
حمله ويروس اس�تاكس نت به زيرس�اخت هاي 
هسته اي كشور از س�وي امريكا و اسرائيل آغاز 
يك جنگ س�ايبري تمام عيار عليه ايران بود. 
اين جنگ هي�چ گاه متوقف نش�د، اما اين بار بنا 
به ادعاي شبكه 13 تلويزيون اس�رائيل بدافزار 
خطرناك ت�ر و پيچيده ت�ر از اس�تاكس نت طي 
روزه�اي اخير ب�ه ش�بكه هاي اس�تراتژيك و 
زير ساختي كشورمان هجوم آورده است؛ هجومي 
كه با دفاع ارتش سايبري ايران ناكام ماند و وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع�ات در واكنش به اين 
حمالت تأكي�د كرد:» اي�ن اقدام خصمان�ه را از 
طريق مجام�ع بين المللي پيگي�ري مي كنيم.«

اين نخستين باري نيست كه كشورمان مورد هجوم 
حمالت سايبري قرار مي گيرد. يكي از جدي ترين 
حمالت سايبري عليه تأسيسات هس��ته اي ايران 
درس��ال 2010 و با وي��روس اس��تاكس نت اتفاق 
افتاد؛ حمله اي كه هر از چند گاه جزئيات بيش��تري 
درباره آن منتش��ر مي ش��ود. طب��ق اطالعاتي كه 
فروردين ماه امس��ال درب��اره اين بدافزار منتش��ر 
شد، رئيس جمهور اوباما به طور محرمانه فرمان حمله 
سايبري به سيستم هاي كامپيوتري كه به تأسيسات 

غني سازي كليدي ايران مرتبط بودند، صادر كرد. 
اين حمالت كه در دوران رياست جمهوري جورج 
بوش با همكاري اس��رائيل آغاز شد با كد نامگذاري 

شده »بازي هاي المپيك« خوانده مي شد. 
  شكل گيري ارتش 120 هزار نفره سايبري 

ويروس كامپيوتري اس��تاكس نت به ط��ور اتفاقي 
در سال 2010 در نتيجه يك خطاي برنامه نويسي 
علني شد و اجازه داد تا نيروگاه نطنز در ايران جان 
سالم به در ببرد و در سراسر جهان در اينترنت منتشر 
شد. مايكل هايدن، رئيس سازمان اطالعات مركزي 
اياالت متحده درباره اين حمله گفته بود: اين اولين 
باري است كه يك حمله سايبري براي يك تخريب 

فيزيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اس��تاكس نت هر چند منج��ر به ب��روز اختالالتي 
شد، اما در نهايت نه فقط نتوانس��ت به اهداف خود 
دست يابد، بلكه به تعبير پايگاه خبري تحليلي تيك 
پارت )take part(اين اتفاق اثري پايدار و مهم بر 
فرهنگ، سياست و صنعت ايران داشته است. طبق 
اعالم مؤسس��ه مطالعات اس��تراتژيك كه به انجام 
تحقيقات براي ارتش امريكا مي پردازد، ارتش ايران 
120 هزار نفر را در سال 2012 براي كار در امنيت 

سايبري به خدمت گرفت و اين كشور يك ميليارد 
دالر در زير ساخت، تكنولوژي و كارشناسي سايبري 

در اواخر 2011 سرمايه گذاري كرد. 
اين گزارش مي افزايد: با استفاده از اطالعات به دست 
آمده از هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا كه دچار 
حادثه يا در ايران سرنگون ش��ده بودند، مهندسان 
نظام��ي ايران��ي يك هواپيم��اي بدون سرنش��ين 
امريكايي پيشرفته را ربودند و آن را در ايران دوباره 
برنامه ريزي كردند و استاكس نت كاتاليزوري براي 

