
رد دس�تان آتش هن�وز روي چه�ره معصوم 
دختران ش�ين آبادي باقيمان�ده و دهها عمل 
جراحي هم هنوز نتوانس�ته چه�ره و زندگي 
آنها را به حالت عادي بازگرداند. س�يلي آتش 
بخ�اري غيراس�تاندارد مس�ير زندگ�ي اين 
كودكان را تغيير داد. 24 كودك ش�ين آبادي 
تنها قربانيان سوختگي در كشور ما نيستند. 
سوختگي در ايران هشت برابر ميانگين جهاني 
قرباني مي گيرد و افرادي كه دچار سوختگي 
مي ش�وند، دو براب�ر ميانگين جهان�ي به كام 
مرگ فرو مي روند. قربانيان اين حادثه اغلب 
از اقشار ضعيف جامعه هستند؛ افرادي كه در 
حين كار دچار انواعي از سوختگي مي شوند يا 
به دليل وسايل غيراستاندارد دچار اين حادثه 
مي شوند. فقر مادي حادثه ديدگان سوختگي 
هم موجب مي شود تا 90درصد بيماران سوخته 
ت�وان پرداخت هزين�ه درمان ه�اي تكميلي 
را نداش�ته باش�ند و ت�ا پايان عم�ر عوارض 
ناش�ي از س�وختگي را ب�ا خود حم�ل كنند. 
عجيب اس��ت، اما گاه��ي اوق��ات بيماري ها هم 
مي توانند طبقه اقتصادي افراد را مشخص كنند! 
همانطور كه نقرس را بيماري ثروتمندان مي نامند، 

س��وختگي را ه��م بايد بيم��اري فقرا دانس��ت. 
عارضه اي ك��ه بر اثر يك حادث��ه، بي احتياطي و 
استفاده از وسايل غيراستاندارد در كسري از ثانيه 
رخ مي دهد، اما بقاياي فاجعه بارش تا سال هاي 
س��ال باقي مي ماند. اينجا هم مانند اغلب موارد 
پيشگيري جدي گرفته نمي شود. تفاوت اهميت 
پيش��گيري در سوختگي اين اس��ت كه آثار اين 
بيماري تا پايان عمر افراد باقي مي ماند و درمان 
هر درصد سوختگي 5ميليون تومان هزينه دارد! 
از س��وي ديگر بيمه ها هم به واسطه هزينه باال و 
درمان طوالني م��دت خود را كنار كش��يده اند و 
لب��اس و كاردرماني اين بيم��اران تحت حمايت 

بيمه نيست. 
  بيماري فقرا

محمدج��واد فاطم��ي رئي��س هيئت مدي��ره 
انجمن حماي��ت از بيماران س��وخته هم تأكيد 
مي كند:»س��وختگي براي جامعه فقراس��ت كه 
از امكان��ات و تجهيزات غيراس��تاندارد در منزل 
و زندگي خود اس��تفاده مي كنند.« رضا رضايي 
مدير اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداش��ت 
با بيان اينك��ه در كتاب درس��ي دانش آموزان و 
دانش��جويان حتي يك خط در مورد پيشگيري 

مطلب وجود ندارد، تصريح مي كند: »سوختگي 
بيماري فقراس��ت و وقت��ي مي س��وزند، جان و 
مال آنها با هم مي س��وزد.« به گفته وي تجهيز و 
راه اندازي يك تخت سوختگي، بيش از 5ميليارد 
تومان هزين��ه دارد و هيچ كدام از س��ازمان ها و 
وزارتخانه ها درخصوص پيشگيري از سوختگي 
كمك نمي كنند. بنا به تأكيد رضايي، س��ازمان 
تأمين اجتماعي به رغم تع��داد زياد كارخانجات 
و بيمارس��تان هايي ك��ه دارد، حت��ي يك تخت 

