
ه�ر وق�ت چالش ه�اي داروي�ي جدي ت�ر 
مي شود و فهرس�ت كمبودهاي داروخانه ها و 
بيمارستان ها طويل تر، بازار سياه دارو فربه تر 
شده تا حكايت خيابان ناصرخسرو و پيچيدن 
همه نس�خه هايي ك�ه در هي�چ داروخانه اي 
امكان پيدا كردنش نيس�ت با سپري ش�دن 
چند دهه از شكل گيري اين بازار سياه دارويي 
همچنان پابرجا بماند. حاال هم مديركل دارويي 
س�ازمان غ�ذا و دارو، ضمن پذي�رش وجود 
بازار سياه دارو در كشور مي گويد:»ما وظيفه 
نداريم بازار غيررس�مي دارو را رصد كنيم.«
ناصرخس��رو را ديگر همه مردم مي شناس��ند، 
حتي آنهايي كه مجبور نبودن��د براي پيچيدن 
نسخه هايش��ان تمام داروخانه هاي ش��هر را زير 
پا بگذارند و دس��ت آخر به اين گوش��ه شهر راه 
كج كنند و حتي آنهايي ك��ه نمي دانند »حكيم 
ناصرخسرو« ش��اعر و نويس��نده قرن 5 هجري 
كيس��ت! آنها هم خ��وب مي دانند ب��راي تهيه 
داروهاي ناي��اب مي توانند روي اين بازار س��ياه 

دارويي حس��اب كنند و اتفاقاً هر وقت تنگناي 
بازارهاي رس��مي دارويي جدي تر مي شود، بازار 
س��ياه دارو در ناصرخس��رو و ناصرخسروهايي 
كه اين روزه��ا در كانال هاي تلگرامي و صفحات 
اينس��تاگرامي فعالن��د، فربه ت��ر مي ش��ود. اما 
اصلي ترين پرسش��ي كه طي چند دهه فعاليت 
ب��ازار س��ياه داروي��ي و ناصر خس��رو همچنان 
بي جواب باقيمانده اين اس��ت، داروهاي موجود 
در بازار ناصرخسرو از كجا به اين بازار سياه نشت 

كرده اند؟
سؤالي كه با افش��اگري هاي اخير وزير بهداشت 
درباره شبكه فساد گسترده در سازمان غذا و دارو 

پاسخ به آن چندان هم سخت نيست. 
 جعل مهر پزش�كان براي خروج دارو از 

سامانه رسمي توزيع
شايد شما هم با منشي هايي مواجه شده باشيد كه 
هنگام گرفتن دفترچه با تردستي خاصي يكي دو 
برگه اضافي از دفترچه بيمه را مي كنند يا هنگام 
مراجعه به داروخانه وقتي يكي دو قلم از نسخه 

مذكور را نمي خواهيد، متصدي داروخانه آن را از 
فهرست داروهايتان حذف نمي كند. جالب تر از 
همه اينكه گاهي وقت ها حتي برگ هاي دفترچه 
بيمه خريد و فروش مي ش��ود. هدف نهايي همه 
اين اقدامات يك چيز است، خروج دارو به قيمت 
دولتي از ش��بكه رس��مي! با وج��ود اين محمد 
جهانگيري، معاون فني و نظارت س��ازمان نظام 
پزش��كي درباره داروهاي گران قيمت و كميابي 
كه در نسخه برخي پزشكان نوشته مي شود، نظر 
ديگري دارد و مي گويد:»تقريباً در هر روز س��ه 
الي چهار نامه را ارجاع مي دهم كه پزشكان به ما 
اطالع رساني كرده اند كه از مهرشان سوء استفاده 
شده است و ما اين موضوع را هم از نظر قضايي و 

هم در حوزه وزارتي پيگيري مي كنيم.«
به گفته وي، س��اخت ي��ك مهر كار دش��واري 
نيس��ت و كس��اني كه بخواهند سوء اس��تفاده 
كنند، قطعاً از مهر پزش��كان هم سوء اس��تفاده 
مي كنند. جهانگيري نسخه كردن برخي داروهاي 
گران قيمت و وارداتي را از مصاديق سوء استفاده 

از مهر پزشكان مي داند و تأكيد مي كند:» جهت 
جلوگيري از اين موضوع، تا پايان امس��ال همه 
پزشكان به امضاي الكترونيك دسترسي خواهند 

