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عليرضا سزاوار

رئيس مركز ملي كنوانسيون تنوع زيستي:

ع
ل و مرت 
روزانه  ۵۰۰هكتار جنگ 
از دست ميدهيم

هر سال حدود  94هزار هكتار از مراتع ما كم ميشود كه به عبارتي
روزانه حدود  250هكتار ميش�ود .اگ�ر اين آمار را به مس�احتي
كه روزانه از جنگلهايم�ان از دست ميرود ،اضاف�ه كنيم ،جمع ًا
هرروز حدود  500هكتار جنگل و مرت�ع از دست ميدهيم .بخش
عمده اين مس�ئله هم به واسط�ه تغيير كارب�ري و تخريب است.
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ب منصب شدند
مردم در دولت صاح 

رئيسجمهور سيد احمد عبودتيان را به عنوان «دستيار رئيسجمهور در امر مردميسازي دولت» منصوب
و همه مقامات و دستگاههاي دولتي را مكلف به همكاري با وي كرد

تنوعزيستي به همه نوع شكل حيات روي كره زمين اطالق ميشود كه اين
حيات از ريزترين سطوح مانند تكسلوليها تا تمام اكوسيستم كره خاكي
را در بر ميگيرد .گياهان در تنوع زيستي نقشي بينظير دارند .آنها هوايي را
كه تنفس ميكنيم ،تميز نگه ميدارند .افزايش دما را محدود نگه ميدارند
و از تغييرات اقليمي جلوگيري ميكنند.
تنوعزيستي ايران بيشتر از كل اروپا
تاكنون حدود  2ميليون گونه گياهي و جانوري در جهان شناسايي شده
كه از اين تعداد حدود  44هزار گونه در ايران وجود دارد .ايران  1 /1درصد
از مساحت كره زمين را دارد اما  2 /2درصد از تنوعزيستي شناختهشده در
جهان را در خود جاي دادهاست .به عنوان مثال حدود  5درصد از پرندگان
شناخته ش��ده در جهان و  4درصد ماهيها در محيطزيست ايران وجود
دارند .تنو ع زيستي ايران در برخي مناطق از كل اروپا بيشتر است.
در معرض خطر قرارگرفتن گونههاي مختلف گياهي  -جانوري به معضلي
براي همه جهان تبديل ش��دهاست .در ايران  32درصد از پس��تانداران،
36درصد از دوزيس��تان 14 ،درصد خزندگ��ان و  11درصد پرندگان در
ت قرمز سازمان ملل قرار دارند .جالب اينكه وضعيت ايران در تنوع
فهرس 
ژني هم بينظير است .تنوع ژنتيكي مهمترين دليل بقاي هر اكوسيستم
است كه تأثير زيادي در كشاورزي ،تأمين امنيت غذايي و داروسازي دارد.
آنطور كه تارنماي مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي (وابسته به وزارت
جهاد كشاورزي) عنوان كرده ،ايران مهد تنوع زيستي بسياري از گونههاي
گياهي است و گياهان با ارزشي همچون گندم ،نخود ،عدس ،پسته ،انار،
انجير ،بادام ،گالبي نخستين بار از ايران به جهان معرفي شدهاند.
روزانه  90هكتار جنگل كاري داريم
در رابطه با اهميت تنوع زيستي ،روز گذشته رئيس مركز ملي كنوانسيون
تنوع زيستي در رابطه با وضعيت ايران از نظر تنوع اكوسيستمي به تسنيم
گفت :در كشور ما از  11اكوسيستمي كه در دنيا وجود دارد  9اكوسيستم
ديده ميشود و از اين نظر تنوع زيادي در كشور داريم .حدود  12درصد و
 19ميليون هكتار از اين اكوسيستمها تحت حفاظت سازمان محيطزيست
هس��تند كه اين حفاظت در  309منطقه دنبال ميشود .اين آمار در دنيا
حدود  15درصد است كه نشان ميدهد ما در اين مورد كمي از استاندارد
جهاني پايينتر هس��تيم و نياز داريم تا سطح مناطق حفاظتشده را در
كشور افزايش دهيم.
اسكندر زند در رابطه با وضعيت جنگلها در كشور تصريح كرد :در كشور ما
