عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شــورای نگهبان میگوید که تایید صالحیت کاندیداها در
ف و حدیثهایی در مورد رد
هر انتخابات تنها مختص به همان دوره اســت .او همچنین از حر 
صالحیتروحانیپیشازانتخاباتسال 96سخنگفتهوعنوانکردهچنینحرفیمطرح بوده
ولی شورای نگهبان از آن گذر کرده است  .او در ادامه می گوید  :تخلفات در انتخابات سال  88با
سال 96به یک میزان بوده است.

شایعات
در مورد
رد صالحیت
روحانی درست
نیست

مردم برای حفظ سالمت به دندانپزشکی نمیروند

باالخره خوراک دام به چه درد صداوسیما میخورد؟

عکس:ایرنا

اتفاق

آمار

از میان ۱۱۵۷شهر ایران ۳۳۴شهر با جمعیتی
بالغ بر ۳۴میلیون نفر با مشکالت کمآبی مواجه
هستند .برنامه نخســت وزارت نیرو در این بین
مربوط به اجــرای  ۱۰۱پروژه در  ۱۶۴شــهر با
اعتباری بالغ بر ۴۳۲میلیارد تومان برای اجرای
پروژههای تأمین آب شــرب اضطراری اســت.
برنامه دوم این طرح ،اجرای  ۵۴پروژه در  ۵۷شهر
به منظور بهبود کیفیت آب شــرب با اختصاص
اعتباری بالغ بر۸۰میلیارد تومان و طرح سوم این
برنامه نیز به موضوع آبرسانی روستایی و سیار در
میان 5تا۶هزارروستااختصاصپیداکردهاست.

خیلی از واردکنندهها فکر کردند که با گذشــت چند روز از انتشار فهرست نام
متقاضیان ارز دولتی برای واردات ،کمکم مردم بیخیال این فهرســت میشوند و
دست از بیرونکشیدن مو از ماست برمیدارند اما اشــتباه کردند ،چون بررسی
این فهرست از سوی مردم همیشــه در صحنه ادامه دارد .در تازهترین جنجالی
که این بررســیها به پا کرده ،محصولی اســت که «شــرکت جامجــم بازرگان
پیشرو» بهعنوان یکی از شــرکتهای وابسته به صداوســیما برای وارداتش ارز
دریافت کرده اســت؛ یعنی واردات ذرت و خوراک دام .درز این خبر کافی بود تا
حمله افکار عمومی به صداوسیما شروع شــود .جالب اینکه با مراجعه به سامانه
ثبت شرکتها میبینیم که شــرکت جامجم بازرگان پیشرو با هدف فعالیت در
خدمات طراحی مهندســی و تأمین تجهیزات درســال  86ثبت شــده اما با ارز
دولتی ذرت و خوراک دام وارد کرده است.
البته صداوسیما هم در مورد این هجمه بیکار ننشست و به سرعت خبری روی
خروجی خبرگزاری تسنیم قرار گرفت که شکل تکذیبیه بود اما گوینده آن معلوم
نبود .در این خبر آمده بود« :پیگیریهای خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری
تسنیم نشان داد که با توجه به اینکه سهام شرکت جامجم بازرگان پیشرو صرفا
در مالکیت صندوق بازنشســتگی کارکنان صداوسیما بوده و این شرکت در سال
 1386تشکیل شده و صرفا در راستای کســب درآمد برای بازنشستگان و طبق
فعالیتهای مجاز تجاری خود در اساســنامه اقدام به صادرات و واردات میکند.
همچنین از ســویی دیگر بابت واردات ذرت به آن ارز تخصیص داده شده ولی به
دلیل عدم تولید و ارسال کاال از سوی شرکت خارجی این ارز دریافت نشده است،
لذا ادعاهای مطرحشده درخصوص همین شــغل تازه صداوسیما واردات ذرت و
دریافت ارز دولتی تکذیب میشود».
همانطور کــه پیشبینی میشــد ،این تکذیبیه نتوانســت ماننــد اصل خبر
دست به دست شود اما به اعتقاد کارشناســان اقتصادی حتی اگر این اتفاق هم
میافتاد ،باز هم نمیتوانست قانعکننده باشد .ابوالفضل پارسا ،کارشناس حقوقی
امور بازرگانی در مورد ورود شرکتهای وابســته به صداوسیما به مقوله واردات
ذرت و خوراک دام ،میگوید« :باید اقدامات شــرکتها براســاس زمینه فعالیت
آنها باشــد .از طرفی ارایه زمینههای بسیار گوناگون در فهرست فعالیتهای یک
شرکت به راحتی ممکن نیست».
او ادامه میدهد« :از طرفی باید مشخص شود که سطح وابستگی این شرکت به
صداوسیما چقدر است .مدیران آن چطور انتخاب میشوند و آیا یک نهاد مستقل
و کامال صنفی است یا هنوز زیرمجموعه صداوسیما محسوب میشود ،چون اگر
بهعنوان یکی از زیرمجموعههای صداوســیما به آن نــگاه کنیم ،دیگر نمیتوان
توجیه تالش برای کسب سود برای کارکنان را پذیرفت ،وگرنه از فردا هر نهادی
برای کسب سود برای کارکنانش وارد بازار واردات و صادرات میشود و ظاهرا هم
مشکلی وجود نخواهد داشت».

