
fForeign A  نش�ريه سياس�ي فارين افر ز)
fairs( با نگاهي به دستاوردها و رشد چشمگير 
شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه جيتكس 
دب�ي )Gitex( به غلبه متخصص�ان ايراني بر 
تحريم ها در اين حو زه اذعان كرده است.  فارين 
افر ز به معناي سياست هاي خارجي، يك نشريه 
دو هفتگي جامع علمي امريكايي اس�ت. اين 
نشريه را كه در سال 1922 تأسيس شده است، 
ش�وراي روابط خارجي، امري�كا اداره مي كند 
و معتبرتري�ن نش�ريه در  زمينه سياس�ت ها 
و رواب�ط خارجه امريكا محس�وب مي ش�ود. 

 توسعه برخالف تحريم
اكنون 39سال است كه يكي از مهم ترين رويدادها 
در تقوي��م تكنولوژي جهان برگزاري نمايش��گاه 
تكنولوژي جيتكس اس��ت. نمايشگاهي كه پس 
از نمايشگاه CES ايالت نوادا دومين گردهمايي 
بزرگ متخصصان كامپيوتر و الكترونيك در جهان 
اس��ت. آخرين گردهمايي نمايشگاه جيتكس به 
ميزباني دب��ي از ۱۴ تا ۱۸ مهر امس��ال در مركز 
تجارت جهاني امارات برگزار ش��د. مراسمي كه 
اتفاقات آن حتي از ديد نش��ريه سياس��ي فارين 

افرز دور نماند.  به گزارش اين نش��ريه هر س��اله 
تعداد زي��ادي از اس��تارت آپ ها، دانش بنيان ها و 
متخصصان ايراني حوزه كامپيوتر همراه با ديگر 
متخصصان جهاني اين صنع��ت در دبي دور هم 

جمع مي شوند و تبادل نظر مي كنند. 
حضور شركت هاي ايراني در سي و نهمين دوره اين 
نمايشگاه از سال هاي گذشته هم از لحاظ كيفي و 
هم از نظر گستردگي حوزه هاي فني چشمگير بود. 
اتفاقي كه نش��ان مي دهد ايراني ها موفق شده اند 
فناوري بومي خود را توسعه دهند؛ توسعه اي كه 
بيانگر ناتوان بودن تحريم ها در لگام زدن بر حوزه 

فناوري ايراني است. 
 درخشش ميان 140 كشور

فارين افرز با بيان اينكه در نمايش��گاه جيتكس 
امس��ال ح��دود ۱70 ش��ركت دانش بني��ان و 
استارت آپ از ۱۴0كش��ور دنيا حضور داشته اند، 
تأكيد كرده كه رصد حداقل 20 شركت دانش بنيان 
ايراني در اين گردهمايي بزرگ نش��ان مي دهد،  
ايران گام هاي بلن��دي در زمينه هوش مصنوعي 
برداشته است. در زمينه پردازش سيگنال و تصوير 
هم براي نخستين بار دستاوردهاي جدي از ايران 

ديده شده است و بيش از 3هزار شركت تجاري در 
اين گردهمايي حضور داشتند كه معموالً به دنبال 

شكار فناوري از استارت آپ ها هستند. 
تكنولوژي هاي��ي همچون پلتفرم ه��اي خدمات 
مراقبتي و كنترلي از كاربرد در نيروگاه ها گرفته تا 
مراكز انتظامي، انتقال اطالعات كدگذاري شده بر 
بستر واي فاي، موتور جست وجو هوشمند ايراني، 
طراحي و توليد سيس��تم شست وشوي رباتيك 
هوشمند، سيستم آالرم فشار گاز مورد استفاده در 
صنايع نفت و گاز، طراحي و عيب يابي نرم افزارهاي 
قطعات اينورترهاي م��ورد كاربرد در سيس��تم 
حمل و نقل از تكنولوژي هاي مورد توجه اين نشريه 

سياسي بوده است. 
 عبور ا ز مر ز 4000 تايي

رويكرد اجرايي و عملياتي ب��ه منظور حمايت از 
توليد علم در كشور از سال ۱3۸9 با اجرايي سازي 
قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان صورت 
گرفت. هرچند كه تا چند سال بعد، اجرايي سازي 
اين قانون كند بود، اما فرآيند اجرا و بهره گيري از 
ظرفيت هاي متخصصان كش��ور روندي پيوسته 
داشت.  به طوري كه تعداد شركت هاي دانش بنيان 

