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معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در گفت و گو با «ایران» مطرح کرد

صفر تا صد کاغذ مطبوعات
پرستو رفیعی
خبرنگار

ایسنا

آذریجهرمی پا در رکاب شهردار تهران شد

عباس عبدی :مدارک بیاعتبار را میتوان سرقت کرد

عبــاس عبــدی ،پژوهشــگر اجتماعــی و فعــال رســانهای دربــاره موضــوع
تقلبعلمی در دانشگاههای کشور ،گفت :وقتی مدرک و علم را میتوان سرقت
کرد که آنها دیگر اعتبار نداشته باشند.
بهگــزارش ایســنا ،وی با اشــاره بــه آییننامهای کــه در هیــأت دولت برای
جلوگیری از ســرقت علمی تنظیم شده اســت ،گفت :من در جریان جزئیات
آنچه تصویب شده نیستم اما قانون و آییننامه ،شکل مکتوب یک اراده باید
باشــد .مهم این اســت که آیا چنین ارادهای در ســاخت دولت در جایی شکل
گرفته اســت یــا نه؟ اگر چنین ارادهای در ســاخت دولت وجود داشــته باشــد
اصالً وضع به اینجا نخواهد رسید.
عبــدی تأکیــد کرد :اصــل این ضوابطــی که دولت یا شــورای عالــی انقالب
فرهنگی وضع کردهاند که حتماً باید مثالً مقاالت بینالمللی برای ارتقا وجود
داشته باشد ،همه خالی کردن علم از محتوای واقعی آن است .هیچ جای دنیا
اینچنین نیســت .نقاطی هم که چنین قواعدی وجود دارد اوالً آن محتوا شکل
گرفته بعد قالب آن را تنظیم کردهاند .مثالً همه جای دنیا دادن مدرک وجود
دارد امــا اول علــم را آمــوزش میدهند بعد معــادل این علم ،مــدرک صادر
میکننــد .اما ما از مدرک شــروع کردهایم و فکر میکنیــم صدور مدرک همان
علم است .این آییننامهها را هم باید در همین چارچوب تحلیل کرد .ما باید
اول آن اراده را داشته باشیم.
وی با اشاره به تبعیض و فساد موجود در بعضی دانشگاهها گفت :تبعیضی
کــه در کنکــور برای فرزنــدان اعضای هیأت علمی وجود دارد ،کار بســیار زشــتی
است .اما یک نفر از این افراد به این مسأله اعتراض نمیکند .اصالً مگر میشود
در حوزه علم و دانش چنین تبعیضهایی روا داشت؟ از تخصیص این امتیازات
برای سایر موارد هم مخالفم .نه اینکه بگویم به آنها کمک نشود .به آنها کمک
شود که مدرسه خوب بروند و آموزش خوب ببینند تا بتوانند در مسابقه شرکت
کنند و برنده شــوند .به آنها آموزش درجه یک رایگان بدهند .این ایرادی ندارد.
اما در مســابقه باید همه افراد ،موقعیت برابر داشــته باشــند .هر چند افرادی را
میشناسم که فرزندانشان را به شکلی تربیت کردهاند که حاضر به استفاده از این
امتیازناموجهنشدهاند.
وی دربــاره بحث تقلب علمی در دانشــگاههای کشــور هــم اینطور توضیح
داد :سرقت علمی با سرقت چیزهای دیگر فرق میکند .مثال میزنم اگر کسی
پــول من یا شــما را بدزدد یــا از منزل ما وســیلهای را بدزدد ،آنچه دزدیده شــده،
از جیب من یا شــما برداشــته شــده و به جیب دیگری میرود و آن فرد دیگر به
هرحال از آن وســیله دزدیده شــده اســتفاده میکند .اما در سرقت علمی ماجرا
اینگونه نیســت .یعنی مثالً اگر کســی یک مدرک پزشــکی داشــته باشد ،دیگری
نمیتوانــد این مدرک را ســرقت کند چون این مــدرک به خودی خود هیچ چیز
نیست .آن تخصص فرد در پزشکی است که اهمیت دارد .این مدرک ،معرف آن
تخصص است و آن تخصص قابل سرقت نیست .بنابراین این خیلی کار کثیف
و رذیالنهای است .درواقع کسی که کتاب یا مقالهای را بهنام خود منتشر میکند
در حالی که مال خودش نیســت ،میخواهد چیــزی را از دیگران بدزدد که اصالً
شدنی نیست .اما تبعات بدتر از دزدی را دارد.

