كاهش  ٢ميليوني دانشآموزان
در  ۲۰سال گذشته

مركز آمار ايران طي گزارش��ي تفصيلي جزئيات ش��اخصهاي كالن
اقتصادي و اجتماعي را گردآوري و منتشر كردهاست كه در اين گزارش
در آماري به بررسي وضعيت دانشآموزان به تفكيك جنسيت از سال
 ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۰نيز پرداخته شدهاست.
براس��اس اين گزارش ،در س��ال تحصيل��ي  ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱مجموع
دانشآموزان  ۱۷ميليون و  ۸۸۲هزار و  ۵۱۵نفر بودهاس��ت كه از اين
تعداد  ۹ميليون و  ۳۵۹هزار و  ۹۵۲پس��ر و  8ميلي��ون و  ۵۲۲هزار و
 ۵۶۳دختر بودند.
اما در س��ال تحصيلي  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰مجم��وع دانشآموزان به ۱۵
ميليون و  ۶۶۶هزار و  ۵۸۷نفر رسيدهاس��ت كه در مقايسه با ابتداي
دوره حدود  ۲ /۲ميليون نفر كاهش دارد.
در بين جمعيت دانشآموزي در حال حاضر بيش از  8ميليون پسر و
بالغ بر  7/5ميليون نفر دختر هستند.
در فاصله س��ال  ۱۳۸۰تاكنون و در اين دوره  ۲۰س��اله نوسان تعداد
دانشآموزان به گونهاي بودهاست كه در سال  ۱۳۸۵ - 13۸۶نسبت
به ابتداي دوره ،تعداد با كاهش حدود  3ميليوني به  14/9ميليون نفر
ميرسد و پنج سال بعد اين آمار به  13/3ميليون نفر كاهش مييابد.
از س��ال تحصيلي  ۱۳۹۲ - 13۹۳تعداد دانشآم��وزان به تدريج رو
به افزايش رفته و  13/4ميليون نفر اعالم ش��ده است .در سال ۱۳۹۳
حدود  ۱۳۹۴ ،13/6حدود  13/8ميليون دانشآموز در مدارس دولتي
و غيردولتي تحصيل كردهاند.
در سال تحصيل ۱۳۹۵ - 13۹۶تعداد دانشآموزان در روند افزايشي
به  14/2ميليون ۱۳۹۶ - 13۹۷ب��ه  14/7ميليون۱۳۹۷ - 13۹۸ ،
به  15/4و در س��ال تحصيلي  ۱۳۹۸ - 13۹۹ب��ه  15/7ميليون نفر
رسيدهاست كه اين تعداد در س��ال تحصيلي  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰اندكي
كاهش يافته و به  15/6ميليون ميرسد.
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تعداد دانشآموزان ايراني در  ۲۰س�ال گذشته بيش از  2ميليون
نفر كاهش يافت�ه و به ح�دود  15/6ميلي�ون نفر رسيدهاس�ت.
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طغيان بيماري خاموش
با سرانه مصرف هفتهاي  3ليوان شير !

وزير بهداشت :سهم كشور ما از شكستگي ناشي از پوكي استخوان  170هزار مورد و  4هزار مرگ در سال است
گزارش یک

زهرا چيذري

بهرهبرداري از  ۸۴۰۰طرح
اشتغال بانوان سرپرست خانوار

در اختتامي�ه رويداد مل�ي «بانوي برك�ت» ۸ ،ه�زار و  ۴۰۰طرح
اش�تغال بني�اد بركت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام ب�راي بانوان
سرپرس�ت خانوار در سراس�ر كش�ور ب�ه بهرهبرداري رس�يد.

