
فصل بهار در حالي بس�اط سر س�بز خودش را 
از س�رزمين مان جمع كرد كه طبق وعده وزير 
بهداشت، بنا بود تا پايان بهار تمام مردم كشورمان 
صاحب پرونده الكترونيك سالمت شوند. اجراي 
پرونده هاي الكترونيك سالمت هر چند به پايان 
خرداد نرس�يد، اما حاال با آغاز فصل تابس�تان 
قدم گذاش�تن در مس�ير پرون�ده الكترونيك 
سالمت آغاز شده است. به همين منظور رئيس 
مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت از تك تك 
مردم دع�وت كرد ب�ه پايگاه هاي بهداش�تي و 
مراكز جامع خدمات س�المت در سراسر كشور 
مراجعه و ب�راي راه اندازي پرون�ده الكترونيك 
سالمت اطالعات ش�ان را ثبت و تكميل كنند. 
محم��د ش��ريعتي، قائم مق��ام معاون بهداش��ت 
وزارت بهداش��ت را ب��ا ط��رح پزش��ك خانواده 
مي شناسند؛ چهره اي كه در زمان وزارت مرضيه 
وحيددستجردي هم در همين مقام فعلي حضوري 
فعال داشت و بنا بود تا طرح پزشك خانواده را به 
ثمر برس��اند، اما با تغييرات مديريت��ي در وزارت 
بهداشت، پزشك خانواده به ثمر ننشست و طرح 
تحول سالمت جايگزين آن شد. حاال به رغم اصرار 
وزير بهداشت بر باقي ماندن نام طرح تحول با تمام 
انتقادات، سر و كله س��اختارهاي مورد نياز براي 
نظام ارجاع و پزش��ك خانواده پيدا ش��ده و حتي 
مسئوالن پيش��ين و پيش برنده اين طرح دوباره 
در وزارت بهداشت س��مت گرفته اند كه ماحصل 
اين تغيير و تحوالت هم تالش براي به بار نشستن 
طرح هاي قديمي و زيرساختي تري همچون پرونده 
الكترونيك سالمت است. هر چند وعده هاي وزير 
در اين باره هنوز از كالم پا فراتر نگذاشته است، اما 
شايد بتوان فراخوان تكميل اطالعات سالمت را به 
عنوان گامي در مسير راه اندازي پرونده الكترونيك 

سالمت دانست. 
 پرونده اي براي تمام اطالعات سالمت 

قائم مقام معاون بهداش��ت وزارت بهداشت پرونده 
الكترونيك سالمت را اينگونه تعريف مي كند:»پرونده 
الكترونيك سالمت يك سيستم و سامانه است نه يك 
نرم افزار. تمام اطالعات سالمت شهروندان از زمان 
تولد تا مرگ در اين سامانه جمع آوري مي شود. در 
واقع پرونده الكترونيك سالمت در حوزه بهداشت، 

ابزاري است براي پيشگويي خدمات مورد نياز.«

به موجب قانون وزارت بهداشت موظف است خدمات 
سالمت را مبتني بر سامانه هاي الكترونيك ارائه دهد. 
از نگاه شريعتي اين تكليفي قانوني است كه به ارتقاي 
كيفي و كمي خدمات س��المت منجر مي شود؛ به 
طوري كه خدمات صحيح  و به موقع، با كيفيت تر، 

اثربخش تر و اقتصادي تر ارائه خواهد شد. 
به گفته وي با ورود كدملي به س��امانه، به صورت 
خودكار اطالعات شناسنامه اي فرد از ثبت احوال 
 خوانده مي شود و سامانه تعيين مي كند چه خدماتي 
بايد به فرد مورد نظر ارائه ش��ود. اي��ن پرونده براي 

پايش و ارزش��يابي برنامه هاي مراقبتي نظير فشار 
خون، ديابت، مراقبت هاي مربوط به كودكان و زنان 
باردار كه در مجموع بيش از ۱۲۰برنامه را ش��امل 
مي شود، كارايي دارد. به اين معنا كه آيا استانداردها 
در اجراي اين برنامه ها به درستي رعايت مي شوند؟ و 

آيا نتايج مورد انتظار محقق شده است. 
اين سامانه مدل پرداختي كاركنان شبكه بهداشت 
را هم تعيين مي كند و با مش��خص كردن كيفيت 
كار كاركنان در س��طوح محيطي، مبناي پرداخت 

سرانه اي انطباق يافته با عملكرد است. 