در سال گذشته از مرز ۴هزار شركت عبور كرد. در 
حالي  كه تعداد اين شركت ها در سال 93 به ۱35، 
سال 9۴ به هزار و ۴۱0 و در سال 95 به 2 هزار و 
500 شركت و در سال 96 به 3 هزار و ۱00شركت 

رسيده بود. 
 300 دانش بنيان فقط ا ز يك دانشگاه

نش��ريه فارين افرز يك��ي از داليل رش��د برخي 
شركت هاي دانش بنيان را كمك هاي دانشگاهي 
و دولتي به اين ش��ركت ها دانس��ته است. ضمن 
اينكه برخ��ي از بانك ه��اي ايران هم از توس��عه 
فناوري حمايت و زيرس��اخت هاي مال��ي آنها را 
فراهم مي كنند.  در همين زمينه به تازگي رئيس 
دانشگاه صنعتي اميركبير از رسيدن شركت هاي 
دانش بنيان زيرپوشش اين دانشگاه تا پايان سال 

تحصيلي به مرز 300 شركت خبر داد. 
س��يداحمد معتمدي با بيان اينك��ه تقاضا براي 
شركت هاي دانش بنيان بسيار است و در صورت 
امكان حمايت و ارائه تسهيالت و فضاي مناسب 
تا پايان همين سال تحصيلي تعداد آنها به 300 
شركت دانش بنيان افزايش خواهد يافت، گفت: 
هم اكنون بيش از 200 ش��ركت دانش بنيان در 
دانشگاه صنعتي اميركبير فعال هستند كه تعدادي 
از آنها در دو هفته گذشته در پنج  دانشكده دانشگاه 
آغاز ب��ه كار كرده ان��د.  رئيس دانش��گاه صنعتي 
اميركبير با اش��اره به امض��اي تفاهمنامه با بانك 
صنعت و معدن گفت: دانشگاه صنعتي اميركبير 
به منظور حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم 
نيازمند همكاري با بانك هاست و از آنجا كه بانك 
صنعت و معدن براساس شرح وظايف و متناسب 
با نامش در طرح هاي صنعتي و معدني همكاري 
مي كند، با دانشگاه ما در زمينه طرح هاي صنعتي 
و معدني ش��ركت هاي دانش بنيان دانش��گاهي 

همكاري خواهد كرد. 
 فروش 90 هزار ميليارد توماني

در حال حاضر هفت استان فعال، ۱7 استان نيمه 
فعال و هفت استان كمتر فعال در حوزه فناوري 
شناسايي ش��ده اس��ت، اما مهم تر از رش��د كمي 
ش��ركت هاي دانش بنيان، افزايش درآمد حاصل 
از اين شركت هاست كه بر مبناي آمار دولتي، در 
سال هاي 96 و 97 فروش شركت هاي دانش بنيان 
با رشد قابل توجه در مقايسه با سال هاي گذشته، 
به ترتيب 60 هزار و 90 هزار ميليارد تومان بوده 

است. 
در ح��ال حاضر س��ه اس��تان برتر از نظ��ر تعداد 
شركت هاي دانش بنيان را تهران با 2 هزار و 300 
شركت، اصفهان با 295 شركت و خراسان رضوي 

با 2۴۱ شركت تشكيل مي دهند. 
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معاون و زير بهداشت: مافياي سيگار اجا زه افزايش 10درصدي ماليات را نداد وگرنه 20هزارميلياردتومان معادل دوسوم درآمد افزايش بنزين، درآمد براي دولت داشت

مافياي سيگار ماليات اضافه نداد بنزين آتش گرفت!

درخشش جهاني نخبگان ايراني در دبي
ارگان رسمي شوراي روابط خارجي امريكا: 

شركت هاي دانش بنيان ايراني با تكنولوژي هاي نو تحريم هاي فناوري را بي اثر كرده اند

