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10اجتماعی

تبعات افراط در استفاده از 
شوینده های خانه تکانی 

بر آب و خاک
از  یکی  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
خانواده های  میان  در  رایج  سنت های 
روزهای  در  منازل  خانه تکانی  ایرانی، 
فصل  آغاز  با  است؛  سال  پایانی 
شوینده ها  مصرف  میزان  خانه تکانی 
این در حالی  افزایش پیدا می کند.  هم 
است که افراط در استفاده از این مواد 
می تواند به قیمت آلودگی آب و خاک کشور تمام شود. 
به عالوه توجه ویژه به نکات ایمنی هنگام نظافت منزل 
آمار  ضروری است، چرا که هر سال با شروع خانه تکانی 
افزایش  شوینده ها  مصرف  از  ناشی  مسمومیت های 

می یابد.
ایــن روزهــا مــردم بــا خانه تکانــی بــه اســتقبال بهار 
رفته اند و میزان اســتفاده از مواد شــوینده نیز افزایش 
یافتــه اســت این درحالیســت کــه مســووالن و فعاالن 
محیط زیســت نسبت به تبعات زیست محیطی افراط در 

مصرف این مواد هشدار داده اند.
شینا انصاری، مدیرکل سابق محیط زیست و توسعه 
پایدار شــهرداری تهرا درباره اســتفاده از مواد شــوینده 
می گوید: باید از شــوینده ها در حــد متعارف و منطقی 
اســتفاده کنیــم و حتمــا این موضــوع را برای ســامتی 
خودمان و خانواده هایمان جدی بگیریم. مصرف بیش 
از اندازه شــوینده های شــیمیایی به خصوص در فضای 
بســته می تواند باعث آسیب به ریه ها و حساسیت های 

پوستی و تنفسی شود.
وی اضافه می کند: اســتفاده از شوینده ها همچنین 
می توانــد عــوارض خطرناکی بــر محیط زیســت بگذارد. 
همــراه  بــه  مصــرف  از  پــس  شــیمیایی  شــوینده های 
پســاب ها و فاضاب هــا بــه دریاچه هــا یــا رودخانه هــا 
آب هــای  روی  کــف  تجمــع  دلیــل  بــه  و  شــود  تخلیــه 
ســطحی و جلوگیــری از عمل اکســیژن گیری آب، تعادل 
اکوسیســتم های آبــی را برهــم می زنــد و موجب مرگ و 

میر جانداران آبزی می شود.
انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تمیزکننده هــا نیز 
می تواننــد بــا افزایــش ورود »مــواد شــبه هورمونــی« 
بــه آب هــای زیرزمینی باعــث آلودگی آب هــای زیرزمینی 
شــوند، می گوید: مسئله دیگر استفاده از شوینده های 
مصنوعــی، »میکروبیدهــا« و ریزپاســتیک هایی اســت 
که با ابعاد بســیار ریــز حتی قادرند از غشــاهای تصفیه 
آب نیــز بگذرنــد و ضمــن آلودگی دریاهــا و رودخانه ها، 
بــا ورود در بافــت آبزیــان در نهایــت وارد زنجیــره غذایی 
ما شــوند. نکته مهم در مصرف شــوینده ها، اســتفاده 
منطقــی از شــوینده ها، کاربرد شــوینده های طبیعی و 

شوینده های سازگار با محیط زیست است.
همچنین علی مریدی، مدیرکل اســبق دفترحفاظت 
و مدیریت زیســت محیطی آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن اشاره به اینکه تاثیر مواد شوینده 
بر محیط زیســت در نقاطی که سیســتم های جمع آوری 
فاضاب شــهری و روستایی در آنجا وجود دارد متفاوت 
با نقاطی است که سیستم های تصفیه فاضاب ندارند، 
اظهــار می کنــد: در شــهرها و روســتاهایی کــه مجهز به 
ایــن مــواد شــوینده  تصفیه خانــه فاضــاب هســتند، 
جمــع آوری و تــا حــدود زیــادی از آلودگی آن ها کاســته 
می شــود. در مناطقــی کــه سیســتم تصفیــه فاضــاب 
وجود ندارد و فاضاب های شهری و روستایی مستقیم 
وارد رودخانه ها می شــود، مواد شوینده می توانند آثار 

تخریبی زیادی بر آب و خاک داشته باشند.
مریــدی بــا بیان اینکــه مواد شــوینده پایه فســفری 
دارند و آب هایی که به آن وارد می شوند را دچار مشکل 
می کنند، می گوید: این مواد اگر وارد آب های راکد مانند 

سدها شوند، کاهش کیفیت آب را به دنبال دارند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــهرها و روســتاهایی که 
سیســتم تصفیــه فاضــاب ندارنــد به ویــژه مناطقی که 
باالدســت ســدهای تامیــن آب شــرب هســتند مصرف 
بی رویــه مــواد شــوینده می توانــد مخاطــرات محیــط 
زیستی برای بدنه های آبی کشور به دنبال داشته باشد، 
تصریح می کند: در این شــرایط الزم اســت که از مصرف 

بی رویه مواد شوینده جلوگیری شود.
مریــدی همچنین با اشــاره بــه اینکه برخــی ترکیبات 
طبیعــی می تواننــد جایگزیــن مــواد شــوینده شــوند، 
می گویــد: تجزیــه مــواد طبیعــی در طبیعت نســبت به 
موادی که ترکیبات شــیمیایی دارند آســان تر است و در 

نتیجه آسیب کمتری به محیط زیست وارد می شود.
بــرای خانــه تکانی نــوروز به راحتــی می توانیــد مواد 
طبیعی دوستدار محیط زیســت که خاصیت شویندگی 
نیــز دارنــد را جایگزیــن مواد شــیمیایی پرخطــر کنید. با 
ایــن کار عاوه بر حفظ ســامتی خــود و خانواده تان به 

محیط زیست نیز آسیب نمی زنید.

پنجره

محیط زیست

چند توصیه برای مقابله با اضطراب یا حمالت پانیک
سپهرغرب، گروه اجتماعی  : متخصصان اظهار کرده اند با وجود اینکه اضطراب و حمالت پانیک می توانند تجربه ای ناخوشایند برای افراد باشند، اما یادگیری برخی تکنیک ها برای مقابله با این احساسات و تجربیات ناخوشایند بسیار موثر هستند.

تنفس عمیق به آرامش کمک می کند. روی دم و بازدم یکنواخت تمرکز کنید. این کار به ایجاد تمرکز مجدد در ذهن شما کمک می کند.
 در هنگام حمله پانیک افراد قوز کرده و از قلب و ریه های خود محافظت می کنند اما کار این خوب نیست. در این مواقع باید شانه های خود را به عقب بکشید، بایستید یا بنشینید و پاها را باز کنید. این یک تمرین بسیار مفید است.

خوردن بیش از حد قند و شکر، منجر به بدتر شدن احساس اضطراب در افراد می شود. به جای مصرف شکات یا آب نبات یا شیرینی های پر از شکر، سراغ پروتئین بروید یا یک لیوان آب بنوشید.
در مواقع اضطراب، این احساس به شما دست می دهد که می خواهید بمیرید اما در این مواقع باید آماده و هوشیار باشید و به خود یادآوری کنید که این فقط یک حمله پانیک بوده و بی ضرر و موقت است.

سپهرغرب، گروه اجتماعی: 
جمعیت  یک  اظهارات  بر  بنا 
آخرین  طبق  درحالی   شناس، 
آمارها در سال 1401، جمعیت 
کشور  ساله   35 تا   18 جوان 
 21 به  و  کرده  پیدا  کاهش 
این  که  رسیده  نفر  میلیون 
شدن  خارج  علت  به  و  بوده  طبیعی  کاهش 
دوره  از  شصت  دهه  متولدین  اعظم  بخش 

سنی جوانی است.
شــها کاظمی پــور بــه پیش بینــی جمعیتــی 
رده ســنی 18 تــا 35 ســاله بــر اســاس آخریــن 
داده هــای موجــود پرداخــت و اظهــار کــرد: تــا 
آخر امســال یعنی تا اســفند ســال 1401، تعداد 
جمعیت جوان کشــور یعنی 18 تا 35 ساله ها، 

حدود 21 میلیون نفر است.
وی در پاســخ بــه این ســوال که چــه تعداد 
از ایــن جمعیــت جوان 21 میلیــون نفری متولد 
دهــه شــصت، چه تعــداد متولد دهــه هفتاد و 
چه تعداد متولد دهه هشــتاد هستند، توضیح 
داد: حــدود 7 و نیم میلیون نفر از این جمعیت 
جــوان جــزو متولدین دهــه شــصت، نزدیک به 
11 میلیــون نفر متولــد دهه هفتــاد و حدود دو 
میلیون و 300 هزار نفر نیز متولد دهه هشــتاد 

هستند.
بــه گفته ایــن جمعیت شــناس، 10 میلیون و 
900 هــزار نفر از این جمعیت جوان 21 میلیونی 

مرد و 10 میلیون و 400 هزار نفر زن هستند.
ایــن  تأهــل  وضعیــت  دربــاره  کاظمی پــور 
جمعیت جوان، تصریح کرد: در این گروه ســنی 
حدود 13 میلیون مجــرد داریم که پنج میلیون 
آن زن مجــرد و حــدود هشــت میلیــون نیز مرد 

مجرد هستند.
وی در پاســخ به این سوال که آیا این میزان 
تجــرد در بین جمعیت جوان زیاد اســت؟  تاکید 
کــرد: خیر. چراکــه این جمعیت جــوان مجرد به 
تدریج ازدواج می کنند. مجردین هم بیشــتر در 
رنج سنی زیر 20 سال و 20 تا 25 سال هستند و 
ما قطعا ســالی 600 الی 700 هزار ازدواج داریم. 
ایــن جمعیت نیز بــه تبع در بــازه زمانی پنج الی 

هفت سال ازدواج می کنند.

