اسوشیتدپرس:

طی  ۲۴ساعت گذشته؛

اقتصاد حرف اول و آخر را
در انتخابات ایران میزند

اسوشیتدپرس در گزارشی نوشت از نظر مردمی که در ایران زندگی می کنند ،این
اقتصاد است که حرف اول و آخر را در انتخابات پیش رو می زند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران
پرداخت و نوشت :تقریبا  ۶سال پیش ایرانی ها به خیابان ها آمدند و حصول توافق هسته ای با
قدرت های جهانی را جشن گرفتند.از نظر مردم ایران ،برجام مقدمه ای بود برای ورود مجدد ایران به
عرصه اقتصاد جهانی و ایجاد فرصت های بی نظیری برای فروش نفت در بازارها و خرید هواپیماهای
جدید .امروز این رویا در نتیجه تورم باال ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ بیکاری کمرنگ تر از
گذشته است و کرونا هم شرایط را برای اقتصاد بدتر کرد .ادامه در صفحه 2
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 ۱۲۴بیمار کرونایی جان
خود را از دست دادند
 ۱۶شهر در وضعیت قرمز
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مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :در طول ۲۴
ساعت گذشته  ۱۲۴بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند که مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۱هزار و  ۷۹۶نفر رسید.
ادامه در صفحه2
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خودرو از انحصار خارج
و با قیمت عادالنه عرضه می شود
آیتاهلل رئیسی:

زنان یک روستای اردبیل
برای دومین بار در اعتراض به
وضعیت آب ،جاده را بستند

P

خودرو باید به نحوی از حالت انحصاری

P

مسأله خودرو از دغدغههای مهم مردم است

خارج شود تا برای آن قیمت عادالنه تعیین کنیم.
که البته قابل حل است.

تولید خودرو داخلی به اندازه مورد نیاز نیست.

رئیسی ادامه داد :اآلن یک میلیون خودرو در

کشور تولید می شود اما با زیرساختهای موجود
میتوانیم در گام اول این میزان را به یک میلیون
و  ۶۰۰دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو
افزایش دهیم.

P

جوانان عزیز ما به حق و بهدرستی می

پرسند چرا در صنایع دفاعی میتوانیم موشک
بسازیم اما نمی توانیم خودرو با کیفیت تولید
کنیم؟

P

علت آن است که فناوری موجود در صنایع

دفاعی و نظامی در صنعت خودروسازی سرریز

صفحه 2

نمیشود.

سیاسی

P

در حال حاضر برخی قطعات در داخل تولید

P

قطعهسازان باید با کار فناورانه تالش کنند

میشود و برخی نیز از خارج وارد می شود.

همتی در شبکه جامجم:

دولت کمتر در اقتصاد

تا قطعات مورد نیاز خودرو در داخل کشور تولید

دخالت کند /اقتصاددانان

شود.

باید حاکم شوند

P

اگر قطعات خودرو در داخل تولید شود ،هم

اشتغال افزایش مییابد ،هم تولید باال میرود و هم
استقالل در خودروسازی را در پی دارد که دولت
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آینده این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
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P

آمریکا:

اآلن کارخانههای خودروسازی می گویند

ضرر میدهیم و این بسیار عجیب است که هم

به گفت و گوهای
احیای برجام ادامه
میدهیم

خودروساز ناراضی و هم مشتری دغدغهمند است.

P

اشکال کار دولت این است که با مردم سخن

نمیگوید و مسائل و حقایق را با آنها در میان
نمیگذارد.

صفحه 2

کوشکی در گفتگو با مهر:

وعدههای نشدنی نامزدها ،مردم را به کل نظام بدبین میکند

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت :اینکه فردی وعدهای میدهد
و آن وعده محقق نمیشود ،به کل نظام آسیب میزند و مردم را نسبت
به کل نظام بدبین میکند.

صادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که
چگونه بفهمیم وعدههای نامزدهای انتخاباتی تحقق یافتنی هستند ،گفت :هر چقدر
سخن و وعدههایی که نامزدها میدهند کلیتر و منطبق بر خواست عمومی باشد ،به
وعده نزدیکتر است و هر چقدر جزئیتر و مبتنی بر حقایق باشد به برنامه نزدیک
تر است.
وی ادامه داد :بنابراین در این شرایط اگر کسی وعده دهد که در یک مهلت صد
روزه مشکل اقتصادی جامعه را حل میکنم ،در واقع وعده داده است .به خاطر اینکه
یک نیازی از نیازهای جامعه در این سخنان وجود دارد و همچنین از طرف دیگر
کلی گویی است و روش و شیوه عملی شدن این سخنان در این جمالت نیامده است.
کوشکی افزود :گاهی نامزدها جمالت انشایی به کار میبرند مث ً
ال میگویند
این کار باید بشود اما روش را اعالم نمیکنند .بنابراین این حرفها ،حرفهای بی

ثمر ،بی نتیجه و بدون شناسنامه هستند اما اگر ریز ،دقیق و با سازوکار
چگونگی اقدامات باشند و روش کار در آنها تشریح شده باشد ،این زمان
میتوان به این نتیجه رسید که این صحبتها دیگر شعار نیست و میتوان
با راهکارهای فنی و علمی این برنامهها را محقق کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اینکه اگر این وعدهها
تحقق پیدا نکند چه تأثیری در آینده کشور دارد گفت :قاعدتاً بر اساس
این وعدهها افراد انتخاب میشوند و اگر این وعدهها تحقق پیدا نکند،
باعث میشود افرادی به قدرت برسند که اهل مدیریت اجرایی نیستند و
اگر کسی اهل مدیریت نباشد و در موقعیتی قرار گیرد ،غصبی اتفاق افتاده
است یعنی کسی وعده ناشدنی میدهد اما به قدرت میرسد .این یعنی
یک نااهلی به قدرت رسیده است.
وی افزود :کسی که از این طریق به قدرت برسد قطعاً میتواند به
کشور آسیب برساند ،چرا که فرد مناسبی نیست و وجود یک فرد نامناسب
در رأس مدیریت یک کشور به صورت اتوماتیک به کشور آسیب میزند.

کد1447 :

جناب آقای دکتر احسان اله حیدری

بانهایت تأسف و تألم اطالع یافتیم در غم فقدان پدربزرگوارتان
( استاد حجت اله حیدری) به سوگ نشسته اید مصیبت وارده را به
جنابعالی و بیوت معزز و داغدار و کلیه بستگان تسلیت عرض نموده ،
از درگاه خالق هستی غفران الهی و علودرجات برای آن شادروان ،صبر
وشکیبایی برای عموم بازماندگان خواهانیم .
روحش شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد

روزنامه صدای ملت

صفحه2
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اسوشیتدپرس:

خبر

اقتصاد حرف اول و آخر را در
انتخابات ایران میزند

ادامه از صفحه اول
از دید غربی ها برنامه هسته ای ایران مهم
ترین مساله در مواجهه با تهران است اما از نظر
مردمی که در ایران زندگی می کنند ،این اقتصاد
است که حرف اول و آخر را در انتخابات پیش رو
می زند .هر کس بعد از رییس جمهور روحانی سر
کار بیاید ،چاره ای جز تالش برای اصالح اقتصاد
ایران نخواهد داشت.
یک شهروند  ۵۰ساله در این رابطه می گوید:
روزی که توافق هسته ای اعالم شد همه خوشحال
بودند و (قیمت) دالر روز به روز پایین تر می رفت.
اما کمی بعد که یک نفر زیر توافق زد و از آن خارج
شد ،بازنده اصلی مردم بودند.
اسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به پیامدهای
گسترده خروج آمریکا از برجام در سال  ۲۰۱۸بر
روی اقتصاد ایران نیز نوشت :شاید هیچ مثال بهتری
از ریال را نتوان برای توصیف پیامدهای بازگشت
تحریم ها پیدا کرد .هر دالر در سال  ۲۰۱۵حدود
 ۳۲۰۰تومان قیمت داشت و امروز حدود  ۲۳هزار و
 ۸۰۰تومان قیمت می خورد .شهروندان برای حفظ
ارزش پول خود اقدام به خرید ارز ،ملک و فلزات
گرانبها کردند .در بورس که به مقصد جذابی برای
سرمایه گذاری تبدیل شده بود شاخص کل از باالی
دو میلیون واحد در آگوست  ۲۰۲۰به  ۱.۱میلیون
واحد رسیده است.
این خبرگزاری آمریکایی ،برنامه های عوام
پسندانه نظیر یارانه های نقدی و طرح های مسکن
عمومی را از دالیل اصلی رشد تورم در ایران دانسته
و در ادامه افزوده است :بدون آن که درآمد واقعی
وجود داشته باشد ،هزینه این برنامه ها از طریق
چاپ پول تامین شده و مشخصا این وضعیت نتیجه
ای جز کاهش بیشتر ارزش پول ملی و افزایش نرخ
تورم نداشته است.
آمریکا:

به گفت و گوهای احیای برجام
ادامه میدهیم

روسیه و آمریکا در آستانه برگزاری دور
ششم مذاکرات برجام در «وین» ،جدیدترین
موضع گیری خود را در این باره اعالم کردند.
به گزارش «رویترز» ،وزارت خارجه آمریکا با
انتشار بیانیهای بر ادامه مذاکرات برای احیای برجام
تاکید کرده و ادعا کرد «ما درگیر مذاکره هستیم؛
زیرا بر این باوریم که موثرترین راه برای محدود
کردن برنامه هستهای ایران ،دیپلماسی است».
«میخائیل اولیانوف» ،نماینده روسیه در
سازمانهای بین المللی مستقر در وین و رییس
هیئت روسیه در مذاکرات برجام ،با انتشار توییتی،
بحث در مورد فعالیت هستهای گذشته ایران را در
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی غافلگیر
کننده خواند و نوشت «روسیه از آژانس بین المللی
انرژی اتمی و ایران میخواهد تا ضمن خارج کردن
موضوعهای آزاردهنده از دستور کار ،برای مسائل
روز وقت صرفه جویی کنند».
دور پنجم مذاکرات وین برای احیای برجام ،در
 ۲ژوئن ( ۱۲خرداد) به پایان رسید و دور ششم این
مذاکرات احتماال از پنجشنبه آغاز میشود.
آمریکا در سال  ۲۰۱۸از این توافق خارج شد؛
موضوعی که سبب شد ایران یک سال بعد در مسیر
کاهش تعهدات برجامی قرار بگیرد.
وزیر خارجه چین:

برای احیای برجام ابتدا
تحریمهای ضدایرانی آمریکا
باید لغو شوند

وزیر خارجه چین در کنفرانس خلع
سالح ژنو تصریح کرد :برای احیای برجام ابتدا
تحریمهای ضدایرانی آمریکا باید لغو شوند؛
قلدری واشنگتن منشأ اصلی مشکالت است.
به نقل از خبرگزاری رویترز« ،وانگ یی» وزیر
خارجه چین در کنفرانس خلع سالح در ژنو اعالم
کرد :اینکه برای احیای برجام ابتدا تحریمها علیه
ایران رفع شود ،یک اقدام طبیعی است.
وزیر خارجه چین در این باره تأکید کرد:
اقدامات زورگویانه و قلدیهای یکجانبه آمریکا،
منشأ اصلی مشکالت در ارتباط با برنامه هستهای
ایران است .همزمان که مذاکرات برای ازسرگیری
تعهدات ذیل توافق هستهای توسط آمریکا و
ایران در گام آخر قرار دارد ،طرفهای درگیر باید
هرچه سریعتر تصمیم سیاسی بگیرند و تالشهای
دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی
را دو برابر کنند.
در همین ارتباط« ،میخائیل اولیانوف» نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین امروز
جمعه در پیامی توییتری اعالم کرد که امیدوار است
این آخرین ُدور مذاکرات بر سر احیای برجام باشد.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در
وین ابراز امیدواری کرد :دور آتی نشست کمیسیون
مشترک برجام در این آخر هفته (به وقت محلی)
برگزار میشود .این شروع ششمین دور مذاکرات
وین بر سر احیای توافق هستهای خواهد بود .آیا
این آخرین دور خواهد بود؟ کسی نمیداند؛ اما همه
مذاکره کنندگان امیدوارند این طور باشد.
همه امیدوارند که ششمین نشست وین،
آخرین ُدور مذاکرات باشد
به گزارش اسپوتنیک ،وی ساعاتی پیش اعالم
کرده بود :دور جدید مذاکرات برجام طی هفته جاری
(به وقت محلی) در وین آغاز میشود .دور جدید
مذاکرات برجامی در وین این هفته آغاز میشود .گرچه
لزوماً قرار نیست جمعه باشد .ارزیابی چشم اندازها
متفاوت است ،اظهارات محتاطانه طرف ایرانی و طرف
آمریکایی جلب توجه میکند و به این دلیل است که
برخی از مسائل که اهمیت باالیی برای دو طرف ایران
و آمریکا دارند ،باقی مانده است .پیش بینی و حدس
و گمان درباره چگونگی روند مذاکرات سخت و البته
بیهوده است.