 »سيبي« براي تمام ايرانيان 
به گفته رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت 
در حوزه بهداشت سه سامانه مصوب و در حال اجرا 
وجود دارد. وي مي افزايد:»سامانه اصلي يك پارچه 
بهداشت، سامانه »سيب« است كه به جز دو استان، 
سراسر كشور را پوشش مي دهد.« در استان خراسان 
رضوي سامانه »سينا« و در گلستان سامانه »ناب« 
فعال هستند. آنطور كه شريعتي مي گويد، در مجموع 
بيش از ۹۰درصد كشور تحت پوشش سامانه سيب 
قرار دارند و تاكنون اطالعات شناسنامه اي حدود ۷۰ 
ميليون نفر در سامانه سيب درج شده و از اين تعداد 
بي��ش از ۶۰ ميليون نفر نيز تا به ح��ال حداقل يك 
خدمت مبتني بر سامانه يك پارچه بهداشت دريافت 
كرده اند. وي تأكيد مي كند:»اطالعات آنالين حاكي 
از آن است كه روزانه بيش از ۹۰۰ هزار نفر به مراكز 
بهداش��تي مراجعه كرده و در سامانه سيب خدمت 
مي گيرند.« سامانه سيب اجازه نمي دهد خدمتي كه 
مربوط به گروه سني و جنسي خاصي نيست، به آن 
گروه وارد شود و مراقب سالمت و بهورز را به سمت 
ارائه خدمت مورد نياز و ضروري فرد هدايت مي كند. 
اين س��امانه همچنين با اطالعاتي ك��ه در آن ثبت 
مي شود، مش��خص مي كند كه هر روز در كشور چه 
بيماري هايي وجود دارد؛ چه واگير و چه غيرواگير. به 
اين ترتيب مي توان بيماري ها را رصد و براي كنترل و 

درمان آنها برنامه ريزي كرد. 
 افتتاح پروژه اي تأييد نشده 

با تمام اينها دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
به عنوان ناظر پروژه پرونده س��المت الكترونيكي 
تاكنون رون��د اجرايي اي��ن پ��روژه  را تأييد نكرده 
است. رضا باقري اصل، دبيراجرايي شوراي فناوري 
اطالعات در جمع نمايندگان رس��انه هاي گروهي 
ضمن تأكيد بر عدم تأييد روند اجرايي پروژه فوق 
گفته بود: »تاكنون به صورت مجزا براي دستگاه هاي 
متولي گزارش بررسي آنان ارائه شده و از اين پس اين 

گزارش ها به صورت عمومي انتشار مي يابد.«
اما چند روز پيش س��عيد نمكي وزير بهداشت در 
آخرين روز خردادماه همزمان با پايان مهلت مقرر از 
سوي خودش وعده داد، در هفته اول تيرماه از پرونده 
الكترونيك سالمت با حضور رئيس جمهور رونمايي 
مي شود. حاال بايد ديد رئيس جمهور قرار است چه 

چيزي را رونمايي كند. 
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6 تشكل فرهنگيان با ارسال نامه اي به رئيس جمهور از وي خواستند، سرپرست فعلي وزارت آموزش و پرورش را 
به دليل عملكرد جناحي اش به عنوان وزير معرفي نكند

تزريق سياسي كاري به آموزش و پرورش سم است

499 هزار كودك كار در ايران 

اندك اندك پرونده الكترونيك سالمت از راه مي رسد! 
دعوت از مردم براي ثبت اطالعات در سامانه سيب

