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 کاهش ۴ تا ۷ درجه ای دما؛

بارش باران و برف در ۲۰ استان
سازمان هواشناسی کشور نسبت به بارش برف و باران و کاهش ۴ تا ۷ درجه ای دما 
در ۲۰ استان هشدار داد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از 
نفوذ و فعالیت سامانه بارشی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات 
و نقاط سردسیر بارش برف و کاهش ۴ تا ۷ درجه ای دما خبر داد.این وضعیت از اواخر 
وقت روز سه ش��نبه )۸ آذرماه( در نیمه جنوبی آذربایجان غربی و ش��مال کردس��تان، 
روز چهارش��نبه )۹ آذرماه( در ایالم، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و گیالن و پنج ش��نبه )۱۰ آذرماه( در گیالن، 
مازندران، اردبیل، گلستان، خراس��ان شمالی، شمال خراسان رضوی، کردستان، نیمه 
جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، 

مرکزی، نیمه شرقی لرستان، شمال همدان و شمال سمنان مورد انتظار است.

عیسی زاده بیان کرد:

قول دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت که دولت برای اعمال 
افزای��ش حقوق کارکنان از آذرماه به هم��راه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده 
اس��ت و کمیس��یون اجتماعی این موضوع را پیگیری می کند.مهدی عیسی زاده در 
گفت و گو با ایس��نا درباره زمان اج��رای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: 
اس��تدالل دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود 
که دس��تگاه های اجرایی اطالعات خود را ثبت نکرده اند حال اینکه دولت از ابتدای 
س��ال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.وی ادامه داد: ما این موضوع را در 
کمیس��یون اجتماعی پیگیری کرده و جلس��اتی نیز تشکیل ش��د؛ دولت به ما قول 
داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم 

پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند.

  دیپلمات آمریکایی: راه هایی برای جلوگیری
 از خطرات اتمی با روسیه داریم

یک دیپلمات آمریکایی از رایزنی مقامات روسیه و آمریکا درباره خطرات 
اتمی خبر داد.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس، »الیزاب��ت رود« کاردار س��فارت آمریکا 
در مس��کو، گفت که واشنگتن و روس��یه روش هایی در سطوح سازمان های 

اطالعاتی برای مدیریت بحران و خطرات اتمی دارند.
 رود در مصاحب��ه با ش��بکه »ریانووس��تی« توضی��ح داد: »این روش ها 
مقصود اصلی دیدار ]ویلیام[ برنز رئیس س��یا با ]سرگئی ناریشکین[ همتای 

روس او ]در آنکارا[ بودند«.
 وی درباره این دیدار اظهار داش��ت: »برنز درباره هیچ چیزی مذاکره ای 
انج��ام ن��داد و موضوع راه��کار پایان جن��گ اوکراین نیز م��ورد بحث قرار 

نگرفت«.
 این دیپلم��ات آمریکایی همچنین افزود: »اگر نی��از به گفت و گوهای 
دوباره در این س��طح باش��د، امکان انجام آن وج��ود دارد. البته تا جایی که 

می دانم که فعال چیزی برنامه ریزی نشده است«

 وزارت دفاع ترکیه خبر داد:

کشته شدن ۱۴ نفر از کردهای مسلح در شمال سوریه
وزارت دفاع ترکیه از کش��ته ش��دن ۱۴ تن از اعضای حزب کارگران و 

یگان های مدافع مردمی کرد در شمال سوریه خبر داد.
ب��ه گزارش  اس��پوتنیک، وزارت دف��اع ترکیه اعالم کرد ک��ه ۱۴ تن از 
اعضای حزب کارگران کردس��تان و یگان های مردمی کرد در شمال سوریه 

کشته شدند.
 در بیانی��ه وزارت دف��اع ترکی��ه آم��ده اس��ت: »۱۴ عنصر تروریس��تی

 ی پ گ و پ ک ک که در تدارک حمله به مناطق چش��مه س��الم و ش��اخه 
زیتون بودند، کشته شدند«.

