امتیاز بررسی کرد؛

www.EMTIAZDAILY.ir

هشدار درباره کمبود دارو در تیرماه؛
افزایش هزینههای تولید دارو از جیب مردم؟

باز هم
«کیروش»
مزایای بزرگ حضور
کیروش در فوتبال کشور

سرمقاله
داستان ساختمان ها در ایران
سستپایه،خطرناک

احتمال کمبود دارو
در ماههای آینده
چهارشنبه  1تیر  / 1401شماره  8/3459صفحه  5000 /تومان

4

محمد هدایتی

2

گزارش «امتیاز» از ساخت و ساز در مراتع و تغییرکاربریها؛

«زمینخواری» بدون اتالف وقت
3

خاندوزی :حال مردم را در زمینه
وضعیت مسکن درک میکنیم

خبر مهم
وزیر اقتصاد درباره
توزیع کاالبرگ

معاون وزیر راه و شهرسازی وعده داد:

تسهیالت 20ساله
ویژهنوسازی بافتفرسوده

3

بازیکن  ۱۷ساله جوانان استقالل برای
رقبب سنتی دردسرساز میشود!؟

شکایت استقالل
از پرسپولیس
4

حسن شیروانی  /امتیاز

خواننده
«آمدهام ای شاه
پناهم بده»...
درگذشت

1

7

خبر

تنها چند روز پس از فاجعه متروپل آبادان لیســتی
منتشــر شــد از ســاختمان های خطرناک تهران؛
ســاختمان هایی که یا بدون رعایت اســتانداردها
ســاخته شــده اند یا اینکه قدیمی اند و حاال دیگر
خطرناک .نزدیک به  150ســاختمان ،که تازه این
ها تنها مواردی است که شناسایی شده اند ،یا اینکه
اعالم شــده اند .کســی تردید ندارد که تعداد این
ساختمان در تهران بسیار بیشتر از این هاست .جالب
اینکه عموم ًا هم ســاختمان هایی هستند تجاری با
رفت و آمدهای بسیار .تصور کنید اگر اتفاقی بیفتد،
ســوزی ناگهانی چه
اگر ســقفی فرو بریزد یا آتش
ِ
میزان تلفات خواهند دید .یکی دو روز بعد تصاویری
منتشر شــد از وضعیت ورزشــگاه آزادی ،از اینکه
بخش هایی از ورزشــگاه عم ًال فرســوده اســت و
مستعد فروریزی .ورزشگاهی که فخر ورزش مدرن
در ایران بوده ؛ حاال دیگر پنجاه ساله و نیازمند تعمیر
یا بازسازی؛ و این همه ســال به حال خود گذاشته
شــده .تازه وضعیت این ورزشگا ِه حاال دیگر پیر ،اگر
مقایسه شود با ورزشــگاه هایی که در طی دو سه
دهه اخیر ســاخته شــده اند ،به مراتب بهتری دارد.
ورزشگاه های جدید ،به ده سال نکشیده غالب ًا رنگ
و بوی ویرانــی به خود گرفته اند؛ انگار بیغوله هایی
رها شــده در بیابان؛ که حتی ناظری غیرمتخصص
هم میتواند تشخیص دهد چقدر سست بنیادند.
همــه این اتفاقات را که کنار هم بگذاریم آن وقت
اســت که تصویری پیدا می کنیم از فجایع رخ داده
و البته فجایع پیش رو .انگار حتم ًا باید دهشــتی رخ
می داد تا این حساســیت ایجاد شود که پیامدهای
اهمال کاری ،فســاد و دورزدن قوانین و استانداردها
در ساخت و ســاز تا چه حد خطرناک است .دو سه
روز بعد از متروپل عکس هایی منتشر شد از خانواده
هایی که شــب ها در پارک نزدیک خانه شان چادر
زده بودند ،خانه هایی که همان شــرکت ســازنده
متروپل ســاخته بود ،از ترس اینکه مبادا ساختمان
فروریزد .ترسی بزرگتر از این هم هست؟
کاش این حساســیت ،مثل دیگر مــوارد زودگذر
نباشــد؛ که به جدیتی در اصول ســاختمان سازی
منجر شــود ،به بازبینی قوانین ســاخت و ســاز و
افزایــش نظارت بینجامد .حاال دیگر همه می دانیم
که در طی این سال ها ،ســاخت و سازهای بسیار
در تقریبا تمامی نقاط کشــور و در همه بخش ها،
تا چه حد با اســتانداردهای الزم فاصله داشته اند،
نظــارت ها چه حد ضعیف بوده اند و چه راحت دور
زده شــده اند .که جایگاه ســازمان نظام مهندسی
کجاست و آیا این سازمان وظایفش را درست انجام
داده یا اینکه حرف هایش گوش شــنوایی نداشته.
هرچه هســت فاجعه متروپل و حوادث متعاقب آن،
احساســی از زیســت ناامن ایجاد کرده ،که هر آن
همین ساختمانی که در آن زندگی می کنیم ،همین
محل کارمان ممکن است فروریزد .انگار که زندگی
ای باشد روی شن روان؛ و چگونه می شود در چنین
شرایطی زندگی کرد؟

اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی وعده داد:

تسهیالت  20ساله

ویژه نوسازی بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت بازآفرینی شهری
ایران گفت :تسهیالت ویژه نوســازی بافت فرسوده همانند
تسهیالت نهضت ملی مسکن  ۲۰ساله تقسیط میشود.
محمد آئینی ،در جلســه ســتاد بازآفرینی شهری استان
فارس در شــیراز افزود :در اســتان فارس و به تبع آن در
کل کشــور با حجــم انبوهی از واحدهــای ناپایدار مواجه
هستیم و اگر زلزله یا حادثه غیر مترقبهای بوجود آید جان
هموطنانمان به خطر خواهد افتاد.
وی ادامــه داد :دولت ســیزدهم به دنبال این اســت که
با کمک شــهرداریها و همراهی مردم و انبوه ســازان و
سازندگان سرعت نوسازی را شتاب بخشد.
او اظهار داشــت :برای اینکه این هدف محقق شود بسته
تشــویقی جامعی را تدارک دیده که بخشی محقق شده و
بخشی در دست پیگیری است.
رئیس شــرکت بازآفرینی شــهری ایران ،ضمن تاکید بر
لزوم متقاعدســازی و توجیه مردم برای مشارکت در حوزه
بازآفرینی بیان کــرد :گروههای جهادی تخصصی و دفاتر
ل گری باید همراهی مردم را سهولت بخشند.
تسهی 
آئینی افزود :دو نکته کلیــدی در امر بازآفرینی داریم که
یکی متقاعد شــدن مردم و دیگری ایجاد فضای تشویقی
برای سرمایهگذاران و انبوه سازان است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ،با بیــان اینکه صدور
مجوزهای ســرمایه گذاری از سوی ادارات نباید بیش از ۲
طول بکشد افزود :طوالنی شدن این پروسه ،سرمایهگذاری
در زمینه بازآفرینی را تحت تاثیر قرار میدهد.
آئینی گفت :انتظار ما این است که شهرداری های استان
فارس به ســرمایه گذاران حــوزه بازآفرینی تخفیف ۱۰۰
درصدی بدهند و مدت زمان صدور مجوزها را نیز به کمتر
یک ماه کاهش دهند.
او افــزود :برای حمایت مالی از ســازندگان و مالکان نیز
امکانی در نظر گرفته شــده که بر اســاس آن سازندگان
بتوانند از ودیعه اسکان موقت استفاده کنند تا پول کمتری
برای جابهجایی هزینه کند.
وی ،با اشاره به تصویب سود  ۱۲درصد برای تسهیالت بافت
فرسوده در شورای عالی مسکن بیان کرد :زمانی که منابع مالی
این امر تامین شود پرداخت این تسهیالت آغاز خواهد شد.
او گفت :در محدوده حرم مطهر شاهچراغ (ع) نیز با توافق
صندوق ســرمایهگذاری حرم تا سقف  ۶۰۰میلیون تومان
تســهیالت قابل دریافت اســت اما در بحث بازآفرینی در
محدوده میراثی اصول حفاظت باید رعایت شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود :مهمترین موضوع در
امر بازآفرینی مشوقهای شهرســازانه است که کلیت آن
در شــورای عالی مصوب شــده و در آن تاکید بر نوسازی
محلهای اســت که از شــهرداریها تقاضا میشود در این
زمینه ورود کنند.
آئینی ،اهتمام دولت به بازآفرینی را جدی دانســت و بیان
کــرد :برای اعطای تســهیالت در زمینــه بازآفرینی هیچ
محدودیتــی نیســت و بانکها کمک کنند تــا قراردادها
محقق شود.
وی ،ضمن تاکید بر لزوم توجه به توانمندســازی جوامع
محلی در بازآفرینی گفت :قانون حمایت از احیا و بهسازی
بافت فرســوده با توجه به ظرفیــت های زیادی که در آن
وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.

