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تراژدیپدیدهجوکر!
روایتترسناکگودالخوابیو استندآپ
ِ




کویت غیرقابل
سکونت یمشود؟

بلومبرگبااشارهبه گرمایشزمینازیکفاجعهبیخگوش
کشورمانخبرمیدهد

2.4 M views

3.9 M views

خودرویچینیکیلوییچند؟
برخی خودروهای چینی با قیمتهای نجومی در ایران
به فروش می رسد .مثال چری تیگو۸پرو ،خودروی
جدید چینی ها در ایران است که با قیمت باورنکردنی
یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان رونمایی شد .نکته
عجیب ماجرا این جاست که با احتساب نرخ دالر در
بازار آزاد و درنظرگرفتن قیمت روز این خودرو در
چین ،مصر فکننده ایرانی باید یکمیلیارد تومان
بیشتر از قیمت عرف در بازار جهانی پول خرج کند.
این خــودرو در بــازار ایــران معادل ۶۳هــزار دالر
فروخته میشود ،اما قیمت آن در چین ۱۹هــزار
دالر تعیین شده اســت .حتی اگر قیمت نوع فول
این خودرو را ۲۸هزار دالر درنظر بگیریم و در نرخ
۲۷هزارو ۷۶۰تومانی دالر در بــازار آزاد تهران
ضرب کنیم ،قیمت ریالی فروش این خودرو در چین
به حداکثر ۷۷۷میلیون و ۲۸۰هزار تومان میرسد؛
قیمتی که یک میلیارد تومان کمتر از نرخ فروش
کنونی این خودرو در بازار ایران است .با این حساب،
ما ایرانی ها باید برای این خودروی چینی  2/2برابر
بیشتر از قیمت آن در چین پول بدهیم .محاسباتی که
نشان می دهد هر کیلو از خودروی جدید چینی یک
میلیون و ۱۳۶هزارتومان برای مشتری ایرانی آب
میخورد که غیرقابل باور است!

تراژدیپدیدهجوکر
استندآپ
ِ
«در دفتر کار یکی از دوستانم زندگی می کنم و
شب ها آن جا می خوابم چون از عهده اجاره خانه بر
نمی آیــم ».این تیترها را حتما دیده اید اما شاید
باور نکنید که این جمالت را مجید شاپوری ،کمدین
مشهور دهه  ۶۰و  ۷۰و پدیده این روزهای برنامه
«جوکر» گفته است .همان کمدینی که با حضور در
برنامه جوکر و بازی با لپ ها و شوخی هایش باعث
حذف سه بازیگر معروف سینما و تلویزیون از برنامه
شد .مجید شاپوری کمدین در مصاحبه ای که دیروز
بسیار خبرساز شد ،گفت« :تنها منبع درآمدم صدا
پیشگی است و شغل دیگری ندارم ،حتی کرونا باعث
نشد من سراغ کار دیگری بروم تا امرار معاش کنم و
االن دوستانی که دارم  ،از نظر مالی کمک می کنند.
من االن در دفتر کار یکی از دوستانم زندگی می کنم و
شب ها آن جا می خوابم چون از عهده اجاره خانه بر نمی
آیم و برای زندگی به دفتر کار دوستم اسباب کشی
کردم ،خانه ای ندارم و حتی مستاجر نیستم ،من به
مردم نمی توانم دروغ بگویم .مردم من را هنرمند می
دانند و باید بدانند که من هم مثل خودشان هستم».





