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رویداد

مرد ریشه دار رفت
محمد بسته نگار، داماد آیت اهلل طالقانی و از 
جمله فعاالن سياســی پس از مدت  ها ابتال به 
بيماری درگذشت. این موضوع را اعظم طالقانی، 
همسر او روز دوشــنبه در کانال خبری خود 
منتشر کرد. بسته نگار از جمله مبارزان پيش 
از انقــالب بود و بارها بــه موجب فعاليت های 
سياســی خود به حبس در زندان های ساواک 
محکوم شــد. از او آثار مختلفی در زمينه های 
سياسی و اجتماعی منتشر شده که از جمله آنها 
می توان به »اندیشه های اجتماعی - سياسی 
مهندس مهدی بازرگان« و »مناره ای در کویر: 

مجموعه مقاالت آیت اهلل طالقانی« اشاره کرد.

۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان 
برای گذر از تنش آبی

از ميان 1157 شهر ایران 334 شهر با جمعيتی 
بالغ بر 34 ميليون نفر با مشکالت کم آبی مواجه 
هستند. برنامه نخســت وزارت نيرو در این بين 
مربوط به اجــرای 101 پروژه در 164 شــهر با 
اعتباری بالغ بر 432 ميليارد تومان برای اجرای 
پروژه های تأمين آب شــرب اضطراری اســت. 
برنامه دوم این طرح، اجرای 54 پروژه در 57 شهر 
به منظور بهبود کيفيت آب شــرب با اختصاص 
اعتباری بالغ بر 80 ميليارد تومان  و طرح سوم این 
برنامه نيز به موضوع آبرسانی روستایی و سيار در 

ميان 5 تا 6هزار روستا اختصاص پيدا کرده است.

جوالن گل اطراف مدارس
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: »بيشــتر انواع قرص های روانگردان، 
گل و حشــيش در اطراف مدارس کشــف 
می شود، اما بيشــترین کشــفيات کشور 
تریاک و پس از آن هرویين و شيشه است.« 
پرویز افشار با اشــاره به چگونگی سنجش 
مصرف مواد مخدر در ميــان دانش آموزان 
گفت: »ما در جمعيت دانش آموزی شــيوع 
اعتياد را نمی سنجيم بلکه هر نوع مصرف را 
مدنظر قرار می دهيم و حتی یک بار مصرف 
هم برای ما بســيار مهم اســت و در آمار ها 

گنجانده می شود.« 

 

 

گزارش تصویری
از منتقدان اصرار، از سازمان انكار

باالخره خوراک دام به چه درد صداوسیما می خورد؟
خيلی از واردکننده ها فکر کردند که با گذشــت چند روز از انتشار فهرست نام 
متقاضيان ارز دولتی برای واردات، کم کم مردم بيخيال این فهرســت می شوند و 
دست از بيرون کشيدن مو از ماست برمی دارند اما اشــتباه کردند، چون بررسی 
این فهرست از سوی مردم هميشــه در صحنه ادامه دارد. در تازه ترین جنجالی 
که این بررســی ها به پا کرده، محصولی اســت که »شــرکت جام جــم بازرگان 
پيشرو« به عنوان یکی از شــرکت های وابسته به صداوســيما برای وارداتش ارز 
دریافت کرده اســت؛ یعنی واردات ذرت و خوراک دام. درز این خبر کافی بود تا 
حمله افکار عمومی به صداوسيما شروع شــود. جالب این که با مراجعه به سامانه 
ثبت شرکت ها می بينيم که شــرکت جام جم بازرگان پيشرو با هدف فعاليت در 
خدمات طراحی مهندســی و تأمين تجهيزات در  ســال 86 ثبت شــده اما با ارز 

