
حادثه جده و یکپارچگی مردم

ملت ایران در شرایط ویژه و بحران ها، همواره بخش 
نهفته و کمتر آشکار اندیشه های درونی خود را آشکار 
می س��ازند. در این میان هتک حرمت زائران ایرانی 
که ظاهرا نخس��تین بار نبوده و پیشینه هم داشته و 
در مورد اخیر از پ��رده برون افتاده، واکنش هماهنگ 
و البته پیش بینی نشده ای از سوی قشر های مختلف 
و گرایش های گوناگون سیاس��ی اجتماعی ایران در 
پی داشته است. اعتراض گسترده و وسیع مردمی در 
شبکه های اجتماعی و نیز اعتراض خودجوش  جلوی 
سفارت عربس��تان در 22 فروردین، بخش��ی از این 
فطرت اتحادجوی میهن خواهانه و ایران دوستانه را به 
اثبات رسانده است. واکنشی که از طیف های ملی گرا تا 
طیف های مذهبی و حتی روحانیان طراز اول و بسیج 
مردمی را هم در بر گرفته، پتانسیلی ناپیدا ولی بسیار 
ارزشمند است که می تواند با مدیریت صحیح، در همه 
عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به کار گرفته 
شود و برای بالندگی و سازندگی ایران کهن مظلوم، 
کارساز واقع شود. در این میان شاهد هجمه سنگین 
و پردامنه دستگاه های تبلیغاتی ضد ایرانی هستیم 
که تالش دارند این اتحاد و یکپارچگی ملی که همه 
طیف های سیاس��ی، مذهبی و اقوام در آن شریکند 
را رنگ و بوی نژادپرس��تی و ضد عربی ببخشند! در 
این میان یک استاد دانش��گاه گوی سبقت را از دیگر 
همفکران لندن نشین و کانادانشین و آمریکانشینش 
ربوده و آزادانه در مجامع و تریبون های همگانی، هر 
توهین و ناسزایی را که به فکرش می رسد به فرهنگ 
و می��راث کهن خاک مق��دس ای��ران و 80 میلیون 
ایرانی یکتاپرست ایران دوس��ت وارد می کند. درباره  
نژادپرس��تی و ش��وونیزم ایرانیان که این روزها نقل 
محافل خود روش��نفکرپندار شده هم درست معلوم 
نیست ارجاع به چه شاخص هایی است. نژادپرستی 
یک پدیده و شوونیزم یا ناسیونالیسم افراطی پدیده  
دیگری اس��ت که اولی بر محور برتر پنداشتن مطلق 
نژادی مش��خص اس��ت و دومی بر پایه مح��ور قرار 
دادن دولت-ملت مدرن )ناسیون( بنیان نهاده شده 
اس��ت. این دو پدیده با شاخص های جامعه شناختی 
معلوم و تعریف شده ای شناخته می شوند که برخی 
از آنها درباره  نژادپرس��تی عبارت اس��ت از ریشخند 
خصوصیات ظاهری افرادی که نژادی متفاوت دارند، 
ابراز خشونت نسبت به ایشان و ستودن ویژگی های 
ریختی و زیست شناس��انه  مربوط به نژاد »خودی«. 
شوونیزم هم معموال با ستایش اغراق آمیز و متعصبانه 
از نمادهای ناسیونالیس��تی )به خصوص پرچم ملی، 
 سرود ملی و سیاستمداران حاکم( مشخص می شود 
و بیش��تر اوقات با میل به تهاجم به س��رزمین های 
همسایه و ابراز خشونت نسبت به شهروندان ملل دیگر 
همراه است. حال رجوع شبه روشنفکران جهان وطن 
اندیش به کدام یک از این مفاهیم اس��ت. به راستی 
ملت ایران آیا با این رویکرد است که به اعتراف دوست 
و دشمن به عنوان یکی از مهربان ترین، خونگرم ترین، 
میهمان نواز ترین و غریب پرست ترین ملت ها شناخته 
شده است؟ پس میهن دوس��تی ایرانی با نژادپرستی، 
فاشیسم، ش��وونیزم اروپایی و با ناسیونالیسم مدرن 
نامترادف است.  بی تردید دلبستگی به تاریخ و فرهنگ 
و هویت هر کشور لزوما هیچ ربطی به نژادپرستی ندارد. 
زبان ملی هر کش��ور عاملی برای پیوند و یکپارچگی 
ملی است و آن هم هیچ ارتباطی با نژادپرستی ندارد. 
همان گونه که در کشور آمریکا با ده ها فرهنگ و نژاد 
و زبان، از هن��دی و ایرانی و چینی و ژاپنی و مکزیکی 
و سرخپوس��ت و ... زبان یگانه ملی، انگلیسی است و 
برای همه ملت 300 میلی��ون آمریکایی با هر رنگ و 
نژاد و زبان، زبان انگلیسی، تنها زبان رسمی و مشترک 
پیونددهنده ملت است و هیچ کس پایبندی به زبان 
پیونددهن��ده ملت آمری��کا را به نژادپرس��تی متهم 
نمی کند.! در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
1404، تأیید شده است که ملت ایران را باید نیرومند 
و برای زندگی آینده آماده کرد. شک نیست که وحدت 
ملی بزرگترین عامل نیرومندی اس��ت. ملت ایران را 
باید برای آینده پرورش داد، باید معلوم شود از سرمایه 
ملت چگونه باید برای آمادگی ملت اس��تفاده کرد و 
نظام باید دس��تگاه های موجود را چنان به کار اندازد 
که از همکاری آنها حداکثر فایده نصیب ملت بشود و 
همزمان باید واکنش مناسب برای دشمنان هزار رنگ 
قدرت و توانمندی و یکپارچگی ملی ایرانیان را تدارک 

