
با ش�نيدن كلمه »پانس�مان« ياد سوختگي و 
درمان زخم هاي روي پوست مي افتيم و مي دانيم 
كه اگر اين پانسمان نباشد، ممكن است درمان 
پوس�ت با عفونت و مش�كالت مش�ابه مواجه 
شود، اما پانسمان براي بيماران پروانه اي، تعريف 
ديگري دارد، زيرا نبود پانسمان منجر به مرگ 
اين بيماران مي ش�ود! متأس�فانه مدت هاست 
كه بيم�اران پروان�ه اي نياز به پانس�مان دارند، 
ام�ا پانس�مان هاي اهداي�ي از يونيس�ف براي 
آنها، در وزارت بهداش�ت خاك مي خ�ورد و به 
داليل نامعلومي به دستش�ان نرسيده اس�ت. 
بيماري اي بي در كل دنيا شيوع دارد و در ايران هم 
اين بيماران با مشكالت مربوط به خود دست و پنجه 
نرم مي كنند، اما نداشتن پانسمان براي آنها دردآور 
و مشكالتشان را چندين برابر كرده است. خبرنگار 
»جوان« با سيدحميدرضا هاشمي گلپايگاني، مدير 
عامل و مؤسس خانه اي بي كه به پدر پروانه ها معروف 
است، درباره گم شدن پانس��مان هاي اين بيماران 
صعب العالج و عدم پاس��خگويي وزارت بهداشت 

گفت وگو كرده است كه در ادامه مي خوانيد.
از اهميت پانس�مان  ها براي بيماران 

پروانه اي بگوييد. 
بخش مهمي از زندگي بيماران پروانه اي را پانسمان 
مخصوص زخمشان تش��كيل مي دهد؛ موضوعي 
كه اگر به آن اهميت داده نشود، به قيمت جانشان 
تمام خواهد ش��د. اي��ن پانس��مان مخصوص اليه 
سيليكوني دارد و مواد نقره در آن به كار رفته است، 
اما از ارديبهشت ۱۳۹۷ تا ارديبهشت ۱۳۹۸ و پس 
از خروج امري��كا از برج��ام و تحريم هاي يكجانبه، 
تع��دادي از بيم��اران پروانه اي به دليل نداش��تن 
پانسمان، جانشان را از دست دادند. به همين دليل 
در ارديبهش��ت ۹۹ و بعد از پيگيري هاي مؤسسه 
اي بي، يك محموله ۵/۸ تني از س��وي آلمان و به 
واسطه يونيسف به اين مؤسس��ه اهدا شد تا از اين 
طريق بخشي از مشكالت بيماران اي بي حل شود، 
اما متأسفانه بعد از رسيدن اين پانسمان ها به وزارت 
بهداشت، بخش زيادي از آن در اختيار خانه  اي بي 
قرار نگرفت و مسئوالن وزارتخانه هيچ وقت درباره آن 

شفاف سازي نكردند. 
چقدر از اين پانسمان ها به خانه اي بي 

تحويل داده شده است؟
وزارت بهداشت از محموله ۵/۸ تني پانسمان ها فقط 
۲/۵ تن از آنها را به ما تحويل داده اس��ت و در حال 
حاضر سرنوشت بيش از ۳ تن از اين پانسمان هاي 

اهدايي نامشخص است. 
مس�ئوالن وزارت بهداشت تا به حال 
درباره اين پانسمان ها هيچ توضيحي 

نداده اند؟
هر چقدر فرياد زدم و در رس��انه ها ابهام توزيع اين 
محموله پانسماني را توضيح دادم، هيچ كس صدايم را 
نشنيد و وزارت بهداشت نيز اين ابهام را برطرف نكرد. 
مسئوالن وزارتخانه نه در مورد نگهداري پانسمان ها 
و نه درباره توزيع آن حرفي نمي زنند! متأسفانه آنها 
هيچ تعاملي با ما نداشتند و با جان بيماران پروانه اي 
بازي مي كنند و پاس��خگو هم نيس��تند. از طرفي 
اين پانس��مان ها تاريخ مصرف دارد و ممكن است 

با سوءمديريت هاي 
انج��ام ش��ده ديگر 
اس��تفاده  قاب��ل 
حت��ي  نباش��ند. 
ممكن اس��ت اين 
پانسمان ها را آنقدر 
دير تحويل بدهند 
كه نزديك به تاريخ 
انقضايش باشد و عماًل هيچ فايده اي براي بيماران 
پروانه اي نداشته باشد. ما در مورد بيماراني صحبت 
مي كنيم كه به مقدار كافي پانسمان ندارند و پولي 
كه براي گذراندن زندگي برايشان واريز مي شود تنها 
كفاف نيمي از ماه آنها را مي دهد. آن وقت چطور اين 
بيماران مي توانند پانسمان هايشان را از بازار آزاد تهيه 
كنند؟ به طور حتم از عهده آن بر نمي آيند و با نبود 
پانسمان ادامه زندگي شان با مشكل رو به رو مي شود. 
مس��ئوالني كه در اين مدت با بي مسئوليتي خود 
موجب فوت بيماران پروانه اي شده اند، شايد بتوانند 
در اين دنيا از پاسخگويي فرار كنند، اما به طور حتم 
در دادگاه الهي نمي توانند الپوشاني كنند و بايد جواب 
تك تك قصوراتي را كه مرتكب شده اند، بدهند. من 
به عنوان مدير سازمان حمايت از بيماران اي بي بايد 
بدانم چه مقدار پانسمان و با چه تاريخ توليد و انقضايي 
وجود دارد كه براي آن برنامه ريزي كنم و آنها را به 
دست بيماران برسانم، اما متأسفانه هيچ توضيحي 
نمي دهند. البته در حال حاضر با روي كار آمدن دولت 

