
خريد با تخفيف هاي باال ب�راي هر خريداري 
خوشايند است، اما هميشه هم ارزان خريدن 
هنر و اغلب اوق�ات هيچ ارزان�ي بي حكمت 
نيس�ت! ماج�راي BlakFriday ي�ا ح�راج 
جمعه س�ياه آخرين جمعه ماه نوامبر اس�ت. 
در امريكا در چنين روزي فروشگاه ها تخفيف 
قابل توجه�ي ب�راي كااله�اي خ�ود در نظر 
مي گيرند و همين تخفيفات هم موجب ش�ده  
در چنين روزي مردم اين كشورها از نيمه هاي 
شب پشت در فروش�گاه ها كمين كنند تا به 
محض باز ش�دن درهاي فروش�گاه خود را به 
داخل رس�انده و در رقابت براي خريد بيشتر 
و ارزان تر برنده ش�وند. اين رقابت هر س�ال 
تعدادي مجروح و مصدوم ه�م دارد. البته در 
برخي سال ها ش�اهد مرگ و زير دست و پا له 
شدن برخي خريداران هم بوده ايم. در ايران 
هم چند سالي مي شود كه برخي فروشگاه هاي 
آنالين و اينترنت�ي از چند روز مانده به جمعه 
س�ياه براي فروش ويژه در اين روز تبليغات 
گسترده اي راه مي اندازند؛ حراجي كه خيلي 
وقت ها با بررسي قيمت قبلي اجناس و مقايسه 
آنها در حراج جمعه س�ياه متوجه مي شويد، 
تخفيفي در كار نبوده و جنس مورد نظر چند 
روز پيش از حراج به شكلي غير واقعي گران 
شده تا با تخفيف جمعه سياه به قيمتي باز هم 
بيشتر از قيمت اصلي خود به فروش برسد. در 
اين ميان برخي كالهبرداران هم با راه اندازي 
صفحات دروغين، حس�اب مش�ترياني را كه 
به اميد خريد ارزان تر در حراج جمعه س�ياه 
به اين صفح�ات مراجع�ه مي كنن�د، هك و 
خالي مي كنند. حاال و در آستانه جمعه سياه 
رئيس مركز تشخيص و پيش�گيري از جرائم 
سايبري پليس فتا ناجا به مردم هشدار داد در 
خريد هايش�ان در جمعه سياه مراقب باشند، 
كالهبرداران آنها را به خاك س�ياه ننشانند!

Black Friday )بلك فرايدي( يا جمعه س��ياه 
روز بعد از شكرگزاري يا Thanksgiving  است 
كه آخرين پنج ش��نبه ماه نوامبر در امريكاست. 
اين روز س��رآغاز خريد هاي كريسمس است و 
فروشگاه هاي مختلف براي جلب مشتري بيشتر 
در اين روز كاالهايش��ان را با تخفيفات ويژه اي 
به مش��تريان عرضه مي كنند. همين تخفيفات 
هم موجب شده در برخي موارد مردم امريكا از 
نيمه هاي شب پشت در فروشگاه صف ببندند. با 
باز شدن در فروشگاه مردم به داخل هجوم آورده 
و گاهي اوقات بر سر برداشتن كااليي با تخفيف 
زياد نزاع در مي گيرد. خيلي وقت ها هم خريداران 
زير دست و پاي يكديگر مجروح مي شوند و حتي 
در موارد متعددي اي��ن روز با مرگ يك يا چند 
تن از خريداران به پايان رس��يده و شايد همين 
مرگ ها. مجروحيت ها اين جمع��ه را به جمعه 
سياه تغيير داده اس��ت. در ايران هم چند سالي 
مي ش��ود در كنار ديگر فرهنگ ه��اي وارداتي، 
شاهد برگزاري جمعه سياه به خصوص از سوي 

فروش��گاه هاي اينترنتي هس��تيم. حراج هايي 
كه با راه هاي مختلف از مشتريان كالهبرداري 
می كنند و به نام حراج، كاالهاي به درد نخور و 
در انبار مانده را با قيمت��ي باالتر از بازار به مردم 
مي فروش��ند. كالهبرداران هم با سوء استفاده 
از عطش مردم ب��راي خريد ارزان ب��ا راه اندازي 
صفحات في��ك، هنگام پرداخت صورتحس��اب 
با هدايت مش��تري به درگاه ه��اي جعلي بانكي 

حساب مشتريان را خالي مي كنند. 
 ترفند فروش كاالهايي كه روي دس�ت 

فروشندگان مانده
اگر مي خواهيد واقعيت حراج هاي جمعه س��ياه 
را بشناسيد، كافي است از چند هفته قبل قيمت 
كاالي��ي خ��اص را در فروش��گاه اينترنتي مورد 
نظرتان رصد كنيد. در سبك ايرانيزه جمعه سياه، 
حتي برخي از فروش��گاه هاي معتب��ر اينترنتي 
به جاي تخفيفات واقع��ي در روزهاي منتهي به 
جمعه سياه، اجناس خود را گران كرده و در حراج 
جمعه س��ياه درصدي از اين گران��ي را در قالب 
تخفيف به مشتري عرضه مي كنند! خريدار هم 
با گمان اينكه جنس را با تخفيف باال خريداري 
كرده، نمي داند قيمت تخفيف خورده فروشگاه در 
حراج جمعه سياه از قيمت بدون تخفيف بازار هم 

چند درصدي گران تر است!

