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استاندار خوزستان به جای حل 
مشکالت مردم، تهران گردی می کند!

در شــرایطی که ایــن روزها از یک ســو مردم 
خوزستان با مشکالت عدیده ای دست وپنجه نرم 
می کنند و از سوی دیگر برخی مسئوالن و گروه های 
جهادی برای کمک به مردم اهواز، به سمت جنوب 
کشور رفته اند، استاندار خوزستان در تهران برای 
حضور در برنامه زنده تلویزیونی، مقابل دوربین ها 

قرار گرفت.
    

۸ کشته بر اثر وقوع سیل در 
استان های جنوبی کشور

ســخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشــور 
از افزایش جان باختگان 
حادثه سیل در استان های 
جنوبــی کشــور طی 

روزهای گذشــته خبر داد. به گــزارش ایلنا، علی 
بختیاری گفت: در بوشــهر یک نفر براثر تخریب 
منزل جان خود را از دســت داد. ۵ نفر نیز در استان 
هرمزگان علیرغم هشدارهای قبلی بدون توجه اقدام 
به سفرکرده و به دلیل ریزش کوه و سیالب جان خود 
را ازدست داده اند. یک زن نیز در این منطقه به دلیل 
گرفتار شدن در سیالب جان خود را از دست داد. یک 
نفر در کیاشهر نیز به دلیل گرفتار شدن در سیالب 

جان خود را از دست داد.
    

عضو شورای شهر تهران اعالم کرد
شهرداری تهران؛ رتبه نخست در 

دریافت رشوه و پارتی بازی 
عضو شــورای شهر 
تهران با بیــان اینکه در 
میان تمام دســتگاه ها، 
شــهرداری در میــزان 
دریافت رشوه و پارتی بازی 

رتبه اول را دارد، گفت: اجرای آیین نامه پیشگیری و 
مبارزه با رشوه و تشویق گزارش دهندگان ضروری 
است. به گزارش فارس، مجید فراهانی اظهار کرد: 
اقدام قاطع بدون اغماض و ســریع دســتگاه های 
نظارتی شــهرداری و ســایر نهادهای مسئول در 
رسیدگی به تخلفات امیدبخش فردای بهتر برای 

زندگی در تهران است.
    

۷۰ درصد شکایات  علیه 
دستگاه های اجرایی وارد نیست

معاون قضایی دیوان 
عدالــت اداری گفت: از 
حدود ۱۷۰ هزار شکایت 
ارســالی از دستگاه های 
اجرایی به دیوان عدالت، 

تقریباً در ۳۰ درصد موارد حکم به ورود شــکایت 
صادر می شود و در ۷۰ درصد موارد نیز شکایت علیه 
دستگاه های اجرایی وارد تشخیص داده نمی شود. به 
گزارش ایرنا، رضا فضل زرندی اعالم کرد: شکایت از 
موضوعاتی که جنبه شخصی داشته باشد در شعب 
بدوی و تجدیدنظر دیوان و شکایت از موضوعاتی 
که جنبه عمومی داشته و مربوط به آیین نامه ها و 
مصوبات دولتی باشــد در هیئت های تخصصی و 

هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
    

استانداردسازی سامانه های 
گرمایشی مدارس

یــر  ز و ن  و معــا
آموزش وپــرورش بــر 
ادامه استانداردســازی 
ســامانه های گرمایشی 
مدارس تــا جمع آوری 

کامل بخاری های نفتی و غیراستاندارد تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، مهراله رخشانی مهر با تأکید بر ادامه 
استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی 
تا برچیدن کامل بخاری های نفتی و وسایل گرمایشی 
غیراســتاندارد مدارس، از حمایت هــای دولت و 
مجلس شــورای اســالمی در توجه به این بخش 

