
وزیر بهداشت: 

 پوشش بیمه ای معتادان
 افزایش می یابد

شهروند| وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از افزایش پوش��ش بیمه ای معتادان در طرح تحول 

نظام سالمت خبر داد. 
حسن  هاش��می در حاش��یه بازدید از بیستمین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت:  با توجه 
به طرح تح��ول نظام س��المت، پوش��ش بیمه ای 
معتادان افزایش می یابد و رقمی برای مراکز نگهداری 
معتادان و کلینیک های درمان نگهدارنده با متادون 
)MMT( اختصاص خواهد یافت. در جلسه ای هم 
که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی این هفته 
داشتم، مقرر شد این موضوع در مصوبه شورایعالی 
بیمه عملیاتی شود. به گزارش روابط عمومی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، او با اشاره به رویکرد اجتماعی 
کردن مبارزه با مواد مخدر افزود:  رویکرد مطرح  شده 
از س��وی وزیر کشور و دبیرکل س��تاد که شخصی 
صاحب نظر و رسانه ای هس��تند، خوب است و من و 
همکارانم در وزارت بهداشت تابع نظر ایشان هستیم 
 و هر ط��رح و برنامه ای که در جهت مب��ارزه بهتر با 
مواد مخدر و اعتیاد مش��خص کنند، انجام خواهیم 
داد. وزیر بهداشت بیان داشت: مواد مخدر شیمیایی 
جدید، دارای ناخالصی های زیادی هس��تند. حتی 
مواد مخدری که خلوص بیش��تری دارند کش��نده  
است چه برس��د به مواد مخدر ناخالص. به طور کل 
مواد مخدر چه از نوع صنعتی و س��نتی هم ویرانگر 
زندگی فرد اس��ت و هم نابودکننده جسم و روح، هر 
چقدر هم که آلودگی آن بیشتر باشد مخرب تر است.

 توقف آلودگی هوای جهان
 با تعطیلی این 90 کارخانه

ایس�نا| نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
بزرگترین عامل وقوع بحران تغییرات جوی در قرن 

21 میالدی تنها 90 کمپانی آالینده جهان هستند.
به گ��زارش گاردی��ن، نتایج ی��ک مطالعه جدید 
 نش��ان می دهد، در وقوع بحران تغیی��رات جوی در 
قرن 21، بیش از همه عوامل تنها 90 کمپانی آالینده 
مقصر هس��تند. این کمپانی ها از زم��ان آغاز عصر 
صنعتی تا کنون حدود دوس��وم گازهای گلخانه ای 
را تولی��د کرده اند.این 90 کمپانی، از ش��رکت های 
سرمایه گذاری خودگردان تا کمپانی های چندملیتی 
و دولت��ی را در بر می گیرند.تحلیل ه��ای مرتبط با 
تغییرات جوی نش��ان می دهد بخش وس��یعی از 
 ای��ن کمپانی های آالین��ده در بخش نف��ت، گاز یا 
زغال سنگ فعالیت می کنند.»ریچارد هید« مولف 
این مطالعه و کارش��ناس موسس��ه نگهداری اقلیم 
کلرادو می گوید:  در جهان هزاران کمپانی تولید نفت 
و گاز و زغال سنگ وجود دارد اما اگر بخواهیم سران، 
مدیران یا مسئوالن این کمپانی ها را به یک یا دو نفر 
خالصه کنیم، کل آنها را می توان در یک یا دو اتوبوس 
جا داد.»ال گور«، فعال محیط زیست و سیاستمدار 
آمریکایی با استقبال از این مطالعه می گوید: نتایج 
این مطالعه گام مهمی به س��وی شناخت ما از سیر 
تحوالت بحران تغییرات جوی است. بخش دولتی 
و خصوصی بای��د تم��ام اقدامات ض��روری را برای 
توقف روند گرمای زمین به کار گیرند که در این راه 
کمپانی هایی که از نظ��ر تاریخی متهم اصلی آلوده 
کردن جو بوده اند، وظایف مشخص و روشنی دارند. 
در این بین 90 کمپانی در صدر کمپانی های آالینده 
جهان قرار دارند. این کمپانی ها به تنهایی 63 درصد 
از کل آالینده های جهان، دی اکسید کربن صنعتی و 
متان را حد فاصل سال های 1751 تا 2010 میالدی 
تولید کرده اند که روی هم ش��امل 914 میلیارد تن 
آالینده می ش��ود.از مجموع این 90 کمپانی، به جز 
هفت کمپانی، بقیه کمپانی های تولید کننده انرژی 

نفت، گاز و زغال سنگ هستند.