آيين بهرهبرداري از  ۸هزار و  ۴۰۰طرح اشتغال بانوان سرپرست خانوار
و اختتاميه رويداد ملي «بانوي بركت» با حضور انسيه خزعلي ،معاون
امور زنان و خانواده رئيسجمهور برگزار شد.
محمد تركمانه ،مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم خاطرنشان كرد:
بهرهبرداري از اين  ۸هزار و  ۴۰۰طرح اشتغالزايي بنياد بركت منجر
به ايجاد ۲۵هزار فرصت شغلي براي بانوان سرپرست خانوار در سراسر
كشور شده است.
وي با اش��اره به برگزاري رويداد «بانوي بركت» اظهار داش��ت :بنياد
بركت اين رويداد ملي را با هدف طراحي مدلهاي بومي براي افزايش
حضور بانوان در حوزههاي اقتصاد خانواده و كسبوكارهاي خانگي،
افزايش مش��اركت اقتصادي بانوان ،تقويت ش��بكه اجتماعي بانوان
كارآفرين بني��اد بركت و ارائه طرحهاي صنايع خالق در كس��بوكار
بانوان برگزار كرده است.
به گفت��ه مديرعامل بنياد برك��ت ،از مجموع طرحهاي اش��تغالزايي
اجتماعمحور بنياد بركت تاكنون حدود  ۴۰درصد ،يعني بيش از ۵۵
هزار طرح مربوط به بانوان بوده است.
وي خاطرنش��ان كرد :بنياد برك��ت  ۸هزار و ۴۰۰طرح اش��تغالزايي
اجتماعمح��ور را ب��ا حج��م س��رمايهگذاري  ۹ه��زار و  ۸۶ميليارد
ري��ال براي بان��وان سرپرس��ت خان��وار راهان��دازي كرده ك��ه باعث
ايجاد بيش از ۲۵هزار ش��غل براي اين قش��ر آس��يبپذير اجتماعي
شده است.
تركمانه گفت :بانوان سرپرست خانوار ساكن يكهزار و  ۷۱۸روستاي
محروم كشور تحت پوشش فعاليتهاي اشتغالزايي بنياد بركت قرار
دارند.

