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شماره

صفحه

روزنامه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به احتمال قطع دسترسی به اینستاگرام 
گفت که این جزو تصمیماتی نیست که در اختیار این وزارتخانه باشد.

عیسی زارع پور در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قصدی 
برای مسدودسازی دسترسی کاربران به برخی از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
غیربومی وجود دارد یا خیر، گفت: ما حتمًا باید در فضای مجازی شرایطی را فراهم 
کنیم که از حقوق مردم در این فضا حمایت کنیم. وقتی تمام زندگی مردم با فضای 
مجازی گره خورده حتمًا و قطعًا باید دولت زیرساخت هایی را در این زمینه فراهم کند 
که از حقوق مردم حمایت کند، این به هیچ وجه به معنای مسدودسازی نیست بلکه به 

معنای قانونمند کردن و نظام مند کردن است.  زارع پور درباره اینکه آیا این سخنان 
شما به این معناست که مردم و صاحبان کسب و کارها نگرانی بابت قطع اینستاگرام 
ارتباطات  وزارت  نیست که  تصمیماتی  این ها  ایسنا گفت:   به  باشند،  نداشته   ... و 
بگیرد و به هرحال نهادهای تصمیم گیر در این حوزه باید تصمیم گیری کنند.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: نگاه ما این است که حداکثر استفاده را از 
این ابزار برای حل مشکالت کشور داشته باشیم. درعین حال فضا باید قانونمند باشد 
تا اگر حقی از کسی ضایع شد، بتواند آن را پیگیری کند. اما تصمیمات درباره اینکه 

چه پلتفرمی استفاده بشود یا نشود، در اختیار وزارت ارتباطات نیست. 

استاندار فارس در اولین نشست صمیمی با اصحاب رسانه:

رسانه ها سخنگوی مردم برای انعکاس مشکالت 

به مسئوالن هستند
اگر رسانه ها، موضوع حقی را به مدیران تذکر دادند

 و توجهی نشد، می توانند موضوع را به بنده منتقل کنند
 یا آن را در رسانه، علنی کنند

از همه دستگاه های اجرایی می خواهم اگر شکایتی
 از رسانه ها کرده اند، آن را پس بگیرند

امور  وزیر  ایسنا،  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
خارجه کشورمان با تأکید بر این که نگاه به شرق 
حتمًا  ما  و  نیست  غرب  گذاشتن  کنار  معنای  به 
نمی خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم، 
با  را  برجام  احیای  و  وین  مذاکرات  اظهار کرد: 

اتکا به خرد جمعی به پیش خواهیم برد.
منطقه ای  سفر  حاشیه  در  امیرعبداللهیان  حسین 
اخیرش در پاسخ به این سؤال که شما به تازگی به 
مسکو سفر کردید و دیدارهایی را با مقامات این 
سیزدهم  دولت  نگاه  به  توجه  با  داشته اید.  کشور 
جمله کشورهای  از  آسیا  با کشورهای  تعامل  به 
شرق آیا این به این معناست که تعامل با غرب 
در سیاست خارجی دولت سیزدهم دارای چندان 
واژه هایی  کلید  ما  کرد:  اظهار  نیست،  جایگاهی 
که برای سیاست خارجی دولت سیزدهم به کار 
دیپلماسی  ذیل  متوازن  خارجی  سیاست  می بریم، 

فعال، پویا و هوشمند است.
وی با بیان اینکه نگاه به همسایگان و نگاه به آسیا 
و تعامل با کشورهای این منطقه برای ما در عرصه 
سیاست خارجی دارای اولویت اول است، تصریح 
کرد: نگاه به آسیا به این معنا نیست که به مناطق 

دیگر از جمله غرب توجه نداشته باشیم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد: یکی 
از ویژگی های سیاست خارجی متوازن این است 
در  فرصتی  هر  از  اولویت ها،  به  توجه  که ضمن 
حداکثری  تأمین  برای  جهان  حوزه های  سایر 
دیگر  بخشی  در  کنیم.وی  استفاده  ملی مان  منافع 
در  این که  بیان  با  زمینه  این  در  از سخنان خود 
خارجه  وزیر   ۱۸ با  نیویورک  به  سفر  جریان 
کشورهای اروپایی دیدار و رایزنی داشتم، افزود: 
به  شرق  به  نگاه  که  می دهد  نشان  موضوع  این 
معنای کنار گذاشتن غرب نیست، اما غربی ها باید 
بدانند و ما نیز به صراحت به غربی ها گفته ایم که 
با کشورهای چین، روسیه و هند در یک حوزه 

