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مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصالحات به 
دستور سید محمد خاتمی ایجاد شد و در دوره 
به مرکز  نژاد  ریاست جمهوری محمود احمدی 
امور زنان و خانواده تغییر نام یافت. حاال این مرکز 
یکی از معاونت های ریاست جمهوری محسوب 
امور  معاون  بعنوان  هم  مرکز  رئیس  و  شود  می 
از  عضوی  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان 
کابینه بوده و در جلسات هیات دولت می تواند 
برنامه  قانون   ۲۳۰ ماده  اساس  بر  کند.  شرکت 
پنج ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمانها 
زنان  امور  از جمله مرکز  و دستگاه های ذی ربط 
جامع  »برنامه  تصویب  و  تدوین  با  خانواده،  و 
توسعه امور زنان و خانواده« مشتمل بر محورهای 
تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات 
مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه 
و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت 
سرپرست  زنان  برای  خانگی  مشاغل  ساماندهی 
اجتماعی،  تأمین  بدسرپرست،  زنان  و  خانوار 
اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف 
های  توانایی  توسعة  سالمت،  ارتقاء  حجاب،  و 
زنان  توانمندیهای  ارتقاء  نهاد،  مردم  سازمانهای 
مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بین المللی، تعمیق 
باورهای دینی و اصالح ساختار اداری تشکیالتی 
را  مقتضی  اقدامات  می بایست  خانواده،  و  زنان 
ها و وظایف  فعالیت  از  این بخشی  انجام دهد. 
این مرکز می تواند باشد. پس از روی کار آمدن 
با  موالوردی  شهیندخت  روحانی  حسن  دولت 
سفارش اصالح طلبان حامی سید محمد خاتمی 
بعنوان سهمیه این دیدگاه حزبی وارد کابینه شد 
و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  بعنوان  و 
های  حاشیهه  موالوردی  شد.  منصوب  خانواده 
اهالی یک روستا  مردان  اعدام  مانند خبر  زیادی 
در سیستان و بلوچستان یا طرح عقیم کردن زنان 
تن فروش تهرانی داشت و حضورش در آمریکا و 
عکس های یادگاری بخش دیگری از این حاشیه 
ها بود. روزنامه کیهان در دولت قبل موالوردی 
که  کرد  اعالم  آمریکایی  جاسوسان  با  مرتبط  را 
آن هم حاشیه های زیادی به همراه داشت. این 
حاشیه ها موجب شد تا حسن روحانی در دولت 
فشارهای  اما  کند  برکنار  را  موالوردی  دوازدهم 
اصالح طلبان و خاتمی موجب شد تا موالوردی 
رئیس  ویژه  دستیار  زاده  امین  الهام  جایگزین 
جمهور در امور حقوق شهروندی دولت دوازدهم 

یازدهم  دولت  در  که  ابتکار  معصومه  اما  شود. 
ریاست سازمان محیط زیست را داشت و حاشیه 
اعتصاب  و  کشور  از  خارج  در  فرزندش  های 
اظهارات  و  زیست  محیط  کارکنان  اعتراض  و 
و  کنترل  در  او  مطلوب  نا  عملکرد  و  سیاسی 
مدیریت ریزگردها در خوزستان و غیره ... موجب 
شد تا روحانی او را دیگر به این پست منصوب 
نکند و او هم همانند موالوردی با فشار سیاسی 
در دولت ماند و روحانی بعنوان معاون خود در 
امور زنان و خانواده منصوب کرد. عملکرد ابتکار 
را نیاز به مصاحبه و گفتگو نداریم و کافی است 
از رصد سایت  را  ابتکار و عملکردش  معصومه 
این معاونت یعنی معاونت زنان و خانواده مطالعه 
کنید. عملکرد شورای پژوهش این معاونت برای 
سال 1۳9۳ است و دیگر به روز نشده و در بخش 
های  دستگاه  در  زنان  حوزه  عملکرد  گزارش 
اجرایی فقط یک سازمان است و هیچ سازمانی 
گزارشی ارائه نکرده است. از آنجائیکه بر اساس 
اجرای دولت الکترونیک و مصوبات دولت باید 
تمامی اقدامات سازمانها و نهاد ها در سایت ها 
و پورتال های سازمانی منتشر شود چنین اقدامی 
حتی  شود.  نمی  مشاهده  معاونت  این  سوی  از 
قبل  سالهای  برای  همگی  هم  استانها  عملکرد 
یعنی سال 1۳9۲ است و به روز نشده است. یا 
در بخش مجله الکترونیکی این سایت دولتی فیلم 
معصومه  از  آنچه  است!  شده  بارگزاری  کوکانه 
ابتکار در خبرها دیده می شود آزادی زندانیان زن 
زنان  برای حضور  یا تالش  در سایر کشورها و 
مشکل  االن  یعنی  است.  غیره  و  ها  ورشگاه  در 
زنان کشور این است؟ باید گفت این معاونت به 
نوعی رئیس جمهور دوم ایران است چون نیمی 
از ایران را زنان تشکیل می دهند حاال انتظار ما از 
این معاونت چیست؟ چقدر معصومه ابتکار برای 
کارهایش ابتکار داشته؟ چقدر خروجی خوب و 
مناسبی در این معاونت از خود نشان داده است؟ 
انگار این معاونت به حیات خلوتی برای پر شدن 
چند پست برای نور دیده های سیاسی تبدیل شده 
بروز  موجب  معاونت  این  کمکاری  قطعا  است. 
ازدواج های  یا  میان زنان و  افزایش تن فروشی 
کودکانه و افزایش طالق و اعتیاد در میان خانواده 
های ایرانی بوده چون این معاونت هیچ دفاعی از 
برگزاری نشست  دارد جسارت  اگر  ندارد.  خود 
داشته  نور دیده  بدون حضور خبرنگاران  خبری 

باشد و پاسخ دهند.

زنان » ابتکار« ندارند

سوژه  
روز

چهار شنبه 10 مرداد ماه 1397  18 ذی القعده 1439  1 آگوست 2018
  8 صفحه شماره 589  قیمت 1000 تومان

انگار این معاونت به حیات خلوتی 
برای پر شدن چند پست برای نور 

دیده های سیاسی تبدیل شده است. 
قطعا کمکاری این معاونت موجب 
بروز افزایش تن فروشی میان زنان 

و یا ازدواج های کودکانه و افزایش 
طالق و اعتیاد در میان خانواده های 
ایرانی بوده چون این معاونت هیچ 

دفاعی از خود ندارد. 
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امسال ایرانی ها 1000 خانه در ترکیه خریدند!
ارز اینگونه از کشور خارج می شود

آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که از ابتدای امسال هزار واحد ساختمانی اعم از 
آپارتمان و ویال توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده که متوسط قیمت آنها 160 هزار 

دالر بوده و در شهرهای مختلف ترکیه قرار دارند.

صدای اصالحات | خبرنگار| 

صدای اصالحات/سید هادی کسایی زاده |

رئیس جمهور به 
تلویزیون نمی آید؟

سرمقاله
سید هادی کسایی زاده/ سردبیر
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پیشخوان خبر

معاون امور باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد: واحد های تولیدی بستر کشت 
قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند 
اقتصادی هیات  اصلی  این مهم در کمیسیون  که 
وزیران مصوب شد. محمدعلی طهماسبی گفت: 
براساس مصوبه هشتم مردادماه 1۳97 کمیسیون اصلی 
اقتصادی هیات دولت،فعالیت تولید بستر کشت قارچ 
های خوراکی )کمپوست( به عنوان مصادیق فعالیت 
های کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و براساس 
پرداخت  از  مستقیم  های  مالیات  قانون  ماده 81 
مالیات معاف شد. اکنون ساالنه 15۰ هزار تن قارچ 
خوراکی توسط 9۰۰ واحد بهره برداری دارای مجوز 
با اشتغالزایی بیش از 1۰ هزار نفر تولید می شود،سال 
گذشته بیش از سه هزار و 6۰۰ تن قارچ خوراکی به 

کشورهای متقاضی صادر شده است.

ارسال  با  نژاد  احمدی  محمود 
درخواستی خطاب به وزیر کشور با استناد به اصل ۲7 
قانون اساسی خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع 
مردمی با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات 
دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان دولت 
انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض 
به سوء تدبیرها و ضعف های مدیریتی و اشتباهات 
مکرر در تصمیمات کالن کشور شد. در بخشی 
از این درخواست رسمی آمده است: از یک سو 
دشمنان تاریخی ایران امیدوار به وارد کردن ضربات 
اساسی بر پیکر ملت بزرگ و انقالب عظیم او هستند 
و به بهانه کنترل رفتار دولت و بر خالف اخالق 
و انسانیت و قوانین بین الملل در صدد برآمده اند تا 
همه ظرفیت های استکباری و سلطه گرانه خود را 
برای تشدید فشار اقتصادی و سیاسی بر مردم عزیز 
و شریف کشورمان به کار بندند. استیالی رکود 5 
ساله بر بخش اقتصاد، موجب بروز مشکالت بسیار 
سنگین و فشارهای طاقت فرسا بر معیشت بخش 
وسیعی از خانوارها و مردم بزرگوار میهن شده است. 
اینک با استناد به اصل ۲7 قانون اساسی و با هدف 
اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و 
دخالت های پیدا و پنهان انگلیس در امور داخلی 
ایران و روشنگری پیرامون فریبکاری و اجحافات 
تاریخی آنان علیه ملت ایران و همچنین اعتراض به 
شرایط نابسامان اقتصادی، سوءتدبیرها و ضعف های 
آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات 
کالن کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی درخواست 

صدور مجوز اجتماع مردمی و آرام را دارد.

»قارچ« از مالیات 
معاف شد

درخواست 
راهپیمایی 
احمدی نژاد به 
وزارت کشور

صدای اصالحات |  
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عملکرد منفی نهادی که سیاسی شد
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زنان » ابتکار« ندارند

صحنه زشت عملکرد منفی نهادی که سیاسی شد
معامالت ارزی 

زائران در»قم«

در این روزهای پر تالطم بازار ارز کشور، و عدم خرید و 
فروش ارز در صرافی ها بازار داللی در قم هم رنق گرفته است. در شهر قم به دلیل 
وجود حرم حضرت فاطمه معصومه)س( و ورود همه روزه زائران ایرانی و خارجی 
بسیار برای زیارت، خیابان های اطراف حرم مطهر مراجعه می کنند و مکان مناسبی 
برای دالالن و خرید و فروش ارز مسافران اعراب کشورهای همسایه شده است. این 
اتفاق در حالی رخ می دهد که صرافی های این شهر به دستور مقامات تقریبا سه ماه 
است که تعطیل هستند. البته این بازار فروش ارز موجب شده که برخی از صرافی ها 
هم در ساعات پایانی روز اقدام به باز کردن مغازه ها و بهره مندی از این بازار داغ کنند. 
صحنه زشت خرید و فروش ارز میان مسلمانان در شهر مذهبی و علمی قم چهره 
نا مناسبی از این شهر در فضای مجازی به جا گذاشته است. برخی از این زائران با 
لباس روحانیون و برخی هم با لباس اعراب در حال خرید ارز از دالالنی هستند 
که شاید سن و سال آنها به ۲۰ سال هم نمی رسد. سود حاصل از این معامالت 
هرچند از دیدگاه مراجع درست نیست اما زائران خارجی برای خرید مایحتاج و ادامه 
سفر مجبورند اینطور خرید کنند که آن هم برای کشور اسالمی زیبنده نیست. کاش 
استانداری قم جایگاهی را برای عرضه ارز حداقل به زائران خارجی اختصاص می 
داد که انگار گفته شده اهمیتی ندارد. برخی از زائران با گالیه از اقدامات بانک مرکزی 
ایران می گویند: کشور به این بزرگی تصورش را نمی کردیم از پس یک بحران 
کوچک بر نیاید؟ ما افغانستان زیارت نیامدیم که حاال با زن و بچه میان دالالن ارز دنبال 
چنج باشیم. اگر می دانستیم اصال سفر نمی کردیم. در برخی کشورها چنج پول در 

سوپرمارکت ها است اینجا باید کف خیابان از کودکان کار پول بگیریم.

ارز 
ارادت

خبرنگارصدای اصالحات |  

سخن اول

در روزهای پر طمطراق کشور اصولگرایان در 
آب گل آلود وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود 
ماهیگیری در سطح شیالت انجام می دهند. زیاد 
برای  با اصالح طلبان و دولت  تعامل  اهل  هم 
بهبود وضعیت نیستند. بابایی می گفت خیلی از 
همین نوسانات بازار ته تهش را پیدا کنید به یک 
اصولگرا می رسید که از قضا یا پولدار است یا 
نفوذ دارد. حاال اخبار زرد اقتصادی هم در البالی 
اخبار خبرگزاری های حکومتی و دولتی بیشتر 
دیده می شود. بازار پر التهاب سکه و ارز و قاچاق 
و خودرو و کاهش سبد غذایی کارگران همراه 
با تهدید های آمریکا و وضعیت نافرجام برجام 
همه و همه دست به دست هم داده تا اوضاع 
روانی جامعه متشنج شود. قرار بود حسن روحانی 
رئیس جمهور با مردم به طور زنده از شبکه سیما 
صحبت کند که به دالیلی که معموال نمی گویند 
انجام نشد. اما در این شرایط هر رئیس جمهوری 
صحبت  آنها  با  بتپد  مردم  برای  دلش  و  باشد 
خواهد کرد. قطعا اگر شهید رجایی هم زنده بود 
تمام اقداماتش را شفاف بیان می کرد. هر چند اگر 

ایشان بودند کار به اینجاها نمی کشید. 
متاسفانه به دلیل تیم رسانه ای ضعیفی که در دولت 
مستقر است و مشاور نماهایی که دور و اطراف 
رئیس جمهور را گرفته اند هوایی در جریان نیست 
تا مخ ها کمی باد بخورد. این مشاوران آنقدر یا 
ناشی و یا قصد ضربه زدن به دولت را دارند که 
تصور نمی کنند در این شرایط حساس باید رئیس 
جمهور با مردم صجبت کند و مردم در جریان 
امور قرار بگیرند تا با دولت همراهی کرده و با علم 
حرکت کنند. از رئیس جمهور هم می خواهیم هر 
چه زودتر تا کار بیخ پیدا نکرده با مردم صحبت 
کند. حتما باید ملت بریزند در خیابان اعتراض 

کنند تا ببینید چقدر اوضاع جامعه خراب است؟

سرمقاله

سید هادی کسایی زاده
سردبیر

رئیس جمهور به تلویزیون 
نمی آید؟

رضا کامی در خصوص تاثیر تحریم های آمریکا بر روی روابط اقتصادی ایران 
و ترکیه اظهار داشت: روابط اقتصادی ما خصوصا در بخش خصوصی به همان روال سابق در جریان است 
فقط در ماه های اخیر تغییر سیاست های دولت و ارایه بسته های اقتصادی و محدودیت های واردات 
باعث شده که حجم مبادالت تجاری به خصوص از سمت کشورمان کاهش پیدا کند.رییس اتاق بازرگانی 
ایران و ترکیه تصریح کرد: مسوولین ارشد حکومتی و اقتصادی ترکیه بارها اعالم کردند که روابط خود 
را با ایران ادامه خواهند داد و حتی اردوغان رییس جمهور این کشور نیز رسما اعالم کرد که از تحریم 
های یکجانبه آمریکا حمایت نخواهد کرد و روابط سیاسی و اقتصادی خود را همانند گذشته ادامه خواهد 
داد. وی حتی گفت که رابطه دو کشور راهبردی و استراتژیک است و تصمیم کشورهای ثالث نمی تواند 
هیچ تاثیری بر روی روابط دو کشور بگذارد.وی گفت: فارغ از مراودات بخش دولتی، بخش خصوصی 
دو کشور نیز روابط خود را در چند سال اخیر گسترش داده است و رفت و آمد هیات های تجاری در 
استان های مختلف ادامه دارد. هفته آینده نیز هیاتی از اتاق بازرگانی مشترک دو کشور به ترکیه خواهد 
رفت و بسته ای به منظور افزایش همکاری ها به طرف مقابل ارایه خواهد کرد.رییس اتاق بازرگانی ایران 
و ترکیه افزود: جنس اقتصاد ایران و ترکیه رقابتی نیست و در اکثر بخش ها مکمل یکدیگر هستند برهمین 
اساس برنامه هایی در نظر داریم که با استفاده از پتانسیل دو کشور برای صادرات به کشورهای منطقه 
و فرامنطقه ای هدف گذاری مشخص داشته باشیم. کامی تصریح کرد: در اوج تحریم های بین المللی 
ما بهترین روابط را با ترکیه داشتیم و حجم مبادالت به ۲۲ میلیارد دالر رسید این درحالی است که سال 
گذشته 7.5 میلیارد دالر به ترکیه صادرات و ۳.5 میلیارد دالر واردات داشتیم.عضو اتاق بازرگانی ایران در 
خصوص سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه گفت:  با توجه به تحوالت اخیر در بازار ارز و کاهش ارزش 
پول ملی برخی از هموطنانمان برای ارزش افزوده بیشتر شروع به سرمایه گذاری در بخش ساختمان کرده 
اند که البته نمی توان به صورت صد درصد گفت که آنها سود کرده اند.وی افزود: میزان خرید واحدهای 
ساخته شده بیش از همه حوزه ها بوده ضمن آنکه در چند سال اخیر قیمت ملک در ترکیه افزایش نداشته 
است اما با این حال این بازار برای ایرانی ها جذاب بوده زیرا تسهیالت خوبی برای ساخت و ساز و خرید 
ملک در ترکیه وجود دارد.کامی ادامه داد: آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که از ابتدای امسال هزار 
واحد ساختمانی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده که متوسط قیمت آنها 16۰ هزار دالر بوده و در 

شهرهای مختلف ترکیه قرار دارند.

امسال ایرانی ها 1000 خانه
 در ترکیه خریدند!

صدای اصالحات| سوژه روز |  

.
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سرزنش های گاه و بی گاه 
تیم دیپلماسی که »ِسّر« دانش و تعهد آنان بارها بر 
زبان »دیگرانی« چون وندی شرمن آمده ، حکایت از 
بی انصافی سیاسی برخی داخلی ها دارد. طرفه آنکه 
دلیل ابهام امروز در توافق هسته ای تنها بدعهدی تاجر 
آمریکایی و اعتیاد تاریخی کاخ سفید به تحریم است.

*تیم دیپلماسی ایران ؛ ِسّر دلبران 
در حدیث دیگران

امور  وزارت  پیشین  معاون  شرمن«  »وندی 
خارجه آمریکا روز یکشنبه هفتم مرداد ماه در گفتگو 
منشانه  دالل  های  سیاست  از  یاهونیوز  تارنمای  با 
رییس جمهوری کشورش انتقاد کرده و گفته است 
که وی درکی از فرهنگ مقاومت و تسلیم ناپذیری 

ایران ندارد. 
مختلف  مقاطع  در  هم  این  از  پیش  شرمن 
مذاکرات و پس از انعقاد توافق برجام از تبحر تیم 

مذاکره کننده ایرانی سخن گفته بود. 

*چرا از تیم مذاکره کننده
 انتقاد می کنیم ؟ 

مقامات  دیگر  و  شرمن  اظهارات  پی  در  آنچه 
آمریکایی به ذهن خطور می کند، این پرسش است 
که مذاکره کنندگان آمریکایی چگونه با این فرهنگ 
مقاومت و تسلیم ناپذیری آشنا شدند در حالی که 
دیپلماسی  تیم  ایران  داخل  های  رسانه  از  بسیاری 

دولت تدبیر و امید را متهم به سازش می کنند؟
کننده  مذاکره  تیم  اعضای  از  انتقاد  میزان  این   
جمهوری اسالمی در داخل زمانی که شرمن و دیگران 
آن ها را حرفه ای و سخت گیر به جهان معرفی می 

کنند چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ 

*دست از انتقاد بر نداشتند
واقعیت آن است که منتقدان وزرات خارجه از 
ها  زنی  گمانه  بحبوبه  مذاکرات،  آغاز  دوران  همان 
درباره ثمربخشی یا بی نتیجه ماندن آن و در نهایت 
امضای توافق هسته ای، دست از انتقاد برنداشتند و 

آمریکا و خروج  از عهدشکنی  این روزها هم پس 
این کشور از توافق هسته ای بیش از گذشته و به هر 
بهانه و نظری انتقادات علیه وزارت امور خارجه را از 
سر می گیرند. حتی در پاره ای از مواقع هم چشم بر 
امتیازات برجام بسته و آن را فاقد دستاورد ارزیابی 

می کنند. 