رئيس پژوهشگاه ملي اقيانوسشناس��ي و علوم جوي گفت :ايران
با دارا بودن بيش از  ۶هزار كيلومتر خط ساحلي ،جزو يك چهارم اول
كشورهاي جهان از نظر دسترسي به خطوط ساحلي است.
معاون آموزش��ي بنياد ملي خانواده گفت :دختران دهه هشتادي
توانستهاند ميانگين سن ازدواج را كاهش دهند.
مدير كل امور اجتماعي وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي از آغاز
ثبتنام سي و سومين جش��نواره امتنان از كارگران ،گروههاي كار و
واحدهاي اقتصادي نمونه خبر داد.
عضو شوراي ش��هرتهران گفت :در دوره جديد از ظرفيتهايي كه
طي دورههاي قبل از شهرداري تهران خارج شده بودند ،به شهرداري
برگردانده ميشوند.
سرپرس��ت آموزش و پرورش گفت :بر اس��اس آم��ار درحدود ۵۶
درصد مدارس ۳۷ ،درصد كالسها و  ۳۱درصد دانشآموزان (حدود
 4/5ميليون دانشآموز) ،از اول مهرماه به صورت حضوري در مدارس
آموزش ديدهاند.
استاديار پژوهشگاه ملي اقيانوسشناس��ي و علوم جوي از اجراي
طرح كالن تغيير اقليم در اين پژوهشگاه خبر داد و گفت :در اين طرح
سامانههاي هشدار سريع مخاطرات هوا  -دريا راهاندازي خواهد شد.
رئي��س جامع��ه خيرين مدرسهس��از كش��ور گف��ت ۱۰ :درصد
م��دارس خي��ري ب��ا كم��ك خيري��ن خ��ارج از كش��ور س��اخته
شدهاست.
س��خنگوي س��ازمان انتقال خ��ون از تمامي افراد واجد ش��رايط
اهداي خون از جمله افرادي كه دوره ي��ك ماهه بيماري پس از كرونا
را س��پري كردهاند و داوطلباني كه دوره معافيت اهداي خون پس از
انجام واكسيناسيون كرونا پشت سر گذاشتهاند دعوت كرد تا به جمع
اهداكنندگان خون بپيوندند.
رئيس پژوهش��گاه مل��ي اقيانوسشناس��ي و علوم ج��وي گفت:
ايران با دارا ب��ودن بيش از  ۶ه��زار كيلومتر خط س��احلي ،جزو يك
چهارم اول كش��ورهاي جهان از نظر دسترس��ي به خطوط س��احلي
است.
عضو كميس��يون حمل و نقل شوراي ش��هر تهران از مهلت هفت
روزه شوراي شهر تهران به معاونت حمل و نقل براي بررسي ترافيك
پايتخت خبر داد.
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مش��اوره كشور گفت :به زودي
اين سازمان اس��امي روانشناس��ان زرد و روانش��ناسنماها را منتشر
خواهد كرد.
رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به
اينكه در اين س��الها به همت همه تالش��گران عرصه مدرسهسازي،
كارهاي بزرگي انجام شد ،گفت :برچيدن مدارس خشتي و گلي ،عبور
موفق از بحران زلزله كرمانشاه و سيالب گسترده سال  ۱۳۹۸در چند
استان ،جمعآوري بخاريهاي نفتي مدارس ،ساماندهي سيستمهاي
گرمايشي مدارس و تعيينتكليف و تأمين اعتبار پروژههاي نيمهتمامي
كه سالها رها ش��دهبودند ،از جمله كارها و دستاوردهاي مهمي بود
كه به نتيجه رسيد.
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گراني شير و لبنيات و كاهش سرانه مصرف
ش�ير فري�اد بيم�اري خام�وش را ه�م در
آوردهاست .از هر سه زن باالي  50سال يك
نفر و از هر پنج مرد باالي  50سال ،يك نفر
شكستگي ناشي از پوكي استخوان را تجربه
ميكنند .در كش�ور ما هم ساالنه  170هزار
مورد شكستگي ناش�ي از پوكي استخوان
و  4هزار مرگ ناش�ي از اين شكس�تگيها
اتفاق ميافتد .بيم�اري خاموش  62درصد
از زنان و حدود يك س�وم مردان باالي 60
س�ال را با خود درگير ميكند .تغذيه سالم
و مصرف لبنيات و ويتامي�ن دي راه مقابله
با اين بيماري اس�ت ،اما رشد  120درصدی
قيمت لبنيات در يك سال گذشته در عمل
اين خوراك مغ�ذي را هم از س�بد غذايي
مردم كش�ورمان حذف كردهاست .كاهش
 10درص�دي قيمت س�ه محص�ول لبني پر
مصرف هم كه هنوز براي مردم محس�وس
نيس�ت .در چنين ش�رايطي طبق گزارش
مركز آمار ايران س�رانه مصرف شير حدود
س�ه ليوان در هفته ب�رآورد شدهاس�ت و
دريافت كلس�يم جامعه ايران�ي  ۴۰درصد
از حداقل دريافت كلس�يم كمتر است .اين
موضوع ميتوان�د تبعات زي�ادي از جمله
گسترش پوكي اس�تخوان ،مشكالت لثه و
دن�دان ،كوتاهي قد ك�ودكان و نوجوانان و
حتي شيوع فش�ار خون باال و بيماريهاي
قلبي و عروقي را به دنبال داش�ته باش�د.

پوكي استخوان حاال ديگر به يكي از بيماريهاي
رايج در ميان سالمندان تبديل شده و با گراني
کمیته امداد

پياپي محصوالت لبني و حذف يا محدوديت آن
در س��بد خانوار بيماري خاموش در نسلهاي
بعدي ه��م بي��دار ميش��ود؛چراكه ب��ه گفته
متخصصان تغذيه جذب كلسيم تنها تا سن 30
سالگي اتفاق ميافتد و تغذيه نامناسب كودكان
ميتواند زمينهساز ابتالي آنها به بيماريهايي
نظير پوكي اس��تخوان باش��د .روز  28مهر ماه
هم روز جهاني پوكي اس��تخوان است؛ بيماري
خاموشي كه ساالنه باعث مرگ و ناتواني هزاران
نفر ميشود و تبعات سنگين اقتصادي اجتماعي
از خود بر جاي ميگذارد .ح��اال با گراني مداوم
محصوالت لبني نگراني از گس��ترش شيوع اين
بيماري در جامعه بيشتر شدهاست.
كاهش قيمتي كه محسوس نيست
براساس اعالم مركز آمار كه در شهريور ۱۴۰۰
منتشر شدهاس��ت ،در گروه لبنيات در شهريور
افزايش قيمت  10/4درصدي نسبت به مرداد و
افزايش  ۷۳درصدي نسبت بهمدت مشابه سال
قبل ثبت شدهاست .بنا بر همين آمار بيشترين
افزايش قيمت لبنيات مربوط به ماست ،پنير و
شير پاستوريزه است .هر چند كه دولت سيزدهم
درصدد است كاهش  ۱۰درصدي در قيمت سه
محصول لبني اصلي شامل شير ،پنير و ماست را
اعمال كند و سيدجواد ساداتينژاد ،وزير جهاد
كشاورزي نيز بهطور رس��مي به عملياتي شدن
اين تصميم ستاد تنظيم بازار از روز گذشته اشاره
كردهبود ،اما كاهش قيمت اين محصوالت هنوز
در بازار حس نشدهاست.
محمدرضا بنيطبا،س��خنگوي انجمن صنايع
فرآوردهه��اي لبن��ي ميگويد«:اي��ن كاه��ش