سيزدهم شرايط تغيير كرده و با ادامه پيگيري هاي ما 
قرار است كه اتفاقات خوبي رقم بخورد. 

چه اقداماتي در م�دت فعاليت دولت 
سيزدهم انجام شده است؟

بعد از روي كار آمدن دول��ت جديد، پيگيري هاي 
من ادامه داشت و از مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
ماجراي ابهام در پانسمان هاي اهدايي از يونيسف 
را جويا شدم. تيرماه به كميسيون بهداشت مجلس 
شوراي اسالمي رفتم و در حضور اعضاي كميسيون 
صحبت كردم. مسئوالن ارشد وزارت بهداشت نيز 
در اين جلسه حضور داشتند. در نهايت آقاي دكتر 
محسني بندپي و آقاي دكتر اسحاقي مأمور شدند 
كه به اين كار رس��يدگي كنند. آنها به انبار وزارت 
بهداشت رفتند، صورتجلس��ه كردند و مدارك را 
گرفتند، آنها حتي به خان��ه اي بي آمدند و مدارك 
ما را ديدند و حتي به انبارهاي ما رفتند. در نهايت 
قرار شد تا به يك جمع بندي برسند و نتيجه را به 
كميسيون بهداشت گزارش بدهند و در صحن علني 
مجلس قرائت ش��ود. از آقاي دكتر مقتدايي، نايب 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه نيز 
خواهش كرديم به موضوع ورود پيدا كنند. ايشان 
هم در اين خصوص در چند نامه زدند و اين ماجرا 
را از وزير بهداشت، مسئول رسيدگي و پاسخگويي 
به شكايت وزارتخانه و بخش هاي ديگري كه به اين 
مسئله مرتبط هستند پيگيري كردند تا تكليف اين 

ماجرا مشخص شود. 

مش�ابه اي�ن پانس�مان هاي اهدايي 
يونيس�ف در ب�ازار آزاد ني�ز وج�ود 
دارد. آيا كس�ي مجوز واردات آنها را 

داشته است؟
صحبت ما هم همين اس��ت؛ باالخ��ره تكليف بايد 
مشخص شود. طبق آخرين استعالم انجام شده از 
شركت مونليكه كه تنها توليدكننده و صادركننده 
اين پانسمان به جهان است، آنها اعالم كرده اند كه در 
سه سال اخير، هيچ باري را به ايران نفرستاده است. 
در صورتي كه مسئوالن وزارت بهداشت براي فرار از 
پاس��خگويي اعالم مي كردند كه اين پانسمان هاي 
مش��ابه كه در بازار آزاد وجود دارد، وارداتي اس��ت. 
در صورتي كه طبق استعالم از شركت توليدكننده 
پانس��ماني وارد كش��ورمان نشده اس��ت! بنابراين 
مشخص مي شود كه اين پانسمان ها از يكجايي به 
بازار درز كرده اس��ت؛ يا از س��مت خانه اي بي بوده 
كه تحقيق كنند و در اين صورت م��ن و خانواده ام 
را در همين خانه اعدام كنن��د تا درس عبرتي براي 
ديگران باشم! يا اينكه از سمت انبار وزارت بهداشت 
بوده كه مس��ئوالن مربوطه در اي��ن خصوص بايد 
پاسخگو باشند. متأس��فانه اگر اين ماجرا به خوبي 
پيگيري نشود و مسئوالن وزارت بهداشت همچنان 
به سكوت خود ادامه دهند، عادي سازي مي شود. من 
بيش از يك سال اس��ت فرياد مي زنم بخشي از اين 
پانسمان هاي اهدايي نيست و نزديك به 400 پايگاه 
خبري به اين مس��ئله پرداخته اند، اما هنوز جواب 
دقيقي مشخص نشده كه اين ادعاي من بي ربط بوده 