*توافق هسته ای تاریخی ایران
 نباید فراموش شود 

از یک سو  انتقادات و حمایت ها،  میان حجم 
نباید نباید فراموش کرد که توافق هسته ای ایران با 
قدرت های جهانی یک معاهده بین المللی با تمام 
پروتکل های پذیرفته شده جهانی است و از دیگر 
سو نباید از یاد برد آنکه زیر این توافق و تعهد بین 
آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ«  »دونالد  زد  المللی 
بوده است و همانگونه که »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه می گوید این کشور به تحریم های پس 

از هر عهدشکنی اعتیاد دارد. 

*تاریخچه ای از یک اعتیاد
جنگ  آمریکا،  ورزی  توطئه  و  خصومت  در 
افروزی و ارائه پکیج کاملی از انواع تحریم ها علیه 
نیست و شاید  اسالمی شکی  انقالب  از  ایران پس 
مروری بر این تحریم ها این جمله ظریف را که گفته 
است: »آمریکایی ها معتاد تحریم هستند« روشن تر 

کند. 

*طعم تلخ تحریم ها 
ایاالت متحده آمریکا همزمان با افزایش قدرت 
نظامی و سیاسی خود در طول تاریخ خود؛ شدت و 
تعداد تحریم ها علیه کشورهای مختلف جهان را نیز 
افزایش داده و این میان ایران هم از تکانه های تلخ این 

تحریم ها بی نصیب نمانده است.

*تمام عواملی که ما را از 
هدف دور کرد 

 1358 آبان  سیزده  در  آمریکا  سفارت  اشغال 
آغاز دور نخست تحریم های این کشور علیه ایران 
بود. قطع روابط دیپلماتیک با ایران، لغو قراردادهای 

از  دالر  ها  میلیون  کردن  بلوکه  نظامی،  و  اقتصادی 
دارایی های ایران در آمریکا و ضبط و مصادره اموال 
ایرانی ها نخستین دوره محاصره اقتصادی و سیاسی 
ایران از سوی آمریکا بود که با وجود آزادی گروگان 
ها و توافق بین دو کشور مبنی بر پایان دادن به این 
یافته  ادامه  نیز  تاکنون  ها  آن  از  بسیاری  ها،  تحریم 

است. 

*جنگ؛ قطع سیل کمک ها 
دوره دوم این تحریم ها در هشت سال جنگ 
انجام شد و ایران تقریبا در برابر ارتش تا دندان مسلح 
عراق که از سوی آمریکا و هم پیمانان او تجهیز شده 
بودند، دست خالی جنگید. در بحبوحه جنگ ایران و 
عراق و در حالی که کمک های نظامی و غیرنظامی 
روز به روز به کشور متجاوز بیشتر می شد، در آبان ماه 
1366 برابر با اکتبر 1987آمریکا ورود کاالهای خود 
که شامل اقالم خوراکی، دارویی و تجهیزات درمانی 

بود را قطع کرد. 

*وقتی آمریکا سر ناسازگاری داشت 
رییس  و  وقت  دولت  جنگ  سال  هشت  طی 
جمهور »رونالد ریگان« با رایزنی های گسترده جهانی 
فروش تجهیزات نظامی به ایران را ممنوع کرد و بمب 

گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان در ژانویه 
1984 بهانه ای هم به فهرست بهانه های آمریکا اضافه 
شد بود تا با دستاویز قرار دادن آن ایران را به لیست 
کشورهای حامی تروریسم بیفزاید و با تعریف دوگانه 
بودن برخی تجهیزات و توجیه استفاده نظامی از آن 
حتی قطعات هواپیمای مسافربری را هم از ایران دریغ 

کند. 

*دوران سازندگی یا تخریب؟!
دوران سازندگی پس از جنگ و همزمان با دولت 
بیل کلینتون، خرید نفت و سرمایه گذاری در صنعت 
نفت ایران از سوی شرکت های آمریکایی و مبادالت 
تجاری و اقتصادی با ایران در سال 1996 ممنوع شد. 
مصوب  آمریکا  کنگره  و  دولت  سال  همان  در 
کرد در قالب قانون داماتو هر شرکت خارجی را که 
بیشتر از 20 میلیون دالر در صنعت نفت ایران سرمایه 

گذاری  کند، مجازات شود. 
این قانون برای مدت 5 سال مقرر شده بود که در 
سال1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای »جرج 
این  تمدید شد.  بوش«رییس جمهوری وقت  دبلیو 
میان در دوران اصالحات برخی از تحریم ها برداشته 
شد اما با پایان این دوران و حضور تندروهایی چون 
تحریم  باردیگر  سفید  کاخ  در  بوش«  دبلیو  »جرج 

ها بازگشت و این بار آمریکا پای شورای امنیت و 
سازمان ملل را نیز به بازی تحریم علیه ایران گشود. 

6 قطعنامه علیه کشورمان از سوی شورای امنیت 
ایران زیر منشور  پایان دولت دهم  صادر شد و در 
هفتم سازمان ملل به عنوان نیروی خطرآفرین برای 
نظم جهانی رفت و تحریم ها علیه ایران بیشتر و همه 

جانبه گشت.

*برجام نعمت است اگر...
تا  درک شرایط خطیر کشور در سال های 90 
92نیروهای دلسوز نظام کشور را در کنار هم قرار داد 
تا برای عبور از این بحران به راهکاری جامع دست 
یابند. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حضور 
حجت االسالم »حسن روحانی« در قامت کاندیدایی 
گفت،  می  شرایط  بهبود  برای  مذاکره  از  که سخن 
توانست اعتماد عمومی را جلب و گفتمان تدبیر و 

امید را راهی پاستور کند. 

*تمرکز وزارت خارجه بر رفع 
تحریم ها

از همان ماه های ابتدایی تشکیل دولت، بیشینه 
ای  هسته  توافق  موضوع  بر  خارجه  وزارت  تمرکز 
و رفع بخشی از تحریم های فلج کننده علیه ایران 

گذاشته شد. 

*سرنوشت برجام و توافق به کجا 
ختم می شود؟

نتیجه مذاکرات فشرده و چندین ماهه تیم ظریف 
و کشورهای روسیه، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و 
آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام بود 
که اکنون با خروج آمریکا از آن بار دیگر در دستاوردها 
و حتی ضرورت های آن از سوی برخی رسانه ها و 
جریان های رقیب دولت شبه افکنی صورت می گیرد. 
برای درک ضرورت های آغاز مذاکره و رسیدن به 
برجام شاید مرور دوران سخت پیش از برجام خالی 
از فایده نباشد، دورانی که فروش نفت ایران روز به 
روز کاهش یافته و صدای طبل های جنگ، از جنگ 
طلبان منطقه ای و فرامنطقه ای بلند تر از همیشه به 

گوش می رسید.

تیم دیپلماسی: ما را سرزنش نکنید!

گزارش 
روز

حضور نمایندگان در کابینه جدی نیست 

ویژه

نماینده مردم تهران مطرح کرد: در 04 سال 
گذشته هر فردی وزیر بوده نهایتا وزارتخانه ای 
در  و  کرده  تغییر  می کرده  کار  آن  در  که 
شکل  همین  به  هم  پست ها  دیگر  خصوص 
اساسی ترین  از  یکی  درواقع  رفته ایم.  پیش 
انتخاب  حاضر  حال  در  کشور  مشکالت 
هاشم زایی  است.عبدالرضا  مدیریت ها  محدود 
در  که  هایی  گمانه زنی  برخی  خصوص  در 
در  مجلس  نمایندگان  برخی  جایگزینی  مورد 
هیات دولت، مطرح می شود اظهار داشت: در 
همه برهه های زمانی این مسئله مطرح بوده و 
برخی پست ها همواره  به محض خالی شدن 
مطرح  مجلس  نمایندگان  جایگزینی  بحث 

صورت  به  هیچ وقت  بحث ها  این  می شود.اما 
جدی وجود نداشته و من فکر نمی کنم موضوع 
جدی باشد و نماینده ای در شرایط فعلی حاضر 
به  این شرایط رها کند و  باشد مجلس را در 
هیات دولت برود. من به شخصه این بحث را 
جدی نمی گیرم.من با چرخه فعلی استفاده از 
نیروها در کشور مخالفم، اینکه فردی نماینده 
مجلس باشد و بعد وزیر شود و بلعکس غلط 
است، افراد نباید از وزارتخانه ای به وزارتخانه 
دیگر بروند.دولت باید به جوانان اعتماد کند و 
سیر باطل استفاده از نیروها را تغییر دهد. کنند و 
دولت باید جسارت به خرج دهد و به نیروهای 

جدید اعتماد کند. 

چهره

در  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
کنفرانسی مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا درباره 
کشورمان  مقامات  با  دیدار  و  ایران  با  مذاکره 
ایرانی  مقام های  با  دارد  تمایل  که  کرد  تصریح 
اعتقاد  به مالقات کردن  باشد.من  مالقات داشته 
با ]مقام های[  دارم. اگر آن ها بخواهند، من قطعاً 
ایران مالقات خواهم کرد. نمی دانم که آیا آن ها 
آماده این کار هستند. آن ها اکنون در حال پشت سر 
گذاشتن دوره سختی هستند.ترامپ اظهار کرد: من 
به توافق با ایران پایان دادم. این توافق مسخره ای 
آن ها  معتقدم  گفت:  آمریکا  بود.رییس جمهوری 
این نقطه خواهند رسید که  به  پایان  در  احتماالً 
خواستار مالقات شوند و من آماده ام تا هر زمان 
که بخواهند، با آن ها مالقات کنم. من این کار را 
از روی قوت یا ضعف انجام نخواهم داد. فکر 
می کنم این کار اقدام مناسبی است. اگر بتوانیم به 
نتیجه ی معنادار دست یابیم -نه اتالف کاغذی که 
در توافق قبلی اتفاق افتاد-، قطعاًّ مایل به انجام 
پرسید  خبرنگاری  ادامه  بود.در  خواهم  مالقات 
مالقاتی  چنین  برای  پیش شرطی  ترامپ  آیا  که 
هیچ  داد:  پاسخ  آمریکا  رئیس جمهوری  که  دارد 
پیش شرطی، نه. اگر آن ها بخواهند مالقات کنند، 
آن ها  زمان که  من هم مالقات خواهم کرد. هر 
بخواهند. هر زمان که آن ها بخواهند. این کار برای 
این کشور خوب است، برای آنها خوب است، 
برای ما خوب است و برای جهان خوب است.
رییس جمهوری آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی 
با بیان این که »من به مالقات کردن اعتقاد دارم«، 
اضافه کرد: درباره گفت وگو با دیگران به خصوص 
وقتی صحبت از احتمال جنگ، مرگ، قحطی و 
بسیاری از چیزهای دیگر مطرح است، باید مذاکره 
کرد. هیچ مشکلی با مذاکره وجود ندارد.وی به 
مالقات خوبی که با رهبر کره شمالی داشت، نیز 
اشاره کرد و در ادامه گفت: به نظرم من، برخالف 
چیزی که در رسانه های اخبار جعلی منعکس شد، 
مالقاتی بسیار عالی با والدیمیر پوتین داشتم. این 
مالقات از منظر آینده، امنیت و توسعه اقتصادی، 
بسیار  از همه  محافظت  و  اسرائیل  از  محافظت 
تحریم ها  اعمال  که  کرد  اعالم  بود.ترامپ  عالی 

علیه روسیه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ذره بین

ترامپ: بدون شرط 
مذاکره می کنم 

وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد، اگر ایران 
بتواند بپذیرد که وارد توافق هسته ای جدیدی شود، 
دونالد ترامپ آماده است که با این کشور مذاکره کند.در 
حالی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا ساعاتی 
پیش از تمایل واشنگتن برای انجام مذاکرات »بدون 
پیش شرط« با ایران سخن گفته بود، مایک پامپئو، وزیر 
امور خارجه این کشور در گفت وگویی با شبکه خبری 
چنین  آغاز  برای  را  اگرها  و  اما  اولین  سی ان بی سی 
مذاکراتی مطرح کرد.وزیر امور خارجه آمریکا با بیان 
این که از این ابراز تمایل ترامپ حمایت می کند، گفت: 
در صورتی رییس جمهور با ایرانی ها پای میز مذاکره 
خواهد نشست که ایرانی ها تعهد به اعمال تغییرات در 
نحوه رفتار با مردم این کشور را نشان دهند، از رفتار بد 
خود بکاهند و بتوانند بپذیرند که وارد توافقی هسته ای 
شوند که در عمل مانع اشاعه ]تسلیحاتی[ شود.محمود 
واعظی، رییس  دفتر رییس جمهوری کشورمان چندی 
پیش گفته بود: وقتی آقای روحانی به مقر سازمان ملل 
رفت این آقای ترامپ بود که هشت بار درخواست 
با آقای روحانی را مطرح کرد ولی آقای  گفت وگو 
روحانی این درخواست را قبول نکرد. پامپئو در پاسخ 
به پرسشی درباره این اظهارات واعظی، اظهار کرد، 
درباره مکالمات خصوصی که ممکن است انجام شده 
یا نشده باشد، صحبتی نمی کند.پمپئو در بخش دیگری 

از این مصاحبه به موضوع سرمایه گذاری در کره شمالی 
پرداخت و گفت: اطمینان دارم آمریکایی هایی خواهند 
قانون محور  و  آزاد  کره شمالی  در  بخواهند  که  بود 
با  پیونگ یانگ  که  صورتی  کنند.در  سرمایه گذاری 
آمریکا در زمینه خلع سالح همکاری داشته و آینده ای 
روشن تر رقم بزند، سرمایه گذاران کره جنوبی، چین و 

ژاپن نیز از فرصت های اقتصادی در کره شمالی بهره 
رشد  موضوع  درباره  گفت،  گرفت.پمپئو  خواهند 
اقصادی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی صحبت 
و به او گفته شده که ایجاد نظامی قانون محور و جذب 
سرمایه خارجی از جمله راه های سریع برای توسعه 

اقصادی این کشور است.

اولین شرط برای مذاکره بدون شرط!

دیدگاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: نمی دانم 
چرا گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهور به تاخیر 
می افتد اما می دانم که هرچه بگذرد، دشواری این 
گفت و گو بیشتر خواهد شد و همچنین شاید دیگر 
نباشند  رییس جمهور  صحبت های  شنوای  مردم 
آسیب  حال  در  شدت  به  مردم  اعتماد  که  چرا 
در  التهابات  به  اشاره  با  تاجرنیا  است.علی  دیدن 
رودرروی  صحبت  الزام  خصوص  در  جامعه 
با مردم گفت: معتقدم هر مساله ای  رییس جمهور 
که موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت و دولت 
شود،  ضررش متوجه مدیریت کالن کشور خواهد 
شد. هرچقدر شکاف بین مردم و دولت بیشتر شود، 
دولت برای پیشبرد اهدافش در مضیقه قرار خواهد 
گرفت.عالوه بر اینکه دانستن حق مردم است؛  این 
صحبت با مردم کمک بزرگی است برای دولت تا 
در زمان قرار گرفتن در تنگناها حمایت مردم را 
پشت خود داشته باشد.سال گذشته رییس جمهور 
با رای به مراتب باالتر از دور اول انتخاب شد و 
این نشان می دهد که مردم بیشتری در این دوره به 
او امید بستند و خواهان بهتر شدن اوضاع بودند. 
رییس جمهور وعده هایی به مردم داد اما متاسفانه 
مورد قبول همه است که وعده ها عملی نشده است.
ما می دانیم که بخشی از این مشکالت دست دولت 

نبوده و می دانیم دولت فعال ما یشاع و همه کاره 
تحریم ها  به  مربوط  مشکالت  از  بخشی  نیست. 
است و بخش عمده ای نیز به این علت است که 
عمده مناسبات پولی کشور دست نهادهایی است 
تفاوت  مردم  ندارد.  آنها  روی  نظارتی  دولت  که 
را می بینند و احساس می کنند، از همین رو انتظار 
می رود رییس جمهور نسبت به مسائل پیش آمده 
خود  زبان  از  دارند  دوست  مردم  باشد.  پاسخگو 
این  در  بشنوند.  را  مشکالت  و  مسائل  مسئوالن 
تلویزیونی  گفت و گوی  چرا  نمی دانم  شرایط 
می دانم هرچه  اما  می افتد  تاخیر  به  رییس جمهور 
بگذرد دشواری این گفت و گو بیشتر خواهد شد و 
شاید دیگر مردم شنوای صحبت های رییس جمهور 

نباشند؛ چراکه اعتماد مرم به شدت در حال آسیب 
ارائه  احتمال  خصوص  در  تاجرنیا  است.  دیدن 
مشاوره غلط به رییس جمهور هم گفت: نمی دانم 
تلویزیونی  گفت و گوی  لغو  در  موضوع  این  آیا 
قطعا می دانم  اما  نه؛   یا  داشته  نقش  رییس جمهور 
است.  بی بهره  دلسوز  مشاوران  از  رییس جمهور 
نمی خواهم بگویم مشاوران ایشان خیانت می کنند 
اما قطعا آنها توانایی درک شرایط موجود را ندارند 
و فکر می کنند اگر رییس جمهور را از مشکالت 
از  کرده اند.برخی  لطف  ایشان  به  دارند،  نگه  دور 
این افراد به غیر از حضور در کنار روحانی هیچ 
دوستی  علت  به  بعضا  و  ندارند  دیگری  هویت 
و  گرفته اند  قرار  جایگاه  این  در  رییس جمهور  با 
احتماال استمرار حضورشان در دولت هم به این 
نشده  متضرر  هیچکس  مشورت  از  است.  علت 
است. وقتی می بینیم فرآیندی نتیجه مطلوب نداشته 
است، باید تغییر ایجاد کنیم. مشخصا آنهایی که تا 
االن در تیم اقتصادی دولت بوده اند،  نشان دادند که 
نمی توانند نتیجه مطلوبی از اقداماتشان بگیرند.برخی 
مدیران اقتصادی دولت در فضای انتزاعی تصمیم 
می گیرند و به جای اینکه مدیر درآمد باشند، مدیر 
زیادی  نظران  صاحب  کشور  در  هستند.ما  هزینه 

داریم رییس جمهور باید بتواند از آن ها بهره ببرد.

عدم حضور روحانی در تلویزیون شرایط را سخت می کند

آمریکا با چراغ قوه 
دنبال امنیت باشد!

فالحت پیشه

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
این که نباید مذاکره به تابویی در مناسبات ایران 
خصومت  زمام  گفت:  شود،  تبدیل  آمریکا  و 
ثالث است. بازیگران  ایران و آمریکا در اختیار 
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به اعالم آمادگی 
رییس جمهور آمریکا برای مذاکره بدون شرط با 
رییس جمهور کشورمان، گفت: زمام اختالفات 
است  ثالث  بازیگران  اختیار  در  آمریکا  و  ایران 
دو  میان  ارتباطی  قرمز  خط  یک  زمانیکه  تا  و 
طرف ایجاد نشود، منافع ملی تهران و واشنگتن 
بازیچه دیگرانی خواهد بود که از تصاعد بحران 
میان این دو قدرت منطقه ای و جهانی سود می 
برند.نباید مذاکره به تابویی در مناسبات ایران و 

آمریکا تبدیل شود.ترامپ به خوبی می داند که 
توان مدیریت جنگ با ایران را ندارد اما در عین 
حال حتی از درک توان و جذابیت های اقتصادی 
و تجاری ایران نیز عاجز است.از طرف دیگر به 
دلیل بی اعتمادی تاریخی، کانال های دیپلماسی 
و  است  شده  صعب العبور  نیز  کشور  دو  میان 
جالب اینکه سنگ های پیش پای دیپلماسی این 
دو قدرت بیش از آنکه ایرانی یا آمریکایی باشد، 
ارتجاعی و صهیونیستی بوده و برای منافع ملی 
دو طرف هزینه ساز شده است.وی هشدار داد که  
اگر قدر راهبرد مشارکت جویانه و تنش زدایانه 
بی سابقه ایران را ندانند، حداقل تا یک دهه آینده 
باید با چراغ قوه به دنبال امنیت در غرب آسیا 

بگردند.

