
با شمارش معكوس براي آبگيري سد چمشير 
هش�دارها درب�اره تبع�ات اي�ن كار جدي تر 
مي ش�ود. اين س�د خاطرات تلخ سد گتوند و 
تپه هاي نمكي زير مخزن اين س�د و افزايش 
20 درص�دي ش�وري جلگه خوزس�تان را در 
ذهن فعاالن محيط زيس�ت زنده كرده است. 
در عين حال چمشير با گتوند يک فرق بزرگ 
دارد؛ عالوه بر اليه های عظيم نمكی در عمق 
كمتر از 100متر زير مخزن س�د چمش�ير كه 
آبگيری اين سد را به يک فاجعه محيط زيستی 
تبدي�ل می كند،11حلقه چاه نف�ت هم در زير 
مخزن اين س�د جا خوش كرده است كه برای 
آبگيری سد بايد اين چاه ها برای هميشه كور 
و خاموش شوند و از تمام هزينه ها و ثروتی كه 
اين 11حلقه چ�اه حاوی طالی س�ياه برايمان 
فراهم می كند،چش�م بپوش�يم. با تم�ام اين 
اوصاف وزارت نيرو همچنان مصمم است اين 
پروژه را به ثمر برساند و با آبگيري چمشير، اين 
سد را افتتاح كند، اما صف مخالفان آبگيري اين 
سد طويل تر و استدالل هايشان براي مخالفت 
با آبگيري چمشير مستندتر و مستدل تر است. 
مجلس،  وزارت نفت و س�ازمان محيط زيست 
و كارشناس�ان و دانش�گاهيان همه در برابر 
آبگيري اين س�د صف آرايي كرده اند  تا جايي 
كه عل�ي س�الجقه، رئيس س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت در س�فر خود به كهگيلويه و 
بويراحمد در جم�ع خبرنگاران در پاس�خ به  
نگراني ها پيرامون سد چمشير گفت: »در استان 
كهگيلويه و بويراحمد حساس ترين سازندهاي 
زمين شناس�ي را به خص�وص از جنبه امالح 
داريم  و هيچ وقت اج�ازه نمي دهيم كه گتوند 
ديگري تكرار شود. « محمد درويش، كارشناس 
و فعال محيط زيست اما روايت هاي دقيق تري 
از سد چمشير و چالش هاي سد گتوند دارد و به 
نقل از سازمان حفاظت محيط زيست، آبگيري 
اين سد را فاجعه اي محيط زيس�تي مي داند. 
آنچه در پي مي آيد اصل گفت وگوي ماس�ت. 

آقاي درويش! هش�دارهاي متعددي 
از س�وي كارشناس�ان درباره تبعات 
آبگيري سد چمشير شنيده مي شود 
و حت�ي رئي�س س�ازمان حفاظ�ت 
محيط زيس�ت هم تأكيد كرده  است 
نمي خواهد گتوند ديگري تكرار شود! 
چالش هاي اين سد چيست و آبگيري 
آن چه تبعات زيست محيطي به همراه 

خواهد داشت؟
در گزارش زمين شناسي سد كه در سال 1391 
منتشر شده، صراحتاً قيد شده 70 درصد از جايي 
كه مخزن سد در آن قرار گرفته در معرض تأثير 
گرفتن از تش��كيالت زمين شناسي گچساران 
است. همان تشكيالت معروفي كه سد گتوند هم 
در همان منطقه بود. اين تشكيالت زمين شناسي 
به شدت نسبت به انحالل نمك حساس است و 
مي تواند مشكل مش��ابهي را با سد گتوند ايجاد 
كند، ام��ا در مطالعات بعدي هيچ اش��اره اي به 
اين مسئله نش��د و به نظر مي رسد اين قسمت 
از مطالعات به عمد حذف و موجب شد تا پروژه 
ساخت سد در 1393دولت اول حسن روحاني 
آغاز شود. با افزايش اعتراض ها، سازمان پيمانكار 
گزارش��ي را به دانش��گاه تهران داد و گروهي به 
رهبري آقاي دكتر منتظري از دانش��گاه تهران 
در س��ال 1398 و در دوره دوم دول��ت روحاني 
پژوهش هايي را انجام دادند كه نش��ان مي دهد 
اگر اين سد آبگيري شود مي تواند ساالنه 500 
هزار تن نمك وارد مخزن سد كند كه اين ميزان 
بسيار زياد است. به خصوص اينكه رودخانه زهره 