سوختگي ندارد. 
 پذيرش بيمار جديد با ف�وت يا ترخيص 

بيمار قبلي 
در حال حاضر ۹۳5تخت سوختگي و هشت مركز 
تك تخصصي سوختگي در كشور وجود دارد، اما 
اين تعداد تخت كفاف بيماران سوختگي كشور 
را نمي دهد. به گونه اي ك��ه مصطفي ده مرده اي 
مديرعامل بيمارستان س��وانح سوختگي شهيد 
مطهري هم با اش��اره به اين مطلب كه ۹۰درصد 
بيماران س��وخته براي درمان هاي تكميلي پول 
ندارند، مي افزايد:»در تهران ۱۱۰ تخت سوختگي 
داريم كه ظرفيت آنها هميشه تكميل بوده و اگر 
همين حاال يك بيمار س��وخته را به بيمارستان 

مطهري بياورند، بايد منتظر باشيم يكي از بيماران  
آي سي يو، فوت كند يا اينكه ترخيص شود.«

به گفته وي تعداد زيادي از افراد به دليل سوختگي 
از كار افتاده مي شوند، اما هيچ ارگاني متولي تأمين 
لباس سوختگي نيست و اگر بيمار سوخته از اين 
لباس اس��تفاده نكند، دچار مشكالت عديده اي 

خواهد شد. 
ده مرده اي ب��ا انتقاد از كنار كش��يدن بيمه ها در 
حمايت از بيم��اران س��وخته مي افزايد:»لباس 
س��وختگي و كار درماني بيماران س��وخته بيمه 
نيس��ت و هزينه هاي درمان اين عارضه بس��يار 
باالست، به گونه اي كه يك پماد 5۰گرمي حدود 
۳۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان قيمت دارد كه متأسفانه 

در واردات آن نيز دچار مشكل شده ايم.«
  ركوردي سوخته !

سوختگي عارضه اي اس��ت كه در عمل درماني 
قطعي ندارد و عوارضش تا پايان عمر فرد را دنبال 
مي كند، اما بنا به تأكيد فاطمي مشكل سوختگي 
با پيشگيري حل مي شود و در غير اين صورت، يك 
بخاري غيراستاندارد مي تواند حادثه شين آباد را 
تكرار كند و يك اتصال برق، منجر به تكرار حادثه 

پالسكو مي شود. 
رئيس هيئت مديره انجمن حماي��ت از بيماران 
س��وخته، با اش��اره به حادثه ش��ين آباد تصريح 
مي كن��د: »ي��ك بخ��اري غيراس��تاندارد باعث 
س��وختگي ۲۴ بچه ش��د كه همان زمان با 5۰ 
ميليون تومان مي توانستيم بخاري هاي استاندارد 
را نصب كنيم، اما محاسبه ش��ده براي ۱5 س��ال 
عمل جراح��ي اين كودكان ك��ه البته هيچ وقت 
خوب نمي ش��وند، ۱5ميليارد تومان بودجه نياز 

است.«
فاطمي ب��ا تأكيد ب��ر هزينه بر بودن س��وختگي 
تصريح مي كند: »هر درصد سوختگي 5 ميليون 

تومان هزينه دارد.«
وي گريزي هم به تأثي��ر تحريم ها بر روند درمان 
بيماران س��وختگي مي زند و مي گويد:»درمان 
سوختگي به پانسمان هاي خاص وابسته است كه 
اغلب وارداتي است و همين مسئله باعث شده به 
شدت وابسته به پانسمان هاي سوختگي باشيم كه 

هزينه ها را باال مي برد.«
بنا به تأكيد رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از 
بيماران سوخته وقتي به هر دليلي امكان استفاده 
از پانس��مان هاي خاص بيماران سوخته فراهم 
نباشد، روند درمان بيماران سوخته دچار مشكل 

شده و آمار مرگ و مير باال مي رود. 
به گفت��ه وي س��وختگي در ايران هش��ت برابر 
ميانگين جهاني است و بيش از دو برابر مرگ و مير 