اي�ران ار زان ترين 

زهرا چيذري 
كش�ور دني�ا براي   گزارش  2

سيگاري هاس�ت! 
درست است كه ا ز ابتداي س�ال تاكنون دو سه 
باري نان گران شده و حاال با رشد 300درصدي 
قيمت بنزين به رغم تمام تالش ها براي نمايش 
ثبات قيمت، با ز هم ش�اهد تأثيرگ�ذاري قابل 
مالحظه رشد قيمت س�وخت روي ساير كاالها 
هس�تيم، اما مهم اين است كه س�يگاري هاي 
كش�ورمان براي تهيه دخانيات مورد نيا زشان 
احساس امنيت و آرامش كنند!  به همين خاطر به 
لطف قدرت مافياي دخانيات در ايران مي توانيد 
به ار زان ترين قيمت دنيا سيگار بخريد و دولت و 
مجلس حاضرند ا ز درآمد ساالنه 20هزار ميليارد 
تومان�ي ناش�ي ا ز افزايش 10درص�دي ماليات 
سيگار چشم پوشي كنند و براي تأمين بودجه 
اداره كش�ور ب�ه راه ه�اي ديگ�ري رو بياورند!
نه بزرگنمايي اس��ت و نه توهم توطئ��ه؛  مافياي 
دخاني��ات در كش��ورمان آنقدر بزرگ ش��ده كه 
هيچ كس جرئت ندارد حت��ي روي كااليي با اين 
وسعت از آسيب رساني اثبات شده ماليات بگذارد! 
ماجرا پيچيده تر از اين حرف هاست. اين پيچيدگي 
را مي توان از اظهارات معاونان پيش��ين و كنوني 
بهداش��تي وزارت بهداشت متوجه ش��د. يكي از 
واردات هزار تريلي س��يگار به كشور به نام قاچاق 
سخن مي گويد و ديگري با اشاره به عرضه سيگار 
دركشور با  ارزان ترين قيمت دنيا، از ماجراي درآمد 
20هزار ميلياردي پرده برمي دارد كه با پيشنهاد 
ماليات ۱0درصدي بر خرده فروش��ي س��يگار به 
مجلس محقق مي ش��د، اما با ممانع��ت مافياي 
دخانيات اين درآمدزايي از افزايش 300درصدي 

قيمت بنزين تأمين شد!
 مافياي�ي قوي ت�ر ا ز آنچ�ه تص�ورش را 

مي كنيم!
اكبر سياري، معاون بهداش��تي وزير بهداشت در 
دولت يازدهم درباره آمار عجيب قاچاق سيگار به 
كشور اظهاراتي تأمل برانگيز داشت. وي تصريح 
 كرد: »بنده مدعي آن هستم كه ورود ساالنه يك  
هزار تريلي سيگار قاچاق نيست؛ قاچاق تعريف و 
تفسير دارد، چطور مي شود يك هزار تريلي سيگار 
وارد كشور ش��ود و با يك قيمت يكسان در همه 
ايران به فروش برسد و نيرو هايي هم كه مسئول 

مبارزه با قاچاق هستند، متوجه نشوند!«
حاال عليرضا رئيسي معاون بهداشت كنوني وزارت 
بهداشت از فعاليت همين مافيا سخن مي گويد؛ 
 مافيايي ك��ه با وج��ود تحري��م دارو و تجهيزات 
پزشكي، انواع و اقسام س��يگارهاي وارداتي را به 
كشور مي آورد و حتي اجازه افزايش ۱0درصدي 
ماليات خرده فروشي سيگار را نمي دهد! اين مافيا 
اراده كرده تا ايران س��يگار را به ارزان ترين قيمت 
دنيا عرضه كند. ماحصل اين ارزان فروشي حدود 
70 ميليارد تومان هزينه بيماري هايي اس��ت كه 
عامل اصلي آن مصرف س��يگار و دخانيات است. 
بسته هاي ارزان سيگار براي مردم ما خيلي گران 
تمام مي ش��ود و هر ۱0دقيقه ي��ك ايراني بر اثر 
عوارض ناشي از مصرف سيگار جانش را از دست 

مي دهد!
 ا ز وتوي افزايش ماليات سيگار تا اختصاص 

ار ز دولتي به دخانيات
اين تنها بخشي از تسهيالتي است كه براي فعاليت 
گسترده مافياي دخانيات در نظر گرفته شده است. 
كارنامه مجلس دهم و دولت يازدهم با تصميم هاي 
متعددي به نفع مافياي دخانيات و افزايش مصرف 
آن در جامعه همراه بوده است. افزايش ماليات بر 
خرده فروشي س��يگار تاكنون چند بار در مجلس 
وتو شده است. از س��وي ديگر تفاهمنامه وزارت 
صمت با ش��ركت فيليپ موريس براي تأس��يس 