هستیم و در جغرافیای آسیا قرار داریم و شما به 
از سوی آمریکا و  خاطر سیاست های دنبال شده 
به  روز  ایران،  برابر  در  تعهدات تان  اجرای  عدم 
روز ضرر می بینید و از برنامه های سرمایه گذاری 
و تعامل با ایران در حوزه های مختلف تجاری و 
که  گفته ایم  آن ها  به  ما  می شوید.  دور  اقتصادی 
باقی نمی ماند و در  ایران دست بسته  به هر حال 
راستای منافع خود تصمیم می گیرد و پیش می رود.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه سیاست 
با  تعامل  در  که  معناست  این  به  متوازن  خارجی 
شرق و غرب عالم سیاست خارجی فعالی را دنبال 
داد:  ادامه  باشیم،  داشته  پویایی  دیپلماسی  کنیم و 
حتمًا نمی خواهیم کشور را به روسیه و چین گره 
سیاست  طرف  دو  منافع  راستای  در  بلکه  بزنیم، 
خارجی را پیگیری و تنظیم می کنیم و هر مقدار 
که چین، روسیه، هند و یا هر کشور دیگری در 
ایده ها  طرفینی  مشترک  منافع  راستای  در  جهان 
که  کنیم  احساس  ما  و  باشند  داشته  ابتکاراتی  و 
منافعمان در سطح خیلی خوبی تأمین می شود از این 
ایده ها حتمًا استقبال می کنیم و حتمًا این فرصت 
مختلف  مناطق  و  قاره ها  در  کشورها  تمام  برای 
وجود دارد، چه در آمریکای التین، چه در آفریقا 
و غرب و یا هر حوزه دیگری که ممکن است، 
باشد.امیرعبداللهیان همچنین در ادامه گفت وگوی 
بارها تأکید  این سؤال که شما  به  خود در پاسخ 
کرده اید که وزارت خارجه در دولت سیزدهم تنها 
وزارت خارجه برجام نخواهد بود و از سوی دیگر 
اعالم کرده اید که بررسی های ایران در ارتباط با 
شش دور قبلی مذاکرات وین در حال تمام شدن 
می شود،  آغاز  وین  مذاکرات  زودی  به  و  است 
اظهارنظرهایی  بعضًا  عمومی  افکار  سطح  در  ولی 
در مورد نگاه دولت سیزدهم به موضوع مذاکرات 
مذاکره  تیم  مورد  در  جمله  از  دارد  وجود  وین 
را  مذاکرات  این  است  قرار  افرادی که  و  کننده 

اشاره  که  همان طور  کرد:  اظهار  ببرند،  پیش  به 
کردید ما در حال جمع بندی هستیم.

آن  بخش  یک  که  دارد  بخش  دو  مذاکره 
امنیت  عالی  در شورای  است که  سیاست گذاری 
ملی به صورت طبیعی دنبال می شود. یک بخش 
ذاتی  وظایف  جزو  که  است  مذاکره  آن  دیگر 
صورت  به  مذاکرات  و  است  خارجه  وزارت 
مذاکره کنندگان  و  کارشناسی  حوزه  در  طبیعی 
امور  وزارت  سیاسی  معاونت  بخش  در  ما  ارشد 
بیان  با  خارجه  امور  وزیر  می شود.  دنبال  خارجه 
این که معتقدیم که باید با خرد جمعی کار را به 
پیش برد و در این ارتباط در بحث تولید محتوا 
و مسائل مرتبط با آن حتمًا از تعامل و همفکری 
خواهیم  استفاده  اندیشکده ها  و  دانشگاهیان  با 
سطح  در  هم  مذاکرات  موضوع  گفت:  کرد، 
هم  و  است  برخوردار  باالیی  حساسیت  از  ملی 
مذاکراتی چند جانبه را در برمی گیرد؛ لذا بایستی 
با هماهنگی، همفکری و خرد جمعی چه در حوزه 
مذاکره که مسئولیت آن به عنوان مذاکره کننده 
ارشد کماکان در معاونت سیاسی وزارت خارجه 
باقی خواهد ماند و چه در حوزه ای که وزرا باید 
کار را دنبال کنند و چه در بخش های مرتبط نظام 
و حوزه های اندیشکده ای و دانشگاهی که بتوانند 
در حوزه های حقوقی، فنی، اقتصادی و تجاری و 
داشته  می تواند  مذاکرات  این  که  ابعادی  دیگر 

