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گفت وگو خاستگاه اصلی فرهنگ است
وزیرفرهنگ و  ارشاد اسالمی:

انسان از ظرفیت گفت وگوی فرهنگی به عنوان یک راهکار بهره می گیرد

 پیروانی:
دیگر مربی نمی شوم

10

واگذاری 24000 تخت بیمارستانی دولتی
هزینه ساخت هر تخت بیمارستانی، ۵00 میلیون تومان است

تحلیلگر آمریکایی:
گزارش خبری

| دیوید راد )David Rohde( تحلیلگر مســائل 
بین المللی از نشریه آمریکایی ›نیویورکر‹ درباره تمدید تعلیق 
تحریم های ایران از ســوی دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا به شــبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: توافق هسته ای 
قابل مذاکره مجدد نیست و اظهارات ترامپ را یک بلوف باید 
خواند.ســی ان ان این پرســش را مطرح کرد که ترامپ روز 
جمعه تعلیق تحریم ها ایران را باردیگر امضا کرد و وعده داد 
که این آخرین باری اســت که این کار را انجام می دهد. وی 
خواهان تغییر در توافق هسته ای، بازرسی های فوری و اعمال 
محدودیت های بیشتر در برنامه موشکی بالستیک ایران شد 
که این می تواند برای متحدان اروپایی مشکل ساز باشد چراکه 
توافق هسته ای 2015 ، برنامه موشکی بالستیک ایران را در 

بر نمی گیرد.
ســی ان ان در ادامه افزود: دونالد ترامپ عمری دوباره به 
توافق داد و تائید کرد که در مدت چهارماهه باید توافق هسته 
ای بهتر شــود یا اینکه این بار توافق را ›غرق‹ )ازبین( خواهد 
کرد و این بار باید حرف او را جدی بگیرند و این آخرین فرصت 

برای توافق بود، او خواهان چه تغییری دراین توافق است.
دیوید راد در پاســخ گفت: ترامپ چندین شرط قائل شده 
اســت که وی می خواهد این توافق تغییر یابد، وی خواستار 
بازرسی از چندین تاسیسات نظامی درون ایران و مواردی در 
این توافق است که مدت برخی از شروط آن به پایان خواهد 
رسید که با پایان یافتن مدت زمان این موارد در توافق، بعدا 
بطور بالقوه به ایران اجازه آغاز دوباره برنامه تسلیحات هسته 

ای را می دهد.
مدیر بخش آنالین نشریه نیویورکر افزود: کشورهای اروپایی 
در کل مخالف این درخواست هستند چراکه این تغییرات ملزم 

مذاکرات دوباره است.
سی ان ان پرسید: دراین چهار ماه چه اتفاقی خواهد افتاد 
درحالیکه ترامــپ کاری انجام نمی دهد تنهــا می گوید که 

اروپایی های باید این توافق را عوض کنند؟
دیوید راد پاسخ داد: این توافق قابل مذاکره مجدد نیست، 
اروپایی ها آشــکارا از این توافق حمایت می کنند و پیش از 
امضای ترامپ اتحادیه اروپا با وزیرخارجه ایران نشست داشتند.

مدیر بخش آنالین نیویورکر افزود: بوریس جانسون وزیرخارجه 
انگلستان نیز می گوید این توافق خوبی است، این توافق برای 
اروپا و آمریکا خوب است و این در تضاد با خواسته ترامپ بوده 
و جانسون از ترامپ انتقاد کرد.دیوید راد گفت: در این چهار 
ماه، ایران و اروپایی ها هیچ اقدامی انجام نخواهند داد، حرف 
های ترامپ را که می گوید دفعه دیگر از توافق خارج می شود، 
می توان یک ›بلوف‹ خواند، او می خواهد به تهدیدهای خود 
ادامه دهد.این تحلیلگــر آمریکایی اضافه کرد: ترامپ از زمان 
 ریاســت جمهوری خود بارها این توافق را تهدید کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تاکنون دو بارتعلیق 
تحریم های هســته ای آمریکا علیه ایران را امضا کرده است، 
جمعه شــب بار دیگر به رغم ناخشنودی از توافق بین المللی 
هسته ای ایران )برجام(، تعلیق این تحریم ها را برای سومین 
بار و به گفته خــودش برای آخرین بــار، تمدید کرد.رئیس 
جمهوری آمریکا در بیانیه ای با تکرار ادعاهای نخ نمای خود 
علیه ایران، امضای هر قانونی از سوی کنگره برای حفظ برجام 

را منوط به شرط هایی کرد.