به گفته وی ،مهم این است که اراده و عزم
کافی برای دستیابی به نتیجه و تکمیل موفقیتآمیز
روند مذاکرات وجود دارد و باید دید که این امر
چقدر زمانبر است.

خودرو از انحصار خارج
و با قیمت عادالنه عرضه می شود

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به
نگرانیهای مردم در خصوص قیمت خودرو گفت:
خودرو باید به نحوی از حالت انحصاری خارج
شود تا برای آن قیمت عادالنه تعیین کنیم.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط
برنامههای استانی در معاونت سیما ،در پاسخ به سوال
خبرنگاری درباره رونق صنعت خودروسازی و واردات
خودروهای خارجی گفت :مسأله خودرو از دغدغههای
مهم مردم است که البته قابل حل است.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش کمیت
و کیفیت و قیمتگذاری خودرو تأکید کرد و افزود:
در کشور ما تولید خودرو داخلی به اندازه مورد نیاز
نیست.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد :اآلن یک میلیون
خودرو در کشور تولید می شود اما با زیرساختهای
موجود میتوانیم در گام اول این میزان را به یک
میلیون و  ۶۰۰دستگاه و در گام دوم به دو میلیون
خودرو افزایش دهیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
گفت :جوانان عزیز ما به حق و بهدرستی می پرسند
چرا در صنایع دفاعی میتوانیم موشک بسازیم اما نمی
توانیم خودرو با کیفیت تولید کنیم؟ علت آن است که
فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی در صنعت
خودروسازی سرریز نمیشود.
وی تصریح کرد :که با سرریز فناوری صنایع
موجود به صنعت خودروسازی افزایش کیفیت خودرو
داخلی امکانپذیر است و باید این کار انجام شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بحث
قطعهسازی در صنعت خودروسازی نیز اشاره کرد و

گفت :در حال حاضر برخی قطعات در داخل تولید
میشود و برخی نیز از خارج وارد می شود.
رئیسی افزود :قطعهسازان باید با کار فناورانه
تالش کنند تا قطعات مورد نیاز خودرو در داخل
کشور تولید شود.
وی متذکر شد :اگر قطعات خودرو در داخل
تولید شود ،هم اشتغال افزایش مییابد ،هم تولید باال
میرود و هم استقالل در خودروسازی را در پی دارد
که دولت آینده این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آیت اهلل رئیسی افزود :اآلن کارخانههای
خودروسازی می گویند ضرر میدهیم و این بسیار
عجیب است که هم خودروساز ناراضی و هم مشتری
دغدغهمند است.
وی با تاکید بر لزوم عادالنه شدن زنجیره
قیمتگذاری خودرو اظهار داشت :اشکال کار دولت
این است که با مردم سخن نمیگوید و مسائل و
حقایق را با آنها در میان نمیگذارد.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد :شفافسازی از کارهای
مهم دولت است و ما در دولت مردمی حتماً درباره
مسائل مهمی چون قیمت خودرو ،بحث سوخت،
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مباحث مربوط به کشاورزی و تولید و مصرف با مردم
سخن خواهیم گفت.
رئیسی خاطر نشان کرد :محرمانگی و شفاف
نبودن و بی صداقتی مسئوالن مردم را دغدغهمند
میکند اما اگر مردم ببینند با آنها به درستی و راستی
سخن میگوییم بسیاری از بی اعتمادی ها به اعتماد
و ناامیدی ها به امید تبدیل می شود.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره
واردات خودرو خارجی هم اظهار داشت :اگر کیفیت
خودروهای ما به حدی برسد که بتواند با دیگر
خودروها رقابت کند ،دیگر نگران ورود دو تا خودرو
خارجی به کشور نیستیم چون مردم اص ً
ال دل از
خودرو داخلی برنمیدارند.
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری
که پرسید از نظر او سه اولویت و دغدغه مهم مردم
کدامند ،از معیشت ،اشتغال و تولید به عنوان مسائل
اصلی روز کشور یاد کرد و گفت :بیکاری مشکالت
فراوانی ایجاد کرده اما اگر تولید فعال شود ،هم مشکل
اشتغال و هم مشکل مسکن و معیشت مردم حل
میشود.

قاضیزاده خبر داد؛

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری گفت :مقرر شد دولت در یک
برنامه ضبط شده به مدت  ۸دقیقه ،به اظهارات
نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره
پاسخ داده و از خود دفاع کند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون
نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با اشاره
به تغییر در برگزاری مناظره امروز (شنبه  ۲۲خرداد)،
اظهار داشت :ما در مناظره اول یک پیک مشارکت
زدیم که برای ما راضیکننده بود اما روی مناظره دوم
برآوردمان این است که نتوانسته آنقدر تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد :مناظرات  ۴۰درصد مخاطب داشته
است؛ این میزان مخاطب با حد انتظارمان فاصله دارد.
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه

 ۸دقیقه به دولت وقت داده شد

ساختاری مناظره سوم خبر داد و گفت :این جلسه عصر
امروز در صدا و سیما برگزار خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد :مناظره سوم
درباره مشکالت و دغدغههای مردم خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست
دولت برای پاسخ به اظهارات برخی نامزدها اشاره کرد
و گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون ،مقرر شد دولت در
یک برنامه ضبط شده به مدت  ۸دقیقه ،به اظهارات
نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ
داده و از عملکرد خود دفاع کند.
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست
جمهوری زمان پخش برنامه دفاعیه دولت را پیش از
آغاز سومین مناظره عنوان کرد و گفت :در صورتی که
در مناظره سوم نیز درخواست و شکایتی به کمیسیون
ارسال شود ،تا پیش از پایان زمان تبلیغات ،شکایتها

قابل رسیدگی و پخش است.
قاضی زاده هاشمی درباره محورهای فیلم ۸
دقیقهای گفت :در جلسات کمیسیون نماینده وزارت
کشور حضور داشت و از محورها مطلع است و به حوزه

اطالع رسانی دولت انتقال داده شده است.
وی درباره شکایت «سید ابراهیم رئیسی» و
«سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی» دو نامزد دیگر
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای دفاع
از خود در برابر مطالبی که دیگر نامزدهها در مناظره
اول و دوم به آنها گفتند ،خاطرنشان کرد :کمیسیون به
آقای رئیسی  ۵دقیقه و به آقای سیدامیرحسین قاضی
زاده هاشمی نیز  ۲دقیقه زمان برای دفاع از خود داد
که البته این دو نامزد از وقت پاسخگویی خود صرف
نظر کردند.
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست
جمهوری با اشاره به درخواست «عبدالناصر همتی»
برای دفاع از خود در مقابل سخنان سایر نامزدها هم
گفت :این درخواست در کمیسیون در حال رسیدگی
است و به زودی نتیجه آن اعالم میشود.

همتی در شبکه جامجم:

دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند /اقتصاددانان باید حاکم شوند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان
اینکه دولت باید کمتر در اقتصاد دخالت کند،
گفت :قیمتهای دستوری و بخشنامههای یک
شبه کارهایی است که بیثباتی در اقتصاد را به
وجود میآورد.
به گزارش مهر عبدالناصر همتی نامزد انتخابات
ریاستجمهوری در گفتوگو با شبکه جام جم اظهار
کرد :نفت و درآمدهای ناشی از آن را باید برای
سرمایهگذاری و زیرساختها هزینه کنیم .نباید نفت را
به بودجه ببریم ،وقتی درآمد نفت به بودجه برود به هر

دلیلی اگر قیمت نفت نوسان پیدا بکند موجب نوسان
در بودجه دولت میشود .همین اتفاقی که طی دو ،سه
سال گذشته افتاده است.
همتی گفت :اگر نفت خام صادر میکنیم ،باید
بخشی از آن به صندوق توسعه ملی و بخشی از آن به
دولت برود تا آن را صرف زیرساختها کند.
وی تاکید کرد :ما باید ارزش افزوده از نفت
دریافت و فرآورده صادر کنیم .مفهوم آن این است
که نفت را به پاالیشگاهها میفروشیم ،آنها بنزین تولید
کرده و سپس صادر میکنند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :نفت یک
مزیت برای کشور ماست و نمیتوان آن را از اقتصاد
کنار گذاشت اما باید وابستگی بودجه جاری به نفت
را قطع کرد.
همتی با اشاره به مساله برجام گفت :دولت ترامپ
عم ً
ال از برجام خارج شد و اروپاییها هم با ما همکاری
نکردند و فقط حرف زدند .من یادم است در این مدت
که بانک مرکزی بودم ،اروپاییها طرحهای مختلفی به
ما دادند و گفتند ما میتوانیم از این طریق مشکل را
حل کنیم اما فقط حرف بود.
وی ادامه داد :اروپا اختیار الزم در مقابل آمریکا

را ندارد و آمریکا نشان داد که تصمیمگیرنده اصلی در
این قضیه است .البته روسیه و چین تالشهای زیادی
کردند و ما نیز با این دو کشور روابط بسیاری داشتیم.
بخش مهمی از صادرات ما به چین بود .به روسیه هم
صادرات داریم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :بر جام
مبنای خوبی برای ماست .آمریکا باید به برجام برگردد
و تحریمها را لغو کند .آخرین خبری که من دارم این
است که تصمیمات جدی در مذاکرات گرفته شده
است و خیلی خوشبین هستم که در دولت دوازدهم
برجام احیا و تحریمها رفع شود .اگر این اتفاق نیفتد
هم یکی از اولویتهای من در دولت سیزدهم ،اجرایی
کردن برجام و لغو تحریمها است تا اقتصاد کشور بتواند
نفس بکشد.
همتی با بیان اینکه دولت من ،دولت اصالح
حکمرانی اقتصادی است ،گفت :ما میخواهیم
از سیاستمداران خواهش کنیم که کنار بروند و
اقتصاددانان حاکم شوند .ما در این دوره هیچ فرصتی
برای حل مشکالت نداریم .اقدامات ما ناظر به چهار
سال است به همین دلیل گفتم دولتی که میخواهم
داشته باشم برای  ۴سال است .من فکر میکنم این

قابل انجام است و فقط باید ارادهای بر مبنای تفکر
اقتصادی باشد.
وی افزود :ما باید تورم را کنترل کنیم ،زمینه
افزایش سرمایه گذاری را در کشور به وجود بیاوریم و
به تولید اضافه کنیم .تمام اینها چرخه مثبتی میشود
که کل دنیا به آن رسیده است .امروز بیش از ۱۳۰
کشور مشکل تورم باال را حل کردند و چند کشور باقی
ماندند که یکی از آنها ما هستیم .تمامی مسائل هم
در بانک مرکزی قابل حل نیست بلکه باید در یک
حکمرانی اقتصادی ،فراتر از اختیارات بانک مرکزی
مشکل را حل کرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بازگشت ثبات
اقتصادی در وهله اول را مستلزم رفع تحریمها دانست
و گفت :با وجود تحریم و فشار حداکثری ثبات
اقتصادی به طور کامل بر نمیگردد و همیشه انتظارات
تورمی وجود خواهد داشت.
همتی با بیان اینکه دولت باید کمتر در اقتصاد
دخالت کند ،گفت :قیمتهای دستوری و بخشنامههای
یک شبه کارهایی است که بیثباتی در اقتصاد را به
وجود میآورد و فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران را
دچار نوسان خواهد کرد.