حدود  12ميليون هكتار جنگل طبيعي وجود دارد كه اين مقدار  20سال
پيش  13/5ميليون هكتار بود .اين مورد نشان ميدهد جنگلهاي ما نياز
به مراقبت بيشتري دارند .متأسفانه روزانه  270هكتار از جنگلهايمان را
از دست ميدهيم ،البته روزانه  90هكتار جنگل كشت ميكنيم ،اما با اين
وجود هم روزي  180هكتار از جنگلهاي ما كم ميشود.
زند با بيان اينكه اوضاع مراتع نيز در كشور چندان مناسب نيست ،گفت:
ساالنه حدود 94هزار هكتار از مراتع ما كم ميشود كه اين آمار روزانه حدود
 250هكتار است .اگر اين آمار را به مساحتي كه روزانه از جنگلهايمان از
دست ميرود ،اضافه كنيم ،هر روز حدود 500هكتار از جنگلها و مراتعمان
را از دست ميدهيم كه بيشتر آن به واسطه تغيير كاربري و تخريب است.
نژاد اصلي گاو گلپايگاني ديگر پيدا نميشود
رئيس مركز ملي كنوانسيون تنوع زيستي ادامه داد :سازمان ملل دههاي
را كه در آن هس��تيم به عنوان دهه احياي اكوسيستمهاي تخريب شده
نامگذاري كردهاست .ما اميدواريم در راستاي اين ش��عار در اين  10سال
وضعيت مناطق حفاظتشده و جنگلها و مراتع خود را ارتقا دهيم و آن را
ي گفت35 :
بهبود ببخشيم .وي در رابطه با شرايط ايران از نظر تنوع زيست 
منطقه داغ تنوع زيستي در دنيا وجود دارد كه اين  35منطقه نيمي از تنوع
زيستي دنيا را در خود جاي داده است .بخشي از اين مناطق در كشور ما قرار
دارد و ما از نظر تنوع گونه از كشورهاي سرآمد در جهان هستيم.
رئيس مركز ملي كنوانسيون تنوع زيستي ادامه داد :وضعيت تنوع زيستي
در جهان خوب نيست و حدود  25درصد از گونههاي گياهي و جانوري و
10درصد از گونههاي مختلف حشرات در معرض تهديد هستند .در حال
حاضر يك ميليون گونه گياهي در معرض انقراض هستند كه اين موضوع
بيانگر خطري است كه تنوع زيس��تي را تهديد ميكند .وي افزود :تنوع
ژني ما نيز در معرض خطر قرار گرفتهاست .به عنوان مثال نژاد اصلي گاو
گلپايگاني كه شير آن دو برابر ساير نژادهاي گاوها چربي داشت ديگر پيدا
نميشود .ما در كشور بانكهاي ژني خوبي داريم ،اما نياز است از اين بانكها
نسخه دومي نيز تهيه شود.
باغ ملي گياهشناسي در قرق برجسازها
رئيس مركز ملي كنوانسيون تنوع زيستي با اشاره به تهديد برجسازيها
براي باغ ملي گياهشناسي گفت :باغهاي گياهشناسي نقش مهمي در حفظ
تنوع ژني گياهان دارند ،اما متأسفانه باغ ملي گياهش��ناسي در تهران كه
مهمترين اين باغهاست توسط برجسازيها تهديد ميشود .گفتني است
سال  1992در چنين روزي ( 23ماه مي) كشورها براي حفظ تنو ع زيستي
دور هم جمع شدند و كنوانسيون تنوع زيستي را تشكيل دادند .ايران هم كه
داراي تنوع زيستي باالست ،حين مذاكرات اين كنوانسيون و پس از تصويب
آن بسيار فعال بود و با تصويب مجلس به عضويت اين كنوانسيون درآمد تا
حفاظت از تنوع زيستي را دنبال كند .شهريور ماه برنامه جامع كنوانسيون
تنوع زيس��تي در سازمان ملل ارائه ميش��ود .قرار است تا  10سال آينده
20درصد اكوسيستمهاي از دست رفته احيا شده ،سطح مناطق حفاظت
شده از  15درصد به  30درصد برسد ،توليد زباله پالستيكي تا  50درصد
كم شود و مصرف آفتكش هم تا  30درصد كاهش پيدا كند.

مديرعاملسازمان
سالمت
بيم�ه سالم�ت
اي�ران ،جزئي�ات خدمات اي�ن سازم�ان به
زو جه�اي ناب�ارور را تش�ريح ك�رد.