جهاني، فوتي ناشي از سوختگي در ايران داريم. 

| روزنامه جوان |  شماره 5818 

884984403سرويس اجتماعي دو ش��نبه 25 آذر 1398 | 19 ربي��ع الثان��ي 1441 |

مبهم بودن وظايف وزارت ورزش و جوانان به مستمسكي براي ارائه نكردن عملكرد اين وزارتخانه تبديل شده است

ادعايبدوناستنادبرايمانعتراشيازدواجبههنگام

ايرانيان8برابرميانگينجهانيميسوزند
اگر بيماري سوخته را به بيمارستان مطهري بياورند، بايد منتظر ماند تا يكي از بيماران فوت كند يا ترخيص شود!

ي  مه���د محم��د
عبداهلل رسولي *

تندگوي��ان، معاون   نگاه
س��اماندهي ام��ور 
جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان، در جديدترين 
اظهارنظر خود اعالم كرده است: »بعد از افزايش وام 
ازدواج موضوع كودك همسري نيز در برخي نقاط 
به ش��دت افزايش يافته و حداقل نس��بت به سال 
گذشته اين موضوع در برخي نقاط كشور تا چهار 
برابر بيشتر شده اس��ت.« فارغ از اينكه در چندين 
سال گذشته كه وام ازدواج افزايش هاي محسوسي 
داشته، طبق آمار رسمي سازمان ثبت احوال ازدواج 
 در  سنين پايين افزايش نداشته است؛ اين ادعاي 
بي س��ند، اولين اظهارنظر ضدازدواجي تندگويان 
نيست. او در مرداد ۱۳۹۷ و در نشست خبري ستاد 
ملي هفت��ه ازدواج كه وظيفه  آن تس��هيل ازدواج 
جوانان محسوب مي شود نيز اقدام به اظهارنظرهاي 
غلط و غيرمستند كرده و در اظهاراتي خالف واقع 
اعالم ك��رد: »۱۰۰درصد كودك همس��ري هاي 
آذربايجان شرقي به طالق انجاميده است«! ضمن 
آنكه الزم است، يادآور شود از نظر وي ازدواج هاي 
زير ۱۸سال كودك همس��ري محسوب مي شود. 
بررسي اين ادعاي وي نشان مي دهد كه در ۱۰ سال 
گذش��ته به طور ميانگين تع��داد كل طالق هاي 
ساالنه آذربايجان شرقي حدود ۷هزار و 5۰۰ طالق 
بوده، در حالي كه س��االنه بيش از ۹ ه��زار و 5۰۰ 
ازدواج زير ۱۸ سال در اين استان ثبت شده است!

تندگويان در م��ورد ديگري ادعا ك��رده، افزايش 
۱۰برابري وام ازدواج هيچ تأثيري در افزايش ازدواج 
نداشته است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه 
وام ازدواج در س��ال هاي گذشته تقريباً هيچ نقش 
كمك كننده اي از لحاظ اقتصادي نداشته و امروزه و 
پس از تالش هاي بسيار براي برداشتن مانع بانك ها 

در ارائه  وام كه به حد معقولي رس��يده، تندگويان 
بانگ مخالفت با اين افزايش را برداشته است. وي 
اين موضوع را در نظر نگرفته ك��ه حداقل در پنج 
سال گذش��ته كش��ور ميانگين تورم ۲۰درصدي 
س��االنه را تجربه كرده و هزينه هاي خانوار حداقل 
دو برابر شده اس��ت. ضمن آنكه افزايش ميانگين 
سن ازدواج تحت تأثير موانع مختلفي بوده كه يكي 
از آنها مسئله اقتصادي است و كمك به حل مسئله 
اقتصادي در ازدواج، تمامي معضالت ازدواج را حل 
نخواهد كرد.  ادعاي ضدازدواجي ديگر تندگويان 
اين است كه ازدواج دانشجويي كمكي به تسهيل 
ازدواج نكرده است. در حالي  كه خود به اين ادعايش 
پاسخ داده و علت كاهش تأثير اين ازدواج ها را تأمين 
نشدن خوابگاه هاي متأهلي اذعان كرده است.  يكي 
از عوامل مهمي كه اين امكان را براي معاون وزير 

