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 جانبازان سرگردان ميان بنياد شهيد و كارفرما 
اقدام اخير بنياد ش�هيد و امور ايثارگران 
مبني ب�ر قطع بيم�ه تكميل�ي جانبازان 
و ايثارگ�ران، باع�ث س�ردرگمي آنها در 
مراكز درماني و تعوي�ق اقدامات درماني 
جانبازان به دليل اختالل در روند پذيرش 
در بيمارستان ها شده اس�ت. طبق اعالم 
بنياد ش�هيد، بيم�ه تكميل�ي ايثارگران 
بايد از سوي دس�تگاهي كه در آن شاغل 
هستند يا بازنشسته شده اند، واريز شود. 

مطابق تبصره يك بند »الف« ماده 13 قانون 
جامع خدمات رس��اني به ايثارگران، تمامي 
دستگاه هاي اجرايي موظف هستند از محل 
اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار 
ابالغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات 
بيمه درماني همگاني و مكمل سهم كاركنان 
ايثارگر شاغل در دس��تگاه مربوط و خانواده 
شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل 
آنان اقدام كنند.  همچنين براساس مصوبه 
دولت كه در راس��تاي اج��راي قانون جامع 
خدمات رس��اني به ايثارگران ابالغ شده ارائه 
خدمات بيم��ه تكميلي ايثارگران ش��اغل و 
بازنشسته در دستگاه هاي اجرايي از ابتداي 
آبان 1397 بر عهده دس��تگاه ها خواهد بود 
و اين دستگاه ها موظف هس��تند ايثارگران 
شاغل و بازنشسته خود را تحت پوشش بيمه 

تكميلي قرار دهند. 
  بار مالي دولت بر دوش جانبازان!

اين موارد به منظور كاهش هزينه هاي دولت 

و به دنب��ال تداوم بدهي دولت ب��ه بيمه ها و 
مشكالتي كه به صورت دوره اي براي جانبازان 

به وجود مي آمد در هيئت وزيران رأي آورد. 
به استناد اين مصوبات، بنياد شهيد از ابتداي 
ماه جاري و بدون اطالع رس��اني قبلي، بيمه 
تكميل��ي ايثارگ��ران را قطع ك��رد، آن هم 
بدون توجه به اينكه آيا دس��تگاه ها، اجراي 
مصوبه دولت را آغ��از كرده اند يا خير و اينكه 
آيا كارفرماي ايثارگران ش��اغل و بازنشسته 
در عقد قرارداد بامؤسسات بيمه اي تعرفه ها 
و پوش��ش صددرصدي هزينه ه��ا را اعمال 

كرده اند يا خير؟
اين مس��ئله باعث ش��ده در رون��د دريافت 
خدمات درماني اختالل ايجاد شود و اين امر 
براي جانبازاني كه نياز به بستري و مراجعه 
اورژانس��ي به مراكز درماني را دارند، مشكل 

دوچندان به وجود آورده است. 
از طرفي برخي دستگاه هاي داراي كاركنان 
ايثارگر شاغل و بازنشسته نيز اعالم كرده اند، 
ب��راي ط��ي فرآين��د اداري عقد ق��رارداد با 
مؤسسات بيمه اي و تكميل مدارك ايثارگران 

حداقل به يك ماه زمان نياز است. 
 بيمه تكميلي در بودجه سنواتي 

در اين رابطه حجت االس��الم والمس��لمين 
ش��هيدي نماين��ده ول��ي فقي��ه، مع��اون 
رئيس جمه��ور و رئيس بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران گفت: دستگاه هاي اجرايي موظفند 
خدمات بيمه تكميلي ايثارگران دستگاه هاي 
اجرايي را به صورت كامل برقرار كنند و بنياد 
شهيد و امور ايثارگران اين موضوع را پيگيري 
مي كن��د.  وي اف��زود: با مذاك��رات صورت 
گرفته برخي دستگاه ها در كوتاه ترين زمان 

نسبت به اجراي مصوبه دولت در مورد بيمه 
تكميلي ايثارگران اقدام كرده اند و پيگيري 
اجرايي ش��دن مصوبه دولت در اين زمينه از 
ساير دستگاه ها ادامه دارد تا از محل اعتبارات 
دستگاه ها، بيمه تكميلي ايثارگران شاغل در 