امیرحسام زرافشان /ایران

گــروه اجتماعی /یــک هفته بعد از دعوت رســمی شــهردار
تهــران از جوانتریــن وزیــر کابینــه روحانــی ،محمــد جــواد
اخبــار آذریجهرمی به این دعوت پاسخ گفت و در اولین سهشنبه
نیمههای تیر ،پا به رکاب پیروز حناچی شد .پیش از او البته معصومه ابتکار با یک
روز متروسواری ،به کمپین سهشنبههای بدون خودرو پیوسته بود .آذریجهرمی
هــم در ایــن دوچرخهســواری ،امیرحاتمی (وزیر دفاع) ،ســورنا ســتاری (معاون
رئیس جمهوری) و پدر همسرش را به این کمپین دعوت کرد.
آذریجهرمی درحاشیه دوچرخهسواری هم گفت که خودش بهصورت منظم
دوچرخهســواری نمیکنــد ،اما دو فرزند پســرش ،در هفته چندین بــار در پارک
نزدیک خانهشان دوچرخهسواری میکنند .او گفت با شرایطی که اکنون بهوجود
آمده و شــهردار تهران اهتمام ویژهای برای ســاخت مسیرهای دوچرخهسواری
انجام داده است ،بهتر است مردم نیز به سمت استفاده از دوچرخه بروند که هم
سالمتر است و هم در کاهش آلودگی هوا و ترافیک و محیط زیست نقش دارد.
شهردار تهران هم بر لزوم توسعه مسیرهای دوچرخه ،پیاده و مترو برای کاهش
اســتفاده از خــودروی شــخصی تأکید کــرد و گفت:ایــن حرکت نمادین اســت و
امیدواریم همه روزها بتوانیم بدون خودرو در شهر تردد کنیم .متأسفانه اوضاع
شهر از نظر آلودگی و ترافیک خوب نیست ،البته تنها راهکار استفاده از دوچرخه
نیست بلکه میبایست مسیرهای پیاده و مترو نیز گسترش یابد و این یک حرکت
عمومی اســت که خوشــبختانه گســترش آن در حال انجام اســت و خیابانهای
حافظ و کریمخان نیز در حال آمادهسازی به مسیرهای دوچرخه هستند.

کمبــود کاغذ در ماههای اخیر ،مطبوعات
را با بحرانی نفســگیر مواجه کرده اســت.
بهطــوری کــه برخــی از مدیــران مســئول
مطبوعــات ضمــن گالیــه از کمبــود و
نابســامانی توزیع کاغذ در بازار ،از کاهش
صفحات و حتی شمارگان نشریات سخن
به میان آوردهاند .مشــکالت بههمین جا
ختم نشده و تا تعدیل اجباری و ناخواسته
نیــروی انســانی و بیــکار شــدن گروهــی از
روزنامهنــگاران بــرای بقای نشــریات هم
پیش رفت .مشــکلی که ناشی از تحمیل
شرایط بیرونی اســت و نمیتوان مدیران
مســئول را در آن مقصر دانست .از اینرو
صاحبــان نشــریات از مســئوالن وزارت
فرهنــگ و ارشــاد خواســتهاند بهمنظــور
جلوگیــری از ورشکســتگی و تعطیلــی
مطبوعات اقدامات ویژهای انجام دهند.
هرچنــد در اردیبهشــت مــاه ســالجاری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ب ه منظور
کنترل و ســاماندهی بازار کاغذ کارگروهی
تشــکیل داد تا کاغذ مورد نیــاز روزنامهها
و نشــریات تأمیــن شــود و فشــار افزایش
قیمت و کمبود این کاالی اساسی از شانه
مطبوعات برداشــته شود اما طی یک ماه
اخیر بهدلیل پارهای از مشکالت وضعیت
کاغــذ مطبوعــات بــه شــرایط طبیعــی و
عــادی بازنگشــته اســت و همین مســأله
انتقاد مدیران مســئول را بهدنبال داشــته
تا جایی که آنهــا معتقدند اقدامات اخیر
انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
همچــون مســکن مقطعــی بــوده و بایــد
راهکاری مؤثرتر در پیش گرفت.
توضیح اینکه برخی مدیران مســئول
بــر ایــن باورنــد در شــرایط کنونــی وزارت
فرهنگ و ارشاد باید در اختصاص سهمیه
کاغذ ،تیــراژ واقعی روزنامههــا را مالک و
معیار عمل خود قــرار دهد چراکه برخی
صاحبــان نشــریات بــا هدف تغییــر نظر
بازرســین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در چاپخانههــا اقــدام بــه افزایــش کاذب
تیراژ کرده تا از این طریق سهمیه بیشتری
از کاغــذ را از آن خــود کنند؛موضوعــی که
به نظر میرسد نیازمند حساسیت بیشتر
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد است.
بــرای روشــن شــدن برخــی ابهامات
و مســائل ایجــاد شــده در حــوزه کاغــذ
بــا محمــد خــدادی معــاون مطبوعاتــی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی پیرامون
سیاســتها و اقدامات انجام شده توسط
ایــن معاونــت در خصــوص ســاماندهی
بازار کاغذ و نحوه حمایت از مطبوعات به
گفتوگو پرداختهایم که میخوانید:
ëëتأثیرتحریمبرکاغذ
معــاون مطبوعاتــی وزیــر ارشــاد در
این بــاره میگویــد :از آنجایی که ظرفیت
تولیــد کاغذ مــورد نیاز بــرای رســانههای
چاپــی در داخــل کشــور وجــود نــدارد یــا
بســیار محدود است ،قســمت عمده این
کاال از ســایر کشورها وارد میشود .طبیعتاً
بــا ایجــاد اختــال در وضعیــت بــازار ارز،
بــروز محدودیت اختصاص و کمبــود ارز
و همچنیــن اختــاف قیمــت ارز ،واردات
کاغذ نیز مانند سایرکاالها دچاراختالل در
نظام عرضه و تقاضا شده است.
در حقیقــت شــدت محدودیــت در