ســرمقاله
راهکارهایی برای همه

| رضا تقی آبادی - مشارکت 
دادن افراد در منافع در جهت وفق دادن 
و تطبیق بیشتر مردم با سازمان ها است 
. سهیم ساختن مردم در امور اجتماعی 
، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و ... در 
واقع کمک به وفاق اجتماعی و تطبیق 
مردم و دلبستگی به نظام و کشور است 
. اهداف معنوی ) اخالقی( مشارکت در 
بافت معنوی یا اخالقی ، منظور از لوح 
مسأله مشارکت در تصمیم گیری آن 
است که پیشرفت فردی و کوشش فرد 
بر طبق مفهومی از حقوق بشر و شأن و 
مقامی که برای آن قائل شده است رواج 
داده شــود. در اعالمیه 1۹۴۸ حقوق 
بشر آمده است : تمام افراد بشر آزاد به 
دنیا آمده اند و از لحاظ شأن و مقام و 
حقوق خود با هم مساویند. افراد بشر 
از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و 
شایسته است که نسبت به همدیگر با 
روح برادری برخورد نمایند هر کس به 
عنوان عضوی از جامعه مستحق کسب 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
که الزمه شأن و مقام و رشد شخصیت 
آدمی است، می باشد . همه این روزها 
به دنبال گفت و گو و فرهنگ و اثرات 
آن بر اتحاد ملی و جهانی هستند. اما 
راهکارش چیســت؟ به زبان ساده می 
توان نسخه زیر را در اختیار سخنوران 
و مردم قرار داد:آموزش زیر بنای توسعۀ 
فرهنگی و اجتماعی است. آحاد تودۀ 
مردم با آگاهی از شیوه های مشارکت 
، چگونگــی فعالیــت در آن ، نتایج و 
پیامدهــای مشــارکت اجتماعی می 
توانند با حضور خود میزان و شــمول 
آن را ارتقــاء دهند.اعتمــاد اجتماعی 
مؤلفه بســیار مهم در امر مشــارکت 
است. اعتماد افراد نسبت به هم ،اعتماد 
افراد نسبت به نهادها و دولت و بالعکس 
سبب توســعه و تعمیق مشارکتهای 
اجتماعی می شــود .تقویت و توسعۀ 
زمینه های مشــارکت اجتماعی مردم 
در برنامه ریزی های شــهری از طریق 

بهبود شیوه های مدیریت شهری.

موسویان:

تمدید تعلیق تحریم ها عقب نشینی آشکار ترامپ بود 
| عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
در دولت اصالحات تاکید کرد: اروپایی ها با تمام 
قدرت در داخل آمریکا البی بی ســابقه ای را راه 
انداختند و ترامپ را در رابطه با توافق هســته ای 
تحت فشار قرار دادند. به گزارش کائنات به نقل از 
ایلنا، سیدحسین موسویان در پاسخ به این سوال 
که چه شد که رئیس جمهور امریکا برخالف نوبت 
پیشــین به تمدید تعلیق ها تحریم های هسته ای 
رای داد و خروج امریــکا از برجام چه پیامدهای 
سیاسی برای آمریکا در پی داشت؟ گفت: دونالد 
ترامپ با چالش های مهم داخلی و خارجی برای خروج یک جانبه از برجام مواجه شــد. 
موسویان در پاسخ به این سوال آیا تمدید تعلیق تحریم ها از سوی دولت ترامپ را می توان 
به معنای عقب نشینی از مواضع پیشین قلمداد کرد؟ تصریح کرد: تمدید تعلیق تحریم ها 
از سوی ترامپ یک عقب نشینی آشکار از مواضع پیشــین او بود. او دو ماه قبل صریحا و 
رســما اعالم کرد که اگر کنگره شــرایط او را تامین نکند، او از برجام خارج خواهد شد. 
کنگره زیر بار تهدید او نرفــت و بنابراین ترامپ با تکرار همان تهدیدها، مجبور به تمدید 

تعلیق تحریم های هسته ای شد.

روایت حسین مرعشی از خاطره ناطق نوری؛

 کار بزرگی که آیت اهلل هاشمی
در آخرین خطبه نماز جمعه کرد

| سید حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در کانال تلگرامی خود 
روایتی از خاطره ناطق نوری در مورد آخرین خطبه نماز جمعه آیت اهلل هاشمی را منتشر کرد.