همين حاال هم رودخانه اي لب شور است كه پي 
سي آن باالي 2هزار اس��ت و اگر همين حاال به 
پايين دست تنگه چمشير و جايي كه سد احداث 
ش��ده برويد و دبي برخي از چشمه ها را بررسي 
كنيد، مي بينيد كه ش��وري اين چش��مه ها 35 
برابر بيش��تر از رودخانه زهره است و تا 70 هزار 
گزارش شده است؛ يعني در واقع دو برابر شوري 
درياي آزاد. اين وضعيتي اس��ت كه همين االن 
در آب هاي منطقه وج��ود دارد. در اين گزارش 
آمده كه مخزن ش��ور اين س��د كه 2/3 ميليارد 
متر مكعب حج��م دارد و پنجمين س��د بزرگ 
كشور است، مي تواند روي منابع آبي سطحي و 
زيرزميني در پايين دست سد اثر بگذارد و شوري 
آن را افزايش دهد. عالوه بر اين وزارت نفت هم 
گزارشي منتشر كرده كه طبق آن 11 چاه نفت 
در مخزن سد قرار دارد كه بايد براي هميشه بسته 
ش��وند! در اين گزارش در عين حال تأكيد شده 
كه حتي اگر اين چاه هاي نفت بسته و قفل هم 
بشوند، احتمال دارد مواد شيميايي نفتي و نمك 

باز هم وارد مخزن سد شود. 
 خب با اي�ن تفاس�ير ك�ه در صورت 
آبگي�ري عالوه ب�ر ش�وري احتمال 
آلودگي نفتي آب در مخزن س�د هم 
وجود دارد! مگر قرار نيس�ت آب اين 
سد براي تأمين آب شرب مردم منطقه 

مورد استفاده قرار گيرد؟
دقيقاً؛ قرار اس��ت اين س��د مش��كل آب شرب 
مردم خوزستان و بوش��هر را حل كند و 40 هزار 
هكتار به وسعت اراضي كشاورزي منطقه اضافه 
كند، ام��ا عماًل با چنين وضعيت��ي امكان چنين 

بهره برداري هايي از اين سد بسيار كم مي شود. 
منطقه گچس��اران دومين مخ��زن نفتي بزرگ 
جهان است و براي س��اخت هر كدام از چاه هاي 
نفت اين منطقه 2/5 ميليارد دالر هزينه شده است 
و ظاهراً بين 7 ت��ا 11 ميلي��ارد دالر ارزش نفت 
چاه هايي اس��ت كه در صورت آبگيري اين س��د 
بايد بسته شود! تمام اينها در حالي است كه تمام 
هزينه اي كه طرف چيني به ما داده تا اين سد را 
بسازد، 235 ميليون يورور بوده است؛ يعني خيلي 
راحت با ارزش نف��ت اين چاه ه��ا مي توانند اين 

خسارت را جبران كنند. 
  ظاهراً در ح�ال حاضر فق�ط وزارت 
نيرو ب�راي آب گيري اين س�د اصرار 
دارد، چراكه س�ازمان محيط زيست 
و همين ط�ور وزارت نفت به واس�طه 
تبع�ات و هزينه ه�اي آبگيري س�د 
چمشير، با اين كار مخالفند. شما دليل 

اصرار وزارت نيرو را چه مي دانيد؟ 
حرف وزارت نيرو اين است كه ما به طرف چيني 
تعهد داده ايم و بايد بازپرداخت بدهي هايمان را 

شروع كنيم. به همين خاطر مجبوريم آبگيري سد 
را آغاز كنيم، اما اي��ن مي تواند تبعات خيلي زياد 
زيست محيطي و حتي اقتصادي داشته باشد. آقاي 
دكتر ساماني رئيس امور آب مركز پژوهش هاي 
مجلس هم دو ايراد جدي نسبت به اين سد گرفته 
و آن را به كميس��يون اصل 90 مجل��س انتقال 
داده اند و از آنها خواس��ته اند فعاًل دستور بدهند 