اين حراج ه��ا همچنين براي ف��روش كاالهاي 
ته انب��ار مان��ده و كاالهايي ك��ه در حالت عادي 
مشتري ندارد روش بسيار كارآمدي است، زيرا 
وقتي مشتري تخفيفات 50 تا 90 درصدي عنوان 
شده از سوي فروشگاه را مي بيند به خريد كااليي 
كه حتي به آن نيازي ندارد ترغيب مي شود، غافل 
از اينكه تخفيفات عنوان شده اغلب واقعي نيستند 
و خريدار در نماي��ش بازاريابي فروش��گاه هاي 

اينترنتي ركب خورده است. 
  پاي درد دل خريداراني كه در جمعه سياه 

سرشان كاله رفته
س��عيد يكي از افرادي اس��ت كه در خريدهاي 
سال گذش��ته اش از حراج جمعه س��ياه يكي از 
فروشگاه هاي اينترنتي معتبر مغبون شده است. 
وي در اين ب��اره به »ج��وان« مي گويد:» س��ال 
گذشته يك كيف كمري را در حراج جمعه سياه 
با تخفيف 70 درصدي به قيمت 89 هزار تومان 
خريدم. در مشخصات قيد شده بود، جنس چرم 
طبيعي اما وقتي كيف را برايم آوردند ديدم جنس 
آن فوم است و در بازار مي توانستم اين كيف را با 

قيمتي بسيار كمتر بخرم.«
ميترا هم مش��ابه همين تجربه را داشته اس��ت. 
وي به »ج��وان« مي گويد:» كاپش��ن زنانه اي را 
كه قيمت اصلي اش 700 هزار تومان خورده بود 

با تخفيف 50 درصد 350 ه��زار تومان خريدم. 
گذش��ته از اينكه جنس كار واقعاً بيش��تر از اين 
نمي ارزيد بعد از جمعه سياه متوجه شدم قيمت 
كاال به 295 هزار تومان يعني ح��دود 55 هزار 
تومان كمتر از هزينه اي كه م��ن بابت آن دادم، 

تغيير كرده است!«
  درگاه هاي جعلي بانكي براي خالي كردن 

حساب مشتري
 كالهبرداري ها در جمعه س��ياه به همين ماجرا 
محدود نمي شود، بلكه بسياري از كالهبرداران 
و مجرمان سايبري با راه انداختن صفحات فيك 
و فروش��گاه هاي آنالين دروغين كارب��ران را با 
ارائه تخفيف هاي ب��اال كاربران را به خريد كردن 
ترغيب كرده و س��پس مشتري را براي پرداخت 
به درگاه هاي جعلي بانكي هدايت و تمام حساب 
بانكي اش را خالي مي كنن��د تا خريداراني كه به 
اميد خريد ارزان تر در جمعه س��ياه به سراغ اين 
فروشگاه ها و صفحات دروغين رفته اند به خاك 

سياه بنشينند. 
س��رهنگ علي محم��د رجبي،  رئي��س مركز 
تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس 
فتا ناجا با هش��دار نس��بت به كالهبرداري در 
جمعه س��ياه مي گويد:» هر س��ال در روز هاي 
حوالي بل��ك فرايدي ي��ا همان جمعه س��ياه 
شاهد ش��كايت قابل توجهي از مردم به خاطر 
كالهبردار ها هستيم. بيش��تر اين پرونده ها در 
خصوص پرداخت بهاي كاالي مورد نظر و عدم 
دريافت كاال يا تقلبي ب��ودن كاالي تحويلي به 

هموطنان است.«
به گفته وي افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد 
هموطنان با ايجاد س��ايت هاي جعلي و تقلبي، 
اعتبار ديگر فروشگاه هاي اينترنتي را كه داراي 
فعاليتي سالم هستند، زير سؤال مي برند و از مردم 

