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تشکیل کمیته رسیدگی به 
پرونده های جرائم خشن و سرقت

دادستان کل کشور خبر داد

۷

ترجیج می دهم در این یادداشت در پاسخ به 
این پرسش که »معیار شــما برای ارزیابی از 
موفقیت دولت ها چیست« به جای شاخص های 
اقتصادی و حتی اجتماعِی متداول، به موضوع 
دیگــری بپردازم که به احتمــال به آن کمتر 
پرداخته شده اســت. از نظر نگارنده در کنار 
نمایانگر  اجتماعِی  و  اقتصادی  شاخص های 
بهبود وضعیت جامعه، می توان از مفهوم زمان 
در فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز 

کمک گرفت.
زمان دارای دو مفهوم فیزیکی و روانی است. 
وقتی می گوییم زمان زود می گذرد، به مفهوم 
روانی آن اشــاره داریم؛ در صورتیکه زمان 
فیزیکی زود یا دیر نمی گذرد. اما در کنار این 
دو مفهوم زمانی، زمــان اجتماعی نیز وجود 
دارد. زمان اجتماعی، بعدی از زمان است که 
در سطح جامعه، روابط و تعامالت بین افراد 
و نهادها را تنظیم می کند. تنظیم زمان اجتماعی 
بر عهده حاکمیت به ویژه دولت ها است. زمان 
اجتماعی مشخص می کند که برای گرفتن نان 
سر صبح چه مدتی در صف بایستیم. یا برای 
گرفتن وام مسکن به شرط فالن پس انداز بانکی 
چه مدت باید در نوبت انتظار باشــیم. زمان 
اجتماعی مشخص می کند افراد به طور متوسط 
چند ســال باید کار کنند تا اندوخته ای برای 
ازدواج یا تامین جهیزیه در اختیار داشته باشند. 
این زمان معین می کند که پروازهای خطوط 
هوایی چند ساعت تاخیر دارد و آیا جلسات 
شورای اداری سر وقت برگزار می شود یا تاخیر 
دارد. البته زمان اجتماعی همیشــه بعد کمی 
ندارد، بلکه از بعد کیفی نیز برخوردار است. 
زمان اجتماعی، گذشته، حال و آینده را به هم 
پیوند می دهد. زمان اجتماعی مشخص می کند 
که دیدگاه حاکم بر دولت ها »نقطه سر خط های 
مداوم است یا »دیدگاه خطی، به رغم تفاوت 
اجتماعی  زمان  می شود.  پیگیری  رویکردها« 
همچنین مشخص می کند آینده چه مفهومی در 
دیدگاه مردم و حاکمیت دارد. آیا آینده مفهومی 
رمزآلود و مبهم است یا زمانی حساب شده، 

مشخص و دست یافتنی.
با این رویکرد، »مدیریــت زمان اجتماعی« 
از اهمیت خاصــی در حاکمیت ها برخوردار 
است. آسیب شناسی مدیریت زمان اجتماعی 
در دولت های مختلف پساانقالبی، به راحتی 
شواهدی را نشــان می دهد که در یک رابطه 
دیالکتیک سوء مدیریت خود عامل بسیاری از 
آسیب های اقتصادی و اجتماعی است؛ از طرف 
دیگر آسیب های اجتماعی و اقتصادی نیز خود 
عاملی است که به تشدید سوء مدیریت زمان 
اجتماعی دامن می زند. برای نمونه سیاست های 
غلط دولت در عرصه نان موجب می شود تا 
برای گرفتن نان افراد ســاعت ها در صف در 
انتظار بایستند. این فرصت های تلف شده، هم 
انرژی الزم برای انجام بقیه فعالیت ها را می گیرد 
و هم این ذهنیت منفی را در افراد ایجاد می کند 
راهی میانبر برای در انتظار نماندن در صف پیدا 
کنند. این زمان های تلف شــده و تخلف ها و 
تضییع حقوق دیگران، هرچند به ظاهر کم اهمیت 
است، اما در مقیاس 80 میلیونِی جمعیت ایران، 

نتایج بدی به همراه خواهد داشت.
البته سوء مدیریت زمان اجتماعی ممکن است 
برای دولت ها کارکرد کنترلی هم داشته باشند. 
وقتی افراد بهترین ساعات اولیه روز را به انتظار 
گرفتن نان در صف بایســتند بعد گرفتن نان، 
دست شکرگزاری بر آسمان خواهند برد که 

»شکر که بی نان نماندیم!؟«. 

تاملی بر 
مدیریت زمان اجتماعی

علی میرزامحمدی
جامعه شناس

سرمقاله

ین
آنال

خبر
 از: 

س
عک

ادامه در صفحه 2

۲وزارت  خارجه: پاسخ آمریکا را دریافت کردیم

در دنیای مدرن حکمرانی، سیاسللت گذاری، 
برنامه ریزی و اجللرای برنامه ها دقیقا یک کار 
علمی است. یعنی اگر ما از هر روشی غیر از روش 
علمی استفاده کنیم برای اینکه یک موضوعی 
را در جامعلله فهم کنیم یقینا به خطا خواهیم 
رفت و ایللن خطا باعث می شللود برنامه ریزی 
و ارزیابی خطائی نیز داشللته باشیم و در سطح 
جامعه روش های غلطی به کار گرفته شود که 
پیامدهای غیر قابل جبرانی دارد. در گام اول ما 
باید به این اصللل ایمان بیاریم که متدولوژی و 
روش های علمی را برای انجام همه کارها در نظر 
بگیریم. وقتی که ما به شیوه های علمی متوسل 
شللدیم دیگر از پراکنده گویی، سلیقه گرایی و 
بزرگ نمایی در جهت مثبت و منفی خودداری 
می کنیم. به همین دلیل اسللت که دقیق ترین 
حرف ها در دنیای معاصر حرف علمی است گرچه 
علم هم محدودیت های خللود را دارد. بنابراین 
هرکس درباره هر پدیده ای را در حوزه اجتماع، 
فرهنگ، سیاست، اقتصاد و آموزش می خواهد 
نظری ارائه دهد باید مبتنی بر یافته های علمی 
باشد که توسط انسللان های حاذق، بی طرف و 
بدون محدویت های مختف مطرح شللده است. 
اگر توسللط یک همچین کارشناس هایی یک 
پژوهشی صورت گرفت و در سطح جامعه آمد 
و متخصصین دیگر نتایج آن تحقیق را مطالعه و 
نقد کردند و توانست در مقابل نقدها دوام بیاورد، 
ما می توانیم به آن تحقیق استناد کنیم و آن را 

مبنا برای برنامه ریزی ها قرار بدهیم.

سیاست گذاری 
براساس کارهای علمی

علیرضا شریفی یزدی
جامعه شناس

یادداشت-1
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تولید علم خصوصا از نوع دانشگاهی در کشور ما به 
گونه ای است که می توان گفت استفاده ی درستی 
از آن صورت نمی گیرد. در واقع در سیستم کنونی 
آموزش عالی، دانشجویان و اساتید در یک محیط 
فانتزی و انتزاعی و به قولی در یک آکواریوم مشغول 
کار علمی و توسللعه دانش به گونه ای هستند که 
هیچ ارتباط و سنخیتی با عرصه واقعی موسسات 
صنعتی، پزشللکی و فرهنگی کشور ندارد. به بیان 
دیگر تحقیقات و تتبعات دانشگاهی در سطح کان 
فرهنگ و صنعت کشور جایگاه شایسته ای ندارند 
و این واحدهای تشللنه ی تزریق دانش روز و علم 
کاربللردی عما از همراهللی آکادمیک در همه ی 
 زمینه ها - فنی، علوم انسانی و علوم پزشکی - محروم 
هستند. اتفاق نامبارکی که به هر دو قسمت لطمات 
جدی وارد خواهد نمود؛ از یک طرف ساختارهای 
فنی، تکنولوژی، فرهنگی به دلیل نداشللتن منابع 
تولیللد علم روز به سللرعت از قافله ی پیشللرفت 
جهانی عقب می افتند و از سوی دیگر محیط های 
آکادمیک نیز خواهی نخواهی به سمت تولید موارد 

غیرکاربردی هرچه بیشتر خواهند رفت. 
اینجا یللک اراده ی واقعی و به خللرج دادن کمی 
خاقیت می تواند به یک واقعه ی جریان ساز مهم و 

در خدمت هر دوی این نهادها بدل شود. 
بدیللن ترتیب کلله واحد های تولیللدی، صنعتی، 
تکنولوژی، فرهنگللی و... نیازها و کمبودهای خود 
در زمینه ی توسعه را مشخص و به نوعی اعام نیاز 
نمایند. یعنی برای قسمت های دارای ضعف یا دچار 
بحران که نیاز بلله مطالعات و تحقیقات راهبردی 
برای تغییر و درانداختن طرحی نو دارند، پروژه های 

تحقیقاتی یا برنامه های تحولی مشللخص تعریف 
نموده و بودجه ی مناسب برای آن در نظر بگیرند و 
این موارد را به دانشگاه ها که یک بستر آماده و توانمند 
برای تحقیق هستند عرضه نمایند. به بیان دیگر یک 
دفترچه ی راهنما برای واحدهای دانشگاهی تعریف 
خواهد شللد که اولویت های تحقیقاتی الزم در آن 
مشخص شده اسللت. وزارت علوم و مدیریت عالی 
دانشگاه ها نیز باید برای پرداخته شدن هرچه بیشتر 
به این پروژه ها بسته های حمایتی یا تشویقی در نظر 
بگیرند. چنین بستری که خطوط راهنمای مشخص 
در زمینه های مورد نیاز همراه با بودجه ی مناسب 
در آن وجود دارد دانشجویان و اساتید را به سمت 
خود متمایل نموده و حتی نوعی جو رقابتی برای 
انجام تحقیقات کاربردی ایجاد خواهد شد و اتمسفر 
رخوت و چرخه ی معیوب تحقیللق برای مقاالت 
پژوهشللی دارای امتیاز مثل ISI و امثالهم و این 
مقاالت پژوهشی به عنوان شرط اصلی پیشرفت در 

محیط آکادمیک در هم خواهد شکست. 
چنین اقدامی، آغازگر تحولی عظیم در پیشللرفت 

صنعت و تکنولوژی، فرهنگ و...کشور خواهد بود. 
در چنین مسیری هرچند می توان با اهمال مدیران 
و وجللود فضای ناامیدی، عدم ورود سللاختارهای 
صنعتی و فرهنگی و دانشللگاه ها به این مسللئله 
را توجیه کرد، اما خطر بللزرگ و چیزی که از آن 
هم بدتر اسللت، ورود دستوری و بدون فکر به این 
مسئله ی حیاتی و پایه ای است. چرا که چنین اقدام 
خطرناکی هرگونه امید و احتمال دستیابی سالم و 
قدرتمند به این نیاز اساسی در حال و آینده را نابود 

خواهد نمود. 
اقداماتی از جمله تصمیمات شاذ یکی از دانشگاه های 
کشور مبنی بر اینکه بدون وجود هرگونه زیرساخت 
یا هماهنگی بللا نهادهای صنعتللی و فرهنگی و 
بللدون اینکه هیچ نوع اعام نیللاز و پروژه ای برای 
آن تعریف شده باشللد، صرفا استادان را مجبور به 

حضور در این فضاها و کار در آن نموده است. همین 
قدر سللاده انگارانه که استادان دانشگاه بدون وجود 
هرگونه برنامه یا تعیین نیللازی باید در واحدهای 
صنعتی و فرهنگی کشور دوره بیفتند و درخواست 
انجام تحقیقات یا ایجاد تغییرات بنیادی در آن نهاد 

را خواستار شوند! 
جالب اینکه این دانشللگاه حقوق اساتید را در این 
دوره قطع نموده بر عهده نهادهایی که آن ها باید در 

آنجا مشغول گردند انداخته است. 
حال چقدر شللرایط بدتر خواهد شللد وقتی گروه 
هدف این دانشگاه، استادان جوان آن و پیش شرط 
تبدیل وضعیللت آن ها از قللراردادی یا پیمانی به 
استخدامی تعریف باشد. حتی با یک برنامه ریزی 
عمدی هم نمی تواند باعث این میزان دلسردی در 
میان نیروهایی گردد که برای بالیدن، تحصیل و به 
عرصه رسیدن هرکدام از آن ها هزینه های بسیاری 
شده است و سیستم آکادمیک بسیاری از کشورها 
برای قاپیدن چنین لقمه های آماده ای، فرش قرمز 

پهن کرده اند. 
حتی اگر فرضا چنین اسللتادی، راسا به یک نهاد 
مراجعه و به هر شللکل ممکن مسئوالن آن را به 
پذیرفتللن خود و گرفتن حقوق از آنان منقاد کند، 
اساسا با چنین ورود از موضع ضعفی چگونه چنین 
فردی می تواند رویه مسللتقل داشته باشد و واقعا 
به تشخیص و درمان نارسایی های سیستم اهتمام 
ورزد. نتیجه ی تحقق چنین فرض عجیبی نیز تنها 
رسیدن به یک سری مطالب و تحقیقات نمایشی و 
بی اثر خواهد بود که موارد شللبیه به آن در جلوی 

کتابفروشی ها خیابان انقاب فریاد زده می شود. 
این شکل عجیب از مثله سازی و تهی از معنا کردن 
موضوع مهمی چون تلفیق تحقیقات دانشللگاهی 
در خدمت صنعت و فرهنگ، این سللوال را پیش 
می آورد که به راسللتی انتخاب مدیران ارشللد در 
چنین دانشگاهی بر اساس کدام معیارها بوده است.

درباره تولید علم 
در دانشگاه ها

بابک خطی 
طبیب و فعال اجتماعی

یادداشت-2

در آستانه ایستگاه سوم لیگ، البد منتقدان پی 
برده اند که مختصات قشون ریکاردو ساپینتو با 
دکوراسیوِن لشکر قهرمان فصل پیش زمین تا 

آسمان تفاوت دارد. 
اینجا اگر از سرانگشللتاِن مغللز پرتغالی توفان 
می چکد، آنجا در عصر فرهاد، از توفان و کوالک 
خبری نبود وعقربه ها به سختی می چرخیدند 
و کلید دار محافظه کار سللعی داشت در ابتدا 
راه های رسیدن به قفس توری تیمش را ببندد و 
بعد با طیب خاطر در زمین حریفان چادر بزند. 

حاال اما بازی عوض شللده و ساپینتو برای آنکه 
سللهمش یک بغل اندوه نباشد، حمله از ثانیه 
صفر تا دقیقه نود را در دسللتور کار قرار داده و 
تنها به تفنگدارانی مجوز خودنمایی می دهد که 
با چشمان کاما بسته به سیم آخر نزنند و در 
طرفه العینی سکوها را غرق در شور و شیدایی 
کنند. این باز گذاشللتن دسللتان کاراکترهای 
تهاجمی، البته ترکش هایی نیز دارد. ترکش هایی 
چون لرزیدن دیوار دفاعی و گاه پایین کشیدن 
کرکره های الجوردی. با این همه مرغ ساپینتو 
یک پا دارد و هیچ بعید نیسللت امروز عصر او 
بلله مهره های تهاجمی اش دسللتور دهد آتش 
بر سللنگر کرمانی ها بریزند و در طرفه العینی 
سلول های مس را پر از اندوه کنند. برای ناخدایی 
که دسللتش بیش از اندازه باز است نگه داشتن 
ابرها میان دو بازو و نزول تگرگ سللیاه بر سر 
کویرنشینان کار شاقی نیست. حتی اگر مس در 

خاکریز دوم پیکان را اسقاط کرده باشد. 

پلنگ ها 
خواب ندارند! 

امید مافی
روزنامه نگار
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پاکستان منهای عمران خان 
دستپخت کیست؟!

بازگشت به قدرت یا ترور؟! 

تیتر
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

در المپیاد نجوم 
ایران ۶ مدال طال 

بیشتر از آمریکا 
کسب کرد

بیشتر  دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل 

»پسر« هستند
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قیمت در سراسر کشور  ۸000 تومان )16 صفحه(

سهم زنان از استادیوم؛ فقط 500 نفر!
 دیروز اعالم شد در بازی فوتبال میان استقالل و مس 500 زن از جمعیت 40 میلیونی می توانند در استادیوم حضور داشته باشند.ضمن آنکه به نظر می رسد 
 به مانند قبل این حضور نیز گزینشــی باشد.کارشناسان بر این باورند این موضوع حاکی از یک تحول نیست بلکه فشارهای بیرونی که گویا موقتا 

افزایش داشته مسئوالن را مجبور کرده گشایشی هر چند اندک ایجاد نمایند تا بهانه ها از بین برود
صفحه 3
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 آزادی مادر بابک خرمدین 

صحت ندارد
آفتاب یزد :در پی انتشللار خبری در فضای 
مجللازی مبنی بر  آزادی مادر مرحوم   »بابک 
خرمدین«، سرپرسللت دادسللرای ویژه امور 
جنایی تهللران ضمن رد ادعای مطرح شللده 

گفت: این فرد از زندان آزاد نشده است.
قاضی شهریاری با اشاره به حقوق زندانیان برای 
اسللتفاده از حق مرخصی گفت: زندانی مورد 
اشللاره طبق مقررات حق استفاده از مرخصی 
را دارد و در حللال حاضر در حال اسللتفاده از 

مرخصی خود است.
سرپرست دادسللرای ویژه امور جنایی تهران 
اداملله داد: اینکه عنوان می شللود محکوم به 
مرخصی وصل به آزادی مشللروط اعزام شده 
است صحت ندارد و وی با پایان مرخصی باید 

خود را به زندان معرفی کند.
صغری خدادادی مدیر ندامتگاه زنان اسللتان 
تهران نیز در این زمینلله گفت: مادر  مرحوم 
خرمدین روز سه شللنبه یک شللهریور ماه به 
مرخصی رفته است و اقدامی در زمینه آزادی 

وی صورت نگرفته است.

 تفاهمنامه همکاری 
پژوهشکده شورای نگهبان 
و مدرسه عالی مهارت های 

حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی 
آفتاب یزد: طی مراسللمی با حضور دکتر 
ایزدی رئیس دانشللکده مهارت و کارآفرینی 
دانشللگاه آزاد اسللامی واحد یللادگار امام 
خمینی )ره(، مسئوالن مدرسه عالی مهارتی 
حقوقللی و دکتر علی فتاحی ظفرقندی قائم 
مقام پژوهشکده شللورای نگهبان تفاهم نامه 
همکاری بین مدرسلله عالی مهارتی حقوق 
به ریاسللت دکتر کمال رئوف و پژوهشکده 

شورای نگهبان منعقد شد. 
هدف از انعقاد ایللن تفاهم نامه، بهره مندی 
از اسللتعدادها و امکانات علمی، پژوهشی و 
آموزشللی دو طرف در راسللتای گسللترش 
همکاری هللای علمی پژوهشللی در زمینه 
حقللوق اساسللی و نیز برگللزاری دوره های 
آموزشی و شبیه سازی شورای نگهبان عنوان 

شده است.
در این تفاهم نامه آمده است: »با همکاری دو 
طرف نسبت به برگزاری دوره های کوتاه مدت 
آشللنایی با حقوق اساسی در سطوح عمومی 
و عالی، برگزاری کارگاه های شبیه سللازی با 
محوریت حقوق اساسللی، ایجللاد گروه های 
پژوهشللی مشللترک مورد نیاز پژوهشللکده 
شورای نگهبان، تشکیل و استمرار کرسی های 
نظریه پردازی ترویجی و پژوهشی با تمرکز بر 

اهداف تفاهم نامه صورت پذیرد.«
در ایللن تفاهم نامه که برای مدت دو سللال 
تعیین شده طرفین ابراز امیدواری کردند تا 
با اجرای این برنامه ها به زودی شاهد ترویج 
مفاهیم حقوق اساسی در میان دانشگاهیان 
و عموم مردم و همچنین آشنایی با عملکرد 
و فرایندهای شورای نگهبان در قانون گذاری 

و نظارت بر انتخابات باشند.

  سفیر ایران در کویت مطرح کرد
دلیل تاخیر

 در مذاکرات تهران-ریاض 
تحوالت اخیر عراق است

سللفیر ایللران در کویت به آخریللن تحوالت 
مذاکللرات ایران و عربسللتان پرداخت و گفت 
که تهران و ریاض آماده برگزاری دور ششللم 
مذاکرات هستند اما تحوالت اخیر عراق باعث 
به تاخیر افتادن این مذاکرات شللده است. به 
گزارش ایسللنا، محمد ایرانی، سفیر جمهوری 
اسللامی ایران در کویت در گفتگو با روزنامه 
الرای درخصوص برگزاری دور جدید مذاکرات 
تهللران و ریاض گفللت: قرار بود دور ششللم 
مذاکرات میان ایران و عربسللتان ماه گذشته 
برگزار شللود و قرار بود به محللض پایان این 
مذاکرات حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه 
ایران و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 

با همدیگر دیدار کنند. 
وی گفت که با توجه به تحوالت اخیر در عراق 
طبیعی اسللت که باید منتظر بمانیم تا کشور 
میزبان آماده میزبانی مذاکرات شللود. سللفیر 
کشورمان خاطرنشان کرد: موضوع از سرگیری 
مذاکرات و برگزاری دور ششم مورد اتفاق نظر 
است اما ما منتظر فراهم شدن زمینه مناسب 
برای مذاکرات در عراق هستیم. کمیسیون های 
ایرانی و سللعودی آماده از سرگیری مذاکرات 
هستند. ایرانی گفت: مسئوالن ایرانی نسبت به 
روند مذاکرات بسیار خوشبین هستند، ما باید 
منتظر دعوت بغداد از دو طرف برای ازسرگیری 
مذاکرات بعد از پایان اتفاقات موجود در عراق 
باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
ابراز خوشبینی نسبت به بازگشت سفیر کویت 
به تهران گفت که حضور بدر عبداهلل المنیخ در 
ایران نشان می دهد که روابط دوجانبه گسترش 

خواهد یافت. 

 خبر

حقوقی  

 سیاست خارجی

آفتاب یزد: ناصر کنعانی سللخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت 
پاسللخ دولت آمریکا به  نظرات جمهوری اسللامی ایران برای حل و 
فصللل موضوعات باقی مانللده در مذاکرات احیای برجللام، از طریق 

هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها، طی عصر  دیروز  خبر داد.
 به گزارش کانال تلگرامی سللخنگو؛ سللخنگوی وزارت امور خارجه 
اعام کرد: بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری 
اسامی ایران پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود در این رابطه را به 

هماهنگ کننده اعام خواهد کرد.
پیشتر و قبل از پاسخ آمریکا نور نیوز رسانه منتسب به شعام نوشت: 
با گذشت بیش از یک هفته از ارسللال نقطه نظرهای ایران در مورد 
ایده های هماهنگ کننللده اتحادیه اروپایی، واشللنگتن که در طول 
مذاکرات لغو تحریم ها همواره ایران را به وقت کشللی متهم می کرد 
هنوز پاسللخی به اتحادیلله اروپایی ارائه نکرده اسللت. صرف نظر از 
وقت کشللی آمریکا در ارائه پاسخ به اتحادیه اروپا که اعتراض ضمنی 
»جوزپ بورل«، هماهنگ کننده این اتحادیه در مذاکرات رفع تحریم ها 
را نیز به دنبال داشته، بررسی برخی رخدادها و فضاسازی های رسانه ای 
طی چند روز گذشته تا حدودی می تواند دالیل تأخیر غیر قابل توجیه 

آمریکایی ها را مشخص کند. 
دولت ضعیف بایدن که از ابتدای آغاز دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها 
نسللبت به اتخاذ تصمیمات ضروری و ارائه ابتکار عمل های مذاکراتی 
برای پیشللبرد گفت وگوها با تزلزل و لکنت جللدی روبرو بود، اکنون 
و با نزدیک شللدن به انتخابات کنگره در ماه نوامبر تحت فشار شدید 
مخالفین داخلی و رقبای جمهوری خواه قرار گرفته اسللت. از سویی 
مخالف سللنتی مذاکرات لغو تحریم ها یعنی رژیم صهیونیستی نیز 
همه ظرفیت ها و ابزارهای خود را برای فشللار به واشنگتن به منظور 
جلوگیری از شکل گیری توافق بکار گرفته است. نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیستی نیز به صف سایر مقامات سیاسی و امنیتی این رژیم 
برای تحت فشار قراردادن واشنگتن پیوست و در صفحه شخصی خود 
در توئیتر از رئیس جمهور آمریکا خواست تا توافق جدیدی با ایران را 
جهت احیای برجام امضاء نکند. رژیم صهیونیستی پا را از مخالفت های 
رسانه ای فراتر گذاشته و با لحنی تهدیدآمیز رسماً اعام نموده که به 

هیچ یک از محدودیت هایی که از توافق ناشی می شود متعهد نیست 
و تمامی ابزار خود را برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران 

به کار می گیرد. 
در این میان علی رغم اعام عدم پذیرش انجام سفر برنامه ریزی شده 
مشللاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی به واشنگتن از سوی بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا، رسانه ها از سفر »بنی گانتس«، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی به واشللنگتن خبر دادند. عاوه بر تاش فزاینده رژیم 
صهیونیسللتی برای جلوگیری از شکل گیری توافق در روند مذاکرات 
رفع تحریم ها، اظهارات سیاسی و غیر سازنده اخیر »رافائل گروسی«، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که واکنش تند رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشورمان را نیز به دنبال داشت، عماً به عامل تقویت کننده 
نقش آفرینی رژیم صهیونیستی در مسیر مقابله با پیشرفت مذاکرات 

تبدیل شده است. 
آنچه که در کنار فعالیت شللدید جریانات مخالف شکل گیری توافق 
قابل توجه است، فعالیت های رسانه ای چند روز گذشته واشنگتن برای 
فرار از فشللارهای فزاینده داخلی و البی صهیونیستی و مغلوب نشان 
دادن ایران در روند مذاکرات لغو تحریم هاسللت. طی روزهای گذشته 
رسللانه های جریان اصلی و برخی خبرنگاران غربی شناخته شده در 
اقدامی هماهنگ با انتشللار خبرهای غیر رسمی و جهت دار فعالیت 
همه جانبه ای را برای القاء عقب نشینی ایران در مذاکرات لغو تحریم ها 

آغاز نمودند که از زوایای مختلف قابل توجه است. 

به نظر می رسد علت اصلی این اقدامات که بیشتر مصرف داخلی دارد، 
تاش برای کاهش فشارهای شدید مخالفین و البی صهیونیستی است 
و قابل درک است. موضوع مهم و قابل توجه در ماهیت شناسی اقدامات 
اخیر آمریکا این اسللت که هرچند از ابتدای دور جدید مذاکرات در 
دولت بایدن، کاخ سفید در تاشی ناکام قصد داشت با استفاده عملی 
از سیاست فشللار حداکثری ترامپ، مذاکرات را به سمت موضوعات 
فرابرجامی و طرح زیاده خواهی های جدید منحرف کند اما، واقعیت 
این اسللت که مذاکرات لغو تحریم ها در چارچوب برجام انجام شده و 
طبیعتاً میزان داده ها و سللتانده های هر طللرف باید در این محدوده 

ارزیابی شود. 
دولت ایاالت متحده نباید از یاد ببرد که طرف خارج شللده از برجام 
واشنگتن است و نه ایران، لذا اگر قرار باشد پذیرش تعهدات برجامی، 
عقب نشینی تلقی شود این دولت آمریکا است که در صورت بازگشت 
به برجام از مواضع قبلی خود عقب نشللینی کرده اسللت. اگرچه به 
دالیللل حرفه ای و اخاقللی هیچ یک از مقامات رسللمی طرفین تا 
قبل از شللکل گیری توافق احتمالی در مورد جزئیات توافقات صحبت 
نخواهند کرد اما بسللیار روشن اسللت که موارد منتشر شده از سوی 
برخی منابع و رسانه های آمریکا در مورد عقب نشینی ایران، جملگی 
در ردیف تعهدات برجامی بوده و موضوع جدیدی نیسللت. هیچ یک 
از محدودیت های پذیرفته شللده از سللوی ایران در خصوص درصد 
غنی سازی، تعداد سانتریفیوژها و میزان ذخائر اورانیوم که رسانه های 
غربی از آن ها به عنوان عقب نشینی کشللورمان یاد کرده اند خارج از 
تعهدات برجامی ایران نیسللت. جمهوری اسامی ایران همانگونه که 
از ابتللدای آغاز دور جدید مذاکرات اعام نموده هرگز از خطوط قرمز 
خود عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد و به جز تعهدات پذیرفته شده 
در برجللام هیچگونه تعهد جدیدی را نمی پذیرد. عاوه براین موضوع 
اخذ تضامین الزم برای اطمینان از فراهم شدن انتفاع اقتصادی ایران 
از توافق و همچنین پایان یافتن ادعاهای سیاسی در مورد موضوعات 
پادمانی که الزمه شللکل گیری توافق قوی، پایدار و قابل اتکا است در 
ردیف مطالبات قطعی ایران بوده که بدون تحقق آن هیچ گونه توافقی 

شکل نخواهد گرفت.

 وزارت  خارجه: 

پاسخ آمریکا را دریافت کردیم
 سخنگوی وزارت امور خارجه: پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعالم خواهیم کرد

 

۱۰۴۷- فکر می کنم موضوع توزیع کاالبرگ هم 
برای دولت تبدیل به یک کاف پیچیده شللده؟ 

شاید اصا این طرح اجرایی نشود. 
۱۱۰۳- به نظر بازار خودرو طا و سکه تحت تأثیر 
سیگنال های مثبت از مذاکرات برجام دچار افت 

قیمت شده اند. 
۱۱۱۰- دلیل افزایش های سرسللام آور حبوبات 
چیست؟ چند بار باید این محصول ضروری مردم 

گران شود؟ 
۱۱۲۰- صحت دارد برخی خودروهای وارداتی در 
بندرانزلی بسیاری از قطعات آنها قبا سرقت شده؟ 

واقعا این خبر خیلی خیلی عجیب نیست؟ 
۱۱۳۰- با توجه به عدم تحقق بسیاری از وعده ها از 
دولت محترم سیزدهم توقع داریم دست به ترمیم 

کابینه بزنند. 
۱۱۴۲- امیدواریم نتیجه ای در توافق حاصل شود 

که به نفع مردم ما و اقتصاد کشورمان بشود. 
۱۱۵۲- این افزایللش ۴۹ درصدی هزینه خانوار 
شللهری، کمر مردم و شهروندان را خم کرده. این 

وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد؟ 
۱۲۰۱- اگللر دولت ۲۰۳ هزار واحد مسللکونی 
سللاخته پس آدرس این ساختمان ها را به مردم 

بدهد. روشن شویم! 
۱۲۱۰- در کجللای دنیا چپ و راسللت قیمت ها 
افزایشی می شود؟ به خدا این برای مدیریت ها باید 

خجالت آور باشد. 
۱۲۲۰- آرامش اگر به بازار ارز هم برگشته در سایه 

سیگنال های مثبت از مذاکرات برجام است. 
۱۲۳۰- واحدهای مسکن ملی که هنوز ساخته 
نشدند اما اگر ساخته شوند ارزش آنها تقریبی چقدر 

است؟ حتما از قیمت مسکن مهر بیشتر است؟ 
۱۸۲۱- هللر نقصان و هرج و مرج در بازار اقتصاد 
را مردم حتی بیش از اینکه گردن سودجویان بازار 
بیندازند قصور را متوجه مدیران و سوءمدیریت ها 

می دانند. 
۱۸۳۱- چرا قیمت گوشللت یللا لبنیات افزایش 
مجدد یافت؟ تکلیف مردم با این گرانی های روزمره 

چیست؟ 
۱۸۵۲- دو قالللب کره ۵۰ گرمی که قبا دانه ای 
۲هزارتومان بود دانلله ای ۱۴ هزارتومان خریدم. 

