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د   ر اين س�تون پيام ه�ا،  متن ه�ا، عكس نوش�ت ها و خبرهاي 
کوتاه منتشر شد   ه د   ر فضاي مجازي را منتشر می کنيم   ؛ بد   ون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد    هم به منزله تأييد    

يا رد    محتواي هيچ کد   ام از آنها نيست. 

مژگان جمشيدي توئيت زد: عرصه هاي حياتي ايران از جنگل هاي 
شمال تا جنوب كشور بيش از هر زماني، امروز قرباني طرح هاي عمراني 
و گردشگري ناپايدار قرار گرفته؛ ايران در قرن آتي با بحران جدي تغيير 
اقليم و افزايش دم��ا و كاهش منابع آب مواجه اس��ت، نبايد اينچنين 

پيكره هاي سبز سرزميني را از روي ناداني بيابان كرد.

محسن مهديان توئيت زد: فرق مسجدداري و هيئت داري. 40ساله 
مسجد را حكومت تصدي گري مي كند و مي سازد در نهايت اين شده كه 
40درصد مساجد امام جماعت ندارند. تهران با باالترين سطح درآمدي، 
فقيرترين در ساخت مسجد است، اما هيئت از باني تا مداح و سخنران و 

شركت كننده و كفش جفت كن و غيره همه اش مردمي است و كامل. 
 
محمدرضا باقري توئيت زد: وزير بهداش��ت قبولي بيش از 10نفر 
در رشته پزشكي از يك مدرسه نمونه در سراوان را »خبري با عطري 
دلنش��ين« خوانده، شايد يادش نمياد پارس��ال فروردين در پاسخ به 
درخواست مدير همين مدرسه نمونه براي تخصيص سهميه پزشكي 

براي سراوان، لبيك گفته بود!

احسان س�المي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: ديدار مديرعامل و 
هيئت مديره خانه تئاتر با وزير ارتباطات. هر چي فكر مي كنم به جز تالش 
براي بيشتر ديده شدن و حضور مؤثر در انتخابات هاي آتي دليلي براي اصرار 
حضور جناب @azarijahromi در حوزه هايي كه اساساً ربطي به حوزه 

كاري ايشون نداره، نمي بينم. هر چند كه فقط خداست كه از دل ها آگاه!
 

احمد نوروزي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: تصوير بيلبوردي 
در اوهايو، امريكا: روزانه 10ميليون دالر كمك به اسرائيل؟ پولمان را 

در امريكا نياز داريم. 

 زهرا هاب توئيت زد: مظلوم ترين قش��ر در ايران ش��هدا، جانبازان و 
خانواده هاي اونها هستن. هرچي داشتن در طبق اخالص گذاشتن براي 
اين كشور، خانواده هاشون داغدار شدن، بي پسر، بي پدر و ... يه عده هنوز 
به خودشون جسارت ميدن به كساني كه جانشون رو براي امنيت اونها 

فدا كردن، حرف سرد بزنن. 

اميرعلي صفا با انتشار اين عكس توئيت زد: كاش مادرش هرجاي 
ايرانه بدونه بعد از ۳۳سال امشب حتي ريگ هاي آسفالتم براي قدمش 
جارو كرديم، رو چشمامون پسرش رو استقبال كرديم و گل ريختم روي 

تابوت جوان روسپيدش... 

فعاليت ۵ مركز اهداي خون در تاسوعا و 
عاشورا

مدي�رکل انتق�ال خ�ون اس�تان ته�ران از فعالي�ت پن�ج مرکز 
جام�ع اه�داي خ�ون وص�ال، س�تاري، تهرانپ�ارس، ش�هرري 
و ص�در در روزه�اي تاس�وعا و عاش�وراي حس�يني خب�ر داد. 
دكتر س��يدمرتضي طباطبايي اعالم كرد: در مركز جامع اهداي خون 
وصال طبق روال سال هاي گذشته، از سه شنبه ۲۷ شهريور مصادف با 
شب تاسوعا تا ساعت ۲۲، روز تاسوعا از ۸صبح تا 1۲شب و روز عاشورا 