 ق�رار نانوش�ته اي در دولت ه�ا وج�ود دارد 
كه در صورت عزل يا اس�تعفاي ي�ك وزير يا 
بازپس گي�ري رأي اعتم�اد نماين�دگان ي�ا 
خودداري آنه�ا از دادن رأي اعتم�اد به وزير 
پيشنهادي، رئيس جمهور گزينه اي را به عنوان 
سرپرس�ت تعيي�ن مي كند. اين سرپرس�ت 
ويژگي هايي دارد؛ يكي از اي�ن ويژگي ها اين 
است كه نقش افكارس�نج را بازي مي كند. به 
بيان ديگر سرپرست وزارتخانه گونه اي مدير 
اس�ت كه دولت با معرفي آن ب�ه مرگ گرفته 
تا مجلس، مردم و نخبگان علمي و سياس�ي 
كش�ور به تب گزينه پيش�نهادي بعدي رأي 
بدهند و آن را بپذيرند. گزينه سرپرست معموالً 
به جهت گي�ري فك�ري و تش�كيالتي دولت 
نزديك تر است و بيشتر از يك مدير شايسته 
براي اداره يك وزارتخانه، يك مهره سياسي 
براي تكمي�ل موقت كابينه به ش�مار مي رود. 
سرپرست معرفي ش��ده گزينه نهايي دولت براي 
تصدي پس��ت وزارت نيس��ت. مگر اينكه دولت 
گزينه هاي ديگري نداشته باش��د يا همان گزينه 
تضمي��ن كند كه مي توان��د نظر عم��وم را تأمين 
كند حتي به قيمت البي ك��ردن و دادن امتياز به 
جريان هاي اثرگذار. از ط��رف ديگر اغلب در تمام 
مدتي كه قانون اجازه مي دهد بر وزارتخانه مزبور 
مديريت و البته نقش مدير را بازي  كند، سياست ها 
و برنامه هايي را ك��ه وزير قبلي ريل گذاري كرده و 

مورد تأييد دولت است را دنبال مي كند. 

 انتصاب سياسي و مرگ آموزش و پرورش 
در م��ورد آموزش و پ��رورش دول��ت دوازدهم 
همچنين س��ناريويي در حال بارگذاري است. 
بعد از مثاًل اس��تعفاي س��يدمحمد بطحايي، به 
بهانه دم دس��تي ش��ركت در انتخابات مجلس، 
 دولت سيدجواد حسيني را به عنوان سرپرست 
وزارت آم��وزش و پرورش معرفي ك��رد. اين در 
حالي اس��ت كه س��ابقه مديريتي و عملكردي 
وي در مناصب پيشين باعث شد، اقشار مختلف 
سياس��يون، نخبگان و جامعه فرهنگيان به اين 
انتخاب واكنش نشان دهند. به طوري كه جمعي 
از فرهنگيان ب��ا در نظرگرفتن هم��ان احتمال 
ضعيف براي معرفي حسيني به مجلس به عنوان 
گزينه پيش��نهادي دولت براي تصدي پس��ت 
وزارت آموزش و پرورش با انتشار نامه اي خطاب 
ب��ه رئيس جمهور نس��بت به تبعات اي��ن اقدام 

هشدار دادند. 
بر اين اساس شش تشكل  اصولگراي فرهنگيان 
در نامه اي به رئيس جمهور با اش��اره به انتخاب 
سرپرست جديد آموزش و پرورش هشدار دادند. 
در اي��ن نامه آمده اس��ت: »جناب آق��اي دكتر 
روحاني! آم��وزش و پرورش به عن��وان نهادي 
حس��اس و ديربازده، بيش از ه��ر وزارتخانه اي 
نياز به ثب��ات مديريت دارد، آن ه��م مديريتي 
فرهنگ مدار و معلمانه. اما متأس��فانه در دوران 
رياس��ت جمه��وري جنابعالي ش��اهد تزلزل و 
بي ثباتي در مديريت اين دستگاه سرنوشت ساز 

بوده ايم. چندان كه ظرف مدت شش سال، زمام 
امور تعليم و تربيت نسل آينده را به سه وزير و يك 
سرپرست سپرده ايد! و طبعاً دامنه اين تغييرات 
ش��تابزده به مدرسه كشيده ش��ده و خانواده ها 
را از بي سر و س��اماني اوضاع آموزش و پرورش 
نگران ساخته ايد و مكرراً شاهد بروز ناماليمات و 
حوادث زيانباري هستند كه سرنوشت عزيزانشان 