كالهبرداري مي كنند. 
رئيس مركز تش��خيص و پيش��گيري از جرائم 
س��ايبري پليس فتا ناجا تأكي��د مي كند:» اين 
صفحات جعلي از نظر ظاهري كام��اًل به درگاه 
اصلي ش��بيه بوده و به راحتي اعتم��اد كاربر را 
مبني ب��ر ورود اطالع��ات بانكي جل��ب كرده و 
ش��ماره كارت، رمز دوم، cvv2 و تاريخ انقضای 
كارت بانكي را به سرقت برده و در فرصتي مناسب 
اقدام به برداشت غير مجاز از حساب بانكي قرباني 

مي كند.«
وي به مردم توصيه مي كند از كانال ها و شبكه هاي 
اجتماعي به صورت مستقيم خريد نكنيد، چراكه 
تضميني براي ارائه كاال با همان اصالت و كيفيت 
معرفي ش��ده وجود ندارد. همچني��ن عالوه بر 
خريد از سايت هاي خوش��نام و معتبر كه داراي 
نماد اعتماد الكترونيكي هستند براي خريد هاي 
اينترنتي خود استفاده كنيد و قبل از خريد كاال 
قيمت واقعي آن را بررسي كنيد؛ چراكه قيمت 
برخي كاال هاي حراج شده از قيمت واقعي آن در 
بازار باالتر اس��ت به عنوان مثال در حراج آنالين 
جمعه سياه كاال تخفيف 50 درصدي خورده، اما 

شايد ۱0 درصد گران تر از قيمت بازار باشد.
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راستي آزمايي نيازمندان از طريق شبكه وسيع مددكاران كميته امداد، از ورود هر متمولي به اين نهاد جلوگيري مي كند

سدكمیتهامدادمقابلمستمريگرفتنبینیازان

به خاك سياه نشستن با خريد از درگاه هاي جعلي در جمعه سياه 
هشدار رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا درباره كالهبرداري ها در جمعه سياه

به تازگي انتش�ار 

عليرضا سزاوار
يك گزارش وزارت   گزارش  2

رفاه كه در دوران 
وزير قبلي تهيه شده بود، نشان مي داد كميته 
امداد تعداد قابل توجه�ي از ثروتمندان را به 
اشتباه زير چتر حمايتي خود قرار داده است! 
اين گزارش موجب شده افرادي كه از ساز و كار 
كميته بي خبرند در شبكه هاي اجتماعي نسبت 
به اين قضيه انتقادهاي جدي كنند. حال آنكه 
در عمل گزين�ش نيازمندان واقعي از س�وي 
كميته امداد بسيار دقيق است و رئيس كميته 
امداد و معاون حقوقي اي�ن كميته هم در اين 

خصوص واكنش نشان دادند. 
اخيراً يك گزارش كارشناس��ي از سوي وزارت رفاه 
تحت عن��وان »الزامات و ضرورت ه��اي كارآمدي 
نظام رفاه و تأمين اجتماعي« منتش��ر شده است. 
طبق آمارهاي ارائه ش��ده در اين گزارش، در حالي 
كه در س��ال هاي اخي��ر 76 درص��د از خانوارهاي 
واقع در س��ه دهك  كم درآمد)دهك۱تا3( خارج از 
چتر حمايت هاي مادي و معنوي دو نهاد حمايتي 
كميته امداد و بهزيستي بوده اند، اما در سويي ديگر 
377 هزار خان��وار پردرآمد)دهك هاي 8 تا ۱0( از 
اين دو نهاد مس��تمري مي گيرند! اين گزارش در 
دوران وزارت وزير سابق رفاه )شريعتمداري( تهيه 

شده است. 
 حمايت از 172 هزار خانواده ثروتمند!

نمودارهای گزارش منتشر شده وزارت رفاه نشان 
داده كه درصد قابل توجهي از افراد دهك يك تا سه 
يعني سه  دهك پايين درآمدي جامعه، تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي قرار ندارن��د. به طوري كه حدود 
يك ميليون و 800 هزار نفر از خانوارهاي سه  دهك 
پايين درآمدي كه معادل ۱5 درصد خانوارهاي اين 
دهك هاست، تحت پوشش دو نهاد حمايتي يعني 
كميته امداد و بهزيستي قرار داش��ته و 75 درصد 
يا معادل بيش از 5 ميليون خانوار اين دهك ها هم 
خارج از چت��ر حمايتي كميته امداد و بهزيس��تي 
هستند.  بخش جنجالي اين گزارش هم آنجاست كه 
نشان مي دهد از خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي 

حمايتي، ۱72 هزار خانوار تحت پوش��ش كميته 
امداد امام خمين��ي جزو خانواره��اي دهك هاي 
باالي اقتصادي يعني دهك ه��اي 7 تا ۱0 بوده اند. 
همين قضيه موجب انتقادهاي زياد برخي افراد در 

