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روزنامه

پنجشنبه

نقد و تحلیل خبر

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

احمد خاتمی:
هستهای ،تنها یک کلمه است و آن لغو تمام تحریمهاست نه تعلیق
و نه تحریمهای هستهای بلکه لغو تمام تحریمها ،سیاست نظام اسالمی
است.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :بسیار واضح و روشن است که نظام
اسالمی هیچگاه زیر بار زور نرفته و نخواهد رفت و اگر آمریکا
و کشورهای اروپایی در خیال خام خود چنین میپندارند که ایران
را تسلیم زور خواهند کرد بدانند خواب و خیالی است که هیچگاه

تعبیر نخواهد شد.عضو مجلس خبرگان رهبری درخصوص سفر اخیر
رئیسجمهور کشورمان به روسیه نیز گفت :نظام اسالمی سیاستی که
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در کشور پیش گرفته است سیاست
نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی ایران بوده است.
وی افزود :معنای نه شرقی ،نه غربی ،قطع رابطه با شرق و قطع رابطه
با غرب نیست بلکه معنای آن این است که نه اجازه به شرق میدهیم
که در سرنوشت کشور مؤثر باشد و نه اجازه به غرب میدهیم.

محسنی اژه ای:

چین ،اولویت اولش در ایجاد
روابط با کشورها« ،اقتصاد»
است نه «سیاست» .حتی روسیه
هم همینطور است و لذا این دو
کشور قدرتمند معتقدند علیرغم
اختالفات سیاسی فاحش با
آمریکا ،باید تجارت گستردهای با
این کشور داشته باشند و تضادهای
سیاسی نباید بر روابط تجاری و
اقتصادی آنها ،تأثیر منفی بگذارد.
آنها سعی میکنند تنشهای
سیاسی و نظامی خود را با مذاکره
و گفت و گو حل کنند .چین
سالهاست که بزرگترین شریک
تجاری آمریکاست .نگاهی به
میزان صادرات و واردات کاال
بین آمریکا و چین در مقایسه
با روسیه ،نشان میدهد جایگاه
روابط تجاری چین با آمریکا،
بسیار باالتر است به نحوی که
آمریکا ساالنه حدود  500میلیارد
دالر واردات کاال از چین و حدود
 13/6میلیارد دالر از روسیه
را دارد .در حوزه صادرات هم
آمریکا ساالنه حدود  120میلیارد
دالر کاال به چین صادر میکند
در حالی که این رقم با روسیه 9
میلیارد دالر است.

به همین دلیل گرچه مواضع
سیاسی چین در قبال اوکراین
همسو با روسیه است ولی اگر
بخواهد جنگی در این مصاف بین
آمریکا و روسیه رخ دهد ،چین
فقط به حمایت سیاسی از روسیه
اکتفا کرده و خود را وارد تنش
نظامی با آمریکا نخواهد کرد.
در دنیای امروز حرف اول را
«اقتصاد» میزند و حتی سیاست با
همه حساسیتش در خدمت اقتصاد
کشورهاست.
فعالیتهای نظامی همجهت تسلط
بر منابع نفتی و چنگ انداختن
بر اقتصاد و منابع مالی دیگر
کشورهاست .کشورهای قدرتمند
از همه هستی کشورهای دیگر
به نفع اقتصاد خویش استفاده
میکنند و هیچگاه اقتصاد خود را
قربانی حمایت از دیگر کشورها،
حتی متحدان خود ،نمیکنند .آنها
میدانند علت انهدام و تجزیه
شوری سابق ،آویزان شدن برخی
کشورهای دیگر به اقتصاد آن بود
و لذا اجازه فروپاشی کشور خود
را نمیدهند و روابط اقتصادیشان
را قربانی جانبداری سیاسی و
نظامی با این و آن نمیکنند.