جوانان ايجاد كرده تا اينچنين به مخالفت با تسهيل 
ازدواج به پا خيزد نامشخص بودن وظايف و اهداف 
وزارتخانه متبوع اوست! در سال ۱۳۸۹ سازمان ملي 
جوانان و تربيت بدني ادغام و وزارت ورزش و جوانان 
تشكيل شد و بديهي است كه قوانيني كه متوجه اين 
دو سازمان بوده، متوجه وزارتخانه جديدالتأسيس 
است؛ با اين  حال تندگويان در مغلطه اي قابل تأمل 
اعالم كرده، به دليل اينكه در قانون تسهيل ازدواج 
نامي از وزارتخانه و خصوص��اً معاونت جوانان )كه 
وي مسئوليت آن را برعهده دارد( برده نشده، هيچ 
وظيفه اي در اين قبال نداريم. به همين علت است 
كه تأمين مس��كن زوج هاي جوان ك��ه از بندهاي 
صريح اين قانون و س��ال ها منتظر اجرايي ش��دن 
است، ايجاد مانع بر سر ازدواج دانشجويي به عنوان 
نماد ازدواج آس��ان يكي از موفق ترين ازدواج هاي 

كشور و دس��تمايه  اظهارات تندگويان بر ضد اين 
ازدواج ها شده است. 

جاي تأسف اينجاست كه پس از ۹ سال از تشكيل 
اين وزارتخانه و در س��ال ۱۳۹۸ اليح��ه پر از نقد 
اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان در 
مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال مي شود! 
ضعيف بودن اين اليحه به حدي واضح است كه در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده: »اين اليحه 
نقاط ضعفي ني��ز دارد؛ بي توجهي به حل مس��ائل 
اساسي جوانان از قبيل اش��تغال، ازدواج و مسكن 
جوانان، غفلت از توليد داخل��ي كاالها و تجهيزات 
ورزش��ي و رونق صنعت ورزش كشور، بي توجهي 
به برون سپاري و واگذاري بعد ورزش و باشگاه هاي 
بزرگ ورزشي به بخش غيردولتي از جمله خألهاي 
دو حوزه ورزش و جوانان در اين اليحه است.« ضمن 
آنكه شوراي نگهبان اين اليحه را به دليل مخالفت 
با قانون اساسي، سياست هاي كلي جمعيت، قانون 

پنج  ساله ششم توسعه مسترد كرده است. 
آنچه بايد گفت، اين است كه روشن نبودن وظايف و 
اختيارات وزارت ورزش و جوانان يكي از موانع بزرگ 
تسهيل ازدواج جوانان شده است؛ چراكه عالوه بر 
فرار از گزارش عملكرد از س��وي دست اندركاران 
مربوطه، همچ��ون محمدمه��دي تندگويان كه 
مهم ترين س��مت موضوعه اي��ن وزارتخانه يعني 
معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان را دارد، مسئوليتي در برابر قوانيني همچون 
تسهيل ازدواج جوانان را برنمي تابد و گاهي هم به 
ارائه اظهارنظرهايي در مقابله ب��ا ازدواج بهنگام و 

آسان مي كند. 
* دانش آموخته علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

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

  رضا مهدوي با انتشار اين عكس توئيت زد: در كشور ما بعضي 
قوانين طنز اس��ت؛ يكي از آنها تهديد كه شالق و زندان هم دارد. ماده 
۶۶۹ قانون مجازات اسالمي: »هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد 
مالي كند، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را 
نموده يا ننموده باشد به مجازات شالق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا 

