
آمار بي هويت ها در كش�ورمان رو ب�ه افزايش 
اس�ت. بي شناس�نامه هايي ك�ه حت�ي در 
سرشماري ها شمرده نمي شوند! آمار درستي از 
اين جمعيت پنهان كشورمان در دست نيست؛ 
از 300 - 400 ه�زار تا يك ميليون نفر و ش�ايد 
خيلي بيشتر از اين، آماري اس�ت كه مي توان 
درباره جمعيت بي شناسنامه اي كه در كشورمان 
زندگي مي كنن�د، ارائ�ه داد. جمعيتي كه حاال 
خيلي هايش�ان كم سن و سال نيس�تند، اما نه 
فقط در آمارها به ش�مار نمي آيند بلكه به دليل 
فقدان شناسنامه، نه مي توانند ازدواج كنند نه 
گواهينامه بگيرند و نه شغل داشته باشند. اين 
جمعيت پنهان غيرقانوني  هستند و قانون تابعيت 
براي آنها هنوز به سرانجام درستي نرسيده است. 

خرداد امسال بود كه محمدحسين مقيمي، استاندار 
سابق تهران از تولد ماهانه 100كودك بي هويت در 
بيمارستان هاي تهران خبر داد. وي با اشاره به اينكه 
كميته اي در استان تهران براي پيگيري و نظارت بر 
امور كودكاني كه بي هويت هستند، تشكيل شده 
در  اين باره توضيح داد: »تعدادي از كودكاني كه در 

كشور متولد مي شوند، به دليل معلوم نبودن پدر و 
مادر شناسنامه اي ندارند البته اقداماتي در اين رابطه 
آغاز شده و اين مشكل را حل كرده است.« به گفته 
مقيمي اگر كارت ملي مادر ن��وزاد در بيمارستان 
دريافت شده باشد، براس��اس هويت مادر مي توان 
شناسنامه صادر ك��رد، اما گاهي م��ادر هم كارت 
ملي ندارد و شناسنامه بدون ذكر ن��ام اوليا صادر 
مي شود. عالوه بر اين هيچ محدوديتي براي صدور 
شناسنامه براي اطفال ب��دون هويت معرفي شده 
توسط بهزيستي وجود ندارد، اما مشكل اصلي در 
جاي ديگر است؛  كودكان اتباع خارجي كه نمي توان 

براي آنها شناسنامه صادر كرد. 
 بيش از يك ميليون بي هويت 

محمدجواد فتح��ي، عضو كميس��يون قضايي و 
حقوقي مجلس هم درباره آمار بي هويت ها مي گويد: 
»به طور قطع در سراسر كشور به ويژه استان هاي 
مرزي با تولد كودكان بي هويت بيش��تري مواجه 
هس��تيم.« به گفته وي  بيش از ي��ك ميليون فرد 

بي هويت در كشور وجود دارد. 
از نگاه اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
مسئله تابعيت كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني 

با اتباع بيگانه توسط قانونگذار با مشكل مواجه بوده، 
بنابراين ادارات ثبت احوال به اين افراد شناسنامه 

نمي دهد و منجر به بي هويتي اين افراد مي شود. 
به اعتقاد وي با توجه به زمان طوالني اس��كان اين 
افراد در ايران بايد تجديدنظري در قوانين و مقررات 
كش��ور نس��بت به امر تابعيت صورت گيرد، البته 
لزومي به اعطاي تابعيت به اين افراد نيست بلكه بايد 
برگه هاي هويتي و اقامتي به آنها داده شود كه از اين 
طريق شناسايي و داراي هويت شوند و خود را ملزم 

به رعايت قوانين و مقررات كشور بدانند. 
فتحي با بيان اينكه براساس آمارها يك ميليون تا 
يك ميليون و 200 تا 300 فرد بي هويت در كشور 
وجود دارد، مي افزايد:»اين افراد هيچ گونه اس��ناد 
هويتي ندارند و حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي، زنان خارجي با مردان خارجي يا ارتباط 
نامش��روع اس��ت؛ البته وضعيت هويتي فرزندان 
حاصل از ارتباط نامش��روع را قانون تعيين تكليف 
كرده و بهزيستي مي تواند شناسنامه آنها را پيگيري 
كند، بنابراين خألقانوني چنداني در اين رابطه وجود 
ندارد و عمده مشكل در رابطه با فرزندان حاصل از 

