
ویترین آخر

بهارنیوز: رییس مرکز فوق تخصصی کودکان حضرت امام 
حسین)ع( گفت: بازگشایی مدارس بزرگ ترین خطای وزیر 
آموزش و پرورش و تشبیه امیکرون به سرماخوردگی ساده 
بود به گزارش ایلنا، مهرداد معمارزاده  اظهار داشت: در حال 
اصفهان  کودکان  تخصصی  بیمارستان  ظرفیت  تمام  حاضر 
کرونا  به  مبتال  کودک   220 روزانه  و  است  بیمار  گیر  در 
مداوا  و  معاینه  به صورت سرپایی  و  مراجعه  بیمارستان  به 
می شوند. وی ادامه داد تقریبا 60 نفر مبتال به کرونا با سویه 
بستری  یو  سی  آی  و  اورژانس  اطفال،  بخش  در  امیکرون 
بستری  نیز  تا 10 مریض جدید  روزانه حدود 7  و  هستند 

می شوند.
وی تاکید کرد: در اوج پیک ششم قرار داریم و اگر مردم 
با رعایت پروتکل ها ما را همراهی کنند تا سه هفته دیگر این 
خاطر  همین  به  می رسانیم؛  پایان  به  سالمت  به  را  پیک 
و  شلوغ  مراکز  به  آمد  و  رفت  از  داریم  تقاضا  خانواده ها  از 
جشن های  و  مراسم  در  فرزندان شان  حضور  و  پرجمعیت 
به  بی توجی  که  چرا  کنند،  خودداری  جدا  مدارس  و  تولد 
ششم  پیک  شدن  تر  طوالنی  سبب  بهداشتی  پروتکل های 
و ایجاد مشکالت بیشتر برای مبتالیان، کادر درمان و سایر 

افراد جامعه می شود.
معمار زاده با بیان اینکه بزرگ ترین خطای وزیر آموزش 
و پرورش بازگشایی مدارس بود تصریح کرد: دانش آموزان 
به ویژه در گروه سنی 5 تا 12 سال به دلیل عدم دریافت 
مدارس  بازگشایی  و  هستند  پذیری  خطر  جامعه  واکسن، 

برای آن ها خطرآفرین بود.

وی یادآور شد: در صورت تزریق واکسن به این گروه سنی 
راه  و  است  الزم  برای ایجاد ایمنی  زمان  روز   45 حداقل  
رفت  از  باید  بنابر این  بود،  نخواهد  پیک ششم  برای  مقابله 
افزود:  و آمد دانش آموزان به مدارس جلوگیری شود. وی 
که  باشیم  داشته  را  مدارس  بازگشایی  می توان  صورتی  در 
کالس ها با یک سوم ظرفیت به همراه تهویه هوا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی دانش آموزان و اولیا مدارس 
امکان پذیر  امر در کشور ما  با شرایط موجود این  باشد که 

نیست.
ساده  سرماخوردگی  یک  امیکرون  سویه  کرد:  تاکید  وی 
نیست و ممکن است برخی از بچه ها و مبتالیان به سندروم 
بیماری های  جمله  از  زیادی  عوارض  که  شوند  مبتال  دلتا 
مغزی، کلیه و کبد ایجاد می کند که احتمال دارد تا سال ها 

عوارض آن در بدن باقی بماند.

       گوناگون

دوراندیش-  هومان  عصرایران؛ 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، 
در دفاع از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو 
گفته است: »اگر دیدید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این سفر زیاد بوده است.«
آقای امیرعبداللهیان در ادامه سخنانش 
مدعایش  که  است  کرده  تاکید  البته 
دربارۀ پردستاورد بودن سفر رئیس جمهور 
در  که  است  کسی  سخن  مسکو،  به 
جزئیات این سفر بوده است. وی همچنین 
گفته است: »اظهارات دربارۀ این سفر ثبت 
ارتباطات،  دنیای  در این  و ضبط می شود. 
حرف هایم  به  نسبت  تعهدی  نمی توانم 
عمومی  افکار  در  قطعا  باشم.  نداشته 
دربارۀ دستاوردهای سفر و میزان اجرایی 
شدن آن از من سوال خواهد شد و باید ... 
بتوانیم پاسخ این سواالت را بدهیم.« به نظر 
می رسد که فی الحال سوال افکار عمومی 
چه  سفر  که این  است  خارجه این  وزیر  از 
دستاوردهایی قرار است داشته باشد ؟ اما 
نکتۀ اصلی در سخنان امیرعبداللهیان، این 
جمله بود: »اگر دیدید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این سفر زیاد بوده است.«
گفت  باید  جمله،  منطق این  مبنای  بر 
موجب  مسکو  به  رئیس جمهور  سفر  اگر 
مجازی  فضای  در  انتقادی  واکنش های 
نمی شد، پس می توانستیم بگوییم که این 