داشت.«
معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي درباره 
اقدامات انجام شده جهت جلوگيري از جعل مهر 
پزشكان مي افزايد: »ما براي جلوگيري از جعل 
مهر پزش��كان اقدام به ايجاد امضاي الكترونيك 
براي همه پزش��كان كرده ايم كه اين موضوع در 
حال انجام اس��ت و تا پايان س��ال تمام پزشكان 
به امضاي الكترونيك دسترسي خواهند داشت 
و مي توانند نس��خه الكترونيك تجوي��ز و امضا 

كنند.«
 نسخه نويس�ي، نس�خه پيچي و امضاي 

الكترونيك راهكار جمع شدن بازار سياه 
غالمحسين مهرعليان، مديركل دارويي سازمان 
غ��ذا و دارو در عين حالي كه بازار س��ياه و ناصر 
خس��رو را مي پذيرد، معتقد اس��ت: ب��ازار ناصر 
خسرو، آنقدر كوچك است كه نمي توان اين مكان 

را عامل بروز بازار سياه دارو در كشور دانست. 
وي رصد بازار دوم دارويي كه همان بازار س��ياه 
دارو اس��ت را وظيفه وزارت بهداش��ت نمي داند 
و مي افزايد: »ش��ركت هاي رس��مي واردكننده 
دارو نمي توانند در بازار ناصر خس��رو ورود كنند 
و حداقل تاكنون، گزارش��ي از مراجع امنيتي و 

نظارتي در اين ارتباط نداشته ايم.«
به گفت��ه مهرعليان بايد دنبال ريش��ه هاي بازار 
سياه دارو باش��يم. وي با تأكيد بر اينكه سياست 
م��ا حماي��ت از تولي��د داخ��ل اس��ت، تصريح 
مي كند:»وجود نسخه نويس��ي، نس��خه پيچي و 
امض��اي الكترونيك، باعث خواهد ش��د كه بازار 

غيررسمي دارو در كشور از بين برود.«
كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت هم در اين باره تأكيد 
مي كند: »وزارت بهداشت خارج از »داروخانه« 
هيچ اختي��ار و ابزاري براي نظ��ارت و برخورد با 
تخلفات دارويي ن��دارد و قانون ه��م اجازه اين 

مداخله را به وزارت بهداشت نداده است.«
وي در عين حال افزايش حساسيت و توجه مجدد 
رسانه به موضوع بازار سياه ناصرخسرو را به فال 
نيك مي گيرد و مي گويد:»اميدواريم با اين توجه 
دوباره و به دنبال آن ورود دس��تگاه هاي مسئول 
انتظامي، امنيتي و قضاي��ي و اخذ اطالعات ادعا 
ش��ده، بقاياي اين بازار س��ياه ۳۰ - ۴۰ ساله از 

سيماي پايتخت رخت بر بندد.«
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گرايشات و تفكرات دست چندمي در مسائل زنان ايراني باعث شده است كه جايگاه خانواده تضعيف شود

خانواده ايراني در معرض سياست هاي زهرآگين

شركت مشموالن سربازي بدون وثيقه در راهپيمايي اربعين

هيچ کس به فکر بازار سياه دارو نيست
مديركل دارويي سازمان غذا و دارو: وظيفه نداريم بازار غيررسمي دارو را رصد كنيم

با وج�ود اهميت 

زهره حسني سعدي*
زي�اد   گزارش  2 بس�يار 

در  خان�واده 
سال هاي اخير س�اختار اين نهاد در ايران به 
ضعف گراييده اس�ت. آمار ازدواج ها هر ساله 
كاهش پيدا مي كند و طالق ها بيشتر مي شوند. 
ميزان ازدواج ها در س�ال 1390، 874 هزار و 
78 بود و در س�ال 1397 به 549 هزار و 861 
هزار ازدواج رسيده اس�ت. اين روند كاهشي 
توأم با افزاي�ش طالق براي جامع�ه ايران كه 
خانواده در آن جايگاه وااليي دارد، مورد تأمل 
اس�ت. يك�ي از دالي�ل و عواملي ك�ه باعث 
ضعيف شدن نهاد خانواده در ايران شده است، 
عدم توجه سياستگذاران و تصميم گيران به 
مس�ائل اصل�ي زن�ان و خان�واده اس�ت. 
 پرداخت��ن ب��ه موضوع��ات دس��ت چن��دم در 
حوزه زنان، باعث ش��ده اس��ت كه مسائل مهم 
و اساسي تر به حاش��يه رانده ش��ود. براي مثال 
ورود زنان به ورزش��گاه براي تماشاي مسابقات 
مردان و موتورس��واري زنان دغدغه چند درصد 
از زنان اس��ت و بانوان ايراني جزو اولويت چندم 
آنهاس��ت؟ در حالي كه س��رانه ورزش��ي بانوان 
در كش��ور وضع مناس��بي ندارد، اين گرايشات 
فمينيس��تي و وارداتي ب��دون مالحظه و توجه، 
مبناي تصميم گيري قرار گرفته و مجال پرداختن 

