
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

آیاشاخصافزایشقیمتهاسهرقمیمیشود؟

یک سوال ترسناک 
درباره تورم

همدلی| در روزهای اخیر، کل کل ســکان داران 
سابق و فعلی اقتصادی درباره تورم شدت گرفته؛ 
از آن طرف عضو هیات رئیســه مجلس در توییتی 
می نویســد: »همتی: در دوران روحانی ۲۰۰هزار 
میلیارد تومان پول بدون پشــتوانه چاپ کردیم؛ 
آقــای همتی! آیا می دانید با این کار چه آتشــی 
به جان اقتصاد کشــور تا سال ها انداختید یا نه؟! 
اگر می دانســتید که وای به حال شــما و ما، اگر 
نمی دانستید وای به حال ما جناب!« رئیس پیشین 

بانک مرکــزی هم در توییتی بــا تکذیب مجدد 
مطالب منتشرشده از قول او در خصوص چاپ پول 
در دولت روحانی، پاســخ یک عضو هیات رئیسه 
مجلس را داده و نوشــته: »وای به حال شما که بر 
اساس یک مطلب جعلی و یک نمایشنامه دروغین 
این چنین قضاوت می کنید«؛ هم زمان صحبت هایی 
هم درباره رشــد بودجه نهاد ریاســت جمهوری 
مطرح شــده که روز گذشــته از ســوی سازمان 
شرحدرصفحه۶ برنامه وبودجه تکذیب شد. 

برجام برای  کمک نفس 
با ورود مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران 
تالش ها برای بازگشت به میز گفت وگو بیشتر شد
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 انگیزه نمایندگان
  از استیضاح، دخالت 
در امور اجرایی است

حمیدرضاترقیدرگفتوگوباهمدلی:

یادداشت
مثلث ایران، عربستان و آمریکا در فاز جدید

در دوران ریاســت جمهوری ترامپ روابط تهران _ واشــنگتن بر 
خالف دوران باراک اوباما بســیار خصمانه و کینه توزانه شــده بود، 
کاخ ســفید با تحمیل انواع تحریم ها، ایران را تحت فشــار فزاینده 
قرار داده بود. از ســوی دیگ ر، در این دوران، آمریکا به عربســتان 
)به عنــوان دشــمن فعلی نظام جمهوری اســالمی( نزدیک شــد 
ریاض هم تالش بســیار کرد از فرصت پیش آمــده -که متفاوت با 
دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما در کاخ ســفید بود - نهایت 
اســتفاده را ببرد و ایران  را بیش ازپیش منــزوی و منفعل کند. با 
ورود »جو بایدن« به کاخ ســفید و طرح پیگیری جدی پرونده قتل 
وحشتناک »جمال قاشقچی« روزنامه نگار عربستانی االصل روزنامه 
»واشنگتن پست« پیش بینی می شد روابط واشنگتن-ریاض به گرمی 
دوران ترامپ نخواهد بود و در مقابل روابط تهران-واشنگتن در سایه 
مذاکرات هسته ای در چارچوب برجام از سابق سرتر نباشد. ریاض با 
سرخوردگی از رابطه گرم و صمیمانه با واشنگتن در دوران بایدن بر 
آن شد با میانجیگری بغداد، یخ های روابطش با تهران را ذوب کند. از 
همین رو به مذاکره با مقامات تهران روی آورد؛ به طوری که تا کنون 
پنج دور مذاکره در پایتخت عراق انجام گرفته اســت. پیش بینی ها 
حکایت از احتمال باالی تجدید رابطه بین دو کشور ایران و عربستان 
و افتتاح ســفارتخانه ها در تهران و ریاض دارد. اگرچه اظهار عالقه 
ریاض به برقراری روابط با تهران پیامی برای دســتگاه دیپلماســی 