۱۰درصدي ش��امل حال س��ه محصول ماست
س��اده  2/5كيلوگرمي ،پنير يواف  ۴۰۰گرمي
و شير پاس��توريزه ساده كيس��هاي  ۹۰۰گرمي
خواهد ش��د كه جه��ت حماي��ت از دهكهاي
محروم صورت گرفته است».
پ��س از افزاي��ش  120درصدي قيمت ش��ير و
لبنيات وع��ده كاهش  10درصدي قيمت س��ه
محصول لبني هم اگرچه به طنزي تلخ ش��بيه
است ،اما هنوز هم براي مصرفكننده محسوس
نيس��ت .رضا باكري ،دبير انجمن صنايع لبني
در تشريح داليل عدم اعمال قيمتهاي جديد
فرآوردهه��اي لبني در ب��ازار ميگويد «:توزيع
محصوالت جديد و جايگزيني آنها در بازار بين
يك تا دو هفته زمان ميبرد».
 3ليوان ش�ير در هفته س�رانه مصرف
شير در ايران!
طبق گزارش مركز آمار ايران در گزارشي نتايج
طرح آمارگي��ري از فرهنگ رفت��اري خانوار در
حوزه تغذيه و دخانيات بهطور متوس��ط سرانه
مصرف ش��ير افراد مورد بررسي  2/98ليوان در
هفته برآورد شدهاست كه استان اردبيل با 3/63
ليوان در هفته بيشترين سرانه مصرف شير افراد
١٥س��اله و بيشتر را در بين استانهاي كشور
دارا بودهاست.
به گفته زهرا عبداللهي ،مدي��ر كل دفتر بهبود
تغذيه جامعه وزارت بهداشت سرانه مصرف شير
و فرآوردههاي آن در ايران در مقايسه با ميانگين
مصرف جهاني  ۳۰درصد و در مقايسه با ميانگين
كشورهاي توسعهيافته  ۶۵درصد كمتر است.
وي ميافزايد«:مهر تأييد سازمان ملل به اهميت