به موضوعات مهم تر را سلب كرده اند. 
 اين در حالي است كه كشورهاي غربي در اجراي 
سياس��ت هاي ضد خانواده شكس��ت خورده اند 
و به بن بست رس��يده اند. به طوري كه براساس 
نتايج نظرسنجي مؤسسه IFOP در پنج كشور 
آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا و اسپانيا ۳7درصد 

از زنان آشكارا خيانت مي كنند، اما اين كشورها 
در س��ال هاي اخير، سياس��ت هاي خود را مورد 
بازنگري قرار داده اند و به سمت حمايت از خانواده 

و زنان برآمدند. 
 بازگشت دوباره غرب به آغوش خانواده

آلمان، يكي از اين كشورهاس��ت ك��ه عالوه بر 
بحران اجتماعي و فرهنگ��ي با بحران جمعيتي 
نيز رو به روست. دولت اين كشور كمك هزينه اي 
از ۳۰۰ تا هزار و 8۰۰ يورو در ماه را به پدر يا مادر 
فرزند تازه ب��ه دنيا آمده مي دهد ك��ه اين مبلغ 
حداكثر تا 1۴ماه پرداخت مي ش��ود. يكي از اين 
والدين نيز براي حداقل دو م��اه مي تواند از اين 
تسهيالت اس��تفاده كند. سياست هاي حمايتي 
اختصاصي مادران شرايط مساعدي را براي اين 

افراد فراهم مي كند تا در صورت فعاليت اقتصادي 
نيز بتوانند به نقش مراقبتي خود در خانه و تربيت 

فرزندان بپردازند. 
كشورهاي حوزه اسكانديناوي نيز مثال ديگري 
در اي��ن خصوص مي باش��ند. كش��ور س��وئد به 
سياست هاي قوي حمايتي از خانواده، شناخته 
مي شود. اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي 
اروپايي ن��رخ زاد و ولد باالي��ي دارد كه علت آن 
نيز به دليل همين سياست هاي حمايتي است. 
اولين كش��وري كه مرخصي زايمان براي پدران 
را اجرايي كرد، اين كش��ور بود و همواره حمايت 
از مرخصي زايمان، در حال بازبيني و ارتقاست. 
در دانمارك، كشور ديگر حوزه اسكانديناوي نيز 
خدمات اجتماعي و حمايت از خانواده براي همه 

شهروندان فراهم است تا خدمات با كيفيت بااليي 
را به شهروندان ارائه كند. نروژ نيز خدمات رفاهي 
براي خانواده ها شامل خدمات درماني، پرداخت 
به بيماران و ناتوانان، پرداخت مس��تمري و بيمه 

بازماندگان ارائه مي دهد. 
  احياي سياست هاي حمايت از خانواده 

براي جلوگيري از بحران ه��اي اجتماعي در ايران 
نيز سياست هاي خانواده و حمايت از بانوان، بايد 
در جهت درست بازتوليد شوند. سياست هاي كلي 
خانواده كه در س��ال 1۳95 از سوي رهبر معظم 
انقالب ابالغ شده اس��ت، برنامه  حمايتي جامعي 
درخصوص حمايت از خانواده است. سياست هاي 
پيشنهادشده ابعاد مختلف حمايت از خانواده را در 
برگرفته است. تأكيد بر ازدواج هاي آسان، حمايت 
م��ادي از خانواده ب��ه خصوص در قبال مس��كن، 
ساماندهي نظام مشاوره اي براي خانواده ها و تشويق 
خانواده ها در مشاركت اجتماعي و سياسي مواردي 
اس��ت كه در بندهاي اين سياس��ت آمده اس��ت. 
حمايت از مادران شاغل براي اينكه بتوانند هم به 
نقش مادري خود بپردازند و هم در عرصه اجتماعي 
بتوانند فعاليت كنند، يكي از دغدغه هاي مهم زنان 
ايراني است. در حالي كه قانون افزايش مرخصي 
زايمان بان��وان اجرايي نشده اس��ت. ايجاد محيط 
س��الم براي زنان و حمايت از آن��ان در چارچوب 
خانواده از نيازهاي اصلي اس��ت كه نسبت به آن 
بي توجهي ش��ده. بنابراين بايد سياست گذاران، 
سياس��ت هاي ضد خانواده و فمينيسمي را كنار 
بگذارند و سياست هاي حمايت از خانواده و زن را 

