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از گوشه و کنار

براساس آخرین تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس؛

استاندار خوزستان بهجای حل
کند!
گردی می
مشکالت مردم ،تهران

طرح کارتملی هوشمند «شکستخورده» است

ریحانه جوالیی

 83سال از زمان اجبار بهکارگیری
نام خانوادگی بــرای اتبــاع ایرانی به
دستور رضاشــاه میگذرد و از آن زمان
تاکنون،اسنادهویتیایرانیان،تحوالت
بسیاری را پشت ســر گذاشته است و
حال چند سالی میشــود که ایرانیان
در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی
با بهرهگیری از آخرین فناوریهای روز
دنیاهستند.
این روزهــا کارت ملــی تبدیل به
معضل بــزرگ مردم ،دولــت و ادارات
شده اســت .طرح کارت ملی هوشمند
که حدود  10سال است کلید خورده با
فراز و نشــیبهای زیادی مواجه شده
است .پروژهای که بســیاری نسبت به
آن ابراز امیدواری کردند و آن را قدمی
بزرگ بــرای هوشمندســازی هویت
ایرانیاندانستند.
مــرداد ســال 90بود کــه محمد
ناظمی اردکانی ،رئیس ســازمان ثبت
احوال کشــور وعده داد از ســال  91و
طی پنج ســال ،همه ایرانیان صاحب
کارت هوشمند ملی میشوند .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 میتواند
دربرگیردوظرفیتعظیمیرادرکشور
ایجادخواهدکرد.
حاال با گذشت  9سال از وعدههای
او مردم زیادی همچنان در صف کارت
ملی هســتند و بیش از ۱۴میلیون نفر
کارتملیهوشمندندارند.بیشترازسه

سالاستکهمسئولینهرباریکبهانه
جدیدمیآورند،یکروزمیگویندبدنه
کارتها باید از کشورهای دیگر تأمین
شود و یک روز دیگر میگویند خودمان
امکانتولیدبدنهکارتهایملیراداریم
اما چون تقاضا زیاد است دیر به دستتان
میرســد و روز دیگر پای تحریمها را
وسطمیکشند.
بههرروی بر همگان مبرهن اســت
که برای هوشــمند کردن کارت ملی
هزینههایزیادیصرفشدهوحاالانگار
تمام این هزینهها بیمورد بوده ،چراکه
در روزهای گذشته مرکز پژوهشهای
مجلس با انتشار تحقیقی ،پروژه کارت
ملی هوشمند را «شکســتخورده»
ارزیابیکرد.
10میلیوننفردرانتظارکارتملی
بررسیها نشان میدهد که در حال
حاضر  ۶۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر واجد
شرایطدریافتکارتهوشمندهستند
که از ایــن تعداد ،حــدود  ۵۸میلیون
نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی
ثبتنام کردهاند و برای  ۴۸میلیون نفر
کارت صادر شده اســت .با این حساب
بیش از ۱۰میلیــون نفر در حال حاضر
ثبتنام خود را انجــام دادهاند و کارت
ملی هوشمند دریافت نکردهاند .حدود
 ۵میلیون نفر نیز تاکنون برای دریافت
کارت ملی هوشمند اقدام اولیه را انجام
ندادهاند .در حال حاضر دســتگاههای
دولتی و سیســتم بانکی انجــام امور
اداری را به داشتن کارت ملی هوشمند
مشروط کرده است .این در حالی است
که ســازمان ثبتاحوال از ســال ۹۶
تاکنون نتوانسته است برای متقاضیان
کارت ملی هوشــمند صادر کند .اوایل
خردادماه ۹۸هم بانک مرکزی رســماً
اعالم کرد که خدمــات بانکی با کارت
ملی قدیمی ارائه نخواهد شــد .صرفاً