دو سال محكوم خواهد شد.«
-----------------------------------------------------

  هاني هاش�مي با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: در انتخابات 
عمومي رأي دهيد و آبجو رايگان بگيريد! پيشنهاد آبجو رايگان با هدف 
ترغيب و پاداش كساني كه رأي مي دهند. اينجا مهد تمدن اروپاست. به 

وقت دموكراسي در اوج بدمستي!
-----------------------------------------------------

  حس�ين مذنب اين اسكرين شات را منتش�ر كرد و نوشت: 
نوبرانه دولت تدبير و اميد در استان فارس:  اي ملت مشكالت استان رو 
در يك سال گذشته )سيل، اغتشاش��ات آبان و... ( نديد بگيريد و بيان 
توي كمپين سفارشي، از اس��تاندار حمايت كنيد. واقعاً كه كيا شدن 

مجري انتخابات فارس و شيراز؟!
-----------------------------------------------------

  مصطفي زالي توئيت زد: بيژن زنگنه: »برخي افراد، بيش از حد در 
فساد كردن گستاخ شده اند! هزينه ايستادگي را اگرچه سنگين باشد، 
مي پردازم«! با تصويب هيئت امناي دانشگاه تهران، بيژن زنگنه به رغم 
نداشتن مدرك دكترا، مدرك تحصيلي مرتبط، بازنشستگي و كبر سن، 

عضو هيئت علمي اين دانشگاه شد )او خود عضو هيئت امناست.(
-----------------------------------------------------

 سيداحس�ان حس�يني توئيت زد: عدالت اجتماعي به س��بك 
روحاني!

 ۱. قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا وظيفه: انجام فعاليت هاي عمراني؛ 
ماليات: ۴۰۰ ميليارد تومان

 ۲. بنياد مس��تضعفان وظيفه: رس��يدگي به محرومان و مستضعفان؛ 
ماليات: ۶۳۰ ميليارد تومان

 ۳. س��لبريتي ها وظيفه: س��ياه نمايي و نااميد كردن م��ردم؛ ماليات: 
بخشودگي مالياتي 

-----------------------------------------------------
  حميدرضا طهماسبي پور توئيت زد: چندروز بعد سورپرايز  وزير 
ارتباطات، مديرعامل پس��ت اعالم كرد:»اهداف  پهپادپستي خدمات 
امدادي اس��ت؛ در بحث تجاري بايد با طمانينه بيشتر موضوع بررسي 
ش��ود.« پرس��ش: بهتر نبود جهرمي بعد از طمانينه مذكور، سورپرايز 

مي كردن؟!
-----------------------------------------------------

  علي اسداللهي نوشت: ماجراي آلودگي هواي تهران كم بود كه 
بوي بد مدام هم به آن اضافه ش��د! اي كاش يك بار براي هميش��ه اين 
موضوع را حل كنند. ۱۴ دستگاه در حوزه آلودگي هوا مسئوليت دارند 
اما موقع بحران هيچ موقع از هيچ دستگاهي هيچ خبري نيست. تعطيلي 
مدارس و دانش��گاه ها ابتدايي ترين كار ممكن براي اين مشكل است. 
هزينه هاي اين تعطيلي را كه بر نظام آموزشي و تربيتي تحميل مي شود 

چه كسي پاسخگويي مي كند؟!

 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از خريد ۳ هزار 
دستگاه اتوبوس براي پايتخت از محل صندوق ذخيره ارزي خبر داد. 

 يوسف حجت سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با اش��اره به اينكه طرح جديد ترافيك پيشرفته است و توانسته 
تردد خودروها را مديريت كن��د، گفت: دليلي ب��راي تغيير اين طرح 

وجود ندارد. 
  هواي پايتخت عالوه بر ديروز، امروز هم ناسالم است؛ همچنين تهران 

از ابتداي سال 5۲ روز هواي آلوده و خطرناك داشته است. 
  قاسم جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه با اجراي 
طرح تحول سالمت تغييراتي در توزيع تخت ها انجام شده است، گفت: 
هزار و 5۰۰ تخت بيمارس��تاني تا پايان خردادماه در جنوب تهران به 
بهره برداري مي رسد. شاخص تخت در برخي از اين مناطق نيم و نزديك 