شير ،به معناي اجماع علمي جهاني در تأييد و
تأكيد ضرورت مصرف آن اس��ت .شير از منظر
ديني غذاي بهشتي ،از نظر علم تغذيه كاملترين
غذا و غذاي ب��دون جايگزين و از نگاه پزش��كي
واكس��ن و دارو اس��ت .مطالعات انجام شده در
مورد جايگاه ش��ير و ميزان س��رانه مصرف در
سفره ايرانيان شرايط نگرانكنندهاي را ترسيم
ميكند».
به گفته اين متخصص تغذي��ه آمارهاي وزارت
بهداش��ت نش��ان ميدهد كه دريافت كلس��يم
جامعه ايراني  ۴۰درصد از حداقل دريافت كلسيم
كمتر است و اين موضوع ميتواند تبعات زيادي
از جمله گس��ترش پوكي اس��تخوان ،مشكالت
لثه و دندان ،كوتاهي قد ك��ودكان و نوجوانان و
حتي شيوع فشار خون باال و بيماريهاي قلبي و
عروقي را به دنبال داشتهباشد.
مرگ  4هزار نفر بر اثر شكس�تگيهاي
ناشي از پوكي استخوان
بهرام عيناللهي ،وزير بهداش��ت هم در پيامي
به مناس��بت روز پوكي اس��تخوان با اش��اره به
اينكه اي��ن بيماري ت��ا زمان بروز شكس��تگي،
به طور معمول هي��چ عالئم و نش��انهاي ندارد،
ميافزايد«:شكس��تگي مهمترين و جديترين
عواقب پديده پوكي استخوان است .شكستگي
ناشي از پوكي اس��تخوان ميتواند باعث ناتواني
و معلوليت قابل توجه و از دس��ت دادن كيفيت
زندگي افراد شود .س��االنه در جهان حدود 5/8
ميليون سال از دس��ت رفته به دليل شكستگي
ناش��ي از اس��تئوپروز رخ ميدهد .از هر سه زن
باالي  50سال يك نفر و از هر پنج مرد باالي 50
سال ،يك نفر شكستگي ناشي از پوكي استخوان
را تجربه ميكنند».
به گفته وي سهم كشور ما از شكستگي ناشي از
پوكي استخوان  170هزار مورد و  4هزار مرگ
در سال است .از هر  10نفر كه دچار شكستگي
مفصل ران ميش��وند،دو نفر طي شش ماه پس
از شكس��تگي فوت ميكن��د .نتاي��ج حاصل از
تحقيقات بيانگر اين است كه بيش از نيمي (62
درصد) از زنان و حدود يك سوم مردان باالي 60
سال دچار اين بيماري هستند .خميدگي ستون
فقرات و كاهش  4سانتيمتري قد از نشانههاي
تأثير پوكي استخوان در سالمندان است.
عينالله��ي چهار نكت��ه طاليي را ب��راي بهبود
سالمت استخوان و عضله و كاهش خطر پوكي
اس��تخوان بر ميش��مرد و ميگويد«:داش��تن
فعاليت ،داشتن يك رژيم غذايي غني از كلسيم،
پروتئين و مصرف مكمل ويتامين  Dرمز سالمت
استخوان است».
وي بانوان باالي  50سال و مردان باالي 70سال
توصيه ميكند معاينه باليني و بررس��ي عوامل
خطر ابتال به پوكي اس��تخوان را جدي بگيرند
ت��ا اگر بيم��اري خاموش ب��ه سراغش��ان آمده
زودتر تشخيص داده ش��ود .شعار هفته سالمت
استخوان سال  1400اين اس��ت؛ «مهار پوكي
استخوان با تشخيص به موقع».

تأمين جهيزيه  ۳۰هزار زوج نيازمند از سوي كميته امداد
معاون كميته امداد از افزايش  67درصدي مستمريبگيران كميته خبر داد

روز گذش�ته رئيس كميته امداد حضرت امام
خمين�ي(ره) خب�ر داد ت�ا پايان اس�فند ماه
س�ال جاري  ۳۰هزار جهيزيه به نوعروس�ان
تح�ت حماي�ت كميت�ه ام�داد در سراس�ر
كش�ور اهدا خواهد ش�د .مع�اون حمايت و
سلامت خانواده كميته امداد هم در نشست
خبري ديروز خ�ود از افزاي�ش  67درصدي
مستمريبگيران زير حمايت اين نهاد خبر داد.

كميته امداد از بدو تأس��يس در اس��فندماه 57
تاكنون پناهي براي نيازمندان بوده و براس��اس
آخرين آمار حدود  2ميليون و  230هزار خانواده
را در حمايت خود دارد .ح��دود  ۴۰درصد افراد
تحت پوشش يك نفره و بيش از  ۳۰درصد هم دو
نفره هستند كه نشان ميدهد قشر تنها و نيازمند،
درصد بااليي از مستمريبگيران كميته امداد را
تشكيل ميدهد.
حمايت كميته امداد از خانوادههاي زندانيان
در بين افراد زير پوش��ش كميت��ه  48درصد در
ش��هرها و  53درصد در مناطق روستايي ساكن
هستند .بيش از  ۵۲درصد از افراد زير پوشش اين
نهاد را هم زنان تش��كيل ميدهند .جالب اينكه
يك ميليون و  ۱۷۷هزار زن سرپرست خانوار زير
پوشش كميته هستند ،يعني به گفته مسئوالن
اين نهاد تمامي زنان نيازمند سرپرست خانواده
زير پوشش اين نهاد قرار دارند.
اقدام بس��يار مهمي كه به تازگ��ي كميته امداد
انجام داده اين اس��ت ك��ه با س��ازمان زندانها
تفاهمنام��هاي منعق��د ك��ردهو براس��اس اين
تفاهمنامه كليه خانوادههاي مددجويان نيازمند
تا آزادي سرپرست خانوار زير پوشش قرار گرفته
و از همه خدمات كميته امداد استفاده ميكنند.