كارخانه و توليد سيگار هم از ديگر مواردي است 
كه دولت براي كمك به توس��عه هر چه بيش��تر 
صنعت دخانيات به نمايش گذاشته است، اما اين 
همه ماجرا نيست! سال گذشته در شرايط تحريم 
و چالش ج��دي ب��راي واردات دارو و تجهيزات 
پزشكي،  مواد دخاني در فهرست اولويت هاي ارز 

نيمايي و ارزدولتي قرار گرفت! 
ايرج حريرچي مع��اون كل وزارت بهداش��ت در 
واكنش به اين ماجرا گفت» از نظر  وزارت بهداشت، 
اختصاص حتي يك ريال تسهيالت به دخانيات 
ضرر دارد.« اما اين واكنش وزارت بهداشت مؤثر 
نيفتاد و شركت هاي چند ميليتي دخانيات براي 
واردات مواددخاني مقادير قابل توجهي ارز دولتي 

و نيمايي دريافت كردند. 
 رش�د 4 براب�ري كارخانه ه�اي دخانيات 

طي 4 سال
جالب تر اينك��ه در حالي كه برخي نش��ريات به 
دليل گران��ي كاغذ تعطيل ش��دند و برخي ديگر 
در حال احتضار هستند، گزارش ارديبهشت ماه 
آمار مقدماتي گمرك از تجارت خارجي ۱۱ماهه 
نخست سال 97 نشان  داد كه در اين مدت بيش 
از ۴هزار و 236 تن كاغذ سيگار از ۱3كشور جهان 
وارد ايران ش��ده اس��ت. واردات اين حجم كاغذ 
س��يگار باعث خ��روج ۱5ميلي��ون و 950هزار و 
96دالر ارز از كشور شد كه معادل ريالي اين مبلغ 

670 ميليارد 7۴۱ ميليون و 692 ميليون و 9۱۱ 
ريال است. 

توجه وي��ژه دول��ت به صن��ف واردكنن��دگان و 
توليدكنندگان س��يگار و دخانيات موجب شده 
تا تعداد كارخانه هاي توليد دخانيات در كش��ور 
طي چهار سال گذش��ته به دو برابر رشد كند و از 
9 كارخانه توليد در سال 9۴ به ۱7 كارخانه توليد 
سيگار برس��يم؛ رشدي كه طي س��ال هاي اخير 

هيچ كدام از صنايع تجربه نكرده اند!
 چشم پوش�ي ا ز درآمد 20ه�زار ميليارد 

توماني !
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعيت 
ماليات بر دخانيات در كشور تأكيد مي كند:»در 
حال حاضر ارزان ترين س��يگار دنيا در كش��ور ما 
عرضه مي شود. همچنين در هيچ كجاي دنيا كمتر 
از كش��ور ما ماليات از س��يگار نمي گيرند. تركيه 
ماليات سيگار را به ۱00 درصد رسانده و ثابت شده 
اس��ت كه مهم ترين راه كاهش مصرف دخانيات، 
اخذ مالي��ات از آن و جلوگيري از خرده فروش��ي 
است.« رئيس��ي تصريح مي كند:»در حال حاضر 
مافياي بزرگ دخانيات در كشور ما كار مي كند. 
به ط��وري ك��ه در وضعيت تحريم��ي هيچ چيز 
حتي دارو به ما نمي دهند، اما چند كمپاني بزرگ 
امريكايي به ما س��يگار مي دهند و هيچ تحريمي 
براي س��يگار وجود ندارد. ما به مجلس ش��وراي 
اسالمي پيشنهاد داديم كه ماليات بر سيگار ساالنه 
۱0درصد افزايش يابد كه در اين صورت مي تواند 
ساالنه 20هزار ميليارد تومان درآمد براي كشور به 
دنبال داشته باشد، اما همين مافياي سيگار جلوي 
اين اقدام را هم گرفتند. بنزين هزار  توماني كه به 
3 هزار تومان رسيد ساالنه 30 هزار ميليارد تومان 
درآمدزايي دارد، اما ماليات بر س��يگار به تنهايي 
مي توانست ساالنه 20 هزار ميليارد تومان درآمد 
به دنبال داشته باشد، اما مافياي سيگار اجازه اين 

كار را نداد.«
 بهاي اين ار زاني 

تورم هر كااليي بايد با شيب تند باشد، رشد قيمت 
دخانيات آنچنان شيبش ماليم است كه ايران را به 
ارزان ترين كشور براي سيگاري ها تبديل كند، اما از 
آنجا كه هيچ ارزاني  بي حكمت نيست،  ايراني هايي 
كه اهل دود و دخانيات  هستند بهاي اين ارزاني را 

با جانشان مي دهند؛  هر ۱0دقيقه يك نفر! 