فــروش نفــت و متقابــاً تحریمهــای
تحمیلی از سوی رئیس جمهوری امریکا
بهعنــوان جنــگ تحمیلــی اقتصــادی،
محدودیتهایــی در کشــور ایجــاد کرد که
کاغــذ هم از آن بینصیب نماند .او ادامه
میدهد :از اینرو برای رفع مشکالت کاغذ
مطبوعــات کشــور ،جلســات و مذاکــرات
متعددی صورت گرفت که حدود 4ماه به
طول انجامید اما خوشــبختانه در نهایت
بــا ورود رهبــر معظــم انقــاب و رئیــس
جمهــوری ،آقــای جهانگیــری و اهتمــام
ویــژه وتالش مســتمر دکتــر صالحی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی به این موضوع،
توانستیم به نتیجه مثبت یعنی استفاده
از ارز کاالهای اساســی بــرای واردات کاغذ
حوزه فرهنگ دســت پیدا کنیم .از ســوی
دیگــر اما در این مدت ،بالتکلیفی نوع ارز
تخصیصی ،باعث شــد با توقــف واردات
کاغــذ و بهدنبــال آن اتمــام ذخایــر کاغذ
مطبوعات و کمبود این کاال در بازار مواجه
شــویم .مشــکلی که ایــن روزها رســانهها
از آن گالیــه دارنــد .البته بایدبــه این نکته
اشاره کنم که در حال حاضر کاغذ در بازار
موجود است اما کاغذ ارزان نیست.
ëëاختصاص40میلیوندالربرایمطبوعات
او بــا اشــاره بــه ســازماندهی واردات
کاغذ و راســتی آزمایــی در توانایی واردات
ایــن کاال ،تأکیــد میکنــد :در مرحلــه بعد
برای رفع مشــکالت بازار کاغــذ ،مبلغ 40
میلیــون دالر بــرای نشــر و 40میلیون دالر
بــرای مطبوعــات در نظر گرفته شــد .چرا
کــه پیشبینی این بود بر اســاس مصرف
ســال گذشــته در ســالجاری  40هــزار تن
کاغــذ مطبوعــات نیــاز داریــم .از ســوی
دیگــر زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای
صدورمجــوز واردات کاغــذ و مکانیــزم
مورد نیاز بسرعت در اداره کل مطبوعات
داخلی فراهم شــد چون تــا چندی پیش
همــه ایــن اقدامــات در وزارت صمــت
انجام میشــد .همچنیــن کارگــروه کاغذ
کــه در وزارت ارشــاد وظیفــه هماهنگــی
بین دســتگاهها را انجام مــیداد و انصافاً
در ســال گذشــته وظایــف خــود را بخوبی
انجــام داد ،ولــی بهدلیــل تشــدید تأمین
منابــع ارز کاالی اساســی از دی ماه توقف
واردات بــه وجــود آمد .همزمــان بهدلیل
نامعلــوم بــودن اختصــاص ارز از محــل
کاالی اساســی یا نیمایی این وقفه 4ماهه
شــد و کاغذ مطبوعات وارد نشد .در واقع
دو دوره را باید درمورد کاغذ در نظر گرفت
دوره اول در سال  97تا دی ماه که واردات
بــا ارز کاالی اساســی انجام گرفــت و دوره
دوم یعنی از دی ماه  97که توقف واردات
بهدلیــل تشــدید محدودیــت ارز و عــدم
اختصاص ارز به کاغذ ،بیش از پنج ماه با
اختالل واردات مواجه شدیم.
معــاون امــور مطبوعاتــی در همیــن
زمینــه ادامــه داد :اقدامــات مــا عمــاً از
خرداد ماه شــروع شد .به همین دلیل دو
کارگروه با عنــوان کارگــروه واردکنندگان و
کارگــروه توزیع در معاونــت مطبوعاتی و
اداره کل مطبوعات داخلی تشــکیل شد.
کارگروه واردکنندگان که متشکل از افرادی
اســت کــه ســابقه واردات کاال را دارنــد و
همــه افــرادی کــه تــوان واردات دارنــد به
بررســیهای الزم پرداختنــد .نتیجــه این
تالشهــا ایــن بــود کــه توانســتیم میزان
مناســبی از کاغذ با کیفیت و با زمانبندی