این جمعیت شناس معتقد است که مشکل 
ازدواج،  خصــوص  در  فعلــی  جــوان  جمعیــت 
مســائل اقتصــادی و عــدم امنیــت اقتصــادی 
اســت. متأسفانه تمامی آحاد جامعه مشکات 
اقتصــادی را حس می کنند اما با توجه به اینکه 
جوان ها تازه وارد بازار کار می شــوند و تشــکیل 
زندگــی می دهنــد، هزینــه تشــکیل زندگــی باال 
اســت و خودشــان نمی تواننــد مخــارج خود را 
تامین کنند، نگرانی های بیشتری برایشان ایجاد 

می شود.
وی دربــارۀ تغییــرات آمــاری جمعیــت جوان 
فعلــی در قیاس با ســال های گذشــته، توضیح 
داد: نســبت به ســال های قبــل جمعیت جوان 
کم شــده اســت. مطابق با سرشماری سال 95 
یعنی حدود شــش ســال پیش جمعیت مردان 
18 تــا 35 ســاله 13 میلیــون و 400 هــزار نفر و 
زنان جوان 18 تا 35 ساله 13 میلیون نفر بوده 
اســت. یعنی جمعیت جوان ما در آن ســال 26 

میلیــون و 400 هــزار نفر بوده اســت اما اکنون 
بــه 21 میلیــون نفــر رســیده اســت، چراکه دهه 
شــصتی هایی که جمعیتشــان زیاد بود در حال 
حاضــر از دوره ســنی جوانــی خــارج شــده و به 

باالی 35 سال رسیده اند.
ایــن جمعیت شــناس افــزود: حتــی اگــر پنج 
ســال دیگر نیز زمان بگذرد، این جمعیت جوان 
7 و نیــم میلیــون نفــری دهه شــصتی فعلی به 
باالی 35 سال می رسند و از دوره سنی جوانی 
خــارج می شــوند. در واقــع خروجی مــا بیش از 
ورودی اســت و از این رو کاهش جمعیت جوان 

را شاهد هستیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن 
میــزان کاهش جمعیــت جوان طبیعی اســت 
یا مــا بــا بحــران جمعیــت جــوان مواجه ایم؟  
مواجــه  بحــران  بــا  خیــر  کــرد:  نشــان  خاطــر 
بــا  نیــز  هشــتاد  و  هفتــاد  دهــه  در  نیســتیم. 
کاهــش بــاروری، تعــداد جمعیــت جــوان کــم 
شــد، در واقــع این طــور می توان عنــوان کرد 

که از آنجا که در دهه شــصت نســبت به دهه 
پنجاه باروری بســیار زیاد باال رفت، آن افزایش 
بــاروری در دهه شــصت باعث شــد که وســط 
هــرم جمعیتی مــا متورم شــود و اکنــون این 
هرم بــه حالت قبلی خودش باز گشــته اســت 
و ایــن بازگشــت نســبت به روند گذشــته خود 
نرمــال اســت. برآمدگــی هرم در دهه شــصت 
غیــر متعــارف بــود چراکه یک دفعــه باال آمده 
بود و مشــکات عدیــده ای نظیر کمبود شــیر 
خشــک، پوشــک و تراکــم جمعیــت در مقاطع 
دبســتان و دبیرســتان مدارس و بعدها تراکم 
جمعیــت در دانشــگاه ها را ایجــاد کــرده بود. 
حتــی در بحــث شــغل و بعــد از آن ازدواج و 
تهیــه مســکن نیز مشــکاتی ایجاد شــده بود 
کــه همگی به دلیل رشــد بی رویــه جمعیت در 

دهه شصت بود.
کاظمی پــور در بخش دیگر ســخنان خود به 
مهم تریــن مشــکات جوانــان فعلی نیز اشــاره 
و عنــوان کــرد: از جملــه مهــم تریــن مشــکات 
جوانــان ایــن اســت کــه بــه آینــده خــوش بین 
نیســتند. بــا خــود می گوینــد درس بخوانیــم و 
شــغل نداشــته باشــیم که چه؟ چطــور ازدواج 
و تشــکیل خانواده دهیــم؟، اینها دغدغه هایی 
است که همیشــه جوان ها داشــتند اما اکنون 
بیشــتر شــده و انتظــار مــی رود بــرای رفــع این 
دغدغه ها و ایجاد ثبــات اجتماعی و اقتصادی، 
افزایــش امنیــت اقتصــادی و کاهــش دغدغــه 
جوانــان برنامه ریزی شــود و امنیــت اجتماعی 
وجود داشــته باشــد تــا دغدغه جــوان کاهش 

یابد.
این جمعیت شــناس در پایان ســخنان خود 
تأکیــد کــرد: وقتی دانشــجو بــا هــزار دغدغه و 
می کنــد،  تــاش  و  می خوانــد  درس  مشــکل 
حداقل باید امنیت شــغلی داشته باشد. وقتی 
ثبــات اقتصادی نیســت اولین افرادی کــه از کار 
و شــغل کنار گذاشــته می شــوند نسل جوان و 
آن هایی هســتند که تازه وارد بازار کار شده اند و 
مشــاغل قراردادی و کوتاه مدت دارند. بنابراین 
مهم ترین مشــکل نســل جوان فعلــی درآمد و 
شــغل اســت که باعث شــده خیلی از جوانان از 

سوی خانواده و والدین تأمین شوند.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
کشور  عالی  دیوان  قاضی  یک 
ملک  معامله  حقوقی  نکات 
را  شود  توجه  آن  به  باید  که 

تشریح کرد.
حمیدرضــا محمدباقــری در 
مــورد نحوه تنظیم قــرارداد در 
معامات تجاری و مســکونی گفــت: برای خرید 
هــر ملکی اول باید ملک را بازدید کرد که در چه 
وضعیتی و در تصرف چه کسی است و بعد از آن 
تطبیق اسناد ارائه شده با ملک و بررسی اسناد 
اســت و نکتــه دیگر احــراز مالکیت فروشــنده یا 

مالک که بهتر است از مالک خریداری شود.
وی افــزود: طبــق قانــون، بنگاه هــای اماک 
نمی توانند از اداره ثبت اسناد استعام مالکیت 

اشــخاص را بگیرنــد و طرفیــن بایــد بــه دفتــر 
اســناد رســمی مراجعه کنند و در آنجا استعام 
بگیرند و وظیفه واســطه این اســت کــه خریدار 
و فروشــنده را با هم آشــنا کند و ملک را نشــان 
دهــد، ولــی احــراز مشــخصات و ســند مالکیت 

ملک و هویت فروشنده با خریدار است.
محمــد باقــری در خصــوص نحــوه تنظیــم 
قــرارداد ملک گفــت: بعــد از اینکه مشــخصات 
ملک و مالک محرز شــد و مورد پســند بود برای 
تنظیم قرارداد، چون یک امر حقوقی است باید 
سند تنظیم شود، بهتر است که باالی این سند 
مبایعــه یا بیــع نامه یا قــرارداد فروش نوشــته 

شود و قولنامه ننویسند. 
ایــن قاضی دیوان عالی کشــور گفت: حدود 
20 تا 30 درصد معامات وکالتی انجام می شود 

کــه در وکالــت مشــکاتی وجــود دارد و در این 
خصوص باید ســعی شــود از خود مالک اصلی 
ملک خریداری شــود، اما اگر مجبور شــوند باید 

وکالت رسمی و محضری وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: ابتدا باید نزد شخص معتبری 
قرارداد را نوشــت و باالی قرارداد مبایعه یا بیع 
نامه یا قرارداد فروش نوشــته شود و ابتدا نام 
و مشــخصات کامل فروشــنده که همان مالک 
اســت نوشــته و بــه همیــن ترتیب مشــخصات 
نوشــته  دارد  کــه  وکایــی  یــا  خریــدار  کامــل 
می شود، در بند سوم قرارداد مشخصات ملک 
یــا مورد معامله را می نویســند و به طور دقیق 
ذکر شــود چند دانگ از ملک فروخته می شــود 
و پاک ثبتــی، آدرس و متراژ ملک مورد معامله 
خیلــی دقیق حتما نوشــته شــود، دربند چهارم 

ثمن معامله و نحوه پرداخت باید نوشته شود 
و مبلــغ کل معاملــه را می نویســند و اینکه چه 
میــزان در حال حاضر پرداخت شــده و چه مبلغ 
در زمان های مشخص شده پرداخت می شود.

باقــری در خصــوص آثــار قــرارداد تنظیمــی 

عــادی بین طرفین گفت: از منظر قانونی وقتی 
یــک قرارداد عادی نوشــته شــود اعتبار دارد و 
در دادگاه به آن توجه می شــود و برای طرفین 
الزم االجــرا اســت کــه در دادگاه قابل اســتناد 

است.

این جمعیت شــناس در پایان ســخنان خود تأکید کرد: وقتی دانشــجو با هزار دغدغه و 
مشکل درس می خواند و تالش می کند، حداقل باید امنیت شغلی داشته باشد. وقتی 
ثبات اقتصادی نیست اولین افرادی که از کار و شغل کنار گذاشته می شوند نسل جوان 
و آن هایی هستند که تازه وارد بازار کار شده اند و مشاغل قراردادی و کوتاه مدت دارند. 
بنابراین مهم ترین مشکل نسل جوان فعلی درآمد و شغل است که باعث شده خیلی از 

جوانان از سوی خانواده و والدین تأمین شوند.

جوانی سنین  از  شصتی ها  دهه  وج  خر

هستریک عمومی چگونه می تواند باعث ایجاد یا تشدید عالئمی 
شبیه مسمومیت شود؟

کنار  در  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
به  دانش آموزان  مسمومیت  احتمال 
احتمال  این  بیرونی،  عامل  یک  واسطه 
"اضطراب"  خود  که  است  مطرح  هم 
به  مربوط  اخبار  گسترده  انتشار  از  ناشی 
این  به  شدید  زدن  دامن  و  مسمومیت ها 
باعث  معاند  رسانه های  سوی  از  مسئله 

ایجاد نوعی "هستریک عمومی" شود.
مســمومیت  بــر  مبنــی  اخبــار  برخــی  اعــام  ماجــرای 
دانش آمــوزان از نخســتین هفته های آذر از شــهر قم آغاز و 
پــس از آن به بروجــرد و اکنون به برخی دیگر از نقاط کشــور 

رسیده است.
اگر چه هنوز عامل اصلی مســمومیت ها مشخص نیست 
اما در بیانیه اخیر وزارت کشور تأکید شد که "از همان لحظات 
نخســت، دستگا ه های اطاعاتی و امنیتی، نهایت تاش خود 
را برای کشف ابعاد این ماجرا و شناسایی عوامل مؤثر در این 
حوادث بــه کار گرفته اند که به محض نتایج قطعی، مراتب در 

اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت."
بــه  دانش آمــوزان  مســمومیت  احتمــال  کنــار  در  امــا 
واســطه یــک عامل بیرونــی، ایــن احتمال هم مطرح اســت 
که خود اضطراب ناشــی از انتشــار گســترده اخبار مربوط به 
مســمومیت ها و دامن زدن شــدید به این مســئله از سوی 
باعــث  برخــی شــبکه های اجتماعــی  رســانه های معانــد و 
ایجــاد نوعــی "هســتریک عمومــی" شــده باشــد و برخــی از 
دانش آموزان به واســطه بار شــدید روحی و روانی ناشــی از 
این فضای مســموم تبلیغاتی، دچار بروز برخی عائم شــده 
باشــند یا با کوچکترین بهانه طبیعی و روزمره نیز احســاس 

برخی عائم مسمومیت در آنها بروز کند.
در همیــن ارتباط، مهــدی حکم آبادی؛ روانشــناس درباره 
اضطــراب ناشــی از یک تصــور و باور غلط و ارتبــاط آن با بروز 
برخی عائم مسمومیت در دانش آموزان گفت: مسمومیت 
دانش آمــوزان را می تــوان از چند جهت بررســی کــرد که یک 
بخــش آن بررســی موضوع و اعــام نتایج توســط نهادهای 

مسئول است.

