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نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از تکمیل شدن ظرفیت ثبت نام کاروان های حج تمتع سالجاری سراسر کشور خبر داد. 
به گزارش سازمان حج و زیارت، حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر در نشست شورای برنامه ریزی این سازمان با تاکید بر ادامه روند انجام کارهای حج 96، افزود: 
تمامی بخش های مربوط برای برگزاری حج 96 در آمادگی کامل به سر می برند. وی اظهار داشت: با وجودی که ظرفیت کاروان های حج تکمیل شده است و حتی گروهی هم 
بعنوان رزرو ثبت نام کرده اند ولی متاسفانه عده ای دنبال تحریک و فضاسازی علیه حج هستند. سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه عده ای موجی را که در داخل کشور علیه 

فریضه حج راه انداخته بسیار خطرناک است، گفت: روز گذشته در دیدار با تعدادی از خانواده های شهدای منا مطالبات آنها مطرح و توضیحات الزم ارائه شد.
وی اظهار داشــت: در روزهای اخیر عده ای فضای تلخی علیه حج و ســازمان حج و زیارت به وجود آورده و برخی رســانه ها درآستانه برگزاری حج به دنبال فضاسازی علیه این 

فریضه بزرگ و تاثیرگذار دینی هستند.

گاز ازن، آالینده اصلی پایتخت در تابستان

جدیدترین تحقیقات می گوید مردان از زنان باهوش تر هستند

این بار گرما آلودگی هوای تهران را تشدید کرد

 موج انتقادات علیه این تحقیق

تکمیل 
ظرفیت 
ثبت نام 

کاروان های 
حج 96           خبر  

به گزارش خبرآنالین به نقل از روابط عمومی شــرکت 
کنترل کیفیــت هوای تهران در فصل بهار آالینده اصلي 
گــرد و غبارهاي داخلي و خارجي هســتند و حاال بر اثر 
گرماي هــوا، آالینده اصلي هواي تهران، گاز ازن شــده 
اســت. این آالینده در هفته گذشــته 2 روز موجب شد 

هواي تهران براي گروه هاي حساس ناسالم شود.
تولید آلودگــي هوا در تهران، زمســتان و تابســتان 
نمي شناســد. در پاییز و زمستان،  آســمان تهران بر اثر 
انباشت ذرات معلق آلوده مي شود. در فصل بهار آالینده 
اصلي گرد و غبارهاي داخلي و خارجي هســتند و حاال 
بــر اثر گرماي هوا، آالینده اصلي هــواي تهران، گاز ازن 

شده اســت. این آالینده در هفته گذشته 2 روز موجب 
شــد هواي تهران براي گروه هاي حســاس ناسالم شود. 
»وحید حســیني« مدیر عامل شــرکت کنترل کیفیت 
هواي تهران در این باره مي گوید: زماني که آالینده معیار 
هواي تهران ازن باشــد، این آالینده موجود در هوایی که 
تنفس می کنیم، می تواند به سالمتی ما آسیب برساند که 
این شــرایط به ویژه در روزهای گرم و آفتابی که به طور 
معمول، ازن به حد ناســالم می رسد، بیشتر رخ مي دهد. 
 ozone وي تصریــح کرد: ایــن پدیده که با عنــوان
exceedance شناخته مي شود، بطور معمول کمتر 
رخ مي دهد اما حتی میزان نسبتاٌ پایین ازن نیز می تواند 
باعث بروز عوارض بر ســالمتی انســان شود؛ به ویژه در 
افراد مبتال به بیماری های ریوی، کودکان، ســالمندان و 
افرادی که در خارج از منزل فعال هستند که ممکن است 
به ازن حســاس باشند. این اســتاد دانشگاه در خصوص 
شــرایط ویژه پس از باال گرفتن وضعیــت ازن در تهران 
گفــت: در مواجهه با ازن، کودکان در معرض بیشــترین 
خطر هســتند، زیرا ریه های آن ها هنوز در حال رشــد و 

