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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

طلب 2600 میلیارد تومانی داروخانه ها ایســنا: معاون وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: داروخانه ها نمی توانند پول شــرکت های پخش و به دنبال آن شــرکت های پخش هم 
نمی تواننــد بدهــی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان دارو را پرداخت کننــد. در حال حاضر آخرین رقمی که از مطالبات داریم، بیش از 2600 میلیارد تومان بدهی اســت؛ به طــوری که تنها برای نمونه 

داروخانه 1۳ آبان 1۳۵ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد. همین انباشت بدهی منجر به اختالل در توزیع و عرضه دارو شده است.
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رئیس این دانشگاه خبر داد
15 هزار رشته محل دانشگاه پیام نور 

هیچ دانشجویی ندارند!
 جامعــه/ محبوبه علی پور   هدف 
از منطقه شــدن مناطق دانشگاه پیام 
نور چابک ســازی ، کاهــش هزینه ها و 
نظارت برحســب اجرای بخشــنامه ها 

وبرنامه هاست.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور با بیان این 
مطلب در مشهد گفت: طی مصوبه سال 

95 شورای عالی انقالب فرهنگی و ابالغیه طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم  
هیئت امنای دانشگاه پیام نور نیز مکلف به تمکین از این طرح شده است.

محمد رضا زمانی با اشــاره به اینکه درکشــور500 مرکز پیام نور وجود دارد که 
همه آن ها به لحاظ تعداد دانشجویان و کیفیت آموزش وضعیت مشابهی ندارند از 
این رو برنامه ساماندهی این مراکز را در دست بررسی داریم، افزود:با اجرای طرح 
منطقه ای شدن برخی مراکز در سایر مراکز ادغام خواهند شد و مراکزی هم که 
شرایط ادغام را نداشته باشند تغییر مأموریت داده و به مراکز رشد ، مراکز فنی و 
حرفه ای و یا سایر مجموعه ها تبدیل می شوند البته این برنامه طی یکی دوسال 

آینده صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست های دانشگاه پیام نور همچنان بر تقویت مراکز استوار 
است از این رو مراکزی که در مناطق استراتژیک کشور قرار دارند، مراکزی که در 
مناطق محروم فعال هستند و مراکزی نیز که  در مناطقی واقع شده اند که  دیگر 
زیرنظام های آموزش عالی  واحدی ندارند، همچنان به  فعالیت ادامه خواهند داد.
زمانی با تأکید بر ضرورت آمایش رشــته ها خاطر نشــان کرد: 15 هزار رشته 
محل وجود دارند که مدت سه سال است هیچ دانشجویی ندارند. زیرا بسیاری از 
رشته های تحصیلی داوطلب کافی نداشته یا نیاز جامعه نبود و دانش آموختگان 

آن ها به حد اشباع رسیده اند .
 رئیس دانشــگاه پیام نور همچنین گفت: هیئت امنای دانشگاه موضوع افزایش 
10تا 15 درصدی شهریه درسال جاری تحصیلی را مطرح کرده که هیئت رئیسه  

دانشگاه با افزایش 10درصدی شهریه در تمام مقاطع موافقت کرده است.
زمانی درباره اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری  بازنشســتگان نیز اظهارکرد: 
بــا توجه به فعالیت بیش از ظرفیت نیروی کار اجرایی بنابر مصوبه ای نیروهای 
یادشــده که 20تا30 سال ســابقه دارند می توانند تقاضای بازنشستگی کرده و 
دانشگاه نیز از محل بودجه اختصاصی خود مبلغی به آن ها می پردازد تا متضرر 
نشوند. اعضای هیئت علمی نیز در سطح مربی و استاد یار با 20 سال سابقه و60 
سال سن، دانشیاران با 30 سال سابقه و 65 سال سن و همچنین استادان با شرط 

73 سالگی ملزم به بازنشستگی هستند. 