اســترس  افزایــش  باعــث  کــه  دالیلــی  از  یکــی  وی 
دانش آموزان می شــود را اخبار رســانه ها دانســت و تصریح 
کــرد: جنبــه دیگــر در کنتــرل اســترس دانش آمــوزان نقــش 
مدرســه اســت؛ دســت اندرکاران هــر مدرســه می توانند در 
آرامــش دانش آمــوزان نقــش مهمــی را ایفــا کننــد و به این 
موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه اســترس می توانــد در 
تشــدید عائــم و بدتر شــدن حــال دانش آمــوزان تأثیرگذار 
باشــد بنابراین حتی اگر حادثه ای هــم رخ داد باید با والدین 
همراهی داشــته باشــند و در حفظ آرامش آنهــا تاش کنند 
همچنین حفظ ایمنی محیط مدرســه بــه خصوص از لحاظ 

بررسی سیستم گرمایشی بسیار مهم است.
حکــم آبــادی متذکــر شــد: معلمــان هــم می توانند در 
کنتــرل  بــه  خــود  عملکــرد  و  صحبت هــا  بــا  درس  کاس 
اســترس و احســاس ترس دانش آمــوزان کمــک کنند و از 
بیــان نکاتــی کــه باعــث افزایش اســترس می شــود، پرهیز 
آگاه ســازی مدیــران و معلمــان  داشــته باشــند بنابرایــن 
مــدارس می توانــد در کاهــش فضــای اضطــراب مدرســه 
تأثیر داشــته باشد و این وظیفه آگاه سازی بر عهده وزارت 

آموزش و پرورش است.
وی دربــاره وظایف و نقش خانواده ها در کنترل اســترس 
دانش آمــوزان یادآور شــد: مــادری که اســترس دارد و با هر 
اتفاقی نگران می شود، این استرس را به فرزند خود منتقل 
خواهد کرد یا اینکه به دلیل نگرانی، فرزند خود را به مدرسه 
نفرستند یا حتی برخی والدین دائم از فرزند خود می پرسند 
کــه آیــا عائــم و عوارضــی دارد یــا خیر؟! تکــرار این مســائل 
می تواند منجر به افزایش استرس دانش آموزان شود و اگر 
دانش آموز به هر دلیلی دچار ســرگیجه یا حالت تهوع شود، 
احســاس مســمومیت می کند و حتی ممکن است استرس 

عائم او را تشدید کند.
این روانشــناس در خاتمه تصریح کرد: نباید این ذهنیت 
محیــط  در  او  حضــور  کــه  کــرد  ایجــاد  دانش آمــوزان  در  را 
آموزشــی می توانــد ریســک مســمومیت بــه همراه داشــته 
باشــد یــا با برخــی رفتارهــای نادرســت منجر به شــکل گیری 

وسواس فکری در دانش آموزان شویم.

کرونـــا دوباره جان گرفت
سه  از  کرونا  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
میهمان  عنوان  به  تاکنون  گذشته  سال 
ناخوانده، بسیاری از مردم را درگیر خود کرد و 
این روزها دوباره با 2 رقمی شدن مرگ ناشی 
از این ویروس تهدیدی برای مردم در روزهای 
پایانی سال به ویژه ایام باستانی عید نوروز 
شیوه نامه های  رعایت  بنابراین  است،  شده 

بهداشتی یک الزام برای همه به شمار می رود.
ایــن روزهــا دوبــاره کرونــا جــان گرفتــه و پــس از مدت ها 
کــه روزهای بــدون مرگ کرونایی را شــاهد بودیــم اکنون به 
مــرگ دو رقمــی و عــدد 15 نفر در یک روز رســیده ایم، از آنجا 
کــه عید باســتانی نــوروز هــم در راه اســت، مردم بایــد برای 
ابتا نشــدن بــه این ویــروس همچنــان الزامی بــرای رعایت 

دستوالعمل های بهداشتی داشته باشند.
و  شــاغان  در  ماســک  از  اســتفاده  میانگیــن  اکنــون 
خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشــور 18 درصد 
است امابا توجه به اینکه موج هشتم کرونا با زیرسویه های 
امیکــرون بــا همــکاری مــردم مهار شــده اســت بایــد مردم 
همچنان به استفاده از ماسک در محیط های بسته و رعایت 

نکات و مسائل بهداشتی اقدام کنند.
مســئوالن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی هم 
انجام واکسیناسیون کرونا با بیش از 155 میلیون دز واکسن 
را یکی از مهمترین دالیل کنترل و مهار این ویروس می دانند، 
امــا اکنــون 2 رقمی شــدن مرگ و میرهــای ناشــی از کرونا در 

هفته جاری دوباره برخی نگرانی ها را به وجود آورده است.
کرونــا در روزهای اول شــیوع بــا مرگ 2 نفر آغاز شــد، اما 
فروردیــن 1399 با مرگ های ســه رقمی و ابتــای پنج رقمی 
روزهای تلخ را برای همه یادآور شد، آبان و مرگ های سیاه و 
دلتا با روزانه 700 نفر مرگ و حدود 40 تا 50 هزار نفر مبتای 
روزانه را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد که واکسیناســیون 

سراسری این موج ها را خاموش کرد.
بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم و حجم وســیع واردات 
واکســن و بســیج عمومــی بــرای انجــام واکسیناســیون در 
دزهــای اول، دوم، ســوم و یــادآور، روزهــای تلــخ کرونایــی 
پایــان یافــت، اما آنچه دارای اهمیت اســت، بــا توجه به آغاز 

ســفرهای نــوروزی و دیــد و بازدیدهــای عید انتظــار می رود 
اهتمــام  بهداشــتی  دســتورالعمل های  رعایــت  بــه  مــردم 

بیشتری داشته باشند.
براســاس آخرین به روزرســانی ها، پــس از مدت ها یکی از 
شــهرها در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت و تعداد شــهرهای 
با وضعیت نارنجی کشور از 6 به 13 شهر رسید. اکنون تعداد 
شــهرهای با وضعیت زرد از 94 به 118 شــهر افزایش و تعداد 
شهرهای با وضعیت آبی از 348 به 316 شهر کاهش یافت.

کشور  ماندن  پایدار  برای  مهمی  راه  واکسیناسیون   
در برابر کرونا

دبیــر کمیتــه علمــی ســتاد مقابله بــا کرونا گفــت: اکنون 
وضعیت کشــور به دلیل اســتفاده درســت از طرح سراسری 
واکسیناسیون کنترل شده است اما این روزها تعداد موارد 
ابتــا بــه کرونــا افزایش یافته اســت؛ اگــر ســهل انگاری ها در 
رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده 
از ماســک در اماکن شلوغ و فاصله گذاری اجتماعی از سوی 

مردم انجام شود، ویروس دوباره جان می گیرد.
حمیدرضــا جماعتی افــزود: بنابراین بایــد در محیط های 
رعایــت  و  شــود  اســتفاده  ماســک  از  پرازدحــام  و  بســته 
فاصله گــذاری اجتماعــی در دســتور کار جــدی مــردم باشــد 
چون کرونا نشــان داد که در محیط بســته و بــه دلیل اینکه 
افراد چهره به چهره روبه روی هم هستند امکان انتقال این 

ویروس وجود دارد.
جماعتــی ادامــه داد: مردم باید با اســتفاده از ماســک و 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در اماکن مســقف شــلوغ، 
پرتــردد و پرازدحام، وســایل نقلیه عمومی و بیمارســتان ها 
توجه داشــته باشــند و در فضاهای باز اســتفاده از ماســک 

الزامی نیست.
دبیــر کمیتــه علمی ســتاد مقابله بــا کرونا اظهــار کرد: در 
واقــع توصیه هــای جــدی بــرای رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی بــرای کنتــرل بهتــر این ویــروس اســت و باید این 
موضوعات از سوی مردم جدی گرفته شود زیرا کرونا نشان 
داد که با هیچ کســی شــوخی ندارد و ممکن است به نوعی 

همه را درگیر این بیماری کند.

شهال کاظمی پور

باقری

مسمومیت

کرونا

هنگام معامله ملک به چه نکاتی باید توجه شود؟
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سربازان چشم انتظار دولت و 
مجلس؛ حقوق سربازان 

زیاد می شود؟
افزایش  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
تلفیق  کمیسیون  در  سربازان  حقوق 
تصویب  برای  اما  شده؛  دیده  بودجه 
نمایندگان  مساعدت  نیازمند  اجرا  و 
است  دولت  بعد  مرحله  در  و  مجلس 
میانگین  اساس  بر  دریافتی  مبلغ  تا 

قانونی تخصیص یابد.
جوانــان وطن هســتند، بی ادعا و بی تکلــف، حدود دو 
ســال از بهتریــن ســالهای جوانــی خــود را در راه دفــاع از 
جــان و مال و ناموس مردم ســپری می کنند؛ فرقی ندارد 
گرما باشــد یا ســرما، باد و و بــاران ببارد یا بــرف و کوالک، 
ســیل جاری شــود یا زلزله تخریب کند یا اصا کرونا باشــد؛ 
هیچ کدام در روند خدمتی آنها خللی ایجاد نمی کند. باید 
بماننــد، بایســتند و دفــاع کنند؛ از جان و مــال و ناموس 

مردم، از خاک وطن.
از همه جــا هســتند؛ از تهران یا خــاش؛ فرق هم ندارد 
تــک پســر باشــند یــا تک فرزنــد؛ تحصیل کــرده باشــند یا 
بی ســواد؛ قانون برای همه یکسان است؛ انجام خدمت 
ســربازی زیر پرچم برای پسرانی که به سن 18 سال تمام 

رسیده اند.
جانفشــانی می کنند در دو ســال عمری که برای کشور 
مایه می گذارند در مقابل باید حقوق،  تسهیات و شرایط 
خــوب برای شــان فراهم کرد تا انگیزه شــان بــرای انجام و 
ادامــه خدمــت ســربازی افزایــش یابــد، به خصــوص این 
روزها که سیاســت های افزایش جمعیت نیز در دستورکار 
است؛ باید کاری کرد تا مشموالن متأهل دست و دلشان 