ببیند .  

مدیرکل دفتر مشاوره مرکز توسعه پیشگیری 
بهزیستی کشور خبر داد:

اجرای طرح غربالگری سالمت روان 
ویژه معلمان

شهروند| مدیرکل دفتر مش��اوره مرکز توسعه 
پیش��گیری سازمان بهزیس��تی کش��ور با اشاره به 
اجرای خدمات مش��اوره ای به طرق مختلف، گفت: 
»در ص��ورت موافق��ت وزارت آم��وزش و پرورش با 
پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور طرح غربالگری 
سالمت روان ویژه معلمان اجرا خواهد شد.«  مهدی 
میرمحمد صادقی در نشس��ت خبری خود با اشاره 
به فعالیت دفتر مشاوره س��ازمان بهزیستی کشور 
ادام��ه داد:  »در این دفتر موضوعات روانش��ناختی 
و مش��اوره ای پیگیری می ش��ود و به عبارتی دیگر 
در این دفتر به دنبال ارتق��ای خدمات روان جامعه 
هستیم.« او گفت:  »سالمت روان یکی از موضوعات 
عمومی و اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شود و 
می بایستی همان طور که به سالمت جسمی توجه 

می شود به سالمت روان نیز توجه شود.« 

معاون اول رئیس جمهوری : 

  90 درصد طرح تحول نظام سالمت اجرا شد
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ش�هروند| 12 میلی��ون ایرانی به نوعی مش��کل و 
گرفتاری روح��ی روانی دارن��د، این تنها ح��رف وزیر 
بهداش��ت نبود، که در همایش ملی س��المت صحبت 
می کرد. مراس��می که روز گذشته در شش��مین روز از 
هفته سالمت برگزار شد. حسن هاشمی فقر، بیکاری، 
بیس��وادی، تصادف��ات و فرهنگ عموم��ی را از عوامل 
تأثیرگذار در س��المت، اعالم کرد که در کشور ما رو به 
تزاید اس��ت.  حسن هاش��می تأکید کرد ک��ه هنوز در 
حوزه س��المت مش��کالت زیادی وجود دارد که با یک 
روز و یک سال و حتی یک دولت به سرانجام نمی رسد. 
»در بهترین حالت دولت ها در حوزه س��المت، وزارت 
بهداشت 20 درصد از س��المت مردم را تأمین می کند 
و س��ایر دس��تگاه ها و ارگان ها 80 درصد دیگر را« وزیر 
بهداش��ت در ادامه تأکید کرد که تولی بخش سالمت 
باید به متولی اش که وزارت بهداش��ت اس��ت، سپرده 
ش��ود. »پراکندگی در اقدامات ب��ه خاطر تصمیم های 
غیرکارشناسی در طول سال های متمادی ایجاد شده، 
باید برطرف ش��ود. به همین خاطر باید بخش نظارتی 
به ویژه در س��ازمان دامپزشکی و موسس��ه استاندارد، 