قدردانی کرد.
او با بیــان اینکه درســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
افزایش اعتبارات ســهم عــوارض گاز در تأمین و 
استانداردسازی سامانه های گرمایشی مدارس از 
۲۰ درصد به ۵۰ درصد منجر به استانداردســازی 
وسایل گرمایشی تعداد بسیار زیادی از کالس های 
درس شد افزود: این سهم در الیحه بودجه سال آتی 
نیز ۴۰ درصد پیش بینی شده است. رخشانی مهر با 
بیان اینکه پس از گذشت چند سال سیستم های 
گرمایشی مدارس ممکن اســت دچار فرسودگی 
شوند بر اهمیت نگهداری و حفظ سامانه ها توسط 
ادارات آموزش وپــرورش مطابق با ســند تحول و 
دستورالعمل مدیریت، تعمیر و نگهداری فضاهای 

آموزشی، تربیتی و ورزشی تأکید کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

۸۳ سال از زمان اجبار به کارگیری 
نام خانوادگی بــرای اتبــاع ایرانی به 
دستور رضاشــاه می گذرد و از آن زمان 
تاکنون، اسناد هویتی ایرانیان، تحوالت 
بسیاری را پشت ســر گذاشته است و 
حال چند سالی می شــود که ایرانیان 
در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی 
با بهره گیری از آخرین فناوری های روز 

دنیا هستند.
این روزهــا کارت ملــی تبدیل به 
معضل بــزرگ مردم، دولــت و ادارات 
شده اســت. طرح کارت ملی هوشمند 
که حدود ۱۰ سال است کلید خورده با 
فراز و نشــیب های زیادی مواجه شده 
است. پروژه ای که بســیاری نسبت به 
آن ابراز امیدواری کردند و آن را قدمی 
بزرگ بــرای هوشمندســازی هویت 

ایرانیان دانستند. 
مــرداد ســال ۹۰ بود کــه محمد 
ناظمی اردکانی، رئیس ســازمان ثبت 
احوال کشــور وعده داد از ســال ۹۱ و 
طی پنج ســال، همه ایرانیان صاحب 
کارت هوشمند ملی می شوند. او همان 
زمان از پیشــرفت این طرح در استان 
قم اعالم رضایت کرده و مدعی شده بود 
کارت هوشمند ملی عالوه بر اطالعات 
هویتی افــراد، اطالعاتی نظیر امضای 
الکترونیکی افراد، پرونده نظام سالمت 
و پول خرد الکترونیکی را هم می تواند 
دربرگیرد و ظرفیت عظیمی را در کشور 

ایجاد خواهد کرد.
حاال با گذشت ۹ سال از وعده های 
او مردم زیادی همچنان در صف کارت 
ملی هســتند و بیش از ۱۴ میلیون نفر 
کارت ملی هوشمند ندارند. بیشتر از سه 

سال است که مسئولین هر بار یک بهانه 
جدید می آورند، یک روز می گویند بدنه 
کارت ها باید از کشورهای دیگر تأمین 
شود و یک روز دیگر می گویند خودمان 
امکان تولید بدنه کارت های ملی را داریم 
اما چون تقاضا زیاد است دیر به دستتان 
می رســد و روز دیگر پای تحریم ها را 

وسط می کشند.
به هرروی بر همگان مبرهن اســت 
که برای هوشــمند کردن کارت ملی 
هزینه های زیادی صرف شده و حاال انگار 
تمام این هزینه ها بی مورد بوده، چراکه 
در روزهای گذشته مرکز پژوهش های 
مجلس با انتشار تحقیقی، پروژه کارت 
ملی هوشمند را »شکســت خورده« 