وزير بهداشت از تشكيل قرارگاه جواني جمعيت در همه وزارتخانهها
خبر داد.
رئيس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت :ثبتنام دانشآموزان
همه پايهها از هفته اول خرداد در مدارس آغاز ميشود و تا پايان مرداد
ادامه دارد.
سرپرست مرك��ز روابط عموم��ي و اطالعرساني وزارت بهداش��ت
گفت :در خصوص آبله ميموني ،خوش��بختانه تا كنون مورد مشكوك
و خاصي نداشتهايم و ش��بكه بهداشتي كش��ور هر مورد مشكوكي را
بررسي ميكند.
رئيس سازمان محيطزيس��ت قرارگيري مرجع تنوع زيس��تي در
سازمان جهاد كش��اورزي را خالف اهداف آن دانس��ته و ابراز داشت:
اميدواريم توله سوم يوزپلنگ تازه متولد شده حفظ شود.
متخصص دندانپزش��كي كودكان گفت :اگر هر دندان شيري زودتر
از موعد خارج ش��ود ،طول قوس فكي به علت جابهجايي دندانها كم
خواهد شد و دندان جانشين زيرين كه قرار است چند سال بعد رويش
پيدا كند ،احتماالً جاي مناسبي نخواهد داشت.
بر اساس دادههاي فهرس��ت قرمز اتحادي��ه بينالمللي حفاظت از
طبيعت ( )IUCNاز گونههاي در معرض تهديد ،بيش از  10هزار گونه
از مهرهداران در معرض تهديد انقراض هستند.

محمد مه��دي ناصح��ي ،مدير عام��ل سازمان
بيمه سالم��ت ايران گف��ت :در راست��اي بند 1
سياستهاي جمعيت��ي ابالغي از س��وي مقام
معظم رهبري و ارتق��ای بالندگي و جوانسازي
جمعي��ت و به دنب��ال تصويب هيئ��ت وزيران،
خدمات ناباروري از تاريخ اول آذر سال  1400در
تعهد سازمانهاي بيمهگر قرار گرفت.
مدير عامل سازمان بيمه سالم��ت ايران افزود:
زوجين ميتوانند از خدم��ات سه دوره ناباروري
در طول يكسال شامل  IVF، ICSI، IUIو FET
با پوشش بيمهاي 90درصد تعرفه بخش دولتي
در مراكز ناب��اروري دولت��ي و  90درصد تعرفه
بخش عمومي غيردولتي در بخشهاي عمومي
غيردولتي ،خيريه ،موقوفه و خصوصي بهرهمند
شوند .در همين راستا زوجه ميتواند تا سن 49
سال تمام و زوج تا زماني كه قدرت باروري دارد،
اين خدمات را دريافت كند.
وي تصريح كرد :براي جبران خسارت افرادي كه
بابت خدمات ناباروري به مراكز غير طرف قرارداد
مراجعه نمودند ،هزينه در قالب پرونده خسارت
متفرقه پرداخت ميشود .همچنين جهت رفاه
بيشتر و دسترسي آسانتر و عدالت در سالمت،

«مردمي ب�ودن و از مردم ش�نيدن و در ميان
مردم بودن» از شعارهاي دولت سيزدهم است
كه در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري از
سوي رهب�ر انقالب مورد تأيي�د و تأكيد قرار
گرفت .رهبر معظم انقالب كه خودش�ان هم
هميشه بر مسئله مردمي بودن تأكيد داشته و
دارند ،در اين مراسم از سيد ابراهيم رئيسي،
رئيسجمه�ور دولت سيزده�م خواستند تا
ش�عار «دولت مردم�ي» را در واقعيت محقق
كنند و به معناي واقعي كلمه با مردم ،در كنار
مردم ،در ميان مردم باشند .حاال رئيسجمهور
در حكمي سيد احم�د عبودتيان را به عنوان
«دستيار رئيسجمه�ور در امر مردميسازي
دولت» منصوب و همه مقامات و دستگاههاي
دولتي را در راستاي تحقق انتظارات پيوست
اين حكم ،مكلف به همكاري با او كرد .دستيار
رئيسجمه�ور در ام�ر مردميس�ازي دولت
مكلف شده شبكه «همياران مردمي دولت» را
تشكيل دهد و «تحول مردمپايه و عدالتمحور
با تأكيد بر ظرفيت جوانان» و «ارتقاي اعتماد
و اميد مردم ب�ه دولت» را ايجاد كن�د ،اما آيا
مردميسازي نياز ب�ه ساختار جديدي دارد؟
رمز موفقيت ام�ام (ره) و دولتهايي همچون
دولت شهيد رجايي در مردميسازي چه بود؟