در صدر اولويت هاي خود قرار بدهند. 
*دبير كارگروه زنان و خانواده انجمن 
مستقل دانشگاه تهران

امسال مشموالن    ويژه
غيرغايب سربازي 
براي سفر اربعين وثيقه اي نخواهند گذاشت. 
بر اين اس�اس تمامي مش�موالن غيرغايب و 
حتي دارندگان برگ اع�زام مي توانند بدون 
پرداخت وثيقه از تاريخ هفت مهر تا 10 آبان از 
كش�ور خارج ش�ده و به ع�راق س�فر كنند. 
رئيس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد، 
به آن دسته از كنكوري هاي مش��مولي كه بايد 
در ماه هاي تير، مرداد و شهريور به سربازي اعزام 
شوند تا مهرماه براي انتخاب رشته فرصت داده 

شده است. 
سردار تقي مهري ادامه داد: البته در اين خصوص 
متقاضي��ان بايد حتماً گذرنامه معتبر داش��ته و 
قبل از سفر مشخصات خود را در سامانه وظيفه 

عمومي ناجا ثبت كنند. 
وي از فرج��ه س��ازمان وظيفه عموم��ي ناجا به 
متقاضيان كنكور خبر داد و گفت: به متقاضيان 
كنكور كه از پارس��ال معافيت تحصيلي داشتند 
و بايد تا تير، مرداد و ش��هريور به سربازي اعزام 
مي ش��دند تا مهرماه فرصت داده شد تا انتخاب 

رشته كنند. 

رئيس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا در پاسخ به 
ايس��نا در مورد اينكه آيا امكان حضور سربازان 
در راهپيمايي اربعين وج��ود دارد يا خير گفت: 
در مورد س��ربازان در حال خدم��ت مقرراتي از 
سوي ستادكل نيروهاي مسلح وضع شده و تعداد 
مشخصي از سربازان در هر يگان با نظر فرمانده 
و معاونت نيروي انساني مي تواند در بازه تعيين 

شده به كشور عراق سفر كنند. 
وي درباره مشموالن غايب نيز گفت: تعداد غايبان 
خيلي زياد نيست، اما مش��موالن غايب تعقيب 
و شناس��ايي مي ش��وند و عالوه بر آن يك سري 

محروميت هاي اجتماعي نيز برايشان وجود دارد 
كه بر اساس قانون اجرا خواهد شد. 

وي درباره  ط��رح جريمه ريالي س��ربازي نيز 
گفت: طرح جريمه ريالي س��ربازي امس��ال 
متوقف ش��ده و ديگر اجرا نخواهد شد، اما آن 
دسته از افرادي كه امس��ال درخواست خود 
را ثبت كرده بودند تنها تا پايان س��ال فرصت 
دارند كه بدهي خود را تسويه كنند. همچنين 
اگر اين افراد 5۰ درصد بدهي خود را پرداخت 
كرده باشند، مي توانند از تسهيالت براي خروج 

از كشور استفاده كنند. 

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. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا نوشت: پزشكان كارتخوان نصب نكنند درآمد آنها 
به عنوان جريمه مطالبه مي شود. ثبت نام پزشكان براي نصب كارتخوان 
تا 15شهريور است و پزش��كان موظف به نصب كارتخوان شده اند. اگر 
پزشكان در فرصت باقيمانده براي نصب كارتخوان ثبت نام نكنند، ۲درصد 

از درآمد آنها به  عنوان جريمه عدم تمكين قانون مطالبه مي شود. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس نوش�ت: ايراني ها كال افسرده 
هستن! مشخصه كه اين همه عزاداري روي روحيه شون تأثير ميذاره! 
اين همه امريكايي، استراليايي، كانادايي و بريتانيايي هم كه صدرنشين 
اس��تفاده از داروهاي ضدافس��ردگي هستن، همش��ون ماييم. منبع: 