يا حقيقت است. 
حتي اگر تكليف پانسمان هاي اهدايي 
يونيس�ف كه در انبار وزارت بهداشت 
مانده است نيز مشخص شود، آيا بعد 
از آن، براي تأمين پانسمان مخصوص به 
بيماران پروانه اي برنامه اي وجود دارد؟ 
در صورتي كه پانسمان براي ادامه حيات بيماران 
اي بي، نياز است، متأس��فانه برنامه  اي جدي براي 
تأمين اين پانسمان ها و در اختيار گذاشتن آن به 
بيماران پروانه اي وجود ندارد. باالخره مس��ئوالن 
وزارت بهداشت بايد فكري كنند و از طرق مختلف 
براي تأمين پانس��مان مورد نياز پروانه اي ها وارد 
شوند. از آقاي رئيس جمهور محترم كه كارشان را 
جهادي شروع كردند، درخواست داريم كه جلساتي 
براي رسيدگي به مش��كالت بيماراني كه شرايط 
خاصي دارند تش��كيل دهند و به اين قضيه ورود 
كنند. ما در مرحله اول اميدمان به خداوند و پس از 
او اميدمان به رسانه است كه درد بيماران اي بي را 
به گوش مسئوالن برساند. يكي از بيماران اي بي در 
خانه خود من زندگي مي كند و نمي توانم ببينم كه 
درد مي كشد و نمي توانم كاري براي او انجام دهم. 
پانسمان موضوعي حياتي براي بيماران پروانه اي 
است، دولت دوازدهم كه پروانه اي ها و مشكالتشان 
را نديد و حتي براي رساندن پانسمان ها به دست ما 
نيز سنگ اندازي كرد، اميدوارم كه مسئوالن جديد 
وزارت بهداشت در دولت سيزدهم، حواسشان به 
بيماران اي بي باشد تا آنها كه درد زيادي براي اين 
بيماري صعب العالج مي كشند، از عدم پاسخگويي 

مسئوالن و ديده  نشدنشان بيشتر درد نكشند. 
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يك تير و چند نشان شوراي شهر با تخفيف در عوارض ساخت و ساز
 رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران در گفت وگو با »جوان«: شهروند سپاري، ايجاد حقوق عادالنه و برابر براي شهروندان

رونق ساخت و ساز، پايدار سازي، ايمن سازي و مقاوم سازي بافت هاي فرسوده از دغدغه هاي اصلي شوراي شهر است

پانسمان بيماران پروانه اي  سوخت!
 »جوان« در گفت و گو با مديرعامل خانه  اي بي  ماجراي توزيع نشدن چند تن پانسمان وارداتي بيماران پروانه اي را 

از سوی وزارت بهداشت بررسي كرده  است

اعضاي شوراي شهر 

عليرضا سزاوار
ته�ران در آخرين   گزارش 

روزهاي شهريورماه 
با تخفيف ۲۵ درصدي ع�وارض به متقاضيان 
پروانه ساختماني موافقت كردند. طبق قانون 
چيزي به عن�وان حق تخفيف ع�وارض وجود 
ندارد و به همين دليل ش�هردار جديد تهران 
اليحه دو فوريتي تخفيف عوارض را به شوراي 
ش�هر داد ك�ه در نهاي�ت تصوي�ب ش�د. 
سال گذش��ته ۶۷ درصد درآمد شهرداري تهران از 
شهرسازي بود كه تراكم فروش��ي هم بخشي از آن 
است. تهران ۱۲ هزار متر بافت ناپايدار دارد كه هم 
يك تهديد بزرگ و هم يك فرصت است؛ شهرداري و 
شوراي شهر تالش مي كنند تا به روش هاي مختلف 

از تهديد آن كم كنند. 
 رونق شهري هدف مديران شهري

تعداد صدور پروانه هاي س��اخت و ساز در پايتخت 
نسبت به سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده است، اما 
نكته مهمتر اين است تغييراتي كه شوراي شهر قبلي 
در بحث عوارض داده بود، سبب شده كه انقباضي براي 
ساخت و ساز در شهر ايجاد شود.  ركود ساخت و ساز 
در تهران و افزايش شديد قيمت مسكن موجب شده 
تا با آغاز مديريت جديد ش��هري، شهرداري و شورا 
تصميم گرفتند مشكل را حل و ساخت و ساز دوباره 
در شهر رونق گيرد.  به همين دليل شهرداري تهران 
اليحه تخفيف عوارض ساخت و س��از به شورا داد و 
اعضاي شورا با اين تخفيف موافقت كردند. بازپرداخت 
عوارض ساخت و ساز براي افراد عادي دوساله و براي 
خانواده شهدا و ايثارگران سه ساله است. براي كساني 
كه عوارض را يكجا مي پردازند هم تخفيفي در نظر 
گرفته مي ش��ود كه اين موضوع هم براي خودشان 

