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شهرنوشت

مراســم رونمایی از »کتاب توسعه 
1400« عصر روز دوشنبه به همت پویش 
فکری توسعه و خانه اندیشمندان علوم 
انسانی با حضور اساتید دانشگاه و محققان 
حوزه توسعه در سالن فردوسی مجموعه 

خانه اندیشمندان برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی، در ابتدای این 
مراسم، مرتضی درخشــان، پژوهشگر 
ارشد پویش علمی توسعه، به ارائه گزارشی 
از نکات و یافته های این کتاب پرداخت و 
گفت: عنوان کتاب در واقع تبیین مفهوم 
توسعه و جایگاه کشــورهای جهان در 

شاخص توسعه پویش است. 
این پژوهشگر حوزه توسعه افزود: طبق 
صحبتی که با مسئوالن در رده و الیه های 
مختلف داشــتیم، متوجه شدیم که در 
مفهوم توسعه مناقشه و اختالف نظرهایی 
وجود دارد و شــاید اجماع نظر واحدی 
روی مفهوم توسعه نباشد. اما زمانی که 
این مفهوم بســیط و ســهل الممتنع را 
می شکنیم،  به شاخص های جزئی دست 
پیدا می کنیم که این شــاخص  ها مورد 
مناقشه نیستند؛ مثال همه قبول دارند 
که درآمد ســرانه، مشــارکت مردمی و 
کاهش آلودگی های زیست محیطی از 

شاخص های توسعه هستند. 
این دانش آموخته اقتصاد ادامه داد: ما 
در این کتاب قصد داشتیم که یک اجماع 
نظری بر مفهوم توسعه ایجاد کنیم و دیدن 
توسعه از همه جوانب جزء اهداف اصلی ما 
بود.  وی اضافه کرد: در واقع از خود مفهوم 
توسعه شروع می کنیم که ابعاد مختلف 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، زیست 
محیطی و فرهنگی را پوشــش می دهد 
و به این ترتیب درخت مفهومی توسعه 
جلو می رود که به 312 شاخص می رسد. 
درخشــان با بیان اینکه در این کار 
تحقیقی لیســت کلیه شــاخص هایی 
کــه در دنیای امروز به عنوان شــاخص 
توسعه شناخته می شــوند را استخراج 
کردیم، گفت: یکی از مهمترین اهداف ما 
محاسبه و مقایسه این شاخص  ها در سایر 
کشورها بود لذا سعی کردیم از معیارهای 
بین المللی استفاده کنیم تا امکان مقایسه 
و تغییر رتبه در طول سال های مختلف، 

بوجود بیاید. 
این دانــش آموختــه اقتصــاد در 
خصــوص بخش های مختلــف کتاب 
توســعه 1400گفت: در فصل اول این 
کتاب، شــاخص های ترکیبی توسعه و 
رنکینگ  ها را ارائه و نکاتی را در خصوص 
شاخص ترکیب توســعه در کشورهای 
مختلف مرور کردیــم. در فصل دوم به 
طور ویژه بر ایران متمرکز شدیم و نقشه 
توسعه ایران را طرح کردیم. در فصل سوم 
مفهوم توســعه، خالصه و چکیده ای از 
30 نظریه پرداز توســعه را ارائه کردیم و 
در فصل چهارم درخت مفهومی توسعه 
را که اجزای دانش را نشان می دهد طرح 
کردیم. در فصل پنجم نیز به شرح گام به 
گام جزئیات روشی پرداختیم که برای 
شاخص های ترکیبی توسعه طی کردیم.

درخشان گفت: در این کتاب نقشه 

توسعه جهان در ســال 2021 را ترسیم 
و در آن کشورهای جهان را به پنج گروه 
توسعه یافته، پیشرو در توسعه، در آستانه 
توسعه، کشــورهایی که توسعه آنها در 
سطح هشــدار است و کشــورهایی که 
توسعه آنها در سطح اخطار است؛ تقسیم 

کردیم. 
این پژوهشــگر حوزه توسعه اضافه 
کرد: بنا به یافته های این تحقیق، ایران در 
طول هفت سال گذشته در شاخص های 
ترکیبی توسعه 3 /2 درصد پسرفت داشته 
است. در بحث اقتصادی در طول هفت 
سال گذشته یک درصد رشد داشته ایم. 
در بحث شــاخص های سیاسی 3/ 10 
درصد تنزل داشــتیم. در بخش قلمرو 
اجتماعی 2/ 8 رشــد داشتیم و در بحث 
فردی 9 درصد و در بحث زیست محیطی 

نیز 2 / 9 تنزل داشتیم. 