اين پيشرفت ها بود. 
  بدافزاري پيچيده تر از استاكس نت

طي روزهاي اخير زيرساخت هاي ارتباطي كشورمان 
دوباره در مع��رض تهاجم بدافزاره��اي تازه اي قرار 
گرفته اس��ت؛ حمالتي كه همگي از س��وي ارتش 
سايبري كش��ورمان دفع شده اس��ت. اين حمالت 
اما با هجم��ه رواني رژيم صهيونيس��تي هم همراه 
بوده است، به گونه اي كه يك شبكه تلويزيوني رژيم 
صهيونيستي مدعي شد ش��بكه هاي استراتژيك و 
زير س��اختي ايران طي چند روز اخي��ر مورد حمله 
شديد سايبري اسرائيل قرار گرفتند كه كارشناسان 
آن را شديدتر از انتشار بدافزار استاكس نت در چند 

سال پيش مي دانند.  اين گزارش چند ساعت پس 
از ادعاي كمك موساد به پيش��گيري از يك حمله 
تروريس��تي در دانمارك به اعض��اي يك گروهك 
مخالف دولت ايران منتشر شد. از سوي ديگر سردار 
جاللي، رئيس س��ازمان پدافند غير عامل از شنود 
تلفن همراه رئيس جمهور از س��وي س��رويس هاي 
جاسوسي امريكا و اسرائيل خبر داد و افزود: پس از 
شنود اخيري كه از تلفن همراه رئيس جمهور روحاني 
انج��ام گرفت، تصميم گرفتيم تا گوش��ي غير قابل 
شنودي از طريق تلفن هاي موجود ايجاد كنيم كه 

البته اين هدف هنوز در دست اقدام است. 
 در رپرتاژ شبكه 13 تلويزيون اسرائيل درباره حمالت 
اخير به زيرساخت هاي ايران گفته شد: استاكس نت، 
بدافزاري كه به رايانه هاي صنعت هس��ته اي ايران 
رخنه كرد، يادتان هست؟ ايران اعتراف كرده كه طي 
چند روز اخير با حمله مش��ابهي روبه رو شده است. 
اما بدافزار جديد خطرناك تر و پيچيده تر است. اين 
حمله به شبكه هاي استراتژيك و زير ساختي ايران 

صورت گرفته است. 
  پيگيري از طريق مجامع بين المللي

روز گذشته اين حمالت از س��وي وزير ارتباطات و 
معاونش تأييد شد؛ حمالتي كه البته به ديوار دفاعي 
ارتش س��ايبري ايران خورد تا عمليات رواني رژيم 
صهيونيستي خاموش ش��ود. حميد فتاحي، معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ب��ا بيان اينكه از 
امروز حمالت پراكن��ده از مبدأ يك رژيم غاصب به 
برخي زيرس��اخت هاي ارتباطي ايران آغاز شده كه 
همگي با قدرت دفع شده اند، گفت: اين براي مردم 
دني��ا ديگر عجيب نيس��ت كه ادعاي حقوق بش��ر 
مي كنند و ملتي را به خاك و خون مي كشند. ادعاي 
واهي حمله سايبري از طرف ايران مي كنند و خود 

حمالتي را ترتيب مي دهند. 
 محمد جواد آذري جهرمي ني��ز در اين باره گفت: 
رژيمي كه سابقه آن در به كارگيري سالح سايبري 
در پرونده هايي چون اس��تاكس نت مشخص است، 
اين بار تالش داشت به زيرساخت هاي ارتباطي ايران 
صدمه وارد كند. البته به لطف هوش��ياري تيم هاي 
فني، دست خالي بازگش��ت. وي خاطر نشان كرد: 
اين اقدام خصمانه را از طري��ق مجامع بين المللي 
پيگيري مي كنيم.  وي در توئيت ديگري از انتخاب 
ايران با اكثري��ت آرا به عنوان عضو ش��وراي حكام 
اتحاديه جهاني ارتباطات خبر داد و نوشت: » در روز 
آغازين بازگشت تحريم هاي يك جانبه امريكا، پس 
از مدت ها، يك اجماع جهاني براي انتخاب ايران با 
رأي 146 كش��ور دنيا و با رأيي باالتر از كشورهاي 
پرسابقه اي چون روسيه، آفريقاي جنوبي، لهستان، 

آذربايجان شكل گرفت.«
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طبق اليحه ارائه شده توسط دولت، زنان ايراني داراي همسر خارجي مي توانند براي فرزندان زير 18 سال خود تقاضاي تابعيت كنند
فرزندانزنانايرانيدارايهمسرخارجيتابعيتميگيرند