را تهديد مي كند.«
 تزريق سم دولتي 

در نامه فرهنگيان تأكيد ش��ده است: »آخرين 
تنشي كه اخيراً بر پيكر مديريت وزارت آموزش 
و پرورش وارده آمده، انتصاب فردي با پيش��ينه 
عملكردي كاماًل حزبي و سياسي به سرپرستي 
اين وزارتخانه اس��ت؛ فردي كه وابستگي هاي 
گروهي و س��ابقه گرايش هايش به سردمداران 
جريان فتن��ه، موضع گيري ه��ا و رفتارهاي تند 
سياسي اش همواره با اعتراضات فراوان و ايجاد 
تش��نج در جامعه مواجه بوده چندان در سمت 
معاونت سياسي استانداري نيز مسئوالن باالتر 
دولت شما ايشان را تحمل نكرده اند. همچنين 
الاقل مي ت��وان گف��ت ك��ه موضع گيري هاي 
نس��نجيده اش اتهام حمايت از برنامه ۲۰3۰ را 

متوجه او ساخته است.«
نامه فرهنگي��ان ادامه مي ده��د: »جناب آقاي 
دكتر روحاني!ش��ما مي دانيد ك��ه مقام معظم 
رهبري همواره نسبت به حزبي و سياسي شدن 
آموزش و پرورش هشدار داده اند و مديران اين 

وزارتخانه را از رفتار گروه��ي و جناحي برحذر 
داش��ته اند و از آن با تعبير »س��م« ياد كرده اند، 
بنابراين  جاي ش��گفتي است كه سكان كشتي 
هداي��ت ۱3ميليون دانش آم��وز و راهبري يك 
ميليون معلم فرهيخته به يك تندروي سياسي 
سپرده شود! فردي كه در همان روزهاي نخست 
سرپرستي، نشستي با »خانه احزاب« گروه هاي 
اصالح طلب فرهنگي برگزار مي كند و سخنگوي 
دولت جنابعالي در اين جلسه خواستار حمايت 
احزاب  فوق  الذكر جهت معرفي ايشان به عنوان 

وزير مي شود.«
 تعليم و تربيت قرباني منافع حزبي 

فرهنگيان خطاب به رئيس دولت تصريح كردند: 
»جناب آق��اي رئيس جمهور! تقاض��ا داريم به 
جامعه واالمقام فرهنگيان از دريچه چند گروه 
سياسي اصالح طلب نگاه نكنيد و نگذاريد منزلت 
و مصلحت معلم، بي��ش از اي��ن قرباني مصالح 
سياس��ي اين گروه  ها ش��ود؛ جامعه فرهنگيان 
سال هاست تحقق عدالت و وعده هاي انتخاباتي 
و مطالبات برحق خويش را به انتظار نشسته اند، 
نگران آن هستند كه در قبال واگذاري بخشي از 
مطالباتشان در قالب نظام رتبه بندي، شاهد آن 
باش��ند كه آموزش و پرورش به يك حزب تمام 
عيار در ايام انتخابات آتي تبديل شود و اهداف 
متعالي تربيت كودكان و نوجوانان كشور، تحت 
تأثير منافع سياسي و حزبي گروهي قدرت طلب 

زيرپا گذاشته شود.«

شهردار تهران اعالم كرد: در ايران بر اساس 
داده ه�اي مركز آم�ار وزارت كار از ۹ ميليون 
كودك، ۴۹۹ هزار نفر فعال در حوزه كار هستند. 
پيروز حناچي اظهار داشت: سازمان بين المللي 
كار و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ با توجه 
به گسترده ش��دن كار كودكان اقدام به ترغيب 
دولت ها جهت مبارزه با اين پديده ش��وم كرده 
 اس��ت؛ بنابراي��ن روزي جهان��ي با اي��ن عنوان 
نامگذاري شد و رده سني كودكان كار پنج تا ۱۷ 

سال اعالم شده است.
وي افزود: اكنون كودكاني كه مداوم به كار گرفته 
مي شوند از تحصيل باز مي مانند و دوران كودكي 

خود را درك نخواهند كرد. 
شهردار تهران ادامه داد: بر اساس آمار اعالم شده 
در س��پتامبر ۲۰۱۷، ۱۵۲ميلي��ون كودك كار 
در جهان وجود دارد و مي ت��وان گفت، از هر ۱۰ 

كودك يكي ناگزير به كار اجباري است. 
حناچي بيان داشت: بررسي هاي يونيسف نشان 

مي دهد كه در كش��ورهايي ب��ا كمترين ميزان 
توس��عه يافتگي از هر چهار كودك يكي مشغول 
به كار اجباري است و بيشترين كودكان كار در 
مناطق جنوبي آفريقا هس��تند كه در واقع اعالم 
شده، ۲۹ درصد كودكان آنها كار اجباري دارند. 

