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اجتماعي

وطن امروز شماره 2738

نبضجامعه

آلودگی هوای تهران

مدیر واحد مدلس��ازی و پیشبینی شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران گفت :نتایج حاصل
از پیشبینی وضعیت کیفیت هوای شهر تهران
نشاندهنده افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و
آالینده ازن طی برخی ساعات بوده که وضعیت
کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران از لحاظ
آالینده ازن در آس��تانه شرایط نامطلوب بویژه
برای گروههای حس��اس ق��رار خواهد گرفت.
حسین ش��هبازی دیروز در گفتوگو با فارس،
اظهار داشت :این وضعیت جوی کما بیش ادامه
داشته و احتمال افزایش نسبی غلظت آالیندهها
در چهارش��نبه(امروز) ،به دلیل کاهش میزان
ناپایداری ج��وی و ازدیاد تردد خودروها دور از
انتظار نخواهد بود.

پلمب مؤسسات پایاننامهفروشی
در روزهای آینده

ب��ه گفته مع��اون حقوقی و ام��ور مجلس
وزارت علوم ،در روزهای آینده تعداد دیگری از
موسسات متخلف درباره پایاننامهفروشی پلمب
خواهند ش��د .به گزارش مهر به نقل از وزارت
علوم ،حسین سیماییصراف درباره شناسایی
و برخورد با فروشندگان و خریداران پایاننامه
اظهار داشت ۲۵ :موسس��ه متخلف در زمینه
خرید و ف��روش پایاننامه به دس��تور بازپرس
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده ،هر
 ۲۵موسس��ه به صورت همزمان پلمب شدند.
وی از پلیس امنیت کش��ور به دلیل همکاری
بسیار مطلوب قدردانی کرد و افزود :خوشبختانه
بنا بر دس��تور مقامات قضایی توانس��تیم تمام
اس��ناد و مدارک موسس��ات متخلف و توقیف
شده را تحویل بگیریم .تاکنون اطالعات بیش
از یکه��زار ق��رارداد فیمابی��ن عرضهکننده و
مصرفکننده را استخراج کردهایم و پیشبینی
میکنیم تا اتمام کار بتوانیم اطالعات  ۲۰هزار
قرارداد را استخراج کنیم .وی درباره نوع برخورد
با متخلفان بیان کرد :دانشجوی متخلف محروم
از تحصیل اس��ت و مدرک تحصیلیاش باطل
میش��ود ،ترفیع و دستمزد استاد متخلف که
به واسطه پایاننامه جعلی بهدست آمده است
سلب میش��ود ،عرضهکننده متخلف پلمب و
اموالش مصادره خواهد ش��د ،اشخاص حقیقی
متخلف روانه زندان خواهند ش��د و سایتهای
متخلف نیز تعطیل خواهند شد.

چهارشنبه  22خرداد 1398

«وطن امروز» از پشتپرده طوالنی شدن صدور کارت ملی و سرگردانی
مردم گزارش میدهد

آوای شهر
وزیر بهداشت:

داستان کشدار
کارت ملی!
سخنگوی ثبتاحوال در گفتوگو با «وطنامروز»:
تولید و تأمین کارت ملی وظیفه ما نیست