میز سیاست

با انسجام مشکالت را
 حل خواهیم کرد 

جهانگیری

از  بازدید  منظور  به  جمهور  رییس  اول  معاون 
روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان سرپل 
ذهاب و افتتاح و واگذاری تعدادی از واحد های 
استان  وارد  مردم،  به  شده  بازسازی  مسکونی 
کرمانشاه شد و در بدو ورود از سوی استاندار 
و برخی مدیران ارشد استان مورد استقبال قرار 

گرفت.
حضور  با  سفر  این  در  است  قرار  جهانگیری 
در روستاهای دستک علیا و شیرین آب، ضمن 
شرکت در مراسم واگذاری واحدهای مسکونی 
بازسازی شده، در جمع مردم این مناطق سخنرانی 
کند.وی افزود: یکی از حوادث تلخ کشور زلزله 
و  داد  که سال گذشته رخ  بود  کرمانشاه  استان 
از  زیادی  تعداد  و  بود  وسیع  بسیار  آن  گستره 

شهرها و روستاهای استان را در بر گرفت.مردم 
سراسر کشور و نیز نخبگان جامعه همگی برای 
کمک به مردم زلزله زده استان کرمانشاه حاضر 
شدند و یک اتفاق استثنایی و کم سابقه در تاریخ 
رقم خورد که این گونه مردم برای کمک به زلزله 
زدگان نقش آفرینی و ابراز همدردی کردند.وی 
با تاکید بر اینکه اگر ما در همه مشکالت کشور 
همین انسجام و نمایش وحدت و یکپارچگی را 
داشته باشیم همه مشکالت را به خوبی پشت سر 
خواهیم گذاشت.همه نهادهای رسمی کشور و 
رهبری  معظم  مقام  رده  باالترین  از  مسئولین 
لحظات  از  مسئوالن  سایر  و  جمهور  رییس  و 
آنان  با  و  بودند  مردم  کنار  در  زلزله  نخست 

همدردی کردند.

سیاست روز

خبرنگار سیاسی

صدای اصالحات-

حکایت بی انصافی های سیاسی
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گبرلو، مجری سابق  محمود 
برنامه »هفت« معتقد است که چون تلویزیون بر خالف 
استفاده  مالی  حامی  از  برنامه هایش  همه  برای  قاعده 
می کند، نمی تواند در بحث قرارداد با آن ها نیز شفاف 
باشد و همین مسئله سرمنشا تخلف و فساد مالی است.

همه چیز از حرف و حدیث هایی درباره پرداخت های 
بی قاعده و بی قانون به برخی از مجریان تلویزیون شروع 
شد و در این میان هم بحث های مختلفی بر سر ساز و 
کار همکاری اسپانسرها یا حامیان مالی با برنامه های 
تلویزیونی شکل گرفت. گرچه در روزهای اخیر بازار 
تکذیب و تبرئه ها هم داغ بود اما همچنان وجوه مختلفی 
از این مسئله برای خیلی ها مبهم باقی مانده است و 
سازمان صدا و سیما نیز گامی در جهت شفاف سازی 
این قضیه بر نمی دارد.محمود گبرلو، مجری سابق برنامه 
»هفت« که خودش هم دانش آموخته رشته برنامه سازی 
تلویزیونی است و عالوه بر تهیه  چندین برنامه برای 
و  تهیه  را  برنامه »شب های شفاهی«  اخیرا  تلویزیون، 
اجرا کرده بود از ساز و کار همکاری حامیان مالی با 
در  مالی  حامی  یا  اسپانسر  می گوید.داشتن  تلویزیون 
رسانه یا تلویزیون و یا رسانه های تصویری و صوتی 
دیگر امری بدیهی است. یک سری سازمان ها و ارگان ها، 
نهادها و انجمن ها هستند که مایلند از طریق رسانه ها با 
پول شان برنامه تبلیغاتی تولید و پخش کنند. تلویزیون 
این امکانات را دارد و به راحتی می تواند این کار را 
انجام دهد. اما نکته ای که در این میان بر سرش اختالف 
هست و هنوز هم نتوانستند بحث جدی بر سر این 
قضایا مطرح کنند این است که حد و مرز اسپانسر یا 
حامی مالی از یک برنامه تلویزیونی تا کجاست و ساز و 
کار چگونه است؟همان طور که گفتم تلویزیون می تواند 
نمی تواند  برنامه ای  هر  اما  باشد  داشته  مالی  حامی 

اسپانسر بگیرد. یعنی تلویزیون یا رسانه ملی باید به طور 
شفاف مشخص کند که کدام برنامه ها با حمایت مالی 
اسپانسرها تهیه  می شوند و کدام برنامه هم به طور کامال 
مستقیم تولید می شوند و حرف های جدی و اساسی 
خودش را هم می زند که با سیاست های رسانه هماهنگ 
این  و همراه است.مشکلی که در حال حاضر داریم 
حمایت  مورد  تلویزیون  برنامه های  همه  که  است 
اسپانسر قرار می گیرند و حتی برنامه های جدی که در 
آن ها مباحث عمیق علمی و اجتماعی و فرهنگی مطرح 
می شوند هم متاسفانه به تهیه کننده گفته می شود که به 
سمت جذب اسپانسر حرکت کنند. طبیعتا اگر بخواهیم 
به سمت جذب حامی مالی برویم دیگر آن استقالل 
کافی در بیان اندیشه و حرف ها وجود ندارد و وابستگی 
تابع سیاست های  می شویم  مجبور  که  می شود  ایجاد 
اسپانسر باشیم. اسپانسر هم به این دلیل که دیدگاه های 
خودش مورد توجه قرار نمی گیرد برنامه را به سمت 
دیگری هدایت می کند و آن طور که خودش می خواهد 
به مباحث سمت و سو می دهد. مثال فرض کنید در 
برنامه ای قرار است درباره دارویی حرف زده شود که 
اتفاق  استفاده از آن به نفع عموم جامعه نیست، این 
درباره هر کاالی دیگری هم می تواند بیفتد اما در این 
شرایط اسپانسر می بیند متضرر می شود بنابراین جهت 
و دیدگاه برنامه را تغییر می دهد. اینجاست که متاسفانه 
در حال حاضر مصیبتی داریم و مسیر برنامه سازی در 
تلویزیون را دچار انحراف می کند.نکته ای که در بحث 
هم شفاف  هنوز  که  است  این  دارد  قراردادها وجود 
نیست، از قدیم االیام واحد بازرگانی در صدا و سیما 
مسئول این کار بود که قراردادها را تنظیم و مشخص 
چه  اسپانسر  شود،  پخش  باید  آگهی  مقدار  چه  کند 
سهمی دارد و حساب و کتاب ها هم مستقیما با خود 
به  که  گونه ای شده  به  االن  می شد.اما  انجام  اسپانسر 

هر تهیه کننده ای، به دلیل نیاز به بودجه، یا نداشتن آن 
می گویند تو اگر می توانی برای خودت اسپانسر بیاور، 
درصد  محفوظ،  خودت  درصد  بیاور،  مالی  حمایت 
تلویزیون هم محفوظ. درصد محتوایی اسپانسر هم که 
سر جای خودش است. این روش بسیار غلطی است 
که ناخودآگاه آدم هایی را که می خواهند برنامه های سالم 
و مفید و موثر بسازند، از خودشان دور می کنند. برخی 
از تهیه کننده ها هم به این دلیل که شغل شان این است، 
مجبورند تسلیم این ساز و کار شوند. اما در مجموع 
خروجی این رسانه با این نوع سیاست گذاری غلط یک 
نوع تزویر و دروغ و ریاکاری برای مخاطبان است.اینکه 
چرا تلویزیون در این بحث شفاف نیست دلیل عمده اش 

این است که به هر طریقی متوسل می شود تا بودجه 
خودش برای برنامه سازی را تامین کند، به همین دلیل به 
هر نوع اسپانسری هم پاسخ مثبت می دهد. در سال های 
دور اگر قرار بود کسی اسپانسر شود، مشخص بود چه 
کسی قرار است این حمایت را انجام دهد، شناسنامه 
کاری اش مورد بررسی قرار می گرفت، اعتبار خود آن 
اسپانسر مورد توجه بود و به هر کسی این امکانات را به 
راحتی نمی دادند. اما متاسفانه االن چون تلویزیون اعالم 
کرده که با مشکل بودجه روبروست، حاال یا از جانب 
دولت یا از جانب افرادی که قبال آگهی می دادند و حاال 
نمی دهند و یا از سمت کارکندان خودش که بودجه 
مجبور  رسانه  این  می کنند،  مصرف  را  زیادی  خیلی 

شده است به جذب اسپانسر برای همه برنامه ها متوسل 
شود. طبیعی است که این مسئله را هم نمی تواند خیلی 
شفاف بیان کند، چون اگر قرار بشود شفاف همه چیز 
را بیان کند، طبق قوانین مشخص هر برنامه ای نمی تواند 
اسپانسر داشته باشد، فقط برنامه های خاصی هستند که 
می توانند از حامی مالی استفاده کنند. با این روند، بحث 
ایجاد می شود. واقعیت  برنامه سازی  انحرافی در  نگاه 
این است که مردم نمی توانند باور کنند این حرفی که 
در فالن برنامه زده می شود، درست و علمی است یا 
حرف دروغ! چرا نمی توانند باور کنند؟ چون کسی به 
نام اسپانسر پشت برنامه است که حمایت مالی می کند 
و نیازهای او باید تامین شود.تا آن جایی که من می دانم، 
تهیه کننده مستقیما نمی تواند قرارداد ببندد و اگر این 
کار را بکند از قوانین صدا و سیما تخلف کرده است؛ 
مگر این که استثنا قائل شوند و تهیه کننده ای بگوید با 
حمایت من است که اسپانسر به میدان می آید و اگر من 
قرارداد ببندم او حاضر است بودجه برنامه را تامین کند. 
در این بحث هم تلویزیون به این دلیل که سهم مالی 
خودش را دریافت کند تسلیم می شود. باالخره حامی 
مالی دست تلویزیون را می گیرد و او هم می تواند با آن 
پول الاقل بخشی از حقوق کارمندانش را تامین کند.به 
همین دلیل فکر کنم قانونی وجود ندارد که تهیه کننده 
از  اما ممکن است برخی  مستقیما وارد قرارداد شود 
برنامه سازان یا تهیه کنند ه ها که مجری هم هستند در این 
دایره قانونمندی قرار نگیرند.این مسئله فساد آور است. 
سال ها پیش روزنامه ای اگر چاپ می شد، قانون روزنامه 
این گونه بود که نصف برای تحریریه باشد و نصف هم 
برای آگهی ها. هیچ کس هم به حدود یکدیگر تجاوز 
نمی کردند و حد و مرزها مشخص بود. ضمن این که 
در درون این بده بستان های پنهان و پشت پرده، حتما 

فساد ایجاد می شود.

رضا رشیدپور در برنامه صبحگاهی »حاال خورشید« با اشاره به اینکه 
موسیقی حمید هیراد را نمی پسندد از هجوم گسترده ای که در چند وقت اخیر 

به حمید هیراد شده است انتقاد کرد.
رضا رشیدپور در بخش مرور روزنامه های  صبح روز گذشته  در برنامه 
صبحگاهی »حاال خورشید« گزارش یک روزنامه درباره حمید هیراد را خواند و 
درباره او گفت: »من حمید هیراد را یک بار سه چهار دقیقه دیدم، یکی از آهنگ 

هایش را هم به دلیل آنکه در برنامه ما پخش می شد شنیده ام. 
برای همین نه نسبتی با او دارم و نه به موسیقی اش عالقه دارم.«او ادامه 
داد: »اما ناگهان هجوم بردن به یک نفر و به تاراج بردن آبرویش کار پسندیده 

ای نیست. من حتی در تلویزیون خودمان هم دیدم که چنین اتفاقی افتاد و به 
آن هم انتقاد می کنم.«

پخش پلی بک صدای حمید هیراد در کنسرت اخیرش واکنش های 
زیادی را در پی داشت و این خواننده از خبرنگاران و منتقدان دعوت کرده 
است تا برای اتمام حواشی در کنسرت سه شنبه نهم مرداد او حضور پیدا کنند. 
حمید هیراد در چنمد روز گذشته با اجرای پلی بک در کنسرت خود جنجال 
ساز شد و گمان می رود که بسیاری از عالقه مندان خود را هم از دست دهد و 
کنسرت های وی سقوط کند. و در نهایت حمید هیراد روز گذشته با دعوت از 

منتقدان خود به کنسرت خواست تا به این حواشی پایان دهند.

رشیدپور:به موسیقی هیراد عالقه ای ندارم

جشن تولد داریوش ارجمند هنرمند سینما و 
تلویزیون در فضایی متفاوت و در جمع کارگران 
و مهندسانی که مشغول بازسازی موسسه خانه 

هنرمندان پیشکسوت هستند برگزار شد.
پیشکسوت  ارجمند  داریوش  تولد  جشن 
هشتم  دوشنبه  روز  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
مرداد، با حضور علی اصغر کار اندیش معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد، مهدی 
هنرهای  توسعه  موسسه  مدیرعامل  افضلی 
معاصر، محمود عزیزی رییس هیات مدیره و 
سید عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکسوت در فضایی متفاوت همراه با کارگران 
بازسازی موسسه هنرمندان پیشکسوت، برگزار 

شد.
کیک  شمع  ارجمند  داریوش  ادامه  در 
و  میهمانان  از  هرکدام  و  خاموش  را  تولدش 
به  را  هدایایی  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 

عنوان یادبود به این هنرمند اهدا کردند.
 سپس ارجمند گفت: این زیبا ترین تولدی 
و  است  شده  گرفته  برایم  کنون  تا  که  است 
احساس وصف ناشدنی دارد، چقدر خوشحالم 
که این جشن در جمع زحمتکشان و در وسط 
هنرمندان  موسسه  بازسازی  حال  در  محوطه 

پیشکسوت است.

پیشخوان

یک جشن تولد 
متفاوت! فساد در تلویزیون نتیجه حضور اسپانسرها است

از  اروپایی  سینمایی  جشنواره های  قدیمی ترین  از  یکی 
و  می کند.هفتاد  کار  به  شروع  سوییس  لوکارنوی  امروزدر 
یکمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو به عنوان بزرگ ترین رویداد 
سینمایی سوییس از )چهارشنبه( یکم آگوست در ۱۲ بخش، 
اهدای ۲۵ جایزه شروع شده است.  برای  ۳ بخش رقابتی و 
است. این جشنواره  امسال  کلیدی  تنوع شعارهای  و  برابری 
این دوره جشنواره لوکارنو که به عنوان یکی از قدیمی ترین 
جشنواره های اروپایی شناخته می شود، مثل هر سال در تالش 
است تا استعدادهای جدید، سینمای مولف و ستاره های بزرگ 
را کشف و به دنیا معرفی کند.این رویداد امسال برای آخرین 
بار با مدیریت کارلو چاترین ایتالیایی برگزار می شود. وی از ماه 
می ۲۰۱۹ کارگردانی برلیناله را برعهده می گیرد.امسال ۱۵ فیلم 
برای بخش رقابت بین المللی انتخاب شده اند که برای دریافت 
پلنگ طالیی این جشنواره تالش می کنند.»یک تور خانوادگی« 
به کارگردانی لیانگ یینگ از تایوان، »سرزمین خیالی« ساخته یئو 
سی هووا از سنگاپور، »آلیس تی« به کارگردانی رادو مونتین از 
رومانی، »دیان« به کارگردانی کنت جونز از آمریکا از فیلم های 

جویای پلنگ طالیی این دوره هستند.

لوکارنو آغاز به کار کرد 

کتاب »اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر« با گردآوری حمیدرضا 
یوسفی و مهدی اصفهانی منتشر شد.این کتاب در ۳۱۸ صفحه و قیمت 

۲۲هزار تومان درانتشارات پگاه روزگار نو عرضه شده است.

کتاب باز سینمای
جهان

است  قرار  اینکه  بیان  با  تئاتر  کارگردان  یک 
نمایشنامه »دو مرغابی در مه« نوشته حسین پناهی را 
به مناسبت سالگرد درگذشت این هنرمند برای یک 
شب روی صحنه ببرد، گفت: به احترام حسین پناهی 
حضور  و  نداریم  فروشی  بلیت  اجرا،  این  برای 
بازیگر  ساسانیان  است.کوروش  آزاد  مردم  عموم 
بیان کرد: تصمیم داریم در شب  تئاتر  و کارگردان 
سالگرد درگذشت حسین پناهی، نمایش »دو مرغابی 
در مه« به نویسندگی این هنرمند را در تاالر “ناصر 
تالش  ما  داد:  ادامه  ببریم.او  صحنه  روی  خسرو” 
داریم که این نمایشنامه را به صورت مناسبی اجرا 
کنیم. این اجرا صرفا نمایشنامه خوانی نیست به همین 
دلیل متن در دست بازیگران قرار ندارد و می خواهیم 
را  دارد  نمایشنامه  که  حالی  و  حس  شیوه  این  به 
هدف مان  مهم ترین  و  کنیم  منتقل  هم  تماشاگر  به 
برگزاری بزرگداشتی برای حسین پناهی است. با این 
حال بر روی میزانسن های این نمایش نیز کار زیادی 
نشده است.این کارگردان با بیان اینکه این نمایشنامه 
در سال ۴۶ به صورت تله تئاتر از تلویزیون پخش 

شده است، توضیح داد: این نمایشنامه به کارگردانی 
رسول نجفیان و با بازی حسین پناهی در دهه ۰۶ از 
تلویزیون پخش شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. 
این نمایشنامه داستان زوجی است که به امید اینکه 
شوهر بتواند در زمینه نویسندگی فرد موفقی شود، 
با  شهر  در  متأسفانه  اما  می آیند  شهر  به  روستا  از 
معضالت اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو می شود.
ساسانیان با بیان اینکه حسین پناهی هنرمندی مردمی 
بود، اضافه کرد: این نمایش به احترام این هنرمند به 
صورت رایگان برگزار می شود و بلیت فروشی ندارد 
تا این امکان بوجود بیاید که همه مردم و عالقه مندان 
او بتوانند در شب سالگرد فوتش در کنار ما حضور 
او را  از نمایشنامه های  باشند و اجرای یکی  داشته 
حسین  درگذشت  از  بعد  گفت:  پایان  در  ببینند.او 
پیدا  اجرا  اجازه  هنرمند  این  نمایشنامه های  پناهی 
اتفاق  این  که  از مدت هاست  بعد  اکنون  و  نکردند 
افتاده و با کسب اجازه از انتشارات »دارینوش« که 
مسئولیت آثار این هنرمند را برعهده دارد، این کار 

صورت گرفت. 

و  مردم  از  »خنداننده شو«  کمدین  نظری  رضا 
اشکان  همچنین  و  »خندوانه«  برنامه  بینندگان 
متن  از  بخشی هایی  بودن  کپی  بابت  خطیبی 

استندآپ کمدی اش عذرخواهی کرد.
کمدین  نظری  رضا  از  فیلمی  خطیبی  اشکان 
اینستاگرام  در  را  »خندوانه«  شو  خنداننده 
»آدمیزاد  نوشت:  آن  توضیح  در  و  کرد  منتشر 
جایزالخطاست و بخشش هم نشانه بزرگواری. 
من رضا رو بخشیدم، اشتباه من و تیم نویسنده 
مون هم بوده که تک به تک شوخی ها رو چک 
نکردند تا من با اعتماد به نفس نگم که متن رضا 
نوشته خودشه. پس من هم عذرخواهی می کنم. 
از  مسابقه  این  خاطر  به  افتاده...رضا  که  اتفاقیه 

شغل ش اخراج شده.«
رضا نظری در این ویدئو با عذرخواهی از مردم 
متن  بیان کرد که شوخی های  اشکان خطیبی  و 
استنداپ کمدی اش را را از فضای مجازی تقلید 

کرده اما به اشکان خطیبی چیزی نگفته است.
برنامه خنداننده شو این روز ها در آخر هر هفته 
رود  می  آنتن  روی  نسیم  شبکه  و  تلویزیون  از 
نکته  دارد.  هم  زیادی  بییندگان  و  طرفداران  و 
مهم در این سری از خنداننده شو حضور افارد 
مختلف  های  قومیت  و  ها  فرهنگ  با  مختلف 
این  در  هم  متفاوت  ظاهر  حتی  گاهی  و  است 
برنامه دیده می شود که از نکات قابل توجه این 

سری می باشد.

حسین پناهی به صحنه  
تئاتر باز می گردد!