دولت به عنوان ماشین اصلی 
توسعه نه مسئولیت دارد و نه آزادی

رئیس انجمن علوم سیاسی ایران نیز 
طی سخنانی در این مراسم با تاکید بر اینکه 
قوه مجریه در همه کشورها از مهم ترین 
ابزارهای توسعه است، گفت: قوه مجریه 
ما دچار چند مشکل اساســی در حوزه 
تصمیم گیری است، اما ما بیشتر درگیر 
فضاهای سیاسی و چالش های آن بوده ایم 
و به شکل آکادمیک نتوانسته ایم در این 

خصوص، دانش تجمیعی جمع کنیم.
کیومرث اشتریان افزود: قوه مجریه ما 
در اغلب دولت  ها، یعنی دولت دوم خاتمی، 
دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و این 
دولت این مشکل را دارند که درگیر تو در 
تویی نهادی هستند و وقتی می خواهند 
در دولت تصمیم گیــری کنند، فرایند 
برنامه ریزی توسعه حدود یکسال و نیم، 
دو ســال طول می کشد و آیین نامه های 
آن برنامه هم معموال شش ماه و بیشتر به 
طول می انجامد از بس این فرایند طوالنی 
است هیچ دولتی نمی تواند توسعه ایجاد 
کند لذا ما شاهد یک دولت در خود تنیده 
هستیم و این دولت در خود تنیده هیچ 

کاری از دستش برنمی آید. 
 این اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: 
حیرت آور اســت بدانید که وزیر در این 
کشور تقریبا هیچ کاره است و از آن بدتر و 
فالکت بارتر وضعیت استانداران است که 
کار خاصی و یا قدر ت خاصی ندارند اما به 
عنوان تجسم قدرت سیاسی در استان 
دیده می شــوند. به نظرم اگر بخواهیم 
ناکارآمدی و فالکت قوه مجریه را خالصه 

کنیم در شخصیت استاندار نمود دارد .
وی افزود: نکتــه دوم در قوه مجریه، 
مسئولیت پذیری و آزادی مدیران است. 
ما با این چالش بزرگ مواجه هســتیم 
که ماشــین اصلی توســعه در کشور نه 
مســئولیت دارد و نه آزادی. این دو رکن 
اساسی برای تحول در توسعه کشور است. 
تو در تویی نهادی هــم از حیث قوانین و 
مقررات و هم حیــث رویه  ها، کامال افراد 
را مســلوب اختیار می کند و وقتی وارد 
عرصه عمل می شوند درمی یابند که انجام 
یک کار ساده چقدر سخت است. از این رو 

زمانی که دولت به عنوان ماشین اصلی 
توســعه وارد این چرخه فرایندها و رویه 
می شود، به شدت در ِگل می ماند و نمی 
تواند تکان بخورد. به همین دلیل است 
که دولت  ها به دلیل این تکثر و تودرتویی 
نهادی، احســاس بی مســئولیتی پیدا 
می کنند و می گویند تقصیر ما نیست و 

تقصیر دیگری است. 

از معضالت توسعه، 
رابطه قدرت با قانون است

محســن محبی، از اســاتید حقوق 
بین الملل نیز در این مراسم گفت: می توان 
فهرستی از مشکالت توسعه را لیست کرد 
که از حدود 200 سال پیش تاکنون همان 
مشــکالت بوده و صرفا چهره آن تغییر 
کرده اما بن مایه آنها یکی است. که یکی از 
این بن مایه  ها، ساختار قدرت در کشور ما 
است که یک مساله جدی است و تا زمانی 
که حل نشود ما در بحث های ثانوی مثل 
توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی راه 

پیش نخواهیم برد.
نماینده ایــران در دادگاه بین المللی 
الهه با بیان اینکه ما با حقوق بین الملل 
به خصوص پس از انقالب مشکل داریم، 
ادامه داد: ما جزء کشورهایی بودیم که هر 
روز به حقوق بین الملل دشنام دادیم. از آن 
طرف انتظار داریم مشکالت را حل کند و 
از طرف دیگر ساختارش را قبول نداریم. 

