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خبريادداشت گزارش

موج هاي تالطم ارز يك به يك به بخش هاي مختلف 
مي رسد و يك به  يك اين سوال مطرح مي شود كه حاال ما 
چه كنيم؟ گردشگري، صنعت، كسب وكارهاي كوچك 
و حاال نوبت به دانشگاه ها رسيده است تا صداي خود را 
به دولت برسانند كه با بودجه هاي در نظر گرفته شده 
بايد فكري به حال ارز اختصاص يافته براي اين بخش 
شود. رييس دانشگاه تهران روز گذشته اعالم كرد كه 
»۱۳ دانشگاه برتر كشور مكاتبه اي با دولت داشتند كه 
فعاليت هاي دانشگاه، دانشمندان و كاالهاي مربوط به 
حوزه پژوهش مش��مول كاالهاي اساسي قرار گيرد و 

دانشگاه ها بتوانند از ارز دولتي استفاده كنند.«
محمود نيل��ي احمدآب��ادي روز يكش��نبه در جمع 
خبرنگاران گفت كه اگر موضوع اختصاص ارز دولتي به 
دانشگاه ها محقق نشود مشكالتي اساسي بر سر راه آنها 
قرار خواهد گرفت: »به طور مثال وقتي يك دانشجوي 
دكت��ري به فرص��ت مطالعاتي خارج از كش��ور اعزام 
مي شود بخش زيادي از هزينه هاي وي از سوي دانشگاه 
تامين مي شود چراكه در حال حاضر دانشگاه ها برخي 
تجهيزات خاص را دارند و حضور دانشجويان و اساتيد 
در دانشگاه هاي خارجي موجب مي شود با هزينه اندك 
بيشترين بهره برداري را داشته باشيم.« رييس دانشگاه 
تهران البته اش��اره اي مالمت بار ه��م به ناديده گرفته 
شدن نظريات دانشگاهيان در مورد گذر از بحران هاي 
كشور در مقاطع مختلف داشت و گفت كه اگر قبل از 
بحران هاي موجود در كش��ور به نظرات دانشگاهيان 
توجه مي ش��د اكنون با اين بحران ه��ا مواجه نبوديم: 
»بيش از ۱۰ سال اس��ت كه نامه اساتيد در خصوص 
مشكالت اقتصادي نوشته ش��ده اما به دليل اينكه به 
اين نامه توجه نشد اكنون با مشكالت اقتصادي مواجه 
هس��تيم. بايد قبل از اينكه اتفاقي در جامعه رخ دهد 
به حرف هاي دانشگاهيان گوش دهيم.« او به صورت 
خاص از اعتراضات سراس��ري و تالش دانشگاه تهران 
براي كمك در اين حوزه ياد كرد: »زماني كه مس��ائل 
۹ و ۱۰ دي در كش��ور رخ داد اس��اتيد جامعه شناس، 

اقتصادي و علوم اجتماعي در اين دانش��گاه جلس��ه 
تشكيل دادند و نتايج جلسه به مسووالن ارايه شد اما 
اين جلسه رسانه اي نشد. هفته گذشته نيز جلسه اي با 
حضور اساتيد سياسي، اجتماعي و اقتصادي در خصوص 
حرف هاي ترامپ تشكيل شد و نتايج آن به مسووالن 

ذي ربط ارايه شده است.«

تكليفمانرانميدانيم
دانشگاه صنعتي اميركبير يكي از همان ۱۳ دانشگاه برتر 
كشور است كه در انتظار تعيين تكليف موضوع ارز مانده 
است. احمد معتمدي رييس اين دانشگاه به »اعتماد« 
مي گويد: »ما هم مثل بخش هاي ديگر خيلي تكليف مان 
را نمي دانيم. دانشگاه ها قاعدتا بايد مشمول ارز دولتي 
ش��وند چون بودجه اي كه براي ما ديده شده بر همين 
اساس بوده و اگر بخواهيم ارز با نرخ آزاد تهيه كنيم به كار 
دانشگاه لطمه مي خورد.« اما در حال حاضر نه اميركبير 
و نه هيچ دانشگاه ديگري در كشور نمي دانند كه بايد 
در انتظار چه باشند. دولت بازار آشفته ارز را به صورت 
گام ب��ه گام كنترل مي كن��د و در كنارش بايد تكليف 