اين دستگاه ها برقرار شود. 
رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران با اشاره 
به اينك��ه خدمات بيمه تكميل��ي ايثارگران 
غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنها طبق ضوابط 
همانند گذشته توسط بنياد انجام مي شود، 
گفت: خدمات درماني ايثارگران بدون سقف 
و بدون فرانشيز ارائه مي شود و دستگاه هاي 
اجرايي نيز موظف ش��ده اند با همين شرايط 
اين خدمات را ارائه كنند وبر اساس پيگيري 
انجام شده در س��ال آينده اعتبارات الزم به 
صورت تفكيكي در بودجه سنواتي دستگاه ها 

نيز لحاظ خواهد شد. 
   دستگاه ها بيمه را وصل نكرده اند 

از س��وي ديگر، س��يدجواد حس��يني كيا 
نماينده مردم س��نقر در مجل��س در مورد 
مش��كالت بيمه اي و بالتكليفي جانبازان 
براي درم��ان گفت: بخش��ي از اين جريان 
بدون اطالع رس��اني بوده و برخ��ي از افراد 
در اين فاصله اي كه گذشته، حتي اگر االن 
هم بخواهند اين كار را انجام دهند در اين 
مقطعي كه از يك سو بيمه آنها قطع شده 
و از سوي ديگر هم خود را بيمه نكرده اند، 
هزينه هاي درماني را براي جانبازان ايجاد 

كرده است كه قابل پرداخت نيست.

2  اعدامي ديگر در پرونده اخاللگران اقتصادي
سخنگوي دستگاه قضا اعالم كرد

روزگذشته يكصد و سي و  سومين نشست 
س�خنگوي دس�تگاه قضا برگزار ش�د و 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
اسامي و ميزان محكوميت متهمان جديد 
دادگاه هاي ويژه  اقتصادي را اعالم و از دو 
اعدامي ديگر در پرونده مفسدان اقتصادي 
خبر داد. وي همچنين از صدور يك حكم 
قطعي ديگر در م�ورد يك قاضي متخلف 
خبر داد كه به اتهام اخذ رش�وه به 10سال 
حبس، سه سال انفصال، 7ميليارد تومان 
رد مال و ضربه شالق محكوم شده است. 
محكوميت ي�ك كارمن�د وزارت خارجه 
به اتهام جاسوس�ي، صدور كيفرخواست 
براي عراقچي و ساالر آقاخان و همچنين 
ص�دور هف�ت كيفرخواس�ت در پرونده 
واردات خودرو و نيز دستگيري دو مدير در 
مجموعه هاي تويوتا و رنو از ديگر موضوعات 
مورد اش�اره معاون اول دستگاه قضا بود. 

حجت االسالم محسني اژه اي از صدور احكام 
جديد براي مفس��دان اقتص��ادي خبر داد و 
گفت: داريوش ابراهيمي��ان فرزند علي اكبر 
به اتهام افس��اد في االرض به اع��دام و ضبط 
كليه وجوه به مبلغ 3۵۰مليون ريال محكوم 
شده است. يونس بهاءالديني به عنوان مفسد 
في االرض ش��ناخته و به اعدام محكوم شده 

است كه حكم اين دو نفر غيرقطعي است. 
 اس�امي تع�دادي از محكوم�ان 

دادگاه هاي ويژه اقتصادي
محمد بهاءالديني )1۰ سال حبس(، ايمان 
پهلواني )پنج س��ال حب��س تعزيري قطعي 
و ضبط ام��وال(، مرتضي كاتبي ن��ژاد )پنج 
س��ال حبس(، رضا نادري )پنج سال حبس 
تعزيري(، سندباد سفرها )شش سال حبس(، 
عليرضا سنجري ) شش سال حبس و جزاي 
نقدي به مبلغ 1۶ميليون ريال(، محمد مرادي 
به شش سال و شش ماه حبس و جزاي نقدي 
محكوم شده است. فريدون امين آقايي )شش 
سال و س��ه ماه حبس و جزاي نقدي معادل 
8ميليارد ريال(، مجيد فالحي )ش��ش سال 
و سه ماه حبس و جزاي نقدي(، سيدمحمد 
كاوياني )شش سال و سه ماه حبس و جزاي 
نقدي(، محمد غالب علمداري )پنج س��ال و 
سه ماه حبس و جزاي نقدي(، فرشاد بهادري 
)شش س��ال حبس و جزاي نقدي(، مهدي 