CDC و OECD اطالعات سازمان
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري اين تصوير از توئيت وزير بهداشت را منتشر 
كرد و نوشت: 1۲ شهريور 98 وزير بهداشت: تقريباً تمام داروها و مواد 

اوليه دارويي وارداتي به نوعي با مشكل تحريم مواجه شده است. 
 15 ارديبهشت 98 وزير بهداشت: نقل و انتقال مالي براي همه امور با 

مشكالتي روبه رو است؛ دارو و تجهيزات پزشكي هم تحريم است. 
 ۲7 آبان 97 وزير بهداشت سابق: االن دارو آماده حمل است، اما هواپيما 
و كشتي حاضر نيست حمل كند؛ بنابراين از ادعا تا عمل فاصله است. 

 19 آبان 97  روحاني: براي واردات كاالهاي اساس��ي و دارو مش��كلي 
نداريم. 

-----------------------------------------------------
 ارما نوشت: دم غروب از نمايشگاه »عطر سيب« بوستان گفت وگو 
برمي گشتيم. وضعيت پارك دنج و تاريك كنار اتوبان به قدري فجيع، 
ترسناك و +18 بود كه زنگ زديم 11۰. بعد مأمور پشت خط ميخنده 
ميگه خانم اين چيزايي كه مي گيد مگه ممكنه وسط پارك باشه!آقاي 

نيروي انتظامي خواب؛ نمي خواي بيدار بشي؟!
-----------------------------------------------------

  علي قلهكي نوشت: تهران خالي از نمادهاي »سازماني نهادي« 
براي ايام محرم بوده و امس��ال تمام بار آذين بندي عزاداري اباعبداهلل 
روي دوش هيئات است. كار دستگاه سيدالشهدا زمين نمي ماند آقايان 

مسئول. اين ايام، صرفاً فرصتي براي شماست و نه حسين)ع(.
-----------------------------------------------------

 محمد صادق جهانبخش با انتشار اين عكس نوشت: اسمش 
آبيك يعني آبش يك يكه!حاال سال هاس��ت آب بدبو و بدمزه اي داره و 
مردم دبه به دست از چاه هاي روستايي آب مي گيرن. مسئوالن استان 

قزوين هم آب معدني مي خورن و ميگن آب آبيك مشكلي نداره. 
-----------------------------------------------------

 مطلق با انتش�ار اين عكس نوشت: دس��تكاري خطوط مرزي 
اصفهان و چهارمحال و بختياري، واگذاري مديريت سد زاينده رود به 
چهارمحال، دامنه مصيبت شرق اصفهان را به غرب اين استان خواهد 
كشاند و كوه خواري و رودخواري را تشديد خواهد كرد. زير اين خاكستر 

آتش بزرگي در انتظار زبانه كشيدن است. آقايان دست نگهداريد!
-----------------------------------------------------

 كانال محلي صداي كرخه اين عكس را منتشر كرد و نوشت: 
نماينده ولي فقيه اس��تان خوزس��تان و امام جمعه اهواز دست كارگر 
شركت هفت تپه را بوسيد. حجت االسالم سيد عبدالنبي موسوي فرد 
به ميان كارگران شركت هفت تپه رفته اند و به اقامه نماز بين كارگران 
پرداختند. ايشان پس از نماز به مشكالت كارگران گوش دادند. در اين 
بين آقاي محمد خنيفر چهارمين سخنران كارگران بود، وقتي گفت: 
من هم اكنون از مزرعه آمدم كه حاج آقا موسوي برخاستند و بر دستش 
بوس��ه زدند و گفتند، پيامبر بر دستان كارگر بوس��ه زده چرا ما نزنيم. 
چقدر اين صحنه ها دوست داشتني و يادآور آرمان هاي اصيل انقالب 
اسالمي است. چقدر دلمان تكرار اين صحنه توسط همه مسئوالن كشور 

و آن استان را مي خواهد. 

