
تش�ريح جس�د نخس�تين تجربه دانشجويان 
علوم پزش�کي از مواجهه با انس�ان اس�ت، اما 
دانش�گاه هاي عل�وم پزش�کي در کش�ورمان 
ب�راي درس آناتوم�ي ب�ا کمبود جس�د مواجه 
هس�تند. اعضاي هيئت ممتحنه علوم تشريح 
نس�بت به در اختيار نداش�تن جس�د منتقد و 
معتقدند در اي�ن زمينه ب�ازار مافياي�ي وجود 
دارد اما س�ازمان پزش�کي قانوني وجود مافيا 
در ح�وزه ف�روش جس�د را رد مي کن�د. اي�ن 
س�ازمان معتقد اس�ت وظيفه تهيه جسد براي 
دانش�گاه ها به عهده پزش�کي قانوني نيست. 
اين بار اعضاي هيئت ممتحنه علوم تشريح دست 
به قلم شدند و در نامه اي به رئيس سازمان پزشکي 
قانوني بابت سلب حق بهره برداري علمي آزاد و بدون 
مانع از اجساد مجهول الهويه از جامعه آناتوميست ها 
اعتراض کردند. در اين نامه آمده اس��ت: »جس��د 
مجهول الهويه که به هر طريق به سازمان پزشکي 
قانوني تحويل داده مي ش��ود ملک طلق س��ازمان 
پزشکي قانوني نيس��ت که اختيار داشته باشد آن 
را به دانشکده پزشکي تحويل بدهد يا ندهد يا براي 
تحويل آن شرط قرار دهد! در نتيجه اين اما و اگرها، 
ناخواسته زمينه اي ايجاد شود که دانشگاه ها جسد 
را از بازار مافيايي در مقابل پرداخت هزينه يک ديه 
کامل دريافت کنند! يا اجساد مجهول الهويه با هزينه 
نظام به زير خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوي 
پزشکي کالً از استفاده آموزشي از آنها محروم شوند؟ 
بلکه ميت مجهول الهويه اختيارش با ولي فقيه است 
و ولي فقيه هم اج��ازه فرموده اند که براي يادگيري 

دانشجويان تشريح شود.«

   54 ميليون تومان براي يک جسد
درس 10 واحدي آناتومي که در س��ه ترم در دوره 
دکتراي پزشکي عمومي تدريس مي شود، با واحد 
تشريح عملي براي دانشجويان ارائه مي شود. توضيح 
تئوري درس همراه با عکس و فيلم، استفاده از موالژ 
و اجساد حيوانات و در آخر استفاده از جسد انسان، 
از شيوه هاي تدريس آناتومي است، اما دانشگاه هاي 
علوم پزش��کي در ايران سال هاس��ت که با مشکل 

کمبود جسد دست و پنجه نرم مي کنند. 
دکتر اسفندياري، مديرگروه آناتومي دانشگاه علوم 
پزشکي اصفهان يکي از نويس��ندگان نامه مذکور 
است. وي در گفت وگو با »جوان«  مي گويد: آنچه که 
مسلم است تهيه ميت غيرمسلمان در اين کشور در 
حال حاضر امکان پذير نيس��ت. از طرف ديگر شهر 
بزرگي مثل تهران با جمعيت ح��دود 15 ميليون 
نفر در هر هفته طب��ق آمار 10 س��ال قبل حدود 
100 جس��د مجهول الهويه دارد که ش��هرداري از 
دور خيابان ها جمع آوري مي کند و تحويل پزشکي 
قانوني مي دهد. وي با تأکيد ب��ر اينکه طبق عرف 
بين الملل آموزش پزش��کي، يک جس��د براي هر 
چهار دانشجوي پزش��کي کافي است، مي گويد:  ما 
با صرفه جويي خاصي که اعم��ال مي کنيم با چهار 
جسد در يک سال براي هر دانشگاه هم مي توانيم 

نياز خود را رفع کنيم. 
حال سازمان پزشکي قانوني کشور وظيفه قانوني 
دارد هرگونه زمينه مس��اعد جهت خريد و فروش 
اجساد بي صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگيري کند، 
که اين کار برخورداري آزاد علمي و بلکه تشخيصي 
درماني را از اجساد مجهول الهويه براي دانشکده هاي 