انتقاد  هاشمی رفسنجانی از اقدامات 
دولت گذشته در مورد بیماران خاص

ش�هروند| رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام با تش��ریح نیازه��ای بیماران خ��اص بر توجه 
بیشتر در زندگی روزمره، بیمه های تکمیلی و تأمین 
ضرورت های ورزش��ی تأکید و از اقدامات »ناحق« 
دولت گذشته در مورد بیماران خاص و ورزشکاران 

بیمار، انتقاد کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، آیت اهلل »اکبر  هاشمی رفسنجانی« 
دیروز در دیدار جمعی از ورزش��کاران و مدال آوران 
بیماری های خاص و پیوند اعضا افزود: دولت گذشته 
با ش��عار عدال��ت اجتماعی آمد ولی ح��ق و حقوق 

نیازمندترین قشر جامعه را به چالش کشید. 
هاشمی رفسنجانی در این دیدار با ابراز خوشحالی 
از تثبیت موقعیت و اس��تعداد جوانان پیوند اعضای 
ایران در مسابقات جهانی 2014 ترکیه خاطرنشان 
کرد: مردم ایران از موفقیت ه��ای فرزندان خویش 

احساس غرور می کنند. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
ناراحتی ها و نگرانی های خانواده ها و جامعه نسبت 
به امروز و آینده بیم��اران خاص گفت: با این که به 
ورزش بیماران پیوند اعضا کمتر توجه می ش��ود، 
ولی قهرمانی های این ورزشکاران در دنیا مشهود 
اس��ت. او ورزش را مایه نش��اط فردی و اجتماعی 
خوان��د و گف��ت: روی آوردن بیماران ب��ه ورزش، 
حرکت انسان های بالقوه مأیوس به سوی بهترین 
مصداق امیدواری است. او با توصیف بیماران خاص 
به عنوان بندگان ویژه درگاه الهی اظهار داشت: در 
میان بیماران خاص، کس��انی که با فعالیت های 
جس��می موجبات افتخار م��ردم در یک جامعه 

می شوند، جایگاه ویژه ای دارند. 
او هم��کاری و همدلی بیماران پیون��د اعضا برای 

انجام کارهای فردی و اجتماعی را ستودنی خواند.

مدیرعامل کنترل کیفیت هوای تهران مطرح کرد 

بیشترین آالینده های گوگردی جهان در هوای تهران
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ش�هروند| موتورس��یکلت های برقی به تهران 
رسیدند. از یک هفته دیگر ثبت نام از متقاضیانی که 
می خواهند از این موتورهای بی باک استفاده کنند 
آغاز می شود. شهرداری تهران اعالم کرده 80 درصد 
هزینه خرید ای��ن موتورها را با به��ره صفر درصد به 
متقاضیان پرداخ��ت می کند. مدیرعامل ش��رکت 
کنترل کیفیت هوا در مراسم رونمایی از خطر ذرات 
معلقی که موتورسیکلت های عادی تولید می کنند 
گفت و اعالم کرد که تهران از نظر غلظت آالینده های 

گوگردی در جهان رتبه اول را دارد. 
خبرنگاران رسانه ها سه شنبه شب به بوستان والیت 
تهران رفتند. جایی که مس��ئوالن ش��رکت کنترل 
کیفیت هوا میزبان آنها بودن��د تا از اولین نمونه های 
موتورهای برقی رونمایی کنند. این موتورها پس از 
یک سال بررسی موفق به دریافت گواهینامه و درواقع 
تاییدیه شرکت کنترل کیفیت هوا شدند و قرار است 
ثبت نام آنه��ا از هفته آینده آغاز ش��ود. دکتر وحید 
حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت دراین باره 
گفت: ذرات معلقی که موتورسیکلت ها تولید می کنند 
ذرات ریزی اس��ت ک��ه بدتری��ن و خطرناک ترین 
 اث��رات را دارد. او با بیان این که در کش��ور ما بیش از

