
آقاي محبوب فر! وزارت خارجه تركيه 
مدعي شده صحبت هاي ايران عليه 
تركي�ه از پايه هاي علم�ي برخوردار 
نيس�ت و اين توفان هاي گرد و غبار 
ناشي از صحراي آفريقا و بيابان هاي 
خاورميانه است. آيا اين ادعاي تركيه 

درست است و وجهه علمي دارد؟
خير، ادعاي تركيه درست نيس��ت. تركيه براي 
سدس��ازي ها روي رودخانه هاي دجله، فرات و 
ارس از مهندس��ين آلماني و چند كش��ور ديگر 
دعوت كرده اس��ت، اما اروپايي ها به دليل اينكه 
س��د س��ازي هايي كه در تركيه صورت گرفته و 
بخشي از آنها هم ايجاد شده مي تواند خاورميانه را 
با مشكالت زيادي از حيث غير قابل سكونت شدن 
مواجه كن��د، از همكاري با تركيه ب��راي اجراي 
پروژه ه��اي داپ و گاپ انص��راف داده ان��د. حاال 
ش��ركت هاي رژي��م صهيونيس��تي جايگزي��ن 
ش��ركت هاي اروپايي ش��ده اند و در حال حاضر 
صهيونيس��ت ها به دولت آقاي اردوغ��ان براي 
سدس��ازي ها كمك مي كن��د. من اي��ن ادعاي 
وزارت خارجه تركيه را كه مدعي غير علمي بودن 
ادعاهاي ايران بوده است، نمي پذيرم و متهم درجه 

اول خود تركيه است. 
ب�ا گس�ترش پروژه هاي سدس�ازي 
تركيه چه اتفاقي براي ايران خواهد 

افتاد؟
االن كه سد هايشان را روي دجله و فرات احداث 
كرده ان��د، خاورميانه از جمله ايران، س��وريه و 
عراق به اين وضعيت دچار  است. االن هم  در پي 
سدسازي روي رودخانه ارس هستند كه اگر اين 
اتفاق بيفتد ما شمال غرب را از دست مي دهيم و 
در حال حاضر غرب كشور هم در آستانه تخليه 
است و مردم خوزستان و كرمانشاه و استان هاي 
اين منطقه به راس��تي دچار چالش شده اند. از 
طرفي جلسه اي بين كش��ورهاي خاورميانه از 
جمله تركيه برگزار ش��ده و كش��ورهاي مصر، 

عراق و سوريه به سدسازي هاي تركيه اعتراض 
كرده اند و اينكه كشورهاي سوريه، عراق و ايران 
تعداد زيادي مهاجر به سمت تركيه مي فرستند 
و تركيه چاره اي ندارد به جز اينكه براي جبران 
كمبودهاي اكولوژي خودش سد سازي كند. از 
سوي ديگر خود ترك ها اعالم كرده اند ايران به 
واسطه تحريم ها ضعيف شده و بهترين فرصت 
اس��ت كه با تاخت و تاز روي مناب��ع آبي ايران، 
مشكالت خودشان را برطرف كنند. تركيه معتقد 
اس��ت هژموني آينده كش��ورها به جاي اينكه 
روي نفت و گاز تعريف ش��ود، روي آب تعريف 
مي شود و ما بايد اين برگ برنده را داشته باشيم. 
كشورهايي مثل سوريه، عراق و افغانستان اشغال 
شده هس��تند و ايران هم به واس��طه تحريم ها 
ضعيف شده و مي توان با فشار آبي اين كشور را 

دچار چالش كرد. 
چرا ش�ركت هاي اروپاي�ي از اجراي 
پروژه ه�اي سدس�ازي تركي�ه كنار 

كشيده اند؟
يك زماني اروپايي ها در تركيه حضور داشتند، 
ام��ا وقتي ب��ه مش��كالت زيس��ت محيطي و 
چالش هايي كه براي خاورميانه ايجاد مي كند، 
پي بردند، به تركيه تذكر دادند و خودش��ان را 
بيرون كش��يدند. در واق��ع اروپايي ها به دليل 
تبعاتي كه اين مشكالت زيست محيطي براي 
خودشان دارد، كنار كشيدند. در حال حاضر ما 
با پديده اي تحت عنوان مهاجرت يا پناهندگي 
محيط زيستي يا اقليمي مواجهيم و اروپا مي داند 
اگر اين سدس��ازي هاي تركيه ادامه پيدا كند، 
خاورميانه غير قابل سكونت مي شود. مشكالت 
زيست محيطي حد و مرزي نمي شناسد. اروپا 
از اين مس��ئله به خوبي آگاه اس��ت و به خاطر 
همين هم ارتب��اط ش��ركت هايش را با تركيه 
قطع كرده است. حاال بسياري از طرح هاي آبي 
تركيه در حال حاضر توس��ط صهيونيس��ت ها 

اجرايي مي شود. 