مناســب برای انتقال به کشــور را سفارش
دهیم که البته این اول راه است به عبارتی
پروســه تأییــد ســفارش ،تخصیــص ارز،
تأمین ارز ،خرید و حمل و وارد شدن کاال از
گمرک و نهایتاًتوزیع مناسب که کار خیلی
سادهای نیست اما در حال انجام است.
وی افــزود :البته دراین میان فراموش
نشــود اصوالً معاونــت مطبوعاتی ســازو
کار ورود بــه ایــن کار را نداشــته؛ نه نیروی
انســانی ،نــه ســاختار و نــه اساســاً تجربه
تأمیــن و توزیــع کاال امــا شــرایط خــاص
ایجاد شــده در جنگ تحمیلی اقتصادی
نیاز ورود این معاونت و مدیریت شرایط
را ایجــاب کــرده اســت؛ ضمــن اینکــه ما
بــا بهکارگیــری همــه ظرفیتهــا و ایجاد
هماهنگــی بیــن بانــک مرکــزی ،وزارت
صمت ،واردکننــدگان و مصرفکنندگان
کاغــذ را نیــز بــر عهــده داشــتیم کــه البته
بهصورت طبیعی اختالالتی مانند حضور
برخی دالالن و ســوء استفاده از شرایط در
ابعاد مختلف به وجود میآید که برخورد
بــا آن هم نیازمند تصمیمگیــری قاطع و
درعین حال شفاف است که تا حد ممکن
تالش برمرتفع کردن آن داشتیم.
 ëëتوزیعکاغذدر 3مرحله
خــدادی ادامــه میدهــد :توزیع کاغذ
در میان مطبوعات در ســه مرحله انجام
شــد .مرحلــه اول مرحله فوریتــی بود .به
ایــن شــکل کــه  1350تــن کاغــذ تــا امروز
توزیع شــده و با توجه به خأل موجود ،این
ُمســکن در حد بضاعت برای بــازار کاغذ
مطبوعات اســت .تقریباً ســعی شده یک
نوبت به همه مطبوعات کاغذ داده شــود
و رســانههای کثیــر االنتشــار بعضــاً چنــد
نوبت البته به میزان اندک کاغذ دریافت
کردهانــد .به موازات ایــن موضوع واردات
کاغذ نیز تســهیل شــد و حدود  10هزار تن
کاغذ در مسیر واردات به داخل کشور قرار
گرفته است .حتی پیشبینی میشود اگر
مشــکلی ایجاد نشــود  2000تن کاغذ طی
دو هفته آینده وارد کشــور شده و بسرعت
توزیــع آن آغاز شــود .البتــه تأکید میکنم
معاونت مطبوعاتی تالش مســتمر دارد
و لحظه به لحظه این پروســه را برای رفع
مشکلاحتمالیپیگیریمیکند.
بهگفتــه او ،هماکنــون نقــل و انتقــال
پول و همچنین خریــد و انتقال کاال دچار
مشــکالتی اســت کــه مســئوالن در تالش
هســتند این مشــکالت را برطــرف و ورود
کاغذ به کشور را تسریع کنند.
خــدادی دربــاره نحــوه توزیــع کاغــذ
مطبوعــات نیــز اظهــار میکنــد :همــه
رســانههایی که اعالم وصــول کردهاند ،با
اولویتبندی اعالمی توســط کارگــروه در
همه نقاط کشور مورد توجه قرار گرفتهاند.
بهطوری که حتی به برخی از رســانهها به
کیلــو کاغــذ اختصاص داده شــد تــا مبادا
نبض حیات رسانهای دچار مشکل شود.
ëëراستیآزماییشمارگاناعالمینشریات
او در خصــوص اقدامات انجام شــده
بــرای ســهمیهبندی درســت و عادالنــه
هــم میگویــد :بــا ســازمان امــور مالیاتی
رایزنیهایــی شــده در جهــت ورود بــه
موضــوع مالیــات چــاپ اعالمی ازســوی
رســانهها و چاپخانههــا ؛همزمــان بــا
راستیآزمایی شمارگان اعالمی نشریات
از ســوی چاپخانهها .متأســفانه بســیاری
از اعــام وصولها با عــدد واقعی تفاوت