دادستان کل کشور تأکید کرد؛

دادستان کل کشور گفت :به
نهضت خیرین هم در آماده کردن
بستر و هم حرفه آموزی و هم
ایجاد اشتغال برای معتادان متجاهر
نیاز داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،محمد
جعفر منتظری دادستان کل کشور
در مراسم افتتاحیه فاز دوم مرکز
نگهداری درمان و توانمندسازی
مهر سروش که صبح امروز با
حضور سردار کریمی رییس
پلیس مبارزه با مواد مخدر
انتظامی کشور ،اسکندر مؤمنی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
برگزار شد ،گفت :قرآن کریم
میفرماید کسی که یک انسان را
زنده کند و زنده نگه دارد گویا
همه انسانها را زنده نگه داشته
است.
وی ادامه داد :امروز یکی از
بزرگترین آسیبهایی که ما در
جهان و کشور خودمان با آن
مواجه هستیم مسئله اعتیاد است و
متأسفانه عدهای که به دنبال سود
و منافع مادی خودشان هستند
از تولیدکنندگان تا حامالن و
فروشندگان جوانهای فراوانی را
برای مطامع و نیل به اهداف شیطانی
خودشان با آتشی میسوزاندند که
یک زندگی توأم با مرگ تدریجی
است.
وی ادامه داد :در مرحله اول بحث
پیشگیری است اما انسانهایی
گرفتار شدهاند و باید آنها را نجات
داد .اولین عامل در مکان این افراد
اراده و تصمیم و خواست این
افراد است و باید تالش کنیم این
افراد را به اراده و تصمیم برسانیم
و خودشان بخواهند و گرنه ۶
ماه یکسال اینجا هستند و بعد
دوباره بیرون از اینجا به اعتیاد
برمیگردند نکته دوم این است
که زمینه درمان این افراد را فراهم
کنیم .البته در این عرصه کارهای
زیادی انجام شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به
نکته سوم گفت :وقتی ما بستر
و زمینه را برای درمان این افراد
آماده کردیم باید برنامه برای این
افراد داشته باشیم یکی از مؤلفههای
بسیار مؤثر برای انسانهای گرفتار
وجود افراد خیر است .خیرین
توجه داشته باشند که انسانهای
گرفتاری را از منجالب اعتیاد
نجات میدهند و این ارزش کمی
نیست مدرسه ساختن حسینیه
ساختن همه کار خیر است اما شاید
در جامعه ما این کار نیفتاده باشد
که خیرین ما نهضتی داشته باشند
برای جامعهای که گرفتار اعتیاد
شدهاند .متأسفانه به دالیل مختلف
در سراسر کشور فقدان مراکز
ماده  ۱۶داریم و امکانات محدود
است .اگر برنامه ریزی دقیق
از سالهای قبل شده بود امروز
شاهد در سراسر کشور شاهد این
مقدار نیاز برای مراکز نگهداری
باشیم.
وی ادامه داد :به خاطر همین فقدان
ناچاریم معتادان متجاهر را رها
کنیم و یا باید به زندان ببریم معتاد
متجاهر نباید به زندان برود بلکه
باید درمان شود و توانمند شود.
وی ادامه داد :کسانی که در خارج
از این مراکز هستند ،میتوانند به
این قشر کمک کنند و این افراد
را به کار بگیرند و تالش کنند که
به آنها نظارت کنند .به نهضت
خیرین هم در آماده کردن بستر
و هم حرفه آموزی و هم ایجاد
اشتغال برای این افراد نیاز داریم.
بنده در دستگاه قضایی هرچه که
از ما بربیاید را انجام میدهیم.
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از هر دری کالمی
امیر احمدیان:

در اختیار ضابط بودن متهم ،رافع مسئولیت قاضی نیست
امیر احمدیان:

صفحه

رئیس قوه قضاییه ،جمعآوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس
از مرحله احضار و بازداشت او را اشکال و غلط دانست و همه قضات و
مسئوالن قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان سازمان
قضایی نیروهای مسلح و شاغالن در این سازمان گفت :من نمیخواهم
بگویم که اقدامات ضابطین قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه
تأکیدم بر آن است قضات و بازپرسهایی که اقدام به صدور قرارهای
بازداشت موقت میکنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید
در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر میبرد ،بر مراحل مختلف
تحقیقات از او نظارت داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن
متهم نزد ضابط ،رافع مسئولیتهای شرعی و قانونی قاضی صادرکننده
قرار نیست.
به گزارش میزان ،محسنی اژهای صبح امروز چهارشنبه ششم بهمن ماه
با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،فعالیت در این سازمان را
حساس و مهم دانست و گفت :شاغالن در سازمان قضایی نیروهای
مسلح مسئولیت خطیر صیانت از حافظان امنیت و استقالل کشور را بر
عهده دارند ،از همین حیث فعالیت قضات و کارکنان این سازمان دارای
اهمیت و حساسیت است.
محسنی اژهای در ادامه قضات و سایر مسئوالن قضایی را به پرهیز از
صدور قرارهای منتهی به بازداشت موقت در موارد غیرضرور توصیه
کرد و گفت :چنانچه برای متهمی بنا به ضرورت قرار بازداشت موقت
صادر میشود ،باید نهایت دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از سوی
قاضی صادرکننده قرار لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد :همچنین شیوه بازرسیها ،بازجوییها
و سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده

