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شماره

صفحه

روزنامه

پروازهای  در  هواپیما  پر شدن  به  نسبت  مردم  هفته گذشته  طی روزها و 
داخلی و رعایت نشدن محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر ابراز نگرانی 
کردند و تعداد نسبتا زیادی از پروازها با ظرفیت کامل انجام شد که به گفته 
مسئوالن سازمان هواپیمایی این مسئله تخلف بوده و با آن برخورد می شود.
فضای  کاربران  از  برخی  گذشته  هفته  و  روزها  در  ایسنا،  گزارش  به 
مجازی که اتفاقا در میان آن ها برخی از سلبریتی ها نیز هستند، ادعا کردند 
در  مسافر  درصدی   ۶۰ پذیرش  محدودیت  مانند  بهداشتی  پروتکل های 

مسئله  این  و  نمی شود  رعایت  ایرالین ها  برخی  از سوی  داخلی  پروازهای 
را نگران کننده دانستند.

تابان  »هواپیمایی  بود:  نوشته  اینستاگرام  در  )موزیسین(  قهرمانلو  سروش 
هنگام خرید بلیط به علت پروتکل های بهداشتی کرونا پول دو بلیط را از 
مسافران گرفته ولی در عمل همه صندلی ها را فروخته و در جواب اعتراض 
گفته دستورالعمل جدیده. با روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر کشته این کار هم دزدیه 

و هم بازی با جان مردم«.

افزایش قیمت پنج برابری واکسن آنفلوآنزا

1۰۰ نفر قاری قرآن مجید در پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه 
کار و تالش استان فارس با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان فارس؛ پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه 
با  رشته   5 در  مجازی  بصورت  فارس  استان  سراسر  تولید  و  تالش  کار، 

حضور متسابقین خواهر و برادر برگزار شد.
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در 
آیین افتتاحیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تالش 
پانزدهمین دوره  بهترین عبادت را خواندن قرآن دانست و گفت:  استان 
این مسابقات در 5 رشته شامل تحقیق، حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ 

ده جزء و مفاهیم برگزار می شود.
قدر خادم الحسینی افزود: 1۰۰ نفر در این دوره مسابقات استان فارس شامل 
۳۴ خواهر و ۶۶ برادر در پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه 

کار و تالش استان فارس شرکت کردند.
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  در  هرساله  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی برای جامعه کار و تالش برگزار می شود، تصریح کرد: قرآن و 

عترت راهگشای سعادت بشریت است.
خادم الحسینی در ادامه به نوشته های گوته شاعر و فیلسوف آلمانی در مورد 
قرآن کریم اشاره کرد و گفت: گوته بعد از آشنایی با مفاهیم قرآن مجید 
به سوی این کتاب آسمانی جذب و متوجه شد که چه اعجازی در آیات 

قرآن نهفته است.
وی تأکید کرد: زمانیکه یک دانشمند بدون مذهب اینگونه در مورد قرآن 
کریم سخن می گوید ما مسلمانان باید در عقاید و نوع برخوردمان نسبت به 

این کتاب آسمانی بازنگری جدی کنیم.

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با 
بیان اینکه قرآن در جامعه ما مهجور واقع شده است، افزود: یکی از دالیل 
اصلی وجود انواع آسیب های اجتماعی در سطح جامعه فاصله گرفتن مردم 
از قرآن و عترت است.وی در پایان گفت: نتایج این دوره مسابقات قرآن 
اجتماعی  رفاه  کار  تعاون  اداره کل  سایت  در  آینده  روزهای  طی  کریم 
استان فارس اطالع رسانی خواهد شد.مسئول حراست اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی فارس در آیین افتتاحیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن 
بیشتر  هرچه  حمایت  منظور  به  گفت:  استان  تالش  و  کار  جامعه  کریم 
این  فارس  تولید  و  کار  جامعه  قرآن کریم  قاریان شاخص  و  حافظان  از 
و  اوقاف  کل  اداره  همکاری  و  کل  اداره  این  میزبانی  با  مسابقات  دوره 
امور خیریه استان بصورت مجازی برگزار می شود.ناصر حسینی افزود: این 
دوره مسابقات با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم از سراسر استان و 
۳۶ شهرستان فارس برگزار می شود و ناظران و داوران قرآنی برای اجرای 