کارتملیجدیدمعتبراست.بااینحال
نظام بانکی رسید کارت ملی هوشمند
جدید را تاحدودی به رسمیت شناخت
تا دســتکم افرادی که برای دریافت
کارت جدید اقدام کردهاند ،از خدمات
بانکیمحرومنشوند.امابرخالفبانکها
سیســتم اداری زیر بار خدماتدهی با
رسید کارت ملی نرفت و همچنان این
موضوعحلنشدهباقیماندهاست.
بااینوجود مردم در طول  ۳ســال
گذشته تاکنون نسبت به این موضوع
انتقادکردهاند.حاالانتقادهابهشبکهها
اجتماعی هم رسیده است .برخی عدم
صدورکارتملیهایهوشمندباقیمانده
را ضعف دولت عنوان کردهاند و معتقد
بودهاند که این طرح باید منحل شــود
و مردم همچنان با کارت ملی کاغذی
کارشانراانجامدهند.
مسئوالن ســازمان ثبتاحوال اما
در این رابطه میگوینــد که قبل از این
شرایط فعلی کارتهای هوشمند ملی
بهصورت انبوه وارد میشد و هماکنون
با مشکل تولید انبوه در چاپخانه دولتی
مواجههستیم.آنهامیگویندکهکارت
ملیهایی که هماکنون در کشور تولید
میشود مشابه خارجی است و چاپخانه
دولتی قول مســاعد داده که تولید این
کارتها را به مقدار انبوه برســاند ،ولی
ل نکرده
تاکنون به این قول خــود عم 
است.
سخنگوی این ســازمان در آخرین
توضیــح خــود در مورد سرنوشــت
کارتهای ملی هوشــمند ،گفته بود
که با توجه به پیگیریهای انجامشده
برای تحویل ســریعتر کارتهای ملی
هوشمند و ورود جدی رئیسجمهور و
وزیرکشوربهاینمسئله،امیدواریمروند
تحویل کارتها تسریع یابد و از تحویل
کارت ملی به متقاضیان با روند فعلی و

مرکزپژوهشهایمجلس
در گزارش خود بیان کرده
که پروژه صدور کارت
هوشمندملیچندمنظوره
به اهداف تعریفشده در
قوانینو آییننامهها دست
نیافته و صرف ًا کارکردی
تک منظوره دارد و برای
شناسایی میتوان از آن
استفاده کرد

هفتهای  ۳۰۰هــزار کارت فراتر برویم
و عقبماندگی این حوزه جبران شود
اماباگذشت 3ماهازاینوعده،همچنان
کارتهای ملی به دســت متقاضیان
نرسیدهاست.
هدررفتهزینهبدونتأمین
زیرساخت
مرکــز پژوهشهــای مجلــس
امــا در گزارش خــود بیان کــرده که
پروژه صــدور کارت هوشــمند ملی
چندمنظوره به اهداف تعریفشــده
در قوانین و آییننامهها دســت نیافته
و صرفاً کارکردی تک منظــوره دارد و
برای شناسایی میتوان از آن استفاده
کرد .مرکز پژوهشها صدور کارت ملی
هوشمندرامطابققانونبرنامهپنجساله
توسعه ندانسته و نوشــته :مسئوالن
سازمان ثبتاحوال کشور دلیل ایجاد
چنین وضعیتی را به مســائل تحریم،
جابهجایی ردیفهای بودجه و هزینه
درآمدهــا در محلهــای دیگر عنوان
کردهاند .این مرکز همچنین از بار مالی
اجرای این طرح در آینده سخن گفته
و نوشته است :مســئله مهمتری که در
آینده ،کشــور با آن روبهرو خواهد شد
نحوه بهکارگیری کارت هوشــمند و