تقویب شود.« 
وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم خبرهای خوبی 
برای حاشیه نشین ها داشت. او در پاسخ به خبرنگاران 
گفت: »سامان بخش��یدن به مباحث بهداشت حاشیه 
ش��هرها از دیگر برنامه های مه��م ما در  س��ال جاری 
اس��ت به طوری که تمام 10 میلیون نفر حاشیه نشین 
شهرها تحت پوش��ش خدمات بهداشتی و همچنین 
دندانپزش��کی قرار خواهند گرفت. همچنین سالمت 
دهان و دندان برای س��نین زیر 14 سال به ویژه مقطع 
دبس��تان آغاز ش��ده که ادامه می یاب��د.« او همچنین 
از اص��الح آموزش پزش��کی پس از 36 س��ال خبر داد. 
»حتما پس از 36 س��ال آموزش پزشکی از نظر محتوا و 
شکل تغییر خواهد کرد. بحث بومی گزینی را به صورت 
جدی مدنظر داریم تا به ای��ن ترتیب بتوانیم نیروهای 
متخصص و ف��وق تخص��ص را برای مناط��ق محروم 
تأمین کنیم و بر این اس��اس به تدریج از طرح اجباری 
پزشکان بی نیاز شویم چراکه خانواده ها در این زمینه با 
مشکالت بسیاری روبه رو می شوند.« وزیر بهداشت، به 
کارشکنی های عربس��تان در زمینه ارسال کمک های 
هالل احمر ایران به یمن اش��اره ک��رد و گفت: »باعث 
تأسف است که در قرن 21 رفتارهایی شبیه رفتارهای 
رژیم صهیونیستی را شاهد هستیم.  آن هم از دولتی که 
حرمین شریفین در اختیارش است و باید مظهر مهربانی 
و رأفت باشد. متأس��فیم که اجازه ندادند محموله های 
امدادی هالل احمر به دس��ت مردم یمن برسد.« وزیر 
بهداشت افزود: »بیمارس��تان های ما نیز برای پذیرش 
120 مجروح یمنی آماده شده بودند اما متأسفانه اجازه 
انتقال آنها به ایران داده نش��د.  بیش از 20روز است که 
هواپیما و محموله های دارویی و تجهیزاتی هالل احمر، 
وزارت بهداشت و س��ایر دستگاه ها برای انتقال به یمن 

منتظر هستند.«
هاشمی در پاسخ به س��والی درباره سرنوشت قیمت 
دارو در  س��ال جاری نی��ز توضی��ح داد: »قاعدتا نباید 
رفتاری متفاوت از  سال گذشته را شاهد باشیم. امسال 
نیز در مورد داروهای خارجی مناقصه برگزار کرده ایم و 
شرکت ها در رقابت با یکدیگر رفتار می کنند. برهمین 
اس��اس قاعدتا باید کاهش قیمت در م��ورد داروهای 

خارجی را داشته باشیم.«
او همچنی��ن درباره ابالغیه روز گذش��ته س��ازمان 
دامپزشکی مبنی بر مجاز شدن استفاده از خمیر مرغ نیز 
گفت:  »در این مورد چندین بار از س��ازمان دامپزشکی 
خواهش کرده و تذکر داده ایم. جلس��اتی میان وزارت 
بهداشت، دامپزشکی و سازمان استاندارد در جریان بود.  
اگر این بخشنامه با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان 
استاندارد باشد، اش��کالی ندارد، در غیر اینصورت امری 

اشتباه است.«
وزیر بهداشت درباره وضع حیواناتی نظیر سگ و گربه 
در سطح ش��هر و اقدامات و درخواست وزارت بهداشت 
در این زمینه تأکید کرد: »مشکل فعلی ما سگ و گربه 
نیست، مشکل ما موش است که به علت افزایش کشت 
گیاهان بوته ای مانند گوجه فرنگی و همچنین افزایش 
ساخت و سازها و نخاله های ساختمانی، فعالیت موش ها 

و به دنبال آن افزایش بیماری س��الک را شاهد هستیم 
به طوری که اکنون 17 اس��تان کش��ور گرفتار سالک 
هس��تند. از طرف دیگر ش��یوع جدی این بیماری در 
افغانستان و پاکستان را داریم به همین دلیل باید درباره 

موش ها با جدیت عمل کرد.«
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس از دیگر مسئوالنی بود که در این مراسم 
حضور داش��ت، او وقتی پش��ت تریبون رفت، از خیلی 
مس��ائل ایمنی غذا، گالی��ه ک��رد. او اختالف نظرهای 
مختلف درباره یک موضوع را موضوع ناپسندی توصیف 
کرد. »س��ازمان دامپزشکی یک نظر می دهد، موسسه 
استاندارد نظری دیگر و سازمان غذا و دارو نظری متفاوت 
با دو س��ازمان قبلی مطرح می کند. همه اینها درحالی 