باید به گونهای باشد که فرد احضار یا بازداشتشده ،نسبت به برخورد
صورت گرفته با خود و لحاظ جنبههای مختلف عدالت و دقت در قبال
پروندهاش ،آرامش خاطر داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ،جمعآوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی
فرد پس از مرحله احضار و بازداشت او را اشکال و غلط دانست و همه
قضات و مسئوالن قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.
محسنی اژهای تصریح کرد :من نمیخواهم بگویم که اقدامات ضابطین
قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه تأکیدم بر آن است قضات
و بازپرسهایی که اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت میکنند
دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم
در بازداشت به سر میبرد ،بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت
داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط ،رافع
مسئولیتهای شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.
رئیس عدلیه با تأکید بر اهمیت نحوه برخورد محترمانه با خانواده
متهمین و حفظ کرامت و حیثیت آنها در حین مراحل مختلف تحقیقات
قضایی به ذکر خاطرهای از دوران قضاوت خود پرداخت و گفت:
حفظ ابرو حرمت خانواده متهم و همچنین وجهه متهم نزد خانواده بسیار
مهم و مورد تأکید است.

جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی کشور
با اشاره به برخی نتایج گزارش سامانه ارزیابی وضعیت روانشناختی
بهزیستی گفت :بر اساس سامانه خود ارزیابی روانشناختی بهزیستی،
 ۶۸درصد از مراجعهکنندگان دارای افسردگی خفیف ۱۶ ،درصد دارای
افسردگی متوسط و  ۱۶درصد دارای افسردگی شدید بودهاند.
به گزارش ایسنا ،مهری امیری در وبینار تأثیرات روانی ـ اجتماعی
کرونا که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد،
گفت :بر اساس دقیقترین مطالعه اپیدمیولوژیک جهانی ،ناتوانیهای
ناشی از بیماری سالمت روان در ایران ،نسبت به کل ناتوانیهای ناشی
از سایر بیماریها  ۹.۲۵درصد است و این وضعیت در سطح جهانی ۴.۸۲
درصد گزارش شده است.
وی گفت :بر اساس آخرین پیمایشی که در کشور انجام گرفته ۲۳.۴
درصد از مردم از انواع اختالالت روانی رنج میبرند.
امیری افزود :سامانه ارزیابی وضعیت روانشناختی ناشی از همهگیری
کرونا را برای بررسی سه محور استرس ،اضطراب و افسردگی ایجاد
کردهایم که این سامانه از ابتدای همهگیری کرونا از سال  ۹۸استقرار
یافته است تا طراحی برنامه نظام ارجاع سیستمی و هدفمند و خدمات
روانشناختی در بحران کرونا را داشته باشیم.
وی گفت :عالوه بر این سامانه ،خدمات مشاوره تلفنی  ۱۴۸۰و مراکز
مشاوره خدمات روانشناختی نیز از قبل وجود داشته است.
جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی کشور در
رابطه با گزارش سامانه ارزیابی وضعیت روانشناختی گفت :براساس
ارزیابیهای انجام شده ،بیشترین تعداد مراجعهکنندگان به این سامانه،
زنها با  ۶۲درصد بودند و بیشترین افرادی که به این سامانه مراجعه
کردهاند مربوط به گروه شغلی «خانهدار» و افراد دارای مدرک
"لیسانس" ،بیشترین گروه مراجعهکننده را تشکیل میدهند.
وی گفت :بیشترین تعداد مشارکت در استان کرمان و کمترین در
استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است.
امیری تصریح کرد :بر اساس سامانه خود ارزیابی روانشناختی بهزیستی
 ۶۸درصد از مراجعهکنندگان دارای افسردگی خفیف ۱۶ ،درصد دارای