باشد، پشتیبانی های الزم را انجام دهند.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور:

داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
کمی  به  توجه  با  گفت:  کشور  آب 
زمان  در  گذشته  سال  دو  در  بارش 
در  ذخیره شده  آب  حجم  حاضر 
میلیارد مترمکعب  سدهای کشور ۱۹ 
 ۹.۵ فقط  آب  میزان  این  از  است. 
است  استفاده  قابل  مترمکعب  میلیارد 
که این میزان آب، تنها اندازه مصرف 

فصل پاییز است.
در سال  بارندگی  به کاهش  توجه  با 
و  اطالعات  دفتر  مدیرکل  جاری 
است  داده  خبر  کشور  آب  داده های 
سدها  از  استفاده  قابل  آب  حجم  که 

تنها ۹.۵ میلیارد مترمکعب است.
به گزارش تسنیم، کم بارشی، کاهش 
میزان آب سفره های زیرزمینی، قرار 
گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک 
سوء  جمله  از  انسانی  عوامل  و 
سبب  سنتی  و کشاورزی  مدیریت ها 
ورودی  آب  کاهش  و  خشکسالی 
سدها طی سالیان اخیر در کشور شده 

است.
اطالعات  دفتر  مدیرکل  قاسم زاده، 
هوشنگ  و  کشور  آب  داده های  و 
آبخیزداری  دفتر  مدیرکل  جزی، 
در  کشور  خاک  حفاظت  و 
توضیحاتی  تلویزیونی  گفت وگویی 
را در رابطه با موضوع کاهش ذخایر 

آبی ارائه کردند.
اینکه  به  توجه  با  گفت:  قاسم زاده 
و  خشک  اقلیم  در  کشورمان 
با  همواره  دارد،  قرار  نیمه خشک 

بحران های آبی روبه رو هستیم.
و  اطالعات  دفتر  مدیرکل  به گفته 
آبی  سال  در  کشور  آب  داده های 
شهریور  تا   ۹۹ ماه  مهر  )از  گذشته 
پربارش،  ساِل   ۲ از  پس   )۱۴۰۰
میزان  و  شدیم  کم بارشی  دچار 
 ۳۷ گذشته  سال  به  نسبت  بارندگی 

بنابراین  است،  داشته  کاهش  درصد 
از  درصد   ۳۹ فقط  حاضر  زمان  در 
کشور  سراسر  در  ما  سدهای  مخازن 

پر هستند.
داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
آب کشور با اعالم اینکه »تمام آبی 
که می توانیم در سدهای کشور ذخیره 
است«،  مترمکعب  میلیارد   ۵۰ کنیم، 
گفت: با توجه به کمی بارش در دو 
حجم  حاضر  زمان  در  گذشته  سال 
آب ذخیره شده در سدهای کشور ۱۹ 

میلیارد مترمکعب است.
مقدار  این  نصف  قاسم زاده  به گفته 
پایداری  تراز  زیر  اینکه  به دلیل 
ندارد  مناسبی  کیفی  شرایط  و  است 
میزان  این  از  و  نیست  دسترس  در 
آب فقط ۹.۵ میلیارد مترمکعب قابل 
استفاده است که این میزان آب، تنها 