وي افزود: بعد از مناطق جنوبي آفريقا، امريكاي 
التين داراي بيش��ترين كودكان كار است و اين 
رقم در خاورميان��ه حدود ۷درصد اعالم ش��ده 
است.  شهردار تهران اعالم كرد: در ايران براساس 
داده ه��اي مرك��ز آم��ار وزارت كار از ۹ ميليون 
كودك ۴۹۹ هزار نفر فعال در حوزه كار هستند 
و مسئله كار كودك ارتباط مس��تقيم با فقر در 
خانواده دارد. البته تعداد بااليي از كودكان كار در 

كشور تابعيت ايراني ندارند. 
وي عنوان كرد: درص��د قابل توجهي از كودكان 
كار در خيابان ه��ا فعاليت مي كنند و مش��غول 
دست فروش��ي، گل فروش��ي، زباله گ��ردي ي��ا 

فال گيري هستند. 

ش��هردار تهران با اش��اره به اينكه كار كودكان 
محص��ول ش��رايط اقتص��ادي و اجتماع��ي 
خانواده هاس��ت و به ش��كل تحليلي كودكان به 
اين سمت س��وق مي يابند، گفت: آمار كودكان 
كار در كالنش��هرها بيشتر از س��اير شهرهاست 
كه البته يكي از علت هاي آن جمعيت باالي اين 

شهرهاست. 
حناچي به خشونت وارد شده به كودكان كار در 
خيابان ها اش��اره كرد و گفت: اين مسئله عالوه 
بر اينكه چهره ش��هر را ناامن مي كند، مشكالت 

ديگري را هم به همراه خواهد داشت. 
وي اضافه كرد: ش��رايط اقتص��ادي حاد، چرخه 
فعالي��ت ك��ودكان كار را س��ريع تر ب��ه گردش 
درمي آورد و اينكه خانواده ها از سطح متوسط به 
زير خط فقر روند يك عامل افزاينده در اين زمينه 

به شمار مي رود. 
شهردار تهران گفت: شهرداري قانوناً وظيفه اي 
در قبال كودكان كار ندارد و بهزيس��تي و ساير 

دس��تگاه ها متولي آن هس��تند، ولي ما خود را 
مس��ئول اجتماعي در اي��ن زمين��ه مي دانيم و 
بهزيستي دو نوع خدمت در مراكز شبانه روزي و 
مراكز آموزشي را انجام مي دهد كه ما در كنار آنها 

در اين زمينه ها نيز فعاليت مي كنيم. 
حناچي از سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يك 
ابزار قوي در حوزه كودكان كار ياد كرد و گفت: 
ما تالش مي كنيم از طريق تسهيل گري به ايفاي 

وظايف اجتماعي خود بپردازيم. 
وي گفت: در بسياري از كشورها البته اين موضوع 
برعهده شهرداري اس��ت و ما تالش مي كنيم به 
پرداختن به موضوع آسيب هاي اجتماعي در اين 

زمينه گام برداريم. 
ش��هردار ته��ران گفت: امروز تالش ش��ده براي 
توانمندسازي خانوارها و آموزش آنها راهكارهايي 
ارائه شود تا جلوي تبعات حضور كودكان كار را 
بگيريم. البته شرايط سخت است ولي تالشمان 

را انجام مي دهيم. 

