
ب�ا وجود س�ر ب�ه زيرش�دن قيم�ت دالر و در 
حالي ك�ه بس�ياري از تجهيزات پزش�كي در 
كش�ورمان ارز دولت�ي 4 ه�زار و 200 تومان�ي 
دريافت مي كردند، اما قيمت تجهيزات پزشكي 
از نوس�انات ارزي بي نصيب نمان�د و اين بخش 
هم مانند س�اير بخش ه�اي جامعه ب�ا چالش 
مواجه ش�د. ريش�ه هاي اصلي اي�ن چالش در 
فق�دان ش�فافيت در اختص�اص ارز نيمايي به 
تجهيزات پزشكي است كه موجب شده، حتي 
در حال حاض�ر و با وجود روند كاهش�ي قيمت 
ارز كاهش قيمت تجهيزات پزشكي را نداشته 
باشيم. اما اين بار پزشكان پاي كار آمده اند و با 
تشكيل كمپين هايي در تالش هستند تا خريد 
ملزومات مورد نياز را از شركت هاي گران فروش 
و سوءاس�تفاده كننده آنه�ا متوق�ف كنن�د. 

 رشد يكباره قيمت ارز از 3 هزار و 500 به 18هزار 
تومان تأثيرات مان��دگاري ب��ر بازارهاي مختلف 
كشورمان داشته است و فقدان شفافيت در برنامه ها 
و عرضه ارز دو نرخي، موجب ش��د ت��ا برخي افراد 
در اين ميان س��ودهاي كالني را به جيب بزنند. به 

گونه اي كه تجهيزات پزشكي خريداري شده با ارز 
دولتي را به قيمت ارز آزاد فروختند. حاال با پايين 
آمدن قيمت ارز اي��ن روند همچن��ان ادامه دارد. 
فهرست منتشرش��ده تجهيزات پزشكي مشمول 
دريافت ارز دولتي هم با سروصداي زيادي همراه بود 
چراكه در كنار حذف تجهيزاتي همچون تجهيزات 
دندانپزشكي از فهرست تجهيزات مشمول دريافت 
ارز دولتي تجهيزاتي همچون پروتز سينه ارز دولتي 

دريافت مي كنند. 
 تقاضاي شفاف سازي

عبدالرضا يعقوب زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه 
صادركنندگان تجهيزات پزش��كي يكي از افرادي 
است كه معتقد است شفافيت در حوزه تخصيص ارز 
دولتي به تجهيزات پزشكي وجود ندارد و خواستار 
شفاف س��ازي نهادهاي متولي نسبت به ميزان ارز 
4 هزار و 200 توماني و نيمايي تخصيص يافته به 
شركت هايي است كه در بخش تجهيزات پزشكي 
فعاليت مي كنند.  وي معتقد است، ارز بايد تك نرخي 
باشد تا رقابت سالم شكل گيرد و بتوان از اين طريق 

بازار را به درستي مديريت كرد. 
يعقوب زاده مي گوي��د: در حال حاضر متأس��فانه 

رقابت بر سر كيفيت نيست، بر سر گرفتن ارز است 
كه اين موضوع مشكالت عديده اي را ايجاد كرده، 
هرچند در ظاهر امر تخصيص ارز ارزانقيمت به توليد 
مطلوب اس��ت، اما باطن آن حمايت از تجهيزات 
و قطعات خارجي در حوزه تجهيزات پزشكي است. 
رئي��س هيئت مدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان 
تجهيزات پزشكي تأكيد مي كند: هر چقدر ميزان 
توليد داخ��ل قطعات توليدكنن��ده يك محصول 
بيش��تر باش��د. نياز كمتري ب��ه ارز دارد، بنابراين 
تخصيص ارز ارزانقيمت عماًل يارانه به قطعه س��از 
خارجي خواهد بود.  يعقوب زاده با تأكيد بر اينكه 
بايد ارز تخصيص يافته به تمامي شركت ها در حوزه 
تجهيزات پزشكي چه واردكننده و چه توليدكننده 
به صورت شفاف اعالم شود، تصريح مي كند: اينكه به 
چه شركت هايي، چه ميزان و براي چه محصوالتي 
ارز 4 هزار و 200 توماني و ارز به نرخ نيما تخصيص 
يافته، بايد به صورت شفاف اعالم شود تا بدين طريق 