مفيد است و هم براي شهرداري. 
  كمك به سرمايه گذاران بافت هاي فرسوده

در همين خص��وص رئيس كميس��يون معماري 

و شهرسازي ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با 
»جوان« گفت: اين تخفيف به آن بخشي از جامعه 
كمك مي كند كه ب��راي پرداخت نق��دي عوارض 
ساختماني در مضيقه هستند و اين تخفيف نوعي 
جايزه خوش حسابي است. اين كار انگيزه شهروند را 
باال مي برد تا بيايد و بدهي خود را يكجا تسويه كند. 
در اصل تالش مي كنيم تا فرصتي باشد براي افرادي 
كه در صنعت ساختمان فعاليت و بافت هاي فرسوده 
را احيا مي كنند؛ يعني مي خواهيم كمكي شود به 
افرادي كه در ساخت و ساز مشغول به سرمايه گذاري 
هستند تا انگيزه آنها براي احياي بافت هاي فرسوده 

كاهش پيدا نكند. 
مهدي عباس��ي افزود: ما در تالش هس��تيم پروژه 
بافت هاي فرسوده را به س��متي ببريم تا افرادي كه 
تمايل دارند در حوزه بازس��ازي بافت هاي فرسوده 
و محله ه��اي كم برخوردار فعاليت كنن��د، بتوانند 
پروژه هايي را در اين محدوده ه��ا پيش برده و براي 
آنها سودآور هم باشد. پايدار س��ازي، ايمن سازي و 
مقاوم سازي بافت هاي فرسوده از دغدغه هاي اصلي 

شوراي شهر است. 
  بهره مندي همه مناطق تهران از تخفيف

رئيس كميس��يون معماري و شهرس��ازي شورا با 
بيان اينكه انگيزه هاي حضور در بافت فرسوده براي 
نوسازي از سوي س��رمايه گذاران بايد تقويت شود، 
گفت: به طور كلي يا بايد به گونه اي برنامه ريزي ها جلو 
برود كه خود پروژه سودآور شود يا اگر سرمايه گذاران 
كالن مي خواهند در آنجا فعاليت و نوسازي كنند، 
س��ودي كه به صورت معقول تعريف مي ش��ود در 
پروژه هاي ديگر و در مناطق ديگري به آنها داده شود. 
يعني به ازاي خدمات آنها در مقاوم سازي بافت هاي 
فرس��وده، فرصتي براي جبران ض��رر آنها در ديگر 

ساخت و سازهاي شهري انجام شود. 
وي تأكيد كرد: اين تخفيف عوارض در كل مناطق 
تهران مشترك انجام مي شود و در هيچ منطقه اي هم 

از ۲۵ درصد بيشتر نخواهد بود. 
 فرايند صدور پروانه ساخت را ساده مي كنيم

عباسي افزود: يكي ديگر از پيش بيني هاي شوراي 
شهر براي حل مشكل بافت هاي فرسوده، تسهيل 
فرايند صدور پروانه است. از ديد شوراي شهر كاهش 
مدت زمان صدور پروانه و گواهي هاي ساختماني با 
شهروند سپاري در صدور پروانه، ايجاد حقوق عادالنه 
و برابر براي ش��هروندان، توجه به اقتصادي كردن 

پروژه ها به رونق ساخت و ساز كمك مي كند. 
اين عضو شوراي شهر پايتخت با بيان اينكه افزايش 
عوارض س��اخت و س��از و صدور پروانه ساخت در 
سال هاي قبل باال بوده اس��ت، گفت: در بسياري از 
مناطق ش��هرداري افرادي كه براي دريافت پروانه 
س��اخت اقدام ك��رده و درخواس��ت داده بودند، به 

مشكالت جدي برخورد كرده اند. 
وي در زمان تصويب اين اليحه در صحن ش��وراي 
شهر هم گفت: درست است كه درآمد شهرداري افت 
مي كند، اما سياست بر اين است كه ساخت و ساز در 

تهران افزايش پيدا كند. 
رئيس كميس��يون معماري و شهرس��ازي شوراي 
شهر تهران با اشاره به اولويت هاي دوره ششم افزود: 
اولويت ما در حوزه شهرسازي رفع بالتكليفي مردم 
اس��ت. همچنين از ديگر اولويت ها رفع هزينه هاي 
افسار گسيخته عوارض، تسهيلگري فرآيند صدور 
پروانه و مراحل گواهي هاي ساختمان اعم از پايان كار 

و عدم خالفي ها است. 
عباس��ي در نهايت تأكي��د كرد: هر چي��زي كه به 
ش��فافيت و حقوق برابر كمك كند، براي ما اولويت 
دارد. نمي گذاريم اخاللي در زيست شهر ايجاد شود. 