آبگيري اين سد متوقف شود. 
  دو ايراد مركز پژوهش ها به آبگيري 

سد چمشير چيست؟
نخست اينكه طول دوره آماري كه اينها بررسي 
كرده اند مربوط به 12 سال قبل است، در حالي كه 
طي سال هاي اخير ميانگين آماري بارش ها خيلي 
پايين آمده و ميانگين دما افزايش پيدا كرده است. 
در نتيجه ممكن اس��ت ادعاهايي كه درباره آورد 
رودخانه اي كه مي ش��ود 40 هزار هكتار اراضي 
كشاورزي را زير كشت برد، توليد برق را اضافه كرد 
و مي شود مشكل آب شرب بوشهر و خوزستان را 
تأمين كرد، همه در صورت به  روز رس��اني آمارها 
زير سؤال برود. نكته دوم هم اينكه كارفرما هنوز 
مشخص نكرده، گسل زمين شناسي كه در منطقه 
هست تا كجاي مخزن سد ادامه دارد  كه اين هم 
مي تواند خيلي خطرناك باشد. در گزارش ديگري 
كه دانش��گاه ايالم و دكت��ر رحيم خاني روي آن 
كار كرده، نشان مي دهد اليه هاي نمكي كه اين 
سد روي آن قرار دارد، در عمق كمتر از 100 متر 
است و اين مي تواند فوق العاده خطرناك باشد. در 
اليه برداري از منطق��ه ديده اند عمق نمك هايي 
كه در ژرفاي كمتر از 100 مت��ر قرار دارد، بيش 
از شش متر اس��ت كه اين مي تواند ابعاد خطر را 
افزايش دهد. عالوه بر اين مخزن س��د در جايي 
است كه ما يك رويشگاه فوق العاده از درخت پده، 
گز و كنار و همچنين انواع و اقس��ام ني را داريم. 
با آبگيري چمش��ير در منطقه اي ك��ه دماي هوا 
باالي 50 درجه مي شود، ممكن است يك جنگل 
2هزارو500 هكتاري از اين سد متأثر شود و بخش 
بزرگي از درختان آن غرق شود و زير آب برود. اينها 
همه چالش هايي است كه تا وقتي شفاف به آنها 
پاسخ داده نشود، ما خواهان اين هستيم آبگيري 

سد به تعويق بيفتد. 
  گويا رئيس س�ازمان محيط زيس�ت 
هم ظاهراً از جمل�ه مخالفان آبگيري 
اين سد است. شما مطلع هستيد چه 
اقداماتي براي مقابله با اين كار صورت 

گرفته است؟
من مطلعم كميسيون اصل 90 هم در تالش است 
آبگيري را به تعويق بيندازد. آقاي سالجقه، رئيس 
س��ازمان محيط زيس��ت هم به همين منظور به 
منطقه رفته است، اما گويا معاون وزير نيرو هم به 
منطقه رفته و گفته است تحت هر شرايطي شده، 

دي ماه ما آبگيري سد چمشير را آغاز مي كنيم. 
من اميدوارم در اين كشمش اداري حقيقت ذبح 
نش��ود و ما دوباره ش��اهد يك فاجعه بدتر از سد 

گتوند نباشيم. 
  به آس�يب هاي زيس�ت محيطي كه 
مي تواند با آبگيري س�د چمشير رخ 
بدهد، اش�اره داش�تيد. س�ؤال من 
درباره تبعات سد گتوند است و اينكه 
آبگيري اين س�د چه مضرات�ي را به 
محيط زيست منطقه وارد كرد كه حاال 
ما نگرانيم ب�ا آبگيري چمش�ير اين 
تبعات و حت�ي آس�يب هايي بدتر از 
آن دامنگير محيط زيس�ت كش�ور و 

منطقه نشود؟
مهم ترين تبعات سد گتوند كه مركز بررسي هاي 
اس��تراتژيك نهاد رياس��ت جمهوري ه��م آن را 
تأييد كرده، اين اس��ت كه 20 درصد بر ش��وري 
جلگه خوزس��تان اضافه كرد. جلگه خوزس��تان 
راهبردي تري��ن و مهم ترين منب��ع توليد غذا در 
ايران و تقريباً يك س��وم منبع غذاي ايرانيان را 

جلگه خوزستان تأمين مي كند. 
  چه محصوالتي در جلگه خوزستان 

كشت مي شود؟
جلگه خوزستان به طور عمده كشت نيشكر، گندم 
و برنج محصوالت استراتژيكي است كه در جلگه 
خوزستان كاشته مي شود. عالوه بر اين ما شاهد 
نابودي بخش قابل توجه��ي از اراضي حاصلخيز 
اطراف س��د گتوند بوديم كه اين اراضي به عمق 
چند ده متر براي س��اختن يك پتوي رسي دور 
تشكيالت گچساران در مخزن سد كشيده و باعث 
شود نمك در مخزن سد حل نشود و اين كار در 
دولت دهم 800 ميليارد تومان هزينه برد، اما اين 
پتوي رسي يك هفته هم دوام نياورد و عماًل آن 