پزش��کي ممکن مي گردان��د.  به گفته اين اس��تاد 
آناتومي تا اواخر دهه 70 با استفتايي که از حضرت 
امام و مقام معظم رهبري شد، اجساد مجهول الهويه 
در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار مي گرفت، 
اما در اواخر دهه 70 تصميم بر آن شد تا اين اجساد 
را دفن کنند و پس از آن س��ازمان پزشکي قانوني 
مساعدت مناسبي را با دانشگاه هاي علوم پزشکي 
نداشت. وي تصريح مي کند: در آخرين مورد تهيه 
جسد، پزشکي قانوني 54 ميليون تومان از دانشگاه 
پول گرفت يا در موردي ديگر ارائه جسد مشروط به 

راه اندازي مرکز کامپيوتر براي دانشگاه شد. 
   ريشه هاي يک ماجرا

ميانه س��ال هاي ده��ه 80 بود که با جدي ش��دن 
مشکل کمبود جسد در دانشگاه ها، وزارت بهداشت 
وارد عمل شد و از سازمان پزشکي قانوني تقاضاي 
ارائه اجس��اد مجهول الهويه به دانش��گاه ها را کرد 
که اين تقاضا از س��وي دس��تگاه قضايي به خاطر 
مسائل شرعي بي پاسخ ماند تا اينکه باقري لنکراني، 
وزير بهداش��ت دولت نهم طي نام��ه اي به آيت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي، رئيس وقت ق��وه قضائيه و با 
اس��تناد به فتواي مقام معظم رهب��ري و آيت اهلل 
مکارم ش��يرازي، مجدداً درخواست تحويل اجساد 
مجهول الهويه به دانش��گاه هاي علوم پزش��کي را 
مطرح و تأکيد کرد که دانشگاه هاي علوم پزشکي 
سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعي را در 
کليه مراحل مراعات کنند.  به گفته احمد شجاعي، 
رئيس پزش��کي قانوني کش��ور، هر دانشگاه علوم 
پزشکي ساالنه دو تا سه جسد نياز دارد و براساس 
استاندارد جهاني، هر چهار يا شش دانشجو بايد روي 

يک جس��د مطالعه کنند و آنطور که شواهد نشان 
 مي دهد فاصله ايران تا اين شاخص بسيار زياد است. 

   نگاه قانون 
اکبر فتح اللهي نوشهر، وکيل پايه يک دادگستري 
درباره اصطالح وقف جس��د و انطباق آن با قوانين 
حقوقي کشور مي گويد: وقف تعريف کامالً مشخصي 
در قان��ون مدني و حق��وق موضوعه کش��ور دارد. 
براساس ماده 55 قانون مدني کشور تعريفي که از 
وقف وجود دارد در حوزه اموال، حبس عين و تسبيل 
منافع است. بنابراين بهتر است به جاي واژه وقف از 

اهداي جسد استفاده کنيم. 
به گفته اين وکيل، کشور با سه مشکل اساسي در 
رابطه با اهداي جس��د روبه رو است. نخست اينکه 
متأسفانه ذهنيت مس��اعد و مثبتي درباره اهداي 
جسد در جامعه وجود ندارد و رفتار جامعه پزشکي 
هم در اين زمينه بي اثر نبوده است. نگرش جامعه 
ايران زماني نس��بت به اهداي جسد تغيير خواهد 
کرد که جامعه پزشکي يا ساختار پزشکي کشور در 

خدمت مردم باشد.
وي با بيان اينکه اهداي جسد با خأل قانوني روبه رو 
است، مي افزايد: اهداي جسد با خأل قانوني روبه رو 
است. در قانون هيچ گونه تعريف مشخصي از اهداي 
جسد وجود ندارد، پس با توجه به اينکه درباره اهداي 
جسد قانونگذاري صورت نگرفته است، اقدام به آن 
در صورتي که از حوزه هاي تعريف شده خارج شود، 