رئیس سازمان نظام پزشکی
سخنان وزیر بهداشت بر نارضایتی ها می افزاید

فارس: رئیس ســازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه ســخنان وزیر بهداشت بر 
دامنه نارضایتی هــا و رنجیدگی خاطر 
پزشــکان می افزاید، گفت: پرونده های 
قصور پزشکی در هیئت عالی انتظامی در 
بیش از 70 درصد موارد به محکومیت 

منجر و فقط یک چهارم تبرئه شده اند.
ایرج فاضل، در واکنش به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه »تخلفات حرفه ای 
پزشکان هم باید در دادگاه های عمومی مطرح شوند« اظهار داشت: این موضوع 
به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف 
وزیر بهداشت که مسئول مسائل بخش سالمت و واسطه جامعه پزشکی با دولت 
کریمه است، بسیار تعجب آور و سؤال برانگیز است و فقط بر دامنه نارضایتی ها و 

رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می افزاید.
وی افزود: هنگامی که نظر جناب آقای دکتر هاشمی رسماً در روزنامه ها منعکس 
می شــود، خود به خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و وزیر یکی از مهم ترین 
وزارتخانه های دولت کریمه تلقی می شــود و همین نکته است که تعجب آور و 

حیرت زاست.

انگشت بیمار در زباله های عادی بیمارستان دولتی!
فارس: دادســتان عمومــی و انقالب 
شهرستان مالرد با اشاره به دستگیری 
عوامل دفع غیرقانونی زباله های عفونی 
بیمارستانی در شهرستان مالرد اظهار 
کرد: بیمارســتانی که اقــدام به دفن 
غیرقانونی زباله های بیمارســتانی کرده 
بود، شناســایی و عامل اصلی این اقدام 

دستگیر شد. جواد جبله با اشاره به اظهار بی اطالعی رئیس بیمارستان از این ماجرا 
و آزادی او با قرار التزام افزود: عامل اصلی، بازداشــت و موضوع به بازپرس ارجاع 

شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.
جبله با اشــاره به کشــف تکه هایی از اعضای بدن انســان در منطقه ای در این 
شهرستان طی ماه گذشته، توضیح داد: با توجه به مشخصاتی که در یکی از این 
نمونه ها باقی مانده بود، مسئله پیگیری شد و در نهایت شخصی به عنوان صاحب 
یکی از انگشتان دفن شده از پیوند عضو خود خبر داد که چند وقت پیش در یکی 

از بیمارستان های دولتی تهران انجام داده بود.
وی افزود: طبق قانون، نحوه دفع و دفن زباله های بیمارستانی همانند سرنگ ها 
شــرایط خاصی دارد و در وهله نخست باید این زباله ها سوزانده و پس از تبدیل 

شدن به پسماند عادی، منتقل شوند.

رئیس پژوهشگاه آموزش و پرورش:
تعطیلی  پنجشنبه 

عامل احتمالی افت کیفیت آموزشی است
و  آمــوزش  پژوهشــگاه  رئیس  مهر: 
پرورش گفت: تعطیالت پنجشنبه یکی 
از دالیل افت کیفیت آموزشــی در این 
سال ها بوده است. فرهاد کریمی گفت: 
پژوهش ها نشان می دهد از سال 90 که 
تعطیلی پنجشــنبه ها پیش آمد، دچار 
افت آموزشــی شده ایم که شاید یکی از 

دالیلش همین بحث کم شــدن ساعت آموزش باشــد.  کریمی اضافه کرد: در 
آموزش و پرورش با فعالیت های حجیم آموزشی از جمله حجم باالی کتاب های 
درسی رو به رو هستیم که باید ساعت کافی آموزشی برای آن تعیین شود. از نظر 
خودم بحث تعطیلی پنجشنبه ها یا باز گرداندن این طرح به قبل باید به صورت 
 نخبگانی پژوهشــی دنبال و درباره اش تصمیم گیری شود چون با زندگی مردم 

سر و کار دارد.