محم�د نجارصادق�ی :فرآین��د ص��دور کارت ملی
هوشمند طوالنی شده و در کنار این اعتبار کارتهای
ی قدیمی هم به پایان رس��یده و اکثر شهروندان
مل 
برای دریافت خدماتی که احتیاج به اس��ناد هویتی
دارد به مشکل خوردهاند .در این بین تمام هجمههای
حواش��ی کارت ملی هوش��مند به آخرین سازمان
مرتب��ط با ای��ن موضوع یعنی س��ازمان ثبتاحوال
بازمیگردد اما بررسیها نشان میدهد این سازمان
تا حد توان بهترین عملکرد را در این زمینه داشته،
لکن عوامل دیگری این بحران را سبب شده است .به
گزارش «وطنامروز» طرح تعویض کارت ملیهای
کاغذی با کارت ملی هوش��مند از سال  91با عنوان
کلید ورود به دولت الکترونیک شروع شد .در روزهای
اولیه این طرح قرار بود تا پایان سال  95تمام ایرانیها
یک کارت ملی هوشمند که اطالعات هویتی و دیگر
اطالعات ش��خصی آنها را در بر دارد ،داشته باشند
اما این مهم تحقق نیافت و حتی در یک بازه زمانی
صدور کارت هم متوقف شد .سازمان ثبتاحوال به
عنوان متولی جمعآوری اطالعات هویتی شهروندان
و صادرکننده نهایی کارت در مقام پاس��خگو برآمد
و دلیل طوالنی ش��دن فرآیند صدور این کارتها را
تحریم و نرس��یدن کارتهای خام هوش��مند اعالم
کرد .البته در همین زمان یعنی تابس��تان سال 97
ی هوشمند ایرانی توسط
قول شروع تولید کارت مل 
س��ازمان ثبتاحوال داده شد؛ کارت ملیای که قرار
بود با نمونههای خارجی هیچ تفاوتی نداشته باشد.
ی ایران��ی هم آبان
زم��ان بهرهب��رداری از کارت مل 
ماه همان س��ال اعالم ش��د .حاال نزدیک به  9ماه از
زمانی که برای تولید کارت ملی ایرانی اعالم شده بود
ت ملی ایرانی نیست.
گذشته و خبری از کار 
■■پاشنه آشیل طرح دولت الکترونیک

بررسیها نش��ان میدهد برای صدور کارت ملی
هوشمندی  3دس��تگاه دولتی باید عمده اقداماتی را
انج��ام دهند که اگر هر ک��دام نتوانند وظیفه خود را
بدرستی ایفا کنند ،در روند صدور کارت ملی هوشمند
اختالل ایجاد میشود .اصلیترین قسمت کارت ملی
هوشمند تراشه الکترونیکی است که هویت افراد در آن
ذخیره شده است .درباره آنچه قرار است در این تراشه
قرار بگیرد جزئیاتی در دست نیست و شرکت دولتی

متیران وظیفه تامین قطعه و بارگذاری اطالعات روی
این تراشهها را دارد .در حال حاضر به دلیل انحصاری
بودن فعالیت این شرکت ،احتمال اختالل روند صدور
کارت ملی هوشمند در این مرحله وجود دارد .دومین
دس��تگاه دولتی درگیر در این فرآیند شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی
و دارایی اس��ت که از س��ال گذش��ته تاکنون نه تنها

ترمز بخشهای هزینهای طرح
تحول سالمت را کشیدیم

نتوانسته بدنه کارت ملی هوشمند را تولید کند ،بلکه
عاجز از واردات آن هم بوده اس��ت .سومین نهاد فعال
در این باره س��ازمان ثبتاحوال است ،در گزارشهای
قبلی درباره نقش این سازمان توضیح دادیم .هماکنون
خط چاپ اطالعات هویتی روی کارت ملی هوشمند
با ظرفیت کامل آمادگی صدور کارت ملی هوشمند را
دارد اما نبود کارت باعث کندی صدور آن شده است.

کارت را میتوانستیم تولید کنیم!

