
اجتماعی 3

اظهارات غیرواقعی درباره تجهیزات دندانپزشکی

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از تخصیص ارز 
به مواد ضروری دندان پزشکی خبر داد و گفت: نحوه تقسیم ارز در حوزه 
سالمت به صورت سهم خواهی نبوده، بلکه هدف و راهبردمان این بوده که 

به مصرف کننده نهایی خدمات، ارز تخصیص یابد.
به گزارش ایسنا، رضا مسائلی در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی بر کافی نبودن 
تخصیص ارز دولتی برای تامین تجهیزات دندان پزشکی و افزایش قاچاق چمدانی 
این تجهیزات، گفت: در حوزه دندان پزشکی با اظهاراتی مواجهیم که با واقعیت فاصله 
دارند. باید توجه کرد که نحوه تقسیم ارز در حوزه سالمت به صورت سهم خواهی 
نبوده است و اینطور نبوده که بخواهیم تقسیم بندی کنیم که به هر حوزه چقدر ارز 
بدهیم، بلکه هدف و راهبردمان این بوده که به مصرف کننده نهایی خدمات، ارز 
تخصیص یابد تا گیرندگان خدمات دچار مشکل نشوند. بر همین اساس به ملزومات 

ضروری از جمله مواد دندان پزشکی ضروری هم ارز اختصاص داده ایم. 

5/1 میلیون دانش آموز در کشور مشکل روانشناختی 
دارند

معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره کشور گفت: بیش از یک میلیون دانش آموز در کشور مشکل 

روانشاختی دارند.
نوین  یافته های  ایسنا، محمد حاتمی در نخستین همایش ملی  به گزارش 
روانشناسی کاربردی با بیان اینکه 3500 مرکز خدمات روانشناسی کنکور در کشور 
فعالیت دارند، گفت: نگرش مردم نسبت به روانشناسی تغییر کرده است و آن را 
به عنوان یک ارزش پذیرفته اند. باید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم تا روانشناسی 
در جامعه نهادینه شود و همه بتوانند از این رشته استفاده کنند. وی با بیان اینکه 
۱5سال از تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می گذرد و مشکل روان جامعه 
ما می تواند توسط روانشناسان و مشاوران کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در کشور 
حدود یک میلیون و 500 هزار دانش آموز مشکالت روان شناختی دارند که نیاز 

به مدیریت دارد.

پیش بینی شمار قربانیان سرطان در سال ۲۰1۸

سرطان امروزه به یکی از اصلی ترین دالیل مرگ و میر انسان ها تبدیل شده 
است.

به گزارش ایسنا، نتایج آخرین تحقیقات آژانس بین المللی مطالعات سرطان نشان 
می دهد در سال ۲0۱۸ میالدی حدود ۹ میلیون و ۶00 هزار نفر به دلیل ابتال به این 
بیماری جان خود را از دست خواهند داد. این سازمان همچنین تخمین زده است که 
تعداد موارد جدید ابتال به سرطان به ۱۸.۱ میلیون مورد برسد. این مرکز تحقیقاتی 
و پژوهشی همچنین می گوید در سال ۲0۱۲ و به صورت تخمینی هشت میلیون و 
۲00 هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند. این در حالی 

است که موارد جدید ابتال به این بیماری ۱۲ میلیون و ۱00 هزار مورد بوده است.
طبق اعالم این مرکز پژوهشی، رشد جمعیت، پیری و همچنین توسعه اجتماعی و 

اقتصادی از عواملی هستند که میزان ابتال به سرطان را افزایش داده اند.
کابوس سرطان در جای جای جهان

هیچ منطقه ای در این کره خاکی از رشد قارچ گونه سرطان در امان نیست و 
این کابوس هر روز نقاط بیشتری را در چهار گوشه جهان در بر می گیرد. اما آسیا 
اصلی ترین محل ابتال به سرطان به شمار می رود. حدود 5۷ درصد از سرطان های کل 
جهان که به مرگ می انجامند در قاره کهن مشاهده می شوند. همچنین چیزی حدود 

نیمی از کل موارد ابتال به سرطان هم در قاره آسیا روی می دهد.
قاره اروپا با اینکه تنها ۹ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است، اما 
سهمی ۲0 درصدی در آمار مرگ و میر بر اثر ابتال به سرطان دارد. همچنین ۲3 