روایت متناقض حکومت 
و فضای مجازی از ایران امروز

محمد فاضلی نیز در ادامه این مراسم 
درباره کتاب توســعه 1400 گفت: هر 
جامعه ای نیاز به روایت و قصه دارد و باید 
روایت و قصه خود را بگوید. جامعه ایران 
امروز بین دو قصه و روایت پاره شده است. 
یک روایت حکومت است که ادعا می کند 
شیوه حکومتش ایران را بر قله های جهان 
انداخته است و سرعت رشد علوم در ایران 
به گونه ای است که بقیه کشورها نگران 
شده اند. روایت دیگر از سیاهی و بدبختی 

و فالکت که در فضای مجازی می بینید.
این جامعه شناس تاکید کرد: کتاب 
توسعه روایت جامعه علمی توسعه ایران 
اعــم از اقتصاددانان، جامعه شناســان، 
سیاسیون و حقوقدانان از ایران امروز است 
که نه به سیاهی است که در فضای مجازی 
روایت می شود و نه به سفیدی است که 

حاکمان از آن حرف می زنند. 

مهاجرت ها، خرابی براثر سیل و... 
نتیجه توسعه نیافتگی است

حجت اهلل میرزایی، اســتاد دانشگاه 
نیز در این نشســت گفت: دکتر رنانی و 
موسسه پویش فکری توسعه، باری را بر 
دوش می گیرند که در کشور کسی متولی 
آن نیست. به این معنا که موسسه ای در 
ایران نداریم که بر توسعه متمرکز باشد و 
دکتر رنانی به تنهایی این خال را با حلقه ای 

خیلی خوب و پرتالش، رفع کردند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های 
کتاب توسعه 1400 بیش از نامگذاری، 
طرح شاخص و معیارهای قابل سنجش 

است، گفت: اگر بر سر هدف  ها نمی توانیم 
به نتیجه برســیم حداقل بر ســر گریز 
از وضعیــت نامطلوبی که در آن به ســر 
می بریم، می توانیم صحبت کنیم. مسیر 
هم گفتگو برای دستیابی به توافق دست 
جمعی است. آســیب دیدن هرساله و از 
دســت دادن جان آدم ها، مهاجرت ها، 
خرابی براثر ســیل، ویرانی خانه و زمین 
کشاوری نتیجه توسعه نیافتگی است که 

ما می خواهیم از آن خارج شویم.
این پژوهشــگر حوزه توسعه یادآور 
شد: یک رویکرد در توسعه تقلیل توسعه 
به ویژگی فردی اســت. مثال 20 ویژگی 
انسان در جامعه توسعه نیافته است مثل 
ندانستن آداب گفتگو و.... که این خلق و 
خو  ها ربطی به توسعه ندارد. تلقی توسعه 
براساس توسعه جبر تاریخ و جغرافیا هم از 
رویکردهایی است که انتظار می رود با این 
شیوه کتاب اصالح شود. وی تاکید کرد: 
تحلیل توسعه در جبر جغرافیا، تاریخ و 
روح جمعی یک جامعه درست نیست. 
مثل اینکه گفته شود ایرانیان برنامه گریز 
هســتند. هیچ کدام از این تحلیل  های 
مبتنی بر روح ملت ها پذیرفتنی نیست و 
بسیاری از کشورها وضعیت بدتری از ایران 
داشتند اما رفتند به سمت توسعه و از این 

شرایط فرار کردند.

توسعه 
محصول توازن قدرت است

اسالمی، پژوهشگر توسعه گفت: اگر 
دانش را صد برابر بیــش از این افزایش 
دهیم و دائم حوزه تحریم  ها بیشتر شود 
و نتوانیــم با جهان تجــارت کنیم هیچ 
اتفاقی نمی افتد. اگر بهترین محصوالت 
را در ایران تولید کنید وقتی نمی توانید 
بفروشید و نمی توانید پولش را به داخل 
کشــور بیاورید هیچ اتفاقی نمی افتد. 
اگــر بزرگ ترین دانشــمند روی زمین 

باشید وقتی در موضع قدرتی نیستید که 
حکومت را وادار کنید به آنچه که به عنوان 
عقالنیت تولید می کنید تمکین کند، چه 