صهيونيست ها هم بايد بدانند اگر ايران يا هر كشور 
ديگري متشنج و دچار مشكالت زيست محيطي 
و آبي شود و اين مشكالت ادامه دار باشد و شدت 
بگيرد، براي خودشان هم مشكل ايجاد مي شود. ما 
با پديده پناهندگي محيطي زيستي و كوچ اجباري 

به خاطر مشكالت زيست محيطي مواجهيم. 
م�ا باي�د چ�ه واكنش�ي در براب�ر 
اي�ن سدس�ازي هاي غي�ر اصول�ي 
همس�ايگان مان داشته باش�يم؟ آيا 
امكان پيگيري هاي بين المللي وجود 
دارد و مي توان به نهادهاي بين المللي 

شكايت كرد؟
وزارت امور خارجه طي يكي دو هفته اخير با ورود 
قوه قضائيه به مس��ئله آب هاي مرزي و هش��دار 
به وزارت امور خارج��ه درب��اره حقآبه آب هاي 
مرزي ايران مجوز س��ازمان محيط زيست را هم 
دريافت كرده اند تا وزرايي كه به محيط زيس��ت 
و آب و مناب��ع آن مرتب��ط هس��تند در يكي از 
كشورهاي خاورميانه جلس��ه اي داشته باشند و 
س��ر قضيه حقآبه هاي مرزي به توافق برسند تا 
حق و حقوق ملت ها در اين مسئله رعايت شو د. 
االن قوه قضائيه از اين مس��ئله حمايت مي كند 
و وزارت امور خارجه به تركيه هشدار داده است 
كه اگ��ر حقآبه هاي مردم پرداخت نش��ود، ما به 
س��ازمان هاي بين المللي شكايت مي كنيم. االن 
در وزارت امور خارجه زمينه چيني شده مسئله 
حقآبه ها  از طريق سازمان ملل و ديوان بين المللي 
الهه پيگيري شود و بهتر اس��ت دولت تركيه به 
كارشناسان محيط زيست و مهندسين اروپايي 
مراجعه كنند كه قباًل هشدار داده و با تركيه قطع 

همكاري كرده اند. 
درب�اره منش�أ ريزگرده�اي داخلي 
صحبت هاي متناقضي وج�ود دارد. 
در حالي كه رئيس س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت معتق�د اس�ت اي�ن 
ريزگردها منشأ داخلي دارند، رئيس 

س�ازمان زمين شناس�ي مي گوي�د 
30درصد گرد و غبار منش�أ خارجي 
داشت و 70درصد ديگر منشأ داخلي 
دارد. شما كدام يك از اين دو را تأييد 
مي كنيد يا اين مسئله چه توضيحي 

دارد؟
70 درصد اين گرد و غباري كه در آسمان كشور 
است، منشأ داخلي دارد، ولي وقتي ما مي گوييم 
داخلي يعني مرز جغرافيايي ايران اما ريشه هاي 
اين مس��ئله داخلي نيس��ت؛ البته بخشي از اين 
مس��ئله به مديريت داخلي باز مي گردد و خيلي 
از منابع آبي مرزي ما حقآبه اش از س��وي عراق، 
س��وريه و تركيه قطع شده اس��ت، اما بخشي از 
اين آب هم براي مصرف كشاورزي و شرب مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و طرح ه��اي انتقال آب و 
سدس��ازي هاي داخلي هم به اين مسئله دامن 
زده است، بنابراين ما از يك طرف با تخريب منابع 
آبي در داخل كش��ور مواجهيم و از س��وي ديگر 
حقآبه محيط زيستي ايران از س��مت تركيه در 
درجه اول و در درجه بعدي از سوي عراق، سوريه 
و افغانستان مسدود شده است، اما تركيه مقصر 
اصلي است و بيشتر كانون هاي گرد و غباري كه 
در كشور ايران و در رودخانه هاي مرزي داريم به 

