
رئيس ش�وراي ش�هر تهران هم مانند پليس با 
طرح موس�وم به »حيات ش�بانه« مخالفت كرد. 
محسن هاش�مي گفت حاضر نيست فرزندانش 
را به بهانه حيات شبانه، در شب به شهر بفرستد. 
اين حرف درست است؛ حيات ش�بانه با الگوي 
زيست اسالمي هم همخواني ندارد. شب در يك 
شهر اسالمي زماني براي اس�تراحت و تسكين 
اس�ت. آيات قرآني و احاديث متع�ددي هم به 
اين امر اش�اره دارند. ش�ب وقت دوردور كردن 
و فس�ت فود خوردن و بازارگردي نيس�ت بلكه 
بيداري شب و شب زنده داري براي ارتباط با خدا 
و آرامش و ارتقا روح و روان انسان هاست. ظاهراً 
طرح »حيات شبانه« اولين بار از سوي مجموعه 
مديريت ش�هري با ذكر نكاتي مثبت ارائه شد ؛ 
البته بايد نكات مثبت اين طرح را هم از زبان بانيان 
آن شنيد، اما به هر حال طرح حيات شبانه عالوه 
بر ناهمخواني با مدل زيست اسالمي، باعث خواهد 
شد در نهايت ترافيك، آلودگي و هياهو، عالوه بر 
روز به ش�ب هاي پايتخت هم بس�ط پي�دا كند. 
طبق آنچه تاكنون گفته شده، حيات شبانه طرحي 
است كه در آن محل هاي كسب وكار تا نزديك سحر 
براي ارائه خدمات به شهروندان، فعاليت خود را ادامه 
مي دهند. اين طرح قب��ل از ماه مبارك رمضان و در 
طول ماه رمضان در تهران به اجرا درآمد. در همين 
زمينه سردار ايوب سليماني، جانشين فرمانده ناجا 
به آماده باش 100درص��دي پليس پايتخت در اين 
طرح اشاره و بيان كرد: در تمام شب هاي ماه رمضان، 
نيروهاي پليس در همه معابر حضور يافته و وظيفه 
تأمين نظم، امنيت و آرامش مردم را برعهده داشتند.  
درست است كه ماه مبارك رمضان اقتضائات خاص 
خود را دارد، ولي همين ماه هم نيازي به اجراي طرح 
حيات ش��بانه، چنانكه در صحبت هاي مس��ئوالن 
شهري گفته مي ش��ود، ندارد. بيشتر كساني كه در 
شب هاي ماه رمضان بيدار هستند، به شهرگردي و 
دور دور كردن نمي پردازند بلكه نهايتاً از خانه خود 
خارج شده و با پاي پياده به مسجد محل مي روند تا 
مناجاتي كنند. حتي اگر يكي دو محل خاص در كل 
پايتخت را هم در نظر بگيريم كه مردم از سراس��ر 
تهران به اين محل ها مي آيند، باز هم نمي توان از اين 
موضوع دستاويزي براي توجيهات استمرار حيات 

شبانه ساخت. 
 اصرار بر اجراي يك كار غيرمنطقي

 اما پس از ماه مبارك رمضان برخي از اعضاي شوراي 

ش��هر اصرار بر تداوم طرح حيات شبانه داشتند. در 
اين زمينه رئيس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر تهران درباره طرح حيات شبانه 
گفته بود، پايتخت ش��هري نيس��ت كه تنها روزها 
حيات داشته باشد بلكه شب ها نيز بايد مورد توجه 
قرار گيرد، چراكه اين موضوع ض��روري و غيرقابل 
كتمان است.  محمدجواد حق شناس افزود: اجراي 
طرح حيات شبانه در پايتخت مستلزم ضروريات و 
پيش فرض هايي از جمله تأمين امنيت و انتظامات 

است. 
 پليس:  حيات شبانه را قبول نداريم 

همچنين زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي 

شهر تهران اظهار داش��ت: اين طرح در پنج محور 
پايتخت از جمله مي��دان وليعصر- فاطمي، ميدان 
قدس- تجريش، صادقيه، نازي آب��اد و تهرانپارس 