اتباع خارجي و ايراني است.«

از نگاه اين نماينده مجلس شرايط منطقه اي اجازه 
ممانعت از حضور اتباع بيگانه در ايران را نمي دهد. 
كشورهاي افغانستان و عراق سال هاست با مشكالت 
امنيتي و جنگ درگير هستند و اين مسئله مهاجرت 
ناخواسته آنها به سمت كشورهاي همسايه از جمله 
ايران را رقم زده اس��ت، بنابراين درخصوص اتباع 
افاغنه و عراقي با بحران انس��اني مواجه هستيم و 
نمي توان نگاه فيزيكي خشك و جامدي نسبت به 

آنها داشته باشيم. 
 تهديد امنيتي جمعيتي

عبداهلل حاتميان ديگر عضو خانه ملت درباره آمار 
بي هويت ها در كش��ور نظر متفاوتي دارد. به گفته 
وي 300 تا 400 هزار فرزند بي شناسنامه در كشور 
وجود دارد كه اكنون حدوداً 25 ساله شده اند؛ اينها 
نه مي توانند ازدواج كنند، نه مي توانند گواهينامه 
بگيرند، نه حق اشتغال دارند، نه مشروعيت دارند 

و نه قانوني هستند. 
وي با بيان اينكه در ايران تابعيت را به خون يعني 
پدر مي دهيم و به خاك كه سمت مادر است تابعيت 
نمي دهيم ،  تصريح مي كند:»در تمام كش��ورهاي 
دنيا اين مسئله حل شده اس��ت و تابعيت را هم به 
خون و هم به خاك مي دهند؛ يعني تابعيت هم از 
مادر مي رس��د و هم از پدر. ولي ايران جز چهار الي 
پنج كشوري است كه تابعيت فقط از پدر مي رسد، 
بنابراين اين س��ؤال همچنان براي من باقي است 
كه با اين روش تكليف اي��ن 300 تا 400 هزار نفر 

بي هويت در كشور چيست؟«
اين نماينده مجلس با اشاره به استدالل منتقدان 
اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از پدران خارجي 
و مادران ايراني تصري��ح مي كند: اينكه مي گويند 
اعطاي تابعيت به اين افراد باعث افزايش مهاجران 
و تهديد امنيتي براي كشور مي شود، شايد درست 
باشد. اما آيا اگر اينها بي هويت زندگي كنند تهديد 
امنيتي براي كش��ور نيس��ت؟ يك��ي از اينها اگر 
تخلفي مرتكب  ش��ود، نه اثر انگشتش ثبت شده 
و نه مش��خصاتي از آن وجود دارد كه تحت پيگرد 
قرار بگيرد و نه هيچ مدرك و س��ندي. اينكه اين 
افراد بدون كارت هويت در اين كشور زندگي كنند 
مسلماً يك تهديد بالقوه اس��ت. وي اميدوار است 
طرح مجلس براي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان 
ايراني داراي همس��ر غيرايراني به سرانجام برسد؛ 
 افرادي كه شناس��نامه ندارند و وجودشان در هيچ 
جا ثبت نشده و جزو هيچ خاك و مليتي نيستند؛ 
جمعيت پنهاني كه در هيچ كجا شمرده نمي شوند و 
مي توانند آتش زير خاكستري باشند كه آسيب هاي 

اجتماعي را شعله ور كنند.
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يكميليونفرزندبامادرايرانيكهشمردهنميشوند!
كودكان بي شناسنامه تهديد بالقوه اجتماعي – امنيتي محسوب مي شوند

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 علي سيستاني توئيت زد: آنقدر نسبت به استان ما توي شبكه هاي 
مجازي تصور غلط ايجاد كردن كه اگ��ر همين االن بگم زاهدان، زابل، 
چابهار، ايرانشهر فرودگاه دارن و هر روز پرواز ازشون انجام ميشه، يا بگم 
زاهدان به شبكه ريلي متصل شده و راه آهن چابهار در دست ساخته و... 