تکامــل بوده و معموال فعالیت آن هــا در خارج از منزل، 
در زمانی که سطح ازن باال است، زیاد است که این خود 
باعث افزایش احتمال تاثیر ازن بر آنان می شود. همچنین 
احتمال بروز آسم در کودکان بیشتر از بزرگساالن است. 
بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهاني، تنفس ازن 
می تواند انواع مشــکالت ســالمتی از جمله درد قفسه 
سینه، سرفه، ســوزش گلو و گرفتگی ریه را ایجاد کند. 
همینطور می تواند برونشیت، آمفیزم )نوعی بیماری ریوی 
است که منجر به از بین رفتن خاصیت ارتجاعی ریه و از 
بین رفتن دیواره آلوئول های ریه می شود( و آسم را بدتر 
کند. گاز ازن در سطح زمین همچنین می تواند ریه ها را 
برای عفونت مستعدتر کرده، عملکرد ریه را کاهش داده 
و موجب التهاب جدار ریه ها گردد و حتی در زمان ناپدید 
شدن عالئم، آسیب به ریه را ادامه می دهد. قرار گرفتن 
در معرض ازن بطور مکرر و طوالنی مدت ممکن اســت 
باعث ایجاد زخم دائم در بافت ریه و همینطور ســرطان 
ریه گردد. بر اساس گفته هاي مدیر عامل شرکت کنترل 
کیفیت هواي تهران،  از آنجاکه گاز ازن یک اکسید کننده 

بسیار قوی است، حد اســتاندارد آن 0.125 قسمت در 
میلیون )ppm( از حجم هوا اســت؛ یعني اگر متوسط 
غلظت این آالینده در ســاعت کمتر از این مقدار باشد، 
به لحاظ این آالینده هوا ســالم اســت و اگر بیشتر بود 
بســته به میزان غلظت، هوا را در شــرایط ناسالم برای 
 گروه های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و یا خطرناک قرار 

می دهد.
در هنگام وجود آالیندگی ازن چه باید کرد؟

در صورتی که غلظت ازن باالتر از حد مجاز ســالمت 
باشــد، کــودکان و بزرگســاالن فعال و افــراد مبتال به 
بیماری های ریوی، مانند آســم ، باید از مواجهه طوالنی 
مــدت در فضای باز اجتناب کنند و در صورتی که میزان 
این گاز در شرایط ناســالم قرار گیرد بقیه افراد از جمله 
کــودکان باید حضور خود را فضای بــاز محدود و یا در 
صورت نیاز متوقف کنند. نکته قابل توجه این که برخی 
از دســتگاه های تصفیه هوای خانگی با تولید گاز ازن به 
تصفیه هوا می پردازند و باید توجه به خطرات ناشی از ازن، 

استفاده از این دستگاه ها به هیچ وجه توصیه نمی شود.

یک تحقیق جدید که ادعا می کند ضریب هوشــی 
خانم ها از آقایان کمتر است به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
به گــزارش خبرگــزاري خبرآنالین و بــه نقل از 
ایندیپندنت، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که 

میانگین IQ مردان چهار درجه از زنان بیشــتر است 
زیــرا مردان مغز به مراتب بزرگتری نســبت به زنان 
دارند. اگرچه IQ عمدتا یک منطق نمادین است که 
مالکی بحث برانگیز درباره سنجیدن هوش به حساب 
می آید. برای همین تعمیم آن به زندگی روزمره کمی 

سخت به نظر می رسد. 
این تحقیق در دانشــگاه اراســموس روتردام انجام 
شــده که البته بابت نحوه ســنجش هوش و مالک 

انتخابی آن بسیار بحث برانگیز بوده است.
البته این تحقیق مخالفان سرســختی هم داشته. 

آنجال ســاینی، روزنامه نگار، پژوهشــگر و نویسنده، 
یکی از منتقدان این تحقیق می گوید این ادعا درست 
نیســت و آخرین تحقیق بخشــی از مدت ها تالش 
طوالنی متخصصان اعصاب مــرد برای تضعیف زنان 

است.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران از افزایش 80 درصــدی ورود پرونده ها به 
کمیسیون های پزشکی قانونی در تهران خبر داد.