3.4 M views

مقصرتاخیردرازدواججوانانهمپیداشد!
2.8 M views

روایتترسناکازگودالخوابیدرتهران
« دیــوار گــودال ،خیس و سرد بــود .زمین گــودال،
خیس و سرد بود .رضا میگفت بعضی شبها ،داخل
گــودال چوب میسوزانند که یخ نزنند .هیچکدام
نمیخواستند به اردوگــاه اجباری برگردند .رضا را
پنج بار به زور فرستادهاند ترک اجباری ،مجید را سه
بار .تجربه طوالنی تزریق ،رگهایشان را خشکانده
بود .هر دو پیر شده بودند .یاد دو برادری افتادم
که زیر پل زندگی میکردند ،البهالی موشها و دود.
بار آخر ،برادر بزرگتر ،دلدرد شدید داشت ،حدس
میزد موش به غذایش ناخنک زده باشد .چند ماه
است که زیر پل ،خالی است .آشغالها هستند ،هیچ
آدمی نیست .شاید مرده باشند ».این فقط قسمتی
از گــزارش تکان دهنده روزنامه اعتماد است که
خبرنگار برای نوشتن آن سراغ آدم های معتادی می
رود که هرکدام قصه پرغصه و عجیبی دارند و شب
ها را در گودال هایی شبیه قبر سپری می کنند و هیچ
کدام حاضر نیستند به کمپ های اجباری ترک اعتیاد
یا گرمخانه های شهرداری بروند .کاربری نوشته« :چه
روایت تلخی .کاش نهادها و آدم های نیکوکار فکری
برای این آسیب های اجتماعی بکنند».

وحید یامین پور ،چهره فعال توییتری و معاون امور
جوانان وزارت ورزش و جوانان که به خاطر تصاویر
جلسه شاخهای اینستاگرامی مورد انتقاد و اعتراض
شدیدی قرار گرفته بود ،در جدیدترین اظهارنظر
خود دختران را مقصر تاخیر در مسئله ازدواج جوانان
خواند! خبرگزاری ایسنا به نقل از یامین پور نوشته:
«یافتهها نشان میدهد یکی از مهم ترین عوامل
فروپاشی خانوادهها و به تاخیر انداختن ازدواج ،تغییر
ادراکی است که در دختران جوان ایرانی از خود و
نقشهای اجتماعی که باید ایفا کنند و تخیلی که درباره
آینده دارند رخ داده است .بررسیهای میدانی هم
تایید میکند ازدواج آسان به معنای ازدواجی که در
سن پایین و با سهولت در برگزاری و مناسک آن انجام
میشود تابعی از توسعه نیست ...تصور نکنیم که
طالق همیشه معلولی است از زیرساختهایی که ما
توان و امکان تغییر آن را نداریم و همیشه هم این
گونه نیست که تورم و مشکالت اقتصادی مسبب
طالق باشند ».کاربری در پاسخ به او نوشته « :از نظر
مسئوالن همیشه یا مردم یا دشمنان مقصرند و خود
آقایان هیچ تقصیر و مسئولیتی ندارند».



3.1 M views

خانههایکپسولیبرایکارتنخوابها
تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می
شود که در آلمان برای کارتن خواب ها خانه هایی به
شکل کپسول ساخته اند که ضد باد و ضد آب است و
در خیابان ها قرار داده شده است .کابین های چوبی
و استیل که می تواند دو نفر را در خود از سرما  ،باد
و رطوبت محافظت کند و گردش هوای تازه در این
کپسول های خواب وجود دارد .تصاویر این خانه های
کپسولی البته قبال هم منتشر شده و این روزها دوباره
بازنشر می شود اما جالب است بدانید که این کپسول
ها به پنل های خورشیدی مجهز هستند و به شبکه
رادیویی متصل می شوند و به ساکنان امکان برقراری
ارتباط بدون وابستگی به شبکه های تلفن همراه را
می دهند .کاربری نوشته« :چه طرح خوبی است .کاش
ما هم یاد بگیریم تا با این طرح ها از مشکالت کارتن
خواب هایمان و سایر آسیب های اجتماعی کم کنیم».