پايه و اس��اس نظام جمهوري اسالم��ي ايران بر
مبناي «مردمي بودن» گذاش��ته شد .حكومتي
كه امامخميني(ره) پايهگذار آن بود با مشاركت
مردم شكل گرفت و تمام اركان حكومتي هم بر
پايه مردمساالري ديني گذاشته شد .مشاركت
مردم در انقالب فقط يك آرم��ان نظري نبود و
تحقق عيني داشت.
دليل ماندگاري انقالب هم با وجود بحرانهايي
همچون هشت سال جنگ تحميلي ،مردمي بودن
و بدن ه اجتماعي آن است .قانون اساسي كشورمان
هم بر مبناي مردمساالري ديني تدوين شدهاست.
اصول قان��ون اساسي جمه��وري اسالمي ايران
بهگونهاي است كه چارچوب مش��اركت مردم و
پاسخگويي به نيازهاي مشروع آنها را در شيوههاي
مختلف عملي ميكند .قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران حاكميت ملي را مبنا قرار داده و اين
حاكميت ملي و مردمساالري را از طريق انتخابات،
رفراندوم ،همهپرسي و راهكارهايي از اين دست
محقق ميكن��د و همه اينها بهگون��هاي تنظيم
شدهاست كه بين حاكميت ديني و مردمساالري
ديني ،يك تلفيق بهوجود بيايد.
همچنين طبق سياستهاي اص��ل  44اقتصاد
بايد ب��ه مردم واگ��ذار و مردمي ش��ود .در ادامه
مس��ير تحقق نظام اسالمي هم بدون پذيرش و
همراهي مردم امكانپذير نيس��ت .به تعبير رهبر
انقالب ،نظام جمهوري اسالمي ايران چيزي جز
ملت ايران نيست ،اما مؤلفهها و الزامات مردمي
بودن چيست و آيا امام (ره) يا شهيد رجايي كه
توانستند نمايش تمام عياري از حكومت مردمي
را به تصوير بكشند براي اين مردميسازي ساز و
كار خاصي تعريف كردهبودند يا اين مردمي بودن
در رفتار آنها بود و از مردم بودن ،با مردم بودن و
براي مردم كار كردن موجب شد تا مردمي بودن
در آن دوران محقق شود؟
رمز مردمي بودن انقالب اسالمي
امام خميني(ره) براي ملت و مردم ارزش فراواني
قائل بودند و همواره به نقش مردم در امور تأكيد
داش��تند .طبق سيره امام در اسالم حكومت به

حسین سروقامت

گزارش یک

زهرا چيذري
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حرفهها پيوندي اس�توار با مس�ئوليتهاي اجتماع�ي دارند؛
بنابراین اگ�ر باغدار هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد،
شايسته است:
بين زندگي ش�غلي و خانوادگي ت�وازن برقرار كنی�د ،در انجام
كارهاي گروهي مشاركتپذير باشيد.
به انتظ�ارات مش�تريان اهميت دهی�د ،با خالقي�ت و نوآوري
اعتمادسازي كنيد.
براي جلوگيري از ورود بيماريها و آفات قرنطينهاي با واحدهاي
ذيربط همكاري كنيد.
براي دستيابي به الگوي مناسب كشت ،متناسب با ظرفيتهاي
توليد و ش�رايط اقليمي و افزايش به�رهوري باغات ميوه تالش
كنيد.
صداقت پيشه كنید ،از اقدامات غيراخالقي خودداري كنيد. . .
مث ً
ال ميوههاي درشت را روي جعبه نچينيد!
جهت محروميتزدايي ،سهمي از محصول را براي نيازمندان قرار
دهيد .از اسراف بپرهيزيد .به ايمني و سالمت مشتريان اهميت
داده ،در ارائه خدمات ،شفاف عمل كنيد.
با افزايش مهارتهاي شغلي ،از هدررفت منابع طبيعي خودداري
كنيد .مراقب برگشت دوباره مواد به چرخه توليد باشيد.

ابراهيم مشيريان

نان به دقيقه خوري
بالي محيطزيست!