چندبرابر باید قیمت ها افزایش یابد؟ 
۱۹۰۱- به نظر مللن موضوع مهار تورم و کنترل 
قیمت ها فقط در حد شعار و وعده است هنوز اتفاق 

نیفتاده است. 
۱۹۲۰- نرخ روغن افزایش ۳۲۷ درصدی و برنج 
 افزایللش ۱۸۸ درصدی داشللته. واقعا چه بایی 

سر سفره ایرانیان آمده؟
 ۱۹۱۰- یکسری از نماینده مجلس به نظر با برخی 
حرف های خود و شروط خود می خواهند جلوی 
احیای توافق سنگ اندازی کنند. بهتر است اجازه 
دهند دستگاه دیپلماسی خودش مسیر الزم را طی 

کند. )۵/۲۵(
۱۹۳۱- یک نماینده مجلس گفته توافق برجام باید 
به تصویب مجلس هم برسللد. آیا این یک بدعت 
جدید است یا از اول هم قرار چنین بوده؟ )۵/۲۵(

۱۹۴۵- دلیل اختاالت در اینستاگرام چیست؟ 
عمدی است؟ اختال است؟ باالخره این موضوع 

باید مشخص شود. )۵/۲۵(
۱۴۲۱- ایللن حق مجلس اسللت کلله در مورد 
مذاکرات و جزئیات آن باخبر باشد اما ظاهرا توافق 
نیازی به تصویب مجلس ندارد برخی حرفها در این 

مورد در این شرایط منطقی نیست. )۵/۲۵(
۱۴۳۱- از برخللی حرفهای آقای قالیباف رئیس 
مجلللس آدم تعجب می کند. در شللرایط فعلی 
کلله مذاکرات بللرای توافق در آخر خط اسللت 
 حرفهایللی نزنند که بهانه دسللت دشللمنان

 بدهند. )۵/۲۵(
۱۴۴۱- در طول سللالها ما دشمنی از بیگانگان 
خصوصا آمریکایی ها دیدیللم اما باالخره بعضی 
دولت های آنها حداقل در برخی موارد منطقی تر و 
با خوی دشمنی های کمتر هم وجود دارند. باید با 
زیرکی و تدبیر خود دشمنی ها را خنثی کنیم این 

به نفع منافع ملی ماست. )۵/۲۶(
۱۵۰۱- برای مقابله با بدحجابی و بی حجابی باید 
روش هایی در پیش گرفته شود که سبب جذب 
جوانان و دختران ما به حجاب بشللود نه نتیجه 

عکس بدهد. )۵/۲۶(
۱۵۲۱- افزایش مصللرف موادمخدر روان گردان 
در جامعه یکللی از دالیل مهم افزایش قتل های 
خانوادگی و خشونت های خانوادگی است. معضلی 
که نمی دانیم چگونه می توان با آن برخورد کرد. 

)۵/۲۶(
۱۱۳۱- برخی از لباس هایی که در فروشللگاهها 
می فروشند بسیار عجیب و غریب و غیرمتعارف 
است. بیشللتر مانتوهای تولید شده هم همین 
شکل هستند. تکلیف کسانی که مانتوهای ساده 

می خواهند چه می شود؟ )۵/۲۶(
۱۱۳۹- حاال می گویند بیماری آبله میمونی مثل 
کرونا نگران کننده نیست اما زمانی در مورد کرونا 
هم چنین می گفتند. هر بیماری نگرانی های خود 

را دارد. )۵/۲۶(
۱۰۰۱- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفته در مسیر توافق هستیم تا خواسته ها تأمین 
نشود به توافق نمی رسیم. با این حرفها نمی دانیم 

امیدوار باشیم یا ناامید؟  )۵/۲۶(
۱۰۱۲- آقای روحانی رئیس جمهور سابق گفته: 
الحمدهلل مذاکره را قبول دارید. برای ما مهم بود 
بفهمید راه مذاکره و تعامل با جهان است. کنایه 
ایشللان حتما به مخالفان برجامی بوده که حاال 

موافق شده اند. )۵/۲۶(
۱۰۲۰- فریدون مجلسللی کارشللناس مسائل 
بین الملل با اشاره به مخالفان مذاکرات می گوید 
کسللانی که به گفتگو احسللاس نیاز نمی کنند 

ماندگار نیستند! )۵/۲۶(
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معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان اینکه حال ۲ نوزاد 
رها شللده مسللاعد و یکی از نوزادان دارای معلولیت است، گفت: 
درخواسللت فرزندخواندگی کودک معلول خارج از نوبت رسیدگی 
می شود. فاطمه ارزانیان در گفتگو با ایرنا افزود: ۳۱ مردادماه خانم 
و آقای موتورسللواری، نوزادی را کنار شیرخوارگاه آمنه رها کردند 
که روی کاغذ همراه نوزاد نوشللته بود: »نام من ابوالفضل اسللت و 
در تاریللخ ۱۰ مللرداد ۱۴۰۱ به دنیا آمده ام و یک دسللت ندارم و 
یک دسللتم کوتاه است.« وی ادامه داد: این کودک از ناحیه ۲ پهلو 
جراحی داشت و جای ۲ سوراخ روی آن مشهود بود و مشخص بود 
که کودک در عمل دفع مشکل داشته است. به محض دیدن نگهبان 
شللیرخوارگاه، سریع همکاران مددکاری و پزشک و پرستار را خبر 
می کند و معاینات اولیه انجام می شود و به دلیل احتمال اختال بلع 
نوزاد، شیردادن کودک از سوی پرستار انجام می شود. حال عمومی 

کودک خوب بود و نیاز نبود به بیمارستان برود. 
<درصورتپیدانشدنخانواده،نوزادپیداشدهبهفرزندخواندگی

سپردهمیشود
معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: صورتجلسه از سوی 
کانتری تنظیم و به اورژانس اجتماعی اطاع داده شللد و پس از 
اخذ حکم قضائی در شللیرخوارگاه رفیللده که مخصوص نگهداری 
کودکان معلول است، پذیرش شللد. تاش می کنیم خانواده، اقوام 

و نزدیکان کودکان بدسرپرسللت و بی سرپرسللت را متقاعد کنیم 
که پذیرای کودک باشللند، در صورت لزوم شرایط سنجیده شود و 
خانواده را امدادبگیر می کنیم و خدمات می دهیم و در غیراینصورت 
نوزاد وارد سیکل فرزندخواندگی می شللود. ارزانیان افزود: معموال 
تللاش می کنیم خانواده، اقوام و نزدیکان کودکان بدسرپرسللت و 
بی سرپرسللت را متقاعد کنیم که پذیرای کودک باشند. در صورت 
لزوم شرایط سنجیده شود و خانواده را امدادبگیر می کنیم و خدمات 
می دهیللم و در غیراینصللورت نوزاد وارد سللیکل فرزندخواندگی 
می شللود. تمام تاش ما برای شناسایی اسللت اما اگر خانواده پیدا 

نشود، نوزاد به فرزند خواندگی سپرده می شود. 

<فرزندخواندگیکودکانمعلولخارجازنوبتصورتمیگیرد
معاون اجتماعی بهزیسللتی اسللتان تهران گفت: کللودکان دارای 
پیگیری درمان یا معلول خارج از نوبت به فرزندخواندگی سللپرده 
می شوند و مردم می توانند در صورت درخواست فرزندخواندگی این 
کودکان به سرشماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱، نام و نام خانوادگی و استان 
خود را پیامک کنند تا درخواست آن ها خارج از نوبت رسیدگی شود. 
ارزانیان با اشاره به خانواده ای که چهار کودک دارای پیگیری درمان 
خاص و جراحی متعدد را به فرزندخواندگی پذیرش کرده است، افزود: 
فرزندخواندگی این کودکان قلب بزرگی می خواهد و انسان دوسللتی 
خانواده ها را نشان می دهد. وی اضافه کرد: متاسفانه معموال مواردی 

که کودک دارای معلولیت اسللت یا بیماری مانند اچ. آی. وی دارد، 
خانللواده اش دنبال او نمی آینللد و ردی از خانواده پیدا نمی شللود 

فرزندخواندگی آن ها می تواند باری از دوش بهزیستی کم کند. 
<نوزادرهاشدهدرافسریهدربیمارستاناست

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: نوزاد یک روزه ای که 
۳۱ مردادماه جاری در افسللریه با بندناف در سللطل زباله پیدا شد 
ابتدا با شللماره ۱۱۵ اورژانس تماس گرفته بودند که آن ها او را به 
بیمارستان فیروزآبادی شهرری منتقل کردند. ارزانیان افزود: سپس 
با اورژانس اجتماعی با شللماره ۱۲۳ تماس گرفته شللد و اقدامات 
الزم برای اخذ حکم قضائی انجام شللد. کللودک را به مرکز طبی 
کودکان منتقل کردیم. البته حال عمومی نوزاد مساعد است اما برای 
پیشگیری از عفونت احتمالی به این بیمارستان منتقل شده و بعد 
از آن مرخص شده و در یکی از شیرخوارگاه ها پذیرش می شود. وی 
خاطرنشان کرد: هر دو نوزاد رها شده در روزهای اخیر پسر هستند 

و حال عمومی آن ها خوب است. 
<آمارنوزادانرهاشدهزیادنشدهاست

معاون اجتماعی بهزیسللتی اسللتان تهران گفت: آمار کودکان رها 
شده زیاد نشده است بلکه سرعت انتشار در فضای مجازی به حدی 
زیاد شللده است که این اخبار بیشللتر به چشم می آیند. ارزانیان با 
تاکید براینکه بازپیوند کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با خانواده 
اولویت بهزیستی است، افزود: گاهی نیز کودک بدسرپرستی داریم 
که می دانیم خانواده او کیسللت اما به دالیلی مانند اعتیاد والدین 

نمی توانیم کودک را به خانواده بازگردانیم. 

تاملی بر مدیریت زمان اجتماعی
ادامه از صفحه اول:

بــا این اوصاف این افراد، فرصتی برای شــکوه و گالیه در 
دیگر حوزه نخواهند داشت. تنزل دغدغه آنها به نان، به نفع 
دولت است؛ چراکه مردمی که دغدغه نان، اصلی ترین دغدغه 
آنهاســت هر تحول کوچکی از دیــدگاه روانی در نظر آنها 

بزرگ جلوه خواهد نمود.
زمان اجتماعی در ارتباطی تنگاتنگ با وعده های دولتمردان 
قــرار دارد. وقتی وعده داده شــده در زمان معین آن محقق 
نمی شــود با نابودی اعتمــاد اجتماعــی هزینه های کنترل 
اجتماعی دولت افزایش پیدا می کند. محصول دانه های دروغ 

دولتمردان، خرمن آسیب های اجتماعی است.
در جوامعی که زمان اجتماعی در آن مختل شود پیوند گذشته 
و حال و آینده در آنها نیز دچار اختالل می شود. در اینچنین 
جوامعی، کاربران فضای مجازی وضعیت حال و گذشته خود 
و جوامع دیگر را مقایسه می کنند و مدام این جمالت شنیده 
می شــود: ببینید مردم فالن کشور پنجاه سال پیش شترچران 
بودند و االن ما به گرد آنها هم نمی رســیم!؟ چی بودند، چی 

شدند و ما هیچی؟!

 در اینچنین جوامعی، گذشته چماقی بر سر وضعیت کنونی 
آنها اســت و آینده آنچنان تیــره و رمزآلود که از تحوالت 
آن چونان یملیخای اصحاب کهف، چشــم حیرت از کاسه 
درخواهد آمد و فک پایین غافلگیــری چون کارتون تام و 

جری به زمین خواهد افتاد!
و صد افســوس که سرگشتگی های اجتماعی کنونی اینچنین 
جوامعــی به آنها اجــازه نخواهد داد تا عمق اثرات ســوء 
پدیده های اجتماعی چون ســالمندی جمعیت و پدیده های 
زیست محیطی چون خشک شــدن دریاچه ها و رودخانه ها 
را درک کنند و به فرض حســاس شــدن نیز درد وضعیت 
حال، به آنهــا امــکان تصمیم گیــری را در جهت کنترل 
ایــن پدیده ها نخواهــد داد. کاهش تمایــل جوانان برای 
ازدواج، نتیجــه رکــود و کاهش قدرت مالــی خانواده ها 
 و تصویــری مبهم از آینده اســت. نزدیک بــه 10 میلیون 
جوان ایرانی مجرد، در آماج ســوء مدیریت زمان اجتماعی 
 قــرار دارند که با ابهام در آینــده، ازدواج خود را به تاخیر 

می اندازند.
تقریبــا" هیچ کس از آثار ســوء مدیریت زمــان اجتماعی 
در امــان نیســت. مدیریت زمان اجتماعــی از کوچکترین 
تایم های زمانی تا تایم هایی در حد چند روز تا چند ســال 

و حتی ربــع قرن، نیم قرن و یک قرن و بیشــتر، در صحنه 
سیاســتگذاری های اجتماعی و سیاسی با اهمیت است. آنچه 
در این میان بســیار اهمیت دارد این است که مدیریت زمان 
دســت یافتن به کدام اهــداف، ارزش کلیدی دارند. و اگر 
قرار باشد که در دست یافتن به این اهداف برخی از آنها را 
 موقتا به تاخیر اندازیم بهتر است کدامیک از آنها را انتخاب

 کنیم.
اگر مدیریت زمان اجتماعی به قصد دست یافتن به اهدافی که 
آنها را برای بقای آینده کشور بنیادی تلقی می کنیم منتهی به 
فقر اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی، ناامیدی، رکود، و بدتر 
از همه بر هم خوردن تعادل جمعیتی، کاهش فرزندآوری، و 
تشدید سالمندی بشود آیا می توانیم از آن دفاع بکنیم؟ کوتاه 
سخن آنکه، نســلی که تداوم بخش آینده این کشور است 
نمی تواند در منگنه ناامیدی و ابهام در آینده رشــد کند. در 
نتیجه تا استراتژی مناســبی برای مدیریت زمان اجتماعی از 
کوتاه ترین تایم ها تا بلندترین آنها در دستور کار قرار نگیرد 
و »تا ندانیم چه چیــزی را قربانی چه چیزی می کنیم« حتی 
به فرض تجهیز کشــور به مدرن ترین و قوی ترین سالح ها، 
 از دست یابی به آینده ای روشــن از توسعه و امنیت پایدار 

باز خواهیم ماند.

 معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران: 
حال ۲ نوزاد رهاشده مساعد است

 سقف کارانه پرداختی کادر بهداشت و درمان در مناطق محروم برداشته شد
وزیر بهداشت از تقویت حوزه سامت در مناطق محروم به عنوان 
یکللی از اقدامات راهبردی وزارت بهداشللت یاد کرد و گفت: در 
مناطق محروم باید شللرایطی ایجاد کنیم که انگیزه خدمتگزاری 
افزایش یابد و برای تحقق این امر، هفته گذشته در هیئت دولت 
سقف کارانه پرداختی در مناطق محروم، برداشته شد البته کارانه 
سللایر مناطق نیز دو برابر افزایش یافت. به گللزارش برنا؛ بهرام 
عین اللهی وزیر بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: 
افزایللش بهره وری در مراکز بهداشللتی و درمانی بخش دولتی، 

یکی از اهداف وزارت بهداشللت اسللت تا منفعت آن به کشور و 
مردم برسد. وی با اشاره به تعامل وزارت بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی، انجمن های تخصصی و علمی و بوردهای تخصصی برای 
تدوین راهنماهای بالینی و دستورالعمل های درمانی گفت: سال 
گذشللته در چنین روزهایللی، ۱۰ درصد نسللخه ها الکترونیکی 
بود اما امروز، بیش از ۹۰ درصد نسللخه ها الکترونیکی اسللت و 
با اجرای طرح دارویار، این پیشللرفت ها بیشللتر هم شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در آزمون دسللتیاری سال گذشته، ۱۰۰۰ 

ظرفیللت، به دلیللل آیین نامه هایللی که موجب می شللد افراد 
انتخاب های زیادی نداشته باشند، خالی مانده بود و هر داوطلب، 
حق ۱۰ انتخاب رشللته داشت اما از امسال هر داوطلب می تواند 
۱۰۰ رشللته محل را انتخاب کنللد و امیدواریم که ظرفیت های 
پذیرش آزمون دسللتیاری، خالی نماند. سهمیه بومی جداگانه ای 
در آزمون دستیاری به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص یافته 
 تا بومی هللا در مقاطع تخصصی تربیت و در مناطق خودشللان،

 ماندگار شوند. 

یک روزنامه افغانسللتانی با استناد به اظهارات منابع محلی، گزارش 
داد که طالبان آب بیشللتری را از سد کمال خان به سوی ایران آزاد 
کرده اسللت. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ۸ صبح افغانستان، 
منابع محلی در والیت نیمروز گفتند که طالبان آب بیشللتری را از 
سللد کمال خان به سللوی ایران رها کرده است. این منابع با ارسال 

ویدیویی به روزنامه ۸ صبح، گفتند که روز سه شللنبه، ۱ شهریور، 
طالبان مقداری از آب سللد کمال خان را به سمت ایران آزاد کرده 
اسللت. در ویدیو نیز دیده می شود که آب زیادی از سد کمال خان 
جریان پیدا می کند. در پی پیگیری های ایران، طالبان در اواسط ماه 
گذشته، اعام کرده بود که آب سد کمال خان را به سوی ایران آزاد 

می کند. ناگفته نماند پیشتر نیز ویدئوها و تصاویری از رهاسازی آب 
از سوی افغانستان به سمت ایران منتشر شده بود که بعدها مشخص 
شد این آب وارد ایران نشده و در دشت های داخل افغانستان متوقف 
شده است. یک مقام وزارت انرژی ایران اظهار امیدواری کرده بود که 
با همکاری طالبان، در اولین فرصت ایران به حقابه خود دست یابد. 

 منابع افغانستانی مدعی شدند
طالبان آب بیشتری را از سد کمال خان به سوی ایران آزاد کرد



 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به فعالیت حدود ۴ هزار 
پزشک خارجی در دهه ۷۰ در کشور گفت: در حال حاضر نسبت 
پزشللک در مقایسلله با قبل از انقاب تقریبا ۱۲.۵ برابر و سرانه 
پزشک نسبت به جمعیت تقریبا ۵.۵ برابر افزایش یافته است.به 
گزارش فارس، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه رشللد علم و فناوری و ارائه تکنیک های درمانی که 
مربوط به اسللاتید، دانشجویان و دانشگاه ها است از ارائه خدمات 
و زیرسللاخت های اقتصاد سللامت، بیمه ها، خدمللات درمانی و 

فضای بازار و صنعت سللامت، متفاوت است، گفت: 
اشتباهی که در کشور رخ می دهد، این است که این 
دو حللوزه را باهم ادغام کرده و نارسللایی های آن را 
بر سللر جامعه پزشکی آوار می کنند. باید توجه کرد 
که رفع نواقص، راهی جز اجرای قوانین باالدسللتی 

ندارد. در برخی رشته های پزشکی به مرز هشدار رسیده ایم. چند 
روز پیش جلسلله طراحی سواالت بورد تخصصی بود و در رشته 
جراحی اطفال ۱۰ تا ۱۱ نفر از اعضای هیئت بورد این رشته که 

از پیشکسللوتان و بهترین نفرات این رشته هستند، 
۱۰۰ سللوال را تنهللا بللرای دو نفر فللارغ التحصیل 
امسللال طراحی کردند. در برخی رشته های پزشکی 
داوطلبی وجود ندارد که نگرانی بزرگی اسللت چراکه 
ممکن اسللت در سللالهای آینده در برخی رشللته ها 
فارغ التحصیانی برای خدمت به مردم وجود نداشللته باشد. باید 
ارزیابی شود که چرا در رشته هایی که به شدت مورد نیاز جامعه 

و کشور است، وضع به اینجا رسیده است.

اجتماعی پنجشنبه3 شهریور  1401    شماره  6376  aftab.yz@gmail.com3 سرانه پزشک نسبت به جمعیت حدود ۵.۵ برابر افزایش یافته است

آفتاب یزد_ یگانه ش�وق الشعراء: همواره یکی از مسائل زنان در 
ایران حضور در ورزشللگاه ها بوده است و هر دولتی در این باره وعده 
هایی داده و برخی کارها نیز انجام شده اما در نهایت اتفاقی رخ نداده 
اسللت.بعد از تاش  های فراوان سللرانجام وزارت کشللور مجوز ورود 
۵۰۰ هوادار خانم را برای مسابقه استقال و مس کرمان در ورزشگاه 
آزادی صللادر کرد و این تعداد با حضور در طبقه دوم می توانند بازی 
را تماشا کنند.بعد از اعام وزیر کشور مبنی بر اینکه برای ورود زنان 
به ورزشگاه ها مشکلی وجود ندارد، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
پیگیریهای الزم را انجام دادند و در نهایت قرار بر این شللد تا فعا در 
ورزشگاه آزادی حضور بانوان آزاد شود و سپس با تجهیز ورزشگاه های 
دیگر این امکانات به سللایر ورزشللگاه ها نیز برسد.بر این اساس طبق 
هماهنگی انجام شده دیدار اسللتقال و مس کرمان با حضور حدود 
۵۰۰ هوادار زن برگزار خواهد شد. طبق این برنامه ریزی ۵۰۰ هوادار 
خانم از طریق سامانه بلیط فروشی امکان تماشای مسابقه استقال و 
مس را دارند.این هواداران در بخشی از ورزشگاه از طبقه دوم مستقر 
می شوند و همچنین پارکینگ مجزایی برای آنها در نظر گرفته خواهد 
شللد. آنها از در شللرقی وارد ورزشگاه می شوند و ورودی های مجزا با 
مردان خواهند داشت. حضور زنان در ورزشگاه ها سال هاست که در 
کشور ما توسط افراد و اقشار مختلفی مطرح می شود. بسیاری از زنان 
این سرزمین برای دستیابی به این حق  تاش کرده اند تا بتوانند به 
ورزشگاه ها راه پیدا کنند. قطعا بخشی از هواداران فوتبال ایران را زنان 
تشکیل می دهند و لذا آن ها نیز مانند مردان تمایل دارند به صورت 
زنده مسابقات تیم های مورد عاقه خود را دنبال کنند. داستان حضور 
زنان در ورزشگاه ها در ایران داستانی قدیمی است که به نظر می رسد 
دولت فعلی با توجه به فشللارهای بیرونی مجبور است که اجازه دهد 
زنان در ورزشللگاه ها حضور یابند.در همین راستا چندی پیش وزیر 
ورزش و جوانان درباره نامه فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه ها گفت 
که فیفا صرفا پیشنهاد داده و هیچ اجباری در کار نیست اما ساعاتی 
بعد سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ این نامه را 
الزام آور دانست. سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ 
گفت: »نامه FIFA برای ورود بانوان الزام آور اسللت، نه پیشللنهادی! 
می توانیم حضور بانوان را از همین اسللتادیوم آزادی شروع کنیم.« از 
سوی دیگر دولت رئیسی تبدیل  حضور زنان  در ورزشگاه ها به یک 
روال طبیعی  و  هنجار مورد قبول جامعه  را دستاورد خود می داند . 
همچنین پیش بینی می شد که در این دولت به دلیل یکدست بودن 
قدرت این اتفاق یعنی حضور زنان ورزشگاه ها رخ دهد . در هر صورت 
حضور ۵۰۰ تن از زنان هوادار ایرانی در بازی استقال و مس می تواند 
کورسوی امیدی برای جامعه زنان باشد تا به این حق خود دست پیدا 
کنند. اما بسیاری پیش بینی نمی کنند که حضور زنان در ورزشگاه 
های ایران به یک روال طبیعی تبدیل شود؛ این گروه معتقد هستند 
که حضور اندک زنان در این بازی صرفا به دلیل فشار فیفا است و بعد 
از مدتی این موضوع فراموش می شود و بار دیگر درهای ورزشگاه ها 

به روی زنان بسته خواهد شد. 
<زنانبهصورتانتخابشدهبهاینبازیراهپیدامیکنند؟

 رایحلله مظفریان فعال حللوزه زنان در این باره بلله آفتاب یزد گفت:
» در ابتللدا باید به این نکته اشللاره کنم که به نظر می رسللد آقایان 
دوسللت دارند این موضوع را به نفع خود مصادره کنند و حضور زنان 
در ورزشگاه ها را دستاورد خود بدانند. اما اگر این حضور اتفاق بیفتد 
دسللتاورد تاش  چندین و چند ساله زنان است و در کنار این تاش 
حمایت مردان نیز وجود داشللته است. همه تریبون ها در بسیاری از 
جایگاه ها به دسللت آقایان اسللت و لذا طبیعی است که این اتفاقات 
دستاورد آن ها قلمداد می شود. باتوجه به ماجرایی که در مشهد پیش 
آمد و هیچ توضیحی از سللمت مسئولین ارائه نشد و دیدیم که زنان 
به صورت انتخاب شده به ورزشگاه ها راه پیدا کردند لذا عما انتخاب 

به دسللت زنان نیست که مشخص باشد چه کسللانی اجازه دارند در 
ورزشگاه ها حضور پیدا کنند. این بار هم من فکر نمی کنم بتوان امید 
داشللت که آن ۵۰۰ بلیت به صللورت آزادانه و عادالنه فروش بروند و 
زنان به قرعه انتخاب شوند. البته که بر سر عدد ۵۰۰ هم بحث زیادی 
وجود دارد و مسئولین باید پاسخ دهند که چرا صرفا ۵۰۰ هوادار زن 
اجازه راهیابی به ورزشگاه را دارند؟ سهم خانم ها از ۱۰۰ هزار تماشاگر 
چرا باید ۵۰۰ نفر باشد و آیا این به معنی حضور زنان در ورزشگاه ها 
اسللت؟ لذا در حوزه ورود زنان به استادیوم سواالت زیادی وجود دارد 
که در مجلس دهم تاش شده بود که بر روی آن کار شود اما برخی 
گفتند که این کار صرفا مسئله سازی است و حضور زنان در ورزشگاه 

ها اصا مسئله زنان نیست. «

<مطالباتزنانصرفادربازیهایملینیست
وی ادامه داد:» در اینجا باید اشللاره ای داشللته باشللم به موضوعی 
 کلله معاونت امور زنان مطرح کردنللد. معاونت امور زنان باید نماینده

 ۴۰ میلیون زن ایرانی باشد. خانم خزعلی اعام کرد که در استادیوم 
وارد شللده  و متوجه شده است که شللرایط و زیربناها فراهم نیست. 
در صورتی که این زیرساخت ها باید فراهم شود و معاونت امور زنان 
باید کاری انجام دهد تا به این مطالبه زنان پاسللخ داده شود. لذا من 
 حس می کنم مسللئولین هر از گاهی تحت فشللارهای بیرونی برای 

سللاکت کردن اعتراضات فیفا اجازه حضور زنان در اسللتادیوم را می 
دهند، دوباره فیفا یک سال فرصت می دهد و مجدد این ماجرا تکرار 
می شود و ادامه دارد. بنابراین من احساس می کنم تا فوتبال تعلیق 
نشود اصاحات اساسی صورت نمی گیرد. من بعید می دانم که حضور 
زنان در ورزشگاه ها به یک روال عادی تبدیل شود زیرا اگر توجه کنیم 
مطالبات زنان صرفا در بازی های ملی نیسللت بلکه در سایر بازی ها 
نیز زنان مطالبه دارند. به هر حال بخشللی از طرفداران دو تیم بسیار 
مهم پرسللپولیس و استقال را زنان تشکیل می دهند اما هیچ وقت 
نتوانسللتند بازی های لیگی را ببینند. باید مشللخص شود روال قرار 
 اسللت به چه صورتی باشللد و آیا صرفا محدود می شود به بازی های 
ملللی برای اینکه فیفا دیگللر اعتراض نکند؟ یا هللر از گاهی درهای 
استادیوم ها به روی زنان باز می شود و دوباره بسته می شود؟ از سوی 
 دیگر به نظر من سازمان های بین المللی نیز خیلی به این ماجرا توجه 
نمللی کنند زیرا راهی برای اثبللات این موضوع وجود ندارد که آیا آن 
۵۰۰ نفر انتخاب شللده وارد اسللتادیوم می شوند و یا نه؟ من به این 
موضوع خیلی امیدوار نیستم اما در روزهای آینده مشخص می شود. 
این ۵۰۰ بلیت باید روی سایت برای فروش گذاشته شود و هر کدام از 
زنان که تمایل دارند این بلیت ها را تهیه کنند. نمی شود ما همیشه 
در همه جای جهان استثنا باشیم؛ در خیلی از موضوعاتی که مربوط 
به زنان است استثناء هستیم و با کشورهای سطح پایین مقایسه می 
شللویم. علی رغم اینکه این مرز بندی ها درسللت نیست اما تنها راه 
عملی فعلی این است که جایگاه ویژه زنان اختصاص داده شود اگرچه 

همین موضوع هم بسیار آزاردهنده است.«
<فرهنگسازیبااستفادهازحضورخانوادهها

 سللعید معدنی جامعه شللناس و اسللتاد دانشللگاه نیز در این باره به 
آفتاب یزد گفت:» نمی توان گفت که این حضور خانم ها واقعی است 
زیللرا همه ما می دانیم که در تمام دولت های گذشللته این اجازه به 
زنان داده نشللده است. من خاطر دارم زمانی که انتخابات اولین دوره 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود خانم ها توانستد تعدادی بازی 
را تماشللا کنند و این اتفاق دو سلله بار تکرار شد. اما این اتفاق فعلی 
به دلیل فشللار بیرونی است و فشللار فیفا باعث شده است که چنین 
اتفاقللی رخ دهد. نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای رئیسللی در 
این باره تصمیم گیرنده نیستند. اگر فیفا همچنان پیگیر باشد قطعا 
این اتفاق تکرار خواهد شللد اما اینکه به شکل روال طبیعی در بیاید 
موضوع دیگری اسللت. اگر دولتمردان ما می خواهند که این موضوع 
را طبیعی سازند بایسللتی خانواده ها را به استادیوم ها دعوت کنند. 
در حقیقت خانواده ها در کنار سللایر مردان حضور داشللته باشند و 
فوتبال تماشا کنند. اینکه ما یک گوشه ای را برای بانوان آماده کنیم 
باعث نمی شللود که فرهنگ تماشاگری حل شود. اگر مسئولین می 
 خواهند فرهنگ سازی کنند بهترین راه این است که خانواده ها را به 
 شیوه های مختلف برای حضور تشویق کنند برای مثال به خانواده ها بلیت
 با نصف قیمت فروخته شود. اگر خانواده ها حضور داشته باشند بسیاری 
از شعارها، حرف های زشت و رکیک و رفتارهای نابهنجار کاهش پیدا 
می کند. این طبیعی است و حتی در جامعه ما اگر جمعی از جوانان 
در خیابانی در حال بیان حرف های ناپسللند باشند وقتی خانواده ای 
رد می شود سکوت می کنند. اگر مسئولین به دنبال فرهنگ سازی 
هستند باید بدانند تفکیک زن و مرد پاسخ نمی دهد بلکه بهترین راه 
این است که خانواده ها حضور پیدا کنند. اگر اصراری به حضور بانوان 
نیست و فقط به خاطر اعتراض فیفا این اتفاق در حال رخ دادن است 
بعید اسللت که این اتفاق به یک هنجار تبدیل شللود و طبیعی جلوه 
کند. افراد باید فرهنگ تماشاگری را از کودکی در جامعه ما بیاموزند. 
 اگللر ما از ابتدا حضللور خانواده ها را محدود نمللی کردیم االن هیچ
 مشکلی نداشتیم. در حقیقت ما با بریدن پای خانواده ها از ورزشگاه، 

ورزشگاه ها را آلوده کردیم.«

سهم زنان از استادیوم ؛ فقط 500 نفر!
دیروز اعالم شد در بازی فوتبال میان استقالل و مس 500 زن از جمعیت 40 میلیونی می توانند در استادیوم حضور داشته باشند.