است که حرف آخر را وزارت بهداشت بزند.« 
مضرات استفاده از سموم و کودهای شیمیایی موضوع 
دیگری بود که رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان، از 

فراوان��ی اش اعالم نگران��ی کرد. 
»ما در مجلس ش��ورای اسالمی 
تحقیقی درب��اره س��موم و آفات 
کش��اورزی انجام دادی��م و حتی 
با مسئوالن س��ازمان غذا و دارو و 
وزارت جهاد کش��اورزی و س��ایر 
س��ازمان های مرتبط جلس��اتی 
برگزار کردیم، شاید گفته شود که 
8 تا 10 درصد از محصوالت غذایی 
به خاطر باقی مانده سموم، مشکل 
دارند ام��ا خیل��ی از محصوالتی 
که به دست ما می رس��د، از کانال 

رسمی نیستند و خیلی هایشان شناس��نامه ندارند.« 
به گفته ش��هریاری، هر محصول غذایی ک��ه وارد بازار 
می شود باید شناسنامه داش��ته باشد و مشخص شود 
که از کدام مزرعه آمده اس��ت. »ما در دو س��ال گذشته 
در کمیسیون بهداش��ت جلس��ه های زیادی داشتیم 
اما موضوعی عایدمان نش��د، کارهایی که در این حوزه 
انجام شده، خیلی چشمگیر نبوده است.  درحال حاضر 
مشکل ناشناخته بودن مزرعه ها و استفاده غیرعلمی و 
غیرمعمول از سموم و آفت ها را داریم.« نبود نظارت ها 
نکته دیگری اس��ت که رئیس کمیس��یون بهداشت و 
درمان مجلس به آن اشاره کرد. »ما در حوزه نظارت بر 
غذا مشکل زیادی داریم، حتی مجوز استخدام هم برای 
این بخش داده نمی شود، جمعیت کشور 2/5 برابر شده 
درحالی که تعداد ناظران از قبل از انقالب هم کمتر است.  
او ادامه داد: »سمی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی 
7/5 دالر اس��ت، در ایران 3 دالر تمام می شود، ما هیچ 

نظارتی بر روند توزیع سموم و آفت در مزرعه ها نداریم.«
بسیاری از واردات از روی رانت خواری است 

 او در ادامه صحبت هایش ماجرای واردات گوش��ت 
بوفالوی هندی را یادآور ش��د. موضوعی که در یکی دو 
هفته گذشته، حاشیه های زیادی داشته، از یک طرف 
سازمان دامپزشکی بر واردات این گوشت، تأکید کرده 
و آن را خالی از آلودگی می داند و از س��وی دیگر وزارت 
بهداشت معتقد اس��ت که اگر این گوشت آلوده نیست 
و مش��کلی ندارد، چرا به صورت مس��تقیم و به صورت 

فرآورده های گوش��تی، مصرف نمی ش��ود. شهریاری 
هم موضع وزارت بهداش��ت است، او گفت: »بسیاری از 
واردات در کش��ور، از روی رانت خواری و سوءاس��تفاده 
شخصی و گروهی انجام می ش��ود، اصال مشخص هم 
نیس��ت چه کس��ی به آنها مجوز می دهد، قرار اس��ت 
سه شنبه همین هفته این مسائل با دعوت از مسئوالن 
سازمان دامپزشکی به کمیس��یون بهداشت مجلس، 

روشن شود.«
فروش گوشت بوفالوی هندی به جای گوشت 

گاو 40 هزار تومانی
او تنها به گفتن این موضوع بس��نده نکرد و ادامه داد: 
»کار به جایی رس��یده ک��ه ما باید از گوش��ت بوفالوی 
پیری که آلوده به انواع قارچ و باکتری اس��ت، استفاده 
کنیم، چه کس��ی تضمین می کند که این گوشت وارد 
مغازه ها نمی ش��ود، گوش��تی که به عنوان گوشت گاو، 
کیلویی 30، 40 هزار تومان فروخته می ش��ود.« رئیس 
کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
مجل��س، در ادامه صحبت هایش 
به فراوانی فس��ت فودها هم اشاره 
کرد. »شاید پرس��ود ترین درآمد 
در بخش مواد غذای��ی، مربوط به 
فس��ت فودی ها باش��د، متاسفانه 
ما در حوزه غذا ب��د عمل کردیم، 
نمی دانیم هم به کج��ا می رویم، 
اینهمه بیماری ایجاد می ش��ود، 
اینهمه ایرانی س��رطان می گیرند 
و صدها میلی��ون توم��ان ب��رای 
اضاف��ه ک��ردن 6ماه ب��ه عمرش 
هزینه می شود، درحالی که می شد از تمام این اتفاق ها 
جلوگیری کرد.«  شهریاری موضوع های جدی تری را 
هم مطرح کرد. »متاسفانه یک رقابت ناسالم در کشور 
برای پول درآوردن ایجادش��ده و به ش��دت هم درحال 
ترویج است، همه دستش��ان در جیب همدیگر است، 
با این که ما یک انقالب ایدئولوژیک داش��تیم اما خیلی 