مصطفوی -عجیب و تکان دهنده است اگر بدانیم کشور ثروتمندی
مانند کویت با ذخایر نفتی عظیم در جهان تا چندسال دیگر غیرقابل
سکونت می شود .خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که روز گذشته
خبرساز شد ،از مطالعاتی نوشت که نشان میدهد سرعت گرمایش
زمین در کویت شتاب گرفته و با ادامــه وضعیت کنونی ،بخشهای
بزرگی از این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس تا چند دهه آینده
غیرقابل سکونت خواهد شد .در این گزارش آمده است «:کویت در
سال  ۲۰۱۶با ثبت دمای  ۵۴درجه سانتی گــراد ،رکــورد گرمترین
نقطه زمین طی  ۷۶سال گذشته را شکست و سال گذشته ،هفتهها
قبل از آغاز زمان معمول پیک گرما در این کشور ،دمای هوا به  ۵۰درجه
سانتیگراد رسید .بر اساس مطالعات اداره عمومی محیط زیست
کویت ،انتظار میرود در فاصله سالهای  ۲۰۷۱تا  ۲۱۰۰دمای هوا در
این کشور  4/5درجه نسبت به زمان فعلی افزایش یابد و بخش بزرگی
از کویت غیرقابل سکونت شود ».اما روایتی از آثار تغییرات اقلیمی و
گرمایش زمین در حیات وحش کویت غیرقابل باور است« :روزهای گرم
تابستان ،الشه پرندگانی که موفق به پیدا کردن سایه یا آب نشدهاند ،در
پشتبامها دیده میشود .دام پزشکیها پر از گربههای خیابانی است
که شهروندان آنها را نیمهجان پیدا کرده و سعی در نجات جانشان
داشت هاند و»!...
▪تغییرات اقلیمی از رگ گردن به ما نزدیک تر است!

دمای زمین به دلیل فعالیتهای انسانی در حال افزایش است و اگر این
موضوع کنترل نشود ،در سال های بعد با گرم شدن فاجعه بار زمین در
نقاطی با خشکسالی و در مناطقی با افزایش سطح آب دریاها و انقراض
دسته جمعی گونهها مواجه خواهیم بود .تغییرات آب و هوایی سریعی
که اکنون شاهد آن هستیم ،ناشی از استفاده از نفت ،گاز و زغال سنگ
برای خانهها ،کارخان هها و حمل و نقل است .آن طور که بی بی سی نوشته
جهان حدود  1/2درجه سانتی گراد گرم تر از قرن نوزدهم است و مقدار
دی اکسید کربن در جو  ۵۰درصد افزایش یافته است .دانشمندان
معتقدند اگر کاری انجام نشود ،گرمایش زمین میتواند از چهار درجه
سانتی گراد فراتر برود که منجر به موجهای گرمای ویرانگر میشود.
تغییرات اقلیمی همین حاال هم به مرور خودش را نشان می دهد مثال
طی چند روز گذشته در کشور آرژانتین ،با افزایش بارش های غیرعادی
و باالرفتن دمای هوا ،تعداد زیادی از نوعی سوسک به یکی از شهرهای
این کشور هجوم بردند.
▪کویت قصد کاهش تولید گاز گلخانه ای را ندارد!



2.1 M views

خون شان بند منیآید!...

بردهدارینوینبهروایتیکنماینده
«حاجی بابایی :واقعا ما در کشور برده داری نوین
داریم!» این تیتری است که دیروز بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .حمیدرضا حاجی بابایی،
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با حضور در یک
برنامه تلویزیونی به موضوع دستمزدهای پرداختی و
شرایط کاری در برخی شرکت های خصوصی پرداخت و
گفت« :به صدها هزار جوان مردم با عناوینی همچون
شرکتی ،قــراردادی و ساعت کاری حقوق میدهند.
قطعا در ایجاد این شرکت ها رانت وجود دارد .چرا
باید پول را وزارتخانه به یک شرکت بدهد که آن هم
بخشی از آن را به کارگر پرداخت کند ».این موضوع
با واکنش کاربران فضای مجازی روبه رو شد .کاربری
نوشت« :جالب این جاست که بخشی از قراردادهای
حق التدریسی معلمان بر همین مبنا بوده و از دوره
وزارت خود ایشان شروع شد و باید فکری برای آن
کــرد ».کاربر دیگری هم نوشت« :آقــای نماینده و
آقای مسئول! همه ما این ها را می دانیم .این وظیفه
شماست که شرایط را درست کنید».