دليل رفتارهاي همسايگان است. 
و كالم پاياني

دولت تركيه بايد بداند پديده ريزگرد بحران آب 
و كم آبي حد و مرز سياسي نمي شناسد و اينكه 
تصور كند اين مسائل در چهار ديواري ايران، عراق 
و سوريه محصور مي ماند، اينگونه نيست. همين 
حاال تركيه با سيل مهاجران از س��وريه، عراق و 
ايران مواجه اس��ت و دولت تركيه مهاجر كمي 
مي پذيرد و اين افراد را به سمت مرز يونان گسيل 
مي كند و از آن طرف اروپا را متشنج مي كند. بر 
اين اساس اروپا هم خودش را از طرح هاي آبي كه 
تركيه در دست اجرا دارد، كنار كشيده است و به 

همين خاطر صهيونيست ها جايگزين شده اند. 

پديده گرد و غبار و ريزگردها كه حاال در ارديبهشت هم امان 
مردم بخش هاي غرب و جنوب كشورمان را بريده نشانه اي از 
يك خرابكاري زيست محيطي در كشورهاي همسايه است كه 
خودش را به اين شكل و شمايل به ايران رسانده است. پروژه هاي 
داپ و گاپ تركيه سدهايي عظيم را روي رودهاي دجله و فرات 
ساخته است كه آبش براي اين همسايه و گرد و غبارش را براي 
ما به ارمغان آورده است. اين ماجرا چند روز پيش اعتراض جدي 
وزارت امور خارجه كشورمان را در پي داشت و وزير امور خارجه 
در مجلس و در پاسخ به نمايندگان از رايزني هاي ديپلماتيك 
و حقوقي ب�راي حل اين ماج�را خبر داد. ح�اال وزارت خارجه 

تركيه در واكنش به ايران درباره گرد و غبار اخير مدعي شده 
ادعاهاي ايران عليه تركيه از پايه هاي علمي برخوردار نيست!

ترك ه�ا معتقدن�د توفان هاي گ�رد و غبار، ناش�ي از صحراي 
آفريق�ا و بيابان ه�اي خاورميان�ه اس�ت. دول�ت تركيه ضمن 
تأكيد بر اينكه در حوزه كش�ورهاي پايين دستي آب به حقوق 
بين الملل احترام مي گذاريم و در اين مس�ير حركت مي كنيم، 
گفته اس�ت: »تركيه آماده هرگونه همكاري منطقي و علمي با 
ايران در اين زمينه اس�ت. « اما آيا ماجراي آثار و تبعات منفي 
سدهاي عظيمي چون آتاتورك و ايسلو بر محيط زيست ايران 
و ديگر همس�ايگان تركيه همچون عراق و سوريه يك ادعاي 

نادرست و غير علمي است؟ محمد رضا محبوب فر، كارشناس 
و پژوهشگر حوزه بحران هاي محيطي و عضو انجمن مخاطرات 
محيطي و توس�عه پايدار ايران در پاس�خ به اين سؤال تركيه 
را متهم ردي�ف اول اين مخاط�رات زيس�ت محيطي مي داند 
و مي گويد حت�ي ش�ركت هاي اروپايي به واس�طه مخاطرات 
زيست محيطي پروژه هاي آبي تركيه حاضر به همكاري با اين 
كش�ور نش�ده اند. حاال صهيونيست ها دارند س�دهاي تركيه 
را مي س�ازند و اگر س�دهاي حوزه آبريز ارس اجرايي ش�ود، 
ش�مال و ش�مال غربي كش�ورمان با تنش آبي ج�دي مواجه 
خواهد شد. آنچه در پي مي آيد، مش�روح اين گفت وگو است. 
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صهيونيست ها مجري پروژه هاي سدسازي تركيه
 در هژموني آب هستند

بحران آب در گفت وگوی »جوان« با پژوهشگر حوزه بحران هاي محيطي و عضو انجمن مخاطرات محيطي و توسعه پايدار

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تشكيل جلسه اي 
با هدف حذف حفظي��ات در درس ها خب��ر داد و گفت: قرار اس��ت با 
بررسي هاي الزم، محتوا و برنامه درسي فعلي مورد بازنگري و بررسي 