دکتر مسعود قادی پاشا در ســی و چهارمین همایش فصلی مدیران سازمان پزشکی 
قانونی که به میزبانی اســتان تهران در سالن شهید بهشتی پزشکی قانونی برگزار شد، 
گفت: حجم کار در پزشکی قانونی استان تهران بسیار باالست و این استان در 18 مرکز 
و یک مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی خدمات را به مردم ارائه می کند و بر اساس آمارها 
15 درصد از کل معاینات پزشــکی قانونی در اســتان تهران انجام می شود. وی با بیان 
اینکه در ســال گذشــته 299 هزار و 465 معاینه بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان 
تهران انجام شد، گفت: این آمار نسبت به سال قبلترش پنج درصد رشد داشته است. وی 
افزود: تعداد اجســاد معاینه شده در پزشکی قانونی استان طی سال گذشته با 19 درصد 
رشد به 12 هزار و 259 مورد رسید. همچنین 7100 پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی 
اســتان بررسی شد که متأسفانه تنها در بخش ورودی پرونده با رشد 80 درصدی مواجه 
بودیم. مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران تصریح کرد: آمار آزمایشگاه ها در سال 
گذشته 72 هزار و 705 مورد بود که 4066 مورد آن در بخش سرولوژی، 2502 مورد در 
بخش  DNA و 4945 مورد در بخش پاتولوژی انجام شده است. وی در ادامه با اشاره 
به آمار بیشــترین معاینات پزشکی قانون استان افزود: در سال گذشته نزاع با 99 هزار و 
817 مراجعه بیشترین حجم معاینات را در بر گرفت که نسبت به سال قبل از آن کاهش 
1.3 درصدی داشــت و بر حســب جمعیت در این بخش استان تهران رتبه 12 کشور را 
دارا است. قادی پاشا ادامه داد: بعد از نزاع مصدومان حوادث رانندگی با 41 هزار و 384 
و رشــد 11.8 درصدی نســبت به سال قبل از آن و سالح سرد با 136 مورد و رشد 1.6 
درصدی در رتبه های بعدی بیشــترین مراجعات استان قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: 
در بخش متوفیات نیز مرگ ناشــی از تصادفات با 1156 و کاهش 4.7 درصدی نسبت 
به ســال قبل از آن، مرگ ناشــی از مواد مخدر با 775 مورد و رشد 6.3 درصدی، مرگ 
مشــکوک به خودکشــی با 706 مورد و رشد 48.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن و 
قتل با 237 مورد بیشترین معاینات اجساد بوده اند. وی تعداد پرونده های به نتیجه رسیده 
کمیســیون ها در سال گذشــته را نیز 5965  مورد عنوان کرد. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان تهران در ادامه به حوادث مهم سال گذشته که اجساد آن در پزشکی قانونی استان 
تهران شناســایی شد اشــاره کرد و گفت: در حادثه حله عراق و تصادف قطار سمنان با 
تالش شــبانه روزی همکاران من و در کمترین زمان با باالترین دقت تمام اجســاد و 
قطعات یافت شــده تعیین هویت شــدند که این کار با بیش از 550 نمونه و بیش از 46 
هزار بار کار تطبیق به نتیجه رسید. در حادثه پالسکو نیز اجساد و تمامی قطعات کشف 

شده شناسایی و مورد تعیین هویت قرار گرفت. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی استان تهران 
در ســال گذشته گفت: راه اندازیی مرکز بهارســتان، راه اندازی واحد جنوب، اخذ مجوز 
آموزشــی برای مرکز کهریزک از سوی وزارت بهداشــت، برگزاری دوره های آموزشی، 
آموزش رزیدنت ها، شروع نمونه گیری از 3800 مجرم برای بانک ژنتیک و .... از جمله 
اقدامات پزشــکی قانونی در سال گذشته است. وی به مشکالت این اداره کل نیز اشاره 
و تصریح کرد: کمبود شــدید پزشک و کارمند، کمبود شدید فضای فیزیکی به ویژه در 
کمیســیون ها، کمبود اعتبارات و مواد مصرفی و نداشــتن اعتبار برای نگهداری مرکز 
کهریزک از جمله مشــکالت این اداره کل است که امیدواریم با همکاری دستگاه های 

استان و ستاد سازمان برطرف شود.

ســخنگوی ناجا با بیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت دو میلیون نفر معتاد در کشور 
داریم، گفــت: امروز خطر مواد مخدر از زرات خانه های اتمی و ســالح های میکروبی 
بیشتر است. سردار سعید منتظرالمهدی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات پلیس برای 
مبــارزه با موادمخدر و پدیده اعتیاد اظهارکرد: ســوء مصرف مواد مخدر برمی گردد به 
5000 ســال قبل از میالد حضرت مســیح ، از این مواد در برهه ای برای رفع دردها و 
التیام آالم و در برهه ای نیز برای رفع خالءهای عاطفی و روانی اســتفاده می شــده و 
همچنان نیز چنین مصارفی دارد. وی با اشــاره بــه گردش مالی قاچاق موادمخدر در 
جهان افزود: جریان اقتصادی مواد مخدر چنان باالست که بعید است به این راحتی ها 