پست مرعشی در کانال تلگرامی اش به شرح زیر است:
پیشنهاد می کنم درباره آخرین نماز جمعه آقای هاشمی با  آقای ناطق نوری به گفت وگو 
بنشینید. معتقدم آن خطبه هنوز هم قابل اتکا و پخش است. هیچ نکته تندی در آن وجود 

ندارد و برعکس، یک خطبه متعادل و راهگشاست که بسیار دقیق بیان شده است. 
به یاد داشته باشیم اتفاق ۸۸ باعث یک واگرایی و دوقطبی شد. کسانی که نماز می آمدند 
دیگر تفکرات آیت اهلل هاشمی را قبول نداشتند و کسانی هم که ایشان را قبول داشتند، نماز 
نمی آمدند. نماز رفتن برای آقای هاشمی سخت شــده بود زیرا کسانی که می آمدند حرف 
ایشــان را گوش نمی کردند. برای آنها حرف های آیت اهلل موحدی کرمانی و خاتمی بیشــتر 
مورد پسند بود.آقای ناطق نوری تعریف می کند آن روز از میدان انقالب به سمت محل نماز 
جمعه می رفتم که با انبوهی از جمعیت عصبانی روبه رو شدم. پیش خودم گفتم آقای هاشمی 
امروز کار سختی پیش رو خواهد داشت. او چه می خواهد بگوید؟ اگر چیزی بگوید که مردم 
برنجند تهران به آشوب کشیده خواهد شــد. اگر چیزی بگوید که آنها خوششان بیاید نظام 
چه می شود؟ در این معادله مانده بودم که آیت اهلل هاشمی چه می خواهد بگوید که هم نظام 

حفظ شود و هم مردم قانع به خانه هایشان برگردند.

دیدگاه درون
فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم 

| رییس اورژانس اجتماعی با تاکید براینکه فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال 
داشتیم، گفت: آمار درســت دختران فراری که در بهزیستی پذیرش شده اند، آمار مداخله در 
بحران ها است و وقتی می گوییم، تعدادی دختر به خودروهای خدمات سیار مراجعه می کنند؛ 
به معنای فراری بودن آنها نیست. به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، حسین اسدبیگی در واکنش 
به آمار منتشر شده در رابطه با دختران فراری که تعداد آن ها در ۶ ماهه اول سال، ۳ هزار نفر 
اعالم شده بود، بیان داشت: این آمار ها در سه بخش عنوان می شود، وقتی می گوییم تعداد 1۳00 
نفر با 12۳ تماس گرفته اند، باید تاکید کنم که این افراد فقط تماس گرفته اند، اما مساله اصلی 
آمار افرادی اســت که پذیرش شده اند؛ یعنی بهتر بود، رسانه ها آمار دقیق را بر مبنای پذیرش 

در مرکز مداخله عنوان می کردند که تعداد آن ها ۶۴۴ مورد بوده است.
وی افزود: آمار دختران فراری که در بهزیستی پذیرش شده اند، آمار مداخله در بحران ها است، 

اما وقتی می گوییم این تعداد به خودروهای خدمات سیار مراجعه می کنند.

خبر

توافق هسته ای ایران قابل مذاکره مجدد نیست

اثر آلودگی هوا 
بر انسان

انســان به هنگام تنفس،اکســیژن وســایر گازها وذرات 
خطرناک را نیز تنفــس می کند که این امر موجب بروز انواع 
اختالالت تنفســی می شــود. همچنین آلودگی هوا سبب 
ایجاد حساسیت های پوستی وچشمی وبروز سایربیماریهای 
خطرناک درانسان می شود.در حال حاضر بیش از یک میلیارد 
نفر از جمعیت جهان در هوای آلوده وناسالم تنفس می کنند.
هر ســال حدود ۳ میلیون نفر دراثرآلودگی هواوبیماریهای 

قلبی وتنفسی ناشی ازآن می میرند.
از آنجایي که میل ترکیب CO بــا هموگلوبین 200برابر 
اکسیژن اســت با ایجاد ترکیب پایدارکربوکسي هموگلوبین 
میزان اکسیژن رساني به بافت بدن کاهش یافته و به تناسب 
درصد آلودگي عالیمي نظیر سرگیجه، سردرد، خواب آلودگي 

و در موارد شدیدتر مرگ بروز مي کند.
 CO چنانچه افراد در ایام سال با بیش از حد مجاز آالینده

مواجه باشــند، مرگ و میر افراد ۳0 تا ۶5 ساله تا 11 درصد 
افزایش مي یابد.