»نماد«آسيبهاياجتماعي14/5ميليوندانشآموزراپيشگيريودرمانميكند
طرح ام�داد و پيش�گيري از آس�يب هاي اجتماعي موس�وم 
به »نم�اد« ب�ا مش�اركت بي�ش از 10 نه�اد و وزارتخان�ه براي 
14/5 ميلي�ون دانش آم�وز كش�ور ب�ه اج�را در مي آي�د. 
تقي رستم وندي، معاون وزير كشور روز گذشته در مراسم رونمايي 
از طرح توانمندس��ازي رواني– اجتماعي دانش آموزان، والدين و 
كاركنان آموزش و پرورش گفت: طرح نماد كه در معاونت تربيت 
بدني آموزش و پرورش دنبال مي شود يكي از طرح هاي فوق العاده 
است. رهبر معظم انقالب اسالمي بارها تأكيد كردند كه اقدامات در 
حوزه آسيب هاي اجتماعي بايد ويژگي فوق العاده بودن داشته باشد 
و از وظايف روزمره دستگاه ها جدا باشد. به نظر مي رسد طرح نماد 
از مصاديق طرح هاي فوق العاده باش��د كه طي دو سال گذشته در 

آموزش و پرورش دنبال مي شود.  وي افزود: پنج ويژگي عمده درباره 
طرح نماد وجود دارد كه در وهله اول بايد بگويم اين طرح راهبردي، 
بلند مدت و با دوام است. طرح هاي متعددي در حوزه آسيب ها اجرا 
مي شود، ولي استمرار پيدا نمي كند. اين طرح بايد با دوام باشد و به 
نظر مي رسد داراي چنين ويژگي ای هست.  وي بيان كرد: فراگيري 
و پوشش اين طرح نكته دوم است. كمتر پروژه اي چنين گستره اي 
را تحت پوشش دارد كه االن 14/5 ميليون دانش آموز تحت تأثير اين 
طرح هستند و براي اجراي طرح نماد نيازمند مشاركت خانواده ها 
نيز هستيم و اگر جمعيت والدين را به جمعيت دانش آموزي اضافه 

كنيم نيمي از جمعيت كشور را شامل مي شود. 
رستم وندي اضافه كرد: س��ومين ويژگي اين طرح عمق اثربخشي 

اين طرح اس��ت. در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي طرح هايي 
داريم كه بخشي مقابله اي و بخشي پيشگيرانه است، اما اين طرح به 
خاطر ابعاد پيشگيرانه فوق العاده است و شاخص سالمت اجتماعي 

در كشور را در وضع مطلوب قرار مي دهد. 
وي مؤلفه چهارم اين طرح را تركيبي بودن آن دانست و بيان كرد: 
اين طرح هم ابعاد پيشگيري و هم ابعاد امدادي را پيش بيني كرده 
است در حالي كه هر دس��تگاهي در اين حوزه معموالً يكي از اين 

حوزه ها را پوشش مي دهد. 
رستم وندي اظهار كرد: عنصر پنجم كه به نظر مي رسد بسيار مهم 
است همكاري بين بخشي است. بيش از 10 نهاد و وزارتخانه در اين 

طرح با هم مشاركت مي كنند. 