مي تواند مشکالتي را به همراه داشته باشد. 
وي بح��ث دين��ي و منع قانون��ي را يک��ي ديگر از 
مش��کالت و چالش هاي اهداي جس��د مي داند و 
مي گويد: طبق ماده 634 قانون مجازات اس��المي 
نبش قبر مس��لمان وحتي غيرمس��لمان قائل به 
مجازات اس��ت و در رابطه با ديات در فصل هشتم 
در قانون مجازات جديد موادي وجود دارد که ديه 

جنايت بر مرده مشخص شده است. 
فتح اللهي تأکي��د مي کند: بس��ياري از علما حتي 
با وجود اينکه اين موضوع اس��تفتا ش��ده اس��ت، 
معتقد به ش��روطي براي اهداي جس��د هس��تند. 
آنه��ا معتقدند که ابتدا بايد دسترس��ي به جس��د 
غيرمس��لمان وجود نداشته باش��د و در وهله دوم 
 در موارد بس��يار ضروري اين اق��دام صورت گيرد. 

    روش هاي جايگزين براي کمبود جسد 
دکتر به��رام عين اله��ي، معاون آموزش��ي وزارت 
بهداشت در دولت هش��تم، به »جوان« مي گويد: 
جس��دهايي که ب��راي تش��ريح در درس آناتومي 
استفاده مي ش��ود بايد حتي االمکان غيرمسلمان 
باش��د و در غير اين صورت با دس��تور حاکم شرع 

مي توان از جسد مسلمان هم استفاده کرد.
به گفت��ه وي زماني اين اجس��اد از هن��د و چين 
خريداري مي شد. دکتر عين الهي تأکيد مي کند: 
 براي حل اين مشکل مي توان با روش پالستينوژن 
جس��د ها را نگهداري کرد و تا حد زيادي مش��کل 
جسد حل مي ش��ود. وي معتقد است نمي شود به 
وفور جس��د را براي تش��ريح در اختيار داشت و با 
روش هاي اين چيني مي توان مشکل کمبود جسد 

را حل کرد. 
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گندم زماني

وقتي جسد براي تشريح در دانشگاه ها ناياب مي شود

پزشکي قانوني بازار مافياي خريد و فروش جسد را کنترل کند

معاملهچنددهميليونياجسادمجهولالهويه

    منصور مجاوري، مديرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش 
خاطرنش��ان کرد: از محل هدفمندي يارانه ها فق��ط 300 ميليارد تومان 
پرداخت شده است که بخشي بابت تسويه حساب سال گذشته و بخشي هم 
که حدود 100 ميليارد تومان است بابت تأمين اعتبار شير در سال جاري 

اختصاص داده شده است. 
    معاون امور بين المللي و حقوقي پليس فتا ناجا بيان کرد: در کشور ما 
بيش از 80 درصد جرائم با انگيزه مالي اتفاق مي افتد، بخش��ي از جرائم به 

مباحث اخالقي و تنها 2 الي 3 درصد به جرائم امنيتي اختصاص دارد. 
    به مناس��بت فرارس��يدن ايام فاطميه و ش��هادت جانس��وز بانوي دو 
عالم حضرت فاطمه زهرا س��الم اهلل عليها، ويژه برنام��ه خيمه فاطمي در 

ايستگاه هاي منتخب مترو برگزار مي شود. 
    رئيس اداره بهداشت، امداد و درمان در نيروهاي مسلح گفت: مديريت 
بحران تنها به جنگ ها محدود نمي ش��ود و الزم است دامنه آموزش هاي 

امدادگري به ساير اقشار جامعه نيز گسترش پيدا کند. 
    مدير واحد صدور آرم س��ازمان ترافيک گفت: افرادي که اس��امي آنها 
از ش��نبه 30 بهمن ماه روي سايت ش��هرداري تهران اعالم خواهد شد تا 
15اسفندماه و به مدت دو هفته مهلت دارند مدارک الزم را به دفاتر خدمات 

الکترونيک شهر ارائه کنند. 
    قائم مقام س��ازمان حمل و نقل و ترافيک ش��هرداري تهران از انجام 
عمليات مهندسي براي بهبود عملکرد ترافيکي 200 تقاطع در 22 منطقه 