رقابت سالم تري شكل گيرد. 
وي با اشاره به اينكه در اين زمينه وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كي، وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي متولي امر هستند، 

مي گوي��د: بايد به گونه اي عمل ش��ود تا ليس��ت 
ش��ركت هايي كه به آنها ارز 4 هزار و 200 توماني 
تخصيص يافته به صورت شفاف و رسمي از سوي 

نهادهاي ذي صالح اعالم شود. 
 امكان فروش آزاد وجود ندارد

عباس براتي، عضو هيئت مديره اتحاديه بازرگانان 
تجهيرات پزش��كي معتقد اس��ت، واردكنندگان 
نمي توانند كااليي را كه براي آن ارز دولتي دريافت 
كرده اند با قيمت آزاد به فروش برسانند، زيرا مدارك 
وارداتي آنها مش��خص مي كند كه اين كاال با چه 
ارزي وارد شده و اگر شركتي در اين رابطه از قوانين 
موجود تخطي كند، توس��ط سازمان هاي نظارتي 

مجرم شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد. 
وي تأكيد مي كند: تجهيزات پزشكي كه ارز دولتي 
دريافت مي كنند، اگر جزو دسته تجهيزات مصرفي 
باشند، توسط اداره تجهيزات پزشكي يا تحت قوانين 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
قيمت فروش آنها مشخص شده اس��ت. بنابراين 
امكان ندارد كه واردكنن��دگان بتوانند اين قبيل 
كاالها را باالت��ر از قيمت هاي مصوب بفروش��ند. 
عالوه بر اين قيمت دستگاه ها يا تجهيزات پزشكي 
غيرمصرفي هم تحت نظارت س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان است؛ بدين معني 
كه اگر شركت واردكننده اي دستگاه و تجهيزات 
پزشكي غيرمصرفي خود را به قيمتي بفروشد كه 
شكايت مشتريان را در پي داشته باشد، بايد در اين 
رابطه به بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان پاسخگو باشد.  منيژه لعلي عضو 
انجمن علمي پزشكان عمومي و از پزشكان معترض 
به عدم كاهش قيمت تجهيزات پزش��كي با وجود 
كاهش قيمت ارز معتقد اس��ت: متأسفانه طي دو 
سال گذشته پزشكان با مشكالت زيادي در زمينه 
خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي مواجه شده اند 
و از ارديبهشت امسال مشكالت بيشتر شد.  از نگاه 
وي، متأسفانه نظارت بر ش��ركت هاي ارائه كننده 
تجهيزات پزش��كي وجود ندارد و اين شركت ها به 
بهانه افزايش نرخ دالر قيمت هاي خود را افزايش 

داده و حاضر به كاهش قيمت ها نيستند. 
اين پزش��ك تأكيد مي كند: از سوي ديگر فعاليت 
دالالن در اي��ن زمينه بيش از پيش ش��دت يافته، 
افرادي كه از هيچ گونه هويت مشخصي برخوردار 
نيستند و با تبليغات در ش��بكه هاي اجتماعي به 
دنبال فروش محصوالت خود هستند. اين افراد با 
دپوكردن ملزومات مورد نياز پزشكان باعث ايجاد 
كمبود وسيله مورد نظر در بازار شده و در نهايت با 

قيمت باالتر به آنها ارائه مي شود. 
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پس از فاجعه جداسازي كودكان مهاجر از والدينشان، اين بار جاسمين 23 ساله به همراه فرزند يك ساله اش به جرم نشستن در صف
توسط پليس امريكا روي زمين كشيده شدند 

مأموريت پليس امريكا؛ جدا كردن كودك از مادر !