مجدد قرار گيرد. 
 شهردار تهران گفت: در ماه هاي آينده فاز سوم بوستان نهج البالغه 
را باالي نيايش آماده مي كنيم و تالش مي كنيم مناطق گردشگري و 

تفرجگاهي مانند كوهسار را در شهر تهران توسعه دهيم. 
 وزير آموزش و پ��رورش گفت: برخي از فعاليت ه��اي غير مرتبط با 
وظايف وزارت آموزش و پ��رورش از جمله درمان و توس��عه فضاهاي 

آموزشي موجب باز ماندن اين وزارت از وظيفه اصلي خود شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آبرساني ۱۰ هزار روستاي كشور
 به همت جهادگران فاطمي 

۱۴ هزار گروه جهادي در رزمايش جهادگران فاطمي 
مشغول خدمت رساني در سراسر كشور هستند

رزمايش ب�زرگ جهادگران فاطمي ش�امل ۱۵3 ه�زار نفر نيروي 
جه�ادي در بي�ش از ۱0 هزار روس�تاي كش�ور فعال شده اس�ت. 
آبرس�اني، س�اخت منزل محرومان، س�اخت مدرس�ه، س�اخت 
خانه بهداش�ت و توس�عه كارگاه هاي كوچك اش�تغالزا بخش�ي 
از فعاليت ه�اي ۱۴ ه�زار گ�روه جه�ادي در اين رزمايش اس�ت. 

به مناسبت سالروز تأسيس سازمان بس��يج سازندگي، در سال جاري 
رزمايش ۱۴ هزار گروه جهادي به مدت ۱0 روز از هفدهم تا بيس��ت و 
هفتم ارديبهشت ماه در سراسر كشور در حال انجام است. اين اقدام با 

عنوان رزمايش بزرگ جهادگران فاطمي نامگذاري شده است. 
 خالقيت هاي جهادگران فاطمي

براي انجام رزمايش جهادگران فاطم��ي ۱۶۵ قرارگاه عملياتي هم در 
سراسر كشور راه اندازي شده است. س��ازمان بسيج سازندگي هم خبر 
از برنامه اين نهاد براي افزايش اين رزمايش در طول س��ال داده است. 
برنامه اصلي رزمايش فاطمي، محور قرار دادن كار عملياتي قرارگاه هاي 

جهادي بوده است. 
در حال حاضر گروه ه��اي جهادي در مناطقي كه مش��كل تنش آبي، 
تأثيرات باقيمانده از زلزله و خرابي پيش آمده است، فعال هستند. سپاه 
و بسيج تمام هم و غم خود را به كار مي برند كه بهره بيشتري از گروه هاي 
جهادي در راستاي برطرف كردن مشكالت و محروميت زدايي ببرند. 
به همين دليل تمرك��ز اصلي نيروهاي داوطلب جه��ادي، فعاليت در 

مناطق محروم است. 
اين گروه هاي جهادي در سراس��ر كش��ور براي ارائه خدمات مختلف 
پزشكي، خدمات مختلف مشاوره حقوقي و كمك هاي مؤمنانه به مدت 

۱0 روز در مناطق محروم در حال فعاليت هستند. 
كارگروه آسيب هاي اجتماعي، پاسخ به شبهات اعتقادي، ارائه خدمات 
روانشناسي و مامايي از بسيج جامع زنان و مشاوره هاي درسي با حضور 
خانواده هاي دانش آموزان از ابتكارات جديد جهادگران فاطمي است. 

ارائه خدم��ات در حوزه هاي دامپزش��كي، ايجاد كلينيك هاي س��يار 
دامپروري، دامپزشكي و همچنين خدمات كش��اورزي چه در بخش 
گلخانه اي و چه به صورت ديمي هم از ديگر خالقيت هاي اين رزمايش 

در مناطق محروم است. 
 ۴0 هزار گروه جهادي در ميدان هستند

جانشين فرمانده كل س��پاه روز پنج ش��نبه با حضور در بين نيروهاي 
جهادي كرج در رزمايش جهادگران فاطمي  اظهار داش��ت: ۴۳ سال 
خبيث��ان عالم در تمام زمينه ها با انقالب اس��المي دش��مني كردند و 
جنگيدند، اما هيچ گاه نتوانستند نتيجه بگيرند، چراكه اين خيل عظيم 
جهادگران و رزمندگان پاي كار بودند و كار كردند و پيروزي را از جبهه 

