
رودخان�ه دز در باالدس�ت واقع ش�ده و منابع 
آلوده كننده اي آن را احاطه نكرده اس�ت، اما در 
روده�اي كارون و كرخه اين مناب�ع مخصوصًا 
زهاب زمين هاي كش�اورزي بس�يار زياد است. 
با راه اندازي طرح غدير ديگر اجازه ورود منابع 
آلوده كننده به رودهاي كارون و كرخه در پايين 
دست وجود نداش�ته و اين مس�ئله به تحولي 
در محيط زيس�ت اين دو رودخانه بس�يار مهم 
منجر مي شود. ديگر مسئله مهم محيط زيستي 
ابرپروژه غدير اين است كه لوله هاي انتقال آب 
آن در مناطقي كش�يده ش�ده كه هيچ آسيبي 
به تاالب ه�اي هورالعظيم و ش�ادگان نمي زند. 

طرح هاي متعدد تأمين آب جنوب غرب كشور در 
گذشته، فشار زيادي به رودهاي مهم كارون، كرخه 
و تاالب هورالعظيم وارد كرده است. طرح هاي قديمي 
باعث كاهش توان آبي كارون و افتادن بار تأمين آب 
شرب شهرهاي متعددي به دوش كرخه و در نتيجه 

تأمين نشدن حقابه تاالب هورالعظيم شده اند. 
 امنيت كامل براي بزرگ ترين تاالب ايران

عمليات اتصال طرح آبرس��اني غدير به رود دز دو 

سال قبل با همت قرارگاه خاتم االنبيا  آغاز شد. اين 
طرح اكنون در مراحل پاياني خود بوده و قرار است 
آب شرب و كشاورزي ۲۶ شهرستان خوزستان را 
تأمين  كند. اجراي اين طرح فوايد محيط زيس��تي 
قابل توجهي هم براي روده��ا و تاالب هاي جنوب 

غرب ايران دارد. 
آب مورد نياز طرح آبرس��اني غدير بايد از س��د دز 
تأمين مي شد، اما به داليلي در دولت قبل به صورت 
موقت آب آن از رودخانه كرخه تأمين شد. همين 
قضيه سبب شده تا كرخه مسئول تأمين آب شرب و 
برق باشد و به زيست بوم اين رود و تاالب هورالعظيم 

فشار وارد شود. 
پس از س��فر رئي��س دولت س��يزدهم به اس��تان 
خوزستان در س��ال گذش��ته، طرح غدير سرعت 
گرفت و با راه اندازي آن محيط زيست جنوب غرب 
ايران جاني دوب��اره خواهد گرفت. با فرا رس��يدن 
سالگرد سفر رئيس جمهور به اس��تان خوزستان، 
زمزمه افتتاح بزرگ ترين پروژه آبرساني كشور در 

استان خوزستان به گوش مي رسد. 
تمام رودهاي غرب زاگرس در استان هاي كرمانشاه، 
همدان، ايالم، لرستان و شمال خوزستان به كرخه 

مي ريزند. مجموع آب رودهاي كش��كان، كهمان، 
گاماسياب، قره سو، زال، كاكا رضا، سرابله، چرداول 
و سيمره پس از وارد شدن به جلگه خوزستان راهي 
كرخه مي ش��وند. بزرگ ترين تاالب اي��ران يعني 
هورالعظيم هم با مساحتي بالغ بر ۱۲۰ هزار هكتار 

در انتهاي كرخه قرار دارد. 
مه�ر تأيي�د محقق�ان ب�ر تأثي�رات   

زيست محيطي غدير
طبق قانون حفاظت از تاالب ها تأمين حقآبه كرخه 
و هورالعظيم از اين رودها نبايد دچار اخالل شود كه 

اين مهم با راه اندازي طرح غدير امكان پذير است. 
با تكمي��ل طرح غدير ع��الوه بر ارتق��اي كميت و 
كيفيت آب ش��رب اس��تان خوزس��تان، تحول در 
حفظ محيط زيس��ت رودهاي كارون و كرخه نيز 

رقم مي خورد. 
ابرپروژه غدير تأمين آب شرب حدود 5 ميليون نفر 
از جمعيت خوزستان را به عهده داردو تا ۲5 سال آتي 
اين استان عظيم را از منابع آب شرب بي نياز مي كند. 
اين طرح با تغيير كيفيت محسوس آب شرب مردم 
خوزستان همراه است و اين منبع عظيم را به يكي از 

باكيفيت ترين منابع آبي دنيا متصل خواهد كرد. 