ضمن آنکه به نظر می رسد به مانند قبل این حضور نیز گزینشی باشد.کارشناسان بر این باورند این موضوع حاکی از یک تحول نیست بلکه فشارهای بیرونی 
که گویا موقتا افزایش داشته مسئوالن را مجبور کرده گشایشی هر چند اندک ایجاد نمایند تا بهانه ها از بین برود

دستگیری دو متهم متواری 
حادثه تیراندازی در گوهردشت

فرمانللده انتظامی البرز از دسللتگیری ۲ متهم 
باقیمانده عوامل تیراندازی حادثه گوهردشللت 
خبللر داد.به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، 
 سردار عباسعلی محمدیان ظهارداشت: با تاش 
 شبانه روزی پلیس این استان این ۲ متهم شناسایی

 و دریللک درگیری و شلللیک پلیس زمین گیر 
شدند. وی خاطرنشللان کرد: هفتم تیرماه سال 
جللاری در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های 
پلیسللی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری 
مسلحانه در یک واحد صنفی تعویض روغنی در 
منطقه اوقافی هللای کرج که منجر به فوت یک 
نفر شد بافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه 
اعزام شدند. محمدیان افزود: با حضور پلیس در 
محل و برابر اعام حاضران مشللخص شد یکی 
از شهروندان هدف گلوله چند نفر فرد ناشناس 
قرار گرفته و ضاربللان بافاصله از محل متواری 
شللده اند. وی خاطرنشللان کرد: با تاش شبانه 
روزی پلیس بافاصله بعد از وقوع حادثه ۲ نفر از 
عوامل درگیری دستگیر شدند که پلیس توانست 
پنج نفر دیگر از اعضای این درگیری شناسللایی 
و دستگیر کند. سللردار محمدیان گفت: ۲ نفر 
ازعوامل این حادثه متواری بودند که شب گذشته 

با تاش بی وقفه پلیس دستگیر شدند.

دختر دبیرستانی
 در تهران ناپدید شد 

پسر جوان دختر دبیرستانی را از مقابل مدرسه اش 
ربود.به گزارش رکنا، مدتی قبل مادر میانسللال 
یک دختر نوجوان با مراجعه به دادسرای جنایی 
تهران پیگیر پرونده شکایت با موضوع آدم ربایی و 
فقدان دخترش شد.این زن در طرح شکایت خود 
مفقود شدن ناگهانی دخترش به نام ملیکا را بعد 
از پایان یکی از امتحانات خرداد ماه اعام کرد.با 
ثبت شللکایت این زن، رسیدگی به پرونده آغاز 
شد و در تحقیقات صورت گرفته، یکی از دوستان 
صمیمی دختر گم شللده به ماموران گفت: روز 
حادثه او را سللوار موتور یک پسر ناشناس دیده 
است.دستور بازبینی دوربین های مدار بسته صادر 
شده و مشخص شد که ملیکا درست همان روز 
مفقود شدنش با موتور قرمز یک جوان از نزدیکی 
مدرسه دور شده است.با شناسایی چهره آن پسر، 
عملیات شناسللایی و دسللتگیری وی آغاز شد 
و سللرانجام در پاتوق او کلله یک قهوه خانه بود 
شناسایی و دستگیر شد.بررسی های اولیه نشان 
می داد که او از ۷ ماه قبل با ملیکا طرح دوستی 
ریخته بود و با اغفال دختر نوجوان، وی راوادار به 
ترک منزل کرد.بدین ترتیب ماموران کانتری با 
هماهنگی مقام قضائی به خانه پسر جوان رفته و 
دختر دبیرستانی را که در خانه جوان فریبکار بود 
به خانه بازگرداندند.بنابراین گزارش، رسیدگی به 
این پرونده با شللکایت خانواده ملیکا در جریان 

رسیدگی قرار دارد.

اسیدپاشی مرگبار
 خواستگار کینه جو

 روی دختر مورد عالقه اش 
خواستگار سمج وقتی جواب منفی شنید روی 
دختر مورد عاقه اش اسللید پاشللید.به گزارش 
رکنا، یکی از این زندانیان مرد جوانی اسللت که 
۱۱ مرداد سللال ۸۹ دختللر جوانی به نام لیا را 
قربانی اسیدپاشللی کرد. روز حادثه دختر جوان 
هراسللان از خانه بیرون دوید و از اهالی شهرک 
 »شللهید مطهللری« کمللک خواسللت. دختر 
۲۳ سللاله که دچار سوختگی با اسید شده بود 
به بیمارسللتان منتقل شللد تا تحت درمان قرار 
بگیرد. او به مأموران پلیس گفت: آرش چند بار 
به خواسللتگاری ام آمده بود ولی من و خانواده ام 
به او جواب رد دادیم. با این حال، او دسللت بردار 
نبللود و می گفت یا باید با من ازدواج کنی یا قید 
ایللن زندگی را می زند. روز حادثه آرش تلفنی با 
مللن تماس گرفت و گفت برایم نللذری آورده و 
بلله این بهانه و اینکه می خواهد برای آخرین بار 
با من حرف بزند خواسللت مقابل خانه مان بروم. 
من هم قبول کردم امللا در خانه را که باز کردم 
آرش را دیدم که با قابلمه ای کوچک در دسللت 
پشللت در ایستاده بود تا سللرم را بلند کردم که 
سللام کنم او محتویللات درون ظللرف را روی 
صورتم پاشید. ناگهان سر و صورتم آتش گرفت و 
سوخت و دیگر هیچی ندیدم.با شناسایی هویت 
عامل اسیدپاشللی تحقیقات برای دستگیری او 
آغاز شد. این در حالی بود که آرش هنگام اسید 
پاشللی خودش هم دچار سوختگی شده و برای 
درمان به یکی از بیمارستان های تهران مراجعه 
کرده بود. مأموران که از این ماجرا باخبر شللده 
بودند، راهی بیمارستان شده و متهم را دستگیر 
کردند. وی به اسیدپاشللی اعتراف کرد و این در 
حالللی بود که ۱۰ روز بعللد از این ماجرا، دختر 
جوان در بیمارسللتان جان خود را از دست داد.
متهم در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران 
پللای میز محاکمه رفت و در دفاع از خود گفت: 
»لیا« را کشللتم چون به عشق من »نه« گفت. 
نمی خواستم دسللت هیچ مرد دیگری به دختر 
مورد عاقه ام برسد.دادگاه حکم بر قصاص متهم 
صادر کرد و با گذشللت ۱۲ سال از مرگ دختر 
جوان، صبح چهارشللنبه ۲ شللهریور قرار است 
خواستگار اسیدپاش در زندان رجایی شهر پای 

چوبه دار برود و حکم قصاصش اجرا شود.

 حوادث 

=رایحـه مظفریـان: مسـئولین هر از 
گاهـی تحت فشـارهای بیرونـی برای 
سـاکت کـردن اعتراضات فیفـا اجازه 
حضور زنان در اسـتادیوم را می دهند، 

دوباره فیفا یک سـال فرصـت می دهد و مجدد 
این ماجرا تکرار می شود و ادامه دارد. بنابراین من 
احساس می کنم تا فوتبال تعلیق نشود اصالحات 

اساسی صورت نمی گیرد

=سـعید معدنی: اینکه ما یک گوشه 

 ای را بـرای بانـوان آمـاده کنیم باعث 
نمی شـود کـه فرهنـگ تماشـاگری 
حل شـود. اگر مسـئولین می خواهند 

فرهنـگ سـازی کنند بهتریـن راه این اسـت که 
خانواده ها را به شـیوه هـای مختلف برای حضور 
تشـویق کنند بـرای مثال به خانـواده ها بلیت با 
نصف قیمت فروخته شود. اگر خانواده ها حضور 
داشته باشند بسیاری از شعارها، حرف های زشت 

و رکیک و رفتارهای نابهنجار کاهش پیدا می کند

وزیر بهداش�ت با اش�اره به تصمیماتی که س�تاد ملی کرونا برای رعایت شیوه های نامه های  
بهداشتی در مراسم اربعین اتخاذ کرده است، گفت: زائرین اربعین برای رفتن به کربال باید دز 
یادآور را تزریق کرده باشند.به گزارش فارس، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: تصمیم گیری در این  باره در ستاد ملی کرونا انجام می شود که آخرین تصمیمی 

که در این زمینه انجام شده، ضرورت تزریق یک بار دز یادآور برای همه زائرین اربعین است.

 تزریق دز یادآور برای زائرین اربعین الزامی است

 خبر 

مشکالت درمان
 بیماران تامین اجتماعی 

آفتاب یزد: یکللی از مخاطبین آفتاب یزد روز 
گذشللته گفت:»بللرای ویزیت شللدن و درمان 
بیماری)مشکل گوارشللی( همسرم با ایشان به 
درمانگاه شماره نوزده تامین اجتماعی، واقع در 

میدان خراسان تهران مراجعه کردیم. 
به دلیل این که این درمانگاه متخصص نداشت، 
پزشک عمومی، برگه ارجاع به بیمارستان شهید 
دکتللر فیاض بخللش- واقللع در خیابان خلیج 

فارس)غرب تهران( - داد.

 آیا در شرق تهران مراکز درمانی تامین 
ــر  ــدارد که ما را به آن  س ــی وجود ن اجتماع

تهران بزرگ فرستادند؟ 
بی نظمللی و ازدحام بیماران- همان طور که در 
تصویر مشللاهده می کنید- باعللث اتاف وقت 
بیمللاران در مراکللز درمانی تامیللن اجتماعی 

می شود.

ــت، درمان و آموزش  ــا وزیر بهداش   آی
ــاران و  ــی و ازدحام بیم ــکی از بی نظم پزش

سرگردانی مردم اطاع ندارد؟
هرمللاه و بلله مللدت ۳۰ سللال از مللردم پول 
کسللر می شللود؛ و مردم انتظار دارنللد در زمان 
بازنشسللتگی و بیماری، یللک حداقل خدمات 

دریافت کنند.
 اما متاسللفانه به سللبب ویرانه  ای بلله نام بیمه 
درمان و تامین اجتماعی، مردم ترجیح می دهند 
در خانه با درد خود بسللازند و به جای رفتن به 
مکانی بیگانه به نام درمانگاه و بیمارستان بیمه،  

با گیاهان سنتی به خوددرمانی بپردازند.
چرا؟ چون حتی اگر موفق شوند و دست مبارک 
پزشک برایشان نسخه ای بنویسد، دارویش پیدا 
نمی شللود و اگر پیدا شود، بیمارباید پولش را از 

جیب خالی خود بدهد.
در حقیقت بیمه، سلله بار از مردم پول می گیرد، 
زمانی که مردم از صبح تا شب کار می کنند، دوم 
زمانی که بازنشست می شوند و سروکارشان به 
درمانگاه و بیمارستان می افتد و سوم زمانی که 

از داروخانه دارو دریافت می کنند. 
سللوال این است که در قبال این همه پولی که 
از مردم دریافت می شود، چه خدماتی می دهند؟ 

هیچ!

 گذرنامه 

آغاز تمدید ۶ ماهه 
گذرنامه های منقضی از شنبه

سللخنگوی پلیللس از تمدیللد گذرنامه هللای 
منقضللی با مهر پلیس در مراکللز گذرنامه در 
سراسللر کشللور خبر داد.به گللزارش فارس، 
سللردار مهدی حاجیان سللخنگوی فراجا در 
برناملله تلویزیونللی »در مسللیر حسللین« به 
فرآینللد تمدیللد ۶ ماهه گذرناملله پرداخت و 
اظهار داشت: راهپیمایی عظیم اربعین فرصت 
بزرگی اسللت تا همه شیعیان جهان با اشتیاق 
بدان وارد شوند و همه دستگاه های حاکمیتی 
از جمله پلیللس وظیفه دارند حضور مردم در 
آن را تسهیل کنند. وی گفت: پلیس، با توجه 
بلله ماموریتی که دارد، چنللد وظیفه را دنبال 
می کنللد که یکللی از این وظیفه هللا صدور و 
کنترل گذرنامه هاست و همانطور که می دانید 
درخواست های زیادی برای گذرنامه شده بود 
و تراکللم صدور گذرنامه را داریم و از سللویی 
دیگللر، مردم برای تمدیللد گذرنامه  های خود 
بایللد هزینه می کردنللد. پلیس بلله همتایان 
عراقی خللود پیشللنهاد داد گذرنامه هایی که 
تاریخ شان منقضی شللده این امکان را داشته 
باشند که با دریافت مهر ۶ ماهه تمدید یکبار 
خللروج از مرز به مقصد عللراق بتوانند در این 
مراسم معنوی شرکت کنند؛ برهمین اساس، 
کسانی که تاریخ گذرنامه شان منقضی شده و 
یللا تاریخ اعتبار آن کمتر از یک ماه اسللت، از 
روز شللنبه می توانند بلله اداره گذرنامه مراکز 
استان یا شهرسللتان هایی که این اداره در آن 
فعال اسللت، مراجعه کرده و همکاران ما یک 
مهللر تمدید ۶ ماهه بر گذرنامه شللان می زنند 
تللا بتوانند یکبار خروج آنهللم به مقصد عراق 
داشللته باشللند و همچنین ایللن تمدید هیچ 

هزینه ای نخواهد داشت.

 ۴۲راس گور ایرانی در شرایط تکثیر در اسارت

آماده باش امدادگران هالل احمر برای راهپیمایی اربعین

گللور ایرانی گونه ای در معرض انقراض و یکی از زیرگونه های گور 
آسللیایی و بزرگترین پستاندار در کشللور است که طی  سال های 
گذشللته اقداماتی برای حفاظت از جمعیت این گونه و تکثیر در 
 Equus( اسللارت آن انجام شده است. گورخر ایرانی با نام علمی
hemionus onager( از راسللته فردسللمان و زیرگونلله ای از 
گورخر آسیایی و دارای ارزش های بوم شناختی، زیبایی شناختی، 
مطالعاتی–تحقیقاتی، ارزش های ژنتیکی، اکوتوریستی و اقتصادی 
است. این گونه در گذشته جمعیت فراوانی در خاورمیانه، آسیای 
میانه و چین داشللت اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض  
شللده اسللت. زیرگونه ایرانی در معرض خطر انقراض قرار دارد و 
اکنون کمتر از ۱۰۰۰ راس گور ایرانی در ایران باقی  مانده است.
گور ایرانی بر اسللاس قوانین سللازمان حفاظت محیط زیست در 
زمره گونه های در معرض خطر انقراض قلمداد می شود و براساس 
فهرسللت قرمز گونه هللای در معرض خطر »اتحادیلله بین المللی 
حفاظت از طبیعت« )IUCN ( جزو گونه های در آستانه انقراض 
)CR( طبقه بندی شللده اسللت. امروزه به  دلیل تخریب زیستگاه 
این گونه، اشغال آبشللخورها توسط دام اهلی و شکار غیر قانونی 
به دلیل باورهای غلط برخی افراد، نسل این گونه در معرض خطر 
جدی نابودی اسللت.از ابتدای سللال ۹۷ سازمان حفاظت محیط 
زیست برای ساماندهی سایت های تکثیر گونه های شاخص حیات 
وحش با هدف معرفی مجدد به زیسللتگاه ها بللرای زنده گیری و 

انتقال ۱۰ راس گور از سایت توران به پارک ملی کویر مرکزی با 
هماهنگی محیط زیسللت سمنان اقدام کرد اما یک راس گور در 
ابتدای عملیات تلف شللد، پس از عملیات زنده گیری نیز دو راس 
دیگللر تلف و دو راس دیگر حیللن انتقال به پارک ملی کویر تلف 
شللدند. در همان سال سللازمان حفاظت محیط زیست از اجرای 
مرحله جدید انتقال گور ایرانی از اسللتان یزد به پارک ملی کویر 
خبر داد و چهار رأس گور با ترکیب یک رأس نر و سه رأس ماده 
زنده گیللری و بللا کامیون به پارک ملی کویر انتقال داده شللدند.
به گفته عبداله سللاالری - متخصللص اکولوژی و مدیریت حیات 
وحش - با توجه به شللرایط زیسللتگاه های گور ایرانی در کشللور 
می توان گفت که تکثیر در اسللارت یکی از راه حل هایی است که 

می تواند بلله افزایش جمعیت اینگونه کمللک کند. در عین حال 
نبایللد صرفللا تمام منابع، تللوان، تمرکز و اعتبللارات را در زمینه 
تکثیر در اسارت هزینه کنیم و الزم است به  موازات آن در زمینه 
حفاظت از زیسللتگاه ها و گورهایی که در آن زندگی می کنند نیز 
اقدام شللود.غامرضا ابدالی - سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات  وحش - در گفت و گو با ایسللنا به آخرین وضعیت گورخر 
ایرانی در شللرایط تکثیر در اسللارت اشللاره کرد و گفت: در حال 
حاضللر ۴۲ راس گللور ایرانی در مراکز پرورش سللازمان و مراکز 
پرورش سایت های خصوصی در اسللتان های یزد، البرز، سمنان، 
فللارس، کرمان و تهران نگهداری می کنیم که وضعیت خوبی هم 
دارنللد.وی به برنامه های سللازمان برای گور ایرانی اشللاره کرد و 
گفت: قصد انتقال تعدادی از گورها از اسللتان کرمان به سللایت 
پارک ملی کویر واقع در سللمنان را داریم. در استان های فارس، 
یللزد و کرمللان نیز در حال مکان یابی برای احللداث مراکز جدید 
جهت حفاظت بیشتر از این گونه هستیم.سرپرست دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات  وحش سللازمان حفاظت محیط زیسللت درباره 
برنامه های تکثیر در اسللارت سللازمان محیط زیسللت اظهارکرد: 
تکثیر در اسللارت برای گونه های حسللاس کلله در معرض خطر 
انقراض هسللتند و جمعیت آن ها در لیست قرمز قرار گرفته است 
مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و گوزن زرد انجام می شود 
و بر این گونه ها سرمایه گذاری می کنیم.وی خاطرنشان کرد: فعا 
گونه  جدیدی قرار نیسللت در شرایط تکثیر در اسارت قرار بگیرد 

و همان گونه های قبلی در دستور کار هستند.

رئیس سللازمان امداد و نجات جمعیت هللال احمر از آماده باش 
۱۲۰۵ مرکز عملیاتی امداد و نجات برای راهپیمایی اربعین خبر 
داد.به گزارش ایسللنا، مهدی ولی پللور درباره تمهیدات جمعیت 
هال احمر برای مراسللم پیللاده روی اربعین گفللت: طرح ویژه 
امدادرسللانی جمعیت هال احمر از روز شللانزدهم شللهریور تا 
روز پنجم مهرماه تللداوم خواهد یافت و در صورت ضرورت قابل 
تمدیللد نیز خواهد بللود.وی افزود: ۱۲۰۵ مرکللز عملیاتی امداد 
و نجللات شللامل ۱۱۴۹ مرکز در داخل کشللور و ۵۶ مرکز برون 
مرزی به همراه ۱۱۶ پسللت ثابت و موقت در مسللیرهای منتهی 
به مللرز در این عملیات مشللارکت خواهند کللرد. همچنین ۱۰ 

قرارگاه مرزی نیز برای خدمت رسللانی بهتللر به زائرین راه اندازی 
می شللود که شامل شللش قرارگاه فرعی و چهار قرارگاه اصلی در 

مرزهای مهران، شلللمچه، چذابه و خسروی است.رئیس سازمان 
امداد و نجللات جمعیت هال احمر اداملله داد: ۵۷۴ پایگاه بین 
شللهری و ۴۴۹ شللعبه شهرسللتان ها نیللز به عنللوان واحدهای 
 پشتیبان برای خدمت رسللانی بهتر به زائران در نظر گرفته شده

 است.
ولی پور تصریح کرد: کل نیروهای سللتادی و عملیاتی پیش بینی 
شللده برای ایللن عملیات ۴۵۹۹ نفر در روز اسللت با مشللارکت 
بیللش از ۱۵ هزار نفر نیللروی تخصصللی کادر و داوطلب همراه 
 اسللت. همچنین چهار هزار و ۵۰۸ دستگاه خودروی عملیاتی و
 ۱۹ فروند بالگرد برای عملیات رسللانی بهتللر نیز به کار می روند 
تا پوششللی سراسری در داخل و خارج کشور برای خدمت رسانی 

مطلوب به زائران فراهم شود.



معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در حوزه پزشکی ایران جزو کشورهای پیشرو است 
و از نظر تجهیزاتی هم اگر سرانه ای محاسبه کنید، در تجهیزاتی مانند سی تی اسکن، 
ام آرآی و... دست کمی از کشورهای درجه یک نداریم. به گزارش ایلنا، سعید کریمی، 
معاون درمان وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران درباره 
کمبود برخی امکانات برای تشخیص تروما در بیماران تصادفی اظهار کرد: چنین چیزی 
درسللت نیست، باید توجه کرد که بسللیاری از عائم بیماران خونریزی بالینی است. 
اینکه از بیمار تصادفی می پرسللند که سللردرد داری یا خیر؟ دلیل بر این نیست که 
نمی دانندیا تجهیزاتی ندارند، هر تشخیصی با معاینه و شرح حال گیری که جزو اصول 
اولیه پزشکی است، آغاز می شود. وی افزود: پس از شرح حال گیری، اگر خونریزی های 
داخل شللکمی و... وجود داشللته باشد، سللونوگرافی در اورژانس های ما وجود دارد و 
حتی اگر رادیولوژیست نباشد، متخصصان طب اورژانس مصدوم را سونوگرافی را انجام 
می دهند. کریمی همچنین در رابطه با نبود تجهیزات سی تی اسکن در بیمارستان ها نیز 
گفت: از زمانی که من مسللئولیتم را در معاونت درمان آغاز کردم بیش از ۳۰ دستگاه 
سی تی اسللکن به مراکز درمانی تحویل داده شده است، طی دو سال اخیر نیز بیش از 
۱۵۰ دستگاه سی تی اسکن در کشور توزیع شده است. واقعا اگر آمار سی تی اسکن ها در 
بیمارستان ها را مورد توجه قرار دهید، بیمارستان های باالی ۱۰۰ تخت خوابی ما همه 

دستگاه سی تی اسکن دارند. کریمی در مورد بیمارستان های کمتر از ۱۰۰ تخت خواب 
نیز گفت: اگر بیمارسللتانی زیر ۱۰۰ تخت داشت باشد و فاصله اش از نظر جغرافیایی 
با مرکزی که سی تی اسللکن دارد، زیاد باشد، دستگاه سی تی اسکن به این بیمارستان 

تعلق می گیرد. حتی می توان تعداد دسللتگاه های سی تی اسکن بیمارستان های ایران 
را با کشللورهای اروپایی مقایسلله کرد. وی با بیان اینکه باید اطاعات مان از وضعیت 
بیمارستان ها دقیق باشد، گفت: اینکه از مصدوم تروما می پرسند سردرد داری یا خیر؟ 
دلیل بر این نیست که بیمارستان تجهیزات ندارد، بلکه جزو اصول اولیه معاینات مغز 
و اعصاب این اسللت که این سللواالت از بیمار پرسیده شللود. وی گفت: ممکن است 
زمانی فردی در یک جاده تصادف کرده و به یک بیمارستان محلی که مثا ۳۲ تختی 
اسللت، مراجعه کند و طبق استانداردها سی تی اسللکن به آن تعلق نمی گیرد، اما این 
بیمارسللتان ها به صورت شبکه ای هستند و به محض اینکه وضعیت بیمار پایدار شد، 
بافاصله او را به یک مرکز مجهز منتقل می کنند. در عین حال ما امداد هوایی داریم 
و اگر در جایی دسترسللی به خودرو سخت باشللد، مصدومان را با هلی کوپتر منتقل 
می کنیم و حتی برای انتقال مصدوم هواپیما هم داریم. او بیان کرد: اگر وضعیت درمانی 
کشور را با کشورهای اطراف مقایسه کنیم، خواهیم دید که از کشورهای اطراف برای 
امور پزشکی خود به ایران می آیند. ما زمینه بسیار خوبی برای توریسم سامت داریم. 
مردم کشللورهای اطراف برای همین امکاناتی که در ایران وجود دارد، برای درمان به 
ایران می آیند. از نظر پزشللکی ایران جزو کشورهای پیشرو است. همچنین در حوزه 

جراحی و تشخیصی هم جزو کشورهای درجه یک هستیم.

رئیس کل دادگسللتری استان البرز گفت که پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و 
تصاحب اماک مردم در اسللتان های البرز و تهران با صدور حکم قطعی به مرحله 
اجرای حکم رسللید. به گزارش فارس، حسللین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور 
احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴نفره جعل اسناد رسمی و عادی، رشا و ارتشا و انتقال 
اماک متعلق به غیر در اسللتان های البرز و تهران، گفت: این باند جعل اسللناد و 
تصاحب اماک غیر که برخی از اعضاء آن ها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و اماک، 
ثبت احوال و سللردفتران اسناد رسللمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی اماک 
متللروک و باصاحب، هفت قطعه از اماک مردم به متللراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را 
در اسللتان های تهران و البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی 
تصاحللب و بعضا منتقل کرده بودند. وی افللزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و 
صدور کیفرخواسللت از سوی دادسللرای عمومی و انقاب کرج و رسیدگی و صدور 
رای بدوی در شللعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، بللا توجه به تجدیدنظرخواهی 
تعدادی از متهمان، پرونده به شللعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و پس 
از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای 
محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسللرای کرج ارسللال شده است. رئیس کل 
دادگسللتری اسللتان البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در 

مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر 
از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسللقاط 
کرده و تقاضای تخفیللف مجازات کردند و ۲ نفللر از محکومان تجدیدنظرخواهی 
نکرده اند که این موضوع موید اسللتحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی اسللت. 
وی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی 
و رای قطعللی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سللال حبس تعزیری، 
۷۱۶میلیللارد ریللال جزای نقدی، ۵ سللال انفصال از خدمللات دولتی و عمومی و 
۹۴ضربه شللاق اسللت؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعلله از اماک آن ها از 
سللوی این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده اند و 
مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه ای نیز نداشته اند. فاضلی هریکندی 
با اشللاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضائی در 
این پرونده شللامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم 
در دادگاه هللای بدوی و تجدیدنظر اسللتان، حدود ۸ ماه از زمان تشللکیل پرونده 
انجام شللده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسللایی و بازداشت متهمان در این 
پرونده بدون شللکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطاع آن ها، از سوی حفاظت و 
اطاعات دادگسللتری کل استان البرز صورت گرفته است. رئیس شورای پیشگیری 

از وقوع جرم اسللتان البرز با بیان اینکه در خال رسللیدگی به این پرونده با توجه 
به دسللتور رئیس قوه قضائیه و پیگیری ایشللان، موضوع آسیب شناسی پرونده نیز 
در دسللتور کار معاونت پیگیری پرونده های خاص اسللتان قرار گرفت، متذکر شد: 
مطابق آسیب شناسی انجام شده که شللامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه های 
وقوع این جرایم اسللت، عدم ثبت سیستمی اسللناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ 
فقدان ارتباط سیسللتمی دفترخانه ها با مراجعی که بایسللتی از آن ها استعام اخذ 
شللود و فقدان نظارت بللر دفترخانه های دارای کفیل از جمللله علل وقوع این نوع 
جرایم هسللتند. وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشللاهده می شود به مدت طوالنی 
دفترخانه ای که سللردفتر آن فوت، بازنشسللته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره 
می شللود و همین موضوع بسللتری مناسب برای وقوع مفاسللد مختلف است، لذا 
 ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می شود در سریع ترین زمان ممکن 
تعیین تکلیف شللود. فاضلی هریکندی تصریح کرد: از جمله دیگر علل و زمینه های 
شللکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افللراد بدون تایید ثبت احوال؛ رها کردن 
اماک از سللوی مالکان وعدم ثبت نام برخی از هموطنان داخل و خارج کشور در 
سللامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می توان شاهد کاهش وقوع 

این نوع جرائم بود. 