فاجعه به بار آمد. 
 در سد چمش�ير به دليل قرار گرفتن 
11 چاه نفت احتم�االً وضعيت بدتري 
را شاهد خواهيم بود، چراكه احتمال 
ورود نفت ب�ه آب و آلودگي نفتي آن 

هم وجود دارد؛ اينطور نيست؟
بله، ممكن است آب آلوده هم بشود. از سوي ديگر 
خود اين چاه هاي نفت براي كشور ثروت مي آورند. 
در چنين شرايطي چرا بايد اين چاه ها كور شوند؟ 
به همين خاطر وزارت نفت هم چند ميليارد دالر 

ادعاي خسارت كرده است. 
  اش�اره داش�تيد كه با آبگيري س�د 
گتون�د ش�وري جلگ�ه خوزس�تان 
20 درص�د افزايش داشته اس�ت. آيا 
اي�ن ش�وري روي كيفي�ت و كميت 
محصوالت كش�اورزي اين جلگه هم 

اثر گذاشته است؟
بله، تأثير زيادي داشته و ناگزير شدند كود بيشتري 
مصرف كنند و مصرف كود بيشتر روي سالمت 
محصوالت كشاورزي تأثير منفي گذاشته است. 

  آيا قبل از ساخت سد مطالعات الزم 
روي آن انجام نگرف�ت كه حاال با اين 
همه هزينه در صورت آبگيري با اين 

حجم از چالش ها مواجهيم ؟
مطالعات زمين شناسي اين س��د مربوط به سال 
91 است، ولي متأس��فانه اين مطالعات رسانه اي 
نشده است و در كنار كارشناس��ان بي طرف قرار 
نمي گيرد. بعدها اين اطالعات به صورت قطره اي 
به رسانه ها،  فعاالن محيط زيس��ت و دانشگاه ها 
ارائه مي ش��ود و ت��ازه ما مي فهميم چ��ه اتفاقي 
افتاده است. كميسيون اصل 90 مجلس و سازمان 
محيط زيس��ت پيگير ماجراي اين سد هستند و 
سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي از فاجعه 

آبگيري سد چمشير صحبت كرده است. 
  يک سؤالي كه در اين بين وجود دارد، 
اين است كه بسياري از سد سازي ها با 
هدف تأمين آب شرب انجام مي گيرد 
و در حال حاضر در منطقه خوزستان 
هم ما با مش�كل آب شرب مواجهيم. 
اگر بنا باشد اين س�د آبگيري نشود، 
پيشنهاد شما براي تأمين آب شرب 
منطقه چيس�ت ت�ا اي�ن فاجعه هاي 
محيط زيس�تي را با سد س�ازي غلط 

نداشته باشيم؟
اول اينكه قرار اس��ت بخش كوچك��ي از آب اين 
سد براي تأمين آب شرب منطقه ديلم و بوشهر 
و خوزستان استفاده ش��ود و از سوي ديگر ما در 
منطقه اي از كمبود آب شرب صحبت مي كنيم كه 
بيشترين تعداد رودخانه هاي آب شيرين كشور 
را در خود ج��اي داده و 30 درص��د كل آب هاي 
س��طحي ايران در اين منطقه است. كل نياز آب 
شرب مردم خوزس��تان و بوشهر به 600 ميليون 
متر مكعب در س��ال نمي رس��د، در حالي كه ما 
در اين منطقه 14 ميليون متر مكعب آب داريم 
و مشكلي براي تأمين آب ش��رب منطقه وجود 
ندارد.  مشكل آب در اين منطقه به دليل فروش 
آب شرب است و با ايجاد كمبود مجازي آب شرب 
تالش مي ش��ود مجوزي براي سد سازي بيشتر، 
 پروژه هاي انتق��ال آب و افزايش دس��تگاه هاي 

آب شيرين كن است. 
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با آبگيري سد چمشير ساالنه 500 هزار تن نمک وارد مخزن سد مي شود، عالوه بر اين 11 چاه نفت در مخزن سد قرار دارد 
كه حتي اگر اين چاه هاي نفت بسته و قفل هم بشوند، احتمال دارد مواد شيميايي نفتي و نمک باز هم وارد مخزن سد شود