در همين راستا به استناد بررسي محققان دانشگاه 
صنعتي پلي تكنيك، براساس نمودار شولر)نمودار 
زيست محيطي آب( همه متغيرهاي مورد بررسي 
آب دز در »وضعي��ت خوب« ارزيابي ش��دند و اين 
محققان از آب سد دز به عنوان يكي از بهترين منابع 

آب شرب در دنيا نام بردند. 
با توجه به اينك��ه درياچه س��د دز در يك منطقه 
قابل ثباتي از نظر زمين شناس��ي قرار گرفته است و 
همچنين در باال دس��ت هيچ منبع آلوده كننده اي 
ندارد، بنابراين مردم خوزستان پس از پايان پروژه 
غدير صاحب يكي از باكيفيت ترين آب شرب دنيا 

خواهد شد. 
 حذف آلودگي هاي كارون و كرخه

در همين رابطه، يك كارشناس حوزه آب و انرژي در 
خصوص تبعات زيست محيطي طرح غدير، به فارس 
گفت: در طراحي طرح غدير تأمين آب از سه بخش 
دز، كارون و كرخه ديده شده است، اما در دولت هاي 
گذش��ته به جهت اينكه دستاوردس��ازي اهميت 
داشت، هيچ گاه اين طرح به طور كامل افتتاح نشد. 
مسئله مهم محيط زيستي ابرپروژه غدير اين است 
كه لوله هاي انتقال آب آن در مناطقي كشيده شده 
كه هيچ آسيبي به تاالب هاي هورالعظيم و شادگان 

نمي زند. 
محمد پورحميد  تأكيد كرد: با توجه به اينكه رودخانه 
دز در باالدست واقع شده، منابع آلوده كننده اي را در 
اطراف خود نمي بيند، اما در رودهاي كارون و كرخه 
اين منابع نظير زهاب زمين هاي كش��اورزي ديده 
مي شود. بر اين اساس با افتتاح طرح غدير ديگر اجازه 
ورود منابع آلوده كننده به رودهاي كارون و كرخه در 
پايين دست وجود نداشته و اين مسئله به تحولي در 

محيط زيست اين دو رودخانه به حساب مي آيد. 
گفتني اس��ت اجراي ط��رح غدي��ر كوچك ترين 
تهديدي براي ت��االب بين المللي ش��ادگان ندارد. 
رود جراحي ساالنه حدود ۹۰۰ ميليون متر مكعب 
از آب اين تاالب را تأمين مي كند و طرح غدير هيچ 
زياني براي اين رود ن��دارد. از مهم ترين اثرات اين 
تاالب بر محيط زيس��ت منطقه مي توان به جذب 
ذرات خاك معلق و كنترل س��يالب هاي باال دست 

هور اشاره كرد. 
ورود پس��اب هاي طرح نيشكر توس��ط يك كانال 
بزرگ، عب��ور لوله هاي نفت از داخ��ل تاالب، ورود 
فاضالب ش��هري و صنعتي، دفن زباله هاي ش��هر 
در وسط تاالب از مهم ترين چالش هاي اين تاالب 
است. حال آنكه سال گذشته در سفر رئيس دولت 
سيزدهم به استان خوزستان قرار شد با اجراي طرح 
غدير حتي ورود فاضالب شهري و صنعتي به تاالب 

بين المللي شادگان هم اصالح شود. 
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از 370 نوع بيماري نادر موجود در كشور تنها 22 مورد آن تحت حمايت وزارت بهداشت است

سند ملي بيماري هاي نادر ابالغ شده و اجرا نشده !