سربه زيري ارز قيمت تجهيزات پزشكي را سر به زير نكرد!
به تجهيزات پزشكي ارز 4200 توماني تعلق گرفته، اما قيمت اين اقالم با نوسانات ارزي افزايش چشمگيري يافته است

ويدئوي ت�ازه اي از خش�ونت پلي�س امريكا 
عليه يك مادر 23ساله و فرزند يك ساله اش 
در فض�اي مجازي، اف�كار عموم�ي جهان را 
جريحه دار كرده اس�ت. در اين ويدئو پليس 
نيويورك به مادر جوان ك�ه در راهروي دفتر 
خدمات اجتماعي محلي روي زمين نشسته تا 
نوبتش برسد و بتواند خدمات را دريافت كند، 
مي گويد كه از روي زمين بلند ش�ود، اما وي 
مي گويد كه نمي تواند با بچ�ه اي در بغل چند 
ساعت سرپا منتظر بايستد. همين جمله كافي 
بود تا چهار پليس براي جداكردن فرزندش از 
آغوش�ش و بازداش�ت وي به اين مادر حمله 
كنند. خش�ونت در نوع برخورد پليس با اين 
مادر و فرزند در جريان اين اقدام و روي زمين 
كشيدن آنها از سوي مأمورين امنيتي خشم 
عمومي را به دنبال داشت. اين در حالي است 
كه سال هاس�ت امريكا با ابزار حقوق بش�ر و 
دفاع از حقوق زن�ان، بس�ياري از دولت ها و 
كشورها را تحت سيطره خود درآورده است. 

»جدا كردن بچه از م��ادر« كوتاه ترين تصوير از 
تراژديك ترين اتفاقي اس��ت كه سياس��ت هاي 
ترامپي اين روزه��اي امري��كا آن را كارگرداني 
مي كند.  بعد از موج نفرتي كه از عملكرد دولت 
اياالت متح��ده مبني ب��ر جداك��ردن فرزندان 
مهاجرين از والدين آنها و نگهداري شان در قفس 

و ش��رايط حيواني جامعه جهاني را در برگرفت. 
اين روزها ويدئويي در فضاي مجازي دس��ت به 
دست مي شود كه تصوير ديگري از خوي حيواني 
پليس امري��كا در برخورد با يك م��ادر و بچه را 

نشان مي دهد. 
در اين فيلم كوتاه كه متعلق به ش��ش روز پيش 
است، جاسمين يك مادر 23ساله رنگين پوست 
است كه فرزند يك ساله خود را در آغوش دارد و 
دو پليس زن و دو پليس مرد در حالي كه وي را 

روي زمين مي كشند، سعي مي كنند فرزندش را 
از آغوشش جدا و وي را دستگير كنند. 

به گفته شاهدان ماجرا، جاسمين هدلي به دليل 
كمبود صندلي در دفتر خدمات اجتماعي محلي 
در بروكلين روي زمين نشسته و سرگرم كار خود 
بود كه پليس نيويورك به او مي گويد: روي زمين 
نشيند و جاسمين جواب مي دهد، نمي تواند چند 

ساعت بچه به بغل منتظر نوبت بايستد. 
بن��ا به گفت��ه پليس جاس��مين ب��راي دريافت 

كمك هاي روزان��ه به دفتر خدم��ات اجتماعي 
محلي در بروكلين مراجعه كرده و اينكه به دليل 
كمبود صندل��ي روي زمين نشس��ته بود، يك 
ادعاست. گزارش پليس مي افزايد: اين مادر جوان 
با چهار اتهام از جمله دس��ت زدن ب��ه اقداماتي 
كه به كودك آسيب رس��انده، بدون وثيقه روانه 
بازداشتگاهي در جزيره ريچرز شده و كودك وي 

نيز به پرورشگاهي فرستاده شده است. 
اين فيلم ك��ه در روزهاي اخير رك��وردار بازديد 
فيلم هاي فضاي مجازي ش��ده، به سند ديگري 
براي بي آبرويي و بي اعتباري دولت امريكا تبديل 
شده اس��ت.  در نوع برخورد پليس امريكا با اين 
مادر جوان و فرزند خردس��الش هيچ نش��اني از 
پارامترهاي موجود در نسخه حقوق بشر، حقوق 
زنان و توقف جلوگيري از خشونت عليه زنان ديده 
نمي شود. نسخه هايي كه به ابزاري براي كنترل 