عذرخواهی کمدین خنداننده شو از مردم

تئاتر
دنیای هنر

فرهنگی 

صدای اصالحات-

اگر در ایران بود کسی 
چشم دیدنش را نداشت

سعید عقیقی، نویسنده معتقد است که اگر 
چشم  کسی  بود،  ایران  در  شهیدثالث  سهراب 
نشان  سینما  اهالی  همه  و  نداشت  را  دیدنش 
متنفر  فیلم سازی اش  نوع  و  او  از  که  می دادند 
هستند.اکران آثار آلمانی زبان سهراب شهیدثالث 
در  فیلم سازِ  این  درگذشت  از  دهه  دو  از  پس 
وطن خود غریب، در گروه هنر و تجربه اتفاق 
مهمی است.فیلم سازی که آثار پژوهشی و تحلیلی 
چندانی راجع به او وجود ندارد و تا پیش از این 
گویا سینمای او با دو فیلم »یک اتفاق ساده« و 
»طبیعت بی جان« آغاز و خاتمه پیدا می کرد. به 
بهانه اکران آثار داخلی و خارجی این فیلم ساز، 
سایت هنروتجربه با سعید عقیقی، فیلم نامه نویس، 
مدرس و منتقد سینما به سیر موج نو سینمای 
شهیدثالث  سینمای  مولفه های  آلمان،  و  ایران 
مهاجرگفتگوی  سینماگر  این  تاریخي  ارزش  و 
زیر  در  آن  از  فرازهایی  که  داده  انجام  مفصلی 
شهیدثالث  جایگاه  درباره  عقیقی  می آید.سعید 
در بین فیلم سازان موج نو سینمای ایران بیان کرد: 
»اصوال تلقی نادرستی از موج نو وجود دارد. این 

موضوع  باعث می شود که جایگاه ها فیلم ها و 
از این اشتباه  فیلم سازان به هم بریزد و بخشی 
این  دادند.واقعیت  انجام  من  منتقد  همکاران  را 
است که فیلم های تجاری جریان اصلی ارتباط 
چندانی با موج نو ندارد. به همین دلیل »قیصر« 
ادامه جریان اصلی سینما و تغییر فرم های سینمای 
تجاری است و نه نماینده سینمای موج نو. بدین 
نسل جدید  فیلم سازان  از  با جریانی  ما  ترتیب 
مواجه هستیم که به طور طبیعی ظهور پیدا کردند 
با همدیگر  افراد را  این  اما بعدها منتقدان همه 
مثال علی حاتمی، سهراب  کاسه کردند و  یک 
شهیدثالث، داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و 
مسعود کیمیایی را زیر عنوان موج نو قرار دادند. 
در حالی که این ها کامال با همدیگر متفاوتند و 
نزدیکی  مبنای  بر  است  ممکن  فقط  تلقی  این 
سن و سال این فیلم سازان و زمان فیلم سازی شان 
از  گاهی  است  ممکن  باشد.  آمده  وجود  به 
فیلم های  اما  باشند  کرده  تقلید  هم  فرمول های 
متفاوتی تولید کرده اند.«او شهیدثالث را یکی از 
مهم ترین صداهای موج نو سینمای ایران دانست.

جشنواره بازی های محلی/جواهردشت/مهر
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مثقال طال:13.470.000
گرم طال18عیار:3.075.100 
گرم طال24عیار:4.100.100

سکه بهار آزادی:40.010.000
سکه امامی:46.250.000

نیم سکه:22.300.000
ربع سکه:11.100.000
سکه گرمی:5.300.000

بازار سکه و طال

دکه صرافی

پایان یافتن مهلت بانک مرکزی برای بانک ها به  با 
به  بدون هویت،  تکلیف حساب های  تعیین  منظور 
زودی تمامی این حساب ها در صورت عدم رسیدگی، 
مسدود و غیرفعال خواهند شد. سال ۱۳۹۴ بود که 
ولی اهلل سیف - رئیس کل سابق بانک مرکزی - از 
وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر 
داد و گفت که در بین آن حدود ۳۸ میلیون حساب 
با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد 
است و اگر این حساب ها از سوی صاحبانشان تعیین 
هویت نشوند، مسدود خواهد شد. در ادامه بانک ها نیز 
به مشتریان خود هشدار دادند که برای تعیین تکلیف 
این حساب ها به شعب مراجعه و آن را تعیین وضعیت 
کنند، حساب هایی که ممکن بود فاقد شماره ملی، 
شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اتباع خارجی بوده 
و خود عاملی برای سوءاستفاده به ویژه پولشویی به 
شمار می رفتند.در آن زمان بانک مرکزی تاکید داشت 
که طی سالیان متمادی هر تعداد حساب های سپرده 

افتتاح شده مسدود خواهند شد.

قیمت  فاحش  تفاوت  و  برق  صنعت  فعلی  وضعیت 
تمام شده با آنچه از مشترکان اخذ می شود موجب شد 
تا مجلس شورای اسالمی پیشنهادات وزارت نیرو برای 
افزایش قیمت برق را جدی تر پیگیری کند و این مساله در 
مجلس مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.بسیاری از صاحب 
نظران حوزه برق معتقدند که در حال حاضر شرایط خوبی 
در حوزه برق حاکم نیست و برای رفع موانع موجود 
این حوزه باید راه اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
پیش  نیز چندی  راستا  پیش گرفته شود در همین  در 
جلسه ای با حضور مسئوالن ذی ربط از جمله وزارت نیرو 
در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی برای 
بررسی قیمت تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف برگزار 
شد و نهایتاً اصالح قیمت گذاری این حوزه انرژی در 
دستور کار قرار گرفت.در این جلسه راهکارهای اصالح 
پرمصرف  برای مشترکان  ارزیابی و  تعرفه گذاری  نظام 
تصمیمات الزم در این باره اتخاذ شد و بر اساس گفته های 
رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای 
اسالمی بایستی این مهم به جدیت پیگیری و اجرا شود تا 
قیمت برق به حد واقعی و مطلوب خود برسد چراکه در 
حال حاضر شرایط پرچالشی در حوزه برق داریم و برای 
رفع موانع موجود این حوزه باید راه اصالح تعرفه گذاری 

برق را در پیش بگیریم.
وی با اشاره به اینکه این اصالح تعرفه گذاری برق می 
تواند در مدیریت مصرف و خاموشی ها تاثیرگذار باشد، 
عنوان کرد: وقتی قیمت برق پائین باشد، قطعاً بخشی از 
مشترکین که بی محابا به مصرف ادامه می دهند، نسبت به 

مصرف درست برق اهتمام الزم را نخواهند داشت.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید کرد تولید 
خودروهای خانواده تندر ۹۰ و ساندرو متوقف نخواهد 
شد.محمدرضا نجفی منش  اظهار کرد: شرکت رنو نیز 
متاثر  تحریم ها  از  بین المللی  شرکتهای  سایر  همچون 
خواهد شد اما برخالف آنچه که گفته شده، فعالیت هایش 
را در ایران متوقف نخواهد کرد.وی با بیان اینکه البته 
می گیرد،  قرار  تحریم ها  تاثیر  تحت  نیز  رنو  فعالیتهای 
خاطرنشان کرد: تحریم ها باعث ایجاد مشکل در نقل و 
انتقال مالی خواهد شد که خود موجب کاهش سطح 
فعالیتها می شود.رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
ادامه داد: طبق بررسی ما سطح فعالیت های رنو در ایران 
به دلیل تحریمها و مشکالت نقل و انتقال مالی کاهش 
خواهد یافت اما به هیچ وجه قطع نخواهد شد.بنابراین 
برخالف آنچه که گفته شده تولید محصوالت فعلی رنو 
در ایران شامل خانواده تندر ۹۰ و ساندرو همچنان ادامه 
یافته و متوقف نخواهد شد.با این حال تحریم و مشکالت 
نقل و انتقال مالی فعالیتهای رنو در ایران را محدود خواهد 

کرد.

میز اقتصاد

حساب های بی هویت به زودی 
مسدود می شوند 

ابهام در قیمت برق؛ قیمت ها 
افزایش می یابد؟

تولید تندر و ساندرو متوقف 
نمی شود 

بازار کار معتقد است در طرح  کارشناس 
اشتغال روستایی وزارت کار نباید از متقاضیان 
تسهیالت اشتغال، انتظار ارائه طرح های تولیدی 
داشته باشد چون ریسک کار تولیدی در شرایط 
اظهار  اسماعیلی  حاج  است. حمید  باال  فعلی 
می کند  تورم، عقل حکم  شتابان  با رشد  کرد: 
که کسی برای کارهای تولیدی سرمایه گذاری 
نکند لذا وزارت کار در شرایطی که ثبات در 
بازار کار نیست و قیمت ها در تالطم است، نباید 
از متقاضیان وام اشتغال بخواهد که طرح های 
تولیدی بدهند چون هم ریسک کار  توجیهی 
به  سرمایه ها  ارزش  هم  و  باالست  شدت  به 
سرعت پایین می آید.او با بیان اینکه بسیاری از 
افراد وام های بانکی را در جایی غیر از تولید به 
کار می گیرند، افزود: در حال حاضر نمی توان 
کارهای  از  غیر  جایی  در  را  اشتغال  وام های 
این  و  کرد  جست وجو  واسطه گری  و  داللی 
در  برنمی گردد.  بانک ها  به  عمدتا  تسهیالت 
طرح بنگاه های زودبازده افراد وام های دریافتی 
را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند 
و عمال هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز هم عده 
بسیاری ترجیح می دهند وامی که گرفته اند را در 
بانک ها سپرده گذاری کنند و سودش را بگیرند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، سرمایه ها در 
شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد 
رفت و افراد آن را به جایی می برند که بیشترین 
داشته  برایشان  را  افزوده  ارزش  و  سودآوری 

باشد.
حاج اسماعیلی درعین حال میزان نقدینگی 
آمارهای  اساس  بر  را  مردم  دست  در  موجود 
بانک مرکزی، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: چنین سرمایه  هنگفتی در دسترس 
تولید کنندگان نیست و بازار به شدت با کمبود 
سرمایه در گردش مواجه است؛ از سوی دیگر 
بانک ها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند، 
چون منابع صرف ساخت و ساز و خرید امالک 
یا کارهایی شده که تاثیر مستقیمی در بازار کار 
دولت  که  تسهیالتی  لذا  است  نداشته  کشور 
می خواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه 
کند جز اینکه بازار را محدودتر و میزان نقدینگی 

را بیش تر کند، آثار دیگری در بازار کار ندارد.

ذره بین

مردم چقدر 
نقدینگی دارند؟

.

شرایط این روزهای اقتصاد کشور به گونه ای است 
که به نظر می رسد بسیاری از مباحث و راهکارها 
بیشتر از اینکه در فضای اقتصادی مطرح باشد، 
در فضای سیاسی و بین المللی قابل طرح است. 
یکی از این مباحث درک شرایط جنگ اقتصادی 
سیاسی  فضای  در  کنش هایی  نیازمند  که  است 
است.به نظر می رسد در شرایط فعلی که قیمت 
ارز و سکه روز به روز در حال افزایش است و 
بیم آن می رود که تنش های بازار ارز به بازارهای 
کاالیی هم سرایت کند. شرایطی که باعث شده تا 
بسیاری از کارشناسان بگویند که راه حل بسیاری 
از مسائل بیشتر از اینکه در حوزه اقتصاد باشد، 
باید در حیطه مسائل سیاسی و مخصوصا روابط 
از  بسیاری  اینکه  شود.با  جست وجو  بین الملل 
کارشناسان حجم عظیم نقدینگی ایجاد شده در 
طی سال های گذشته را علت اصلی بروز تالطمات 
اقتصادی کشور ارزیابی می کنند، اما نمی توان نقش 
انکارناپذیر خروج آمریکا از برجام را در ایجاد این 
شرایط نادیده گرفت. امری که برخی از مسئولین 
برای   اقتصادی  لفظ جنگ  از  تا  داشته  آن  بر  را 
اوضاع این روزهای اقتصاد کشور استفاده کنند.
در همین راستا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی  
با بیان اینکه کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده 
است گفت که در چنین شرایطی ما هم باید در 
حسین  بگیریم.  جنگی  آرایش  یک  اقتصادمان 
میرشجاعیان با بیان اینکه شاید اگر در ابتدای کار 
دولت می دانست که در پشت تک نرخی کردن 
ارز این حجم از رانت وجود دارد، هرگز وارد آن 

نمی شد، گفت: واقعیت این است که خیلی از ماها 
می شود  برجام خارج  از  آمریکا  که  نمی دانستیم 
یا نه. اما به هر حال این تکانه ها اثر خود را بر 
اینکه حجم  بیان  با  همچنین  گذاشت.او  اقتصاد 
کننده  توجیه  نمی تواند  تنهایی  به  نقدینگی  زیاد 
وضعیت به وجود آمده باشد، گفت: بسیاری از 
کشورهایی که حجم نقدینگی باالیی ندارند، اما در 
شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا هستند، وضعیت 
اگر  حتی  ما  می شود  بحران  دچار  اقتصادی شان 
در کشورمان نقدینگی کمتری می داشتیم، باز هم 
جنگ اقتصادی با آمریکا این شوک را وارد اقتصاد 

ما می کرد.
اینکه در سال های گذشته و مخصوصا چند سال 
ادبیات  در  زیادی  نفوذ  اقتصادی  مباحث  اخیر 
است.  انکارناپذیر  امری  داشته  کشور  سیاسی 
نامگذاری چند سال اخیر با عناوین اقتصادی از 
اقتصاد  سوی مقام معظم رهبری و مطرح شدن 
باعث  ایشان  سوی  از  تولیدمحور  و  مقاومتی 

رایج شدن استفاده از اینگونه عناوین در ادبیات 
مسئولین شد؛ امری که البته ظاهرا فقط در حوزه 
ادبیات و سخنرانی ها ماند و در عمل خیلی هم به 
آن پرداخته نشد.همیچنین قدرت اله امام وردی، 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما در شرایط جنگ 
اقتصادی قرار داریم گفت: جنگ اقتصادی از جمله 
جنگ های نرم است که باعث می شود تا دولت ها 
نتوانند زیرساخت های برنامه ای و مدیریتی را در 
ثبات نگه دارند. جنگ اقتصادی علیه کشور ما با 
اعمال تحریم ها شروع شد و هدف آن این است 
بیان  با  بگیرند.وی  را  ما  نفت  فروش  جلوی  تا 
اینکه غالب برنامه ریزی های ما بر مبنای درآمدهای 
نفتی صورت گرفته است، گفت: اعمال تحریم ها 
و جلوگیری از فروش نفت باعث می شود تا ما 
نتوانیم برنامه ریزی هایمان را که اغلب بر اساس 
برنامه های  اگر  ببریم.  را پیش  بوده  فروش نفت 
تحریم ها  آنگاه  اختالل شوند  دچار  ما  اقتصادی 
این  است.با  اقتصادی  جنگ  یک  بارز  مصداق 
حال چیزی که در شرایط فعلی مشخص است 
این است که ما کماکان به واردات وابسته هستیم 
و همین امر هم باعث شده تا تکانه های قیمت 
در ارزهای خارجی مستقیما روی بازارهای داخلی 
به همین خاطر هم هست که  تاثیر بگذارد.  هم 
آمریکایی ها روی اقدامات تحریمی خود حساب 
ویژه ای باز کرده اند.ابوالقاسم عربیون، یک عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما بعد از انقالب 

همیشه با جنگ اقتصادی روبرو بوده ایم.

اقتصاد یا میدان جنگ؟!
اقتصاد ایران

صعودی  روند  پی  در 
آن،  گرفتن  و شدت  و طال  ارز  بازار  در  قیمت ها 
دلیل  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
آن را جو روانی و سوداگری عنوان و تصریح کرد: 
ذخایر ارزی کشور از ۱۲۰ میلیارد دالر هم بیشتر 

است؛ لذا کمبودی نداریم.

*جو روانی بازار به هم ریخته است 
نگه  ثابت  ارز  نرخ  دیگر هفت سال  از سوی 
داشته شده است و اکنون یا نمی توانند روال قبل را 

ادامه دهد یا نمی خواهند.
کرد: هرچه  اظهار  عدالتیان شهریاری  جمشید 
ارزش  کاهش  آن  تبع  به  و  یابد  افزایش  قیمت ها 
ریال پیش آید، جو روانی بازار نیز به هم می ریزد. 
که  مطلبی  همچون  جوسازی هایی  این،  بر  عالوه 
دولتی  دالر  اینکه  عنوان  تحت  گذشته  روز  چند 
متشنج  و  التهابات  سبب  می شود،  تومان   ۵۰۰۰

کردن افکار عمومی است.
کاری  کم  همه  مسائل  این  کرد:  تصریح  وی 
است.  مردم  برای  شفاف سازی  نیازمند  که  بوده 
و  ببرد  باال  را  خود  استدالل  قدرت  باید  دولت 
تدابیری بیاندیشد تا اعتماد مردم را به سمت خود 

جلب کند.
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
ایران گفت: عدم عرضه ارز به بازار و شرکت های 
سبب  نیما  سامانه  ناکارآمدی  همچنین  و  تولیدی 
کامال  دولت  که  شده  کشور  اقتصاد  در  اختالالت 
به آن واقف است. همچنین در این شرایط احتمال 
می رود که نرخ تبدیل ارز افزایش و ارزش ریال باز 

هم کاهش داشته باشد.
بانک  رییس  تغییر  با  کرد:  تصریح  عدالتیان 
مرکزی و روی کار آمدن همتی به عنوان میانجی و 
منجی اقتصادی، منتظر عکس العمل دولت خواهیم 
نرخ  که  دارد  تمایل وجود  این  براین،  بود. عالوه 
از ۴۴۰۰   بیش  به  تومان  از  ۴۲۰۰  را  دولتی  دالر 
افزایش دهند که اکنون در حال آماده کردن افکار 

عمومی است.
وی تاکید کرد: سرنخ تمام مسائل دست دولت 

شرایط  در  تغییری  نخواهد،  که  زمانی  تا  و  بوده 
حاصل نخواهد شد و به نظر می رسد منتظر است 
ببیند تحریم ها چگونه بر کشور و شرایط اقتصادی 
تاثیر خواهد گذاشت. دولت نسبت به این مسائل 
جدید  سیاست های  منتظر  باید  و  نبوده  بی تفاوت 

در آینده باشیم.
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
ایران، رییس جدید بانک مرکزی را ناجی خوانده 
نسبت  تومانی   ۸۰۰۰  -  ۷۰۰۰ دالر  با  را  مردم  تا 
اگر  کند، چراکه  تومانی راضی  تا ۱۵ هزار  به ۱۰ 

اینطور نباشد همه معترض خواهند شد.

*با این نرخ دالر امکان سفر و 
خرید دیگر نیست

وی افزود: احتماال زمانی که ارزش ریال کاسته 

می شود، تقاضا فقط کاذب است، چراکه با این نرخ 
دالر امکان خرید، سفر و هرآنچه که مرتبط با دالر 

پیش بینی  عدالتیان  داشت.  نخواهد  وجود  است، 
کرد که روند افزایش نرخ ارز و طال ادامه دار باشد؛ 
بنابراین در حال حاضر حقوق یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومانی که حقوق حداقلی است، قدرت خرید 

را از حال حاضر هم کمتر خواهد کرد.

بازار  در  قیمت ها  افزایش  که  است  معتقد  او 
ارز و طال علت اقتصادی ندارد و نشانگر این است 
سرمایه های  و  عمومی  روابط  لحاظ  از  دولت  که 
اجتماعی، دچار گرفتاری شده و نمی تواند حتی با 
سیاست جدید همچون تغییر رییس بانک مرکزی، 
افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهد. البته باید 
منتظر سیاست های جدید با توجه به این تغییرها 
بود.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
افزود: از سوی دیگر بنگاه های تولیدی ارز دریافت 

نکرده اند تا مواد اولیه تهیه کنند و مجبور به تعدیل 
نیروی انسانی شده و در نهایت تعطیلی کارخانه ها 
را رقم زده است. همه این  ها خالف صحبت های 
رییس جمهور مبنی بر ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید 

است.

*دولت ۷ سال نرخ ارز را ثابت 
نگه داشت، اکنون نمی تواند یا 

نمی خواهد!؟
تا هفت  توانسته  اگر دولت  وی تصریح کرد: 
اکنون  چطور  دارد،  نگه  ثابت  را  ارز  قیمت  سال 
از  نشان  اینها  همه  نیست!؟  نرخ ها  ثبیت  به  قادر 
آن دارد که دولت تثبیت نمی خواهد، بلکه جامعه 
تومانی  هزار  تا ۱۵   ۱۰ دالر  با  تا  می کند  آماده  را 
مواجه شوند و نهایتا ۸۰۰۰ تومان را به عنوان نرخ 

جدید اعالم و مردم را از کاهش قیمت خوشحال 
می رسد  نظر  به  میان  این  در  البته  کند.  راضی  و 

کاالهای اساسی با نرخ ۴۵۰۰ تومان تامین شود.