يه عده ميان فحش ميدن ميگن دروغ ميگي مزدور !
-----------------------------------------------------

  عابدي با انتشار اين عكس توئيت زد: برنامه تلويزيوني فرمول 
يك شده متولي انتخاب چهره برتر س��ال، اون هم با حمايت سازمان 
فرهنگي و هنري شهرداري تهران. چه كسي به اين برنامه تلويزيوني 
صالحيت چنين انتخابي رو داده؟ قبل از انقالب مجله جوانان هر سال 
چهره برتر س��ال انتخاب مي كرد، بعد از 40 س��ال دوباره برگشتيم به 

همون شيوه!
-----------------------------------------------------
  رس�ول ش�كري نيا توئيت كرد: جهرمي وظيفه اصلي خودش 
در زيرساخت و ش��بكه ملي اطالعات رو زمين گذاش��ته و غيرقانوني 
وارد حوزه هاي محتوايي ش��ده!؟ ديروز فعاالن حوزه كودك و فعاالن 
شبكه هاي اجتماعي و امروز بازي سازان دخالت در حوزه فعاليت صدا و 

سيما و وزارت ارشاد... فردا... 
-----------------------------------------------------

   امير سياح توئيت كرد: قيمت برخي اقالم مصرفي از اول سال۹۷ 
دو برابر شده، ولي دريافتي حقوق بگيرها ثابت مانده، مردم نجيبانه فشار 
معيشتي شديد را تحمل مي كنند و صدايشان در نمي آيد، اما مسئوالن 
چرا به روي خودشان نمي آورند؟! جز اين  است كه آنقدر از بيت المال 

حقوق و مزايا برمي دارند كه فشاري احساس نمي كنند؟
-----------------------------------------------------
  حميد حاجي پور توئيت كرد: افزايش قيم��ت دالر، يورو، لير و 
در نهايت باالرفتن قيمت خودرو و كاالهاي ديگه چيزي جز فش��ار بر 
معشيت مردم نداره. واقعاً چطور ميشه كارگر با حقوق يك ميليوني با 

اين وضعيت سرپا بمونه. 
-----------------------------------------------------
   مجيد هيزمي توئيت كرد: با خيانت هاي مقامات استان مركزي 
و شهرستان ساوه، قرار است پسماند صنعتي چندين استان كشور در 
ساوه بازيافت شود، با توجه به آسيب هاي اين طرح براي زادگاه شهيد 
دكتر چمران، در صورت لغو نشدن اين طرح، دانشجويان پيرو خط امام 

اين حق را دارند كه آتش به اختيار عمل كنند. 
-----------------------------------------------------

  اميرعلي توئيت كرد: رئيس اتحاديه لوازم خانگي چشم در چشم 
مردم كرده و مي گويد: مردم اگر منتظر اتفاقي هس��تند كه قيمت ها 
پايين بياد، انتظارشان بيهوده است. قيمت ها سال بعد باال خواهد رفت 
و... باالخره كي قرار مجلس نماينده مردم باشد و از حق مردم در برابر 

دولت ناكارآمد و... دفاع كند؟
-----------------------------------------------------

  سيدمحمد حس�يني توئيت كرد: قاضي سراج: »دشت مغان با 
2۷ هزار هكتار به فردي واگذار ش��د كه در زمان واگذاري هزار و 350 
ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار بود!« حال كه قوه قضائيه سراغ 
دانه درشت ها رفته، الزم اس��ت به مفاس��د واگذاري ها رسيدگي و با 

رانتخواران برخورد جدي كند. 
-----------------------------------------------------

  سيدفريد موسوي توئيت كرد: پرداخت زيان سهامداران پديده 
شانديز از محل خزانه، دست كردن دولت در جيب مردم براي پرداخت 
خسارات ناشي از سوءاس��تفاده مديران پديده ش��انديز و سوءنظارت 
نهادهاي مسئول است. از چندرغاز ته مانده  جيب مردم، لفت و ليس هاي 