بخش هاي مختلف روشن 
ش��ود. معتمدي مي گويد: 
»تعيين تكليف وابس��ته به 
آيين نامه اي اس��ت كه بايد 
تدوين شود اما هنوز چنين 
دستورالعملي به ما نرسيده 
كه بگويد بايد چه كنيم. در 
حال حاض��ر دارند تكليف 
بس��ياري از م��وارد ارزي را 
به صورت گام به گام روشن 
مي كنند و اميدوارم به زودي 
نوبت به دانشگاه ها هم برسد 
تا دانش��گاه ها بتوانند از ارز 
دولتي اس��تفاده كنند. اگر 
هم قرار شد دانشگاه هم از 
ارز موجود در ب��ازار ثانويه 
اس��تفاده كند، مش��كلي 

نيست؛ به اين شرط كه معادل اين تفاوت براي اعتبار 
دانشگاه ها وارد عمل شوند چون مواد اوليه و تجهيزات 
مورد نياز دانشگاه بايد تامين ش��ود. ما هم منتظريم 
ببينيم بايد چه كنيم و به همين دليل درخواست از سيو 

دانشگاه ها به دولت فرستاده شده است.«
رييس دانشگاه تهران در صحبت هايش اشاره كرده بود 
كه بايد براي گذر از بحران دست ياري دانشگاه به سوي 
دولت و جامعه دراز ش��ود، اين دس��ت ياري در انتظار 
است كه كسي درخواست كمك كند. منصور غالمي، 
وزير علوم در مصاحبه اي كه اول مرداد ماه در روزنامه 
اعتماد به چاپ رسيده، گفته بود: »در همين شرايطي 
كه هستيم من به تمام وزارتخانه ها و وزيران محترم و 
سازمان هاي مستقل نامه نوشتم و از آنها خواهش كردم 
كه مسائل و مشكالتي كه پيش رو دارند را به ما منتقل 
كنند و ما اساتيد و محققاني كه توانايي حل مسائل را 

دارند به  آنها معرفي خواهيم كرد.«
در حالي كه وزير علوم به قول خودش از وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها »خواهش مي كند« تا حل مسائل شان 
را به دانش��گاه ارجاع دهند، روس��اي دانش��گاه هاي 
كش��ور هم براي حضور در 
اين حوزه اع��الم آمادگي 
مي كنند بلكه صداي شان 
شنيده شود. معتمدي در 
اي��ن خص��وص مي گويد: 
»عمده رشته هاي دانشگاه 
رش��ته هاي  ميركبي��ر  ا
مهندسي اس��ت و در اين 
مقطع ك��ه تحريم ها دارد 
ش��دت مي گيرد به نظرم 
فرصت��ي اس��ت ك��ه بايد 
دانش��گاهي مثل م��ا از آن 
اس��تفاده كند تا بخشي از 
نياز كشور در حوزه صنعتي 
ب��ا تكيه بر اعض��اي هيات 
علمي و دانشجويان برطرف 
ش��ود.« رييس دانش��گاه 

اميركبير البته خوش��بينانه به اين روند ارتباط دولت 
و دانشگاه مي نگرد اما تاكيد دارد كه با توجه به شرايط 
موجود كشور اين ارتباط بايد شتاب بيشتري بگيرد و 
عمق بيشتري پيدا كند: »در حال حاضر هم احساس 
مي كنيم كه گرايش به س��مت دانش��گاه براي عقد 
قرارداد هاي صنعتي بيشتر شده و بايد از اين فرصت 
استفاده كنيم. دانشكده هاي مديريت و صنايع و انرژي 
ما هم مي توانند در حوزه مديريتي و اجتماعي كمك 
كنند و البته الزمه اش اين است كه دستگاه هاي دولتي 
كمك بخواهند و در قالب قرارداد يا مشاوره به سمت 
دانشگاه بيايند. دانشگاه هاي قديمي مانند اميركبير 
پتانسيل بااليي براي رفع مشكالت دارند. بسياري از 
اساتيد ما پست هاي اجرايي باال هم داشته اند و فقط در 
حوزه آكادمي محدود نبوده اند. ۱۰ نفر از اعضاي هيات 
علمي ما سابقه وزارت دارند و بسياري شان مديريت 
در سطوح مختلف را تجربه كرده اند و ديدگاه اجرايي 
هم دارند. در هر زمينه اي دولت و دستگاه هاي مربوطه 
كمك بخواهند ما آماده اي��م. همين قراردادهايي كه 
بسته مي شوند نشان از اين دارد كه بخشي از نيازها به 
سمت دانشگاه آمده اس��ت اما شايد در اين برهه بايد 
بيشتر از اين ارتباط و نزديكي دولت با دانشگاه مورد 