*ذخایر ارزی از ۱۲۰ میلیارد دالر 
هم بیشتر است

عدالتیان درباره منبع اعالم ذخایر ارزی دولت 
گفت: عالوه بر اینکه بانک جهانی این مبلغ را 

اعالم کرده، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز این 
موضوع را اذعان کرده که مشکل ارزی نداریم 
و  ذخایر نفتی ۱۲۰ میلیارد دالر است. همچنین 
رییس جمهور اعالم کرده که صادرات غیرنفتی 
نسبت به واردات پیشی گرفته است؛ بنابراین با 

توجه به مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی، ذخایر 
ارزی از ۱۲۰ میلیارد دالر هم باید بیشتر باشد.

دولت نمی خواهد یا نمی تواند؟!

اگر دولت توانسته 
تا هفت سال قیمت 

ارز را ثابت نگه دارد 
چطور اکنون قادر به 
تثبیت نرخ ها نیست؟! 

همه این ها نشان از آن 
دارد که دولت تثبیت 

نمی خواهد

خبرنگار اقتصادی

صدای اصالحات-

گزارش 
روز

دالر آمریکا: 4407تومان
یورو اروپا: 5159 تومان
دینار عراق: 369 تومان

پوند انگلیس: 5783 تومان
ریال عربستان: 1175 تومان

فرانک سوئیس: 4461 تومان
دینار کویت: 14548 تومان

تسهیل واردات کاالهای اساسی

خبر ویژه

دستورالعمل  ایران  گمرک  رئیس کل 
هرچه  تسهیالت  ارائه  جهت  در  را  جدیدی 
سراسر  گمرکات  به  واردکنندگان،  به  بیشتر 
و  ارز  نرخ  شدن  ناپایدار  کرد.با  ابالغ  کشور 
افزایش ناگهانی قیمت آن در هفته های اخیر، 
و  اساسی  کاالهای  واردکنندگان  از  بسیاری 
خود  کاالی  واردات  برای  تولید،  اولیه  مواد 
دچار مشکل شده اند و این موضوع سبب شده 

تا مقادیر زیادی کاال در گمرک دپو شود.در 
سال  ابتدای  از  ایران  گمرک  راستا،  همین 
این  واردکنندگان  برای  را  تسهیالتی  جاری 
نوع کاالها در اختیار واردکنندگان قرار داده 
است،فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران 
واردکنندگان  برای  را  جدیدی  تسهیالت   -
به  تولید  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای 

گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است.

بازار ارز
 مشکوک است!

باغجری

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی باید 
ارز پتروشیمی ها، فوالد و معادن را به بازار ثانویه ارز 
وارد کند، این تصمیم را ضروری اما دیرهنگام توصیف 
کرد.محمود باغجری اظهار کرد: اگر در زمانی که دالر 
هنوز روی ۷۰۰۰ تومان بود، ارز ناشی از صادرات 
محصوالت پتروشیمی، فوالد و معادن، به بازار ثانویه 
وارد می شد و با قیمت روز مورد مبادله قرار می گرفت، 
می توانست بازار را کنترل کند؛ امری که هنوز هم 
دربیاید.باغجری  اجرا  به  باید  اما  دیرهنگام  هرچند 
همچنین با مشکوک خواندن برخی از اتفاقات روزهای 

گذشته در بازار ارز اضافه کرد: احتمال دارد مسائلی 
بین برخی از بازیگران بزرگ و دالالن بازار ارز در 
جریان باشد که ما از آن بی خبر باشیم؛ چراکه اساسا این 

جهش های قیمتی بازارهای ارز توجیه منطقی ندارد.
در چنین شرایطی زمانی که قرار است اتفاقی مانند 
تحریم های اقتصادی رخ دهد، بازارهای مالی از قبل 
نسبت به آن واکنش نشان می دهند. شرایط پیش آمده 
در بازار ارز هم می تواند واکنشی از پیش شروع شده 
نسبت به تحریم های آمریکایی باشد که از هفته دیگر 

آغاز خواهند شد.

خبر اقتصادی

7 سال نرخ ارز ثابت ماند حاال چطور نمی شود؟
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5
ت  تصمیما
غیرکارشناسی و خلق الساعه برخی مدیران کارنابلد، 
می تواند عواقب و پیامدهایی به همراه داشته باشد که 
نه تنها یک شهر و استان که طیف وسیعی از یک جامعه 
و چه بسا جامعه جهانی را تحت شعاع قرار دهد نمونه 
روشن این تصمیمات در سطح جهانی همین خروج 
که  آتش ها  چه  امسال  که  است  پاریس  معاهده  از 
این  اما نمونه وطنی  پا نکرد.  به  در چهارگوشه دنیا 
گونه تصمیمات غیرکارشناسی کم نیست اما یکی از 
آنها را می توان بیش از سه برابر شدن دانشکده های 
دندانپزشکی در یک مقطع کوتاه در دولت احمدی نژاد 
جست وجو کرد، تصمیمی که پیامدهای ناشی از آن 
حاال حاالها گریبان بسیارانی را خواهد گرفت.خیلی 
از ما رسانه ای ها هنوز خاطره برخی از آن تصمیمات 
تشویق  یک  گاهی  نبرده ایم.  یاد  از  را  خلق الساعه 
درست و حسابی یا یک شعار جمعی از سوی مردم 
یک شهر به تصویب آنی یک پروژه و طرح می انجامید 
که نه تنها مردم آن شهر که گاه یک استان و یا بخش 
وسیعی از کشور را تحت شعاع قرار می داد.چه پروژه ها 
و  تریبون ها  همین  پشت  در  آنها  اجرای  وعده  که 
تحت تاثیر جو حاکم بر فضای سخنرانی ها داده نشد. 
اگرچه برخی از این پروژه ها هم ممکن است که “اهلل  
بختکی” سرانجام خوبی یافته و مردم هم از مزایای 
آن بهره مند شده باشند اما بسیارانی هم در حد همان 
نبردند. برخی  “وعده سرخرمن”ماند و راه به جایی 
از این دست پروژه ها یا اصوال شروع نشد یا اگر هم 
کلید خورد امروز از آنها جز یک ساختمان نیمه کاره 
و یا یک طرح روی کاغذ که کلی بودجه نیز صرف 
آنها شده، اثری دیگر نیست شاید هیچ شهر و استانی 
نباشد که از پروژه هایی از این دست بی نصیب مانده 
باشد. اگرچه برخی پروژه های این چنینی نیز اجرایی 
همراه  به  مردم  برای  نیز  مثبتی  دستاوردهای  و  شد 
اما بی شک همه متفق القول اند که در ماجرای  داشته 
این تصمیمات خلق الساعه پشت تریبونی، کفه ترازو 
پروژه های غیرکارشناسی سنگینی می کند. به سمت 
هنوز  اما  می گذرد  ایام  آن  از  سال ها  اینکه  با وجود 
الیه هایی از جامعه ما با پیامدهای ناشی از آن تصمیمات 
روبرو است و چه بسا اثرات آن تصمیمات تا سال های 
سال و چه بسا تا همیشه با بخش هایی از جامعه نیز 
آنی  تصمیمات  مصادیق  از  یکی  شاید  باشد.  همراه 

“احمدی نژادی” توسعه فله ای و غیرکارشناسی مراکز 
دانشگاهی بود-چه دانشگاه ها- که با یک ساختمان 
نیفتاد،  راه  پرت  استیجاری در یک کوچه و خیابان 
دانشگاه هایی که چهار تا پنج سال پس از آن را هم 
ندیده بودند و امروز با حجم زیادی از صندلی های 
خالی روبرو بوده و یکی یکی تعطیل می شوند.حکایت 
دانشکده های دندانپزشکی در ایران و توسعه بی رویه 
این  بی رویه  توسعه  است،  دیگری  حکایت  اما  آنها 
دانشکده ها در شرایطی اتفاق افتاده که این دانشکده ها 
از حداقلی از زیرساخت ها و ضرورت های اولیه یک 
در  بهداشت  نبودند.مشاور وزیر  برخوردار  دانشکده 
دندان  آموزشی  شورای  دبیر  و  پزشکی  دندان  امور 
پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی، توسعه بی رویه دانشکده های دندانپزشکی در 
کشور را یک کار عجوالنه و غیرکارشناسی خواند که 
آن  از  ناشی  پیامدهای  با  امروز  دندانپزشکی  جامعه 
روبرو است.دکتر حسن رزمی، شمار فارغ التحصیالن 
دانشکده های دندانپزشکی در کشور را بین 30 تا 34 

هزار نفر اعالم کرد و گفت: بین 20 تا 23 هزار نفر از 
این دندانپزشک ها نظام پزشکی دریافت کردند.به طور 
دقیق نمی توان در خصوص این تعداد دندانپزشک 
اظهارنظر کرد اما آنچه مشخص است این است که 
بیش از 10 هزار دندانپزشک به دندانپزشکی در داخل 
کشور اشتغال ندارند. البته این را نیز نباید از نظر دور 
داشت که شمار فارغ التحصیالن پزشکی نیز بیش از 
شاغالن پزشکی در کشور است.در خصوص توسعه 
دندانپزشکی  های  دانشکده  بار  فاجعه  و  رویه  بی 
کشور در دوره ای از ریاست جمهوری احمدی نژاد 
کافی است بدانید که در زمان انقالب پنج دانشکده 
دندانپزشکی در کل کشور وجود داشته و این تعداد در 
حدود سه دهه  و تا پیش از دولت دهم با یک شیب 
آرام، منطقی و حساب شده به 18 دانشکده رسیده 
بودند که این رشد مالیم و برنامه ریزی شده متناسب 
با رشد جمعیتی در ایران بود.در دولت دکتر احمدی 
تعداد  دهم  و  نهم  دولت  دو  در  و  باره  یک  به  نژاد 
دانشکده ها از 18 دانشکده به 60 دانشکده در کل 

کشور رسید که 10 مورد آن پردیس بین المللی بودند، 
آن هم بدون اینکه به زیرساخت های مورد نیاز برای 
این رشد توجه شود.در حال حاضر خیلی از دانشکده 
هیات  تامین  مشکل  با  کشور  در  دندانپزشکی  های 
علمی مواجه اند .با این وجود آنچه که امروزه این 
بخش را تهدید و باعث ایجاد نگرانی بین همکاران 
دندان پزشک شده است، تشکیل مراکز آموزشی خارج 
از رویه ها و استانداردها است که به کیفیت آموزش در 
همۀ عرصه ها چه بهداشت و چه پیشگیری لطمات 
جدی وارد می سازد.توسعه دانشگاه و مراکز علمی با 
طرح های توسعه ای در صنعت متفاوت است چرا که 
یک کارخانه می تواند مواد اولیه را از خارج وارد و 
یا فضای مورد نیاز را طی یک بازه زمانی ایجاد کند 
اما نیروی انسانی متخصص و هیات علمی را نمی 
توان در یک مدت کوتاه تربیت و یا از خارج وارد 
دانشکده های  بی رویه  توسعه  اینکه  بیان  با  کرد.وی 
دندانپزشکی در کشور یک کار عجوالنه و غیرمنطقی 
بدون  توسعه  این  کرد:  اظهار  بود  غیرکارشناسی  و 

لذا  و  نظر گرفتن زیرساخت ها صورت گرفت  در 
نبود زیرساخت الزم تاثیر مستقیم در آموزش داشته 
و در آینده می تواند به وجهه دندانپزشکی در ایران 
که همواره حرف اول را در منطقه زده، خدشه وارد 
کند.دندانپزشکی ایران برای خارجی ها جاذبه بسیار 
زیادی دارد و دلیل این رغبت خارجی ها به خدمات 
دندانپزشکی ایران نیز به دو دلیل کیفیت باالی خدمات 
های  دانشکده  گردد.توسعه  برمی  آن  بودن  ارزان  و 
در  آن  زیرساخت های  به  توجه  بدون  دندانپزشکی 
درازمدت سبب می شود که به این سرمایه و اعتماد 
از  بسیاری  که  چرا  شود  وارد  جدی  خدشه  آن  به 
این دانشکده ها در آن دوره با درنظر گرفتن حداقل 
شاخص ها بوجود آمدند.عالوه بر این در حال حاضر 
ساالنه 300 تا 400 دانشجوی ایرانی از خارج کشور 
نیز پذیرش می شود که این افراد شهریه خود را به 
ریال پرداخت می کنند.پذیرش این دانشجویان عالوه 
بر اینکه مشکل این دانشجویان و فشار بر خانواده های 
آنان که شهریه را بر پایه ارزهای خارجی می دادند 
مرتفع می کند، توان مالی دانشکده های دندانپزشکی 
را ارتقاء می دهند.تحت هیچ شرایطی دانشجویانی که 
پس از تصویب این مصوبه وارد دانشگاه های خارجی 
می شوند مشمول این طرح نشده و نمی توانند وارد 
دانشکده های دندانپزشکی در کشور شوند.با وجود 
شرایط  ایجاد  مزایای  اما  دارد  وجو  که  مشکالتی 
از  خارج  ایرانی  دندان پزشکی  دانشجویان  تحصیل 
بسیار  داخل   دندان پزشکی  دانشکده های  در  کشور 
بیشتر از معایب این طرح است.جدا از اینکه با این 
دانشجویان در مقاطعی رفتار خوبی نشده، ساالنه 10 
تا 20 هزار دالر ارز تنها بابت ثبت نام در دانشگاه های 
خارجی از کشور خارج می کردند.این ظرفیت و بستر 
برای جذب دانشجو از کشورهای خارجی وجود دارد 
اما این مهم نیازمند بین المللی سازی دانشکده ها است.

در حال حاضر هرگونه جذب دانشجوی دندانپزشکی 
دانشجوی  جذب  به  منوط  کشور  دانشکده  دو  در 
خارجی شده لذا مقدمات کار برای جذب دانشجو 
دندانپزشک شدن  است.   فراهم شده  وزارتخانه  در 
از  نداشتند  کنکور  در  قبولی  شانس  که  پولدارهایی 
دیگر مباحث است.رئیس انجمن دندانپزشکی ایران با 
اظهار نگرانی از احتمال تحت شعاع قرار گرفتن بحث 
آموزش گفت: رفتن به سمت دانشکده های بی کیفیت 
عدالت اجتماعی و عدالت درمانی را با چالش مواجه 
از  دانشجویانی  پذیرش  کنار  در  رویه ها  می کند.این 
خارج بدعت هایی در کشور ایجاد می کند که جایگاه 
دندانپزشکی را تهدید می کند. این شرایط سبب شده 

که ما نگران نگران دسترسی عادالنه مردم هستیم.

10 هزار دندانپزشک گم شدند!

معاون وزیر راه و شهرسازی سه تهدید فعلی 
برای سفته بازان و سوداگران ملکی را تشریح کرد 
و در این باره به آنها هشدار داد. حامد مظاهریان، 
و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  امور  معاون 
شهرسازی اعالم کرد: با توجه به شرایط فعلی و 
پیش روی بازار مسکن فعالیت های سفته بازانه در 
بازار ملک مشمول سه ریسک مهم است که نوعی 
خطر پنهان برای سوداگران و سفته بازان محسوب 
با  را  میان مدت آن ها  تواند در  می شود که می 
خطرات ناشی از از دست رفتن سرمایه مواجه کند. 
بنابراین ادامه معامالت سوداگرانه در این بازار کاماًل 
به زیان سوداگران و سفته بازهای ملکی خواهد بود.
وی با بیان اینکه طی ماه های اخیر سفته بازی و 
سوداگری در بازار ملک یکی از مهمترین عوامل 
نیز  اکنون  بوده است و هم  جهش قیمت مسکن 
دارند،  حضور  مسکن  بازار  در  ملکی  سوداگران 
گفت: هر چه زمان بیشتری سپری می شود ابعاد 
ریسک برای سوداگران و سفته بازان ملکی بیشتر 
می شود؛ چرا که سفته بازی در بازار ملک هم اکنون 
از سه ناحیه در معرض تهدید قرار دارد. بنابراین 
الزم است سوداگران ملکی هر چه زودتر از بازار 
مسکن خارج شوند تا هم خودشان در آینده متحمل 
ضرر و زیان نشوند و هم فضای فعلی بازار مسکن 
را برای متقاضیان مصرفی و نیازمند به خرید مسکن، 
بیش از این ملتهب نکنند؛ چرا که طی ماه های اخیر 
به واسطه حضور سفته بازان و سوداگران ملکی در 
بازار، متقاضیان مصرفی از ناحیه جهش قیمت ها 
و همچنین کمبود فایل های مناسب برای خرید با 

دشواری مواجه شدند.

پیشخوان

داستان بچه پولدارهایی که پزشک می شوند 

خبرنگار استان ها

صدای اصالحات-

ساختمان های ستادی و شعب بانک ملی ایران که بسیاری 
از آنها قدمت تاریخی و ارزش میراث فرهنگی دارند، به 
مرور و با حداکثر توان مورد بازسازی یا بهسازی قرار 

می گیرند. 

امکان بازسازی در یک دوره مشخص 
وجود ندارد 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اکنون 
دلیل  به  حدود 3300 شعبه در سراسر کشور دارد که 
وسعت، پراکندگی و قدمت، امکان بازسازی و بهسازی 
این  اما  ندارد،  آنها در یک دوره مشخص وجود  همه 
عملیات طی یک پروسه میان مدت در حال انجام است.

در شرایط کنونی، این واحدها دسته بندی شده و بنا به 
اولویت های مشخص شده، عملیات بهسازی و نوسازی 

در آنها انجام می شود.

مهم ترین پارامتر های عملیات 
موجود،  مالی  منابع  به  توجه  سلیقه،  اعمال  از  پرهیز 
زیباسازی و در اولویت قرار گرفتن نحوه خدمت رسانی 
به مشتری، مهمترین پارامترهای در نظر گرفته شده در این 
عملیات است.از دیگر اقدامات برای نوسازی ساختمان 
ایران، فراهم سازی شرایط  بانک ملی  ها و واحدهای 
استفاده از ظرفیت های قانونی و توان بخش خصوصی 
برای نوسازی واحدهای دارای ارزش افزوده است.پیش 
از این نیز اعالم شده بود که در راستای بهسازی وضعیت 
ظاهری شعب بانک ملی ایران، شعب این بانک تا حد 
امکان به صورت چهره به چهره میان متصدیان امور بانکی 

با مشتریان چیدمان خواهد شد.

انجام تغییرات قابل توجه 
بر اساس برند بوک بانک ملی ایران که در دست تدوین 
قابل  تغییرات  به زودی عملیاتی خواهد شد،  است و 
توجهی در چیدمان شعب، شکل تابلوها و نحوه ارتباط 
گیری با مشتریان ایجاد می شود.بانک ملی ایران با داشتن 
حدود 3300 شعبه و واحد در داخل کشور، بزرگترین 

شبکه ارائه خدمات بانکی کشور را در اختیار دارد.

 تفاهمنامه بانک ملی ایران و بنیاد ملی 
نخبگان امضا شد

بانک ملی ایران و بنیاد ملی نخبگان با هدف گسترش 
همکاری ها و به منظور مشارکت در حمایت از نخبگان و 
استفاده از ظرفیت آنها در حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی 
و نیز فراهم شدن زمینه همکاری های علمی، آموزشی 
و مطالعاتی استعدادهای برتر و نخبگان، تفاهمنامه امضا 

کردند.