انتقاد سخنگوی ستاد انتخابات از عدم همکاری کانادا برای برگزاری انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با انتقاد
از عدم همکاری دولت کانادا برای مشارکت
ایرانیان ساکن این کشور در انتخابات ریاست
جمهوری گفت :با تدابیر اندیشیده شده از سوی
وزارت امور خارجه ،اخذ رای از شهروندان ایرانی
مقیم در کانادا در یکی از شهرهای مرزی آمریکا
نزدیک به مرز کانادا انجام میشود.
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور« ،سید اسماعیل
موسوی» با اشاره به اقدامات وزارت کشور و وزارت امور
خارجه برای برگزاری انتخابات در سایر کشورها گفت:
برگزاری انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری در
کشور کانادا و ایجاد امکان حضور و مشارکت هموطنان

مقیم کشورمان در این امر سرنوشت ساز ،از طریق
نمایندگی دائم کشورمان در نیویورک در تماس با
سفیر کانادا در سازمان ملل موضوع مورد پیگیری قرار
گرفت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه با
درخواست سفیر کانادا ،یادداشتی در این خصوص از
سوی وزارت امور خارجه تنظیم و برای تحویل به دولت
کانادا به سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع کانادا
در تهران تحویل داده شده است ،تصریح کرد :متاسفانه
تاکنون پاسخ درخور و الزم از سوی دولت کانادا در
راستای برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری
در این کشور دریافت نشده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

توضیح درباره دریافت مجدد مدارک از برخی متقاضیان
کارت هوشمند ملی

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با ارائه توضیحاتی درباره تجدید درخواست و دریافت
مجدد مدارک از برخی متقاضیان کارت هوشمند ملی گفت :تاکنون قریب به  ۵۱میلیون کارت
هوشمند ملی برای متقاضیان صادر شده است.
«سیف اله ابوترابی» سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره تجدید
درخواست و دریافت مجدد مدارک از متقاضیان کارت هوشمند ملی گفت :برای دریافت کارت هوشمند ملی
افراد به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و مدارک شان را برای درخواست کارت ملی هوشمند ارائه می دهند؛
اما گاهی اوقات ممکن است پس از ارسال مدارک در سامانه و بعد از کنترل الکترونیک برخی از مدارک را
سیستم نپذیرد و دوباره به از سوی سازمان ثبت احوال به دفاتر پیشخوان اعالم می شود که به متقاضیان
اعالم کنند بدون دریافت هزینه مجدد برای ارائه مجدد مدارک مراجعه کنند.
وی ادامه داد :متاسفانه برخی از دفاتر غفلت می کنند و این مردودی مدارک و عکس را به متقاضیان
اعالم نمی کنند و متقاضیان هم تصور می کنند که در نوبت هستند و بعضا یک سال است که منتظر هستند
تا کارت هوشمند ملی را دریافت کنند .ما طی یک الی دو ماه گذشته به دفاتر پیشخوان تاکید کرده ایم تا
سریعتر نسبت به تکمیل مدارک متقاضیان اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد :گاهی اوقات نیز ممکن است متقاضیان شماره تماسی
را در هنگام ثبت نام اعالم کرده اند ،دیگر استفاده نکنند و برای آنها به آن شماره از دفتر پیشخوان پیامک
ارسال می شود اما آن ها مطلع نیستند .ما تاکید کرده ایم که از طریق بخش های مختلف که امکان تماس با
این افراد وجود داشته باشد و به متقاضیان پیامک بدهند که برای تکمیل مدارک درخواست کارت هوشمند
به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
به گفته ابوترابی دفاتر پیشخوان مکلف هستند تا بدون دریافت وجه و هزینه نسبت به تکمیل مدارک
متقاضیان که با مشکل مواجه هستند اقدام کنند.

وی ادامه داد :با توجه به محدودیت زمانی باقی
مانده و عدم امکان اعزام عوامل اجرایی از سوی وزارت

امور خارجه ،امکان برگزاری انتخابات به صورت
مستقیم فع ً
ال فراهم نشده است.

زنان یک روستای اردبیل برای دومین بار
در اعتراض به وضعیت آب ،جاده را بستند

زنان روستای نقد علیا در اردبیل برای دومین بار در دو ماه گذشته با بستن جاده به عدم
دسترسی به آب آشامیدنی سالم و لولهکشی در منطقه اعتراض کردند.
بر اساس ویدئوهایی که از روز پنجشنبه ۲۰ ،خرداد ،در شبکههای اجتماعی منتشر شده ،این زنان با
چیدن سنگ در جاده نوغدی مشکینشهر مانع از تردد خودروها در این مسیر شدند.
بنا بر گزارشها ،این اقدام اعتراضی با حضور نیروی انتظامی پایان یافت.
فرماندار مشکینشهر هم با حضور در بین این شهروندان معترض وعده داد که مشکل آب این منطقه
«به زودی» حل خواهد شد.
زنان این روستا پیشتر نیز در اوایل اردیبهشت امسال در حرکتی مشابه به وضعیت آب این منطقه
اعتراض کرده بودند ،اما این اعتراضها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
اسماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت بحران ایران پیشتر در اردیبهشت امسال از تامین آب شرب ۷
هزار روستای باالی بیش از  ۲۰خانوار کشور با «تانکر» خبر داده بود.
برای بار دوم در خوزستان اتفاق افتاد؛

تلف شدن  ۱۲۰رأس بُز به پساب پتروشیمی مسجد سلیمان

آلوده شدن آب رودخانه "روستای
تلخاب کالت" بهوسیله پساب پتروشیمی
مسجدسلیمان ،باعث مسمومیت و تلف
شدن  ۱۲۰رأس بُز از یک گلهدار شد.
به گزارش ایلنا ،بهرغم اینکه چند
روز قبل نیز استفاده احشام از آب مسموم
شده بهوسیله پساب شیمیایی پتروشیمی
مسجدسلیمان منجر به فوت بیش از  ۵۰رأس
گوسفند شده بود ،در روز گذشته نیز در یکی
از روستاهای نزدیک پتروشیمی مسجدسلیمان
این حادثه تکرار گردید و منجر به تلف شدن
 ۱۲۰رأس بُز شد.
یکی از اهالی روستای تلخاب کالت به
خبرنگار ایلنا گفت :گله متعلق به برادرم بود،
حادثه قبلی در روستای کوشک خلف اتفاق افتاد و این بار در روستای تلخاب کالت تکرار شد و احشام به دلیل استفاده
از آب مسموم شده به پساب شیمایی پتروشیمی مسجدسلیمان ،تلف شدند.
وی افزود :پتروشیمی مسجدسلیمان مسئولیت حادثه را گردن گرفته و حاضر به پرداخت خسارت شده ولی چرا
اداره محیطزیست هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتفاقات نمیکند ،ما تا کی باید احشامی که سالها برای آنها
زحمتکشیدهایم را بهراحتی از دست بدهیم؟ اداره کل محیطزیست استان ،هیچگونه واکنشی نسبت به این موضوع نشان
نداده ،و این در حالی است که همه دوستداران محیطزیست انتظار برخورد قضایی با متخلفان را دارند.

اخبار کوتاه
محسن رضایی:

غربیها با حزباهلل
مذاکره کنند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :به
اروپا و آمریکا پیشنهاد میکنم که مذاکراتی
را با حزباهلل و جبهه مقاومت آغاز کنند و
جبهه مقاومت را به رسمیت بشناسند.
محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست
جمهوری در گفتگویی درباره نگاه دولت او به
مذاکرات وین ،گفت :دولت ما به همه تعهدات
بینالمللی پایبند خواهد بود .برجام یک تعهد
بینالمللی است و آمریکاییها آن را زیر پا
گذاشتند .ما به آن پایبند خواهیم بود .مهم این
است که آمریکاییها وادار بشوند که به تعهدات
خود عمل کنند.
وی تاکید کرد :ما دیپلماسی خوبی را در
پیش خواهیم گرفت ،اما معطل توافق در وین
نخواهیم بود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به
این پرسش که اولویت او در حوزه سیاست خارجی
چیست؟ ،گفت :من سیاست همسایگی را جدی
میگیرم یعنی اینکه سعی میکنم نوعی آرام
بخشی در خصوص چالشهایی که بین دولت ما با
کشورهای منطقه وجود دارد به وجود آید.
رضایی همچنین اعالم کرد :به دنبال این
خواهم بود که اتحادیه آسیای جنوب غربی را با
 ۲۵کشور اطراف خودمان شکل بدهم .این اتحادیه
میتواند مشابه اتحادیه اروپا عمل کرده و در
حقیقت قریب به  ۱۲۰۰میلیارد دالر تجارت ساالنه
را به هم پیوند دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان:

زمان رأی گیری انتخابات ۲۸
خرداد از  ۷صبح تا  ۱۲شب است

عضو شورای نگهبان گفت:ایده ستاد کرونا با
موافقت شورای نگهبان همراه شد که باید از ۷صبح
تا ۱۲شب صندوقها برای رایگیری فعال باشند و
اگر کسی پس از این ساعت نیز حضور داشت رأی
دادن او بالمانع است.
محمدحسن صادقی مقدم در همایش عوامل
انتخابات  ،۱۴۰۰گفت :جمعی که اینجا هستند اراده
کردند در انتخابات جمعه آینده ورق زرین دیگری برای
این نهضت اسالمی بیافزایند.
وی افزود :در انتخابات  ،۹۸میاندورهای  ۹۹و در
این دوره نهایت همکاری و هماهنگی با وزارت کشور و
استانداریها را داشتیم و بهره آن را نیز بردیم و الحمداهلل
نتایج خوبی از مشارکت مردم در راه است.

طی  ۲۴ساعت گذشته؛

 ۱۲۴بیمار کرونایی جان خود را
از دست دادند
 ۱۶شهر در وضعیت قرمز

ادامه از صفحه اول
از  24ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۹ ،هزار و  ۹۶۶بیمار جدید مبتال به کووید
 ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۳۲۷نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۱۳هزار و  ۷۸نفر رسید.
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۲۴ ،بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۸۱هزار و  ۷۹۶نفر رسید.
تا کنون دو میلیون  ۶۲۴هزار و  ۸۰۲نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سه هزار و  ۴۹۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تا کنون  ۲۱میلیون و  ۳۱۳هزار و  ۵۸۹آزمایش
تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۲۰۱شهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شهر در وضعیت
زرد قرار دارند.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛
تزریق  ۵میلیون و  ۶۱هزار دوز واکسن
کرونا در کشور

گزارشهای روزانه وزارت بهداشت نشان میدهد
که تاکنون بیش از  ۵میلیون و  ۶۱هزار دوز واکسن
کووید  ۱۹در کشور تزریق شده است.
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،تا کنون  ۴میلیون و  ۲۹۵هزار و ۸۰۷
نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۷۶۵هزار و  ۲۱۳نفر نیز دوز
دوم را تزریق کردهاند.
بر همین اساس مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشور به  ۵میلیون و  ۶۱هزار و  ۲۰دوز رسید.

بیش از  ۷۴هزار راننده در
ایران به دلیل نقض قرنطینه
جریمه شدند

دبیر عملیاتی مبارزه با کرونا در ایران
از جریمه  ۲۰۰هزار تومانی بیش از  ۷۴هزار
دارنده وسیله نقلیه به دلیل «نقض قرنطینه»
خبر داد.

به گفته این مقام ،بیشترین موارد نقض قرنطینه
در استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان رخ داده است.
بابک دینپرست همچنین گفت که تا  ۱۵خرداد،
 ۲میلیون و  ۸۵هزار مورد نقض قرنطینه با احتساب
موارد تکراری صورت گرفته که معادل  ۲۲درصد از کل
مبتالیان به بیماری کرونا در کشور است.
به گفته آقای دینپرست ۱۳۴ ،هزار نفر ناقض
قرنطینه هم فاقد وسیله نقلیه شخصی بودهاند که نحوه
اعمال جریمه آنها به کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ارسال شده است.

بر اساس مصوبه ستاد کرونا افرادی که با
وجود داشتن تست مثبت کرونا ،مقررات قرنطینه
را نقض میکنند ۲۰۰ ،هزار تومان جریمه میشوند
و برای هر بار نقض قرنطینه ،این مبلغ اخذ میشود.

سال هجدهم  -شماره 1840

دبیر ائتالف خراسان رضوی

اخبار

استفاده از افراد متخصص از رویکرد ائتالف مستقل خراسان رضوی است

فریبا شریف آباد
دبیر ائتالف خراسان رضوی گفت :ما از علم
و افکار نخبگان در تصمیمات ،اشتغالزایی و
تولید ثروت برای شهرها می توانیم بهره ببریم
زیرا سرمایه فکری علم مدرنی ست که در دنیا
در حال شکل گیری است.
مهدی بازقندی در نشست خبری اعالم لیست
ائتالف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در ششمین
دوره انتخابات شهر مشهد بیان کرد :ائتالف مستقل ،به
معنای فراجناحی است به این معنا که تندروهای چپ
و راست در جناح ما به هیچ عنوان ورود نخواهند کرد.
وی ادامه داد :انسان باید جهادی و انقالبی باشد
و بحث سیاست نباید برای کمک به مردم دخالت
داشته باشد بسیاری خود را انقالبی معرفی می کنند،
فرد انقالبی را دکتر چمران به خوبی تبیین می کند
و می گوید؛ "یک انسان متعهد باید متخصص باشد"
یعنی اگر متخصص نباشد هم به خود و هم به جایگاه
و هم به مردم خیانت کرده و نمی تواند متعهد باشد،
اگر متخصص و متعهد نباشد به بی راهه و به دنبال
قدرت طلبی و فساد خواهد رفت و یک انسان انقالبی
اگر پست و منصبی را قبول کند که در تخصص او
نیست ،آن فرد باتقوی نیست ،یعنی "انقالبی" نیست.
بازقندی با بیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم
رهبری بحث برنامه محوری مورد توجه ما بوده است؛
گفت :برای رسیدن به یک مقصد نیازمند برنامه
جامعی هستیم که بتوانیم نقشه راه خود تعیین کنیم.
ائتالف مستقل کشور اولین ائتالف برنامه محور کشور
بعد از انقالب است چرا که تیمی پای کار بوده که یک
سری از معضالت کشور را رصد و ریشه آن را پیدا کرده
است و برای درمان آن معضل برنامه تهیه کرده است