از ۷صبح تا 10شب داوطلبان اهداي خون پذيرش مي شوند. 
وي با اشاره به راه اندازي دو مركز جامع در شرق و غرب تهران در ماه هاي 
گذشته گفت: مراكز جامع اهداي خون ستاري و تهرانپارس روز تاسوعا از 

۸صبح الي 1۲شب و روز عاشورا از ۷صبح تا ۸شب فعال هستند. 
طباطبايي با بيان اينكه دو مركز جامع در شهرري و پل صدر در منطقه 
يك تهران به تازگي آماده بهره برداري شده اند، افزود: اين دو مركز در 
تاسوعا از ۳عصر تا 1۲شب و در عاشورا از ۷صبح تا ۸شب داير هستند. 
مديركل انتقال خون استان تهران با يادآوري اينكه پالسما ماده اوليه 
تهيه بس��ياري از داروهاي حياتي است، خاطر نشان كرد: در سه مركز 
وصال، تهرانپارس و ستاري عالوه بر اهداي خون، امكان اهداي پالسما 

نيز وجود دارد و افراد مي توانند بدون نوبت پالسما اهدا كنند. 
وي گفت: يك مركز سيار اهداي خون در پيشواي ورامين نيز به نشاني 
خيابان امام خميني، ابتداي بلوار شهيد مهتدي، جنب هيئت كاشي ها، 
تاسوعا از ساعت 1۵ تا پايان مراسم و عاشورا از ساعت ۷صبح تا ۳عصر 

پذيراي عزاداران حسيني در اين منطقه خواهد بود. 

  سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: به زودي به مردم اعالم 
مي شود تا نشاني و كدپس��تي خود را به ثبت احوال اعالم كنند تا ارائه 
خدمات ادارات دولتي به افراد از طريق آدرس هاي ثبت ش��ده باشد و 

دريافت كپي مدارك هويتي حذف شود. 
  عضو كميس��يون حمل و نقل و عمران شوراي ش��هر تهران گفت: 
شوراي شهر به دنبال اين است كه در س��ال تحصيلي جديد سرويس 
مدارس دانش آموزان استثنايي رايگان ش��ود و شهرداري هزينه هاي 

آن را بپردازد. 
   مراسم روز شكوفه ها براي تمام كالس  اولي ها با رنگ و بوي محرم 

روز ۳1شهريورماه در سراسر كشور برگزار مي شود. 
  رئيس كميته عمران ش��وراي ش��هر تهران اعالم كرد: ۵0درصد از 
اتوبوس هاي بي آرتي در س��امانه ها متوقف شده اند و حتي 19دستگاه 

اتوبوس  بي آرتي حدود دو سال در سامانه۵ متوقف شده بود. 
  مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كش��وري گفت: پرداخت حقوق 
بازنشستگان در شش ماه گذشته قبل از پايان هرماه پرداخت شده، اما 

به داليلي بازنشستگان از واريز حقوق خود مطلع نمي شوند. 
  مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هر تهران با بيان اينكه در طرح 
س��رويس مدارس اخالق حرفه اي رانندگان مدنظر اس��ت، گفت: اگر 
برچسب س��رويس هر خودرو اسكن ش��ود، اطالعات راننده به دست 
مي آيد. ما كنترل ش��ديدي در مورد معاينه فني خودروها داشته ايم و 
بنا شد، خودروهاي پرايد باالي 10سال به داليل بسياري از سرويس 

مدارس حذف شوند. 
  مديركل تع��اون و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش از اس��كان 
۳ميليون و ۶هزار مس��افر در مراكز اقامتي فرهنگيان در ايام تابستان 
امس��ال خبر داد و افزود: آمار مسافران نسبت به س��ال گذشته رشد 