حسین سروقامت

ضمن اينكه كميت��ه پس از آزادي سرپرس��ت
خانوار ،با پرداخت تسهيالت اشتغال از اين افراد
حمايت ميكند.
مددجويان را صاحب مسكن ميكنيم
در همين راستا روز گذشته رئيس كميته امداد
در بازدي��د از اداره كل اين نه��اد در هرمزگان با
بيان اينكه همه ما وظيفه داريم محروميت را از
اقشار نيازمند با كار و تالش برطرف كنيم ،گفت:
تمام تالش ما اين است كه تا دو سال آينده هيچ
مددجويي فاقد مسكن نباشد .هر چه سمت باالتر
رود مسئوليت ما بيشتر است به همين جهت هر
جا از من پرسيدند جايگاه كميته امداد كجاست؟
گفتم روي بال مهربان نظام است و مبادا كمكاري
كنيم ،مبادا صدايم��ان را ب��راي محرومين باال

ببريم ،ب��رادران و خواهران به گونهاي باش��ند با
وضو وارد كميته امداد شوند ،اينجا عبادتگاه است
و نوكر مردم و خادم مردم هستيم.
مرتضي بختياري در خص��وص تأمين جهيزيه
زوجهاي نيازمند هم گفت :انش��اءاهلل تا پايان
اس��فند م��اه س��الجاري  ۳۰ه��زار جهيزيه به
نوعروسان تحت حمايت كميته امداد در سراسر
كشور اهدا خواهد شد.
توانمند كردن  115هزار خانواده
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد هم
ديروز در نشست خبري خود با اشاره به عملكرد
ش��ش ماهه اين معاونت گفت :تع��داد  ۸۲هزار
بيمار خاص و صعبالعالج تحت پوشش كميته
امداد هس��تند و از همه خدمات امداد استفاده

ميكنن��د .پااليش پروندهه��اي مددجويان نيز
انجام شدهاس��ت و  ۱۱۵هزار خان��واده از تحت
پوشش كميته در شش ماهه ابتداي سال خارج
شدهاند و به همين ميزان  ۱۱۵هزار خانوار جذب
شدهاند .همچنين  ۱۰۰هزار مددجو با توجه به
بودجه سال  ۱۴۰۰به چرخه مددجويان اضافه
كردهايم .بنابراين پشت نوبتي نداريم و همه افراد
پشت نوبت از محل سهميهاي كه اعالم شدهبود
يا خروج افراد از تحت پوشش ،تحت پوشش قرار
گرفتهاند.
حس��ين خدرويس��ي اف��زود :همچنين كمك
هزينه معيش��ت مس��تمري افراد تحت پوشش
را نيز از  ۳۵۰هزار توم��ان تا يك ميليون و ۱۰۰
هزار تومان افزايش دادهاي��م و حدود  ۶۷درصد
ميزان مستمري افزايش پيدا كرده كه بيسابقه
بودهاست.
وي با اشاره به برونس��پاري پرونده سالمندان
گفت :تا به امروز  ۴۷۰هزار پرونده س��المندان
برونسپاري ش��ده و به مراكز نيكوكاري واگذار
شدهاست و تا پايان سال اين رقم را به  ۷۰۰هزار
پرونده خواهيم رساند.
گفتني اس��ت بر اس��اس آمارهاي كميته امداد
از ابتداي س��ال تاكنون  14هزار بس��ته شامل
پنج قلم كاالي اساس��ي به نوعروس��ان تحويل
داده شدهاس��ت .ضمن اينك��ه خانوادههايي كه
سرپرست آن سرباز اس��ت و نيازمند هستند تا
زماني كه سرپرس��ت از س��ربازي برگردد ،مورد
حمايت كميته قرار ميگيرند .اگر هم سرپرست
بعد از س��ربازي همچنان دچار فقر باشد ،به اين
فرد وام اشتغال پرداخت ميشود و مورد حمايت
قرار ميگيرد.
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«عيد س�عيد قربان را به شما گوس�فند گرامي تبريك عرض
ميكنم!»
از مشاهير شيراز است و شيرازيها وي را ميشناسند .ميگفت
اين پيامك تبريك حكايت خاصي دارد.
در دوره جواني عيد قرباني از راه رسيدهبود و من داشتم براي
برخي دوستان نزديك ،پيامك طنزآلودي را ميفرستادم كه
بياختيار دستم رفت روي شماره آيتاهلل حائري شيرازي امام
جمعه شيراز و اين پيامك هجو را براي ايشان نيز فرستادم.
داش�تم از خجالت آب ميش�دم .حتي در صدد برآمدم كه به
فرزند ايشان زنگ بزنم كه سراغ گوشي پدر رفته ،اين پيامك
را پاك كند كه ديدم آيتاهلل به پيامك من جواب داد« :بر شما
نيز!»
اين نحوه برخورد آدمي است كه گره روحي ندارد .زالل و شفاف
است .پيچيده نيست و بناي جنجال و كشمكش ندارد.
 . . .يعني از بدترين توهينها نيز ميشود آسان گذشت!