دقیق آیین نامه ها حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تالش 
استان فارس با حضور 1۰۰ شرکت کننده خواهر و برادر از سراسر استان 
در 5 رشته برگزار می شود و در هر رشته 1 نفر خواهر و 1 نفر برادر برای 
اظهار  پایان  در  معرفی خواهند شد.حسینی  و  برگزیده  مسابقات کشوری 
با  مسابقات کشوری  در  سال  پایان  تا  استانی  مرحله  برگزیدگان  داشت: 
که  خواهند کرد  رقابت  سراسر کشور  کارگری  جامعه  شرکت کنندگان 

زمان دقیق آن در آینده نزدیک اطالع رسانی خواهد شد.
بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه قاریان و حافظان قرآن کریم جامعه کار 
و تالش فارس در 5 رشته و در بخش خواهران و برادران با یکدیگر به 

رقابت پرداختند.

 توجه به تاالب ها در ایران نمایشی است

یک کارشناس حوزه آب با بیان اینکه 
مسئله  یک  آب  مدیریت  موضوع 
ژئوپلیتیک و سیاسی هم است، گفت: 
به جای تقسیم آب باید یک دیسیپلین 
در  بخصوص  مرزی  آب های  برای 

قالب منفعت مشترک تعریف کنیم.
با  گفت وگو  در  رئیسی  ابراهیم 
درباره  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار 
کشور  در  سطحی  آب های  وضعیت 
اظهار داشت: ما کاًل در مهار آب های 
فقط  و  نکرده ایم  عمل  موفق  سطحی 
۲۰ درصد از این آب ها را در اختیار 
دریا  به  آب ها  این  اکنون  داریم، 
از دسترس خارج شده  یا  و  می ریزند 

و از کشور خارج می شوند. 
را  سطحی  آب های  درصد   20 فقط 

مهار می کنیم
با اشاره به اهمیت مهار آب های  وی 
ناهمگون  توزیع  به  توجه  با  سطحی 
بارندگی در کشور گفت: ما اکنون ۶۰ 
درصد از آب زیرزمینی و ۴۰ درصد 
می کنیم  استفاده  سطحی  آب های  از 
 ۲۰ توانسته ایم  فقط  احداث سد  با  که 

درصد را مهار کنیم. 
نیست  اقتصادی  صرفًا  آب  مدیریت 

بلکه ژئوپلیتیک و سیاسی هم است
تصریح  آب  حوزه  کارشناس  این 
ما  کشور  در  بارندگی  متوسط  کرد: 
۲5۰ میلی متر است، بنابراین اگر آب 
امکان  نشود  مهار  بارندگی  از  ناشی 
مدیریت آب را نداریم، استفاده از سد 
و سازه های وابسته یکی از روش های 
معنا  بدان  این  اما  است  آب  مهار 
از  و  باشیم  نداشته  مطالعه  که  نیست 
در  نکنیم،  استفاده  دیگر  روش های 
منابع آب بحث صفر  مدیریت  حوزه 
نداریم، موضوع مدیریت آب  و یک 
صرفًا اقتصادی نیست بلکه یک مسئله 
چه  مثاًل  است،  سیاسی  و  ژئوپلیتیک 
آبی که ترکیه از ورود آن به کشور 
از  که  آبی  وچه  کرده  جلوگیری  ما 
تمامًا  می رود،  عراق  سمت  به  ایران 