شهر تهران خبر داد. 
    رئيس اداره نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني با منشأ گياهي سازمان 
غذا و دارو با انتقاد از برخي مطالب منتش��ر شده در خصوص فرآورده هاي 
غذايي، ضم��ن تکذيب غذاي دام بودن فرآورده س��ويا از مردم خواس��ت 

اطالعات درست را از منابع موثق اخذ کنند. 
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از رس��يدگي به پرونده تغيير 
کاربري اراضي هفت سنگان اس��تان قزوين ابطال پروانه هاي احداث بنا از 
سوي شهرداري را در حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري 

ايران ندانست. 
    دبيرکارگروه ساماندهي مد و لباس با اشاره به برنامه ريزي هاي الزم براي 
برگزاري ششمين جشنواره مد و لباس فجر اعالم کرد: به دليل گستردگي 
فعاليت ها و تنوع امور بيش از يک نقطه را براي برگزاري جشنواره در نظر 

گرفتيم که اين نقاط تاالر وحدت، برج آزادي و برج ميالد است. 
    مدير آسايش��گاه کهريزک با تأکيد بر اينکه اگر کمک هاي مردمي به 
آسايشگاه کهريزک نباشد، اين مجموعه 48 ساعته ويران مي شود، گفت: 

بهزيستي هيچ کمکي به پروژه هاي عمراني کهريزک نداشته است. 
    مديرکل آموزش و پرورش ش��هر تهران با بيان اينکه شهريه مدارس 
غيردولتي هنوز اعالم نشده است، گفت: در حال حاضر پيش ثبت نام و اعالم 

رقم و دريافت شهريه از سوي مدارس مجاز نيست. 
    معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با 
تأکيد بر لزوم بهبود در سيستم هاي مديريت شهري در جهت پيشرفت 
سيستم هاي مديريت شهري افزود ش��هرداري تهران تالش مي کند در 
انجام همه امور شهروندان سه اصل تسريع، تس��هيل و تکريم را مدنظر 

قرار دهد. 

حاشيههايمليشورايپايتخت
کتابخانه ملي چند ماه اس��ت که بدون رئيس اداره مي ش��ود و رئيس 
جديد اين کتابخانه هم که از سوي رئيس جمهور منصوب شده است به 

بهانه هاي مختلف حاضر نيست دل از شوراي شهر پايتخت بکند. 
کتابخانه ملي به عنوان بزرگ ترين مرکز فرهنگي و ملي کشور با توجه 
به مراجعان زياد آن حاال حدود يکصد روز است بدون رئيس رها شده 
است و احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر که عالقه زيادي به حوزه 
کتاب و نشر هم دارد )!( به بهانه سر و سامان دادن به حادثه پالسکو از 
رفتن به کتابخانه ملي سر باز زده و در ش��وراي شهر پايتخت مشغول 

فعاليت هايي است که بعضاً بوي سياسي مي دهد. 
 فعاليت هاي برخي اعضاي ش��وراي شهر ديگر فعاليت شورايي نيست 
بلکه رنگ و بوي سياسي برخي فعاليت ها و اقدامات به خارج از اين نهاد 
مدني نيز کشانده شده است. اين در حالي است که از شوراي شهر انتظار 
مي رود در ماه هاي پاياني دوره چهارم فعاليت ها منس��جم، منظم تر و 

دقيق تر پيگيري شود و جمع بندي فعاليت ها به مردم ارائه گردد. 
گويا اين عضو ش��ورا که يک سال هم رياست ش��وراي شهر را بر عهده 
داشت بر خالف اظهارات قبلي خود که اعالم کرده بود استعفا مي دهد، 
به عقب گام برداشته و استعفاي خود را پس گرفته است تا ژست تبليغي 
به راه بيندازد. در حقيقت اين فرار به جلو با نام استعفا و عقب نشيني از 
آن نشان از حاشيه اي سياسي دارد که اين عضو شورا در پيش گرفته تا 
بتواند در پس اين اقدام به اعضاي اصالح طلب کمک فکري – حاشيه اي 

براي برون رفت از کم کاري ها بکند. 
بر اين اساس انتظار مي رود اعضاي شورا به خصوص افراد صاحبنام خود 
الگوي مناسبي براي سايرين باش��ند نه اينکه با رفتارهاي خود فضاي 

سياسي حاکم بر شورا را سنگين تر کنند. 
آنچه بايد بدان توجه ويژه صورت بگيرد آن است که نابساماني در اداره 
کتابخانه ملي مصداقي است از برخي اقدامات دولتمردان در اداره بخشي 
از فعاليت هاي کشور که نمود آن را مي توان در دانشگاه فرهنگيان نيز 
مشاهد کرد. کم نيست اين نابساماني ها درکشور که در پس آن مردم 

متضرر مي شوند آن هم از سوي دولت اميد و تدبير!