   يك راه قانوني براي كاهش زمان تصويب
گفتني است از آنجايي كه در عمليات صدور پروانه 
س��اختماني، از زماني كه فيش اع��الم عوارض به 
متقاضي داده مي شود و زمان پرداخت عوارض آغاز 
مي شود تا صدور پروانه ساخت و ساز، يك بازه زماني 

كوتاه مدت وجود دارد. در نتيجه اگر اليحه شهرداري 
در زمينه تخفيف عوارض به ص��ورت عادي مطرح 
مي شد، تا به كميسيون ها برسد و مورد بررسي قرار 

بگيرد، زمان زيادي مي گذشت. 
معاونت جديد معماري و شهرسازي شهرداري تهران 
هم در بررسي پرداخت عوارض در سال هاي گذشته 
متوجه شد كه هميشه در شهريور و مهر و آبان، درآمد 
شهرداري از محل صدور پروانه پايين است. به همين 
دليل اليحه تخفيف ۲۵ درصدي عوارض در اواخر 
شهريور به شورا رفت تا در همين بازه كم درآمدي 
ش��هرداري در پاييز اثرگذاري خود را نش��ان دهد. 
درآمد شهرداري از محل عوارض در آغاز سال خوب 

است، اما در وسط سال  افت پيدا مي كند. 
  مقابله با فعاليت دالالن در صدور پروانه

شهرداري تهران در اين دوره قصد تراكم فروشي ندارد 
و شهردار تهران هم تأكيد كرده   كه تراكم فروشي 
خط قرمز است. عليرضا زاكاني اخيراً در اين خصوص 
گفت: بنا داريم در قالب طرح جامع بتوانيم بازسازي و 
نوسازي شهر را انجام دهيم و سرعت بخشيدن به هر 
موضوعي را كه در قالب قانون باشد، حسن مي دانيم. 
موضوعي كه تحت عنوان تراكم فروشي و شهرفروشي 
باشد خط قرمز ما است و هرگز به آن سمت نخواهيم 
رفت. بنابراين مسير درست توسعه و پيشرفت شهر 

را دنبال مي كنيم. 
از سوي ديگر مشكالت زيادي در زمينه صدور پروانه 
وجود دارد كه باعث سردرگمي شهروندان شده است. 
به همين دليل رئيس ش��وراي ش��هر تهران هم در 
اين باره در صحن علني شورا گفت:  شهروندان زماني 
كه براي صدور پروانه مراجعه مي كنند، در شهرداري 
نمي دانند چه اقدامي بايد انجام دهند و س��ردرگم 
هستند؛ بنابراين پيشنهاد ما تشكيل دفاتر خدمات 
راهنما است. تشكيل اين دفاتر مانع از فعاليت دالالن 
و واسطه گران خواهد شد و تسريع در صدور پروانه نيز 

شاهد خواهيم بود. 

  دانشگاه آزاد اسالمي طي امضاي تفاهم نامه همكاري  با كميته امداد 
امام خميني )ره( متعهد شد ۲۵ درصد تخفيف شهريه تحصيلي، تقسيط 
و بهره گيري از تسهيالت صندوق رفاه و ارائه تخفيف در هزينه خوابگاه را 

با اولويت دانشجويان تحت حمايت كميته امداد اجرايي كند. 
  نماين��ده مجلس با اش��ار ه به اينك��ه ۳0 درصد بيمارس��تان هاي 
سيستان و بلوچستان پزش��ك متخصص ندارند، گفت: اكثر شهرهاي 
كوچك سيستان و بلوچستان فاقد بيمارستان هستند و مناطق داراي 

بيمارستان هم  فاقد پزشك عمومي و متخصص هستند. 
  عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ۷۵ درصد معابر پايتخت 
مناسب نابينايان و معلوالن نيست، گفت: در چهار سال گذشته در رفع 

اين مشكل اقدام چنداني انجام نشده است. 
  مدير كل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو گفت: 
حدود ۵00 تن شير خشك وارد كشور ش��د و اكنون در گمرك است 
كه براي ترخيص محموله دچار مشكل شده  اند؛ وقتي رفتند محموله را 
ترخيص كنند، به عنوان مثال اعالم شده كه به جاي 4هزارو۲00 تومان 

بايد ۳0 هزار تومان بپردازيد. 
  رئيس كانون سردفتران ازدواج و طالق درباره الكترونيكي شدن ثبت 
ازدواج گفت: از ۱۸ مهر ۱400 دفتر الكترونيكي ثبت ازدواج در سراسر 

كشور فعال شده است. 
  مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه گفت: در سال ۲0۲0 بين ۷۲0 
تا ۸۱۱ ميليون نفر با گرسنگي مواجه هستند. اين آمار نسبت به سال 
۲0۱۹، ۱۶۱ ميليون نفر بيشتر شد ه است. حداقل ۳0 درصد كودكان 

دنيا از سوءتغذيه شديد رنج مي برند. 
 معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي گفت: در بخش بين الملل 
سازمان نظام پزشكي براي گواهي »گود اس��تندينگ« كه درارتباط 
با مهاجرت يا ادامه تحصيل داده مي ش��ود، ماهانه با تع��داد زيادي از 
مراجعات مواجه هس��تيم، به طوري كه حدس زده مي ش��ود، ساالنه 
حدود ۳ هزار نفر پزش��ك از كش��ور مهاجرت كنند كه اين مسئله به 

هيچ وجه برازنده كشور ما نيست. 
  حدود ۲0۳ هزار نفر از افراد داراي معلوليت بينايي تحت پوش��ش 
سازمان بهزيستي هستند كه اين ميزان حدود ۱۳ درصد كل معلوالن 
اين سازمان را شامل مي شود؛ در حال حاضر يكي از مهم ترين مشكالت 
جامعه نابينايان اشتغال بوده و متأسفانه سياستگذاري، طرح يا برنامه اي 

جدي براي ارتقای سطح اشتغال اين افراد در كشور وجود ندارد. 
 رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي با اش��اره به اينكه مسئله 
ازدواج معلولي از علت هاس��ت، گفت: دولت بايد به جاي پرداخت وام 
با سودهاي كالن به تنها وظيفه خود يعني اشتغالزايي و امنيت شغلي 

بپردازد.