فایده ای دارد؟
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: 
معتقدم توســعه دانش محصول نوعی 
موازنه قدرت بین حکومت و جامعه و نوعی 
از موازنه قدرت بین حکومت و سیستم 
بین المللی است. اگر این دو یعنی رابطه 
مردم و حکومت و رابطه حکومت و نظام 
بین المللی تغییر نکند بــا تولید دانش 
یعنی ایجاد 10 رشــته توسعه، افزایش 
دانشگاه  ها و افزایش نرخ رشد علم هیچ 
اتفاقی نمی  افتد. در همه ســال هایی که 
تعداد مقاالت، تعــداد دکتراها و تعداد 
دانشــگاه  ها و تولید علم زیاد شــده 10 
سال است رشد اقتصادی منفی داریم و 
استهالک بر سرمایه گذاری پیشی گرفته 
اســت و چیزی که تغییر نکرده ماهیت 
رابطه مردم با حکومت و رابطه حکومت 
با نظام بین المللی است و اگر این دو تغییر 
نکند از مســیر دانش به جایی نخواهیم 
رسید. گفت و گو محصول توازن قدرت؛  

و توسعه هم محصول توازن قدرت است.

کتاب توسعه 1400 آغازی برای 
ساخت خط کش توسعه است

در ادامه این مراسم و در پنل تخصصی 
محسن رنانی طی سخنانی گفت: ادب 
توسعه، تمرین مهارت گفتگو، هم شنوی، 
رواداری، عذرخواهــی و عقب نشــینی 
است و برای کسب این مهارت  ها باید از 
خودمان آغاز کنیم. روشنفکران تا زمانی 
که حکومت  ها را نقد می کنند به جایی 
نمی رسیم و باید از نقد خود شروع کنند. 

این اقتصاددان ادامه داد: زمانی دنبال 
تئوری پردازی برای توســعه بودم بعد 
متوجه شــدم که خط کش تئوری چه 
چیزی است؟ تمام تئوری  ها زمانی علمی 
هستند که قابل خط کشی و اندازه گیری 
باشند و تازمانی که این امر صورت نگیرد 
تئوری می شود که در توهم است. ما ابتدا 
باید خط کش توســعه را ایجاد کنیم تا 
براساس آن بتوان تئوری توسعه را مطرح 

کرد و سنجید. 
رئیس پویش فکری توســعه با بیان 
اینکه کتاب توسعه 1400 آغازی برای 
ســاخت خط کش توسعه اســت، ابراز 
امیدواری کرد که این روند ادامه داشته و 
شاهد انتشار کتاب صدم توسعه در پایان 
قرن باشــیم.  وی افزود: اگر می خواهیم 
در مســیر توســعه حرکت کنیم باید با 
اندازه گیری و قابلیت نقد و مقایسه باشد، 
ازایــن رو این کتــاب گام کوچکی برای 
ساخت خط کش اســت تا بتوانیم اول و 
آخر دولت  ها را با این خط کش مقایســه 
کنیم و مثال بگوییم دولت آقای روحانی 
شــما خیلی تالش کردید ولــی کال در 
هشت سال ما را سه پله در نردبان توسعه 
باال بردید. نمی دانیم شما مقصر بودید یا 

نه، اما اگر بخواهیم با سرعت دولت شما، 
توسعه پیدا کنیم 80 سال دیگر به امروز 
فنالند می رسیم. اگر با ازبکستان مقایسه 
شویم جلو رفته ایم، اما این کشور 20 رتبه 

از ما به جلوتر رفته است. 
رنانی تاکید کرد: کتاب توسعه 1400 
به هر ترتیب کودک است و مثل هر پدیده 
انسانی ناقص است و خطا دارد؛ اما بسیار 
گفت وگو و تالش کردیم تا خطا کم رخ 
دهد. امیدوارم این جلسه فتح بابی شود تا 
هر سال جشن رونمایی از کتاب توسعه را 
به عنوان یک حرکت مدنی برگزار کنیم. 