کاششورايعاليفضايمجازي
بهفقراهم»جی2«هديهبدهد!

محمود صادقي، نماينده مردم ش��ريف تهران از ليست 30 نفره اميد 
دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در تازه ترين توئيت خود پستي 
منتش��ر کرد که نه تنها خوشايند نبود، بلکه به س��ؤاالت مختلف هم 

ختم شد. 
وي با انتشار عکسي از جعبه يک موبايل هوشمند خارجي در اين پست 
به جلسه اعضاي کميس��يون آموزش مجلس با ش��وراي عالي فضاي 
مجازي اشاره کرده و نوش��ته است که اين ش��ورا به هريک از اعضاي 

کميسيون يک گوشي موبايل هديه داده است. 
البته صادقي در ابتداي جمله توييت ش��ده خود صرف ناهار در جمع 
اعضاي کميسيون و شوراي عالي فضاي مجازي را هم از قلم نينداخته 

است. 
جدا از زير س��ؤال رفتن واژه مظلوم و بي پناهي به نام »توليد ملي« که 
برخي افراد تنها در بزنگاه هاي مختلف حيات بخش سياسي و مديريتي 
به آن متوسل مي شوند، اين بنده خدا در ادامه نگارش توضيحات خود، 
کاربران را در ابهام دريافت يا عدم دريافت اين هديه رها کرده است. البته 

از قديم گفتند، هديه را که پس نمي دهند!
گفتيم هديه را پس نمي دهند ياد اين افتاديم که در جريان پرونده برخي 
متخلفان حقوق هاي نجومي در دادگاه هم تعدادي تمايلي به پس دادن 

مبالغ نشدند و به زور بايد آن را مطالبه کرد. 
به هر حال ظاهراً قرار اس��ت هر کس به نوعي س��هم خود از انقالب 
را بگيرد، ش��ايد در اصل دريافت اين تعلقات يا همان هدايا تفاوت 
چنداني وجود نداشته باش��د بلکه آنچه قابل اهميت بوده انواع اين 

هدايا است. 
راستي ش��ايد بد نباش��د مابقي اين هدايا هم از س��وي ديگر دريافت 
کنندگان، نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه ها و... به نمايش گذاشته شود. 
هر چند که به هديه خمس تعلق نمي گيرد، اما پيشنهاد مي دهيم عالوه 
بر اشتراک گذاري تصاوير هداياي دريافتي که به نظر امري پسنديده و 
صادقانه ديده مي شود، اصل هدايا را هم با نيازمندان به اشتراک بگذاريد 

تا آنها هم سهم خود از انقالب را گرفته باشند. 