رئیس سللازمان ملی پرورش اسللتعدادهای درخشان بر لزوم 
فرهنگ سازی برای شللرکت دختران در المپیادهای جهانی 
تاکید کرد. الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشللان در مورد موفقیت دانش آمللوزان ایرانی در المپیاد 
جهانللی نجوم به ایلنا گفت: دانش آموزان ما در یک هنرنمایی 
آشللکار از گروه ۱۰ نفره ای که اعزام شللده بودند ۹ نفر مدال 
طا گرفتند و یک نفر نیز موفق به کسللب مدال نقره شد. بر 
این اساس پرمدال ترین کشور بعد از ایران، آمریکا بود که فقط 
توانست سه مدال طا بگیرد و این تفاوت بسیار بارز و چشمگیر 
اسللت. او درباره امتیازهایی که برای این دانش آموزان در نظر 
گرفته شللده، اظهار کرد: مدال آوران المپیاد از کنکور معاف 
هستند و در هر رشته و دانشگاهی که بخواهند می توانند ادامه 
تحصیل بدهند. در یک تفاهمی که اخیرا بنیاد ملی نخبگان 
و معاونللت علمی فناوری ریاسللت جمهللوری و وزارت علوم 
انجام داده اند بورسیه های تحصیلی و تسهیاتی برای پذیرش 
بدون کنکور از کارشناسللی به کارشناسی ارشد و دکتری در 
نظر گرفته شده است. همچنین تسهیاتی برای عضویت این 
افراد در هیئت علمی دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. این 
افراد عضو بنیاد ملی نخبگان و باشگاه دانش پژوهان جوان نیز 
می شللوند و از حمایت های دیگری هم برخوردار خواهند شد. 
رئیس سازمان ملی پرورش اسللتعدادهای درخشان در ادامه 
درمورد این موفقیت تصریح کرد: ما تا به حال چنین موفقیتی 
بللا این میزان مدال را تجربه نکرده بودیم و در نوع خود اتفاق 
بزرگی است. یاوری در پاسخ به این سوال که آیا بین این ۱۰ 
نفر مدال آور، دانش آموز دختر نیز بوده اسللت یا خیر توضیح 
داد: خیر همه این دانش آموزان پسر بودند. او با بیان اینکه پسر 
بودن همه تیم هیچ دلیل خاصی ندارد، گفت: البته ما به این 

مسئله توجه داریم. یادآوری می کنم که در تعداد دانش آموزان 
مدال آور کشوری ما که یک مرحله قبل از این المپیاد جهانی 
است، اتفاقا تعداد دختران در حال پیشرفت است، اما تا به قله 
برسللد و دانش آموزان دختر مدال آور ما در عرصه جهانی نیز 
بیشتر شللوند، قدری زمان الزم است. یاوری افزود: سال قبل 
تعداد دخترانی که در المپیاد کشللوری مدال آور بودند، حدود 
۳۰ درصد بود، اما امسللال رشد داشته و به بیش از ۳۰ درصد 
رسیده اسللت. ما تاش می کنیم تعداد دختران المپیادی را 
بیشللتر کنیم، اما این هدف زمان می برد به این دلیل که هم 
فرهنگ می خواهد، هم امکانات و هم اختیاراتی الزم است. او در 
مورد اینکه آیا مسائل فرهنگی-اجتماعی نیز در تعداد دختران 
المپیادی موثر است، عنوان کرد: بله قطعا همینطور است، اینکه 
دختران ما عاقه مند باشند و ریسک کنند و وارد فضا شوند و 
برای این هدف زحمت بکشند و اعتماد به نفس داشته باشند 
و تصمیم بگیرند که واقعا کار کنند، خیلی مهم است. رئیس 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تاکید بر تاریخ 
موفللق حضور دختران در المپیاد گفت: البته باید توجه کنیم 
در تاریخ ۳۰ سللال گذشته نمونه های بسیار خوبی از دختران 
مدال آور در المپیاد داشللته ایم که در سللالهای اخیر مقداری 
کمرنگ شده و انشاهلل ما تاش می کنیماین مسئله را جبران 
کنیم. شایان ذکر است؛ در پانزدهمین المپیاد جهانی نجوم و 
اخترفیزیک )IOAA2022( که در شهر کوتایسی گرجستان 
برگزار شد، تیم دانش آموزان جمهوری اسامی ایران، مهدی 
اسللتاد محمدی، سپهر سامت، محمدمهدی عابدیان، فرهاد 
عزیزی سطری، سید یوسف میریوسفی، سهند اسماعیل زاده، 
سهند اکرمی پور، آریا قنبری، آرسام مجد به مدال طا و علیرضا 

اعایی هره دشت به مدال نقره دست یافتند.

معاون آموزش متوسللطه وزارت آمللوزش و پرورش گفت: 
بیشللترین آمار دانش آموزان بازمانللده از تحصیل مربوط به 
پسران و آن هم به دلیل اشتغال است، لذا باید درآموزش های 
مهارتللی، برنامه ریزی ویژه تری داشللته باشللیم. به گزارش 
ایسللنا، محمد مهللدی کاظمللی در گردهمایی تخصصی 
معاونان آموزش متوسطه اسللتان های کشور گفت: با توجه 
به پنج گام ترسیم شده در گام دوم انقاب توسط مقام معظم 
رهبللری )مدظله العالللی(، اکنون در مرحله سللوم و چهارم 
یعنی تشکیل دولت اسامی هسللتیم، لذا امیدوارم بتوانیم 
بللا بکارگیری نیروهای مومن و انقابی، مرحله پنجم را رقم 
بزنیم؛ لذا نگاه ما به حکمرانی با سایر مناطق جهان متفاوت 
خواهللد بود و ما بایللد برای تحقق این نللگاه در انتصابات، 
این موضوع را مدنظر قرار دهیم. معاون آموزش متوسللطه 
وزارت آموزش وپرورش گفت: در دوره متوسللطه اول توجه 
به بحث هویت یابی و شناسللایی استعدادها برای هدایت به 
دوره دوم متوسللطه حائز اهمیت است. وی با اشاره به آمار 
و ارقام دانش آموزان در مناطق مختلف روستایی، عشایری و 
مدارس شللبانه روزی ادامه داد: یکی از مهم ترین مسائل عدم 
اختاط دانش آموز دختر و پسللر در این گروه سللنی است. 
اختللاط دانش آموزان به هیچ عنوان با مسللائل اعتقادی ما 
سازگار نیست و توسعه مدارس شبانه روزی راه حلی برای این 
مشللکل و الزمه برقراری عدالت آموزشی برای دانش آموزان 
مناطق روسللتایی و عشایری اسللت. کاظمی افزود: با توجه 
به افزایش تعداد دانش آموزان، در سللال های آینده با مشکل 
مواجه خواهیم شد و باید برای اینکه با چالش روبرو نشویم 
برنامه ریزی دقیق داشللته باشیم. وی با توجه به آمار موجود 
در مورد دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت: بیشللترین 

آمللار دانش آمللوزان بازمانده از تحصیل مربوط به پسللران 
و آن هم به دلیل اشللتغال اسللت، لذا بایللد درآموزش های 
مهارتی، برنامه ریزی ویژه تری داشته باشیم. به گزارش مرکز 
اطاع رسللانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، دبیر 
ستاد پروژه مهر وزارت آموزش وپرورش، با تبیین دقیق کاهش 
و یا افزایش دانش آموزان در شاخه های مختلف نظری، فنی 
حرفه ای و... به بررسی دالیل مختلف آن در سال های گذشته 
پرداخت و از همه معاونین متوسطه خواست تا بی  واسطه به 
برگزاری جلسات با روسای ادارات، مدیران مدارس یا معلمان 
از طریق بستر شللاد بپردازند و صحبت ها و نظرات آن ها را 
بشللنوند و ترتیب اثر دهند. معاون وزیر آموزش وپرورش، در 
پایان با اشاره به درصد برگزیدگان کنکور سال گذشته اعام 
کرد: بیشللتر این دانش آموزان علیرغم مسائل عنوان شده از 
مدارس دولتی هسللتند و مدارس سللمپاد نیز جزو مدارس 
دولتی هسللتند و اگللر این اتفاق نمی افتللاد، یعنی مدارس 

سمپاد، عملکرد درستی نداشتند.

دادسللتان کل کشور از تشکیل کمیته رسللیدگی به پرونده های جرائم خشن و سرقت در 
دادستانی کل کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان 
جرایم خشن و سارقان مسلح با حضور حجت االسام منتظری دادستان کل کشور، صالحی 
دادسللتان انقاب و عمومی تهران، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، سردار 
رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مسللئوالن قضائی و انتظامی برگزار 
شد. در این نشست آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضائی فراجا در برخورد با مجرمان جرایم 
خشن و سارقان مسلح، راهکارهای مقابله با سرقت های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی 
قرار گرفت. حجت االسللام والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست 
تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح، اظهار داشت: 
باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضائی و مجموعه 
حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود. وی 
افزود: متاسفانه گاهی شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی در مردم ایجاد می کند ولو 
اینکه موارد زیاد هم نباشد، به لحاظ پخش در شبکه های مجازی، احساس ناامنی در جامعه 
ایجاد می کند؛ بنابراین دستگاه قضائی و مسئوالن امر موظف هستند برای مردم بستری امن 
 فراهم کنند. دادستان کل کشور یادآور شد: برای جلوگیری از بروز این ناامنی ها و با توجه به 
مسئولیتی که قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه دارند و بنا بر تاکیدی که رئیس 
قوه قضائیه روی این مسئله دارد، الزم بود جلسه هماهنگی داشته باشیم تا بیش از گذشته 
نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با هم هماهنگ باشند. منتظری با بیان اینکه جلسه مفصلی با 
مسئوالن نیروی انتظامی و همکاران دادگستری تهران داشتیم، افزود: در این جلسه آسیب ها 
بررسللی و نیازها مورد توجه قرار گرفت؛ بنا شد این مسئله را با اولویت بیشتری در دستگاه 
قضائی، امنیتی و انتظامی کشور مورد توجه قرار دهیم. دادستان کل کشور تاکید کرد: بنا شد 
در دادستانی کل کشور، کمیته ای ممحض برای پیگیری مسئله سرقت ها، خصوصاً سرقت هایی 
که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم همچنین در دادسرای تهران یک یا دو 
شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقت های خاص و مهم را در آنجا بافاصله و بدون فوت 
وقت مورد رسیدگی قرار دهند. وی گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقت های دارای ویژگی های 
خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سللاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار 
دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم. دادستان کل کشور عنوان کرد: 
کسانی که ادامه این روش را در دستورکار خود دارند، بدانند پس از این قوه قضائیه و نیروی 
انتظامی با قاطعیت و سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی خواهند کرد. منتظری با هشدار 
به مجرمان تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی ساح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی 

از مصادیق محاربه محسوب می شود و بدون چشم پوشی مجازات محارب را در پی خواهند 
داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، 
مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند. دادستان کل کشور یادآور شد: نیروی انتظامی نیز 
متعهد شده است تا از هفته آینده بستر امنیتی را به نحو چشمگیرتر و بیشتری در جامعه فراهم 
کند و شرایط تامین امنیت در جامعه را به نحو مطلوب تری در جامعه مدنظر قرار دهد. منتظری 

اضافه کرد: امیدواریم این تعامل و هم افزایی که باید بین دستگاه های امنیتی، اطاعاتی و قضائی 
باشد روز به روز افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی که باعث تأسف و تأثر است و در 
تراز نظام جمهوری اسامی هم نیست، نباشیم و بتوانیم ضریب امنیت جامعه را با همکاری هم 
باال ببریم. وی درباره نحوه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی و عامان جرائم خشن گفت: 
مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن های همراه خود مستندسازی کنند زیرا 
مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه 
نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آن ها مدت زمانی صرف 
شود؛ بنابراین مردم می توانند در این زمینه همکاری کرده و اطاعات خود را در اختیار این 
نیرو قرار دهند. دادستان کل کشور تاکید کرد: کار اساسی دیگری که باید در دستور کار قرار 
گیرد، پیشگیری است که در جلسه امروز، انجام این مهم در دستور کار قرار گرفت. منتظری 
به سارقان جرائم خشن هشدار داد: آخرین اخطار به مرتکبان این جرایم این است که نیروی 
انتظامی قوی تر از گذشته و دستگاه قضائی با انگیزه بیشتری در صدد ایجاد امنیت بیشتر در 
جامعه هستند و امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم این اندک ناامنی ها که در جامعه شاهد 
هستیم را ریشه کن کنیم و مردم به لحاظ روانی و جانی امنیت بیشتری را تجربه کنند. سردار 
حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در حاشیه این نشست، گفت: در همه 
جرائم به محض وقوع، پلیس با جدیت بحث پیگیری و برخورد با مجرمان و کشف جرم را در 
دستور کار خود قرار می دهد. وی افزود: طبیعتاً جرایم خشن و جرایمی که زمینه ناامنی را در 
جامعه ایجاد می کنند، برای پلیس حائز اهمیت هستند و با تاش هایی که در دستور کار داریم، 
می توان گفت جرایم خشن، جنایی و جرایمی که مسلحانه انجام می شوند، تقریباً تا ۹۹ درصد 
کشف شده است و با عامان آن ها برخورد کرده ایم. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: 
در یکی دو سال گذشته اقدام جدیدی را در دستور کار قرار داده ایم مبنی بر اینکه پرونده های 
چنین جرائمی که در ۱۰ سال گذشته کشف نشده اند را مجدداً احیا کرده و پیگیری می کنیم. 
وی گفت: طبیعتاً همه جرائم مهم هستند اما جرایم خشن و مواردی که در جامعه التهاباتی 
را ایجاد می کنند و رفتار مجرم حائز خشونت و درگیری است، برای پلیس از اهمیت بیشتری 
برخوردار اسللت. رحیمی یادآور شد: در بحث برخورد با عامان جرایم خشن و سرقت های 
مسلللحانه در حوزه دستگیری و کشف آن ها با شدت و جدیت بیشتری برخورد می کنیم و 
ایللن مهم را در اولویت کاری خود قللرار داده ایم. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ یادآور 
شد: امیدواریم دستگاه قضائی نیز بدون فوت وقت و با سرعت بیشتری به چنین پرونده هایی 
رسیدگی کند و برای چنین افرادی مجازات های سنگین تری در نظر بگیرد تا حرکت منسجم تر 

و هماهنگ تری در برخورد با چنین افرادی انجام شود. 

بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته ای ممحض برای پیگیری 
مسئله سرقت ها، خصوصاً سرقت هایی که همراه با خشونت 
و زورگیری هستند، تشکیل دهیم همچنین در دادسرای تهران 
یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقت های خاص 
و مهم را در آنجا بالفاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی 
قرار دهند. همچنین بنا داریم رسیدگی به سرقت های دارای 
ویژگی های خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن 
سالح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت 

یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم

دادستان کل کشور خبر داد

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده های جرائم خشن و سرقت
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۰۹۰۳- فقط برخی سیگنال های مثبت از 
برجام باعث شده قیمت برخی خودروها 
تا ۷۰ میلیون هم ریزشللی شود. ببینید 
 که ما چقللدر حباب قیمت ها بلله بازار 

تحمیل شد؟ 
۰۹۱۰- اگر برجام در دولت روحانی احیا 
می شللد این همه فشار مضاعف به مردم 
نمی آمللد. ولی با تمام اینها امیدواریم در 
این دولت توافق احیا شود و مردم کمی 

به اوضاع امیدوار شوند. 
ایرانی فاقد  ۰۹۲۲- برخللی داروهللای 
کیفیت الزم هسللتند. داروهای خارجی 
هم یللا خیلی گران هسللتند یا کمیاب. 

برخی بیماران واقعا در مضیقه هستند. 
۱۰۰۵- امیدواریللم هرچه زودتر اتفاقات 
خوب در مذاکرات بیفتد پول های بلوکه 
شللده ما به کشورمان برگردد. شاید یک 
تغییری در اوضاع کشور و مردم رخ بدهد. 
۱۰۱۰- امید داریم این طرح رتبه بندی 
معلمان و افزایش حقوق بازنشسللتگان 
باالخره بلله یک فرجام خوشللی منجر 
 شللود. خیلی این موضوعات حاشیه ساز 

شده است. 
۱۰۱۵- اگللر طبللق آمارها یک سللوم 
ایرانی ها مستأجر باشند یعنی یک سوم 
مردم در شرایط سختی زندگی می کنند 
چون وضعیت اجاره بهللا واقعا هولناک 

است. 
و  الکچللری  تبلیغللات  چلله   -۱۰۲۰
گسللترده ای برای تورهللای جام جهانی 
راه افتاده. تبلیغاتی که فقط مختص یک 

طبقه خاص و ثروتمند است. 
۱۰۳۰- اگر طبق گفته نماینده مجلس 
آقای مخبر فرمانللده هماهنگی جراحی 
اقتصادی اسللت. باید گفت مردم از این 
نوع فرماندهی و جراحی اقتصادی راضی 

نیستند. 
۱۰۴۱- توقع مردم از سللفرهای استانی 
دولت رفع مشللکات اسللت. نباید فقط 
به گفتاردرمانی اکتفا کرد. باید مشکات 

حل شود. 
۱۰۵۳- وعده ها و شعارهای دولت نباید 
به گونه ای باشللد که برخی کارشناسان 
بگویند وعده ندهند. دولت محترم خلوص 
نیت دارد اما باید به گفته خودشان اهل 

عمل باشند. 
۱۱۰۳- بللا توجه به مذاکللرات برجام و 
سیگنال  مثبت بازار طا و دالر یا ریزشی 
شده یا در حالتی مسکوت باقی مانده. در 
صورت احیای توافق حتما شاهد ریزش ها 

خواهیم بود. 
۱۱۱۲- قیمت ها که به شللهریور ۱۴۰۰ 
برنمی گردد وضعیت توزیع کاال برگ هم 
که مشخص نیست. معلوم نیست تکلیف 

مردم چه می شود؟ 
۱۱۲۵- حق مردم اسللت کلله آرامش 
داشته باشللند رفاه و آرامش در زندگی 

حداقل حقوق شهروندی مردم است. 
۱۱۳۰- وضعیللت مالیللات خودروهای 
لوکس و خانه های لوکس به کجا کشید؟ 
مالیات فقط از طبقلله ضعیف که نباید 

گرفته شود. 
۱۱۳۵- وقتی بللازار به خبرهای خوش 
مذاکرات واکنش مثبت نشللان می دهد 
حتمللا در صورت احیای توافق شللرایط 

بهتری در بازار به وجود می آید. 
۱۱۴۵- پللس از حللذف ارز ترجیحی و 
گران شدن کاالها درصد بسیاری از مردم 

قدرت خریدشان بسیار کاهش یافته. 
۱۲۰۱- افزایللش ۴۹ درصللدی هزینه 
خانوارها باعث فشللار سللنگین بر طبقه 
ضعیف جامعه می شود که تحمل آن واقعا 

برای آنها سخت است. 
۲۰۱۲- توافق احیا شللود واردات خودرو 
هم آزاد شود شاید وضعیت اسفناک بازار 

خودرو سروسامانی بگیرد. 
۲۱۰۲- اینکلله اعللام شللده اسللامی 
بدهکاران بانکی کمتللر از ۱۰۰ میلیارد 
محرمانه اسللت چه دلیلللی دارد؟ ۱۰۰ 

میلیارد پول کمی است؟ 
و  افزایللش حقللوق کارمندان   -۲۱۱۵
بازنشستگان نباید این همه به حاشیه و 
مسئله دچار می شد و باعث نارضایتی این 

قشر می شد؟
۰۸۱۰- در برخی آمارها عنوان می شود 
میانگین سن اعتیاد در کشور پایین آمده 
این یک زنگ خطر و هشدار برای جامعه 
و خانواده هاسللت. مراقب فرزندان خود 

باشیم. )۵/۲۹(
۰۸۲۱- زورگیران خشللن و بی رحم باید 
اعدام شللوند. اینها لیاقللت زنده ماندن 
ندارند. اصاح شدنی هم نیستند. )۵/۲۹(

۰۸۳۱- آیللا محدودیت هللای شللدید 
اینترنتی در راه است؟ واقعا محدودسازی 
اینترنللت به هر دلیلی مشللکل سللاز 

نمی شود؟ )۵/۲۹(
پیام های مردمی در صفحات 4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921
پیام کوتاه    27  14  14  3000 

آخرین جزئیات از پرونده سندسازی چهار هزار میلیاردی

بیشتر دانش آموزان بازمانده از تحصیل »پسر« هستنددر المپیاد نجوم، ایران ۶ مدال طال بیشتر از آمریکا کسب کرد

معاون درمان وزیر بهداشت: 
از نظر تجهیزات پزشکی دست کمی از کشورهای پیشرفته نداریم
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نیـــازبــهتمــاستلفنــینمیباشـــد

صحبت های اخیر محمودساالری معاون هنری وزارت ارشاد در خصوص 
نگاه به هنرمندان و نوع مواجهه با ایشللان انتقاداتی را به همراه داشت. 
ساالری گفته بود؛ »برخی از هنرمندان عاقه مند به یارکشی هستند، 
من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسامی ایران 
هستم و باید منویات آن را اجرا کنم. برخی از هنرمندان معتقدند هنر 
کار دلی است و می خواهند کار دلشان را انجام دهند. دولت نمی تواند پول 

بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد.« 
به نظر می رسللد این نوع بیان از معاون هنری وزارت ارشاد مروج نگاه 
حاکمیتی صرف به مقوله هنر باشد و شاید ناخواسته موجب محدودیت 
برای هنرمندانی شود که قصد دارند از دریچه هنر نقد خود را به برخی از 
مسائل موجود در جامعه مطرح کنند و به دور از هر گونه فشار دولتی به 
کنش گری مسئوالنه خود بپردازند. در همین رابطه استاد بهزاد فراهانی با 
اشاره به سابقه تدریس خود به محمود ساالری معاون هنری وزارت ارشاد 
می گوید؛ این احتمال وجود دارد که این مقام دولتی نتوانسللته منظور 
اصلی خود درباره فعالیت دلی در هنر را بازگو کند. زیرا این نوع بیان با 
روحیاتی که از او سراغ دارم، تفاوت دارد. این چهره سرشناس عرصه هنر 
تأکید می کند؛ هنرمند اگر کاری را با دل و ایمان خود به سرانجام نرساند، 
هیچگاه نمی تواند در نگاه جامعه تبدیل به یک »هنرمند مردمی« شود. 
مدیران هنری نیز باید بدانند که نگاه بازدارنده به هنرمندان اشتباه است 

و انتظار می رود آنها مدافع هنرمندان در برابر هجمه های بیرونی باشند.

<هنردلیمنجربهکارمردمیمیشود
بهزاد فراهانی پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص لزوم پرهیز 
دولت ها از نگاه محدودکننده به مقوله هنر، اظهار کرد: باید بپذیریم که 
اگر هنر »دلی« نباشد، قطعا مردمی نیز نمی تواند باشد. وی تأکید کرد: 
هنگامی که یک هنرمند در هر شاخه ای از هنر، فعالیتی را انجام می دهد؛ 
اگللر آن فعل برآمده از دل و وجودش نباشللد، پس می توان گفت که 
او کاری را بدون »ایمان« ارائه داده اسللت. زمانی یک هنرمند می تواند 
مردمی باشللد که با تمام ایمان خود دست به خلق یک اثر هنری زده 
باشد. این پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون خاطرنشان کرد: متاسفانه 
یک مشکل بزرگ گریبان تئاتر و سینمای ایران را گرفته و آن، تاش 
حاکمیت برای سیاسللی کردن تمامی مسائل مرتبط با این دو مقوله 
است. البته همین مشکل و نگاه غلط در »فوتبال« کشور نیز وجود دارد. 
فراهانی ضمن انتقاد از وجود برخی نگاه های غلط حاکمیتی، اظهار کرد: 
زمانی که همه موضوعات از دریچه سیاست دنبال شود، دیگر کسانی 
که در جایگاه قدرت قرار دارند نمی توانند با حرفی برآمده از دل اسللت 
و قرار است بر دلها بنشیند، موافقت کنند. این چهره سرشناس عرصه 
هنر در مواجهه با پرسشللی مبنی بر اینکه چرا بخشللی از بدنه وزارت 

ارشاد معتقدند نباید به هنرمندی که کار دلی انجام می دهد، پول داد؟، 
بیان داشت: هنری به نام تئاتر در بسیاری از کشورهای جهان از سوی 
حاکمیت حمایت مالی می شود. زیرا تئاتر یک نیروی عظیم و تأثیرگذار 
بر »روانشناسی اجتماعی«، »شخصیت اجتماعی«، »زبان و اخاق ملی«، 
»دادگری و دموکراسی« و  ... است. او ادامه داد: حکومت های »دموکرات« 
و »غیر توتالیتر« بودجه های هنگفتی را صرف تئاتر می کنند. بنده به 
خاطر دارم زمانی که دوران دانشجویی خود را در »استراسبورگ« فرانسه 
سپری می کردم، دولت فرانسه حتی برای کسانی که در پارک معروف 
»اورانژری« تمرین تئاتر انجام می دادند نیز دستمزد پرداخت می کرد. 
فراهانی گفت: بنده انتظار ندارم مسئوالن هنری در کشور همانند فرانسه 
عمل کنند، زیرا نگاه به هنر در این دو کشور متفاوت است. البته بعد از 
انقاب تا دو دهه  بر اساس یک سازوکار مشخص کمک هایی برای برپایی 
تئاتر به هنرمندان اعطا می شد، اما همان روند نیز به تدریج محدود شد تا 
کار به جایی رسید که این کمک ها به طور کامل قطع شد. این هنرمند 
سرشناس یادآور شد: مسئوالن فرهنگی کشور با این استدالل که پول 
برای کسانی که به آنها فحش می دهند، صرف نخواهد کرد؛ حمایت خود 
از هنر تئاتر را متوقف کردند. واقعیت این است که تئاتر با فحش دادن 
تبدیل به یک اثر فاخر هنری نخواهد شد. باید بدانیم که تئاتر تحلیلگر 
و کالبد شللکاف روابط اجتماعی است و نباید چنین نسبت هایی را به 
این هنر داد. حتی بررسی آثار هنرمند بزرگی همچون »چخوف« نیز 

نشان می دهد که او هرگز در آثار خود از کلمات »رکیک« و »شعارهای 
سطحی« استفاده نکرده است. این پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مسئوالن فرهنگی کشور گفت: 
یک مدیر فرهنگی باید خود را یاری گر هنرمندان بداند و نباید در مقام 
بازدارنده آنها قرار بگیرد. این انتظار وجود دارد حتی زمانی که هنرمندان 
از سوی یک جریان مورد حمله قرار می گیرند، این مدیر فرهنگی در مقام 

دفاع از جایگاه هنرمندان ظاهر شود.

<حتیتأمینلباسبرایبازیگرانتئاترنیزدشوارشدهاست
فراهانی با ابراز تأسللف از وضعیت بد تئاتر در کشللور، گفت: سالن های 
نمایللش از ۲۰ تا ۳۵ درصد از میزان فروش بلیط را به خود اختصاص 
می دهند و ۹ درصد از فروش نیز صرف مالیات بر ارزش افزوده می شود 
و در عمللل چیزی برای عوامل دخیل در برگللزاری یک نمایش باقی 
نمی ماند. البته برخی از نمایش ها در کشللور وجود دارند که از سللوی 
حاکمیت حمایت می شللوند و بودجه برگزاری آنها نیز تأمین می شود. 
او تأکید کرد: در شللرایط اقتصادی فعلی به هیچ عنوان نمی توان آثار 
بزرگ نمایشی را بر روی صحنه آورد، زیرا بودجه کافی حتی برای تأمین 
لباس هنرمندان برای اجرای تئاتر نیز وجود ندارد.  به همین الزم است 
این هنر تأثیرگذار اجتماعی مورد حمایت جدی قرار بگیرد. این هنرمند 
سرشناس در مواجهه با این پرسش که نگاه های محدود کننده به هنر و 
هنرمندان در نهایت چه اثری برجا خواهد گذاشللت، گفت: این نگاه ها 
در نهایت به ضرر دولت ها و حاکمیت خواهد شد. نباید فراموش کنیم 
هنرمندان عرصه تئاتر قناعت را زیسته اند و می دانند چگونه در فقر نیز 
زندگی خود را شرافتمندانه به پیش ببرند. دولت ها باید بدانند که رزق 
و روزی اهالی تئاتر از پیش تعیین شده و آنها با وجود محدودیت های 

موجود نیز به تاش خود در عرصه هنر ادامه خواهند داد.

<ساعدیپسازمرگنیزمیدرخشد
بهزاد فراهانی، پیشکسوت هنر تئاتر در ادامه  به ممنوعیت فعالیت های 
هنری خود اشللاره کرد و گفت: بنده نزدیک به ۶ سللال است به دالیل 
نامعلوم و شاید وجود برخی سیاست ها اجازه اجرای نمایش در مجموعه 
»تئاتر شللهر« را پیدا نمی کنم. اما بنده در همین وضعیت نیز متوقف 
نمی شوم و همچنان به نگارش نمایشنامه ادامه می دهم. نباید فراموش 
کنیم که هنرمندان در تداوم تاریخ خواهند درخشید و این مثال را درباره 
زندگی »غامحسللین سللاعدی« از زمان مرگ او تا به امروز به وضوح 
می توان مشللاهده کرد. به گزارش دیده بان ایران، این چهره سرشناس 
عرصه هنر در پایان تصریح کرد: متاسللفانه هنر ایللران همواره چوب 

مدیریت های اشتباه را می خورد.

شیرین یزدان بازیگر پیشکسوت سللینما و تلویزیون پیرامون آخرین 
فعالیت هللای خللود در عرصه بازیگری گفللت: در حال حاضر چندین 
پیشنهاد برای بازی در سینما دارم و مشغول مطالعه فیلمنامه آنها هستم، 
آثار خوبی هسللتند و به احتمال فراوان اکثرا با شروع سال جدید کلید 
بخورند. یزدان بخش در همین رابطه اضافه کرد: درست است که هیچگاه 
خودم را بازیگر نمی دانم اما نکته اینجاسللت که وقتی تجربه بازیگری 
را پشللت سللر می گذارید حتی اگر بخواهید آن را کنار بگذارید بعد از 

چند وقت دلتنگ آن خواهید شد. برای من هم وضع به همین صورت 
است. بازیگر فیلم »بوسیدن روی ماه« در همین راستا افزود: بازیگری راه 
سختی است که هرکسی توان و تحمل آن را ندارد، به تمرین و ممارست 
زیاد نیاز دارد، این طور نیست که بتوان یک شبه نام مان را بازیگر بگذاریم، 
شاید بتوان در یک فیلم یا چند اثر را بازی کرد اما بازیگر شدن به معنای 
واقعی یک پروسه طوالنی مدت است. به بلوغ نیاز دارد و باید بدانیم چرا 
در این راه قدم برمی داریم. بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 

فجر ادامه داد: امیدوارم سینما به مسیر اصلی خود باز گردد، امسال تا 
جایی که شنیدم فیلمها خوب فروخته اند، البته تنها چند فیلم را دیدم 
اما به احتمال فراوان با فرارسیدن جشنواره فیلم فجر به تماشای اکثر آثار 
می نشینم. به گزارش میزان، یزدان بخش تماشای فیلم و تئاتر را جذاب 
خواند و خاطرنشان کرد: من همیشه در ابتدا یک بیننده هستم، تماشاگر 
بودن برای من لذت خاصی دارد، حال گاها خودم هم بازی می کنم اما 
همیشلله خودم را یک عاقمند به سینما و تئاتر می دانم و این شوق و 

عاقه را با هیچ چیز عوض نمی کنم. 