رانت خواران را تسويه نكنيد. 
-----------------------------------------------------

   رسول با انتش�ار اين عكس توئيت رد: عبدالرضا بروجي عزيز 
چقدر تحمل دوري ات براي مادرت سخت ش��د و آه و فغان نتوانست 
دلش را تسكين دهد. به فاصله دو روز هم درد با حضرت ام البنين)س( 
به سويت پركش��يد... اما امان از دل زينب)س( آن لحظه اي كه داغدار 
فرزندانش بود براي اينكه اباعبداهلل خجالت نكشد، از خيمه بيرون نيامد 

و اشكي نريخت. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

 معاون بهداشت وزير بهداش��ت گفت: بيش از ۹3درصد خانم ها در 
سطح كشور بيمه هستند و اين رقم در آقايان به ۹1درصد مي رسد. 

 معاون امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي گفت: عيدي مددجويان 
بهزيستي كه شامل معلوالن و زنان سرپرست خانوار مي شود تا پايان 

اسفندماه پرداخت خواهد شد. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر هيچ روستايي 
با جمعيت هزار نفر در كش��ور وجود ندارند كه خانه بهداشت نداشته 

باشد. 
 معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: براساس آمار 

موجود هواي پاك در تهران از ركورد هشت ساله عبور كرد. 
 يك نماينده مجلس گفت: 300تا 400هزار فرزند بي شناسنامه در 
كشور وجود دارد كه اكنون حدوداً 25ساله شده اند؛ اينها نه مي توانند 
ازدواج كنند، نه مي توانند گواهينامه بگيرند، نه حق اشتغال دارند، نه 

مشروعيت دارند و نه قانوني هستند. 
 قرار است دولت اليحه توسعه حمل  ونقل عمومي را اصالح كند و يكي 
از موارد اين تغيير احتمالي، مربوط به تاكس��ي هاي آنالين و دريافت 
مجوز آنها از س��وي شهرداري   اس��ت؛ اقدامي كه شركت هاي فعال در 

زمينه حمل ونقل هوشمند آن را باعث تعطيلي خود مي دانند. 
 مديركل انتقال خون اس��تان تهران با اشاره به كاهش 200 تا 300 
 O، واحدي اهداي خون روزان��ه در پايتخت گف��ت: گروه هاي خوني
A و همه گروه ه��اي منفي جهت تأمين خوني ب��ه مراكز اهداي خون 

مراجعه كنند. 

زنانهشدنآسيبهاياجتماعي
سرازآماردرآورد

آموزش و حضور اجتماعي زنان يكي از مؤلفه هاي توسعه در دهه هاي 
اخير بوده است. به طوري كه كشورها مجبور هستند به مجامع جهاني 
در اين رابطه گزارش بدهند، اما رعايت نكردن الزامات اين حضور باعث 
شده است اجتماعي شدن بانوان سرزمين مان به چاقويي بدل شود كه 

دسته خود را مي برد و كاركردهاي ضدفرهنگ بيابد. 
گزارش هاي آماري گوياي برخي انحراف از اهداف ورود بانوان به جامعه 
است. تازه ترين آمار از زناني در ايران است كه تنها زندگي مي كنند. بر 
اين اساس شمار اين زنان تقريباً دو برابر مرداني است كه تنها زندگي 
مي كنند.  عالوه بر اين سهم خانوار تك نفره داراي سرپرست زن از كل 
خانوار تك نفره 66درصد و سهم خانوار تك نفره داراي سرپرست مرد 

از كل خانوار تك نفره 34درصد است. 
همزمان با انتشار خبر س��يرصعودي رفتار »سيگار« كشيدن دختران 
نوجوان نس��بت به پس��ران گواه ديگري ب��ر اين طغيان زنانه بر س��ر 

هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي است. 
مديركل مشاوره و مددكاري اجتماعي ناجا با بيان اينكه علوم انساني به 
ويژه روانشناسي كه از علوم روز محسوب مي شود، نسبت به تكنولوژي 
و علوم پايه عقب مانده تر است، گفت: روان شناسان در حوزه فرهنگ، 
اجتماع، سياس��ت، اقتصاد و امنيت امروز جايگاه دارند و بايد مباحثي 
مطرح كنند كه چند بعدي باشد چراكه اگر روي يك بعد فعاليت كنيم 

قطعاً به نتيجه نخواهيم رسيد. 
عليرض��ا حميدي فر در پنجمي��ن كنگره مل��ي روانشناس��ي با بيان 
اينكه دنياي امروز دنياي شيش��ه اي اس��ت، گفت: جرم و آسيب ها در 
حوزه فضاي مجازي نس��بت به فضاي واقعي بيش��تر است چراكه در 
دس��ترس تر هس��تند.  وي با بيان اينكه امروز دختران نوجوان س��ير 
صعودي رفتار سيگاركشيدن را از همساالن پسر ربوده اند، تأكيد كرد: 
امروز انواع و اقس��ام موادمخدري بين نوجوانان و حتي بزرگ تر دست 
به دست مي شود كه بس��ياري از آنها حتي نام آن را نمي دانند و آن را 
مصرف مي كنند؛ حوزه روانش��ناس اجتماعي و متخصصين مي توانند 

راهبردهايي به مدارس و جوامع آموزشي ارائه كنند؟ 
وي گف��ت: امروز كلم��ات و گفتاري مي��ان نوجوانان مرس��وم شده و 
گاهي بزرگ تر ه��ا از آن استفاده مي كنند. در اي��ن راستا روانشناسان 
چه راهب��ردي دارند؟ اين مس��ائل فرهنگي، اجتماع��ي و جامعه ما را 
مس��ئله آفرين مي كنند بنابراين بايد حوزه كاربردي را در جامعه نشر 
دهيم. بايد روانشناسان و جامعه شناسان به سبك و سويي حركت كنند 

تا جامعه را از آسيب هاي نوپديد حفظ كنند. 
مديركل مشاوره و مددكاري اجتماعي ناجا ادامه داد: روان شناسان در 
حوزه فرهنگ، اجتماع، سياست، اقتصاد و امنيت امروز جايگاه دارند و 
بايد مباحثي مطرح كنند كه چند بعدي باشد چراكه اگر به روي يك 

بعد فعاليت كنيم، قطعاً به نتيجه نخواهيم رسيد. 
به گفته حميدي فر، علوم انس��اني به ويژه روانشناسي كه از علوم روز 
محسوب مي شود، نسبت به تكنولوژي و علوم پايه عقب مانده تر است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

آگهی تملک زمین 
ط�رح  مراس�م 

عليرضا سزاوار
محروميت زدايي   گزارش 2

و اهداي جهيزيه 
به زوجين جنوب تهران با همت سپاه استان 
تهران )سپاه محمد رسول اهلل( و ناحيه مالك 
ش�د.  برگ�زار  روزگذش�ته  اش�تر 
ناحيه بس��يج مالك اش��تر پيش از اي��ن هم در 
مناسبت هاي مختلف امسال برنامه هاي اجتماعي 
و محروميت زدايي، قرآن��ي، فرهنگي، عمراني، 
ورزشي، فضاي مجازي و علمي بسياري را برگزار 

كرده و در اين زمينه پيشرو بوده است. 
فرمانده بس��يج ناحيه مالك اش��تر درباره اهدا 
جهيزيه به منظ��ور محروميت زدايي در جنوب 
تهران به »جوان« گفت: اين مراسم به مناسبت 
ميالد دخت نبي اكرم )ص(و جشن بزرگ فاطمي 
برگزار شد كه آغازگر اهداي 500جهيزيه و هزار 
س��بد كاال به افراد كمتر برخوردار جنوب تهران 
است؛ ضمن اينكه اقالم تهيه شده تماماً ايراني و 