ëëقرارگیریکاغذدرسبدکاالهایاساسی
خدادیباتأکیدبراینکهتعیینتکلیفوضعیتکاغذمطبوعات
بـــــرش
و نشــریات در اولویــت اقدامات معاونت مطبوعاتی کشــور قرار
دارد ،میگوید :ورود من به معاونت مطبوعاتی در اوج بالتکلیفی (وضعیت کاغذ)
صورت گرفت؛ اما با اقدامات انجام شده و تالشهای شبانه روزی آقای صالحی؛
فاز اول یعنی «قرارگیری کاغذ در سبد کاالهای اساسی» با موفقیت انجام شد .این
اقدام نشان میدهد توجه به رسانه در کشور در سطحی باال قرار دارد .در واقع از نظر
اهمیت میتوان گفت کاغذ در کنار دارو قرار گرفته است ،بنابراین بهدلیل این توجه
و حمایت همه جانبه از مطبوعات ،باید احساس تکلیف رسانهها چند برابر شود و
باور کنند مدیران عالی کشور مطبوعات را نیاز اساسی کشور در شرایط فعلی تلقی
کرده اند .معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میافزاید :از سوی دیگر
باید پذیرفت بستر اصلی جنگ تحمیلی اقتصادی ،جنگ رسانهای است .یعنی
اساساً ناامیدی ،از بین بردن همبستگی و اثبات ناتوانی و نهایتاً شکستن مقاومت
مردم هدف اصلی ترامپ است و این رسانهها هستند که میتوانند با آنها مقابله
کنند .در چنین شــرایطی رســانهها بهعنوان خط مقدم جبهــه جنگ باید تقویت
شوند و من شهادت میدهم همه مسئوالن کشور این باور را دارند و همه تالشها
در راستای حل و فصل این موضوع است.
دارد .چاپخانههــا بــا توجــه بــه میــزان
شــمارگان نشــریات ،تابع فرمول خاصی
هســتند کــه طبــق آن فرمول هــم هزینه
چاپ میگیرند ،اما در نهایت برای کاهش
هزینههــای کاغــذ ،تعــداد کمتــری چاپ
میکننــد ،بنابرایــن این مســأله هــم باید
اصالح شــود .از ســوی دیگر سهمیه کاغذ
ساالنه رســانهها هم بررسی شده است تا
برآن اساس ،سهمیه مدنظر ،تعلق گیرد
و از ایــن به بعــد طبق نامه و تقاضا ،کاغذ
اختصــاص نخواهد یافــت .در این زمینه
باید چرخه تهیه کاغذ هم تســهیل شود.
یعنــی نیــاز نشــریه بموقع برطرف شــود
که ایــن امر هــم در حال انجام اســت .در
مجموع باید بگویم که این چرخه متوقف
شــده ،اکنــون فعــال شــده اســت و روزانه
درحال عبور از موانع متعدد میباشــد تا
در مسیر منطقی قراربگیرد و تمام افرادی
کــه میخواســتند از کاغــذ بهرهبــرداری و
ســودجویی و داللــی کنند ،حذف شــده و
خواهند شــد .بهگفته معــاون مطبوعاتی
وزیــر ارشــاد ،مالیــات ،نظــارت دقیــق بر
چاپخانههــا ،راســتی آزمایــی تیراژهــای
اعالمــی و اعالم وصولهای دقیق در کنار
اخــذ آمــار برگشــتیها و ارتبــاط با شــبکه
توزیع از جمله راهکارهایی است که برای
توزیــع عادالنه کاغــذ در دســتور کار بوده.
تنها در این صورت اســت که هزینهای که
در کنــار دارو برای رســانهها در نظر گرفته
میشــود به دســت مصرفکننده واقعی
خواهد رسید .البته ما برای «نیازمندیها»
و «ویــژه نامههــا» کاغــذ نمیدهیــم ،اما
تالش میکنیم که بر اســاس تیراژ واقعی
رســانهها درســال  97کاغذ مورد نیاز آنها