برای خدمت سربازی نلرزد.
در ایــن روزهــا کــه افزایش مخــارج زندگــی از خوراک و 
پوشــاک گرفته تا رفت و آمد، شــرایط را برای همه ســخت 
کرده، باید کاری کرد تا فشــار به مشــموالن کمتر شــده و 
با رغبت برای خدمت ســربازی پیشــگام شوند و این گونه 
نباشــد کــه بــا افزایــش آمــار جمعیــت مشــموالن غایب 

مواجه باشیم.
افزایــش  ســربازی،  مشــوق های  مهمتریــن  از  یکــی 
حقــوق ســربازان اســت؛ طبــق مــاده 50و 49 قانــون 
حقــوق ســربازان بایــد 60 تــا 90 درصد حداقــل حقوق 
نیروهــای مســلح باشــد؛ در قانــون بودجــه ســال قبل 
حداقــل حقــوق تبدیــل بــه حداقــل پرداختــی نیروهای 
مســلح شد و به نفع سرباز شــد چون حداقل پرداختی 
5 میلیون و ششــصد هــزار تومان بود و حداقل حقوق 
3 میلیــون و ششــصد هــزار تومــان؛ ولــی دولت ســال 
گذشــته نتوانســت تامین اعتبار کند و بــرای همین تنها 
75 درصد بودجه اجرا شد و مبلغ پرداختی به سربازان 
از دو میلیــون و پانصــد هــزار تومــان تــا هفــت میلیون 
تومان پرداخت شــد در واقع چنــدان افزایش حقوق را 

نداشتیم. قانون  طبق 
باید توجه داشــت که دریافتی سربازان در شرایط حال 
حاضــر پاســخگوی نیاز روزمره آنان نیســت، چه برســد به 
مشــموالن متأهل؛ اگرچه فوق العاده، هزینه رفت و آمد، 
ســفر، منطقه مرزی، حق همســر و حق فرزند به سربازان 
تعلــق می گیــرد، امــا باز هم ایــن عدد کفاف مخــارج حال 

حاضر را نمی دهد.
حــال  در  اســامی  شــورای  مجلــس  کــه  روزهــا  ایــن 
تصمیم گیری در خصوص بودجه کشــور است به موضوع 
حقوق ســربازان به صورت ویژه پرداخته اســت؛ بطوریکه 
طبق مصوبه کمیســیون تلفیق، حداقل حقوق ســربازان 
مجرد در سال آتی به 4 میلیون و 800 هزار تومان خواهد 

رسید.
بــر ایــن پایــه، حقــوق ماهیانه ســربازان متاهــل نیز 7 
میلیــون و 200 هزار تومان و ســربازان مناطق عملیاتی 6 
میلیــون تومان می شــود البته به جز حق همســر و فرزند 

که آنها نیز طبق قانون محاسبه می شود.
گام اول را در حــال حاضر کمیســیون تلفیق برداشــته، 
حــال بایــد منتظر مانــد و دید کــه گام های بعــدی چطور 
برداشته می شود؛ آیا این مصوبه در صحن علنی مجلس 
رای آورده و در مرحلــه بعــد تخصیــص بودجــه از ســوی 

دولت صورت می گیرد یا خیر.
بهــر حــال امید اســت که نماینــدگان مجلس شــورای 
اســامی بــرای تحقــق میانگیــن دریافتــی ســربازان طبق 
قانــون، برنامه ریزی و همــکاری الزم را به عمل آورده و به 
موضوع مهم »تامین اعتبار« هم توجه داشــته باشــند تا 

این مهم محقق شود.

نگاه

اجتماعی مسمومیت برخی شوینده ها در فضای بسته 70 برابر فضای باز است
سپهرغرب، گروه اجتماعی:    رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی گفت: باید دقت شود که از محلول هایی با غلظت مناسب استفاده شود زیرا مسمومیت این گونه مواد زیاد است

مریم اخگری یادآور شد: به عنوان مثال، گاهی برای نظافت، محلول سفیدکننده با مواد تمیزکننده ترکیب می شود همچنین گاهی برای تمیزی بیشتر از آب داغ برای شست وشوی این مواد استفاده می شود که اثرات ترکیبی را افزایش می دهد و بخارهای ناشی از آن هم مسمومیت ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: در زمان استفاده از مواد شوینده و به ویژه سفیدکننده ها برای جریان بیشتر هوا حتما در و پنجره ها باز باشد تا بخارهای حاصل از این مواد از محیط خارج شود البته برای روی ظروف و بسته های این مواد هشدارهای الزم درج شده است که حتما باید جدی گرفته و رعایت شود.

این کارشناس افزود: ترکیب جرم گیرها با سفیدکننده ها می تواند خطرناک باشد و موجب مسمومیت شود، زیرا در ترکیب این مواد، گاز کلر آزاد می شود که یک گاز سمی است و می تواند به راه های تنفس فرد آسیب وارد کند و حتی در موارد شدیدتر می تواند موجب سوراخ شدن ریه شود.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
در  ذوقمان  شدن  غافلگیر 
سه بعدی،  نقاشی های  با  شهر 
تصویری  خالقیت های  دیدن 
در  دوچرخه  کردن  پارک  بامزه، 
لذت  ایمن،  و  خالقانه  سازه ای 
زیبا،  آب نمای  یک  تماشای 
انداختن عکس یادگاری با مجسمه و نمادهای 
از  موسیقی،  خوش  آوای  با  آرامش  یا  شهری 

نتایج زیبایی یک شهر نیست؟
زیبایــی یــک مفهــوم مهــم در زندگــی بشــر 
عبارتــی  را  آن  کــه  واژه  ایــن  وصــف  در  اســت. 
فلســفی دانســته اند، گفته شــده مفهومــی که 
»لــذت« و »رضایــت« را به دنبال دارد. از ســال 
1354 تاکنــون، ســازمانی بــه نام »زیباســازی«  
در کشــور فعالیت می کند. ســازمانی که اکنون، 
وابســته به شــهرداری است. این ســازمان برای 
تقویت یا ایجاد زیبایی در نمای شــهری فعالیت 
می کنــد. در واقع خود را در برابر بهســازی نمای 
بصری، زیبایی شــهر و رفع زوائد بصری مسئول 
می دانــد. این ســازمان، پروژه های زیباســازی را 
با اهدافــی مانند »آرام ســازی« نمای شــهری و 
»فرهنگ ســازی« از طریــق فضای بصری شــهر، 

انجام می دهند.
ســاده و آشــناترین عملکرد حوزه زیباسازی 
و  نصــب  همــان  شــاید  عمومــی  افــکار  در 
برافراشــتن پرچم های ملی، آذین بندی شــهر در 
مناسبت های ملی و مذهبی مانند چراغانی ها، 
سیاه پوشــان محــرم و ایــام دهه فجر یــا نهایتًا 
نقاشــی های دیــواری و... باشــد. ایــن امــا تنها 
چنــد ســطر از اختیارات و امکان هایی اســت که 
این ســازمان برای ارتقای نمای شهری در اختیار 
دارد. اگــر قــرار باشــد دو بــازوی قدرتمنــد ایــن 
مجموعه را برای خدمت به شهروندان نام برد، 
می تــوان بــه »ایــده« و »خاقیت« اشــاره کرد. 
درواقع این ها دو بال اجرایی هســتند که دست 
و ذهن سازمان زیباسازی را برای ارتقای کیفیت 

و کمیت زندگی شهروندان، باز می گذارد.
حســاب  زیباســازی  روی  دنیــا،  در  امــروزه 
ویــژه ای بازکرده انــد؛ از آن بــرای کاهــش تنــش 
دید، کاستن از استرس شهری و افزایش روحیه 
زیباســازی در  شــهروندان اســتفاده می کننــد. 
بحــث جــذب گردشــگر و هویت ســازی شــهری 
آیــی فراوانــی دارد. در کشــور  و ملــی هــم کار 
مــا و شــهر تهــران هــم کارهایــی در ایــن حــوزه 
انجام شــده، که قرار است در این گزارش مبتنی 

برعکس، بیشتر با آن آشنا شویم.
مدتــی اســت عــاوه بــر واژه »شــهرداری« از 
کلمه »مدیریت شهری« هم استفاده می کنیم. 
کارشناســان شــهر و جامعه شناســان بســیاری 
معتقدند شــهر یک موجود زنــده، پویا و دارای 
روح و دامنــه اثرپذیــری و اثرگــذاری اســت. حاال 
یــک موجود پویا و زنده با چنین ویژگی هایی اگر 
به اندازه کافی، زیبا و دوست داشتنی هم باشد 
چه خوب و خواستنی خواهد بود. زیبایی هایی 
که ما را ســر ذوق بیاورد، غافل گیر کند، خشــم، 
اســترس و اندوهمان را کــم کند. آرامش بخش 
باشــد و زمینــه را برای تعهــد، مشــارکت و ِعرق 

شهروندی ما فراهم کند.
درواقــع زیباســازی شــهر، صرفًا یــک مفهوم 
انتزاعــی و اقدامــی بــا جنبــه تزیینــی نیســت. 
کوچک تریــن قدم هــا و اقدام هــا در ایــن زمینه 
می توانــد، بزرگ تریــن نتایج را به دنبال داشــته 
مجســمه ها،  شــهری،  نقاشــی های  باشــد. 
المان هــای شــهری و آماده ســازی شــهر بــرای 
و  مذهبــی  ملــی،  مناســبت های  بزرگداشــت 
قهرمانی ها، نصب بنرهای تصویری و محتوایی، 
نورپردازی و کارهایی که زیبایی بصری به دنبال 
داشــته باشــد در چارچوب زیباســازی گنجانده 

می شود.
در  جدیــد  و  جــذاب  شــیوه های  از  یکــی 
زیباســازی در جهــان توجــه بــه هویــت بومی، 
ظرفیت هــای محلــی، ویژگی هــای اجتماعــی و 
ســاختار انســانی آن شــهر اســت. این موضوع 
به خصــوص در ُبعــد نقاشــی دیــواری، طراحی 
حجم هــای  و  شــهری  نمــاد  همــان  یــا  المــان 
شــهری)در ادبیــات مدیریت شــهری( یــا همان 
کاربــرد  مــردم(،  زبــان عمــوم  مجســمه ها)به 
بیشــتری دارد. در ایــن دو عکــس بــاال ببینیــد، 
مشــاغل ماهیگیــری یــا گیــوه دوزی به عنــوان 
مشــاغل ســنتی آن شــهرها با اســتفاده از این 
ســازه های زیبــا معرفــی می شــود و بیشــتر به 
چشــم می آیــد. از طرفــی گردشــگران در کنــار 
عکــس  بومــی  نمــاد  به عنــوان  مجســمه ها 
می گیرند. بازنشر این تصاویر به مرور به صورت 
بــا  مرتبــط  مشــاغل  رونــق  بــه  غیرمســتقیم 
صنایع دســتی یــا ترغیــب دیگران برای ســفر به 