محبي فرزاد )پنج س��ال و س��ه ماه حبس و 
جزاي نقدي(، علي نورايي )پنج سال و دو ماه 
حبس و جزاي نقدي(، امير ميثم گياهي )پنج 
س��ال و يك ماه حبس و جزاي نقدي(، رضا 
شركت افتخار )پنج سال و يك ماه حبس و 
جزاي نقدي(، فرخ اسكندري نژاد )پنج سال 
حبس(، مسعود ابراهيمي گندمي )پنج سال 
حبس و جزاي نقدي( ديگر اسامي قرائت شده 

توسط معاون اول قوه قضائيه بود. 
البته اژه اي به آمار كمي دادگاه هاي اقتصادي 
هم اشاره كرد و گفت: 84تا 8۵نفر عليه آنها 
حكم صادر شده است و بقيه نيز همچنان در 
حال دادگاهي هستند. همچنين در رابطه با 

تخلفات ارزي9۶ نفر اخيراً بازداشت شدند. 
 10سال حبس براي يك جاسوس و رد 

مال 7ميلياردي براي يك قاضي
محسني اژه اي درخصوص برخورد با متخلفان 
در حوزه قضايي به يك م��ورد حكم قطعي 
صادر ش��ده براي حجت اهلل يازرلو اشاره كرد 

و گفت كه وي به اتهام اخذ رشوه به 1۰سال 
حبس، سه سال انفصال، 7ميليارد تومان رد 

مال و ضربه شالق محكوم شده است. 
معاون اول قوه قضائيه به وضعيت پرونده يك 
جاسوس اشاره و تصريح كرد: كمال اميربيك 
فرزند محمد كارمن��د وزارت امور خارجه به 
1۰سال حبس و ضبط 2۰۰هزار دالر محكوم 

شده است. 
وي همچنين در رابطه با پرونده بانك سرمايه 
و صندوق فرهنگي��ان گفت: ب��راي 13نفر 
كيفرخواست صادر شده كه پرونده به دادگاه 
ارسال شده است و دو نفر از مديران پيشين 

اين بانك نيز اخيراً بازداشت شده اند. 
 افزاي�ش 4درص�دي مجازات ه�اي 

جايگزين حبس
يكي از نكات مورد اش��اره در نشست خبري 
سخنگوي دس��تگاه قضا افزايش 4درصدي 
مجازات هاي جايگزين حبس در س��ال 97 
نس��بت به س��ال 9۶ بود. وي توضيح داد: از 

ابتداي سال 97 تا مهرماه 29هزار و ۶11مورد 
مجازات حبس به مج��ازات ديگري تبديل 

شده است. 
 بازداش�ت مديران جديدي از تويوتا 

و رنو
محس��ني اژه اي در رابطه با پرون��ده واردات 
قطعات خ��ودرو گفت: ب��راي هفت متخلف 
اين پرونده كيفرخواس��ت صادر شده است. 
وي همچنين تأكيد كرد: اخيراً دو مديرعامل 
ديگر از تويوتا و رنو بازداشت شدند و اتهاماتي 

متوجه آنهاست. 
 امكان صدور حكم افساد في االرض 

براي توزيع كنندگان مشروبات الكلي 
مع��اون اول قوه قضائي��ه در رابطه ب��ا توزيع 
مش��روبات الكلي گفت: پرونده اخير كه در 
بندرعباس بود، 18نفر بازداش��ت ش��دند و 
تاكنون 38نفر به دليل شرب اين مشروبات 
فوت كردند. چنين مواردي مي تواند حتي تا 

معادل افساد في االرض مطرح شود. 
سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از پاسخ 
به س��ؤاالت از صدور پنج كيفرخواست براي 
متهمان بانك مركزي خبر داد و با بيان اينكه 
تاكنون براي بانك مركزي سه پرونده تشكيل 
شده اس��ت، گفت: يك پرونده درباره توزيع 
خارج از مقررات ارز كه براي ساالر آقاخان و 
معاون ارزي و يك مديركل و مجموعاً پنج نفر 