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

يا رد محتواي هيچ كدام ا ز آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
  كاربري به نام مريم با هش�تك شهيد مصطفي ابراهيمي )ا ز 
شهداي حوادث اخير( اين توئيت را نوش�ت: كوچه هايمان را به 
نام�شان كرديم كه هرگاه آدرس منزلمان را مي دهيم، بدانيم از گ�ذرگاه 

خون كدام شهيد است كه با آرامش به خانه مي رسيم. 
-----------------------------------------------------

  علي سيستاني توئيت  زد: خبر خوش اينكه آب از شمال درياچه 
هامون يعني فراه رود، وارد هامون شده و درياچه سه ماه زودتر از دوره 
قبل داره آبگيري ميشه؛ همچنين طبق الگوها بارش پاييزي در منطقه 

همچنان ادامه خواهد داشت، ان شاء اهلل!
-----------------------------------------------------

 علي شهبا زي عكس اين ديوارنوشته را منتشر و ترجمه اش را 
توئيت كرد: »وطن هتل نيست كه وقتي خدماتش خوب نبود تركش 

كنيم. ما اينجا خواهيم ماند.«
-----------------------------------------------------

 محمد صادق عابديني توئيت  زد: س��ازمان بهشت زهرا قبر سه 
طبقه را در قسمت قديم بهشت زهرا 27ميليون تومان مي فروشد )اين 
شامل قطعات قديمي تر نميش��ه آنها قيمت بيشتري دارند(. ابعاد قبر 
)۱۸0*70( معادل ۱/26مترمربع است و متري بيش از 2۱ ميليون و 
۴00 هزار تومان قيمت دارد، يعن��ي به قيمت يك آپارتمان لوكس در 

بهترين نقطه تهران!
-----------------------------------------------------

 محمدعلي مير زايي با انتشار اين عكس توئيت  زد: بعد از اينكه 
در بي خبري برخي مسئوالن با افزايش نرخ بنزين مواجه شديم؛ طي 
اين دو هفته شركت محترم اس��نپ در پيامي به همه رانندگان خود از 
وام 30هزار توماني خبر داد! بزرگوار 30 هزار تومان وام است؟! به فكر 

خودت نيستي، حداقل به شعور رانندگانت توهين نكن!

2 پيام بازديد فوري 
رئيس دستگاه قضا از كانون آشوب

با زدي�د رئي�س دس�تگاه قض�ا ا ز دادگس�تري ش�هريار پس ا ز 
اغتشاش�اتي كه در حوادث اخي�ر در اين ش�هر رخ داد، پيام هاي 
مهمي داش�ت. ا ز يك طرف به مردم اين ش�هر در با زگشت سريع 
آرام�ش دلگرم�ي داد و ا ز ط�رف ديگر هم اي�ن نكته مه�م را به 
برهم  زنندگان امنيت و دس�ت اندا زان به ام�وال مردم تفهيم كرد 
كه برخورد ب�ا اين ع�ده، غيرقابل اغم�اض و ف�وري خواهد بود. 
پس از ديدار رئيس دس��تگاه قضا از دادگستري ش��هريار، رئيس اين 
دادگس��تري با بيان اينكه توضيحات الزم درخصوص افراد بازداشت 
شده در جريان اغتشاشات اخير در ش��هريار به رئيس قوه قضائيه ارائه 
ش��د، به مالقات تعدادي از مراجعه كنندگان با رئيس دستگاه قضايي 

هم اشاره كرد. 
ابوالقاس��م مرادطلب، درخصوص جزئيات بازديد از پيش اعالم نشده 
رئيس قوه قضائيه از دادگستري شهريار بيان كرد: تأكيد آيت اهلل رئيسي 
در اين بازديد بيشتر بر كاهش اطاله رسيدگي، افزايش سرعت دادرسي 