دولتی ذرت و خوراک دام وارد کرده است. 
البته صداوسيما هم در مورد این هجمه بيکار ننشست و به سرعت خبری روی 
خروجی خبرگزاری تسنيم قرار گرفت که شکل تکذیبيه بود اما گوینده آن معلوم 
نبود. در این خبر آمده بود:   »پيگيری های خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری 
تسنيم نشان داد که با توجه به این که سهام شرکت جام جم بازرگان پيشرو صرفا 
در مالکيت صندوق بازنشســتگی کارکنان صداوسيما بوده و این شرکت در  سال 
1386 تشکيل شده و صرفا در راستای کســب درآمد برای بازنشستگان و طبق 
فعاليت های مجاز تجاری خود در اساســنامه اقدام به صادرات و واردات می کند. 
همچنين از ســویی دیگر بابت واردات ذرت به آن ارز تخصيص داده شده ولی به 
 دليل عدم توليد و ارسال کاال از سوی شرکت خارجی این ارز دریافت نشده است، 
لذا ادعاهای مطرح شده درخصوص همين شــغل تازه صداوسيما واردات ذرت و 

دریافت ارز دولتی تکذیب می شود.«
 همانطور کــه پيش بينی می شــد، این تکذیبيه نتوانســت ماننــد اصل خبر 
دست به دست شود اما به اعتقاد کارشناســان اقتصادی حتی اگر این اتفاق هم 
می افتاد، باز هم نمی توانست قانع کننده باشد. ابوالفضل پارسا، کارشناس حقوقی 
امور بازرگانی در مورد ورود شرکت های وابســته به صداوسيما به مقوله واردات 
ذرت و خوراک دام،  می گوید: »باید اقدامات شــرکت ها براســاس زمينه فعاليت 
آنها باشــد. از طرفی ارایه زمينه های بسيار گوناگون در فهرست فعاليت های یک 

شرکت به راحتی ممکن نيست.«
او ادامه می دهد: »از طرفی باید مشخص شود که سطح وابستگی این شرکت به 
صداوسيما چقدر است. مدیران آن چطور انتخاب می شوند و آیا یک نهاد مستقل 
و کامال صنفی است یا هنوز زیرمجموعه صداوسيما محسوب می شود، چون اگر 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های صداوســيما به آن نــگاه کنيم، دیگر نمی توان 
توجيه تالش برای کسب سود برای کارکنان را پذیرفت، وگرنه از فردا هر نهادی 
برای کسب سود برای کارکنانش وارد بازار واردات و صادرات می شود و ظاهرا هم 

مشکلی وجود نخواهد داشت.«

ماجرا

به دندان هایتان نگاه کنيد. سياهی ها و پوسيدگی هایش 
را بشــمرید و به یاد بياورید آخرین باری را که راهی مطب 
دندانپزشک شــدید. بســياری از ایرانيان ممکن است در 
طول  سال هرگز گذرشــان به دندانپزشکی نيفتد و اغلب 
زمانی سراغ این درمان پرهزینه را بگيرند که درد امانشان را 
بریده باشد و آن طور که آمارها هم نشان می دهد، 90 درصد 
مراجعات به دندانپزشکی به دليل درد است. این درحالی 
است که مردم باید برای حفظ سالمت دندان به دندانپزشک 

مراجعه کنند. 
روز گذشــته ســيدجالل پورهاشــمی، عضو کميته 
ســالمت دندان انجمن دندانپزشــکان عمومــی ایران 
آماری از دندان های پوســيده ایرانيان اعالم کرده و گفته: 
»300 ميليون دندان پوســيده در دهــان ایرانيان وجود 
دارد.« او همچنين گفته؛ اگر همه 20 هزار دندانپزشــک 
کشور دوشيفت کار کنند، درمان این تعداد دندان پوسيده 
10 ســال زمان می برد. »20 هزار دندانپزشک پاسخگوی 
چند درصد از جامعه اســت؟ با توجه به این که بسياری از 
مردم از لحاظ مالی قادر به هزینه درحوزه دندان نيستند.« 
پورهاشمی می گوید، طرح پنج ضلعی سالمت دندان اجرا 
شده است اما نمی توان همه انتظارات را از وزارت بهداشت 
داشــت و پنج رکن مردم، بيمه ها، دندانپزشــکان، وزارت 
بهداشت و سازمان های مردم نهاد در این زمينه حایز اهميت 
است و همه باید با هم بسيج شویم تا بار دندانپزشکی کشور 