ارزیابی کرد.
10میلیون نفر در انتظار کارت ملی

بررسی ها نشان می دهد که در حال 
حاضر ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد 
شرایط دریافت کارت هوشمند هستند 
که از ایــن تعداد، حــدود ۵۸ میلیون 
نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی 
ثبت نام کرده اند و برای ۴۸ میلیون نفر 
کارت صادر شده اســت. با این حساب 
بیش از ۱۰ میلیــون نفر در حال حاضر 
ثبت نام خود را انجــام داده اند و کارت 
ملی هوشمند دریافت نکرده اند. حدود 
۵ میلیون نفر نیز تاکنون برای دریافت 
کارت ملی هوشمند اقدام اولیه را انجام 
نداده اند. در حال حاضر دســتگاه های 
دولتی و سیســتم بانکی انجــام امور 
اداری را به داشتن کارت ملی هوشمند 
مشروط کرده است. این در حالی است 
که ســازمان ثبت  احوال از ســال ۹۶ 
تاکنون نتوانسته است برای متقاضیان 
کارت ملی هوشــمند صادر کند. اوایل 
خردادماه ۹۸ هم بانک مرکزی رســماً 
اعالم کرد که خدمــات بانکی با کارت 
ملی قدیمی ارائه نخواهد شــد. صرفاً 

کارت ملی جدید معتبر است. بااین حال 
نظام بانکی رسید کارت ملی هوشمند 
جدید را تاحدودی به رسمیت شناخت 
تا دســت کم افرادی که برای دریافت 
کارت جدید اقدام کرده اند، از خدمات 
بانکی محروم نشوند. اما برخالف بانک ها 
سیســتم اداری زیر بار خدمات دهی با 
رسید کارت ملی نرفت و همچنان این 

موضوع حل نشده باقی مانده است.
بااین وجود مردم در طول ۳ ســال 
گذشته تاکنون نسبت به این موضوع 
انتقاد کرده اند. حاال انتقاد ها به شبکه ها 
اجتماعی هم رسیده است. برخی عدم 
صدور کارت ملی های هوشمند باقیمانده 
را ضعف دولت عنوان کرده اند و معتقد 
بوده اند که این طرح باید منحل شــود 
و مردم همچنان با کارت ملی کاغذی 

کارشان را انجام دهند. 
مسئوالن ســازمان ثبت احوال اما 
در این رابطه می گوینــد که  قبل از این 
شرایط فعلی کارت های هوشمند ملی 
به صورت انبوه وارد می شد و هم اکنون 
با مشکل تولید انبوه در چاپخانه دولتی 
مواجه هستیم. آن ها می گویند که کارت 
ملی هایی که هم اکنون در کشور تولید 
می شود مشابه خارجی است و چاپخانه 
دولتی قول مســاعد داده که تولید این 
کارت ها را به مقدار انبوه برســاند، ولی 
تاکنون به این قول خــود عمل  نکرده 

است.
سخنگوی این ســازمان در آخرین 
توضیــح خــود در مورد سرنوشــت 
کارت های ملی هوشــمند، گفته بود 
که با توجه به پیگیری های انجام شده 
برای تحویل ســریع تر کارت های ملی 
هوشمند و ورود جدی رئیس جمهور و 
وزیر کشور به این مسئله، امیدواریم روند 
تحویل کارت ها تسریع یابد و از تحویل 
کارت ملی به متقاضیان با روند فعلی و 

هفته ای ۳۰۰ هــزار کارت فراتر برویم 
و عقب ماندگی این حوزه جبران شود 
اما با گذشت ۳ ماه از این وعده، همچنان 
کارت های ملی به دســت متقاضیان 

نرسیده است. 
هدررفت هزینه بدون تأمین 

زیرساخت
مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
امــا در گزارش خــود بیان کــرده که 
پروژه صــدور کارت هوشــمند ملی 
چندمنظوره به اهداف تعریف شــده 
در قوانین و آیین نامه ها دســت نیافته 
و صرفاً کارکردی تک منظــوره دارد و 
برای شناسایی می توان از آن استفاده 
کرد. مرکز پژوهش ها صدور کارت ملی 
هوشمند را مطابق قانون برنامه پنج ساله 
توسعه ندانسته و نوشــته: مسئوالن 
سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد 
چنین وضعیتی را به مســائل تحریم، 
جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه 
درآمدهــا در محل هــای دیگر عنوان 
کرده اند. این مرکز همچنین از بار مالی 
اجرای این طرح در آینده سخن گفته 
و نوشته است: مســئله مهم تری که در 
آینده، کشــور با آن روبه رو خواهد شد 
نحوه به کارگیری کارت هوشــمند و 

