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انتقاد»حاجیدلیگانی«ازتوزیعناعادالنهیارانهها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که مشکل 
اساس��ی در پرداخت یارانه ها، توزیع ناعادالنه آن اس��ت، گفت: آنهایی که درآمد 
کمت��ری دارند یارانه کمت��ری دریافت می کنند و آنهایی که ثروتمند هس��تند 
بیش��تر از یارانه استفاده می کنند. حس��ینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: آقای 

رئیس جمهور مش��کل اساسی در موضوع یارانه ها، توزیع است این برخورداری ها 
در این حوزه براس��اس نیاز نیس��ت. نمی ش��ود که جاده یکطرفه باشد. چرا یارانه ۴۵ 

هزار و ۵۰۰ تومانی در ۱۰ س��ال افزایش��ی پیدا نکرد اما ش��رکت های وابسته به دولت 
قیمت محصول و خدمات خود را افزایش می دهند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ادامه داد: یکی از نکات اساس��ی در ابالغ سیاس��ت های کلی نظام قانونگذاری از 
سوی مقام معظم رهبری اجرای اصولی از قانون اساسی است که تاکنون هنوز به صورت 

کامل اجرا نشده است.   ایسنا 

وزارتخارجهنمرهخوبیندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: وزارت امور خارجه نمره خوبی برای توسعه مراودات 
بازرگانی با همس��ایگان ندارد. عالءالدین بروجردی گفت: مردم و بخش خصوصی، 
تجار، اتاق های بازرگانی بیش از دولت در توس��عه تجارت و بازرگانی با همس��ایگان 
و کش��ورهای خارجی نقش دارند. وی افزود: بخش خصوصی، تجار و اتاق بازرگانی 

هم دغدغه مس��ائل دولتی را ندارند و هم برای مبادالت آزاد و تجارت، دست بازتری 
نس��بت به دولت دارند. وی تصریح کرد: نقش دول��ت در موضوعات مربوط به تجارت و 

اقتصاد خارجی فقط باید تسهیل گری باشد و اگر کشورهایی مثل ترکیه در این زمینه حضور 
فعال تری دارند، به دلیل حمایت های دولت از بخش خصوصی است. بروجردی گفت: وزارت 
خارجه برای توسعه مبادالت بازرگانی فقط باید در جهت حمایت گام بردارد.وی خاطرنشان 
کرد: وزارت خارجه در زمینه حمایت از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای توسعه تجارت 

و مراودات اقتصادی نمره خوبی ندارد.  فارس

واگذاریشرکتپاالیشوتصفیهخونرالغوکنید
احمد توکلی با ارس��ال نامه ای به »فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خواستار فس��خ فوری قرارداد واگذاری شرکت پاالیش و تصفیه خون کشور شد. 
این درخواس��ت به دلیل ابهام در واگذاری و عدم توانایی خریدار برای راه اندازی 
پاالیش��گاه خون با گذش��ت ۵ س��ال از زمان انعقاد قرارداد عنوان شده است. به 

گفت��ه توکلی در بند ۱۱ ماده ۱۳ قرارداد واگذاری صراحتاً قید ش��ده اس��ت که 
چنانچه خریدار پس از مدت پنج س��ال نتواند نس��بت به راه اندازی پاالیش��گاه خون 

اق��دام نماید، بدون مراجعه به هیئت داوری با اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی قرارداد فسخ می شود.

 وی  خاطرنش��ان کرد: س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، دیوان محاس��بات کشور و دیگر 
دس��تگاه های نظارتی نی��ز، اهمال صورت گرفته در واگذاری را پذیرفته و برای انفس��اخ 

قرارداد، براساس الزام قانونی نظر مشابهی دارند.  ایرنا 

گروه رویکرد  اتفاقی که در روس��تای چنار محمودی افتاده 
اس��ت، یک اتفاق س��اده و معمولی نیس��ت بلکه باید درباره آن 

تحقیق و بررسی دقیق تری صورت گیرد.
تعدادی از روستاییان روس��تای چنار محمودی از توابع لردگان 
آلوده به ویروس ایدز ش��ده اند، این ویروس از چند راه می تواند 
وارد بدن ش��ود که به نظر می رسد اصلی ترین و خطرناک ترین 
راه انتقال آن ارتباط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب باشد. 
البته راه های دیگری نیز وجود دارد همچون سرنگ آلوده، تیغ 

آلوده، خون آلوده و ...
اکنون پرسش��ی که در این میان مطرح می ش��ود، این است که 
اهالی روستای چنار محمودی از توابع شهرستان لردگان چگونه 