معاون بهزیستی کشورتصریح کرد
تأکید قانون بر تحقق سهمیه سه درصدی 

استخدام معلوالن 
ایسنا: معاون سازمان بهزیستی کشور از 
تأکید قانون بر تحقق سهمیه سه درصدی 
معلوالن در استخدام  خبر داد. محمدعلی 
کوزه گردر ادامه اظهارات خود بیان کرد: 
متأســفانه اغلب اوقات این سهمیه در 
استخدامی های نهادهای دولتی رعایت 
نمی شود اما در قانون جدیدی که اواخر 

سال 96 به عنوان قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در مجلس تصویب 
شد این الزام و تأکید بیشتر شده است. 

وی عنوان کرد: در این قانون اگر ثابت شود که سازمان ها این سهمیه سه درصدی 
را رعایت نکرده اند پیگرد قانونی از سوی نهادهای نظارتی و سازمان های بازرسی 
را به دنبال دارد و الزام شدیدتری ایجادشده که در قانون قبل پیش بینی نشده بود. 
معاون سازمان بهزیستی کشور در خاتمه خاطر نشان کرد: در این قانون اگر ثابت 
شود که سهمیه استخدامی معلوالن رعایت نشده است حکم عزل مسئول مربوطه 

حتی می تواند صادر شود.

قدس به مناسبت هفته دولت، عملکرد سازمان محیط زیست را بررسی می کند

جدال با  کشاورزی، مدارا با ریزگردها

نشست خبری

 معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ قدس:

نمی گذاریم کسی که نمره خوبی نگرفته، کنکور را دور بزند

 جامعه/ محمود   مصد  ق  معاون آموزشــی وزارت بهداشت 
از ارائه برنامه 10 ساله این وزارتخانه برای تربیت نیروی انسانی 
به شورای گسترش دانشگاه ها خبر داد.  دکتر باقر الریجانی در 
نشســت خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر 
این که وقتی زمینه اشــتغال برای بسیاری از دانش آموختگان 
رشته های پزشکی نیســت چه ضرورتی وجود دارد جوانان را 
به رشــته های علوم پزشکی سوق دهیم،گفت: وزارت بهداشت 
برنامه اش را در خصوص تربیت نیروی انسانی در سطح تخصص 
و فوق تخصص برای تا 10 ســال آینده در شــورای گسترش 

دانشگاه ها مطرح کرده اســت.به همین خاطر سیاست ما این 
اســت که بتوانیم متناسب با نیازهای کشور نیرو تربیت کنیم، 
اما توزیع نیرو در مناطق مختلف کشور یکی از مشکالت وزارت 
بهداشت است که این وزارتخانه در تالش است با اجرای برنامه 
بومی ســازی به نحو مناســبی نیروهای تحصیل کرده را در 
سطح کشــور توزیع کند . وی افزود: وزارت بهداشت خیلی به 
دنبال سوق دادن جوانان به رشته های علوم پزشکی نیست،اما 
هنوز گرایش به حوزه های پزشــکی به علت برداشتی که مردم 
از رشته های پزشکی دارند باالســت از این رو والدین فرزندان 
خود را به دانشگاه های خارج کشور می فرستند تا تحصیل کنند 
و بعد بیایند داخل کشــور و در حوزه مورد نظرشــان مشغول 
کار شــوند . وی با اشــاره به باال بودن استانداردهای تحصیلی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود:اجازه نمی دهیم کسی 
که نمره خوبی در کنکور کســب نکرده و رتبه پایینی داشته 
است، بخواهد کنکور را دور بزند و با گذراندن 36 واحد درسی 
به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور منتقل شود. وی در 
همین زمینه افزود:به هرحال به کســانی که در گذشته برای 
تحصیل به دانشگاه های خارج رفته اند کمک می کنیم تا برای 
مشکالت ارزی شــان راهکارهایی پیدا کنند، اما این افراد باید 