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. 
-----------------------------------------------------

 سعيد صراف با انتشار اين عكس توئيت كرد: ميدونيد عاشق چيم؟! 
اينكه يك عمري كه سعي كرديم تلفظ درست كالشنيكف يا كمپاني الكهيد 
مارتين رو ياد بگيريم، اما االن يك سري چش��م آبي بايد تمرين كنن بگن 
سامانه سوم خرداد و هي ما بخنديم به تلفظ هاشون! اين اسمش خودباوريه و 

آقا اين خودباوري رو به صنايع دفاعي ما تزريق كرده. سرش سالمت. 
-----------------------------------------------------

 ياس�ر جاللي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: براي يك كار 
حقوقي اقدام كردم. كارت ملي قبلي و شناسنامه جديد را كه كدملي 
هم در آن درج شده، قبول نكردند. براي دريافت كارت هوشمند ملي 
كه رفتم، فرآيند هوش لس و تكراري پاسپورت و عدم سوء پيشينه طي 
شد. قدمي در جهت دولت الكترونيك برداشتيم و در نهايت يك رسيد 

كاغذي سند هويتي جديد ما شد!
-----------------------------------------------------

 محمد مالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: همزمان با سنگسار 
يك توله خرس قهوه اي در ش��مال كش��ور، دو توله خرس در جنوب 
كش��ور )انديكا خوزستان( با توجه به ش��يرخواربودن و احتمال مرگ 
مادر، زنده گيري و به جاي مناس��ب منتقل شدند. خرس هاي قهوه اي 
خجالتي و گوشه گير هستند. مهرباني با اين دو توله خرس آيا به اندازه 

آن نامهرباني! ديده مي شود؟
-----------------------------------------------------

 عس�گري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: جاي ش��ما باشم 
ستاره اس��كندري رو رها مي كنم و يقه  كي ن��ژاد رو مي گيرم؛ بله عضو 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي كه عكس هاي دخت��رش در امريكا رو 
فتوش��اپ خونده بود، حاال در كمال وقاحت در جلسه شوراي فرهنگ 
عمومي تبريز گفته بي حجابي به جايي رسيده كه توي تابستون مردها 

هم آستين كوتاه مي پوشن!
-----------------------------------------------------

 ميالد گودرزي با هشتگ ريخته گران توئيت كرد: يك نفر بيش از هزار 
و ۲۰۰ ميلياردتومن به بانك سرمايه، هزار و ۶۰۰ ميليارد به ديگر بانك ها و۲ 
هزار ميليارد به پتروشيمي اصفهان بدهكاره! بخش زيادي از اين پوال هم از كشور 
خارج شده. مثل خانواده ش! خودش كجاست؟ زندان؟ نه. حتي در دادگاه هاي 

اين روزاي بانك سرمايه هم غايبه! چرا، چگونه و با حمايت چه  كسي؟
-----------------------------------------------------

 فاطمه عباسي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اقدامات آقاي 
رئيسي تاكنون: تسريع در رسيدگي ها. آزادي زندانيان ناتوان مهريه. 
رسيدگي به پرونده اخاللگران اقتصادي. حذف قضات فاسد وجايگزيني 
نيروي جوان. ادغام و حذف ۲۰ درصد از پست هاي سازماني. افزايش 
پويايي در ارتباطات مردمي. افزايش مش��اوره هاي حقوقي. ابالغ ثبت 

اموال و اعاده اموال نامشروع.
-----------------------------------------------------

 محمد معصومي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: 3۵درصد 
جمعيت ش��هر بجنورد مركز اس��تان خراسان ش��مالي حاشيه  نشين 
هستند. جاده خاكي، خانه هاي آجري تو سري خورده، اعتياد و زندگي 
با بوي فاضالب آنقدر عادي اس��ت كه پس��ر جواني با خنده مي گفت: 

3۰ساله همينه 3۰ سال ديگه هم همينه. ختم كالم. 

عليرضا سزاوار

  سليمی، نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه اقشار كم درآمد 
جامعه توان تهيه دارو از بخش خصوص��ی را ندارند، گفت: هزينه های 
غيرضروری كشور در سال ۹۸ حذف و برای تأمين داروی بيماران مزمن 

و سرطانی هزينه شود.
  مديركل مصدومين شيميايی بنياد شهيد و امور ايثارگران از اعزام 
تيم پزشكی ۱۸ نفره بنياد، متشكل از پزشكان متخصص در رشته های 

مختلف برای ويزيت و معاينه جانبازان به سردشت خبر داد.
  دانش آم��وزان دوره ابتدايی، متوس��طه و دانش آم��وزان دوره اول 
متوسطه استعداد درخش��ان تا ۱۶ تير برای ثبت نام كتاب های درسی 