درصد از موارد جدید ابتال به این بیماری در قاره سبز ظهور می کند.
بعد از آسیا و اروپا، آمریکا در جایگاه سوم قرار دارد. قاره ای که ۱۴ درصد از 

سرطان های منتهی به مرگ در آن دیده می شود.
انواع سرطان در سال ۲۰۱۸

تخمین ها حاکی از آن است که سرطان ریه در سال ۲0۱۸ مرگبارترین نوع این 
بیماری باشد. تخمین زده می شود که سرطان ریه طی سال جاری جان یک میلیون 
و ۸00 هزار نفر از بیماران مبتال به سرطان را خواهد گرفت. بعد از ریه، روده، معده، 
کبد و البته پستان چهار ضلع دیگر از پنج ضلعی سرطان های رایِج کشنده را تشکیل 
می دهند. این پنج عضو از بدن، بیش از سایر بخش های بدن به دلیل ابتال به سرطان 
جان افراد را در سال ۲0۱۸ در سطح جهان خواهند گرفت. به گزارش یورونیوز، 
کریستوفر ویلد، مدیر کل این موسسه در خصوص جزئیات این گزارش می گوید: 
برای مقابله با افزایش هشدار دهنده ابتال به سرطان، پیشگیری نقش کلیدی ایفا 
می کند و فراهم کردن زمینه ها برای آموزش در راستای پیشگیری از این بیماری 

ضروری به نظر می رسد.

اخبار

شنبه / ۲4 شهریور ۱397 / شماره ۲3۱

تاسیس 1۰باشگاه رفاهی ویژه فرهنگیان بازنشسته تا پایان سال
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی ۱۰ باشگاه رفاهی حمایتی ویژه پیشکسوتان و بازنشستگان فرهنگی تا پایان سال 97 خبر داد. گودرز کریمی فر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده از تجارب بازنشستگان و حفظ منزلت 
اجتماعی بازنشستگان ضروری است، اظهار کرد: برنامه ریزی های الزم انجام شده تا باشگاه های حمایتی رفاهی را برای بازنشستگان که مهمترین سرمایه های نظام تعلیم و تربیت هستند راه اندازی کنیم. وی افزود: بر این اساس در سه الیه باشگاه های رفاهی 
ایجاد خواهند شد. الیه اول در قالب برنامه کوتاه مدت و ایجاد مراکز در پنج استان، الیه دوم در قالب برنامه میان مدت و ایجاد مراکز در ۱۰ استان تا پایان سال 97 و الیه سوم در قالب برنامه بلندمدت و ایجاد مراکز در 3۲ استان، برنامه ریزی و دنبال می شود.

افزایش قیمت دخانیات باید از طریق مالیات انجام گیرد تا پولش صرف اقدامات فرهنگی ترک سیگار شود

افزایش مصرف قلیان دردوران گرانی سیگار
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به افزایش قیمت سیگار در روزهای 
اخیر و تاثیر آن در کاهش مصرف، گفت: طبق آمار سازمان 
سازمان جهانی بهداشت افزایش قیمت محصوالت دخانی، 
پنج درصد کاهش مصرف را در پی دارد، اما مساله مهم آن 
است که این افزایش قیمت از طریق مالیات حاصل شود تا 
درآمد آن صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک سیگار 

شود.
بهزاد ولی زاده درباره افزایش های غیر متعارف قیمت مصرف 
سیگار طی روزهای اخیر و این مبحث که آیا این افزایش قیمت، 
تاثیری در کاهش مصرف دارد یا خیر، گفت: افزایش قیمت سیگار 
بر کاهش مصرف سیگار تاثیرگذار است، اما مساله مهم در این 
افزایش قیمت ها این است که این افزایش قیمت از طریق مالیات 
حاصل شود تا دولت نیز از درآمد حاصله این مالیات بهره ببرد و 
این درآمد را صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک سیگار کند. 
طبق نظر سازمان جهانی بهداشت بیشترین عامل موثر در کاهش 
مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصوالت دخانی از طریق مالیات 
است. طبق آمار این سازمان افزایش قیمت محصوالت دخانی، پنج 