استقبالازدستورتخریبساختمانقوهقضاییهدرحریمرودخانه
حجتاالسالم اژ های ،رئیس قوه قضاییه ،دیــروز به
موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت
و گفت« :یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس
اقدام به ساخت و ساز کرده ،قوه قضاییه است که یک
بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه
دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان
البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این
زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع
شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای
مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود .این بناها مسلما ً
به صورت خالف ساخته شدهاند و داخل بستر رودخانه
هستند ».این جمله محسنی اژه ای با استقبال اکثر
کاربران مواجه شد .کاربری نوشت«:واقعا اگر نظارت ها
درست باشه باید قبل از ساخته شدن این بناها جلوش
گرفته بشه تا این همه مصالح هم هدر نره »

کویت که این روزها تغییرات اقلیمی ،این کشور را بیشتر تهدید می
کند چهارمین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک و از لحاظ ذخایر مالی
صندوق دولتی ،سومین کشور ثروتمند جهان است اما هنوز برنامه
مشخصی برای کاهش گازهای گلخانه ای خود ندارد مثال در کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،عربستان ،برنامه به صفر رساندن انتشار گازهای
گلخانهای تا سال  ۲۰۶۰را هدفگذاری کرد ه و امارات  ۱۰سال زودتر از
عربستان میخواهد به این هدف برسد .اما کویت فقط متعهد شده که
تا سال  ۲۰۳۵تولید گازهای گلخانهای را 7/4درصد کاهش دهد ،در
حالی که برای محدود کردن گرمایش زمین به 1/5درجه سانتیگراد
نیاز است که  ۴۵درصد از انتشار گازهای گلخانهای تا پایان دهه جاری
کم شود.

آنطور که بیماران هموفیلی و عضو کانــون هموفیلی ایران میگویند ،حدود
3هفته اســت داروی فاکتور 9در بازار یافت نمیشود .این بیماران خون شان
بند نمیآید اگر دارو نباشد ،به دادشان برسید
غفوریان-صدایش را پشت خط تلفن تحریریه میشنوم؛ حدود  30سال دارد و متاسفانه مبتال به بیماری
هموفیلی است .با لحنی که نشان از استیصال دارد ،میگوید« :اگر می شه برای نبود داروی «فاکتور »9در
بازار یک گزارش کار کنید .من بیمار هموفیلی هستم ،مچ پایم خونریزی داخلی کرده و حدود سه هفته
است داروی «فاکتور »9را پیدا نمی کنم»...
تماسهای مردمی ،همیشه جزء الینفک تحریریه یک روزنامه است .مردم در این تماسها از مشکالت
شان با ادارات تا گرانیها و پایین بودن حقوقشان با خبرنگاران درد دل میکنند و از روزنامه انتظار دارند
دردشان را منعکس کند .برخی از آنها بعد از اینکه حرفهایشان تمام میشود ،با لحن آرام و صمیمانهای
میگویند« :همین که به حرفهایم گوش دادید ممنونم»...
اما برخی از تماسها ،مثل تماس این جوان بیمار هموفیلی زبان را قفل میکند و نمیدانی چه باید انجام
دهی .خونریزی برای یک بیمار هموفیلی ،یعنی تا زمانی که دارو به او تزریق نشود ،خون بند نمیآید و
این اتفاق معلوم نیست چه بالیی سر بیمار میآورد .وقتی این جوان با متانت و ادب تمام از مشکل کمبود
داروی فاکتور 9میگفت ،با خود میاندیشیدم که این دست مشکالت که جان عدهای در میان است،
مسائل پنهان یا جدیدالوقوعی نیستند که مسئوالن در سازمان غذا ودارو از آن بیاطالع باشند اما خیلی
زود به خودم یادآوری کردم که مگر این بیتدبیریها ،مسئله جدیدی است؟ تا دلت بخواهد کشورمان،
گرفتار این کمکاریها و قصورهاست.
▪ماجرای فاکتور9