معناي ارباب رعيت��ي وجود ندارد .مس��ئوليت
سياسي و حكومتي در نظام اسالمي خدمتگزاري
است و مسئوالن در واقع خدمتگزار هستند .امام
خميني(ره) در اندرزهاي خود به مسئوالن و در
رعايت مردمي بودن آنه��ا همواره آنها را از طمع
كاخنشيني برحذر میداشتند و توصيه به زندگي
به سبك كوخنشينان ميكردند.«كوشش كنيد
كه پايگاه ملي براي خودت��ان درست كنيد .اين
به اين معنی است كه گمان نكنيد شما صاحب
مقام هستيد ،منصب هستيد بايد به مردم فشار
بياوريد .هر چه صاحب منصب ارش��د باشد بايد
بيشتر خدمتگزار باشد».
بعد از رحلت امام و با پايان جنگ و در دولتهاي
سازندگي و اصالحات اما دول��ت از مردم فاصله
گرفت .شاخص اين فاصلهگيري رفتار مسئوالن و
تفاوت سطح زندگيشان با متوسط سطح زندگي
مردم جامعه بود .بر همين اساس هم دولت نهم و
دهم وقتي با شعار سادهزيستي و زنده كردن ياد
دولت شهيد رجايي به ميان مردم آمد ،توانست
اقبال عمومي جامعه را به دست بياورد .بگذريم
از اينكه دولت دهم دستخوش چالشهايي شده
و از مردمي بودن م��ورد تأييد در سي��ره امام و
رهبري فاصله گرفت .رفتار مس��ئوالن در دولت
تدبير و اميد هم با مؤلفههاي اوليه مردمي بودن
كه همان به ميان مردم رفتن ،با مردم حرف زدن
و در كنار مردم بودن به طور عملي كنار گذاشته
ش��د .دولت سيزدهم اما دوباره با شعار مردمي
بودن روي كار آمد.
مؤلفههاي مردميبودن در كالم رهبري
رهبر معظم انقالب در مراسم تنفيذ حكم رياست
جمهوري ب��ه سيد ابراهيم رئيس��ي ،با تأكيد بر
اهميت مردمي ب��ودن فرمودند«:يك توصيه به
رئيسجمهور محترم اين است كه در شعارهاي
ايشان مسئله مردمي بودن و از مردم شنيدن و در
ميان مردم بودن تكرار شدهاست ،اين را از دست
ندهند؛ اين چيز بس��يار مهمي اس��ت« .دولت
مردمي» را كه شعار ايشان بود ،در واقعيت محقق

كنند و به معناي واقعي كلمه ب��ا مردم ،در كنار
مردم ،در ميان مردم باش��ند ».در سيره رهبري
مردم يعني هم ه مردم؛ بدون امتيازهاي طبقاتي
و گروهي .در كالم رهبر انقالب ميتوان دريافت
مؤلفههاي اين مردمي بودن در درجه نخس��ت
رفتن به ميان م��ردم و گفتوگ��وي صادقانه با
آنهاست .بيان صادقانه مشكالت به مردم و بيان
انتظارات از آنها و در ميان گذاشتن راهحلها از
مزاياي اي��ن گفتوگوي صادقانه اس��ت .از نگاه
رهبري جنبهديگر مردميبودن مبارزه با فساد
است .ایشان ميفرمايند«:اگر ما به معناي واقعي
كلمه ميخواهي��م در كنار مردم باش��يم ،بايد
بيامان با فساد و مفسد مبارزه كنيم».
طبق تأكيد مقام معظ��م رهبري «مردمي بودن
به ادعاكردن نيس��ت .با مردم ،ب��ا زندگي مردم
كنار بياييم ،مثل مردم زندگي كنيم ،با طبقات
مختلف مردم انس بگيريم .اين ،معناي مردمي
بودن است».
كاروي�ژه دستي�ار رئيسجمه�ور براي
مردميسازي دولت
حاال دولت سيزدهم كه با ش��عار مردميسازي
روي كار آم��ده و در مدت زمان سپري ش��دن
تالش كرده تا ميان مردم بيايد و با آنها گفتوگو
كند ،دستي��اري در امر مردميس��ازي دولت
منصوب كردهاست .بر اين اساس رئيسجمهور
كه از آغاز دولت تالش كرده ت��ا در ميان مردم
باشد و صحبتهاي آنان را بشنود ،روز گذشته
در حكمي «سيد احمد عبودتيان» را به عنوان
«دستي��ار رئيسجمهور در ام��ر مردميسازي
دولت» منص��وب و فرمانداران سراسر كش��ور
را موظف به معرفي و انتص��اب دستيار مردمي
كرد .ايجاد «تحول مردمپاي��ه و عدالتمحور با
تأكيد بر ظرفيت جوان��ان» و «ارتقاي اعتماد و
اميد مردم به دول��ت» از طريق «افزايش نقش
و مشاركت مردم در اداره امور كشور»« ،توسعه
كارآمدي دولت در حل مسائل كشور به پشتوانه
مردم»« ،ش��تابدهي ب��ه تحق��ق حكمراني