حق بيرون آوردند و دشمن را مأيوس كردند. 
س��ردارعلي فدوي با بيان اينكه يكي از تبلور هاي اين موضوع بس��يج 
سازندگي است، تصريح كرد: جهادي ها باز هم پاي كار آمدند. نياز بود 
مردان، زنان، دختران و پسراني از جنس بسيج بروند به كمك همنوعان 

خود و حاال هم مثل گذشته با موفقيت اين كار در حال انجام است. 
جانش��ين فرمانده س��پاه بيان كرد: بيش از ۴0 هزار گروه جهادي در 
سراسر كشور وجود دارند كه در اقصي نقاط كشور در تمام رشته هاي 
مختلف فعال هستند. هر موضوعي پيش آيد، اين بسيجيان با اخالص و 

صدق براي حل مشكالت مردم وسط ميدان مي روند. 
سردار فدوي خاطر نشان كرد: خدا را شاكريم كه به همت دولت مردمي 
و مردمي خير، برخي مشكالت با كمك بس��يج سازندگي و گروه هاي 
جهادي در حال برطرف شدن است و با افزايش منابع مالي گروه هاي 

جهادي مي توانند خدمات بيشتري به مردم ارائه دهند. 
 همراهي دولت و مجلس با جهادي ها

وي با بي��ان اينكه يكي از طرح هايي كه گروه هاي جهادي در سراس��ر 
كشور با آن درگير هستند، آبرساني به ۱0 هزار روستا است، بيان كرد: 
پس از ۴۳ سال از انقالب اسالمي پسنديده نيست كه روستايي از آب 
سالم و بهداشتي برخوردار نباشد. در طرح مشتركي كه با وزارت نيرو 
داريم تا پيش از موعد مقرر كه پيش از پايان سال است، تمام ۱0 هزار 

روستا از آب سالم برخوردار خواهند شد. 
س��ردار فدوي در خصوص اجراي طرح هايي در حوزه راه روس��تايي و 
خانه محرومان  تصريح كرد: ضمن اينكه س��پاه از تمام توان خود براي 
رفع مشكالت كشور به خصوص در مناطق محروم و روستايي استفاده 
مي كند. مجلس و دولت نيز همراه اين گروه ها ش��ده تا تمام مشكالت 

كشور رفع شود. 
وي خاطر نشان كرد: در دولت هاي گذش��ته با سياست هاي غلطي با 
فرمول دشمن مي خواستند كه مشكل اقتصادي كشور را حل كنند. در 
حالي كه دشمنان در كشور هاي خودشان با گرفتاري هاي زيادي روبه رو 
هستند كه هزاران و ميليون ها چادر هاي خيابان نشين ها و آواره هايي 
كه از خانه هاي خود به لحاظ همان سياس��ت ها آواره شده اند، نشان از 

اين شكست دارد. 
 خدمات تخصصي، محله محور و دائم الخدمت

رئيس سازمان بسيج سازندگي هم با اشاره به راه اندازي ۱۶۵ قرارگاه 
عملياتي در سراس��ر كش��ور و برنامه اين س��ازمان براي افزايش آنها 
س��ه ويژگي اين خدمات را اينگونه توضيح داد: برنامه اصلي رزمايش 
فاطمي محور قرار دادن كار عملياتي قرارگاه هاي جهادي بوده اس��ت. 
جهادگ��ران در قالب گروه ه��اي جه��ادي تخصص��ي، محله محور و 
دائم الخدمت طي ۱0 روز مشغول خدمت رساني به محرومان هستند. 

س��ردار محمد زهرايي با بيان اينكه جهادگران مصداق بارز السابقون 
الس��ابقون اولئك المقربون هس��تند، عنوان كرد: جهادگران آسماني 
مشابه ش��هداي مدافعان حرم و مدافعان سالمت هستند. مقام معظم 
رهبري دهم مرداد ۱۳۹۸ دستور گسترش كمي و كيفي چند برابري 
گروه هاي جهادي را صادر فرمودند و از آن زم��ان تاكنون، جمعيت و 
خيل لش��كر جهادگران از ۱۱ ه��زار گروه جه��ادي و جمعيت حدود 
۵00هزار نفر به ۴۲ هزار گروه جهادي در اقشار تخصصي رسيده است. 
امروز در موقعيتي قرار داريم كه بايد قدر آن و نعمت هايي را كه شامل 