درصد کاهش مصرف را در پی دارد.
افزایش  با  اینکه در کشور  بیان  با  ایسنا، ولی زاده  به گزارش 
نرخ دالر، قیمت تمامی کاالهای اساسی افزایش یافت، اما سیگار 
افزایش قیمت کمتری داشت، گفت: این افزایش قیمت ها چه 
درباره کاالی اساسی و چه سیگار، از طریق مالیات رخ نداده است.  
وی ادامه داد: این موضوع بیانگر این است که صنایع دخانی 
بسیار نگران افزایش قیمت محصوالت دخانی هستند و تنها دلیل 
این  است.  دخانی  محصوالت  مصرف  بازر  کاهش  نگرانی،  این 
وابستگی و افزایش مصرف در بین جوانان، زنان، کسانی  که در 
سطح پایین تری در جامعه قرار دارند، رخ می دهد. این گروه بازار 
بسیار بکری در مصرف دخانیات هستند و صنایع بدنبال همین 

موضوع  از افزایش قیمت سیگار احساس نگرانی می کند.
ولی زاده درباره سیاست گذاری های صنایع دخانی گفت: صنایع 
دخانی به بهانه ایجاد اشتغال و بهانه های دیگر در کشور سرمایه 
گذاری کردند و در حال حاضر در سیاست های کاهش مصرف 
دخالت می کنند که این کار غیرقانونی و مغایر با تعهدات ما در 
سازمان جهانی بهداشت )کنوانسیون کنترل دخانیات(، است. این 
صنایع حق هیچگونه دخالت در تعیین قیمت، میزان مالیات و 
اینگونه مسائل را ندارند. اما نمایندگان این صنایع با رایزنی و دادن 
اطالعات غلط خود به نمایندگان محترم مجلس، روند افزایش 

قیمت که باید از طریق افزایش مالیات رخ دهد را تغییر می دهند. 
بنابراین این درآمد سرشار مالیاتی که می توانست نصیب دولت 
شود، بالغ بر ۱3هزار میلیارد تومان در سال، در جیب دالالن 

می رود.
وی افزود: سال هاست بابت افزایش قیمت محصوالت دخانی 
از طریق افزایش مالیات با مجموعه دولت مذاکره داشتیم، اما 
صنایع و متولیان محصوالت دخانی با ادله های خود مبنی بر اینکه 
افزایش قیمت موجب  افزایش میزان قاچاق می شود، مانع این کار 
می شوند. سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که نرخ موثر 
افزایش مالیات ۷5 درصد قیمت خرده فروشی است؛ در حالیکه در 
ایران ۲0 درصد قیمت خرده فروشی مالیات دریافت می شود. این 
تفاوت بین نرخ بین المللی و نرخ کشور ما موجب افزایش مصرف و 

عدم تعهدات ما نسبت به کاهش مصرف می شود.
ولی زاده گفت: دوستان در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که 
با افزایش مصرف سیگار و کاهش قیمت آن از دغدغه و بار فکری 
مردم در این اوضاع بکاهند و مردم با وابستگی به سیگار از کاهش 
قیمت  آن خوشحال شوند. این موضوع باید مورد توجه مسئوالن و 

متولیان باشد تا صنایع محصوالت دخانی بخاطر منفعت خودشان، 
آینده ناگواری را برای کشور رقم نزنند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت در بحث سیاست های 
مالیاتی، رفتار متفاوتی است که با صنایع داخلی دخانیات داریم، 
گفت: صنعت دخانیات داخلی شده است و وارداتی نداریم. در 
حال حاضر محصوالت دخانی در یک بخش برندهای بین المللی 
و در بخش دیگر توسط شرکت های داخلی )برندهای داخلی( 
داخلی  دخانیات  شرکت  کرد:  اظهار  ولی زاده  می شوند.  تولید 
قبال در اختیار دولت بود، بعد از خصوصی شدن به علت داشتن 
زیرساخت های ضعیف و فناوری هایی که نتوانست خودش تولید 
کند، کماکان به عنوان یک شرکت دولتی به آن توجه می شود. 
این شرکت در رقابت با شرکت های بین المللی تالش می کند تا 
سیاست های کنترل دخانیات خصوصا در بحث مالیات را برای 