مردمي» و «غلب��ه بر سازوكاره��اي ناكارآمد،
پرهزين��ه و زمانبر بوروكراتيك» در پيش��برد
اهداف «دولت مردم��ي» در چارچوب قوانين
و مقررات كش��ور از جمله مأموريتهايي است
كه رئيسجمه��ور براي دستيار خ��ود در امور
مردميسازي برش��مردهاست .همچنين ايجاد
ش��بكه «همي��اران مردمي دول��ت» بهمنظور
كمك ب��ه تحقق انتظ��ارات مذك��ور در سطح
شهرستانها ،فرمانداران سراسر كشور را موظف
به معرفي و انتصاب دستي��ار مردمي مأموريت
ديگري است كه رئيس��ي براي دستيار خود در
امر مردميسازي در نظر گرفتهاست.
به عمل كار برآيد
به نظر ميرسد مردميسازي بيش��تر از اينكه با
ابالغ و بخشنامه باشد ،به باور و عملكرد مديران
بستگي دارد .اسير شدن به بخشنامه و تعيين ساز
و كارهاي خاص ب��راي مردميسازي ميتواند به
نقض غرض اين مهم منجر ش��ود .چيزي شبيه
تجربه خصوصيسازي كه حاال خود رئيسجمهور
هم در صف منتقدان آن قرار گرفتهاست.
نخس��تينقدم براي مردميسازي ،باور مديران
ارش��د و مياني دولت به مردميسازي است .اگر
بنا باشد مردميسازي به معناي رها كردن امور و
ترك نظارتها باشد ،بيشتر از آنكه فايده برساند
مضر خواهد بود.
مردميسازي نياز به حمايتهاي قانوني بلندمدت
(غير از بودجه ،مث ً
ال در قوانين پنجساله توسعه)
دارد وگرنه با ساليق مختلف دولتها ،دچار افتان
و خيزان شده و به ثمر نميرسد.
دولت مردمي شهيد رجايي يا انقالب مردمي امام
خميني با سا ز و كار و شبكهسازي و ايجاد ساختار
و معرفي دستيار به ثمر نرسيد .رمز و راز مردمي
بودن انقالب اسالمي ايران و دولت شهيد رجايي
اين بود كه مردم آنها را در كنار خود ميديدند و
به عينه شاهد بودند ،رئيسجمهور و مديرانشان
درست همانن��د آنها زندگ��ي ميكنند و همین
مسیر باید در دولت سیزدهم دنبال شود.

دارو ،پاراكلينيك و همه خدمات ناباروري تا  90درصد
تحت پوشش بيمه قرار گرفت
بيمهشدگان روستايي ،نظام ارجاع  1و صندوق
بيمه همگاني جهت اخذ خدمات ناباروري معاف
از رعايت سيستم ارجاع هستند.
ناصحي با تأكيد براينكه پرداخت هزينههاي دارو،
پاراكلينيك و تجهيزات پزشكي مرتبط با خدمات
ناباروري به صورت  90درصد تحت پوشش بيمه
قرار دارد ،ادام��ه داد :فرآيند دسترسي خدمات
ناباروري و داروهاي تخصصي آن براي زوجهاي
نابارور در نقاط مختلف كشور تسهيل شدهاست.
مدير عامل سازمان بيمه سالم��ت ايران اظهار

داش��ت :طبق بررسيه��اي انجام ش��ده از اول
آذر ماه تاكنون ،تعداد 3ه��زارو 420بيمار براي
دريافت خدمت دارو و تعداد  1173بيمار جهت
درياف��ت روشه��اي تخصصي كم��ك باروري
نشاندار شدهاند ،همچنين  258پزشك در 196
مركز ناباروري ارائه خدمت ک��رده و بر بيماران
نشان ناباروري زده شدهاست.
وي با اشاره به مهمترين تغييرات دستورالعمل
خريد راهبردي ناب��اروري در سال  1401گفت:
ايجاد دسترس��ي به مراكز ناباروري و پزش��كان