شبكه هاي اجتماعي هم شده است. 
پس از انتش��ار اين گزارش، نخس��تين واكنش از 
سوي سيد مرتضي بختياري، رئيس كميته امداد 
بود كه اين موضوع را تكذيب كرد و گفت: همه آمار 
مددجويان كميته امداد كه حدود ۴ ميليون و 700 
هزار نفر است، هر چند وقت يك بار پايش مي شود. 
اين بررسي ها از لحاظ اشتغال داشتن مددجويان و 
ارزيابي سطح درآمد آنهاس��ت تا در اين صورت از 
حمايت كميته خارج ش��وند. همچنين طي سال 
گذشته و امسال بيش ۱۱3 هزار نفر از تحت پوشش 

خارج شده اند و اين پايش ها همچنان ادامه دارد. 
 سامانه اطالعات رفاه به روز نيست

روز گذشته هم معاون حقوقي و امور مجلس كميته 
امداد با اش��اره به برخ��ي اظهار نظرها در خصوص 
حمايت اين نهاد از افراد ثروتمند  گفت: با قاطعيت 
اعالم مي كنم هيچ ف��رد ثروتمندي تحت حمايت 
كميته امداد نيست.  جعفر صباغيان در گفت وگو 

با شبكه 5 سيما به تشريح اقدامات كميته امداد و 
فرآيند جذب مددجو در اين نهاد پرداخت و افزود: 
كميته امداد ب��ه عنوان يك نه��اد مردمي در تمام 

موضوعات مكلف به پاسخگويي و شفافيت است. 
وي با رد برخي گمانه زني ها و اطالعات منتشر شده 
در خصوص حمايت امداد از اف��راد ثروتمند افزود: 
با قاطعيت اع��الم مي كنم كميته ام��داد هيچ فرد 
ثروتمندي را تحت حمايت ندارد و مستمري اين 

نهاد فقط به خانواده هاي نيازمند ارائه مي شود. 
صباغيان با اش��اره به اينكه در بررسي هاي كميته، 
وضعي��ت معيش��ت، اش��تغال، مس��كن و ديگر 
شاخص هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد، 
گفت: معيارهاي كميته امداد بر اساس بررسي هاي 
ميداني اس��ت و اين در حالي اس��ت كه س��امانه 
اطالعات رفاه ايرانيان)منتش��ر كننده گزارش( كه 
مبناي اظهارنظرها در خصوص حماي��ت امداد از 
60 هزار مددجوي ثروتمند قرار گرفته، مبتني بر 
شاخص هاي اطالعات كارت بانكي و تراكنش هاي 

مالي افراد طبقه بندي شده است. 
وي با تأكي��د بر اينكه در س��امانه اطالعات رفاهي 
ايرانيان مجموع درآمد و تملك هم��ه اعضا، براي 

سرپرس��ت خانواده در نظر گرفته مي شود، اضافه 
كرد: تغييرات وضعيت اقتص��ادي، ازدواج، طالق و 
اشتغال در اين سامانه به روز نيست و همين از داليل 

مغايرت هاي آماري در سنجش نيازمندان است. 
 مقابل�ه ب�ا سوء اس�تفاده كنندگان پس از 

هشدارهاي كميته
صباغيان احتمال سوءاستفاده از اطالعات هويتي 
و كارت بانكي افراد نيازمن��د را از ديگر داليل اين 
مغايرت دانست و افزود: پس از بررسي هاي كميته 
امداد، دس��تگاه هاي امنيتي به اي��ن موضوع ورود 

كرده اند. 
معاون حقوقي و امور مجل��س كميته امداد گفت: 
به عنوان مثال فردي كه در خارج از كشور زندگي 
مي كند و تراكنش مال��ي در داخل ندارد، به عنوان 
دهك يك و نيازمند معرفي شده و از سوي ديگر فرد 
نيازمندي كه تنها مالك يك واحد مسكوني كوچك 
است، اما هيچ درآمدي ندارد و بيمار صعب العالجي 
در منزل دارد، به عنوان فرد ثروتمند در دهك 9 يا 
۱0 شناسايي شده است.  صباغيان ادامه داد: برخي 
افراد س��ودجو با اس��تفاده از مدارك نيازمندان به 
منظور فرار مالياتي اقدام به اخذ كارت بازرگاني براي 
آنان مي كنند و همين س��بب گمراه شدن سامانه 

اطالعات رفاهي ايرانيان مي شود. 
وي عدم حذف س��ه دهك باالي جامع��ه از جمع 
يارانه بگيران را از ديگر داليل عدم قطعيت سامانه 
رفاهي ايرانيان دانس��ت و تأكيد كرد: دولت به اين 
موضوع اشراف دارد و به دليل حساسيت موضوع، 
نمي تواند به اين سامانه براي حذف يارانه اتكا كند. 