رنانی در خصوص راه اندازی رشــته 
توسعه نیز گفت: این که رشته ای به نام 
توسعه راه بیندازیم که متخصصانی تربیت 
کنیم تا صاحب نظر توسعه باشند مثل این 
اســت که بگوییم نیاز نیست یک چشم 
پزشــک، متخصص ریه و غیره تربیت 
کنیم و یک رشته راه بیندازیم تا همه بدن 

را درمان کند. 
عضو هیات علمی دانشــگاه با بیان 
اینکه توســعه، هزار چهــره دارد و برای 
فهمش هزار نفر باید از هر زاویه یک نگاه 
متفاوت بکند تا شاید فهم جدیدی بیابند، 
گفت: هر کس باید در رشته خود به اوج 
برسد و یک ســری ابزارهای جدید پیدا 
کند و با رشته خود ترکیب کند و با نگاه 

توسعه بنگرد. 
وی افــزود: این که لیســانس و فوق 
لیســانس توســعه بدهیم به این معنا 
نیســت که صاحب نظر توســعه تولید 
می کنیم. بخش بزرگی از فهم توســعه 
از مرحله ای شــروع می شود که شخص 
متفکر به مرحله شــهود برســد؛ یعنی 
دانش ضمنی انباشــته شود که بخشی 
از شــهود از ناخودآگاه می آید و بخشی 
از دانش ضمنی است که به آن آگاهیم. 
متخصصین در حوزه های مختلف باید به 
مرز شهود برسند و در آنجا مساله را فراتر 
از رشته تخصصی خود نگاه کنند و از سایر 
دانش های الزم بهره ببرند تا بتوانند نگاه 
توسعه ای پیدا کنند وگرنه با لیسانس، 
فوق لیسانس و دکتری توسعه تعدادی 
افراد کوتوله که به سطح شهود نمی رسند 
در توســعه تولید خواهیم کرد؛ لذا فهم 
توسعه با این که کسی از اول همه مراحل 

را بخواند کامال متفاوت است.

نزدیک به یک دهه است
که بهره وری کامال نزولی بوده

حجت اهلل میرزایی نیز در این ارتباط 
اظهار کرد: با وضعیت غم انگیزی مواجهیم 
و چهار سال اســت که نرخ رشــد انواع 
تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ایران 
منفی شده و حتی در حد جبران استهالک 
تشکیل سرمایه نداریم و نزدیک به یک 
دهه است که بهره وری کامال نزولی بوده 
و االن به خط مجانب محور افقی تبدیل 
شده اســت، گفت: با وجود این که نرخ 
پس انداز به درآمــد در ایران حدود 40 تا 
45درصد بوده ولی تشکیل سرمایه انجام 
نمی شود و نه تنها تشکیل سرمایه داخلی 
نیســت، بلکه در یک دهه گذشته نرخ 
رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده و هر سال 
خوشبینانه 10 میلیارد دالر و بدبینانه 20 

میلیارد دالر فرار سرمایه داشتیم. 
معاون وزیر کار در دولت روحانی ادامه 
داد: طبق داده های منتشر شده در چند 
روز اخیر بانک مرکزی، سال 1400 ،12 
میلیارد دالر سرمایه از ایران فرار کرد. با 
وجود این ظاهرا هیچ نیازی به رابطه علیت 
وجود ندارد و دولتمردان اعالم می کنند 
امسال یک میلیون شغل ایجاد می کنیم 
و هشت درصد رشــد اقتصادی خواهیم 
داشت. در جامعه ای که عقالنیت تا این 
سطح فراموش و مغفول واقع می شود نه 
تنها به رشته توسعه، بلکه به علم اقتصاد 
نیازی نیست. اول سال دستمزد 57 درصد 
افزایش یافته که از وجه انسانی موافقم ولی 
در شرایط رکود تورمی که عمیق ترین 
رکود تورمی ایران در ده سال گذشته بوده 
اتاق بازرگانی اعتراض کرد و وزیر کار آخر 
فروردین نامه نوشت که این هیج تاثیری 
در تعداد شاغلین نداشته و کسی نیروی 
کار را تعطیل نکرده است. دو هفته مشاغل 
تعطیل بود باید بگذارند کارگاه  ها باز شود 
و بعد بگویند کسی اخراج شده یا نشده؛ 
یعنی در این حد هم عقالنیت برای کسی 
که ادعا می کند دکترای اقتصاد دارد و وزیر 
مملکت است وجود ندارد، چه نیازی است 

که توسعه را آموزش داد یا نداد. 