به این ویروس خطرناک آلوده شده اند؟
قاعدتاً روس��تاییان یک س��بک زندگی س��نتی همراه با رعایت 
شئونات اخالقی و اسالمی را دارند، این که آقای وزیر در ابتدای 
ماجرای روستای چنار محمودی در سخنانی ادعا کرده بود چند 
احتمال وجود دارد و یکی از آنها ارتباط نامطلوب است، که اشاره 
او به ارتباط خارج از چارچوب جنسی است، که باید گفت کودک 

یکساله چگونه در این روستا به ویروس ایدز مبتال شده است؟!
آمارهای موجود که از س��وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور منتشر شده نشان می دهد که استان چهار محال 

بختیاری از نسبت پایینی در ابتال به ایدز برخوردار بوده است.
محس��ن آذریپور رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد ۱۳ آذر ماه 
۱۳97 در همای��ش روز جهان��ی مبارزه با ای��دز گفته بود: طبق 

برآوردهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه سال جاری 7۵۰ بیمار 
مبتال ایدز در استان وجود دارد.

اما بر اساس آنچه که دراین چند روز گذشته درباره ماجرای ایدز 
در روس��تای چناران محمودی منتش��ر شده ادعا می کند بیش 
از 2۰۰ نفر از اهالی روس��تا به ایدز مبتال شده اند که البته آمار 
رسمی این ادعا را تکذیب کرده و گفته تاکنون 28 نفر مبتال به 

ایدز شناساسی شده اند.
اهالی روس��تا اعتقاد دارند که بیماری از طریق سرنگ هایی که 
برای اجرای ط��رح غربالگری دیابت که چند ماه پیش یعنی در 

خرداد ماه گذشته اجرا شد، به آنها انتقال پیدا کرده است.
بهیاری که مس��ئول اجرای این طرح بوده، اکنون در بازداش��ت 
اس��ت و مس��ئولین در حال پیگیری ماجرا هستند چرا که این 
موضوع باعث اعتراض و خش��م اهالی روس��تای چنار محمودی 
و شهرس��تان لردگان ش��د و چند روز در این منطقه با درگیری 
همراه بود. این را نیز باید در نظر داشت که این بازداشت به گفته 
ربیعی سخنگوی دولت در چارچوب حراست از جان این فرد در 

برابر خشم اهالی بوده است.
آیا س��رنگ هایی که در خرداد ماه گذش��ته ب��رای نمونه گیری 
از اهالی روس��تا به کار گرفته ش��ده آلوده ب��ه ویروس ایدز بوده 

است؟ 
چرا از اهالی خون گیری ش��ده است در حالی که انتقال خون از 
روستا به آزمایشگاه برای آزمایش قند خون بی تأثیر بر کیفیت 
خون گرفته شده نیست. تا جایی که اطالعات وجود دارد، برای 
تست قند خون سوراخ کردن نوک انگشت و گرفتن اندک خون 

از فرد، برای آزمایش دیابت کافی است.
ب��ا وجود همه اتفاقاتی که در حاش��یه ماجرای روس��تای چنار 
محمود افتاده است و بر اساس آنچه که از برخی اهالی این روستا 
به دست آمده، آنها بر این نکته تأکید دارند که اهالی روستا هیچ 
رابطه خارج از چارچوب و کنترل نشده جنسی نداشته اند و این 
اتهام را توهین به خود می دانند، ضمن این که در میان افرادی 
که به ویروس ایدز مبتال ش��ده اند حتی پیر مردهای 7۰ و 8۰ 
س��اله نیز دیده می شوند که هیچ اعتیادی به مواد مخدر آن هم 

تزریقی نداشته اند!
ریش سفید روستا که مردم از او تبعیت می کنند نیز چرا دچار 
این ویروس ش��ده اس��ت، آیا او نیز معتاد تزریقی بوده یا رابطه 

جنسی کنترل نشده داشته است؟
به نظر می رسد باید ماجرای روستای محمود چناران را به گونه 

دیگری نگریست، چرا که ابعاد آن به امنیت ملی مرتبط است.
اگر به خاطر داش��ته باش��ید، س��ال ها پی��ش در دوران جنگ، 

ماجرای خون های آلوده آشکار شد.
رس��وایی مربوط به انتقال خون های آلوده فرانس��ه به شماری از 
کشورها از جمله ایران طی سالهای ۱98۰ تا ۱99۰و مرگ عده 
زیادی از بیماران هموفیلی دریافت کننده این فرآورده های خونی 
در نتیجه مصرف آن، یکی از نقاط تاریک در پرونده فرانسه است.