كيفرخواست خورده است. 
 سيف همچنان ممنوع الخروج است

تش��كيل پرونده براي ولي اهلل سيف از ديگر 
سؤاالتي بود كه اژه اي در پاسخ به آن گفت: 
اين فرد همچنان ممنوع الخروج اس��ت و در 
ش��كايت هاي مذكور، پرونده اي هم اين فرد 
دارد.  معاون اول قوه قضائيه همچنين از تغيير 
عناوين اتهامي در پرونده محيط زيستي خبر 
داد و بيان ك��رد: عنوان اولي��ه  اين  متهمان 
جاسوسي بود و طبق قانون جاسوسي مي تواند 

تا معادل افساد في االرض برود. 
س��خنگوي قوه قضائيه درخصوص افزايش 
قاچاق س��وخت، از دس��تگيري افرادي كه 
اقدام به قاچاق س��وخت مي كردند و بعضاً با 
جايگاه داران و رانندگان هم ارتباط داشتند، 
خبر داد و تأكيد كرد: در اين مورد، فردي كه 
84ميليون ليتر قاچاق سوخت داشته است 
دستگير شده كه در همين دادگاه هاي ويژه 

اقتصادي محاكمه خواهد شد. 

فش��ار عصبي نه تنها باعث تغييرات خلقي 88498440سرويس اجتماعي
مي شود بلكه باعث افزايش احتمال ابتال به 
بيماري ها از سرماخوردگي ساده گرفته تا 
بيماري هاي قلبي عروقي مي شود؛ راه هاي 
زيادي براي مقابله با استرس و فشار عصبي 
وجود دارد، يك��ي از اين راه ها اس��تفاده از 

موادغذايي است. 
خوردن غذاهاي مناسب، به ميزان متناسب 
كه موادمغ��ذي الزم را ب��راي تجديد قوا و 
سوخت بدن تأمين كند، سيستم ايمني بدن 
را نيز تقويت كرده و قدرت بدن در مواجهه با 

موقعيت هاي تنش زا را افزايش مي دهد. 
بعضي غذاها باعث كاهش سطح سروتونين 
)ماده ش��يميايي كه در مغز باع��ث ايجاد 
آرام��ش مي ش��ود( در خون مي ش��وند و 
بعضي غذاهاي ديگر باعث كاهش س��طح 
هورمون ه��اي كورتي��زول و آدرنالي��ن 
)هورمون هاي��ي ك��ه در بدن باع��ث ايجاد 

استرس مي شود( مي شوند. 
برخ��ي افراد با مص��رف بي��ش از حد قند، 
كافئين، نمك، چربي و چن��د ماده غذايي 
ديگر استرس وارده بر بدن خود را افزايش 
مي دهند. عادت هاي خاص غذايي مي تواند 
سبب ايجاد يا افزايش استرس در زندگي فرد 
شود. از جمله اين عادت ها، مصرف كافئين، 
الكل، قند و گرفتن رژيم هاي سخت است. 

تمام كربوهيدرات ها در مغز باعث افزايش 
ترشح ماده شيميايي سروتونين مي شوند. 
ب��راي اينكه مي��زان س��روتونين در خون 
باال بماند، بهتر اس��ت از موادغذايي داراي 
كربوهيدرات ه��اي پيچيده ك��ه به كندي 
هضم مي شوند اس��تفاده ش��ود. بعضي از 
اين موادغذايي شامل حبوبات، نان كامل، 
ماكاراني، سيب زميني، برنج قهوه اي و جو 
دوسر مي باشند. اين مواد داراي تريپتوفان 
زيادي هستند كه در مغز به سروتونين كه 
انتقال دهنده عصبي شادي آور است، تبديل 
مي شود. ساير غذاهاي پركربوهيدرات نظير 
ميوه ها مانند س��يب، موز و نيز سبزي هاي 
نشاسته اي مانند ذرت، هويج، بروكلي و نيز 

گوجه فرنگي از اين ويژگي برخوردارند. 
ماهي و غذاهاي درياي��ي مقادير زيادي از 
پروتئين را به بدن ما مي رس��انند كه باعث 
تقويت عملكرد مغزي، تأمين انرژي و تنظيم 
فشارخون مي شود. ماهي و غذاهاي دريايي 
همچنين غن��ي از تريپتوف��ان و در نتيجه 
سروتونين هس��تند. مصرف غذاهاي غني 
از تريپتوفان بهتري��ن توصيه رژيمي براي 
كاهش اس��ترس و اضطراب خواهد بود. از 