سفر دستاورد مهمی نداشته است.
از قضا سفر رئیس جمهور به تاجیکستان 
وزیر  آیا  نشد.  مواجه  زیاد"  "هجمۀ  با 
خارجه فقدان انتقاد از آن سفر را دال بر 

بی دستاورد بودن سفر می دانند؟

را  "انتقاد"  است  بهتر  از اینکه  جدا 
"هجمه" ننامیم، باید گفت که همین االن 
در فضای مجازی، سیلی از انتقادات متوجه 
قاتل اهوازی است که سر زنش را بریده و 

با سر بریده در کوچه های شهر چرخیده.
آیا قاتل اهوازی هم در دفاع از عملکردش 
باید بگوید "اگر می بینید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این عمل زیاد بوده است."؟!
وزیر  که  عجیبی است  منطق  چه  این 
دفاع  برای  شده  متمسک  آن  به  خارجه 
از عملکرد وزارت خارجه در ماجرای سفر 
رئیس جمهور به مسکو؟ اگر بالفاصله پس 
از بازگشت ابراهیم رئیسی از مسکو، روسیه 
احتماال جنگ  اوکراین حمله می کرد،  به 
در اوکراین مرکز توجه افکار عمومی ایران 
برخورد  نحوۀ  به  کسی  کمتر  و  می شد 

پوتین با ابراهیم رئیسی توجه می کرد.
حواشی  از  هم  انتقادی  صورت  در این 
و  نمی شد  مسکو  به  رئیسی  آقای  سفر 
مطابق استدالل وزیر خارجه، همین عدم 
سفر  اندک  دستاوردهای  بر  دال  هجمه، 

رئیس جمهور به مسکو بود!
اتفاقا این نحوۀ استدالل، نه فقط به کار 
آسیاب  در  آب  که  می آید،  اهوازی  قاتل 
می ریزد.  نیز  کشور  خارج  اپوزیسیون 
منتقد  تحصیلکرده،  از ایرانیان  بسیاری 
چهره ها  فاشیستی  روحیۀ  و  هوچی گری 
از  خارج  اپوزیسیون  تندروی  الیه های  و 
به  مجازی  فضای  همین  در  و  کشورند 
انتقاد  و گروه ها  افراد  از این  انحاء مختلف 
می کنند. آیا غوغاساالران اپوزیسیون هم، 
که به حق با انتقادات دموکراسی خواهان 
داخل کشور مواجه اند، حق دارند بگویند 

در  زیاد  هجمۀ  یا این  انتقادات،  کثرت این 
فضای مجازی، دال بر حقانیت و کاردرستی 

ماست؟
اگر هم آن ها چنین استداللی کنند، هیچ 
عاقلی استداللشان را نمی پذیرد؛ کمااینکه 
و  مقبول  خارجه،  محترم  وزیر  استدالل 

مسموع عقال واقع نشده است.
از سوی یک  آن هم  استداللی،  چنین 
مردم"  با  "لجبازی  بوی  دولتی،  مقام 
غوغاساالر  چهرۀ  فالن  اگر  می دهد. 
اپوزیسیون چنین حرفی بزند، او به هر حال 
نمایندۀ مردم ایران نیست؛ ولی وزیر خارجه 
عضو برجستۀ دولتی است که بنا بر تعریف 

نمایندۀ مردم است.
نیازی  است،  مردم  نمایندۀ  دولت  اگر 
نیست که مقامات دولتی از در لجبازی با 
مردم درآیند و عمال بگویند چون مردم در 
فضای مجازی انتقاد زیادی متوجه عملکرد 