نیاز به تولید یــا واردات تعداد کثیری
کارتخواناستکهخودباهزینهایکه
امروزحدود 3تا 5میلیونتوماناستبار
مضاعفیبردوشکشورخواهدگذاشت.
ال هیچ
این در حالی اســت کــه فع ً
زیرساختی برای استفاده از کارت ملی
هوشمندبهنسبتامکاناتیکهمیتواند
داشته باشــد وجود ندارد .اینکه دولت
در این شــرایط ارزی سخت یک کارت
کاغذی را به کارتی دارای تراشــهای با
ظرفیتحافظه84کیلوبایتمجهزکند
کههیچاستفادهایتاکنونبرایآنشرح
داده نشده ،جای ســؤال دارد .در حال
حاضر سامانه و سیستمهای خدمات
دهندهبهاینکارتوجودنداردوآنطور
که پیداست تا ســالها قرار است از این
کارت هم بهعنوان یک کارت معمولی
و صرفاً برای مشاهده چشمی استفاده
شود.دستگاههایمختلفوظایفخود
رادرارتباطباکارتملیهوشمنداجرایی
نکردهاندوبسیاریازمسئوالنمیگویند
در اصل کارت ملی هوشمند قطعهای
از یک پــازل بزرگ اســت و بهتنهایی
نمیتواند مزیتی برای شهروندان باشد.
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات
وظیفهایجادبستراستفادهازکارتملی
هوشمندراداشتاماآنطورکهپیداست
هیچاقدامعملیدراینرابطهانجامنشده
است و استفاده از کارت قرار بود با تراشه
آنباشدامازیرساختبهرهبرداریازاین
اطالعاتموجودنیست.
 170میلیاردبرایموتورهای
جستجویفارسی
طرحهــای ناموفق ،نیمــهکاره و
شکستخورده در ایران نه جدید است
و نه تمامشــدنی .حتماً از پروژه «یوز»
و موتورهای جســتوجوی فارســی
شــنیدهاید .یوز هم نامی اســت که به
فهرســت نام موتورهای جستوجوی
ملی اضافه و گفتهشده که اولین موتور
جســتوجوی رسمی کشــور است.
اگرچــه در این زمینه «پارســیجو»
و «گرگر» ســابقه قدیمیتری دارند.
برخی میگوینــد هــدف از طراحی
جســتوجوگرهای داخلی رقابت با
سایتی مثل گوگل که بر اساس گزارش
الکسا پربینندهترین ســایت در ایران
است ،نبوده بلکه این موتورها بهموازات
گسترش شــبکه ملی اطالعات که از
مهمترین طرحهــای وزارت ارتباطات
است،موردحمایتقرارمیگیرند.
اماتاآنجاکهبهنظرمیآیداینموتور
جستجوگر هم با هزینههای میلیاردی
چندان موردتوجه قرار نگرفته اســت
و بســیاری از آن بهعنــوان یک پروژه
شکستخورده و ناموفق یاد میکنند.
از سوی دیگر سؤالی که ایجاد میشود
این است که دولت برای این موتورهای
جســتجو چقدر هزینه کرده اســت؟
براساس اعالم رســانهها در خردادماه

مرکز پژوهشها درمورد بار
مالی اجرای طرح کارت ملی
هوشمندمیگوید:مسئله
مهمتری که در آینده،
کشور با آن روبهرو خواهد
شد نحوه بهکارگیری کارت
هوشمندونیازبهتولید
یا واردات تعداد کثیری
کارتخوان است که خود
با هزینهای که امروز حدود
 3تا 5میلیون تومان است
بار مضاعفی بر دوش کشور
خواهد گذاشت

ســال  94اعتبــار راهانــدازی موتور
جســتوجوی یوز و پارسی جو معادل
 170میلیارد تومان بوده که البته قرار
شــده این بودجه طی چند سال صرف
توسعهاینجویشگرهاشود.
به نظر میرسد این طرح هم چندان
موفقیتآمیزنبودهچراکهبابودجه170
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 آنهم به دلیل اجبار
اســتفاده در ادارات دولتی وجود دارد،
کسی دیگر از این موتورهای جستجو
استفادهنمیکند.
سرمایهکشورراجاییکه
الزماستخرجکنید
در آخر اینکه پول و ســرمایههای
زیــادی در این کشــور از بین میرود
و دلیل اصلــی آن بیبرنامــه بودن و
ندانمکاری بسیاری از مسئوالن است.
طرحهایی که بدون کار کارشناسی و
توجه به زیرساختها تصویب میشود
و با صرف بودجههای کالن؛ بعد از چند
ســال بینتیجه و شکستخورده رها
میشــود .طرحهای شکستخورده
کارت ملی و جستوجوگرهای فارسی
بخــش کوچکی از این ســرمایههای
هدررفته هستند .ســرمایههایی که
میتواننــد در جای بهتــری هزینه
شوند .مشــکل این است که هیچچیز
در ســرجایش نیســت .داشــتن
جســتوجوگر فارســی چه کمکی
میتواند بکند وقتی کســی اعتمادی
به آن ندارد؟ اما میتــوان این پول را
صرف تجهیز مدارس مناطق دورافتاده
کرد .کارت ملی هوشمند تا زمانی که
زیرســاختهای آن ایجاد نشود ،تنها
یککارتشناساییمعمولیاستکهبا
هزینه باال تهیه شده است و هزینههای
آن میتوانســت صرف رســاندن آب
به مناطق محروم کشــور یا مصارف
دیگر شــود .به این امید که مسئوالن
نگاه دلسوزانهتری برای برنامهریزی و
اختصاص بودجه داشته باشند.