واكاوی آبگيری سد چمشير در گفت وگوي »جوان«  با كارشناس و فعال محيط زيست

 دادستان تهران با بيان اينكه در پي دستور رئيس قوه قضائيه 46 زنداني 
كه شرايط ارفاق قانوني را داشتند، آزاد شدند، خاطر نشان كرد: در بين 

افراد آزاد شده شماري از اغتشاشگران وقايع اخير هم حضور دارند. 
 وزير آموزش و پ��رورش از رايزني براي اس��تخدام حداقل 10هزار 

خدمتگزار و سرايدار در آموزش و پرورش خبر داد. 
 رئيس سازمان بسيج سازندگي كش��ور گفت: بيش از 3هزارو500 
گروه جهادي در كش��ور براي ساخت مس��كن مددجويان با همكاري 

كميته امداد امام خميني)ره( تالش مي كنند. 
  وزير كشور گفت: اردوگاه هاي خاصي براي زندانيان معتادي كه در 

زندان حضور دارند، تشكيل مي شود. 
 رئيس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي با ارائه گزارشي 
از ميزان دما و بارش از ابتداي پاييز تاكنون با بيان اينكه زمستان سردي 
نخواهيم داشت، اظهار كرد: با تداوم كم بارشي در ماه هاي پيش رو با مشكل 

تأمين آب براي بخش هاي جنوبي رشته كوه البرز مواجه خواهيم شد. 
 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد: دستگاه هاي متولي 
اجراي قانون هواي پاك نياز به ح��دود 180 هزار ميليارد تومان براي 

اجراي برنامه هاي مرتبط با هواي پاك را برآورد كرده اند. 
 ضوابط برگ��زاري امتحانات نهايي، ايجاد س��ابقه تحصيلي و ترميم 
نمرات دروس نهايي ش��اخه هاي تحصيلي در دي ماه 1401 از سوي 

رئيس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزش و پرورش اعالم شد. 
 مدير كل مديريت بحران استان تهران از افزايش غلظت آالينده ها 
در مناطق مركزي، جنوبي و غربي اس��تان خب��ر داد و گفت: مردم 
اس��تان تهران تا چهارش��نبه 9 آذر از ت��ردد غيرضروري در ش��هر 

خودداري كنند. 
 معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با اش��اره به تالش 
شهرداري براي خريد 300 اتوبوس سه كابين براي پايتخت  گفت: براي 
خريد واگن ناوگان مترو پايتخت با كشورهاي روسيه و چين نيز وارد 

مذاكره شديم و تالش مي كنيم كمبود واگن برطرف شود. 

۹۵درصدنسخهپزشكان
الكترونيکشد

 ۹5 درصد نس�خ پزشكان به ش�كل الكترونيک تجويز مي شود و 
اطالعات مورد نياز در خصوص نسخ پزشكان، دارو  و پاراكلينيک 
به ش�كل مكانيزه و از طريق يک نرم افزار واس�ط در اختيار بيمه 
مركزي ايران و تمامي ش�ركت هاي بيمه تكميلي ق�رار مي گيرد. 
سليمه رحيمي مقدم، رئيس اداره پزشكان، دارو و پاراكلينيك اداره كل 
درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي درباره همكاري پزشكان 
و مراكز درماني با طرح نسخه نويس��ي الكترونيك اظهار كرد: با شروع 
طرح نسخه نويسي الكترونيك، كالس هاي متعدد آموزشي جهت نحوه 
ثبت نام و ورود پزش��كان به سامانه نس��خه الكترونيك سازمان تأمين 

اجتماعي و چگونگي نسخه نويسي الكترونيك برگزار شد. 
وي افزود: پزشكان به تدريج نسبت به تهيه سخت افزار و نسخه نويسي 
الكترونيك اق��دام كردند به گونه اي كه در ح��ال حاضر مي توان گفت 
تقريباً تمامي پزشكان مجهز به سخت افزار و نرم افزار مورد نياز جهت 

نسخه نويسي الكترونيك شده اند. 
رئيس اداره پزشكان، دارو و پاراكلينيك اداره كل درمان غيرمستقيم 
س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه با توجه به اينكه درحال حاضر 
بر اساس آخرين آمار دريافتي از س��امانه هاي مكانيزه سازمان تأمين 
اجتماعي بيش از 95 درصد نسخ پزشكان به شكل الكترونيك تجويز 
مي شود، گفت: اين امر نشان از همكاري بسيار خوب پزشكان در اجراي 