نوسازی ساختمان های بانک 
ملی ایران

مثلث خطر برای 
سفته بازان ملکی 

تاج  آقاي  عليه:  محكوم  كند  آقچه  حسامي  پري  خانم  له:  محكوم  اجرائيه  ابالغ  آگهى   
بخت چشمي  تاج  آقاي  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  آگهى هاى  پيرو  بخت چشمي  
از شعبه  اجرائيه صادره  ابالغ مى شود طبق  باشد  المكان مى  فرزنديوسف كه مجهول 
253 در پرونده كالسه 961437 به موجب دادنامه شماره202 مورخ97/2/23 صادره 
از شعبه253 دادگاه خانواده يك محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ891/463/414 
ريال بابت مهريه به نرخ روز و خسارت ناشي از هزينه دادرسي به مبلغ 1500000ريال 
در حق محكوم له مي باشد.   پرداخت نيم عشر حق اجرا به مبلغ 44/573/171 ريال 
برعهده محكوم عليه مي باشد.   بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم اجراي حكم 
غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي 
اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 
آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير 
و وصول  اجراييه  مدلول  اجراي  به  مقررات نسبت  احكام طبق  اجراي  واحد  اينصورت 

هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
  110/46894             دفتر  شعبه253 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به صبحگل عين علي فرزند امامقلي 
خواهان اسداله گراوند دادخواستي به طرفيت خوانده صبحگل عين علي به خواسته طالق 
زوج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980200100211 
شعبه231 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  كه حسب دستور  تعيين  1397/7/3 ساعت 10 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
تهران خانواده يك  خانواده  مجتمع قضايي   110/46891    دفتر شعبه231 دادگاه 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي ابوالفضل دالور فرزند حيدر 
خواهان اكرم تركانلو دادخواستي به طرفيت خوانده ابوالفضل دالور به خواسته طالق 
زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980200101005 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه  شعبه231 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10 ساعت  مورخ1397/7/2 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
تهران خانواده يك  خانواده  مجتمع قضايي   110/46890    دفتر شعبه231 دادگاه 

آگهي ابالغ رويت نظر كارشناسي به ابوالفضل دالور فرزند حيدر خواهان طاهره خراطي 
نوعي  همگي  ربابه   - سهيال  شهين-  يوسف-  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستي  خامنه 
و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  زوجيت  ايام  المثل  اجرت  مطالبه  به خواسته  اسكوئي 
به شماره پرونده كالسه9609980200101005 شعبه 231 دادگاه خانواده  مجتمع 
تهران ثبت كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  قضايي خانواده يك 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رويت نظريه كارشناسي در 

دادگاه حاضر گردد. 
   110/46887    دفتر شعبه231 دادگاه خانواده  مجتمع قضايي خانواده يك تهران
 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به انور حجازي نيا فرزند مرشدخان 
و احمديار اصالني فرزند قارداش خواهان آقاي نوراله اصالني دادخواستي به طرفيت 
خواندگان به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند مطرح 
9709982164500098 شعبه  كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه 
مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مفتح  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  220دادگاه 
1397/7/1 ساعت9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
ماه پس  يك  خوانده ظرف  تا  مي گردد  آگهي  كثيرالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك 
نسخه  كامل خود  نشاني  اعالم  و ضمن  دادگاه مراجعه  دفتر  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
تهران مفتح  دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي   110/46885    دفتر شعبه220 

قلعه  رفيعي  محمدرضا  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
فرزند محمد خواهان خانم مهنوش كامراني دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  از پرداخت محكوم به مطرح كه  اعسار 
9709982164500015 شعبه 220دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مفتح تهران 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/27 ساعت9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مفتح  دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي   110/46883    دفتر شعبه220 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا بهرامي مقدم فرزند 
به خواسته مطالبه وجه مطرح  به طرفيت خوانده  خواهان هاشم حمدالهي دادخواستي 
شعبه   9709982164500263 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه 
مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مفتح  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  220دادگاه 
قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت11   1397/7/2
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
تهران مفتح  دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي   110/46879    دفتر شعبه220 

فرزند خواهان  كيخا  اميد  آقاي  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي   
آقاي داود احمدي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته الزام به فك پالك خودرو  
 9709982164500344 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه 220دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/2 ساعت10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
تهران مفتح  دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي   110/46877    دفتر شعبه220 

حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه155   9409980232000022 كالسه  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى محالتي تهران تصميم نهايي شماره 9409970232000430 خواهان: 
تعاوني اعتبار ثامن االئمه(ع) با وكالت آقاي حسين خاقاني فرزند يوسف خوانده: آقاي 
و  چك  وجه  مطالبه  ها:  خواسته  المكان  مجهول  نشانى  به  حسن  فرزند  حسين صادقي 
مطالبه خسارت دادرسي راى دادگاه  درخصوص دعواى آقاي حسين خاقاني به وكالت 
مطالبه  خواسته  به  صادقي  حسين  آقاي  طرفيت  به  (ع)  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاوني  از 
مبلغ153/000/000ريال به انضمام هزينه و خسارت دادرسي و تاخيرتاديه به استناد 
يك فقره چك به شماره12/8611/891871- 92/9/18 و گواهينامه عدم پرداخت 
صادره از بانك محال عليه با توجه به دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و استماع 
ابالغ دادخواست و  عليرغم  اينكه خوانده  و  بررسي مستندات دعوي  و  دعوي خواهان 
وقت دادرسي در جلسه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه هم تقديم ننموده است و 
با عنايت به اينكه صدور جك از طرف صادركننده دليل مديونيت وي به دارنده چك به 
ميزان وجه آن محسوب ميگردد و خوانده دليلي مبني بر برائت ذمه خود تقديم ننموده 
به استناد مواد 310- و  ثابت تشخيص داده  را  بنابراين دادگاه دعوي خواهان  است 
313-314 قانون تجارت و مواد 198-519 قانون آئين دادرسي مدني و تبصره ماده 2 
قانون چك حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه و سه ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ چهارميليون و هفتصد و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك تا روز تاديه بر مبناي نرخ تورم 
اعالمي توسط بانك مركزي و حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني و مبلغ يكصد و 
هشتاد هزار ريال بابت هزينه نشرآگهي بنفع خواهان صادر و اعالم مي نمايد حكم صادره 
غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز 

توسط طرفين قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر ا ستان تهران است. 
 110/46874                          دفتر رئيس شعبه155 دادگاه عمومي حقوقي تهران 
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شماره 589                                                                                                                                         
جامعه6

وزارت  بهداشت  معاون 
استراتژی های  و  اقدامات  تشریح  ضمن  بهداشت 
وزارت بهداشت در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر، 
گفت: یکی از چالش های ما در حوزه سالمت مادر 
و کودک این است که برخی تاریخ تولد نوزادشان 
را دستکاری می کنند، اما این اقدام می تواند عوارض 
خطرناکی برای نوزاد در بر داشته باشد.دکتر علیرضا 
رئیسی در همایش کشوری تغذیه با شیر مادر با بیان 
اینکه طبق آمار یونیسف به مداخالتی که در حوزه 
بهداشت به ویژه در زمینه تغذیه و ترویج تغذیه با شیر 
مادر انجام شده، ساالنه جان 1.5 میلیون نوزاد نجات 
پیدا می کند، گفت: شیر مادر تنها تغذیه ای است که 
هم فردی که توسط آن تغذیه می شود و هم کسی که 
نوزاد را تغذیه می کند، سود می برد. این سود هم سود 
سالمتی است؛ بطوریکه شیر مادر سیستم ایمنی بدن 
نوزاد را ارتقاء می دهد و منجر به تضمین سالمتی اش 

می شود.

*به نقطه ایده آل در سزارین نرسیده ایم
 وی با بیان اینکه یکی از معضالت ما در این 
است،  کشور  در  سزارین  میزان  بودن  باال  حوزه 
گفت: هر چند که با اقدامات انجام شده در راستای 
ترویج زایمان طبیعی، شاهد کاهش 7 تا 8 درصدی 
سزارین بوده ایم، اما هنوز به نقطه ایده آل در این زمینه 
نرسیده ایم. باید بدانیم که زایمان طبیعی منجر به ترشح 
هورمون های خاصی می شود که بر میزان، کیفیت و 

تداوم شیردهی تاثیرگذارند.
رئیسی با اشاره به یکی از چالش های زایمان در 
کشور گفت: متاسفانه مشکلی که در برخی جوامع 
تمایل  افراد  که  است  این  می بینیم  مترقی  ظاهر  به 
دارند تاریخ زایمان نوزادشان را تغییر دهند و مثال 
نظرشان  مد  که  دیگری  تاریخ  یا  ازدواج  روز  طبق 
است، زایمان را تنظیم کنند. به همین دلیل مثال اگر 
قرار است کودک شان در 97.7.20 متولد شود؛ طوری 
برنامه ریزی می کنند که به صورت سزارین نوزاد را در 
97.7.7 به دنیا آورند تا تاریخ تولد جالبی شود؛ اما این 
کار فاجعه است و واقعا اینطور رفتار کردن با سالمت 

نوزادان و نسل آینده کشور نگران کننده است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ادامه داد: باید 
میزان  زایمان ها،  تاریخ  در  دستکاری  که  کرد  توجه 
بستری نوزاد حتی مرگ نوزادان را افزایش می دهد و 

واقعا باید خانواده ها را از این کار منع کنیم.
تنها  مادر  شیر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  رئیسی 
زنده  بافتی  مادر  نیست، گفت: شیر  ماده ساده  یک 
بیولوژیک است که در درونش صدها  و محصولی 
مولکول بیولوژیک دارد و عالوه بر تقویت و تکامل 
سیستم ایمنی از بسیاری از بیماری ها هم پیشگیری 

می کند که با هیچ دارویی نمی توانیم به آن برسیم. به 
نوعی گفته می شود که شیر مادر نوعی واکسن است.
وی با بیان اینکه شیر مادر به شدت از بروز سوء 
تغذیه جلوگیری می کند، گفت:  هر چند که در جوامع 
فقیر سوء تغذیه خود را با کوتاهی قد و کم وزنی 
نشان می دهد، اما حتی در جوامع با درآمد باال هم 
عدم تغذیه با شیر مادر در نوزادان می تواند منجر به 
سوء تغذیه و بروز بیماری های غیر واگیر در آنها شود 
و کودکان را در برابر بیماری های غیرواگیر و مزمن، 

مستعد کند.
به  شیردهی  آموزش های  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
به ویژه در  مادران  از مشکالت  مادران گفت:  یکی 
زمان تولد فرزند اول، آشنا نبودن با نحوه شیردهی 
است. بنابراین باید آموزش های الزم به مادران ارائه 
شود. متاسفانه گاهی مادران به دلیل نداشتن شیر کافی 
اینکه  بدتر  و  به سمت شیرهای مصنوعی می روند 
گاهی پزشک چنین توصیه ای به مادران می کند اما این 

کار اصال درست نیست.
رئیسی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
مترقی ترین  از  یکی  خوشبختانه  گفت:  بهداشتی 
ارائه  یک  سطح  در  درمان  و  بهداشت  شبکه های 
خدمات در ایران ایجاد شده است، گفت: به طوریکه 
نمی توانیم روستای با جمعیت 1000 نفر به باال را پیدا 
کنید که خانه بهداشت نداشته باشد. حال ما باید از 
این میزان دسترسی بیشترین بهره را ببریم. در حوزه 
مراقبت از مادر و کودک باید مراقبت های مان را از 
بارداری  کنیم. در حین دوران  آغاز  بارداری  از  قبل 
نیز به طور متوسط هر مادر شش بار خدمت دریافت 
بهداشتی  اقدام  بار   13.8 مراجعه  هر  در  و  می کند 
درمانی برایش انجام می شود. در عین حال در حوزه 
مراقبت از نوزادان نیز بیمارستان های دوستدار کودک 

ایجاد شدند.

*10 مراقبت اصلی انجام می شود 
یافته  ادغام  بسته  در  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
مراقبت مادر و کودک 10 مراقبت اصلی را در کشور 
غربالگری،  رشد،  پایش  شامل  که  می دهیم  انجام 
واکسیناسیون، سالمت دهان و دندان، پایش بینایی، 
شنوایی، غربالگری تکامل، تغذیه تکمیلی، پیشگیری 
از حوادث مشاوره برای ترویج تغذیه با شیر مادر، 
مشاوره شیردهی و ... است. باید توجه کرد که ایران 
با شیر مادر از سال  با ترویج جهانی تغذیه  همگام 
1370 با تالش مسئوالن و با تشکیل کمیته کشوری 
شیر مادر به صورت مدون در این حوزه پیش رفته و 
دستاوردهای بزرگی را داشته است. خوشبختانه در 
شاخص هایی مانند مرگ و میر نوزادان پیشرفت های 
خوبی داشته ایم.وی با اشاره به استراتژی های معاونت 
گفت:  حوزه  این  در  بهداشت  وزارت  بهداشتی 
گسترش زایمان ایمن و کاهش مداخالت غیر ضرور 
و زایمان سزارین، اجرا و اقدام به ارتقای کمی و کیفی 
بیمارستان های دوستدار کودک، آموزش و بازآموزی 
پزشکان این حوزه، ارتقای آموزش و مشاوره مادران، 

ایجاد و گسترش مراکز مشاوره این حوزه، فعال کردن 
کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی شیر مادر، تعامل 
میان بخشی بهداشت و درمان، ایجاد مکان هایی برای 

ترویج تغذیه با شیر مادر در مکان های عمومی و ... 
از جمله استراتژی ها و اهداف مهم معاونت بهداشتی 
هستند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت در حاشیه این 
مراسم و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: برای 
باید  با شیر مادر را گسترش داد  بتوان تغذیه  اینکه 
زیرساخت های الزم را ایجاد کنیم تا بستر مورد نیاز 
این موضوع فراهم شود. ما باید زنان و مادران را حتی 
پیش از ازدواج آماده کرده و در مدارس آموزش های 
مرتبط با این حوزه را آغاز کنیم.وی افزود: بیش از 70 
درصد بیمارستان های کشور زیرساخت های الزم برای 
بیمارستان دوستدار کودک را دارند و به تدریج همه 
بیمارستان ها باید برای ایجاد این موضوع تالش کنند. 
در عین حال تاکید می کنم که در شش ماه اول تولد 
نوزاد، تغذیه با شیر مادر باید به صورت انحصاری 
انجام شود و تا دو سال هم همراه با تغذیه تکمیلی 
تولد  ابتدای  در  مادران  برخی  متاسفانه  یابد.  ادامه 
نوزادشان حجم شیر کمی دارند و به همین دلیل به 
سمت شیر خشک می روند و این یکی از چالش های 
ما در این حوزه است.وی در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سالمت نیز گفت: 
اجرای پرونده الکترونیک سالمت جزء اولویت های 
ما در این دوره است. خوشبختانه در سطح یک ارائه 

ماه نقص سامانه های ما از جمله سامانه سیب برطرف خدمات، پیشرفت های خوبی داشته ایم و تا پایان مرداد 
می شود. سامانه سیب نقصی در حوزه گزارش گیری 
داشت که این نقص تا پایان ماه برطرف می شود. اتفاق 
خوب دیگری که رخ داده و گام بلندی در این حوزه 
محسوب می شود این است که سامانه های استان ها به 
یکدیگر متصل می شوند و سامانه یکپارچه بهداشت 
را شکل می دهند. بنابراین به این سمت می رویم که 
سامانه های سطح یک را تکمیل کنیم و در عین حال 

برنامه HIX بیمارستان ها هم در حال تکمیل است.
رئیسی درباره وضعیت مطب های خصوصی نیز 
گفت: یکی از بحث های ما درباره پرونده الکترونیک 
ریزی های  برنامه  طبق  است.  خصوصی  مطب های 
مطب های  و  یک  سطح  سراغ  به  ابتدا  شده  انجام 
خصوصی پزشکان عمومی می رویم. در این حوزه در 
حال برنامه ریزی هستیم تا ابتدا به صورت تشویقی و 
داوطلبانه با هماهنگی بیمه ها کار را انجام دهیم. بر 
این اساس از اوایل مهرماه این مطب ها می توانند به 
صورت داوطلبانه وارد سامانه شوند که ضمن تسریع 
در رسیدگی پرونده ها و نسخه هایشان از یک سری 
از مزایای بیمه ای نیز برخوردار خواهند شد. در عین 
حال باید توجه کرد که کار برای اجرای سراسری این 

برنامه زمان بر است.

چالش وزارت بهداشت با دستکاری والدین!

گزارش 
روز

دکتر علیرضا رئیسی تشریح کرد

زندانیان چک با 9300 نفر شلوغ ترین دسته 
محکومان غیرعمد را شامل شده و در مقابل 
بدهکاران دیه ناشی از حوادث کارگاهی تنها 
با 90 زندانی، کم جمعیت ترین طیف زندانیان 
غیرعمد را شامل می شوند. استان اصفهان با 
نیازمند  محبوس   660 و  یکهراز  از  میزبانی 
جرایم  ارتکاب  دلیل  به  را  زندانی  بیشترین 

غیرعمد به خود اختصاص داده است.
استان های  فهرست  این  بعدی  رتبه های  در 
فارس با 13۴6 محبوس، تهران با 880 محکوم 
و گیالن با 866 بدهکار مالی و دیه قرار دارد.

طبق این آمار نزدیک به یک چهارم زندانیان 
غیرعمد تنها در دو استان فرهنگی »اصفهان« و 
»فارس« نگهداری می شوند که نبود برخی از 

مولفه های منتهی به حبس، منجمله همجواری 
برخی استان ها با همسایگان ناامنی چون عراق 
در  مخدر  مواد  قاچاق  رواج  یا  پاکستان  و 
افغانستان چندان  با خاک  شهرهای همجوار 
از  بیش  ندارد.در حال حاضر  منطقی  توجیه 
13 هزار زندانی غیرعمد در زندان های سطح 

کشور حبس هستند که 99 درصد این افراد به 
دلیل محکومیت مالی و تنها یک درصد آن ها 
بابت ناتوانی در تامین بدهی دیه در بند حضور 
نفر شلوغ ترین  با 9300  دارند.زندانیان چک 
دسته محکومان غیرعمد را شامل شده و در 
مقابل بدهکاران دیه ناشی از حوادث کارگاهی 
طیف  جمعیت ترین  کم  زندانی،   90 با  تنها 

زندانیان غیرعمد را شامل می شوند.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، زندانیان 
دیات رانندگی با کاهش چشمگیری به تعداد 
300 نفر رسیده است که با پیگیری ستاد دیه 
و با عنایت به آثار قانون جدید بیمه اجباری 
به  نیز  بدهکاران  از  دسته  این  ثالث  شخص 

زودی آزاد خواهند شد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران از آمادگی شهرداری تهران برای برگزاری 
کنسرت خیابانی همایون شجریان در پایتخت 

خبر داد.
محمدعلی کریمی  در واکنش به اعالم آمادگی 
کنسرت  برگزاری  برای  شجریان  همایون 
ضمن  نیز  تهران  شهرداری  گفت:  خیابانی 
آماده  امید آفرین، تمام قد  اقدام  این  از  تقدیر 
اتفاق مبارک، همراهی  است در برگزاری این 
اینکه  بیان  با  باشد.وی  داشته  را  الزم  های 
شهرداری تهران تجربیات موفقی در برگزاری 
آمادگی  ما  گفت:  دارد،  خیابانی  رویدادهای 
کنار  خیابانی  کنسرت  این  برگزاری  در  داریم 
آقای شجریان باشیم تا در نقاط مختلف شهر از 

شمال تا جنوب تهران و همچنین بوستان های 
برگزاری  برای  الزم  های  هماهنگی  مختلف، 
شهرداری  آمادگی  شود.اعالم  انجام  کنسرت 
تهران از سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
به همایون شجریان اعالم شده و خوشبختانه 
با موافقت ایشان جلسه ای در روز چهارشنبه 

با حضور مسئولین فرهنگی شهرداری تهران، 
برای بررسی جوانب و همینطور تامین و تمهید 
ضرورت های اجرایی کنسرت برگزار خواهد 
شد و نتایج آن به اطالع مردم و رسانه ها خواهد 

رسید.
پیش از این همایون شجریان در اینستاگرام خود 
نوشته بود: عزیزان، در این ایام که چون سیاوش 
تا  کنیم  نمی دانم چه  آتش هستیم  از  در گذر 
مجوز  مشکل  چنانچه  شود،  به  کمی  حالمان 
انتفاعی  بدون هیچ  تا  نباشد سراپا در خدمتم 
کنسرت خیابانی گسترده برای شما عزیزان اجرا 
آرام گیرد.  کنار یکدیگر  دلمان در  کنم، شاید 
باشد که این ناقابل مقبول درگاه معشوق قرار 

گیرد سالمت و برقرار باشید.