گفتني اس��ت بنا به اعالم معاونت حقوقي كميته 
امداد، راستي آزمايي نيازمندان از طريق شبكه وسيع 
مددكاران اين نهاد در سراسر كشور انجام مي شود. 
به اين طريق كه پس از مراجعه و خود اظهاري افراد 
نيازمند، شبكه مددكاران امداد با مراجعه ميداني 
اقدام به س��نجش تمكن مالي خان��واده مي كنند. 
در نهايت با صحت س��نجي اطالعات با استفاده از 
سامانه هاي اطالعاتي و پايگاه داده هاي دستگاه هاي 
مختلف و اطمينان از ش��رايط، فرد نيازمند تحت 

حمايت قرار مي گيرد. 

 رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از افزايش 
موارد ابتال به آنفلوآنزا در كشور خبر داد و گفت: ثابت شده كه اگر اين 
دو بيماري همزمان در كسي رخ دهد، بيماري شديدتر و مرگبارتري 

خواهد شد. 
 يك فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم كودكان گفت: از آنجا 
كه ديابت نوع ۱ از بيماري هاي خودايمني محس��وب مي شود، عامل 

وراثت )ژنتيك( و عوامل محيطي در آن مؤثر هستند. 
 معاون شهردار تهران با اعالم اينكه مش��اركت بهتر و بيشتر بخش 
خصوصي در چرخه حمل و نقل عمومي، به اتخاذ و اعمال مشوق هايي 
در جهت ترغيب و تشويق اين بخش براي حضور حداكثري در ناوگان 
نيازمند است، گفت: به اين منظور، عالوه بر اجراي مصوبه افزايش نرخ 
كرايه خطوط، ضري��ب ويژه يارانه اي را نيز ب��راي خطوطي كه در آنها 

اتوبوس هاي بازسازي شده به كارگيري شده اند، در نظر گرفته ايم. 
 سفير ژاپن در ديدار با شهردار تهران بيان كرد: بحث دستگاه بازيافت 
خودكار )RVM( ب��راي بازيافت بطري پالس��تيكي را در گذش��ته 
داشتيم كه پيش تر ۱8 دستگاه را به شهرداري تهران اهدا كرده بوديم 
و 33 دستگاه ها ديگر نيز اهدا خواهد شد؛ چراكه موضوع بازيافت براي 

محيط زيست مهم است. 
 مدير عامل شركت مترو تهران گفت: سهم منطقه ۱3 از شبكه فعلي 
خطوط مترو پايتخت در حال حاضر چهار ايس��تگاه است كه با اجراي 
طرح توسعه شرقي خط ۴ و همچنين احداث خط جديد 9، اين تعداد 

ايستگاه در آينده دو برابر خواهد شد. 
 كانون بازنشستگان و مستمري بگيران كشور اعالم كرد: بيمه عمر 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران تأمين اجتماعي با سرمايه فوت 8 
ميليون تومان براي هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سني و فوت به هر 

علت با شركت بيمه ايران منعقد شد. 
 مدير عامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر از توليدات 
بيش از ۱25 ميليون عدد انواع دارو در شركت داروسازي سها و عرضه 

آنها به بازار در جهت رفع نيازهاي دارويي حوزه سالمت خبر داد. 
  عليرضا باق��ري رئيس اداره س��اماندهي ش��هرداري منطقه ۱۱ با 
اشاره به تهيه شناس��نامه از س��اختمان هاي نا ايمن در اين منطقه به 
ابالغ دس��تورالعمل ايمني به مالكين هزارو275 ساختمان گفت: ۱۱ 
ساختمان نا ايمن داراي اولويت شناسايي شده اند كه دو مورد آنها شامل 
ساختمان آلومينيوم و پاس��اژ عالء الدين به دليل حضور عده زيادي از 
مراجعين و ذي نفعان و كاركنان، همچنين مشكالت متعدد سازه اي و 

الزامات ايمن سازي داراي حساسيت بيشتري هستند.

حسین سروقامت ۴۰ درصد مردم ايران
درگير بيماري هاي كبدي

ف�وق تخص�ص گ�وارش، كب�د و مج�اري صف�راوي گف�ت: 
۴۰درص�د م�ردم اي�ران درگي�ر بيماري ه�اي كب�دي هس�تند 
و در بس�ياري از م�وارد، اي�ن ن�وع بيماري ه�ا عالئم�ي ن�دارد. 
مهران بابايي فوق تخصص گ��وارش، كبد و مجاري صف��راوي اظهار 
كرد: بيش از ۴0 درصد مردم ايران درگير كبد چرب هس��تند و امروز 
نمي توانيم تقريب��اً خانواده اي را پي��دا كنيم كه يك��ي از اعضا درگير 
بيماري كبدي نباشد. رسيدگي به موقع به كبد مهم است، زيرا خيلي از 
بيماري هاي كبدي عالئم ندارند از اين ر و دانستن اينكه كي بايد كبد را 