شواهد گویای این موضوع است که در همان سال  91توان تولید بدنه کارت ملی هوشمند وجود داشته
است .این موضوع را «علی صادقی» نخستین مجری طرح کارت ملی هوشمند که از وزارت صمت مامور
به این اقدام شده بود ،برای نخستینبار در گفتوگو با «وطنامروز» افشا کرد .صادقی با بیان اینکه قابلیت
تولید داخل بدنه کارت ملی هوشمند وجود داشت و حتی دستگاههای اجرایی هم همکاری مناسبی برای
این مهم کردند تا حدی که موضوع تولید کارت ملی هوشمند به مرحله عملیاتی رسید ،گفت :هزینه هر
بدنه کارت ملی هوشمند در صورت وارداتی بودن به نسبت کیفیت بین  3تا  4یورو برآورد شد اما قیمت
تمام شده کارت ملی که توانستیم خودمان در ایران تولید کنیم  1/7یورو بود.
اولین مجری طرح کارت ملی هوشمند با بیان اینکه گروهی متشکل از بنیاد تعاون سپاه ،سازمان صنایع
دفاع ،شرکت مواد و قطعات الکترونیکی ایران ،چاپ و نشر بانک ملی ،مشاوران وزارت صمت و دانشگاه
شریف وظیفه تولید کارت ملی هوشمند را بر عهده داشتند ،خاطرنشان کرد :با همکاری تمام دستگاههای
نام برده ،یک مرکز تولید بدنه کارت راهاندازی ش�د .برای ایجاد زیرس�اختهای فنی کارخانه هم با یک
شرکت آلمانی قراردادی بسته و ماشینآالت مورد نیاز هم خریداری شد اما دولت تغییر کرد .وی گفت:
البته این کارخانه هنوز هم وجود دارد و امروز مجموعه بسیار بزرگی است که کارتهای مخابراتی را طبق
قراردادی که با وزارت ارتباطات داشت ایجاد میکند اما کارت ملی تولید نمیکند.
■■زیرساخت استفاده از کارت ملی هوشمند وجود ندارد
صادقی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ زیرس�اختی برای اس�تفاده از کارت ملی هوش�مند به نسبت
امکاناتی که میتواند داشته باشد وجود ندارد ،گفت :اینکه دولت در این شرایط ارزی سخت یک کارت
کاغذی را به کارتی دارای تراشهای با ظرفیت حافظه  84کیلوبایت مجهز کند که هیچ استفادهای تاکنون
برای آن ش�رح داده نشده ،جای سوال دارد .در حال حاضر سامانه و سیستمهای خدمات دهنده به این
کارت وجود ندارد و آنطور که پیداست تا سالها قرار است از این کارت هم به عنوان یک کارت معمولی و
صرفا برای مشاهده چشمی استفاده شود .صادقی گفت :دستگاههای مختلف وظایف خود را در ارتباط با
کارت ملی هوشمند اجرایی نکردهاند ،در اصل کارت ملی هوشمند قطعهای از یک پازل بزرگ است و به
تنهایی نمیتواند مزیتی برای شهروندان باشد .مدیر سابق وزارت صمت اظهار داشت :وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات وظیفه ایجاد بستر استفاده از کارت ملی هوشمند را داشت اما آنطور که پیداست هیچ
اقدام عملی در این رابطه انجام نش�ده اس�ت .استفاده از کارت قرار بود با تراشه آن باشد اما زیرساخت
بهرهبرداری از این اطالعات موجود نیس�ت .صادقی در پاس�خ به این ادعای سازمان ثبتاحوال مبنی بر
اینکه قابلیت خواندن اطالعات با کارتخوانهای بانکی وجود دارد ،گفت :این اظهار نظر بشدت غیر فنی
است ،اگر قرار بود از کارتها در عابر بانک استفاده شود ،چرا از کارتهای معمولی مگنتی که قیمت بسیار
پایینتری نسبت به کارتهای هوشمند دارند استفاده نکردیم؟ بیشترین هزینه کارتهای موجود تراشه
الکترونیکی است که روی آن سوار است.

با این توضیحات میتوان بدنه کارت ملی هوشمند را
پاشنه آشیل طرح دولت الکترونیک خواند.
■■قرار است تولید کنیم

ش آمده و تحریم کارتهای
با توجه به مشکالت پی 
ت ملی مطرح شده و
وارداتی ،دوباره بحث تولید کار 
قرار است طرح ساخت کارت استاندارد داخلی احیا
شود .سیفاهلل ابوترابی ،سخنگوی سازمان ثبتاحوال
در گفتوگو با «وطنام��روز» ،در رابطه با
ش��روع تولید کارت ملی هوشمند
در داخل کشور ،گفت :بیش از
یک سال و نیم است به دنبال
تولید کارت ملی هستیم .اما
باید توجه داش��ت که برابر
بن��د «د» م��اده  46قانون
محاس��بات عموم��ی متولی
تولی��د اوراق به��ادار چاپخانه
دولتی اس��ت .وی افزود :سازمان
ثبتاحوال در زمین��ه تامین بدنه کارت
هیچ وظیفهای ندارد و حتی تراشهگذاری
هم به عهده ثبتاحوال نیست .ثبتاحوال تنها متولی
جمعآوری اطالعات اش��خاص و صدور کارت است.
سخنگوی سازمان ثبتاحوال اظهار داشت :دوستان
م��ا در چاپخانه دولتی از مدته��ا قبل تمام تالش
خ��ود را برای تولید کارت ملی هوش��مند بس��یج
کردهاند .ش��رکتی هم فعال در زمینه تراشهگذاری
است؛ در دنیا فقط  4کشور هستند که تراشه تولید
میکنند و دلیل آن مق��رون به صرفه نبودن تولید
آن اس��ت .بدنه کارت توسط چاپخانه دولتی تولید
و تراشهگذاری آن انجام میشود و درنهایت سازمان