تا بتواند ساختار را تغییر دهد و معضل را برطرف کند.
دبیر ائتالف خراسان رضوی گفت :مدیریت کنونی
در بحث رفع معضالت کشور ،بیشتر بحث سم پاشی
در رفع معضل را انجام می دهند؛ اما این ائتالف با
تشکیل یک تیم در اتاق فکر معضالت را ریشه یابی
می کنند و برای هر نوع معضل برنامه می دهند و
کاشناسان متعددی از جمله فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی اینها را رصد می کنند و برنامه
جامعی که قابلیت اجرایی داشته باشد را می دهند.
وی تاکید کرد :برنامه های ما قابلیت اجرا دارد و
شعاری و در سایت کشوری قرار گرفته است ،اگر تیم
ما در انتخابات پیروز و وارد شورا شود یکی از برنامه
های ما استفاده از نخبگان در سطح شهر است ،جایگاه
خاصی برای آنها در نظر می گیریم که به عنوان اتاق
فکر برای مدیریت شهر و کشور باشند ،ضمن اینکه
این اتاق فکر نیاز به یک سری افراد اجرایی دارند که

در سطح شهر حضور فعال داشته باشند و مشکالت را
از جمله معضل و منفعت های آتی بدانند و رصد کنند
و به صورت خوراک به اتاق فکر برسانند و نخبگان بعد
از تجزیه و تحلیل روی این مباحث برنامه خود را به
شورای شهر بدهند تا کارهای خوبی صورت گیرد.
بارقندی در خصوص سرمایه فکری گفت :ما
در ورود به هر شغل و حرفه ای نیاز به سرمایه
داریم ،ما از علم می توانیم تولید ثروت کنیم
و از افکار نخبگان در تصمیمات ،اشتغالزایی
و تولید ثروت برای شهرها بهره ببریم.
وی خود را عضو کانون مخترعین ایران معرفی کرد
و افزود :مقاله ای در مورد سرمایه فکری به چاپ
رسیده است و با توجه به تخصص من در این زمینه
می گویم پرورش این گونه افراد در بحث فرایند کاری
شهر و کشور باید قرار گیرد و این پرورش استعدادها
در تاسیس وزارت خانواده ای که ما برنامه آن را

تحویل داده ایم آماده و رسانه ای شده است که با این
وزارتخانه نخبگان در خانواده پرورش پیدا خواهند کرد.
وی ادامه داد :علت اینکه  10به اضافه یک اعالم
کردیم ،چون نمی خواستیم به هر قیمتی این لیست
را به  15نفر برسانیم و خواستیم که  4نفر دیگر را
مردم از دیگر لیست ها و افرادی که خود می دانند
انتخاب کنند.
ازقندی با بیان اینکه ما کمیسیونی را حذف
نخواهیم کرد؛ افزود :با توجه به اهمیت ورزش و حضور
پیشکسوتان در حوزه ورزش کمیسیونی اختصاصی
برای ورزش در نظر خواهیم گرفت تا نشاط و روحیه
را به مردم به ویژه در حاشیه شهر ایجاد کنیم.
دبیر ائتالف خراسان رضوی ضمن اعالم آمادگی
برای ارائه برنامه های این ائتالف در تلویزیون با
حضور کارشناسان و دعوت از ائتالف های دیگر
برای ارائه برنامه های خود؛ گفت :با مناظرات
صورت گرفته کارشناسان از بین ائتالف ها آنهایی
که برنامه های قابلیت اجرایی دارند را معرفی کند.
گفتنی است؛ افرادی که در لیست ائتالف مستقل قرار
گرفتند ؛ابوالفضل سلطانی کمیسیون حقوقی ،رضا
دهنوی کمیسیون فرهنگی ،دهقان نیری کمیسیون
فرهنگی ،هادی لکزی کمیسیون عمران ،جواد راه
چمنی کمیسیون محیط زیست ،محمد ابراهیم
کمیسیون فرهنگی ،سید محمود موسوی عبس
آباد کمیسیون حقوق ،سید مهدی اصغریان سیمی
کمیسیون شهر سازی انیس ملک زاده کمیسیون
حمل و نقل ،فهیمه رحمانی کمیسیون کشاورزی و
مهدی بازقندی کمیسیون اقتصادی هستند .برای
بحث ورزشی کمیسیون اختصاصی خواهیم داشت.

تمهیدات الزم برای استمرار امنیت پایدار در استان بوشهر فراهم شده است

دکتر محمدتقی ایرانی در جمع مسئوالن
ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری
دراستان بوشهر با اشاره به برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای شهر ،روستا و
تیرههای عشایری در  28خرداد اظهار داشت:
این انتخابات نقش مهم و تعیین کننده در جامعه
و مردم ساالری دینی دارد که با حضور حداکثری
محقق میشود.
وی با بیان اینکه آمریکا ،اسرائیل برخی کشورهای
ی
مرتجع منطقه و دیگر دشمنان و معاندان نظام اسالم 
ایران هماهنگ و در یک جبهه برای ناامید کردن
مردم از مدتها قبل برنامهریزی کردهاند گفت :برای
بی تفاوت و مأیوس کردن مردم در عرصه انتخابات
دشمنان برنامههای خود را در فضای رسانهای و مجازی
تشدید کردهاند و این نشان می دهد که دشمنان ملت
ایران تا چه اندازه از حضور و مشارکت مردم در عرصه
انتخابات ترس و واهمه دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر ،سالمت و
امنیت انتخابات را در اولویت دانست و تأکید کرد:
مسئولیت سالمت مردم در این دوره باید در برنامه
ریزی و تجمعات قانونی توسط ستادها تامین شود و
رعایت پروتکل ها خواسته ما است و باید با دقت فاصله
گذاری رعایت شود.
دکتر ایرانی با بیان اینکه دشمنان دنبال ناامنی
هستند تأکید کرد :در این راستا تمهیدات الزم برای
استمرار امنیت پایدار در استان بوشهر فراهم شده و
همزمان با برگزاری انتخابات وظیفه سنگین ما و سایر
دست اندرکاران است اما تامین امنیت جامعه در مقابل
شرارتها و بی نظمی ها وظیفه هپیشگی و مستمر ماست .
وی حضور حداکثری در انتخابات  28خرداد را نمایش
عزت و اقتدار ایران اسالمی دانست و بیان کرد :استان
بوشهر با داشتن فرهنگ سیاسی باال همواره در
عرصههای انتخابات گذشته دارای کارنامه درخشانی
است که امید میرود با مشارکت حداکثری در انتخابات
 28خرداد بار دیگر این مهم در استان تکرار شود.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر رعایت
پروتکل بهداشتی در عرصه انتخابات را یک ضرورت
دانست و تصریح کرد :در راستای مقابله با کرونا در
شعب اخذ رأی تمهیدات الزم برای رعایت اصول
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی اندیشیده شده و
حضور کارشناس بهداشت در شعب اخذ رای پیش
بینی شده است.

دکتر ایرانی ،فرمانداران و رئیس هیئت اجرایی
شهرستانها را مسئول امنیت انتخابات دانست و گفت:
ستادهای انتخاباتی باید همکاری و هماهنگی الزم با
فرمانداران جهت برنامه ها و تجمعات در شهرستانها
داشته باشند.
وی عوامل اجرایی انتخابات  28خرداد در استان
بوشهر را  25هزار نفر دانست و بیان کرد :در انتخابات
 28خرداد  850صندوق و شعبه اخذ رأی ریاست
جمهوری و  905شعبه اخذ رأی شوراهای شهر و
روستا در نظر گرفته شده است که افزایش بیش از 7.5
درصدی در مقایسه با انتخابات گذشته دارد.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تعداد واجدان
شرایط رأی در این دوره از انتخابات در استان را 797
هزار و  951نفر است دانست و خاطر نشان کرد :از
این تعداد  53درصد مردان و  47درصد بانوان تشکیل
میدهند و بیش از  18هزار نفر برای نخستین بار
میتوانند در انتخابات شرکت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

مدیرکل ثبت اسناد و امالک لرستان از
رشد  ۴۶درصدی ازدواج در استان خبر داد.
علیاکبر باقری در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
با بررسی و مقایسه تعداد ازدواجهای ثبت شده
دوماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته تعداد ازدواج دائم دوماه ابتدای سال۳۳۱۳ ،
مورد بوده که در مقایسه با  ۲۲۶۴واقعه سال قبل
شاهد رشد  ۴۶درصد بودهایم.
وی بیان کرد :تعداد طالق ثبت شده این دوماه

رشد  ۴۶درصدی ازدواج در لرستان

در سطح استان  ۵۵۵مورد بوده که افزایش وقایع
طالق نسبت به سال گذشته به همین نسبت ۱.۶
درصد بوده است.
باقری گفت :این آمار بیان کننده این بوده که
در سال جاری از  ۳۳۱۳واقعه ازدواج  ۵۵۵واقعه
طالق ثبت شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک لرستان اضافه
کرد :همچنین با توجه به اهمیت وافر نظارت و
بازرسی و راستی آزمایی عملکرد واحدهای ثبتی

در دوماه نخست سال جاری با  ۱۹مورد بازرسی
رشد  ۵۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داشتهایم.
وی عنوان کرد :در بازرسیهای انجام شده از
دفاتر اسناد رسمی و تکریم متقاضی با  ۴۷مورد
بازرسی در دو ماه سال ،رشد  ۲۳۶درصد نسبت به
سال گذشته را شاهد بودیم و با  ۱۶مورد بازرسی از
دفاتر ازدواج  ۲۳درصد صعود و  ۱۱مورد بازرسی نیز
از دفاتر ازدواج صورت پذیرفته است.

باغ گیاه شناسی زاگرس خرم آباد نیازمند توجه ویژه مدیریت ارشد استان

گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و
گنجینه های ارزشمند ژنتیکی می تواند
بزرگترین ثروت ملی برای استان لرستان
به حساب آید.
باغ گیاه شناسی زاگرس در شهر خرمآباد
در زمینی به مساحت  ۱۲هکتار از اراضی
متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی استان در حاشیه غربی دریاچه کیو در
سال  ۹۵افتتاح شد این باغ را می توان یکی
از مناطق مهم پژوهشی آموزشی و گردشگری