10درصد را داشته است. 
  معاون امور شهري و محيط زيست شهرداري منطقه۶ با بيان اينكه 
ماشين شوري در كنار خيابان جرم اس��ت، بيان كرد: بايد تمام عوامل 
دست در دست هم دهند تا با مطالبه عمومي يكي از خيابان هاي قديمي 

تهران را از دست ماشين شورها رهايي بخشند. 
  مديرعام��ل بيمه آتيه س��ازان حافظ گفت: همچن��ان در پرداخت 
بيمارستاني مش��كل داريم، چراكه بايد بيمارس��تان ها از شركت هاي 
تجهيزات پزش��كي به ص��ورت نق��دي خريد كنن��د و آنه��ا ديگر به 

بيمارستان ها نسيه نمي دهند. 
  سازمان حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران اعالم كرد: كاربران 
براي اين منظ��ور مي توانند با نام كاربري و رمز عب��ور خود به »تهران 
من« وارد شوند، در بخش »خودروهاي تحت پوشش من« در صورت 
وجود بدهي، رقم آن را در مقابل مشخصات خودرو ببينند و با كليك 
روي گزينه »ليست تردد« مشاهده كنند كه بدهي بابت تردد در كدام 

روز)ها( بوده است. 
  حسين كرمي جراح و متخصص كليه درخصوص علت بروز عفونت در 
كليه ها اظهار داشت: علت عفونت كليه، تهاجم باكتري وارد شده به بدن 
چه از طريق خون و چه از طريق ادرار است، به طوري  كه باكتري با حمله 
به سلول هاي كليه باعث التهاب كليه ها و تخريب عملكرد آن مي شود. 

  مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش از تحصيل يك 
ميليون و 400 هزار دانش آموز در مدارس غيردولتي از مهر امسال خبر 
داد و گفت: در س��ال تحصيلي جديد ۳00 مدرسه غيردولتي تأسيس 

شده است. 
  فوق تخصص چش��م كودكان با اش��اره به اينكه مطالعه در تاريكي 
ضرري براي چشم ندارد، اعالم كرد: كودكان هنگام استفاده از وسايل 
ديجيتال به چشم خو استراحت دهند و فاصله ۳0 تا ۳۵ متري از اين 

وسايل را هنگام استفاده در نظر گيرند. 

 اقتصاد خانواده هاي بي سرپرست 
امن نيست 

چكه چتر حمايتي دولت بر سر زنان سرپرست خانواده
كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار و خدماتي كه نهادهاي دولتي 
و مردمي در قبال آنها انجام مي دهند، در ارتباط تنگاتنگ با وضعيت 
اقتصادي كشور اس��ت. وضعيت اين زنان از حيث كمك هايي كه از 
بهزيستي يا كميته امداد دريافت مي كنند، متفاوت است. تقويت و 
ساماندهي وضعيت اين قشر مدت هاست به تعويق افتاده و در بعضي 
از شهرستان ها نهادهاي حمايتي ضعيف عمل كرده و زنان سرپرست 
خانوار اغلب با كمك آش��نايان و مردم به س��ختي زندگي مي كنند. 
حمايت هاي مقطعي و ناچيزي همچون وام و يارانه دردي از زندگي 
اين خانواده ها كه نان آوري هم ندارند، درمان نمي كند. براين اساس 
الزم است تا چتر حمايتي ويژه اي براي اين اقشار آسيب پذير تعريف 

شود.
برپايه آمار سازمان بهزيستي كش��ور، در مجموع ۲1ميليون خانوار 
در كشور وجود دارد كه از اين ميان 1۲ درصد زنان سرپرست خانوار 
هستند، اما بيش از ۷0 درصد زنان سرپرست خانوار در كشور شغل 

مناسبي ندارند. 
در همين زمينه دبير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه دولت بايد هر چه سريع تر در راستاي ساماندهي وضعيت 
زنان سرپرس��ت خانوار تصميم گيري كند، گفت: به منظور تقويت 
جايگاه زنان سرپرست خانوار دولت بايد به هر طريقي كه مي تواند در 