ارائهدهنده خدمت ،جهت نشاندار كردن بيمار
و تبادل الكترونيكي اسناد ناباروري و افزايش سن
زوجه نابارور براي دريافت خدمت از  45سال به
 49سال نمونهاي از اين تغييرات است.
ناصحي با اشاره به اينكه تعرفه خدمات كمك
باروري از حالت گلوبال خارجشده و به صورت
پرداخت تعرفه به مراكز درماني بر اساس كدهاي
كتاب ارزش نسبي تغيير كردهاست و پروندههاي
مراكز درماني در قالب پرونده بس��تري موقت
تنظيم خواهد ش��د ،تأكيد كرد :ليست داروها،
تجهيزات ،پاراكلينيك مرتبط با خدمات كمك
باروري كه با پوشش 90درصد در تعهد بيمه قرار
گرفت .همچنين اف��رادي كه دچار سقط مكرر
شده و داراي فرزند نشده نيز در شمول استفاده
از اين دستورالعمل قرار گرفت��ه و ميتوانند از
خدمات كمك باروري استفاده كنند.
مدير عامل سازمان بيمه سالم��ت ايران گفت:
جنبههاي درماني خدمات ش��خص ثالث يعني
رحم اج��ارهاي و جني��ن اهداي��ي در تعهد قرار
دارد ،ولي پرداخت اجاره يا خريد جنين به عهده
زوجين نابارور بوده و در تعهد بيمه نيست.
وي تأكيد كرد :سازمان بيمه سالمت ايران مكلف
است نسبت به پوش��ش بيمهاي تمامی مادران
باردار فاقد پوشش بيمه تا پايان دوران شيردهي
و فرزندان آنها تا پن��ج سالگي بدون آزمون وسع
اقدام كند.

بالي محيطزيست ،فهم پايين و درك ناقصي است كه برخي مديران
داشتهاند! اظهارنظر عجيب عيسي كالنتري پيرامون پتروشيمي ميانكاله
و كنار هم چيدن چند عدد و رقم براي توجيه احداث پتروش��يمي در
حالي رخ دادهاست كه او بيش از دو دهه باالترين مدير محيطزيستي و
كشاورزي در ايران بودهاست! پيشرفت متوازن و پايدار در ايران قرباني
همين طرز نگاهي است كه همه چيز را جزئي و محدود ميبيند .بدتر
آنكه براي موجه جلوه دادن اين نگاه بخش��ي ،رطب و يابس هم بافته
ميشود و به ظاهر استدالل هم ميكنند .محيطزيست ميراث مشترك
بشريت است؛ نسلهاي آينده ايراني ،اگر نه در دادگاه ،الاقل در محكمه
تاريخ و وجدان از اين مديراني كه به جان محيطزيست ايران افتادهاند،
يقهگيري خواهند كرد.
ايده ساخت پتروش��يمي در مازن��دران ب��ه دوره رئيسجمهور سابق
بر ميگردد .بنا ب��ه اعتراف عيس��ي كالنتري ،رئي��س سابق سازمان
محيطزيست ،جمعي از متوليان دولت سابق دست به دست هم داده تا
پتروشيمي ميانكاله مجوز بگيرد!
كالنتري درباره واگذاري غيرقانوني زمينهاي حاصلخيز و درجه يك
ميانكاله به مالك پروژه هم توضيحي ندارد و ميگويد كه مديران وقت
سازمان منابع طبيعي بايد جواب بدهند.
درباره ايراداتي ك��ه به اقتصاديب��ودن پتروش��يمي ميانكاله مطرح
ميش��ود هم پاي مجوز وزارت نف��ت دولت سابق را وسط ميكش��د.
درباره نگرانيهاي محيطزيستي براي تاالب ميانكاله و گرفتار شدن به
سرنوشت هورالعظيم هم خود را مبرا كرده و نشاني كساني را ميدهد
كه به زور به محيطزيست تجاوز ميكنند.
كالنتري با اين استدالل كه پ��روژه ميانكاله برخالف اسمش در تاالب
ميانكاله نيست و حدود پنج كيلومتر با تاالب فاصله دارد ،مجوز دادن
سازمان تحت امرش را توجيه كردهاست.
اگر پتروش��يمي ميانكاله راهاندازي ميشد ساالنه  ۳۰۰هزار تن نمك
را به درياچه بسته خزر سرازير ميكرد .كالنتري معتقد است سازمان
محيطزيست مسئول  ۱۹ميليون هكتار منطقه حفاظتشدهاست و
هيچ پروژهاي نبايد در مناطق حفاظتشده اجرا شود .درباره منابع آبي
هم وزارت نيرو مجوزهاي الزم را ميدهد .بنابراين استقرار پتروشيمي
ميانكاله كنار درياي مازندران از نظر قانون مشكلي نداشتهاست.
همين استدالل اكنون مناطق كويري كش��ور را گرفتار صنايعي كرده
كه تمامي سفرههاي آب زيرزميني مناطق مركزي كشور را به معرض
نابودي كشاندهاست.
به گفته كالنتري ،مالكان پتروش��يمي ميانكاله مج��وز وزارت نفت را
داشتند و محيطزيست نميتوانست جلوي اين كار را بگيرد! چون قرار
نيست توسعه كشور متوقف ش��ود .از نظر رئيس سابق محيطزيست،
شماليها كه نميتوانند هميشه نقش خدماتي را براي مسافران شمال
بازي كنند ،بايد صنايع و كارخانجات بزرگ داشتهباشند.گويا ايشان
سازمان محيطزيست را به كلي ناديده گرفته و از توسعهيافتگي فقط
كارخانه ساختن در ذهنش حك شدهاست.
جالب اينكه ش��مال ايران با كمبود گاز مواجه است و بازار محصوالت
پتروشيمي اطراف خزر هم از سوي روسيه و آذربايجان قرق شدهاست.
كالنتري و همفكرانش در دولت سابق بدون هيچ فكر درستي فقط اصرار
به نابودي محيطزيست ميانكاله داشتند.