در پرونده ها و پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع بوده است. 
رئيس دادگستري شهريار خاطرنشان كرد: در اين بازديد، قرار بر اين 
شد تا توجه بيشتري به دادگستري و حوزه قضايي شهرستان شهريار از 
حيث تأمين نيروي قضايي، اداري، امكانات و پشتيباني هاي الزم شود. 
وي با مثبت ارزيابي كردن حضور رئيس دستگاه قضايي در دادگستري 
ش��هريار اذعان كرد: زماني كه مس��ئوالن عالي به ط��ور ميداني وارد 
مي شوند و موضوعات را ش��خصاً از نزديك بررسي مي كنند و صرفاً به 
گزارش هاي مكتوبي كه به آنها ارائه مي ش��ود اكتفا نمي كنند، بسيار 
اثربخش است و در اين بازديد، آن ديد كاربردي و وسيعي كه آيت اهلل 

رئيسي داشتند كاماًل ملموس بود. 
مرادطلب با اش��اره به مالقات تعدادي از مراجعه كنن��دگان با رئيس 
دس��تگاه قضايي اظهار كرد:  درخواس��ت هاي اين مراجعه كنندگان 
مورد بررسي قرار گرفت تا اگر مشكلي در روند رسيدگي به پرونده ها و 
درخواست هاي آنان وجود دارد، مديريت الزم به عمل آيد تا در كمترين 
زمان با اثربخشي بهتر حل شود.  رئيس دادگستري شهريار با بيان اينكه 
توضيحات الزم درخصوص افراد بازداشت ش��ده در جريان اغتشاشات 
اخير در شهريار به رئيس قوه قضائيه ارائه ش��د، گفت: در حال حاضر 

اكثريت بازداشتي ها تعيين تكليف شده اند. 
گفتني است رئيس دس��تگاه قضا در بدو ورود به شهريار، با حضور در 
خانه شهيد مرتضي ابراهيمي به تفقد از خانواده اين شهيد مدافع امنيت 

پرداخت و پاي صحبت خانواده اين شهيد واالمقام نشست. 

بيژن سوراني

مرگ سياه شهروندان
26هزار مرگ ساالنه 

نتيجه 60 مصوبه اجرايي نشده حو زه آلودگي هوا
آلودگ�ي هوا چن�ان چتر خاكس�تري خ�ود را روي كالنش�هرها 
گسترده است كه مس�ئوالن دس�تگاه هاي متولي هم دست روي 
دست گذاشته اند تا ش�رايط اقليمي ا ز شدت آلودگي و آاليندگي 
ه�وا بكاه�د! ابترماندن مصوب�ات كاه�ش آلودگ�ي و بي تمايلي 
دستگاه هاي مسئول سبب ش�ده تا امسال نسبت به سال گذشته 
شهروندان آلودگي بيشتري را حس كنند. مرگ تدريجي گرو ه هاي 
در معرض خطر و تش�ديد بيماري ها در حال�ي افزايش مي يابد كه 
اقدامات صورت گرفته تاكنون در بحث هواي پاك و كاهش آلودگي 
بي اثر بمان�د و به دلي�ل بي توجهي مس�ئوالن بي�ش ا ز 60مصوبه 
آلودگي هوا بي نتيجه و ناقص رها شده است. جلسات كارشناسي 
تش�ريفاتي هم ب�ا خروجي مصوبات حبابي تش�كيل مي ش�ود و 
تاكنون نتوانسته است دردي را ا ز اين معضل  زيست شهري بكاهد. 
آلودگي به حدي زياد اس��ت كه بنا بر مصوبه كارگ��روه مربوطه تمام 
مدارس و دانشگاه هاي تهران امروز تعطيلند.گويا آلودگي و آاليندگي 
هوا هم مانند ترافيك شهري جزيي از زندگي شهرنشيني شده است و هر روز 
كه مي گذرد بر ميزان آلودگي و آاليندگي هوا افزوده مي شود. تردد وسايل 
نقليه پرمصرف و غيراستاندارد و تكميل نبودن شبكه حمل و نقل عمومي 
بر تشديد آلودگي هوا مي افزايد. در حالي كه در حوزه آلودگي هوا بيش از 
20 دستگاه مسئول وجود دارد، اما شاهد آن هستيم كه همچنان آلودگي و 