برنج کشت دوم گیالن کیلویی ۱۳۴هزار تومان شد!

خداحافظی
با برنج ایرانی

قاسمعلی حســنی قیمت برنج ایرانی را در بنکداریها بین کیلویی ۶۰تا ۱۱۰هزار تومان عنوان
کرد و افزود :بنکداران ،برنج را با سود ۳درصد عرضه میکنند.
بهگفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ،برنج خارجی از ۲۷تا ۳۷هزار تومان در هر کیلو
در سطح عمدهفروشی عرضه میشــود که با احتساب سود حداقلی خردهفروشی یعنی ۱۰درصد،
قیمت برای مصرفکننده بین ۳۰تا ۴۰هزار تومان خواهد بود.
قاسمعلی حسنی قیمت برنج ایرانی را نیز در بنکداریها بین کیلویی ۶۰تا ۱۱۰هزار تومان عنوان
کرد و افزود :بنکداران ،برنج را با سود ۳درصد عرضه میکنند .این گفته حسنی به این معناست که
قیمت فروش برنج در استانهای تولیدکننده به حداقل ۵۸و حداکثر ۱۰۶هزار تومان رسیده است.
بعد از تعیین نرخ مصوب از ســوی دولت برای برنج که اســفند سال گذشته بهدنبال اوج گرفتن
قیمت در بازار اتفاق افتاد ،گفته شد عرضه برنج در بازار کاهش یافته و تولیدکنندگان و واسطهها
حاضر نیستند برنج را با نرخ تعیین شده به فروش برسانند .این کمبود هماکنون برطرف شده ،اما
سیر صعودی قیمت حفظ شده است.
در خواربارفروشــیها قیمت بعضی ارقام کیفی مثل گیالن کشت دوم کیلویی ۱۳۴هزار تومان،
هاشــمی درجه یک کیلویی ۱۲۲هزار تومان ،صدری و طارم محلــی کیلویی ۱۰۵هزار تومان و
برنج نیمدانه باالی کیلویی ۵۰هزار تومان گزارش شــده اســت .قیمت بیشــتر ارقام وارداتی نیز
در خردهفروشــیها به بیش از ۴۰هزار تومان رسیده و با افزایش قیمتهای جهانی و رشد هزینه
واردات ،بهنظر میرسد بازار برنج رسما با قیمتهای زیر ۴۰هزار تومان خداحافظی کرده است.

یادداشت

چند نکته درباره ثبتنام دانشآموزان در مدارس؛

تغییر «سن» ثبتنام
در کالس اول

مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران:

ثبتنام دانشآموزان در مدارس از هفته اول خرداد آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه دارد .ثبتنام
در پایههای اول ،هفتم و دهم در مدرســه و حضوری انجام میشــود و برای ثبتنام میان پایهها
نیازی به حضور والدین در مدرسه نیست و توسط خود مدارس انجام میشود.
بنابراعالم سید مجتبی هاشمی ،رئیس ستاد ثبتنام آموزشوپرورش ،امسال قریب به  ۱۶میلیون
دانشآموز خود را برای شــرکت در کالسهای درس آماده میکنند که از این تعداد بیش از یک
میلیون و  ۵۰۰هزار دانش آموز کالس اولی هستند.
محدودهبندی جغرافیایی مدارس بر عهده ســتادهای ثبتنام استانی و منطقهای بوده و احراز و
تایید مدارک محل سکونت دانشآموزان نیز بر عهده مدیران مدارس است.
البتــه اخیرا حکیمزاده ،معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپــرورش اعالم کرد که مدارس
ابتدایی امســال میتوانند کودکان متولــد  ۳۰مهر ســال  ۱۳۹۵را در کالس اول ثبتنام کنند.
نوآموزانی که متولد  ۳۰مهر  ۱۳۹۵و قبل از آن هستند ،میتوانند در پایه اول ابتدایی ثبتنام کنند.
در سالهای قبل چنانچه دانشآموزی متولد نیمه دوم ،حتی در روز دوم مهر ،شش سال تمام بود
نمیتوانست در کالس اول ثبتنام کند.
طبق آییننامه اجرایی مدارس(مصوب  ۱۴۰۰شــورایعالی آموزشوپــرورش) این محدودیت
برداشــته شده و دانشآموزی که تا  ۳۰مهرماه شش سال داشــته باشد ،در صورت وجود شرایط
تبصره  ۱ماده  ۲۹آییننامه اجرایی مدارس ،میتواند در کالس اول ثبتنام شود.
ثبتنام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشــخیص شورای مدرسه مشروط به وجود
ظرفیت و امکانات پذیرش بالمانع است.