خودش به حداقل برساند.
وی ادامه داد: به لحاظ کلیت امر، این شرکت در تالش است 
بازار و منافع خود را حفظ کند، اما بحث این است هنگامی که 
افزایش قیمتی از طریق مالیات رخ می دهد، باید در تمام کاالهای 

مصرفی داخل کشور به یک گونه اعمال شود. بطور مثال افزایش 
قیمت سیگار در بخش بین الملل با بخش داخلی باید به یک اندازه 
باشد؛ چرا که اگر اینگونه نباشد و فقط افزایش قیمت در بخش 
بین المللی رخ دهد، مصرف کنندگان این برند، بعد از مدتی به 
مصرف برند داخلی روی می آورند. زمانیکه این اتفاق می افتد در 
واقع هیچ تفاوتی در هدف سیاست های افزایش قیمت مالیاتی که 

کاهش مصرف دخانیات است، رخ نمی دهد.  
ولی زاده در پایان متذکر شد: به جز تعهد بین المللی، ما به مردم 
خود نیز متعهدیم که مصرف دخانیات را تا سال ۱۴0۴، 30درصد 
مصرف  افزایش  حتی  و  نیفتاده  اتفاق  این  اما  دهیم.  کاهش 
محصوالت دخانی از جمله قلیان را در برخی از گروه های سنی 
داشتیم. در ابالغیه سیاست های مقام معظم رهبری نیز بر این 
موضوع که پیشگیری بهتر از درمان است، تاکید شده است. این 
موضوع نیز به معنای آن است که سیاستی وضع شود که مصرف 
دخانیات را کاهش دهیم تا دچار درمان بیماری های ناشی از آن 
نشویم. این درحالیست که سه برابر هزینه مصرف دخانیات، هزینه 

صرف درمان بیماری های ناشی از آن می شود.

و  شهرداری ها  سازمان  نقل  و  حمل  دفتر  مدیرکل 
تامین  سازمان  وعده  اعالم  با  کشور  دهیاری های 
وزارت  دسترسی  امکان  کردن  فراهم  برای  اجتماعی 
کشور به سامانه بیمه ای این سازمان گفت: این امر در 
اما  است  رانندگان  بیمه ای  اطالعات  پاالیش  راستای 
فراهم  این دسترسی  علی رغم وعده داده شده، هنوز 

نشده است.
بیمه  وضعیت  آخرین  مرضیه  حصاری  ایسنا،  گزارش  به 
رانندگان تاکسی و اتوبوس را تشریح کرد و گفت: به تامین 
اجتماعی پیشنهاد کردیم وظیفه حذف و اضافه رانندگانی که 
بر عهده  بیمه شوند،  بیمه شده اند و کسانی که می خواهند 
سازمان شهرداری ها باشد که پیش بینی می شود با این اقدام 
حدود ۲0درصد از رانندگان پاالیش شوند. وی با بیان اینکه در 
همین راستا سامانه ای تهیه شد که در آن مشخصات رانندگان 

به تفکیک شهر، راننده اصلی و یا راننده کمکی در آن مشخص 
شدند، گفت: قرار است سامانه مذکور با سازمان تامین اجتماعی 
به تبادل اطالعات بپردازد بنابراین از تامین اجتماعی درخواست 
کردیم این دسترسی را به سازمان شهرداری ها بدهد. مدیرکل 
دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
افزود: اگر این دسترسی برای اتحادیه تاکسیرانی فراهم شود، 
اطالعات سامانه مذکور در سامانه بیمه تامین اجتماعی ثبت 
این  در  قول هایی  اجتماعی  تامین  سازمان  البته   ، شود  می 
زمینه داده اما هنوز این امکان فراهم نشده و دسترسی نداریم. 
حصاری با  اشاره به اینکه با این اقدام رانندگانی که در این شغل 
)رانندگی( فعالیتی ندارند اما در لیست بیمه ای اسامی آنها رد 
می شود، از این چرخه حذف خواهند شد گفت: در صورت تحقق 
وعده داده شده، افرادی که محق دریافت بیمه تامین اجتماعی 
آنها  از پوشش خارج و رانندگان متقاضی جایگزین  نیستند 