آاليندگي بيش از گذشته خودنمايي مي كند. 
 26 هزار مرگ ساالنه منتسب به آلودگي هوا

به گزارش خانه ملت، براساس آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني به ازاي 
هر ۱0مورد مرگ و مير يك مورد به دليل آلودگي هوا رخ مي دهد.  بر طبق 
آخرين آماري كه اعالم شده است، 26 هزار مرگ منتسب به آلودگي هوا در 
سال گزارش مي شود. در اين ميان بيشترين آمار مرگ مربوط به آلودگي 
هوا، به دليل جمعيت باال مربوط به پايتخت و بيشترين درصد مرگ هاي 
مرتبط به آلودگي هوا مربوط به شهر اهواز است.  امسال بارش هاي پاييزي 
زودتر شروع ش��د، اما آلودگي هوا همچنان باقيمانده است. براساس آمار 
اعالمي از سوي دس��تگاه هاي متولي، از اول فروردين تا اواخر آبان 25روز 
هواي پاك، ۱77روز هواي سالم و 3۴روز هواي ناسالم و يك روز ناسالم براي 
همه گروه هاي سني اعالم شده است. آمار منتشرشده نسبت به سال گذشته 
نشان از وجود هواي پاك داشته، ولي تعداد روزهاي ناسالم در سال گذشته 
كمتر از شش روز بوده است و حتي در سال گذشته روزناسالم و خطرناك 

براي همه گروه ها سني نداشتيم؛ اين روزمرگي ها همچنان ادامه دارد. 
 60 مصوبه عقيم مانده كاهش آلودگي هوا

در بحث آلودگي هوا حدود 60 مصوبه طي س��ال هاي متوالي با جلس��ات 
كارشناس��ي و حضور متخصصان دس��تگاه  هاي مختلف برگزار شده و به 
تصويب رس��يده اس��ت، ولي اين مصوبات در مرحله اجرا رها يا ابتر باقي 
مانده اند.  به گزارش ايسنا، بررس��ي ميزان اجرايي شدن قوانين و مصوبات 
در حوزه آلودگي هوا نش��ان مي دهد، از س��ال 7۴ تا امروز حدود 60ماده 
از قوانين مرتبط، مصوبات هيئت وزيران، تصميمات ش��وراي هماهنگي 
ترافيك و ش��وراي ش��هر تهران در اين حوزه هنوز اجرايي نشده است. به 
عنوان مثال برخالف ماده ۱0 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 
سوم ارديبهشت  سال7۴ كه بر عدم ش��ماره گذاري وسايل نقليه موتوري 
آالينده تأكيد داشته، همچنان اين وسايل آالينده پس از گذشت 2۴سال 
از تصويب قانون، شماره گذاري مي شوند يا در مورد مصوبه هيئت وزيران به 
الزام دستگاه هاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا كه در ارديبهشت ماه 
پنج سال پيش تصويب شد و وزارت كش��ور را ملزم به ارائه برنامه نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي فرسوده  كرد و در ادامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را مكلف كرده بود تا خودرو و موتورهاي برقي و هيبريدي را طي يك 
برنامه توليد كند، اما هيچ يك از اين موارد يا انجام نشد يا به صورت نيم بند 
رها شدند.  بررسي قوانين و مصوبات اجرا نشده در حوزه آلودگي هوا نشان 
مي دهد كه سه ماده از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوبه سال 96، 
ش��ش ماده از قانون هواي پاك مصوب تيرماه 96، دو ماده از قانون توسعه 
حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب آذر س��ال 96، يك ماده از 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب ارديبهشت سال 9۴ و يك ماده 
از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب س��ال 9۴ از قوانين مصوب 
مجلس شوراي اسالمي اجرايي نشده است.  مرگ تدريجي شهروندان نتيجه 
بي توجهي و عملكرد ناقص دستگاه هاي متولي است كه در پروسه كاهش 

آلودگي هوا يا ناكارآمد هستند يا غيرفعالند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش و ترجمه

رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا گفت: 
براي فعال س��ازي رمز پويا نيازي به ثبت نام، واردكردن اطالعات خود 
و حس��اب بانكي يا پرداخت هيچ وجهي نيست؛ هموطنان مراقب دام 

مجرمان سايبري باشند. 
 رئيس مركز مديري��ت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت گفت: 
خوشبختانه تاكنون هيچ موردي از ابتالي انسان به آنفلوآنزاي پرندگان 

در كشور گزارش نشده است. 
 معاون توسعه منابع و پش��تيباني س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي با بيان اينكه در حال حاضر هر دو شركت چاپ و نشر و افست 
در حال توليد كتاب هاي در 30س��ال آينده هستند، اما شايد برخالف 
سال هاي گذشته سه شيفته كار نكنند، زيرا با محدوديت كاغذ روبه  رو 
هستيم، گفت: بيش از هزار عنوان كتاب مرحله به مرحله چاپ مي شود 

تا در ابتداي سال تحصيلي آتي به موقع به دست دانش آموزان برسد. 