به عنوان مکمل دریاچه و پارک کیو برای
جذب گردشگران استفاده کرد این باغ نگین
شهر خرمآباد همچنین نماد محوریت و
مرکزیت استان لرستان برای منطقه زاگرس
در زمینه تنوع زیستی گیاهی به شمار می رود
دکتر مراد سپهوند درمصاحبه ای با گزارشگر
روزنامه صدای ملت درخصوص باغ گیاه شناسی
زاگرس به عنوان یکی از پارامتر های اصلی
امنیت غذایی کشور گفت
آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۰۹۵۹
یک دستگاه اتومبیل پژو  ۲۰۶ Sdبه شماره
انتظامی  ۱۰ایران  ۶۳۱و  ۲۶مدل ۱۳۹۶
سفید روغنی شماره موتور ۱۶۶b۰۰۱۴۶۰۲
و شماره شاسی  ۰۱۲۳۱۲با مشخصات شاسی
سالم  ،رنگ و بدنه سالم  ،وضیعت فنی
سالم  ،کارکرد  ۳۶۷۵۱کیلومتر الستیک
 ۷۰درصد و خودرو فاقد بیمه شخص ثالث
میباشد و تاریخ انقضا  ۹۸/۱۲/۲۲است
خودرو مزبور متعلق به آقای علی نادرعلی
که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ارزیابی شده ،از ساعت
 ۹الی  ۱۲روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۴/۶در
اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد واحد اجرای
ثبت واقع در خیابان حافظ جنوبی از طریق
مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ یک
میلیارد و هشتصد میلیون ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می
شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد .م الف ۱۴۱۶
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۳/۲۲ :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی
بروجرد-مسعود مستعد
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زندگی پس از کرونا
خرم آباد :ندا عبدی
بحران میتواند جوامع را به انجام کارهایی ترغیب کند ک قب ً
ال غیر ممکن به نظر میرسیدند ،و می تواند
فرصتی برای تغییر باشد.
در تمامی این بحرانها وشرایط دشواری که اتفاق افتاده افرادی موفقاند که با به کارگیری تجربه ،واقع
نگری ،شناخت کافی و بروز قدرت حل مسأله ،تصمیم گیری صحیح دارند و از سالمت روحی و جسمی بهتری
برخوردار هستند.
اگرچه دوران پس از کرونا باعث ایجاد آسیبهای روانی ،اجتماعی واقتصادی ازقبیل
فقر و بیکاری شده اما میتواند ما را در رسیدن به آگاهی و اهداف بلند مدت و برقراری تعادل کمک کند وعلیرغم هزینههایی
که تحمیل نمود میتواند فرصتی برای بازنگری مثبت زندگی باشد ما داریم در یکی از بزرگترین آزمایشهای بزرگ
اجتماعی ،که احتماالً در زندگی شاهد آن خواهیم بود به سر میبریم .همزمان با باز شدن پای این ویروس به نقاط مختلف
دنیا ،مردم کشورهای مختلف یکی پس از دیگری مجبور به تغییر سبک زندگی شدهاند وبا شیوع ویروس کرونا جهان وارد
مرحلهی دیگری میشود .جهان پسا کرونایی زندگی مردم را تغییر و تقلیل میدهد .که این تغییر سبک زندگی ،پیآمدهای
مثبت ومنفی به همراه داشته است.
اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات متحول میشوند که شباهتی با دوران قبل ازکرونا ندارند در دوران پسا کرونا مردم زندگی
هوشمندانه ای خواهند داشت.
شیوع ویروس کرونا بر روابط خانوادگی هم ،تأثیرات مثبت و منفی خواهد گذاشت ازجمله تاثیرات مثبت آن مانند
ارتباط بیشتر اعضای خانواده باعث تعامل بهتر آنها خواهد شد.
درگذشته مردم در برابر آلودگی هوا و دالیل مختلف نسبت به استفاده از ماسک مقاومت میکردند .اما اکنون انتظار
میرود که حتی با تمام شدن فاجعهی کرونا مردم با یک سرما خوردگی ساده وحتی آنفوالنزا به راحتی از ماسک استفاده
کنند.
قب ً
ال برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن مکانهای عمومی به دلیل مشکالت اقتصادی وقت و هزینهی کمتری صرف
میشد اما اکنون برای متقاعد کردن مشتریان و مردم ،این مکانها مرتب ضدعفونی وتمیز میشوند و انتظار میرود که این
رویه پس از کرونا هم باقی بماند.
توشوی صحیح دستها چگونه است و چقدر زمان باید
این روزها همه به لطف ویروس کرونا یاد گرفتهایم که شس 
صرف انجام آن بکنیم .شستن اصولی دستها به صورت یک عادت در میان مردم تبدیل شدهاست و کارشناسان معتقدند که
این عادت فراموش نخواهد شد و مردم بعد از رهایی از این ویروس همچنان به بهداشت دستهای خود أهمیت میدهند .از
طرفی دانش آموزان و دانشجویان تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته و مجبور به آموزش مجازی شدهاند و دسترسیشان
به کتابخانه ها کم شده ،البته روش ذکرشده یعنی آموزش مجازی برای دانشجویان مشکل خاصی به همراه نداشته و بعضاً
توانستهاند ازوقت آموزشیشان استفاده های موثرتری بکنند ،اما روش آموزش آنالین برای دانش آموزان موفقیت آمیز نبوده
و انتظارمیرود زمینه ساز مشکالت آموزشی برای آنها در آینده شود.
موضوع دیگر ،در زمان قرنطینه سرویسدهی اکثر کتابخانههای دنیا به صورت اینترنتی بوده که انتظار میرود ازاین
به بعد نیز چنین خدماتی ارائه دهند.
همچنین شاهد بیکاری گستردهای ،در همهی بخشهای شغلی پس از دورهی کرونا هستیم ،این بیکاری درکارگاههای
کوچک و غیررسمی بیشتر به چشم میخورد و نمی توان آمار دقیق داد ،اما میتوان تخمین زد که بیش از %۶۰مشاغل به
بیکاری گسترده در دورههای اخیر دچار شدهاند.
معضل بیکاری فزاینده ،در نیروی کار به دلیل ورشکستگی وهمچنین بحران عدم عرضه و
تقاضا در اقتصاد ،مزید بر علت شده که تبعات این بحران فعلی را در کشور ما تشدید کرده است
پس از بحران کرونا امکان تغییر سبک زندگی بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران وجود دارد و ممکن است سبک
زندگی به کلی تغییر کند ،در کشور ما مردم هنگام روبه رو شدن به هم دست میدادند وهم دیگر را در آغوش میکشیدند
و روبوسی میکردند .این کارها به منظور ادای احترام و نشان دادن حسن نیت به یکدیگر بود .تحقیقات نشان داده که در
آغوش کشیدن باعث تقویت سیستم ایمنی میشود و لذا بخشی از فرهنگ ما به شمار میرود ،اما این رسوم ممکن است
در آیندهای نزدیک به کلی تغییر کنند ،مثال افراد از راه دور برای یکدیگر دست تکان دهند و یا حتی سبک عزاداریها و
جشنها پس از کرونا متحول شود و شباهت شان را با دوران قبل ازکرونا از دست بدهند ،وقتی شرایط به حالت عادی باز
گردد مردم فاصله گذاری را همچنان رعایت میکنند .ما در کشورمان محدودهی فیزیکی کمی برای اطرافیانمان قائلیم،
تغییر ناگهانی و ازدست دادن حمایتها برای افراد نگران کنندهاست؛ ازطرفی چون سالمندان درخطر بیشتری قراردارند
بسیاری از افراد ارتباط خود را با سالمندان اطرافشان قطع کردهاند ،که این امر خود موجب سرخوردگی سالمندان میشود.
وضعیت سالمت روان؛ اگرچه برخی آسیبهای روانی همچون وسواس واضطراب درجهان پسا کرونا بروز خواهد کرد،
اما بخشی که مربوط به سوگهای حل نشدهی افراد است مزید بر علت میشود ،براساس گزارشهای سازمان بهداشت
جهانی وضعیت سالمت روان در طول مدت شیوع ویروس کرونا بدتر شده ،اختالفات زناشویی در طی قرنطینه وضعیت
بدتری پیدا کرده و ممکن است آمار طالق در آینده افزایش یابد.
ریههای مریض پس از کرونا ،به گفتهی وزارت بهداشت ،طبق گزارش  ,south china morning postمدیریت
بیمارستان هنگ کنگ ،اعالم کرده که بیمارانی که پس از ابتال به کرونا بهبود یافتهاند ،در آینده هنگام راه رفتن سریع دچار
اختالل عملکرد ریه و احساس تنگی نفس شدید خواهند شد واز هر ۱۲نفر ۲،الی ۳نفر آنها دیگر هرگز قادر به انجام
وظایفی که قب ً
ال می توانستند انجام دهند نمی باشند.
التهاب ریه برای بیماران کرونایی ،تهدیدی است برای سالمتی انسان که طیفی از شدید تا خفیف دارد .به گزارش
خبرگزاری ایرنا ،به گفتهی یکی از رادیولوژیستهای دانشگاه فناوری Huozhangو همکارانش در ووهان چین ،طبق
مطالعاتی که انجام دادهاند روی بیماری سارس و مرس ،نشان میدهد که معموال این ویروسها فقط یک ریه را درگیر
میکنند اما ویروس کرونا هر دو ریه را فورا درگیر میکند.
بیماران کرونایی دارای ضایعات ،بافتها و مایعاتی هستند که باعث انسداد رگهای خونی میشود که در اطراف
کیسههای ریز هوایی موجود و در ریه مشاهده میشوند .که برخی آسیبها در ریه حتی پس از بهبودی باقی میمانند.
برخی بافتها تا روز پانزدهم ،چند روز قبل از ترخیص از بیمارستان بهبود مییابند اما برخی دیگر ممکن است
بیماریشان ماندگار شود و حتی برای تقویت ریههایشان فیزیوتراپی حرکتی نیز تجویز شود .همچنین به بهبود یافتگان برای
تقویت سیستم تنفسی و قلبی عروقی شان تمرینات ورزشی ازجمله شنا کردن را توصیه نموده است.
ویروس کرونا سرانجام از زندگی ما بیرون خواهد رفت ،اما تغیرات برجای مانده از آن تا مدتها با ما خواهد بود.

زاگرس لرستان پایتخت طبعیت ایران
حفظ میراث ملی وظیفه همه است

سندگویای این مدعا کوه ها ودشت های الله خیز ازانواع گونه های گیاهان خوراک ،دامی
ودارویی ونیز گیاهان خوش طعم چاشنی  ،غذاهای خوراک انسانی که دراین مرز وبوم بوفور
یافت می شود .گذشته از سرزمین مخمل گونه ،این دیار نیز دارای درختان جنگلی ازانواع گونه
های مختلف مثمر وغیرمثمر از جمله درختچه ها  ،بوته وگون ها بوفور پیدا وخودنمایی،نیزبروی
طبعیت گردان لبخند میزند.
بنابراین بایدازوجود زینت های خدادادی سپاسگزارباشیم.نگارنده برخودالزم میدانم از عزیزانیکه
درراستای حفظ ،حراست و نگهداری این گنجینه ملی درمقابل سوداگران وسود جویان مرگ طبیعت بدون
چشم داشت وصادقانه با آنان برخورد کرده اند ازصمیم قلب سپاسگذاری نمایم .از عزیزانیکه وظیفه قانونی
وانسانی خویش را درمقابل تخریب کنندگان انجام داده اند باید سپاسگزاری کرد.
لذاجا دارد ازحاج آقا کوشکی ،قاضی برجسته که قاطعانه بدون اغماض با متخلفان قانون جمهوری
اسالمی را اجراکرده سپاسگذاری شود.همچنین ازآقای مهندس کوروش بیرانوند ریاست منابع طبیعی
شهرستان خرم آباد بخاطر برخوردقاطعانه باسوداگران مرگ طبیعت تقدیرو تشکر می شودو از مهندس
اسکندری مسئول یگان حفاظت شهرستان مربوطه بخاطر زحمات بی دریغش سپاسگذاریم همچنین ازآقای
مهندس حاتموند مسئول سرجنگلداری حوزه بیرانشهر ممنون ومتشکریم .
جز سپاس چه می توان گفت
زبان الکن ویاری سخن نیست
ازطرف جمعی ازطبیعت دوستان ایران شاخه لرستان
آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آرای صادره هیا ت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دورود بشرح
ذیل  :رسیدگی و تائید و انشاء گردید  .مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض
خود را کتبا به اداره ثبت اسنا د وامالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح اقدام
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا برا ساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نخواهد بود .
پرونده کالسه 1399114425005000306و رای شماره  14006032500500132مورخه :
 1400/2/21به تقاضای خانم مینا قائد رحمتی فرزند :حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  180/24متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 117اصلی واقع در بخش 4
شهرستان دورود -م الف176-
خروجی از مالکیت :علی محمد پاپی فرزند نور علی
انتشار نوبت اول 1400/03 /05 :انتشار نوبت دوم 1400 / 03/ 21
مصطفی امان اله بهاروندی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک دورود
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قربانی شـدن کارگران مناطق آزاد و ویژه به پای یک ماده «غیرشرعی» /دستگاهی قضایی برای پایان دادن به تبعیض
در حالـی تعـداد زیـادی از کارگـران به اسـتناد ماده
« ۳۴مقـررات اشـتغال نیـروی انسـانی ،بیمـه و تأمیـن
اجتماعـی در مناطـق آزاد تجـاری  -صنعتـی جمهـوری
اسلامی ایـران» اخراج شـدند ،که «شـورای نگهبـان» با
اسـتناد بـه یک نظریـه شـرعی ،این مـاده را غیرشـرعی
تشـخیص داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا ،قـرار بـود بـا روییـدن مناطـق
آزد و ویـژه ،تحـول اقتصـادی را در مناطـق توسـعه نیافتـه شـاهد
باشـیم؛ مناطقـی کـه دولتهـا ،سـرازیر کـردن ظـرف توسـعه را
بـه سـمت آنهـا متعهـد شـده بودند امـا جزء سـاخت چنـد بندر
کـم رونـق ،چنـد اداره دولتـی ،گمـرک و زیرسـاختَهای فالکـت
زده ،بـا مردمانـی فقیـر ،کاری دیگـری را بـرای آنهـا انجـام
ندادنـد .فقرزیرسـاختی در برخـی از مناطـق ،امـروز هـم موجـب
رنـج سـاکنان ایـن مناطـق اسـت امـا مقامها بـه آنهـا میگویند:
باالخـره صاحـب منطقـه آزاد شـدید؛ زندگیتـان آبـاد میشـود!
شـدت توسـعه نیافتگی در برخـی از این مناطق بـه اندازهای
اسـت ،کـه نماینـدگان آنها در مجلس ،با اشـاره به گسـیل شـدن
تابلـوی مناطـق آزاد و ویـژه ،از محرومیـت شـدید مـردم سـخن
میگوینـد؛ مناطقـی ماننـد عسـلویه سـردمدار توسـعه نیافتگـی و
فقـر درآمـدی و زیرسـاختی هسـتند؛ بـه نحـوی کـه ایـن روزهـا
اهالـی مناطـق بـا انتقاد شـدید از رفتار شـرکتها ،مسـئولیتهای
اجتماعـی آنهـا را بـه یادشـان میآورنـد؛ شـرکتهایی کـه آب،
خـاک و سـایر منابـع منطقـه را مفـت و مجانـی میبلعنـد امـا
بـه ازای سـودآوری خـود در توسـعه سـرمایهگذاری نمیکننـد و
مسـئولیت توسـعه را بـر گـردن دولـت میاندازنـد.
اعتراض به صنعتی شدن در نبود توسعه
پیـرو ایـن واقعیت ،چند ماه پیش «سـیدعلی اکبـر فاطمی»
نماینـده اسـتان بوشـهر در شـورای عالی اسـتانها ،به تنـدی زبان
بـه انتقاد گشـود« :صنعتیشـدن اسـتان بوشـهر پیامدهایـی نظیر
افزایـش قیمـت زمیـن و مسـکن ،بیـکاری ،آلودگیهوا ،قتـل ،فقر،
فسـاد اخالقـی و بیماریهای تنفسـی ،قلبی و سـرطان برای مردم
ایـن اسـتان داشـته اسـت .خانوادههـا بـا چندیـن فرزنـد قـادر بـه
خریـد ملک و اجـاره خانه نیسـتند».
از قـرار معلـوم مسـئولیتهایی ماننـد اسـتخدام محلیهـا،
توسـعه زیرسـاختهای اشـتغالزا ،سـاخت مدرسـه ،درمانـگاه ،پل،
بنـدر ،جمـع آوری آثـار آلودگیهـای محیـط زیسـتی از جملـه
مهمتریـن وظایفـی هسـتند کـه شـرکتها مخیـر بـه اجـرای
آنهـا هسـتند امـا برخـی از آنهـا اجـرا شـدهاند و بسـیاری بـه
دسـت فراموشـی سـپرده شـدهاند .بـا ایـن همـه شـرکتها ،از
معافیـت مالیاتـی ۲۰سـاله مناطـق آزاد و انـرژی ارزان قیمـت و
رانتـی اسـتفاده میکننـد و برای کارگـران بیکار ،فقـدان تجهیزات
بیمارسـتانی ،پرداخـت حق آالیندگـی به چند شهرسـتان محدود،
مسـئولیتی را تعهـد نمیکننـد.
در حالـی کـه شـهرهای محـل اسـکان سـاکنان
شهرسـتانهای محـروم حاشـیه خلیـج فـارس ،بـه کارگاههـای
صنعتـی آالینـده تبدیـل شـده ،انتقادهـای زیـادی بـه رفتـار
شـرکتهای مالـک ایـن کارگاههـا ،بـا کارگرانشـان وجـود دارد؛ تا
جایـی کـه نام برخـی از این مناطـق صنعتی یادآور نهادینه شـدن
تبعیـض و حاکـم شـدن ارادهی کارفرمـا اسـت.