 100 موتورسیکلت س��از فعالیت دارند و بسیاری از 
آنان کار مونتاژ شرکت های چینی را انجام می دهند، 
ادامه داد: درحالی که اس��تاندارد، آالیندگی یورو2 تا 
یورو4 اس��ت این موتورس��یکلت ها حتی استاندارد 
یورو1 را نیز پاس��خگو نیستند و موتورسیکلت های 
کاربراتوری بدون هیچ فیلتر و کاهن��ده ای در اگزوز 

خود، روزانه در سطح شهر تردد می کنند. 
با توجه به مطالعات انجام ش��ده در ش��هر تهران 
موتورسیکلت سهمی حدود شش درصد حمل ونقل 
روزانه در تهران را برعه��ده دارد و حدود 12 درصد از 
س��فرهای تهران در محدوده ط��رح ترافیک اتفاق 
می افتد. همچنین بیش از یک چهارم آلودگی تولید 
شده در شهر تهران ناشی از تردد موتورسیکلت است. 
آن طور که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا 
می گوید این موتورها در مقایسه با موتورهای بنزینی 
کیفیت باالی��ی دارند و به همین دلی��ل هم گران تر 
هستند. براساس آنچه در جلس��ه دیشب اعالم شد 

قیمت موتورهای برقی بسته به قابلیت ها و امکانات 
و نیز قدرت موتور بین 6 تا 13 میلیون تومان برآورد 

شده است. 
حسین افشین، مدیر موتورهای برقی و خودروهای 
هیبرید درباره جزییات ثبت نام از متقاضیان و اجرای 
این طرح گفت: بانک شهر به عنوان بانک عامل برای 
ارایه تس��هیالت به متقاضیان انتخاب ش��ده است. 
االن در سایت این بانک بخشی برای ارایه تسهیالت 
موتوربرقی پیش بینی ش��ده ک��ه در روزهای آینده 
مش��خصات انواع مدل های موتور برقی که موفق به 
دریافت تأییدیه های شرکت شدند و استانداردهای 

الزم را دارند در این صفحه قرار می گیرد. 
به گفته افش��ین، ش��هرداری تهران برای کاهش 
آلودگی هوای تهران و جایگزینی موتورسیکلت های 
برقی با موتورس��یکلت های 80 درصد هزینه خرید 
ای��ن موتورها را در قالب تس��هیالت ب��دون بهره به 
متقاضیان ارایه می کند. با همه اینها به نظر می رسد 
قیمت باالی موتورهای برقی کار را برای جایگزینی 
آنها در تهران سخت می کند. هر چه هست به گفته 
مسئوالن شرکت کنترل کیفیت هوا درحال حاضر 

منطقه 12 تهران به عنوان منطقه پایلوت برای اجرای 
طرح موتورسیکلت های برقی انتخاب شده و در این 
منطقه زیرساخت های موردنیاز ازجمله ایستگاه های 
ش��ارژ موتورها و پارکینگ رایگان ب��رای آنها تأمین 
می شود.  در مرحله اول 15 هزار موتورسیکلت بنزینی 
با موتورس��یکلت برقی در منطقه 12 ش��هر تهران 
جایگزین می شود. این جایگزینی ذرات ریز موجود 
در هوا را به میزان 15 درصد کاهش می دهد. به گفته 
مسئوالن شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت پست 
جمهوری اسالمی ایران هم به منظور کاهش آلودگی 
هوای تهران همه موتورهایش را به موتورهای برقی 

تبدیل خواهد کرد.
رتبه اول آالینده های گوگردی در جهان 

حسینی، در مراس��م رونمایی از موتورهای برقی 
درب��اره آلودگ��ی ه��وای ته��ران و ذرات معلق هم 
حرف هایی زد. او در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاران 
درباره میزان آالینده ها در هوای تهران گفت که تهران 
از نظر آالینده گوگرد آلوده ترین شهر دنیاست. البته او 
تأکید کرد که در دو سال اخیر و پس از توزیع گازوییل 
یورو4 این آالینده ها در هوای تهران کاهش پیدا کرده 

است اما هنوز با توجه به استانداردهای جهانی میزان 
آالینده های گوگردی در هوای تهران باالست و تقریبا 
در هیچ ش��هری در جهان آالینده های گوگرد تا این 