در ادامه این بیانیه تاکید ش��ده اس��ت که عملیات علیه حزب کارگران 
کردستان و زیر شاخه های آن ادامه خواهد داشت.

کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران نسبت به 
سال گذشته

اس��تان تهران با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی، تداوم سال های خشک را 
تجربه می کند و حجم مخازن س��دهای تهران با ۱۶ درصد پر شدگی نسبت 

به سال گذشته، ۲۱ درصد با کاهش آب مواجه است.
سخنگوی صنعت آب گفت: میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون 
 به ۲۸ میلیمتر رس��یده که با اندکی اختالف، مش��ابه سال گذشته، کشور با 

۱۶ درصد کاهش بارندگی مواجه است.
به گزارش ایسنا، فیروز قاسم زاده به متغیر بودن میزان پرشدگی مخازن 
س��دهای مختلف در کش��ور اش��اره کرد و افزود: میزان پر شدگی سدها در 
پهنه کش��ور و در مناطق مختلف یکس��ان نیس��ت و در دامنه وسیع متغیر 
اس��ت. س��دهایی هس��تند که میزان پر ش��دگی آنها به ۱۰ تا ۱۱ درصد  و 
 از س��وی دیگر س��د های وج��ود دارند که حجم پرش��دگی مخازنش��ان به 

۷۰ تا ۸۰ درصد نیز می رسد.

    ادامه روند فشارها بر زندگی و معاش جامعه

متأسفانه با آغاز فصل پاییز و از مهرماه روند صعودی 
قیمت ه��ا و بروز برخی حوادث و مش��کالت اجتماعی 
برای کش��ور، جامعه به لحاظ معیش��ت و دغدغه هایی 

همچون درمان دچار فشاری مضاعف گردیده است.
ای��ن درحالی اس��ت که روند افزای��ش تورم و قیم��ت کاالهای مختلف 
نیز طی ماه های گذش��ته همچنان صعودی اس��ت و مردم مجبور به تحمل 
فش��ارهایی هس��تند که دیگر ظرفیتی برای تحمل آنها باقی نمانده اس��ت. 
درهمین بین نیز تحمل فش��ارهای معیشتی شاید با کم خوردن و نخوردن 
حتی جبران ش��ود اما در حوزه بهداش��ت و درمان نمی توان انتظار داشت تا 
مردم دارو نخرند و بستری نشوند و یا دردهای خود را بدون درمان واگذارند، 

چرا که قادر به تأمین هزینه های آن نیستند!.
بر اساس تازه  ترین گزارش مرکز آمار ایران روند رشد یک  ماهه قیمت ها 
در آبان نشان می دهد، هزینه های »بهداشت و درمان« و »مسکن« در میان 
اقالم غیرخوراکی بیش��ترین نرخ تورم ماهانه را به خ��ود اختصاص داده اند.

هزینه های بهداش��ت و درمان در کل کش��ور در آبان ۴ درصد نسبت به مهر 
افزایش داش��ته است. به عبارتی تنها دریک ماه نرخ تورم در حوزه بهداشت 
نزدیک به 5 درصد افزایش نرخ داش��ته اس��ت. ضمن اینکه باید این افزایش 
نرخ را در کنار کمبود داروها و نایاب ش��دن برخی از آنها مورد بررس��ی قرار 

داد.
هزینه های مس��کن و اج��اره نیز وضعیت مش��ابهی دارد. به گونه ای که 
افزایش هزینه های اجاره در کل کشور و در میان خانوارهای شهری طی یک 
ماه 3.۷ افزایش را نش��ان می دهد. این آمارها درصورتی اس��ت که اغلب به 
صورت متوسط در سطح کل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و اگر آمارها 
را در ش��هرهای مختلف به صورت مجزا مورد بررس��ی قرار دهیم آمار و رقم 