پایتخت  ۲۲هزار
معتاد متجاهر دارد

مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران اعالم کرد که برنامه
سهسالهای برای رفع آسیبهای اجتماعی داریم.
احمد احمدی صدر در جلســه شورای شــهر تهران در پاسخ به اظهارات اعضای شورای شهر با
بیان اینکه مسائل اجتماعی با مسائلی همچون طرحهای عمرانی متفاوت است چراکه مردم کمتر
می بینند ،گفت :تعداد معتادان متجاهر در سال  ۱۴۰۰به حدود  ۲۲هزار نفر رسید و این در حالی
است که این عدد در گذشته ۲الی ۳هزار نفر بوده است و تعداد کودکان کار نیز از کمتر از ۲۰۰۰
نفر به حدود  ۱۰هزار نفر رســیده اســت و عدد متکدیان نیز از  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰نفر حاال به عدد
باالیی رســیده و دولت به صراحت به وظایف وزارت کار ،بهزیستی و شهرداریها در ساماندهی
معتادان متجاهر اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه  ۸۰درصد از  ۲۹۲مصوبه قرارگاه اجرایی شــده است ،گفت :این در حالی است
که بخشــی از این مصوباتی که اجرا شده قبال شــش ماه و حتی شش سال در دستگاهها معطل
میماندند و این در حالی است که هیچ نقشه درست و برنامه محتوایی برای جلوگیری از بازگشت
معتادان به جامعه وجود نداشــت و حاال معتقدیم که رفع این مشــکل تنها با ورود حاکمیت رفع
نخواهد شد و باید به سازمانهای مردم نهاد نیز توجه کنیم و در همین راستا بیش از  ۵۰جلسه با
سمنها ،هیئتهای مذهبی و گروهها برگزار کردیم تا بتوانیم به جمعبندی برسیم .اما دقت داشته
باشــید که حل کردن این مشکل کار یک یا دو روز نیســت و برنامه ما در این زمینه یک برنامه
سه ساله است اما نگاهمان به معتادان ،دختران فراری و ...همچون نگاهمان به فرزندانمان است.

چرا افزایش دندانپزشکان به سود سالمت دهان جامعه نیست؟

️ علی کاظمیان،
رئیس انجمن سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

«پیشنهاد افزایش پلکانی و حتی ناگهانی ظرفیت
پذیرش دانشجوی دندانپزشــکی ایران این روزها
از تریبونهای رســمی و نیمهرســمی کشــور به
گوش میرســد .به نظر میرســد مهمترین دلیلی
که در دفاع از این طرح اقامه میشــود ،این است
که «[مقدمه اســتدالل ]:بســیاری از مردم توان
پرداخت هزینههای خدمات دندانپزشکی را ندارند
و [نتیجهگیری استدالل ]:برای کاهش قیمت این
خدمات باید تعداد دندانپزشــکان کشور را افزایش
داد».
چــرا افزایــش دندانپزشــکان نه تنها به ســود
ســامت دهان جامعه نخواهد بود بلکه از جهاتی
حتی میتواند به ضرر ســامت مردم تمام شــود؛
گذشته از این چنین طرحی لزوما از قیمت خدمات