حد وجود ندارد.
او با بیان این که در  س��ال گذشته بیش از یک سوم 
روزهای  سال ناس��الم بود، گفت: ناوگان خودروهای 
فرسوده، موتورس��یکلت های بنزینی و خودروهای 
دیزلی و کیفیت نامناس��ب س��وخت باعث آلودگی  

هوای تهران شده است.
به گفته حسینی، بنا بر گزارش سازمان بهداشت 
جهانی، 40 ت��ا 50 برابر اس��تاندارد، ذرات معلق در 
هوای تهران داریم که  ای کاش این ذرات معلق گرد 
و غبار بود؛ چرا که بدن ما در مقابل گرد و غبار سازگار 
است، اما بخش عمده ذرات معلقی که در تهران وجود 
دارد کربن اس��ت که هیچ مکانیزم دفاعی در بدن ما 

برای این آالینده وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با 
بیان این که کیفیت بنزین را از  سال 90 آنالیز کردیم، 
ادامه داد: گ��زارش آنالیز را منتش��ر کردیم و نتایج 
بررسی ها نشان می دهد که از  سال 90 کیفیت بنزین 
به صورت تدریجی افزایش یافته را شاهد بودیم و در 
آخرین نمونه برداری که در تابستان امسال انجام شد، 
می بینیم که با استاندارد یورو4 مطابقت دارد. بنابراین 

افزایش ناگهانی کیفیت بنزین وجود نداشته است.
حس��ینی درخصوص اجرای طرح موتور بی باک 
توس��ط ش��هرداری تهران گفت: ما تنها تسهیل گر 
هستیم و نقشی در تولید یا واردات موتورسیکلت های 
برق��ی نداریم و به این موضوع حساس��یم که تنها از 
محصوالت با کیفیت حمایت کنیم، البته مسلما در 
مراحل بعدی محدودیت هایی در قالب طرح مناطق 
کم انتشار آلودگی خواهیم داشت. یعنی وسایل نقلیه 
را براساس کالس آلودگی تقسیم بندی و براساس آن 

اجازه تردد می دهیم.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه 
داد: هم اکنون مقدمات انجام چنین طرحی داده شده 
است و با اتصال بانک معاینه فنی می توانیم تشخیص 
دهیم که کدام یک از وسایل نقلیه آالیندگی دارد تا 

اجازه ورود به محدوده را به آنها ندهیم.

گزارش شهروند از آلودگی منابع آب شرب روستا های کردستان 

خداحافظ آرسنیک، سالم نیترات
ش�یروان یاری|  درس��ه دهه گذش��ته منابع آبی 
 روس��تاهای ق��روه و بیجار آل��وده به آرس��نیک بود و 
پوسته پوسته شدن کف دست و شمار ابتالی ساکنان 
آبادی این دوشهرس��تان به بیماری س��رطان دستگاه 
گوارش تنها ارمغان آش��امیدن آب مایه حیات زندگی 
بود. این روزها با تالش کارشناسان پایش شرکت آب و 
فاضالب روستایی کردستان این آلودگی از منابع تأمین 
و توزیع آب شرب 54 روس��تای دو شهرستان بیجار و 
قروه حذف شد اما سم نیترات به چشمه منابع آبی برخی 
از روس��تا های دیواندره رسوخ کرده است که امیدواریم 
هم اندیشی اعضای کارگروه س��المت و امنیت غذایی 

استان در رفع این آلودگی کارگر شود.
 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب روس��تایی در

 گفت وگو با خبرنگار »شهروند« با اشاره به خداحافظی 
آرس��نیک و س��الم نیترات به قطرات زالل آب شرب 
مناطق روستایی اس��تان گفت: در فرآیند پایش  سال 
81 منابع تأمین آب شرب روستا های آلوده به آرسنیک 
س��م زدایی و هم اکنون در مجاری لوله های خانگی این 

روستا ها آب شرب سالم و بهداشتی عرضه می شود.
»رحمن رحیم��ی« می گوید ام��روزه معضل جدی 
منابع آب شرب شماری از روستا های دیواندره آلودگی به 
سم نیترات است که بر اثر مصرف بی رویه کودشیمیایی 