صرفه جويي ارزي و صادرات ۳۰۰ ميليون 
يورويي در پارك فناوري پرديس

ارزي  صرفه جوي�ي  از  پردي�س  فن�اوري  پ�ارك  رئي�س 
و 3۰۰ ميلي�ون ي�ورو ص�ادرات در اين پ�ارك فناوري خب�ر داد. 
مهدي صفاري نيا گفت: هم اكنون بي��ش از 400 عضو فعال در پارك 
پرديس و شعب آن مستقر هستند كه اين شركت ها در ۲0 سال گذشته 

عالوه بر صرفه جويي هاي ارزي ۳00 ميليون يورو صادرات داشته اند. 
رئيس پارك فناوري پرديس خاطر نشان كرد: بيش از دو دهه از فعاليت 
علمي اين پارك مي گذرد و اين پارك سال ها عالوه بر جذب 400 عضو 
فعال توانس��ته مبالغ فراواني صرفه جويي ارزي براي كش��ور از طريق 

بومي سازي فناوري داشته باشد. 
وي افزود: شركت هاي پارك در سال هاي اخير توانسته اند مبالغ فراواني 
صرفه جويي ارزي براي كشور از طريق بومي سازي فناوري داشته باشند. 
براي مثال اين شركت ها در سال ۹۸ بيش از ۸۸ ميليون يورو و در سال 

۹۹ بيش از ۲۳۵ ميليون يورو صرفه جويي ارزي داشته اند. 
رئيس پارك فناوري پرديس تصريح: حدود ۲۶0 هزار مترمربع از فضاي 
پارك با سرمايه گذاري مس��تقيم بخش خصوصي ساخته شده و مورد 
بهره برداري قرار گرفته اس��ت و ۲00 هزار متر مربع ديگر نيز در حال 

ساخت و بهره برداري است. 
صفاري نيا اظهار كرد: بخش خصوصي در س��ال هاي گذشته ۷۷ هزار 
ميليارد ريال س��رمايه گذاري فقط در بخش مناب��ع فيزيكي در پارك 
فناوري پرديس داشته اس��ت كه اين مبلغ ۲۵ برابر كمك هاي دولتي 

براي توسعه پارك است. 

 راه اندازي كامل شبكه ملي اطالعات 
تا ۳ سال آينده

وزي�ر ارتباطات و فن�اوري اطالع�ات گفت: تا س�ه س�ال آينده 
ب�ه ش�كل كام�ل ش�بكه مل�ي اطالع�ات را محق�ق مي كني�م. 
عيسي زارع پور در حاشيه نمايشگاه توانمندي هاي خصوصي و دولتي 
شبكه ملي اطالعات گفت: شبكه ملي اطالعات به معناي قطع دسترسي 
به اينترنت جهاني نيس��ت، بلكه به معناي آن اس��ت كه در كشور يك 
شبكه پر ظرفيت داشته باشيم تا هر وقت بخواهيم به ارتباطات بين الملل 

مرتبط شويم، از حداكثر ظرفيت خودمان استفاده كنيم. 
وي اضافه كرد: ما ظرفيت هاي بسيار خوبي در توليد محصوالت مرتبط 
با حوزه ارتباطات در كش��ور داريم؛ از تجهيزاتي مانند مودم و آنتن تا 
تجهيزات شبكه انتقال انواع سوئيچ ها و تجهيزات و اليه هاي مختلفي 

كه واقعاً مايه افتخار است. 
وزير ارتباطات گفت: توانمندي هاي زيادي در كش��ور وجود دارد كه 
مي توان از آن استفاده كرد. شبكه ملي اطالعات، طرحي بزرگ است كه 
بخش هايي از آن در هشت سال اخير اجرا شده است و تا كنون نزديك 

به ۳۵ تا 40 درصد پيشرفت داشته ايم.