12 سال زمان مناسبي اس�ت تا بتوان عملکرد 
يک مدير را در ح�وزه عملک�ردي اش ارزيابي 
کرد و به آن نم�ره داد. معصومه ابت�کار، رئيس 
کنوني س�ازمان حفاظت از محيط زيس�ت هم 
اکنون 12 سالي مي ش�ود که بر اين سمت تکيه 
زده است؛ سال در دولت اصالحات و حاال هم که 
نزديک به چهار سال مي ش�ود که تدبير دولت 
يازدهم براي زنده نگه داش�تن امي�د در حوزه 
محيط زيست نش�اندن خانم ابتکار در جايگاه 
رياس�ت س�ازمان محيط زيس�ت بوده اس�ت. 
دستاورد اين س�ال ها اما براي مردم خوزستان 
و اهواز گ�رد و غبار بوده اس�ت.  اين م�ردم اگر 
تا ديروز گرد و غبار برايش�ان ي�ک مهاجم بود 
حاال با آن آدم خاکي مي س�ازند! ب�ا وجود تمام 
اين مش�کالت اما بانوي محيط زيس�ت کابينه 
يازدهم معتقد است تالش عامدانه اي براي انکار 
دستاوردهاي سازمان محيط زيست وجود دارد. 
اينکه زمين زير پايت هنوز خاکي باشد قابل تحمل 
اس��ت اما اينکه از آس��مان به جاي باران، خاک بر 
س��رت ببارد ديگر قابل تحمل نيست. مردم خطه 
خوزس��تان اما همچنان نماد مقاومتن��د و اين بار 
در برابر خاک هايي که با بي تدبيري مس��ئوالن بر 
سرش��ان مي ريزد و در ريه هاي ش��ان فرو مي رود 
ايس��تاده اند. حاال ديگر کار به جايي رسيده است 
که خدمات آب، برق و گاز هم در حمله توفان گرد 
و غبار قطع مي شود و مردم در اضطرار بيشتري فرو 
مي روند. رئيس س��ازمان محيط زيست هم منشأ 
گرد و غبار خارجي گسيل شده به سمت خوزستان 
را داعش مي داند و با وجود تأکيد کارشناس��اني از 
خود سازمان محيط زيس��ت بر سهم 90 درصدي 
منش��ا داخلي گرد و غبار خوزس��تان، ابتکار طي 
چهار س��ال تکيه زدن بر کرس��ي رياست سازمان 
محيط زيست نتوانسته اس��ت براي منشأ داخلي 
ريز گردها ابت��کاري به خرج دهد، ب��ه گونه اي که 
شرايط مردم در خوزستان هر روز سخت تر از ديروز 

مي ش��ود. با تمام اينها اما رئيس سازمان حفاظت 
از محيط زيست معتقد اس��ت در ارتباط با احياي 
تاالب هاي استان خوزس��تان کارهاي خوبي انجام 
گرفته اس��ت اما تالش عامدانه اي ب��راي انکار اين 

دستاوردها وجود دارد. 
    سهم 90 درصدي چشمه هاي داخلي گرد 

و غبار خوزستان 
محمد درويش، مدير دفتر مش��ارکت هاي مردمي 
س��ازمان محيط زيست درباره منش��أ گرد و خاک 
خوزستان مي گويد: منشأ گرد و خاک خوزستان و 
غرب کشور که در برخي مواقع حتي 25 استان را نيز 
در بر مي گيرد، به ناپايداري اکولوژيکي در منطقه 
ميان رودان و عربس��تان باز مي گردد. اين مس��ائل 
ناشي از دو اتفاق انساني بوده که دولت هاي ترکيه و 

عربستان به آن دامن زده اند. 
بنا به تأکيد وي، دولت عربس��تان چندين ميليون 
هکتار از اراضي را که به وس��يله آب هاي فس��يلي 
مشروب مي ش��دند، رها کرده تا بيابان شوند. اين 

اراضي باير ش��ده تبديل ب��ه يک��ي از کانون هاي 
اصلي توليد گرد و خاک ش��ده است. دولت ترکيه 
ني��ز در قالب طرح��ي به ن��ام »گاپ« 80 ميليارد 
مترمکعب از حقاب��ه رودخانه هاي دجل��ه و فرات 
را با سدس��ازي هايي که انجام داد، ربود. اين طرح 
موجب ش��د منطقه ميان رودان ي��ا بين النهرين از 
90 رودخانه به ابعاد زاينده رود محروم شود. پيامد 
اجراي طرح »گاپ« بحران خشکسالي در سوريه 
و عراق، باير ش��دن چند ميليون هکت��ار از اراضي 
کشاورزي اين کشورها و قطع حقابه هور العظيم از 

دجله و فرات بود. 
دروي��ش مي افزاي��د: براس��اس آم��ار س��ال 68 
چش��مه هاي توليد گرد و خاک در منطقه عراق و 
سوريه شش چشمه بوده اما درحال حاضر به بيش 
از 300 چش��مه افزايش يافته است. افزايش گرد و 
خاک خوزستان در اوايل دهه 80 به اين مسئله باز 
مي گردد. اما اتفاقات جديدي در باره آاليندگي گرد 
 و خاک خوزستان رخ داده است. ذرات کوچک تر از