سیاسی شده است. 
اوضاع مدیریت منابع آب حاد است

وی با بیان اینکه اوضاع آب در کشور 

وخیم است اما به میزان مدیریت منابع 
آب حاد نیست، تأکید کرد: در زمینه 
یک  با  باید  آب  به  مربوط  مباحث 
باید  شود،  صحبت  پارادایم شیفت 
اساسی  نگرش  تغییر  آن  به  نسبت 
از  چقدر  که  بدانیم  باید  باشیم،  داشته 
بتوانیم  تا  می کنیم  ایجاد  ارزش  آب 
باشیم،  داشته  مناسب  قیمت گذاری 
دنبال  مرزی  مورد آب های  در  سپس 
تعریف منافع مشترک باشیم، ما اکنون 
در شمال غرب با آذربایجان، در شرق 
به  و  عراق  با  غرب  در  افغانستان،  با 
مسئله  ترکیه  با  فرامنطقه ای  صورت 
داریم، بنابراین به جای تقسیم آب باید 
مرزی  آب های  برای  دیسیپلین  یک 
مشترک  منفعت  قالب  در  بخصوص 
صورت  این  غیر  در  کنیم،  تعریف 
بود  خواهیم  شاهد  را  بعدی  مشکالت 
بدتر  امروز  از  اوضاع  است  ممکن  و 

هم شود. 
قدر تاالب ها را نمی دانیم

تاالب ها  موضوع  به  ادامه  در  رئیسی 
بخش  تاالب ها  گفت:  و  کرد  اشاره 
باید  ما هستند،  از محیط زیست  مهمی 
بدانیم چقدر به محیط زیست مان توجه 
و  خاک  هوا،  به  میزان  چه  می کنیم، 
و  ارزش  باید  می رسانیم،  آسیب  آب 
ارائه  ما  به  محیط زیست  که  خدماتی 
می دهد، محاسبه کنیم، در حالی که ما 
تاالب  نمی دانیم یک  در کشور هنوز 
چه خدمات اکوسیستمی را به ما ارائه 
می دهد، باید ارزش خدمات فرهنگی، 
سیاسی  حتی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
تاالب را محاسبه کنیم. وی مشکالت 
مسئولیت پذیری  عدم  به  را  تاالب ها 
دانست  مرتبط  محیط زیست  سازمان 
در  را  محیط زیست  باید  افزود:  و 
یک  عنوان  به  بودجه بندی  چارچوب 
روی  و  کنیم  محاسبه  عمومی  کاالی 
هوا،  چراکه  شود،   قیمت گذاری  آن 
دردسر  به  را  ما  ناسالم  آب  و  خاک 
دریاچه  اگر  کمااینکه  می اندازد، 
ارومیه خشک شود توفان نمک و اگر 
هورالعظیم خشک شود گرد و غبار را 

شاهدیم. 

باالدستی  سند  محورِ  تحول،  و  علمی  پیشرفت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
ایجاد تحول در جامعه است  نقطه مرکزی  دانشگاه  گام دوم است، گفت: 
و دانشگاه ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه 

باشد.
ابراهیم رئیسی در آیین  المسلمین سید  ایسنا، حجت االسالم و  به گزارش 
بازگشایی رسمی سال تحصیلی 1۴۰۰-1۴۰1 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و 
فناوری کشور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاه ها سالی متمایز و سرشار 
از موفقیت های چشم گیر علمی داشته باشند، گفت: محورِ سند باالدستی گام 
دوم، پیشرفت علمی است و ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار 

باال، می تواند جایگاه مهمی در عرصه علمی جهان داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول حتمًا 
مسئله محوری،  با  باید  دانشگاهیان  و  دانشگاه ها  گفت:  باشد،  علم پایه  باید 
نیازهای کشور را شناسایی و برای برون رفت از مشکالت راهکار ارائه کنند.
رئیسی با تأکید بر اینکه دانشگاه ها باید برای حل مسائل کشور به کمک  
روشنفکران  افزود:  باشند،  دولت  فکر  اتاق  آن،  از  باالتر  و  بیایند  دولت 
کسانی هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل جامعه می پردازند، به 
موقع درباره آسیب ها هشدار می دهند و برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه توان علمی دانشگاهیان کشور این امیدواری 
علمی  مرجعیت  در  را  ایران  تمدنی  جایگاه  بتوانیم  که  می کند  ایجاد  را 
بازآفرینی کنیم، گفت: هرجا در مسیر صحیح حرکت کردیم توانستیم به 
جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم و نمونه آن، نقش درخشان دانشگاه و 