تشییع پیکر  2شهید دفاع مقدس در مشهد( .ایرنا)

عکسی زیبا از فروشندهای متعهد
و مهربان که در شبکههای اجتماعی
پخش شده .فروشنده روی برگهای
نوشته است« :به نیازمند عزیز،
میوه به صورت رایگان عرضه
میشود».

عروسی میلیاردرها در هتل همای تهران که عروس و داماد هرکدام جداگانه با پورشه
شخصی خودشان آمدند! (رکنا)

گاهی هم آب در بعضی نقاط ایران سرشار است .چشمههای باداب سورت در استان
مازندران ،جنوب شهرستان ساری ،بخش چهاردانگه قرار دارد .باداب به معنی آب گازدار و
سورت به معنی شدت اثر است .این چشمهها د ر سال  1387بهعنوان دومین اثر طبیعی ملی
ایران ثبت شد و محلیها عمدتا در تابستان در آن آبتنی میکنند( .تسنیم)

هشدار

محمد بستهنگار ،داماد آیتاهلل طالقانی و از
تها ابتال به
جمله فعاالن سیاســی پس از مد 
بیماریدرگذشت.اینموضوعرااعظمطالقانی،
همسر او روز دوشــنبه در کانال خبری خود
منتشر کرد .بستهنگار از جمله مبارزان پیش
از انقــاب بود و بارها بــه موجب فعالیتهای
سیاســی خود به حبس در زندانهای ساواک
محکوم شــد .از او آثار مختلفی در زمینههای
سیاسیواجتماعیمنتشرشدهکهازجملهآنها
میتوان به «اندیشههای اجتماعی  -سیاسی
مهندس مهدی بازرگان» و «منارهای در کویر:
مجموعهمقاالتآیتاهللطالقانی»اشارهکرد.

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

گزارش تصویری

جوالن گل اطراف مدارس
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر
گفت« :بیشــتر انواع قرصهای روانگردان،
گل و حشــیش در اطراف مدارس کشــف
میشود ،اما بیشــترین کشــفیات کشور
تریاک و پس از آن هرویین و شیشه است».
پرویز افشار با اشــاره به چگونگی سنجش
مصرف مواد مخدر در میــان دانشآموزان
گفت« :ما در جمعیت دانشآموزی شــیوع
اعتیاد را نمیسنجیم بلکه هر نوع مصرف را
مدنظر قرار میدهیم و حتی یکبار مصرف
هم برای ما بســیار مهم اســت و در آمارها
گنجانده میشود».