آمادگی شهرداری برای کنسرت خیابانی شجریاناستان اصفهان بیشترین زندانی غیرعمد را دارد

میزخبر 

متاسفانه برخی مادران در 
ابتدای تولد نوزادشان حجم 

شیر کمی دارند و به همین 
دلیل به سمت شیر خشک می 

روند و این یکی از چالش 
های ما در این حوزه است

معاون بهداشتی وزارت 
اجرای پرونده الکترونیک بهداشت

سالمت جزو اولویت های ما 
در این دوره است و تا پایان 

مرداد ماه نقص سامانه های 
ما از جمله سامانه سیب بر 

طرف می شود 

دکتر علیرضا رئیسی 

خبرنگار اجتماعی

درحاشیهنگاه روز

پذیرش دانشجو از 
کردستان عراق مطرح شد 

پزشکان آمریکایی وارد
 تهران می شوند 

فرهاد رهبر خبر داد درپی درمان دختران شین آبادی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: محصوالت 
دانش بنیان و فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی استان 
کردستان از مرکز صادرات بانه روانه بازار جهانی 
در  تجاری  مثبت  تراز  برقراری  شاهد  تا  شود 
این منطقه باشیم.فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد 
آموزشی  از بخشهای مختلف ساختمان  اسالمی 
همت  به  که  بانه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجتمع 
مجمع مؤسسین و خیرین دانشگاه ساز شهرستان 
بانه عملیات ساخت آن به پایان رسیده، بازدید و 
مسجد مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی بانه را افتتاح 
خیرین  مردم،  با  دیدار  در  رهبر  فرهاد  کرد.دکتر 

دانشگاه ساز بانه و مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی 
محصوالت  افزایش  بر  تأکید  با  کردستان  استان 
واحدها  فناورانه  محصوالت  گفت:  بنیان،  دانش 
و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی این استان از منطقه 
جهان  کشورهای  دیگر  به  بانه  مرزی  و  تجاری 
صادر شود.فرهاد رهبر مزایای اقلیمی و مرزی در 
ایران، وجود  با همسایگان غرب  ترانزیت  مسیر 
امکانات مادی و طبیعی فراوان، مردم غیور و دانش 
دوست و جوانان دارای پشتکار و فهیم کردستان و 
بانه را ضامن خلق حماسه، تحول و توسعه عنوان 
و  دقیق  برنامه ریزی  با  کرد.چنین ظرفیت هایی 

کارشناسی مسئوالن باید منشأ انجام فعالیت های 
بزرگ و ماندگار در منطقه شودمجتمع دانشگاه آزاد 
اسالمی بانه مرکز گسترش علم و دانش، تربیت 
نیروی متخصص و کادر فنی برای کردستان است 
و با پذیرش دانشجو از اقلیم برای کردستان عراق 

هم این امر تحقق خواهد یافت.
و  عمران  نوید  جا  هر  در  دانشگاه  وجود 
و  است  اقتصادی  رونق  و  کار  و  آبادانی، کسب 
این مهم با توجه به اهمیت کار بزرگی که خیرین 
بانه به ثمر رسانده اند، باید به تربیت متخصصان و 

مهندسان برای کسب و کار پر رونق منجر شود.

رییس بیمارستان حضرت فاطمه )س( با تاکید 
بر اینکه هیچ کوتاهی در روند درمانی دانش آموزان 
شین آبادی صورت نگرفته، گفت: ما حاضریم با 
علمی  بحث  دنیا  جای  هر  در  علمی  گروه  هر 
روند درمانی این دانش آموزان را انجام دهیم و 
خصوص  در  جهانی  بهداشت  سواالت  تمام  به 
تبیین  با  آموزان،  این دانش  روند مراحل درمانی 
درباره  لطیفی  نوراحمد  دهیم.دکتر  پاسخ  علمی 
روند درمانی دانش آموزان شین آبادی، گفت: از 
سال 92 که حادثه شین آباد اتفاق افتاد، کودکان 
مشهد،  ارومیه،  دانشگاه های  در  حاد  صورت  به 

شیراز، اصفهان و تهران تقسیم بندی شدند. بعد از 
اینکه مرحله حاد سوختگی را گذراندند با دستور 
وزارت بهداشت تحت نظر یک تیم علمی  پزشکی 
در بیمارستان حضرت فاطمه )س( به سرپرستی 
دکتر فاطمی که در آن زمان مسئول بیمارستان نیز 
بودند و سرپرستی علمی دکتر امامی - مدیرگروه 
جراح پالستیک و دبیر برد جراحی قرار گرفتند. 
از آن زمان تا کنون 1300 ویزیت توسط 8 یا 9 
جراح با سابقه، برای این بیماران انجام شده است.
تمام بیمارها در چند مرحله توسط تیم جراحی 
ویزیت شده و طرح درمانی برای روند درمانی آنها 

برنامه ریزی شده است. ما کاری به مسائل سیاسی 
و حول محور آن نداریم و برای درمان این دانش 
آموزان سعی خود را کرده و کارمان را به درستی 
در  بیمارستان  که  زمانی  در  حتی  دادیم.  انجام 
شرایط نابسمان مالی بوده، انواع وسایل مورد نیاز 
برای درمان این دانش آموزان تهیه شده است.برای 
12 نفری که االن در مرحله مزمن درمان هستند، 
خدمات پزشکی فراهم شده است.  من این برنامه 
کردن  اضافه  بدون  آمریکا  پزشکی  تیم  برای  را 
مطلبی ایمیل کردم و حاضر شدند برای همکاری 

با ما به تهران بیایند.

پیشخوان جامعه میز خبر

صدای اصالحات-



تاکید  لبنانی  مسؤوالن 
کردند، بیشتر نکات کلیدی موجود در طرح روسیه 
برای بازگشت آوارگان سوری از لبنان، نیازمند پاسخ 
آمریکا و کشورهای اروپایی است که مسکو پیشتر 
نوشته  بود.به  داده  اطالع  آنها  به  را  طرح  جزئیات 
روزنامه فرامنطقه ای الحیاة، همچنین مسکو در پایان 
بیروت برگزار  نشست هایی که پنج شنبه گذشته در 
به  پاسخ های خود  با  که  اعالم کرد  بیروت  به  شد، 
این  به  لبنان دوباره  از سوی  سوال های مطرح شده 
الکساندر الورنتیف،  نشست  در  بازمی گردد.  کشور 
مذاکرات  در  روسیه  رئیس جمهوری  ویژه  نماینده 
سوریه و هیئت همراهش با سعد حریری، نخست 
وزیر لبنان به همراه سایر وزرا و مشاورانش سواالتی 
درباره این طرح مطرح شده بود.در آن نشست طوالنی 
روس،  طرف  با  لبنانی  مسؤوالن  سایر  و  حریری 
دفاع  وزارت  تحقیقات  جزئیات  و  عملی  اقدامات 
روسیه را بررسی کردند.تعدادی از شرکت کنندگان در 
نشست با حریری به روزنامه الحیاة گفتند،  نشستی 
آستانه  مذاکرات  ضامن  کشورهای  نمایندگان  که 
روز دوشنبه در سوچی داشتند، یکی از ایستگاه هایی 
است به سوال های مطرح شده بر مسکو درباره طرح 
بازگشت پاسخ خواهد داد و در انتظار پاسخ آمریکا 
و کشورهای اروپایی است.مسؤوالنی که در نشست 
بررسی طرح یاد شده با الورنتیف و افسران وزارت 
آنکه  از  پس  گفتند،  داشتند،  مشارکت  روسیه  دفاع 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه موضوع را در 
نشست هلسینکی در تاریخ ۱۶ ماه جاری میالدی با 
همتای آمریکایی خود در میان گذاشت، هیئت همراه 
با مجموعه سوال هایی که در بیروت، امان، دمشق و 
آنکارا مطرح شده بودند، به مسکو بازگشت و استقبال 
لبنان از طرح مذکور را به مسؤوالن این کشور منتقل 
روس حضور  طرف  با  دیدار  در  که  منبع  کرد.یک 
داشت، گفت: روس ها به طرف آمریکایی تاکید کردند 
که بازگشت آوارگان اصل اساسی برای حل سیاسی 
بحران در سوریه است، حریری نیز در دو دیداری که 
سال گذشته با پوتین داشت، بر این مساله تاکید کرده 
بود.این منبع افزود، الورنتیف تصریح کرده بود، این 
مسکو است که طبق معیارهای بین المللی تضمین هایی 
را برای بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان خواهد داد 

و از طریق ارتباطی که با دولت سوریه دارد، می تواند 
از پایبندی دمشق به عدم تعرض به آنها در صورت 
حق  رعایت  مخالف،  سیاسی  گرایش های  داشتن 
آزادی آنها و ساماندهی به وضعیت جوانانی که از 
خدمت سربازی گریخته اند و نیز اتخاذ تمامی تدابیر 
الزم برای بازگرداندن اموال و دارایی های مصادره شده 
آوارگان به آنها اطمینان یابد.منبع یاد شده به الحیاة 
گفت: آغاز روند بازگشت یک شبه انجام نمی شود 
زیرا به مقدمه سازی عملی نیاز دارد که در متن طرح 
روسیه برای انتقال آوارگان از کشورهای همسایه و 
هیئت روس  افزود:  است.وی  آمده  به سوریه  اروپا 
پرونده کاملی از مطالعات وزارت دفاع روسیه که با 
پنتاگون برای رسیدگی به آن ارتباط خواهد داشت، 

دریافت کرد، این تحقیق مستند به بررسی همه جانبه 
و نقشه های توپوگرافی و هوایی از مناطق امن برای 
بازگشت و مسیرهایی در کشورهای همسایه به ویژه 
لبنان که برای این بازگشت استفاده خواهند شد و 
برنامه های کاملی برای بازگشت دریایی و هوایی از 
کشورهای اروپایی و نیز ضامن روندی بود که به یک 
حمایت مالی و لجستیک بزرگ نیاز دارد. انتقال تعداد 
زیادی از آوارگان سوری از لبنان طبق طرح یاد شده 
۸۹۰ هزار آواره در طول یک سال و نیم تا دو سال 
به معنای تامین هزینه سنگین این انتقال، ارائه خدمات 
به آنها در مراکز اسکان، تهیه مواد غذایی ضروری 
بیمارستان های  راه اندازی  مقاصدشان،  در  آنها  برای 
صحرایی و ثابت و نیز ساخت مدارسی برای فرزندان 

این طرح شامل  بررسی ها،  آنهاست. همچنین طبق 
برای تضمین  مرز  دو طرف  در  ایجاد گذرگاه هایی 
انتقال آوارگان از لبنان به سوریه و ایجاد مراکز امن 
نیز  مربوطه  کشورهای  بود.  کشور  دو  مرزهای  در 
برقراری امنیت در داخل سوریه را بر عهده می گیرند 
و پلیس نظامی روسیه در مرزهای سوریه و در داخل 
مناطقی که آوارگان به آنجا منتقل می شوند، حضور 
خواهد داشت.منبع مذکور در ادامه گفت: در مناطق 
تعیین شده در مرحله اول طرح که شامل ۷۶ منطقه 
مسکونی است، حداقل زیرساخت ها تخریب نشده اند 
و یا بازسازی شده اند اما مناطق دیگری در مرحله دو 
وجود دارند که زیرساخت های آنها در جنگ تخریب 
شده و به بازسازی نیاز دارند. همین امر موجب شد 

آمریکا  با  بازسازی ها  این  مالی  تامین  درباره  مسکو 
کرد:  منبع تصریح  وارد گفت وگو شود.این  اروپا  و 
اقدامات عملی که پیش از تحقیق و بررسی روسیه 
انجام شدند، موجب شد حریری و تیمش این مساله 
را جدی گرفته و نقشه راهی واقعی برای بازگشت 
گفت:  پایان  در  شده  یاد  کنند.منبع  ترسیم  آوارگان 
حریری  سوی  از  شده  مطرح  سواالت  به  پاسخ ها 
برای طرف روس از جمله مسایلی هستند که هیئت 
روس پس از مذاکرات در سوچی و رایزنی با دیگر 
کشورها به ویژه آمریکا ارائه خواهد کرد.منابع مختلفی 
که در مذاکرات لبنان با هیئت روس شرکت داشتند، 
اعالم کردند، سواالت حریری حول محورهای زیر 
طرح  این  به  نسبت  آمریکا  موضعگیری  بود:یک، 

چگونه است، پاسخ هیئت روس: مسکو منتظر پاسخ 
به پیشنهاداتی است که به واشنگتن فرستاده است.دو، 
نقش کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل چیست، 
پاسخ هیئت روس: مسکو به نشست آستانه دعوت 
شد و ارتباطات با این کمیساریا ادامه خواهد یافت.
سه، موضعگیری کمیسیون اروپا چیست، هیئت روس 
ارائه شدند و  ایده های موجود در طرح  تاکید کرد، 
اکنون منتظر پاسخ هستیم.چهار، در مورد بازگشت 
ایمن آوارگان و ادامه این روند شما تضمین می دهید 
یا دولت سوریه، پاسخ هیئت روس: مسکو با دمشق 
در این رابطه گفت وگو کرد و دمشق از طرح بازگشت 
استقبال کرد و تضمین هایی در این زمینه خواهد داد، 
عالوه بر این مسکو نیز تضمین هایی خواهد داد.پنج، 
وضعیت جوانان سوری که از خدمت سربازی فرار 
کرده اند و به دلیل ترس از مجازات یا اعزام به مناطق 
هستند،  مردد  کشورشان  به  بازگشت  در  درگیری 
چگونه خواهد بود، پاسخ هیئت روس: این موضوع با 
دمشق در میان گذاشته شد، بحث بر لزوم تاخیر  چند 
ماهه تا یک ساله در فراخوان این افراد برای اجرای 
قانون خدمت سربازی و در ادامه رسیدگی به وضعیت 
استشش،  متمرکز  ارتش  به  پیوستن  جهت  آنها 
سرنوشت قانون شماره ۱۰ که به شهروندان در برخی 
مناطق برای اثبات امالکشان مهلت داده شده بود، چه 
خواهد شد؟ پاسخ هیئت روس: پیشتر حریری این 
موضوع را با پوتین در میان گذاشته بود و در ادامه 
مهلت برای اثبات مالکیت تمدید شد تا درباره راه حل 
درباره  حریری  شود.هفت،  گفت وگو  مساله  این 
موضعگیری اردن نسبت به این طرح سوال کرد، پاسخ 
هیئت روس: امان اساسا از پیشنهادات مسکو حمایت 
می کند اما از اکتفا به تضمین های دمشق خودداری 
کرده و تضمین هایی را پیشنهاد کرد، همچنین هیئت 
ارتباطات  از  اردنی  مسؤوالن  داد،  توضیح  روس 
مستمر خود با مسؤوالن امنیتی دمشق به ویژه پس 
از درگیری های اخیر درعا، جهت حل مشکل آوارگان 
و کمک های انسانی به آنهایی خبر دادند که در خاک 
سوریه در نزدیکی مرزها با اردن حضور دارند.منبع 
مذکور با اشاره به اینکه هیئت روس گزارشی را به 
پاسخ های  با  همراه  مسکو  افزود:  کرد،  ارائه  پوتین 
خود برای سواالت حریری و نیز آنهایی که منتظر 
پاسخ شان به ویژه از سوی آمریکاست، به لبنان باز 
خواهد گشت، به خصوص پاسخ به پیشنهادات مطرح 
شده از جمله اینکه پنتاگون در کمیته های امنیتی که 
جهت نظارت بر روند بازگشت با تمامی کشورهای 

همسایه تشکیل خواهد شد، مشارکت کند.

چهارشنبه ایده روس ها برای آوارگان سوری
10 مرداد 1397

شماره 589

بین الملل

7
هیئت روسی وارد لبنان می شود 

ماهواره های جاسوسی آمریکا فعالیت مجدد در یک 
تولیدکننده  که  کرده اند  رصد  را  شمالی  کره  کارخانه 
به  رسیدن  قابلیت  با  بالستیک  موشک های  نخستین 
ایاالت متحده بوده است. به نقل از خبرگزاری رویترز، 
یکی از مقام های ارشد سازمان اطالعات آمریکا در حالی 
این خبر را اعالم کرده که پیونگ یانگ در میانه عمل 
به وعده اش برای توقف برنامه های اتمی است.تصاویر 
و عکس های مادون قرمز، خودروهایی را رصد کرده 
که به کارخانه سانومدونگ وارد و خارج می شوند اما 
این تصاویر چگونگی روند ساخت و ساز موشک ها را 
نشان نمی دهند.این اطالعات براساس فعالیت جاسوسی 
آمریکا و طی دو هفته و از طریق تصاویر ماهواره ای به 
دست آمده است.این کارخانه در حال تولید دو موشک 
بالستیک  موشک  بردترین  دور  که  هستند  بالستیک 
کره شمالی محسوب می شوند، اما مقام های آمریکایی 
می گویند که پیونگ یانگ هنوز سیستم ورود مجدد به 
جو زمین را درباره این موشک ها آزمایش نکرده است.

روزنامه واشنگتن پست نیز روز دوشنبه نوشت که به 

یا دو  نظر می رسد کره شمالی در حال ساخت یک 
موشک بالستیک جدید با سوخت مایع در یک سایت 
تحقیقاتی بزرگ در حومه پیونگ یانگ است.به گفته 
مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، در یکی 
از تصاویر یک کامیون و یک تریلر پوشیده شده نشان 
انتقال  و  نقل  برای  آنها  از  شمالی  کره  که  شده  داده 
موشک های بالستیک استفاده می کرده است. از زمانی 

که این تریلر پوشیده شده، دیگر نمی توان تشخیص داد 
که چه چیزی حمل می کند.این تصاویر در حالی منتشر 
شده که مذاکرات بین رهبران آمریکا و کره شمالی در 
ژوئن سال جاری میالدی با هدف خلع سالح اتمی 
و توقف برنامه های موشکی این کشور آسیایی برگزار 
شد.مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اخیرا به کمیته 
کره  بود،  گفته  آمریکا  سنای  مجلس  خارجه  روابط 
شمالی به تولید مواد هسته ای مورد نیاز بمب های اتمی 
به رغم تعهدش به خلع سالح اتمی ادامه می دهد و 
در  پیشرفت  تحقق  برای  تالش  در  ترامپ  دولت 
مذاکرات با پیونگ یانگ است.ترامپ نیز در توئیتش بعد 
از این اجالس تاریخی نوشت، همه می توانند اکنون در 
مقایسه با گذشته احساس امنیت بیشتری کنند، دیگر 

تهدید اتمی از جانب کره شمالی وجود ندارد.
کیم جونگ  اون، رهبر کره شمالی نیز در اجالس ژوئن 
متعهد شد در راستای خلع سالح اتمی کار کند، اما 
کشورش هیچ جزئیاتی درباره نحوه تحقق این امر ارائه 

نکرده است.

پیونگ یانگ تولید موشک بالستیک را آغاز کرد

جهان

تیتر

روز  ژاپن  و  روسیه  خارجه  و  دفاع  وزرای 
)سه شنبه( در چارچوبی موسوم به ۲+۲ با یکدیگر 
اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل  می کنند.به  دیدار 
روابط عمومی وزارت امور خارجه ژاپن پیش از 
آغاز مذاکرات میان وزرای خارجه و دفاع روسیه 
و ژاپن در مسکو اظهار کرد، ژاپن گفت وگو در 
خصوص مسائل امنیتی با در نظر گرفتن مساله کره 
شمالی را امری مهم می داند.روابط عمومی وزارت 
امور خارجه ژاپن تشریح کرد: ادامه مذاکرات در 
زمینه امنیتی با روسیه از اهمیت خاصی برخوردار 
است. در دیدار مقامات روسیه و ژاپن خواستار 
گفت وگویی سازنده از چشم اندازی مشترک میان 
دو کشور هستیم که بر امنیت منطقه ای از جمله 
وزارت  گفته  باشد.به  متمرکز  کره شمالی  مساله 
امور خارجه روسیه، پیش بینی می شود که دو طرف 
گفت وگوهای  برای  گسترده تری  برنامه  درباره 
سیاسی دو جانبه، چشم انداز گسترش همکاری های 
در  کشور  دو  همکاری  و  تجاری  و  اقتصادی 
کنند. مذاکره  بایکدیگر  بین المللی  زمینه های 
مذاکرات  برگزاری  از  همچنین  وزارت خانه  این 
جداگانه ای میان وزیر خارجه روسیه و وزیر دفاع 
این کشور با همتایان ژاپنی خود خبر داد.روسیه و 
ژاپن پس از چندین دهه روابط سرد بر سر جزایر 
کوریل و حمایت ژاپن از تحریم های غرب علیه 

روسیه، گام هایی را  برداشته اند.