بهزاد فراهانی: 

حاکمیت نگاه سیاسی به »هنر« و »فوتبال« دارد

= شـش سـال اسـت اجازه برپایی نمایش در 
»تئاتر شهر« را ندارم

= رزق و روزی تئاتری ها دست دولتی ها نیست
= یـک مدیـر فرهنگی بایـد خـود را یاری گر 
هنرمندان بداند و نباید در مقام بازدارنده آنها 

قرار بگیرد

 هنرهای تجسمی در خانه هنرمندان 
آفتاب یزد: گالری های »میرمیران«، »پاییز« و »زمستان« خانه  هنرمندان 
ایران، از ۴ تا ۱۴ شهریور میزبان سه نمایشگاه تجسمی می شود. نمایشگاه 
نقاشللی افسانه غفوری با عنوان »سللتاره افتاده« که شامل ۲۴ تابلو است، 
در گالری پاییز برگزار می شللود. آثار این نمایشگاه در اواخر سال ۹۸ متاثر 
از فراگیری کرونا با تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک خلق شللده اسللت و 
موضوعات مختلفی را دربر می گیرد. »ستاره افتاده« که برگرفته از نام محلی 
در جزیره قشم است، تجربه های زیسته نقاش را در دل خود دارد. نمایشگاه 
نقاشی موسی ربانی نیز با عنوان »آنجا بودن« که شامل ۴۰ تابلو است، در 
گالری میرمیران برپا می شود. این آثار که با استفاده از ماژیک و مدادرنگی 
شللکل گرفته اند، فضای ذهنی انسان ها و طبیعت را به نمایش می گذارند. 
همچنین گالری زمسللتان خانه هنرمندان ایران میزبان نمایشللگاه عکس 

یاسمین سرابی مقدم با عنوان »عکس در آستانه« می شود.

سینمای سالم و شکوفا 
به سراغ هنرپیشه های زیرمیزی نمی رود 

مهدی صباغ زاده کارگردان و تهیه کننده سللینما در پاسللخ به این پرسش 
که آیا سللرمایه گذارها در سینما برنده می شللوند یا خیر، گفت: عده ای در 
سللینما به دنبال جریان های فرهنگی، احساسللات و ایدئولوژی های خاص 
خودشللان هستند. عده ای دیگر اما به دنبال کاسبی و درآمد می گردند که 
اگر دقت کنید این افراد بیشللتر به دنبال سللاخت آثار کمدی می روند که 
در سطح می گذرد. تهیه کننده فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبا« در 
خصوص ورود سرمایه های کان و پول های مشکوک به سینما اضافه کرد: 
این بین عده ای هم پول های سرگردانی به دستشان می رسد که به راحتی 
۲ میلیللاردش را به یک بازیگر و ۳میلیاردش را به بازیگری دیگر می دهند. 
اگر این بین فیلمشللان فروش خوبی هم بکند که شانس شللان برده است. 
سللینمایی که بخواهد جریانات سللالم را طی کند، به شکوفایی برسد و از 
موقعیت فرهنگیش دفاع کند نیازمند سللرمایه گذارهای درست است که 
خیلی به دنبال هنرپیشلله های چهره و به اصطاح زیرمیزی نباشللد. اگر 
فیلمنامه  خوب و پرکشش باشد می توان فیلم  را با قیمت  مناسب ساخت و 
در اکران هم موفق عمل کرد. به گزارش برنا، صباغ زاده عنوان کرد: معتقدم 
همه ی سرمایه گذارهایی که عاقه مند به سینما و هویت سالم  هستند برای 
ساخت یک اثر باید به دنبال فیلمنامه ی خوب بگردند و با تهیه کننده  ها و 
کارگردان های حرفه ای کار کنند. عده ای از سللرمایه گذارها بدون آگاهی و 
شاید به دلیل اینکه می خواهند خودشان، همسرشان یا دخترشان را بازیگر 
کنند روی اثری سرمایه گذاری می کنند و برایشان اهمیت ندارد که کیفیت 
کار چگونه می شود. در آخر هم می بینیم اصا فیلمشان اکران نمی شود و کار 

به شکایت و شکایت بازی می کشد.

منوچهر اسماعیلی در خانه ابدی
مراسم تشییع و خاکسپاری منوچهر اسماعیلی، صدای ماندگار عرصه دوبله 
صبح روز گذشته ل دوم شهریور ماه ل در بهشت حضرت سکینه)س( کرج 
برگزار شد. شللهراد بانکی از گویندگان واحد دوباژ اعام کرد که از حدود 
ساعت ۱۰ صبح مراسم خاکسللپاری مرحوم منوچهر اسماعیلی با حضور 
خانواده این هنرمند فقید، دوستداران و جمعی زیادی از اهالی دوبله مقابل 
سالن عروجیان بهشت سللکینه)س( کرج آغاز شد. وی گفت: تقریبا همه 
اهالی دوبله، از پیر و جوان در مراسم خاکسپاری استاد منوچهر اسماعیلی 
شرکت کرده  بودند و برای بدرقه این صدای ماندگار به خانه ابدی اش  آمده 
بودند.  در این مراسم فردی سخنرانی نکرد و به صرف پخش متون ادبی با 
صدای منوچهر اسللماعیلی همراه با موسیقی بسنده شد. به گزارش ایسنا، 
پیکر زنده یاد منوچهر اسماعیلی، صدای ماندگار دوبله که ۳۱ مرداد ماه دار 
 فانی را وداع گفت، در ردیف ۳۰ شماره ۶ بهشت حضرت سکینه)س( کرج

 آرام گرفت.

 شاهنامه خوانی 

 لشگر کشیدن افراسیاب
 به کین پسر

چو لشللکر بیامللد ز دشللت نبرد      
تنللان پر ز خون و سللران پر ز گرد
خبللر شللد ز تللرکان بافراسللیاب      
کلله بیدار بخللت اندر آمللد بخواب 
همان سللرخه نامور کشللته شللد      
چنللان دولت تیز برگشللته شللد
بریللده سللرش را نگونسللار کللرد      
تنللش را بخللون غرقه بللر دار کرد
همه شللهر ایران جگر خسللته اند      
بلله کین سللیاوش کمر بسللته اند
نگون شللد سللر و تاج افراسللیاب      
همی کند موی و همی ریخت آب 

موبللدا       سللرا  رادا  گفللت  همللی 
بخللردا یللا  نامللدارا  ردا 
دریللغ ارغوانللی رخللت همچو ماه      
دریللغ آن کئی بللرز و باالی شللاه 
خروشللان بسللر بر پراگنللد خاک      
همه جامها کرد بللر خویش چاک 

چنین گفت با لشللکر افراسللیاب      
که ما را بر آمد سر از خورد و خواب 

همه کینه را چشللم روشللن کنید      
نهالللی ز خفتان و جوشللن کنید

چو برخاسللت آوای کوس از درش      
لشللکرش  بارگلله  بللر  بجنبیللد 
بزد نللای رویین و بر بسللت کوس      
همی آسللمان بر زمیللن داد بوس 
کللرد       آواز  خسللرو  بگردنکشللان 
نبللرد روز  نامللداران  ای  کلله 

چللو بر خیزد آوای کوس از دو روی      
نجوید زمللان مرد پرخللاش جوی 
هملله رزم را دل پللر از کین کنید      
کنیللد نفریللن  پللاک  بایرانیللان 

 رویدادهای هنری 

»راویان کهکشان« 
کلید خورد 

تولید مجموعه مستند ترکیبی راویان کهکشان 
به کارگردانی علی فراهانی صدر و تهیه کنندگی 
مهدی مستوفی آغاز شد. محمدجعفر خسروی 
اجرای این مجموعه مستند ترکیبی را برعهده 
دارد. بلله گللزارش ایرنللا، راویان کهکشللان در 
گفتگو با قهرمانان هشللت سال دفاع مقدس به 
مضامین تازه و برآمده از دل مردم درباره جنگ 
می پردازد. سازندگان این مجموعه در تاشند با 
نگاهی جدید و زبانی قابل فهم آنچه را که مردم 

از متن جنگ تجربه کردند، بازگو کنند. 

 کوتاه از هنر 

»دربست« مجوز گرفت
فیلمنامه های بلند داستانی »چیزی نمانده بود« به 
تهیه کنندگی علیرضا هوبخت، کارگردانی مهدی 
آقایی و نویسللندگی میاد قنانی، »دربسللت« به 
تهیه کنندگی شهرام مقصودی، کارگردانی شهرام 
مقصللودی و ناصر طاهریان و نویسللندگی ناصر 
طاهریللان و فیلمنامه کوتاه داسللتانی »منهزم« 
به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسللندگی میثم 
مظفللری، موافقللت شللورای پروانه سللاخت آثار 

غیرسینمایی سازمان سینمایی را اخذ کردند./صبا

»شاهین« در ایتالیا 
فیلم سینمایی »شاهین« با کارگردانی ساالر طهرانی 
به جشنواره پلیس آوارد آرتز در کشور ایتالیا دعوت 
شد. به گزارش خبرآناین، این جشنواره بین المللی 
که مختص فیلمهایی با ژانر کالت، جنایی و پلیسی 
است، امسال بیست  و ششمین دوره خود را از تاریخ 
۵ تا ۱۱ ماه سللپتامبر ۲۰۲۲ )۱۴ تا ۲۰ شهریور 

۱۴۰۱( در شهر فیرنزه ایتالیا برگزار می کند.

»۱۲۳۴۵۶۷« در یونان
فیلللم سللینمایی »۱۲۳۴۵۶۷« سللاخته تیللام 
حللق وردی به بخللش فینال دهمین جشللنواره 
بین المللی ایندپندت ویدوفیلم فستیوال اف یوتیوپ 
آرت کلللوب پاولوس پاراس چاکیلللس به رقابت 
می پردازد. ایللن جشللنواره از۳۰اکتبر۲۰۲۲برابر 
است با ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱درکشوریونان شهر آتن 
برگزار می شللود. به گزارش برنا؛ داستان این فیلم 
»۱۲۳۴۵۶۷« درباره پیرزنی تنهاست که در روستا 
زندگی می کند. در روز عید اهالی روستا به خانه او 
می روند، اما پیرزن دچار مشللکل شده و اهالی در 
تاش هستند تا با دختر او ارتباط برقرار کنند، اما...

»لعبت باز« در تدوین 
مستند بلند »لعبت باز« به کارگردانی پوریا نوری و 
تهیه کنندگی فائزه آئین این روزها مراحل تدوین 
را توسللط فرید دغاغله پشت سر می گذارد تا برای 
نمایش در جشللنواره های داخلی و خارجی آماده 
شللود. به گزارش ایلنا، »لعبت باز« به نویسندگی 
علی شمس روایتگر ماجرایی است از کوشش های 
سیاوش سللتاری برای احیا و ادامه پیدا کردن هنر 
“خیمه شللب بازی” که در گذر زمان کم رنگ شده 

است.

»شعر همدلی« خواندنی شد
کتاب »شعر همدلی« سروده »سهیا ابراهیم زاده« 
با تصویرگری »کوثر رضایی« به چاپ رسید. این 
کتاب مناسب گروه سللنی الف و ب است. »شعر 
همدلی« در ۱۶ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان 
توسط انتشارات کتاب جمکران وارد بازار نشر شده 

است.

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا معصومعلی فرزند مجید به شماره شناسنامه 
۰۴۸۰۱۶۳۵۹۶ صادره از شهرری در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 
شللخصیت صادره از واحد دانشللگاهی علوم و تحقیقات اسامی مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد علوم و تحقیقات به نشانی تهران پونک میدان حصارک دانشکده 

علوم انسانی ارسال نماید.

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
 مدرک کارشناسللی فارغ التحصیلی اینجانب سیدرضا آقایی فرزند سیدمحمود 
به شللماره شناسنامه ۴۵۱۳ صادره ازتهران در مقطع کارشناسی رشته مکانیک 
صللادره از واحد دانشللگاهی تهران جنللوب مفقود گردیده اسللت و فاقد اعتبار 
می باشللد. از یابنده تقاضا میشللود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
تهران جنوب به نشانی تهران خیابان کریمخان زند خیابان ایرانشهر شمالی نبش 

آذر شهر پاک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

آگهی اخطار افراز 
نظللر به آقای / خانم آقللای علیرضا دهقان بنادکی با وکالت از محمد حسللین 
رحیم پوران حسللب دادخواسللت تقدیمی درخواست افراز سللهمیه خود را از 
پاک ۱۸ فرعی از ۴۳۶۷ بخش ۴ یزد را نموده اند و به موجب درخواست وارده 
۱۴۰۱/۲۰۶۰۹ مللورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ اعام نموده اند که اقامتگاه سللایر مالکین 
مشللاعی که عبارتند از: خانم زهرا رحیم پوران و معصومه رحیم پوران و بی بی 
فاطمه رحیم پوران معلوم نیسللت. لذا از طریق صدور آگهی به اسللتناد ماده ۶ 
آیین نامه قانون افراز و فروش اماک مشاع به اشخاصی که در پاک فوق ذینفع 
هستند اعام می گردد که افراز سهمی خواهان ها از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه 

مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ در محل وقوع ملک مرقوم به عمل خواهد آمد. 
لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند و چنانچه 
اظهارنظری دارند به نماینده و نقشلله بردار اعزامی ابراز دارند. ضمنا عدم حضور 

مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. 
این آگهی مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسللناد رسمی الزم االجرا و به 

کلیه افراد ذینفع اباغ و در یک نوبت انتشار می گردد. 
رئیسثبتاسنادوامالکیزد

م. الف ۵۵۷ 

مفقودی
سللند کمپانللی و شناسللنامه مالکیت موتللور سللیکلت تیزران مللدل ۱۳۹۱ 
رنللگ قرمللز آلبالوئللی شللماره انتظامللی۱۲۳ ایللران ۳۶۳۴۳شللماره موتور

شاسللیN۴J***۱۲۵A۹۱۰۰۱۲۴بنام  TZ۱۲۵N۴J*A۱۴۰۲۵۳۰شماره 
منوچهر قراری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعتقاد یزدان بخش به بلوغ و درک باال برای بازیگر شدن
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آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: امروزه روش های بسیار متنوع و متفاوتی در دنیای 
پزشکی و زیبایی وجود دارد که می توانند در رسیدن به وزن و اندامی ایده آل موثر 
باشند. هر کدام از این روش ها با توجه به میزان چاقی و اضافه وزن فرد و همین طور 
تشللخیص پزشک و عایق خود شللخص متغیر خواهند بود. یکی از کاربردی ترین 
روش های الغری و دسللتیابی به تناسللب اندام، انجام عمل لیپوماتیک اسللت لذا با 
توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر امیر رضا معتبر، فوق تخصص 
جراحی پاستیک و زیبایی و دکتر حامد باطنی، فوق تخصص جراحی پاستیک و 

زیبایی و دکتر حمید وحیدی، متخصص پوست و مو گفتگو کرده است.
دکتر معتبر می گوید: لیپوماتیک از جمله عمل های زیبایی و الغری اندام است. در 
این روش چربی هایی که در قسمت شکم، باسن، ران پا و پهلوها تجمع یافته است 
را تخلیه می کنند. در واقع می توان پیکرتراشللی را زیرشللاخه لیپوساکشن در نظر 

گرفت که البته تفاوت هایی دارند.  
وی اظهللار کرد: عمل زیبایللی لیپوماتیک به معنای نابللودی چربی های اضافی در 
بدن اسللت. بعد از این عمل می توان از چربی های اسللتخراج شده بعد از تصفیه در 
دسللتگاه های خاص، برای حجم دهی و جوان سازی سایر نقاط بدن استفاده کنید. 

این جراحی از رایج ترین عمل های زیبایی اندام است. 
این فوق تخصص جراحی پاستیک و زیبایی مطرح کرد: پیکرتراشی فواید و مزایای 
بسیاری دارد و همین موجب شده است تا افرادی که چاقی سطح متوسط دارند نیز 
این روش را برای رسللیدن به تناسب اندام انتخاب کنند. با بررسی ویژگی های این 
روش می توان پی برد که از بهترین روش های الغری است زیرا به بافت های پوستی 
و چربی ها کمترین آسیب را وارد می کند و دوره نقاهت آن بسیار کوتاه است و افراد 

بعد از چند روز می توانند به انجام فعالیت های روزانه خود بپردازند.
وی تفاوت لیپوماتیک و لیپوساکشللن را اینگونه تشریح کرد: در روش لیپوساکشن 
چربی ها توسللط حرارت از بین می رود و نمی توان مجدد از آن اسللتفاده نمود. در 
حالی که در جراحی لیپوماتیک، چربی ها با حرکت فیزیکی خرد شللده و در نتیجه 
سلول های چربی زنده خواهند ماند. سپس این چربی ها در دستگاه های مخصوصی 

تصفیه می شوند و قابلیت تزریق مجدد را پیدا می کنند.
 دکتر معتبر عنوان کرد: عمل پیکرتراشللی از بهترین روش های الغری کم عارضه 
است. در صورتی که با رژیم غذایی و ورزش کردن نتوانستید به اندام ایده آل خود 

برسید، قطعا لیپوماتیک می تواند برای شما گزینه مناسبی باشد.

<جراحیلیپوماتیکرامیتواندرسنینپایینوبسیارباالنیزانجامداد
ایللن فوق تخصللص جراحی پاسللتیک و زیبایی ابراز کرد: جراحللی لیپوماتیک را 
می توان در سللنین پایین و بسللیار باال نیز انجام داد اما توصیه می شود ابتدا تاش 
کنید با رژیم غذایی و ورزش کردن به تناسب اندام برسید اما اگر این روش ها موثر 
نبود به سللراغ جراحی الغری بروید. بهترین سن را برای انجام پیکرتراشی بین ۳۰ 
الی ۵۰ سللالگی در نظر می گیرند. به هیچ عنوان انجللام این جراحی در دوره بلوغ 
توصیه نمی شللود چون بدن هنوز در حال رشد است. همچنین در سنین بسیار باال 
قدرت کشسانی پوست کم شده در نتیجه امکان دارد پوست بعد از جراحی الغری، 

دچار افتادگی شود.
وی اظهار کرد:اگر دخانیات مصرف می کنید، انجام جراحی لیپوماتیک برای شللما 
خطرهایی را به همراه دارد. به همین علت توصیه می شللود حداقل یک ماه قبل از 

انجام عمل لیپوماتیک، مصرف دخانیات را ترک کنید.
دکتر معتبرمتذکر شللد: الزم است توقع منطقی از این جراحی داشته باشید و بعد 
از جراحللی لیپوماتیک رژیم غذایللی خود را تغییر دهید، در غیر این صورت ممکن 

است مجدد افزایش وزن پیدا کنید.
این فوق تخصص جراحی پاستیک و زیبایی افزود: از دیگر شرایط الزم برای انجام 
جراحی لیپوماتیک، مصرف هر گونه داروی خاص می باشد. اگر در دوران شیردهی 

و بارداری هستید، باید بدانید که این عمل در این دوره انجام نمی شود.
 وی توضیح داد: جراحی لیپوماتیک نه تنها خطرناک نیسللت، بلکه سللامت بدن 
را نیللز افزایش می دهد. زمانی که چربی ها بیش از اندازه در بدن تجمع پیدا کنند، 
بیماری های مانند کبد چرب و کلسللترول بروز پیدا می کند بنابراین با خارج کردن 
چربی ها می توانید ریسللک ابتا به بسللیاری از بیماری ها را کاهش دهید. همچنین 
زیبایی اندام شللما موجب افزایش اعتماد به نفس خواهد شللد. به کمک بی حسللی 
موضعی و گاهی بی هوشللی در حین انجام لیپوماتیک، دردی را احسللاس نخواهید 
کرد. اگر بعد از این جراحی سللبک زندگی سللالمی پیش بگیریللد، روزانه فعالیت 
مناسللبی داشته باشللید و از غذاهای سالم اسللتفاده کنید، برای همیشه سامت و 

زیبا خواهید ماند.
 دکتر معتبر عنوان کرد: همانطور که قبا گفته شد ازعمل لیپوماتیک برای از بین 
بردن چربی های موضعی مقاوم استفاده می کنند. معموال این نوع چربی ها در اطراف 
شللکم، ران و ساق پا دیده می شللود. عمل پیکرتراشی زیر نظر پزشک متخصص و 
در مراکز درمانی معتبر انجام می شللود. با این جراحی شما از شر چربی های اضافه 
خاص می شللوید و ساق پاهایی خوش فرم و تراشیده، خواهید داشت. این جراحی 
الغری به صورت سللرپایی و با حسی موضعی انجام می شود بنابراین برای بیمارانی 

که ترس از بیهوشی و تیغ جراحی دارند، بسیار مناسب است.
این فوق تخصص جراحی پاسللتیک و زیبایی افزود: نحوه انجام لیپوماتیک سللاق 
بدین صورت اسللت که سوراخ هایی بسللیار ریز و کوچک در ساق پا ایجاد می کنند 
و سللپس لوله کانوال را از طریق سللوراخ های ایجاد شللده وارد می کنند. بافت های 
چربی خورد شللده در حرکت ارتعاشی این لوله و ارسللال امواج، انجام می شود. در 
نهایت این چربی ها را توسللط مکش از بدن خارج می کنند. این دسللتگاه از ایمنی 
هوشللمندی برخوردار است و نیازی به نگرانی های بی مورد نیست. مزیت های بسیار 
این دسللتگاه و روش جراحی الغری موجب شللده اسللت تا نسبت به سایر روش ها 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی یادآور شللد:ازجمله مزایای لیپوماتیک سللاق پا این است که ساق پا در زیبایی 
و موزون به نظر رسللیدن اندام، تاثیر زیادی دارد. لیپوماتیک در ناحیه سللاق پا با 
خارج کردن چربی های اضافه که خود منشللاء بسیاری از بیماری ها است، زیبایی را 
نیز به فرد هدیه می دهد. زیبایی ظاهری، اعتماد به نفس را به دنبال دارد و موجب 
می شللود فرد لباس های مورد عاقه خود را در جمع های مختلف بپوشد. همچنین 

نوعی رضایت درونی ایجاد می کند.
دکتر معتبر ادامه داد: از دیگر مزایای لیپوماتیک نسبت به سایر روش های قدیمی، 
این است که فرد افتادگی و شلی پوست را تجربه نمی کند. استفاده از دستگاه های 
پیشرفته برای انجام این عمل موجب شده تا کمترین میزان آسیب وارد شود.میزان 
درد، خون ریزی و کبودی بعد از جراحی بسللیار کم اسللت و بعد از یک هفته فرد 
می توانللد به فعالیت های روزمره خود بازگللردد و احتمال بروز عفونت، واکنش های 

آلرژیک و خطر آمبولی از اتفاق های نادر این جراحی است.
این فوق تخصص جراحی پاسللتیک و زیبایی تشریح کرد: مزایای لیپوماتیک ران 
این اسللت که با از بین رفتن چربی های اضافی در ران، تناسب بین سایر اندام های 
بدن ایجاد می شللود. چربی های اضافی خارج شللده از ران برای فرم دهی و تزریق 
به نواحی مانند باسللن و سللینه ها مورد اسللتفاده قرار می گیرد.موجب از بین رفتن 
سلللولیت در ران پا می شود و ماندگاری باالیی دارد و تا مدت ها چربی ها به نواحی 

که لیپوماتیک انجام شده است، باز نمی گردد.
 وی خاطرنشللان کللرد: بعد از انجام جراحی لیپوماتیک، پزشللک تجویز می کند تا 
برای مدت معلومی، گن بپوشید. پوشیدن گن به کاهش تورم و افتادگی پوست بعد 
از جراحی، کمک زیادی می کند. زمانی که چربی ها خارج می شللوند، بین پوست و 
عضات، فضای خالی ایجاد خواهد شد که پوشیدن گن در فرم گرفتن و چسبیدن 

پوست به عضات، کمک کننده است.
دکتللر معتبر افزود: ممکن اسللت در روزهای ابتدایی دوره نقاهت، تورم پوسللتی و 
درد را تجربه کنید. برای کنترل این ناراحتی ها، داروهایی تجویز می شللود که الزم 
اسللت به صورت منظم آن ها را مصرف کنید.توصیه می شود فعالیت های خود را در 
این دوره محدود کنید. پوشللیدن لباس های فشللرده سازی، حرکت شما را محدود 

می کند. برای انجام کارهای خانه در این مدت از کسی کمک بخواهید.

ایللن فوق تخصص جراحی پاسللتیک و زیبایی اضافه کللرد: در هفته اول و یا دوم 
بعد از جراحی لیپوماتیک، با اسللتراحت کردن، درد شللما بلله صورت قابل توجهی 
کاهش پیدا می کند. معموال بیشللتر افراد بعد از هفتلله دوم می توانند به محل کار 

خود باز گردند.
وی ادامه داد: بعد از گذشللت یک ماه ممکن اسللت هنوز کمی تورم داشللته باشید 
که طبیعی اسللت زیرا تورم بعد از جراحی ممکن اسللت تا یک سللال زمان ببرد تا 
فروکش کند و می توانید ورزش های سللبک را شللروع کنید. توجه داشللته باشللید 
که همچنان در این مدت باید از فعالیت های شللدید و بلند کردن اجسللام سنگین 
خودداری نمایید. بعد از ۶ هفته بعد از جراحی لیپوماتیک دیگر نیازی به پوشیدن 
گن نخواهید داشللت و می توانید فعالیت های خود را از سللر بگیرید. در این مرحله 

می توانید نتیجه نهایی جراحی را مشاهده نمایید.
دکتر معتبر تصریح کرد: شللما برای بهبودی سللریع تر بعللد از عمل لیپوماتیک به 
تغذیه مناسللب نیاز دارید. از وعده های غذایی سللالم مثل میوه ها و سبزیجات تازه 
اسللتفاده کنید. نوشللیدن مقدار زیادی آب و یا آب میوه های طبیعی و تازه موجب 
هیدراته شللدن بدن می شود که از ارکان اصلی بهبودی موفقیت آمیز است.داشتن 
آرامش و خواب کافی به خصوص در هفته اول در بهبودی بدن کمک کننده اسللت 
حرکت های سللبک و پیاده روی کوتاه مدت، بدون فشار آوردن به بدن می تواند به 

روند بهبودی شما، سرعت ببخشد.
این فوق تخصص جراحی پاسللتیک و زیبایی، لیپوماتیک بازو را اینگونه تشللریح 
کللرد: روش انجام لیپوماتیک بازو نیز مانند روش اجرای سللایر قسللمت های بدن 
می باشللد. توجه داشته باشللید که این روش برای کاهش وزن نیست، بلکه با هدف 
کاهش سایز انجام می شود؛ بنابراین اگر قصد کاهش وزن را دارید باید از روش های 
دیگری بهره بگیرید. اما خوب است بدانید که با این روش، حجم زیادی از چربی ها 

از بین رفته و شاهد کاهش سایز چشم گیری خواهید بود.
 وی اظهللار کرد: برای اینکه از جراحی لیپوماتیللک، نتایج دائمی را دریافت کنید، 
الزم اسللت که به سللراغ متخصص تغذیه بروید و از رژیم غذایی مناسللبی استفاده 
کنید. خوردن غذاهای چرب و پر کالری موجب می شللود تا خیلی زود، چاقی شما 
برگردد، برنامه ورزشی منظمی داشته باشید؛ زیرا بخش زیادی از چربی های مقاوم 

به دلیل عدم تحرک ایجاد می شوند.
دکتللر معتبر گفت: از آن جایی که چربی های تخلیه شللده از بدن با روش جراحی 
لیپوماتیک می تواند برای تزریق به سایر نواحی بدن مورد استفاده قرار بگیرند، این 

جراحی همزمان با تزریق چربی به باسن و سینه نیز انجام می شود.