حاشیه

مرد ریشه دار رفت
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از منتقدان اصرار ،از سازمان انکار

سوی مردم یک مرحلهای نباشد و بتوان همانند خدماتی
که بانکها ارایه میدهند ،بیمهای ویژه دندانپزشکی درنظر
بگیریم تا زمانی که فرد نیاز فــوری پیدا میکند و پولش
کافی نیست ،برای هزینههای درمان بتوان کمکش کرد.
این درحالی اســت که در آغاز به کار دولت یازدهم ،کمتر
از۵درصد مراکز دولتی خدمات دندانپزشکی ارایه میدادند
اماحاالهمهافرادزیر۱۴سالخدماتدندانپزشکیهمچون
کشیدن و پرکردن را در حداقل  ۱۰۰۰کلینیک به صورت
رایگاندریافتمیکنند.
هرچند آمار آقــای وزیر میگوید که وضع رســیدگی
به درمــان دندان بهتر از گذشــته شــده اســت ،اما باقر
شــهنیزاده ،رئیــس انجمــن دندانپزشــکان عمومی
ایــران میگوید :با توجــه به وضع اقتصــادی پیشآمده
در کشــور میــزان مراجعــان بــرای درمان نســبت به
گذشــته کاهــش یافته اســت و بایــد به این مســأله
توجهشود.
از سوی دیگر عبدالحمید ظفرمند ،دبیر علمی همایش
سراســری ســامت دهان هم روز گذشــته گفت :چهار
وزارتخانه صنعت ،رفاه ،بهداشت و آموزش و پرورش نقش
مهمی در سالمت دهان و دندان مردم دارند و باید همکاری
بیشــتری کنند« .خدمــات درمان دندانپزشــکی ایران
همردیفاروپاستولیبیمهومتولینداریم».
مردم شــاید کمتر از چنددرصد در طــول عمر خود به
متخصص مغز و اعصــاب یا متخصص کلیه مراجعه کنند
ولی مجبور هستند همیشه به دندانپزشک مراجعه کنند و
به نوعی یکی از مهمترین مولفههای نظام سالمت ،سالمت
دهان و دندان است ولی آنطور که باید و شاید ،این نظام در
وزارتبهداشتجایگاهیندارد.
براســاس آمار اعالمی300 ،میلیون دندان پوسیده در
کشــور وجود دارد .اگر این تعداد را تقسیم بر 80میلیون
جمعیت کشور کنیم ،به صورت تقریبی هر ایرانی در حدود
 4دندان پوسیده دارد.

 ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
برای گذر از تنش آبی
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ماجرا

300میلیون دندان پوسیده
در دهان ایرانیان

به دندانهایتان نگاه کنید .سیاهیها و پوسیدگیهایش
را بشــمرید و به یاد بیاورید آخرینباری را که راهی مطب
دندانپزشک شــدید .بســیاری از ایرانیان ممکن است در
طولسال هرگز گذرشــان به دندانپزشکی نیفتد و اغلب
زمانی سراغ این درمان پرهزینه را بگیرند که درد امانشان را
بریده باشد و آنطور که آمارها هم نشان میدهد90،درصد
مراجعات به دندانپزشکی به دلیل درد است .این درحالی
استکهمردمبایدبرایحفظسالمتدندانبهدندانپزشک
مراجعهکنند.
روز گذشــته ســیدجالل پورهاشــمی ،عضو کمیته
ســامت دندان انجمن دندانپزشــکان عمومــی ایران
آماری از دندانهای پوســیده ایرانیان اعالم کرده و گفته:
«300میلیون دندان پوســیده در دهــان ایرانیان وجود
دارد ».او همچنین گفته؛ اگر همه 20هزار دندانپزشــک
کشور دوشیفت کار کنند ،درمان این تعداد دندان پوسیده
10ســال زمان میبرد20« .هزار دندانپزشک پاسخگوی
چنددرصد از جامعه اســت؟ با توجه به اینکه بسیاری از
مردم از لحاظ مالی قادر به هزینه درحوزه دندان نیستند».
پورهاشمی میگوید ،طرح پنج ضلعی سالمت دندان اجرا
شده است اما نمیتوان همه انتظارات را از وزارت بهداشت
داشــت و پنج رکن مردم ،بیمهها ،دندانپزشــکان ،وزارت
بهداشتوسازمانهایمردمنهاددراینزمینهحایزاهمیت
است و همه باید با هم بسیج شویم تا بار دندانپزشکی کشور
برداشتهشود.
بیمههایبیجان
خدمتدندانپزشکیگرانقیمتاستوبسیاریازبیمهها
درکشورهایمختلفهماینخدمتراتحتپوششندارند.
برهمیناساس،سالگذشتهحسنقاضیزادههاشمی،وزیر
بهداشت اعالم کرد که دولت دوازدهم به دنبال ایجاد بیمه
ویژه دندانپزشکی است و هدفگذاری شده در دندانپزشکی
۲۵درصدخدمات،دولتیانجامشود.
او همچنین گفته بود که دولت میخواهد تا پرداخت از