اجرا مي شود. 
وي افزود: اكنون اجراي اين طرح به صورت آزمايشي 
انجام گرفته كه نقاط ضعف و قوت آن معلوم شود. 
همچنين پليس با اين موضوع موافق است و سردار 
رحيمي سه پيشنهاد پيوست انتظامي، ترافيكي و 

امنيتي كامل در اين زمينه داده است. 
پليس در چندين نوبت در پاس��خ به ادعاي اعضاي 
شوراي شهر اعالم كرده كه ماه رمضان، ماه ويژه اي 
است و مناجات ش��بانه مورد تأكيد دين ماست. در 

روزهاي غير از آن براي چ��ه موضوعي اين طرح را 
ادامه دهيم؛ حيات شبانه را قبول نداريم، اين فرهنگ 
حتي در اروپا هم نيست و زير بار آن نخواهيم رفت. 

 هاشمي: مخالف حيات شبانه هستم 
محسن هاشمي هم روزگذشته در واكنش متفاوتي 
به حيات ش��بانه كه زمس��تان سال گذش��ته و در 
صد و بيست و دومين جلسه شوراي شهر، كلياتش با 
عنوان »الزام شهرداري به برنامه ريزي و بسترسازي 
و احياي زيست شبانه« مصوب شده است، مطالبي را 
بيان كرد.  رئيس شوراي شهر تهران به فارس گفت: 
مخالف حضور فرزندانم در زيس��ت شبانه هستم. 
خودم نيز شب ها ساعت 10 مي خوابم و پنج صبح 
بيدار مي ش��وم، بنابراين تمايلي به اين طرح ندارم. 
در صورتي كه فرزندان جداگان��ه برنامه هايي براي 
زيست شبانه داشته باشند نگران مي شوم و به نظرم 
اين مسئله در صورتي كه در چارچوب خانواده باشد، 

مشكل زا نيست. 
وي اضافه كرد: در صورتي كه در يك خانواده پدر به 
تنهايي در زيست شبانه باشد، قطعاً نگراني هايي براي 

زنان ايجاد مي كند. 
اين صحبت رئيس شوراي شهر تهران درست است. 
اگر بنا باشد در شهر حيات شبانه شكل بگيرد و مثاًل 
مرد خانواده براي باز كردن مغازه اش در طول شب در 
خانه اش به سر نبرد، محتمل است مشكالتي از قبيل 
بر هم خوردن نظم و سياق يك خانواده و سرد شدن 

كانون و روابط خانوادگي پيش بيايد. 
  افزايش فضاهاي بي دفاع شهري در حيات 

شبانه 
متأس��فانه به صورت معمول در معابر و مكان هاي 
مختلف شهري در طول شب به دليل وجود فضاهاي 
بي دفاع ش��هري امنيت براي تردد خان��واده فراهم 
نيس��ت و مراقبت ها بايد افزايش يابد. ب��ا اصرار بر 
اجرا شدن حيات ش��بانه، عالوه بر پيچيده تر شدن 
مس��ائل اجتماعي و فرهنگي و همچنين برخالف 
مسائل ديني در سبك زندگي اسالمي عمل كردن، 
بايد به حال امنيت همه جانبه ش��هروندان نيز ابراز 

نگراني كرد. 
سبك زندگي اس��المي كه از آيات قرآني و احاديث 
معصومين برمي آيد، خواب شب را مورد توصيه اكيد 
قرار مي دهد. بيداري ش��ب در آموزه هاي اسالمي، 
بيداري به وقت س��حر براي مناجات است، نه براي 
بازارگردي و دوردور كردن. حيات مفيد در س��بك 

زندگي اسالمي مختص روز است، نه شب.
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طبق گفته دادستان سيستان تنها يك متهم اهل سيستان و بلوچستان بوده است و با شناسايي همان يك نفر 
ساير متهمان در استان هاي مختلف شناسايي و دستگير مي شوند