همه مســیرهای امتحانی ما را طی کننــد. البته همین االن 
نیمی از این گونــه دانش آموختگان در امتحانات متداول علوم 
پزشکی ما قبول نمی شوند؛ بنابراین تعدادی از آن ها مجبورند 
به دالیل مختلف رشته های پزشــکی را ترک و در رشته های 
دیگری مشغول به کار شــوند. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
مصوبه مجلس جهت حذف کنکور برای پذیرش دانشــجو در 
رشته های مختلف از جمله علوم پزشکی گفت: ما تابع قوانین 
جمهوری اسالمی هستیم و بر اساس قانون کنکور باید حذف 
شود و وزارت بهداشت هم با همین دیدگاه از سال های گذشته 
تمهیداتی در نظر گرفته است که در صورت اجرایی شدن قانون 
آن را عملی کند که در این راســتا در دوران دبیرستان دروس 

باید استانداردهای الزم را داشته باشند.
به گفته وی در پزشــکی رقابت باالست و در چنین شرایطی 
چاره ای نیست جز این که آموزش پزشکی دو مرحله ای شود و 
پذیریش دانشجو برای رشته های علوم پزشکی از مقطع لیسانس 
انجام گیرد.  وی در پاسخ به پرسش دیگر قدس درباره جایگاه 
دانشگاه های علوم پزشکی از لحاظ کیفیت آموزشی در دنیا هم 
گفت: واقعیت این اســت که با وجود چالش هایی که در بعضی 

جاها داریم در مجموع کیفیت آموزشی روند ارتقایی دارد.

خبر

یک مسئول ستاد کل نیروهای 
مسلح بیان کرد

ضوابط جدید کسرخدمت 
فرزندان ایثارگران 

ایرنا: رئیس اداره ســرمایه انســانی سرباز 
معاونت نیروی انســانی ستاد کل نیروهای 
مســلح از ابالغ ضوابط جدید کسر خدمت 
فرزندان ایثارگران به نیروهای مســلح خبر 
داد. سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی 
گفت: به منظور فراهم کردن زمینه استفاده 
از همه فرزندان ایثارگران از تسهیالت کسر 
خدمت بــه ازای هر درصد جانبازی هر ماه 
اســارت و هر ماه رزمندگی 12 روز کســر 
خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد 
که ضوابط اجرایی این مقررات به نیروهای 
مسلح ابالغ شده اســت. وی تصریح کرد: 
مصوبه قبلــی درخصوص معافیت فرزندان 
رزمندگان دارای 28 و 29 ماه ســابقه که 
در حال اجراســت تا ســقف 20 هزار نفر 
پیش بینی شده برای سال 96 به قوت خود 

باقی است.
کمالی خاطرنشان کرد: کسر خدمت صرفاً 
به کارکنان وظیفه غیرغایب که اشتغال به 

خدمت دارند، تعلق می گیرد. 

عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس مطرح کرد

درآمد 1۰ هزار میلیاردی 
مافیای کنکور

خانــه ملت: عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس، درآمــد مافیای کنکور 
را بیش از 10 هزار میلیارد تومان در ســال 
تخمیــن زد. محمدمهــدی زاهدی گفت: 
مافیای کنکور با تحریــک دانش آموزان و 
اولیــای آن ها و ارایه اطالعات نادرســت به 
دنبال مقابله با اجرای قانون حذف کنکور و 
تصمیم شورای سنجش و پذیرش مبنی بر 

تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است.
وی اظهــار کــرد: با توجه به گســتردگی 
دانش آموزان متوســطه دوم، تعداد دروس 
و هزینه هــای موردنیاز برای شــرکت در 
کالس ها می تــوان درآمدهــای حاصله را 
محاســبه کرد که با حســاب سرانگشتی 
مشخص می شــود رقم مذکور بیش از 10 

هزار میلیارد تومان در سال است.