اين  خصوص سرمايه گذاري هايي انجام دهد. 
روح اهلل بابايي صالح بابايي با تأكيد بر اينكه دولت متولي اصلي حمايت 
از زنان سرپرست خانوار است، گفت: اگر مستمري براي اين افراد در 

نظر گرفته شود، بسياري از مشكالت آنها حل خواهد شد. 
دبير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي افزود: دولت بايد 
هر چه سريع تر در راستاي ساماندهي وضعيت زنان سرپرست خانوار 
تصميم گيري كند، چراكه بسياري از صدمات و خسارت هايي كه در 

اين زمينه مشاهده مي كنيم به هيچ عنوان قابل جبران نيست. 
از س��وي ديگر، صندوق توس��عه ملي قصد دارد در راستاي حمايت 
از زنان سرپرس��ت خانوار به كارآفريناني ك��ه داراي طرح توجيهي 
هستند، سقف تسهيالت ۲0ميليون توماني با بازپرداخت پنج ساله 

ارائه دهد. 
مدير صندوق توس��عه ملي با تأكيد بر اينكه به طور قطع وزارت كار 
حامي زنان سرپرست خانوار خواهد بود، گفت: صندوق توسعه ملي در 
حوزه اعتبارات براي اشتغال فراگير و روستايي در كنار توليدكنندگان 
اس��ت و ما در كنار كارآفريناني كه در حوزه زنان سرپرس��ت خانوار 
به خصوص در حوزه مش��اغل خانگي طرح ها و پروژه هاي توجيهي 

دارند، هستيم. 
محمد شيخ حسيني با بيان اينكه اين بانك در حوزه مشاغل خانگي 
تسهيالت قرض الحسنه خوبي ارائه مي دهد، خاطرنشان كرد: سقف 
تسهيالت به اعضاي هر نفر ۲0ميليون تومان به صورت بازپرداخت 

پنج ساله است كه مي توانيم در اختيار آنها قرار دهيم. 
اخيراً معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور در س��فر به ش��هركرد از 
۲۳00ميليارد ريال اعتبار براي بيمه زنان سرپرست خانوار خبر داد 

كه در اختيار دستگاه هاي مختلف اجرايي قرار گرفته است. 
در ماه هاي اخير زنان سرپرست خانوار هم فشار اقتصادي مضاعفي 
را تحمل كرده اند. اكنون با آغاز س��ال تحصيلي، تأمين هزينه هاي 
آموزشي فرزندان هم به دغدغه هاي آنها اضافه شده و تقويت اين قشر 

ضرورت بيشتري يافته است. 

عليرضا سزاوار

دولت با افزايش سن جواني به 18 تا 35 سال براي خود وقت مي خرد! 

پاي عشق حسين كه در ميان است مرز ها بی معنا می شود 
ايران مهياي برپايي تاسوعا و عاشورا ي ساالر شهيدان

تغيير دامنه سني جواني هر چند سال يكبار و بنا بر 
ضرورت هاي مهندسي جمعيت مطرح و به موضوع 
اول شوراي عالي جوانان )در صورت تشكيل جلسه( 
تبديل مي شود؛ چنانكه اينبار نيز بعد از 1۳سال در 
هفتادمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان مطرح 
شد. بعد از اظهارات وزير ورزش مبني بر پيشنهاد 
تغيير محدود سني جواني محمدمهدي تندگويان 
معاون جوانان وزارت ورزش با اعالم تغيير دامنه سن 
جواني به عنوان يكي از دستورات اين جلسه از عدم 
پاسخگويي دستگاه هاي عضو اين ستاد درخصوص 
تغيير دامنه سن جواني از 1۵تا ۲9 سال به 1۸ تا ۳۵ 
سال انتقاد كرد و گفت: افزايش سن جواني بار مالي 