گستردگي شبكه فعاليت اقتصادي متهمان ارزي سيستان در كل كشور

حفاظت از خاك قانونمند شد
ب�راي  انتظ�ار 

عليرضا سزاوار
  محيط زيست

ن  ش�د نمند نو قا
حفاظ�ت از خاك 
پس از 13س�ال به پايان آمد و س�رانجام پس از 
تصويب مجلس، به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 
اين نخستين بار است كه در كشور قانون جامع و 
كاملي در رابطه با خاك داريم. قانون نداش�تن 
باعث شده بود در رابطه با بحث كنترل فرسايش، 
كاهش آلودگي، صيانت و حفاظ�ت از خاك در 
برخ�ي م�وارد خ�أ قانون�ي داش�ته باش�يم. 
بنا به قانون حفاظت از خاك، سازمان محيط زيست 
بايد به شناس��ايي مواد آالينده خاك و اش��خاص 
آلوده كنن��ده آن و اعالم وق��وع وضعيت اضطراري 
براساس حدود مجاز آلودگي خاك و آالينده هاي 
ورودي به آن براي كاربري هاي مختلف خاك اقدام 
كند.   بر پايه اين قانون انتقال خاك به خارج از ايران 

ممنوع است و فقط خروج موادمعدني و مقادير كم 
خاك به منظور امور پژوهشي پس از رعايت فرآيند 

قانوني مربوط، مستثني است. 
اهميت حفاظت از خاك از آنجايي روشن تر مي شود 
كه بدانيم ايران از نظر توس��عه بيابان در رتبه پنج 
كشور نخست جهان است كه روزانه 40هكتار اراضي 

جنگلي آن تخريب و به بيابان تبديل مي شود. 
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس س��االنه 
2ميليارد مترمكعب فرسايش خاك در كشور رخ 
مي دهد كه فقط در جنگل هاي شمال كشور 15تا 

25تن در هكتار فرسايش وجود دارد. 
اكنون حدود 75 ميليون دام در مراتع كشور وجود 
دارد كه بيش��ترين آس��يب را به اي��ن عرصه هاي 
طبيعي وارد مي كند. به كارگيري ناصحيح كودهاي 
شيميايي، سموم، آتش زدن باقيمانده محصوالت 
كشاورزي، بي توجهي كارخانه ها و رهاسازي فاضالب 

از مهم ترين تهديد كننده هاي خاك هستند.  ضرورت 
قانون گذاري در زمينه حفظ خاك از تكاليف برنامه 
سوم توسعه كش��ور بود. با تش��كيل دفتر تجهيز و 
نوسازي اراضي كشاورزي در سال 85 و مسئوليت 
اين دفتر درخصوص خاك، پيگيري اليحه جامع 
خاك به آن محول شد.  در دولت دوازدهم بار ديگر 
موضوع حفاظت از خاك مطرح شد و در فروردين 
1394 اليح��ه آن به تصويب هيئ��ت دولت و پس 
از كش و قوس فراوان به تصويب مجلس و ش��وراي 
نگهبان رسيد.  در اين اليحه شناسايي، مديريت و 
تعيين ميزان تخريب و آلودگي عوامل تهديدكننده 
منابع خاك كشور، جرايم و نحوه مجازات آن با تهيه 
نقشه مشخص مي شود. ساماندهي عرضه سم و كود 
بخش كش��اورزي كه مصرف بي رويه آن مي تواند 
آلودگي خاك را در پي داش��ته باشد، در اين اليحه 
مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت.  در چند سال اخير 

بيشتر توجهات به سمت قاچاق خاك سوق داده شد؛ 
در حالي كه خسارتي از فرسايش و آلودگي خاك به 
كشور وارد مي شود، قابل قياس با ميزان قاچاق آن 
نيست. مثاًل ميزان خاكي كه در سيالب هاي اخير 
شسته و وارد منازل مردم شد، به اندازه حجم 50 تا 
100 سال صادرات خاك بوده اس��ت. بنابراين در 
حوزه خاك اولويت ها بايد به سمت كنترل فرسايش، 
مديريت و كاهش آلودگي و ميزان مصرف س��موم 
پيش رود.  اهميت اليحه خاك تا جايي است كه با 
قانونمندشدن آن بايد عالوه بر سازمان محيط زيست 
و وزارت جهادكشاورزي، ديگر دستگاه هاي مرتبط با 
خاك از جمله وزارت صنعت و راه و شهرسازي اجراي 
آن را در دستور كار خود قرار دهند.  كارخانه ها هم 
بايد به دقت موضوع وضعيت فاضالب ها را در خاك 
پايش كنند تا در صورت آلودگي مكاني، با گزارش به 

موقع از گسترش آلودگي جلوگيري شود. 