معاون توانبخشی بهزیستی 
کمپین جمع آوری 

»دِر بطری« شوآف است

فارس: معاون توانبخشی بهزیستی گفت: 
در بســیاری از شــبکه های اجتماعی هم 
برخی افــراد نیازمند و حتی معلوالن اقدام 
به فضاسازی و راه اندازی شوآف می کنند تا 

ترحم مردم را جلب کنند.
حســین نحوی نژاد با اشاره به کمپینی که 
اخیراً با عنوان جمع آوری درِ بطری ها برای 
تأمین ویلچر به راه افتــاده بود،  گفت: این 
هــم یکی دیگر از فضاســازی هایی بود که 
در جامعــه رخ داد. اگر قدری تأمل کنیم، 
می بینیم با این در های بطری ویلچر تأمین 
نمی شــود. اگر چهار گونی درِ بطری جمع 
شود، مگر چقدر آن را می خرند در حالی که 
قیمت یک ویلچر بیش از 800 هزار تومان 
است و این ها همه شوآف و فضاسازی است.

دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات: 
روزانه 2۰ میلیارد تومان 

در کشور دود می شود
ایرنا: دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال 
دخانیات گفت: در شــرایط اقتصادی فعلی 
روزانــه 20 میلیارد تومان در کشــور برای 

مصرف سیگار هزینه می شود .
محمدرضا مسجدی با بیان اینکه براساس 
آمارهای وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
بیــش از 98  درصد نیــاز مصرف دخانیات 
کشــور توســط کارخانجات داخلی تأمین 
می شــود، اظهار داشت: ما این ادعا را قبول 
نداریــم و معتقدیم که میزان تولید  داخلی 
سیگار بسیار بیشتر از این میزان است .وی 
گفت: تنهــا تولیداتی که در کشــور رو به 
گسترش است، دخانیات است و این نیاز به 
فکر و تأمل بیشــتر دارد. وقتی دارو و مواد 
اولیه و تجهیزات پزشــکی به نوعی  تحت 
تأثیر تحریم قــرار می گیرند و مردم تحت 
فشار هستند، اما ســیگار و توتون تحریم 
نمی شود، هدف این است که مردم ما بیشتر 
 بیمار شوند و مرگ و میر افزایش یابد تا سود 

بیشتری نصیب دشمنان شود.

 جامعه/ سعید حسین خانی   عیسی 
کالنتری باسابقه 13 سال سکانداری وزارت 
کشاورزی در دولت های مختلف، در سال 96 
و در آغاز دولت دوازدهم بر مســند ریاست 
ســازمان حفاظت محیط زیست نشست و 
جایگزین معصومه ابتکار در این ســازمان 
شــد. با آغاز کار کابینه دوازدهم، کالنتری 
فعالیت های متعددی را در دستور کار خود 
قــرار داد. از تالش برای اجرای قانون هوای 
پاک گرفته تا پیگیری مدیریت پســماند و 
امضای تفاهمنامه  با کشــور عراق با هدف 
نابودی مراکز گردوغبار در این کشور. البته 
باوجود سدســازی های ترکیه بر سرچشمه  
رودخانه هــای دجله و فــرات و به تبع آن، 
خشک شدن رودخانه ها و تاالب های عراق، 
آقای معاون در این خصوص و برای کنترل 
ریزگردهــا اقدامی برای طرح شــکایت از 
ترکیه انجام نداد. همچنین سازمان حفاظت 
محیط زیست در راســتای احیای دریاچه 
ارومیه، ضمن کاهش مطالبه گری از وزارت 
نیرو برای رهاسازی آب پشت سدها، با محور 
قرار دادن طرح نکاشت، به تهدید کشاورزی 
در حوضــه آبریز دریاچــه ارومیه پرداخت. 
گزارش حاضر، به بررسی مهم ترین اقدام ها و 
رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست 

طی یک سال گذشته، می پردازد. 