توجه قرار بگيرد، اميدوارم اين روند شتاب بگيرد.«
وزير علوم در مصاحبه اش با »اعتماد« در مورد جايگاه 
وزارت عل��وم در كابينه تدبير و عل��وم گفت: »جايگاه 
وزارت علوم در كابينه بايد با تالش مجموعه خودمان 
ان شاءاهلل بهتر و بهتر شود. در حال حاضر اين جايگاه 
مثل قبل است و نمي توانم بگويم از زماني كه من آمده ام 
تحولي اتفاق افتاده است.« و البته ابراز اميدواري كرده 
بود كه اين جايگاه ارتقا پيدا كند:  »تالش مي كنيم تا 
آثار وجودي دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتي مان را در 
حل مسائل و مشكالت جامعه بيشتر و نمايان تر كنيم 
و حتما اين جايگاه بهتر خواهد شد.« اما شايد اول بايد 
تكليف دانشگاه ها روشن شود كه مي توانند با بودجه 
محدودي كه در اختيار دارند از پس تالطم ارز برآيند و 
مي توانند براي حل مشكالت خودشان راهي در پيش 

بگيرند يا خير.

از ديرباز، اميد اكسير زندگي بشر 
بوده است. از قديم نيز در باب تاثير 
»اميد« افسانه هايي شكل گرفته 
و آن را نظير دارويي بيولوژيك كه 
مي تواند روي كنترل درد و ناتواني 
بيماران تاثير مثبت داشته باشد 
وصف كرده اند. اميد و انتظار باعث 
فعال شدن مدارهاي مغزي و در نتيجه موجب كاهش 
درد مي ش��ود. در واقع اميد افراد را به دريچه هاي روشن 
رو به فردا رهنمون مي كند. چنانكه حكيم ابوالقاس��م 

فردوسي مي گويد: 
 هميشه خردمند اميدوار

نبيند به جز شادي از روزگار 
در مقابل اميد، نااميدي قرار دارد كه در آموزه هاي ديني 
از آن به عنوان باالترين گناه ياد ش��ده است. نااميدي با 
توجه به سازوكارهايش تمامي دريچه هاي رو به آينده 
را مي بندد و فرد را به وادي كرختي، گوشه گيري و عزلت 
مي كشاند. نااميدي با توجه به اينكه تالش و فعاليت را كه 
جوهره زيستن است از آدمي مي گيرد، زمينه ساز بروز انواع 
بيماري هاي رواني و آسيب هاي اجتماعي مي شود. در 
واقع نااميدي كليت اجتماع، آرمان ها، ارزش ها و هنجارها 
را به چالش مي كشد، وجدان جمعي جامعه را مخدوش  و 
جامعه موجود را نامشروع قلمداد مي كند. با توجه به چنين 
واقعياتي بوده اس��ت كه از قديم گفته اند؛ آدمي به اميد 
زنده است، زيرا به تجربه دريافت شده است كه اميد براي 
زندگي همتراز هوا و آب اهميت دارد.  مطالعات ميداني و 
اكتشافي در زندگي روزمره نشان مي دهد كه در سال هاي 
اخير ميانگين اميد به آينده در ابعاد متفاوت رواني )مانند 
قابل پيش بيني بودن زندگي، اميد دستيابي به اهداف(، 
اجتماعي )مانند اميد به افزايش اعتماد، افزايش تعامالت 
اجتماع��ي(، اقتصادي )مانند اميد به حل مش��كالتي 
نظير اشتغال، تورم، توليد(، سياسي )مانند اميد به حل 
مسالمت آميز منازعات سياسي( پايين آمده است. در واقع 
مشكالت رو به تزايد در سال هاي گذشته باعث كمرنگ 