<عوارضجانبیروشلیپوماتیکبسیارنادراست
در اداملله نیللز دکترباطنللی در اینباره خاطرنشللان کرد: لیپوماتیک شللکم و پهلو 
برای برداشللتن چربی های موضعی شکم انجام می شللوند و یکی از انواع روش های 
لیپوساکشللن نیز به شمار می روند. این روش توسط یک دستگاهی که هیچ آسیبی 

برای بافت های مجاور چربی ندارد انجام می شود. 
وی عنوان کرد: عمل لیپوماتیک برای افرادی که دارای سن ۱۸ سال به باال هستند 
و اضافه وزن شدیدی نداشته و فقط دارای چربی های موضعی و اضافی و ناهمواری 
چربی و سلللولی در ناحیه شکم و پهلو هستند، افرادی که بیماری های خاص مانند 
دیابت و مشللکات قلبی ندارنللد و برای انجام ورزش و رعایللت رژیم غذایی دچار 
محدودیت هستند، خانم هایی که قصد انجام عمل لیپوماتیک را دارند و تازه زایمان 

کرده اند باید ۳ ماه بعد از زایمان خود این عمل را انجام دهند، مناسب است. 
ایللن فوق تخصص جراحی پاسللتیک و زیبایللی مزایای لیپوماتیک شللکم و پهلو 
را اینگونلله مطرح کرد: مزایای لیپوماتیک شللکم و پهلو عبارتنللد از تخریب کامل 
سلللول های چربی، بدون نیاز به بی هوشی، دوره نقاهت کوتاه، استفاده کمتر از گن 
بعد از جراحی نسللبت به دیگر روش های پیکرتراشی، احساس درد کمتر، ایمنی و 
نتیجه  دهی باال، بدون بسللتری در بیمارستان، بی  حسی موضعی، تورم و ترشحات 
کللم، احتمال پایین عفونت، لیفت نسللبی پوسللت،بدون برجای مانللدن آثار زخم، 
کمترین میزان خطرات پارگی اندام هاو سوختگی پوست، صاف و سفت شدن شکم، 

تخلیه چربی های شکم به طور کامل.
 وی ابراز داشت: عوارض جانبی روش لیپوماتیک بسیار نادر است و در مدت زمانی 
کمی از بین خواهد رفت. برای به حداقل رساندن این عوارض و خطرات به بهترین 

دکتر جراح و پاستیک مراجعه کنید.
دکتر باطنی اضافه کرد: در صورت مشللاهده عوارضی مانند تورم و التهاب، احساس 
درد، خونریللزی در بعضی مللوارد، کبودی، احتمال بروز عفونللت، واکنش و آلرژی 
به مواد بی هوشللی، سللوختگی پوسللت، خارش، حالت تهوع و تب، تغییرات رنگ 
پوسللت، احسللاس ضعف، از بین نرفتن برخی از چین و چروک های شللکم و پهلو، 
خطللر آمبولی ریه و باقی ماندن جای زخم به مدت طوالنی پزشللک جراح خود را 

در جریان قرار دهید.
ایللن فوق تخصللص جراحی پاسللتیک و زیبایی بیان کرد: اقدامللات قبل از عمل 
لیپوماتیک شکم و پهلو عبارتند از جلسه مشاوره با پزشک متخصص، بررسی سوابق 
پزشللکی و داروهای مصرفی، انجام آزمایشللات و چکاپ های موردنیاز تجویزشللده 
توسط پزشللک مانند آزمایش خون و آزمون های قلبی، تهیه گن برای بعد از عمل 
لیپوماتیک، عدم مصرف سللیگار و دخانیللات دو هفته قبل از جراحی، عدم مصرف 
مشللروبات الکلی دو هفته قبل از جراحللی، عدم مصرف داروهای رقیق کننده خون 

مانند پروفن و آسپرین دو هفته قبل از لیپوماتیک.
 وی اداملله داد: در صللورت اضافه وزن زیاد قبل از جراحی باید وزن خود را کاهش 
دهید و در صورت داشتن سابقه جراحی در ناحیه شکم و پهلو پزشک خود را مطلع 
کنید و در صورت سللابقه  ابتللا به بیماری های قلبی و عروفللی و هم چنین دیابت 

پزشک خود را قبل از انجام عمل لیپوماتیک در جریان قرار دهید.
دکتر باطنی توضیح داد: لیپوماتیک شللکم و پهلو بدین صورت انجام می شللود که 
ابتدا نواحی مورد نظر در قسللمت شللکم و پهلو توسط پزشک جراح عامت گذاری 
شده و بیمار توسط بی حسی موضعی بی حس خواهد شد در برخی از موارد بیمار به 
صاحدید پزشللک تحت بی هوشی عمومی قرار می گیرد. سپس برش های کوچکی 
به اندازه ۲ الی ۵ میلی متر در نواحی عامت گذاری شللده ایجاد می شللود. لوله های 
فلزی کانوال وارد بدن بیمار شللده و با انجام حرکات لرزشللی، چرخشللی و نوسانی 
بافت چربی های شللکم و پهلو را تخریب می کند. اسللتخراج و مکش چربی در این 
روش بلله صورت یکنواخت باید انجام شللود؛ تا در نتیجه باعللث صاف و یکنواخت 
شللدن شکم و پهلو بعد از عمل شود. این فوق تخصص جراحی پاستیک و زیبایی 
اشللاره کللرد: اقدامات بعللد از لیپوماتیک شللکم و پهلو عبارتند از اسللتفاده از گن 
مخصوص شکم پس از عمل لیپوماتیک، به پهلو و روی شکم نخوابید، تا ۳ روز پس 
از عمل لیپوماتیک اسللتحمام نکنید، روزانه پانسللمان خود را عوض کنید، از انجام 
فعالیت های سنگین خودداری کنید، از پمادهای ترمیم کننده زخم با توصیه پزشک 

استفاده کنید، با کمک پرستار ۱۲ ساعت پس از عمل قدم بزنید.

وی بیللان کللرد: بعللد از لیپوماتیللک شللکم و پهلو داروهللا و آنتللی بیوتیک های 
تجویز شللده توسللط پزشللک باید به طللور مرتب مصللرف شللود، از کمپرس یخ 
بللرای رفع تورم و کبودی ناحیه شللکم و پهلو اسللتفاده کنید، برای تسللکین درد 
از مسللکن با دسللتور پزشللک اسللتفاده کنید و رعایت رژیم غذایی سالم، نوشیدن 
 مایعللات به اندازه کافللی و پرهیز از مصرف مشللروبات الکلللی و دخانیات مد نظر

 قرار گیرد.

<لیپوماتیکبرایسالمتیبدنخطریندارد
در اداملله نیللز دکتر وحیدی در اینباره ابراز داشللت: به طور کلللی باید بگوییم که 
لیپوماتیللک یا پیکرتراشللی به معنای در آوردن چربی هللای موضعی از داخل بدن 
اسللت که توسط دستگاه لیپوماتیک صورت می گیرد و طی فرآیندهایی شیمیایی و 
مکانیکی به شکستن و تکه تکه کردن چربی ها می پردازد. پس از این کار، چربی ها 
توسللط ساکشللن هایی بسللیار قوی از بدن خارج شده و کاهش سللایز را به دنبال 

خواهند داشت.
وی خاطرنشللان کللرد: نکته ای که در رابطه با لیپوماتیک وجود دارد آن اسللت که 
مسئله اصلی در این روش، چربی های موضعی نواحی مختلفی همچون شکم و پهلو 
) لیپوماتیک شللکم و پهلو (، پشللت کمر و… هسللتند. در واقع باید بگوییم که در 
این عمل، موضوع و دغدغه اصلی، کاهش وزن نیسللت، بلکه فرم دهی بدن و تغییر 
سللایز و حجم اسللت. به همین دلیل هم اگر فرد از چاقی بسیاری رنج می برد نباید 

به سراغ چنین روشی برود.
 این متخصص پوسللت و مو ابراز کرد: لیپوماتیللک می تواند در الغری و تغییر فرم 
نواحی مختلفی از بدن همچون شللکم، پهلوها، ران، بازو، باسن، غب غب و… موثر 
باشللد. الزم به ذکر اسللت که برای درمان ژنیکوماسللتی در آقایان نیز، لیپوماتیک 

می تواند با تخلیه سینه ها، راه حل ایده آلی به شمار آید.
وی  گفللت: طبیعتا دلیل محبوبیت و رواج عمل جراحی لیپوماتیک در میان افراد، 
وجود مزایای بسللیار زیاد آن اسللت  لیپوماتیک برای سامتی بدن خطری ندارد و 
در نهایللت امنیت می تواند تاثیرات بسللیاری را در زیبایی اندام فرد به جا بگذارد و 
لیپوماتیک جزء کم دردترین روش های الغری است که به دلیل لرزش آرام در میان 

چربی ها میزان درد را به مراتب کاهش می دهد.
دکتر وحیدی ادامه داد:در روش جراحی لیپوماتیک، فرد می تواند از پزشللک خود 
بخواهد که چربی های مشللخصی از بدن او را خارج نماید، این یعنی خواسللته فرد، 
شرط اول خواهد بود. این روش به دلیل تحریک کاژن های پوست، موجب کشش 

در پوست فرد و در نتیجه جوانسازی نیز خواهد شد.
این متخصص پوسللت و مو افزود:دوران نقاهت لیپوماتیک تنها به یک روز بستری 
بودن در بیمارسللتان و چهار تا پنج روز اسللتراحت در خانه خاصه می شللود و به 
همین دلیل نیز جزء جراحی هایی شللناخته می شللود که کمترین دردسر و دوران 

نقاهت را به همراه دارند.
وی عنوان کرد: لیپوماتیک جزء معدود روش های الغری اسللت که کمترین میزان 
عوارض را برای فرد به دنبال دارد. از میان عوارض احتمالی این عمل که با حداقل 
مللوارد و احتماالت رو به رو اسللت می تللوان به عارضه آمبولی اشللاره کرد که این 
موضوع با اسللتفاده از داروهای رقیق کننده خون و همین طور تشویق فرد برای راه 

رفتن بعد از عمل به کمترین میزان خود رسیده است.
دکتللر وحیللدی بیان کرد: عللوارض جانبی جراحللی لیپوماتیک ناشللی از انتخاب 
اشللتباه پزشللک و عدم رعایت نکات بعد از لیپوماتیک اسللت. ایللن روش جراحی 
بلله خودی خود هیچ عوارض طوالنللی مدتی ندارد مگر اینکلله یک عامل خارجی 
باعث این مشللکل شللود. عوارض موقت نیز جزء جدانشدنی اعمال زیبایی به شمار 
 می آینللد. از شللایع ترین عللوارض موقت لیپوماتیک بلله موارد زیر می توان اشللاره

 کرد:
این متخصص پوسللت و مو اضافه کرد: محل برش داده شللده ممکن است عفونت 
بگیرد یکی دیگر از عوارض لیپوماتیک است که در صورت عدم رعایت مراقبت های 

بعد از لیپوماتیک اتفاق می افتد.
وی افللزود: خون مردگی و کبودی بعد از لیپوماتیک کلله به دلیل مصرف داروهای 
انعقللاد خون مانند آسللپرین رخ می دهد از دیگر عوارض این عمل جراحی اسللت. 
جهللت جلوگیری از این امر، فرد بایللد دو هفته قبل از جراحی لیپوماتیک، مصرف 

این داروها را طبق دستور پزشک قطع نماید.
دکتر وحیدی مطرح کرد که افتادگی پوسللت را نیز می توان از عوارض لیپوماتیک 

دانست، لیپوماتیک برای جوانسازی و لیفت پوست کارایی ندارد.
 این متخصص پوسللت و مو یادآور شللد: در عمل لیپوماتیک، امکان آن وجود دارد 
که فرد بتواند از چربی های خارج شللده خود استفاده مجددی داشته باشد و آنها را 
به نواحی مختلفی از بدن همچون گونه ها، زاویه سللازی صورت، انگشتان، ساق پا، 

باسن و… انتقال دهد.
وی تشللریح کرد: اولین قدمی که برای انجللام عمل جراحی لیپوماتیک پیش روی 
شللما قرار می گیرد انتخاب یک مرکللز تخصصی معتبر برای انجام عمل لیپوماتیک 
است. شما باید مرکزی را انتخاب کنید که با برخورداری از بهترین و متخصص ترین 
کادر پزشللکی و زیبایی، تجربیات و سللابقه بسللیار خوبی نیز در زمینه لیپوماتیک 

داشته باشد.
دکتللر وحیدی افزود:  اقدامات دیگری که قبل از جراحی لیپوماتیک باید انجام داد 
عبارتند ازاینکه آزمایش های تجویز شده توسط جراح خود را حتما انجام دهید،  از 
استعمال سیگار قبل از عمل خودداری کنید، به دستورالعمل های جراح خود برای 

بهبودی دقت کنید.
 این متخصص پوست و مو تشریح کرد: طبیعی است که بعد از جراحی لیپوماتیک، 
فللرد باید تا مدتی، مراقبت هایی را مدنظر خود داشللته باشللد. بللرای مثال یکی از 
توصیه ها این اسللت که حداقل تا دو ماه بعد از جراحی، فرد از گن استفاده مستمر 
داشته باشد. هر چقدر مدت استفاده از گن بعد از عمل جراحی بیشتر باشد، طبیعتا 

نتیجه رضایت بخش تر و درست تری حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد:عاوه بر این باید بگوییم که برای جلوگیری از افزایش مجدد چربی ها 
و همین طور چاقی دوباره، الزم است که فرد ورزش و انجام تمرینات بدنی خود را 
فراموش نکند. اما نکته ای که در این میان مطرح می شود آن است که معموال تا سه 
ماه طول می شد که تمامی تورم های ناشی از لیپوماتیک به طور کامل از بین بروند، 
به همین دلیل هم بهتر اسللت که فرد تا حدود یک ماه بعد از جراحی لیپوماتیک 
از انجام حرکات ورزشی اجتناب نماید. با این حال این میزان می تواند به تشخیص 

پزشک به دو هفته نیز کاهش پیدا کند.
دکتللر وحیدی در پایان گفت: بعد از جراحی لیپوماتیک به هیچ عنوان از کمپرس 

سرد و یا گرم، برای درمان درد یا بهبود زخم ها استفاده نکنید.

 درگفتگوی آفتاب یزد با متخصصان بررسی شد 

لیپوماتیک چه فوایدی دارد؟ 
6

اکسیژن تراپی
برای کدام بیماران الزم است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشللتی، در ارتباط با اکسللیژن تراپی و اینکه 
این روش درمانی برای کدام بیماران اسللتفاده 
می شللود، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش مهر، 
سللحر دباغی گفت: اکسللیژن تراپی یا اکسیژن 
درمانللی برای بیمارانللی به کار مللی رود که به 
تنهایی قادر به دریافت اکسللیژن کافی نیستند 
و بللا اسللتفاده از این روش اکسللیژن مورد نیاز 
خود را دریافت می کنند. وی افزود: این موضوع 
ممکن است در افراد مبتا به بیماری انسدادی 
مزمن ریوی )COPD(، ذات الریه، آسم و سایر 
بیماری ها مانند نارسایی قلبی و آپنه خواب رخ 
دهد. دباغی ادامه داد: همچنین اکسیژن درمانی 
در بیماران کرونایی که دچار ناراحتی تنفسللی 
و هیپوکسی )کمبود اکسیژن در بدن( هستند 
نیز استفاده می شللود. به گفته دباغی، اکسیژن 
درمانی باعث می شللود سللطح اکسللیژن خون 
بیمللاران بهبود یابد و به بیمللار کمک می کند 
احسللاس بهتری داشته باشللد. وی خاطرنشان 
کللرد: در صورتی کلله با اسللتفاده از روش های 
غیرتهاجمی قادر به تأمین اکسیژن بیمار نباشیم 
باید از روش های تهاجمی )ونتیاتور( اسللتفاده 
کنیم. دباغی افزود: استفاده نادرست از اکسیژن 
عاوه بر هدر رفتن منابع گران قیمت اکسیژن، 
نلله تنها بلله بیمار کمکی نمی کنللد بلکه باعث 
صدمه به بیمار از طریق ارائه مقدار نامناسللب و 

روش نادرست تجویز اکسیژن می شود.

آیا تخم مرغ
 صبحانه مناسبی است؟

متخصصان در یک مقاله جدید توصیه کردند که 
ماهی آزاد خام یا آووکادو به عنوان صبحانه سالم، 
گزینه های بهتری هستند و در عین حال نیز تاکید 
کرده انللد که در صورت امکان از خوردن تخم مرغ 
در این وعده غذایی پرهیز کنید.به گزارش ایسنا، 
نمودار غذایی جدید »فود کامپس« سللالم ترین 
غذاها بللرای صبحانه را مشللخص کرده اسللت .
متخصصان این نمودار غذایی را به  منظور رتبه بندی 
۸۰۰۰ نوع غذا با امتیاز یک تا ۱۰۰ ایجاد کرده اند 
که امتیاز ۱۰۰، نشانه سالم ترین گزینه  است.آن ها 
۵۴ ویژگی مغذی را برای هر غذا بررسللی کردند 
که به ۹ دسته تقسیم می شدند: ویتامین ها، مواد 
معدنی، فیبر، پروتئین، افزودنی ها، مواد شیمیایی 
گیاهی، مواد فراوری شده، چربی های خاص و مواد 
تشکیل دهنده غذایی.این متخصصان متوجه شدند 
هر غذایی که امتیاز بیش از ۷۰ داشته باشد برای 
خللوردن »خوب« اسللت و از مصرف هر غذایی با 
امتیللاز کمتللر از ۳۰ باید اجتناب کللرد.در مورد 
صبحانه، غات صبحانه در این مقیاس امتیاز ۹۵ 
را به دست آورد در حالی  که تمشک، آب کرفس، 
ماهی آزاد خام، آووکادو، لوبیا قرمز، و کلم بروکلی 
خام امتیاز ۱۰۰ را کسللب کردند.تخم مرغ آب پز 
)با پوست یا بدون پوست( فقط ۵۱ امتیاز در این 
فهرست به دست آورد و غذاهایی مانند نوشابه های 
گازدار، نان سوخاری سفید و مربا و سوسیس فقط 
یک امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب کردند.میانگین 
امتیاز کلی برای ۸۰۰۰ غذای آزمایش شده ۴۳ بود 
که تنقات و دسللرها کمترین امتیاز را داشتند.
میوه ها، سللبزیجات و حبوبات باالترین امتیاز را 
گرفتند و گوشت فقط ۲۵ امتیاز، مرغ ۴۳ امتیاز، 
و غذاهای دریایی ۶۷ امتیاز کسللب کردند. دکتر 
"رناتا میچا"، از نویسندگان این پژوهش گفت: فود 
کامپس با الگوریتم امتیازدهی اش که در دسترس 
عموم قللرار دارد می تواند رویکردی دقیق تر برای 
شناسللاندن گزینه های غذایی سللالم فراهم کند 
و بلله هدایت رفتار مصرف کننده، سیاسللت های 
تغذیه، پژوهش علمی، فعالیت های صنایع غذایی 
و تصمیم ها در زمینه سللرمایه گذاری با توجه به 

مسائل اجتماعی کمک کند.

آنفلوآنزای گوجه فرنگی
 در کمین شماست

در حالی که جهان همچنان با شیوع کووید و آبله 
میمون مبللارزه می کند، اکنللون ویروس دیگری 
شناسایی شده اسللت. آنفلوآنزای گوجه فرنگی به 
صورت تاول های قرمزرنگی روی پوست افراد آلوده 
ظاهر می شود و عائمی شبیه به کووید از جمله 
تب، خستگی و بدن درد دارد)البته این ۲ ویروس 
با یکدیگر مرتبط نیست(. به گزارش ایسنا،عائم 
دیگر این آنفلوآنزا استفراغ، اسهال، بثورات پوستی 
و کم آبی اسللت و در موارد بسللیار نادر تغییر در 
رنگ اندام گزارش شللده است.کسللانی که به این 
ویروس مبتا می شوند، به مدت پنج تا هفت روز 
قرنطینه می شوند. آنفلوآنزای گوجه فرنگی یا تب 
گوجه فرنگی در ایالت کاالی هند در کودکان زیر 
پنج سال ظاهر شده است. همچنین نگرانی هایی 
در مورد عواقب ناشللی از گسترش احتمالی این 
بیماری به بزرگسللاالن وجود دارد.در این گزارش 
ذکر شللده که کودکان در معرض خطر بیشتری 
در ابتللا به آنفلوآنزای گوجه فرنگی قرار دارند زیرا 
عفونت های ویروسللی در این گروه سنی شایع و 
احتمال شللیوع آن از طریق تماس نزدیک است. 
کودکان خردسال نیز از طریق لمس سطوح آلوده 
همچنین قرار دادن مستقیم اشیاء در دهان مستعد 
ابتا به این عفونت هستند. این یک بیماری کشنده 
نیست اما مسری است و می تواند از فردی به فرد 
دیگر سرایت کند؛ اگرچه راه های واقعی گسترش 
عفونت هنوز در حال بررسی است.بیمارانی که به 
تب گوجه فرنگی مبتا می شوند، باید مایعات زیادی 
بنوشند و استراحت کنند زیرا برای سایر تب های 
ویروسی نیز توصیه می شود که بدن هیدراته باقی 

بماند و استراحت نیز در مبارزه با آن الزم است.

 تازه ها 

 نکته 

 هشدار 

= دکتـر معتبـر: عمـل زیبایی لیپوماتیـک به معنـای نابودی 
چربی های اضافی در بدن اسـت. بعد از ایـن عمل می توان از 
چربی های استخراج شده بعد از تصفیه در دستگاه های خاص، 
برای حجم دهی و جوان سـازی سایر نقاط بدن استفاده کنید. 

این جراحی از رایج ترین عمل های زیبایی اندام است

= دکتـر باطنی: در صورت مشـاهده عوارضی ماننـد تورم و 
التهاب، احساس درد، خونریزی در بعضی موارد، کبودی، احتمال 
بـروز عفونت، واکنش و آلرژی به مواد بی هوشـی، سـوختگی 
پوسـت، خارش، حالـت تهوع و تـب، تغییرات رنگ پوسـت، 
احساس ضعف، از بین نرفتن برخی از چین و چروک های شکم و 
پهلو، خطر آمبولی ریه و باقی ماندن جای زخم به مدت طوالنی 

پزشک جراح خود را در جریان قرار دهید

=دکتـر وحیدی: طبیعی اسـت که بعـد از جراحی لیپوماتیک، 

فرد باید تا مدتی، مراقبت هایی را مدنظر خود داشـته باشد. 
برای مثال یکی از توصیه ها این است که حداقل تا دو ماه بعد 
از جراحی، فرد از گن اسـتفاده مستمر داشته باشد. هر چقدر 
مدت اسـتفاده از گن بعد از عمل جراحی بیشتر باشد، طبیعتا 

نتیجه رضایت بخش تر و درست تری حاصل خواهد شد
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آفتاب یزد - رضا بردستانی: اندک اندک به سمت ۷۰ساله شدن 
گام برمی دارد، نزدیک به دو دهه در سطح بین المللی از کریکت بازان 
شناخته شده بود اما در عالم سیاست اندکی کمتر از ۴ سال توانست 

خود را در مقام نخست وزیرِی پاکستان باقی نگاه دارد! 
برخی می گویند؛ او قربانی بحراِن اوکراین و نزدیک شدن به والدیمیر 
 پوتین شللد. بعضللی می گویند؛ این هللا فرافکنی اسللت، او در دوران 
نخسللت وزیری نتوانست اوضاع نا به سامان اقتصادی در پاکستان را 
سللر و سللامان دهد و فقر و اعتراضات مردمی زمینه ساز برکناری او 
شللد. عده ای اما می گویند؛ انگلستان با واسللطه ی نفوذ عربستان در 
قبایل پاکسللتان، زمینه ای را فراهم کرد تا در نهایت سللقوط نخست 
وزیر پاکستان رقم بخورد. دیگرانی هم هستند که می گویند؛ حضور 
گسترده ی چینی ها در پاکستان و بی اعتنایی به آمریکایی ها باعث شد 
تا دیگر به عنوان مرد شماره ی یک پاکستان مطرح نباشد. هرچه که 
هست؛ عمران خان ماه ها است از سمت نخست وزیری پاکستان عزل 
شده و این روزها به یک چهره ای خشمگین و معترض، بخش مهمی 

از اخبارِ تحوالت سیاسی در پاکستان را به خود اختصاص می دهد. 

<یکروزبااردوغانواربکانمقایسهاشکردندحاالهمبااحمدینژادوترامپ!
آیاعمرانخانیکمهرهیسوختهاست؟!

جعفللر قنادباشللی، تحلیلگر مسللائل خاورمیانه و شللمال آفریقا در 
اظهار نظری قابل تأمل می گوید: »بازسللازی سیاسللی احزاب سنتی 
در پاکسللتان باعث تنگ شللدن عرصه بر عمران خان و خروج او از 
صحنه شد. امروز شاهد اشتباه محاسباتی عمران خان و طرفداران او 
هستیم. او شخصیت پرافت و خیز دارد و مثل »احمدی نژاد و ترامپ« 
فرد غیرقابل پیش بینی ای اسللت و اساساً با توجه به شرایطی که در 
پاکستان حاکم اسللت، چنین فردی نمی تواند کمکی به مردم بکند 
و مللردم ایللن را می دانند. طرفداران او هم به آن تعدادی نیسللت که 
او تصللور می کند. ترامپ و احمدی نژاد هم چنین شللخصیتی دارند. 
سللاختار سیاسی کشور را نشللانه رفته اند؛ با قانون اساسی مخالفت 
می کنند و این را نمی دانند که کسی که ساختار اصلی یک کشور را 
به چالش می کشد اساساً نمی تواند در چارچوب آن ساختار نقشی ایفا 
کند! بنابراین، من معتقدم که عمران خان به دلیل فرصت استثنایی ای 
که از خأل موجود در احزاب سللنتی در این کشللور در اختیارش قرار 
گرفت و وارد عالم سیاست شد، دچار توهم شده است! همان توهمی 
که ترامللپ و احمدی نژاد هم دچار آن هسللتند؛ فکللر می کنند که 
طرفدارانشللان به تعدادی است که می توانند کل ساختار را به چالش 
بکشللند. در حالی که این طور نیسللت. امروز هم شاهد این هستیم 
کلله عده ای دور خانه عمران خان جمع می شللوند. همین موضوع را 
درباره احمدی نژاد و ترامپ هم شللاهد بودیم! حتی طرفداران ترامپ 
بعللد از هجوم اف بی ای به منزلللش در برخی جاها قتل انجام دادند! 
فرد غیرقابل پیش بینی نمی تواند در عرصه سیاست دوام آورد و قابل 

اعتماد ساختار باشد. در هر سه مورد هم این مطلب صادق است. «

< عمرانخان؛اردوغاندومیااربکاندوم؟

عمران خان که این روزها با »احمدی نژاد و ترامپ« مقایسلله می شود 
روزگاری نه چندان دور نیز با »اردوغان و اربکان مقایسه می شد و این 
یعنی فاصله ی این دو را وقایعی پرکرده اسللت که باید کنکاش شللود. 
»یورونیوز« در گزارشی با عنوان: »عمران خان؛ اردوغان دوم یا اربکان 
دوم؟« که آن را یک هفته قبل از »اسللتیضاح و سللقوط« عمران خان 
)فروردین ۱۴۰۱( منتشر کرده، بخشی از ماجرای عمران خان و حوادثی 
که او را به قربانگاه سرنگونی هدایت می کرد به اختافات با ارتش ربط 
داده نوشته بود: »دعوای عمران خان با ارتش از تابستان گذشته تشدید 
شد. زمانی که بر سللر تعیین فرمانده استخبارات ارتش ISI که یکی 
از قدرتمندترین نهادهای امنیتی داخلی و خارجی پاکسللتان اسللت 
 بین آقای خان و ژنللرال قمر جاوید باجوه فرمانده ارتش اختاف نظر 
پیش آمد. عمران خان خواسللتار تداوم فرماندهی ژنرال حمید فیض 
که از حامیان او در انتخابات جوالی ۲۰۱۸ بود بر اسللتخبارات ارتش 
بود اما ژنرال باجوه خواستار انتصاب گزینه مورد نظر خود بود. اگر چه 
نهایتا عمران خان به خواسللت ارتش تن داد و ژنرال ندیم احمد انجم 
را به فرماندهی اسللتخبارات منصوب کرد اما نزدیک بودن پایان دوره 
فرماندهی ژنرال قمر جاوید باجوه و این ظن که عمران خان قصد دارد 
ضمن برکناری او، ژنرال حمید فیض را به فرماندهی ارتش منصوب کند 
و فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان را حذف و منزوی کند ریشه اختاف 
و بدگمانللی بیللن ارتش و عمران خان را شللکل می دهد. مجموعه ای 
 از کشللمکش ها بین ارتللش و دولت که یادآور چالش های سللال های
 ۲۰۰۲-۲۰۱۰ بین ارتش ترکیه و رجب طیب اردوغان در ترکیه است. 
سمیه مروتی پژوهشگر ارشد پاکستان در موسسه مطالعات خاورمیانه 
تهران می گوید: »الگوی رفتاری عمران خان از بسیاری از جهات قابل 
مقایسلله با الگوی اردوغان در ترکیه اسللت. همانند اردوغان مواضعی 
منتقدانه نسللبت به غرب دارد. همانند او می کوشللد تا یک سیاست 
مسللتقل از غرب در پیش گیرد و با شللرق نیز نزدیک شللود. همانند 
اردوغان با ارتش دچار چالش است و می کوشد تا ارتشی که بطور سنتی 
تعیین کننده نهایی در سیاست پاکستان بوده را از سیاست حذف کند و 
باز هم همانند اردوغان تاش دارد تا از طریق بسیج خیابانی طرفدارانش 
و نسبت دادن مخالفان به توطئه ای آمریکایی، راه را برای قدرت گیری 
خود و تضعیف و انزوای مخالفان بگشللاید.«  این گزارش در نهایت به 
این نتیجه رسیده بود که: »حال با توجه به رای دادگاه عالی پاکستان 

باید منتظر نتیجه نشسِت شنبه مجلس باشیم. آیا موافقان طرح عدم 
رای اعتماد به نصاب ۱۷۲ رای از ۳۴۱ عضو مجلس پاکسللتان دست 
خواهند یافت؟ که اگر دسللت یابند با توجه به انتقال نماینده از حزب 
تحریک انصاف به اپوزیسللیون یادآور نحوه برکناری نجم الدین اربکان 
رهبر حزب رفاه و نخست وزیر کابینه راه-رفاه ترکیه در ژوئن ۱۹۹۷ و 
تشکیل دولت توسط مسعود ییلماز خواهد بود. آن چیزی که در ادبیات 
سیاسی ترکیه تحت عنوان کودتای پست مدرن ارتش شناخته می شود 
و راه را برای بهره برداری اردوغان از تصویر ستمدیدگی اربکان نزد افکار 
عمومی ترکیه باز کرد و این سرمایه اجتماعی اربکان و مظلومیت ناشی 
از کودتای پسللت مدرن بود که ۵ سللال بعد پیروزی قاطع حزب تازه 
 تاسیس عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ را در پی خود آورد. 
 حللال با توجه به در پیش بودن انتخابللات در ژوئیه ۲۰۲۳ که چیزی 
بیش از یکسللال تا فرا رسیدن آن فاصله داریم آیا عمران خان و حزب 
تحریک انصاف در صورت رای عدم اعتماد درجلسه نهم آوریل، خواهند 
توانست این امر را به سرمایه سیاسی خود برای انتخابات آینده تبدیل 
کنند و با وجهه مظلومانه ناشی از برکناری با نقش آفرینی دولت آمریکا 
بللا پیروزی قاطعانه تری بلله قدرت بازگردند؟ و یللا اینکه ظهور چهره 
کاریزماتیکی چون مریم نواز در حزب مسلللم لیگ و امکان مهار تورم 
دو رقمی با حمایت اقتصادی عربستان-امارات و غرب قدرت را پس از 
۴ سللال به پنجابی های حزب مسلم لیگ باز خواهد گرداند؟ اربکان یا 

اردوغان؟ هر دو سرنوشت می تواند در انتظار عمران خان باشد.« 

< کشمکشیکهیازدهماِهدیگرادامهپیداخواهدکرد
انتخاباتی که معلوم خواهد کرد سرنوشِت »عمران خان« به »اردوغان« 
شبیه تر اسللت یا »اربکان«، اندکی کمتر از یازده ماهِ دیگر )اول امرداد 
۱۴۰۲(، چنانچلله اتفاِق غیر منتظره ای رخ ندهد برگزار خواهد شللد و 
این یعنی کشمکش بین دولِت »شهباز شریف«، »ارتش پاکستان« و 
»عمللران خان« حدوداً یازده مللاهِ دیگر به طول خواهد انجامید و طی 
این یازده ماه، شللاید رویدادهایی به وقوع بپیوندد که حتی پیش بینی 
برخی را به واقعیت نزدیک کند )پیرمحمد مازهی در گفتگویی با آفتاب 
یزد پیش بینی کرده بود حتی ممکن اسللت کار عمران خان به حذف 
فیزیکی)ترور( نیز ختم شود موضوعی که در پاکستان موضوع چندان 
عجیبی نیست( و عمران خان برای همیشه به تاریخ پیوند بخورد آن هم 
با شلیک تنها یک گلوله! شهباز شریف فرصت اندکی برای مهیاکردِن 
تمامی اسباب پیروزی در آن انتخابات را در پیش دارد و از همین رو، به 
کمک نیروهایی که می تواند ارتش پاکستان نیز جزئی از آن قلمداد شود، 
حداقل عمران خان را در مخمصه هایی اسیر کرد که دیگر وجاهتی برای 

ورود به بحث انتخابات نداشللته باشد! این موضوع را وقتی می خوانیم: 
»دادگاهی در پاکسللتان به عمران خان، نخست وزیر سابق دستور داد 
تا درباره اظهاراتش در یک گردهمایی سیاسی در هفته گذشته توضیح 
دهد« بیشتر متوجه خواهیم شد. براساس جدیدترین خبرها از تحوالت 
سیاسی در اسام آباد با محوریت »عمران خان«، مخالفان عمران خان 
گفته اند که او در سخنرانی در گردهمایی سیاسی به یک مقام قضائی 
و افسران پلیس اهانت و آنان را تهدید کرده است. قضات باید تصمیم 
 بگیرند که آیا عمران خان مرتکب اهانت به دادگاه شده یا نه. در صورت

 اثبللات این اتهام، حق قانونی نامزدی در انتخابات از او سلللب خواهد 
شللد. اتهام اخیر عاوه بر پرونده های دیگر علیه نخسللت وزیر سللابق 
 پاکستان است که براساس قانون مقابله با تروریسم تشکیل شده است. 
عمللران خان در سللخنرانی خود حکللم قاضی یللک دادگاه بدوی در 
رسیدگی به پرونده اتهامی یکی از متحدان خود را مورد انتقاد شدید قرار 
داد. حزب آقای خان اتهامات جدید را ادامه پرونده سازی علیه او توصیف 
کرده و گفته است که هدف از این اتهامات جلوگیری از شرکت نخست 

وزیر سابق در انتخاباتی است که قطعا به پیروزی او منجر خواهد شد. 