آن مناطق اثر دارد.
در برخــی مواقــع هــم مفاهیــم اجتماعــی، 
آیین های ویژه شــهرها یا شــرایط اقلیمی شــان 
بــا انتخابــی هوشــمندانه درزمینــٔه زیباســازی 
به خوبی منتقل می شوند. یزد به شهر »قنات« 
و »قنــوت« و »قناعــت« معروف اســت. در این 
شــهر آیین های ویژه ماه محرم به شیوه خاصی 

اجــرا می شــوند. از طرفی مفهوم »ســقایی« با 
توجــه به باورهای عمیق مذهبی و ارزش آب در 
این شــهر همســایه کویر، مفهوم مهمی است. 
حاال شــما ایــن مجســمه های ســقا را در میانه 
حــوض در جوار بافت تاریخی شــهر ببینید، زیبا 

نیست؟
ژاپنی هــا، هنــری دارند به نام »کینتســوگی« 
کــه رســم جالبی اســت و از آن در دنیــا در حوزه 
زیباســازی استفاده می شــود. این رسم، چیزی 
شــبیه »چینــی بنــد زدن« خودمــان اما بســیار 
ظریف و زیباتر اســت. کینتســوگی به این شکل 
اســت که ظرفی که شکســته را از همــان ناحیه 
شکســتگی با طای مذاب یا فلــزات گران بها به 
هــم پیوند می دهنــد. در این حالــت بهای ظرف 

شکسته شده ده ها برابر می شود.
این هنر، هدف »تبدیل شکســت به پیروزی« 
را دنبــال می کنــد. حاال تزیین شــکاف آســفالت 
معابر با کاشــی های رنگارنگ یا نقاشی هم یکی 
از آن کارهای جالب زیباســازی اســت که شــهر را 

دیدنی تر می کند.
»قصــه« به خصــوص از نــوع فانتــزی آن کــه 
پیشــینه ذهنی هم از آن داشــته باشــیم یکی از 
محشرترین دســتمایه ها برای خاقیت و لطیف 
کردن فضای خشــک و خشــن شــهر است. برای 
مثال همه ما در برنامه کودک، »تام« و »جری« 
یا همــان موش و گربــه خودمان همیشــه یک 
شــکاف بامــزه روی دیــوار می دیدیــم کــه خانه 
موش داســتان بــود. مثالی دیگــر، در دنیا کلی 
قاصدک و گل وجود دارد اما گلی که با یک ایده 
و داســتان فانتــزی، فضایی خیال انگیز در شــهر 

داشته باشد، ندیده ایم.
و  قصــه  بــر  مبتنــی  زیباســازی  ســبک  در 
خاقیت شــما می توانید بــا ظریف ترین ایده ها 
و ســاده ترین چیزهــا بــه طــرز حیرت برانگیــزی 
غافل گیر شــوید و ســر ِکیف بیایید. بــرای مثال 
دور یــک شــکاف روی زمیــن بــا چنــد ماســه و 
مصالح ســاده حریمی مثل قلعه ســاخته شود 
و بنویســند، قلعه مورچه هــای فان محله.این 
فانتــزی و قصــه جــذاب، خیال انگیــز اســت و تا 
دلتــان بخواهــد، حال شــمارا خــوب می کند. از 
نقاشــی و تصویرســازی هــم می توان بــرای این 
شــهرآرایی جذاب اســتفاده کرد. اصــًا می توان 
یــک محله را به پاتــوق مینیاتــوری، قصه محور 
و فانتزی ترین ایده های زیباســازی ازاین دست، 

تبدیل کرد.
یکی از شیوه های »کارکردگرا« در زیباسازی، 
اســتفاده از عناصــری اســت کــه بــرای مخاطب 
جنبه کاربردی داشــته باشــد. این شیوه زمانی 
به حداعــای خود می رســد کــه آن عنصر، جنبه 
خاطــره آمیز یا نوســتالژی هم دارد. بــرای مثال 
مــردم  عمــوم  و  نقاش هــا  بــرای  رنــگ  تیــوپ 
جــذاب اســت. حــاال فکــر کنیــد از آن به عنــوان 
نمــاد و بهانــه ای برای کاشــت گل هایــی با طرح 

یــا رنــگ به خصوص اســتفاده شــود. توپ های 
پاستیکی وسیله بازی مشترک کودکی بسیاری 
از ماســت. حاال شــما حجم های شــهری جذابی 

ببینید دقیقًا شبیه همان، ذوق نمی کنید؟
کمتــر کســی را پیــدا می کنیــد کــه پاکن های 
جوهری یک ســر قرمز و سر دیگر آبی را در دوره 
مدرسه استفاده نکرده باشد. همان پاکن های 
معروفــی کــه قرار بود یک ســمت آن مربوط به 
پاک کردن رد مداد باشد و سمت دیگر خودکار. 
اما فقط رد مداد را پاک می کرد و قسمت جوهر 
پاک کن آن یــا عمل نمی کرد یا کاغذ بینوا را پاره 

می کرد.
از  خســته  مســیری  در  کنیــد  فــرض  حــاال 
پیــاده روی، دلتــان بخواهــد کمــی بنشــینید و 
اســتراحت کنیــد. چشــمتان بیفتــد بــه صندلی 
جالــب و بامزه ای کــه دقیقًا شــبیه همان پاکن 

باشد.
یا برای مثال نرده های نیمکت پارک محله تان 
شــبیه مدادرنگی باشــد. از این نماد حتی برای 
ســاخت نرده حفاظ هم می توان استفاده کرد. 
همیــن رنــگ و لعاب کاربــردی، همیــن کارهای 
نوســتالژیک می توانــد نقــش خوبــی در روحیه 
شهروند بگذارد. باور ندارید؟ یک نیمکت ساده 
را در کنــار نیمکــت پاکنــی بگذاریــد. صبــر کنیــد 
و تماشــا تــا ببینیــد، مردم بــرای نشســتن روی 

کدام یکی مشتاق تر هستند؟
طراحی فضای ســبز شــهری اگرچــه متولیان 
خــود را دارد بااین حــال، زیباســازی در تعامــل 
با ایــن واحــد می توانــد ایده های جذابــی برای 
تلطیف حال و هوای شــهر با درختان و پوشش 
گیاهی ارائه کند. برای مثال دریکی از بزرگ ترین 
بوســتان های شــمال شــهر تهــران، بــا انتخابی 
معقــول و جــذاب، درختان تنــاور و زیبــای این 
بوستان، دیدنی تر هم شده اند. در این انتخاب 
هوشــمندانه بــرای زیباســازی از فــن »تقریــب 
محتوا« و متجانس بودن استفاده شده است.
ســازه های رنگارنگــی کــه خودشــان شــبیه 
رنگــی  چتــر  یــا  آفتاب گیــر  افقــی،  پنجــره  ای 
هســتند درســت در قالــب شــکل بــرگ درخت، 
نصب شــده اند کــه نظــر هــر رهگــذری را خیــره 
می کند. وقتی نور آفتاب روی برگ رنگی می دود 
جذابیــت بســیاری پیــدا می  کنــد. در تابســتان، 
منظــره بــرگ محاصره شــده در میان برگ هــای 
طبیعــی درخــت، واقعــًا دیدنــی اســت امــا در 
زمســتان کــه درخت بی بــرگ و لخت می شــود، 
ایــن برِگ رنگین، حال و هــوای خوبی به بیننده 
می دهــد. در واقــع زمختی شــاخه های خشــک 
زمســتان را چندثانیه ای هم که شده از ذهن او 

دور می کند.
حضــرت  خیابــان  چنارهــای  زیباســازی 
چنارهایــی  به خصــوص  تهــران  ولیعصر)عــج( 
که آســیب دیده  اند بــا ایده هــای مردمی مانند 
قاب بافی دور تنــه درخت تا رنگ آمیزی و... هم 

حس خوبی به شــهروندان می دهد. یک شیوه 
بســیار جذاب دیگر هم برای زیباســازی شــهر با 
اســتفاده از یــک فــن جدیــد مدتی اســت، رایج 

شده.
این شــیوه برای درختان سالم و پوسیده در 
دو ســبک متفــاوت اجــرا می شــود. در درختان 
ســالم بــا اســتفاده از گره های روی تنــه درخت، 
رنگ هــای ایمــن و ســالم بــرای محیط زیســت و 
البتــه پایــدار در برابــر غبــار و بــاد و بــاران، طرح 
برجســته حیوانات یا جانداران ترسیم می شود. 
شــما از کنــار درخت چناری عبــور می کنید و می  
بینید فکر خاق و توانایی یک هنرمند با انتخاب 
هوشــمندانه گره  ها و برجســتگی  های طبیعی 
تنه درخت و رنگ، یک سنجاب را روی تنه درخت 
ترســیم کــرده اســت. همه چیــز بــدون افزودن 
چیزی به جــز جند قلم مو رنگ انجام می  شــود. 
این البته برای طرح  های دیگری مانند تذهیب و 

اسلیمی هم کار برد دارد.
بــه  یــا قطع شــده  بــرای درختــان پوســیده 
عبارتــی کُنده  هــای درخت، ماجرا امــا کمی فرق 
دارد. اینجــا بــه دلیــل مــرگ و حیــات نداشــتن 
شــیوه  های  و  خراطــی  از  تــوان  مــی   درخــت، 
چــوب  روی  پیکرتراشــی  و  ســازی  مجســمه  
رفتــه  بیــن  از  درختــی  دیــدن  کــرد.  اســتفاده 
خواه ناخواه برای هر شهروندی غم  انگیز است. 
کنده رهاشــده، مدام این غم را تداعی می  کند 
اما هنر زیباســازی می  تواند به آن حیاتی دوباره 

و زیبایی آرامش بخش برای رهگذران ببخشد.
یکــی از ســاده و کم هزینه تریــن شــیوه های 
زیباســازی نمای شــهر اما رنگ آمیزی ساده هم 
اســت. به این ترتیب که اگر در ســازه های شهری 
ماننــد پل هــای عابر پیــاده یا روگــذر و زیرگذر یا 
دیوارهــای بافت فرســوده و... ایرادی به وجود 
آمده در حد معقول که هزینه ســاز هم نباشــد، 
رفــع شــود. ایــن ســازه ها یــا بســیار پرکاربــرد 
هســتند یا به دلیل ناپایداری بافت،  به اصطاح 
عموم جامعه، صرفه اقتصادی ندارد که هزینه 
باالیی برای زیباســازی نمای شــهری آن ها صرف 