شدن اميد به آينده شده است. 
در چند دهه اخير مردمان عادي جامعه ما استقامت 
و پايمردي بس��يار در حوادثي مانند انقالب، جنگ، 
تحريم و ت��ورم داش��ته اند با اي��ن ح��ال به ويژه در 
ي��ك دهه اخير ب��ا خيل اخب��ار ش��وك آور و نااميد 
كننده اختالس هاي ميلياردي، جدال هاي سياسي 
ش��به طايفه اي، »ژن خ��وب« س��االري، آق��ازاده 
بازي، سياس��ي كاري، ام��الك و فيش هاي نجومي 
و غيره مواجه بوده اس��ت. به گونه اي كه بس��ياري از 
كارشناس��ان و آگاهان از نهادينه شدن و سيستمي 
بودن فرآيندهايي از اين دست صحبت مي كنند كه 
موجد نااميدي بيش��تر ند. با توجه به اهميت متغير 
اميد در زندگي اجتماعي، وضعيت حاضر يك چالش 
اساسي محسوب شده و نيازمند مداقه مدبرانه و اتخاذ 
راهكارهاي متناسب با آن است، زيرا تداوم وضعيت 
بغرنج كنوني باعث فروغلتيدن اقشار و افراد بيشتري 
در چاه ويل نااميدي خواهد شد كه بر خالف سقوط 
سهل در آن، بيرون آمدنش بسيار دشوار و پرزحمت 

است. 
گرچه براي برون رفت از مخمصه نااميدي فردي مي توان آن 
را به كمك فنون روانشناسي تقليل داد و يا برطرف كرد ولي 
اميد يك مقوله صرفا فردي نيست بلكه از ساختارها و عوامل 
اجتماعي و فرهنگي تاثير مي پذيرد. فردي كه در زير بارش 
سيل آساي وضعيت هاي نااميدكننده قرار دارد با سخنراني و 
نصايح و پندهاي اخالقي و يا حواله به دوردست ها مشكلش 
برطرف نخواهد شد. حال آنكه وقتي نااميدي فراگير شود، 
سرمايه هاي اجتماعي انسجام، ياريگري و مشاركت تقليل 
مي يابند. از اين رو بايد افول محرك اميد همتراز بحران هاي 
اصلي كشور مانند بحران زيست محيطي و تحريم در نظر 
گرفته شود. در اين راه توصيه ها و نصايح روشنفكرانه، آمرانه، 
ملوكانه، قيم مآبانه و از باال به پايي��ن براي اميدوار كردن 
افراد نااميد راه به جايي نخواهد برد و قطعا افراد جامعه را 
سرخورده تر، نااميدتر و خشمگين تر خواهد كرد. چنين 
توصيه هاي ذات گرايانه، قالبي و غيرمشاركتي را بايد به 
كناري نهاد و به جاي كالم درماني و يا اقدامات س��طحي 
و نامرتبط با واقعيت باي��د داده هايي در ترازوي نامتعادل 
جامعه قرار گيرد كه با كفه سنگين ستانده ها برابري كند. 
از اين رو به صورت فوري نيازمند اراده سياسي نيرومندي 
براي مجموعه پاسخ هاي فوري، عملي، روشن و ملموس 
به جامعه در س��طوح س��اختاري، نه��ادي و بين فردي 
هستيم. همزمان تمامي سازمان هاي مردم نهاد مرتبط، 
روشنفكران، هنرمندان، ورزش��كاران و ساير گروه هاي 
مرجع در جامعه، بدون محدوديت، مجاز به خلق پويش 
اميد و شادي و تخيل مثبت نسبت به آينده شوند. امروزه 
جامعه ما نيازمند حركت هاي اساسي در باالترين سطوح 
و احياي اميد در كشور است، زيرا واقعيات مي گويند حال 
جامعه خوب نيست و براي پويايي و تداوم به »اميد به آينده 

« نياز حياتي دارد.

علياحمدرفيعيراد

زهراچوپانكاره

گروهاجتماعي| »در برخي از مناطق حفاظت ش��ده و 
پارك هاي ملي به دليل شكار بي رويه يا شيوع بيماري هايي 
مثل طاعون نشخواركنندگان يا به دليل تخريب زيستگاه 
يا خشكسالي، جمعيت كل و بز و قوچ و ميش و آهو و جبير 
كم مي شود، مديريت خوب و توسعه چنين سايت هايي 
مي توانند اين كمبودها را در طبيعت جبران كنند.« محمد 
درويش، كارشناس محيط زيست اين جمالت را در كنار 
رمه نه چندان بزرگي از قوچ و ميش در يكي از سايت هاي 
پ��رورش قوچ ارمن��ي در ماكو مي گويد و معتقد اس��ت: 
»مي توانيم از روش هاي جديد مثل اكولوژها،اكوسافاري ها 
و اكو كمپ ها استفاده كنيم، مردم بيايند و از ويتامين جي 
)GREEN( استفاده كنند. بسياري از مردم دوست دارند 
اين منظره ها را فقط تماش��ا كنند، نه اينكه شكار كنند. 
تماشاي زندگي اين رمه ها در درمان بيماري هاي رواني 
تاثير زيادي دارد، بسياري از پزشكان و روانپزشكان توصيه 
مي كنند كه بيماران خود را به جاي درمان شيميايي، با 
طبيعت درمان كنند و هفته اي 4۰ دقيقه تا  نيم ساعت به 