سراسري طرح نسخه الكترونيك است. 
رحيمي مقدم درباره اتصال نسخ الكترونيك با بيمه هاي تكميلي اظهار 
كرد: پس از اجراي طرح كشوري نس��خه الكترونيك، جهت رفاه حال 
بيمه شدگان و عدم نياز آنان به ارائه نسخه كاغذي جهت دريافت هزينه 
از بيمه هاي تكميلي، اطالعات مورد نياز در خصوص نسخ پزشكان، دارو 
و پاراكلينيك به شكل مكانيزه و از طريق نرم افزار واسط API در اختيار 

بيمه مركزي ايران و تمامي شركت هاي بيمه تكميلي قرار گرفت. 
وي ادامه داد: چنانچه بيمه هاي تكميل��ي از طريق نرم افزارهاي خود 
كه قابليت اتصال به نرم افزارهاي واسط طراحي شده را داشته باشند، 
به سازمان تأمين اجتماعي متصل ش��وند مي توانند نسخ تجويز شده، 
داروها و خدم��ات ارائه ش��ده را مالحظه و جه��ت بازپرداخت هزينه 

بيماران اقدام كنند. 

حسین سروقامت 300اتوبوس3كابيندرراهتهران
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از تالش شهرداري 
براي خري�د 300 اتوبوس س�ه كابي�ن ب�راي پايتخت خب�ر داد. 
جالل بهرامي، مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با حضور 
در صحن علني شوراي ش��هر تهران با ارائه گزارشي در مورد نحوه تأمين 
اتوبوس هاي پايتخت گفت: 2هزارو100 دستگاه اتوبوس بخش خصوصي 
بايد تا پايان سال اورهال شوند و تعهد وزارت كشور نيز تأمين 2هزار دستگاه 
اتوبوس است.  وي با بيان اينكه وزارت كشور اعالم كرده بود كه توان تأمين 
300 دستگاه اتوبوس سه كابين را دارد كه با فرمول تأمين مالي مشترك 
وزارت كشور و شهرداري خريداري شود، تصريح كرد: ما عين 300 دستگاه 
را براي شهر تهران تأمين مي كنيم كه كارهاي بانكي در حال انجام است. 
نكته قابل توجه اين است كه هر دستگاه اتوبوس سه كابين ظرفيتش معادل 

سه دستگاه اتوبوس تك كابين است. 
معاون شهردار تهران با بيان اينكه وزارت كشور زمينه توليد را فراهم مي كند 
و بايد بگويم كه برخي از خطوط اتوبوس توليد داخلي بين چهار تا شش ماه 
بعد از پيش پرداخت بايد قطعات و نيروي انساني شان را تكميل كنند، افزود: 
اينكه 500 دستگاه اورهال ش��ود يا نشود تأثيري در حمل و نقل عمومي 
ندارد. هر چند كه من اطالعات اين اتوبوس ها را با پالك و ش��رايطش در 
گزارش شورا ارائه مي كنم، اما موضوع اصلي اين است كه ناوگان ما فرسوده 

است و اين عقب ماندگي با 500 دستگاه جبران نمي شود. 
وي با بيان اينكه برخي شركت ها حتي توان ساخت يك اتوبوس را ندارند، 
گفت: مكاتبه اي با 15 توليد كننده داشته و اعالم كرده ايم كه در يك بازه 
36 ماهه چقدر ظرفيت تحويل دارند. نكته قابل توجه اين است كه اكثر اين 
توليد كنندگان حتي سايپا ظرفيت توليدي اش صفر بوده است. اين نشان 
مي دهد كه توليد كنندگان ما تازه مي خواهند خط توليد خود را راه اندازي 
كنند.  بهرامي با بيان اينكه از سال 1400 تا 1408 افق 10 هزار اتوبوس 
پيش بيني شده است، تصريح كرد: نزديك ترين راه تأمين اتوبوس واردات 
است. ما با وزارت اقتصاد، مجلس و دولت رايزني كرديم و رئيس جمهور نيز 
دستورش را صادر كرده است كه مقدمات واردات 2هزار دستگاه اتوبوس 
انجام شود، اما هنوز وزارت صمت دستورالعمل اجرايي آن را صادر نكرده و 
اين در حالي  است كه كشورهاي خارجي و همسايه مي توانند در كوتاه ترين 