ثبتاحوال هویتنگاری کارتها را انجام میدهد .به
عبارت بهتر ،ثبتاحوال در مرحله پایانی صدور کارت
ملی ق��رار دارد و تا مرحله هویتن��گاری ،نهادهای
دیگر باید کار کنن��د .وی گفت :تاکنون از جمعیت
 62میلی��ون نفری که واجد ش��رایط دریافت کارت
مل��ی هوش��مند هس��تند بی��ش از  51میلیون و
 500هزار نفر مراحل تکمیل ثبتنام را انجام دادهاند
و از ای��ن جمعیت برای نزدی��ک به  46میلیون نفر
کارت صادر ش��ده است .پیشبینی ما این است که
بین  8ت��ا  10میلیون نفر تا پایان امس��ال مراجعه
کنند و مراحل تکمیل اطالعات خود را انجام دهند.
ابوترابی گفت :نزدیک به  5میلیون نفری هم که در
صف دریافت کارت هستند نباید به هیچ وجه نگران
باشند ،به دلیل اینکه نفس وجود فیزیکی کارت ملی
هوشمند مهم نیست ،بلکه زمانی که تکمیل اطالعات
در ثبتاحوال انجام میشود دیگر هیچ نگرانی وجود
ندارد؛ چرا که به تمام دس��تگاهها بخشنامهای صادر
شده که در صورت استعالم برخط فرقی بین فردی
که اطالعات خود را برای دریافت کارت ملی هوشمند
ارس��ال کرده و نگرفته است با کسی که موفق شده
کارت بگیرد وجود نداش��ته باشد .وی با بیان اینکه
چاپخانه دولتی قول داده اس��ت تا پایان س��ال تمام
ت ملی هوش��مند را تامین کند ،گفت:
نیاز ب��ه کار 
در ح��ال حاضر ثبتاحوال توان ص��دور ماهانه 2/5
میلیون کارت ملی هوش��مند را دارد ،این یعنی اگر
بدنه کارت توسط چاپخانه تامین شود ما توان اینکه
تمام کارتهای افراد منتظر برای صدور کارت را صادر
کنیم داریم.
■■برای استفاده از کارت رایزنی داشتیم