چكاپ كنيم براي سالمتي اهميت دارد. 
وي افزود: كبد ارگان مهمي اس��ت كه كاره��اي مهمي مي كند و دفع 
سموم يكي از اين كارهاست. خيلي چيزهايي كه ما مي خوريم، توليد 
سم مي كند و اين كبد است كه اين سم را خارج مي كند. هضم و جذب 
غذا و ساختن پروتئين هاي بدن و فاكتورهاي انعقادي و ويتامين ها از 

طريق كبد انجام مي شود. 
فوق تخصص گوارش، كبد و مجاري صفراوي توضيح داد: در بسياري 
از مواقع وقتي عالئم بيماري هاي كبدي ظاهر مي شود نمي توان كاري 
كرد. گاه يك شخص دچار خستگي است و خستگي شايد در خيلي از 
بيماري ها ديده شود، اما ش��ايع ترين عالمت غيراختصاصي مشكالت 

كبدي، خستگي است. 
بابايي يادآور ش��د: بي حالي، سستي، بي اش��تهايي، كم انرژي بودن و 
خواب زياد از عالئم بيماري هاي كبدي اس��ت. برخي عالئم همچون 
زردي از عالئم اختصاصي بيماري كبدي اس��ت، اين اتفاق يعني كبد 
دچار وضعيت بدي است. در مرحله پيشرفته تر گاه ديده مي شود بدن 
ش��خص به اصطالح آب مي آورد و ش��كم، پا و برخي اندام ها دچار به 

اصطالح اِِدم مي شود.  
 تغيير دماي بدن خيلي ارتباط با بدن ن��دارد و ارتباط كهير با كبد نيز 
مشخص نيست، اما ممكن است مرتبط باشد.  فوق تخصص گوارش، 
كبد و مجاري صفراوي تأكيد كرد: گروهي بايد حتماً كبدشان را درست 
چك كنند. ديابتي ها در معرض بيماري هاي كبدي هستند و اغلب با 
آزمايش هاي معمولي خود را چك مي كنند، اما چيزي نشان نمي دهد 
از اين رو بايد آزمايش ها با دقت چك ش��ود.  وي تصريح كرد: كساني 
كه خالكوبي مي كنند ني��ز در معرض بيماري هاي كبدي هس��تند و 
ويروس هاي هپاتيت بي  و سي از اين طريق وارد بدن مي شود. همچنين 
كساني كه خون دريافت مي كنند ممكن است در معرض بيماري هاي 

كبدي باشند. 
به گفته اين فوق تخصص گوارش، كبد و مجاري صفراوي، زردي چشم، 
بزرگي كبد، قرمزي كف دس��ت و ورم پا و كاهش س��طح هوشياري، 
اختالل خ��واب و حافظه و تغيير ش��خصيت همه از عالئم مش��كالت 

كبدي است. 
بابايي گفت: اگر مي خواهيم كبد سالم داشته باشيم، اين است كه مردم 
روي وزن خود دقت كنن��د و بايد وزن ايده آل باش��د و از افزايش وزن 
خودداري كنيد. اگر وزن را به ايده آل برسانند و آن را حفظ كنند، كبد 
كمتر دچار مشكل مي شود. ورزش كردن در سالمت كبد اهميت دارد 

و فست فود كبد را به شدت دچار آسيب مي كند. 

دغدغه همه »جوان دار« هاست؛ نگوييد نه. . . 
چرا اين بچه اينجوريه؟ چي توي كله اش مي گذره؟ چرا اينقدر 
از جمع فراريه؟ چرا از تنهايي استقبال مي كنه؟ توي اين موبايل 
چيه كه همش سرش توي اونه؟ چي بايد بهش ياد بدم؟ به چه 

چيزايي تشويقش كنم؟ از چه چيزايي منعش كنم؟. . . 
چنين سؤاالتي بارها به ذهن والديني كه در خانه »جوان« دارند، 

خطور كرده است. 
موضوعي ارزش�مند و كاربردي كه من نام آن را »بايسته هاي 

آموزش جوانان« مي گذارم. 
مگر مي توان با جوان امروز سخن گفت و نكاتي چون تحوالت 
آموزش، پايان عصر دانشگاه، آغاز دوره مهارت، تبديل آموزش 
به يادگيري، آموزش الكترونيكي، دسترسي ساده به اطالعات، 

آموزش هاي مشاركتي و كار تيمي را از نظر دور داشت؟
آيا مي خواهم در اين باره اي�ده اي مطرح كنم؟ نه. . . مي خواهم 

بذري در ذهنتان بكارم كه با تفكر و انديشه بارورش كنيد!