می شوند. وی تاکید کرد: البته با پیگیری های وزیر و دستور 
رئیس جمهوری مبنی بر تداوم بیمه  افرادی که رانندگی شغل 
آنها هست، بیمه آنها تا پایان سال قطع نخواهد شد. مدیرکل 
دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های ادامه داد: 
عل رغم هماهنگی بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین 
اجتماعی در خصوص اصالح فهرست رانندگان بیمه شده مورد 
تایید وزارت کشور، گزارشاتی مبنی بر پذیرش فهرست بیمه ای 
افرادی که شغل آنها رانندگی نیست در شعب تامین اجتماعی 
از  بخشی  حق  شدن  ضایع  باعث  می تواند  که  دارد  وجود 
سال  امیدواریم  کرد:  تصریح  حصاری  شود.  واقعی  رانندگان 
بتوانیم  تا  یابد  افزایش  رانندگان  بیمه ای  اعتبار  آینده سقف 
رانندگان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و همچنین برای 
ناوگان باری مانند وانت بار و کامیون هایی که پروانه فعالیت از 
شهرداری دارند نیز چتر بیمه تامین اجتماعی را گسترش دهیم.

پاالیش لیست بیمه تاکسیرانان و حذف اسامی غیر راننده

موارد نقص معاینه فنی اعالم شد
جانشین معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و 

رانندگی تهران بزرگ، موارد نقص معاینه فنی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی، جانشین معاونت اجتماعی و 
فرهنگ ترافیک پلیس اصلی ترین موارد نقص معاینه فنی را این گونه برشمرد: 
بروز نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری، فنی و استاندارد وسیله نقلیه، دودزا 
بودن وسیله نقلیه، تولید صدای ناهنجار، نقص در سامانه روشنایی یا تغییر در 

میزان نور و رنگ استاندارد و نامیزان بودن چرخ های جلو. 
شریفی در ادامه با اشاره به سایر موارد، گفت: نقص در سامانه ترمزها، 
نداشتن عاج مناسب در الستیک ها، نداشتن برف پاک کن و سامانه گرمایشی در مواقع بارندگی، نداشتن زنجیر چرخ یا 
الستیک یخ شکن در مواقع یخ بندان، شکستن شیشه جلو به صورتی که مانع دید راننده باشد، نقص در تجهیزات ایمنی مانند 
کمربند ایمنی، کیسه هوا و سامانه ضدقفل ترمزها)ABS( نیز از موارد نقص معاینه فنی است. وی توصیه کرد: رانندگان پیش 

از مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به رفع این موارد اقدام کنند.

مشکل تأمین قطعات حمل و نقل در پی نوسانات بازار ارز
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از حل تأمین قطعات 
وسایل حمل ونقل عمومی از جمله مترو در پی نوسانات بازار ارز خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، محسن پورسیدآقایی در مورد تاثیر نوسانات بازار ارز بر 
روی خریدهای شهرداری در حوزه حمل ونقل به خصوص مترو گفت: طبیعتا 
تحریم ها و نوسانات بازار ارز تاثیر مستقیمی بروی تامین اجناس و قطعات 

تامین شده از خارج کشور می گذارد. 
وی با بیان اینکه از آنجایی که در نوسانات بازار، سیکل دقیقی برای دریافت 
قطعات وجود ندارد و در خرید و تامین دچار مشکالت می شویم،  افزود: در این بازار نوسانی معموال تامین کنندگان نیز به دلیل 
ابهامات ارزی در مناقصات شرکت نمی کنند چراکه نمی دانند آیا می توانند در زمان مقرر ارز مورد نیاز را تامین کنند یا نه! معاون 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران افزود: شاهد توقف و سکته ای در این فرآیند هستیم اما به زودی این مسئله حل و فصل 

می شود؛ چراکه تجربه نشان داده است در پی نوسانات ارزی همه تا مدتی دچار شوک هستند.