ساخت داخل است. 
س��رهنگ جمال مغروري در ادام��ه گفت: اين 
برنامه به همت سپاه ناحيه مالك اشتر با همكاري 
سپاه محمد رس��ول اهلل تهران در جنوب تهران 
برگ��زار ش��د. محوره��اي مختلف اي��ن برنامه 
عبارتند از: ازدواج فاطمي كه به صورت نمادين 
برگزار خواهد ش��د و از 40 نخبه بسيجي تهران 
تجليل مي ش��ود.  مغروري با تأكيد ب��ر ادامه دار 
بودن اقدامات محروميت زدايي گفت: در جهت 
محروميت زدايي جنوب شهر تهران ۷00صندوق 
قرض الحسنه اشتغالزا كه در پايگاه هاي مختلف 
فعاليت مي كنند، رونمايي خواهد شد و ۹0 گروه 
جهادي هم اقدامات خود را براي ساخت و كمك 
به مناطق محروم به كار خواهند گرفت.  بسيج در 

هر برهه اي از انقالب وارد عرصه محروميت زدايي و 
سازندگي شده و به خوبي وظيفه خود را انجام داده 
است.  يكي از طرح هاي مهم بسيج در اين راستا، 
اهداي جهيزيه به زوج هاي جوان بي بضاعت است 
كه نقش مؤثري در محروميت زدايي داشته است. 
به تازگي نيز فرمانده سپاه تهران بزرگ خبر داده 
بود كه در راستاي طرح محرو يت زدايي و كمك به 
محرومان تهران و ساير استان ها از سال ۹5تاكنون 
حدود 4 هزار و 250 جهيزيه كامل تهيه شده و در 
اختيار نيازمندان قرار گرفته است.  به گفته سردار 
محمدرضا يزدي، در همين راس��تا سپاه تهران 
بزرگ به منظور تعمير و مرمت مسكن حدود 36 
هزار و 510 خانواده محروم و تهيه 3۷هزار سبد 
كاال ويژه نيازمندان شهر تهران وارد عمل شده و 
همچنين حدود ۷2هزار نفر از خدمات بهداشتي، 
درماني و حتي عمل جراحي بهره مند ش��ده اند 
كه اين خدمات از فروردين سال ۹5 آغاز شده و 
تاكنون ادامه دارد.  در آذرماه هم 150عدد از اين 
جهيزيه ها به مناسبت هفته بسيج طي مراسمي 
در ناحيه مقاومت بسيج ابوذر در اختيار محرومان 
شهر تهران قرار گرفت و تعداد 260 عدد جهيزيه 

ديگر به ساير محالت تهران ارسال شد. 
فرمانده سپاه تهران بزرگ درمورد نحوه تأمين اين 
اقالم هم گفت: هزينه تهيه اين جهيزيه ها عمدتاً 
توسط خود مردم تأمين شده و بخشي از آن نيز 
به واس��طه خيريه دوكوهه كه توسط رزمندگان 
و پاس��داران تهران بزرگ داير شده است، تأمين 

مي شود. 
در حال حاضر 300 گروه جه��ادي در تهران در 
حال فعاليت هستند كه اين گروه ها به 25 استان 
غير از تهران اعزام ش��ده اند و به 1۹ هزار خانواده 

محروم در روستاها خدمت رساني كرده اند. 