قائم مقام كميته امداد:

 تمام مددجويان كميته امداد 
تا 4 سال آينده خانه دار مي شوند

قائم مق�ام كميته ام�داد با اش�اره به برنام�ه دولت براي س�اخت 
س�االنه ي�ك ميلي�ون مس�كن ب�راي اقش�ار نيازمند گف�ت: با 
اختصاص 3۶۰ هزار مس�كن به مددجوي�ان كميته ام�داد، تمام 
خانواده هاي كميته امداد تا چهار س�ال آينده خانه دار مي شوند. 
مصطفي خاكسار قهرودي در مراسم افتتاح مسكن مددجويان استان 
ايالم افزود: رفع مش��كالت نيازمندان در زمينه ه��اي مختلف به ويژه 
مسكن از وظايف حاكميتي است كه به همين منظور احداث ساالنه يك 
ميليون مسكن تا چهار سال آينده از سوي دولت پيش بيني شده است. 
وي با اش��اره به همكاري خوب دولت با كميته امداد براي ياري رساني 
به مددجويان ادامه داد: خوشبختانه در دولت جديد برنامه هاي بسيار 
خوبي براي كمك به نيازمندان و رفع مش��كالت اصلي و اساسي آنان 
طرح ريزي شده است. در همين راستا ۳۶0 هزار واحد مسكن در طول 
چهار سال به مددجويان كميته امداد اختصاص يافته است و ساالنه ۹0 

هزار واحد براي جامعه هدف ساخته خواهد شد. 
قائم مقام كميته امداد بر ضرورت همكاري مردم، خيران و همه نهادها 
در ساخت مسكن مددجويان تأكيد و خاطر نشان كرد: تكيه گاه اصلي 
كميته امداد مردم هستند و خوشبختانه مردم در همه برنامه ها، كميته 

امداد را همراهي كرده اند. 
خاكسار در ادامه اظهار كرد: با احداث ۳۶0 هزار واحد، مشكل مسكن 
تمام مددجويان حل خواهد شد و همه آنان در پايان چهار سال خانه دار 

مي شوند. 
وي اضافه كرد: در كنار اقدامات كميته امداد در حوزه مسكن، اين نهاد 
در زمينه اشتغال و توانمندس��ازي مددجويان نيز برنامه جدي دارد تا 
همه مددجوياني كه توانايي و استعداد در اشتغال دارند، شناسايي شوند 

و زمينه ايجاد كسب و كار براي آنان فراهم شود. 

مهسا گربندي
  گفت و گو

حسین سروقامت انقالب ايران در واكسيناسيون
 وزير بهداشت: اگر مردم پروتكل ها را 

رعايت نكنند، زحمات ما نتيجه نخواهد داد
وزير بهداش�ت با اش�اره به رتبه نخس�ت اي�ران از نظر س�رعت 
واكسيناسيون در دنيا گفت كه با اين حجم از واكسيناسيون انجام 
شده، دلهره و نگراني بابت اوج گيري موج ششم نداريم. وي در عين 
حال تأكيد كرده كه اگر مردم پروتكل ها را رعايت نكنند، زحمات ما 
نتيجه نخواهد داد. تاكنون نزديك به ۷۰ ميليون دوز واكسن تزريق 
شده و حدود ۱۱۰ ميليون دوز هم به كش�ور وارد شده است. در دو 
هفته آينده هم حدود 3۰ ميليون دوز ديگر وارد كشور خواهد شد. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي روز گذش��ته در حاش��يه 
مراس��م تقدير از برترين هاي كنكور تجربي در مش��هد اعالم كرد كه 
در يك هفته بيش از ۸ ميليون و ۲00 ه��زار دوز، يعني به اندازه كل 
كشورهاي همسايه، واكسن تزريق كرديم! همچنين در عرض دوماه 
اخير ۶۵  ميليون دوز واكس��ن تزريق ش��ده كه اين ي��ك كار انقالبي 

به حساب مي آيد. 
   بيمارستان ها در آماده باش قرار دارند

بنا بر اعالم وزارت بهداشت، در طول ش��بانه روز منتهي به ظهر جمعه، 
۱۹۷ بيمار كرونايي جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان 
اين بيماري به ۱۲۳ هزار و ۶۹۵ نفر رسيد. در همين بازه زماني و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۸۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 

در كشور شناسايي شد كه هزارو۵۹۱ نفر از آنها بستري شدند. 
وزير بهداش��ت روز گذشته در مشهد با اش��اره به رتبه نخست ايران از 
نظر سرعت واكسيناسيون در دنيا گفت: با اين حجم از واكسيناسيون 
انجام ش��ده دلهره و نگراني بابت اوج گيري موج ششم نداريم. در يك 
هفته ۸ميليون و ۲00 هزار دوز، يعني به اندازه كل كشورهاي همسايه، 
واكسن تزريق كرديم. همچنين در عرض دو ماه ۶۵ ميليون دوز واكسن 

تزريق شده كه اين يك كار انقالبي به حساب مي آيد. 
بهرام عين اللهي افزود: مطالعات علمي در دنيا نشان داده واكسيناسيون 
در كاهش مرگ ومير مؤثر اس��ت. منتها يك تصور غلط ميان برخي از 
مردم وجود دارد كه فكر مي كنند تزريق واكسن به معناي تمام شدن 
كروناست. از مردم تقاضا دارم كه از ماسك استفاده و فاصله اجتماعي را 
رعايت كنند. اميدوارم با رعايت پروتكل ها از سوي مردم نگراني زيادي 
براي موج بعدي نداشته باش��يم. براي موج ششم تمهيدات الزم انجام 