شود.
تأمیــن  و  آرام ســازی  مواقعــی،  چنیــن  در 
نشــاط نمای آن اولویــت دارد و معقول به نظر 
می رســد. از طرفی، در صورت تخریب یا آســیب، 
امــکان ترمیــم و اجــرای مجــدد آن وجــود دارد 
چــون هزینه ســاز نیســت. این ها اتفاقــًا با تنوع 
گاه وبیگاه و کم هزینه نمای شــهری، این قابلیت 
را دارنــد که چهره شــهر را نونوار و یکنواختی آن 

را رفع کنند.
رنگ آمیــزی پله هــای شــهری ماننــد پله های 
یــا  حاشــیه بزرگــراه،  پله هــای پــل عابــر پیــاده 
دیوارهــای بافت فرســوده یا صنعتــی می تواند 
حــال و هوای خوبی به رهگذران و همســایگان 
چنین سازه ها و اماکی بدهد. از طرفی ازآنجاکه 
معموًال به این نماها توجه چندانی نمی شــود 

یا عمدتــًا در محله های کم برخوردار قرار دارند، 
همیــن رنــگ و لعــاب ســاده می توانــد بــه نیاز 
»توجــه بــه دیده شــدن« و »ســهیم شــدن در 
سرانه های شهری« شهروندان این محدوده ها 
را پاســخ بدهد. این پیشــنهاد البته بیشــتر برای 
نقاط کورشــهری اســت و در نقاط پرتردد شهری 
محات کم برخوردار هم باید خدمات باکیفیتی 
ارائه شــود کــه البته تــاش مدیریت شــهری در 

دهه اخیر همین بوده است.
این، تنهــا یک اقدام ســاده بــرای رنگ آمیزی 
و نونوار کردن نمای شــهری نیســت که اهمیت 
روانــی هم دارد. شــهروندان چنیــن محله هایی 
حــس می کننــد بــه محله شــان بهاداده شــده 
تقویــت  در  هــم  شــهری  نمــای  نشــاط  اســت. 
روحیه شــان تأثیر قابل توجهی دارد. برای چنین 
محله هایی البته استفاده از زیباسازی به شیوه 
کاربــرد گــرا کــه در بــاال توضیــح داده شــد، هم 

به شدت مؤثر خواهد بود.
یــک شــیوه موفــق کــه در برخــی شــهرهای 
جهــان استفاده شــده و پاســخ مطلوبــی هــم 
دریافــت کــرده اســت را شــاید بــد نباشــد مرور 
کنیــم. متأســفانه فقــر عدالــت اجتماعی گاهی 
و  طرح هــا  بهتریــن  می شــود  ســبب  اوقــات 
خدمات برای مناطق بهتر و مرفه تر ارائه شود با 
این توجیه که فرهنگ عمومی شــهروندی باالتر 
اســت، آن خدمات ضایــع و تخریب نمی شــود. 
نگهداشــت کم هزینه تری دارد. برخی شهرها در 
دنیــا از خــاف ایــن دیــدگاه اســتفاده کرده اند، 

تهران هم البته.
آن هــا ســاده ترین خدمــات را بــه محله های 
برخــوردار ارائه کرده اند و اتفاقــًا بهترین نمونه 
خدمــات ماننــد زیباســازی و خدمــات شــهری 
و... را بــه مناطــق محــروم اختصــاص داده اند. 
در محله هایــی کــه بافــت فرهنگــی ضعیــف یــا 
یــا  تخریــب  صــورت  در  داشــته اند،  خشــن تری 
آســیب به هر امکانات شهری، شــهرداری در پی 
مرمت یا جایگزینی آن با یک طرح جدید، برآمده 
اســت. نتیجه، جذاب و قابل تأمل است. ارتقای 
کمــی و کیفــی نمای شــهر به مــرور شــهروندان 
محله هــا را بــه زندگــی در شــهر، دلگــرم کــرده 
اســت. عرق خوبی بــه محله شــان پیداکرده اند 
و رفتارهای شــهروندی عالی تری از خود نشــان 

داده اند.
ایــن شــیوه کــه بــه »سیاســت پنجره هــای 
طرفــداران  و  اســت  معــروف  شکســته« 
پروپاقــرص خــود را دارد، عدالــت اجتماعــی را 
بهتــر توزیع می کنــد. این نظریــه واقعًا جذاب، 
می گویــد کــه نظــارت و نگهــداری محیط هــای 
شــهری در یــک وضعیــت خــوب ممکــن اســت 
تشــدید  از  همچنیــن  و  بیشــتر  خــراب کاری  از 
نقطــه  کنــد.  پیشــگیری  جدی تــری،  ُجرم هــای 
عطف و درخشــان ماجرا دقیقًا همین جاست؛ 
بــه  خوبــی  حــس  نه تنهــا  شــیوه  ایــن  انجــام 
شــهروندان می دهد که در محله های جرم خیز 
حتــی در کاهش التهــاب و جرائم اجتماعی هم 

مؤثر بوده.
دادن  بهــا  و  توجــه  معجــزه  همــان،  ایــن 
اســت. این جمــات به خوبــی ثابــت می کند که 
شــهر موجــودی زنــده، هوشــمند و پویاســت 
کــه نحــوه رفتــار بــا آن به صــورت مســتقیم در 
روحیــه و فرهنگ شــهروندانش اثــر دارد. با این 
تعمیــم، با زیباســازی هدفمند و هوشــمندانه 
می توان حتی به کاهش افسردگی،  بزه و جرائم 

اجتماعی کمکی محسوس کرد.

سربازی

دارد؟ جرائم  کاهش  در  نقشی  چه  شهر  ی  یباساز ز

مدیریت شهری

یکی از شیوه های جذاب و جدید در زیباسازی در جهان توجه به هویت بومی، ظرفیت های محلی، ویژگی های اجتماعی و ساختار انسانی 
آن شهر است. این موضوع به خصوص در ُبعد نقاشی دیواری، طراحی المان یا همان نماد شهری و حجم های شهری)در ادبیات مدیریت 
شــهری( یــا همــان مجســمه ها)به زبــان عموم مــردم(، کاربــرد بیشــتری دارد. در ایــن دو عکس بــاال ببینید، مشــاغل ماهیگیری یــا گیوه دوزی 
به عنوان مشــاغل ســنتی آن شــهرها با اســتفاده از این ســازه های زیبا معرفی می شــود و بیشــتر به چشــم می آید. از طرفی گردشــگران در کنار 
ونق مشاغل مرتبط با صنایع دستی  ور به صورت غیرمســتقیم به ر مجســمه ها به عنوان نماد بومی عکس می گیرند. بازنشــر این تصاویر به مر

یا ترغیب دیگران برای سفر به آن مناطق اثر دارد...



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 
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اژه ای

رافائل گروسی

وز شــنبه در بیانیه ای  ایــران و آژانــس در پایــان یــک دور طوالنــی مذاکرات فنی و کارشناســی ر
مشترک اعالم کردند، تعامالت دو طرف بر اساس "موافقتنامه جامع پادمانی" انجام خواهد 

شد.
هم چنین در این بیانیه آمده  که ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارایه اطالعات ...

صاحب امتیاز: مســعود جواندل  مدیرمســئول: سیدحسن قشمی
گمار سردبیر : زهره پوروهابی  دبیر:سمیرا 

کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

گروسی در وین از توافقات در تهران نگهبانی خواهد کرد؟
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
در  تنش  ماه  چند  از  پس  اتمی 
وجود  و  آژانس  و  ایران  روابط 
میان  حقوقی  و  فنی  اختالف های 

دو طرف به ایران سفر کرد.
رافائل گروســی در سفر دو روزه 
خــود بــه تهــران ضمن شــرکت در مذاکــرات فنی و 
حقوقــی هیئت های کارشناســی ایــران و آژانس، با 
وزیر امور خارجه و رییس جمهور کشــورمان دیدار 

کرد.
ایــن بــرای اولین بار اســت کــه مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــا ســید ابراهیم رئیســی 
از زمــان انتصــاب وی بــه ریاســت جمهــوری دیــدار 

می کند.
گروســی درباره دیدارش بــا رییس جمهور ایران 
در وین گفته اســت که »این دیدار برای من بســیار 
مهم بود. به دلیل نتیجه نگرفتن در تعامل های مان 
بــا ایــران، بــه عــاوه دو مشــکل جدیــد در برخی از 
تاسیســات هسته ای از جمله کشــف ذرات با غنای 
بسیار باال، برای من بسیار مهم بود که در سطح باال 

مذاکرات کنم و نتایجی به دست بیاورم.«
او گفته است که در دیدار با رییس جمهور ایران 
در مورد چگونگی همکاری ها صحبت کرده اســت. 
مــا درک صریحی داشــتیم که باید برخــی اقدامات 

قطعی را خیلی زود آغاز کنیم.
طوالنــی  دور  یــک  پایــان  در  آژانــس  و  ایــران 
مذاکرات فنی و کارشناســی روز شــنبه در بیانیه ای 
مشــترک اعام کردند، تعامات دو طرف بر اساس 

"موافقتنامه جامع پادمانی" انجام خواهد شد.
هم چنین در ایــن بیانیه آمده  که ایــران آمادگی 
خــود را بــرای ادامــه همــکاری و ارایــه اطاعــات و 
دسترســی بیشــتر به منظور رســیدگی به مســایل 
پادمانــی باقی مــاده مربوط به ســه مــکان، اعام 

کرده است.
ســه مــکان مورد بحث میــان ایــران و آژانس در 
ورامیــن، تورقوزآباد در نزدیکــی تهران و مریوان در 

استان کردستان قرار دارد.
ایــران قبــا اطاعات مربــوط به ایــن مکان ها و 
برخی دسترســی ها به آنها را فراهم کرده اســت اما 
آژانس مدعی اســت که پاســخ "قانع کننده" در این 
رونــد هنوز دریافت نکرده اســت و نیــاز به همکاری 
بیشــتر در این رابطه وجود دارد. در عین حال ایران 
تاکیــد دارد کــه تمامــی اطاعات و دسترســی های 
الزم در ایــن رابطــه بــه آژانس داده شــده اســت و 
درخواست های بیشتر، سیاســی کاری و برای فشار 
به ایران از ســوی برخی کشــورها بــا هدایت آژانس 