را بــه میزان ممکن و ارز موجود در کشــور
تأمینکنیم.خدادیگفت:فعاالنعرصه
فرهنگــی به ویــژه در حوزه اطالع رســانی
صادقانه در انجام وظایف و رسالتشــان
تال ش می کنند و معتقدم فســاد و رانت
در رسانه نداریم.
ëëمعاونتمطبوعاتیبرمدارشفافسازی
او بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــل کار مــا بر
مــدار شفافســازی بنــا شــده و معاونت
مطبوعاتــی دیــوار شیشــهای اســت،
میافزایــد :بــرای عبــور از ایــن بحــران بــا
حداقــل خســارت حرکت خواهیــم کرد و
قدرت ما این اســت که فارغ از دیدگاهها و
جناحها ،با همگرایی و همراهی رسانهها،
ایــن مشــکل را حــل کنیــم و بــا توجــه به
اقدامــات انجــام شــده بــه نظــرم جــای
نگرانی وجود ندارد ،اما باید توجه داشت
که مشــکل به وجود آمــده درمدت بیش
از شــش ماه نیازمند زمان و تالش اســت
کــه اقدامات جــدی درحال انجام اســت
و زمــان را نیــز بایــد صبر وحوصلــه کرد و
مدارا نمود .وی در پاسخ به برخی مدیران
مســئول کــه ازکیفیــت برخــی کاغذهــای
وارداتــی گلهمنــد بودنــد ،میگویــد :در
دورهای که رســانهها کاغذ ندارند و مجبور
به کاهــش صفحات خــود و حتی کاهش
شــمارگان هســتند تا به حیات خود ادامه
دهند ،ما توانستیم مقدارمحدودی کاغذ
را بــرای رفع بحران موجود که با تغییر ارز
نیمایی به دولتی قابل استفاده بود ،توزیع
کنیــم .ایــن کاغــذ در اغلب ماشــینهای
چــاپ مناســب اســت و تنهــا بعضــی
دســتگاههای قدیمــی در اســتفاده از آن
دچار مشکل شدند .راهکاری که برای این

دو  -سه رسانه پیشنهاد شد ،این بود که یا
خودشان کاغذ مذکور را به سایز مورد نیاز
تبدیل کنند که محل تبدیل بدون هزینه را
هــم به آنها معرفی کردیم یا این اقدام را
به مطبوعات داخلی واگذار کنند.
خــدادی تأکید میکنــد :در شــرایطی
کــه روزنامهها به یک ُتن کاغذ برای چاپ
همــان روز نیاز دارند ما چگونه میتوانیم
کاغذی را که برای تعداد زیادی از نشریات
راهگشــا اســت به بهانه نامناســب بودن
ســایز بــرای دو -ســه رســانه ،وارد چرخه
توزیعنکنیم؟!
ëëامکان مشــارکت  3هزار مدیر مســئول
وجودندارد
او همچنیــن در پاســخ بــه برخــی از
مدیران مســئول که خواستار مشارکت در
واردات کاغذ بودند ،میگوید :در شــرایط
بحران که سرعت در تصمیمگیری بسیار
اهمیــت دارد امــکان مشــارکت حــدود
 3000مدیر مسئول وجود ندارد .بسیاری
از ایــن مدیــران مســئول هــم خودشــان
اطالعات کافی ندارند و مدیران فنی خود
را بــرای اظهار نظر میفرســتند .بنابراین
در شرایط بحران ما نیازمند مدیر بحران
قوی هســتیم نه تصمیمگیری شــورایی.
البته اخذ نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و
هرکمکی که بتواند موضوع را تسهیل کند
با آغوش بــاز ما روبهرو اســت و همزمان
مــا در واردات محدودیت نداریم و اعالم
کردهایــم هرکس توانایی ایــن کار را دارد،
اعالم کند .اما یک نشــریه میگوید من10
هزار تن کاغذ برای خود وارد میکنم ،این
درحالی اســت که مصوبه امکان واردات
 40هزار تن کاغذ برای کل رســانهها بوده
چگونــه میتوان یک نشــریه فقــط برای
نیازخودش  10هزارتن از ارز کاالی اساسی
وارد کنــد بنابرایــن باید کاغذ بــه گونهای
وارد شــود کــه در اختیــار همــه رســانهها
قــرار گیــرد نــه در انحصــار چنــد نشــریه
خاص! نگاه مــا هم توجه به یک برند در
کشور نیست اما قاعدتاً روزنامههای کثیر
االنتشــار هم ســطح روزنامههای کوچک
محلی نیســتند ومتناســب با تیراژ ونیاز و
امکانات موجود اقدام خواهیم کرد.
البتــه باید یادآور شــویم که در طی دو
مــاه اخیــر همه رســانه هــا در ایــن زمینه
همــکاری و مســاعدت داشــتند کــه جای
تشــکر دارد .او همچنین به توزیع  110تن
کاغذ طی روزهای گذشته اشاره میکند و
میگویــد :عالوه بر این مقدار ،توزیع 300
تن کاغذ دیگر نیز آغاز شــده اســت .البته
تــاش بر این اســت که نیــاز مطبوعات و
نشــریات بدرســتی و بســرعت رفع شود.
معاون مطبوعاتی در پایان اظهار میکند:
بایــد شــرایط را درک کنیــم و فرامــوش
نکنیــم کــه در جنگ تحمیلــی اقتصادی
ترامپ علیه مردم ایــران با هدف به زانو
درآوردن مــردم هســتیم .شــرایط امــروز
ما با دو ماه پیش یکســان نیســت و ما به
سمت جلو در حرکتیم.
بنابراین رســانهها بایــد حمایت رهبر
معظم انقالب  ،رئیس جمهوری معاون
اول و همــه دســتگاهها از رســانهها را بــا
حمایــت همه جانبــه از نظــام و دولت و
مــردم در کارکرد رســانهای بهعنوان خط
مقدم مقابله با جنــگ اقتصادی ترامپ
پاســخ دهند و نقش و سهمشان را مانند
گذشته ادا کنند.