< ازبحراناوکراینتاطرحیککمربندیکجادهیچین!
سللفر عمران خان به مسللکو در روز ۲۴ فوریه دقیقللا همان روزی که 
روسیه به اوکراین حمله کرد و رای ممتنع پاکستان در رای گیری مجمع 
عمومی سللازمان ملل علیه حمله روسللیه به اوکراین به تغییر رویکرد 
پاکستان در سیاست بین الملل و چرخش به شرق تعبیر شد در حالیکه 
هند نیز در مجمع عمومی به قطعنامه محکومیت روسیه رای ممتنع 
داد اما چنین تفسیری از رفتار هند نشد. چرا؟! محمد ندیمی تحلیلگر 
مسائل ژئوپلتیک در تهران به یورو نیوز می گوید: »مسئله را باید با تمرکز 
بر مسللئله چین و رابطه استراتژیک چین-پاکسللتان دید و نه صرفاً با 
تمرکز بر مسئله روسیه. هند در نظم بین الملل بازیگر معارض چین و 
متحد آمریکا در برابر چین محسللوب می شود که می تواند با همکاری 
بللا آمریکا در تنگه ماالکا )Selat Malaka( برای چین ایجاد تنگنای 
ژئوپلتیک کند و دسترسی چین به اقیانوس هند را قطع کند اما چین 
با پیش بینی تنگنای ژئوپلتیک در تنگه ماالکا و با سللرمایه گذاری ۵۰ 
میلیارد دالری در پروژه CPEC )همکاری اقتصادی چین پاکسللتان( 
و احداث راه از کاشغرتا بندر گوادور در پاکستان ضمن آنکه موفق شده 
تا مسللیر انتقال کاال به غرب را با دور زدن تنگه ماالکا ۶ هزار کیلومتر 
کاهش دهد همچنین با استقرار در سریانکا به نوعی رویکرد مهار هند 
را نیللز در پیش گرفته. بنابرایللن در معادالت بین آمریکا و چین، هند 
بازیگری است در کنار آمریکا؛ اما پاکستان با نزدیکی با چین و باز کردن 
دروازه سینکیانگ به اقیانوس هند در واقع مانعی در برابر سیاست مهار 
چین محسوب می شود. با خروج هندی ها از پروژه چابهار در ایران و رفع 
تعللارض منافع بین پروژه گوادور و چابهللار و در ادامه اتصال گوادور به 
کریدور جنوب-شمال ایران یک گام بسیار موثر در پروژه کمربند و راه 
چین برداشته می شود که دسترسی چین را تا دریای سیاه و مدیترانه 
و بالتیک فراهم می سازد بدون آنکه با مخاطرات و تنگناهای ژئوپلتیکی 

تنگه های ماالکا، عدن و کانال سوئز مواجه شود.« 

< پاکستانمنهایعمرانخاندستپختکیست؟!
در دوره عمللران خان حضور نظامی آمریکا در پاکسللتان به شللدت 
کاهش یافت و پروازهای پهپادها و جنگنده های آمریکایی از بیش از 
۴۰۰ مورد در سال به کمتر از ۲۰ مورد در سال آن هم با اطاع دولت 
پاکستان رسللید که نمونه آن را می توان در اظهارات آمریکایی ها در 
مقطع سقوط کابل یافت که اعام کردند امکان پرواز نزدیک به خاک 
افغانستان و رصد اطاعاتی از نزدیک را ندارند و رصد اطاعاتی از راه 
دور انجام می شللود که نشان دهنده کاهش قابل توجه حضور نظامی 
آمریکا در پاکسللتان بود. در دوره نخست وزیری عمران خان حضور 
نظامی آمریکا به پایگاه شهباز و پایگاه کویته که آن هم صرفا با اهداف 
مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد محدود شد در حالیکه قبل از آن 
آمریکا پایگاه شمسی و تقریبا کل آسمان پاکستان را در اختیار داشت. 
موضوع مهمی که نباید از نظر دور داشته شود این که: ارتش پاکستان 
به طور سنتی آمریکایی است. از هواپیماهای اف-۱۶ بهره می گیرد و 
مورد آموزش آمریکایی ها قرار دارد. اکثر افسران و ژنرال های پاکستان 
یللا تحصیل کرده کالج های نظامی بریتانیا و آمریکا هسللتند و یا در 
پاکستان توسط مستشاران نظامی آمریکایی آموزش دیده اند. با این 
وصف سیاسللت عمران خان در نزدیکی با چین و روسللیه با ساختار 
ارتش پاکسللتان نیز همخوانی نداشللت! خاصه آن که: در تصویری 
بزرگتر از سیاسللت بین الملل که با تمرکز آمریکا بر چین و به ویژه 
سیاست محاصره و مهار چین در دریای جنوب چین و تنگه ماالکا 
از طریللق پیمان آکوس و با همکاری با هند همراه اسللت، چین با 
پروژه کمربند و راه به دنبال مقابله با این سیاست بوده و با تمرکز 
بر اسللتان غربی سللین کیانگ و باز کردن راه خود به بندر گوادار، 
اقیانوس هند و سریانکا از سویی و ایران و خاورمیانه از سوی دیگر 
کارت بدل را در اختیار دارد. کارتی که پاکسللتان مهمترین حلقه 
آن را تشللکیل می دهد و این یعنی پشت ماجرای »پاکستان بدون 
عمران خان«، عاوه بر اسرائیل، عربستان، امارات، ایاالت متحده ی 
آمریکا نیز حضور دارند؛ موضوعی که اساسللاً بازگشت عمران خان 
بلله قدرت حتی در صورت سللپردِن تضمین های الزم را غیرممکن 
می سللازد اما عمران خان مسیر باقی ماندن در صحنه را برگزیده و 

شاید حاضر است در این مسیر همه ی هزینه ها را بپردازد!

بازگشت به قدرت یا ترور؟! 

پاکستان منهای عمران خان دستپخت کیست؟! 
یک روز با اردوغان و اربکان مقایسه اش کردند حاال هم با احمدی نژاد و ترامپ )!( آیا عمران خان یک مهره ی سوخته است؟!

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه فشار اسرائیل به دولت 
بایدن مهمترین دلیل تاخیر ایاالت متحده برای پاسخ به ایران است، 
گفت: دولت آمریکا عنوان کرده اسللت که جواب چند وجهی ایران 
دلیل تاخیر این کشللور برای پاسخ به ایران اسللت، اما واقعیت این 
است که همزمان با احیای قریب الوقوع برجام، تاش های زیادی به 
منظور منصرف کردن دولت بایدن از این اقدام انجام شده است. رضا 
ذبیحی در گفت وگو با ایسنا در خصوص دالیل تاخیر آمریکا به پاسخ 
ایران در ارتباط با آخرین پیشنهاد اتحادیه اروپا اظهار کرد: مخالفان 
احیای برجام که کم هم نیستند و طیف وسیعی را شامل می شوند 
از برخی جمهوری خواهان گرفته تا اسللرائیل، هم اکنون همگی در 
تکاپو هستند تا آخرین تاش های خود را به منظور عدم تحقق احیای 
برجام انجام دهند. این استاد روابط بین الملل دانشگاه افزود: اتحادیه 
اروپا به عنوان هماهنگ کننده و یکی از طرف های اصلی برجام، پاسخ 
ایللران را منطقی و قابل قبول توصیف کرده اسللت و این بدان معنا 
است که ایران علی رغم رعایت خطوط قرمز خود، همانطور که وزیر 
خارجه آقای امیرعبداللهیان نیز تصریح کرده اند از خود انعطاف هایی 
را نشللان داده اسللت و در نتیجه راه برای بهانه جویی ها بسته شده 
است. این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: با توجه به نزدیک 
شدن مذاکرات به حصول نتیجه نهایی، دولت بایدن در حال حاضر 
از سللوی گروه های مختلف در داخل و خارج تحت فشار قرار دارد و 

به ویژه اسرائیل سعی دارد بر این روند تاثیرگذار باشد. ذبیحی افزود: 
البته به نظر می رسللد که دولت فعلی ایاالت متحده آمریکا تصمیم 
نهایی خود را برای احیای برجام گرفته است و در حال حاضر درصدد 
مدیریت شرایط و فضا است تا بتواند فشارهای وارده را کنترل کرده 
و زمینه داخلی در کشللور خود را برای این تحقق مهم فراهم آورد. 
این پژوهشگر روابط بین الملل ادامه داد: البته دولت فعلی اسرائیل به 
رهبری یائیر الپید علی رغم نگرانی ها و تاش زیادش برای مخالفت 
با احیللای برجام، قصد ندارد همچون نتانیاهو در زمان انعقاد برجام 
عمل کند. زیرا معتقد اسللت زیاده روی نتانیاهو در این زمینه باعث 
شد که روابط آمریکا و اسرائیل در زمان خود به شدت تحت تاثیر قرار 
گیرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این وجود تاش اسرائیل به 
منظور اعزام مقامات خود به آمریکا در جهت مخالفت با احیای برجام 
و یا حداقل تاثیر گذاشللتن در روند آن ادامه دارد. ذبیحی در پایان 
خاطرنشللان کرد: علی رغم تمامی این تاش ها، به نظر می رسد با 
توجه به روندی که تاکنون طی شده احیای برجام قریب الوقوع باشد، 
زیرا از یکسللو در حال حاضر موافقت تمام طرف هایی که هم اکنون 
عضو برجام هستند یعنی ایران، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، 
روسللیه و چین وجود دارد و از سوی دیگر دولت بایدن همچنان بر 
این نظر است که احیای برجام به نحو بهتری می تواند به تحقق منافع 

ملی آمریکا منجر شود.

< اسالمی:ازبینبردن»هیاهویهستهای«اولویتمهموفوریماست
محمد اسللامی بللا حضور در ایسللنا ضمن بازدیللد از تحریریه این 
خبرگزاری به سللواالت در مورد اقدامات سازمان انرژی اتمی در یک 
سال گذشته، احیای برجام و تعهدات هسته ای برجامی این سازمان 
و... پاسخ گفت. رئیس سازمان انرژی اتمی در بخشی از این گفت وگو 
اعللام کرد که روز جمعه پیش رو مراسللم کلنگ زنی سللاخت آب 
شیرین کن داریم. ساخت آب شیرین کن یک مطالبه ۴۰ساله است 
البته ارتباطی با نیروگاه بوشهر ندارد اما استاندار و امام جمعه و مردم 
پیگیر آن هستند. از این رو دنبال آن هستیم که این طرح را اجرایی 
کنیم. وی گفت: در سفر آقای رئیسی به بوشهر از ایشان خواستم که 
این طرح را مصوب کنند و خوشللبختانه آقای رئیس جمهور هم با 
آن موافقت کردند و طی یکی دو هفته گذشللته جانمایی این طرح 
مشخص و تایید شد. در این طرح تولید ۷۰ هزار مترمکعب آب شیرین 
در دستور کار است. اسامی همچنین در تشریح برنامه های سازمان 
انرژی اتمی گفت: دو برنامه داریم با برجام و بدون برجام و نکته مهم 
برای ما این است در هر حال، هیاهوی هسته ای را از بین ببریم و این 
اولویت مهم و فوری ماست. باید پیشرفت هسته ای در همه حوزه ها 
در سطح و عمق داشته باشیم و تاثیر این انرژی را در زندگی مردم و 
اقتصاد و اقتدار ملی پدیدار کنیم. باور مردم باید این باشد که صنعت 

هسته ای در خدمت پیشرفت و توسعه کشور است.

سیاسی

در تصویری بزرگتر از سیاست بین الملل 
کـه بـا تمرکز آمریـکا بر چین و بـه ویژه 
سیاسـت محاصره و مهار چین در دریای 
جنـوب چین و تنگه مـاالکا از طریق پیمان 
آکوس و با همکاری با هند همراه اسـت، 
چیـن بـا پـروژه کمربنـد و راه بـه دنبال 
مقابلـه با این سیاسـت بـوده و با تمرکز 
بر اسـتان غربی سـین کیانگ و باز کردن 
راه خود به بندر گـوادار، اقیانوس هند و 
سـریالنکا از سـویی و ایران و خاورمیانه از 
سـوی دیگر کارت بدل را در اختیار دارد. 
کارتی که پاکسـتان مهمترین حلقه آن را 
تشکیل می دهد و این یعنی پشت ماجرای 
»پاکسـتان بـدون عمـران خـان«، عـالوه 
بـر اسـرائیل، عربسـتان، امـارات، ایاالت 
متحده ی آمریکا نیز حضور دارند ؛ موضوعی 
که اساسًا بازگشت عمران خان به قدرت 
حتی در صورت سپردِن تضمین های الزم 
را غیرممکـن می سـازد امـا عمـران خان 
مسـیر باقی ماندن در صحنه را برگزیده 
و شـاید حاضر است در این مسیر همه ی 

هزینه ها را بپردازد!

نگاه

واکنش

یک کارشللناس مسللائل بین الملل در پاسخ به 
این پرسللش که طوالنی شدن تاخیر آمریکا در 
پاسخ به جمع بندی ایران مثبت است یا منفی؟ 
گفت: وقتی سیاست خارجی و دیپلماسی درست 
و منطبق با منافع ملی باشللد، حتی از تاخیر در 
پاسخ آمریکا هم به نفع خودش استفاده می کند 
 و هللر چه قدر هللم این زمان به طللول انجامد، 
باز هم می توان از طرف هللای مختلف امتیازات 

مدنظر خود را دریافت کرد. 
مهدی ذاکریان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
ایران هم در روند مذاکرات به دفعات در پاسللخ 
به پیشللنهادات تاخیر داشته است و امر عجیبی 
نیسللت، درباره دالیل تاخیر آمریکا در پاسخ به 
جمع بندی ایران اظهار کرد: مهم ترین عامل این 
تاخیر سلللول ها و عناصر ضللد ایرانی در آمریکا 
هسللتند که دولت این کشللور باید به نوعی این 
عناصر مخالف برجام را با سیاسللت آمریکا برای 
بازگشللت به توافللق هماهنگ کند. این اسللتاد 
دانشگاه تصریح کرد: در راس این عوامل اسراییل 
است و بعد البی های ضد ایران از جمله عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی و البی یهود که در 
داخل آمریکا فعال است و بر روی کنگره و هیئت 
حاکملله آمریکا تاثیر زیللادی دارند و همین طور 
جمهوری خواهان کلله از عوامل مهم مخالفت با 
هرگونه بازگشت به برجام از سوی آمریکا هستند. 
ذاکریان ادامه داد: عامل مهم دیگر اپوزیسللیون 
ضد ایرانی در آمریکاسللت که معتقد است ایران 
ناقض حقوق بشللر اسللت و هر توافقللی با ایران 
ممکن است به استبداد بیشتر ایران منجر شود 
و عامل دیگر، نظم منطقه اسللت به این معنا که 
 گروهللی در آمریکا معتقدند که در معادله توافق 
بر سر بازگشللت به برجام طوری عمل نشود که 
ایران وزن بیشللتری در منطقلله پیدا کند؛ برد و 
امتیاز نسبی در این توافق باید سمت آمریکا باشد 
نه ایران. از این رو در بررسی دالیل تاخیر آمریکا 
باید به این عوامل توجه داشللت. این کارشناس 
مسائل بین الملل در پاسخ به اینکه برخی معتقدند 
اختافللات در وزارت خارجلله آمریکا بین جبهه 
جیللک سللالیوان و آنتونی بلینکن بر سللر متن 
پیش نویللس جدی اسللت و از دالیل مهم تاخیر 
آمریکا همین اختافات است با تایید این اختاف 
میان دو گروه در وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد: 
البته نباید فکر کرد که این اختاف میان این دو 
جبهه با دو هدف متفاوت انجام می گیرد، آن ها در 
یک سیسللتم عمل می کنند و اختاف سلیقه ها 
در راستای یک مسئله است و آن هژمونی آمریکا 
اسللت. آن ها دربللاره متن پیش نویللس و میزان 
امتیازات، احتماال مناظرات و بحث هایی دارند اما 
در این کلله می خواهند و تاش دارند ایران امتیاز 
کمتر و آمریکا امتیاز بیشتر بگیرد یک نظر هستند 
و خوب رسیدن به یک نتیجه بر سر این مسئله 
طبیعی است زمان بر باشد همان طور که رسیدن 

به جمع بندی در ایران زمان بر بوده است. 
ذاکریان در پاسللخ به این پرسش که در اسفند 
۱۴۰۰ طرف ها به جمع بندی نهایی بسیار نزدیک 
شللده بودند اما به یک باره موضوع حمله روسیه 
به اوکراین اتفاق افتللاد و توافق تحت تاثیر قرار 
گرفت یا در روند مذاکرات ۲۰۱۵ بارها پیش آمد 
که یک کشللور یا کشورهایی اعمال نفوذ کردند 

و توافللق با وجود اینکه آماده بود به تاخیر افتاد، 
شللاید برخی نگرانی هللا در رابطه با تاخیر فعلی 
از این منظر باشللد که عامل یللا عواملی ممکن 
است تفاهم را بار دیگر عقب بیندازند گفت: بله، 
معتقدم توافق برای بازگشللت بلله برجام خیلی 
زودتر از اینها می توانسللت اتفاق افتد که هم به 
دالیل داخلی کشورها از جمله در ایران و آمریکا 
و هم به دالیل منطقه ای، این امر محقق نشللد و 

این نگرانی منطقی است. 
وی با تاکید بر اینکه نباید سیاسللت خارجی را 
تللک بعدی دید و باید از هر شللرایط و رخدادی 
بلله نفع منافللع ملی و کشللور اسللتفاده کرد با 
انتقاد از سیاسللت خارجی دولللت تصریح کرد: 
رخدادهایللی کلله در منطقه ما و نیز در سللطح 
بین الملل شاهد بودیم می توانست به شرط نگاه 
حداکثری به سیاسللت خارجللی و منافع ملی با 
امتیازهای وسیع تری همراه باشد. معتقدم ایران 
نتوانسللت از فرصللت نزاع اوکراین و روسللیه به 
نفع خودش اسللتفاده کند. همان طور که ایران 
فرصت همللکاری با کشللورهای منطقه پس از 
ورود طالبان به حاکمیت افغانسللتان را از دست 
داد یا همین طور فرصت همکاری با کشللورهای 
منطقه بر پایه تحوالت عراق و شمال عراق و دیگر 
مسائل. ما نباید سیاست خارجی و تحقق منافع 
ملللی را منوط به تحقق یللک رخداد کنیم بلکه 
باید از هر شرایط به نفع خود و مردم بهره ببریم 
اما متاسفانه در ماه های اخیر به گونه ای برخورد 
شللد که این چرخش بیشللتر به نفع کشورهای 
منطقه بوده است. ذاکریان گفت: شاید اگر ایران 
در مسللئله تحریم انرژی روسیه از سوی آمریکا 
و اروپا و از سللویی نیاز این کشللورها به تامین و 
ضمانت انرژی، نقش و سیاست مثبت و فعال تری 
ایفا می کرد امروز شاهد تاخیر آمریکا در پاسخ به 
ایران و بازگشللت به برجام نمی بودیم. از طرفی 
در این فضا روسللیه و چین هم سعی می کردند 
امتیازاتی را متوجه ایران کنند تا ایران به آمریکا 
امتیاز بیشتر ندهد، اما متاسفانه دیدیم که ایران 
 از قَِبل تحللوالت و مذاکللرات برجامی امتیازی 

به دست نیاورد. 
وی تاکید کرد: ایران باید رویکرد و سیاستی را در 
دیپلماسی دنبال کند که با نقش آفرینی و جذب 
سایر بازیگران بین الملل و منطقه یا نقش آفرینی 
در برجام، آمریکا به این نتیجه برسللد که نقش 
ایران در منطقه مهم و غیرقابل انکار است و این 
جز با یک دیپلماسللی فعال و بلله موقع محقق 
نمی شللود. این کارشناس مسللائل بین الملل در 
ادامه با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر اینکه عدم 
اطاع رسانی به مردم در ماه های اخیر از سوی تیم 
مذاکره کننده برای این بوده اسللت که مشکات 
و هیجان و اسللترس آن به جامعه منتقل نشود، 
گفت: من این حرف را قبول ندارم. مردم با گوشت 
و پوست و استخوان مشکات را می بینند و لمس 
می کنند، به عبارتی همان طور که بارها مسئوالن 
هم گفته اند که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
هسللتیم، نباید کار به اینجا که می رسد بگوییم 
مردم را نباید در جریان بگذاریم چرا که مردم هم 
در همین وضعیت هستند و آن را به خوبی حس 
می کنند، از این رو دانستن هر تحولی چه مثبت، 

چه منفی حق مردم است.

ناصر کنعانللی سللخنگوی وزارت امللور خارجه 
تجاوز بامداد روز جللاری ارتش آمریکا به مردم و 
زیرساخت های سوریه را نقض حاکمیت، استقال 
و تمامیت ارضی این کشللور دانست و آن را قویا 
محکوم کرد. به گزارش ایسللنا، سخنگوی وزارت 
امللور خارجه این تجاوز جدید ارتش آمریکا علیه 
مردم سوریه، را یک اقدام تروریستی علیه گروه های 
مردمی و مبارز مخالف اشغالگری توصیف و هرگونه 
وابستگی آنان را به جمهوری اسامی ایران تکذیب 
کرد. کنعانی تصریح کرد: استمرار حضور نظامیان 

آمریکایی در بخش هایی از خاک سوریه، برخاف 
قوانین بین المللی و ناقض حاکمیت ملی این کشور 
بوده و اشغالگری به شمار می رود و بر این اساس 
می بایست فورا سللوریه را ترک نموده و به غارت 
ثروت های نفتی و غات این کشور خاتمه بخشند. 
سللخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ادعای 
مبارزه با تروریسللم را صرفا بهانلله ای برای ادامه 
اشغالگری دانست و تصریح کرد، اعتراف مقامات 
آمریکایی مبنی بر ایجاد داعش توسط آمریکا، هنوز 

از افکار عمومی مردم منطقه پاک نشده است.

سیاست گذاری براساس 
کارهای علمی

ادامه از صفحه اول:
برای مثال یک گروهی اعام می کنند که جامعه 
ایران افسللرده اسللت و ما نمی دانیم که این ادعا 
چقللدر پایه علمللی دارد. در همه دنیللا نورم این 
اسللت که حدود ۲۰ درصللد از خانم ها و۱۰ تا ۱۲ 
درصد از آقایان درگیر افسردگی هستند و این یک 
بحث علمی اسللت که در همه جای دنیا بر روی 
آن کار علمی صورت گرفته اسللت. جامعه ما هم 
اگر در این حد افسللرده داشللته باشد پس با نورم 
جهانی هماهنگ است و ما نمی توانیم بگوییم که 
نسبت به جوامع دیگر افسرده تر هستیم. اما یک 

گروهی ممکن اسللت بگویند که همه مردم ایران 
افسللرده هسللتند؛ درسللتی و غلطی این آمار در 
صورتی مشخص می شود که ما یک کار تحقیقی 
روشللن بی طرفانه انجام دهیم تا تعللداد و میزان 
افسرده ها در جامعه ما مشخص شود و در قیاس با 
کشورهای دیگر به خود نمره و جایگاه بدهیم. برای 
سنجیدن میزان افسردگی مردم جامعه ایران باید 
از شاخص های درستی استفاده کنیم. مسئولین 
 وقتللی می خواهنللد در خصللوص مسللائل مهم
 اظهللار نظر کننللد باتوجه به جایللگاه باالیی که 
دارند امکانات زیادی نیز در دسللترس آن ها است 
لذا از متخصصین بخواهند در خصوص موضوعات 
پژوهللش انجام دهند و نتایللج را در اختیار آن ها 
بگذارند تا آن ها بر اساس این نتایج و با استناد به 

آن ها یک حرف متقن علمی بیان کنند.

پلنگ ها 
خواب ندارند!

ادامه از صفحه اول:
از اردوگاه آبللی که دور شللویم گریزی نداریم جز 
آنکه نبرد سللرخ ها در آدینه شللهریوری را آنالیز 
کنیم. شاگردان یحیی که صد و هشتاد دقیقه در 
حسرت یک گل ماندند و سر به فنس ها کوبیدند، 
برای خاص شدن از سیاره تشویش باید اراکی ها 
را به قربانگاه تبعید و با اتکا به شکارچیان خارجی 
خود آشیانه تیمی را تسخیر کنند که قفس بانی 
بی بدیل چون مهدی رحمتی را در جامه سرمربی 
روی نیمکت دارد. آیا پرسللپولیس خسللته قادر 
خواهللد بود تابو را بشللکند و همچون پلنگی که 

خواب ندارد نود دقیقه در میانه مرتع یشمی غرش 
کند و به این تراژدی پایان دهد؟ 

فرسللنگ ها دورتر از این آوردگاه در سیرجان تب 
آلود، ژوزه مورایِسِ رویین تن مچ در مچ امیر قلعه 
می اندازد تا نفس ها به قدر یک پیکار در سینه ها 
محبوس گردد. منتظر می مانیم تا ببینیم ارتش 
شللش امتیازی لیگ در راه بنللدان باالی جدول 
می توانللد از پس قدر قدرت های گل گهر برآید تا 
دست از پا درازتر به نقش جهان برنگردد. نباید از 
یاد برد که سپاهان برای ادامه صدرنشینی الجرم 
باید از کنار حریفی رد شود که با نقشه های ژنرال 
زیر ساتور هم به سختی قطعه قطعه خواهد شد. 

تا فردا شب پلک نزنید. هراس ننوشتن مشق های 
شللهریور و مردودی در یک قدمی پاییز تماشایی 

خواهد بود.

7
ذاکریان مطرح کرد 

تاخیر آمریکا؛ تهدید یا فرصت

واکنش ایران به تجاوز نظامی ارتش آمریکا به سوریه

یک کارشناس مسائل بین الملل: 
»بایدن« تصمیم نهایی اش را برای احیای برجام گرفته است



طراحی مجتمع مسکونی 
با تنوع زیستی در آمستردام 

مجموعه مسکونی به دنبال ارائه جایگزین های 
متنوع برای سللاخت چهار نوع محیط طبیعی 
در آمستردام است. این مجموعه که در زمینی 
به مسللاحت چهار هکتار در آمسللتردام واقع 
شللده شللامل آپارتمان، پارکینگ و فضاهایی 
برای مغازه ها و مشللاغل مختلف خواهد بود. 
این پروژه توجه شایانی به طبیعت در طراحی 
کرده است از جمله بهینه سازی مصرف انرژی، 
طراحی بام های سبز، تراس و نماها برای ایجاد 
محیط های کوچک بللرای گیاهان و جانوران. 
زمین پروژه در نزدیکی یک پارک عمومی قرار 
دارد و با آبراه داخلللی Sluisbuurt هم مرز 
 Zoop Zeeburg اسللت. این پروژه با عنوان
به دنبال ارائه جایگزین هایی برای ساخت چهار 
نوع محیط طبیعی متفاوت اسللت: درختان، 
بوته زارها، علفزارها و سرپناهی برای گونه های 
متنوع جانوری. در واقع این مجموعه به دنبال 
مدلی است که زندگی انسللانی و غیر انسانی 
را برای رسللیدن به منافع مشللترک در کنار 
هم قرار دهد. مجتمع شللامل ۸۲ آپارتمان با 
متراژهای مختلف طراحی شده و طبقه همکف 
آن بللا دو ارتفاع متفاوت فضاهللای جذابی را 
برای مغازه ها و مشللاغل محلللی ایجاد کرده 
اسللت. یکی از اهداف اصلی طراحی این پروژه 
بهبود رتبه پایداری آن است که از شیشه های 
عایق سه گانه، سیسللتم های بازیابی حرارت و 
پنل های خورشیدی ادغام شللده در طراحی 
بهره گرفته است. به گزارش هنرآناین، مراحل 
ساخت وسللاز قرار است از سال ۲۰۲۴ با هدف 
تکمیل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ آغاز شود. 
این پروژه بخشی از محله پایدار و بدون خودرو 
 بللا بناهایی در ترکیب سللاختمان های بلند و 

کم ارتفاع خواهد بود.