دندانپزشــکی نخواهد کاســت .موثرترین و حتی
فوریترین راه حل برای مشکل مردم در پرداخت
خدمات دندانپزشکی را باید کجا جستجو کرد.
 -۱آیــا اگر تعــداد متخصصان ارتوپدی کشــور
را افزایش دهیم شکســتگی دســت و پای مردم
کاهــش مییابد؟ پاســخ به وضوح منفی اســت.
برای کاهش شکســتگی بایــد ایمنی محیطهای
شهری یا خیابانها یا وسایل نقلیه را ارتقا داد .کار
متخصصان ارتوپدی تنها از جایی آغاز میشود که
شکســتگی رخ داده است .به همین قیاس افزایش
دندانپزشــکان کشور از بیماریهای دهان و دندان
جامعه نخواهد کاست.
پوسیدگی دندانی یا بیماری لثه ،مانند شکستگی
دســت و پا جایی خارج از اراده و نفوذ دندانپزشک
یا ارتوپد رخ میدهد .در جامعه ســر ســفرههای
خالی یا ناســالم ،با میانوعدههای شیرین ،با فقر

غذایی ،با عادات غلط بهداشتی ،با مسواک نزدن،
با سیگار کشیدن .راه کاهش پوسیدگی از ریشهکن
کردن فقر میگذرد نه از مطبهای دندانپزشــکی.
کار دندانپزشــک تنها از جایی آغاز میشــود که
بیماریهای دهان و دندان پیشــتر رخ داده است.
سیاستگذاران سالمت کشور بایستی بدانند راهکار
افزایش دندانپزشــک ،نه به ارتقای سالمت دهان
مردم ،که به نوعی تورم در بخش دندانپزشکی ختم
میشود .درست مثل چاپ اسکناس بیپشتوانه.
 -۲افزایش ظرفیت دانشــکدههای دندانپزشکی
با وضــع فعلی امکانات و نیروهــای هیات علمی
در دانشکدههای دندانپزشــکی از کیفیت آموزش
دندانپزشــکی به صورت معناداری خواهد کاست
و به فارغالتحصیلی دندانپزشــکان ضعیفتر منجر
خواهد شــد .دود این اتفاق به چشــم چه کســی
خواهد رفت؟ به چشــم مردم؛ به چشــم سالمت

دهان مردم.
 -۳بیشــتر شــدن تعداد دندانپزشــکان به معنای
توزیع عادالنهتر آنها نیســت .خدمات دندانپزشکی
با روند موجود باز هم در مناطق برخوردارتر شــهرها
متمرکز خواهد بود و این روند را نمیتوان با دســتور
متوقــف کرد .اینکه تصور میشــود با افزایش تعداد
دندانپزشــک(به قول اهالی بازار دست زیاد میشود)
قیمت خدمات پایین میآید ،ناشــی از نادیده گرفتن
واقعیتهایی همچون مواد و تجهیزات گران ،تکنیک
پیچیده و توقعات حرفهای صنف دندانپزشکی است.
مگر شــهر تهــران بــا باالترین ســرانه تعداد
دندانپزشــک در کشــور تعرفههای دندانپزشکی
پایینتــری دارد که را ه حــل کاهش قیمتها را در
افزایش دندانپزشــک جســتجو میکنید؟ شواهد
تجربی نشــان میدهد که با افزایش دندانپزشکان
نه از قیمــت که از کیفیت خدمات دندانپزشــکی

کاسته میشود.
مشکل جدی و فوری است .بسیاری از گروههای
نابرخوردار و حتی طبقه متوســط نمیتوانند از پس
هزینههای دندانپزشــکی برآیند .طبقات فرودست
تــوان پرداخت بســیاری از خدمات(حتی خدمات
پایهای مثل کشیدن دندان) را ندارند .بخش مهمی
از راه حل را اما نه در افزایش ظرفیت دانشــکدهها
که باید در تقویت خدمات در شبکههای بهداشتی
جستجو کرد.
راهکار تربیت نیروهای حد واسط بهداشتی درمانی،
به جای تربیت پرهزینه دندانپزشــک ،در سطح دنیا
تجربه و توصیه شده است .گذشته از این چرا مجلس
محترم به جای طرح افزایش ظرفیت دانشکدهها که
طبعا بار مالی زیادی دارد ،تصویب بودجه مشخصی
برای حمایت مالی از ارائه خدمات پایه دندانپزشــکی
در بخش دولتی را در اولویت قرار ندهد؟»