کشاورزان در مزارع اتفاق می افتد. 
به گفت��ه او تعدادی از کش��اورزان باه��دف افزایش 
برداشت محصول، مقدار زیادی کودشیمیایی خطرناک 
نیترات را ب��ا آب چاه های عمیق و نیم��ه عمیق مزارع 
مخلوط و ب��ه دل زمین پمپاژ می کنند. به عقیده او این 
رفتار ضدحقوق شهروندی کش��اورزان حیات سالم و 
 بهداش��تی منابع تأمین آب روس��تاهای استان به ویژه
 12 آبادی دیواندره را آلوده کرده است.   معضل واژگونی 
تانکرهای نفتی عراقی نیز از دیگر معضالتی اس��ت که 
 چرخش چرخ بدکار آن چرخه س��المت ش��هروندان
 هم استانی را به خطر انداخته است این معضل را مدیران 
دانشگاه علوم پزشکی، ش��رکت آب وفاضالب شهری، 

روس��تایی و حفاظت محیط زیست کردس��تان این بار 
با لحن و بیانی تند در جلسه کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی استان فریاد زدند. از منظر مدیران شرکت آب و 
فاضالب شهری و روستایی، سرنگونی تانکرهای حامل 
مواد س��وختی عراقی بر عرض جاده های غیراستاندارد 
محور»سنندج – مریوان« و »سنندج – سقز« مترادف 
با مرگ حیات سالم و بهداش��تی منابع تأمین و انتقال 
آب روستاها است. درجلس��ه هم اندیشی این کارگروه 
»خالد سلطانی« معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
آب وفاضالب روس��تایی از آلوده شدن منبع آب شرب 
روس��تاهای »نگل« و»س��رخه دزج« در مح��ور جاده 
مریوان به دلیل واژگونی دوتانکر حامل مواد شیمیایی 
در دوماه گذشته خبرداد و گفت: در این بحران بی پولی، 
فرایند پاکسازی این منابع آلوده، اندک اعتبار این شرکت 
خدماتی را هدر داد. »عبدالوحید ریاضی فر« مدیرکل 
حفاظت محیط زیست کردستان نیز از جوالن تانکرهای 
عراقی در کارگروه سالمت و امنیت غذایی با اعتراض لب 

به سخن گشود و پرسید: »دستاورد تردد بی انضباط این 
تانکر های حامل مواد خطرناک ش��یمیایی جز بازی با 

جان مردم و گونه جانوری و گیاهی چیست؟«
او خسارت اقتصادی و اجتماعی ناشی از تردد بدون 
اخذ ع��وارض تانکر ه��ای عراقی در مح��ور جاده های 
کردستان را خس��ران بار دانس��ت و از اعضای کارگروه 
سالمت خواست که با قاطعیت ترمزدستی تانکرهای 
عراقی را بردل جاده های کردس��تان بکشند و امنیت را 
به حیات انس��انی وجانوری برگردانند. او پیشنهاد کرد 
که اگر حل این مش��کل و رأی قاطع مسئوالن استانی 
درخصوص مختومه شدن این پرونده کارگر نیست فریاد 
شهروندان کردس��تانی را به تهران و وزارتخانه مربوطه 
گزارش کنیم تا مثل دریاچه ارومیه هیأت دولت نسخه 

نجات بپیچد.
معاون بهداش��تی و درمانی دانش��گاه علوم پزشکی 
نیر از تردد بی س��امان تانکر های عراقی گله مند شد و 
گفت: براس��اس گزارش اعضای این کارگروه از ابتدای 

 سال جاری تاکنون 12 دستگاه تانکر عراقی حامل مواد 
نفتی در محورهای مواصالتی استان واژگون ویا در اثر 
تصادف از جاده منحرف و مواد ش��یمیایی حامل آن در 

محیط جاری و به منابع آبی سرایت کرده است.
»فرزام بیدارپور« خواستار اقدام عملی برای حل این 
معضل شد وگفت: براس��اس آمار هر 18 روز یک تانکر 
عراقی در جاده های کردس��تان س��رنگون می ش��ود و 
بازگویی این داستان قبیح برای شهروندان دل آزار شده 
است. این مقام بهداشتی از ناس��الم بودن درصدزیادی 
از منابع تأمین آب شرب روستاییان استان انتقاد کرد و 
گفت: نتایج پایش و آزمایش میکروبی 7 هزار مورد آب 
شرب روستایی در6 ماهه نخست امسال نشان می دهد 
که از ضریب 100 درصد 21درصد نامطلوب و11 درصد 