افسردگی متوسط و  ۱۶درصد دارای افسردگی شدید بودهاند؛ همچنین
 ۶۹درصد دارای استرس خفیف ۱۵ ،درصد دارای استرس متوسط و ۱۶
درصد دارای استرس شدید بوده و در مورد اضطراب نیز  ۶۶درصد دارای
اضطراب خفیف ۱۸ ،درصد متوسط و  ۱۶درصد شدید بودهاند.
امیری با اشاره به اینکه اضطراب و استرس بیشتر در میان سنین  ۱۶تا
 ۲۵سال دیده شده است گفت :زمینه اختالل افسردگی ناشی از کرونا
نیز بیشتر در افراد باالتر از  ۷۰سال بوده است.
جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی کشور
در رابطه با خط مشاوره  ۱۴۸۰نیز اظهار کرد :در ابتدای شیوع کرونا
میزان تماسهای ناشی از اضطراب زیاد بود اما به مرور ،بیشترین تماس
مربوط به ناامیدی ،بالتکلیفی و مشکالت مربوط به کودکان و نوجوانان،
بیکاری و مسائل اقتصادی و سوگهای ابراز نشده بوده است.
وی افزود :با خط مشاوره  ،۱۴۸۰یک میلیون و  ۳۳۴هزار نفر در دوران
همهگیری کرونا تماس گرفته شده که  ۷۴درصد آنها زن بودند.
امیری در تشریح تماسهای انجام شده با خط مشاوره گفت :از این
میزان برای  ۱۵درصد جمعیت ،یک اختالل ثبت شده که  ۱۴درصد
اختالل اضطراب ۷۱ ،درصد افسردگی و  ۴۳درصد مشکالت خانوادگی
گزارش شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،امیری
درباره سایر آسیبهای اجتماعی نیز گفت :کودکآزاری و خودکشی
نیز از جمله مواردی بوده که با شماره  ۱۲۳تماس گرفته و موارد به آنجا
ارجاع شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
در چهارصد و هفتادمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید  ۱۹در
دانشگاه گفت :با توجه به روند افزایش موارد ابتال و بستری در استان و
همچنین افزایش شهرستانهای با وضعیت هشدار در استانهای همجوار
زنگ خطر پیک ششم در استان فارس ،بیش از پیش به گوش میرسد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،وحید حسینی اعالم کرد :طی ۴۸
ساعت گذشته ،بیش از دو هزار نفر به مراکز  ۱۶ساعته تشخیص و
درمان سرپایی کرونا در استان مراجعه کردهاند که نشان از چرخش
سویه جدید کروناویروس در جامعه است.
او با اعالم آمادگی به مراکز بهداشت و درمان برای مواجهه با موج
ششم کرونا ،از سرعت انتشار باالی سویه جدید امیکرون خبر داد و
افزود :مردم تنها با رعایت شیوهنامههای بهداشتی نظیر ماسک زدن و
پرهیز از حضور در تجمعات و همچنین مشارکت در واکسیناسیون و
تکمیل نوبتهای واکسن خود به ویژه ُدز سوم میتوانند از ابتال به این
بیماری پیشگیری کنند.
توصیه این مقام مسئول به تمامی افراد ،تالش برای پیشگیری از شیوع
این بیماری در جامعه بود و تأکید کرد :مردم در صورت مشاهده عالیم
ابتال به کرونا ،از هرگونه خوددرمانی بپرهیزند و پس از مراجعه به
مراکز  ۱۶ساعته و پزشک خانواده ،نسبت به قرنطینه کردن فرد بیمار
اقدام کنند ،چرا که بیتوجهی به اهمیت قرنطینه خانگی ،باعث سرعت
گسترش این ویروس میشود.
وحید حسینی پایبندی جدی به رعایت شیوهنامههای بهداشتی و تزریق
واکسن در این بحران را مهمترین توصیه ضروری در شرایط کنونی

دانست و افزود :بیتوجهی در این زمینه میتواند امیکرون را به بحرانی
غیرقابل کنترل در سطح جامعه تبدیل کند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از مشارکت و همدلی
مردم به ویژه با دریافت واکسن در راستای ایمنسازی جامعه اعالم
کرد :تاکنون  ۹۳و نیم درصد ُدز یک ۸۵ ،و  ۶دهم درصد ُدز دو و ۳۰
درصد جمعیت گروه هدف در شهرستانهای زیرمجموعه دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز نیز ُدز سوم واکسن کووید
 ۱۹را دریافت کردهاند.
حسینی ضمن بررسی نمودارهای مربوط به جانباختگان کووید  ۱۹در
استان و کشور و پیگیری آمار نمونههای انجام شده آزمایش کرونا
طی روز گذشته تاکنون در فارس؛ به ارزیابی آمار ابتال در مناطق
مختلف استان ،موارد مرگ و میر ،افراد بستری و بهبودیافته و روند
خدمترسانی به مبتالیان و موارد مشکوک در مراکز درمانی ،همچنین
پایش عملکرد مراکز آزمایشگاهی تشخیصی کروناویروس در فارس
پرداخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:

چین روابط تجاری با آمریکا
را قربانی مسکو نمیکند

تحلیل این خبر را در ستون
باال بخوانید

نامهی عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه به رئیسی:

جلوی ورود زنان به ورزشگاه را بگیرید

اعالم آثار راه یافته به جشنواره ملی
تئاتر «سردار عشق»