حال ما شده است، بدانيم. 
گفتني است عرصه فعاليت هاي رزمايش جهادگران فاطمي در ابعاد 
مختلف شامل آبرس��اني، اليروبي قنوات، س��اخت منزل محرومان، 
اقتصاد مقاومتي و توسعه كارگاه هاي كوچك اشتغالزا، مدرسه، خانه 
بهداش��ت، توزيع بسته معيش��تي، خدمات مؤمنانه و خدمت رساني 
محله اي، خدمات بهداش��ت و درمان، دامپزشكي، خدمات آموزشي 
و مهارت آم��وزي، فرهنگي، كش��اورزي، اهداي جهيزي��ه و خدمات 

عمومي است. 

»دوچرخه سواري مرگ آرام اقتصاد جهاني است!« 
سخنان مدير كل بانك Exim كه اقتصاددانان را شوكه كرد. 

»دوچرخه س�وار براي اقتص�اد، فاجعه بار اس�ت. او ماش�ين 
نمي خرد. براي خريد ماشين وام نمي گيرد. پول بيمه نمي پردازد. 
س�وخت نمي خرد. پول پاركين�گ نمي دهد. تصادف ش�ديد 

نمي كند. تعمير و نگهداري دوچرخه هزينه ندارد. 
دوچرخه س�وار اتوبان نياز ندارد. همچنين باش�گاه ورزشي و 

داروهاي الغري؛ اصاًل چاق نمي شود. 
افراد سالم براي اقتصاد فايده ندارند. آنها نه دكتر و بيمارستان 

نياز دارند، نه پولي براي دارو مي پردازند. 
دوچرخه سواران به توليد خالص ملي نخواهند افزود! 

در مقابل، هر رس�توران م�ك دونالد، حداقل 30 ش�غل ايجاد 
مي كند؛ ۱0 متخص�ص قل�ب، ۱0 دندانپزش�ك و ۱0 متخصص 

تغذيه!
اين ارزش فكر كردن ندارد؟ تازه! پياده روي از آن هم بدتر است؛ 

پياده ها دوچرخه هم نمي خرند.«
در پرده كه حرف بزني، صد برابر اثر دارد. . . نه؟!
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8۰ درصد ملزومات پزشكي
 توليد داخل است

ه�زار ش�ركت توليد كنن�ده تجهي�زات پزش�كي مش�غول 
فعالي�ت در كش�ور هس�تند ك�ه ۴0 درص�د اي�ن ش�ركت ها 
كاالهاي�ي به عن�وان محص�والت دانش بني�ان توليد م�ي كنند. 
سيد حس��ين صفوي، رئيس هيئت امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه 
بيماران در خصوص حمايت از كاالها و محص��والت دانش بنيان در حوزه 
تجهيزات پزشكي اظهار داشت: هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه 
بيماران يك نهاد عمومي غير دولتي وابس��ته به وزارت بهداشت است كه 
بحث تأمين اقالم مورد نياز مراكز درماني و دانش��گاه هاي علوم پزشكي را 
انجام مي دهد.  وي با بيان اينكه همواره براي نظام سالمت موضوع كيفيت 
در راستاي خدمت رساني به بيماران بسيار حائز اهميت است، افزود: اين 
كاالها با جان مردم سروكار دارد و تشخيص بيماري ها و درمان بيماران با 
اين ملزومات انجام و استانداردها، ويژگي ها و كنترل هاي سختگيرانه تري 
براي كيفيت آنها صورت مي گيرد.  مهندس صفوي يادآور شد: كشورمان از 
سال هاي گذشته در حوزه تجهيزات پزشكي توانسته موفقيت هاي بزرگي را 
براي بومي سازي دانش فني بسياري از محصوالت پزشكي و High Tech )با 
تكنولوژي باال( به دست آورد و كاالهايي را كه تكنولوژي بااليي دارند موفق 
شده ايم در داخل كشور توليد كنيم.  وي با اشاره به اينكه حدود هزار شركت 
توليد كننده تجهيزات پزشكي فعال در كشور داريم، افزود: حدود ۳0 تا ۴0 
درصد اين شركت ها كاالهايي دارند كه به عنوان محصوالت دانش بنيان ثبت 
شده است. توسعه اين محصوالت در سنوات گذشته خوب بوده كه نشان از 
استقبال و حمايت خوب در حوزه درمان وزارت بهداشت و ساير ارگان هاي 
ذي ربط دارد.  وي گفت: هيئت امناي صرفه جويي ارزي از سال هاي گذشته 
براي حمايت از توليدات داخل كش��ور ورود ك��رده و خريد هاي تضميني 
از محصوالت دانش بنيان را قبل از اينكه وارد بازار ش��وند، انجام داده و در 
خصوص برخي از كاالها نيز اقدام به پيش خريد آنها كرده است و تعدادي 
را نيز از زماني كه تأييديه دريافت كرده اند، به صورت تضميني خريداري 
كرده است.  صفوي عنوان كرد: در سال گذش��ته حدود ۱۴ محصول را به 
معاونت علمي رياست جمهوري معرفي كرديم و پس از تأييد اين نهاد به 
عنوان خريد بار اول انجام داديم. در مجموع بيش از ۸0 درصد محصوالتي كه 
توسط هيئت امناي صرفه جويي ارزي خريداري و بين مراكز درماني توزيع 
مي  شود از توليدات داخل كشور است و در سال ۱۴00 به طور متوسط فقط 