آمریکا در دوران بایدن بود.
ظاهراً به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای در وین و قرار گرفتن 
سرنوشــت برجام در هاله ای از ابهام از یک ســو، و بحران انرژی که 
ممکن اســت براثر درگیری های نظامی در اوکراین در کشــورهای 
غربی و آمریکا پیش بیاید از دیگر ســو، واشــنگتن را بر آن داشت 
تا از پیگیری حقوق بشــری پروند قاشقچی دست بردارد و به طرف 
ریاض گرایش پیدا کند. به طوری که امکان دارد در ماه آینده بایدن 
ســفری به ریاض داشته باشد و با پادشــاه و ولیعهد عربستان وارد 
مذاکره شــود. از هم اکنون تغییری متفاوت با چند ماه گذشــته در 
قبال ایران در دستگاه دیپلماســی ریاض و اظهارات مقامات ارشد 
ریاض مالحظه می شــود. اخیراً محمد بن سلمان؛ ولیعهد عربستان 
در دیدار با »سیسی« رئیس جمهور مصر و ملک عبداهلل پادشاه اردن 
در محکومیت فعالیت های هسته ای ایران برآمد. از طرف دیگر، جو 
بایدن هم با ســفر احتمالی به ریاض و دیدار با مقامات عربســتانی 
ضمن آنکه می خواهد از وقوع بحران انرژی جلوگیری کند، تصمیم 
دارد این پیام را برای جمهوری اســالمی ارسال کند که در صورت 
پافشاری تهران بر خواسته هایش در مذاکرات وین، راه را برای ارتباط 
قوی تر واشــنگتن -ریاض می گشاید.با توجه به وعده های انتخاباتی 
بایدن در دوران تبلیغات ریاست جمهوری مبنی بر سرانجام رساندن 
مذاکرات برجام و پیگیری قتل قاشــقچی اگر برجام در بن بســت 
قرار بگیرد و پرونده قتل قاشــقچی از دستور کار بایدن خارج شود 
به احتمال قوی به نفع او در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا 
نخواهــد بود.در ورای اظهارات مقامات عربســتان و دیدار بایدن از 
ریاض ، بهتر آن اســت تهران در هر دو مذاکــرات در وین و بغداد 
حضوری فعال داشته باشــد و به نشست ها ادامه دهد زیرا، هرگونه 

افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ کدام از کشورها نخواهد بود.

    سیف الرضا شهابی 
   تحلیلگر سیاسی

یادداشت
ماسک ها را دور نیندازید، کرونا برمی گردد

پــس از خــروج پی درپی کشــورهای جهــان از پاندمــی و لغو 
محدودیت هــا و ممنوعیت های کرونا، بار دیگر اخبار منتشرشــده 
حاکــی از بروز موج جدید بیماری اســت. افزایش موارد کووید۱۹ 
در سراسر آمریکا و اروپا سبب شده میزان پذیرش در بیمارستان ها 
به ویژه در بین بزرگ ســاالن مســن و همچنین کودکان شروع به 
افزایش بگذارد. گزارش می شود موج جدید کووید در ایاالت متحده 
و اروپا و در کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان، فرانسه، یونان، اتریش 
و ایتالیا و آمریکا ناشــی از دو زیرواریانت اُمیکرون آغاز شده است. 
زیرواریانت  های BA.4 و BA.5 اُمیکرون منجر به یک موج جدید 
در اروپا و آمریکا شده اند که باعث مقداری افزایش در موارد بستری 

در این کشورها شده است. 
پیشــتر نســبت به ظهور زیرواریانت های اُمیکــرون که کاماًل از 
حفاظت واکســن ها فرار می کند، هشــدار داده شده بود. مدیرعامل 
شــرکت بیونتک در مصاحبه با فایننشــیال تایمز عنوان کرده بود 
»هم زمان با اینکه کشــورهای مختلف برای تزریق دوزهای تقویتی 
در فصل پاییز پیش رو آماده می شوند، ممکن است یک زیرواریانت 
اُمیکرون که به طور کامل از حفاظت ناشــی از واکسن ها فرار کند، 