غذاهاي غني از نظر تريپتوفان مي توان به 
ميگو، ماهي كد، ماهي تن، ماهي هالي بورت، 
سالمون و ساردين اش��اره كرد. ماهي هاي 
چرب نظير س��المون عالوه بر تريپتوفان، 
اسيدهاي چرب امگا3 را به بدن مي رسانند؛ 
امگا 3 چربي بسيار مفيدي است كه موجب 
بهبود و افزايش عملكرد مغزي و جلوگيري 
از افزايش زياد هورمون ه��اي ايجادكننده 

استرس مي شود. 
امالح به خصوص پتاسيم، روي، مس و آهن 
در سيستم هاي آنزيماتيك شركت دارند و 
بودنشان در بيوس��نتز ميانجي هاي عصبي 
ضروري است. كمبود اين امالح به خصوص 
آهن در كاهش توانايي هاي ذهني مؤثر است 
و در ضمن مي تواند توان ف��رد را در مقابل 
بسياري از عوامل استرس زا كاهش دهند. 
منيزيم و كلس��يم براي انقباض و انبساط 
ماهيچه ها و نيز تحريك اعصاب ضروري اند. 
استرس مزمن دفع منيزيم از بدن را افزايش 
مي دهند و اين دفع منيزيم موجب استرس 
و اضطراب بيشتر، كرامپ هاي عضالني و نيز 
سردرد و ميگرن مي  ش��ود. به همين دليل 
مصرف غذاه��اي غني از اي��ن موادمعدني 
يعني كلس��يم، منيزيم و پتاس��يم، مانند 
سبزيجات برگ سبز، غالت كامل، نخودها، 
مغزه��ا، لوبياه��ا و دانه هاي خشك ش��ده، 
محصوالت لبن��ي، آبميوه هاي غني ش��ده 
با كلس��يم و پتاس��يم، و نيز ميوه هاي تازه 
مي تواند نقش مؤثري در كاهش استرس و 

اضطراب داشته باشد. 
 B ني��از بدن به تم��ام ويتامين ه��اي گروه
مخصوص��اً اس��يدفوليك و B۶ در هنگام 
استرس افزايش مي يابد. از جمله موادغذايي 
غني از B۶ و فوالت مي ت��وان به حبوبات، 
موز، مغزها، ماهي، س��بزيجات برگ سبز و 

نيز ماكيان اشاره كرد. 
ويتامين C موج��ود در مركب��ات، گوجه 
فرنگي، فلفل دلمه، ت��وت فرنگي و كيوي 
مي تواند سطح هورمون ايجاد كننده استرس 
را پايي��ن آورده و همچني��ن باعث تقويت 

سيستم ايمني بدن شود. 
نوشيدني هاي گياهي بدون كافئين هم نظير 
چاي نعناع، بابون��ه، رزماري، گل گاوزبان و 
سنبل الطيب در كاهش اس��ترس مؤثرند. 
كافئين كه در چاي، قهوه، نوشابه هاي كوال 
و نيز ش��كالت به ميزان زيادي وجود دارد، 
هورمون هاي استرس را تحريك مي كند و 
ممكن است منجر به افزايش ضربان قلب و 

فشار خون شود. 

كاهش استرس با چند غذاي خاص

مؤسسه تأمين درمان بسيجيان

نيره ساري
   گزارش   یک

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
   گزارش   2

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  ابوالفض�ل احم�دي ب�ا انتش�ار اي�ن عك�س توئي�ت زد: 
دوچرخه سواري رئيس پليس و راهنمايي و رانندگي گيالن، در راستاي 
تشويق شهروندان براي استفاده از دوچرخه در ايران از اين خبرهاست 

اگه بعضي ها زحمت نشر رو بكشن.

  فرش�ته رفيعي با انتش�ار اين عك�س توئيت ك�رد: محمود 
مخدومي، مديرعامل تاپيكو براي معاون��ان و مديران خود در تاپيكو، 
يك پست هم در شركت هاي زيرمجموعه اين هلدينگ در نظر گرفته 
اس��ت. 13نفر از مديران اين هلدينگ در شركت هاي زيرمجموعه نيز 

سمت دارند. 