است.
عــاوه بر ایــن یکی از اختــاف  نظرهای ایــران با 

آژانــس و کشــورهای اروپایــی و آمریــکا در رابطه با 
مســایل پادمانی این بوده است که ایران می گوید 
پرونده ایــن موضوعات باید پیــش از احیای برجام 
بســته شــود، اما طرف هــای مقابــل گفته انــد این 
پرونده صرفا در همکاری با آژانس مختومه خواهد 
شــد و راه حل دیگری از جمله توافق سیاسی بر سر 

آن ندارد.
به نظر می آید ایران بر ســر موضع خود مبنی بر 
اینکه مسایل فنی و هسته ای باید پیش از هرگونه 
تفاهم برای بازگشــت به برجام حل و فصل شــود، 

هم چنان پافشاری دارد.
دو  از  بیــش  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
سال اســت که از ایران خواسته اســت درباره مواد 
هســته ای کشف شده در ســه مرکز مورد اشاره در 
بــاال توضیــح دهد. در این مدت شــاهد فشــارهای 
سیاســی و حقوقی متعدد به ایران از سوی آژانس 
و ســه کشور اروپایی عضو برجام با همراهی آمریکا 
و دیگــر کشــورها بوده ایم. شــورای حــکام تاکنون 
برای وادار کردن ایران به همکاری یک طرفه در این 

رابطه سه قطعنامه صادر کرده است.
آژانــس  حــکام  شــورای  قطعنامــه  ســومین 
بین المللــی انــرژی اتمــی اواخر آبان ســال جــاری با 
26 رای موافــق و 2 رای مخالــف بــه تصویــب اعضا 
رســید. ارائه اطاعات درباره ذرات اورانیوم در ســه 
مکان مورد ادعایی، ارائه اســناد و پاسخ های مورد 
نیاز، اجازه دسترســی به اماکن و مــواد مورد نیاز و 
اجازه نمونه برداری از ســوی آژانــس اتمی از جمله 
اقداماتی اســت کــه در این قطعنامه، اجــرای آن از 

ایران خواسته شده است.
در عیــن حال با توجه به بیانیه مشــترک ایران و 
آژانــس و توضیحــات مقامــات کشــورمان، به نظر 
ایــران بــرای دریافــت پاســخی "رضایــت بخــش" از 

بررسی این موضوعات اعام آمادگی کرده است.
محمد اســامی رئیس ســازمان انرژی اتمی روز 
شــنبه در کنفرانس خبری مشترک با گروسی درباره 
چگونگی رفع اختاف نظر با آژانس بر ســر مســایل 
پادمانــی گفــت: ما یــک الگویــی را با آقای گروســی 
ســال گذشــته در وین توافق کرده بودیم و همان 
را دنبــال می کنیم. بخش هایــی از آن در مذاکرات و 
تعامل معاونان دو طرف بیان شده است و بخشی 
از ترتیبات را امروز صحبت کردیم و همچنان صحبت 
ما ادامه دارد و در قالب یک الگوی رفتاری و تعاملی 

اینها را به سمت حل و فصل پیش می بریم.
رافائل گروســی نیــز در وین در جمــع خبرنگاران 
در ایــن رابطــه گفته اســت: ما توافــق کردیم برخی 
تجهیــزات  و  افــراد  مکان هــا،  بــه  دسترســی ها 
داشته باشــیم. امــا االن نمی توانم بگویــم که مثا 
فــان روز و فان ســاعت بــه مریوان یــا تورقوزآباد 

می رویم.

هم چنیــن بر اســاس بیانیــه مشــترک دو طرف، 
ایــران به صورت داوطلبانه بــه آژانس اجازه داده تا 
چنانچه مقتضی باشــد فعالیت های راستی آزمایی 
و نظارت بیشتر را اجرا کند و روش اجرای آن طی یک 
نشســت فنی که به زودی در تهران برگزار می شود، 

میان دو طرف مورد توافق قرار گیرد.
در همین رابطه، مدیرکل آژانس در وین در جمع 
خبرنگاران گفته است: بر اساس توافق هایی که در 
تهران داشــته برخــی از نظارت هایی که در گذشــته 

متوقف شده  بود از سر گرفته  می شود.
گروســی گفته اســت: در طول ماه های گذشــته 
در موضــوع نظارت هــا در راســتی آزمایی ها برخــی 
کاهش هــا اتفاق افتاده  بــود، ما توافــق کردیم که 
ایــن نظارت ها دوباره برقرار شــود. قرار اســت که بر 
روی این توافق کنیم. من همواره نســبت به از بین 
رفتن استمرار دانش هشدار داده  بودم. ما در حال 
از دســت دادن اطاعات درباره برخی از محل ها که 
بســیار مهم اســت، هســتیم که می تواند بر احیای 

برجام اثر بگذارد.
مدیرکل آژانس در عین حال تاکید کرده است که 
»ما بر اســاس توافق هــای پادمانی به ایران گفتیم 
کــه برخی از تاسیســات بــه نظارت های بیشــتر نیاز 

دارد و ایرانی ها موافقت کردند.
وی در رابطه با افزایش میزان نظارت ها در ایران 
به طور مشخص به سایت "فردو" اشاره کرده است 
که بیش از دو ماه اســت در این ســایت غنی ســازی 
60 درصدی انجام می شــود. تولید اورانیوم UF6 با 
غنای 60 درصد برای نخســتین بــار در فردو در آبان 

سال جاری آغاز شد.
بر اســاس گزارش رســانه های خارجی، گروســی 
گفته اســت: سایت فردو به بازرسی بیشتر نیاز دارد 
و ما شــدت بازرسی در آنجا را افزایش خواهیم داد. 
بازرسی ها از سایت فردو 50 درصد افزایش خواهد 
داشــت که پیشرفت بســیار مهمی از نظر شفافیت 
به شــمار می آیــد و تجهیزات نظارتــی فعالیت های 
نصــب  دوبــاره  اماکــن  از  تعــدادی  در  هســته ای 

می شود.
در همیــن رابطــه بهــروز کمالونــدی ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی گفته است: از آنجایی که برای 
اولیــن بــار در ســایت فــردو غنــی ســازی 60 درصد 
آغاز شــده بــود در چارچوب مقــررات پادمانی باید 
بازرســی ها افزایــش پیدا می کــرد، چرا کــه اصوال با 
افزایش سطح غنی ســازی یا ورود مواد حساس تر 
بــه ســایت میــزان بازرســی ها بــا توافــق دو جانبه 

افزایش پیدا می کند.
گفتنی اســت، تعداد بازرســی ها در سایت فردو 
روزانــه 8 مــورد تا پیــش از این بوده  که بر اســاس 
توافــق جدیــد ایــران و آژانس، با توجه بــه افزایش 
ســطح غنی ســازی در این ســایت تا 60 درصد، این 

بازرسی ها روزانه به 11 مورد افزایش پیدا می کند.
یکــی از مهم تریــن موضوعاتی کــه در مذاکرات 
روزهــای اخیــر میــان ایــران و آژانــس حــل و فصل 
شــد مســاله کشــف ذرات اورانیوم 84 درصدی در 
تاسیســات غنــی ســازی ایــران بــود؛ موضوعی که 
بسیار مورد توجه رسانه  های خارجی و بعضا معاند 

با ایران قرار گرفت.
با وجود اینکه ایران توضیحات مبسوط و کاملی 
در نامــه ای به آژانــس در این رابطه ارســال کرد اما 
این مساله از سوی رسانه های خارجی درز پیدا کرد 

و تا روزها دست آویز فشار به ایران بود.
محمــد اســامی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 
در ایــن مــورد گفتــه بــود: ذره 84 درصــدی در یک 

نمونه بــرداری از کنــار یک شــیر دیده شــده اســت، 
ذره ای کــه بــا میکروســکوپ هم دیده نمی شــود. 
مهــم حجم موادی اســت کــه پس از تولیــد ذخیره 
می شــود، بازرســان مــوادی را کــه از پروســه خارج 
شــده بود، مشــاهده کردنــد و دیدند کــه غنای آن 
بیــش از 60 درصد نیســت، خط تولیــد ما 60 درصد 
آژانــس در گزارش شــان هــم  اســت، کارشناســان 

آوردند که تولید ما 60 درصد است.
گروســی نیز در مــورد کشــف ذرات 84 درصدی 
در تاسیســات غنی ســازی ایران در جمع خبرنگاران 
در ویــن گفتــه اســت کــه »مــا در مــورد انگیزه هــا 
قضــاوت نمی کنیم، ما یک رویــداد را دیدیم که نیاز 
بــه روشن ســازی دارد. در برخــی از این تاسیســات 

گاهــی اوقــات ممکن اســت کــه برخــی پیک ها رخ 
دهــد. ما ذرات با غنی ســازی با غنــای باالتر دیدیم، 
امــا در مجموع مشــاهده کردیم که غنی ســازی در 
ایــن ســطح ادامه نداشــت و مــواد غنی ســازی در 
این ســطح انباشت نشــده اســت. ما باید با اپراتور 
صحبت کنیم و شکل ترکیب بندی آبشار سانتریفیوژ 

را بررسی کنیم.«
به این ترتیب یکی از مسائلی که احتمال داشت 
بــه موضوعی بغرنــج میان ایــران و آژانــس تبدیل 

شود، از دستور کار خارج شد.
ایــران در یــک ســال اخیــر ســطح فعالیت هــای 
هســته ای اش حتــی از برجــام هــم در بخش هایــی 
فراتر رفته  و طبق الگوی خاص طراحی و تایید شده 
پیش می رود، طبیعی است اجرای مقررات پادمانی 

متناسب با این فعالیت ها ارتقا و افزایش یابد.
مدیــرکل آژانــس در وین دربــاره غنی ســازی 60 
درصدی ایران گفته اســت که لزومی نــدارد که آنها 
)ایــران( به مــن توضیحی بدهند که چرا در ســطح 
60درصد غنی ســازی می کنند. چیزی که مهم است 
مــا باید بتوانیم راســتی آزمایی کنیم که چگونه این 
کار را انجــام می دهند. آنها میزانــی که می خواهند 
غنی سازی کنند اعام می کنند و ما نظارت می کنیم.