نیاز به تولید یــا واردات تعداد کثیری 
کارت خوان است که خود با هزینه ای که 
امروز حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار 
مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

این در حالی اســت کــه فعاًل هیچ 
زیرساختی برای استفاده از کارت ملی 
هوشمند به نسبت امکاناتی که می تواند 
داشته باشــد وجود ندارد. اینکه دولت 
در این شــرایط ارزی سخت یک کارت 
کاغذی را به کارتی دارای تراشــه ای با 
ظرفیت حافظه ۸۴ کیلوبایت مجهز کند 
که هیچ استفاده ای تاکنون برای آن شرح 
داده نشده، جای ســؤال دارد. در حال 
حاضر سامانه و سیستم های خدمات 
دهنده به این کارت وجود ندارد و آن طور 
که پیداست تا ســال ها قرار است از این 
کارت هم به عنوان یک کارت معمولی 
و صرفاً برای مشاهده چشمی استفاده 
شود. دستگاه های مختلف وظایف خود 
را در ارتباط باکارت ملی هوشمند اجرایی 
نکرده اند و بسیاری از مسئوالن می گویند 
در اصل کارت ملی هوشمند قطعه ای 
از یک پــازل بزرگ اســت و به تنهایی 
نمی تواند مزیتی برای شهروندان باشد. 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
وظیفه ایجاد بستر استفاده از کارت ملی 
هوشمند را داشت اما آن طور که پیداست 
هیچ اقدام عملی در این رابطه انجام  نشده 
است و استفاده از کارت قرار بود با تراشه 
آن باشد اما زیرساخت بهره برداری از این 

اطالعات موجود نیست. 
170 میلیارد برای موتورهای 

جستجوی فارسی  
طرح هــای ناموفق، نیمــه کاره و 
شکست خورده در ایران نه جدید است 
و نه تمام شــدنی. حتماً از پروژه »یوز« 
و موتورهای جســت وجوی فارســی 
شــنیده اید. یوز هم نامی اســت که به 
فهرســت نام موتورهای جست وجوی 
ملی اضافه و گفته شده که اولین موتور 
جســت وجوی رسمی کشــور است. 
اگرچــه در این زمینه »پارســی جو« 
و »گرگر« ســابقه قدیمی تری دارند. 
برخی می گوینــد هــدف از طراحی 
جســت وجوگرهای داخلی رقابت با 
سایتی مثل گوگل که بر اساس گزارش 
الکسا پربیننده ترین ســایت در ایران 
است، نبوده بلکه این موتورها به موازات 
گسترش شــبکه ملی اطالعات که از 
مهم ترین طرح هــای وزارت ارتباطات 

است، موردحمایت قرار می گیرند.
اما تا آنجا که به نظر می آید این موتور 
جستجوگر هم با هزینه های میلیاردی 
چندان موردتوجه قرار نگرفته اســت 
و بســیاری از آن به عنــوان یک پروژه 
شکست خورده و ناموفق یاد می کنند. 
از سوی دیگر سؤالی که ایجاد می شود 
این است که دولت برای این موتورهای 
جســتجو چقدر هزینه کرده اســت؟ 
براساس اعالم رســانه ها در خردادماه 

ســال ۹۴ اعتبــار راه انــدازی موتور 
جســت وجوی یوز و پارسی جو معادل 
۱۷۰ میلیارد تومان بوده که البته قرار 
شــده این بودجه طی چند سال صرف 

توسعه این جویشگرها شود.
به نظر می رسد این طرح هم چندان 
موفقیت آمیز نبوده چراکه با بودجه ۱۷۰ 
میلیاردی که دولت در اختیار این پروژه 
قرار داده بود بعد از گذشــت چند سال 
هنوز برای بســیاری ناشناخته است و 
جز برخی موارد که آن هم به دلیل اجبار 
اســتفاده در ادارات دولتی وجود دارد، 
کسی دیگر از این موتورهای جستجو 