به صفر بوده است كه در حال رفع اين مشكالت هستيم. 
 رئيس كميته امداد گفت: بودجه اي كه دولت و مجلس به كميته امداد 

اختصاص مي دهند، تنها ۴۶ درصد از هزينه ها را پوشش مي دهد. 
 نايب رئيس انجمن داروس��ازان ايران با اش��اره ب��ه آنچه »وضعيت 
نابس��امان نقدينگي در داروخانه ها« خواند، تأكيد كرد: داروسازان به 
دليل شرايط اقتصادي داروخانه هايشان مجبور به اخذ وام هاي سنگين 
ش��ده اند، اما وقتي بيمه پول ش��ان را نمي دهد، با چك هاي برگشتي 

مواجه مي شوند. 
 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به تخلفاتي مبني بر واگذاري مجوز تأسيس مدارس غيردولتي 
با انگيزه تجاري گفت: با متخلفاني مواجه شده ايم كه مجوز مدرسه را 
واگذار مي كنند. به عنوان مثال يك همكار فرهنگي كه حائز ش��رايط 
بوده آمده و مجوز تأسيس مدرسه گرفته، اما آن را به يك سرمايه گذار 

واگذار كرده است. 
 كريم پاشازاده دبير نخستين دوره جش��نواره ملي هنري »همام« 
ويژه هنرمندان توانياب كشور گفت: بيش از ۱۱درصد افراد جامعه ايران 
درجاتي از معلوليت دارند، اما امكانات شهرها و مكان هاي عمومي براي 

حضور و مشاركت اجتماعي اين افراد هنوز مناسب سازي نشده اند. 
 زهرا ارشادي مديركل حقوق بش��ر زنان وزارت امور خارجه گفت: 
آنچه غرب تجربه كرده س��قوط نظام خانواده بوده كه متأسفانه انتقال 
نسبي آن به كشورهاي اسالمي باعث بحران در حمايت اعضاي خانواده 

از يكديگر شد. 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي مطرح كرد
مهلت۳هفتهايبهجهرمي

برايتكميلطرحشبكهملياطالعات
دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: اين شورا به وزير ارتباطات 
سه هفته فرصت داد تا طرح تكميلي شبكه ملي اطالعات را ارائه كند 
كه  اين طرح ظرف دو ماه در شوراي فضاي مجازي بررسي مي شود. 
ابوالحس��ن فيروزآبادي با بيان اينكه برآورد مركز ملي فضاي مجازي 
نسبت به پيشرفت ۸۰ درصدي شبكه ملي اطالعات كه از سوي وزارت 
ارتباطات گزارش شده كمتر از اين مقدار است، اظهار داشت: در جلسه 
شوراي عالي فضاي مجازي جزئيات كاملي از بخش هاي مختلف شبكه 
ملي اطالعات در حوزه هاي مختلف زيرس��اخت ارتباطي و اطالعاتي، 
خدمات پايه كاربردي، امني��ت و تعرفه ها مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت.  وي با اشاره به اينكه حتي در حوزه تعرفه ها نيز شاهد هستيم 
كه هزينه اس��تفاده از اينترنت در بس��ياري از كاربردهاي اداري براي 
ارتباطات دولتي، بانكي و زيرس��اختي نسبت به استفاده از شبكه ملي 
اطالعات ارزان تر است، گفت: وزارت ارتباطات مشكالت اين شبكه را 
در حوزه هاي مختلف از جمله تعرفه، پيام رسان ها و موتور جست وجو 