ظهور پیدا کند. 
بنابراین بحث درباره اینکه آیا نیاز است سریع تر به سمت استفاده 
از یک واکسن به روز شده برویم یا خیر، فوریت دارد.« اوگور شاهین 
می افزاید: »تعــدادی از مطالعات نشــان داده اند عفونت های قبلی 
ناشــی از ســویه اصلی اُمیکرون که با نام BA.۱ شناخته می شود، 
پاسخ آنتی بادی قوی را علیه نسخه های جدیدتر این واریانت تولید 
نمی کنند. یافته ها حاکی از آن اســت که واکسن های درحال توسعه 
برای مقابله با BA.۱ نیز محافظت خوبی را علیه نسخه های جدیدتر 
این واریانت ارائه نمی دهند.« شکل گیری موج جدید کرونا در آمریکا 
و اروپا با ظهور دوباره بیماری در کشورهای خاورمیانه هم زمان شده 
است. نهادهای درمانی منطقه می گویند اسرائیل در یک هفته اخیر 
شــاهد افزایش ۷۰درصدی بستری شــدن مبتالیان به کووید۱۹ 
بــوده و حدود ۱۰تن در هفته گذشــته براثر کوویــد جان خود را 

ازدست داده اند.
با مشــاهده روند کنونی بیماری و بازگشت ویروس با جهش های 
جدید به چندین قاره در جهان، ســفیر آمریــکا در پکن می گوید 
ویروس کرونا دســت بردار چین نیست و گســترش دوباره ویروس 
کرونا در چین، وضعیت پایتخت این کشور را در حالت هشدار قرار 
داده اســت و قرنطینه های چین تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا می کند. 
اوج گیــری دوباره کرونا در هند نیز منجر بــه ثبت ۱۷هزار ابتالی 

جدید در این کشور شده است. 
ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرده پس از پنج هفته کاهش 
مرگ ومیر ناشــی از ویــروس کرونا، تعداد تلفات گزارش شــده در 
سطح جهان در هفته گذشــته چهار درصد افزایش یافته و تاکنون 
۸۷۰۰مورد مرگ ناشــی از کووید۱۹ در جهان ثبت شده که شامل 
افزایش ۲۱درصدی موارد مرگ در قاره آمریکا و افزایش ۱۷درصدی 
در غرب اقیانوس آرام بوده اســت. این ســازمان افــزوده که موارد 
ابتــال به ویروس کرونا در جهان هرچند در ماه های گذشــته رو به 
کاهش گذاشته شــده بود، اما ۲/۳میلیــون مورد جدید طی ۱۰روز 

اخیر گزارش شــده که آغاز روند افزایشی بیماری را نشان می دهد. 
بااین حــال افزایش قابل توجهی از عفونت در برخی از مناطق وجود 
دارد به طوری که خاورمیانه و آســیای جنوب شرقی به ترتیب 5۸ و 
۳۳درصد افزایش موارد را گزارش کردند. ســازمان جهانی بهداشت 
درعین حال از تزریق واکسن های ویژه اُمیکرون به عنوان دوز تقویتی 
حمایت کرده اســت و گروه مشاوره فنی این نهاد بین المللی  نوید 
داده یک واکسن اصالح شــده ویروس کرونا که واریانت اُمیکرون را 
هدف قرار می دهد، می تواند به عنوان یک دوز تقویتی برای افزایش 
میزان ایمنی تزریق شــود. این گروه اذعان داشته چنین واکسنی 
سازگار با یک واریانت ویروس کرونا ممکن است برای افرادی مفید 
باشــد که قباًل سری اولیه واکســن ها را دریافت کرده اند، و لذا این 
واکسن ها می توانند پس از دریافت مجوز مصرف اورژانسی یا تأیید 
یک مرجع نظارتی سخت گیرانه ملی، برای استفاده در سطح جهانی 
نیز توســط WHO در نظر گرفته شوند. البته شرکت هایی مانند 
مدرنا و فایزر درحال توســعه واکسن های تقویتی بالقوه نسل بعدی 
هســتند که هم واریانت اُمیکرون و هم سویه اصلی ویروس کرونا را 