تماشاي اين رمه ها بنشينند«. 
در اتاق��ك كوچ��ك ورودي دو بره مي��ش دوان دوان به 
سمت مهمانان مي آيند با اين تصور كه قرار است سهميه 
غذاي روزانه شان را از دست آنها دريافت كنند. كارشناس 
مجموعه شيشه شير كوچكي را به دست يكي از ميهمانان 
مي دهد تا س��هميه ش��ير بره را بده��د و اضافه مي كند: 
»اينها با انسان ها مانوس��ند، ارتباط خوبي با كساني كه 
اينجا كار مي كنن��د، دارند.« چندي پيش م��ادر اين دو 
بره در شهرستان خوي توس��ط پلنگ شكار شده و براي 
جلوگيري از آسيب بيش��تر به اين حيوانات آنها را به اين 
سايت منتقل كرده اند تا در طبيعت آسيب نبينند. احمد 
بابازاده، مدير داخلي مجموعه توضيح مي دهد كه در زبان 

تركي به قوچ و ميش ارمني مي گويند »آرگالي« و نام اين 
س��ايت هم كه با پرورش ۳۳ قوچ ارمني كار خود را آغاز 
كرده، به همين دليل »آرگالي« اس��ت. بابازاده مي گويد 
ت��ا به حال ۳5۰ ميلي��ون تومان براي راه اندازي س��ايت 
هزينه كرده اند و از آنجا كه اراضي مورد استفاده شان ملي 
هستند، ساالنه 2۰ ميليون تومان براي اجاره آن پرداخت 
مي كنند و در مورد گونه هايي كه در اين سايت نگهداري 
مي شود، مي گويد: »غالبا با هماهنگي سازمان حفاظت 
محيط زيست گونه هايي كه در طبيعت آسيب ديده اند را 
خريداري مي كنيم و با كمك كارشناسان و دامپزشكان 
مركز درمان ش��ان مي كنيم. هدف ما اصال شكار نيست، 
بيش��تر با هدف پرورش اين گونه ها كه بومي اين منطقه 
هستند و ايجاد فضايي براي عكاسي و گردشگري حيات 
وحش اين س��ايت را راه اندازي كرده ايم. موضوع ش��كار 
به س��ازمان محيط زيست مربوط اس��ت و آنها براي اين 
موضوع برنامه  ريزي  و پروانه شكار صادر مي كنند.« گفته 
مي شود پروانه شكار قوچ ارمني حدود 5۰ هزار دالر براي 

شكارچيان آب مي خورد. 
حضور ميهمانان در عرصه زيست قوچ ها بعد از چند دقيقه 
عادي مي ش��ود و قوچ ها و بره هاي شان به راحتي در كنار 
ميهمانان شروع به خوردن علوفه مي كنند و حتي براي 
دوربين هاي فيلمبرداري و عكاس��ي كه مترصد ش��كار 
لحظه اي ناب هستند، مي دوند و مي جهند و رو به دوربين ها 
ژست هاي ماندگار مي گيرند. محمد درويش معتقد است: 
»ورود گردشگران به چنين محوطه هايي موردي ندارد، 
البته در صورتي كه وس��عت محوطه بالغ بر ۱۰۰ هكتار 
باشد. مي ش��ود با رعايت اصول، تورهايي براي عكاسي و 
تماشاي حيات وحش در اين سايت ها برگزار كرد چرا كه 
اين گونه ها اگر سير باشند و فصل جفت گيري شان نباشد، 