70 درصد محصوالت از شركت هاي دانش بنيان تأمين شده است. 

ساالنه ۱7 هزار كشته و 44 هزار
معلول دائمي در حوادث ترافيكي

كش�ته  ه�زار   ۱7 از  بي�ش  س�االنه  ترافيك�ي،  ح�وادث 
و بي�ش از ۴۴ ه�زار معل�ول دائم�ي برج�اي مي گ�ذارد. 
رئيس گروه آموزشي و مركز تحقيقات سالمت درحوادث و باليا دانشگاه علوم 
توانبخشي و سالمت اجتماعي اعالم كرد: حوادث ترافيكي، ساالنه بيش از 
۱7 هزار كشته و بيش از ۴۴ هزار معلول دائمي برجاي مي گذارد و متأسفانه 
در كنار آن، ۵۳ مخاطره در ايران شناسايي شده است كه ۱۳ مخاطره اولويت 
دارند و همه اين حوادث س��بب بيش از 7۵0 هزار مراجعه در سال به نظام 
سالمت مي شود.  حميدرضا خانكه افزود: اين در حالي است كه ساالنه عددي 
حدود ۱0 تا ۱۵ درصد توليد ناخالص ملي كشورمان فقط براي حوادث هزينه 
مي شود كه حجم زيادي از آن به حوادث ترافيكي اختصاص دارد.  وي تصريح 
كرد: همواره نظام سالمت، بار ناشي از حوادث را تحمل مي كند، در حالي كه 
سازمان هاي متعددي در تأمين ايمني و امنيت بايد مداخله و مديريت جامع 
خطر حوادث و باليا را تأمين كنند، اما بار اصلي بر دوش نظام سالمت است. 
خانكه تأكيد كرد: نظام سالمت بايد در مقابل حوادث و باليا، تاب آور و آماده 
باش��د و به همين علت، طبق قانون دائمي مديريت بحران كشور كه سال 
۱۳۹۸ تدوين شده، نظام سالمت بايد سند متناظري براي آمادگي، پاسخ، 
بازيابي و در نهايت پيشگيري تدوين كند.  وي افزود: بايد اين اسناد به زودي 
تدوين و ارائه شوند و يكي از مهم ترين اركان اين سند مي تواند تاب آور كردن 
بيمارستان ها به عنوان محور اصلي تأمين خدمات سالمتي باشد.  وي گفت: 
الزم است كه به منظور تأمين شعار عدالت در وهله اول، به توسعه خدمات 
بيمارستاني در سطح كشور و توسعه خدمات پيشگيري، تأمين خدمات 
توانبخش��ي و افزايش ايمني در س��طوح مختلف خصوصاً در حمل و نقل 
عمومي اهتمام داشته باشيم، چراكه هم اكنون به ازاي هر هزار نفر، فقط ۱/۶ 
تخت در كشور داريم و بيمارستان هاي ما اكثراً توزيع نامتقارن و ناعادالنه اي 
دارند و از طرفي  داراي عمر بس��يار بااليي هس��تند.  خانكه افزود: در حال 
حاضر، متأسفانه باالي ۹0 درصد حمل و نقل در كشور ما، جاده محور است؛ 
در صورتي كه اين عدد در دنيا، كمتر از ۵0 درصد است و بيشتر حمل و نقل 
عمومي در ديگر كشورها، ريل محور است. بنابراين  بايد اين زيرساخت ها 
فراهم شود تا سالمت و ايمني مردم تأمين شود و بتوانيم جامعه اي پربار با 