 2/5 ميک��رون به ش��دت افزايش يافت��ه و اين بار 
آاليندگي ارتب��اط چنداني با ريزگرد ها با منش��أ 
خارجي ندارد و درحدود 90 درصد  آن منشأ داخلي 

دارد. 
    ابتکاري براي توجيه بي تدبيري

برخالف تأکيد رئيس مشارکت هاي مردمي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ام��ا ابت��کار بي تدبيري و 
ناتواني اش از مه��ار ريزگردها را ب��ر گردن داعش 
مي اندازد و مي گويد» جنگ و ناامني در عراق از علل 
ايجاد کانون هاي ريزگردها است و متأسفانه شرايط 
ناپايدار دولت ع��راق، حمل��ه تکفيري ها و داعش 
فرصت اجراي توافقنامه ها ب��راي مديريت پديده 
گرد و غبار را گرفت!« اين در حالي است که به گفته 
درويش طبق گزارش اداره منابع طبيعي اس��تان 
خوزستان، 350 هزار هکتار کانون  فرسايش بادي 
در خوزستان وجود دارد. اعتبار مهار اين کانون هاي 
فرسايش بادي معادل يک درصد تثبيت آنهاست. از 
نگاه اين کارشناس محيط زيست مسئله ريزگردها 
نيازمند نگاه ملي است. اگر 10 درصد درآمد حاصل 
از صنعت نفت و نيشکر خوزستان را به حل معضل 
ريزگردهاي اين اس��تان اختصاص دهيم، در مدت 

زمان کوتاهي معضل ريزگرد حل مي شود. 
    دستاوردهاي ابتکاري

بديهي اس��ت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
چنانچه دستاوردي داش��ت اين دستاورد همانند 
ريز گرده��اي خوزس��تان آنقدر ملم��وس بود که 
هيچ کس نمي توانس��ت آن را انکار کند، همانگونه 
که هيچ يک از طرفداران حقوق حيوانات منکر سفر 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به شيراز براي 
شرکت در تظاهرات معترضين به کشتار سگ هاي 
ولگرد نشد. دستاوردهاي 12 سال رياست سازمان 
محيط زيست و هشت سال عضويت در فراکسيون 
محيط زيست ش��وراي ش��هر براي خانم ابتکار اما 
بيشتر همان چيزي است که خودش در پي آن بوده 

است؛ سياست!

رئيس سازمان محيط زيست: تالش عامدانه ای برای انکار دستاوردهای سازمان محيط زيست وجود دارد
دستاوردهایی که برای مردم نیست زهرا چيذري 

  گزارش 2

کبري فرشچي
  گزارش یک

رئيسستادبازسازيعتباتدرنجف
ازانجام155پروژهعمرانيدرعراقخبرداد

رئيس ستاد بازس�ازي عتبات عاليات در نجف اعالم کرد: با وجود 
مشکالت در عراق 155 پروژه در نجف، کاظمين و سامرا انجام داديم. 
عليرضا فداکار درمراسم تجليل از ائمه جمعه استان تهران که درمجتمع 
مالصدرا برگزار شد، اظهارکرد: در طول تاريخ توفيق ساخت عتبات به 
دست ايرانيان بوده و دش��منان نيز به ارادت مردم کشور ما به عتبات 
آگاه هس��تند.  وي افزود:  در حرم امام علي)ع( در ابتداي حضور براي 
بازسازي محدوديت زيادي داشتيم اما امروز بزرگ ترين پروژه جهان 
اس��الم در نجف در حال اتمام اس��ت.  فداکار با بي��ان اينکه درصحن 
حضرت زهرا)س( س��ه بخش افتتاح شده، خاطرنش��ان کرد: تا نيمه 
سال 96 بخش زيارتي و تا سال 97 به طور کامل صحن در فضاي 220 
هزار متر تحويل داده مي شود.  وي با اشاره به اينکه تاکنون50 هزار زائر 
در صحن حضرت زهرا)س( اسکان و تغذيه داده شده اند، گفت: از 17 
ماه ربيع االول طالکاري گنبد حضرت اميرالمؤمنين آغاز و اکنون هم 

طالکاري ايوان شروع شده است. 