رفاه زده حرکت کردیم و از اصول اصلی تخطی کردیم.«
ما نمی توانیم جلوی تولید محصوالت 

آسیب رسان را بگیریم
 رس��ول دیناروند، رئیس س��ازمان غذا و دارو وزارت 
بهداشت، سخنران دیگر این همایش بود. او در ششمین 
روز از هفته سالمت، دلیل خیلی از بیماری های غیرواگیر 
را به مصرف مواد غذایی مرتبط دانست و گفت: »دریافت 
برخی از افزودنی ها مانند چربی، نمک، شکر و ... ، اصالح 
عادت های غذایی و رس��یدن به فرمول های مناس��ب 
اقداماتی است که باید انجام شود تا میزان بیماری های 
غیرواگیر کم ش��ود.« او به وج��ود محدودیت ها برای 
جلوگیری از تولید برخی محصوالت غذایی تأکید کرد: 
»این طور نیست که یک غذایی ناسالم یا آسیب رسان 
باش��د و دولت آن را حذف کند، م��ا نمی توانیم جلوی 
تولید کننده را بگیریم، اما می توانیم مصرف آن محصول 
را کم کنیم یا تالش کرد تا تنقالتی با چربی و نمک کمتر 

تولید شود.«
 تورم  سال آینده 2 واحد کمتر می شود

علی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی تحت 

پوشش قرار گرفتن فقر در بخش های درمان، مسکن، 
آموزش، غ��ذا و امنیت را از ویژگی ه��ای دولت یازدهم 
برش��مرد و در عین حال از برخی سیاس��ت های دولت 
قبلی انتقاد کرد. »سیاست های توزیعی در گذشته نه فقر 
و نه ضریب جیبی مردم را کم کرد، در سیاست جدیدی 
که برای این قانون در نظر گرفته شده، که این بار حقوق 
اقشار پایین جامعه هدف قرار گرفته اند، یعنی کارگران، 
بازنشس��تگان، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
امداد.« او ادامه داد: »همین امروز در دام مسیر طی شده 
هدفمندی ها قرار گرفته ایم و نمی توانیم چیزی را که به 
مردم داده شده است پس بگیریم.  برای نمونه شخصی 
را دیدم که یارانه اش قطع شده بود، درحالی که خودروی 
200 میلیون تومانی سوار می شد، به او گفتم که یارانه، 
پول یک باک بنزینت اس��ت، او ولی در جواب گفت که 
این پول امام زمان )عج( اس��ت، من بعدها فهمیدم که 
معنی این پول امام زمان )عج( چیس��ت و متوجه شدم 
که شخصی در گذشته به مردم گفته بود که یارانه ها پول 
امام زمان )عج( اس��ت.« ربیعی در ادامه گفت که: »این 
دولت توانسته تورم را کنترل کند و این نوید را می دهد 
که تورم  س��ال آینده دو واحد کمتر خواهد شد و دولت 

هیچگاه به سیاست های تورم زا دست نخواهد زد.«
وزی��ر کار در عین ح��ال ک��ه تغذی��ه خانواده های 
بی سرپرست، زنان سرپرس��ت خانوار، کودکان و اقشار 
آسیب پذیر و تأمین یک وعده غذای گرم برای کودکان 
مه��د روس��تاها را در اولویت دولت اع��الم کرد، گفت: 
»امس��ال برای اولین بار، برنامه امنیت غذایی با همین 