مواد مخدر عرضه نشده و توزیع آن متوقف شود.
منتظرالمهدی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم شیشــه در کشور ما 
بین 50 تا 80 میلیون تومان اســت، گفت: در خوشبینانه ترین حالت حدود دو میلیون 
نفر معتاد در کشــور داریم که برای بازاجتماعی کردن آنان باید هرکاری که می توانیم 
انجام دهیم. وی با اشاره به مبارزه ناجا با مواد مخدر ادامه داد: امروز مرزبانی و پلیس 
مبارزه با مواد مخدر در مرزها و نقاط شهری تالش خودش را برای مبارزه با سوداگران 
مرگ می کند که تقدیم بیش از 4000 شــهید و 12هزار ایثارگر و جانباز نشــان دهنده 

این اقدامات است.
ســخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه معتــادان باید آیینه تمام نمای عبرت برای جوانان 
ما باشــند، درباره راهکارهای پیشــگیری از گرایش جوانان به سمت این مواد گفت: 
ایستگاه اول خانواده است، و باید با ادبیات تکریم و تهذیب و ... با فرزندانمان برخورد 
کنیم. عدم اینجاد فرصت گفتمان در میان اعضای خانواده در گرایش به اعتیاد خیلیس 
مهم است. منتظرالمهدی با اشاره به نقش مدرسه در پیشگیری از اعتیاد گفت: مدرسه 
در مرحله دوم اســت اســت و باید توانایی نه گفتن را باال ببریم که جوان با یک خالء 
عاطفی و شکست عشقی به سراغ مواد مخدر نرود و تاب آوری روانی اش زیاد شود که 

این اقدام در مدارس رخ می دهد و نیاز به آموزش دارد.
وی در پایان تاکید کرد: امروز خطر مواد مخدر از زرات خانه های اتمی و سالح های 
میکروبی و شــیمایی باالتر اســت و مبارزه با آن دغدغه همه دولتمردان، مسئوالن و 
شــهروندان است. سخنگوی ناجا با بیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت دو میلیون نفر 
معتاد در کشور داریم، گفت: امروز خطر مواد مخدر از زرات خانه های اتمی و سالح های 

میکروبی بیشتر است.
ســردار سعید منتظرالمهدی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات پلیس برای مبارزه با 
موادمخدر و پدیده اعتیاد اظهارکرد: سوء مصرف مواد مخدر برمی گردد به 5000 سال 
قبل از میالد حضرت مســیح ، از این مواد در برهه ای برای رفع دردها و التیام آالم و 
در برهه ای نیز برای رفع خالءهای عاطفی و روانی اســتفاده می شــده و همچنان نیز 
چنین مصارفی دارد. وی با اشــاره به گردش مالــی قاچاق موادمخدر در جهان افزود: 
جریان اقتصادی مواد مخدر چنان باالســت که بعید است به این راحتی ها مواد مخدر 
عرضه نشــده و توزیع آن متوقف شــود. منتظرالمهدی با بیــان اینکه در حال حاضر 
قیمت یک کیلوگرم شیشــه در کشور ما بین 50 تا 80 میلیون تومان است، گفت: در 
خوشــبینانه ترین حالت حدود دو میلیون نفر معتاد در کشور داریم که برای بازاجتماعی 
کردن آنان باید هرکاری که می توانیم انجام دهیم. وی با اشــاره به مبارزه ناجا با مواد 
مخدر ادامه داد: امروز مرزبانی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزها و نقاط شــهری 
تالش خودش را برای مبارزه با سوداگران مرگ می کند که تقدیم بیش از 4000 شهید 
و 12هزار ایثارگر و جانباز نشــان دهنده این اقدامات است. سخنگوی ناجا با تاکید بر 
اینکه معتادان باید آیینه تمام نمای عبرت برای جوانان ما باشــند، درباره راهکارهای 
پیشگیری از گرایش جوانان به سمت این مواد گفت: ایستگاه اول خانواده است، و باید 
با ادبیات تکریم و تهذیب و ... با فرزندانمان برخورد کنیم. عدم اینجاد فرصت گفتمان 

در میان اعضای خانواده در گرایش به اعتیاد خیلی مهم است.
منتظرالمهدی با اشاره به نقش مدرسه در پیشگیری از اعتیاد گفت: مدرسه در مرحله 
دوم اســت اســت و باید توانایی نه گفتن را باال ببریم که جوان با یک خالء عاطفی و 
شکست عشقی به سراغ مواد مخدر نرود و تاب آوری روانی اش زیاد شود که این اقدام 

در مدارس رخ می دهد و نیاز به آموزش دارد.
وی در پایان تاکید کرد: امروز خطر مواد مخدر از زرات خانه های اتمی و سالح های 
میکروبی و شــیمایی باالتر اســت و مبارزه با آن دغدغه همه دولتمردان، مسئوالن و 

شهروندان است.