بر دوش دولت نخواهد داشت . 
تعيين دامنه سني جواني از س��وي دولت ها از دو 
منظر قابل بررسي است؛ اول اينكه دولت ها سعي 
مي كنند تا مسائل مربوط به دوره جواني رفع نشده 
محدوده سني اين دوره را افزايش دهند و با اين كار 
براي وظايف برزمين مانده خود در قبال اين قش��ر 
زمان بخرند. به تعبيري تغيير دامنه س��ني جواني 
به معناي تغيير اساسي در اهتمام به امور جوانان، 
برنامه ريزي ها، تكاليف قانوني برنامه هاي توسعه و 
برنامه جامع ساماندهي امور جوانان است. در عين 
حال وجود مش��كالتي از قبيل تحصيل، اشتغال و 
ازدواج موجب ش��ده كه مس��ائل و مشكالت دوره 
جواني به سنين باالتر كش��يده شود و دامنه سني 

جواني را طوالني تر كند. 

با توجه به شرايط كنوني پاس��خگويي مناسب به 
چالش ها و مسائل عمده جوانان در محدوده سني 
1۵تا ۲9 س��ال امكان پذير نيس��ت. ع��الوه بر اين 
محدوده س��ني جواني كنوني در كشور ما در عمل 
منجر به كنار گذاشتن قش��ر عظيمي از جوانان از 
چرخه توجه و برنامه ريزي مي ش��ود، در حالي كه 
آنها هنوز موفق به رفع مس��ائل دوران جواني خود 
نش��ده اند. مضاف بر اينكه با افزايش س��ن اميد به 
زندگي و كاهش زاد و ولد الگوي سني جمعيت در 

كشور ما متغير شده اس��ت، بر اين اساس جمعيت 
كشور به سالمندي نزديك و از جواني دور مي شود. 
در نتيجه ب��راي افزايش بهره وري نيروي انس��اني 
تغيير محدوده س��ني جواني الجرم است. عالوه بر 
اينكه جوان بودن جمعيت كشورها فارغ از تعاريف 
قراردادي داخلي آنها در مناس��بات بين المللي به 
عنوان يك امتياز به شمار مي رود. همچنين خارج 
شدن عده كثير و قابل توجهي از گروه هدف، باعث 
سرخوردگي و مقابله جواناني مي ش��ود كه تازه با 

وجود س��ازمان احس��اس تعلق، امنيت، حمايت، 
رس��يدگي و داش��تن پناهگاهي براي گفت وگو و 
بررسي نيازها، خواست ها و مشكالت خود كرده اند. 
محدودتر ك��ردن دوره جواني بدين معناس��ت كه 
جوانان پس از اتمام ۲9 سالگي در جرگه بزرگساالن 
قرار گرفته و انتظارات جامعه بيشتر ناظر به سامان  
گرفتن، ثبات و پايداري آنها شود. بنابراين اين امر 
ارزش تربيتي داشته و مي تواند ناظر به استقالل هر 

چه بيشتر نسل جوان باشد. 
تعيين »دامنه سني جواني« در كشورهاي مختلف 
از آنجايي كه ناش��ي از نگرش افراد ب��ه اين دوره و 
مسائل مربوط به جوانان است، در كشور ما سن 1۵ 
تا ۲9 سالگي به عنوان دامنه سني جوانان شناخته 
شده  است، اما اين دامنه سني در ميان كشورهاي 
مختلف نيز متفاوت است؛ به گونه اي كه در سياست 
ملي جوان��ان كنيا افراد 1۵ تا ۳0 س��ال، آفريقايي 
جنوبي 14 تا ۳۵ س��ال، اس��تراليا 1۵ تا ۲۵ سال، 
بنگالدش 1۵ تا ۳0 سال، پاكستان 1۵ تا ۲9 سال، 
ويتنام 1۵ تا ۳۵، سوئد 1۵ تا ۲4، چين 14 تا ۲۸، 
مالزي 1۵ تا 40 و كشورهاي مشترك المنافع 1۶ تا 

۲9 سال را دامنه سني جواني در نظر گرفته اند. 
گفتني است، كمترشدن طيف سني باعث كم شدن 
جمعيت هدف و به تبع آن كاهش تعهدات دولت در 
قالب مفهوم جواني مي شود؛ از سويي ديگر آسان تر 
شدن برنامه ها و تمركز به سنين بحراني تر از ديگر 

فوايد اين امر است.