س��خنگوی ثبتاحوال در پاس��خ به این سوال
که مزایای کارت ملی هوش��مند چیس��ت؟ گفت:
قرار اس��ت در صورت پوشش همگانی کارت ملی
هوش��مند اتفاقات بزرگی رخ ده��د اما به صورت
اجمال��ی در بانکها ،ثبت اس��ناد و دس��تگاههای
دولت��ی مختلف در جهت کارب��ردی کردن کارت
ملی هوشمند جلساتی برگزار کردهایم .وی افزود:
نشستهای فنی انجام شده و سختافزار و نرمافزار
الزم برای اس��تفاده از فناوری این کارتها در حال
پیریزی اس��ت .ابوترابی درباره مصداقی از مزایای
کارت ملی هوشمند ،گفت :سازمان ثبت اسناد در
پی این است که برای احراز هویت و اطمینانبخشی
در نقل و انتقاالت کشور از کارت هوشمند استفاده
کند به این صورت که کارت در دستگاه قرار گرفته
و پس از بررس��ی اصالت آن و تطابق با اثر انگشت،
معاملهها انجام ش��ود .به این طریق دیگر ش��اهد
هویته��ای جعلی یا کالهب��رداری نخواهیم بود.
سخنگوی سازمان ثبتاحوال در پاسخ
به این س��وال که آیا مبلغی که
مردم ب��رای کارت پرداخت
میکنن��د هزین��ه کام��ل
ص��دور این کارت اس��ت
ی��ا یارانهای ه��م از طرف
دولت ب��رای آن پرداخت
میش��ود ،گفت :هزینهای
که م��ردم پرداخت میکنند
تنها بخشی از هزینههای کارت
اس��ت .از س��ال  94تا  97ی��ک ریال
افزایش نرخ صدور کارت نداشتهایم با وجود اینکه
نرخ دالر رشد قابل توجهی داشته است .البته هزینه
کارمزد برخی خدمات دفاتر پیشخوان اخیرا توسط
سازمان حمایت مصرفکنندگان افزایش یافت که
به صورت جدی با افزایش هزینه خدمات در حوزه
ثبتاحوال مخالفت کردیم؛ حقیقت این است که با
این گرانیها نمیخواهیم باری بر دوش مردم اضافه
شود ،البته با در نظر گرفتن افزایش هزینه با اندک
تغییراتی در قیمتها موافقت کردیم .تالش ما این
بوده هم جانب مردم و هم جانب دفاتر پیشخوان را
داشته باشیم.

کشف کارت بلیت با  ۴۷سال اعتبار در متروی تهران
فرمان��ده ی��گان انتظامی پلیس
آژیر
مت��روی پایتخت از دس��تگیری
 2متهم در رابطه ب��ا جعل کارت بلیت مترو برای
افزایش اعتبار آن تا سال  ۱۴۴۵خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ علی راقی اظهار کرد :ماموران پلیس
آگاهی متروی تهران در بررسیهای به عمل آمده
متوجه یک آگهی در سایت خرید و فروش اینترنتی
ش��دند که فردی یک کارت بلی��ت مترو را آگهی
کرده و مدعی ش��ده بود این کارت بلیت تا س��ال
 ۱۴۴۵اعتب��ار دارد و آن را ب��ه قیمت  ۳۰میلیون
تومان میفروشد .وی ادامه داد :با فرد ارسالکننده
آگهی تماس گرفته ش��د تا ط��ی یک برنامهریزی

دس��تگیر ش��ود .راقی گفت :این فرد با حضور در
محل ادعا کرد که چنین کارتی را دارد و حتی برای
اثبات این موضوع ،کارت بلیت را جلوی چش��مان
ماموران تس��ت کرد که مشخص شد این کارت تا
سال  ۱۴۴۵اعتبار دارد .به این ترتیب متهم که به
همراه یک نفر دیگر در مت��رو حضور یافته بود به
کالنتری تحویل داده شدند .وی افزود :متهمان که
هر دو دانشجوی فوقلیسانس بودند ،مدعی شدند با
انجام یک سری عملیات سختافزاری و نرمافزاری
موفق به دستکاری کارت بلیت مترو شدند و قصد
داش��تند این کارت بلیت را به قیمت  ۳۰میلیون
تومانبفروشند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه وضعیت سازمان
غذا و دارو و هیات امنای ارزی چندان مناسب
نبود ،گفت ۳ :درصد داروی وارداتی به کش��ور
 1/3میلی��ارد دالر و  ۹۷درص��د داروی تولید
داخل��ی  ۵۵۰میلیون دالر ارزبری داش��ت! به
گزارش ایلنا ،سعید نمکی اظهار کرد :از همان
روزهای اول مسؤولیتم در وزارت بهداشت ،ابالغ
کردم هیچ دارو و تجهیزات پزشکی که مشابه
آن در کشور تولید میشود ،اجازه واردات ندارد
و بش��دت روی این موضع ایس��تادیم و اعالم
کردیم هر ش��رکت داروس��ازی اقدام به تولید
داروهای وارداتی کند ،از آن حمایت میکنیم.
نمکی با اشاره به ارتقای استانداردهای داروهای
ایرانی گفت :جفا و ظلم است که بگوییم داروی
ایرانی فاقد کیفیت اس��ت ،چون اس��تانداردها
ارتقا یافته است .نمکی درباره طرح تحول نظام
س�لامت گفت :این طرح اثرات بسیار موفقی
به همراه داش��ت اما چند پیشفرض اصلی آن
شامل پرونده الکترونیک سالمت ،نظام ارجاع و
پزشک خانواده که از تکالیف برنامههای پنجم و
ششم توسعه نیز بود ،بر زمین مانده بود ،البته
طرح تحول نظام سالمت از نظر اقتصادی برای
کشور پرهزینه شد اما ترمز بخشهای هزینهای
این طرح را کشیدیم و  3بسته اصلی آن یعنی
کاهش پرداخ��ت از جیب بیم��اران ،حمایت
از بیم��اران خاص و صعبالع�لاج و ماندگاری
پزشکان و تیم پزشکی در مناطق محروم را با
قدرت و شدت ادامه میدهیم.