توکیو:
 مذاکرات مسکو با اهمیت است 

امر از روز نخست رایزنی ها در دور دهم  شواهد 
مذاکرات آستانه در سوچی حکایت از آن دارد که 
به  بازگشت آوارگان را  روسیه موفق شده پرونده 
راس مباحث این دور از نشست بکشاند، در حالی 
که  نیز  سوریه  اساسی  قانون  کمیسیون  بحث  که 
استفان دی میستورا به دنبال به ثمر نشاندن آن قبل 
از سپتامبر آینده است، به روی میز مذاکرات آمد 
و پیشرفت هایی نیز در این زمینه حاصل شد.روز 
نخست دور دهم مذاکرات آستانه با دیدارهای بین 
هیئت نظام سوریه و هیئت مخالفان پایان یافت و 
بیانیه پایانی به نتایج این نشست ها خواهد پرداخت.
روسیه از نتایج نشست ها راضی است و موفق شد 
پرونده مسائل انسانی و آوارگان سوریه را در اس 
همچنین  روسیه  دهد.  قرار  شده  مطرح  مباحث 
موفق شد اولویت  پرونده ها را با انتقال روند آستانه 
فرصت  روسیه  به  این  و  دهد  تغییر  سوچی  به 
سوریه  سیاسی  روند  بر  بیشتری  تاثیر  تا  می دهد 
پیشرفت  احراز  امکان  از  نیز  بگذارد.منابع مخالف 

در پرونده  بازداشتی ها کاستند و خاطرنشان کردند، 
نظام سوریه اخیرا لیستی از اسامی هزاران زندانی 
را که در زندان هایش جان خود را از دست داده اند، 

ارائه کرده است.
منبع  یک  از  نقل  به  روسیه  نووستی  خبرگزاری 
داد،  گزارش  سوچی  نشست  در  کننده  شرکت 
درباره  توافقی  گونه  هر  به  دستیابی  فرصت های 
ادلب ضعیف است و این به دلیل ضعف نمایندگی 

مخالفان و نبود مخالفان مورد حمایت ترکیه است.
الجزیره  به  سوریه  مخالفان  هیئت  حال  عین  در 
آینده  درباره  بحث  مخالفان  اولویت های  گفت، 
ادلب  شامل  که  است  چهارم  تنش  کاهش  منطقه 
و مناطق حومه حماة، حلب و الذقیه می شود. این 
منابع گفتند، پرونده بازداشتی ها نیز از مسائل اصلی 
سوچی  نشست  از  مطلع  است.منابع  بحث  مورد 
آزمایشی  طرح  بر  ضامن  کشورهای  گفته اند، 
نظام  زندانیان  از  محدود  تعدادی  تبادل  شامل  که 
سوریه و مخالفان باشد، توافق کردند. این در قالب 
ایجاد اعتماد بین دو طرف انجام می شود.الکساندر 
روسیه  رئیس جمهوری  ویژه  نماینده  الورنتیف، 
گفت،  سوریه  بحران  فصل  و  حل  مذاکرات  در 
کرده اند  ترک  را  کشور  که  سوریه  آوارگان  تعداد 
مردم سوریه  و  می رسد  تن  میلیون   ۶.۷ به حدود 
اکنون خواهان بازگشت به کشورشان هستند.بخش 
اعظم آوارگان سوری در کشورهای هم جوار مستقر 

هستند.

آوارگان سوری در راس مذاکرات سوچی 

دیدگاه

تیتر

کاخ  در  لبنان  جمهوری  رئیس  با  که  کسانی 
بعبدا دیدار کردند، می گویند که نخست وزیر و 
ریاست جمهوری این کشور به منظور سرعت 
بخشیدن به تشکیل دولت جدید طی ۲۴ ساعت 
از  نقل  کرد.ه  خواهند  دیدار  هم  با  رو  پیش 
سایت النشره، کسانی که با میشل عون، رئیس 
از  کردند،  دیدار  بعبدا  کاخ  در  لبنان  جمهوری 
دیدار احتمالی سعد حریری، نخست وزیر لبنان 
این  خارجه  وزیر  باسیل،  جبران  یا  و  عون  با 
کشور در ۲۴ ساعت پیش رو به منظور سرعت 
دادند. خبر  جدید  دولت  تشکیل  به  بخشیدن 

دیدار کنندگان با عون تاکید کردند: فردا در روز 
ارتش، دانشکده افسری الفیاضیهشاهد صحنه ای 
خواهد بود که تشکیل دولت محور اصلی آن 
است و سخنرانی میشل عون در این روز نقطه 
عطفی برای آغاز عملکرد نهادهای قانون اساسی 
دولت  تشکیل  به  بخشیدن  سرعت  طریق  از 
جدید خواهد بود.این افراد افزودند: از آنجایی 
که عون از همان ابتدای مکلف شدن حریری به 
تشکیل دولت بر ضرورت توافق برای رسیدن به 
یک معیار واحد در انتخاب اعضای کابینه تاکید 
دارد، بنابراین احتمال داده می شود که حریری 
در این دیدار ترکیب کابینه خود را با یک معیار 
باشد  اینگونه  اگر  که  دهد  ارائه  عون  به  واحد 

تشکیل دولت جدید دور نخواهد بود.

دیدار عون و حریری برای 
تشکیل کابینه لبنان 

ایران و آمریکا به 
گفت و گوی دیپلماتیک

 فکر کنند

فرانک ویزنر

در  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  معاون 
برای  ترامپ  پیشنهاد  المللی،  بین  امنیت  امور 
دیدار بدون پیش شرط با تهران را مثبت خواند 
از  پس  واشنگتن  به  اعتماد  اگرچه  گفت  و 
بزرگی  مشکل  ترامپ  دولت  های  عهدشکنی 
و  گفت  های  راه  به  باید  طرف  دو  اما  است 
ویزنر«  بیندیشند.»فرانک  دیپلماتیک  گوی 
پیشین  خارجه  وزیر  معاون  و  سابق  دیپلمات 
درخواست  و  ترامپ  چرخش  درباره  آمریکا 
پس  افزود:  تهران  با  شرط  پیش  بدون  دیدار 
از افزایش جنگ کالمی هفته گذشته، این خبر 
حرارت  از  که  دهد  می  نشان  و  است  خوبی 

دعوا کاسته شده است.
این بازگشت به سوی دیپلماسی به جای 
تنش  کاهش  است،  ایران  خصوص  در  زور 
خوبی  خبرهای  دیپلماسی  به  بازگشت  و  ها 
مبنای  بر  باید  این موضع گیری  قاعدتا  است. 
آمادگی بده بستان باشد، زیرا که هیچ مذاکره 

ای بدون امتیاز دادن و امتیاز گرفتن نمی تواند 
به نتیجه برسد.دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا روز دوشنبه در نشست مشترک خبری 
با رئیس  درباره مذاکره  ایتالیا  با نخست وزیر 
جمهوری ایران گفت: آماده ام بدون هیچ پیش 
شرطی هر زمان که ایرانی ها بخواهند با آنها 
در  دهه گذشته  در چهار  که  کنم.ویزنر  دیدار 
سمت های حساس دیپلماتیک آمریکا حضور 
داشته است، اضافه کرد: برای من دشوار است 
در شرایطی که ایاالت متحده از برجام خارج 
ها  تحریم  تازه  دور  می خواهد  و  است  شده 
کند،  آغاز  آینده  روزهای  در  ایران  علیه  را 
روی  مذاکره  به  ایران  دولت  و  روحانی  آقای 
شرط  پیش  بدون  مذاکرات  بحث  اگر  آورند. 
است، سایه موضوع تحریم ها بر آن سنگینی 
رئیس  که  نیست  بار  نخستین  کند.این  می 
جمهور ترامپ خواستار دیدار با رئیس جمهور 

روحانی شده است.

میز جهان

شانس قهرمانی ارتش 
ایران در رقابت های 

بین المللی 

عیسی علیزاده

جمهوری  دریابرد  تهاجم  تیم  سرپرست 
المللی  بین  مسابقات  به  اعزامی  ایران  اسالمی 
ارتش های جهان در چین گفت: تیم ایران در 
رقابت های بین المللی ارتش های جهان در چین 
در اوج آمادگی است و شانس زیادی برای کسب 
عنوان قهرمانی دارد.ناوساالر یکم عیسی علیزاده 
ر افزود: تیم ایران که ترکیبی از بهترین نمایندگان 
نیروهای مسلح کشورمان است با آمادگی کامل 
در این رقابت ها شرکت کرده است.او گفت: تیم 
قبل از اعزام به چین، حدود سه ماه در تهران به 
صورت منسجم و هدفمند تمرین کرده است و 
تجربه مناسبی از بازی های بین المللی نیز دارد.
سرپرست تیم تهاجم دریابرد جمهوری اسالمی 
ایران اعزامی به مسابقات جهانی چین تصریح 
سال  سومین  برای  تیم  اینکه  به  توجه  با  کرد 
این رقابت ها شرکت کرده است  است که در 
است. برخوردار  زمینه  این  در  کافی  تجربه  از 
به گفته وی تیم ایران دو دوره در رقابت های 

جهانی ارتش های جهان در روسیه شرکت کرده 
و امسال نیز سومین حضور بین المللی خود را 
تجربه می کند.ناوساالر یکم علیزاده گفت: تیم 
ایران به عنوان قهرمان مسابقات نیروهای مسلح 
کشور در این رقابت ها شرکت کرده است که 
بیانگر توانایی باالی تیم است.او در مورد تعداد 
تیم های شرکت کننده نیز گفت: ۱5 تیم از 5 
ایران  و  دارند  رقابت ها شرکت  این  در  کشور 
است. کرده  شرکت  نماینده   ۴۲ حضور  با  هم 
سرپرست تیم اعزامی جمهوری اسالمی ایران به 
مسابقات بین المللی ارتش های جهان در چین در 
مورد شرایط مسابقات نیز گفت: این رقابت ها در 
سه مرحله موانع، بقا و زرهی آبی خاکی برگزار 
برتر مرحله  تیم  ابتدا سه  می شود.به گفته وی 
اول یعنی مرحله موانع تعیین می شوند و بعد 
از پایان دو مرحله دیگر، رنکینگ نهایی اعالم می 
گردد.مسابقات امسال و همچنین میزبانی چین، به 
مراتب بهتر از دوره های گذشته در روسیه است.

جهان سیاست

خبرنگار بین الملل

صدای اصالحات-



تشخیص افسردگی با 
یک شاخص جدید 

عوارض تاخیر در
 تغذیه با شیر مادر 

خون  در  ماده ای  آمریکایی  متخصصان 
شناسایی کرده اند که شاخص زیستی افسردگی 
به حساب می آید.متخصصان آمریکایی همچنین 
به گروه جدیدی از داروهای افسردگی اشاره 
و  هستند  جانبی  عوارض  فاقد  که  کرده اند 
تاثیرگذاری سریع تری دارد.در این بررسی آمده 
 LAC افسردگی سطح  به  مبتالیان  در  است: 
تغذیه ای  مکمل   LAC است.  پایین تر  خون 
می رسد.  فروش  به  داروخانه ها  در  که  است 
یا  شدید  افسردگی  به  مبتالیان  در  همچنین 
بیمارانی که در برابر درمان های افسردگی مقاوم 
هستند سطح ماده LAC به طور خاص پایین 
است.بررسی ها نشان می دهد دریافت تزریقی یا 
خوراکی ترکیب LAC عالئم افسردگی را در 
حیوانات آزمایشگاهی از بین برده و رفتارهای 
می کند.متخصصان  حفظ  را  آنها  طبیعی 
در  بیماری  عالئم  کردند  مشاهده  آمریکایی 
موش هایی که از مکمل LAC دریافت کردند 
در مدت چند روز بهبود پیدا می کند در حالیکه 
داروهای افسردگی متداول به طور معمول دو 
تا چهار هفته طول می کشد تا تاثیرگذار باشد.
مطالعه انجام شده روی حیوانات نشان می دهد 
LAC واسطه حیاتی سوخت و ساز چربی و 
تولید انرژی در بدن است و نقش ویژه ای در 

مغز بازی می کند.
روی  آزمایشاتی  مطالعه  این  در  همچنین 
انجام  افسردگی  به  مبتال  مرد  و  زن  تعدادی 
گرفت. محققان در مقایسه با نمونه خون ۴۵ فرد 
سالم مشاهده کردند که سطح ترکیب LAC در 

بیماران افسرده پایین است.

ساعات  اولین  در  جهان  نوزادان  درصد   ۶۰
تولد با شیر مادر تغذیه نمی شوند.در این بررسی 
در  جهان  نوزادان  درصد   ۶۰ تقریبا  است:  آمده 
اولین ساعات تولد با شیر مادر تغذیه نمی شوند که 
این تاخیر آنان را در معرض بیماری و حتی مرگ 
قرار می دهد.طبق دستورالعمل فعلی سازمان بهداشت 
جهانی و صندوق کودکان ملل متحد، نوزادان باید 
در اولین ساعت تولد از شیر مادر تغذیه شوند.تغذیه 
نوزاد با شیرمادر فوائد بی شماری برای مادر و نوزاد 
به همراه دارد. برای مثال خطر سرطان پستان را در 
زنان کاهش می دهد و همچنین به دلیل اینکه سرشار 
از مواد مغذی و آنتی بادی است در حفظ کودکان 
در برابر انواع بیماری ها موثر است.تغذیه با شیر مادر 
موجب می شود خطر چاقی در کودکان کاهش پیدا 
کند و عالوه بر این، تماس پوستی مادر با نوزاد 
شرایطی را فراهم می آورد که نوزاد با میکروب های 
بدن مادر تماس برقرار کند که این وضعیت به تقویت 

سیستم ایمنی او کمک می کند.
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رونمایی از شبکه اجتماعی بومی 
مهارت 

بازگشت به 50سال قبل؛ تغییر بی 
سابقه آب و هوای اروپا 

سورنا ستاری: استارتاپ ها در حال 
رشد هستند

و  فنی  سازمان  توسط  مهارت  بومی  اجتماعی  شبکه 
حرفه ای در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.این شبکه 
اجتماعی با هدف اشتراک گذاری مهارت های آموزشی 
و رزومه سازی حرفه ای برای کسب و کارها به بهره 
برداری رسید.آرش بهرامی مدیرکل دفتر توسعه برنامه 
مورد  در  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  آموزشی  ریزی 
جزئیات شبکه اجتماعی مهارت به خبرنگار مهر گفت: 
گذاری  اشتراک  امکان  اسکیل  ایران  اجتماعی  شبکه 
کاربران در حوزه مهارت، چت و  نظرات و تجربیات 
مدیا  انواع  بارگذاری  و  گروه  و  کانال  ایجاد  گفتگو، 
شبکه  این  است.کاربران  کرده  فراهم  کاربران  برای  را 
اجتماعی می توانند از انواع فیلم های آموزشی به طور 
رایگان و استفاده از مجموعه فیلم ۳۶۰ درجه با دوربین 

و نیز امکان بازی مهارتی استفاده کنند.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور با تاکید بر رشد چند برابری 
استارتاپ ها در کشور گفت: شرکت های خالق و دارای ایده 
مورد حمایت قرار می گیرند.سورنا ستاری اظهار داشت: بخش 
مهمی از حمایت های دانش بنیان در قالب حمایت از شرکت 
های استارتاپ و نوآور در دست پیگیری است و در این زمینه 
ما موضوعات مختلفی را برای توسعه استارتاپ ها پیگیری 
می کنیم.وی با اشاره به حضور فعال و پررنگ شرکت های 
استارتاپی در نمایشگاه الکامپ امسال خاطرنشان کرد: هم اکنون 
در حوزه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های 
پشتیبان سرمایه گذاری، شرکت های استارتاپی مورد حمایت 
قرار می گیرند و از سوی دیگر قوانین مربوط به معافیت سربازی 
را برای این کسب و کارها فراهم کردیم.تمام تالش ها برای 
این است که محیط کسب و کار استارتاپها شکل گیرد و شاهد 

هستیم.

طبق تحقیقی جدید با توجه به روند صعودی افزایش دی 
اکسید کربن در جو، احتماال موج گرما کره زمین را در بر 
می گیرد. در این وضعیت آب و هوای اروپا به ۵۰ میلیون 
سال قبل بر می گردد.امواج  گرمایی مشابه آنچه انگلیس را 
در بر گرفته احتماال تا پایان قرن میالدی به یک هنجار آب 
و هوایی تبدیل می شود. به گفته دانشمندان چنانچه روند 
صعودی میزان دی اکسید کربن اتمسفر زمین ادامه یابد، 

موج گرما فراگیر خواهد شد.
بدون  بینی می کند  پیش  درهمین راستا تحقیقی جدید 
وهوای  آب  ای،  گلخانه  گازهای  کاهش  برای  اقداماتی 
غرب اروپا احتماال دوباره به ۵۰ میلیون سال قبل بر می 
دمای  متوسط  پالئوژن  عصر  در  یعنی  زمان  آن  گردد.در 
ساالنه خشکی بین ۲۳تا ۲۹ درجه سانتیگراد بود. در این 

دوره آب و هوا، گرم، شرجی و استوایی بود. 
زمین شناسی  دوره ای  زیرین  ترشیاری  یا  پالئوژن  عصر 
است که از ۶۶ میلیون سال پیش آغاز شد و در ۲۳،۰۳ 
میلیون سال پیش به پایان رسید و نخستین بخش دوران 
محققان  از  یکی  پانکاست  داد.ریچ  تشکیل  را  نوزیستی 
دانشگاه بریستول در این باره می گوید: پژوهش ما حاوی 
شواهدی از گرم ترشدن آب وهوای زمین با چنین سطحی 
از دی اکسید کربن است. از آن مهم تر، تحقیقات ما شیوه 
عکس العمل سیستم زمین نسبت به این موج گرما را نشان 

می دهد.
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از  بیش  اهدای  از  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
و  داد  خبر  گذشته  سال  در  خون  واحد  میلیون  دو 
خصوصی،  مراکز  برخی  در  پالسمافروشی  درباره 
خون  انتقال  سازمان های  سوی  از  مراکز  این  گفت: 
و غذا و دارو مورد نظارت قرار می گیرند تا عالوه 
بر رعایت استانداردها، اهدای پالسما را به تجارت 
پورفتح اهلل  علی اکبر  نکنند.دکتر  تبدیل  بیزینس  و 
گفت: سال هاست که این روز را به عنوان روز ملی 
از سال  ایران،  از  بعد  اهدای خون جشن می گیریم. 
به  را  روز  یک  نیز  جهانی  بهداشت  سازمان   ۲۰۰۱
عنوان روز جهانی اهدای خون اعالم کرد که مصادف 
بنابراین عمال در کشور ما روز  با ۲۳ خرداد است. 
جهانی و ملی اهدای خون در دو روز متفاوتند.اهدای 

بیش از ۲ میلیون خون در کشور در سال ۹۶ وی با 
بیان اینکه امسال روز ملی اهدای خون با شعار »مرا 
هزار امید است و هر هزار تویی« ، در قالب جشنواره  
فیلم ۶۰ ثانیه ای و نمایشگاه عکس برگزار می شود، 
افزود: در سال گذشته نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد اهدای خون در کشور انجام شد. یکی از 
انتقال خون مطرح  امروز در سازمان  که  بحث هایی 
بجای خون  اجزاء خون  اهدای  فرهنگسازی  است، 
کامل است. در دنیا محبوبیت اهدای خون کامل در 
حال کاهش است؛ چراکه خون کامل سیستم ایمنی 
بیمار را تعدیل می کند و بر همین اساس دنیا با تزریق 
گلبول قرمز به صورت محافظه کارانه برخورد می کند.
می شود؛  محسوب  پیوند  نوعی  قرمز  گلبول  تزریق 

چراکه حجم باالیی از سلول های فرد را به فرد دیگر 
منتقل می کنیم و یکی از پیامدهای این اقدام، تعدیل 
و تضعیف سیستم ایمنی است که یکی از مشکالت 
بزرگ مراکز درمانی محسوب می شود. زیرا سیستم 
ایمنی بیمار به دلیل بیماری، محیط بیمارستان و اعمال 
جراحی تضعیف می شود. به همین دلیل طبق مطالعات 
انجام شده کسانی که گلبول قرمز دریافت می کنند، 
شانس ابتال به عفونت در آنها پنج برابرافزایش یافته 
و اقامت شان در بیمارستان ها دو برابر می شود.به همین 
محافظه کارانه  خون  انتقال  سمت  به  دنیا  نگاه  دلیل 
در حال  اجزاء خون  اهدای  مقابل  در  و  است  رفته 
فراروده هایی  اهدای  اساس  این  بر  است.  گسترش 
مانند پالکت به روش سنتی گذشته که از خون کامل 

دریافت می شد، در حال محدود شدن است. با استفاده 
از روش قبلی باید شش واحد پالکت از خون کامل 
جدا کنیم تا یک دوز درمانی را ایجاد کند. مفهومش 
این است که بیمار در برابر پالکت افراد متعددی قرار 
می گیرد و شانس حساسیت در بیمار افزایش می یابد. 
بنابراین این امکان وجود دارد که اهداکنندگان مستقیما 
به شدت  امروزه  کنند. همچنین  اهدا  را  پالکت شان 
مصرف ایمونوگلوبولین وریدی و فاکتورهای مختلف 
پالسما افزایش یافته و بر همین اساس برنامه گسترش 
اهدای پالسما و پالکت را در کنار اهدای خون در 
دستور کار داریم.امکانات اهدای پالکت در همه مراکز 
استانی سراسر کشور فراهم شده و خوشبختانه استقبال 

بسیار خوبی از این اقدام انجام شده است. 

نمی گذاریم اهدای خون بیزینس شود 
سالمت

طرح روز

اینفوگراف/ از اهدای خون بیشتر بدانید گرافیک
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