پاسخ «اسنپ دكتر» به گزارش «جوان»

وزارت بهداشت
براي ارائه خدمات تسهيلگر تعامل نميكند

«اسنپدكتر» در واكنش به گزارش «عرضه شيشه و داروي سقط
جنين در ناصرخسروهاي مجازي» كه 27مهرماه در همين صفحه به
چاپ رسيدهاست ،جوابيهاي را به دفتر روزنامه ارسال داشتهاست.

متن جواب «اسنپ دكتر» به گزارش «جوان» به اين شرح است:
پي��رو انتش��ار گ��زارش «عرض��ه شيش��ه و داروي س��قط جنين در
ناصرخس��روهاي مجازي» ،به منظور تنوير اف��كار عمومي توضيحات
زير را ارائه ميكند.
در اين گزارش ،مطالبي بيان شده كه شبهه فروش داروهاي غيرقانوني
توسط اسنپدكتر را به خواننده القا ميكند؛ اسنپدكتر ضمن تكذيب
پ دكتر منطبق با قانون
صريح اين موضوع ،عنوان ميكند كه فعاليت اسن 
است و هيچ يك از مصاديق مذكور در گزارش قابل انتساب به اين شركت
نيست .ناصرخسرو ناميدن س��رويسهاي خدمترساني مانند اسنپ
دكتر كه فرايند خريد دارو را شفاف ميكنند ،نهتنها ناعادالنه است ،بلكه
ميتواند در مسير آينده نظام سالمت كشور اختالل ايجاد كند.
متأس��فانه ،با وجود مكاتبات متعدد اس��نپدكتر با وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو در جهت تعامل و حل دغدغههاي دو طرف ،نهتنها
فضايي براي گفتوگو و تعامل فراهم نش��ده ،بلكه وارد كردن اتهام به
پلتفرمهاي تسهيلگر خدمات دارويي همچنان ادامه دارد .اين در حالي
است كه اسنپدكتر در اين روزهاي س��خت كه ابتال به ويروس كرونا
هموطنان ما را به دام مرگ ميكش��اند ،تالش كرده بيش از گذش��ته
به كنترل اوضاع ،كاهش س��رايت و قطع زنجيره انتقال ويروس كمك
كند .در اين مدت به جاي حمايت از خدمات اسنپدكتر ،چالشهاي
ش ما براي تعامل
بسياري براي اين شركت ايجاد شدهاست و با وجود تال 
با نهادهاي مذكور ،سنگاندازيها همچنان ادامه دارد.
اميدواريم نهادهاي مسئول به جاي مقاومت در برابر فناوري و انكار نقش
تسهيلگر آن در زندگي مردم به حل مشكالت پلتفرمها كمك كنند،
اجازه تعامل و گفتوگ��و دهند و اين ام��كان را فراهم كنند كه بخش

خصوصي بتواند در كنار آنها در خدمترساني به مردم مؤثر باشد.