بسیار باالتر از این اعداد است.
 هزینه های مس��کن در تهران بسیاری از کارگران و کارمندان را مجبور 
به حاشیه نشینی کرده است و همینطور حاشیه نشین ها را وادار به مهاجرت 
به دیگر ش��هرها و اس��تان ها نموده است تا بتوانند سقفی برای زندگی خود 

فراهم سازند.
انتظارات از به س��بب کثرت مشکالت از دولت و به طور کلی حاکمیت 
بس��یار باالس��ت اما حرف بر س��ر این اس��ت که چرا درجهت بهبود شرایط 
و کنترل این فش��ارهای فزاینده اقدام ملموس��ی صورت نم��ی گیرد. اینکه 
مدیریت کالن کشور قادر به برخی پیش بینی ها و پیشگیری ها نبوده و مثاًل 
در حوزه دارو نتوانس��ته اند توازنی میان تولیدکننده و مصرف کننده داخلی 
ایجاد کنند و کمبود دارو را شاهد هستیم، آیا این مقصر مردم هستند؟! اگر 
مردم از پس هزینه های زندگی و تأمین مس��کن بر نمی آیند و درآمدش��ان 

کفاف مخارج را نمی دهد، مقصر جامعه است؟!
مردم برای بهبود شرایط و ارتقای کیفی زندگی خود به مسئوالن اعتماد 
کرده اند و انتظار دارند برای رفع مش��کالت و کاهش فش��ارهای معیش��تی 
تدبیری برای امورات کش��ور بیندیشند. اینکه مدام گفته شود شرایط خوب 
و روب��ه جلوس��ت و برنامه های مختلفی در بهب��ود کیفیت زندگی مردم در 
دستور اجراست، کاری از پیش برده نمی شود. مردم چیزی را می بینند که 
با آن درگیر هستند. به نظر می رسد مشکل اصلی امروز کشور عدم درک و 

شناخت مشکالت مردم از سوی بعضی از مسئوالن می باشد.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری

hamidasgari2020@yahoo.com
در ح��ال حاضر ح��دود ۲3 ه��زار مبت��الی زنده 
به »HIV« در کش��ور گزارش می ش��ود؛ تش��خیص و 
درمان رای��گان و محرمانه بیماری ه��م در ۱۲۰ مرکز 
 HIV مش��اوره بیماری های رفتاری صورت می گیرد و
سال هاس��ت که دیگر »ُکش��نده« نیس��ت و در صورت 
تش��خیص و درمان بهنگام، دیگر فرد به مرحله »ایدز« 
نخواهد رسید و می تواند بیماری اش را در محدوده قابل 

کنترل نگه دارد...
در آس��تانه روز جهان��ی ای��دز، دکتر س��یداحمد 
س��یدعلی نقی - اپیدمیولوژیس��ت، عض��و هیات علمی 
دانشگاه علوم پزش��کی تهران و معاون مرکز تحقیقات 
ایدز ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شعار امسال 
روز جهانی ایدز مبنی بر "برابری دسترس��ی همگان به 
خدمات تش��خیص و پیش��گیری"، گفت: از اواخر سال 
۱3۹۸ که ش��اهد فراگیری شیوع کرونا بودیم، خدمات 
مراقب��ت و درمان HIV به دلی��ل عدم حضور بیماران 
در فض��ای درمانی به دلیل ت��رس از کرونا تحت تاثیر 

قرار گرفت. ش��عار امسال بر آموزش راه های پیشگیری 
از ابتال به بیماری و لزوم دسترس��ی همگان به خدمات 

تشخیصی تاکید دارد.
 تش�خیص و درم�ان رای�گان و محرمانه 

در ۱۲۰ مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
معاون پژوهش��ی مرک��ز تحقیقات ای��دز ایران در 
پاسخ به س��والی درباره اینکه در صورت رفتار پرخطر، 
ب��رای انجام اقدامات تش��خیصی به کج��ا باید مراجعه 
شود، گفت: بهترین مرکز برای مراجعه این افراد مراکز 