واكنش تهاجمي و خطري براي انسان ها ندارند و خيلي 
زود با انسان ها مانوس مي شوند.« درويش شرايط برگزاري 
اين تورها را منوط به حضور كارشناسان در گروه ها مي داند 
و مي گويد: »اين روش اگر گسترش پيدا كند و تبديل به 
ُقُرق هاي حمايتي و حفاظتي يا مديريت مشاركتي شود، 
اتفاق بسيار خوبي در حوزه محيط زيست است. البته بهتر 
است در گروه هايي كه به اين سايت ها مراجعه مي كنند 
يك جانورشناس و يك متخصص  اقليم و يك متخصص 
گردشگري حضور داشته باشد.« همچنين به طرح هاي 
موفقي كه در كشور در همين زمينه در حال اجرا هستند، 
اشاره مي كند و مي گويد: »موفق ترين طرح در اين زمينه 
در منصور آباد رفسنجان اجرا مي ش��ود كه بيش از ۱68 
هزار هكتار وس��عت دارد و توانس��ته اند در يك فرصت 6 
س��اله تعداد وحوش س��ايت را از 8۰ راس به هزار و 8۰۰ 
راس افزايش دهند. يك س��ايت قديمي هم در فهرج يزد 
فعال است كه هم بز و قوچ و كل دارد و هم گورخر و جبير 
و به مناطق حفاظت شده و باغ وحش ها خدمات مي دهد 
و هر كجا تعداد اين گونه ها كاهش پيدا كند، اين گونه ها را 

در اختيارشان مي گذارد.«
درويش همچني��ن در خصوص تاثير چنين اقداماتي در 
محيط زيست نيز مي گويد: »روش هاي جديد حفاظت 
اين است كه تمهيداتي اعمال شود كه از محل جاذبه هاي 

طبيعت، درآمد كس��ب ش��ود و آن درآمده��ا بتواند هم 
هزينه هاي حفاظت از طبيعت را تامين كند و هم ميزان 
فش��ار معيش��تي بر منابع آب و خاك را كم كند. يكي از 
بزرگ ترين بحران هاي ما اين است كه مي خواهيم به هر 
قيمتي به خودكفايي در كشاورزي برسيم و تالش مي كنيم 
كه چاه بيشتري حفر كنيم و وسعت اراضي كشاورزي را 
افزايش دهيم كه اشتغال ايجاد كنيم و حفر چاه هاي بيشتر 
منجر به نشست زمين و خشك شدن بيشتر رودخانه ها 
مي شود و منجر به افت سطح منابع آب زيرزميني مي شود 
و منابع آب استراتژيك ما را با مشكل روبه رو كرده است. 
در خوزستان كه با بحران روبه رو هستيم، تامين نيازهاي 
كشاورزي و صنعت در باالدست است كه اين اتفاق را رقم 
زده اس��ت، اين رويكرد غلط مي تواند تضادهاي امنيتي 
هم ايجاد كن��د. در صورتي كه اگ��ر روي پرورش همين 
گونه هاي زيستي سرمايه گذاري كنيم، مي توانيم هم در 
حفاظت از محيط زيس��ت قدمي برداريم و هم از اتفاقات 
تلخ پيشگيري كنيم. اگر در حوضه آبريز درياچه اروميه به 
جاي گسترش اراضي كشاورزي كه منجر به خشك شدن 
درياچه اروميه شد به سراغ پروار بندي همين گونه هاي 
قوچ و بز مي رفتي��م به مراتب هم درآمد پايدارتري ايجاد 
مي شد و هم درياچه اروميه خشك و ۳۰ هزار حلقه چاه 

غيرمجاز حفر نمي شد.«

گزارش »اعتماد« از سايت تكثير و پرورش قوچ و ميش ارمني در ماكو

توسعهاكولوژهاوحلمشكالت
زيستمحيطي

محيطزيست

سيد محمد علي شهيدي رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
گفت: »بنياد شهيد در چارچوب قوانين و مقررات طي اين 
س��ال ها به  صورت پيوسته به درخواست متقاضيان احراز 
جانبازي و افزايش درصد جانبازي رسيدگي كرده و همچنان 
اين مسير را ادامه مي دهد. قوانين و ضوابط مصوب مجلس 
هم به روشني تكليف بنيادش��هيد در مورد موضوع احراز 
جانبازي را مشخص كرده و مطابق قوانين، نظر كميسيون 
پزشكي در اين زمينه فصل  الخطاب است و معموال فقدان 
مدارك پزش��كي الزم مبني بر مجروحي��ت يا عدم تاييد 
شوراي عالي پزشكي يگان نظامي عواملي هستند كه مانع 
از احراز جانبازي مي  شوند. با توجه به ماده 87 قانون برنامه 
ششم توسعه موضوع تعيين تكليف تمام مشموالن قانون 
جامع خدمات  رساني به ايثارگران، يگان  هاي اعزام  كننده 
نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مش��مول 
اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد 
ارايه كنند، ضمن اينكه بنياد شهيد موظف است، رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس را كه صورت سانحه باليني همزمان 
مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون 
پزشكي نهاد اعزام  كننده )نيروهاي مسلح( احراز مي شود، 
به  عنوان جانباز تلقي كند.اگر جانباز با عارضه جديدي مواجه 
شد، مي تواند با ارايه مدارك پزشكي جديد به كميسيون 
مراجعه و تقاضاي تعيين درصد دوباره بدهد و اين فرآيند در 