۴52

اذعان نشريه امريكايي
 به رشد علمي ايران 

رئيس كميس�يون آم�وزش مجلس گف�ت: قانون جه�ش توليد 
دانش بني�ان، انقالب�ي در حماي�ت از نخب�گان و حماي�ت از 
ش�ركت هاي دانش بني�ان خواه�د ب�ود. ضم�ن اينك�ه مجل�ه 
نيوساينتيس�ت امري�كا هم اخي�راً اعالم كرده اس�ت ك�ه ايران 
در 3۰ س�ال اخير ب�ه اندازه 3۰۰ س�ال رش�د علمي كرده اس�ت. 
رئيس كميس��يون آموزش مجلس شوراي اس��المي با گاليه از اينكه 
بنياد ملي نخبگان نتوانسته است همه نخبگان كشور را جذب و حمايت 
كند، گفت: ب��ا توجه به محدودي��ت امكانات و بي توجهي مس��ئوالن 
عزيز به نخبگان، باعث شده است كه بخش��ي از اين عزيزان )نخبگان( 
رنجيده خاطر شوند. نخبه در جامعه وظايفي دارد و مسئوليت سنگيني 

بر دوش دارد و بايد در حل مسائل كشور تالش كند. 
عليرضا منادي تصريح كرد: ما در پنج تا شش سال اخير يك رشد خوبي 
در حوزه حمايت از نخبگان كشور داشتيم. در سال ۱389 در مجلس 
شوراي اسالمي قانون شركت هاي دانش بنيان را به تصويب رسانديم و 
اخيراً هم در مجلس شوراي اسالمي طرحي ارائه شد كه در كميسيون 
آموزش بررسي كرديم و به اتمام رس��انديم و عنوان طرح نيز »جهش 
توليد دانش بنيان« بود.  وي ادامه داد: در اين قانون تس��هيالت بسيار 
فوق العاده اي را براي شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفتيم. تسهيالت 
مالياتي، تسهيالت بيمه اي، تس��هيالت گمركي و تسهيالت تبادالت 
ارزي، در اين قانون جديد در نظر گرفته شده اس��ت. صندوق نوآوري 
و شكوفايي نيز كه زير نظر رياست جمهوري قرار دارد هزاران ميليارد 

تومان بودجه دارد و از نخبگان حمايت مي كند. 
منادي تصريح كرد: در اين قانون تسهيالت افزايش يافته و سودها كم 
شده است. هر آنچه يك نخبه در ايران در قالب شركت هاي دانش بنيان 
توليد مي كند نبايد وارد شود و قانون ممنوعيت واردات را لحاظ كرديم. 
يك تعداد دستگاه ها و ماشين آالتي را كه در داخل وجود دارد و مشابه 
آنها وارد مي شود، تعرفه 5 درصد گذاشته ايم كه اين 5 درصد حاصله را 

براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان كنار گذاشته ايم. 
وي گفت: »مجله نيوساينتيس��ت« امريكا اخيراً اعالم كرده اس��ت كه 
ايران در 30 سال اخير به اندازه 300 سال رشد علمي كرده است. هم 
اكنون قانون رتبه بندي معلمان در دستور كار مجلس قرار دارد و اين 
هفته تمركز مجلس روي اين قانون است و بعد از آن، قانون جهش توليد 
دانش بنيان در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. ما سال هاي سال 
قطب علمي دنيا بوديم. تا 50 سال پيش همين كتاب قانون ابن سينا در 

طب در اروپا تدريس مي شده است. 
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي گفت: قانون جهش 
توليد دانش بنيان، انقالبي در حمايت از نخبگان و حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان خواهد بود. ما امروز 6هزارو300 شركت دانش بنيان داريم. 
اين شركت ها در سال گذشته 200 هزار ميليارد تومان فروش داشته و 
۴00 هزار نفر ايجاد اشتغال كردند. در ناحيه نوآوري شريف 250 هكتار 
زمين وجود دارد و 500 شركت دانش بنيان در آنجا فعاليت مي كنند 
كه امروز اين رقم افزايش يافته است. س��ال گذشته اين 500 شركت 
دانش بنيان بيش از 2 هزار ميليارد تومان فروش كرده  و 3 هزار نفر نيز 

ايجاد اشتغال كرده اند. 