جوامع جهاني از سوي امريكا بدل شده است. 
از طرف ديگر با وجودي كه ح��دود يك هفته از 
اين اتفاق مي گذرد، خب��ري از واكنش نهادهاي 
بين الملل��ي حقوق بش��ر و نهادهاي دوس��تدار 
مادر و كودك جهاني نيس��ت و همين گزينشي 
برخوردكردن با اتفاقات مشابه نشان از وابستگي 
اين نهاده��ا به كارتل هاي ق��درت دارد عالوه بر 
اينكه اعتبار گفته هاي نمايشي آنها را نيز از بين 
مي برد.  گفتني است دفتر وكالي محلي بروكلين 

مسئول برررسي جزئيات اين حادثه است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  يك توئيت جال�ب: اقدام قابل تحسين آيت اهلل دژكام، امام جمعه 
شيراز؛ برپايي ميز خدمت در محل مصلي و مكلف كردن مسئوالن شهري 

براي پاسخگويي مستقيم به مردم و رسيدگي به مشكالت آنان.

 توئيت ي��ك كار آفرين در رابط��ه با پديده جديد و عجي��ب مقابله با 
ارزان فروشي در كشور توسط برخي مراجع خاص!

 

 محس�ن صدري نيا توئيت كرد: مزاحم هاي تبليغاتي براي دور 
زدن بالك ش��ماره پيامك  ه��اي  - تبليغاتي با ش��ماره موبايل تبليغ 
ميفرستن! و با اين شروع: سالم خوبي!؟ |كجا و كي مقصره!؟ كجا و كي 

بايد رسيدگي كنه!؟

 محمد خجسته توئيت كرد: اينكه منتقد شكل رفتار سياسي )دكتر( 
واليتي باشيم دليل نميشه كه خدماتش رو نبينيم.   مديريت جهادي يعني 
اينكه وقتي جوانان به دليل نداشتن حداقل ها نمي تونند بهم برسند، مسئوالن 

مدعي جمهوري اسالمي وظيفه دارند امر ازدواج آنها رو تسهيل كنند. 
 

  دخت�ر برك�ه نقره اي ب�ا انتش�ار اين عك�س نوش�ت: قباًل 
توصفحاتشون عكس ميذاش��تن يه نواري روسرش��ون ميكشيدن از 
گوش تا گوش رو مي گرفت الاقل. االن ديگه اون يه اليه نوار 5سانتي 
رو هم كنس��لش كردن. تو تئاترها كه كشف حجابش��ونو كليد زدن با 
پوستيژ. سينما هم نمه نمه. حواسمون به اين  انقالب فرهنگي هست يا 

ذوب شديم تو برجام وfatf و قس علي هذا؟!
 

  يك خبرنگار توئيت كرد :  تيتر مغرضانه )ايرنا( براي سياه نمايي؟؟ 
اصل خبر چيست؟ به دليل سطح س��واد سالمت، فقر اقتصادي و عدم 
مراقبت هاي دوران بارداري )3 عامل( نوزادان هنگام تولد مي ميرند و 
بيشترين علت مرگ آنها، نارسايي جنين است. اين آمار براي هر هزار 

تولد، 8/27 است. متوسط جهاني، 29مرگ در هر هزار تولد است. 