نیز آلوده به میکروب گزارش شده است.
او از توزی��ع کلرمیکروب زدای��ی در بی��ن س��اکنان 
روستایی خبر داد و افزود: مصرف بی رویه کشاورزان از 
کود شیمیایی خطرناک، سالمت منابع آبی وانسان ها را 
به خطر می ان��دازد. در حالی که همه اعضای کارگروه و 
کارشناسان پایش آب و تأمین امور بهداشتی و سالمت 
به مص��رف بی رویه وخ��ارج از قاعده کود ش��یمیایی 
در مزارع اس��تان معترف هستند. »قاس��می« یکی از 
کارشناسان س��ازمان جهادکش��اورزی از عملکرد آن 
اداره ناظر بر رفتار کش��اورزان دفاع می کند و می گوید: 
 ما در مقایسه با استان های همجوار و توسعه یافته کشور
 از جمل��ه اصفهان کمتری��ن میانگین مص��رف کود 
شیمیایی داریم. او مدعی شد که در  سال زراعی جاری 
19 قلم از اقالم کودشیمیایی خطرناک غیربیولوژیک 
از چرخ توزیع و مصرف کش��اورزان اس��تان خارج شده 
و هم اکن��ون از نوع کودش��یمیایی بیولوژیک با  درصد 
سموم کمتر برای تولید محصول سالم ارگانیک استفاده 
می شود که فاقد آلودگی است.  به گفته او ساالنه 20 هزار 
تن کود ش��یمیایی درس��طح کش��ور توزیع و مصرف 
 می ش��ود که سهم اس��تان از این میزان کود شیمیایی

 400 تن است.
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  ثبت نام موتورهای برقی از هفته آینده آغاز می شود

یادداشت

در نقد مدرسه فروشی

اینکه نحوه استفاده فضای ش��هر و کنترل آن در 
ید قدرت طبقه اقتصادی خاصی باش��د ابدا موضوع 
جدیدی نیس��ت و دس��ت کم برای س��اکنان شهر 
تهران به قدری ملموس اس��ت ک��ه طبیعی جلوه 
می کند. ب��ا این همه خبر »مدرسه فروش��ی« برای 
تأمین هزینه های آموزش و پرورش ش��وکه کننده 
بود. اوایل  س��ال جاری علی اصغر فانی، وزیر آموزش 
و پرورش اع��الم کرد: »طبق اح��کام در بودجه 93 
برخی مدارس که در موقعیت تج��اری قرار دارند، با 
تغییر کاربری قانونی به واحده��ای اداری و تجاری 
تبدیل می ش��وند؛ این امر در قالب الیحه در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شده است و وزارت آموزش 
و پرورش از طریق قانون��ی و با همکاری بخش های 
حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد.« وعده وزیر 
آموزش و پرورش که با کمی جس��ت وجو می بینیم 
براساس تفس��یر دلبخواهی از قانون بودجه استوار 
است، به سرعت عملی شد. در قانون بودجه 1393 
چنین آمده اس��ت: »ب��ه وزارت آم��وزش و پرورش 
اجازه داده می ش��ود با رعایت اصول قانون اساسی و 
قوانین موج��ود در حفظ موارد حاکمیتی در س��ال 
1393 اموال غیرمنقول مازاد خ��ود را پس از تغییر 
کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار 
نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حس��اب درآمد 
عمومی... واریز می شود و... در اختیار وزارت  آموزش 
و پرورش قرار می گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های 
نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری 
و جایگزینی و اجرای احکام قل��ع و قمع مدارس در   
همان منطقه... هزینه شود.« تفسیر وزیر آموزش و 
پرورش از قانون بودجه ایرادهایی   دارد، چون : »هرجا 
قیمت زمین افزایش یابد، کاربری آن هم به تناسب 
باید سودآور شود.« منطقی که از قضا در رابطه با بحث 
زمین شهری مس��لط هم هست و همه توصیه های 
برنامه ریزی شهری را از دور خارج کرده است. نتیجه 
آن حدود  2 میلیون واحد مسکونی خالی و به همین 