احياي محيط زيست كارون و كرخه با ابرپروژه غدير
با اجراي طرح غدير ورود زهاب كشاورزي به كارون ممنوع خواهد شد

كودكان پروانه اي و 

زهرا چيذري
ك�ه   گزارش  2 زخم هاي�ي 

التي�ام  هي�چ گاه 
نمي يابد، تنها يكي از ان�واع بيماري هاي نادري 
است كه در كشور شناسايي شده است. چيزي 
ح�دود 3 ميليون بيم�ار ن�ادر در كش�ورمان 
شناسايي ش�ده اند كه به 370 نوع بيماري نادر 
شناخته شده در ايران مبتال هستند كه تحريم ها 
دسترسي اين بيماران را به دارو و درمان محدود 
كرده  اس�ت، اما چالش هاي اين بيماران فقط به 
تحريم هاي خارجي محدود نمي ش�ود. از 370 
بيماري نادر شناخته شده در كشور تنها 22 مورد 
تحت حمايت وزارت بهداشت هستند و 350 نوع 
از اين بيماري ها به حال خود رها شده اند. اين در 
حالي است كه ايران سي امين كشور دنياست كه 
سندي در حمايت از بيماران نادر دارد؛ سندي كه 
در دولت دوازدهم تدوين و ابالغ شد و با روي كار 
آمدن دولت سيزدهم نيز سيد ابراهيم رئيسي در 
همان روزهاي نخست رياست جمهوري اش اين 
س�ند را ابالغ كرد  و در روز 8 اس�فند ماه سال 
گذش�ته يعني روزي كه در تقويم ه�ا به نام روز 
بيماري هاي نادر نام گرفته اس�ت بر اجراي اين 
سند تأكيد كرد. با تمام اينها به نظر مي رسد اين 
سند هنوز با اجرايي ش�دن فاصله زيادي دارد. 
حاال آنطور كه محمد مهدي ناصحي، مدير عامل 
سازمان بيمه سالمت خبر مي دهد فردا موضوع 
حمايت از بيماران خاص و صعب العالج در شوراي 
نگهبان مطرح مي شود و در صورت تأييد نهايي 

در ماه بعد اجرايي خواهد شد. 

بيماري هاي نادر، بيماري هايي هستند كه ابتال 
به آنها به ندرت اتفاق مي افتد. به همين خاطر هم 
دارو و درمان اين بيماران تجاري سازي نمي شود 
و گران تر از دارو و درمان بيماري هايي است كه 
معموالً همه افراد جامعه ممكن است با آن مواجه 
شوند. بيش از 8۰ درصد از بيماري هاي نادر منشأ 
ژنتيكي دارند، اما قرار گرفت��ن در معرض مواد 
سمي طبيعي يا مصنوعي نيز مي تواند باعث بروز 
بيماري هاي نادر شود. همچنين اختالالت نادر 
مي توانند علل مختلف ديگري مانند كمبودهاي 
تغذيه اي، آس��يب ها، اثرات نامطل��وب درمان و 

بسياري موارد ديگر داشته باشند. 
 سندي كه تصويب شد ولي اجرا نشد

پروانه اي ه��ا را مي شناس��يم. اف��رادي ك��ه 
زخم هايش��ان هيچ گاه التي��ام نمي يابد و زخم 

تحريم ه��اي دارويي بيش از همه بر پيكرش��ان 
نشسته است، اما بيماري هاي نادر تنها به بيماري 

پروانه اي محدود نيست. 
دي ماه سال ۱۳۹۹س��ند ملي بيماري هاي نادر 
ايران مش��تمل بر ي��ك مقدم��ه و ۱۶ عنوان به 
تصويب شوراي عالي س��المت و امنيت غذايي 
رس��يد. و در تاريخ نهم مرداد ماه س��ال ۱۴۰۰، 
براي اجرا به دس��تگاه هاي اجرايي ذيربط ابالغ 
شد. جمهوري اسالمي ايران به عنوان سي امين 
كش��ور جهان، موفق به تدوين و تصويب س��ند 
مل��ي بيماري ه��اي ن��ادر در باالترين س��طوح 
تصميم گيري كشور شده اس��ت. رئيس جمهور 
همچنين در پيامي به مناسبت بزرگداشت روز 
ملي حمايت از بيماران نادر ايران،  با تأكيد بر لزوم 
اجراي سند حمايت از اين بيماري ها نوشت: » در 
دسترس قرار دادن تخصص هاي الزم براي درمان 
بيماري، فراهم كردن داروه��ا و تجهيزات مورد 
نياز و حماي��ت مالي و معنوي از اي��ن بيماران و 
خانواده هاي صبور آنها در دستور كار دستگاه هاي 
مسئول قرار گرفته است. آگاهي سازي خانواده ها 
جهت پيش��گيري از بروز اين ن��وع بيماري ها و 
آموزش عمومي در زمينه پيامدها، عالئم و نحوه  
تعامل با بيماران ن��ادر و برطرف كردن نيازهاي 
خاص داروي��ي و درماني، اقداماتي هس��تند كه 
دولت مكلف به اجراي آن است. از همين جهت 
به ضرورت همكاري هر چه بيشتر وزارتخانه هاي 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