دادستان كل كشور تأكيد كرد 

تعيين تكليف ۸۰ درصدي
خودروهاي توقيفي تا پايان امسال

دادس�تان كل كش�ور تس�ريع در رس�يدگي و تعيين تكلي�ف 
خودروه�اي توقيف�ي مرب�وط ب�ه پرونده ه�اي مواد مخ�در را 
امري مه�م دانس�ت و ب�ر ل�زوم كار جه�ادي و تعيين تكليف ۸۰ 
درص�دي اي�ن خودروه�ا ت�ا پاي�ان س�ال ج�اري تأكي�د كرد. 
دادستان كل كشور در پي دس��تور رئيس قوه قضائيه مبني بر تسريع 
تعيين تكليف وسايل نقليه توقيف يا ضبط شده در خصوص پرونده هاي 
مواد مخدر، از پاركينگ  خودروهاي توقيفي مرتبط با پرونده هاي مواد 
مخدر در منطقه ش��هريار بازديد كرد.  حجت االس��الم و المس��لمين 
محمدجعفر منتظري در اين بازديد در جريان آمار خودروهاي توقيفي، 
تعداد و سال توقيف، نحوه مزايده و فروش، نحوه نگهداري قرار گرفت.  
وي با بيان اينكه اكنون حدود ۱۴ هزار و 700 خودرو در پاركينگ هاي 
ستاد مبازره با مواد مخدر توقيف هستند، افزود: آنچه مربوط به دستگاه 
قضايي است بايد انجام شود و اگر نياز به بخشنامه يا دستور است، انجام 
خواهيم داد.  دادس��تان كل كشور اظهار داش��ت: ساماندهي وضعيت 
كنوني به همكاري و تعامل دستگاه هاي مربوطه و كار جهادي و تالش 
مضاعف نياز دارد.  اين مس��ئول عالي قضايي تأكيد كرد كه دس��تگاه 
قضايي آماده هم��كاري و انجام اقدامات الزم ب��راي تعيين تكليف اين 
خودروها است.  حجت االسالم و المسلمين محسني اژه اي،  رئيس قوه 
قضائيه بيست و نهم آبان ماه طي دستوري به دادستان كل كشور تأكيد 
كرد كه نسبت به تعيين تكليف وس��ايل نقليه توقيف يا ضبط شده در 

خصوص پرونده هاي مواد مخدر  تسريع شود. 

كالس هاي 15 نفره با 1۰ دقيقه پنجره باز !
س�خنگوي وزارت آموزش وپرورش با توجه به بازگشايي مدارس 
درباره چگونگ�ي تهويه فض�اي كالس ه�اي درس در ايام س�رد 
سال گفت: در مناطق سردس�ير كه مدارس از سيستم گرمايشي 
استفاده مي كنند اينگونه است كه بايد هر يك ساعت 1۰ دقيقه در و 
پنجره هاي كالس را باز بگذارند تا هوا جريان پيدا كند و تهويه شود. 
عليرضا كمرئي با اشاره به بازگشايي مدارس ابتدايي و متوسطه اول 
از ابتداي آذرماه اظهار كرد: از مدرس��ه انتظ��ار داريم فاصله گذاري 
فيزيكي را انجام دهد و در صورت تراكم جمعي��ت، دانش آموزان را 
گروه بندي كرده و سپس روزهاي حضور دانش آموزان در طول هفته 
را به خانواده ها اطالع دهد.  وي با اش��اره به ع��دم فعاليت بوفه هاي 
مدارس نيز گفت: اگر دانش آموزان مايلند خوراكي يا غذايي مصرف 
كنند بايد از منزل ب��ا خود بياورند و بطري آب نيز به همراه داش��ته 
باشند.  س��خنگوي وزارت آموزش وپرورش افزود: تهويه فضا، بعد از 
فاصله گذاري اجتماعي عنصر كليدي دوم بازگشايي مدارس است. 
برنامه ريزي و گروه بندي به گونه اي انجام شده اس��ت كه بيش از ۱5 
نفر در يك كالس درس به صورت همزمان حضور نداشته باشند. از 
اين حيث جمعيت دانش آموزان در كالس درس كاهش يافته، با اين 
حال رعايت پروتكل هاي بهداشتي ضروري است.  كمرئي ادامه داد: 
پروتكل هاي ما براي ايام سرد سال و در مناطق سردسير كه مدارس 
از سيستم گرمايشي استفاده مي كنند، اينگونه است كه بايد هر يك 
ساعت، ۱0دقيقه در و پنجره هاي كالس را باز بگذارند تا هوا جريان 
پيدا كند و تهويه ش��ود؛ نه اينكه درها و پنجره ها به صورت كامل باز 
باشند. درست است كه اصل بر كنترل سرايت پذيري كوويد ۱9 است، 
اما س��رما هم مزاحمت ايجاد مي كند.  وي با بيان اينكه اگر سيستم 
گرمايشي در كالس درس روشن است، بايد در هريك ساعت زمان 
آموزش، ۱0 دقيقه درها باز شوند كه هوا عوض شود، گفت: مدارس 
اين برنامه ريزي را انجام مي دهند كه آن ۱0 دقيقه، زنگ تفريح بچه ها 
باشد. الزم اس��ت دانش آموزان نيز در اين زنگ ها پوشش را مراعات 

كنند تا بعد از بازگشت به كالس درس احساس سرما نكنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