تماس افراد با ســابقه بیماري تنفس با ذرات معلق در هوا، 
حمالت آسم و تنگي نفس ریوي را در پي دارد. میزان بستري 
این افراد در هواي آلوده دو درصد بیشتر است؛ این در حالي 
اســت که میزان بستري افرادي با ســابقه بیماریهاي مزمن 
انســدادي مجاري تنفســي در مواجهه با آالینده هاي هوا به 

ویژه کربن مونوکسید، ۳ درصد افزایش مي یابد.
بررسي ها نشان داده است، کودکان و سالخوردگان، دو گروه 
آسیب پذیر بر اثر آلودگي هوا هســتند اما کودکان صدمات 
بیشــتري را متحمل مي شــوند چرا که تعداد تنفس آن ها 
بیشــتر اســت، به این ترتیب میزان آالینده هاي بیشتري را 

وارد سیستم تنفسي خود مي کنند.
معموال میزان آســیبها بســتگي به میزان قرار گرفتن در 

معرض مواد شــیمیایي زیانبــار دارد یعني مــدت تماس با 
آالینده ها و غلظت مواد شیمیایي.

آثار کوتاه مدت آلودگي هوا عبارت اســت از حساســیت 
چشمها، بیني و حلق، عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني مانند 
برونشــیت و ذات الریه. سردرد، تهوع، و واکنش هاي آلرژیک 
نیز از دیگر عوارض کوتاه مدت این مشــکل زیست محیطي 

است.
آلودگي هوا براي مدت کوتاه مي تواند بیماري مبتالیان به 
آسم و آمفیزم را تشدید کند. )آمفیزم حالتی است که در آن 
دیواره حباچه های هوایی ریه ها ، قابلیت کش آمدن و حالت 
ارتجاعی خود را از دست می دهند. حبابچه ها ضعیف شده و 
تخریب می شوند. قابلیت کشسانی ریه ها از بین رفته و منجر 
به دام افتادن هوا  در حبابچه های هوایی می شــود و نتیجه 

تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن مختل می شود(. 
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ما برای مالقات نیومدیم؛ منتظرِ تخت توییم

واگذاری 24000 تخت بیمارستانی دولتیواگذاری 24000 تخت بیمارستانی دولتی

فرق دیوانه و احمق
البد فکر می کنید که روزنامه نگار جماعت دوست ندارد هوای تهران پاک باشد و دنبال آرم 
طرح ترافیک است. نخیر!البد فکر می کنید که شهرداری و شورای شهر دوست ندارند که هوای 
تهران آلوده باشد و برای همین می خواهند یک کاسبی جدید راه بیندازند و آرم طرح ترافیک را 
هپل هپو کنند. نخیر!البد فکر می کنید من دیوانه ام. نخیر تازه اگر باشم احمق که نیستم. اصال 
بگذارید یک داستان برایتان بنویسم تا این دعوای آرم طرح ترافیک را فراموش کنید:خودروی 
مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان پنچر شد و مجبورشد همانجا به 
تعویض الستیک بپردازد. هنگامی که سرگرم این کار بود، ماشین دیگری به سرعت ازروی مهره 
های چرخ که در کنار ماشین بودند گذشت وآنها را به درون جوی آب انداخت و آب مهره ها را 
برد.مرد حیران مانده بود که چکار کند.تصمیم گرفت که ماشینش را همان جا رها کند و برای 
خرید مهره چرخ برود.در این حین، یکی از دیوانه ها او را صدا زد و گفت: از ۳ چرخ دیگرماشین، 
از هرکدام یک مهره بازکن و این الستیک را با ۳ مهره ببند و برو تا بهتعمیرگاه برسی.به راهنمایی 
او عمل کرد و الستیک زاپاس را بست.هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن دیوانه کرد و 
گفت: »خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داشتی.پس چرا توی تیمارستان انداختنت؟ دیوانه 

لبخندی زد و گفت: من اینجام چون دیوانه ام ولی احمق که نیستم.

کات و مات
نویسنده: کیش میش