 دفع حمالت سايبري رژيم صهيونيستي
 با ديوار دفاعي ارتش سايبري ايران

وزير ارتباطات: اين اقدام خصمانه را از طريق مجامع بين المللي پيگيري مي كنيم

بعد از چن�د دهه ك�ه تابعي�ت ايران�ي ماد       ر 
هيچ گونه تأثيري چه از نظر سيس�تم خاك و 
چه از نظر سيستم خون، روي تابعيت فرزند       ان 
ند       اشت، س�رانجام گامي مثبت در اين زمينه 
برداشته شد تا قانون براي رفع دغدغه هزاران 
مادر ايراني اصالح شود. براساس تصميم جديد 
هيئت وزيران در قالب يك اليحه به فرزندان 
)زي�ر 18 س�ال( زن�ان ايراني داراي همس�ر 
خارجي تابعيت داده خواهد شد، هرچند اين 
اليحه بعد از چندين دهه تكليف فرزندان زنان 
ايراني را كه با مردان خارجي ازدواج كرده اند 
مشخص مي كند و اقدامي مثبت در دولت تلقي 
مي ش�ود، اما براي رفع دغدغه ه�زاران مادر 
ايراني، اكنون مجلس بايد ب�ه عنوان نهادي 
قانونگذار گام�ي بلند در اين زمين�ه بردارد. 
تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج زن��ان ايراني با 
مردان خارجي، يكي از چالش هاي مهم حقوقي بود، 
كه چندين دهه بر سر آن بحث شد تا باالخره دولت 
اليحه اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به 
تصويب رساند. طبق اين تصميم، فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به درخواست 
مادر و پس از 18 سالگي مي توانند تقاضاي تابعيت و 

شناسنامه ايراني كنند و به تابعيت ايران درآيند. 
ماده ۹۷6 قانون مدني در خصوص اينكه چه كساني 

ايراني هس��تند يا مي توانند تابعيت ايراني را كسب 
كنند، تعيين تكليف ك��رده و هفت گروه را در زمره 
ايراني ه��ا قرار داده، ام��ا در ميان اي��ن هفت گروه، 
جز يك مورد درباره فرزنداني كه مادر ايراني و پدر 
غيرايراني دارند، حكمي مقرر نشده است. بند پنجم 
اين ماده تصريح دارد، كساني كه در ايران از پدري 
خارجي متولد شده اند و بالفاصله پس از رسيدن به 
18 سال تمام دست كم يك سال ديگر هم در ايران 
اقامت داش��ته اند، مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني 

كنند؛ حكمي كه برخي آن را چندان مؤثر نمي دانند 
و هستند مادراني كه سال هاست براي اخذ تابعيت 
فرزندان خود از اين سازمان به سازماني ديگر دست 
به دست مي شوند.  اكنون اما مشكل تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با خارجي ها تا حدي رفع 
خواهد شد. با اصالحيه فوق تا حدي مي توان دغدغه 
هزاران مادر ايراني را از جهت معيش��ت، تحصيل و 

بهداشت فرزندانشان مرتفع شده قلمداد كرد. 
 جزئيات اصالح قانون 

به گفته محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، در قانون مصوب 1385 درباره وضعيت 
فرزندان زير 18 سال سكوت شده بود، اما با اصالح 
قانون مصوب 1385 و تصويب پيش نويس قانوني 
اليحه در جلسه مورخ 13 آبان ماه ۹۷ هيئت دولت، 
فرزندان زير 18 س��ال با تقاضاي مادر ايراني خود 
مي توانند به تابعيت ايران درآيند.  وي در ادامه افزود: 
تصويب اين اليحه اقدامي با اهميت براي برخورداري 
اين كودكان از حقوق اجتماعي، حق اقامت پايدار 
آنها، رفع تبعيض بين اين كودكان و سايرين، افزايش 
علقه اين افراد و سرزمين مادري است.  وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي همچنين با اش��اره به اينكه 
اين كودكان معموالً در ش��رايط فقر به سر مي برند، 
داراي مشكالت معيشتي هستند و در معرض انواع 
آسيب هاي اجتماعي قرار دارند، اظهار كرد: تصويب 
اين اليحه زمينه اي مناسب را فراهم خواهد كرد تا 
با همكاري و انسجام دستگاه هاي مسئول و همراهي 
فعاالن مدني و سازمان هاي مردم نهاد، وضعيت اين 
گروه از كودكان سرزمين ما بهتر شود.  هرچند كه 
بايد گفت اين قانون دير، ام��ا باالخره گامي مثبت 
براي اصالح آن برداشته شد. به قول معروف ماهي را 
هر زمان كه از آب بگيري، تازه است. انتظار مي رود 
خأل فقدان اين قانون براي آن دسته از كساني كه طي 
اين سال ها محروميت در بخش هاي مهم را تجربه 