بهزيستي، كميته  امداد امام خميني )ره( و همه 
دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه در اين خصوص 
توصيه  اكيد دارم و يادآوري اين نكته را ضروري 
مي دانم كه با توجه به ابالغ »س��ند ملي بيماران 
نادر« همه  دستگاه ها موظف به عملياتي كردن و 
اجراي آن هس��تند. « با وجود اين همچنان اين 

سند به درستي اجرا نمي شود. 
 رهايي مبتاليان به 350 نوع بيماري نادر 
 به گفت��ه حميدرضا ادراكي، مدي��ر عامل بنياد 
بيماري هاي نادر در حال حاضر فقط ۲۲ بيماري 
نادر مورد حمايت كامل وزارت بهداشت هستند، 
در صورتي كه ما ۳۷۰ نوع بيماري نادر تشخيص 
داديم كه آنها هم بايد تحت پوشش قرار گيرند. 

وي تأكي��د مي كند: » داروه��اي بيم��اران نادر، 
داروهاي حياتي است كه هر روز به آنها نياز دارند 
و در صورت نخوردن دارو در يك روز مش��كالت 
جدي و حياتي برايشان ايجاد خواهد شد. عالوه 
بر تأثير افزايش قيمت ارز، خود داروهاي نادر هم 
ذاتاً گران هس��تند، چون فقط چند كارخانه اين 
داروها را توليد مي كنند،بنابراين تأمين داروها با 

توجه  به اين شرايط بسيار دشوار است.«
به گفت��ه مدير عام��ل بنياد بيماري ه��اي نادر، 
معموالً داروهاي بيماران نادر در داخل كش��ور 
توليد نمي ش��وند، ب��راي ش��ركت هاي دارويي 
به  زعم خودش��ان تولي��د اين داروه��ا به  صرفه 
نيست ،بنابراين مجبوريم كه دارو را متناسب با 

افزايش قيمت ارز از خارج وارد كنيم. 
ادراك��ي با اش��اره ب��ه افزايش قيم��ت هفتگي 

پانس��مان بيماران »اي بي«  مي افزايد: » قيمت 
هر بسته پانسمان يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان 
اس��ت و داروهاي نادر مغز و اعصاب نيز بس��يار 
گران هستند و همين موضوع، بيماران را دچار 

مشكالتي كرده است.«
به گفته وي، اشكال بيماري هاي نادر اين است كه 
خيلي دير تشخيص داده مي شود، چون بيماريابي 
آن هنوز در ايران به  درستي جا نيفتاده و تا آخر 

عمر هم بايد از اين داروها استفاده كنند. 
 حمايت از بيماران نادر و خاص در صورت 

تصويب 
محمد مهدي ناصحي، مدير عامل سازمان بيمه 
سالمت در مصاحبه با صدا و سيما درباره حمايت 
از بيماري هاي نادر اينگونه توضيح داد: » بودجه 
بيماران خاص و صعب الع��الج در هيئت دولت 
تصويب شده است و بايد تأييديه شوراي نگهبان 
را بگيرد و سپس ابالغ خواهد شد. به محض اينكه 
شوراي نگهبان ابالغ و س��ازمان برنامه بودجه، 
تأمين بودجه كند، پوشش بيمه اين بيماران آغاز 
مي شود.« ناصحي تأكيد كرد: » بر اساس اطالعات 
موجود، فردا، موضوع حمايت از بيماران خاص و 
صعب العالج در ش��وراي نگهبان مطرح مي شود 
و در ص��ورت تأييد نهاي��ي در ماه بع��د اجرايي 
خواهد ش��د.« به گفته مدير عامل سازمان بيمه 
س��المت در مرحله اول طرح ۱۰ تا ۱۱ بيماري 
اول در فهرس��ت بيماري هاي نادر تحت پوشش 
قرار مي گيرند و سپس بر اس��اس برنامه وزارت 
بهداشت در اين خصوص مرحله بندي براي اين 