مرگ به موقع »حيات شبانه«
بيداري شب در آموزه هاي اسالمي، بيداري به وقت سحر براي مناجات است، نه براي بازارگردي و دوردور كردن. 

حيات مفيد در سبك زندگي اسالمي مختص روز است، نه شب

به اسم سيستان اما 

نيره ساري
ش�بكه فعاليت در   گزارش  2

كل كش�ور! طب�ق 
آنچه در دادگاه ديروز 14متهم  ارزي مطرح شد، 
تنها يك متهم اهل سيستان و بلوچستان بوده 
است و با شناسايي همان يك نفر، ساير متهمان 
در اس�تان هاي مختلف شناس�ايي و دستگير 
مي شوند. دريافت ارز به نرخ دولتي و فروش آن 
به نرخ آزاد، جعل اس�ناد، رش�وه و خروج ارز از 
كش�ور و تحصي�ل م�ال از طريق نامش�روع و 
كالهبرداري از شبكه بانكي كش�ور از عناوين 
اتهامي اين 14متهم اس�ت. بار ديگر در دادگاه 
تأكيد شد، طبق قانون شخص دادستان استان 
بايد در جلسات حضور يابد و فقط در تهران است 
كه نماينده دادس�تان حاضر مي شود. تك تك 
اتهامات درخصوص متهمان قرائت ش�د و طبق 
تأكيد قاضي پرونده، دادستان به صورت مفصل 
پرداخ�ت.  اتهام�ات  ش�رح  ب�ه 
دومين جلسه رسيدگي به اتهامات 14 متهم ارزي به 
صورت علني و به رياست قاضي موحد در شعبه اول 

دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي برگزار شد. 
 تشريح نحوه اقدامات متهمان 

دادستان زاهدان با كسب اجازه از محضر دادگاه در 
جايگاه حاضر ش��د و گفت: از 14متهم ارزي كه در 
اين شعبه از دادگاه محاكمه شدند، تنها يك متهم 
اهل سيستان و بلوچس��تان بوده است و 13 متهم 
ديگر با همكاري رئيس بانكي در اس��تان سيستان 

و بلوچستان با ارائه اس��ناد، مدارك جعلي و تقلبي 
وجوهي را دريافت كرده بودند كه دستگاه قضايي 
اين استان به موضوع ورود كرد و براي اين متهمان 
كه از ساير شهرستان ها و در بانك هاي مختلف در 
سطح كشور عمليات متقلبانه را انجام و ميليون ها 
يورو از آن بانك ها دريافت كرده بودند، حكم جلب 
صادر ش��د.  وي در تش��ريح نحوه فعاليت متهمان 
بيان داشت: متهمان فرجي و وزيري جهت پوشش 
س��وابق خود اقدام به خريد شركت هايي مي كنند 
و متهم بهزادي��ان را به عنوان مش��اور بازرگاني در 

مجموعه استخدام مي كنند. متهم رنود كه به عنوان 
پشتيبان به اين شبكه اضافه شده بود، نقش اجرايي 
در شركت بهران راد نداشته است. فرجي و وزيري با 
هماهنگي رنود از طريق بهزاديان اقدام به ثبت خريد 
كاغذ مي كنند تا با ارائه مدارك ترخيص اين كاال به 
سازمان بازرسي مسير فروش حواله هاي ارزي خود 
را دنبال كنند. در اين راس��تا بهزاديان با همكاري 
برخوردار و رنود اقدام به جعل شركت هاي مختلف 
داخلي و خارجي مي كنند. متهمان وزيري و فرجي 
با همراهي بهزاديان پس از مسدودشدن 10حواله 

بانكي در آلمان اقدام به تغيير كاالي سفارشي خود 
به كاغذ س��ولفات مي كنند و با توجه به مشكالت 
كشور در شرايط تحريم و همچنين اقدامات متهم 
وي براي اخ��ذ 12ميلي��ون دالر، 7ميليارد و 500 