بنيادشهيد همواره در حال اجراست«.
همچنين حجت اهلل فرهادي مديركل پذيرش و امور اداري 
ايثارگران بنياد ش��هيد گف��ت: »ايثارگراني كه متقاضي 
جانبازي هستند، تقاضاي آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
در استان ها تعداد زيادي در نوبت احراز جانبازي مانده اند و 
اگر مستندات و اسنادي دال بر حضور افراد در مناطق جنگي 
و جانباز شدن آنها وجود داشته باشد، هيچ مشكلي براي احراز 
جانبازي آنها وجود ندارد اما در غير اين صورت براي تكميل 
مدارك بايد دوباره پرونده آنها بررس��ي شود و پرونده ها در 
كميسيون احراز مورد بررسي قرار مي گيرد.براي استفاده 
از خدمات ايثارگري بايد احراز حض��ور در منطقه و احراز 
حادثه تاييد شود و افراد تا زماني كه احراز نشوند، نمي توانند 

به كميسيون پزشكي ارجاع داده شوند.«ايرنا

با دستور دادس��راي جرايم رايانه اي و فناوري اطالعات به 
پليس فتا، سايت هاي فعال در خريد و فروش كليه و ديگر 
اعضاي بدن توقيف و كليه اعضاي فعال آنها به دادسرا معرفي 
مي شوند. در پي نامه مدير عامل انجمن خيريه حمايت از 
بيماران كليوي ايران، ش��اهپور بيرانوند بازپرس ناحيه ۳۱ 
تهران )ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي و فناوري اطالعات( با 
صدور دستور قضايي، پليس فتا را موظف كرد براي جلوگيري 
از اش��اعه ش��بكه هاي قاچاق، خريدوفروش اعضاي بدن، 
خارج از مقررات وزارت بهداشت و متوليان امر، نرم افزارهاي 
فضاي مجازي با نام تلگرام، واتس آپ و نظاير آن و سايت ها 
را مورد بررسي قرار دهد و در صورت مشاهده فعاليت هايي 
در زمين��ه خريد و فروش اعضاي بدن به ويژه كليه، گزارش 
اين فعاليت ها را به دادسرا اعالم و نسبت به انسداد سايت يا 
شبكه هاي مجازي اقدام كند. در بخشي از اين دستور قضايي 
آمده است: »الزم است از مرتكبان اعم از مديران، ادمين ها، 
كاربران، ايجادكنندگان پنل كاربري نرم افزارها، استعال م  آي 

.پي  و ساير استعالمات الزم انجام شود.« ايرنا

مديركل دفتر انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش وپرورش 
از تدوين منشور حقوق والدين خبر داد و گفت: طراحي 
لباس فرم مدارس امس��ال از سوي انجمن اوليا و مربيان 
طبق تكليف سند تحول انجام مي شود.نورعلي عباسپور با 
بيان اينكه بدون حضور والدين، امور مدرسه ابتر مي ماند، 
گفت: در س��ند تحول تاكيد شده بخشي از فعاليت هاي 
مدرس��ه را به خانواده ها كه صاحبان اصلي دانش آموزان 
هستند، واگذار كنيم. اگر اين اتفاق بيفتد امر تعليم و تربيت 

بهتر صورت مي گيرد. 

درخواستمتقاضياناحرازضرورتاحياياميدبهآينده
جانبازيبررسيميشود

سايتهاوشبكههايمجازيخريدو
فروشاعضايبدنتوقيفميشوند

گروهاجتماعي:به دنبال شكواييه مديران 4۰ مركز 
پزشكي كش��ور خطاب به وزراي بهداش��ت و تعاون 
نسبت به غير واقعي بودن تعرفه دياليز و هشدار نسبت 
به احتمال ورشكستگي و تعطيل شدن برخي مراكز 
در هفته جاري، فاطمه هاش��مي ريي��س بنياد امور 
بيماري هاي خ��اص در نامه اي ب��ه رييس جمهوري 
خواس��تار اصالح تعرفه ه��اي مراكز دياليز ش��د. وي 
در اين نامه ضمن اش��اره به درخواست مكرري كه از 
معاون رييس جمهوري براي اصالح تعرفه ها داشته و 
بي اثر ماندن درخواست ها گفته و ضمن اشاره به تاخير 
بيمه ها در پرداخت مطالبات مراكز درماني و تاثير اين 
تاخيرها در تشديد مشكالت مراكز دياليز غيردولتي و 
خطر تعطيلي و كاهش فعاليت آنها، از رييس جمهوري 
خواست كه براي جلوگيري از هرگونه اخالل در ارايه 
خدمات درماني بيماران دياليزي، نسبت به بازنگري و 

اصالح اين تعرفه اقدام الزم انجام شود.