 ادامه بررسی توافقنامه پاریس
دولت جمهوری اسالمی موافقتنامه پاریس 
را در اردیبهشــت 95 امضا کــرد. در تاریخ 
95/8/23 کلیــات و جزییــات الیحه  این 
توافقنامه بدون بررسی سند تعهدات کشور 
)NDC( در آن، بــه تصویــب نمایندگان 
مجلس رسید و ســپس به شورای نگهبان 
ارسال شــد. آذرماه 95 شورای نگهبان به 
دلیل ایرادهای شــکلی و عدم ارائه ســند 
تعهدات کشور، مصوبه را به مجلس شورای 
اســالمی عودت داد. در حــال حاضر این 
الیحه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس قرار دارد. یادآور می شود که 
موافقتنامه پاریس، اظهارنظرهای متعددی را 
در فضای کارشناســی و رسانه ای به همراه 
داشــت. پس از طرح نظــرات و چالش ها، 
به عنوان  محیط زیســت،  سازمان حفاظت 
متولی این معاهده در کشــور، در حمایت 
خود از این توافقنامــه تجدیدنظر کرد. در 
همین راستا مســئوالن این سازمان ضمن 
تأییــد ایرادهای شــورای نگهبــان به این 
توافقنامه، از امکان بازنگری در سند تعهدات 
ایران خبر دادند. اســفندماه 96، کالنتری، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست نیز، 
تعهدات ایــران در موافقتنامــه پاریس را 
بیش ازحد دانســت و تقلیل تعهد کاهش 
کربن ایران از 12 به چهار درصد را ضروری 
عنوان کرد. با وجــود این اما، کارگروه ملی 
تغییر اقلیم در 26 تیرماه 97، مصوب کرد 
سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری 
اسالمی )NDC( بدون تغییر برای تصویب 
به مجلس ارســال و پس از تأیید شــورای 
نگهبــان و الحاق ایران به توافقنامه پاریس، 
به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا 
ارسال شود. ذکر این نکته ضروری است که 
تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست، در 
مورد تبعات این معاهده، گزارش نهایی خود 

را اعالم نکرده است.

 عملکرد ناموفق در کنترل ریزگردها
عالوه بــر اینکه رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســرمایه گذاری یک هزار 
میلیــارد تومانی برای مهار گــرد و غبار در 
ســال جاری خبر داد طی یک سال اخیر، 
سازمان حفاظت محیط زیست اقدام هایی 
را در راســتای کنترل پدیده ریزگرد صورت 
داده است. در این زمینه این سازمان، مسئله 
گردوغبار را به عنوان یکی از موضوعات مورد 
بررســی در مرکز توسعه مدیریت اطالعات 

بالیای طبیعی )اپدیم؛ یک مرکز وابسته به 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد برای آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( است 
که به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران و به 
طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور با 
گذشــت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، 
رایزنی و مذاکره با طرف های مرتبط داخلی 
و خارجی ســرانجام بهمن ماه 96 در تهران 
افتتاح شد(، قرار داد. در همین راستا، مدنی، 
معاون وقت امور بین الملل سازمان حفاظت 
محیط زیست، هدف همکاری با مرکز اپدیم 
در زمینه گردوغبار را ریشــه یابی علمی و 
دقیق منشأ گردوغبار عنوان کرد. اسفندماه 
96 نیز ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تفاهمنامه ای با کشور عراق با هدف نابودی 
مراکز گردوغبار در این کشور امضا کرد؛ در 
این زمینه رئیس سازمان، عملکرد عراق در 
آبرسانی به تاالب ها را قابل  قدردانی عنوان 
کرد. شایان ذکر اینکه بسیاری از کارشناسان 
دلیل اصلی خشکی رودخانه ها و تاالب های 
عراق را سدسازی های ترکیه بر سرچشمه  
رودخانه هــای دجله و فــرات می دانند. به 
عقیده ایشــان پیگیــری  بین المللی برای 
مقابله با سدسازی های کشور ترکیه می تواند 
اولویت اصلی باشــد. معاون وقت ســازمان 
حفاظت محیط زیست، اّما اعتقادی به این 
مسئله نداشت و آن را بیشتر یک فضاسازی 
رســانه ای عنوان کرد. بررســی ها نشــان 
می دهد، سازمان حفاظت محیط زیست برای 
کنترل ریزگردها در سطح بین الملل اقدامی 
برای طرح شکایت از ترکیه برای جلوگیری 
از آب گیری ســد ایلی ســو و حفظ جریان 

رودخانه دجله نداشته است. 