پذيرفته است. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي اف��زود: در زمان قط��ع اينترنت كه 
ماه گذشته اتفاق افتاد، شاهد بروز مش��كالتي در حوزه اطالع رساني، 
ش��بكه هاي اجتماعي و رس��انه بوديم و مشخص ش��د كه موتورهاي 
جست وجوي بومي و پيام رسان ها توان پوشش ملي را نداشته و نياز به 
حمايت و تصميم گيري در اين زمينه وجود دارد. با توجه به محورهاي 
مورد بحث در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، وزير ارتباطات قول 
داد كه طرح تكميلي كالن شبكه ملي اطالعات را تا سه هفته آينده براي 

ارائه به شورا آماده كند. 
وي با اشاره به وابستگي ۹۸درصدي كشور به موتور جست وجوي گوگل 
و وجود انحصار در استفاده از برخي سرويس هاي فضاي مجازي گفت: 
بررسي ها نشان مي دهد برخي طرح ها مانند موتور جست وجوي بومي 
و پيام رسان ها را بايد به عهده بخش خصوصي بگذاريم و دولت تنها نقش 
پشتيبان داشته باشد. از سوي ديگر در سطح سخت افزاري شبكه ملي 

اطالعات نيز نياز به تكميل برخي زيرساخت ها داريم. 
فيروزآبادي اضافه كرد: براين اس��اس مقرر ش��د ط��رح كالن وزارت 
ارتباطات در جلسه بعدي شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شود و اين 
شورا نيز ظرف دو ماه اين طرح را به تصويب برساند و پس از آن، جدول 

زماني براي اجراي آن اعالم خواهد شد. 
فيروزآبادي با اش��اره به اينكه ش��بكه ملي اطالعات زيرساخت شبكه 
ارتباطي كشور اس��ت، گفت: هم اكنون بيش از ۱5۰ ميليون دستگاه 
مرتبط به ش��بكه اينترنت در كش��ور وجود دارد و ۶۳ ميليون گوشي 
هوش��مند، ميليون ها كامپيوتر، ۷ ميليون مودم خانگ��ي، ۸ ميليون 
دستگاه پوز بانكي و يك ميليون تلويزيون هوشمند متصل به نمايش 
درخواستي )VOD ( نش��ان مي دهد كه زندگي اقشار وسيعي از مردم 

روي شبكه اينترنت است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

 معاون رئيس قوه قضائيه:
مجتمعتخصصيرسيدگي

بهجرائممالياتيتأسيسميشود
ج�رم  وق�وع  از  پيش�گيري  و  اجتماع�ي  معاون�ت 
رس�يدگي  تخصص�ي  مجتم�ع  راه ان�دازي  از  قوه قضائي�ه 
داد.  خب�ر  نزدي�ك  آين�ده اي  در  ماليات�ي  جرائ�م  ب�ه 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و سازمان امور 
مالياتي كشور به منظور گسترش همكاري در تحقق عدالت مالياتي و 
پيشگيري از فرار مالياتي در كشور، سند همكاري مشترك امضا كردند.  
در اين تفاهمنامه كه با هدف ايجاد رويه واحد در پيشگيري منعقد شد، 
بر مقابله هوش��مند با جرائم مالياتي از طريق استفاده از ظرفيت هاي 

موجود در قوه قضائيه و سازمان امور مالياتي تأكيد شده است. 
محمدباقر الفت مع��اون اجتماعي قوه قضائيه در اين نشس��ت گفت: 
قوه قضائيه عالوه بر عدالت گس��تري از طريق ص��دور حكم، تكاليف 
متعددي دارد كه درصدد احياي همه وظايف و تكاليف قانوني هستيم 
و اين امر در دوره رياست آيت اهلل رئيسي شتاب بيشتري گرفته و وارد 
عمليات اجرايي شده ايم.  وي افزود: همكاري با سازمان امور مالياتي نيز 
در اين راستاست و درخصوص اخذ ماليات وظيفه خود مي دانيم كه وارد 
ميدان شويم.  الفت با تأكيد بر همكاري قضايي با سازمان امور مالياتي 
كشور، از راه اندازي مجتمع تخصصي رس��يدگي به جرائم مالياتي در 
راستاي يكي از مفاد تفاهمنامه در آينده نزديك خبر داد و بر ضرورت 

آموزش قضات عالقه مند و توانمند در اين حوزه اشاره كرد. 