مهلت دارند.
 معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش گفت: امس��ال 
حدود 3۲هزار پايگاه ط��رح اوقات فراغت در قال��ب 3۵محور و بيش 
از ۱۰۰برنامه علمي، پرورش��ي، ورزش��ي و اردويي ب��راي بهره مندي 

دانش آموزان كشور اجرا مي شود. 
  عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر تهران گفت: با 
اجراي طرح ضربتي انضباط شهري، ۲هزار دس��تفروش در محدوده 

تئاتر شهر بيكار شدند. 
  نماينده يونيس��ف در ايران گفت: ايران به سمتي پيش مي رود كه 

بتواند انتقال بيماري ايدز از مادر به فرزند را ريشه كن كند. 
  رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه با بيان اينكه ۸۰ درصد 
مردم نسبت به تأسيس دفاتر خدمات قضايي رضايتمندي شان را اعالم 
كرده اند، گفت: بيش از هزار نوع خدمات در ۲ هزار دفتر عرضه مي شود. 
  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: حدود ۷۰ درصد 
از طالق ها به دنبال عدم ش��ناخت زوجين و در پنج سال اول زندگي 

مشترك اتفاق مي افتد. 
  معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد گفت: امس��ال س��قف 
تس��هيالت كميته امداد به مددجويان كارآفرين به ۵۰ ميليون تومان 

افزايش يافته است و از هفته آينده پرداخت مي شود. 
  مديركل تعزيرات حكومتي شهر تهران با اشاره به اينكه لبنيات بر 
اساس نرخ مصوب بايد تا ۶درصد افزايش قيمت داشته باشد، گفت: در 

حال حاضر افزايش جديد قيمت لبنيات غيرقانوني است. 
  رئيس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران گفت: دس��تور معاون اول 
رئيس جمهور پيرو نامه درخواس��تي ش��ورا مبني بر كمك به متروي 
تهران و استفاده از فاينانس به س��ازمان برنامه بودجه و  بانك مركزي 

ارجاع شد. 
  متخصص ژنتيك باليني با بيان اينكه تعداد بسياري از افراد مبتال به 
»MPS« در جامعه هنوز شناسايي نشده اند، گفت: تاكنون توانسته ايم 

حدود هزار نفر از اين بيماران را شناسايي كنيم. 
  در راستاي اجراي حكم ديوان عدالت اداري تعداد ۲هزار و ۵۸۷  قلم 
داروي تاريخ گذشته و غيرقابل مصرف با حضور رياست شبكه بهداشت و 
درمان شهرستان، حراست شبكه، كارشناسان نظارت بر درمان و دارويي 
شبكه در معيت نماينده غذا و دارو و نماينده حقوقي دانشگاه و مالك 

داروخانه با رعايت قوانين و مقررات معدوم سازي، امحا شد. 
  رئيس دادگاه هاي انقالب با بيان اينكه هيچ خط قرمزي براي مقابله با 
جرائم وجود ندارد، گفت: اميدواريم بعد از دو سال، دادگاه هاي مبارزه با 

مفاسد اقتصادي با ريشه كن شدن جرائم اقتصادي تعطيل شوند. 
  آرش ميالني عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: براساس اعالم 
وزارت بهداشت و درمان ساالنه ۴ تا ۵ هزار نفر در تهران بر اثر آلودگي 

هوا جان خود را از دست مي دهند. 
  مديرعامل سازمان بيمه س��المت ضمن اش��اره به آخرين وضعيت 
پرداخت بدهي هاي اين سازمان بيمه گر به ارائه دهندگان خدمات سالمت، 
در عين حال از مددجويان كميته امداد خواست كه هر چه سريع تر براي 

دريافت دفترچه بيمه سالمت به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند. 
 حميد انصاري عضو كميته اجرايي بس��يج ملي كنترل فش��ارخون 
گفت: از ابتداي بسيج ملي كنترل فش��ار خون در كشور تاكنون فشار 

خون ۱۶ ميليون و ۶۱۲ هزار و ۹3۰ نفر ثبت شده است. 