بيماران را اعالم مي شود. 
 دست هايي براي سوء استفاده 

با وجود اين، مدير عامل بنياد بيماري هاي نادر 
ب��ه تجميع مس��ئله بيماري هاي خ��اص با نادر 
معترض است. ادراكي با اشاره به اينكه بيماران 
خاص سال هاس��ت داراي بودجه هستند، ولي 
ماهيت پزش��كي به معني خ��اص ندارند، بلكه 
نادر هستند، مي گويد: »  همچنان در اين بودجه 
دست هايي براي سوء اس��تفاده از بودجه در كار 
است؛ ضمن اينكه هنوز دس��تور رئيس جمهور 
اجرا نشده اس��ت و اين موضوع جاي بسي تأمل 
دارد. اين در حالي است كه بودجه در نظر گرفته 
ش��ده بودجه محدودي اس��ت و اگر قرار باش��د 
بيماري هاي ديگر ك��ه ج��زو بيماري هاي نادر 
نيستند هم در اين بودجه قرار گيرند، باز هم سهم 
بيماران نادر كه هزينه هاي سرس��ام آوري دارد، 

بسيار محدود خواهد شد.«

درخشش تيم المپياد كامپيوتر
با 2 طال و يک نقره 

تي�م مل�ي المپي�اد كامپيوت�ر جمه�وري اس�المي اي�ران در 
س�ي و چهارمي�ن المپي�اد بين الملل�ي كامپيوت�ر موف�ق ب�ه 
كس�ب دو مدال طال، يك م�دال نقره و ي�ك ديپلم افتخار ش�د. 
در اين مسابقات عليرضا كاوياني و كوشا موسوي موفق به كسب مدال 
طال و عليرضا صميمي موفق به كسب مدال نقره شدند و آريا همتي نيز 
ديپلم افتخار كسب كرد.  در اين المپياد بين المللي ۳5۷ دانش آموز از ۹۰ 
كشور جهان شركت كردند و تيم ايران توانست در مجموع نمرات جايگاه 
نهم اين دوره را به خود اختصاص دهد.  گفتني است در اين رقابت ها كه 
به مدت يك هفته در اندونزي در حال برگزاري است و امروز سه شنبه به 
كار خود پايان مي دهد. در سي و چهارمين المپياد بين المللي كامپيوتر 
۳5۷ دانش آموز از ۹۰ كشور شركت كردند و آكادمي همراه اول حامي 
رسمي تيم ملي المپياد كامپيوتر كشور بود.  شركت در المپياد كامپيوتر 
شامل دو مرحله داخلي و خارجي است. مسئوليت برگزاري و آماده سازي 
بخش داخل كشور آن بر عهده باش��گاه دانش پژوهان جوان است.  اين 
باشگاه مرحله داخلي را با برگزاري چند آزمون در چند سطح متفاوت 
شروع مي كند تا در آخرين مرحله از آزمون ها تيم ملي المپياد كامپيوتر 

را شكل مي دهد و راهي مسابقات بين المللي مي كند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت بازداشت مدير متخلف 
در شهرداري تهران

ش�هردار پايتخ�ت دي�روز در توضيح درب�اره بازداش�ت يكي از 
مدي�ران حقوق�ي ش�هرداري ته�ران گف�ت: اي�ن ام�ر توس�ط 
مجموعه هاي داخلي شهرداري انجام شده و يك امر صيانتي است. 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران در حاشيه مراسم بزرگداشت روز خبرنگار 
در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشي درباره بازداشت يكي از مديران 
ش��هرداري در بخش حقوقي اظهار كرد: اين اتفاق توسط مجموعه هاي 
داخل شهرداري انجام شده و يك امر صيانتي اس��ت و تا ابعاد آن روشن 
نشود، قابل  توضيح بيشتر نيست. شرايطي كه درباره يكي از مديران شهري 
اتفاق افتاده در مسير رسيدگي است و در صورت روشن شدن ابعاد آن به 
زودي اطالع رساني مي شود. مواجهه با فساد را وظيفه خود مي دانيم و اين 
كار را به  صورتي انجام مي دهيم كه استيفاي حقوق مردم به صورت عملي 
صورت گيرد.  وي ادامه داد: يك س��ال و ۱۲ روز اس��ت كه خادمي مردم 
تهران را انجام مي دهيم و در اين مدت توانس��ته ايم در محاكم ۱۷ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان از حقوق را به  نفع شهرداري صيانت كنيم و همچنين 