نامه و زير بهداشت به مديركل سا زمان جهاني بهداشت

بيماران ايراني در معرض مرگ ناشي 
از كمبود دارو و تجهيزات پزشكي هستند

و زير بهداش�ت، درمان و آمو زش پزش�كي در پي مذاكرات به عمل 
آمده در جلس�ات ق�رارگاه تأمي�ن دارو و تجهيزات پزش�كي، طي 
نامه اي به مديركل س�ا زمان جهاني بهداش�ت ضمن تش�ريح تأثير 
اقدامات امريكا در تحري�م دارو و تجهيزات پزش�كي روي بيماران 
ايراني، خواس�تار اق�دام ض�روري اين س�ا زمان بين الملل�ي براي 
پايان دادن به نقض قوانين بين المللي ا ز س�وي امريكا ش�ده است. 
 در اين نامه با اش��اره به اينكه مردم ايران، قرباني توطئه ها و تحريم هاي 

اقتصادي دولت اياالت متحده امريكا شده اند، آمده است: 
محدوديت هاي شديد اعمال شده با اقدامات تهديدي يك جانبه امريكا، 
غيرممكن س��اختن تهيه و واردات غذا، دارو و تجهيزات پزشكي را براي 
تمام مردم ايران هدف گرفته اس��ت. بنا بر ادعاي امريكا، اين تحريم هاي 
شديد ظاهراً ش��امل داروها، غذا و تجهيزات پزش��كي نمي شود در حالي 
كه عماًل توقف مراودات بانكي در سيستم هاي بين المللي بانكي و اعمال 
محدوديت هاي جديد با درخواس��ت اطالعات دقيق درباره شركت هاي 
ايراني كه طرف معامله شركت خارجي قرار مي گيرند، نمي تواند به غير از 
تالش هاي عمدي براي توقف واردات و تهيه چنين كاالهايي براي مردم 

نيازمند تلقي گردد.« 
بنا به تأكيد وي امريكا با تحريم كردن ملت ايران نه تنها مرتكب تروريسم 
اقتصادي شده بلكه عمالً باعث جنايت عليه بشريت شده است. ايجاد موانع 
جدي براي واردات دارو و تجهيزات پزش��كي بر كيفيت و فرآيند درمان 
بسياري از بيماران تأثير منفي گذاشته است. اين تحريم ها به طور خاص 
مانع از تهيه داروه��اي راديوتراپي براي بيماران مبتال به س��رطان، تهيه 
سوخت كوبالت و سيكلتورن پت اسكن و گامانايف و حتي پانسمان هاي 
مراقبتي براي درم��ان كودكان با بيماري پروانه اي)EB( ش��ده اس��ت. 
دو ش��ركت دارويي امريكايي كه داروهاي خاص ب��راي بيماران مبتال به 
ساركوئيدوزيس را توليد مي كنند، آشكارا صادرات اين داروها به ايران را 
متوقف كرده اند. تمام اين حركت ها مخالف با اهداف جهاني پوشش همگاني 
سالمت و ش��عار »هيچ كس نبايد مورد غفلت قرار گيرد« و ارائه خدمات 

سالمت براي همگان است. 
نمك��ي خطاب ب��ه مديركل س��ازمان جهاني بهداش��ت تصري��ح كرده 
است:»بيماران ايراني حتي در معرض خطرات مرگ و مير و عوارض جانبي 
ناشي از كمبود داروها و تجهيزات پزشكي هستند.«  وي از سازمان جهاني 
بهداشت به عنوان سازمان اصلي مسئول اجراي پوشش همگاني سالمت، 
خواسته اس��ت در مورد اين موضوع مهم ساكت ننش��ينند. بنا به تأكيد 
نمكي، موارد سكوت در برابر اين گونه ظلم ها باعث شرم و روسياهي جوامع 

بين المللي شده است.  