خبر
محرز:

تعداد بستریهاکمترشده ،اما شرایطکنترل بیماری پایدارنیست

مینو محرز ،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در
حال حاضر تعداد بستری در بیمارستانها بسیار کاهشیافته
است ،گفت :البته هنوز به شرایط پایدار نرسیدهایم.
مدتی اســت آمار افراد مبتال و جانباختگان براثر ابتال به
کووید 19-پایین آمده است .بر اساس گفتههای سیماسادات
الری ،ســخنگوی وزارت بهداشــت از روز دوشــنبه تا ظهر
سهشــنبه  ۱۱هزار و  ۲۳بیمار جدید مبتالبه کووید ۱۹-در
کشور شناسایی شــد و مجموع بیماران کووید ۱۹-در کشور
به یکمیلیون و  ۶۲هزار و  ۳۹۷نفر رسید .متأسفانه در زمان
ذکرشــده ۳۲۳ ،بیمار کووید 1۹-نیز جان خود را از دســت
دادند و مجموع جانباختگان ایــن بیماری به  ۵۰هزار و ۹۱۷
نفر رسید.
با اینکه تعداد جانباختگان و مبتالیان به این بیماری نسبتاً
پایین آمده اســت ،بااینحال عضو کمیته علمی ستاد مقابله
با کرونا با اشــاره به افزایش شــیوع کرونا در صورت برگزاری
دورهمیهایخانوادگیوتجمعات،گفت:بهمحضاینکهمردم
نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی بیخیال شوند ،دوباره
بیماری اوج خواهد گرفت.

محرز افزود :در حال حاضر که مردم بهخوبی رعایت و
همراهی کردهاند ،شرایط بیماری کمی بهتر شده است ،اما
اگر رعایتها مجددا ً کاهش یابد و تجمعات برگزار شود ،با
توجه به اینکه در آستانه زمستان هستیم ،بیماری مجددا ً
اوج میگیرد و در زمستان هم با ســایر ویروسها همراه
شده و وضعیت دوباره وحشتناک میشود.
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 دورهمیهــا هم کنترل شــود و برگزار نشــود ،میتوان
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 بزرگترها نرفتند و هر
کس در خانه خودش ماند .در شب یلدا هم همین روند را پیش
بگیرند تا سالمت بمانند .ثابتشــده که بدترین موضوع برای
کرونا دورهمی است.

کودکانحتم ًاماسکبزنند
یکی از موضوعاتی که بارها به آن پرداختهشده و همچنان
نقلقولهای ضدونقیضی درباره آن شــنیده میشود ماسک
زدنکودکاناست.سیماساداتالری،روزگذشتهدراینرابطه
گفت :کلیه گروههای 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 ویژهای دارد .توصیه ما این است برای
کودکان از ماسکهای 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 .محافظهای صورت چند بار مصرف باید پس
از هربار استفاده با آب و صابون شسته شوند و با الکل  ۷۰تا ۹۰
درصد ضدعفونی شوند.
دو برابر شدن اختالالت روانی
برخی از بیماران کرونایی
یک روانپزشک گفته است که حدود ۲۰درصد از مبتالیان

به کرونا بعد از ســه ماه دچار اختالالت روانپزشــکی ازجمله
اضطراب،افسردگی،بیخوابیودمانسشدهاند،همچنینبروز
ایناختالالتدرمبتالیانبهکووید ۱۹-دوبرابربیشترازبیماران
مبتالبه ســایر بیماریها در همین دوره بوده است .احمدعلی
نورباال به بیان عوارض روانی حاد ناشی از کرونا پرداخت و گفت:
نگرانیواضطرابمنتشرهمگانی،ضعیفشدنسیستمایمنی،
تشدید آسیبپذیری افراد برای ابتال به بیماریهای ویروسی
ازجملهکرونا،تشدیدآسیبپذیریافرادبرایابتالبهبیماریهای
روانتنی نظیر بیماریهای گوارشــی ،قلبی ،ریوی ،کلیوی،
ناراحتیهای تنفسی و غیره ازجمله عوارض روانی حاد ناشی از
کرونا هستند .به گفته او همچنین آسیبپذیری در ابتال ،عود و
یا تشدید بیماریهایی نظیر اختالالت فوبیا ،وسواس جبری،
اضطرابمنتشر،واکنشعزاداریمرضیوغیرهازجملهعوارض
روانیحادناشیازکرونااست.