كرده اند، جبران شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
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 ب��ه ج��اي DOWN WITH U. S. A)م��رگ ب��ر امريكا ( نوش��ته 

  DAWN WITH U. S. A)سپيده دم با امريكا(

روز پالس با انتشار اين عكس توييت كرد: س��رابي به نام تركيه 
در انتظ��ار دخت��ران ايران��ي؛ »كار در كالب براي جذب مش��تري!« 
نصف حقوق جه��ت كاريابي دريافت مي ش��ود! يعن��ي حقوق  ماهي 
 1200 لير! مسئوالن و مدعيان امور زنان و خانواده لطفاً پاسخگو باشيد 

كه چطور سند2030 مي تونه دختران مون رو نجات بده؟!

حاج پطروس تويي�ت ك�رد: كاش در كن��ار راهپيمايي ها و پخش 
سرودهاي تكراري خوشگل دشمن ش��كن يه بارم چند تا از اسناد النه 
جاسوسي رو توي تلويزيون براي جوانان مي خونديد تا فكر نكنند تسخير 

سفارت امريكا بي دليل بوده.
 

 يك كاربر با انتشار اين عكس توييت كرد: نشان آدميت نيست 
اينچنين ميان آدم ها سرگردان براي لقمه ناني مي چرخي شايد انساني 

رگ انسانيتش گل كند... 

ندا توييت كرد: سؤالم از آقاي هومن سيدي اينه كه آيا از اون نزديك 
۹ ميليارد درآمدي كه فيلم مغزهاي كوچك زنگ زده داشته چيزي 
خرج اون محله هايي كه ازش��ون به عنوان لوكيش��ين استفاده كرده 
مي شه؟ چيزي صرف آموزش اون بچه ها؟ چيزي صرف بهبود شرايط 

زندگيشون؟ چيزي صرف تحصيلشون؟

نعيمه توحيدي توييت كرد: تو بعضي دوره هاي دكتري، اساتيد از 
دانشجوهاي خانم مي خوان كه ازدواج نكنن و از دانشجوهاي متأهل 
خانم تعهد مي گيرن كه تا چهارسال بچه دار نشن. به نظر مياد تفكري 
كه مقابل صرفاً خانه داري و بچه داري زنان قرار داره، از اون طرف بوم 

افتاده! 
 

 عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس توييت كرد: وقتي كانال 
س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در پوش��ش يك خبر 10 درصد 
اختالف دارند ! ارتقاي س��هم داوري توليد داخ��ل از 88 به ۹8 درصد! 

نتيجه آمار دادن كيلوييه

 مرتضي قرباني با انتش�ار اين عكس توييت ك�رد: جمعي از فعاالن 
فضاي مجازي در حال آماده س��ازي موكب ب��راي پذيراي��ي از زائران آقا 

امام رضا )ع( هستيم.

 حاج فيدل با انتشاراين عكس توييت كرد: 30سال ديگه ميراث خور 
زيباكالم اين عكس رو مي ذاره مي گه: اگر ترامپ سواري نمي كرديد امريكا 

تحريم نمي كرد.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  خون بند ناف نوزاد منبع غني از سلول هاي بنيادي است كه نگهداري 
و ذخيره آن، پس اندازي براي سالمت فرزندان و نسل هاي آينده به شمار 
مي رود. بند ناف در اكثر مواقع به عنوان زباله بيولوژيك پس از زايمان دور 
انداخته مي شود، در حالي كه بيشتر والدين و حتي پرستاران اطالعي 
ندارند كه اين عضو به عنوان يك منبع سرشار از سلول هاي بنيادي در 

درمان بسياري از بيماري ها نقش ايفا مي كند. 
  سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور در مورد آخرين آمار لحظه به 
لحظه تولد و مرگ در كشور گفت: تعداد متولدين سال ۹۷، ۹68 هزار 
و 342 ثبت شده كه از اين تعداد، متولدين پسر 4۹5هزار و ۷۹1 نفر و 

متولدين دختر نيز 4۷2هزار و 551 نفر گزارش شده است. 
  سازمان وظيفه عمومي ناجا تمام مشموالن داراي مدرك تحصيلي 
فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم را ك��ه برگ آماده به خدمت به تاريخ 1۹ 