توسعه پايدار داشته باشيم.  دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي ايران 
در واكنش به كش�ف دهها گور دسته جمعي 
در م�دارس بوميان امري�كا گفت: ب�ا وجود 
نقض گس�ترده حقوق بش�ر، اياالت متحده 
امري�كا به خ�ودش همچنان اج�ازه مي دهد 
ديگران را درباره حقوق بش�ر نصيحت كند!

كاظم غريب آبادي، دبير ستاد حقوق بشر دستگاه 
قضا روز گذش��ته در حس��اب كارب��ري خود در 
توييتر نوشت: »كودكان بومي امريكايي بينوا از 
خانواده هاي خود جدا شدند، نگذاشتند به زبان 
مادري شان حرف بزنند، مورد سوء استفاده قرار 
گرفتند، به آنها تجاوز شد و در نهايت در گورهاي 
دس��ته جمعي مدفون ش��دند، اما اياالت متحده 
امريكا به خودش همچنان اجازه مي دهد ديگران 

را درباره حقوق بشر نصيحت كند!«
اخيراً نتايج تحقيقات دولت امريكا نشان داده كه 
بس��ياري از كودكان بومي در مدارس اين كشور 
قرباني سياست هاي فدرالي شدند؛ سياست هايي 
كه قصد نابودي هويت و فرهن��گ اين كودكان 

بومي را داشت. 
آنطور ك��ه خبرگ��زاري رويترز گ��زارش داده، 
تحقيقات دولت امريكا پرده از تاريخچه س��ياه 
مدارس شبانه روزي بوميان در اين كشور برداشت 

و به كشف چندين گور دسته جمعي انجاميد. 
»دب هالند« وزير كش��ور امريكا به تازگي اعالم 
كرد كه تحقيقات دولتي در مورد گذشته تاريك 
م��دارس ش��بانه روزي بوميان منجر به كش��ف 
گورهاي دس��ته جمعي عالمت گذاري ش��ده يا 

فاقد عالم��ت در محل ۵۳ م��ورد از اين مدارس 
شده اس��ت.  هالند در زمان ارائه گزارش خود در 
مجلس نماين��دگان با ص��داي بغض آلود گفت: 
سياست هاي فدرالي كه تالش كردند هويت، زبان 
و فرهنگ بومي را از بين ببرند، همچنان در درد 
و رنجي كه جوامع قبيله اي با آن روبه رو هستند، 
نمود مي يابد. ما بايد آسيب هاي ناگفته گذشته 

را شفاف كنيم. 
تا روز چهارشنبه، دولت امريكا هيچ گونه گزارش 
درس��تي از ميراث م��دارس بوميان خ��ود ارائه 
نكرده بود؛ مدارسي كه از حربه آموزش براي تغيير 
فرهنگ بوميان استفاده كرده  تا بتوانند سرزمين 
بوميان را به تصرف خود درآورند و بوميان مجبور 

بودند فرزندان خود را به مدارس بفرستند. 

گفتني است به منظور جمع آوري اين گزارش، 
سوابق ۴0۸ مدرس��ه اي را كه از سال ۱۸۱۹ تا 
۱۹۶۹ بودجه فدرال دريافت كرده و ۸۹ مدرسه 
ديگر را كه از دولت پولي دريافت نكرده اند، مورد 
بررس��ي قرار گرفت. به گفته فعاالن و محققان، 
بس��ياري از كودكان در اين مدارس مورد آزار و 
اذيت قرار می گرفتند و از دهها ه��زار نفر از آنها 

هيچ گاه خبري نشد. 
در اي��ن گ��زارش ي��ادآور مي ش��ود ك��ه 
»سوءاس��تفاده هاي شديد جس��مي، جنسي و 
عاطفي« در اين مدارس صورت گرفته و به خوبي 
مستند شده است و تا كنون بيش از ۵00 كودك 
كه در اين مدارس جان خود را از دست داده اند، 

ثبت شده است. 

علیرضا سزاوار

دفن دسته جمعي حقوق بشر در امريكا
  ویژه