با پیگیریهایی که انجام میدهم ،درمییابم که در
خراسان رضوی حدود یکهزار و  300نفر بیمار
هموفیلی هستند که حــدود 200نفرشان باید از
فاکتور 9استفادهکنندوبقیههمازمجموعهداروهای
فاکتور 8استفاده میکنند و درد اینجاست که این
جوان میگوید «:االن حدود سه هفته است فاکتور9
که قبال قطر هچکانی توزیع میشد ،در بــازار پیدا
نمیشود».
بــرای پیگیری بیشتر موضوع و اینکه آیــا مشکل
کمبود داروی فاکتور 9همچنان وجود دارد ،با احمد
قویدل عضو مجمع کانون هموفیلی ایران ،گفتوگو
میکنم .وی میگوید :متاسفانه این کمبود همچنان
وجود دارد و یکی از مهمترین دالیل این مشکل هم
اختصاص نیافتن بهموقع و درست ارز ترجیحی به
قــراردادهــای واردات آن اســت .قویدل میگوید:
حدود  12روز قبل دستور حمل 15میلیون یونیت
فاکتور 9از آلمان داده شده که قرار بوده در چند
مرحله وارد کشور شود اما ظاهرا به دلیل اختصاص
نیافتن بهموقع ارز ترجیحی ،در رسیدن آن به دست
بیمار تاخیر صورت میگیرد.
▪ 1300بیمارنیازمند فاکتور9

از قــویــدل کــه سا لهاست در حــوزه هموفیلیها
فعال است ،درباره تعداد بیماران نیازمند فاکتور9
میپرسم که میگوید :تعداد کل بیماران اختالل
انعقاد خون در کشور  12هزار نفر است که از این
میان 5هــزارو200نــفــر از فاکتور  8و یـکهــزار و
 300نفر هــم از فــاکــتــور 9اســتــفــاده میکنند.
قویدل درباره کمبود این روزهای فاکتور 9به مهر هم
میگوید :تعداد قابل توجهی از بیماران هموفیلی
به علت بیتدبیری برخی مسئوالن پس از  ۲۵سال

مجبور به تزریق پالسمای خون در مراکز بیمارستانی
شدند .زندگی و کار آنها دچار اختالل جدی شده
است .امنیت روانی خانوادهها بهخصوص خانواده
کودکان ،ماههاست دچار اختالل جدی شده است.
این در حالیاست که تولید پالسمای ایرانی از طریق
سازمان انتقال خون ایران و شرکتهای خصوصی
جمعآوری پالسما میتواند تا  ۱۰۰میلیون یونیت
فاکتور ۹را در دسترس بیماران هموفیلی ایرانی قرار
دهد .به عبارت ساده مردم و سازمان انتقال خون به
وظیفهخودشانعملوبدونهیچچشمداشتیخون
خود را اهدا میکنند ،اما مسئوالن سازمان غذا و دارو
به وظایف خود عمل نمیکنند.
قویدل درباره واردات فاکتور 9میگوید :قراردادی
با شرکت آلمانی سا لهاست منعقد و در بخشی
از آن ،تعهد تأسیس پاالیشگاه پالسما در ایــران
پیشبینی شده و پالسماهای جمعآور یشده در
کشور برای تولید چهار محصول از جمله فاکتور  ۹به
آلمان ارسال میشود و تمامی محصوالت تولیدشده
آن به ایــران بازمیگردد .زیــرا شرکت آلمانی حق
فروش این محصوالت را به غیر ندارد.اما متأسفانه
ایــن را میدانیم که ارز ترجیحی به ایــن قــرارداد
بهموقع و درست اختصاص نمییابد .مستند آن هم
واردکــردن داروهایی است که تاریخ مصرف آن دو
ماه اســت .بیماران با شگفتی به
این داروها مینگرند و این سوال
مهم که کجا مانده است؟ فراموش
نکنیم که شرکت آلمانی نمیتواند
محصوالت را به غیر بفروشد.
وی می افزاید :متأسفانه در فرایند
اجرایقرارداد،مدیریتالزمانجام
نمیشودکهنتیجهآنمحرومشدن
بیمارانازداروودرمعرضمعلولیت
قرارگرفتن آنهاست .دسترسی
نداشتن بــیــمــاران هموفیلی به
فاکتور۹هیچتوجیهمنطقیندارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