ارجاع بیش از ۱۲ هزار 
جسد به پزشکی قانونی

در حالی که وزارت بهداشــت و جامعه پزشکی بارها بر ضرورت 
واقعی شــدن تعرفه های پزشــکی تاکید کرده انــد، اما ماجرای 
تعرفه گذاری این خدمات در ســال جاری مجددا به روال سال های 
قبل از 93 بازگشــت و عالوه بر گروه های مختلف پزشکی، انتقاد 
مســووالن وزارت بهداشــت را نیز برانگیخت. به گزارش ایسنا، 
دوهفته از اعالم با تأخیر تعرفه های پزشــکی سال 96 گذشت. در 
این مدت گروه های مختلفی از جامعه پزشکی به تعرفه های اعالم 
شده واکنش نشان دادند و آن را ناعادالنه دانستند؛ چرا که معتقدند 
افزایش پنج درصدی و حتی صفر درصدی و در مواردی هم کاهش 
تعرفه ای برای برخی از گروه ها منطقی نیست و می تواند به دو طرف 
رابطه پزشــک و بیمار آسیب برســاند. این در حالیست که وزارت 
بهداشت نیز نسبت به این موضوع منتقد است و اعتقاد دارد عملکرد 
بهتر سازمان های بیمه گر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و 
ســازمان برنامه و بودجه می توانست مانع این تصمیم گیری شود. 

البته دکتر سیدحسن هاشــمی - وزیر بهداشت معتقد است اگر چه 
این وزارتخانه بیشتر از سایر گروه های پزشکی از این موضوع ضرر 

می کند، ولی به قانون احترام می گذارد و از آن تبعیت خواهد کرد.
وزارت بهداشت بیشتر از سایرین از غیرواقعی بودن 

تعرفه ها ضرر می کند
سید حسن هاشــمی درباره اعتراض برخی گروه های پزشکی به 
تعرفه های ســال 96 گفت: گروه های معترض می توانند اعتراض 
خود را به ســازمان برنامه و بودجه و شــورای عالی بیمه منعکس 
کنند. ما هم جزو معترضین بودیم و بیش از همه از غیرواقعی بودن 
تعرفه ها زیان می بینیم. در کشور 650 بیمارستان داریم ولی بخش 
خصوصی ممکن است یک یا دو بیمارستان داشته باشد؛ بنابراین 
به دلیل غیرواقعی دیدن تعرفه ها زیان ما در سال 96 حدود 2700 

میلیاردتومان خواهد بود.
تابع قانون هستیم وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بر 

موارد تخلف پزشــکان از تعرفه ها نظارت خواهند داشت، ادامه داد: 
وزارت بهداشــت باید بیشتر از همه به این موضوع اعتراض داشته 
باشد ولی همه دربرابر قانون تابع هستیم. باید قبل از تصویب قانون 
تالش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شــد همه باید از آن تبعیت 
کنیم و در عین حال هم برای ســال آینده تالش کنیم که اتفاق 

امسال تکرار نشود.
مبنای تعرفه گذاری منطق باشد

وزیربهداشــت موضع بیمه هــا را در جریــان تصویب تعرفه ها 
بســیار مهم توصیف کرد و گفت: موضع سازمان برنامه و بودجه و 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از بیمه ها مهم تر است؛ آنها 
در فصل بودجه  باید بهتر از آنچه که اتفاق افتاد عمل کنند و مبنای 
تعرفه گذاری ها منطق باشــد؛ به نحوی که بتوان از آن دفاع کرد.