سيد محمد مهدي غمامي*

آغاز كمپين تأمين لباس گرم 
براي دانش آموزان 

رئي�س مرك�ز مش�اركت هاي مردم�ي س�ازمان بهزيس�تي 
از آغ�از كمپي�ن تأمي�ن لب�اس گ�رم ب�راي دانش آم�وزان كم 
برخ�وردار موس�وم ب�ه كمپي�ن »زمس�تانه« خب�ر داد و گفت: 
مردم مي توانن�د كمك ه�اي نق�دي و غيرنقدي خ�ود را در اين 
رابط�ه از روش ه�اي گوناگون در اختيار بهزيس�تي ق�رار دهند. 
محمدعلي كوزه گر افزود: اگر مردم مي خواهند كمك هاي غيرنقدي 
به صورت لباس داشته باشند شرط آن اين اس��ت كه لباس ها بايد نو 
باش��ند. تمام مراكز بهزيستي سراسر كش��ور آمادگي جمع آوري اين 
لباس ها را خواهند داشت.  وي خاطرنشان كرد: هموطنان مي توانند از 
طريق نرم افزار »آپ« يا نرم افزار سكه )سامانه كيف همراه( يا از طريق 
حس��اب 90190 بانك ملت و دس��تگاه هاي خودپرداز )ATM( تمام 
بانك هاي كشور، كمك هاي نقدي خود را براي كمك به دانش آموزان 
بي بضاعت به بهزيستي بدهند.  وي اضافه كرد: همچنين شماره تماس 
66762048 با كد 021 نيز به عنوان شماره تماس جهت كمك هاي 
غيرنقدي تعيين شده اس��ت.  رئيس مركز مش��اركت هاي مردمي و 
توانمندسازي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور تصريح كرد: اين كمپين 
براي تهيه لباس هاي زمس��تاني به ويژه ب��راي دانش آموزان مناطق 
كم برخوردار اس��ت تا براي دانش آموزان در مناطق سرد، كمك هايي 
داشته باشيم و فعاًل 10هزار دانش آموز هدفگذاري شده اند.  كوزه گر 
با اش��اره به برگزاري كمپين لبخند مهر براي جمع آوري كمك هاي 
مردمي جه��ت تأمي��ن لوازم التحري��ر دانش آم��وزان بي بضاعت در 
مهر امس��ال يادآور ش��د: اين كمپين نقطه آغازي ب��راي حمايت از 
دانش آموزان در مناط��ق كم  برخوردار بود.  وي اضاف��ه كرد: كمپين 
زمستانه دنباله كمپين لبخند مهري است كه مهر امسال براي تأمين 
لوازم التحرير دانش آموزان مناطق كم برخ��وردار انجام داديم و مورد 

استقبال خوب مردم قرار گرفت. 

مدعي العموم از حقوق مردم 
در برابر سوپر چيزدان ها صيانت كند

اوايل هفته س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو درباره تبليغ يك داروي 
خطرناك توسط مهناز افش��ار اعالم كرد كه »ناچار به برخورد با وي 
هستيم.« اين تيتر خبري، يكي از دهها تيتري است كه گاه و بي گاه و 
البته خيلي زياد با آن مواجه مي شويم. چرا سوپراستارها همه  جا و در 

هر مورد از سالمت تا سياست صاحب نظر هستند؟
سوپراس��تاري يك ش��غل بدون قاعده اس��ت ك��ه از آن در تبليغات 
انتخاباتي، تلويزيوني، كااليي و خدمات پزش��كي هرطور كه بخواهند 
اس��تفاده مي كنند و هيچ نظام صنفي يا مقررات عمومي مانع از ورود 
غيرتخصصي و غالباً فاجعه بار اين قش��ر نيست؛  قش��ري كه اتفاقاً به 
جهت پربازديدبودن صفحات مجازي شان مش��مول حكم بند »پ« 
ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات )مصوب 1395( مي شوند. 

اين بند در تعريف رسانه الكترونيكي تصريح دارد: »به عنوان سامانه، 
اخبار و اطالعات را به صورت مس��تمر براي بيش از )500( گيرنده 
در )24( ساعت از طريق پيامك يا شبكه  هاي پيام  رسان و به صورت 
انبوه براي دارن��دگان تلفن همراه، رايانه و مانند آن ارس��ال كند.« 
مطابق بند مذكور، هر رسانه منتش��ركننده اطالعات هم از آنجا كه 
رسانه الكترونيك محسوب مي شود، مش��مول مجازات هاي قانون 