ميليون ريال منتفع شده است. 
 ادعاي متهم رديف اول 

اين در حالي اس��ت كه حميدرضا رن��ود به عنوان 
متهم ردي��ف اول در دف��اع، خود را س��رمايه گذار 
نمونه خواند و گفت: واحد توليدي من را هم س��ال 
95 آقاي رئيس جمهور روحاني به همراه نعمت زاده 
وزير صمت افتتاح كردند. به همين منظور مقام اول 
يك كش��ور مجموعه اي را افتتاح مي كند كه قطعاً 
به پشتوانه آن نگريسته است. استانداران مختلفي 
در آنجا بودند كه شما مي توانيد از آنها سؤال كنيد. 
در جلسات مختلف هرگاه صحبت از سرمايه گذار 
نمونه بود، بنده را انتخاب مي كردند.  قاضي موحد 
در واكنش به اين سخنان متهم گفت: تمامي موارد و 
اينكه اطالعات چطور به مقامات داده مي شود، قابل 
بررسي است.  متهم رنود در ادامه دفاعيات خود با 
بيان اينكه هيچ گونه ارتباطي با دولت نداشتم، ادامه 
داد: ياد گرفتم روي پاي خودم بايستم. در منطقه 
يهودي نشين پل چوبي بزرگ شده ام و االن هم چوب 

كارم را مي خورم. 
دفاعي��ات و تناقض گويي هاي مته��م درحالي بود 
كه وي در بخش هايي س��ؤاالت قاض��ي را با اظهار 
بي اطالعي پاسخ داد و همين باعث شد تا قاضي به 

متهم بگويد بناي صداقت ندارد.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حسن آقا محمدي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  حواسمون 
به سر پل ذهاب هست؟ هنوزم خيليا بي خانمان و چادر و كانكس نشينن. 
مصيبت و رنج مردم زلزله زده كرمانشاه زير غبار طوفان تحريم اقتصادي و 

گل والي سيل اخير داره مدفون و فراموش ميشه، به دادشون برسيم. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا توئيت كرد:  توليد گوش��ت مصنوعي و توقف 
۶0درصدي كشتار حيوانات تا 20سال آينده. مطالعات جديد حاكي از 
آن است كه تا سال 2040 ميالدي حدود ۶0 درصد از گوشت توليدي 
براي غذاي انسان از طريق كش��تار حيوانات نخواهد بود و محصوالت 
گوش��تي با فرآورده هاي آزمايش��گاهي مش��ابه يا محصوالت گياهي 

جايگزين مي گردند. 
-----------------------------------------------------
 محمد رس�تم پور توئيت ك�رد:  نرخ باالي خودكش��ي در ميان 
نظاميان امريكايي: دليل اول: اياالت متحده در 18سال گذشته در هيچ 
نبردي پيروز نبوده است. دليل دوم: دستگاه تبليغاتي امريكا اين گونه 
تلقين كرده كه جنگ ب��راي آزادي، برابري و عدال��ت روي مي دهد و 

نظاميان دريافته اند كه اين گونه نيست. 
-----------------------------------------------------

 رضا باقرپور توئيت كرد:  اولش آرايش جنگي  گرفت و ناو فرستاد. 
بعد ادبياتش عوض شد و شماره داد. يكمي بعدتر 12پيش شرط مذاكره 
رو برداشت. آخر س��ر هم واسطه فرس��تاد. اين تغييرات ترامپ يعني 
تحركات صنعت هس��ته اي ايران جواب داد و ما بايد توان غني سازي 

اورانيوم خودمون به 190 هزار سو برسونيم. سخته ولي شدنيه!
-----------------------------------------------------

 ذوالقرنين با انتشار اين عكس توئيت كرد:  به تاريخ ژاپن نگاهي 
كن تا ديگر پادوي كشوري نشويد كه فقط ش��ش روز پس از بمباران 
هسته اي و تسليم به ارتش��ش، جلس��ه  اي با موضوع »غريزه جنسي 
سربازان امريكايي« با خروجي تش��كيل»انجمن تفريح و سرگرمي« 
تشكيل ش��د كه طبق آن بيش از55 هزار  زن ژاپني به عنوان روسپي 