ما کرده اند، پس نمرۀ ما بیست است!
در  اگر  و  است  فضیلت  قطعا  فروتنی، 
کار و بار دولتمردان مشاهده شود، افضل 
وزیر  که  دارد  اشکالی  چه  است.  فضائل 
خارجه بپذیرد جنبه هایی از عملکرد وزارت 
خارجه در سفر به روسیه نقص داشته است 

و در آینده تکرار نخواهد شد؟
در سریال "روزی روزگاری"، خان عالقۀ 
داشت.  لجبازی"  و  "لج  بازِی  به  خاصی 
افرادش را به خط می کرد و می گفت: »با 
همدیگر لج و لجبازی کنید، ببینم کدام تان 
می رسد.«  خار  بوته های  آن  به  زودتر 
تامین  به  فرایندی ست معطوف  سیاست، 
لجبازی  و  لج  عمومی.  خیر  و  مصلحت 
دولتمردان با مردم، نه فضیلت است نه در 

خدمت منافع ملت.
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تشکیل جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر خارجه
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر: موضوع جلسه غیر علنی دیروز مجلس، مذاکرات 
برجام، روند این مذاکرات و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران و ریاست این جلسه بر عهده 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس و مهمان ویژه این جلسه حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه به همراه چند نفر از معاونان وزارت خارجه بوده است. قرار است متعاقبا 
سخنگوی هیات رییسه مجلس در خصوص محور های مطرح شده در این نشست به 

خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خبری توضیح دهد.

زوم

با مردم لج و لجبازی نکنید آقای وزیر

جزییات توزیع برنج ۴۲ هزارتومانی تشریح شد
توزیع  بهمن   17 از  گفت:  روستایی  تعاون  سازمان  مدیرعامل  مشاور  ایلنا: 
هوشمند برنج ایرانی شیرودی با قیمت کیلویی 42 هزار تومان در سامانه بازرگام 
آغاز شده است و این شیوه فروش تا رسیدن قیمت برنج ایرانی به نرخ سابق ادامه 
خواهد داشت. علیرضا جاوید عربشاهی تصریح کرد: با هدف کنترل و تنظیم 
بازار، توزیع هوشمند برنج صددرصد ایرانی شیرودی در سامانه بازرگام با قیمت 

کیلویی 42 هزار تومان انجام می شود.
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سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی  آفتاب  نیوز: 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین 
گفت: در حوزه اخذ تضمین ها در مورد ابعاد مختلف آن با ارائه راهکار های 
خالقانه و با ابتکاراتی که صورت گرفته بحث و رایزنی شده است. توافقاتی 
حاصل شده است، ولی نباید فراموش کنیم که در مورد هیچ چیزی توافق 

نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق انجام شود.

باشگاه خبرنگاران: نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
بازگرداندن توافق هسته ای ایران  وین اعالم کرد که پیش نویس سند نهایی برای 
تنظیم شده است.  میخائیل اولیانوف در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت: »تا 
کنون مسیر طوالنی ای طی شده است. مرحله کنونی را می توان آخرین مرحله 
مذاکرات نامید. این پیش نویس بیش از 20 صفحه است و مبنایی است که می توان 

بر اساس آن مذاکرات را در زمان نسبتا کوتاهی به نتیجه رساند.«

بازگشایی مدارس 
بزرگ ترین خطای وزیر آموزش و پرورش

خطیب زاده: در وین، توافقاتی حاصل شده است

روسیه: پیش نویس نهایی احیای برجام تهیه شده است

علی باقری عازم وین شد
تابناک به نقل از ایرنا: علی باقری، عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان، به 
منظور از سرگیری مذاکرات وین، بامداد سه شنبه تهران را به مقصد وین ترک 
کرد.وی قرار است با انریکه مورا رییس کمیسیون مشترک اتحادیه اروپا دیدار و 
گفت وگو کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اعالم کرد: ایران انتظار دارد 
تصمیمات الزم و ضروری در طرف های مقابل به ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد.

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 
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