  محمدعلي الفت توئيت كرد: سياس��ي بازي يعني شوراي شهر 
تهران كه چون نمي خواد چمران وارد شورا بشه داره گزينه هاي امتحان 
پس داده خراب تر از محسن هاشمي رو شهردار ميكنه جالبش اينكه 
هيچ ترس��ي هم از فحش خوردن براي اين كار ندارن بيچاره ما كه از 
ترس آخوندي به هاشمي پناه برديم بيچاره مردم كه گير نوكيسه هاي 

سياسي افتادن.

  حمزه با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: دي��روز موقع خريد 
توجه ام به قيمت مغز پسته جلب ش��د. هرصدگرم 7يورو، يعني بيش 
از يك ميليون تومان. گذاشتم اينستاگرام بدون هيجان توضيحي. دو 
نفر گفتن اگر اونجا گرونه برگرد. يك نفر گفته مگه ميشه خارج گرون 
باشه. هفت نفر هم مسيج خصوصي زدن كه بيا ما امكاناتش رو داريم 

بزنيم تو كار صادرات.

  سيدرضي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين زن استراليايي 
عروس��ك هاي دس��ته دوم رو مي خره و از حالت مصنوعي و با آرايش 
غيرمعمول تبديل مي كنه به چهره هايي معمولي و واقعي. ايده اي كه با 
استقبال جهاني روبه رو شده. اين عروسك هاي خوب مي تونن »واقعي« 

بودن رو به بچه ها ياد بدن. 

  رويش با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: نتيجه دخالت هاي 
سياسي امريكا در منطقه.

  توحيد عزيزي با انتشار اين عكس توئيت كرد: چهار دانشمند 
از كشورهاي فرانسه، روسيه، اسپانيا و ايتاليا در حال خدمت به زائران 
پياده امام رضا )ع( در موكبي خارج از شهر مشهد )اعضا انجمن شهيد 

ادواردو آنيلي(.

  سيد امير س�ياح توئيت كرد: يكماه از سقوط نسبي ارز گذشته 
و دالر در حدود 14هزار تثبيت شده س��كوت دولت، يعني از اين نرخ 
راضيس��ت؟! يعني ديگر منتظر پايين آمدن نرخ ارز نباش��يم و هر كه 
مي تواند دستمزد و كااليش را با اين نرخ تطبيق دهد؟ دولت حسابش 
را كرده، دالر14هزارتومان��ي چند كارگاه را تعطي��ل و چند كارگر را 

بيكار مي كند؟

آگـهی  دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شـرکت  تهـران گالیـول

هنوز عمر »كافه دانتيسم« به يك سال نرسيده، خبر هاي 
نگران كننده اي از تعطيلي آن شنيده مي شود. كافه اي كه 
قرار بود با حمايت ويژه مسئوالن به الگويي موفق براي 
افزايش مشاركت هاي شهروندي افراد مبتال به سندروم 
دان و اوتيسم و ديگر قشرهاي خاص جامعه تبديل شود. 
اوايل امسال رسانه ها با تيترهاي جنجالي از افتتاح اين كافه و 
كمك به مبتاليان سندروم دان استقبال كردند، تا مدتي هم 
استقبال مشتريان خوب بود و افراد به اصطالح سلبريتي هم 
كه هر كجا به نفع شان باشد خودشان را مي رسانند،  آمدند 

عكس هايشان را  گرفتند. 
تا مدت ها شبكه مجازي پر شده بود از عكس هاي سلبريتي ها 
و برخي مس��ئوالن با معلوالني كه حاال خانواده هايشان از 
ديروز اميدوار تر بودند، اما اكنون مدت هاس��ت كه از هيچ 

حمايتي خبري نيست. 