هاشمی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی انجمن های پزشکی 
مبنی بر نادیده گرفته شدن نظر آنها در تعرفه گذاری خدمات درمانی، 

گفت: این موضوع که نظر انجمن های پزشــکی در تعرفه گذاری 
اعمال شــود نسبی اســت؛ به عنوان مثال برای افزایش حقوق و 
دســتمزد هیچ وقت و در هیچ جــای دنیا، نظر قطعی انجمن ها و 
ســندیکاهای کارگری  اعمال نمی شود، بلکه از آنها نظر خواسته 
می شود و در نهایت تصمیم می گیرند. در موضوع تعرفه ها نیز باالتر 
از نظر انجمن های پزشکی، وزارت بهداشت است که البته نظرش 
هم مورد توجه قرار نگرفت. هاشمی با بیان اینکه تالش های ما در 
این زمینه  کم ثمر بوده  است، افزود: قرار بود افزایش تعرفه ها صفر 

درصد باشــد، اما حاال با وجود همه تالش هایی که انجام دادیم به 
پنج درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که پیشنهاد ما 15 درصد 
بود. دلیل آن کنترل تورم و منابع محدود بوده  اســت. همچنین در 
بودجه ســالیانه نیز این موضوع به صورت جامع پیش بینی نشده 

است.

ضرر ۲۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از تعرفه گذاری سال 96

رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با بیان این که 
صنعت نشر در ایران با مخاطراتی مواجه است، از دولت و 
مجلس خواست برای تداوم حیات اقتصادی ناشران کمک 

کنند. 
غالمعلــی حداد عــادل در مراســم افتتــاح مجموعه 
فرهنگی باغ کتاب تهران اظهار کرد: من شــخصًا مراحل 
پیشــرفت این طرح را دنبال می کــردم و برای افتتاح این 
مجموعه روزشــماری می کردم و خوشــحالم سرمایه ای 
به ســرمایه های فرهنگی شــهر تهران اضافه خواهد شد 
و می توانیم به گردشــگرانی که جاهای مختلف تهران را 
می بیننــد در کنار موزه دفاع مقــدس، باغ کتاب تهران را 
نشــان دهیم و بگوییم قلم و اندیشه ما را موفق به دفاع از 
کشور کرد.حداد عادل با ابراز خرسندی از اختصاص بخش 
اعظمی از تپه های عباس آباد به موسسه فرهنگی ماندگار، 

یادآور شــد: مقام معظم رهبری تاکید و توصیه کردند که 
در منطقه عباس آباد برج و بارو و آپارتمان ســازی نشود و 
نگاه اقتصادی به این قطعه زمین که از دســتبرد یک عده 
محفوظ مانده، وجود نداشته باشد که تا حدود زیادی به این 
توصیه عمل شــد و کتابخانه ملی، باغ موزه دفاع مقدس 

و فرهنگســتان های ســه گانه زبان و ادب فارسی، علوم و 
علوم پزشــکی و بنیاد دایره المعارف فارسی این مجموعه 
را به یک مجموعه افتخارآمیز بــرای تهران تبدیل کرده 
اســت.حداد عادل اضافه کرد: ای کاش آقای قالیباف کار 
میدان فرهنگ را هم به اتمام می رساند تا به تفرجگاه اهل 
فکر و اندیشــه بدل شــود.وی باغ کتاب را فضایی مغتنم 
برای عرضه کتاب عنوان و خاطرنشــان کرد: امیدوارم باغ 
کتاب سبب رشد و تفکر اندیشه شود و تاثیری در فرهنگ 
کتابخوانی بگذارد. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
با بیان این که اختراع خط از مهمترین اختراعات بشر بوده، 
ادامه داد: این اختراع به مراتب بیش از کشف آتش در رشد 

بشر اثرگذار بوده است. 
این که انسان بتواند اندیشه را که در زبان منتقل می شود 
بــا نگاره ها و نقوش و خطوطی ثبــت و آن را به دیگران 

انتقال دهــد اختراع بزرگ و هوشــمندانه و مبنای کتاب 
اســت.حداد عادل با بیان این که صنعت نشر در ایران حال 
و روز خوبی ندارد، اضافه کرد: صنعت نشــر در خطر است 
و یکی از دالیل آن وضعیت اقتصادی خانواده هاســت که 
کمتر توانایی برای خرید کتاب در ســبد هزینه های خانوار 

وجود دارد. 
عــالوه بر این رقیبی به نام فضای مجازی برای صنعت 
نشــر ایجاد شده است. همچنین شــمارگان روزنامه ها در 
مقایســه با 20 سال گذشته به یک دهم تقلیل یافته است. 
وی در پایان سوءاستفاده از کتاب و تصرف در حقوق ناشر 
و مولف در فضای مجازی را از مخاطرات دیگر صنعت نشر 
عنوان کرد و از مجلس و دولت خواســت قوانین متناسب 
با وضعیت امروز را برای حوزه نشــر تدوین و اجراء کنند و 

کمک کنند ناشران به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.