براي سربازانش مشغول به كار شدند!
-----------------------------------------------------
 موس�وي نژاد توئيت كرد: س��ايپا در شش س��ال دوره مديريت 
روحاني، پنج مديرعامل عوض كرده! خوبي دولت احمدي نژاد اين بود 
كه نقويان هر وقت اين موارد رو  مي ديد، مي رفت منبر مي گفت: »حتي 
گاوها هم اهميت ثبات مديريت را مي دانند«، اما االن رفته س��ازمان 

استخدامي كشور جذب شده، وقت نمي كنه منبر بره!
-----------------------------------------------------

 جمالي توئيت كرد:  زنگ زدم وقت بگيرم از يه مشاوري، مسئول 
دفترش گفت: هزينه جلسات مشاور ساعتي ۶00هزار تومانه كه بايد 
اول به كارت آقاي دكت��ر بريزيد تا وقتتون رو نهاي��ي كنم! منم گفتم 

ممنون االن كه فكر مي كنم مي بينم حالم بهتره!
-----------------------------------------------------

 مينا عليزاده با انتشار اين عكس توئيت كرد:  باغ دولت آباد با 
فواره هاي متعدد، درختان سرو و انارش، آرامش و سكوت باغ  ايراني را 
برايتان به ارمغان مي آورد. اين اقامتگاه قرن هجدهمي يكي از جاهاي 
ديدني يزد است. بادگير مركزي باغ به بلندي 33متر يادآور استوانه هاي 

زيبابين هستند. 
-----------------------------------------------------
 ياسر جاللي توئيت كرد:  بخش��ي از مشكل بي ساماني خدمات و 
محتوا در مدل فكري برخي مسئوالن و بخشي ديگر نيز در عدم تصويب، 
ابالغ و اجراي قوانين و برنامه هاي ملي اس��ت. امكان مديريت و اعمال 
سياست از موارد مهم سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات است و 
ظرفيت نهادهاي غير دولتي و مردم، معطل تحقق شبكه ملي اطالعات. 
-----------------------------------------------------

 محمد پاداش با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تصاوير اختصاصي 
ميزان خيلي حرف ها براي گفت��ن داره خودروهاي توليد ش��ده ، انبار 
شده  در آفتاب رها شده! كه در وصف آنها مي گويند: نداريم، نمي شود، 
نمي گذارند، ناقصي قطعه داريم! قوه قضائيه خواست با مصداق واقعي عدم 

رعايت حق الناس مواجه شود، به غول هاي خودروسازي مراجعه كند!
-----------------------------------------------------

 نصرآبادي توئيت كرد:  يك بخ��ش از وصيت نامش را اختصاص 
داده بود به پسر كوچولويش؛ محمد نوشته بود )زندگي كن براي مهدي، 
درس بخوان براي مهدي، ورزش كن براي مه��دي. محمد من تو را از 
خدا براي خودم نخواستم، تو را از خدا خواستم براي مهدي )عج( شهيد 

مدافع حرم حميد رضا اسداللهي.

كبري فرشچي 

 رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور از احداث مدارس سبز در نقاط 
مختلف كشور خبر داد و گفت: مش��كلي براي جمع آوري بخاري هاي 
نفتي 24 هزار كالس نداريم و تالش مي كنيم تا اول مهر امس��ال، اين 

بخاري ها جمع آوري شود. 
 رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گفت: با گذشت 
50 روز از آغاز سال هنوز گزارش��ي درباره برگزاري، تخصيص اعتبار و 

اولويت بندي مصارف از سوي شهرداري به شورا ارسال نشده است. 
 سخنگوي شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه ثبت نام انتخابات 
ش��وراياري ها به زودي انجام مي گيرد، گفت: انتخابات آخر تير برگزار 

مي شود. 
 رئيس شوراي شهر تهران گفت: خط 7 مترو به نمايشگاه بين المللي 

مي رسد. 
 مديركل پيش��گيري هاي امنيتي، انتظامي و وقوع جرم قوه قضائيه 
گفت: ما با داللي و آگهي هاي ص��وري در زمينه خريد و فروش خودرو 
مقابله مي كنيم و سايت ها بايد اظهارنظر و ارزيابي هاي كارشناسي را 

ضميمه اعالم قيمت  خود كنند. 
 بيست و دومين نمايش��گاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دارويي 
كشورميدان نمايش ابتكارات و توانمندي هاي توليد كنندگان داخلي 
بود؛ از توليد قاشق الكترونيكي براي بيماران تا طراحي دستگاه درمان 
وزوز گوش و درمان ناباروي از جمله توليدات شركت هاي داخلي بود. 