زمان اين اتوبوس ها را تأمين كنند. 
وي با بيان اينكه ما با پنج خودروساز با اولويت خريد هزارو500 دستگاه 
اتوبوس گازوئيلي و هزارو500 دستگاه اتوبوس برقي و گازي وارد مذاكره 
شديم و در حال توافق هستيم كه 25 درصد موارد به صورت غير نقد تأمين 
شود،  گفت: بازپرداخت به صورت هشت ساله است تا فشار مالي بر دوش 
شهرداري نباشد. آمارهايي كه در مورد اتوبوسراني بيان مي شود مربوط به 
اتوبوس هاي بخش خصوصي است كه 10 سال تعهد كار دارند و بعد از آن 
عمالً مالكيت شان به همان شركت خصوصي انتقال داده مي شود و در حال 
حاضر عمر مفيد اين اتوبوس ها به بيش از 15 سال رسيده و عمالً اجازه آنها 
دست ما نيست و هر لحظه كه بخواهند مي توانند خدمات ارائه نكنند؛ اين 

ميزان اتوبوس 3هزار دستگاه است كه البته اكثر آنها زمينگير شده اند. 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در مورد واگن ملي نيز با 
بيان اينكه 98 درصد فرآيند آن توانسته استانداردهاي الزم را كسب كند 
و تنها 2 درصد براي ورود اولين رام به ناوگان فاصله وجود دارد، گفت: در 
مورد 630 واگن نيز بايد بگويم كه طبق مصوبه 15 درصد بايد توسط دولت 
تأمين اعتبار شود، اما مسئله اينجاست كه دو سال بعد از انعقاد قرارداد اين 
واگن ها به دست ما مي رسد و ما مسيري را طي كرديم كه وقتي در حال 
ساخت سفارش هستند واگن هاي پيمايش��ي در خط بگذاريم. رايزني با 
روسيه، چين و برخي شركت ها انجام شده و بخش خصوصي چند سفر به 

روسيه نيز داشته است. 

فعاليت۱0قطبژنتيکقانوني
دركشور

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: در حال حاضر10 قطب 
ژنتيک قانوني در كشور فعال است و به مردم خدمات ارائه مي دهد. 
عباس مس��جدي آراني  با اش��اره به جايگاه نظرات پزش��كي قانوني در 
تعيين تكليف پرونده هاي قضايي خاطر نشان كرد: به طور متوسط ساالنه 
2/5 ميليون پرونده قضايي در پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد، به 
بيان ديگر حدود يك سوم پرونده هاي قضايي براي رسيدگي به اين سازمان 
ارجاع مي شود و امروزه نظرات پزشكي قانوني در بسياري از پرونده هاي 

قضايي به عنوان فصل الخطاب مورد پذيرش قرار مي گيرد. 
مسجدي آراني با تأكيد بر توسعه و پيشرفت هاي پزشكي قانوني به ويژه 
در 20 سال اخير گفت: در حال حاضر 465 مركز پزشكي قانوني در كشور 
فعال اس��ت و به مردم ارائه خدمت مي كند و در چه��ار حوزه تخصصي 
معاينات، تشريح، آزمايشگاه و كميسيون در حال فعاليت است.  رئيس 
سازمان پزشكي قانوني كش��ور با بيان اينكه بيش��ترين حجم خدمات 
س��ازمان مربوط به حوزه معاينات باليني اس��ت، اظهار داشت: در حوزه 
معاينات باليني بيش از 40 نوع خدمت به مردم ارائه مي شود كه بيشترين 
آن مربوط به معاينات نزاع و مصدومان تصادفات است. عالوه برآن خدمات 
حوزه روانپزشكي، حضانت، عدم تحمل كيفر، سقط قانوني، تغيير جنسيت 
و غيره نيز زير مجموعه اين حوزه قرار مي گيرد.  مسجدي آراني افزود: در 
بخش كميسيون هاي تخصصي پرونده هاي روان پزشكي، تعيين علت 
فوت و قصور پزشكي مورد بررسي قرار مي گيرد و هرگونه اقدامي كه در 
حوزه پزشكي منجر به قصور شود در اين حوزه رسيدگي مي شود.  وي به 
فعاليت هاي آزمايشگاه هاي تخصصي سازمان نيز اشاره كرد و گفت: از آنجا 
كه نظر پزشكي قانوني براي دس��تگاه قضا بسيار مهم و تعيين كننده در 
صدور رأي نهايي پرونده هاست، آزمايشگاه هاي ما به دانش روز دنيا تجهيز 
شده است.  رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: هم اكنون 
10 قطب ژنتيك قانوني در سراسر كشور وجود دارد و در حوزه تخصصي 