طرح كنترل بدحجابي
در ادارات دولتي آغاز شد

عرصه اول طرح جامع كنترل بدحجابي با ابالغ شاخصهاي حجاب به
 120دستگاه دولتي و حاكميتي وارد فاز اجرايي و عملياتي شدهاست.

سيد محمد صالح هاشمي گلپايگاني ،دبير ستاد امر به معروف و نهي از
منكر كشور در همايش ملي دبيران ستادهاي استاني امر به معروف و
نهي از منكر كشو ر گفت :ستاد امر به معروف و نهي از منكر طرح جامعي
براي كنترل بدحجاب��ي در  11عرصه و با رويك��رد اجرايي و فرهنگي
تدوين كردهاست كه عرصه اول آن با ابالغ شاخصهاي حجاب به 120
دستگاه دولتي و حاكميتي وارد فاز اجرايي و عملياتي شدهاست.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور در اين همايش از دبيران
ستادهاي استاني خواست ب��ا راهاندازي دو قرارگ��اه  21تير و قرارگاه
مردمي جهاد تبيين مقدم��ات الزم جهت اجراي ط��رح اين ستاد در
موضوع عفاف و حجاب را در كش��ور آماده كنند .هاش��مي گلپايگاني
اش��اره كرد :قرارگاه  21تير با هدف اصالح وضعيت پوشش كارمندان
دستگاههاي دولتي و حاكميتي تا روز عفاف و حجاب (  21تير ) تشكيل
شد ه و الزم است دبيران ستادهاي استاني با همكاري مديران دستگاهها
و پيگيري و نظارت محسوس و نامحسوس تا تاريخ تعيين شده اين عرصه
را به عنوان مرحه اول طرح حجاب ستاد به نتيجه برسانند .وي گفت:
قرارگاه دوم اين ستاد با عنوان قرارگاه مردمي جهاد تبيين با سه هدف
تشكيل ش��ده است و اين اهداف عبارتند از اطالعرساني و تبيين طرح
جامع حجاب ستاد امر به معروف براي همه دغدغهمندان عفاف و حجاب
در جامعه ،جهتدهي وجريانسازي مطالبهگري عفاف و حجاب در ميان
قشر مذهبي جامعه و ايجاد بستر مشاركت مردمي در اجراي طرح جامع
حجاب ستاد است .گفتني است در پايان اي��ن همايش از استانهاي
برگزيده ستاد امر به معروف و نهي از منكر در آذربايجان شرقي ،فارس،
سمنان ،كردستان و خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.