چالش هاي حوزه دارو و تجهيزات پزش�كي به 
س�ريال دنباله داري تبديل ش�ده که نشان از 
بي تدبيري ب�راي مواجهه با بح�ران پيش  رو را 
دارد. شرکت هاي داروسازي با بحران نقدينگي 
مواجه هستند و همين مس�ئله موجب شده تا 
براي ترخيص مواداوليه داروي�ي در گمرك به 
دردس�ر بيفتند؛ اما اين تمام ماجرا نيست. اين 
شرکت ها حتي براي تهيه کاغذ مورد نياز براي 
بسته بندي دارو و تهيه بروشورهاي دارويي هم 
مشكل دارند و شرکت هاي واردات کاغذ که تا 
دو سه ماه پيش نس�يه فروشي مي کردند، حاال 
پولش�ان را نقد و ب�ه روز مي خواهن�د؛ خالصه 
اينكه از مشكل نقدينگي گرفته تا تهيه کاغذ، 
شرکت هاي توليدکننده دارو را زمين گير کرده 
است. اما اين بار رئيس جمهور شخصاً به ماجراي 
مشكالت دارويي ورود کرده و آنطور که معاون 
هماهنگي ام�ور اقتصادي و توس�عه منطقه اي 
وزارت کش�ور مي گوي�د، ب�ا ابالغ نام�ه اي به 
استانداران تدابيري را براي اصالح چرخه تأمين 
دارو در شرايط خاص پيش رو انديشيده است. 
در سرآغاز، بحران دارويي پيش رو بود كه محمدرضا 
شانه ساز هشدار داد، هم اكنون 40تا ۵0ميليون دالر 
مواداوليه دارويي در گمرك مانده است و ترخيص 
نمي شود، چون صنعت دارو پول ندارد و اگر با چنين 
وضعي پيش برويم و فكري براي آن نش��ود، توليد 
دارو در ايران مختل و متوقف مي شود. حاال رئيس 

سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به ركود در صنعت 
دارويي كشور به برخي از مش��كالت در تأمين ارز 
دارو اش��اره مي كند و مي گويد: ارز تعلق گرفته به 
دارو دچار مشكالت بسياري ش��ده، اين در حالي 
است كه بايد تا آبان ماه حداكثر استفاده را ببريم؛ 

چراكه شرايط تحريم ها را  پيش رو داريم.  
  رکود صنعت دارو 

آنطور كه رئيس س��ازمان غذا و دارو مي گويد، در 
اين صنعت با ركود مواجه هستيم و شاخص هاي 
بورس نيز اين ركود  را نشان مي دهد. اصغري، درباره 
چرايي اين ركود مي گويد: اوالً مطالبات صنعت دارو 
به تأخير افتاده، طلبي كه در حال  حاضر صنعت از 
پخش دارد بالغ بر 4هزار ميليارد تومان است. اين 
موضوع باعث ش��ده كه صنعت براي تأمين هزينه 
وام بگيرد و در  اين ش��رايط هزينه ه��اي مالي به 
صنعت داروسازي تحميل شده، اما اين هزينه در 
قيمت گذاري در نظر گرفته نش��ده است. از طرف 
ديگر  به صنعت داروسازي اسناد اوراق خزانه تعلق 
مي گيرد.  وي مي افزايد: محدوديت افزايش قيمت 
نيز وجود دارد كه براساس مصوبه دولت، افزايش 
۵درصدي تصويب شده و بيشترين افزايش  قيمت 
مربوط به دارو و افزايش قيمت 9درصدي اس��ت؛ 
مشكل ديگر اين اس��ت كه ارز تعلق گرفته به دارو 
دچار مشكالت بس��ياري ش��ده  و زحمات زيادي 
كشيده ش��د كه در صف تأمين ارز براي دارو قرار 
نگيريم. تاكنون مي��زان ارزي كه تا ش��هريور 9۷ 