گرفته و بيمارستان ها در حال آماده باش قرار دارند. 
وي عنوان كرد: اگر مردم پروتكل ها را رعايت نكنند، زحمات ما نتيجه 
نخواهد داد. از مردم تقاضا دارم پروتكل ها را رعايت كنند تا موج بعدي از 
موج پنجم سبك تر باشد. هدف اصلي ما كاهش ميزان مرگ ومير است. 
يكي از دلگرمي هاي بزرگ ما توليد داخل است كه در حال شتاب گيري 

است و در آينده مي تواند نيازهاي بعدي را تأمين كند. 
   بازگشايي مدارس با وسعت بيشتر

روز گذشته سخنگوي آموزش و پرورش هم خبر داد كه از گروه سني 
دانش آموزي ۶0 درص��د و در بين معلمان و كاركن��ان هم ۸۵ درصد 
واكسينه ش��ده اند. بر همين مبنا وزارت آموزش و پرورش با توجه به 
هماهنگي هاي كاملي كه با وزارت بهداشت و آموزش پزشكي دارد، اقدام 
به بازگش��ايي حضوري مدارس به صورت تدريجي و برنامه ريزي شده 

كرده است. 
عليرضا كمرئي در گفت وگو با صداوس��يما افزود: از ابتداي مهرماه در 
مناطق روستايي و در مناطق كم جمعيت بازگشايي مدارس انجام شد 
و االن ۳ الي 4/۵ ميليون نفر در زمره گروهي قرار گرفتند كه مي توانند 
فعاليت حضوري داشته باشند، البته اين موضوع شامل مناطق روستايي 

مي شود. 
وي بيان كرد: فعاًل بازگشايي شامل مدارس كم جمعيت مي شود و بر 
اس��اس گروه بندي به تدريج مدارس به صورت حضوري فعاليتشان را 
آغاز خواهند كرد، نيمه دوم آبان ماه فرايندي است كه با شرايطي كه 
در كشور حاكم خواهد شد و دريافتي كه از مراجع بهداشتي خواهيم 
داشت، بازگشايي را با وسعت بيشتر انجام خواهيم داد، اما در اين زمينه 
تابع سياست هاي وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم، 
روند فعاليت حضوري را با توجه به دستورالعمل هايي كه صادر مي شود 

كند يا تند خواهيم داشت. 
   فقط ۱۵ روز آينده را مي توان پيش بيني كرد

محمدمهدي گويا، رئي��س مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت هم در اظهار نظر جالبي در گفت وگو با شبكه دوم سيما، با بيان 
اينكه در مورد كرونا فقط مي توان ۱۵ روز آينده را پيش بيني كرد، گفت: 
پس از آن هر لحظه ممكن است كرونا و ش��رايط كرونايي دستخوش 
تغيير شود. اينكه با پيدا شدن واكسن، كرونا از بين خواهد رفت هم قابل 
تكيه و پيش بيني نيست، زيرا هر گونه تغيير ژنتيكي روي كرونا ويروس 

مي تواند واكسن ها را ناكار آمد كند. 
پويش جهادي واكسيناسيون شهروندان تهراني در پايگاه هاي ثابت و 
سيار شهرداري هم كه با شعار »تهران دوباره جان مي گيرد« از ابتداي 

مهرماه آغاز شده بود، وارد مرحله دوم اجرايي شد. 
مرحل��ه دوم پويش جه��ادي واكسيناس��يون ش��هروندان تهراني در 
پايگاه هاي ثابت و سيار شهرداري تهران، در قالب ۲۲ اتوبوس سيار، ۲۲ 
ايستگاه مترو و ۲۲0 مسجد به منظور رفاه حال شهروندان و تسريع در 

واكسيناسيون از روز جمعه آغاز شد. 

شيك و كراوات زده، نشسته جلوي دوربين و از تجربه شيريني 
سخن مي گويد. 

از دوم ژانويه ۱4 سال پيش كه با خود انديشيده بود مي خواهم 
انسان بهتري شوم  و از قضا همان روز زني به وي مراجعه كرده، 
مي گويد من مي خواهم شما را انس�ان بهتري كنم. . . اين را به 

فال نيك مي گيرد!
زن از جوان مستي سخن مي گويد كه در شب كريسمس چند 
سال پيش در تصادف رانندگي پسر ۱9 ساله وي را كشته است. 
دادگاه 3۰ سال حبس براي جوانك مست بريده، ۱۰۰ هزار دالر 

به زن مي دهد. 
آن�گاه ع�ذاب وج�دان زن و بخش�ش ج�وان و قب�ول وي به 

پسرخواندگي وآينده روشن و. . . 
و من مي انديشم كه اينها درس�ت، اما اين مدل هميشه جواب 
مي دهد؟ اگر همه ببخشند، اين خود به سرمستي ساير جوانان 

دامن نخواهد زد؟
پرسشي جدي كه پاسخي قانع كننده مي طلبد!
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