هشدار رئیس اداره بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

تب کریمه کنگو در کمین کسانی که دام را در خانه ذبح میکنند
فریبا خان احمدی
خبرنگار

ایرنا

خبــر ابتالی  54مــورد و فوت  5نفــر در اثر
بیمــاری تب کریمــه کنگو در کشــور بازهم
زنــگ خطــر طغیــان بیمــاری عفونی تب
کریمــه کنگــو را در اســتانهای پــر خطر به
صدا در آورده است.
امســال بــر خــاف ســالهای گذشــته
تعــداد مــوارد ابتال بــه تب کریمــه کنگو در
اســتان گیالن از استان پرشــیوع سیستان و
بلوچستان پیشی گرفته و ثبت 14مورد ابتال
به این بیماری گیالن را در صدر استانهای
پرشیوع تب کریمه کنگو قرار داده است .به
گفته رئیس اداره بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت افزایش موارد ابتال به تب کریمه
کنگو در استان گیالن پای فرمانداری را هم
بــه میــدان مبارزه بــا این بیماری بــاز کرده
بهطوری که بنا به توصیه وزارت بهداشــت
مبنــی بــر پیشــگیری از افزایــش تعــداد
مبتالیــان مقرر شــده نهادهــای مرتبط در
گیالن همــه اماکن نگهــداری دام را دقیق
کنتــرل کــرده و از عرضــه گوشــت دام کنار
خیابان و جادهها و منازل جلوگیری کنند.
دکتر محمد مهدی گویا درباره آخرین

آمار موارد ابتال به بیماری تب کریمه کنگو
در کشور به «ایران» گفت :از ابتدای امسال
تاکنون  54نفر در کشور به تب کریمه کنگو
مبتــا شــدهاند و  5نفــر در اثر ابتــا به این
بیماری فوت کردهاند .از این تعداد  3مورد
در اســتان سیستان و بلوچستان ،یک مورد
گیــان و یک مورد در اردبیل گزارش شــده
اســت .سال گذشته این رقم  58مورد ابتال
و  8مورد فوتی گزارش شده بود.
او بــا اشــاره به اینکه امســال بیشــترین
مــوارد بیماری تب کریمه کنگــو مربوط به
اســتان های گیالن و سیستان و بلوچستان
است ،افزود :دلیل اصلی شیوع تب کریمه
کنگو در استان سیســتان و بلوچستان ورود
غیــر مجــاز دام از افغانســتان و پاکســتان
بــه این اســتان و ذبــح دام در داخل منازل
اســت .در رابطه با استان گیالن هم تعداد
مــوارد ابتال در این اســتان همیشــه کم بود
اما امســال  14مورد از موارد ابتال مربوط به
گیالن اســت تا جایی که موضوع به سطح
فرمانداری کشیده شده تا تصمیم جدی در
رابطه با کنترل دقیق اماکن نگهداری دام و
عرضه گوشت دام کنار خیابان گرفته شود.
بهگفتــه وی هــم اینک دانشــگاه علوم
پزشــکی اســتان گیالن آموزشهای الزم را

دربــاره خریــد دام و گوشــت از کنار خیابان
و جــاده بــه مــردم ارائــه میکنند هــر چند
بیتوجهی به نکات بهداشتی عامل اصلی
ابتال به تب کریمه کنگو است اما با این حال
همچنان علت شیوع این بیماری در گیالن
در دست بررسی اســت .وی اظهار داشت:
آمار  54نفری مبتالیان چند ماهه امســال
و  58نفری مبتالیان در مدت مشــابه سال
قبــل را که کنار جمعیت ایــران میگذاریم
نتیجه این میشود که تب کریمه کنگو هنوز
یک اپیدمی همه گیر نشده است .دکتر گویا
تأکیــد کرد :هر چند آمار ابتال به تب کریمه
کنگو در ایــران از متوســط جهانی پایین تر
اســت و این بیماری امســال تغییر خاصی
نداشــته اســت اما نباید فریب ایــن آمار را
خــورد چــرا کــه هنوز مشــخص نیســت در
ماههای آینده چه پیش خواهد آمد.
ایــن مقــام مســئول دربــاره اینکــه
احتمال فوت ناشی از ابتال به بیماری تب
کریمــه کنگو چقدر اســت؟ گفــت :عامل
ایجادکننده تب کریمه کنگــو جزو عوامل
بیمــاری زای خطرنــاک اســت و احتمال
اینکــه فــرد مبتــا جــان خــود را از دســت
بدهــد  30درصــد اســت .او در پاســخ بــه
اینکه آیا آمپول و کپسولهای درمانی تب