ژنتيك به مردم ارائه خدمت مي كند. 
وي با اش��اره به اينكه حوزه تش��ريح و بررس��ي صحنه جرم نيز از ديگر 
بخش هاي تخصصي و مهم سازمان است، يادآور شد: امور تشريح، برخالف 
تصور عموم كه سازمان را تنها به اين خدمت مي شناسند، تنها 5 درصد 
خدمات سازمان را در بر مي گيرد، اما در عين حال از مهم ترين و به نوعي 
يكي از تخصصي ترين بخش هاي سازمان است و به طور متوسط ساالنه 
80 هزار جسد كه جنبه قضايي دارد، براي تعيين علت فوت به پزشكي 

قانوني ارجاع مي شود. 
وي با بيان اينكه پزش��كي قانوني به نوعي درهم آميختگي آموزش��ي و 
پژوهشي با مراكز علمي كشور دارد، افزود: در حوزه پژوهش آنچه مورد 
توجه س��ازمان قرار دارد، پرداختن به پژوهش هاي مس��ئله محور است.  
مس��جدي آراني در ادامه گفت: در فاصله كوتاهي بعد از فرمايشات مقام 
معظم رهبري مدظله العالي در خصوص مسئله محور شدن پژوهش ها، 
نخبگان جوان ما موفق به توليد كيت ژنتيك با باالترين استانداردها شدند 
و اكنون ايران پنجمين كشور دنيا در توليد كيت هاي ژنتيك در اين سطح 
از كيفيت است و نشانگر ظرفيت علمي باالي پزشكي قانوني ايران است. 

به گفته وي، كيت هاي توليد شده در مركز تحقيقات پزشكي قانوني عالوه 
بر اينكه براي سازمان صرفه جويي ارزي قابل توجهي داشته، قابليت استفاده 
در ساير آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه ژنتيك را دارد. 

وي ادام��ه داد: از ديگر توليدات س��ازمان در حوزه تجهيزات، دس��تگاه 
هموژنايزر بود كه بر اس��اس آخرين اس��تانداردها توليد شده است و اگر 
ديوانس��االري اداري موجود نبود، اكنون آماده صادرات اين دستگاه به 

ديگر كشورها بوديم. 
مسجدي آراني با تأكيد بر اينكه حركت علمي و بومي سازي تجهيزات در 
سازمان متوقف نشده است از رونمايي دستگاه اتوسمپلر توليد داخل در 

آينده نزديك خبر داد. 

افتخار مي كنيم كه توسعه يافته ايم؛ ادعا يا واقعيت؟
دكتر رضا داوري، رئيس فرهنگس�تان عل�وم در كتاب »خرد 
سياس�ي در زم�ان توس�عه نيافتگي« هف�ت ويژگي انس�ان 

توسعه نيافته را مي شمرد. 
انس�ان توس�عه نيافته حتي اگ�ر باهوش و باس�واد باش�د، از 
»خرد انتق�ادي« بهره كافي ندارد. دلبس�ته سياس�ت و محو 
ايدئولوژي هاست. آزادي را مي س�تايد، در حالي كه مستبد و 

تندخو است. 
اهل تجربه و عبرت آموزي نيست. نسبت ها را نمي داند و وقت و 
اندازه را نمي شناسد. به جاي كنكاش پيرامون رفتار شايسته، 
رفتار خود را برتر دانسته، آن را توجيه مي كند. نه متجدد است، 

نه قديمي؛ مسئله ندارد كه بخواهد آن را حل كند. 
از زمان و تاريخ بي�رون افتاده، دامنه امكانات و پس�ندهايش 
محدود است. او »مظلوم« تاريخ است؛ حتي بيش از ظلمي كه 

استعمارگران به او كرده اند!
آيا باز هم گمان مي كنيم توسعه يافته ايم؟
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   ش�هروند – ته�ران: چن��د ش��ب پي��ش در برخ��ي از 
خيابان هاي تهران بسيجيان ايست  بازرسي گذاشته بودند كه با 
ايست بازرسي هاي دفعات قبل متفاوت بود؛ تعدادي از بسيجيان 
با در دست داشتن گل و اهداي آن به مردم فضاي زيبايي را خلق 
كرده بودند. جا دارد از اين س��تون پيام م��ردم روزنامه جوان از 
بانيان اين حركت تشكر و قدرداني كنم. بايد با اين قبيل كارها 
هجمه رسانه اي دشمنان را كه تالش مي كنند بسيج را تخريب 

كنند، از بين ببريم. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹۶۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

زهرا چيذري
  گفت وگو