بالغ بر ۷ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان امكان را پس بگيريم. 
شهردار تهران در خصوص اضافه كردن واگن ها و بهبود شرايط متروي 
تهران گفت: وزير كش��ور در نامه اي به آقاي ميركاظمي بحث تأمين 
۶۳۰واگن براي متروي تهران را مطرح كرد و مس��ير اين كار در دولت 
هموار و مصوبات آن گرفته شده اس��ت. اين فعاليتي كه سال ها توسط 

دولت قبل راكد مانده بود، امروز توسط اين دولت عملياتي شد. 
وي با بيان اينكه عالوه بر اين تأمين ۴۲۰ دستگاه واگن داخلي نيز در 
حال پيگيري است، اضافه كرد: براي ۱۱۳ دستگاه وارد قرارداد شديم 
كه براي آن دول��ت ۷۷ ميليون يورو مصوب كرده اس��ت و مقدمه اين 
كار فراهم است و الباقي را تا ۴۲۰ دستگاه ناظر به توليد داخل حركت 
مي كنيم؛ در واقع مس��ير توليد واگن و اضافه كردن آن به مترو فراهم 

شده است و اين واگن ها براي ساليان بعد به ناوگان اضافه مي شود. 
زاكاني در خصوص ماده ۱۷ و برداشت شهرفروشي از آن عنوان كرد: ماده 
۱۷ ناظر به تغيير كاربري و كميسيون ماده پنج است كه تغيير كاربري در 
طرح تفصيلي بررسي مي شود. مسئوليت كميسيون ماده پنج در سراسر 
كشور با استانداران است غير از تهران كه مسئوليتش با شهردار است. 
ضمن اينكه طرح تفصيلي براي سال آينده بايد مورد بازنگري قرار بگيرد 
و ما بايد با يك نگاه دقيق در مورد نياز شهر اين تغييرات را اعمال كنيم و 

در واقع شهرفروشي در اين مسئله معنايي ندارد. 
ش��هردار تهران در مورد اقدامات ش��هرداري براي اربعين يادآور ش��د: 
به عنوان بخش��ي از كاري كه هر سال ش��هرداري دنبال مي كند با يك 
گستردگي بيشتر در خصوص خدمت به زوار امام حسين)ع( در اربعين 
انجام وظيفه مي كنيم. بخش��ي از اين اقدام��ات در مرزهايمان با عراق، 
بخشي ناظر به ترابري داخل عراق و قسمت هايي نيز درباره خدمتگزاري 
در موكب ها، س��المت و ارائه خدمت به زوار و موضوع صيانت است و در 
واقع بسته  اي از خدمت ارائه مي كنيم؛ در ستاد عالي كه در وزارت كشور 

تشكيل شده است نيز به عنوان يك بخش فعال خدمتگزاري مي كنيم. 

دهان گش�وده، هر چه مي خواهد مي گويد. دهان كه نيس�ت، 
كاروانسراي هشت در است. در و دروازه ندارد. دربان و حاجب 

كه هيچ!
اعتراض هم بكني، مي گويد مگر انتقاد و بيان عقيده جرم است؟ 

دو كلمه حرف حساب هم نمي شود، گفت؟
مغلطه كه مي گويند، همين است. سخني كه مردم را به غلط و 

اشتباه اندازد!
دوست من! نه انتقاد خالف است، نه بيان عقيده جرم. . . اما هتك 

حرمت، اهانت و فحاشي با هيچ مرامي سازگار نيست!
مي دانيد چرا؟ چون اينه�ا روي اعصاب جامعه اس�ت. فضا را 
آشفته كرده، تخم نفاق و كينه در دل ها مي كارد. اعصاب مردم 

را به هم ريخته، آرامش و آسايش را سلب مي كند. 
من كه از الفباي پرهي�زكاري و اخالق بي خب�رم، ولي بزرگان 
گفته اند اگر س�عادت دنيا و آخرت مي خواهي، از ورودي روح 