عنوان ردیف بودجه ای گرفت.«
 تهیه پیش نویس جامع درسی آموزش سالمت 

در مدارس
علی اصغر فانی، هم در این مراسم گزارش مفصلی از 
اقدامات انجام شده در حوزه سالمت خواند. او افزایش 
و ارتقای مفاهیم بهداش��تی در کتاب های درس��ی 
ابتدایی و متوسطه و همچنین استفاده از منابع کمک 
آموزش��ی به منظور ارتقای سطح سواد دانش آموزان 
را ازجمله اقدامات انجام ش��ده در س��ال 93 دانست و 
گفت: »پیش نویس جامع درسی آموزش سالمت در 
مدارس از پیش دبس��تانی تا پایان متوسطه نیز تهیه 
شده است.« فانی از ابالغ دستورالعمل پایگاه تغذیه 
س��الم در مدارس در سال تحصیلی جاری را هم خبر 
داد. »در نظارت سراسری از پایگاه های تغذیه سالم در 
کشور مشخص شد که تنها 2 درصد مدارس از مفاد 
دستورالعمل تخطی کرده اند که البته این امر درحال 
پیگیری اس��ت.« وزیر آم��وزش و پرورش همچنین 
از اجرای برنامه س��المت نوجوانی با ه��دف ارتقای 
بهداش��ت دوران بلوغ در دبیرس��تان های دخترانه و 
پسرانه در سراس��ر کش��ور خبر داد.  بر اساس اعالم 
وزیر آموزش و پرورش، همچنین با همکاری وزارت 
بهداشت کلینیک های سیار دندانپزشکی برای ارایه 
خدمات الزم به مقط��ع ابتدایی درح��ال راه اندازی 
است. همچنین برنامه مکمل آهن یاری در 2 میلیون 
و 250 ه��زار دانش آموز دختر دوره دوم متوس��طه و 
همچنین توزیع ویتامین D درمی��ان  یک میلیون 
دانش آموزان در 15 استان کشور اجرایی شده است.  
فانی ادام��ه داد: »به دنبال طرح تدوین شناس��نامه 
الکترونیک سالمت، 3 میلیون و 400 هزار دانش آموز 

غربالگری شده اند.«
 استمرار طرح تحول نظام سالمت

 از سیاست های دولت است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم 
آخرین نفری بود که در این مراسم سخنرانی کرد.  او به 
اجرایی شدن 90 درصد طرح تحول نظام سالمت اشاره 
کرد و گفت: »یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول نظام 
سالمت، هزینه های درمان در بیمارستان های دولتی بود 
که کاهش یافت، در ابتدای اجرای طرح هم با بحران دارو 
مواجه بودیم که بعد از اجرا، دیگر چنین بحرانی وجود 
ندارد.« او با بیان این که موضوع همگانی کردن بیمه در 
کش��ور از زمان جنگ و بعد از جنگ دغدغه مسئوالن 
بوده اس��ت، گفت: »با اجرای طرح نظام سالمت امروز 
8 میلیون نفر به تعداد بیمه شدگان اضافه شده است.« 
به گفته معاون اول رئیس جمهوری، استمرار طرح جزو 

سیاست های دولت است.  

یادداشت

خبر

روي خط خبر

۱2۳میلیون سند، الکترونیک شده است

ارائه کارت هوشمند ملی، اولویت 
سازمان ثبت احوال در  سال جاری

شهروند| اولویت نخست س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور در  س��ال جاری ارایه کارت هوشمند ملی 

است.
سیدعلی آوایی، رئیس جدید سازمان ثبت احوال 
کشور با اعالم این مطلب گفت: هرچند اولویت ارایه 
کارت هوشمند ملی اس��ت ولی امسال قول توزیع 

20 میلیون کارت هوشمند را نمی دهم.
آوایی در مراس��م تودیع و معارفه روسای قدیم و 
جدید س��ازمان ثبت احوال که با حضور مسئوالن 
وزارت کش��ور و قوه قضائیه در سازمان ثبت احوال 
برگزار شد، اظهار داش��ت: بنده هیچ جا با یک تیم 
خاصی مس��ئولیت دریافت نک��رده ام و از نیروهای 

همان سازمان در پست های مهم استفاده می کنم.
او ادامه داد: با تمام پیش��رفت هایی که در حوزه 
سازمان ثبت احوال کش��ور حاصل شده است ولی 
باز عنوان می کنم نسبت به کش��ورهای پیشرفته 
عقب هستیم و باید به آنها برس��یم چرا که آن قدر 
پیشرفت ها سریع است که اگر یک روز غفلت کنیم 

موجب می شود سال ها عقب بیفتیم.
آوایی همچنین در جمع خبرنگاران گفت: اولویت 
بنده در س��ازمان ثبت احوال کشور تسریع در ارایه 
کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه است و در این 
خصوص تالش می کنم وعده های ارایه 20 میلیون 

کارت هوشمند در  سال جاری محقق شود.
رئیس جدید س��ازمان ثبت احوال کشور درباره 
ارتباط حقوقی و مأموریت های سازمان ثبت احوال 
گف��ت: بخ��ش قابل توجهی از مس��ائل س��ازمان 
ثبت احوال به موارد حقوقی مربوط می شود. احیانا 
از شناس��نامه ها خالف قانون اس��تفاده می شود و 
این مورد جزو مس��ائل مهمی اس��ت که باید به آن 

پرداخته شود.
آوایی گفت: به صفر رس��یدن جعل شناس��نامه 
بعید است چرا که جاعالن بیکار نیستند و می توانیم 
با برنامه ریزی مناسب به استانداردهای الزم برسیم.