در مراسم رونمایی از »کتاب توسعه 1400« مطرح شد 

ساختار قدرت؛ بن مایه موانع توسعه در کشور است
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آخرین آمارها از عملیات امدادونجات و آبگرفتگی در کشور

۷۶ جانباخته و امدادرسانی
به ۶۱ هزار نفر در پی سیل

تازه ترین آمارها از شــمار 
جانباختگان و حادثه دیدگان 
سیل  اخیر حاکی از مرگ 7۶ تن 
و امدادرسانی به بیش از۶1 هزار 
نفر در 25 استان کشور است. 
مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر به ایسنا گفت:  عملیات امدادونجات در 1۶۶9 نقطه 
متاثر از سیل صورت گرفته است، 1۶7 شهرستان، 130 
شهر، 138۶ روستا و 153 محور مواصالتی تحت سیل و 
آبگرفتگی قرار داشتند که عملیات امدادی در آنها از سوی 

هالل احمر انجام شده است. 
    

حذف اسپوتنیک و آسترازنکا 
از سبد واکسیناسیون ایران 

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت از حذف دو واکســن اســپوتنیک 
و آسترازنکا از ســبد واکسیناســیون ایران به دلیل 
پایان تاریخ مصرف محموله های موجــود،  خبر داد. 
سیدمحسن زهرایی گفت:  اکنون هفت نوع واکسن در 

مراکز در اختیار مردم است.
    

معاون وزارت بهداشت فتوا داد:

 فرزندآوری تکلیف ملی و شرعی است!
معاون وزیر بهداشــت گفت: فرزنــدآوری یک 
»تکلیف ملی و شرعی« است. کمال حیدری با اشاره 
به طرح جوانی جمعیت و حمایــت از خانواده، افزود: 
این موضوع برای ما و یک بحث بسیار مهم برای کشور 
است چراکه خواب های پلیدی در این امر برای کشور 

دیده شده است.
    

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران خبر داد:

تعیین جریمه  ۱۱۷ میلیاردی
برای خشکاندن درختان ولیعصر

رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران از تعیین 
جریمه 117 میلیارد تومانی  
و کاشــت 100 درخت برای 
خشکاندن درختان خیابان 
ولیعصر در کمیسیون ماده 7 شهرداری تهران خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مهدی پیرهادی در خصوص رسیدگی 
به خشک شدن 12 درخت در خیابان ولیعصر، گفت: 
احتماال برای خشکاندن درختان مبلغی هم قوه قضائیه 

به عنوان جریمه تعیین خواهد کرد.
    

نامه اعتراضی روسای نظام پزشکی به رئیس جمهور؛

 موانع غربالگری جنین؛
 بی عدالتی است

جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در نامه ای 
به رئیس جمهور نسبت به محدودیت های جدید در 
غربالگری جنین اعتراض کردنــد و آن را بی عدالتی و 
مغایر با سوگندنامه پزشکی دانستند. امضاکنندگان 
این نامه ضمن اعالم هشــدار مجدد و مکرر درمورد 
سیاست گذاری های غلط و غیرکارشناسانه در حیطه  
سالمت و درمان، بجد خواستار توقف و اصالح قانون 

فوق حسب نظر مجامع علمی کشور شدند.
    

شرکت واحد اعالم کرد:

اتوبوس های اختصاصی
 زنانه و مردانه در تهران نداریم

روابــط عمومی شــرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران، اعالم 
کرد: اتوبوســی به نام اتوبوس 
اختصاصی بانوان یــا اتوبوس 
اختصاصــی آقایــان در تهران 
نداریم. بر اساس تراکم مسافر و تقاضای سفر در برخی ساعات، 
تعدادی از اتوبوس ها را به صورت کامل به آقایان و در بعضی 
ساعات به طور کامل به بانوان اختصاص می دهند تا با توجه 
به تعداد مسافران در ایستگاه ها، نسبت به برداشت بخشی از 

مسافران و ایجاد تعادل و توازن در خطوط اقدام کنند.
    

 سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

 SMA اولین محموله داروی بیماران
وارد کشور شد

رئیس ســازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله 
داروی بیماران SMA به کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، 
بهرام دارایی گفت: پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر 
لزوم تامین داروی بیماران SMA، سازمان غذا و دارو 
تامین سریع دو قلم داروی این بیماران را در دستور کار 
قرار داد. خبر ورود داروی بیمــاران اس ام ای در حالی 
صورت می گیرد که  مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر 
در گفت وگویی با ایلنا از گرانی کمرشکن داروی این 

بیماران در کشور خبر داد.

از گوشه و کنار 