تحويل گرفتيم كمت��ر  از تمام ارزي اس��ت كه در 
سال 9۶ دريافت كرديم. در حالي كه بايد تا آبان ماه 
حداكثر اس��تفاده را ببريم و ش��رايط تحريم ها را 

 پيش رو داريم.  
  ورود رئيس جمهور براي حل مشكل 

آنطور كه بابك دين پرست معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور، درباره 
دستور تازه رئيس جمهور در حوزه غذا و دارو خبر 
مي دهد، مطابق دس��تورالعمل تازه رئيس جمهور 
براي رفع مش��كالت داروسازان س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور با همكاري وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
موظف شده اند تا نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز 
براي تسويه بدهي به صنعت دارويي كشور و خروج 
از مش��كالت فعلي، اقدام عاجل به عمل آورند و از 
هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات در آينده، خارج 

از مهلت قانوني و متعارف پيشگيري شود. 
همچنين اشاره ش��ده كه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، ب��راي تخصيص بهنگام ارز و پيش��گيري از 
هرگونه تأخير يا وقفه در روند تأمين ارز مورد نياز 
صنعت دارويي كشور، تدابير و ساز و كارهاي الزم 

را اتخاذ كند. 
به گفته دين پرست، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با 
مش��اركت انجمن صنفي داروسازان ايران، نسبت 

به بازنگ��ري در تدوين فرم ق��رارداد داروخانه ها با 
سازمان هاي بيمه گر )سازمان بيمه سالمت ايرانيان 
و س��ازمان تأمين اجتماعي( اقدام كنند. افزايش 
نظارت دقيق ب��ر فعاليت و عملكرد ش��ركت هاي 
تأمين و پخش دارو هم راهكار ديگري اس��ت كه 
براي جلوگيري از عرضه نشدن داروي موجود در 
انبارها با هدف سودجويي و افزايش نرخ تدبير شده 
اس��ت. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزارت كشور با اشاره به اينكه يكي ديگر 
از موارد مهم تأمين نقدينگي است، مي گويد: يكي 
از بندهاي اين نامه اين اس��ت ك��ه بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، راهكارهاي مناسب براي 
تأمين نقدينگي )س��رمايه در گ��ردش( مورد نياز 
صنعت دارويي كش��ور پيش بيني و جهت اجرا به 

بانك هاي عامل ابالغ كند. 
دين پرس��ت مي افزاي��د: براس��اس اي��ن ابالغيه 
ش��ركت هاي پخش دارو در ش��رايط فعلي، مدت 
زمان دريافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل 
تا ش��ش ماه افزايش دهند تا حتي االمكان از وقوع 
بحران هاي احتمالي در تأمي��ن داروي مورد نياز 

مردم جلوگيري به عمل  آيد. 
حاال بايد ديد، آيا نسخه اي كه دكتر روحاني براي 
درمان صنعت داروي كشور پيچيده پيش از آغاز 
تحريم ها مي تواند ناجي اين صنعت باشد و بتوانيم 
همچنان نبض 9۷درصد بازار دارويمان را در اختيار 

داشته باشيم.