تعداد يوزپلنگهاي توران
به  ۴رأس رسيد

با ثبت تصاوير جديد از يك خانواده يوزپلنگ موسوم به «هَرب» به
همراه دو توله يوز تعداد تولههاي امسال توران به عدد چهار رسيد.

انجمن يوزپلنگ ايراني از مشاهده يوزپلنگي موسوم به « َهرب» كه از
ماده يوزپلنگهاي شناخته شده در توران است ،براي اولينبار در سال
جاري به همراه دو توله ،مقابل دوربينهاي تلهاي يوزپلنگ ايراني خبر
داد .اين در حالي است كه پيش از اين هيچگونه مشاهدهاي از حضور
خانواده دوم در سال  ۱۴۰۰به ثبت نرسيدهبود.
با ثبت تصاوير ،تعداد تولههاي امسال توران به عدد چهار ميرسد .در
اين مدت كارشناسان انجمن محيطبانان از نبود « َهرب» بسيار نگران
بودند؛چراكه تولههاي اين يوز سال گذش��ته پس از بالغ شدن از مادر
جدا شدهبودند.
اين خانواده سه نفره متشكل از يك مادر و دو توله توسط دوربينهاي
تلهاي در چند نقطه از پارك ملي توران ثبت شدند .در ارديبهشت ماه نيز
اين خانواده از سوي محيطبانان توران مشاهده شدهبودند كه عكسهاي
جديد نشاندهنده سالمتي هر دو توله در اين مدت است.
مادر اين تولهها به اسم مادر تلخاب يوزپلنگي توانمند است كه سال گذشته
نيز سه توله خود را با موفقيت بزرگ كردهبود .گفتني است يوزپلنگهاي
ديگري نيز در اين مدت توسط دوربينهاي تلهاي ثبت شدهاند.

سلام برش�ما مخـاطبان هميش�گي «جوان» .دلگويههاي شما

عزيزان را از طريق ش�مـاره  88498440شنوا و پـذيرا هستيم.
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه ميخوانند.

گناه ما كه سرباز كميته بوديم چيست؟!

يك ش�هروند تهراني :من خدم��ت س��ربازي را در كميته انقالب
اس�لامي طي كردهام .حاال كه براي دريافت سوابق سربازي و اعزام به
جبهه مراجعه كردهام ،هيچ نهادي پاس��خگوي ما نيس��ت .با توجه به
ادغام كميته در س��اير نهادهاي نظامي و انتظامي ،هيچ مرجعي دوره
خدمت و حض��ور در جبهه من را ارائه نميكند .س��وابق ايثارگري هم
دارم؛ براي سربازي فرزندم نياز به ارائه گواهي حضور در جبهه دارم و
پس از پيگيريهاي فراوان نتوانستم س��وابق خدمتي خودم را از هيچ
نهادي دريافت كنم .به بنياد شهيد هم مراجعه كردم ،آنها ميگويند نهاد
اعزامكننده شما به جبهه بايد نامه اعزام شما را به ما بدهد تا بر اساس آن
بتوانيم سوابق ايثارگريتان را به شما بدهيم ،اما متأسفانه هيچ نهادي
حاضر به ارائه س��وابق و نامه اعزام من به جبهه نيست .آيا اين درست
است كه پس از سالها نتوانم حتي سوابق خدمتي خودم را احراز كنم؟
آيا رواست كه دود ادغام نهادهاي انقالبي به چشم من و خانوادهام برود؟
چرا با اين همه پيچ و خمهاي اداري كاذب ،مردم را سرگردان ميكنند؟
تا كنون به دليل خدمت و حضور در جبهه كه وظيفه الهي و انس��اني
من بوده ،كوچكترين امتيازي از دولت نگرفتهام ،اما حاال كه ب ه خاطر
فرزندم صرفاً نيازمند سوابق خدمتي و حضورم در جبهه هستم نبايد با
اين همه بينظمي در نهادهاي انقالبي مواجه شوم .از نيروهاي مسلح
كه به نظم و مردمداري شهره هستند ،اين انتظار ميرود كه نارضايتي
ايجاد نكنند و بر مشكالت فراوان مردم نيفزايند.