آبان ماه ۹۷ را دريافت كرده اند به خدمت سربازي فراخواند. 
  معاون پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره 
به انعقاد تفاهمنامه بين اين س��ازمان و تأمين اجتماعي در خصوص 
تسهيل در اجراي قانون اصالح ماده )5( قانون بيمه اجتماعي كارگران 
س��اختماني از تعيين عناوين عوارض مش��مول پرداخت سهم بيمه 

كارگران ساختماني خبر داد. 
  وزير كشور با بيان اينكه چهار بانده كردن جاده مهران به نجف، حذف 
رواديد و پل خرمشهر به بصره از اقدامات مهم رئيس جمهور در سال هاي 
آتي براي سفر اربعين است، گفت: اين اقدامات تا سال ها ماندگار خواهد 

بود و ثواب آن به نام همه ما ثبت خواهد شد. 
  معاون پيشگيري و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور با اشاره به 
رويكردهاي مديريت در پيش��گيري از اعتياد افزود: با وجود 8 هزار مركز 
درماني سرپايي و هزار و 200 مركز اقامتي، در بحث درمان هيچ كمبودي 
وجود ندارد و تمامي كمبود ها و غفلت ها در مهم ترين بخش از روند بهبودي، 

يعني زماني كه فرد از مراكز درماني ترخيص مي شود، وجود دارد. 

نيره ساري
  گزارش  2

  آسيب اجتماعی

پيرو درج مطلبی با عنوان »سيب زمينی های اسيدی با طعم سرطان« 
در يازدهم آبان ماه و در همين صفحه وزارت بهداش��ت جوابيه ای را به 

دفتر روزنامه ارسال داشته است. 
متن جوابيه به اين شرح است:

1( دانش��گاه علوم پزش��كي كرمانش��اه به عنوان زيرمجموعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اس��تان همواره كوشيده كه در 
راستاي تأمين سالمت جامعه به وظايف محوله خود براساس قوانين 
عمل نموده و در كنار همه تالش ها براي دس��تيابي به اقشار مختلف 
مردم به س��المت جس��مي و رواني، همواره به ويژه در مواقع ضروري 
در خصوص عوامل تهديدكننده س��المت به صورت شفاف به همگان 

اطالع رساني نمايد.
در اين ميان تأمين امنيت غذايي مردم هم��واره از دغدغه هاي اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي بوده و در اين راستا در سنوات اخير با اقدامات به 
موقع خود مانع ورود مواد غذايي ناسالم در سبد غذايي مردم گرديده 
كه توقيف و پلمب بيش از 4 هزار و ۷00 تن برنج و بيش از هزار و 1۷0 
تن گندم آلوده و غيرقابل مصرف انساني از جمله موارد متعددي است 

كه مي توان به آن اشاره كرد.
2( در خصوص پايش باقيمانده آفت كش ها، فلزات سنگين و نيترات در 
محصوالت كشاورزي الزم به ذكر است، براساس بند )و( ماده 34 قانون 
برنامه پنجم توسعه و بند )ت( ماده ۷2 قانون برنامه توسعه ششم، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد 
كشاورزي، مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي را براي توليد 

محصوالت باغي و كشاورزي مشخص نمايد.
اين برنامه به عنوان يك برنامه عملياتي ملي س��المت محور براساس 
قوانين و وظايف س��ازماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
توسط معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
هر ساله به صورت مستمر انجام و نتايج آن جهت تحليل و بررسي هاي 
تخصصي به سازمان غذا و دارو اعالم و متعاقب آن توسط اين سازمان به 
دستگاه ها و نهادهاي متولي جهت برنامه ريزي و تدوين استراتژي هاي 
الزم و آگاه نم��ودن ارگان هاي ذي ربط از وضعيت باقيمانده س��موم و 
كودهاي شيميايي )نيترات و فلزات سنگين( در محصوالت كشاورزي 
ارس��ال مي گردد تا در صدور دس��تورالعمل هاي مربوطه براي كاربرد 
صحيح س��موم و كودها، رعايت زمان سمپاش��ي و انجام آموزش هاي 
الزم به كشاورزان مورد استفاده قرار گيرد تا موارد قانوني در اين زمينه 