در این مراس��م محم��د ناظمی اردکانی، رئیس 
س��ابق س��ازمان ثبت اح��وال نی��ز گف��ت: بالغ بر 
123 میلیون سند الکترونیک ش��ده است و کمتر 

سازمانی این تحول در آن رخ داده است.
او افزود: س��ازمان ثبت احوال کش��ور ب��ا انجام 
اقداماتی از ساختار سنتی و دستی در  سال 88، به 

ساختاری مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است.
به گفت��ه ناظمی اردکانی، س��ازمان ثبت احوال 
کشور با اجرای کامل پروژه کارت هوشمند ملی از 
ساختار مکانیزه و الکترونیکی به ساختار هوشمند 
دیجیتالی تبدیل خواهد شد و تمامی ساختارهای 

صدور کارت هوشمند ملی نیز فراهم شده است.

۳264 صنعت مشمول عوارض آالیندگی در  سال 94

اصفهان، تهران، یزد، خراسان رضوی 
 و خوزستان دارای بیشترین 

صنایع آالینده

شهروند| مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: در  سال 93، تعداد 
صنایع آالینده اعالم شده توسط استان ها 3264 
صنعت بوده است که استان های اصفهان، تهران، 
یزد، خراس��ان رضوی و خوزس��تان از حیث دارا 
بودن بیش��ترین صنای��ع آالین��ده در صدر این 
ج��دول و اس��تان های کهکیلوی��ه و بویراحمد، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی و قم در انتهای 

آن قرار داشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیست 
)پام(، ش��ینا انصاری ب��ا بیان این که س��ازمان 
متبوعش براس��اس تبصره یک م��اده 38 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده موظف به اعالم فهرست 
صنایع آالینده مش��مول ع��وارض آالیندگی به 
سازمان امور مالیاتی کشور است، گفت: به استناد 
همین تبصره، واحدهای آالینده محیط زیست 
طب��ق تش��خیص و اع��الم س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت مش��مول پرداخت یک درصد از 
فروش خود به عنوان عوارض آالیندگی هستند. 

انصاری درباره نحوه معرف��ی صنایع آالینده، 
ادامه داد: با ش��روع هر فصل، ابتدا لیست صنایع 
مورد بررس��ی اس��تان و برنامه بازدیدها تعیین 
ش��ده و پایش ها توس��ط ادارات کل یا از طریق 
خوداظهاری و آزمایش��گاه های معتمد صورت 

می گیرد. 
او با تأکید بر این که فصل مراجعه به صنعت و 
تشخیص آلودگی آن به عنوان »دوره آالیندگی 
صنعت« محس��وب می ش��ود، یادآور ش��د: نوع 
آلودگ��ی بر مبن��ای »ضوابط و اس��تانداردهای 
مالک عمل س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت« 
تعیین ش��ده و م��دارک و مس��تندات ش��امل 
آنالیزهای آزمایش��گاهی و اخطارنامه آلودگی و 
سایر مستندات تهیه و پس از احراز آلودگی، نام 
صنعت در فهرست صنایع آالینده درج می شود. 

شهر

شهروند| احمد مسجدجامعی با انتقاد از اظهارات 
رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری 
گفت: »وظیفه نماینده س��وال کردن است و دستگاه 
اجرایی ملزم به پاس��خ دادن به س��واالت نمایندگان 

است.«
رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری 
تهران در پاسخ به اظهارات، رئیس کمیسیون سالمت 
و محیط زیست شورای شهر تهران گفته بود بود: »حق 
نداریم به هر قیمتی ذهن م��ردم را مخدوش کنیم« 
ش��هرام گیل آبادی در واکنش به سخنان رحمت اهلل 
حافظی اظهار کرد: »خوب اس��ت بدانید بعضی ها در 
فکر و گفتار فس��اد دارند و بی انصاف��ی را به حد غایت 
رسانده اند. به طوری که با طرح موضوعاتی این چنینی، 
به دنبال طرح نمایشی هستند تا خود را مطرح کنند.«

رحمت اهلل حافظی در جلسه علنی سه شنبه گذشته 
شورای ش��هر تهران گفته بود: »س��ریال خشکاندن 
درختان مانند قتل های زنجیره ای همچنان ادامه دارد. 