نماینـده مـردم زاهـدان در مجلس ،گفـت :بیماران
بـه علـت شـرایط نامناسـب نیـروی انسـانی و
تجهیـزات پزشـکی بـه اسـتانهای مجـاور سـفر
میکننـد .
فداحسـین مالکـی ،در گفتگـو بـا مهـر ،اظهـار داشـت :بـه
علـت شـرایط نامناسـب اسـتان و عـدم ظرفیتهـای الزم،
بسـیاری از بیمـاران ایـن منطقـه بـه اسـتانهای همجـوار
سـفر میکننـد و متأسـفانه در بیمارسـتانها چـه از نظـر
تجهیـزات و چـه از نظـر نیـروی انسـانی و پزشـک مشـکل
داریم.
وی بـا اشـاره بـه سـفرهای بین شـهری برای دسترسـی به
پزشـک افـزود :تلفـات جـادهای به دلیـل اسـتاندارد نبودن

بررسـی هـا نشـان می دهـد کـه کمبود پزشـک به
عنـوان پاشـنه آشـیل نظـام سلامت کشـور تلقی
میشـود و در ایـن بیـن ،بیمـاری کرونا این مشـکل
را بیـش از پیـش نمایان سـاخت.
بـه گـزارش مهـر ،بیشاز یک سـال اسـت که کشـور درگیر
بیمـاری کوویـد  ۱۹اسـت و توجـه مـردم در ایـن مـدت ،به
نظام سلامت و اهمیت آن بیشـتر شـده اسـت.
دسترسـی مناسـب و راحت به پزشـک یکی از شـاخصههای
مهـم در کارآمـدی نظـام سلامت محسـوب میشـود کـه
کشـور در ایـن حـوزه بـا چالشهایـی مواجه اسـت.
متأسـفانه در برخـی مناطـق کشـور به علت عدم دسترسـی
مناسـب بـه پزشـک متخصـص ،خصوصـاً تخصصهـای
مرتبـط ماننـد عفونـی و داخلـی ،شـاهد بـه خطـر افتـادن
جـان برخـی هموطنـان بودیـم.
ایـن روزهـا ،فیلمهای کوتاه بسـیاری از مالقـات کادر درمان
در لباسهـای مخصـوص بـا فرزنـدان کوچـک خـود در
فضای مجازی به اشـتراک گذاشـته شدهاسـت .در شـرایطی
کـه مـردم به شـیوههای مختلف خـود را از معـرض ویروس
کرونـا دور میکننـد ،کادر درمـان در خـط مقـدم مبـارزه با
ایـن ویـروس ،دور از خانواده در مراکز درمانی شـب و روز را
سـرمیکنند و زمـان کوتاهـی بـرای اسـتراحت دارند.
یـک سـال گذشـته فرصـت مناسـبی بـرای بـه چالـش

معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران با اشـاره بـه اینکه
پیـک چهـارم در حـال نزول اسـت ،گفـت :آمارها نشـان می دهد
پیـک چهـارم هنـوز بـه پایینتریـن نقطـه نرسـیده کـه بخواهیم
بگوییـم در حـال اتمام اسـت.
سـید فرشـاد عالمـه ،اظهارداشـت :آمارهـای دانشـگاه علـوم
پزشـکی نشـان میدهـد پیک چهـارم هنوز بـه پایینتریـن نقطه
نرسـیده کـه بخواهیـم بگوییـم در حال اتمام اسـت یـا خیر و در
مجمـوع نمیتـوان پایـان یـک پیـک را پیـش بینـی کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نمیتـوان پیـش بینـی کـرد کـه مـوج
بعـدی داریـم یا خیـر افزود :پایان مـوج چهارم به واکسیناسـیون،
فاصلـه گـذاری اجتماعـی ،مراقبتهای بهداشـتی و … بسـتگی
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آزادی شـرکتها بـرای پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن
کارگـران اخراجـی
بررسـیهای ایلنـا نشـان میدهـد؛ کارگرانی که به اسـتخدام
شـرکتهای مسـتقر در ایـن مناطـق درمیآیند ،به راحتـی اخراج
میشـوند و قانـون هـم ضمانتـی بـرای حفاظـت از آنهـا قائـل
نیسـت؛ حتـی اگـر اخـراج آنهـا موجـه تشـخیص داده نشـود،
شـرکتها مخیـر هسـتند کـه آنهـا را بپذیرنـد یـا نپذیرنـد.
بـر اسـاس مـاده « ۳۴مقـررات اشـتغال نیـروی انسـانی،
بیمـه و تأمیـن اجتماعـی در مناطـق آزاد تجـاری  -صنعتـی
جمهـوری اسلامی ایـران» هـرگاه اخـراج کارگـر از سـوی هیـأت
رسـیدگی موجـه شـناخته نشـود ،کارفرمـا را مخیر خواهـد کرد تا
کارگـر را بـه کار برگردانـده و حقـوق ایام بالتکلیفـی وی رابپردازد
و یـا آنکـه در قبـال هـر سـال خدمـت حقـوق ( )۴۵روز وی را بـه
عنـوان خسـارت اخراج بپـردازد.
بـر ایـن اسـاس ،نوعـی اختیار بـرای شـرکتها تعریف شـده
اسـت ،کـه میتواننـد از آنهـا بـه نفـع خـود بهرهبـرداری کننـد؛
حتـی هیاتهـای رسـیدگی ادارات کار میتواننـد اخـراج کارگر را
موجـه سـازند؛ در حالـی که بسـیاری از کارگـران به رفتـار ادارات
کار بـه ویـژه ادارات کار مناطـق ویـژه اقتصـادی نقد دارنـد و آنها
را بـه مسـامحه در قبـال تعـرض شـرکتها بـه حقـوق کارگـران و
تـن دادن بـه ارادهی کارفرمـا متهـم میکننـد.
بـر اسـاس مـاده  ۳۳مقـررات اشـتغال ،هـرگاه اخـراج کارگر
از سـوی هیـأت رسـیدگی "موجـه تشـخیص داده شـود" هیـأت،
اخـراج وی را تأییـد نمـوده و کارفرمـا را ملـزم خواهـد سـاخت
کـه در قبـال هرسـال خدمـت حقـوق ( )۱۵روز کارگـر را بـه وی
بپردازد .در سـالهای گذشـته شـمار زیادی از کارگران شـاغل در
مناطـق آزاد و ویـژه از تاثیـر مـواد  ۳۳و  ۳۴مقـررات اشـتغال بـر
امنیـت شـغلی خـود گالیـه کردهانـد .آنهـا معتقدند کـه مقررات
اشـتغال دسـت ادارات کار و شـرکتها را برای پاسـکاری کارگران
باز گذاشـت ه اسـت.
دلبخواهی شدن تعیین آیین نامه انضباطی
در همیـن حـال برابـر ماده  ۳۶قانون یاد شـده ،کارفرمای
هـر کارگاه مسـتقر در منطقـه ،میتوانـد آییننامـه انضباطـی کار
خـاص آن کارگاه را تهیـه کنـد؛ البته ایـن آیین نامه بایـد به تایید
سـازمان منطقـه برسـد امـا الزاما قـرار نیسـت آییننامهای نوشـته
شـود ،کـه متضمن حقـوق نیروی کار باشـد؛ چراکـه دبیرخانه نهاد
باالدسـتی مناطـق آزاد و ویـژه یعنی ،شـورای عالی مناطـق آزاد و
ویـژه ایـران ،صرفـا مکلـف اسـت «بـا توجـه بـه شـرایط و اوضاع و
احـوال اقتصـادی – اجتماعـی» آییننامـه نمونـه انضبـاط کار را
تهیـه کنـد؛ یعنـی نهـاد باالدسـتی بـر اسـاس یـک شـرط مبهـم
کـه میتـوان همـه نـوع تفسـیری را از آن اسـتخراج کرد ،قـادر به
تعییـن آییننامـه انضباطی اسـت.
در مجمـوع مقـررات اشـتغال ماننـد مـوم در دسـت
کارفرماسـت؛ یعنـی علاوه بـر اینکـه کارفرمـا میتوانـد بـه
سـلیقهی خـود آییننامـه انضباطـی تعییـن کنـد یـا نکنـد،
میتوانـد بازگشـت بـه کار کارگـر را بپذیـرد یـا نپذیـرد .در این
فضـا حتـی شـرکتها بـه سـازمانهای مناطـق و ادارات کار
پاسـخگو نیسـتند .بـرای نمونـه میتـوان بـه درگیـری کارگران
باعـدم اجـرای مـاده  ۱۴مقررات اشـتغال اشـاره کرد .بر اسـاس