ورود و اس��تفاده خون های آلوده به ویروس ایدز از فرانس��ه به 
ایران قطعاً بر گس��ترش این ویروس و بیماری در کش��ور سهم 

داشته است.
اقدامی که فرانس��ه در صادر کردن خ��ون های آلوده به ویروس 

ای��دز به ایران انجام داد با آگاهی ص��ورت گرفته بود، آیا چنین 
اقدامی را نمی توان در راستای یک جنگ بیولوژیک و میکروبی 

دانست؟
مبتالیان به ویروس ایدز به واسطه تزریق خون آلوده به بیماران 
هموفیلی در ایران، باعث مرگ آنها و هزینه س��نگین به کشور و 

خانواده بیماران شد.
قطعاً تا پیش از آگاهی از ابتالی آنها به بیماری ایدز، از آنجا که 
آگاهی از بیماری خود نداش��ته اند، ویروس به دیگران نیز منتقل 

شده است.
اکنون آیا نمی توان ماجرای روستای چناران محمودی را در یک 
پرونده ویژه قرار داد و بررسی کرد که احتمال اقدامات تروریستی 

بیولوژیک وجود دارد؟
با توجه به این که دشمنان جمهوری اسالمی ایران در زمینه جنگ 
س��خت توانایی رویارویی با ایران اس��المی را ندارند و می دانند اگر 
دست از پا خطا کنند همه منافع آنها در دنیا به خطر خواهد افتاد، 
جنگ اقتصادی را آغاز کردند که این جنگ نیز تاکنون نتوانسته 

است دشمنان را به اهداف خود برساند.
جنگ اقتصادی بی تأثیر نبوده است و باعث گرفتاری هایی برای 
مردم کشورمان شده از جمله این که تحریم های اقتصادی باعث 
س��خت شدن ش��رایط زندگی و به ویژه ازدواج و تشکیل خانواده 
ش��ده و همین امر از زاد و ولد نیز کاس��ته است تا جایی که زنگ 
خطر کاهش جمعیت و پیر ش��دن جامعه به صدا در آمده است. 
حال که تهدید نظامی نتوانست ایران را به عقب نشینی وادار کند 
و تحریم های اقتصادی نیز کاربرد خود را از دست داده، بر اساس 

فرضیه ای که نزدیک به واقعیت است، دشمنان سعی دارند تا به 
گونه دیگری در کشور مشکل ایجاد کنند.

ماجرای روستای چنار محمودی که گفته می شود در اجرای طرح 
آزمایش خون برای دیابت اهالی روستا، آلوده به ویروس ایدز شده 
اند، باعث ناآرامی هایی ش��د که به نظر می رسدی نیازمند توجه 

بیشتری از سوی مراکز ذیربط است.
اعتراضات پس از چندی به اغتشاش کشیده شد که اهالی روستا 
و شهرس��تان لردگان نیز نسبت به آن معترض شدند چرا که می 
گفتن��د افرادی که در اغتشاش��ات حضور دارند اهالی روس��تا یا 

لردگان نبودند!
اتفاقی که در روس��تای چنار محمودی افتاده است از چند منظر 
باید بررسی دقیق ش��ود. اگر آلودگی از سرنگ های آزمایش بوده 

این آلودگی از کجا به سرنگ ها انتقال پیدا کرده است؟
سرنگ ها متعلق به کدام شرکت سازنده سرنگ بوده است؟

افرادی که در جریان اجرای طرح آزمایش قند خود در این روستا و 
دیگر مناطق شرکت داشتند در جریان وجود ویروس بودند یا نه؟

آیا هنوز طرح آزمایش قند خون در کش��ور با وجود اتفاقی که در 
روستای چناران محمودی افتاده ادامه دارد؟

آیا مسئولین صالح نمی دانند که طرح را مسکوت بگذارند و ادامه 
ندهن��د تا وضعیت ماج��رای انتقال ویروس ای��دز به برخی اهالی 
روس��تای چناران محمودی روشن شود؟ نباید احتمال اقدام ترور 
بیولوژیکی و میکروبی را از نظر دور داشت، همه جوانب این اتفاق 
باید در نظر گرفته شود، چرا که اگر ماجرا گسترش یافته و گسترده 

شود، ابعاد آن جبران ناپذیر خواهد بود.
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وستای چنار محمودی ور بیولوژ یکی در ماجرای ر احتمال تر
محمد صفری