خونریــزی دهنــده کریمه به میــزان کافی
در اســتانها توزیع شده است؟ افزود :تب
کریمــه در صــورت تشــخیص زودهنــگام
قابــل درمان اســت .مردم نگران نباشــند
کپســولهای درمــان ایــن بیمــاری تولید
داخلی اســت و آمپولهــای بهبود دهنده
نیــز بــه انــدازه کافــی وارد کشــور شــده و
مشکلی از بابت تأمین دارو نداریم.
رئیــس اداره بیماریهــای واگیر وزارت
بهداشــت ،بــا هشــدار بــه مــردم دربــاره
عوارض این بیماری افزود :کسانی که با دام
سر و کار دارند از جمله کشاورزان روستایی،
کشــتارگاهها ،دامداریها ،قصابها و زنان
خانــه دار بهدلیــل تماس با دام و گوشــت
بیشــتر در معــرض ابتال به تــب خونریزی
دهندهکریمهکنگوهستند.
بــه گفته او ،هــر گونه ذبــح دام خارج از
کشــتارگاهها و نظارت ســازمان دامپزشکی
خطرناک اســت و احتمال انتقال بیماری
را افزایــش میدهــد .وی ادامــه داد :ذبــح
دام خارج از کشــتارگاه هم شامل دامهایی
میشــود که در کنــار خیابان و منــازل ذبح
میشــوند و هم دامهایــی را در بر میگیرد
که از مرزهای شرقی بهصورت قاچاق وارد
کشــور میشــوند چــون این دامهــا مراحل

قرنطینــه و پــاک کوبــی را نگذراندهانــد و
گواهیبهداشتیندارند.
گویــا ،دربــاره بیماری تــب کریمه کنگو
اظهــار داشــت :تــب کریمه کنگــو عفونت
ویروسی است.این عفونت از طریق گزش
کنــه ،تمــاس بــا ترشــحات بــدن و خــون
حیوانــات آلــوده ممکــن اســت به انســان
منتقــل شــود .راه دوم انتقــال این بیماری
به گفته او ،تماس با خون و ترشــحات بدن
بیمار مبتال به تب کریمه کنگو اســت .تب
کریمه کنگو دامها را آلوده میکند و سپس
عامل بیماری زا از طریق نیش حشرات به
بدن انسان منتقل میشود.
توصیه اکید دکتر گویا بر این نکته است
که مردم حتماً گوشت را از قصابیها تهیه
کنند .گوشت ذبح شده در کشتارگاه حداقل
بــه مــدت  24ســاعت در فضایــی بــه نــام
«فضای پیش ســرد» نگهداری میشــود و
همیــن روش آلودگی در گوشــت را از بین
می بــرد .او بــا تأکیــد بــر اینکه تــب کریمه
کســانی را کــه بــا دام ســر و کار دارنــد مبتال
میکند ،گفت :گوشــتی که از طریق چرخه
ســازمان دامپزشــکی توزیع و در قصابیها
عرضه میشــود به نــدرت باعــث آلودگی
بــه تب کریمه کنگومی شــود .رئیــس اداره

بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت بــه
ایــن نکته هم اشــاره کــرد که ایــن بیماری
بــا خوردن گوشــت منتقل نمیشــود .مثالً
اگــر کســی جگــر خــام بخــورد در صورتــی
مبتال میشــود که در دهانش زخم باشــد.

مهمتریــن توصیه ما این اســت کــه مردم
باید توجه داشته باشند که گوشت را از کنار
خیابــان یا جــاده نخرنــد ،چراکــه احتمال
آلودگی آن وجــود دارد .او دربــاره اینکه آیا
دام آلوده به تب کریمه کنگو عالئم بالینی

ظاهــری دارد کــه قابــل تشــخیص باشــد،
اظهــار داشــت :دامی که مبتــا به عفونت
کریمه میشود فاقدعالئم ظاهری است و
کسی نمیتواند مدعی شود که دام آلوده را
شناسایی کرده است.