استفاده نمی کند. 
 سرمایه کشور را جایی که 

الزم است خرج کنید
در آخر اینکه پول و ســرمایه های 
زیــادی در این کشــور از بین می رود 
و دلیل اصلــی آن بی برنامــه بودن و 
ندانم کاری بسیاری از مسئوالن است. 
طرح هایی که بدون کار کارشناسی و 
توجه به زیرساخت ها تصویب می شود 
و با صرف بودجه های کالن؛ بعد از چند 
ســال بی نتیجه و شکست خورده رها 
می شــود. طرح های شکست خورده 
کارت ملی و جست وجوگرهای فارسی 
بخــش کوچکی از این ســرمایه های 
هدررفته هستند. ســرمایه هایی که 
می تواننــد در جای بهتــری هزینه 
شوند. مشــکل این است که هیچ چیز 
در ســرجایش نیســت. داشــتن 
جســت وجوگر فارســی چه کمکی 
می تواند بکند وقتی کســی اعتمادی 
به آن ندارد؟ اما می تــوان این پول را 
صرف تجهیز مدارس مناطق دورافتاده 
کرد. کارت ملی هوشمند تا زمانی که 
زیرســاخت های آن ایجاد نشود،  تنها 
یک کارت شناسایی معمولی است که با 
هزینه باال تهیه شده است و هزینه های 
آن می توانســت صرف رســاندن آب 
به مناطق محروم کشــور یا مصارف 
دیگر شــود. به این امید که مسئوالن 
نگاه دلسوزانه تری برای برنامه ریزی و 

اختصاص بودجه داشته باشند. 

براساس آخرین تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس؛ 

طرح کارت ملی هوشمند »شکست خورده« است

خبر

مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در 
حال حاضر تعداد بستری در بیمارستان ها بسیار کاهش یافته 

است، گفت: البته هنوز به شرایط پایدار نرسیده ایم.
مدتی اســت آمار افراد مبتال و جان باختگان براثر ابتال به 
کووید-۱۹ پایین آمده است. بر اساس گفته های سیماسادات 
الری، ســخنگوی وزارت بهداشــت از روز دوشــنبه تا ظهر 
سه شــنبه ۱۱ هزار و ۲۳ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شــد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور 
به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید. متأسفانه در زمان 
ذکرشــده، ۳۲۳ بیمار کووید-۱۹ نیز جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۵۰ هزار و ۹۱۷ 

نفر رسید.
با اینکه تعداد جان باختگان و مبتالیان به این بیماری نسبتاً 
پایین آمده اســت، بااین حال عضو کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا با اشــاره به افزایش شــیوع کرونا در صورت برگزاری 
دورهمی های خانوادگی و تجمعات، گفت: به محض اینکه مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی خیال شوند، دوباره 

بیماری اوج خواهد گرفت.

محرز افزود: در حال حاضر که مردم به خوبی رعایت و 
همراهی کرده اند، شرایط بیماری کمی بهتر شده است، اما 
اگر رعایت ها مجدداً کاهش یابد و تجمعات برگزار شود، با 
توجه به اینکه در آستانه زمستان هستیم، بیماری مجدداً 
اوج می گیرد و در زمستان هم با ســایر ویروس ها همراه 

شده و وضعیت دوباره وحشتناک می شود.
تحریم دیدوبازدید در شب یلدا

محرز ادامه داد: اگر مردم رعایت نکنند ممکن است در 
زمســتان یک پیک مجدد از بیماری داشته باشیم. اگر ۹۷ 
درصد مردم در یک جامعه درست ماسک بزنند، تجمعات 
و دورهمی هــا هم کنترل شــود و برگزار نشــود، می توان 
بیماری را کنترل کرد و دیگر هم نیازی به تعطیلی مشاغل 

و ... نخواهد بود.
وی با تأکید بر عدم برگزاری دورهمی در شب یلدا نیز اظهار 
کرد: در عید نوروز هم مردم به دیــدن بزرگ ترها نرفتند و هر 
کس در خانه خودش ماند. در شب یلدا هم همین روند را پیش 
بگیرند تا سالمت بمانند. ثابت شــده که بدترین موضوع برای 

کرونا دورهمی است. 