دانشگاهیان در مقابله با بیماری کروناست که من از آنها قدردانی می کنم.
رئیسی گفت: همه بخش های جامعه باید به نظریات و سخنان دانشگاهیان 
در  نظریه پردازی  و  آزاداندیشی  کرسی های  و  کنند  توجه  صاحبنظران  و 

دانشگاه ها بیش از پیش رونق بگیرد. نباید به هیچ نظریه نو و حرف تازه ای 
بی توجه بود، هر چند تاکنون از سوی هیچ استاد و صاحبنظری بیان نشده 

باشد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برنامه های دولت سیزدهم 
برای ساختن ایران قوی نیازمند حرکت قوی در تولید علم است، تصریح 
کرد: قدرت فقط در ساخت موشک نیست، اگر چه پیشرفت در این عرصه 
نیز  فناوری  و  علمی  دیگر  عرصه های  در  باید  اما  است،  افتخار  مایه  نیز 
دریا،  اقتصاد  قدرتمند شود.  مختلف  در جنبه های  تا کشور  پیشرفت کنیم 
اقتصاد گردشگری، اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال از عرصه هایی 
است که جای کار زیادی دارد و امروز برخی کشورهای همسایه به اندازه 
درآمد نفتی ایران از عرصه دیجیتال و فضای مجازی درآمد کسب می کنند.
رئیسی حرکت قوی برای تولید علم را نیاز امروز دولت به ویژه در ایجاد 
تحول علم پایه در کشور دانست و گفت: در این زمینه نقش دانشگاه، نقشی 
محوری است که فقط با تالش های وزیر علوم و در عرصه ستادی ممکن 
که  تهران  در  دانشگاهی  مراکز  به ویژه  کشور  دانشگاه های  همه  نیست. 
مرکزیتی در این زمینه دارند، باید در زمینه مسأله شناسی و ارائه راهکار، با 

دولت همکاری کنند.

بر اساس اظهارات یک جمعیت شناس و مطابق با آخرین سرشماری کشور، 
دخترانی  را  کشور  سال   ۳۴ تا   15 جوان  زنان  جمعیت  از  درصد   ۳۶ حدود 
تشکیل می دهند که هنوز ازدواج نکرده اند و حدود ۲.۳ درصد از دختران ۴5 

ساله و بیشتر در بازه سنی تجرد قطعی قرار دارند. 
دکتر محمود مشفق در گفت وگو با ایسنا، همزمان با روز جهانی دختر اظهار 
کرد: بر اساس آخرین سرشماری کشور، تعداد زنان 15 تا ۳۴ ساله حدود 1۴ 
میلیون نفر بوده است که این آمار شامل زنان مجرد و متأهل می شود. اگر بازه 
سنی 15 تا ۳5 سال را به عنوان بازه سنی »دوره دختری« در نظر بگیریم، پنج 
میلیون نفر از این زنان جوان، دختر و ازدواج نکرده بودند. در واقع بر اساس 
آخرین سرشماری کشور، حدود ۳۶ درصد از جمعیت زنان جوان 15 تا ۳۴ 

سال کشور را دخترانی تشکیل می دهند که هنوز ازدواج نکرده اند. 
»ایالم« دارای بیشترین و »یزد« دارای کمترین درصد دختران مجرد ۱۵ 

تا ۳۵ ساله
این هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، بر اساس نتایج آخرین سرشماری 
کشور درباره استان هایی که دارای بیشترین دختران مجرد هستند، ادامه داد: 
استان ایالم با ۴۶.5 درصد، کهگیلویه و بویر احمد با ۴۴.۲ درصد، کرمانشاه 
با ۴۲.۶ درصد، سمنان با ۴1.۴ درصد، لرستان با ۴۰.۷ درصد، تهران با ۳۹.۹ 
درصد و گیالن با ۳۹.۷ درصد دارای بیشترین درصد دختران مجرد 15 تا ۳5 

ساله هستند. 
مشفق درباره استان هایی که دارای کمترین درصد دختران مجرد هستند نیز 
و  قم  درصد،   ۳1 حدود  با  شرقی  آذربایجان  و  شمالی  خراسان  داد:  توضیح 
قزوین با حدود ۳۰ درصد، خراسان رضوی با حدود ۲۸ درصد و یزد با حدود 