نامه فاطمه هاشمي به رييس جمهوري 
اقداماورژانسيدربارهتعرفه

مراكزدياليز

مديركل انجمن اوليا و مربيان آموزش و 
پرورش خبر داد

طراحيلباسفرممدارس
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13 دانشگاه برتر به دولت نامه نوشتند

 بالتكليفي دانشگاه ها 
ارز دولتي يا آزاد؟

رييسدانش�گاهتهران:»بيشاز۱۰س�ال
اس�تكهنامهاساتيددرخصوصمشكالت
اقتصادينوشتهشدهامابهدليلاينكهبهاين
نامهتوجهنشداكنونبامشكالتاقتصادي
مواجههستيم.بايدقبلازاينكهاتفاقيدر
جامعهرخدهدبهحرفهايدانش�گاهيان

گوشدهيم.«
رييسدانشگاهاميركبير:»تعيينتكليف
وابس�تهبهآييننامهاياستكهبايدتدوين
شوداماهنوزچنيندستورالعمليبهمانرسيده
كهبگويدبايدچهكنيم.درحالحاضردارند
تكليفبس�ياريازم�واردارزيرابهصورت
گامبهگامروشنميكنندواميدوارمبهزودي
نوبتبهدانش�گاههاهمبرسدتادانشگاهها

بتوانندازارزدولتياستفادهكنند.«

سالمت

ادامهازصفحهاول

نقشهرانگاهكنيد
بر اس��اس معاهده مودت ميان ايران و فدراسيون شوروي 
در سال ۱۹2۱ و معاهده كشتيراني در درياي خزر در سال 
۱۹4۰ اين دريا به عنوان درياي مشاع ميان ايران و شوروي 
معرفي شده است. در هيچ يك از اين معاهده هاي بين المللي 
سهم هيچ كشوري مشخص نشده است.  كساني كه مدعي 
هستند  ايران نتوانسته حقوق خود را در كنوانسيون خزر 
استيفا كند، اش��تباه مي كنند. دولت جمهوري اسالمي 
ايران و همچنين دس��تگاه ديپلماسي كشور در سال هاي 
اخير توانسته اند پيچيده ترين معاهده جهاني يعني برنامه 
هسته اي ايران را به شكلي حرفه اي به نحوي سر و سامان 
دهند كه نه تنه��ا قطعنامه هاي بين المللي عليه ما ملغي 
شد، بلكه سازو كار تحريم را از بين برد. دولتي كه توانسته 
پرونده هسته اي ايران را حل كند، نمي تواند حقوق ايران 
در درياي خزر را استيفا كند؟ آيا رييس جمهور قرار دادي را 
كه بر خالف منافع ملي است، امضا مي كند؟ محال ممكن 
است. برخي در اين ماجرا به دنبال تسويه حساب سياسي 
هستند و وظيفه مطبوعات در اين شرايط بسيار سنگين 
است. متاسفانه برخي اين قرارداد را با تركمنچاي مقايسه 
مي كنند كه ناش��ي از عدم آگاهي كافي اين افراد به تاريخ 
اس��ت. قرارداد تركمانچاي ميان دولت ضعيف قاجاريه و 
امپراتوري روسيه كه دولتي متجاوز بود، امضا شده است. 
در شرايط كنوني دولت مقتدر جمهوري اسالمي ايران به 
عنوان يك قدرت منطقه اي در برابر كنفدراسيون روسيه و  
جمهوري هاي قفقاز، آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان 
در آس��ياي مركزي دور يك ميز نشس��ته و درحالي كه از 
حقوق برابر برخوردار بودند، قراردادي را امضا كرده اند. چه 
كس��ي گفته اين قرارداد شبيه به تركمانچاي است؟ بهتر 
است افرادي كه حقوق، تاريخ و ديپلماسي نمي دانند به اين 

موضوعات ورود نكنند.