 زهر پسماند نفتي
در جان خليج فارس

اخيراً مديركل بررسي آلودگي هاي دريايي سازمان محيط زيست 
طي گزارش�ي اعالم كرده ك�ه خليج ف�ارس يك�ي از آلوده ترين 
مناط�ق دريايي جهان اس�ت. مطاب�ق آم�ار اين مق�ام، آلودگي 
خليج ف�ارس نزدي�ك ب�ه 2۴براب�ر اس�تاندارد جهان�ي اس�ت. 
سال هاست كه فعاالن محيط زيس��ت و حتي سازمان محيط زيست از 
وزارت نفت خواسته است تا نسبت به آلودگي هاي نفتي و پتروشيمي 
مجموعه پتروشيمي خارك و عسلويه و رها سازي زباله هاي پتروشيمي 
در اين منطقه اق��دام كند و در واق��ع جريمه يا هزينه پاكس��ازي اين 

آلودگي ها را پرداخت كند اما دريغ از پاسخ يا اقدام عملي. 
جديدترين مورد در اي��ن زمينه آلودگي نفتي جنگل هاي حراس��ت؛ 
جنگل هاي حرا باارزش ترين زيستگاه هاي ساحلي و نقش زيست بوم هاي 

خشكي و دريايي را ايفا مي كند. 
 در بسياري از مناطق دنيا )مانند منطقه نايبند( توده درختان حرا در 
كنار تأسيسات صنعتي واقع شده است. از اين رو خطر آلودگي مزمن با 
تركيبات نفتي، ساير موارد شيميايي آلي و فلزات سنگين وجود دارد. 

درختان حرا به شدت مستعد آلودگي نفتي هس��تند؛ اين آلودگي ها 
نتيجه بخش هاي اكتش��افي، توليد، انتقال و خدمات است. بيشترين 
آلودگي نفتي منطقه نايبند در اثر نشت روغن درون بارج هاي نفتي در 
ساحل و ريخته شدن پس��آب واحد صنعتي منطقه ويژه پارس جنوبي 
بوده اس��ت. درخت حرا آس��يب ديده از نفت معموالً دچار زردشدن و 

ريزش برگ مي شوند و مي ميرند. 
با افزايش كنترل بر تأسيس��ات نفتي منطقه نايبن��د و افزايش تعداد 
درختان و حفاظت بيشتر از منطقه، مي توان قسمتي از خسارات وارده 
را جبران و از خسارات احتمالي جلوگيري كرد، اقدامي كه تاكنون به 

داليل مختلف وزارت نفت از زير بار آن شانه خالي كرده است. 
اين در حالي است كه هر روز پرونده اختالس تازه اي در اين وزارتخانه 
رو مي ش��ود. درتازه ترين مورد هم از قول نماينده نجف آباد اعالم شده 
كه خانمي با ۱۰تا ۱۶نفر از مديران مياني اين وزارتخانه رابطه داشته و 

از بودجه براي وي هزينه مي كردند!
وزارتخانه اي با عظمت وزارت نفت براي جبران خسارات محيط زيستي 

اولويتي قائل نيست و برنامه اي ندارد. 
طبق قانون، وزارت نفت بايد پسماندها را كدگذاري و طي پروسه اي كه 
سازمان محيط زيست تعيين  كرده، امحا كند؛ هنگامي كه اين روال طي 
نمي شود بايد سازمان محيط زيست به عنوان متولي ورود پيدا كرده و 
اقدامات قانوني را كه جريمه جزو آن است، انجام دهد. وزارت نفت هرگز 
پاسخ نداده كه اين پسماند كجاست؟ براساس شواهد پسماندها در دريا، 

كوه، دشت و بيابان رهاسازي مي شوند. 
حال پرسش اين است كه زمين هاي اطراف پتروشيمي جم و عسلويه 
تا چه اندازه ظرفيت قبول اين پسماندها را دارند. مافيايي كه اين كار را 
انجام مي دهد يا مسئوالني كه مديريتي روي پسماندهاي نفتي ندارند 

اين خاك را براي هميشه نابود كرده اند. 
 براساس نظر كارشناسان بيش از يك هزار سال اين خاك ها ديگر قابليت 
بازيافت ندارند و امكان كشت روي آنها از بين مي رود؛ اين نابودي به چه 

بهايي انجام مي شود؟ 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
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