)گوش( و خروجي آن )دهان( غفلت مكن!
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  شهروند - تهران: تحويل خودروهاي طرح مادران داراي دو 
فرزند به تأخير افتاده اس��ت، گزارش هايي كه صدا و سيما از اين 
طرح پخش كرده بود، قرار بود كمتر از ۳۰ روز تحويل داده شود. 
بيشتر مادران بيش از ۷۰ روز از ثبت نامشان و پرداخت وجهشان 
گذشته، ولي هنوز خودروي آنها فاكتور هم نشده است. اگر امكانش 

هست اين مشكل را پيگيري و مطلبي در اين مورد چاپ كنيد. 
   شهروند - كرج: براي گرفتن كارت ملي جديد در اداره پست 
محل زندگي خود اقدام كرديم. بعد از چند سال پيامك آماده شدن 
كارت ملي آمد، با مراجعه به اداره پست به ما گفته شد كارت ملي ها 
به جاي ديگري منتقل شده است. در صورتي كه ما هزينه پست را 
نيز پرداخت كرده بوديم. چرا مردم را اينگونه سرگردان مي كنند؟

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶8530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

ورود خودروي شخصي به عراق
 براي سفر اربعين ممنوع شد

انتق�ال زائران اربعي�ن با اتوب�وس و خودروي ش�خصي ايراني به 
داخل ع�راق در ايام اربعي�ن از پنجم تا 23 ماه صفر ممنوع ش�د. 
روز گذشته س��تاد مركزي اربعين در اطالعيه شماره چهار خود اعالم 
كرد كه در راستاي ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به زوار در ايام اربعين 
و تالش عملي با بهره گيري از امكانات موج��ود و تجارب قبلي، انتقال 
خودرو به عراق ممنوع است.  س��تاد مركزي اربعين اعالم كرده كه با 
توجه به ضرورت اس��تفاده بهينه از ظرفيت حمل و نقل عمومي براي 
زوار اربعي��ن و نظر به محدوديت ه��اي ناوگان حم��ل و نقل عمومي، 
اهميت تردد ايمن زوار به لحاظ شرايط زيرساختي همچنين محورهاي 
مواصالتي آن سوي مرز، حمل و نقل مس��افران )كابوتاژ( با اتوبوس و 
خودروي شخصي به كشور عراق در ايام اربعين )از پنجم لغايت ۲۳ ماه 

صفر( ممنوع خواهد بود.  
هرگونه تبليغات افراد حقيقي و حقوقي درباره پيش بيني سرويس دهي 
مس��تقيم به زوار در ايام اربعين از طريق زميني با اتوبوس يكس��ره از 
ش��هرهاي ايران تا نجف يا كربال و بالعكس، خارج از تدابير اين س��تاد 
است. در نتيجه توجه تمامي متقاضيان اين سفر به ممنوعيت كابوتاژ 
خودرويي به منظ��ور جلوگيري از هرگونه سوء اس��تفاده بعدي، مورد 
تأكيد است.  در اعالميه س��تاد آمده است: انتقال به  موقع اقالم مواكب 
توسط تريلرها و كاميون ها، تردد وسايط نقليه امدادي و آمبوالنس ها و 
همچنين اتوبوس هاي كمكي درون شهري كه برابر برنامه ريزي انجام 
شده براي ارائه خدمت به زوار در آن سوي مرز مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت؛ در موعد مقرر و تحت محوريت كميته هاي ذيربط و ستادهاي 

استاني و هماهنگي با ستاد عراق انجام خواهد شد. 
اين ستاد در نهايت تصريح كرده است: اهتمام عملي تمامي شركت هاي 
حمل و نقلي كشور در راستاي ارائه خدمات سهل، ايمن و ارزان به زوار 
اربعين برابر تدابير ابالغي ستاد مركزي اربعين الزم االجراست و توسط 

دستگاه هاي نظارتي مورد رصد و كنترل قرار خواهد گرفت. 