اندازه مصرف فصل پاییز است.
داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
به  توجه  با  کرد:  اعالم  کشور  آبی 
پیش بینی کم بارشی بی سابقه در پاییز 
جاری این میزان ذخیره آب می تواند 
وزارت  البته  که  باشد  نگران کننده 
تأمین آب  برای  تمهیدات الزم  نیرو 
را  بحرانی  شرایط  با  مقابله  و  شرب 

پیش بینی کرده است.
وی در رابطه با عدم مدیریت کارآمد 
مدیریت  اخیر  سال های  در  گفت: 
منابع فقط به بستن رودخانه ها و جمع 
در  است  شده  محدود  آب  کردن 
عدم  سدسازی ها  همین  در  که  حالی 
سبب  باالدستی  حوزه های  به  توجه 
تاالب ها  و  رودخانه ها  شدن  خشک 
و  سدها  مخزن  به  خاک  ورود  و 
غیرقابل استفاده شدن آن ها شده است 
مترمکعب  میلیون   ۲۵۰ که  به طوری 
شده  ما  سدهای  مخازن  وارد   خاک 

است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه برآورد 
ما این است که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم، تصریح 
و  کند  تعدیل  بیاورد  الیحه  پرداخت ها  در  برای  باید  حتمًا  دولت  کرد:  
همچنین راهکارهای جدیدی که می توان این کسری ها را جبران کرد و ساز 

و کار جدید پیشنهاد دهد.
جعفر قادری نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
داشت:  اظهار  آن  مدیریت  برای  مجلس  برنامه  و   ۱۴۰۰ بودجه  کسری 
جلسه ای را با حضور آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم 
که گزارشی در کمیسیون ارائه کردند. برآورد ما این است که امسال بیش 

از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم. 
وی افزود: این دولت حتمًا باید برای در پرداخت ها الیحه بیاورد، تعدیل 
کند و همچنین راهکارهای جدیدی که می توان این کسری ها را جبران کرد 
و ساز و کار جدید پیشنهاد دهد. هرگونه مدیریت بودجه حتمًا باید از طریق 
دولت به مجلس بیاید؛ یا اینکه دولت خودش می تواند با مکانیسم تخصیص 
این کار را انجام دهد، اما درنهایت تنها بحث مدیریت در هزینه ها نیست، 
افزایش  برای  باید  نیز هست. همچنین دولت  افزایش درآمدها  بلکه بحث 

درآمدها، به صورت جدی پیشنهادات خودش را به مجلس ارائه دهد. 
نماینده مردم شیراز درباره نگرانی ها از کسری بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: 
باید به سمتی برویم که فعالیت های عمرانی را به بخش غیردولتی واگذار 
کرده و آن ها را به صورت مشارکتی تعریف کنیم. اگر این کار صورت 
بگیرد هم هزینه های جاری دولت را کم می کند و هم بخش عمرانی را به 

صورت مشارکتی واگذار کرده اند. 
وی درباره تناقض طرح واردات خودرو و ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
یادآور شد که واردات خودرو نیز مشروط به صادرات است، یعنی اگر ارز 

الزم تأمین شود، می توانند واردات آن را انجام دهند.

امروز  رودربایستی،  و  بی تعارف 
در  متعددی  مشکالت  با  کشورمان 
گریبان  به  دست  اجتماعی  حوزه 
است؛ مشکالت و معضالتی همچون 
جمعیت،  پیری  سمت  به  حرکت 
طالق  نرخ  افزایش  اعتیاد،  بیکاری، 
نشاط  عدم  ازدواج،  نرخ  کاهش  و 
که  دلیل  این  به  نه  و...  اجتماعی 
مشاهده  قابل  اطرافمان  به  نگاه  با 
هشدارهای  استناد  به  بلکه  است، 
به  از پیش و  باید بیش  کارشناسان، 
طور جد مورد توجه قرار گیرد. در 
بهداشت و  مقوله  بی تردید  میان  این 
سالمت روان جامعه یکی از مهمترین 
بهداشتی  و  اجتماعی  حوزه  مباحث 
است که مسامحه و سهل انگاری در 
آسیب های  می تواند  آن  خصوص 
پیکره  به  را  جبران ناپذیری  و  جدی 