هدف قرار می دهند. 
افزایش موارد ابتال به کرونا در بحرین، قطر، امارات، کویت، لبنان، 
عربستان سعودی، عراق، فلسطین، افغانستان، ایران و عمان علیرغم 
کاهش انجام تست در کشورها می تواند یک زنگ خطر باشد. در حوزه 
کشــورهای منطقه مدیترانه شرقی که ایران هم در آن حضور دارد، 
نسبت به هفته قبل، موارد هفتگی کرونا افزایش یافته است و برخی 
شواهد محیطی نشان از گردش توأمان ویروس های جهش یافته دلتا 
و اُمیکرون در این منطقه و از جمله کشور ایران دارد. روزهای بدون 
فوتی کرونا در حالی در ایران بزرگ نمایی و جشن گرفته می شود که 
در پی گشایش مرز زمینی عراق، نمونه گیری آزمایش کرونای حدود 
۳۰درصــد از مجموع 45۰نفر از زائران مازندرانی عتبات عالیات که 
در روزهای اخیر با ســفر هوایی از مبدأ کشــور عراق وارد فرودگاه 
دشــت ناز شده اند، مثبت بوده که این رقم، زنگ خطر شیوع دوباره 
این ویروس خطرناک در کشور را به صدا درآورده است. در ایران در 
شــرایطی که در 5۰کشور جهان، روند کرونا افزایشی شده و زمزمه 
واریانت جهش یافته جدید شنیده می شود، اخبار منتشرشده داللت 
از آن داشــته است که دو اســتان مازندران و خوزستان با افزایش 
تعداد مبتالیان روبه رو هســتند و تغییرات بیمــاری در تهران نیز 
مشاهده شده است. باوجودآنکه رئیس جمهوری کشورمان برخالف 
دیدارهای قبلی مقامات خارجی، در پایان هفته گذشــته در دیدار 
وزیر خارجه روسیه، ماسک بر صورت زده بود، گمانه زنی ها حاکی از 
آن است که این تغییرات رفتاری می تواند در ارتباط با شیوع دوباره 
بیماری در جهان و همچنین افزایش تعداد مبتالیان کرونا در ایران 
باشد. علیرغم به کارگیری دســتورالعمل های بهداشتی در جلسات 
رســمی دولتی و تأکید رئیس جمهور در جلســه روز گذشته ستاد 
کرونا مبنی بر اینکه »روند نزولی کرونا باعث عادی انگاری بیماری 
نشــود«، بر ســر گذرگاه ها و معابر و خیابان های شهری، تبلیغات 
رهاسازی ماسک ها در بیلبوردهای شهرداری تهران و دیگر شهرها 
به چشــم می خورد. همچنین در روزهایی کــه هیچ کس نمی داند 
وضعیــت کرونا در یک ماه آینده چه خواهــد بود، تاکنون مقامات 
بهداشتی و درمانی ایران برای بازگشت حجاج از سفر حج و عتبات 
عالیات و مواجهــه با احتمال ابتالی آنان به بیماری های مختلف از 
جمله کرونا در جریان انجام مناســک حج و زیارت، برنامه ای جهت 

قرنطینه و اطمینان از سالمت حجاج تدارک ندیده اند.

    محمدرضا محبوب فر
   کارشناس حوزه سالمت

یادداشت
»جوانی جمعیت« فشاری مضاعف بر زنان

وزارت بهداشت، در ادامه تصمیمات و مصوباتی 
که تحــت عنوان »طــرح جوانــی جمعیت« 
شناخته می شود، در نامه ای که اخیراً در فضای 
مجازی منتشر شده، دستور به حذف غربالگری 
ناهنجاری های جنین از سطح یک ارائه خدمات 
درمانی داده است، همچنین با ارائه دستورالعمل 
»حفظ و مراقبت از جنین ســالم« مادران باردار 
کمتر از ۳5ســال که ســابقه تولد فرزند دارای 
مشکالت ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به 