۲۷ درصد دارای کمترین درصد دختران مجرد 15 تا ۳5 ساله هستند. 
»بوشهر« دارای بیشترین و »یزد« دارای کمترین درصد تجرد قطعی زنان 

۴۵ ساله و بیشتر
به  را معطوف  زنان  برای  اگر تجرد قطعی  اینکه  بیان  با  این جمعیت شناس 
دخترانی بدانیم که بیش از ۴5 سال سن دارند و هنوز ازدواج نکرده و یا شانس 
درصد  کرد:  تصریح  دارند،  سنی  گروه های  سایر  به  نسبت  کمتری  ازدواج 
تجرد قطعی بین زنان ازدواج نکرده ۴5 ساله و بیشتر حدود ۲.۳ درصد است 
یا به عبارت دیگر ۹۷.۷ درصد زنان تا سن ۴5 سالگی ازدواج کرده اند و تنها 
۲.۳ درصد از این جمعیت تا سن ۴5 سالگی هنوز ازدواج نکرده اند واحتماال 

در سن تجرد قطعی قرار دارند. 

به گفته این هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، استان بوشهر با 5.۴ درصد، 
خوزستان با ۳.۸ درصد، فارس با ۳.۶ درصد، کرمانشاه با ۳.۴ درصد، تهران 
با ۳.۳ درصد و گیالن با ۲.۸ درصد دارای باالترین درصد تجرد قطعی زنان 

۴5 ساله و بیشتر هستند. 
وی همچنین این را هم گفت که استان زنجان با 1.۶ درصد، قم و خراسان 
رضوی با 1.5 درصد، خراسان جنوبی با 1.۴ درصد، خراسان شمالی با 1 درصد 
و یزد با ۰.۸ درصد، دارای کمترین درصد تجرد قطعی زنان ۴5 ساله و بیشتر 

هستند. 
مشفق با بیان اینکه مطابق با آخرین سرشماری کشور، تعداد پسران 15 تا ۳۴ 
ساله حدود هشت میلیون نفر و تعداد دختران 15 تا ۳۴ ساله حدود پنج میلیون 
نفر است، خاطر نشان کرد: نسبت جنسی در گروه سنی 15 تا ۳۴ سال حدود 
1۶۰ است و این به آن معنا است که در این بازه سنی در مقابل هر 1۰۰ دختر 

ازدواج نکرده، 1۶۰ پسر ازدواج نکرده وجود دارد. 
تعداد پسران مجرد در سن ازدواج بیش از دختران مجرد در سن ازدواج است
طور  )به  سنی  فاصله  سال  پنج  شدن  قائل  به  اشاره  با  شناس  جمعیت  این 
جمعیت  اگر  کرد:  تصریح  ازدواج،  برای  پسران  و  دختران  میان  میانگین( 
پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله و جمعیت دختران 15 تا ۳۴ ساله ازدواج نکرده را در 
نظر بگیریم، جمعیت پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله مجرد حدود پنج میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر و جمعیت دختران 15 تا ۳۴ ساله مجرد حدود پنج میلیون نفر است. 
در واقع نسبت جنسی در اینجا حدود 11۲ است که یعنی در مقابل هر 1۰۰ 
دختر در سن ازدواج 11۲ پسر در سن ازدواج داریم و می توان گفت نسبت 
پسران ازدواج نکرده در این سنین بیش از دختران است. این امر نشان دهنده 
عدم توازن جنسیتی در سن ازدواج است، چراکه تعداد پسران مجرد بیش از 
تعداد دختران مجرد است که این امر از نظر اجتماعی می تواند مشکالتی در 

بازار ازدواج  ایجاد کند. 