ایـن مـاده ،هرگونـه تغییـر در شـرایط کار منـوط بـه پیشبینی
آن در قـرارداد کار و شـرایط و اوضـاع و احـوال کارگاه خواهـد
بـود .هـر گاه کارفرمـا بـدون توجـه بـه قـرارداد کار وعـدم جلب
و موافقـت کارگـر شـرایط کار را تغییـر دهـد بـه نحـوی کـه از
لحـاظ میـزان مـزد و یـا حیثیت بـه او لطمـه و زیان وارد سـازد،
کارگـر میتوانـد بـه مرجع حلاختالف شـکایت کـرده و تقاضای
خسـارت نمایـد.
تهدید کارگران با جابجا کردن محل کار
بـا ایـن حـال شـرکتها ،بـرای تهدیـد کارگـران ،محـل کار
آنهـا را جابجـا میکننـد .در ایـن مـورد ادارات کار هـم همراهـی
چندانـی بـرای صـدور رای بـه نفـع کارگـری کـه محـل کارش را
جابجـا کردهانـد یـا کارگـری کـه فعالیـت وی بـه حـال تعلیـق
درآمـده یـا در محـل کار جدیـدش تحـت فشـار روانی قـرار دارد،
نمیکننـد؛ ضمـن اینکـه کارگران تا زمانی که در شـرکت مشـغول
بـه کار هسـتند ،حاضـر نیسـتند کـه هزینهی رجـوع بـه اداره کار
را بـرای شـکایت از کارفرمـا بپردازنـد؛ هرچنـد مقـررات اشـتغال
مناطـق آزاد چنیـن اجازهای را به آنها داده باشـد .پر واضح اسـت
کـه در چنیـن وضعیتـی شـکایت از کارفرمـا میتوانـد بـه اخـراج
کارگـر قـرارداد موقـت بیانجامـد .از آنجـا کـه مـاده  ۳۴کارفرمـا
را مخیـر بـه پذیرش بازگشـت بـه کار کارگر دانسـته اسـت ،کارگر
بـه هیـچ وجـه حاضـر بـه اعتـراض نمیشـود و مهـر سـکوت بـر
لـب میزنـد.
اخراج یک نیروی  HSEبا استناد به ماده ۳۴
میلاد سـاالری ،از نیروهـای  HSEیکـی از شـرکتهای
مسـتقر در مناطـق ویـژه ،بـا همین مشـکالت دسـت و پنجـه نرم
کـرد تـا زمانـی که شـرکت او را اخراج کـرد .به گفته سـاالری وی
از شـهریور  ۹۴تـا آبـان  ۹۵تعلیـق شـد و بـه دلیـل اینکـه نیروی
رسـمی شـرکت محسـوب میشـد ،صرفـا بـا ثبـت ورود و خـروج
در محـل کار حاضـر میشـد امـا از آبـان  ۹۵کارفرمـا بـدون جلب
تمایـل او محـل کارش را تغییـر داد .سـاالری از واحـد  HSEبـه
واحـد آتشنشـانی منتقـل شـد؛ در حالـی کـه هیـچ تخصصـی در
شـغل آتشنشـانی نداشـت ،یعنـی یکـی از حسـاسترین مشـاغل.
بـه همیـن دلیـل بـه اداره کار مراجعه کـرد و در مـورد انتقالش به
واحـد آتشنشـانی گـزارش داد .او بـه مسـئوالن اداره کار یادآوری
کـرد کـه حضورش در یک شـغل حسـاس کـه هیچ آشـنایی با آن
نـدارد ،میتوانـد هنگام بـروز حادثـه مخاطرهآمیز باشـد .در نهایت

علت سفر بیماران مناطق مرزی به استان های همجوار

جادههـای داخل اسـتان و حتی اسـتانهای مجاور ،بسـیار
بـاال اسـت و ایـن دسـت خسـارات بـرای کسـانی کـه بـه

دلیـل عـدم دسترسـی بـه خدمـات پزشـکی باالجبـار بـه
اسـتانهایی مثـل کرمـان ،یـزد یـا خراسـان جنوبـی سـفر
میکننـد ،بسـیار زیاد اسـت.نماینده مـردم زاهـدان عنوان
کـرد :ضعـف مدیریـت و وجـود باندبازیهـای پیچیـده در
حوزه سلامت باعث شـده اسـت مـردم نتوانند بـه خوبی از
ظرفیت همین پزشـکان محدود اسـتفاده کنند و پزشـکان
ایـن منطقـه بـه اسـتانهای دیگـر و خصوصاً شـهر مشـهد
نقـل مـکان کننـد .بـه همین دالیل بـی اعتمادی مـردم به
شـبکه سلامت در ایـن منطقه باال اسـت.
مالکـی با اشـاره بـه پایین بودن سـرانه پزشـک در زاهدان،
ادامـه داد :تعـداد پزشـکان اسـتان کـم اسـت و پراکندگی
اسـتان باعـث تشـدید نتایـج ایـن کمبـود میشـود و نیـاز

کمبود پزشک؛ پاشنه آشیل نظام سالمت/ردپای مافیای پزشکی

کشـیدن نظـام سلامت کشـور و آسـیب شناسـی آن بـود.
یکـی از ضعفهـای مهـم سیسـتم درمانـی ،کمبود پزشـک
بـود کـه در سراسـر کشـور جـز مناطقـی محـدود مشـاهده
شـد .در بسـیاری از اسـتانها به واسـطه عدم دسترسـی به
پزشـک متخصـص ،خصوصـاً متخصصیـن عفونـی و داخلی،
جـان هموطنـان بـه خطـر افتـاد و برخـی جـان خـود را به
همیـن سـبب از دسـت دادنـد.
کمبـود پزشـک در بسـیاری از مراکـز درمانـی و
بیمارسـتانهای شـهرهای بزرگ نیـز یکی دیگر از مسـائلی
بـود کـه در شـرایط پاندمـی کرونا در کشـور به چشـم آمد.
بـا توجـه به افزایـش مراجعات بیمارسـتانی و نیاز بیشـتر به
پزشـک اعـم از عمومـی و متخصـص ،کمبـود پزشـک باعث
شـد فراینـد درمانی در بیمارسـتانها با چالشهـای فراوانی
روبـرو و همچنیـن موجـب نگرانـی بیمـاران و همراهانشـان
شود.
انتظـار چنـد سـاعته و در نوبـت ماندن بـرای چند مـاه بعد
در برخـی مطبهـا و همچنیـن شـیفتهای طاقت فرسـای
رزیدنتهـا (دانشـجویان تخصـص پزشـکی) ،نشـانه هایی از
معضلات نظـام سلامت در ایـن حـوزه در دوران پیـش از
کرونا اسـت که ریشـه در کمبود پزشـک در کشـور ،خصوصاً
پزشـک متخصص دارد.
سرانه پزشک در ایران کمتر از سوریه و مغولستان

بـا نگاهـی گذرا بـه آمارهای سـازمان نظام پزشـکی میتوان
دریافـت کـه سـرانه پزشـک در ایـران بـه ازای هـر  ۱۰هزار
نفـر برابـر بـا  ۱۱.۶پزشـک (اعـم از عمومـی و متخصـص)
و  ۵پزشـک متخصـص اسـت کـه بسـیار پایینتـر از دیگـر
کشـورهای منطقـه و جهـان ماننـد سـوریه و مغولسـتان
اسـت .بـه طـور مثـال سـرانه پزشـک در کشـورهایی مثـل
کوبـا حـدود  ۸۱پزشـک بـه ازای هـر  ۱۰هـزار نفـر اسـت.
علل کمبود پزشک در ایران
کمبـود پزشـک در کشـور علـل مختلفـی ماننـد توزیـع
نامناسـب پزشـکان در سـطح کشـور ،اشـتغال پزشـکان بـه
حرفـه یـا شـغل دیگر و رها کـردن حرفه پزشـکی ،مهاجرت
پزشـکان فـارغ التحصیـل بـه خـارج از کشـور دارد .امـا
مهمتریـن عاملـی کـه کمبـود پزشـک در کشـور را موجـب
میشـود ،محدودیـت در پذیـرش دانشـجوی پزشـکی در
دانشگا ههاسـت.
طبـق آمـار سـازمان سـنجش ،پذیـرش رشـته پزشـکی در
آزمـون سراسـری سـال  ۵۸۶۱ ،۹۹نفـر بـوده و پذیـرش
رشـتههای دسـتیاری (تخصـص) در آزمـون امسـال ۴۳۱۸
نفـر بـوده اسـت .همچنین بـه گواه آمـار همین سـازمان در
سـالهای گذشـته ،این روند افزایش چشـمگیری نداشـته و
حتـی در مقاطعـی کاهشـی بوده اسـت .درحالی کـه امکان
تربیت پزشـک در کشـور بسـیار بیشـتر از این میزان است و

پایان موج چهارم کرونا قابل پیش بینی نیست

دارد و طوالنیتـر شـدن آن بـه مفهـوم پاییـن آمـدن بـه نسـبت
موجهـای دیگـر نیسـت.
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران بـا تاکید بـر اینکه
پیـک دوم هنـوز کامـل تمـام نشـده بـود که پیک سـوم بـر روی
آن سـوار شـد گفـت :پیـک چهـارم در حـال پاییـن آمدن اسـت
امـا هنـوز به میـزان قبل پیـک نرسـیدهایم و اینکـه بگوییم پیک
بعـدی روی آن سـوار میشـود یـا خیـر و ایـن را نمیتـوان پیش
بینـی کرد.
بـه گفتـه وی ،هر چـه واکسیناسـیون و رعایت پروتکلها بیشـتر
انجـام شـود احتمـال اینکـه پیـک بعدی اتفـاق نیفتد یـا با حجم
بسـیار کمـی باشـد وجـود دارد و امیدمـان بـه ایـن اسـت کـه با

توجـه بـه رعایـت تمامـی این مـوارد مشـکل جدی مجـددا ً پیش
نیاید.
عالمـه با اشـاره بـه اینکه در پیـک چهـارم از نظر تعـداد بیماران
بسـتری بیشـترین حجم را داشـتیم گفـت :اما با توجـه به رعایت
پروتکلهـا و تسـلط همـکاران و مدیریت خـوب اقدامات متعددی
بـرای اینکـه بتوانیـم آمار مرگ و میـر را کاهش دهیم انجام شـد
کـه موفقت آمیـز بود.
وی افـزود :در پیکهـای قبـل  ۱۵ ،۱۴آیتـم بـه دسـت آمـد و
مـورد پایـش و اجـرا قـرار گرفـت و باعـث شـد در پیـک چهـارم
میـزان مـرگ و میـر نسـبت بـه تعـداد بیمـاران کمتـر شـود.

بـه دنبـال مراجعهی وی به اداره کار ،شـرکت در تاریخ  ۲۰اسـفند
سـال  ۹۵حکـم اخـراج او را صـادر کرد.
از آنجـا کـه سـاالری تا پیـش از صدور اخـراج خـود ،از اداره
کار منطقـه ویـژه خواسـته بـود کـه رای بازگشـت بـه کار اولیـه او
را صـادر کنـد ،انتظـار داشـت کـه اداره کار بـه موقـع از او حمایت
میکـرد امـا در کمـال تعجـب رای بازگشـت بـه کار اولیـه پس از
اخـراج او صـادر شـد .از ایـن تعجـب برانگیزتـر ایـن بود کـه اداره
کار ،تاریـخ رای بازگشـت بـه کار اولیـه او را جابجا کـرد و به پیش
از اخـراج وی برگردانـد؛ امـری که موجب شـکایت او به «سـازمان
بازرسـی کل کشـور» بـه جهـت «جعـل سـند» شـد .ایـن نیـروی
اخراجـی ،دالیـل تعلیـق از کار ،جابجایی محل کار و سـپس اخراج
خـود را ،عـدم امضـای قـرارداد کار توسـط خـود و همکارانـش و
اعتـراض بـه اسـتخدام اقـوام مدیـران شـرکت در پسـتهای
تخصصـی از جملـه در واحد  HSEعنوان کـرد .به گفتهی او مفاد
ایـن قـرارداد بـر لزوم نفـی مطالبـات قبلی کارگران ،اسـتوار شـده
بـود؛ در حالـی که کارگران از شـرکت مطالبات ۱۰سـاله داشـتند.
تعـداد زیـادی از کارگـران ایـن قـرارداد را امضـا نمیکننـد
کـه در نهایـت محـل کار تعـدادی از آنهـا جابجا و برخـی مزایای
شـغلی آنهـا قطـع شـد .بـرای نمونـه محـل کار یـک نفـر از
معترضـان را بـه یـک کانکـس منتقـل کردنـد و دیگـر دفتـر محل
کار بـه او ندادنـد؛ مزایـای وی مانندکارانـه و پـاداش قطـع شـد؛
حتـی افـرادی تعمـدا بـر سـر راه او قـرار میگرفتنـد تا بـه صورت
مصنوعـی درگیـری بـه راه بیندازنـد؛ بـا ایـن شـیوه هـر عکـس
العملـی در قالـب درگیـری فیزیکی بـرای او به یک پرونـده تبدیل
میشـد .بـه گفتـهی سـاالری شـرکت بـرای تعـدادی از معترضان
بـر اسـاس گزارشهـای مغرضانـه پرونـده انضباطـی تشـکیل داد؛
در حالـی کـه هیـچ آییـن نامـه انضباطـی (خـاص کارگاه) وجـود
نداشـت .بـه همین شـکل بـا کارگرانـی که مقاومـت کـرده بودند،
برخـورد شـد؛ البتـه سـاالری در نهایـت موفـق شـد بـا اسـتناد به
مـاده  ۳۴مقررات اشـتغال مناطق آزاد ،رای بازگشـت به کار بگیرد
امـا از آنجـا کـه شـرکت مخیر بـه پذیرش بازگشـت بـه کار او بود،
زیـر بـار نرفت.
غیرشرعی اعالم شدن ماده ۳۴
در حالـی تعـداد زیـادی از کارگـران بـه اسـتناد مـاده
 ۳۴اخـراج شـدند ،کـه شـورای نگهبـان بـا اسـتناد به یـک نظریه
شـرعی ،مـاده  ۳۴را غیرشـرعی اعلام کـرده اسـت .بر این اسـاس
کارگـران بـا شـکایت بـه دیـوان عدالـت اداری خواهان ابطـال این
مـاده از مقـررات اشـتغال مناطـق شـده بودنـد امـا اعلام رسـمی
نظریـه شـورای نگهبـان هـم مانع از ابطـال این ماده توسـط دیوان
عدالـت اداری نشـد.
بـه همیـن دلیـل کارفرمایـان همچنـان مخیـر هسـتند،
کارگـری را کـه اخـراج او از سـوی اداره کار ،غیرموجـه تشـخیص
داده شـده ،بـه کار بازنگردانـد .کارگـران زیـادی قربانـی مقـررات
اشـتغال مناطـق آزاد و ویـژه شـدهاند ،تـا حـدی کـه زندگـی
شـخصی آنهـا پـس از اخـراج از هـم پاشـیده اسـت .با ایـن حال
دولـت و دسـتگاه قضایـی تاکنـون هیـچ اقدامـی بـرای حمایـت از
کارگـران متضـرر از ایـن قانـون کـه یـک مـاده از آن هم از سـوی
شـورای نگهبـان غیرشـرعی اعلام شـده ،انجـام ندادهانـد.