غربالگری ندارند. 
سطح یک خدمات درمانی، مجموعه محدودی 
از مداخالت مراقبت و سالمت است که در تدوین 
آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
مردم در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این 
ســطح از خدمات، ارائه مجموعه اقداماتی است 
کــه در جهت جلوگیری از بــروز بیماری، برای 
تمامی گروه های ســنی انجام می گردد. بر این 
اساس تنها کسانی می توانند به طور خودخواسته، 
آزمایش های و سونوگرافی های سالمت جنین را 
انجام دهند، که عالوه بر داشــتن شرایط خاص 
اجتماعی و اقتصادی، برای مراجعه به پزشــکان 
در مطب ها و بیمارســتان های خصوصی، توان 
مالی کافی برای پرداخــت هزینه های دو دوره 
غربالگری را نیز داشــته باشند. مرجع بسیاری 
از زنان در ایران بــرای دریافت خدمات درمانی 
در دوره بارداری، فقط خانه ها و مراکز بهداشــت 
است. آن ها ازنظر امکانات محل زندگی و وضعیت 
اقتصادی نمی توانند برای چکاپ های ماهیانه به 
مطب پزشکان خصوصی مراجعه کنند. بنابراین 
با اجرایی شــدن این طــرح، غربالگری جنین 
تبدیــل به کاالیی لوکس برای قشــر محدود و 
خاصی از خانواده های ایران می شود و شناسایی 
ناهنجاری های جســمی جنین و سندورم های 
مختلف پیش از تولد نوزاد، برای بقیه افراد کشور، 
که عمدتاً دهک های کم توان تر را شامل می شوند، 

عماًل ممنوع می شود. 
نتیجه این دســتورات، جز فشــار مضاعف بر 
طبقه کارگر و اقشــار ضعیــف جامعه چه چیز 
دیگری خواهد بــود؟ به جز تولــد نوزادانی که 
با ســندروم های خاص به دنیا خواهند آمد چه 
چیــز دیگری در انتظارمــان خواهد بود؟ طبق 
آمار رســمی ارائه شده، در ســال ۱۳۹۸ حدود 
۱۳۰۰جنین به علت مشــکالت ژنتیکی سقط 
شده اند، حدود ۱۱میلیون نفر از جمعیت ایران را 
افراد معلول و کم توان تشکیل می دهند و ساالنه 
۳۰هزار نوزاد با مشکالت جسمی و ذهنی به این 

جمعیت اضافه می شــود. همه این آمار و ارقام 
مربوط به دورانی است که غربالگری محدود، یا 

به بیانی دیگر ممنوع نشده بود.
 ســؤالی که مطرح می شــود این خواهد بود 
که آیا مســئولین فکری به حال تأمین نیازهای 
این افراد، که با شــرایط خاص به دنیا می آیند 
کرده اند؟ افرادی که تا پیش ازاین هم ازنظر مالی 
شرایط مناسبی نداشتند، اکنون با اجرایی شدن 
طــرح »جوانی جمعیت« رنجــی مضاعف را به 
دوش خواهند کشــید. افزایش وام ازدواج بدون 
در نظر گرفتن شرایط سنی که منجر به افزایش 
کودک همسری می شــود، ممنوعیت فروش و 
عرضه وســایل پیش گیری از بارداری که باعث 
افزایش بارداری ناخواســته و اجباری می شود، 
گسترش فقر و ایجاد مشکالت مالی بیشتر برای 
دهک های کم درآمد با تولد نوزادان ناخواســته 
یا دارای بیمــاری خاص و معلولیت و در نهایت 
افزایش هزینه هــای دولت، از پیامدهای حتمی 
اجرایی شــدن طرح جوانــی جمعیت و تمامی 
دســتورالعمل هایی که راستای آن ارائه می شود 