رئيس سازمان بسيج دانش آموزي: 

430هزاردانشآموز
بهراهياننوراعزامشدند

اع�زام  از  دانش آم�وزي  بس�يج  س�ازمان  رئي�س 
430ه�زار دانش آم�وز ب�ه اردوه�اي را هي�ان ن�ور خب�ر داد. 
س��رهنگ علي صابرماهاني، رئيس س��ازمان بس��يج دانش آموزي در 
کنگره همفکري آ ينده سازان انقالب اس��المي بسيج دانش آموزي که 
در ساختمان قديم مجلس شوراي اس��المي برگزار شد، اظهار داشت: 
از 10 مهر ماه س��ال جاري تاکنون بيش از 50 ميلي��ارد تومان صرف 
اردوهاي راهيان نور شده اس��ت و بيش از 430 هزار دانش آموز به اين 

مناطق اعزام شده اند. 
وي افزود: وزير آموزش و پرورش در جلسه اي عنوان کرد دانش آموزان 
را در راهيان نور به صورت مستقيم درگير کنيم تا آنها در قالب شعر و 

داستان و فعاليت هاي ديگر مشارکت داشته باشند. 
رئيس سازمان بسيج دانش آموزي از قرار گرفتن بودجه راهيان نور در 

بودجه دولت و آموزش و پرورش در سال آينده خبر داد. 
حميدرضا حاجي بابايي، وزير اسبق آموزش و پرورش در اين مراسم با 
بيان اينکه بيش از 200 هزار شهيد تقديم نظام اسالمي کرده ايم و هنوز 
نيز شهيد مي دهيم، يادآور شد: امروز در دنيا توانسته ايم اسالم ناب را 

ارائه کرده و موفق باشيم. 
وي با بيان اينکه انقالب آمد تا اسالم و اهل بيت)ع( را معرفي کند، يادآور 
شد: اشکالي که وجود دارد، اين است که برخي رفتارها با رفتارهاي امام 
راحل و رهبر معظم انقالب فاصله گرفته است که نمونه آن اشرافي گري 
است. حاجي بابايي عنوان کرد: برخي وجود دارند که مي گويند ما تافته 
جدابافته هستيم و حقوق چند ده ميليوني مي گيرند و مي گويند اين 

حق ماست در حالي که اينها، انحرافات از انقالب است. 
وي افزود: انقالب اسالمي چشمه زاللي است که به سرعت جلو مي رود و 

نشان آن شهداي مختلفي هستند که در سوريه به شهادت رسيده اند.
 وزير اسبق آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان بسيجي تأکيد کرد: 
شماها شجاعانه مانند جوانان دوره دفاع مقدس سخنراني مي کنيد که 

اين نشان دهنده زنده بودن انقالب اسالمي است. 

 بارش باران، رعد و برق و وزش باد شديد 
طي 2روز آينده

رودخانههاياستانهايجنوبيطغياني
خواهدشد

س�ازمان هواشناس�ي کش�ور ب�ا اش�اره ب�ه ناپايداري ه�اي 
ج�وي در کش�ور از وق�وع ب�ارش ب�اران، رع�د و ب�رق و 
وزش ب�اد ش�ديد در کش�ور ت�ا پاي�ان هفت�ه خب�ر داد. 
مطابق اعالم سازمان هواشناسي طي دو روز آينده به ويژه روز جمعه در 
مناطق کرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي 

و خراسان شمالي وزش باد شديد پيش بيني شده است. 
در اين مدت بارش شديد باران در اس��تان هاي جنوبي کشور موجب 
طغياني ماندن مسيل ها و رودخانه ها خواهد شد و همچنين بارش برف 
موجب اختالل در تردد جاده هاي کوهس��تاني خواهد شد که در البرز 

مرکزي و غربي با کوالک و خطر ريزش بهمن نيز همراه خواهد بود. 
با توجه به پيش بيني ش��رايط جوي فوق، توصيه ش��ده اس��ت جهت 
جلوگيري از بروز خسارت هاي احتمالي، تمهيدات الزم به ويژه هنگام 

تردد جاده اي به کار گرفته شود. 