اعمال  شود.
الزم به ذكر است برابر بخشنامه س��ازمان غذا و دارو نتايج آزمايشات 
با توجه به تخصصي بودن و ضرورت ارزيابي و مطالعه بيش��تر توسط 
متخصصان امر، در مراحل اوليه قابليت انتشار عمومي ندارد، اما بديهي 
است وزارت بهداشت به عنوان متولي سالمت جامعه به دقت اين موارد 
را پايش، تجزيه، تحليل و جمع بندي نم��وده و در هر زمان كه نياز به 
اطالع رساني عمومي در خصوص چگونگي مصرف محصوالت كشاورزي 

باشد، نسبت به اجراي اين مهم كوتاهي نخواهد كرد.
3( با انجام هزار و ۹20 مورد نمونه برداري در سال جاري با مراجعه به 
ميادين مركزي و اصلي ميوه و تره بار جهت بررسي و ارزيابي وضعيت 
باقيمانده سموم و كودهاي شيميايي )نيترات و فلزات سنگين( در 30 
قلم محصول كشاروزي از جمله س��يب زميني و پياز، اين سنجش به 
صورت پيوسته در حال انجام بوده و نتايج آن جهت برنامه ريزي الزم به 

طور مستمر به سازمان غذا و دارو منعكس مي گردد. 
و اما در خصوص موارد ذكر شده در گزارش صداوسيما ذكر نكات ذيل 

ضروري به نظر مي رسد:
- در تماس تلفني خبرنگار محترم با حوزه معاونت غذا و دارو، به وضعيت 
قابل قبول محصوالت استان در خصوص باقيمانده نيترات اشاره گرديده 

كه متأسفانه اين بخش از مطلب در گزارش حذف شده است.
- با توجه به آنچه در گزارش مشهود است، نتايج آزمايشات سازمان جهاد 
كشاورزي در خصوص اين محصوالت، بيانگر انطباق با استانداردهاي 
مربوطه مي باش��د، اما خبرنگار محترم با ناديده گرفتن آزمايشات يك 
مرجع قانوني، گزارش خود را بر مبناي اظهارات افرادي مجهول و فاقد 

وجاهت قانوني بنيان نهاده است.
- لذا ارائه هرگونه سندي در خصوص اعالم نتايج آزمايشات برنامه پايش 
باقيمانده آفت كش ها، فلزات سنگين و نيترات در محصوالت كشاورزي 
كه در گزارش صداوسيما به آن اشاره شده به غير از دستگاه هاي متولي 

برنامه فوق الذكر، مورد تأييد نمي باشد.
   »جوان«: در بند يك جوابيه به اقدامات دانش��گاه علوم پزش��كي 
كرمانشاه اشاره شده كه اين اقدامات از وظايف آن مركز بوده و خارج از 

موضوع مستقيم مطلب ماست. 
در بند دوم جوابيه دقيقاً به موضوعي اشاره شده كه مطلب ما هم بر آن 
تأكيد جدي داشته است، يعني استفاده از سموم تحت نظارت نهادهاي 

مربوطه انجام شود. 
ضمن اينكه در هيچ بخشي از مطلب به طور عام نسبت به سوءمديريت 
يا سبك كشاورزي سخني در ميان نيست و متن جوابيه نيز به همين 

مسئله اذعان دارد. 
در بند سوم جوابيه هم به انتقاد از خبرگزاري صداوسيما پرداخته شده 
كه ارتباط آن با مطلب ما نامعلوم است. در نهايت اينكه اين مطلب تنها 
به گوشه اي از اقدامات غيرمجاز افرادي سودجو پرداخته و هوشياري 
جهاد كش��اورزي را مطالبه كرده، اما محتواي جوابيه نسبت به نكات 
يادداشت، كماكان مبهم و مجهول است. روي يادداشت »جوان« بيشتر 
با جهاد كشاورزي بوده  تا وزارت بهداشت، در حالي كه وزارت بهداشت 

براي ما جوابيه ارسال كرده است!