مراس��م افتتاح اين كافه با حضور چند تن از مسئوالن ارشد 
سازمان بهزيستي برگزار شد. همان زمان معاون توانبخشي 
اداره كل بهزيستي استان تهران گفت: »برنامه هاي مختلفي 
براي توانمندسازي افراد داراي معلوليت در بهزيستي داشته ايم 

و يكي از نتايج اين فعاليت ها، افتتاح كافه دانتيسم است.«
به گفته مؤسس اين كافه، بهزيستي »در روزهاي آغازين كار، 
حمايت زيادي از كافه كرد و وعده هاي زيادي داد.« به همين 
دليل، آن زمان در بس��ياري از گزارش ها و تبليغات از نيت 
خير بهزيستي سخن گفته مي شد، اما بعد از فروكش كردن 
جو رس��انه اي ديگر هيچ كدام از مديران بهزيس��تي جواب 
تلفنشان را هم ندادند. آيلين آگاهي مي گويد: »خانم كريمي 
مدير روابط عمومي بهزيستي وعده هاي زيادي براي حمايت 
از اين كافه و كودكان اوتيس��م دادند، اما ايشان را هم ديگر 

نمي توانم پيدا كنم.«

متأس��فانه انجمن اوتيس��م همكاري كمي با كافه داشت، 
چراكه مانند سازمان بهزيستي دنبال اين بودند كه خودشان 
ديده شوند. براي مثال سازمان بهزيستي مي گفت بايد برند 

اين كافه را به نام ما كنيد تا ما هم حمايت كنيم. 
 انجمن اوتيس��م هم به همين ش��كل هيچ تبليغي نكرد و 
حتي حاضر نشد »ژينا« را كه بيمار اوتيسمي بود در برنامه 
تلويزيوني »ستاره شو« از ميان ۶ هزار نفر، سوم شده بود را 

تبليغ كند كه اين بيمار اوتيسم ديده شود. 
در واقع اين كافه محلي براي شناساندن توانايي افراد داراي 
معلوليت بود تا جامعه با ديد بهتري به آنها بنگرد. به همين 
دليل ضررهايي كه كار بچه ها به كافه تحميل مي كند، مانند 
شكستن ظروف كار و غيره موجب شده كافه زيان ده باشد و 
نياز به حمايت داشته باشد، حمايت هايي كه از طرف مردم 

و مسئوالن كمرنگ شده است. 

»كافه دانتيسم«، آتليه عكاسي نبود !

رئيس مركز ملي پرورش اس�تعدادهاي 
درخش�ان و دانش پژوهان ج�وان گفت: 
دانش آم�وزان ايران�ي در دوازدهمي�ن 
المپي�اد جهان�ي نج�وم و اخترفيزيك 
)IOAA ۲01۸( ب�ا كس�ب پن�ج مدال 
طال، مق�ام اول جهان را كس�ب كردند. 
فاطمه مهاجراني اظهار كرد: در دوازدهمين 
 IOAA( المپياد جهاني نجوم و اخترفيزيك
2۰18( كه در كشور چين برگزار شد، تيم 
دانش آموزان ايراني با 9 دانش پژوه )هدي 
پورغالم��ي، اميرعلي اختراع��ي، اميرپويا 
معيني، نويد اكبري، عليرضا محمديان، علي 
يونسي، كيان باختري، محمدصدرا حيدري 
و محمد شجاعيان( و چهار سرپرست )دكتر 
مهدي خاكيان قمي، دكتر حس��ين حقي، 
محمدهادي ستوده و اميرحسين اميري( در 

قالب دو تيم در اين مسابقات شركت كرده 
بود.  وي گفت: تيم اول ايران با كسب پنج 
مدال طال و با اقتدار تمام، مقام اول مسابقات 
را كسب كرد و تيم دوم ايران نيز كه از چهار 
دانش پژوه تشكيل  شده بود موفق به كسب 

يك مدال طال و سه نقره شد. 
رئيس مركز مل��ي پرورش اس��تعدادهاي 
درخش��ان و دانش پژوه��ان ج��وان ضمن 
تبريك به جامعه آموزش وپرورش كشور و 
خانواده هاي اين دانش آموزان اين نتيجه را 
يكي از بهترين نتايج باشگاه دانش پژوهان 

جوان در سال هاي گذشته دانست. 
گفتني اس��ت در مسابقات س��ال گذشته 
)2۰17تايلند( ايران با كسب يك مدال طال، 
س��ه نقره و يك برنز به مقام سوم مسابقات 

رسيده بود.

دانش آموزان ايراني
 در المپياد جهاني نجوم  اول شدند 

آرش ميرسپاسي | باشگاه خبرنگاران جوان

عليرضا سزاوار
   از شهر