سطح  در  که  است  این  امر  واقعیت 
سیاسی-  ابعاد  تمام  در  بین المللی 
علمی-ورزشی  فرهنگی-  اقتصادی- 
لحظه  رقابت  کشورها  بین  نظامی  و 
کشوری  هر  و  دارد  وجود  لحظه  به 
به روزتر  تالش گسترده تر، قوی تر، 
بقیه  از  باشد  داشته  نتیجه بخش تر  و 
جلو می افتد. مهمترین ابزاری که در 
تمام این ابعاد رقابت، حرف اول را 
می زند رسانه ها و اطالع رسانی به روز 
امروز در  است.  باال  نفوذ  با ضریب 
قدرتمند،  رسانه های  داشتن  اختیار 
صحنه های  در  بقا  و  حضور  شرط 
بین المللی و همچنین درون کشوری 
است. حال این رویارویی رسانه ای و 
بنامیم  »رقابت«  چه  را  اطالع رسانی 
مفهوم  دارای  دو  هر  »جنگ«،  چه 
جنگ  نوعی  رقابتی،  هر  واحدند. 
نوعی  جنگی،  هر  درون  و  است 

رقابت نهفته است.
اما کشور ما چگونه می تواند در این 

مصاف، قوی ظاهر شود؟ 
کشورهای  که  است  این  واقعیت 
با  حداقل  پیشرفته،  و  یافته  توسعه 
فضای  توانسته اند  عامل  دو  بر  تکیه 
قدرت  قبضه  در  را  جهان  رسانه ای 
داشتن  با  یکی  درآورند:  خود 
امکانات  قوی ترین  و  مدرن ترین 
و  بیان  آزادی  گسترش  با  دوم  و 
و  داخلی  عرصه های  همه  در  قلم 
خارجی. پس هر کشوری بخواهد با 
اطالع رسانی  و  رسانه ای  رقابت  آنها 
این  تحقق  در  تمام  سنگ  باید  کند 

که  موقعی  مثاًل  بگذارد.  عامل  دو 
روزنامه ای مثل آساهی شیمبون ژاپن 
1۲ هزار قلم بدست دکترا در استخدام 
با چه سبک و  دارد معلوم است که 
این درحالی  محتوایی منتشر می شود 
در  ما  روزنامه  قوی ترین  که  است 
سطح کشور و بین المللی توانایی مالی 
انگشت شماری  تعداد  حتی  جذب 
با حقوق  نیروهای حرفه ای  دکترا و 
شرایطی  در  ندارد.  را  قبول  قابل 
خاطر  به  ما  روزنامه های  همه  که 
مشکالت روزافزون اقتصادی مجبور 
هستند  خود  نیروهای  اخراج  به 
چاپ،  خدمات  و  کاغذ  گرانی  و 
چگونه  کرده،  متزلزل  را  تیراژها 
کشورهای  روزنامه های  با  می توانند 
رسانه های  بپردازند.  رقابت  به  دیگر 
تفنگ  که  هستند  سربازانی  مانند  ما 
و امکانات اولیه جنگ را ندارند ولی 
می خواهند با مجهزترین ارتش د نیا 
مقابله کنند! در این رویارویی، نتیجه 
فضای  ایجاد  همچنین  است.  معلوم 
کاماًل آزاد برای رسانه ها مثل فراهم 
کردن آب برای ماهی است. رسانه ها 
نمی توانند  محدودیت ها  انواع  با 
فضای  اینکه  باشند.  نقش آفرین 
رشد  همه  این  ما  کشور  در  مجازی 
آزادی  خاطر  به  شد  فراگیر  و  کرد 
احساس  کس  هر  که  است  عملی 
فضای  اندازه  به  اگر  دارد.  می کند 
نیز  ما  رسمی  رسانه های  مجازی، 
آزادی عمل داشتند، شرایط جامعه ما 

بسیار متفاوت از امروز بود.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

تخلفدوبارهایرالینهایاتغییرپروتکلها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

پنجمیلیوننفر،آمارایندخترانمیباشد
حدود۲.۳درصدازدختران۴۵سالهوبیشتر،دربازهسنیتجردقطعیقراردارند

بوشهردارایبیشتریندرصدتجردقطعیزنان۴۵سالهوبیشتر

بیماران مبتال به دیابت برای 
دریافت قلم انسولین در سامانه 

»بیماری های نادر« نام نویسی کنند

رئیسجمهوردرآیینبازگشاییسالتحصیلیجدیددانشگاهها:

هیچ بن بستی پیش روی ما نیست