جامعه و کشور وارد کند.
آمده،  خبرها  در  که  همانطور 
کشور  مردم  روان  سالمت  وضعیت 
در حال حاضر به مرز بحران رسیده 
نظام  سازمان  رئیس  که  طور  آن  و 
گفته،  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
یکی از عوامل مهم آن، شیوع کرونا 
در یک سال و نیم اخیر بوده است، 
اما باید توجه داشت که شیوع کرونا 
برای  تشدیدکننده  عاملی  واقع  در 
عوامل  بی شک  و  بوده  معضل  این 
رسیدن  در  نیز  دیگری  ریشه های  و 
به  کشور  روان  سالمت  وضعیت 

شرایط بحران تأثیرگذار بوده است.
کنار  در  اقتصادی  مشکالت  بروز   
آموزش،  ضعف  فرهنگی،  مسائل 
و  تحقیقات  ضعف  یا  فقدان 
حوزه های  در  علمی  برنامه ریزی 
بیرونی  عوامل  از  طیفی  و  اجتماعی 

که از خانواده تا کل جامعه جهانی را 
شامل می شود، می تواند در رسیدن به 

شرایط کنونی دخیل باشد.
یکی از مهمترین مسائل برای برون 
رفت از شرایط به وجود آمده، استفاده 
متخصصان  کارشناسان،  نظرات  از 
ارائه  و  ریشه یابی  جهت  نخبگان  و 
راهکار علمی و عملی برای حل این 
شاهدیم  بعضًا  که  چرا  است،  معضل 
در هنگام بروز بحران ها و مشکالت، 
مسیر  این  طی  جای  به  امر  متولیان 
راهکارهای  به  علمی،  و  درست 
تصمیمات  و  مدت  کوتاه  و  موقتی 
اگر  که  می آورند  روی  خلق الساعه 
نشود،  منجر  شرایط  شدن  بدتر  به 
کمکی هم به حل ریشه ای مشکالت 
که  کنیم  فراموش  نباید  نمی کند. 
حوزه،  هر  در  مشکالت  حل  برای 
و  حوزه  آن  متخصصان  نظر  به  نیاز 
راهکارهای  اساس  بر  برنامه ریزی 

آنها داریم.
قبلی  تحلیل های  در  که  بعد  مسئله 
خاصیت  کردیم،  اشاره  آن  به  نیز 
و  معضالت  دومینویی  و  زنجیره ای 
یعنی  است؛  اجتماعی  بحران های 
بحرانی  بروز  باعث  بحران، خود  هر 
اثر  جدید  بحران  و  می شود،  دیگر 
می کند؛  تشدید  را  بحران ها  دیگر 
موقع  به  زنجیره  این  اگر  بنابراین 
مدیریت  نشود،  قطع  سرعت  به  و 
اثرات  و  آمده  وجود  به  بحران های 
در  که  دومینویی  مانند  آن  جانبی 
حرکت  حال  در  مختلف  جهات 
است، لحظه به لحظه سخت تر خواهد 
شد، بنابراین سهل انگاری و تأخیر در 
مقابله با این معضالت، بسیار پرهزینه 

بوده و پذیرفتنی نیست.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

وزیر ارتباطات: 

بیش از یک سال و نیم است که جامعه تحت فشار پاندمی کووید ۱۹ است 
و به دالیل مختلفی مردم از نظر روانی شرایط خوبی ندارند و سالمت روان 
افراد جامعه خصوصًا افرادی که از نظر اقتصادی و جسمی با مشکل مواجه 

شده اند؛ چندان مناسب نیست.
و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس  ایسنا،  از  نقل  به  تابناک  گزارش  به 
در  اجتماعی کشور  روانی-  آسیب های  نرخ  اینکه  بیان  با  مشاوره کشور، 
هیئت  از  رسیده ایم،  بحران  مرز  به  که  هست  باال  آنقدر  شاخص ها  برخی 
دولت خواست تا در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بیمه های پایه برای خدمات 

روانشناسی و مشاوره را وضع کنند.
 محمد حاتمی در روز جهانی سالمت روان و آغاز هفته سالمت روان، اظهار 
کرد: نرخ آسیب های روانی ـ اجتماعی کشور در برخی شاخص ها آنقدر 
باالست که به مرز بحران رسیده ایم، لذا برای مسئله سالمت روان نه در طول 