بــه نظــر می آیــد، در نتیجه ســفر اخیــر مدیرکل 
آژانس به تهــران و انجام دیدارهای ســطح باال، راه 
برای برون رفت از بن بســت مسایل پادمانی و فنی 
باز شده است. قبل از تعلیق مذاکرات احیای برجام، 
مســایل ایــران و آژانس یکی از مهم تریــن موانع بر 
سر احیای برجام قلمداد می شد و برخی طرف ها در 
پی آن بودند که ایران را مقصر این موضوع نشــان 
دهند. همان طور که گروسی هم به این موضوع در 
سخنانش در تهران اشاره کرد، نتیجه تفاهم ایران و 

آژانس می تواند به احیای برجام نیز کمک کند.
در عین حال که با توجه به تجربه برجام روشــن 
اســت، هرگونه تفاهم بــرای احیای برجــام به اراده 
و توافق سیاســی همــه جانبه میــان همه اعضای 
برجــام بــه عــاوه آمریــکا نیــاز دارد تا برجام به ســر 
خط اجرای دوباره با لحاظ شــرایط و تحوالت جدید 

بازگردد.
آژانــس  مدیــرکل  ســخنان  از  کــه  طــور  آن 
بین المللــی انرژی اتمی در وین در پایان روز شــنبه 
برمی آید، او با دســتی پــر و با دریافت ضمانت های 
قابل اطمینان در رابطه با افزایش دسترســی ها و 
بازرســی ها و رفع نگرانی های ایــن نهاد بین المللی 
بــرای راســتی آزمایی برنامــه صلــح آمیز هســته ای 
ایــران بــه ویــژه در رابطــه بــا برخــی فعالیت هــا و 
تاسیسات هسته ای، تهران را ترک کرده است. باید 
دید او امروز در نشســت شورای حکام دست خود 
را چگونه مقابل اعضای این شورا و افکار عمومی 

باز می کند.

زمین خورده ها را از مفسدان اقتصادی تفکیک کنیم
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
رئیس قوه قضائیه گفت: مسئله 
اقتصاد یک مسئله اولیه و ضروری 
برای حفظ کشور، تمامیت ارضی، 
و  امنیت  استقالل،  تمامیت 

آرامش مردم است.
والمســلمین  حجت االســام 
غامحســین محســنی اژه ای با اشــاره به مســائل 
بخش هــای  نماینــدگان  ســوی  از  شــده  مطــرح 
برخــی  کــرد:  اظهــار  اســتان،  اقتصــادی  مختلــف 
مســائل ارتباط مســتقیمی با قــوه قضائیه ندارد، 
امــا مــا وظیفه داریــم حرف هــای شــما را از نزدیک 
بشنویم با تمام وجود درک و به مسئوالن منتقل 

کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر این که »یکــی از ســرمایه های 
بزرگ در اســتان اصفهان ســرمایه انسانی است«، 
گفــت: ســرمایه انســانی مدیریــت و عاملی اســت 
را تدبیــر کنــد  از مســائل  کــه می توانــد بســیاری 
ایــن ســرمایه در اصفهــان بســیار زیــاد اســت. و 
انسان های مدیر، مدبر، خاق، دلسوز، شجاع و... 
نــه تنها امروز که در طول ســده های گذشــته زیاد 
داشــته ایم و باید ایــن ثروت عظیم و انســان های 
ارزشــمند را پــاس بداریــم و نگذاریم این ســرمایه 

بزرگ دچار آسیب و خدشه شود.
وی بــا بیــان این کــه »نبایــد انســانی دلســوز و 
خیرخــواه و مدیریــت بــاال بــا یــک گرفتــاری از حیــز 

از دســت بدهیــم«،  را  او  انتفــاع خــارج بشــود و 
ادامــه داد: بــا از دســت دادن ایــن ســرمایه های 
انســانی نمی توانیم بسیاری از ظرفیت های دیگر را 

استفاده کنیم.
بــه این کــه »بــرای موضوعــات  بــا اشــاره  وی 
مجموعه هــای  و  صنف هــا  کشــور  در  مختلــف 
و  حفــظ  بــرای  کــرد:  تصریــح  داریــم«،  مختلفــی 
حراســت از ســرمایه های انســانی و ارتقای آن ها و 
این که نســل آینده از ثروت اصلــی خود بهره ببرند 

دچار خأل هســتیم و نیاز به تشــکیات داریم. برای 
حفــظ و حراســت و صیانــت از نیــروی انســانی چه 
ســاز و کاری داریم که همه انســان های توانمند را 
شناســایی، ارتقا و بعد آســیب شناســی کند و اگر 
احیانًا آســیبی وارد شــد عاج کند؟ بــه دنبال این 
هستیم که چگونه می توان انسان های مستعد را 

کشف؛ حفظ و ارتقا داد.
رئیس قــوه قضائیه با بیان این که »این باور در 
همه مدیران و بخش ها نیست که باید تصدی گری 

دولت را کاهش داد و واگذاری امور تا جای ممکن 
به مردم تســهیل شــود«، گفت: تصدی گری دولت 
هنــوز زیــاد اســت و از ظرفیت هــای مــردم کمتــر 
اســتفاده می شــود، اگرچه از اول انقــاب تکیه بر 
مردم بوده، اما باید بیش از این به مردم پرداخت.
وی بــا تأکیــد بــر این که »بایــد باور کنیــم تولید 
ثروت، تاش و کوشــش، کار فی نفســه ارزشمند و 
دارای قداست است«، تأکید کرد: اسام از بیکاری، 
تنبلی، سســتی و تکلف بر دیگــران بدش می آید و 
کار و کوشش و جهاد و حرکت را تشویق می کند و 
بسیاری از این امور را از عبادت های بزرگ می داند.
وی ادامــه داد: کار و تــاش و خلــق ثــروت بــه 
نفــع مردم اســت، اما وقتی کشــور ضعیف شــود 
همه ضرر می کنند؛ بنابراین باید برای این موضوع 
اهمیــت و ارزش قائــل شــویم، بــر همین اســاس 
اســت کــه مقــام معظــم رهبری چند ســال اســت 
شــعارهای ســال را تعیین می کنند و سیاست ها و 

اجراها و برنامه ها را جهت دهی می کنند.
محســنی اژه ای مســئله اقتصاد را یک مســئله 
اولیــه و ضروری برای حفظ کشــور، تمامیت ارضی، 
تمامیت اســتقال، امنیت و آرامش مردم دانست 
و اظهــار کــرد: امروز دشــمن می خواهــد از طریق 
امنیــت  اقتصــادی، مســائل سیاســی و  مســائل 

کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان این که »مسائلی که از سوی فعاالن 
اقتصادی مطرح شــد لوازمــی دارد«، توضیح داد: 

امــروز بــه قوانیــن و مقررات متناســب نیــاز داریم 
و فعــاالن اقتصــادی بایــد کمــک کننــد قوانیــن و 
مقــررات متناســب بــا شــرایط کنونــی در تماس با 
مسئوالن و مجموعه های ذی ربط مطرح و تدوین 
شــود. همه کلیات را قبول داریم، اما چگونگی آن 

را باید کمک کنید.
اهمیــت  بــر  همچنیــن  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
آشــنا شــدن با قوانیــن و مقررات تأکیــد و تصریح 
کــرد: متصدیــان بخش هــای مختلــف می تواننــد 
فعــاالن هــر بخــش را بــا قوانیــن و مقررات آشــنا 
کننــد. اصنــاف، تشــکیات، اتحادیه هــا هرکدام در 
این زمینه مســئول هســتند. یکــی از وظایف قوه 
قضاییــه ارتقــای آگاهی هــای مــردم اســت امــا ما 
نتوانســته ایم ایــن وظیفه را کامل انجــام دهیم و 

شما هم باید کمک کنید.
وی خاطرنشــان کرد: امروز کشــاورزی، صنعت، 
خدمــات و... با همدیگــر ارتباطاتی دارند و همه با 
آرامــش و قدرت خرید مردم ارتباط دارند، در حالی 
کــه اگر فقط به بخــش خودمان نگاه و دیدمان 
را محدود کنیم بخشــی از مشکات موجود رفع 
نمی شــود، پــس باید همه را بــا هــم ببینیم. اگر 
را نداشــته باشــیم و  ایــن جامع نگــری  چنانچــه 
بخشــی نگــری باشــد کارها جلــو نمــی رود. برای 
جامع نگری باید ارتباطات بیش از این باشــد و با 

همدیگــر همفکری و همراهی کنیم.
محســنی اژه ای بــا تأکیــد بر این کــه »باید بین 

خطــا، اشــتباه و فســاد تفکیــک کنیــم«، گفــت: 
کســی که اشــتباه می کند با کســی که عناد دارد 
و ظلم می کند باید فرق داشــته باشــد. اگر کسی 
زمیــن خــورده بایــد او را بلنــد کنیــم، نــه اینکــه 
مــا هم بــه او لگــد بزنیم یــا رد شــویم و بی اعتنا 
باشــیم. اگر کســی شکســت خورد و با مشکات 
بــازار مواجه شــد باید بــه او کمک کنیــم، اما اگر 
کســی فاسد اســت و تعدی و تجاوز می کند باید 
برخــورد کنیم. هــر صنفی خــودش بهتر می داند 
چه کســی زمین خورده، اشــتباه کرده و یا فاسد 

اســت و باید این ها را تفکیک کنیم.
وی با اشــاره بــه ناآرامی های اخیر در کشــور، 
تأکید کرد: در این اغتشاشــات دشمن چنان القا 
کــرده بــود که برای برخی افراد امر مشــتبه شــد 
و وقتی می گفتیم از اشــتباه خود بر می گشــتند 
و بــه اشــتباه خــود پی می بردنــد. مقــام معظم 
رهبــری کار بزرگــی کردنــد و بــا فرمــان عفــو، بــه 
افــراد امیــد دادنــد و نقشــه دشــمن را نقش بر 

آب کردند.
رئیــس قــوه قضائیه بــا تأکیــد بر این کــه »ما 
اقتصــادی  فعــاالن  و  تولیــد  بــه  می خواهیــم 
کمــک کنیــم«، گفــت: قــوه قضاییــه می خواهــد 
بــه تأمین ســرمایه گذاری هرچه باالتــر کمک کند 
و امیدواریــم فعــاالن اقتصادی هم بــه ما کمک 
کنند و همه احســاس مســئولیت کرده و دســت 

به دســت هم دهیم تا مشکات را رفع کنیم.

رگ  ع مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بز موضو
و غیر قابل اغماض است

برسند. مجازات  اشد  به  جنایت  این  عوامل  باید  شود،  اثبات  دانش آموزان  مسمومیت  اگر  کردند:  کید  تأ رهبری  معظم  مقام  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقاب اســامی صبح امروز در حاشــیه مراســم روز درختکاری گفتند: مســئولین باید موضوع مســمومیت دانش آموزان را با جدیت دنبال 

کننــد؛ این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض اســت.
ایشــان تاکید کردند: اگر مســمومیت دانش آموزان اثبات شــود، باید عوامل این جنایت به اشــد مجازات برســند. در مورد این افراد هیچ عفوی نخواهد بود.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای پیش از ظهر روز دوشــنبه به مناســبت روز درختکاری، در محوطه  دفتر رهبری نهال کاشــتند.