مش��اوره بیماری های رفتاری است که در سطح کشور 
ح��دود ۱۲۰ مرکز مش��اوره داریم. در ای��ن مراکز تمام 
خدمات مش��اوره،   تشخیص و درمان به شکل رایگان و 
با تاکید بر محرمانگی اطالعات بیمار به افراد مش��کوک 

به بیماری یا بیماران ارائه می شود.
 بی�ش از ۵۰درص�د مبتالیان در س�نین 

۲۵ تا ۳۹ سال
معاون پژوهش��ی مرکز تحقیقات ایدز ایران درباره 
وضعیت اس��تان ها و شهرهای کش��ور درخصوص بروز 
HIV، گف��ت: در این زمینه ی��ک ناهمگنی وجود دارد 
اما اس��تان هایی که تبادل بیش��تری با مهاجرین دارند 
و اس��تان های مرزی و یا اس��تان هایی که رفتار اعتیاد 
تزریقی بیشتری دارند شیوع بیشتری از بیماری را هم 

تجربه می کنند.
وی درباره میانگین سنی مبتالیان به HIV، بیان 
کرد: بیش��تر مبتالیان )بی��ش از 5۰ درصد( بین ۲5 تا 

3۹ سال هستند.

 نیمی از مبتالیان در سنین ۲۵ تا ۳۹ سال؛

آخرین وضعیت HIV در ایران 

    از بین بردن توانایی های 
شغلی در کشور

 یکی از اصول اصلی برنامه های اقتصادی 
در تمامی دولت ها طی ادوار گذش��ته ایجاد 
اشتغال و حمایت از مشاغل خرد و متوسط 
بوده اس��ت تا از این طریق اقشار متوسط و 
ضعی��ف جامع��ه بتوانند در مس��یر عدالت 
اقتصادی و اجتماعی به درآمدزایی برسند و 

زندگی استانداردی داشته باشند.
 متأسفانه همواره این برنامه های اعالمی محقق نشده است چرا که عزم جدی 
در این مس��یر دیده نمی ش��ود و اعداد و ارقام های اعالمی درمورد اشتغال زایی 

همواره با تغییر در تعریف شاغلین و ساعات کاری باال و پایین می شود.
 اما چالش بزرگتر اینجاس��ت که ما جدای از ناکامی در تحقق برنامه های 
اش��تغال زایی، در حفظ مش��اغل موجود نیز دچار ری��زش و ناکارآمدی جدی 
هستیم. متأسفانه ما حتی مشاغل سنتی و انحصاری خود را همچون قالی بافی 
و تجارت فرش، کاش��ت و صادرات زعفران، فروش پسته و بسته بندی مناسب 
صادرات��ی و دیگر موارد مش��ابه را ک��ه از دیرباز به طور انحص��اری با نام ایران 
شناخته می شده را به ورطه نابودی کشانده ایم و کشورهای همسایه جایگزین 
کشورمان در این بازارها شده اند. در وخامت این اوضاع کافی است به این مسئله 
اشاره کنیم که امروز چین با نقش و نگار ایرانی فرش دست باف تولید می کند 

و به اروپا و آمریکا صادر می کند.
    همین چند روز پیش بود که گزارش��ی از تعطیلی گس��ترده بازار فرش 
دستباف سنتی در تهران منتشر شد که درآن حجره داران و مغازه داران مکان 
خود را برای اجاره به پارچه فروش��ی و لوازم آرایش��ی آگه��ی کرده بودند!. این 
درحالی است که برای سال های متمادی بعد از فروش نفت، تجارت و صادرات 
فرش دس��ت باف ارز آورترین فعالیت اقتصادی کش��ورمان تلقی می شد. اما به 
س��بب بی توجهی ها به این صنعت چند هزار س��اله و بی اثر دانستن تحریم ها 
حال به وضعیتی رس��یده ایم که صادرات فرش دست باف کشورمان نزدیک به 