نسبت واحد تجاری خالی در کشور است. 
اگرچ��ه  کارب��ری آموزش��ی در ش��هر مس��أله 
مهمی اس��ت، دانش آموزان ابتدای��ی باید در فاصله 
چنددقیقه ای از منزل خود بدون این که الزم باش��د 
از راه ش��ریانی درجه یکی عبور کنند، به مدرس��ه 
دسترسی داشته باشند. این میزان برای دانش آموزان 
پایه باالتر اندکی بیشتر است. تبدیل مدارس به مراکز 
تجاری یا مس��کونی این نظم را بیش از پیش به هم 
می ریزد. وزیر وعده می دهد که ب��ا این کار در جای 
دیگر که زمین کمتر مرغوبی دارد مدرس��ه ساخته 
خواهد ش��د. اوال ک��ه در این قان��ون هیچ ضمانتی 
 وجود ندارد که وجوهی که از طریق مدرسه فروشی

 ب��ه دس��ت آم��وزش و پ��رورش می افت��د، صرف 
مدرسه س��ازی ش��ود. در غی��اب ش��فافیت اداری 
شهروندان نمی توانند از گردش مالی و نحوه هزینه 
این وجوه مطلع ش��وند. با اس��تناد به چندین مورد 
می توان ادعا کرد که هیچ خبری از ساخت مدارس 
جایگزین نخواهد بود. مثال مدرسه راهنمایی که در 
سیستان و بلوچستان به شرکتی ساختمانی اجاره 
داده شد و دانش آموزان به ناچار در خرابه ها تشکیل 
کالس داده بودن��د )این خبر در اردیبهش��ت ماه در 
رسانه ها منتشر شد( ثانیا پراکندگی عادالنه خدمات 
ش��هری را که آموزش یکی از مهم ترین آنهاس��ت 
نمی ت��وان از برنامه ری��زی گرفت و به دس��ت بازار 
س��پرد. بازاری که به خودی خود ب��ه هیچ کاربری 
غیرس��ودآوری مجال نخواهد داد، حت��ی در اراضی 
کمتر مرغوب مورد نظر وزیر هنوز می توان از زمین 
رانت جویی کرد به همین دلیل بنابر استدالل وزیر 
تنها می توان در بیابان مدرسه ساخت. عالوه بر این 
سرانه آموزش��ی همین حاال هم در همه شهرهای 
ایران پایین تر از استاندارد پذیرفته شده است؛ حتی با 
لحاظ کردن مدارس غیرانتفاعی. رویه شدن فروش 
مدارس، س��رانه آموزش��ی را باز هم پایین تر خواهد 
آورد و حدس این که چه کسانی بیش از همه چوب 
این را خواهند خورد سخت نیست؛ کسانی که راهی 
به مدارس غیرانتفاعی هم ندارند. نکته دیگر این که 
پایانی ب��رای طرح های این چنین��ی نمی توان دید. 
از یک س��و این بند از قانون بودجه ب��ه خودی خود 
 مبهم است و شاهد آن تفسیر عجیب وزیر است که
 هم اکنون درحال اجراست. مثال »موقعیت تجاری« 
با چه سازوکاری تش��خیص داده می شود؟ حداقل 
پولی که از راه فروش مدرسه به دست می آید چقدر 
باید باشد؟ آیا در مکان یابی مدارس جدید باز هم بازار 
زمین تصمیم نهایی را می گیرد؟ مدرسه دولتی چند 
دانش آموز باید داشته باشد که »مازاد« تلقی نشود؟ 
و س��واالتی مانند این که در قانون بودجه پاس��خی 
ندارند. از س��وی دیگر، اگر آموزش و پ��رورش از این 
راه پول خوبی به دس��ت آورد چرا دیگر وزارتخانه ها 
همین کار را تکرار نکنند؟ چرا بیمارستان فروش��ی 
نش��ود؟ ادارات دولتی چطور؟ می توان وزارتخانه را 
به مال تبدیل کرد و در حاش��یه ش��هر زمین ارزانی 
به جای آن پیدا کرد. بر سر کتابخانه ها، ورزشگاه ها 
و حتی دانش��گاه ها چه خواهد آمد؟ به نظر می رسد 
این فهرست بی پایان باشد. آموزش رایگان، بهداشت 
و خدمات درمانی رایگان و حق برخورداری مناسب از 
تأسیسات و زیرساخت های شهری، حداقل حقوقی 
است که هیچ ش��هروندی نباید بر سر آن مماشات 
کند زیرا فقدان هر یک از آنها برای به زیر کش��یدن 
شهروندان به زیر خط فقر کفایت می کند. از این پس 
همگام با خصوصی کردن و پولی کردن هرچه بیشتر 
این خدمات که از سوی دولت صورت می گیرد، باید 
با هیوالی بازار مستغالت هم بجنگیم. وقتی به رانت 
و س��ودی که در این بخش اقتصاد تولید می ش��ود 
 نگاه می کنیم، به نظر می رسد جنگ اخیر دشوار تر 