ايجاد ۵۵ هزار فرصت شغلي
 توسط كميته امداد در سال جاري

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد از ايجاد 55 هزار فرصت 
ش�غلي براي جامعه ه�دف در چهار ماهه س�ال ج�اري خبر داد. 
مرتضي فيروزآبادي با اش��اره به برنامه اين نهاد براي ايجاد 5۰۰ هزار 
فرصت شغلي در سال جاري افزود: در چهارماهه نخست امسال 55 هزار 

شغل براي مددجويان و خانواده هاي نيازمند ايجاد شده است. 
وي با بيان اينكه در اين مدت ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار از سوي شبكه 
بانكي به طرح هاي اش��تغال مددجويان اختصاص يافته اس��ت، اظهار 
داشت: بانك هاي عامل در نيمه خردادماه اعتبارات مربوط به اشتغال 
كميته امداد را به اس��تان ها ابالغ كردند  ك��ه اميدواريم تخصيص اين 
تسهيالت با سرعت بيشتري انجام شود.  معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد يادآور شد: 5۰ درصد مشاغل براي مددجويان و فرزندان 
اين قشر و 5۰ درصد براي نيازمندان و بيكاران خارج از حمايت امداد 
پيش بيني شده است.  فيروزآبادي بر توسعه آموزش هاي مهارتي براي 
متقاضيان طرح هاي اشتغال تأكيد كرد و گفت: امسال 5۰ هزار نفر از 
آموزش هاي مهارتي براي كسب و كار برخوردار مي شوند.  وي توجه به 
بازار فروش محصوالت مددجويان را ضروري دانست و خاطر نشان كرد: 
در همين راس��تا كميته امداد از طريق برگزاري نمايشگاه هاي عرضه 
محصوالت و خريد تضميني، از توليدات مددجويان حمايت مي كند. 

ابطال مجوز مطب هايي 
كه داروي سقط جنين دارند 

و  جمعي�ت  جوان�ي  ط�رح  مش�ترك  كميس�يون  رئي�س 
تعال�ي خان�واده مجل�س، نس�بت ب�ه تعطيل�ي مطب هاي�ي كه 
تجهي�زات و داروي س�قط جنين داش�ته باش�ند، هش�دار داد. 
اميرحسين بانكي پور، در همايش كشوري »تبيين نقش ماما در دستيابي 
به اهداف قانون جواني جمعيت«  اظهار داشت: جواني جمعيت نه تنها 
يك مزيت بلكه يك ضرورت و يك فوريت جدي اس��ت تا كش��ور را از 
ابربحران پيري جمعيت نجات دهيم.  وي به سياست تعديل جمعيت 
كه طي ساليان متمادي در كشور اجرا شد، اشاره و تأكيد كرد: ماماها در 
اين سياست مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفتند.  بانكي پور با بيان 
اينكه بايد به قشر ماما توجه جدي شود، گفت: در قانون، حمايت و توجه 
از ماماهاي كشور ديده شده است، اما در عين حال بايد از فرصت قرارگاه 
جواني جمعيت استفاده شود و هر بخش از مواد قانون كه در مورد حمايت 

از ماماها اجرايي نشده بايد در خود قرارگاه جواني جمعيت حل شود. 
وي از وزارت بهداشت خواست تا از هم اكنون براي اخذ اعتبارات الزم 
جهت ارتقا و بهبود خدمات مامايي براي درج در بودجه ۱۴۰۲ رايزني 
كند.  بانكي پور بر ضرورت توجه جدي به مامايي در برنامه پنج س��اله 
هفتم توسعه تأكيد و تصريح كرد: نرخ باروري در سياست هاي برنامه 
پنج ساله هفتم ۲/5 درصد است، بنابراين بايد شرايط زايمان طبيعي و 
حمايت از ماماها فراهم و همچنين راهنماي استانداردهاي باليني براي 
ماماها از سوي بيمه ها اجرايي شود.  وي با اش��اره به رشد سزارين در 
ايران نسبت به ديگر كشورها به ويژه كشورهاي غربي  گفت: بايد با ارائه 
آموزش هاي الزم در كشور به سمت زايمان طبيعي برگرديم.  بانكي پور 
با اشاره به آمار باالي سقط جنين در كشور خاطرنشان كرد: در صورتي 
كه هرگونه تجهيزات و داروي س��قط جنين در مطب ها وجود داشته 

باشد، مجوز فعاليت آنها باطل خواهد شد. 

خبرگزاری فارس