مطبوعات قرار مي گيرد. 
اين در حالي است كه به استناد قانون مطبوعات هم، تفاوتي در انتشار 
چاپي و مجازي مطالب نيست )تبصره 3 ماده 1(. همچنين طبق همين 
قانون، انتشار مطالب خالف واقع ممنوع )بند 11 ماده 6 ( و جرم )ماده 
35( مي باش��د. با در نظر گرفتن موارد مذكور الزم است به اظهارات 
و تبليغات گمراه كننده برخ��ي از سوپراس��تارهاي همه چيزدان، در 
رسانه ها يا شبكه هاي اجتماعي پرداخت.  مهم تر اينكه اصل 24 قانون 
اساسي )آزادي بيان و رسانه( مقيد است به رعايت حقوق عمومي كه 
مشتمل بر منافع عمومي و س��المت عمومي مي شود. طبق اين اصل 
سوپراس��تارها )و ديگراني( كه تخصص ندارند و در مورد مضار كاالها 
يا خدمات اطالع��ي ندارند اگر هم به واس��طه اظهاراتش��ان )معرفي 
دارويي غيراستاندارد يا تبليغ مؤسس��ه مسافرتي كه اسناد مخدوش 
و غيرمعتبر عرض��ه دارد( تبليغ نمايند، بايد مس��ئوليت مدني ورود 
خسارت به حقوق و س��المت عمومي را بپردازند. نمي توانند صرفاً از 
تبليغي كه مي كنند، سود ببرند و از ضرري كه مي رسانند، معاف شوند. 
آنها مسئول كل خس��ارات مادي، معنوي، رواني و همچنين تجاري 
تبليغات خسارت بار خود هستند.  اين تبليغات به طور خاص در مورد 
كاالهاي آسيب رسان به سالمت در س��ال 1397 ممنوع و جرم اعالم 
ش��د. مطابق ماده 1 قانون ممنوعيت تبليغات و معرفي محصوالت و 
خدمات غيرمجاز و آسيب رسان به سالمت در رسانه هاي ارتباط جمعي 
داخلي، بين المللي و فضاهاي مجازي: »ارائه هرگونه اطالعات نادرست 
و تبليغ خالف واقع كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود به 
هر طريق از جمله رسانه هاي داخلي و خارجي يا فضاي مجازي درباره 
آثار مصرف مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، 
گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزش��كي و 
دندانپزشكي و آزمايش��گاهي و هرگونه خدمات سالمت ممنوع است 
و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت 
ش��غلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج س��ال محكوم مي شود. در 
صورتي كه به مصرف كننده خس��ارتي وارد ش��ود عالوه بر جبران آن 
معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزاي نقدي به مجازات 

مذكور اضافه مي شود.«
اين همه چيزدان ها كه از تبليغات انتخاباتي گرفته تا تبليغ دارو، خدمت 
پزشكي ليپوليز و اقامت و تسهيالت بانكي نقش پررنگي در گمراهي 
و آسيب هاي مالي و س��المتي بر عهده مي گيرند. اگر با نقش پررنگ 
مدعي العموم مواجه شوند حتماً در سبك رفتار خود بازنگري كرده و 
صرفاً در مورد آنچه مي دانند ورود كرده و اقدام مي كنند؛ مثاًل اين عده 
متوجه خواهند شد كه غير از انواع مجازات هاي مدني و كيفري، اين 
قبيل فعاليت هاي غيرحرفه اي، محروميت هاي شغلي دو تا پنج سال 

)براي كاالهاي آسيب رسان( را در پي دارد.
* استاد حقوق دانشگاه امام صادق )ع(

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

ميلياردها تومان از 

عليرضا سزاوار
اعتب�ارات مربوط   محيط زیست

ب�ه ح�ل معض�ل 
ريزگردها به دليل مالچ پاشي هاي اشتباهي به 

هدر رفته است. 
در مناطق چذابه و فكه در حالي كه پوشش گياهي 
غني دارند، مالچ پاشي انجام شده است. حال آنكه 
مسئوالن سازمان جنگل ها مي گويند كه تعيين 
نقاط مالچ پاشي در چذابه انتخاب آنها نبوده است 
و مسئوالن اس��تاني با توجه به اولويت هايي كه 
داش��ته اند، اين نقاط را براي مالچ پاشي انتخاب 
كرده اند.  پاش��يدن مالچ در مناطق��ي كه داراي 
پوش��ش گياهي حداقل10درصدي است، نبايد 
انجام ش��ود. برخي مديران با جانمايي اش��تباه 
براي مالچ پاشي منابع بيت المال را هدر داده اند.  
آخري��ن بازمانده هاي آهوي ش��ني بين النهرين 