هم باشد.

|  مریم امیری  |   
   |  عضو افتخاری مجمع حق بر شهر باهمستان   |
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ش�هروند| رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا 
و دارو در حاش��یه بازدید از بیس��تمین نمایشگاه 
مطبوعات از غرفه روزنامه »شهروند« بازدید کرد. 
او در گفت وگو با »شهروند« درباره وضع نظارت بر 

رستوران ها و فست فودها توضیح داد.
   خیلی از رستوران ها و اماکنی که مواد غذایی 
عرضه می کنند، از غذاهایی استفاده می کنند 
ک�ه کیفی�ت الزم را ندارند، چ�رب و پرنمک 
هس�تند و در گروه غذاهای س�الم به ش�مار 
نمی روند. ش�ما پیش از این اعالم کرده بودید 
که حوزه غذا مورد غفلت ق�رار گرفته، حاال با 
توجه به افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر، 
سازمان غذا و دارو چه برنامه ای برای نظارت بر 

این اماکن دارد؟
همکاران ما در حوزه بهداش��ت محیط، برنامه 

جامعی دارند تا هم کس��انی ک��ه در بخش عرضه 
محصوالت غذایی کار می کنند و هم در نحوه عرضه 
این مواد، به ص��ورت خودکنترلی و خودمراقبتی 
نظارت داشته باشند. در همین برنامه هم قرار است 
رستوران ها درجه بندی ش��وند. همه این اقدامات 
درحال انجام اس��ت که نتایج آن در سال 94 اعالم 
می شود. بهداشت پرسنلی که در این اماکن مشغول 
به کار هستند و موادی که برای تهیه غذا استفاده 

می کنند نیز در این برنامه قرار دارد.

   ارزیاب�ی ش�ما از کیفی�ت غذاهای�ی که در 
رستوران ها و اغذیه فروشی ها فروخته می شود 
چیست؟ این مواد چقدر کیفیت دارند و چقدر 

برای سالمتی می توانند ضرر داشته باشند؟
 به هرحال زندگ��ی صنعتی اف��راد را مجبور به 
استفاده از مواد غذایی رس��توران ها و فست فودها 
می کند. این مکان ها هم زیاد هس��تند. ما در این 
زمینه دس��تگاه های نظارتی داریم، م��ردم هم به 
اعتماد ما از این مکان ها غ��ذا تهیه می کنند، باید 

نظارت هایمان را بیشتر کنیم.
   بازرسی و بازدید هم می کنید؟

 مجوز رستوران ها و اغذیه فروشی ها را شهرداری 
می دهد، ما هم در بخ��ش تولید غذا نظارت داریم. 
نظارت بر عرض��ه غذا و مواد غذای��ی برعهده اداره 
بهداش��ت محیط وزارت بهداش��ت اس��ت. ما در 
بخش هایی که به تولید غذا مربوط می شود، نظارت 

می کنیم.
   در نظارت ه�ا، بیش�ترین تخلف ه�ا در چه 
بخش�ی رخ می ده�د؟ بهداش�ت پرس�نل یا 

کیفیت مواد غذایی؟
عمده تخلفات بهداشتی اس��ت. یا مواد غذایی 
نامناسب تهیه می شود یا خود پرسنل و محیطشان 
اصول بهداش��تی را رعایت نکرده اند، حتی برخی 

تخلف ها در تهیه مواد اولیه غذایی است.

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با »شهروند«: 

رستورانهادرجهبندیمیشوند
     بیشترین تخلف مکان های تولید غذا، »بهداشتی« است