  زهرا اعظم نوري عضو شوراي شهر تهران نسبت به عدم ايمني فعلي شن 
چاله هاي منطقه 18 هشدار داد و گفت: ايجاد گود شن و ماسه در بين رودخانه 

كن جنوب بزرگراه فتح، بزرگراه بروجردي و آزادگان خطرآفرين است. 
 وزير بهداش��ت گفت: در حال حاض��ر خوش��بختانه كمبود عمده 
پزشك در كشور نداريم و تا دو سال آينده نياز مناطق محروم به پزشك 

متخصص برطرف مي شود. 
 رئيس سازمان امور اجتماعي كشور گفت: با تدوين پيوست اجتماعي 
براي طرح هاي كالن ملي، منطقه اي و بومي اميدواريم بتوانيم تبعات و 
پيامدهاي منفي بسياري از طرح هاي عمراني، اقتصادي و صنعتي را در 

كشور كم كرده و ظرفيت و توان اجتماعي طرح ها را ارتقا دهيم. 
 رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به ضرورت 
تعليم و تربيت تابستاني گفت: آموزش و پرورش نمي تواند در تابستان 
امر تعلي��م و تربي��ت دانش آموزان را ره��ا كند و بايد برنام��ه اي براي 
دانش آموزان داش��ته باش��د. برنامه هاي تابس��تاني اگرچ��ه در قالب 

نشاط آورند، اما بايد ارتقابخش عرصه تربيتي باشد. 

معاون وزير بهداشت:
 يك سوم مردم براي صرفه جويي در ويزيت

مستقيمًا  به داروخانه مي روند
با باالرفتن هزينه ه�اي طرح تحول و بدهي ه�اي ميلياردي بيمه ها 
به خصوص بيمه تأمين اجتماعي به نظام سالمت هم بسته هاي خدمات 
سالمت كوچك شده و هم اين بسته هاي كوچك تر آنقدر گران شده 
كه حاال بسياري از مردم زورش�ان نمي رسد كه به سالمتشان توجه 
كنند. بنا به تصري�ح ايرج حريرچ�ي، معاون كل وزارت بهداش�ت 
مس�ائل اقتصادي بار مراجعات درماني مردم را كاهش داده است تا 
جايي كه 30درص�د از مردم به جاي مراجعه به پزش�ك به داروخانه 
مي روند تا الاقل پول ويزيت دكتر پرداخت نكنند و با نسخه پيچان 
داروخانه ه�ا بيماريش�ان را درم�ان كنن�د. اين در حالي اس�ت كه 
عملكرد موفق دولت ها در حوزه س�المت مي تواند ۲۵تا3۵ درصد 
در رأي آوري آنه�ا تأثيرگذار باش�د. اين تجربه اي اس�ت كه دولت 
يازدهم نيز در كارنامه خود دارد و به مدد طرح تحول سالمت و بيمه 
رايگان 11ميليون حاشيه نشين توانست دوباره رأي اعتماد مردم را 
به دست آورد. اگرچه كوچك شدن بسته هاي طرح تحول و بازگشت 
به دوران قبل از تحول در همان روزهاي نخس�تين دولت دوازدهم 
كليد خورد و حاال معاون كل وزارت بهداش�ت به صراحت از كاهش 
بار مراجعه درماني مردم به دليل ش�رايط اقتصادي سخن مي گويد. 
روز گذشته مراسم توديع و معارفه رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور با 
حضور ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداش��ت، محمدحسين سپهر 
جانشين بسيج مس��تضعفين و جمعي از پزش��كان در مركز بين المللي 
همايش هاي رازي برگزار شد. در اين مراسم معاون كل وزارت بهداشت 
ضمن اشاره به مشكالت اقتصادي گفت: »حدود 30 درصد بار مراجعات 
به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشك است تا 
از اين طريق بتوانند هزينه هاي خود را كاهش داده و پول ويزيت را پرداخت 

نكنند. اينها نشانه هاي نگران كننده اي است.«
 سهم ۲۵تا3۵ درصدي رضايت از سالمت در رأي آوري !