 صــدور مجــوز انتقــال آب 
بین حوضه ای

طی یک ســال گذشته، ســازمان حفاظت 
محیط زیست، به عنوان حافظ منافع ملی در 
حوزه محیط زیست، در اغلب موارد با اجرای 
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در کشور 
موافقت کرده اســت. موافقت با انتقال آب 
زاب به دریاچه ارومیه و انتقال آب ونک )از 
سرشاخه های کارون( به رفسنجان از جمله 
این موارد محســوب می شود. به زعم برخی 
کارشناســان، موافقت با انتقال آب دریای 
عمان به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
خراسان رضوی و انتقال آب خلیج فارس به 
سه استان هرمزگان، کرمان و یزد نیز می تواند 
مشکالت ناشی از کم آبی را کاهش دهد زیرا 
این طرح ها با اتکا به آب های آزاد، آســیب 
محیط زیستی بسیار کمتری را در پی خواهد 
داشت. همچنین باید گفت مخالفت سازمان 
محیط زیســت با انتقال آب دریای خزر به 
سمنان به دلیل مشکالت زیست محیطی و 
اجتماعی یکی از مهم ترین تصمیمات این 
سازمان در سال گذشــته به شمار می رود. 

خاطرنشان می سازد رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، همواره مخالف انتقال آب و 
سدســازی به منظور تأمین آب کشاورزی و 
مدعی تخصیص نیافتن حقابه تاالب ها برای 
مصارف کشاورزی بوده است. این در حالی 
است که وی از انتقال آب ونک به رفسنجان 
برای مصارف کشاورزی دفاع کرده و ظرفیت 
آبی کارون را مازاد عنوان می کند. مواضع و 
پیگیری های کالنتــری در مورد این طرح، 
مورد اعتراض شدید فعاالن محیط زیستی 
و نمایندگان استان های مبدأ شد؛ تا جایی 
که اعتراض نمایندگان استان خوزستان به 

درگیری لفظی با کالنتری کشیده شد.

 تغییر رویکــرد در مورد تولید و 
مصرف محصوالت تراریخته

به زعم برخی کارشناســان، با وجود تداوم 
واردات محصــوالت تراریختــه به کشــور 
در ســال های اخیــر، ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نسبت به این امر موضعی از 
خود نشان نداد. با این حال سازمان محیط 
زیســت، با تولید محصــوالت تراریخته در 
کشــور مخالف بود. برخی، ایــن رویکرد را 
ناشی از ارتباط این سازمان با گروه های فعال 
محیط زیستی بین المللی از جمله صلح سبز 
و دوستداران زمین عنوان می کنند. با روی 
کار آمدن کالنتری به عنوان رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، رویکرد این سازمان 
و شــورای ایمنی زیستی نسبت به گذشته 
تغییــر کرد به نحوی کــه کالنتری در بدو 
ورود به ســازمان حفاظت محیط زیست در 
نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار 
تغییر در رویه منفی این سازمان نسبت به 
محصوالت تراریخته شــد و در زمستان 96 
پیشنهاد لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی 
زیســتی را مطرح کرد. با تصویب شــورای 
ایمنی زیســتی و تأیید رئیس جمهور، لغو 
این آیین نامه به دســتگاه های اجرایی ابالغ 
شد. انتصاب مدیران حوزه فناوری زیستی 
و حامیان جدی تولید محصوالت تراریخته 
و منتقــد رویــه قبلی ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســوی رئیس این سازمان 
گــواه تغییر رویکرد آن نســبت به موضوع 
تراریخته اســت. خاطرنشــان می سازد در 
جریان بررســی الیحه بودجه سال 97 در 
مجلس شــورای اســالمی، بند مربوط به 
محصوالت تراریخته بازخوردهای مختلفی 
داشــت. طبق بند مذکور مقرر شــده بود، 
مصرف انسانی محصوالت تراریخته ممنوع 
شــود و عوارض ورودی این محصوالت، 10 
درصد افزایش یابد؛ همچنین سازمان پدافند 
غیرعامل به صادرکنندگاِن مجوز ورود این 
محصوالت اضافه شود. شــایان ذکر است 
که این بند به تصویب مجلس نرسید و در 
کمیسیون تلفیق، از الیحه بودجه سال 97 