هم كه به چهل رأس نمي رسند با مالچ پاشي هاي 
گسترده اخير كه در حال انجام است، نسل شان 
براي هميشه منقرض خواهد شد.  از سال گذشته 
تاكنون با اجراي عمليات مالچ پاش��ي در منطقه 
حفاظت شده ميش  داغ هم حيات در اين منطقه 
به خطر افتاده است. مالچ داغ نفتي، روي پوشش 
گياهي اين منطقه نشس��ته و بخ��ش زيادي از 
خزندگان اين منطقه را از بين برد. به همين دليل 
چند نوع پرنده كه از اين خزندگان تغذيه مي كردند 
و زمستان ها را در خوزستان مي گذراندند، ديگر 
خبري از آنها نيست.  بودجه اي كه براي مالچ پاشي 
به كار مي رود، از همان رديف اعتباري اس��ت كه 
براي كنترل ريزگردها اختصاص يافته است. در 

حالي كه ريزگرد و حركت ماس��ه ها با هم اشتباه 
گرفته شده است،  مهار ريزگرد كار بسيار سختي 
اس��ت؛ زيرا متعلق به يك منطقه نيست و ذرات 
ريز از زمين بلند مي ش��ود و ممكن است هزاران 
كيلومتر دورتر برود،  اما حركت ماس��ه ها محلي 
است. به علت سنگيني و درش��تي ذرات ماسه، 
اين ذرات به صورت محلي جابه جا مي شوند و به 
راحتي با رويش يك درخت يا بوته، حركت ماسه ها 
قابل كنترل است.  پايه مالچ نفتي سمي است و 
به دليل اينكه داغ پاشيده مي شود، باكتري هايي 
را كه در اليه رويي خاك زندگي مي كنند از بين 
مي برد.  س��ازمان جنگل ها و س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، توليدكنندگان داخلي مالچ هاي 

زيس��تي را مورد توجه قرار نمي دهن��د و اصرار 
دارند مالچ نفتي سرآمد مالچ هاست و آثار منفي 
ندارد.  امسال پس از يك دهه مبلغ 390ميليارد 
تومان اعتبار در اختيار س��ازمان جنگل ها براي 
تعيين مناطق اولويت دار ب��راي اجراي عمليات 
مالچ پاشي قرار داده شده است.  به گفته اين نهاد، 
»در برخ��ي مناطق حدود 7تا 8درصد پوش��ش 
گياهي داريم كه مالچ پاش��ي بايد انجام شود، اما 
منطقه چذابه جزو مناطق اعالمي ما نبوده است. 
شايد آن منطقه شرايطي داشته كه مقامات استان 
تصميم گرفته اند آنجا مالچ پاشي كنند. متأسفانه 
سياست مهار ريزگرد، سركوب آن است! به واقع 
مالچ پاشي تالشي نافرجام، زيانبار، كم اثر و موقت 
براي سركوب ريزگرد اس��ت. در حالي كه براي 
مهار ريزگرد تنها چاره مهار خشكيدگي از طريق 

بازگرداندن رطوبت به خاك است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

بودجه هايي كه در بيابان به هدر مي رود

 مع��اون تحقيقات و فن��اوري وزرات بهداش��ت با بي��ان اينكه بين 
بيماري هاي غيرواگير»پاركينسون« رشد قابل توجهي داشته است، 

گفت: 41ميليون ايراني از سردرد رنج مي برند. 
 رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور گفت: حدود 
470هزار دانش آموز پناهنده در م��دارس ايران تحصيل مي كنند كه 
اين تعداد 80درصد واجدين ش��رايط تحصيل دانش آم��وزان اتباع را 
شامل مي شود. در حالي  كه در س��اير كشورهاي جهان اين رقم حدود 

60درصد است. 
 معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كش��ور گفت: در بحث تأمين 
ويلچر هيچ گونه كمبودي نداريم، به خصوص براي كودكان معلول كه 
براي به مدرسه رفتن به ويلچر احتياج دارند و سعي مي كنيم به موقع 

ويلچرها را تخصيص دهيم. 