سپاه تهران بزرگ 500جهيزيه و هزار سبد كاال
 به محرومان تهران اهدا كرد

خانوادهبيسرپناهجانبازاعصابوروان
خانم كالته از پاكدشت: همس��ر اينجانب ايثارگر، جانباز شيميايي 
و همچنين جانباز اعصاب و روان اس��ت، اما به دليل فقر مالي از اجاره 
يك خانه هم بازمانده اي��م و در يك مغازه 12مت��ري يك خير روزگار 
مي گذرانيم. وضعيت زندگي مان به قدري وخيم است كه با وجود داشتن 
نامه بستري همسرم و به دليل مشكالت زياد حتي امكان بستري كردن 
وي را هم نداريم. بنياد جانبازان و ايثارگران مدت هاس��ت كه ما را به 
اداره ايثارگري نزاجاي ارتش ارجاع مي دهد؛ اما با هر بار مراجعه به اين 
اداره در لويزان تنها پاسخي كه مي شنويم، صبر كردن است. در آخرين 
مراجعه به اداره ايثارگري نزاجا به ما گفتند كه حدود 2هزار نفر جلوتر از 
ما در نوبت قرار دارند. تنها ايثارگراني كه بيماري صعب العالج دارند، در 
نوبت هاي جلوتر رسيدگي مي شوند و حتي جانبازان شيميايي و اعصاب 
و روان هم بايد در نوبت بمانند. بنياد جانبازان پيش��نهاد پرداخت وام 
را هم داده، اما وقتي امكان وام گرفتن را نداريم و در حداقل ترين هاي 
زندگي وامانده ايم، وام چه دردي را دوا مي كند؟ به عنوان همس��ر يك 
جانباز و مادر چهار فرزند از مسئوالن مربوطه درخواست رسيدگي به 

وضعيت وخيم خانواده ام را دارم. 

طرحترافيكدرپنجشنبههاياسفنداجراميشود
اع�الم  اطالعي�ه اي  در  ته�ران  ش�هر  ترافي�ك  و  حمل و نق�ل  س�ازمان 
مي ش�ود. اج�را  اس�فند  پنج ش�نبه هاي  در  ترافي�ك  ط�رح  ك�ه  ك�رد 

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در اطالعيه اي اعالم كرد: به اطالع شهروندان تهران مي رساند، 
بنا به تصميم شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران و با توجه به افزايش ترافيك معابر مركزي شهر 
در هفته هاي پاياني سال، در روزهاي پنج ش��نبه اسفند 13۹۷ طرح ترافيك و همچنين طرح زوج يا 
فرد از ساعت 6:30 تا ساعت 13برقرار است. شهرونداني كه قصد دارند در روزهاي پنج شنبه در ساعات 
مذكور با خودروي شخصي وارد محدوده طرح ترافيك ش��وند يا با پالك زوج قصد تردد در محدوده 
زوج يا فرد را دارند، الزم است با شارژ حساب شهروندي و رزرو روز، تردد خود را مجاز كنند تا مشمول 
پرداخت جريمه نشوند.  در سامانه »تهران من« به نشاني اينترنتي my. tehran. ir  امكان خريد طرح 
ترافيك براي روزهاي پنج شنبه ايجاد شده است و شهروندان صرفاً با وارد شدن به اين سايت و افزايش 

اعتبار خود، مي توانند به طور مجاز وارد محدوده طرح ترافيك شوند.

توليدجديدتريندارويضدلختهدركشور
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از توليد جديدترين داروي ضدلخته جهت درمان 
بيماران دچار سكته مغزي خبر داد و گفت: ۸۵درصد سكته هاي مغزي ناشي از گرفتگي عروق است. 
فرهاد عصارزادگان، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در حاشيه برگزاري يازدهمين كنگره 
ساالنه سكته مغزي ايران  اظهار داشت: 85درصد از سكته هاي مغزي در افراد به دليل گرفتگي عروق 
و 15درصد به دليل پارگي عروق اس��ت.  وي افزود: در زمينه سكته هاي ناشي از گرفتگي عروق علل 
مختلفي مي تواند دخيل باشد كه مشكالت قلبي و انتقال لخته از قلب به سمت عروق مغز يكي از اين 
عوامل است.   عصارزادگان گفت:  داروهاي جديد ضدلخته براي كساني كه مشكالت قلبي و نامنظمي 
قلبي دارند جايگزين مناسبي براي داروي وارفارين است چراكه وارفارين همچون شمشير دولبه بوده 

و شانس خونريزي مغزي در آن زياد است و بيمار نياز به آزمايشات مكرر دارد. 
وي خاطرنشان كرد: داروهاي جديد ضدلخته در حال حاضر از دو نوع خارجي و يك نوع ايراني در بازار 

وجود دارد كه جديدترين دارو در اين زمينه به زودي در كشور عرضه مي شود. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره ۸۸49۸440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

  گزیده

ايرنا