راهکارهای بازگردان خوش بینی و امید به جامعه 

»مردم« چگونه امیداور می شوند؟
"امید" چیست؟ بسیاری از ما به طور مرتب دیگری را به "امیدواری" تشویق 
می کنیم، اما اگر به مفهوم آن فکر کنیم برای ما کلمه ای گنگ به نظر برسد. 
این کلمه در بین جریانات سیاسی و نام هایی که برای خود برمی گزینند نیز 
بسیار استفاده می شود. "فراکسیون امید"، "هوای تازه با دولت امید"، "دولت 

تدبیر و امید" و ... همه سراغ کلمه امید را می گیرند. 
سیاسیون با بهره گرفتن از کلمه امید می خواهند به جامعه القای خوش بینی کنند. 
اما جامعه چه زمانی امیدوار می شود؟ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به 
تازگی به شرایط کشور اشاره کرده و با خطیر عنوان کردن آن گفته: در شرایطی قرار 
گرفته ایم که مدیریتی بر آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی حاکم شده که فکر می کند 
باید با ما وارد نبردی نه از نوع جنگ نظامی بلکه از نوع نرم شود و می خواهد با قدرت 
نرم خود با کشورمان وارد چالش شود. آن ها فکر می کنند که دارای اقتصاد برتر و قدرت 
رسانه ای برتری هستند و می توانند با استفاده از این قدرت ها ایران را زمین گیر کند و 
افکار عمومی ملت ما را به نوعی تحت تأثیر قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه به هر مقدار که بتوانیم اعتماد را در داخل کشور ایجاد و کشور را در وضع خوبی 
اداره کنیم که آمریکایی ها احساس کنند شکست خورده اند، زمان دوران سختی که در 
آن قرار داریم کوتاه خواهد شد، اظهار کرد: اگر در زمینه افزایش امید مردم به آینده به 
خوبی عمل کنیم، شرایط سخت در همین سال ۹۷ پایان می یابد.   وی گفت: امروز نیز 
در شرایطی هستیم که نیازمند مقاوم کردن مردم در مقابل طراحی های دشمن هستیم 
تا بتوانیم از این پیچ خطرناک به خوبی عبور کنیم. ملتی که تعداد بسیاری دانشمند و 

نخبه دارد حتما می تواند کاری کند تا امید به جامعه بازگردد و مشکالت برطرف شود.   
افزایش امید مثل ریختن آب در حوض نیست این اظهارات، اما با واکنش هایی نیز رو 
به رو شده است. عباس عبدی، روزنامه نگار اصالح طلب در گفتگو با اعتماد می گوید: 
افزایش امید در جامعه مانند ریختن آب در حوض نیست که به راحتی بتوان آن را 
افزایش داد. امید دو مقوله دارد؛ بخش نخست امید متعلق به مردم عادی است که 
کار چندانی از آن ها ساخته نیست. این قشر باید به انتظار حاکمیت و دولت نشسته 
و ببیند که حاکمیت چه برنامه ای برای آن ها دارد. اگر کار مناسبی از سوی حاکمیت 
یا دولت برای این قشر انجام شود، آن ها امیدوار خواهند شد و اگر عکس این اتفاق 
رخ دهد، منجر به ناامیدی می شود. عبدی معتقد است: در این نوع از امید، حاکمیت 
باید به نحوی عمل کند که مردم به آن اعتماد پیدا کنند سپس امیدوار شوند. اعتماد 
عمومی به حاکمیت چگونه حاصل می شود؟ پاسخ روشن است. بخشی از اعتماد ناشی 
از کارایی و بخش دیگر از صداقت حاصل می شود. این دو رکن اساسی اعتماد است. 
درکنار برخورد صادقانه، دولت باید نشان دهد کارایی الزم را دارا بوده و می تواند از موانع 
و بحران های موجود عبور کند. اما متاسفانه واقعیت آن است که چنین موضوعی اکنون 
در حکومت وجود خارجی ندارد. دولتی که نزدیک به دو ماه بدون سخنگو است، دولتی 
که چند وزارتخانه آن با سرپرست اداره می شود، دولتی که در شرایط حساس کنونی 
سفیرش در کشور مهمی، چون چین مشخص نیست، مردم به چه چیزی باید امیدوار 
باشند؟ اگر دولت وظایف مرتبط با خود را به درستی انجام دهد، مردم امیدوار خواهند 

شد. بنابراین اینکه مدام گفته شود مردم باید امید داشته باشند، کافی نیست.  