در هـر بار تمریـن پناهگیری،
در محلهـای امـن پناهگیری
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در
زمـان وقـوع زلزلـه ،نیـاز به
صرف وقت نداشـته باشـد.

رویداد

مدیرکل زندانهای استان تهران:

مرتضوی را نمیتوان کنار زندانیان دیگر نگه داشت

مدیرکل زندانهای اســتان تهــران در گفتوگوی
تفصیلی با ایسنا آخرین وضعیت پروندههایی همچون
حمیدرضا بقایی ،سعید مرتضوی ،مهدی هاشمی ،وحید
مرادی،نسرینستوده،هنگامهشهیدیو...راتشریحکرد.
مهمترینبخشهایاینگفتوگویمفصلرامیشوددر
نکاتزیرخالصهکرد:
* سینا قنبری در بازداشتگاه و در قرنطینه در ساعت
۲:۳۰بامداد به لحاظ مشکالت شــخصی ،خودش را در
سرویس بهداشتی به دار آویخت .آیا این دست ماست؟ ما
چه بایدکنیم؟ ما بایددر طول شبانه روز ،آنقدرنیروداشته
باشیم که هر 15دقیقه یک بار سرویسهای بهداشتی را
چککنیمکهاینعملینیست.همچنیناینطورنیست
کهمادرمحیطزندانحوادثراپیشبینیکنیم.
* وحید مرادی در سوابقش حدود  ۲۰تیر خورده است
و ۱۳مورد سابقه ضرب و جرح دارد .طبیعتا این شخص
زمانی که وارد زندان میشــود ،میخواهــد رفتارهای
قانون گریزش را در زندان عملی کنــد .ماجرا از این قرار
بود که وحید مرادی در ســلولش با بقیه زندانیان درگیر
میشود و آنها را مجروح میکند و آنها هم از طریق تیزی
بهقلبش،اورابهقتلمیرسانند.

* زمانــی که درگیــری بین وحید مــرادی و دیگر
زندانیان شــروع میشــود تا لحظه فوتش و نیز ورود
نیروهای ما7 ،دقیقه بیشــتر طول نمیکشــد .به این
صورت که در حیاط درگیر میشوند ،از حیاط وارد سالن
و در سالن زندان درگیری شــدید میشود و اتفاق رخ
میدهد ،البته دو سه نفر زخمی شدهاند و دو سه نفر هم
حسب دستور قضائی بازداشت شدند و در اختیار آگاهی
هستند.
* همه زندانیان برای ما یکسانند .مهدی هاشمی در
بند عمومی اســت ولی بابک زنجانی به لحاظ مراوات و
رفت و آمد زیاد قضائی و به جهت تحقیقات در زندان در
جای خاصی نگهداری میشود .بقایی در شرایط مناسب
و کامال انسانی در بازداشتگاه اوین نگهداری میشود .در
مورد مرتضوی نیز بایــد بگویم به دلیل اینکه نمیتوان
وی را در کنار دیگر زندانیان نگه داشت ،در بند ۲۴۱اوین
در حال گذراندن حبس اســت .باز هــم میگویم که
این طور نیست امتیاز خاصی به این زندانیان داده شود.
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم هم زندان بود
البته به دلیل بیماریهایی که داشــت ،نسبت به بقیه
زندانیانبیشترمرخصیمیآمد.