برداشته شود. 
بيمه های بی جان

خدمت دندانپزشکی گرانقيمت است و بسياری از بيمه ها 
در کشورهای مختلف هم این خدمت را تحت پوشش ندارند. 
برهمين اساس،  سال گذشته حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت اعالم کرد که دولت دوازدهم به دنبال ایجاد بيمه 
ویژه دندانپزشکی است و هدفگذاری شده در دندانپزشکی 

25 درصد خدمات، دولتی انجام شود.
او همچنين گفته بود که دولت می خواهد تا پرداخت از 

سوی مردم یک مرحله ای نباشد و بتوان همانند خدماتی 
که بانک ها ارایه می دهند، بيمه ای ویژه دندانپزشکی درنظر 
بگيریم تا زمانی که فرد نياز فــوری پيدا می کند و پولش 
کافی نيست، برای هزینه های درمان بتوان کمکش کرد. 
این درحالی اســت که در آغاز به کار دولت یازدهم، کمتر 
از 5 درصد مراکز دولتی خدمات دندانپزشکی ارایه می دادند 
اما حاال همه افراد زیر 14 سال خدمات دندانپزشکی همچون 
کشيدن و پرکردن را در حداقل 1000 کلينيک به صورت 

رایگان دریافت می کنند.
هرچند آمار آقــای وزیر می گوید که وضع رســيدگی 
به درمــان دندان بهتر از گذشــته شــده اســت، اما باقر 
شــهنی زاده، رئيــس انجمــن دندانپزشــکان عمومی 
ایــران می گوید: با توجــه به وضع اقتصــادی پيش  آمده 
در کشــور ميــزان مراجعــان بــرای درمان نســبت به 
 گذشــته کاهــش یافته اســت و بایــد به این مســأله

 توجه شود. 
از سوی دیگر عبدالحميد ظفرمند، دبير علمی همایش 
سراســری ســالمت دهان هم روز گذشــته گفت: چهار 
وزارتخانه صنعت، رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش نقش 
مهمی در سالمت دهان و دندان مردم دارند و باید همکاری 
بيشــتری کنند. »خدمــات درمان دندانپزشــکی ایران 

همردیف اروپاست ولی بيمه و متولی نداریم.«
مردم شــاید کمتر از چند درصد در طــول عمر خود به 
متخصص مغز و اعصــاب یا متخصص کليه مراجعه کنند 
ولی مجبور هستند هميشه به دندانپزشک مراجعه کنند و 
به نوعی یکی از مهمترین مولفه های نظام سالمت، سالمت 
دهان و دندان است ولی آن طور که باید و شاید، این نظام در 

وزارت بهداشت جایگاهی ندارد.
براســاس آمار اعالمی، 300 ميليون دندان پوسيده در 
کشــور وجود دارد. اگر این تعداد را تقسيم بر 80 ميليون 
جمعيت کشور کنيم، به صورت تقریبی هر ایرانی در حدود 

4 دندان پوسيده دارد. 

مردم برای حفظ سالمت به دندانپزشكی نمی روند 

 3۰۰ میلیون دندان پوسیده 
در دهان ایرانیان

  تشییع پیکر 2 شهید دفاع مقدس در مشهد. )ایرنا(

عکسی زیبا از فروشنده ای متعهد 
و مهربان که در شبکه های اجتماعی 
پخش شده. فروشنده روی برگه ای 
عزیز،  نیازمند  »به  است:  نوشته 
عرضه  رایگان  صورت  به  میوه 

می شود.«

 عروسی میلیاردرها در هتل همای تهران که عروس و داماد هرکدام جداگانه با پورشه  
شخصی خودشان آمدند! )رکنا(

 گاهی هم آب در بعضی نقاط ایران سرشار است. چشمه های باداب سورت در استان 
مازندران، جنوب شهرستان ساری، بخش چهاردانگه قرار دارد. باداب به معنی آب گازدار و 
سورت به معنی شدت اثر است. این چشمه ها در  سال 1387 به عنوان دومین اثر طبیعی ملی 