نسخه جدید دولت 
برای خروج دارو 
از ركود
رئيس سازمان غذا و دارو: ميزان ارزي که 
تا شهريور ۹۷ تحويل گرفتيم، کمتر  از 
تمام ارزي است که در سال ۹۶ دريافت 
کرديم، آن هم در حالي که بايد تا آبان ماه 
حداکثر استفاده را ببريم 

زهرا چيذري 
  گزارش  

نيره ساری
  مکتب  

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  تحليل

حب الحسين يجمعنا. عشق حس��ين )ع( تنها 
نشانه ای است كه هر س��اله ميليون ها مسلمان 
را در تاريخي خاص دور يكديگر جمع مي كند. 
اجتماع عظيمي كه هر كس��ي در هرگوش��ه از 
جهان با برافراشتن بيرق ها و پرچم هاي حسيني 
خود را زيرس��ايه آن قرار مي دهد و امتداد اين 
حركت جهاني از تاس��وعا و عاشوراي حسيني 
به حركت جهاني اربعين ختم مي ش��ود. امسال 
نيز بار ديگر به رغم تالش دش��من براي نش��ان 
دادن تصوير س��ياه از ماهيت عزاداري س��االر 
ش��هيدان و برنامه ريزي براي تخريب دس��تگاه 
ع��زاداري و كاه��ش ارادت م��ردم ب��ه خاندان 
عصم��ت و طهارت)ع(، ام��ا اس��تقبال مردم از 
عزاداري همچنان حكايت از اين دارد كه كارخانه 
انسان سازي عاشورا در تاريخ نتيجه بخش است. 
شيعه سال هاست در عزاي سرور شهيدان عالم، 
غمي ناتمام را به دوش مي كش��د و اين ارادات 

هرساله جهان را مبهوت خود مي كند. 
بيش از هزاران سال از واقع امام حسين )ع( و ياران 
وفادار آن حضرت مي  گذرد، اما هنوز هم شيعيان 
و مسلمانان در ابهت اين واقعه هستند. نكته مهم 

اينجاس��ت، به رغم كارش��كني ها و تالش ها براي 
كاستن از ارادت مردم به سنت عزاداري سيدالشهدا، 
هر چه مي گذرد فرهنگ عاش��ورا كه سرش��ار از 
وفاداري، فداكاري و مظلوميت اس��ت، گسترده  تر 
مي  شود. نشانگر اين موضوع، ارادت جوانان و شور 
هيجاني اس��ت كه كوچه و خيابان هاي شهر را فرا 

مي گيرد. عزداران حسيني در كشورها و شهرهاي 
مختلف به سوگ حسين )ع( مي نشينند و آيين هاي 
عزاداري در ايران و جهان باشكوه و عظمت بيشتري 

برگزار مي شود. 
تص��ري اين عش��ق و ارادت به س��اير نقاط جهان 
نيز وجود داش��ته است و هر س��اله روز عاشورا در 

كشورهايي چون انگلستان، امريكا، ايران، عربستان، 
پاكستان، افغانستان، روماني، هند، اندونزي، مالزي، 
بانكوك و صدها كشور ديگر در قالب هيئت و تكيه 
ع��زاداري مي كنند؛ چراكه پيام امام حس��ين)ع( 
فرامذهبي بود، حس��ين )ع( در درون همه جريان 
دارد و تنها بايد عظمت واقعه و اي��ن نام را به عالم 
شناساند! همين پيام موجب شده كه مردم اديان و 
مذاهب ديگر نيز حسين )ع( را تنها براي شيعيان 
ندادند و هنوز هم هندوها، مس��يحي ها و بسياري 
از مردم مذاهب ديگر براي امام حس��ين)ع( اشك 
مي ريزند. در اين راس��تا همچون س��نت هرساله 
همزمان با دهه اول محرم و در آس��تانه تاس��وعا و 
عاشوراي حسيني بس��ياري از شهرهاي سنتي و 
حتي پايتخت ايران ميزبان مشتاقان و عالقه منداني 
غيرايراني اس��ت كه خواهان ش��ركت در مراسم 

عزاداري اباعبداهلل الحسين )ع( هستند. 
همين استقبال، نقطه هدف و زمان مناسبي است 
تا با ارائه بس��ته هاي فرهنگي به زبان هاي مختلف 
در مورد اهداف قيام عاش��ورا و معرفي اسالم گام 
برداشت و نيز با حضور روحانيون مسلط به زبان هاي 

زنده دنيا به سؤاالت و شبهات موجود پاسخ داد.