کودکان حتماً ماسک بزنند
یکی از موضوعاتی که بارها به آن پرداخته شده و همچنان 
نقل قول های ضدونقیضی درباره آن شــنیده می شود ماسک 
زدن کودکان است. سیما سادات الری، روز گذشته در این رابطه 
گفت: کلیه گروه های سنی ازجمله کودک و نوجوان در معرض 
خطر ابتال به کرونا هســتند، بنابراین لزوم استفاده از ماسک 
توسط این گروه سنی و نظارت مداوم والدین در نحوه صحیح 
اســتفاده از آن اهمیت ویژه ای دارد. توصیه ما این است برای 
کودکان از ماسک های متناسب با اندازه صورت استفاده کنید.

او تأکید کرد: برای کودکانی که مهارت الزم جهت استفاده 
از ماســک ندارند مانند کودکانی که دچار اختالالت تکاملی، 
ناتوانی، کم شــنوایی، معلولیت و... هستند از محافظ صورت 
اســتفاده کنید. محافظ های صورت چند بار مصرف باید پس 
از هربار استفاده با آب و صابون شسته شوند و با الکل ۷۰ تا ۹۰ 

درصد ضدعفونی شوند.
 دو برابر شدن اختالالت روانی 

برخی از بیماران کرونایی
یک روان پزشک گفته است که حدود ۲۰ درصد از مبتالیان 

به کرونا بعد از ســه ماه دچار اختالالت روان پزشــکی ازجمله 
اضطراب، افسردگی، بی خوابی و دمانس شده اند، همچنین بروز 
این اختالالت در مبتالیان به کووید-۱۹ دو برابر بیشتر از بیماران 
مبتالبه ســایر بیماری ها در همین دوره بوده است. احمدعلی 
نورباال به بیان عوارض روانی حاد ناشی از کرونا پرداخت و گفت: 
نگرانی و اضطراب منتشر همگانی، ضعیف شدن سیستم ایمنی، 
تشدید آسیب پذیری افراد برای ابتال به بیماری های ویروسی 
ازجمله کرونا، تشدید آسیب پذیری افراد برای ابتال به بیماری های 
روان تنی نظیر بیماری های گوارشــی، قلبی، ریوی، کلیوی، 
ناراحتی های تنفسی و غیره ازجمله عوارض روانی حاد ناشی از 
کرونا هستند. به گفته او همچنین آسیب پذیری در ابتال، عود و 
یا تشدید بیماری هایی نظیر اختالالت فوبیا، وسواس جبری، 
اضطراب منتشر، واکنش عزاداری مرضی و غیره ازجمله عوارض 

روانی حاد ناشی از کرونا است.

محرز:

تعداد بستری ها کمتر شده،  اما شرایط کنترل بیماری پایدار نیست

مرکز پژوهش ها درمورد بار 
مالی اجرای طرح کارت ملی 

هوشمند می گوید: مسئله 
مهم تری که در آینده، 

کشور با آن روبه رو خواهد 
شد نحوه به کارگیری کارت 

هوشمند و نیاز به تولید 
یا واردات تعداد کثیری 

کارت خوان است که خود 
با هزینه ای که امروز حدود 
3 تا 5 میلیون تومان است 

بار مضاعفی بر دوش کشور 
خواهد گذاشت

مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش خود بیان کرده 

که پروژه صدور کارت 
هوشمند ملی چندمنظوره 

به اهداف تعریف شده در 
قوانین و آیین نامه ها دست 

نیافته و صرفاً کارکردی 
تک منظوره دارد و برای 
شناسایی می توان از آن 

استفاده کرد
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