حريرچي در اين مراسم با اشاره به فشارهاي اقتصادي در شرايط تحريم 
تأكيد كرد: »در اين ش��رايط مردم تنها منابع خ��ود را صرف هزينه هاي 
ضروري مانند خوراك، پوش��اك و مس��كن مي كنند و بيش��تر اوقات از 
اقدامات پزش��كي خود غافل مي ش��وند. چيزي كه م��ا در تحريم هاي 
گذشته يعني در س��ال 1391 مش��اهده كرديم، اين بود كه با توجه به 
رشد جمعيت، بار مراجعه به حوزه درمان بايد ساالنه بين 3 الي 7درصد 
افزايش مي يافت، اما به دليل مشكالت موجود اين بار مراجعه تا حدود 5 

درصد كاهش يافت.«
به گفته آقاي معاون، در س��ال 1397 هم نش��انه هاي اولي��ه كاهش بار 
مراجعه بر مردم ديده شد. وي خاطر نشان كرد:»از طرف ديگر دولت نيز با 
مشكالتي دست و پنجه نرم مي كند و ممكن است، تحريم ها اجازه ندهد كه 
در اين زمينه بتواند به خوبي به ما كمك كند. در حال حاضر مهم ترين نكته 

با توجه به شرايط موجود، توجه به اقشار فقير و محروم جامعه است.«
حريرچي با بيان اينكه موفقيت در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
يكي از اركان اصلي مقبوليت و محبوبيت بين افراد جامعه است، به طور 
ضمني به »ديپلماسي سالمت« دولت يازدهم براي پيروزي در انتخابات 
اشاره كرد و افزود:»اگر حكومت ها بتوانند در حوزه سالمت موفق عمل 
كنند، 25تا35 درصد در رأي آوري مي توانند موفق باشند. در واقع ايجاد 
رضايت در مردم در اين شرايط موضوع كليدي و مهمي است. به همين 
دليل اس��ت كه مي گوييم يكي از بهترين محل ها براي افزايش سرمايه 

اجتماعي، رضايت مردم است.«
 نقش آفريني بسيج در كارهاي به ظاهر نشدني 

سردار سپهر، جانشين سازمان بسيج مس��تضعفين نيز در اين مراسم با 
اشاره به قابليت هاي بسيج جامعه پزشكي كش��ور يكي از ظرفيت هاي 
مهم اين بسيج را خدمات در حوزه بهداشت و سالمت معرفي كرد و گفت: 
»با توجه به سوابق سازمان بسيج جامعه پزشكي و خدمات و تالش هايي 
كه اين مجموعه مردم نهاد براي مردم كرده، خدمات خوبي در سال هاي 

گذشته انجام شده است.«
وي با تأكيد بر اينكه بسيج در بخش بهداشت و سالمت كه از مهم ترين 
مسائل جهاني اس��ت، مي تواند كمك هاي شاياني به كشور داشته باشد، 
افزود:» ما تكليف داريم به وزارت بهداشت در كارهاي به ظاهرنشدني كه 
ممكن است از چالش هاي نظام سالمت باشد كمك كنيم، به همين دليل 

است كه مي گوييم ما نمي خواهيم تنها كارهاي عادي را انجام دهيم.«
دكتر متوليان - رئيس جديد بسيج جامعه پزشكي - هم در اين مراسم با 
توجه به شرايط ويژه كشور تأكيد كرد: »همه پزشكان در حالي كه به اصول 
خود معتقد هستند بايد نسبت به خدمت رساني به مردم پيشتاز باشند.«

وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بسيج جامعه پزشكي يكي از صاحبان 
نفوذ در حوزه بهداشت و درمان است، از همراهي بسيج با وزارت بهداشت 

در طرح بسيج ملي كنترل فشار خون خبر داد. 

بيژن يانچشمه
  گزارش  يک