بیش از  ۳میلیون ایرانی
اربعین امسال به کربال میروند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت:
بر اس��اس پیشبینیهای انجام شده جمعیت
زائران اربعین امس��ال بی��ش از  ۳میلیون نفر
خواهد بود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
نشس��ت هماندیشی کمیته اس��کان ،تغذیه و
جذب نذورات مردمی اربعین حس��ینی برگزار
ش��د .در این نشس��ت حس��ن پالرک ،رئیس
ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد :ستاد
مرکزی اربعین  ۱۳کمیته دارد که  ۱۲مورد از
این کمیتهها وظیفه آمادهسازی زائران را برعهده
دارن��د؛ وظیفه کمیته مش��ارکتهای مردمی
ب��ا وظایف  ۱۲کمیته دیگ��ر برابر میکند و بر
این اساس س��تاد عراق ما مسؤولیت مضاعفی
دارد .وی افزود :پیشبینی میش��ود جمعیت
زائران اربعین امس��ال به  ۳میلیون نفر و حتی
بیشتر از آن برسد و باید بررسی کنیم و ببینیم
امکانات موجود تا چه حد پاسخگو است؛ لذا با
همکاریهای انجام شده از پس پذیرایی و ارائه
خدمات به این تع��داد از زائران برخواهیم آمد.
وی با بیان اینکه امس��ال ظرفیتها را افزایش
خواهیم داد ،گفت :در س��ال گذش��ته ۲۰۰۸
موکب داشتیم که امس��ال با برداشتن برخی
محدودیتها تعداد آنها را افزایش خواهیم داد
و با تالش سایر کمیتهها از  ۳میلیون زائر کربال
به بهترین شکل ممکن پذیرایی خواهیم کرد.

ک به خارج از کشور
انتقال خا 
ممنوع شد

مدی��رکل دفت��ر حقوق��ی و ام��ور مجلس
س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت با بیان اینکه
الیحه حفاظت از خاک توسط شورای نگهبان
تایید شده است ،گفت :طبق این قانون انتقال
ک به خارج از کش��ور ممنوع شد .به گزارش
خا 
فارس ،معصومه حس��ینپور ب��ا اعالم این خبر
گفت :الیحه حفاظت از خاک بعد از  14س��ال
تالش تخصصی و مس��تمر س��ازمان حفاظت
محیطزیست در مجلس شورای اسالمی تصویب
و همزمان با هفته محیطزیست ،به تایید شورای
نگهبان رسید .وی درباره انتقال خاک به خارج از
ک به خارج
کشور گفت :در این قانون انتقال خا 
از کشور ممنوع است و فقط خروج مواد معدنی
و مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی پس
از رعایت فرآیند قانونی مربوط مستثناست .وی
با اشاره به فرسایش و کم بازده شدن خاک ایران
به دلیل ادامه این نوع صادرات اظهار داشت :باید
امنیت ملی در اینباره رعایت شود و همانگونه
که خ��اک در مرزبندیها و حفظ کیان میهن
مهم اس��ت و قلمرو و وضعیت جغرافیایی یک
کش��ور را تعیی��ن میکند ،باید ف��روش خاک
کشاورزی نیز خط قرمز ما باشد.