نامه وارده از يك انجمن صنفي به »جوان«
اصفهان را درست 

در کتب درسي معرفي کنيد !
 در كتاب جغرافي��اي ايران پايه دهم )دوره دوم متوس��طه( مربوط به 
تمامي رش��ته ها چاپ 1۳97، متأس��فانه اطالعات نادرستي در مورد 

استان اصفهان وجود دارد از جمله آنكه:
در صفحات گوناگون كتاب، استان اصفهان را فقط در قسمت بياباني و 
كويري نشان مي دهد از جمله در صفحه 6، ۳1 و ۴1 در حالي كه استان 
اصفهان با قرار گيري در طول جغرافيايي وس��يع و ب��ا ناهمواري هاي 
متفاوتي كه دارد از تنوع آب و هوايي گوناگوني برخوردار و در قسمت 

غرب و جنوب، كوهستاني است. 
 در قسمت مركزي آن دشت اصفهان كه از حاصلخيزترين جلگه هاي 
فالت مركزي است، قرار دارد و در قسمت شمال و شرق بياباني است كه 

بخشي از آن كويري است. 
بنابراين دانش آموزان نبايد فقط تصور يك اس��تان كويري از اصفهان 

داشته باشند. 
مورد نادرس��ت ديگر در زمينه زاين��ده رود و تاالب گاوخوني اس��ت. 
حوضه آبريز فالت مركزي ايران بزرگ ترين و پر جمعيت ترين حوضه 
آبريز كشور و زاينده رود بزرگ ترين رودخانه دائمي آن است. اين رود 
مهم ترين علت وجودي جلگه اصفهان از غرب به شرق استان است كه با 
شيب ماليمي به تاالب گاوخوني مي ريزد، ولي متأسفانه در صفحه ۴9 
در نقشه، نه زاينده رود به عنوان دائمي نشان داده شده و نه اصاًل نشانه اي 

از تاالب گاوخوني وجود دارد. 
همچنين در نقشه صفحه 5۰ در حوضه آبريز فالت مركزي، زاينده رود 
را فصلي نشان داده و تاالب گاوخوني آورده نشده است و در صفحه 61 
در نقشه رود هاي دائمي و موقت، استان اصفهان در نواحي فاقد رودخانه 
دائمي قرار گرفته است. در حالي كه سكونتگاه هاي بسيار تاريخي ديگر 
در كنار اين رود تا تاالب گاوخوني، نش��ان از دائمي بودن زاينده رود از 

سرچشمه تا پاياب آن )تاالب گاوخوني( دارد. 
 بنابراين از آموزش و پ��رورش كه وظيفه خطي��ر در انتقال اطالعات 
صحيح به مردم را دارد و در چنين شرايطي كه مسئله آب بسيار حساس 
و بحراتي شده است و هرگونه اطالعات ناصحيح در اين مورد مي تواند 
منجر به اختالفات ش��ديد به دليل تضاد منافع برپايه آب شود، انتظار 
داريم بسيار دقيق و صادقانه مسائل جغرافيايي را مطرح كند، زيرا تمام 
احساس��ي كه دانش آموزان نسبت به كش��ور پيدا مي كنند، در دوران 

كودكي و نوجواني است كه از آموزش و پرورش فرا مي گيرند. 
بنابراين از وزير محترم تقاضا دارم هرچه سريع تر دستور فرمايند اين 
نواقص برطرف شود و ش��ائبه دادن اطالعات ناصحيح و دامن زدن به 
معضالت آبي كش��وررا از دامن آموزش و پرورش دور نمايند، تا بتوان 
نسلي را تربيت كرد كه به طور واقع بينانه و آگاهانه محيط زيست و منافع 

ملي كشور خود را دوست بدارند. 

 رئيس كانون بازنشستگان آموزش و پرورش از تعيين تكليف بيمه 
تكميلي و پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشس��ته تا پايان اين ماه 

خبر داد. 
 رئيس بيمارستان معيري گفت: جامعه ما به طرف سالمندي پيش 
مي رود و بايد آن را جدي ت��ر بگيريم، حداقل يك جزوه كوچك درباره 

طب سالمندي به شهروندان ارائه شود. 
 معاون هماهنگي و امور مناطق ش��هرداري تهران گفت: بررسي ها 
نشان مي دهد كه درخواست هاي مردم در حوزه خدمات شهري نسبت 

به سال گذشته بيشتر شده است. 
 مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از افزايش نرخ حاشيه نشيني 
در پايتخ��ت و انتقال ناگزير برخي از گروه ه��اي اجتماعي و اقتصادي 

شاغل در تهران به سكونتگاه هاي پيرامون شهر خبر داد. 
 فوق تخصص جراحي ترميمي و زيبايي گفت: به طور كلى اگر عمل 
ساكشن با رعايت موازين صحيح و توسط افراد متخصص انجام شود، 

جزو اعمال جراحى كم خطر شناخته شده است. 
 مديريت امور معاينه فني خودروهاي كش��ور گفت: در صورت عدم 
اجراي مصوبه دولت توسط س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
درباره معاينه فني خودروهاي سنگين تا پايان شهريور، از ارتباط مراكز 

معاينه فني با سامانه سيمفا جلوگيري مي شود. 