ایران ثبت شد و محلی ها عمدتا در تابستان در آن آبتنی می کنند. )تسنیم(
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عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان می گوید که تایيد صالحيت کاندیداها در 
هر انتخابات تنها مختص به همان دوره اســت. او همچنين از حرف  و حدیث هایی در مورد رد 
صالحيت روحانی پيش از انتخابات سال 96 سخن گفته و عنوان کرده چنين حرفی مطرح  بوده 
ولی شورای نگهبان از آن گذر کرده است . او در ادامه  می گوید :  تخلفات در انتخابات سال 88 با 

سال 96 به یک ميزان بوده  است.

 شایعات  
 در مورد  

رد صالحیت 
روحانی درست 

نیست

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

مدیرکل زندان های اســتان تهــران در گفت وگوی 
تفصيلی با ایسنا آخرین وضعيت پرونده هایی همچون 
حميدرضا بقایی، سعيد مرتضوی، مهدی هاشمی، وحيد 
مرادی، نسرین ستوده، هنگامه شهيدی و... را تشریح کرد. 
مهمترین بخش های این گفت وگوی مفصل را می شود در 

نکات زیر خالصه کرد:
* سينا قنبری در بازداشتگاه  و در قرنطينه در ساعت 
2:30بامداد به لحاظ مشکالت شــخصی، خودش را در 
سرویس بهداشتی به دار آویخت. آیا این دست ماست؟ ما 
چه باید کنيم؟ ما باید در طول شبانه روز، آنقدر نيرو داشته 
باشيم که هر 15دقيقه یک بار سرویس های بهداشتی را 
چک کنيم که این عملی نيست. همچنين این طور نيست 

که ما در محيط زندان حوادث را پيش بينی کنيم.
* وحيد مرادی در سوابقش حدود 20 تير خورده است 
و 13مورد سابقه ضرب و جرح دارد. طبيعتا این شخص 
 زمانی که وارد زندان می شــود، می خواهــد رفتارهای 
قانون گریزش را در زندان عملی کنــد. ماجرا از این قرار 
بود که وحيد مرادی در ســلولش با بقيه زندانيان درگير 
می شود و آنها را مجروح می کند و آنها هم از طریق تيزی 

به قلبش، او را به قتل می رسانند.

* زمانــی که  درگيــری بين وحيد مــرادی و دیگر 
زندانيان شــروع می شــود تا لحظه فوتش و نيز ورود 
نيروهای ما، 7دقيقه بيشــتر طول نمی کشــد. به این 
صورت که در حياط درگير می شوند، از حياط وارد سالن 
و در سالن  زندان درگيری شــدید می شود و اتفاق رخ 
می دهد، البته دو سه نفر زخمی شده اند و دو سه نفر هم 
حسب دستور قضائی بازداشت شدند و در اختيار آگاهی 

هستند.
* همه زندانيان برای ما یکسانند. مهدی هاشمی در 
بند عمومی اســت ولی  بابک زنجانی به لحاظ مراوات و 
رفت و آمد زیاد قضائی و به جهت تحقيقات در زندان در 
جای خاصی نگهداری می شود. بقایی در شرایط مناسب 
و کامال انسانی در بازداشتگاه اوین نگهداری می شود. در 
مورد مرتضوی نيز بایــد بگویم به دليل اینکه نمی توان 
وی را در کنار دیگر زندانيان نگه داشت، در بند 241اوین 
 در حال گذراندن حبس اســت. باز هــم می گویم که

 این طور نيست امتياز خاصی به این زندانيان داده شود. 
محمدرضا رحيمی معاون اول دولت دهم هم زندان بود 
البته به دليل بيماری هایی که داشــت، نسبت به بقيه 

زندانيان بيشتر مرخصی می آمد. 

مدیرکل زندان های استان تهران:

مرتضوی را نمی توان کنار زندانیان دیگر نگه داشت

رنا
:ای

س
عک

  