معماي قرص هاي 
جاسازي شده در   سرک

بين كيك هاي اليه اي هنوز حل نشده باقي مانده 
است. با اين تفاوت كه حاال كيك هاي اليه اي با 
طعم قرص در جغرافياي گس��ترده تري پخش 
شده و به جز اس��تان هاي كرمان، هرمزگان و 
سيس��تان و بلوچس��تان، حاال اين كيك ها در 
استان هاي بوش��هر، البرز و كرمانشاه هم ديده 

شده اس��ت. تصاوير منتشرشده از اين كيك ها 
نشان مي دهد، قرص ها بعد از فرآيند پخت در 
كيك ها جاسازي شده اند چراكه نه تغيير رنگ 
داده اند و نه فرم آنها تغيير كرده و كاماًل سالم به 
نظر مي رسند. نكته مثبت ماجرا اينجاست كه 
نتاي��ج آزمايش هاي وزارت بهداش��ت نش��ان 
مي دهد قرص هاي مذكور به هيچ عنوان مخدر 
يا روانگردان نيستند و در گروه داروهاي معمولي 

مث��ل اس��تامينوفن يا آنت��ي هيس��تامين ها 
مي گنجد. 

آخرين اخبار درباره معماي قرص هاي جاسازي 
ش��ده در كيك ه��اي الي��ه اي، صحبت ه��اي 

روزگذشته وزير بهداشت در اين باره است. 
سعيد نمكي با تأكيد بر اينكه موضوع جاسازي 
ق��رص در كيك ها امنيتي اس��ت ك��ه با هدف 
تشويش اذهان عمومي و تخريب صنعت غذايي 

انجام ش��ده، افزود:»موارد جاس��ازي قرص در 
كيك ها در بيرون از چرخه توليد و توزيع رسمي 
بوده است و همكاران ما در حوزه هاي امنيتي و 

اطالعاتي در حال پيگيري موضوع هستند.«
بنا به تأكيد وي هيچ مورد مس��موميت ناشي از 
مصرف اين كيك ها تاكنون نداشته ايم و به زودي 
جزئيات بيشتري از عوامل ش��بكه اين اقدام به 

مردم اعالم مي شود. 

گرهامنيتيدرمعمايقرصهايجاسازيشدهدر12برندكيك

اختالسگرانومسئوالنهميادبگيرند
قاسم خاني - تهران: چند روز قبل پسرم گفت بايد خودكار بخرم، تأكيد 
كردم به جاي اين خودكارهاي كره اي كه در بازار زياد است و كيفيت شان 

هم نسبت به قبل پايين آمده حتماً خودكار ايراني كيان بخرد. 
امروز به خاطر آلودگي هوا با مترو ب��ه اداره آمدم. از قضا در واگن يكي 
از دستفروش ها خودكار ايراني مي فروخت و تبليغ مي كرد: »خودكار 
كيان، بهترين برند ايراني سه تا 5هزار تومان، هفت تا ۱۰هزار تومان.« 
پرسيدم كارتخوان داري؟ گفت نه، چند تا ميخواي؟ گفتم هفت تا. از 
سه رنگ آبي، قرمز و مشكي داد. بعد روي يك كاغذ اسم خودش، شماره 
كارت بانكي و شماره تلفنش را نوشت و داد به من و شماره تلفن من را 
هم يادداش��ت كرد و رفت. يك لحظه بغض كردم. چرايش بماند. بغل 
دستي ام گفت دمش گرم... تا رسيدم اداره پول را كارت به كارت كردم. 
چند دقيقه بعد پيامك تشكر فرس��تاد. تشكر كردم و آرزوي موفقيت. 

كلي هم حسرت خوردم...

سيامك ابراهيمي | تسنيم