حذف شد. 

 تالش در راستای احیای دریاچـه 
ارومیه

 در ســال 93، کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیــه راهکارهایــی را بــرای احیای این 
دریاچه در نظر گرفت که عبارتند از: کاهش 
40 درصــدی مصــرف و افزایش بهره وری 
بخش کشــاورزی حوضه دریاچــه ارومیه، 
انتقال آب رودخانه ها به پیکره آبی دریاچه 
از طریق رهاســازی آب پشت سدها، توقف 
تمامی طرح هاي سدسازي در دست مطالعه 
و اجرا، ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از 

منابع آب حوضه. 
برنامه های این ســتاد در ســه فاز تثبیت 
)تثبیت تراز دریاچــه و جلوگیری از تداوم 
خشــکی آن 1395-1393(، احیا )افزایش 
تدریجی تــراز دریاچــه 1401-1396( و 
احیای نهایی )تثبیت شــرایط احیاشده و 
ایجاد شــرایط پایدار برای دریاچه 1402( 
طراحی شــد. کالنتری درخصوص احیای 
دریاچــه ارومیه مقوله کمبــود اعتبارات را 
مدنظر قرار داده است؛ طبق گفته مسئوالن 
کارگروه ملی نجــات و برخی از نمایندگان 
مجلــس، از بین اعتبــارات تصویبی، تنها 

بودجه تخصیص داده شده 
از صنــدوق توســعه ملی 
پرداخــت شــد؛ بودجه ای 
که به زعم آن هــا، تنها 30 
درصد از کل اعتبار مصوب 
راســتا  همین  در  اســت. 
در آذرمــاه 96، کالنتــری 
پیشنهاد استقراض خارجی 
برای احیای دریاچه ارومیه 
را مطــرح کــرد. همکاری 
ناکافی وزارتخانه های نیرو و 
صنعت، معــدن و تجارت و 
برخی سازمان های استانی با 
کارگروه نیز یکی از انتقادات 
کالنتری به شــمار می رود. 

در همین زمینه بهادری، نماینده ارومیه در 
مجلس، اقتدارنداشتن ستاد احیای دریاچه 
ارومیه را بزرگ ترین چالش این ســتاد در 
همکاری با وزارتخانه های دیگر بویژه وزارت 
نیرو دانســته و تخصیص نیافتن بودجه را 
ناشــی از ناکارآمدی آن عنوان کرده است. 
قابل تأمل آنکه میــزان مطالبه کارگروه از 
وزارت نیرو برای رهاسازی آب پشت سدها 
کاهش پیدا کرد و در یک سال اخیر، میزان 
رهاسازی آب سدها را نسبت به برنامه اولیه 
خود 390 میلیون مترمکعب کاهش داد. این 
در حالی بود کــه تالش های کارگروه برای 
محدودسازی آب ورودی به بخش کشاورزی 

در این حوضه ادامه یافت.
یــادآور می شــود که برخی کارشناســان، 
مدیریت ســازه ای و سدسازی های بی رویه 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را علت اصلی 

خشک شدن این دریاچه می دانند. 

سازمان حفاظت 
محیط زیست برای 

کنترل ریزگردها 
در سطح بین الملل 
اقدامی برای طرح 
شکایت از ترکیه 

برای جلوگیری 
از آب گیری سد 
ایلی سو و حفظ 
جریان رودخانه 

دجله نداشته است

بــــــــرش