صفر شده است!
    متأسفانه مدام از برنامه های اشتغال زایی دم می زنیم اما برنامه ای برای 
حفظ اش��تغال های سنتی و ریش��ه ای خود نداریم و تنها نابودی آنها را نظاره 
می کنیم. درحالی که می توان با اتکا به همین سه مورد اشتغال سنتی)تجارت 
فرش، زعفران و پس��ته( می توانیم هزاران ش��غل و میلیون ها دالر برای کشور 

ارزش افزوده ایجاد کنیم. البته اگر عزمی برای این مهم وجود داشته باشد!. محله انقالب بیرجند از جمله محالتي است كه جذابیت هاي گردشگري و میراث فرهنگي همچون قلعه بیرجند را در دل خود جاي داده است.متأسفانه به جاي 
اينكه در اين مكان سرمايه گذاري شود تا رونق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي مردم به دنبال داشته باشد به مركزي بي سود و عوايد تبديل شده است.
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زندگی در همسایگی قلعه بیرجند
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وزیر بهداشت:

ایجاد دانشگاه در مناطق 
محروم آثار اجتماعی 

مثبت به همراه دارد

 ادامه در صفحه 6

وزارت اقتصاد:
اجرای آزمایشی کاالبرگ کلید خورد

 ادامه در صفحه 5

فوق تخصص مراقبت های ویژه:
مراقب قاتل خاموش باشید

نخست وزیر انگلیس:

در سال آینده میالدی، کمک به 
اوکراین را ادامه می دهیم

»ریشی سوناک« نخست وزیر انگلیس تاکید کرد 
که سیاست خارجی کشورش در سال آینده میالدی، 

ادامه کمک به اوکراین را مدنظر قرار می دهد.
وی اف��زود که تا هر زمان که الزم باش��د در کنار 
اوکراین ایس��تاده و کمک های خود به این کش��ور را 
ادامه می دهیم.س��وناک همچنین از احتمال افزایش 

این کمک ها خبر داد.

پوتین:تجارت جهانی با بحران 
مواجه است

 »والدیمی��ر پوتی��ن«، رئیس جمهوری روس��یه  
تاکی��د کرد که تج��ارت بین المللی با بح��ران مواجه 
اس��ت.وی تاکید کرد که روسیه تجارت خارجی خود 

را به بازارهای جدید هدایت خواهد کرد.
وی گفت: »توجه ویژه به توس��عه زیرساخت های 
حمل و نقل و خدمات لجس��تیک مش��ترک و حذف 
محدودیت های��ی که مانع تجارت و س��رمایه گذاری 

می شود، معطوف شده است.«

سیل و رانش زمین در جزيره "ايشیا" ايتالیا

در آيین تكريم و معارفه ريیس 
پارک و علم و فناوری استان مركزی 

عنوان شد؛

 ۱۱ هزار و ۴۰۰ واحد فناور
 در کشور وجود دارد

اراک-خبرنگار آفرينش
آیی��ن تکری��م و معارفه رییس 
پارک و علم و فناوری استان مرکزی 

برگزار شد.
ن��وآوری  و  فن��اوری  مع��اون 
وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
 در ای��ن مراس��م گفت: ی��ک هزار و

بنی��ان  دان��ش  ش��رکت   ۱۰۰  
 امس��ال در کش��ور ایجاد ش��ده که
  ۹۰۰ ش��رکت آن دان��ش بنی��ان

 نوع سه است.

 
خبر خوش شهردار تبريز به رانندگان 

تاكسی؛

 ۲ هزار تاکسی با وام 
کم بهره نوسازی می شوند 
تبريز-توفیقی

ش��هردار تبریز از مس��اعدت و 
کمک شهرداری به رانندگان تاکسی 
ب��رای نوس��ازی دو ه��زار دس��تگاه 
تاکس��ی با تس��هیالت ک��م بهره در 

دوره فعلی خبر داد.
وی اف��زود: در این میان و در کنار 
برنامه ریزی های هدفمند برای افزایش 
ظرفی��ت ن��اوگان اتوبوس��رانی تبریز، 
برنامه ریزی ها و اقدامات اثربخش��ی در 
حوزه تاکسیرانی نیز از سوی شهرداری 
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