شهرداری در این مورد منفعل و بی تفاوت است.«

دیروز احمد مس��جدجامعی در جلس��ه غیرعلنی 
شورای شهر تهران و در واکنش به سخنان رئیس مرکز 
اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: 
ایشان در واکنش به تذکر هفته گذشته دکتر حافظی 
از ادبیات بدی استفاده کرده اند. وظیفه نماینده سوال 
کردن است و دس��تگاه اجرایی ملزم به پاسخ دادن به 

پرسش های نمایندگان است.
 مسجدجامعی خطاب به مرتضی طالیی نایب رئیس 
شورای ش��هر تهران گفت:  اگر این بی حرمتی ها باب 
شود، به زودی درباره هر تذکری این حرف ها را به خود 
ش��ما نیز خواهند گفت. وظیفه نماینده سوال کردن 

است و دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد.
او تذکر داد:  این ادبیات خش��نی ک��ه به کار گرفته 
می شود، نه تنها به حل مشکالت شهر کمک نمی کند، 
بلکه نوعی فاصله گذاری و کدورت هم ایجاد می شود، از 
این جهت من تذکر می دهم که از این ادبیات در پاسخ 

به سوال نمایندگان پرهیز شود. 
مسجدجامعی اظهار داشت: در جلسه گذشته آقای 

حافظی مطلبی را مطرح کردند راجع به قطع درختان 
که دوستان ش��هرداری در همان جلس��ه پاسخ این 
موضوع را دادند اما در اقدامی خارج از قاعده و با ادبیاتی 
خارج از شأن، یکی از مسئوالن شهرداری این موضوع 

را در رسانه ها مطرح کردند.
او تأکید کرد:  ش��ورای شهر باید نسبت به این گونه 

پاسخگویی ها عکس العمل نشان دهد.
عضو شورای اس��المی ش��هر تهران گفت:  این که 
بگوییم یک نماینده در فکر و گفتارش دچار فساد است 
یا نحله فکری او مطرود است، بی انصافی در حد غایت 
است و به هیچ عنوان این ادبیات پسندیده نخواهد بود.

مس��جدجامعی ادامه داد:  ح��ق نمایندگی ایجاب 
می کند وی نسبت به یک موضوع تذکر داشته باشد که 
اگر هم تذکر غلطی باشد جزو حق نمایندگی وی است 

و پاسخ آن باید در چارچوب شان شورا باشد.
مسجدجامعی افزود: سخنان این مسئول حیثیت 
ش��ورا را نیز هدف قرار داده همچنان که گفته اس��ت 
»این یک نمایش سیاسی است« به واقع این چه نوع 

ادبیاتی است! من می خواهم که از حیثیت شورا دفاع 
شود.

عضو شورای اسالمی شهر تهران در پایان بیان کرد: 
زمانی که رئیس شورا بودم، به حق و حقوق نمایندگی 
بسیار اهتمام می کردم که این جزو حقوق نمایندگی 

است و باید رعایت بشود. 
مرتضی طالیی، نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
تهران که در این هنگام ریاست جلسه را برعهده داشت 
نیز گفت: این ادبیات شایس��ته و مناسب نمایندگان 
مردم نیست و کس��ی که این ادبیات را به زبان آورده، 
صالحیت مدیریت را ندارد. من از کمیسیون حقوقی و 

نظارت می خواهم این موضوع را پیگیری کنند
ابوالفضل قناعتی نیز گفت: اگر این سخنان از زبان 

این مسئول گفته شده باشد باید او را عزل کرد.
گفتنی است پس از سخنان احمد مسجدجامعی، 
طی نامه ای با امضای اکثریت اعضای شورا، خواستار 
برکناری رئیس مرکز اطالع رس��انی و امور بین الملل 

شهرداری تهران شدند. 

انتقاد احمد مسجدجامعی از ادبیات تند یک مدیر شهرداری درباره یک عضو شورای شهر

وظیفه شورا سوال کردن و وظیفه شهرداری پاسخ دادن است
  برخی از اعضای شورای شهر تهران، خواستار برکناری رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری تهران شدند
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  فروش گوشت بوفالوی هندی به جای گوشت گاو 40 هزار تومانی

رئیس سازمان غذا و دارو:  
نمی توانیم جلوی تولید 

محصوالت آسیب رسان را 
بگیریم

معاون اول رئیس جمهوری: 
90 درصد طرح تحول نظام 

سالمت اجرا شده است
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