یک هفته بلکه در طول تمام سال باید فرهنگ سازی کنیم.
وی با اشاره به پاندمی کووید ۱۹ و اثرات آن بر سطح سالمت روان مردم، 
افزود: بیش از یک سال و نیم است جامعه تحت فشار این پاندمی است و به 
دالیل مختلفی مردم از نظر روانی شرایط خوبی ندارند و سالمت روان افراد 
جامعه خصوصًا افرادی که از نظر اقتصادی و جسمی با مشکل مواجه شده اند؛ 
مختلف، سالمت  با شاخص های  مطابق  به طورکلی  و  نیست  مناسب  چندان 

روان جامعه را چندان خوب ارزیابی نمی کنیم.
افزایش نرخ درگیری با افسردگی، تنهایی، انزواطلبی و وسواس

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، شاخص های تعیین 
برخی  با  مردم  درگیری  نرخ  و  هستند  متنوع  روان  سالمت  سطح  کننده 
گذشته  به  نسبت  وسواس  و  انزواطلبی  تنهایی،  افسردگی،  مثل  شاخص ها 

افزایش پیدا کرده است.
به مشورت،  نیاز  مردم  پاندمی کووید ۱۹  در شرایط  اینکه  بیان  با  حاتمی 
با مشاوران مسائل خود را مطرح کنند،  بتوانند  تا  صحبت و گفتگو دارند 
تصریح کرد: مداخله در بحران از کارهای مهم روانشناسان و مشاوران است 
به  شدید  نیاز  خانواده ها  از  خیلی  دارد.  بسیار ضرورت  شرایط  این  در  که 
خدمات روانشناسی و مشاوره دارند و بخش اعظمی از مردم کشور از این 
خدمات محروم هستند چراکه نرخ خدمات روانشناسی و مشاوره باال است 

و اقشار کم درآمد و دارای مشکالت اقتصادی معمواًل نمی توانند این مبالغ 
را پرداخت کنند.

مفهوم  درباره  ادامه  در  کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
»سالمت روان« تعریفی ارائه داد و گفت: سالمت روان یعنی سالمت فکر، 
اندیشه، عاطفه و رفتار که مؤلفه های مهمی دارد و با سالمت جسم در تعامل 
است. متأسفانه ما برای سالمت روان کمتر برنامه داریم و این در حالی است 
که یک جامعه سالم نیاز به سالمت روان دارد تا بتواند با امراض جسمانی 

مقابله کند چراکه بسیاری از امراض جسمانی ریشه روانی دارند.
تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان برای سالمت روان مفید 

است
وی در بخش دیگر سخنان خود مسئله ساختارسازی در راستای سالمت روان 
جوامع را بسیار پراهمیت دانست و با بیان اینکه ریشه و اصل هر ساختاری 
معطوف  جامعه  آن  باالدستی  اسناد  در  ریزی  برنامه  و  سیاست گذاری  به 
و  خانواده  اجتماعی،  امور  وزارت  تشکیل  طرح  وصول  اعالم  از  می شود، 
اعالم  و گفت:  کرد  ابراز خرسندی  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  جوانان 
وصول طرح وزارت امور خانواده را به فال نیک می گیریم چراکه تشکیل 

این وزارتخانه یکی از ساختارهایی است که برای سالمت روان مهم است.
باالیی  اهمیت  از  جوانان  و  اجتماعی  امور  خانواده،  روان،  سالمت  مسئله 
برخوردار است، ولی درعین حال بی متولی است، حتی اگر متولی هم داشته 
باشد آنقدر ناهماهنگی و پراکندگی در این موضوعات وجود دارد که در 

واقع هیچ اثر مثبتی تاکنون نداشته است.

توانیر: 

احتمال قطعی برق در زمستان به دلیل 
استخراج غیرمجاز رمزارزها

قادری نماینده مجلس:

دولت برای مدیریت این کسری پیشنهاد درآمدزایی خود را به مجلس بیاورد

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

امیرعبداللهیان:
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