خبرآنالین: اســحاق جهانگیری در دیدار 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، با اشاره 
به اشــراف و آگاهی خود از مسائل استان،  
افزود: موکالن مردم استان اصفهان در تمام 
ادوار مجلــس افرادی موثر و دارای بینش و 
نگاه کالن به مســائل ملی بوده اند و امروز 

نیز نقش موثری در خانه ملت دارند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: استان 
اصفهان در عین وجود برخی مشــکالت از 
اســتان های خوب و برخوردار کشور است، 

یکی از اصلی ترین مســایل کشور موضوع 
آب است و استان اصفهان نیز از این مساله 
رنج می برد که حل موضوع آب این اســتان 
نیازمنــد تدبیر و برنامه ریــزی و تصمیمات 
منطقی اســت. جهانگیری گفت: برای حل 
مساله آب استان اصفهان به وزرای کشور و 
نیرو دستورات الزم را داده است، در تصمیم 
گیری برای مسائلی که پیامدهای سیاسی و 
اجتماعی دارد باید نهایت دقت انجام شــود. 
البته در این مسأله پیگیری و اجرای مصوبه 

شــورای عالی آب که همه درباره آن اجماع 
نظر دارند، کارگشاســت و باید طرح احیای 

زاینده رود پیگیری و اجرایی شود.
معاون اول رئیس جمهوری در عین حال 
با انتقاد از رواج برخی اخبار کذب و شــایعه 
نظیر قطع و ســهمیه بنــدی آب در برخی 
شهرهای اســتان خوزســتان و پخش آن 
از رسانه ملی گفت: متاســفانه رواج برخی 
شایعات با هدف کشاندن دولت و کشور به 
بحران صورت می گیرد که باید در این زمینه 

اطالع رسانی دقیق و شفاف انجام شود.
جهانگیری، ســپس از بیکاری به عنوان 
ابرچالش دیگر کشور یاد کرد و گفت: تعداد 
زیادی از بیکاران کشــور فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هســتند که شــغل متناسب با 
شأن و جایگاه خود می خواهند، برای ایجاد 
شغل نیازمند سرمایه گذاری و حضور بخش 
خصوصی و دسترســی به رشــد اقتصادی 
مستمر هفت تا هشــت درصدی هستیم تا 

اقتصاد کشور بزرگ شود.

دولت و مجلس کمک کنند ناشران به حیات اقتصادی خود ادامه دهند

وجود دو میلیون معتاد 
در کشور

دیوان محاســبات روســیه اعالم کرد که شمار شهروندان فقیر این کشــور از آغاز سال جاری 
میالدی تا کنون دو میلیون نفر افزایش یافته است.

 تاتیانا گولیکووا رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه در جلسه شورای فدراسیون روسیه )مجلس 
ســنا( گفت: شمار شهروندان زیر خط فقر به 15 درصد جمعیت یعنی حدود 22 میلیون نفر رسیده 

که بیشتر از شاخص های سال 2016 است.
پایگاه اطالع رســانی پرایم روســیه به نقل از خانم کولیکووا نوشت: در پایان سال گذشته شمار 

افراد فقیر در روسیه 8/19 میلیون نفر بود.
براســاس اســتاندارد روســیه دارندگان درآمد کمتر از 9691 روبل معادل حدود 150 دالر فقیر 
محســوب می شوند. رئیس دیوان محاسبات روســیه همچنین گفت با وجود اینکه سرعت کاهش 
درآمد مردم روســیه در سال جاری کندتر شده، اما روند کلی این کاهش بر سطح تقاضای کاالها 
و خدمات نیز تاثیر منفی گذشــته اســت. چندی پیش نیز والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
با تأکید بر تلخ بودن واقعیت شــمار زیاد فقیران و نیازمندان در این کشور گفت: اصلی ترین عامل 

نگرانی من وجود هم وطنان فقیر و کم درآمد است.

افزایش 
شمار 

فقیران 
روسیه

انتقاد جهانگیری از شایعه سازی درباره جیره بندی آب در رسانه ملی

 هدفشان کشاندن کشور به بحران است