در شــرایطی که ایــن روزها از یکســو مردم
خوزستان با مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم
میکنندوازسویدیگربرخیمسئوالنوگروههای
جهادی برای کمک به مردم اهواز ،به سمت جنوب
کشور رفتهاند ،استاندار خوزستان در تهران برای
حضور در برنامه زنده تلویزیونی ،مقابل دوربینها
قرارگرفت.

۸کشته بر اثر وقوع سیل در
استانهای جنوبیکشور

ســخنگوی سازمان
مدیریت بحران کشــور
از افزایش جانباختگان
حادثهسیلدراستانهای
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
هرمزگانعلیرغمهشدارهایقبلیبدونتوجهاقدام
بهسفرکردهوبهدلیلریزشکوهوسیالبجانخود
را ازدستدادهاند .یک زن نیز در این منطقه به دلیل
گرفتارشدندرسیالبجانخودراازدستداد.یک
نفر در کیاشهر نیز به دلیل گرفتار شدن در سیالب
جانخودراازدستداد.
عضو شورای شهر تهران اعالم کرد

شهرداری تهران؛ رتبهنخست در
دریافت رشوه و پارتیبازی

عضو شــورای شهر
تهران با بیــان اینکه در
میان تمام دســتگاهها،
شــهرداری در میــزان
دریافترشوهوپارتیبازی
رتبهاولرادارد،گفت:اجرایآییننامهپیشگیریو
مبارزه با رشوه و تشویق گزارشدهندگان ضروری
است .به گزارش فارس ،مجید فراهانی اظهار کرد:
اقدام قاطع بدون اغماض و ســریع دســتگاههای
نظارتی شــهرداری و ســایر نهادهای مسئول در
رسیدگی به تخلفات امیدبخش فردای بهتر برای
زندگیدرتهراناست.

ت علیه
 ۷۰درصد شکایا 
دستگاههای اجرایی وارد نیست

معاون قضایی دیوان
عدالــت اداری گفت :از
حدود  ۱۷۰هزار شکایت
ارســالی از دستگاههای
اجرایی به دیوان عدالت،
تقریباً در  ۳۰درصد موارد حکم به ورود شــکایت
صادرمیشودودر ۷۰درصدمواردنیزشکایتعلیه
دستگاههایاجراییواردتشخیصدادهنمیشود.به
گزارشایرنا،رضافضلزرندیاعالمکرد:شکایتاز
موضوعاتیکهجنبهشخصیداشتهباشددرشعب
بدوی و تجدیدنظر دیوان و شکایت از موضوعاتی
که جنبه عمومی داشته و مربوط به آییننامهها و
مصوبات دولتی باشــد در هیئتهای تخصصی و
هیئتعمومیدیوانموردرسیدگیقرارمیگیرد.

استانداردسازی سامانههای
گرمایشی مدارس

معــا و ن و ز یــر
آموزشوپــرورش بــر
ادامه استانداردســازی
ســامانههای گرمایشی
مدارس تــا جمعآوری
کامل بخاریهای نفتی و غیراستاندارد تأکید کرد.
بهگزارشایسنا،مهرالهرخشانیمهرباتأکیدبرادامه
استانداردسازیسیستمهایگرمایشیوسرمایشی
تابرچیدنکاملبخاریهاینفتیووسایلگرمایشی
غیراســتاندارد مدارس ،از حمایتهــای دولت و
مجلس شــورای اســامی در توجه به این بخش
قدردانیکرد.
او با بیــان اینکه درســالهای  ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
افزایش اعتبارات ســهم عــوارض گاز در تأمین و
استانداردسازی سامانههای گرمایشی مدارس از
 ۲۰درصد به  ۵۰درصد منجر به استانداردســازی
وسایل گرمایشی تعداد بسیار زیادی از کالسهای
درسشدافزود:اینسهمدرالیحهبودجهسالآتی
نیز ۴۰درصد پیشبینیشده است .رخشانیمهر با
بیان اینکه پس از گذشت چند سال سیستمهای
گرمایشی مدارس ممکن اســت دچار فرسودگی
شوند بر اهمیت نگهداری و حفظ سامانهها توسط
ادارات آموزشوپــرورش مطابق با ســند تحول و
دستورالعمل مدیریت ،تعمیر و نگهداری فضاهای
آموزشی،تربیتیوورزشیتأکیدکرد.