خواهد بود. 
مادران اما وضعیت ســخت تری در انتظارشان 
اســت. زنــان در ایران بعــد از به دنیــا آوردن 
فرزندشان، حمایت های اجتماعی و دولتی کافی 
را ندارنــد و اکثراً مجبور به ترک شــغل و ادامه 
تحصیل می شوند، تولد نوزادی که با بیماری های 
خــاص به دنیا می آید کل خانواده را تحت تأثیر 
قرار می دهد، اما در شرایطی که این خانواده توان 
مالی کافی نداشته باشد، مادر تبدیل به پرستاری 
تمام وقت تا پایان عمر خود خواهد شد و فشاری 
مضاعف را نســبت به ســایرین تحمل خواهد 
کرد. زنانه تر شدن فقر و طبقاتی شدن سالمت، 
بهداشت و درمان مشکالتی است که در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد آن خواهیم بود. معلولیت 
فرزند و هزینه های درمانی اش، تأثیر بسیار زیادی 
بر معیشــت و وضعیت روان خانواده دارد و یکی 
از عوامل تأثیرگذار بر طالق است، در حال حاضر 
۶۰درصد معلوالن کشور بیکار هستند، آیا دولت 
در کنار محدودیت سازی برای غربالگری جنین، 
فکری برای آینده و اشــتغال جمعیت کم توان 

کشور کرده است؟
به نظر می رســد در حــال حاضر، با طرح ها و 
قوانین مختلف، خواسته دولتمردان تنها افزایش 
میزان جمعیت است و برای رسیدن به این هدف 
چشم بسته اند به تمام پیامدهای کودک همسری، 
کودک مادری، بارداری ناخواسته و اجباری، تولد 
نوزادان با بیماری ها و شــرایط جســمی خاص. 
پیامدهایــی که هیچ کدام فــردی و محدود به 
فضای خانه و خانواده نیســت بلکه ســالمت و 
پیشرفت همه کشور را تحت شعاع قرار می دهد.

    عطیه پیرحیاتی
   جامعه شناس

تاییدچندموردابتال
درمرزهایشرقیوغربیکشور

کابوس بازگشت وبا

 البی وزیر صمت
 برای فرار از استیضاح

همدلی| این روزها زمزمه شیوع وبا در کشور 
شنیده می شــود. وبا در پشت مرزهای شرقی 
و غربــی ایران جوالن می دهــد و به برخی از 
اســتان های کشــور نیز ورود پیداکرده است. 
کردستان، استانی است که این روزها اسمش با 
وبا گره خورده است.اوایل هفته چند مورد ابتال 
به وبا در این استان گزارش شد، تنها در فاصله 
یک روز تعداد مبتالیان این استان دو برابر شد.  
دیروز دانشگاه علوم پزشکی کردستان تعداد 
مبتالیان به وبا در این اســتان را ۱۶نفر اعالم 
کرد که  شهرستان مریوان  به تنهایی ۱۲نفر از 
مبتالیان را به خود اختصاص داده است.مقامات 
وزارت بهداشت نیز مدام نسبت به خطر شیوع 
وبا در کشور هشــدار می دهند. همین دو روز 
پیش، مریم مسعودی فر، رئیس اداره بیماری  
منتقلــه از آب و غذا وزارت بهداشــت گفت  

شیوع وبا در ایران دور از انتظار نیست.
4
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 آیانصرترحمانی،تخریبگروتلخاست؟
 شمارشمعکوسآغازبهکاربزرگترین

تلسکوپ»جیمزوب«
 یکدقیقهتویآینه

 دربارهشرمواینروزها
 ۴هزارمزاحمتتلفنیاورژانسدر

یکهفته
 روزیکهجنگدوکرهآغازشد

گوناگون
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هشدارصاحبنظرانمسائلاجتماعی
دربارهفروشموادمخدردرمقابلمدارس

»ساقی«ها در کمین 
دانش آموزان

ممنوعیت تدریس دبیران 
مرد در دبیرستان دخترانه 

پیامدهای عملکردتیم 
عبدالملکی  برای بازنشستگان

هفتمیندورهحراجملیایران
بافروشبیشاز۴۲میلیاردتومانتمامشد

یک رویداد توهین آمیز 

 مصرف سرانه گوشت 
به یک سوم رسید
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