مادر دانشمند ايراني گروگان امريکا
دق کرد

مادر دانشمند ايراني كه پس از شنيدن خبر زنداني شدن فرزندش در 
امريكا به كما رفته بود، پس از گذراندن هفت ماه در شرايط كما جان به 

جان آفرين تسليم كرد. 
مسعود س��ليماني، محقق و استاد دانش��گاه تربيت مدرس مهر سال 
گذشته به داليل نامعلومي در فرودگاه شيكاگوي امريكا بازداشت شد. 
پليس فدرال امريكا )FBI( هم اعالم كرد كه هيچ »هدف خالفي« درباره 

اين استاد ايراني پيدا نكرده، اما وي همچنان در بازداشت است. 
با وجود اينكه پيگيري هاي نهادهاي ذي ربط كشور درباره وضعيت اين 
استاد دانشگاه تسريع شده، اما پرونده اش همچنان در بالتكليفي است.  
خانم معصومه جواني كه پس از شنيدن خبر بازداشت فرزندش از سوي 
مأموران امنيتي رژيم امريكا از هفت ماه قبل به كما رفته بود، ديروز در 

سن 6۳ سالگي جان خود را از دست داد. 
دوري از فرزند و نگراني از وضعيت دكتر س��ليماني از داليل فوت آن 
مرحومه اعالم شده است.  مراسم تشييع پيكر خانم جواني، صبح امروز 
چهارشنبه از محل زندگي آن مرحومه به س��مت باغ رضوان اصفهان 
برگزار و پيك��ر آن مرحومه در قطع��ه ۲۴ كه مربوط ب��ه خانواده هاي 
شهداست، به خاك سپرده مي شود.  برادر مسعود سليماني، دانشمند 
ايراني درخصوص داليل فوت مادرش��ان گفت: »با زنداني شدن دكتر 
سليماني دانش��مند ايراني در زندان هاي امريكا ابتدا موضوع از پدر و 
مادر مخفي نگه داشته شد.« وي افزود: »مادر چندين بار اين موضوع را 
مطرح كرد كه چرا نمي توانيم با مسعود تصويري صحبت كنيم، ولي هر 
بار بحث كار و اشتغال باال را بهانه مي كرديم تا اينكه اين موضوع از طريق 

يكي از آشنايان به گوش مادر رسيد.«
آقاي سليماني گفت: »مادر كه از شنيدن موضوع شوكه مي شود، پس از 

بروز فشار خون باال و پاره شدن رگ هاي مغزي به كما مي رود.«
وي درباره آخرين اخبار وضعيت برادر خود در زندان هاي امريكا گفت: 
»برادرم در ش��رايط روحي بدي قرار دارد و وضعيت او اصاًل مش��خص 

نيست و دادگاه هيچ رأيي صادر نمي كند.«
طبق گفته مسئوالن دانشگاه تربيت مدرس، اتهام مسعود سليماني، 
خريد و س��فارش يك ماده ش��يميايي مربوط به بح��ث آزمايش هاي 
خون شناسي است. در حالي  كه چنين خريدي به طور مستقيم انجام 
نگرفته و وي تنها سفارش دهنده ماده بوده است، بنابراين اتهام وارد شده 
قابل قبول نيست.  اين ماده شيميايي به تحريم هاي كشورمان ارتباطي 
نداشته و پليس فدرال امريكا، اف. بي. اي هم هيچ هدف خالفي درباره 
اين اقدام پيدا نكرده است. از سوي ديگر اين اتفاق در سال ۲۰16 رخ 

داده كه وضعيت تحريم هاي امريكا عليه ايران متفاوت بوده است. 
نهاد هاي علمي و دانشگاهي و حقوق بشري در اين مدت با محكوم كردن 

اين اقدام امريكا، آزادي اين دانشمند ايراني را خواستار شده اند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک


