي مس��ئوالن اين خبر را تكذي��ب كردند، اما نمي توان 
اين خبر را كه »تجهيزات توانبخش��ي ش��امل ارز نيمايي نمي شوند و 
اين مس��ئله در گراني چندبرابري اين تجهيزات نقش داشته اس��ت« 

انكار كرد. 
كنار گذاشتن س��معك به دليل گراني آن، مي تواند تبعات مختلفي از 
تأثير در تشديد مش��كالت ش��نيداري و گفتاري فرد تا از دست دادن 
شغل داشته باشد. سازمان بهزيستي هم در اين زمينه اقدام درخوري 

نكرده است. 
از سوي ديگر شركت هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي هيچ شناخت 
و آگاهي كافي در رابطه با توانايي ناش��نوايان ندارن��د. به همين دليل 
مشاغلي را پيش��نهاد مي دهند كه مورد تأييد و خوشايند ناشنوايان يا 

سازگار و متناسب با تخصص آنها نيست. 
اين  موارد البته بر مي گردد به اطالع رس��اني ضعي��ف و آگاهي ندادن 
از طريق رس��انه هاي مهم كش��ور و نهادهاي مربوط��ه. دولت هم در 
عم��ل هيچگونه همراه��ي و كمك��ي براي اس��تخدام افراد ناش��نوا، 
كم ش��نوا و ناش��نوا كه چندين معلوليت دارند، نمي كند. در حالي كه 
طبق كنوانس��يون جهاني حمايت از حقوق معلولي��ن و قانون جامع 
حمايت از حقوق معل��والن كه به تصويب مجلس هم رس��يده، دولت 
 بايد به اش��تغال ناش��نوايان و معلوالن در مراكز دولت��ي و غيردولتي 

كمك كند. 
يك نكته جال��ب ادر مورد ناش��نوايان اينكه برخالف ب��اور جامعه ما، 
ناشنوايان از بهترين رانندگان هس��تند. چون با حواس و تمركز كامل 
و به كمك قوه بينايي قوي پش��ت فرمان مي نش��ينند و خوشبختانه 
در آمار تصادفات و تخلفات پليس راهنمايي و رانندگي هم اس��مي از 

ناشنوايان نيست. 
نهاد ه��اي غيردولتي مثل كانون ناش��نوايان اي��ران و انجمن خانواده 
ناش��نوايان اي��ران، بزرگ تري��ن و قديمي ترين مراكزي هس��تند كه 
هيئت هاي مديره شان را هم افراد ناشنوا تشكيل مي دهند و افتخاري 
فعاليت مي كنند. اين دو نهاد اما متأسفانه اختياراتشان محدود است و 
البته اين دو نهاد هم از پتانسيل هايشان براي كمك به معلوالن به نحو 

احسن استفاده نكرده اند. 

  رئيس انجمن آموزش پزشكي كشور با اشاره به اينكه فرزندآوري 
مبناي اس��تراتژيك كش��ورهاي دنيا شده اس��ت، گفت: دولت بايد 
حواسش بيشتر به افرادي باشد كه فرزند بيش��تر ي دارند و فرزند را 

سرمايه بدانيم. 
  ب��ا افزاي��ش ظرفيت ه��ا در نس��خه جدي��د ش��بكه آموزش��ي 
دانش آموز)ش��اد(، امكان دريافت برنامه هاي زنده ش��بكه »شاد« از 
تلويزيون اينترنتي شاد نما با دسترسي كاربران به اينترنت در شبكه 

شاد فراهم شد. 
  رئيس سازمان زندان ها با تأكيد بر اينكه هيچ تفاوتي بين زندانيان 
وجود ندارد، گفت: نبايد ش��رايطي ايجاد ش��ود كه عده اي كه از راه 
كالهبرداري و چپاول اموال مردم به ثروت هاي بادآورده رس��يده اند، 
آن ثروت را در زندان خرج كنند و خود را متف��اوت از ديگر زندانيان 

بدانند. 
  رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به 
اينكه اكنون ۲ درصد كالس هاي درس با بخاري نفتي گرم مي شوند از 
تالش براي حل مشكل سيستم هاي گرمايشي اين مدارس خبر داد. 

  مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( از ايجاد ۱۸3 
هزار شغل با مشاركت و سرمايه گذاري اين بنياد در واحدهاي توليدي 

خبر داد. 

ابراهیم مشیريان