گزارش :پیام عابدی
اسـت ظرفیتهـای اسـتان را ارتقـا دهیم.
وی بـا اشـاره بـه تأثیر مثبـت افزایـش ظرفیت پزشـکی بر
تأمیـن پزشـک در مناطـق محـروم ،افـزود :مهـم آن اسـت
کـه زمینـه را بـرای پذیـرش بر اسـاس نیـاز اسـتان فراهم
کنیـم و علاوه بـر اینکـه بومی گزینی داشـته باشـیم ،باید
زمینـه را بـرای اسـتفاده از نیروهـای اسـتانهای دیگـر نیز
فراهـم کنیم.
نماینـده زاهـدان بـا اشـاره بـه وجـود سـه دانشـگاه
علومپزشـکی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان عنـوان
کـرد :بـه رغـم وجـود ایـن دانشـگاهها کمبودهـای فراوانی
در ایـن حـوزه مشـاهده میشـود کـه وزارت بهداشـت باید
بـا نگاهـی ملی بـه دنبـال برطرف کـردن این نیازها باشـد.

درحـال حاضـر تنهـا  ۲۳درصد مراکز درمانـی در بخشهای
آموزشـی نظـام سلامت دخیل هسـتند.
ارتقا سطح علمی و آموزشی با افزایش ظرفیت
افزایـش ظرفیـت پزشـکی در مقطع دسـتیاری (تخصص) و
وجـود دانشـجویان ایـن دوره در کنار دانشـجویان پزشـکی
عمومـی ،باعـث بـهروز بودن علـم و دانش دریافتی میشـود
و فهـم بهتـر ،دقیقتـر و سـریعتر دانشـجویان بـه واسـطه
مباحثـه باهـم در فضـای آموزشـی را در پی خواهد داشـت.
ایـن ارتقای کیفیت آموزش منحصر به دانشـجویان پزشـکی
عمومـی نیسـت و بـا افزایـش تعـداد دانشـجویان پزشـکی
تخصصی ،فشـار کاری روی دانشـجویان کاهـش مییابد که
منجـر بـه افزایش سـطح آموزش این دانشـجویان میشـود.
مافیای پزشکی سد راه اصالح نظام سالمت
بـا توجـه بـه نـکات گفتـه شـده ،میتـوان دریافت کـرد که
افزایـش ظرفیـت پذیـرش دانشـجویان پزشـکی در مقاطـع
مختلـف تأثیـرات مثبتـی بر نظام سلامت و معضـل کمبود
پزشـک و ارتقـای نظـام آمـوزش پزشـکی خواهـد داشـت.
امـا مافیـای انحصارطلـب پزشـکان ،ماننـد گذشـته مانـع از
افزایـش ظرفیـت پزشـکی در دانشـگاهها اسـت کـه بـه نظر
میرسـد راه حـل آن ورود شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی
بـه تعییـن ظرفیـت رشـتههای پزشـکی اسـت.

فرود آمد از اسپ سیندخت و رفت

به پیش سپهبد خرامید تفت

اخبار ویــژه

تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا
هیچ مشکلی ایجاد نمیکند

معـاون کل وزارت بهداشـت
گفـت :تعییـن فاصلـه چنـد
هفتـهای بیـن دو تزریـق بـه
ایـن علـت اسـت کـه ایمنی
فـرد زودتـر حاصـل شـود و
تاخیـر در تزریـق دوز دوم
واکسـن ،هیچ مشـکلی ایجاد
نمیکنـد .
ایـرج حریرچـی ،در حاشـیه
مراسـم تزریـق واکسـن فخـرا بـه
 ۵۰۰داوطلـب در فـاز دوم ،افزود:
فـاز نخسـت بـا موفقیـت کامـل و
بـدون هیـچ عارضـه قابـل توجهی
انجـام شـد.
وی ادامـه داد :اولیـن داوطلـب ،فرزنـد شـهید فخـری زاده بود و اکنون نیز همسـر شـهید
رضایـی داوطلب شـدند.
حریرچـی بـا بیـان اینکـه واکسـن داخلـی عامـل اصلـی برای رسـیدن بـه ایمنـی جمعی
اسـت ،تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه بدعهدیهای مکـرر کشـورهای غربـی ،الزم بـود که به
واکسـن داخلـی متکی باشـیم.
معـاون کل وزارت بهداشـت ادامـه داد :بـا وجـود پرداخـت پول واکسـن ،کشـورهای تولید
کننـده ،واکسـن هـای تولیـدی را به کشـور خـود محدود کـرده انـد و از عمل به قـرارداد
طفـره مـی روند.
وی تاکید کرد :تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن ،هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.
معـاون کل وزارت بهداشـت اظهـار داشـت :تعییـن فاصله چنـد هفتهای بیـن دو تزریق به
ایـن علـت اسـت کـه ایمنی فـرد زودتـر حاصل شـود ،امـا اگر مثـل کانـادا یا انگلیـس ،با
تاخیـر  ۹هفتـهای هـم تزریـق دوم انجام شـود ،ایمنـی کمتـر نخواهد بود.

رژیم غذایی گیاهی به کاهش
شدت بیماری کووید  ۱۹کمک می کند

تحقیقـات جدیـد نشـان مـی دهـد که رژیـم غذایـی گیاهـی ممکن اسـت به
کاهـش شـدت بیمـاری کوویـد  ۱۹کمـک کند.
بـه نقـل از هلـث دی ،طرفـداران رژیمهـای گیاهـی معتقدنـد کـه آنهـا میتواننـد خطـر
بیماریهـای مزمـن ماننـد بیماریهـای قلبـی را کاهـش دهنـد و به محیط زیسـت کمک
کنند .
محققـان مشـاهده کردنـد یک رژیـم غذایی گیاهـی با  ۷۳درصـد احتمال پاییـن ابتالء به
کوویـد  ۱۹متوسـط تـا شـدید همـراه بـود .اما رژیـم غذایـی گیاهی حـاوی ماهـی و فاقد
گوشـت ،بـا  ۵۹درصـد احتمـال پایین ابتلاء به ایـن بیماری مرتبـط بود.
بـر اسـاس ایـن مطالعه ،در مقایسـه با کسـانی کـه رژیم گیاهی داشـتند ،کسـانی که رژیم
کـم کربوهیـدرات و پروتئیـن داشـتند تقریبـاً چهـار برابـر با احتمـال ابتالء بـه کووید ۱۹
در حـد متوسـط تا شـدید روبـرو بودند.
دکتر «سـارا سـیدلمان» ،سرپرسـت تیم تحقیق از مرکز بهداشـت اسـتمفورد در کنتیکت
آمریـکا ،در ایـن بـاره میگویـد« :نتایـج مـا نشـان میدهـد کـه ممکـن اسـت یـک رژیـم
غذایـی سـالم غنـی از مـواد مغذی بـرای محافظت در برابر کووید  ۱۹شـدید مؤثر باشـد».
رژیمهـای گیاهـی حـاوی مقـدار بـاال سـبزیجات ،حبوبـات و آجیـل و مقـدار کـم مـرغ و
گوشـت قرمـز و فرآوری شـده هسـتند.
محققـان خاطرنشـان کردنـد کـه رژیمهـای گیاهـی غنـی از مـواد مغـذی بـه ویـژه
فیتوشـیمیایی هـا (پلـی فنل هـا ،کاروتنوئیدهـا) ،ویتامینهـا و مواد معدنی بـوده که برای
یـک سیسـتم ایمنی سـالم مهـم هسـتند .ماهی منبـع مهمـی از ویتامین  Dو اسـیدهای
چـرب امـگا  ۳اسـت کـه هـر دو خاصیـت ضدالتهابـی دارند.
محققـان در ایـن مطالعـه ،پاسـخ نظرسـنجی حـدود  ۲۹۰۰پزشـک و پرسـتار خـط مقدم
در مقابلـه بـا کوویـد  ۱۹را در کشـورهای ایـاالت متحده ،فرانسـه ،آلمـان ،ایتالیا ،اسـپانیا
و بریتانیـا بررسـی کردند.
سـواالت نظرسـنجی در مورد الگوی رژیم غذایی آنها در طول یک سـال گذشـته و شـدت
بیمـاری کووید  ۱۹شـأن بود.
بـه گفتـه محققـان ،یـک رژیم غذایـی با کیفیـت باال بـرای ایجـاد واکنش ایمنی مناسـب
مهـم اسـت ،کـه بـه نوبه خـود میتواند بر حساسـیت به عفونت و شـدت آن تأثیـر بگذارد.
بـا ایـن حال محققـان بر انجـام تحقیقات بیشـتر در ایـن زمینه تاکیـد دارند.

استاتین ها تاثیری در بهبود عوارض کووید  ۱۹ندارند

اسـتاتین هـا دارای تاثیـرات ضدالتهابی هسـتند و مصرف آنها بعد از بسـتری
شـدن در بیمارسـتان موجـب کاهش ریسـک لخته شـدن خون ،سـندرم حاد
تنفسـی یا مرگ نمی شـود.
بـه نقـل از اوری دی هلـث ،در اوایـل پاندمـی کوویـد  ،۱۹پزشـکان گـزارش دادند که به
نظـر میرسـد در بیمـاران مبتلا بـه نـوع شـدید بیمـاری کوویـد  ،۱۹خطر لخته شـدن
خـون بیشـتر اسـت .حـدس و گمانهایـی هـم وجـود داشـت کـه اسـتاتین هـا -نوعـی
داروی کاهـش دهنـده کلسـترول -میتواننـد بـه کاهـش ایـن مشـکل کمـک کنند.
از اینـرو محققـان بیمـاران کرونایـی بسـتری در بیمارسـتان را مـورد مطالعـه قـرار دادند
تـا دریابنـد چگونـه اسـتاتین ها میتواننـد بر دو عارضـه کوویـد  ۱۹تأثیر بگذارنـد :لخته
شـدن خون و سـندرم حاد تنفسـی.
ایـن آزمایـش شـامل تقریبـاً  ۶۰۰نفـر در ایـران بـود کـه بـه دلیـل کوویـد  ۱۹در ۱۱
بیمارسـتان در بخشهـای مراقبـت ویژه بسـتری شـده بودند .بـه نیمی از بیمـاران روزانه
 ۲۰میلـی گـرم (میلـی گرم) اسـتاتین موسـوم به آتورواسـتاتین داده شـد در حالی که به
نیمـی دیگـر دارونمـا داده شـد .در پایـان  ۳۰روز ،محققان مـواردی از لخته شـدن خون،
اسـتفاده از اکسیژناسـیون بـرای درمـان سـندرم حاد تنفسـی یـا مرگ و میر ناشـی از آن
را در طـی  ۳۰روز از شـروع آزمایـش ثبـت کردند.
هنگامـی که بیماران پس از بسـتری شـدن در بیمارسـتان شـروع به مصـرف دارو کردند،
دوز اولیـه توصیـه شـده یـک اسـتاتین ۲۰ -میلـی گـرم -تفاوتـی در عـوارض بیمـاران
ایجـاد نکرد.دکتـر «بهنـود بیکدلی» ،سرپرسـت تیم تحقیق از بیمارسـتان بریـگام و زنان
در بوسـتون ،در ایـن بـاره میگویـد« :اسـتاتین درمانـی در شـرایط حـاد بیمـاری ،بـرای
درمـان افـراد مبتلا بـه کوویـد  ۱۹مناسـب نیسـت ،امـا همچنـان بـرای درمـان بهبـود
چربـی خوب اسـت».
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

تشخیص اصلح
اینجانب دکتر علی چنگیزیان
بسیجی  ،مدرس دانشگاه و
کاندیدای انتخابات شورای اسالمی
شهر تهران  ،جناب حجت االسالم
و المسلمین آقای دکتر ابراهیم
رییسی را کاندیدای اصلح تشخیص
و بر حسب وظیفه و به نوبه خود از
ملت بزرگ ایران می خواهم در جهت
تغییر  ،تحول و ارتقاء کشور عزیزمان
ایشان را انتخاب نمایند.