یک گروه بین المللی از دانشمندان سرانجام 
 )Kerr( ثابت کردند که سیاه چاله های ِکر
که به آرامی می چرخند، پایدار هس��تند 
و این یکی از نظریه های انیش��تین بود که 
درست از آب درآمده است. »روی ِکر« که 
یک ریاضیدان بود در سال 1963، راه حلی 
برای معادالت انیشتین پیدا کرد که به طور 
دقیق فضا-زم��ان را در اطراف چیزی که 
امروزه به عنوان سیاه چاله چرخان شناخته 
می شود، توصیف می کند. چندین دهه است 
کنند  ثابت  می کنند  دانشمندان تالش  که 
که این نوع س��یاه چاله ها پایدار هستند. 
آن ها در نهایت راه حلی ابداع کرده اند که 
پایداری انواع سیاه چاله های ِکر که به آرامی 
می چرخند را ثابت می کند. برای انجام این 
کار، آن ها سال ها کار مرتبط با مدل های ِکر 
را مدل س��ازی کردند. سیاه چاله ناحیه ای 
در فضا-زمان با گرانش��ی بسیار نیرومند 
است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های 
از  نمی توانند  نور  مانند  الکترومغناطیسی 
میدان گرانش قدرتمند آن بگریزند. نظریه 
بیان می کند  انیشتین  آلبرت  نسبیت عام 
که یک جرم به اندازه کافی فش��رده شده 
می تواند سبب تغییر شکل و خمیدگی فضا-

زمان و تشکیل س��یاه چاله شود. مرز این 
که هیچ چیزی پس از  از فضا-زمان  ناحیه 
 عب��ور از آن نمی تواند به بیرون برگردد را 
در  می نامند. صفت »سیاه«  رویداد«  »افق 
نام سیاه چاله برگرفته از این واقعیت است 
که همه ی نوری را ک��ه از افق رویداد آن 
می گذرد ب��ه دام می اندازد. از این دیدگاه، 
سیاه چاله رفتاری شبیه به جسم سیاه در 
ترمودینامیک دارد. از سوی دیگر نیز نظریه 
میدان های کوانتومی در فضا-زمان خمیده 

نیز  رویداد  افق های  که  می کند  پیش بینی 
تابش��ی به نام »تابش هاوکینگ« گسیل 
همانند طیف جسم  آن  که طیف  می کنند 
سیاهی است که دمای آن با جرمش نسبت 
وارونه دارد. میزان دما در س��یاه چاله های 
کلوین  میلیاردم  چند  حد  در  س��تاره ای 
اس��ت و از این رو ردیابی آن دشوار است. 
سیاه چاله به دلیل اینکه نوری از آن خارج 
نمی گردد، نامرئی است، اما می تواند بودن 
خود را از راه کنش و واکنش با ماده پیرامون 
خود نشان دهد. اخترشناسان از راه بررسی 
برهمکنش میان س��تاره دوگانه با همدم 
نامرئی ش��ان، نامزدهای احتمالی بسیاری 
برای س��یاه چاله بودن در این منظومه ها 
شناس��ایی کرده اند. این ب��اور جمعی در 
به گسترش است که  رو  دانشمندان  میان 
در مرکز بیشتر کهکشان ها یک سیاه چاله 

کالن جرم وجود دارد. برای نمونه، در مرکز 
نیز یک سیاه چاله  ما  راه شیری  کهکشان 
کالن جرم یا ابرسیاه چاله با جرمی بیش از 
چهار میلیون برابر جرم خورش��ید وجود 
دارد. اما سیاه چاله ِکر یا سیاه چاله چرخان 
نوعی س��یاه چاله اس��ت که دارای تکانه 
زاویه ای اس��ت. اگر یک سیاه چاله پایدار 
باشد، در نهایت، حتی پس از دریافت تکان 
شدید امواج گرانشی به توصیف ریاضی ِکر 
باز می گردد. اگر این س��یاه چاله ها ناپایدار 
بودند، به ای��ن معنی بود که نظریه گرانش 
انیش��تین باید در سطحی اساسی اصالح 
ش��ود و جامعه علمی باید آنچه را که در 
دوباره  می داند،  کیهان��ی  غول های  مورد 
ارزیابی کند. دانشمندان این مطالعه جدید 
بررسی کردند که آیا برخورد امواج گرانشی 
به یک س��یاه چاله می تواند موجب ایجاد 

اختالل کافی ب��رای تغییر یا حتی نابودی 
دائمی سیاه چاله شود یا خیر. برای مقایسه 
فرض کنید که یک لیوان آب ش��روع به 
ارتعاش می کند و اگر با امواج صوتی کافی 
مواجه ش��ود که کاماًل با فرکانس تشدید 
آن مطابقت داشته باش��د، می تواند خرد 
ش��ود. آن ها چندین پیامد را مانند عبور 
موج گرانش��ی از افق رویداد سیاه چاله ِکر 
برای ورود به داخ��ل آن در نظر گرفتند. 
این می تواند جرم و چرخش س��یاه چاله را 
تغییر دهد. محققان فرض کردند که امواج 
گرانشی همچنین می توانند با آنچنان انرژی 
زیادی دور سیاه چاله جمع شوند و بچرخند 
که تکینگی کام��اًل جدیدی را ایجاد کنند 
که نشانه ای مطمئن از بی ثباتی است. این 
گروه تحقیقاتی از سه دانشمند ریاضیدان 
به نام های »ژرمی ش��فتل« از دانش��گاه 
سوربن، »النا گیورگی« از دانشگاه کلمبیا و 
»سرجیو کالینرمن« از دانشگاه پرینستون 
تشکیل شده است. آن ها بر روی مطالعات 
دیگ��ران در این ح��وزه کار کردند تا در 
ِکر،  ثاب��ت کنند س��یاه چاله های  نهایت 
پایدار هس��تند. »کالینرم��ن« می گوید: 
چهار تالش جدی صورت گرفته است و ما 
خوش شانس بودیم. این یک پیروزی برای 
کل تحقیقات در این زمینه است. این سه 
به  که  سیاه چاله هایی  پایداری  ریاضیدان، 
آرامی می چرخن��د را ثابت کردند، چیزی 
که هنوز برای سیاه چاله هایی که به سرعت 
می چرخند، ثابت نش��ده است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، البته این مطالعه هنوز 
مورد بررسی همتا قرار نگرفته است، اگرچه 
کارهای مرتبط قبلی این دانشمندان برای 

انتشار تایید شده است.

هجوم ۵۰ نفره نوجوانان پیش بینی درست انیشتین در مورد سیاه چاله ها 
برای غارت رستوران 

یک شعبه از رستوران مک دونالد مورد هجوم و 
سرقت باندی متشکل از ۵۰ نوجوان قرار گرفت. 
بنا به تایید پلیس انگلیس این اتفاق در ساعت 
۹ یکشنبه شب ۲۱ آگوسللت و در مرکز شهر 
ناتینگهام رخ داد. بنا به اعان پلیس انگلیس این 
نوجوانان وارد رستورانی در خیابان کامبر شدند 
و نوشللیدنی ها و غذاهای موجود در رستوران را 
غارت کردند. پلیس همچنین گفت که هفت نفر 
از این نوجوانان به پشت پیشخوان رستوران پریده 
و با ورود به آشللپزخانه غذاهایی را که در حال 
آماده شدن برای مشللتریان بود سرقت کردند. 
بنا به گزارش ناتینگهام شللر الیو مقادیر زیادی 
نوشیدنی از این رسللتوران غارت شد. ماموران 
پلیس گفتند که تعدادی از این گروه پنجاه نفره، 
آنچه را که در این رسللتوران در حال وقوع بود 
فیلمبرداری کردند. گفته می شود حدود ۲۰ نفر 
از این نوجوانان در داخل رستوران مانده و اقدام 
به تهدید و ارعاب کارکنان آن کردند. در ویدئویی 
که در شبکه های اجتماعی از جمله تیک تاک 
منتشر شده است این نوجوانان را در حال غارت 
 غذا و نوشیدنی های آن رستوران نشان می دهد. 
در ایللن ویدئللو این نوجوانان حین سللرقت از 
رستوران جیغ و فریاد کشیده و صدایی شبیه به 
صدای سگ از خود درمی آورند. یک سخنگوی 
پلیس ناتینگهام شللر این حادثلله را »غیرقابل 
قبول« خواند. او گفت: »ما با این حادثه به طور 
جدی برخورد خواهیم کرد. این سللرقت، یک 
»سللرقت تجاری« محسوب می شود، چون این 
باند با زور و ارعاب پشللت میز یک مرکز تجاری 
رفته و غذا و نوشیدنی های آن را غارت کرده اند.« 
ماموران پلیس می گویند گروه مشابه ای در حوالی 
ساعت ۱۰ شب در مقابل شعبه دیگری از مک 
دونالد در خیابان میلتون حضور داشتند، اما اتفاق 
خاصی در آنجا رخ نداد. این گروه متشکل از ۱۴ 
تا ۱۶ نوجوان بودند که لباس های ورزشی بر تن 
داشتند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پلیس در 
هر دو محل حضور یافت، اما پیش از رسللیدن 
پلیس، این نوجوان از محل متواری شدند. پلیس 
با بیان اینکه هنوز هیچ فردی در این باره دستگیر 
نشده است از تحقیقات و بررسی های دوربین های 
مدار بسته رستوران برای شناسایی عامان این 

حادثه خبر داده است.

مریخ نورد استقامت از دریاچه 
افسون شده دیدن می کند

 Jezero مریخ نورد استقامت در حال بررسی دهانه
بوده و خود را برای بازگشت به دریاچه افسون شده 
مریخ آماده می کند. طبق تحقیقات دانشمندان، 
این رخنمون با گذشللت زمان و جامد شدن گل 
و الی و ماسه در دهانه جرزو به الیه های نازکی از 
سنگ مریخ تبدیل شده است. مهندسان استقامت 
معتقدند که بازگشت به این رخنمون می تواند یکی 
از بهترین فرصت هللای فضاپیما برای جمع آوری 
سللنگ هایی که حاوی بقایای هللر گونه حیات 
میکروبی باستانی هستند باشد. انتظار می رود که 
استقامت در اوایل سپتامبر به صخره های بادبزنی 
شکل که کاتمای آالسکا نام گذاری شده، بازگردد. 
تللا آن زمان، مهندسللان م امیدوار هسللتند که 
بررسللی های خود را برای اطمینان از پاک بودن 
سیسللتم نمونه برداری استقامت به پایان برساند. 
براساس گزارش ها، دانشمندان تا اوایل دهه ۲۰۳۰ 
باید منتظر بمانند تا سنگ ها و نمونه های بررسی 
استقامت توسط توسط کمپین بازگشت نمونه مریخ 
ناسا-ESA به زمین تحویل داده شوند. در همین 
حال، اخیراً نمونه برداری از مریخ نیز یک مشکل 
را ایجاد کرده و تیم می خواهد قبل از شروع سفر 
خود به دریاچه Enchanted وضعیت را بررسی 
کند. مریخ نورد استقامت در هفته های اخیر چهار 
مجموعه نمونه جمع آوری کرده اما آخرین فعالیت 
هسته ای در ۳ آگوست منجر به کشف زباله هایی 
در سیستم نمونه برداری شد که پرسنل ماموریت 
نگللران بودند که در عملیات هللای آینده تداخل 
داشته باشد. استیون لی معاون مدیر پروژه در یک 
پست وباگی ناسا نوشللت: قبل از شروع حرکت 
مریخ نورد به سللمت دریاچه، ما به تاش ها برای 
ارزیابی دو قطعه کوچک ریسمان مانند از بقایای 
جسم خارجی )FOD( که در یکی از هسته های 
استقامت شناسایی شللده اند، ادامه خواهیم داد. 
هفته گذشته او گفت که مهندسان فعالیت های 
تشللخیصی را انجام و به مریخ نورد دستور دادند 
که برای کمک به ارزیابی وضعیت، اجزا را حرکت 
دهد، بچرخاند یا ارتعاش کند و مطمئن است که 
نمونه برداری بدون مشکل ادامه می یابد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران به نقل از سایت اسپیس؛ هشت 
 Perseverance نمونه اول جمع آوری شده توسط
از سنگ هایی که از طریق فعالیت های آتشفشانی 
تشکیل شده اند، گرفته شده اند، در حالی که آخرین 
دسته همه از سللنگ های رسوبی گرفته شده اند. 
روند رسللوبی جدید با جمع آوری مواد از دریاچه 

Enchanted ادامه خواهد یافت.
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صادق خان )منوچهر حامدي(: سللام بر عالم 
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ت نَُبَود حافظ نامه  خستگان را چو طلب باشد و ُقَوّ
گر تو بیداد کنی ش��رِط ُمرَوّت نَُبَود

تفس��یر: وزیر نفت گفتند ما آماده فروش نفت به اروپایی ها هستیم 
اما آنها به مردم ش��ان ظلم می کنند. حافظ به اروپایی ها می گوید: 

بی مروت ها به مردم تان ظلم نکنید.

در دهه پیش رو، در سللال ۲۰۳۳ ناسللا و چیللن تصمیم دارند تا 
برای نخسللتین بار در تاریخ، فضانورد به مریخ ارسللال کنند. این 
مسئله، چالش های مختلفی از مسائل لجستیکی گرفته تا مسائل 
فنللی از جمله اطمینان یابی از این که آیا این فضانوردان می توانند 
بللا زباله های خود کنار آمده و آیا آن ها برای ماه ها غذا و آب کافی 
خواهند داشت، با خود به همراه خواهد داشت. اما یکی از مسائلی که 
باید بیشتر به آن توجه شود، سامت و امنیت فضانوردانی است که 
قرار است ماه ها در فضا سفر کرده و بدن آن ها در معرض تشعشعات 
کیهانللی و جاذبه کم قرار گیللرد. نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر 
این که پللس از ماه ها قرار گرفتن در معللرض جاذبه پایین، بدن 
 فضانوردان آیا در پذیرش جاذبه معمول دچار مشللکل خواهد شد 
 یللا خیر. برای تعییللن این که آیا این نگرانی ها به جا هسللتند یا 
خیر، تیمی از متخصصان پزشکی فضایی از »دانشگاه ملی استرالیا« 
مدلی ریاضی را برای پیش بینی ایللن که آیا فضانوردان می توانند 
به شللکلی ایمن به مریخ سللفر کرده و وظایف خود را به محض 
رسللیدن به این سیاره سرخ انجام دهند یا خیر، ایجاد کردند. این 
مدل می تواند در کنار تمامی تاش هایی که پیش از پاگذاشللتن 
بشللر بر روی مریخ نیاز است انجام شود، بسیار ارزشمند باشد. این 
کار همچنیللن می تواند برای ارزیابی تاثیللر ماموریت های کوتاه و 
 بلندمدتی که فضانوردان بسیار فراتر از مدار پایینی زمین در آینده 
انجام می دهند، مفید باشد. مقاله ای که مدل ریاضی این محققان 
را بلله همراه نتیجه گیری آن ها نمایش می دهد، به تازگی در مجله 

»npj Microgravity« که از سوی دست اندرکاران نشریه نیچر 
منتشر می شللود، به انتشار رسیده است. این تیم تحقیقاتی که به 
سرپرسللتی دکتر لکس ون لون )Lex van Loon( از محققان 
دانشگاه ملی استرالیا به بررسی این مسئله پرداختند، خطرات بالقوه 
برای ماموریت های سفر به مریخ را فراوان اعام کردند؛ اما مهمترین 
چالللش را زمانی عنوان کردند که فضانورد در حالت ریز گرانش و 
جاذبه بسللیار کم قرار دارد. این مسئله در کنار تشعشعات مخرب 
کیهانی و خورشللیدی، می تواند تغییراتی اساسی را در بدن افراد 
ایجاد کند. بر اسللاس تحقیقات گسترده ای که در ایستگاه فضایی 
بین المللی به انجام رسللیده اند، ریزگرانش )جاذبه بسیار اندک و 
نزدیک به صفر( می تواند سللبب از دست رفتن تراکم استخوانی و 
ماهیچه ای شده و بر عملکرد اندام ها، دید چشم و توانایی قلب در 

پمپاژ خون از طریق رگ ها و شللریان ها تاثیر بگذارد. دکتر لکس 
ون لون گفت: ما می دانیم سللفر به مریخ شش الی هفت ماه طول 
می کشد و این مسئله می تواند سللاختار رگ های خونی شما و یا 
قدرت قلبی شما را به دلیل تجربه بی وزنی که به خاطر نبود جاذبه 
ایجاد می شللود، تغییر دهد. دکتر اما تاکر )Emma Tucker( از 
پژوهشللگران در این تحقیق و از محققللان اخترفیزیک نیز گفت: 
قرارگرفتن زیاد در معرض گرانش صفر، می تواند سبب شود تا قلب 
تنبل شود؛ چرا که دیگر در آن شرایط الزم نیست قلب سخت کار 
کند تا بر جاذبه غلبه کرده و خون را در سراسللر بدن پمپاژ کند. 
زمانی که شما بر روی زمین هستید، به دلیل وجود جاذبه، مایعات 
بدن شللما به سمت پایین کشیده می شود و به همین دلیل است 
که برخی افراد در پایان روز احسللاس می کنند پاهایشان شروع به 
 متورم شدن کرده است؛ اما زمانی که شما به فضا می روید، جاذبه 
از بین می رود و همین امر نیز سللبب می شود تا مایعات به بخش 
باالیی بدن شما آمده و سبب می شود تا بدن فریب خورده و تصور 
کند که آب زیادی در بدن وجود دارد. این مسئله در نهایت منجر 
به این می شللود که شما احساس تشللنگی نمی کنید و آب زیاد 
نمی نوشللید و در نهایت بدن شللما در فضا دچار کم آبی می شود. 
به گزارش باشللگاه خبرنگاران به نقل از ساینس آلرت، هرچه فرد 
مدت زمان بیشتری در فضا بماند، احتمال بیشتری وجود دارد که 
زمانی که به زمین بازمی گردد، بدنش دچار آثار مخرب بیشللتری 

شود و سخت تر با جاذبه زمین بار دیگر همخوانی پیدا کند.

زوج جوان ایتالیایی که برای گردش و تفریح 
به یک کوهسللتان محلی رفتلله بودند هرگز 
تصور نمی کردند که آخرین روز زندگی شللان 

را با هم می گذرانند. 
»آندرئا ماِزتو« ۳۰سللاله که بلله عنوان یک 
نقاش سختکوش توصیف می شود پس از ثبت 
آخرین عکس سلللفی مشللترک با همسرش 
دچار حادثه شللد و جانش را از دسللت داد. 
بنا به گزارش میرر، آندرئا که در شللیب تند 
کوهستان به دنبال تلفن همراه می گشت بر اثر 
از دست دادن تعادل خود از ارتفاع ۶۵۰ پایی 
)۱۹۸ متری( به پایین سقوط کرد. این اتفاق 
بعدازظهر روز شنبه و در روتزو واقع در ویچنزا 
ایتالیا رخ داد. آخرین عکسللی که این زوج با 
هللم ثبت کردند آندرئا را در کنار همسللرش 
»سارا باراگانتی« در باالی صخره آلترا کنوتو 
نشللان می دهد. سارا با انتشللار این عکس در 

صفحه اینستاگرام خود نوشت: »آخرین عکس 
مشترک نفرین شده ما. تو همیشه در کنار من 

خواهی بود خرس کوچک من.« 
بنا به اعللام پلیس ایتالیللا، آندرئا در تاش 
بللرای پیدا کردن تلفن همراهللش بود که از 
ارتفاع ۶۵۰ پایی سللقوط کللرد. تیم نجات با 
کمک یک هلی کوپتر خود را به محل سقوط 
 قربانی رساندند، اما مرگ وی در محل حادثه 
اعام شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، خبر 
کشته شدن این مرد جوان ایتالیایی در حالی 
خبرساز می شللود که چندی پیش نیز مرگ 
تراژدیک یللک جوان انگلیسللی در یک کوه 
آتشفشانی در اکوادور خبرساز شده بود. »گیل 
بانکس« ۲۵ساله روز یکشنبه در تاش برای 
صعللود به کوه آتشفشللانی روکو پیچینچا در 
نزدیکی کئوتو بود که بر اثر سللقوط از ارتفاع 

جانش را از دست داد.

روستای داژگان از جمله روستاهای شهرستان 
بویین میاندشت استان اصفهان است که برای 

دیدنش باید به شهر افوس رفت. 
مردم روسللتای داژگان قبل از انقاب از این 
روسللتا یا مهاجرت کردند و یا ناچار به ترک 
روسللتا شللدند. آن ها زمین های کشللاورزی 
خللود را فروختند. هنوز هللم خریداران روی 
این زمین هللا کار می کنند چون مرغوب ترین 
زمین ها در این محدوده برای کشللاورزی در 
اختیار ارامنه بوده و هسللت. اکنون از بناهای 
خشتی روسللتا جز تلی از خاک باقی نمانده 
و تقریباً ۹۰ درصد روسللتا تخریب شده است 
 حاال بخش هللای کوچکللی از دیواره های آن 

باقی است. 
با این وجود هیچ مطالعلله تاریخی درباره آن 
انجام نشللده درحالی که می تواند حداقل به 
این شهرستان  ارمنی نشللین  روستای  عنوان 
 معرفللی و بلله جاذبه هللا بویین میاندشللت 

اضافه شود. 
با این وجود افراد کمی به یاد دارند که بقایای 

به جا مانده از روستا چه کاربری داشته است. 
از طرفی در کنار این روستا، قبرستان بزرگی 
واقع شللده که شامل سنگ های حجاری شده 
بزرگ است. سنگ های قبری که روی آن ها به 
زبان ارمنی نوشته شللده و تاریخی در حدود 
سالهای قبل از ۱۸۹۰ و در بازه تا سال ۱۹۰۰ 

را نشان می دهد. 
هنوز می توان روی سنگ قبرهای تاریخی آن 
نقش مرد و زنی خوشحال را دید که در همه 
قبور تکرار شده اند شاید زنی اینجا آرمیده که 
برایش طلللب مغفرت کرده اند یا مردی. حتی 
کودکانی خوشللحال که تصاویری نمادین از 
یک کودک روی سنگ ها حجاری شده است. 
به گزارش مهر، این روسللتای تاریخی اگرچه 
مانند خیلی از روسللتاها متروک شللده است 
اما هنللوز هم می تواند به عنللوان یک جاذبه 
گردشللگری شناخته شللود چون هم قدمت 
داشللته و هم خاطرات زیادی مردم از آن در 
ذهن دارند. ضمن اینکه قبرستان قدیمی آن 

نیز به جاذبه هایش افزوده است.

آخرین سلفی زوج جوان 
قبل از سقوط مرگبار 

روستایی متروک 
با سنگ قبرهایی سالم تر از خانه هایش! 

گاهللی مردم بخاطر برخللی پیامک هایی که 
برای آنان ارسال می شود شاکی می شوند. هر 
کاری هللم می کنند این پیامک های تحمیلی 
ارسال نشللود حریف نمی شوند. پیامک هایی 
که حتی از ارسللال پیامک قبض جریمه هم 
ناراحت کننده تر اند. در این رابطه چند تن از 

اعضای خبرچین چنین گفتند: 
*بللرای من پیامللک آمده: »خانللدان اژدها 
جنجالی ترین سللریال ۲۰۲۲ همین حاال با 
دوبله اختصاصی و رایگان در گپ فیلم ببین. 
حالشو ببر« منم پاسللخ دادم: خاندان اژدها 
را دانلو نمی کنم. مرده شللور هر چی خاندان 
اژدهللا را ببرند. من خودم بللا خاندان اژدها 
وصلت کردم. بیایید فیلم هایی که از خاندان 
اژدها گرفتلله ام رو ببینید تا لرزه به اندامتون 
بیوفته. مللن نیازی به ورود به لینک و دانلود 
این فیلم ندارم. من سالهاست با خاندان اژدها 
زندگللی می کنم! برای من ایللن پیامک های 

لعنتی را نفرستید. 
نکته: منظللور این همکارمان از خاندان اژدها 
»خانواده همسر گرامی« وی می باشد. بیچاره 
همکار ما می گوید: از بس خانواده همسللرش 
بللد اخاقند و زبان تند و آتشللین دارند و از 
دهانشللان آتش بیرون می جهد، اسم آن ها را 

»خاندان اژدها« گذاشته ام! 
*برای مللن پیامک آمللده: »می خوای بری 
سفر؟ زودتر هر ویایی که می خوای رو رزرو 
کن. عجله کن، زود پر میشه ها؟ کلبه، ویا، 
 سوئیت، اتاقک هر جوری که دلت بخواد داریم. 
فقط کافیه اپلیکیشللن اتاقک را نصب کنی«. 
منم پیللام دادم: فان فان شللده. بنده اگر 
پول داشته باشم اجاره خانه عقب افتاده ام را 
پرداخت می کنم. بنده هیچ عجله ای نمی کنم 
عجله برای اجاره ویا کار شللیطونه و طبقه 
مرفه. المروت ها به هللر دهکی این پیام های 
وسوسلله انگیز را ندهید. بنده هیچ نیازی به 
نصب چنین اپلیکیشن هایی ندارم. اگر ثروت 
باد آورده ای بدسللت آوردم حتما احتیاج به 

اجاره ویا پیدا می کنم. 
المروت ها چند سللاعت بعد دوبللاره پیامک 
فرسللتادند: ویا با...؟ بله ویا با منظره زیبا. 
چشللم انداز زیبا. هر چی دلللت بخواد داریم 
فرصت را از دست نده لینک رو باز کن ببین 

چه خبره؟ 
چطوری باید به اینها حالی کرد ویا با منظره 
زیبا و چشم انداز زیبا یا هر کوفت دیگه ای...

به کار طبقلله امثال ما نمیاد؟! حیا هم خوب 
چیزیه که اینها ندارند!

خبرچین

اجاره ویال با ویوی زیبا
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

سفر به مریخ سالمت بدن انسان را در خطر قرار می دهد



 سرنوشت یک پرونده 

 گفتگو با قاضی دادگستری 

*  *  *
نحوه به وجود آمدن قوانین و دادگستری در ایران 

*  *  *
 الزامی برای فروشندگان و خریداران امالک در کشور 

گفتگو با دکتر امید رشیدی 

*  *  *
< وکالی دادگستری و  وظایف آنان 

*  *  *
مراقب اثر انگشت وارونه باشید،    حتی در دفتر ثبت اسناد 

گفتگو با مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری 

*  *  *
شیوه دادخواهی و مطالبات مردمی  در اسناد تاریخی 

*  *  *
باستان شناس قانونی:       نکته گم شده   در پرونده های جنایی 

گفتگو با یک کارآگاه جنایی

*  *  *
 حقوق نهفته باستانی، در دل شهر سوخته

شما  از  یکی  هرگاه  »ای مومنان 
دیگــری را امین شــمرد باید 
شخصی که او را امین شمرده اند 

امانت را مسترد دارد« 
)آیه 283 سوره بقره(

دین گرامی اسالم خیانت در امانت را مذموم دانسته 
اســت و آیات متعددی از قرآن کریم و همچنین 
روایت مختلفــی از پیامبر گرامی اســالم و ائمه 

معصومین)ع( در این خصوص نقل شده است. 
در نظام حقوقی برخی از کشورها از جمله فرانسه 
جرم خیانت در امانت یک جرم مستقل است و مثال 
در انگلســتان جرم خیانت در امانت جرم مستقل 

شناخته نمی شود. 
ابتدا شــاید الزم باشد تفاوت های جرم خیانت در 
امانــت را با کالهبرداری، اختالس و ســرقت به 

صورت خالصه بررسی کنیم. 

تفاوتجرمخیانتدرامانتباکالهبرداری:
در کالهبــرداری فرد )مجنی علیــه( تحت تاثیر 
مانورهای متقلبانه قــرار می گیرد و مال را تحویل 
دیگری می دهد و اینجا فریــب و اغفال از ناحیه 
مجرم صورت می گیــرد و اگر این فریب و اغفال 
نباشــد عمل مشمول عنوان کالهبرداری نمی شود. 
ولــی در جرم خیانت در امانت فــرد ابتدا مال را 
خــودش تحویل مجرم می دهــد و بعد از تحویل 
مال، مجرم از پس دادن آن امتناع می کند. در جرم 
کالهبرداری مجرم باید از بردن مال و جرم ارتکابی 
ســود ببرد و منتفع گردد ولی در جرم خیانت در 
امانت الزم نیست فرد سود برده باشد یا منتفع شود. 

تفاوتجرمخیانتدرامانتبااختالس:
در تعریف جرم اختالس آمده اســت اگر مال از 
اموال دولتی و عمومی در اختیار کارمند دولت به 
سبب وظیفه قانونی اش باشد و آن اموال را تصاحب 

و یا برداشت کند آن کارمند مختلس است. 
ولی در جرم خیانت در امانت شــخص به صورت 
آزادانه مالــی را در اختیار فرد قرار می دهد و مال 
برحسب وظیفه در اختیار دیگری قرار نمی گیرد و 
امینی که مال در اختیارش قرار داده شده با نقض و 

خروج از اصول امانت داری خائن می شود. 

تفاوتمهمخیانتدرامانتباسرقت
در تعریف ســرقت آمده است: ربودن مال منقول 
متعلق به دیگری ولی در تعریف خیانت در امانت 
آمده است: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن 

مال امانی بدون رضایت صاحب آن .
در سرقت، مال منقول سرقت می شود ولی خیانت 
در امانت موضــوع مال هم منقول اســت و هم 
غیرمنقول در جرم سرقت مجرم ناشناس است ولی 
در جرم خیانت در امانت مجرم شناخته شده است. 
در جرم سرقت مجرم بدون رضایت مالک بر مال 
ســلطه پیدا می کند ولی در جرم خیانت در امانت 

مجرم با رضایت بر مال مستولی می شود. 
قانون مجازات  ماده 674 اصالحــی 1399/2/23 
اسالمی جرم خیانت در امانت را تعریف کرده است:  
»هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشــته هایی از 
قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره 
یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت 
یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است 
که اشیاء مذکور مســترد شود یا به مصرف معینی 
برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به 
ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا 
تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال 

و شش ماه محکوم خواهد شد. «
ادامه دارد

جرم خیانت در امانت
منصور مظفری 

وکیل پایه یک  دادگستری و مدیر مسئول

یادداشت حقوقی 
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گروه حقوقی:با توجه به پیشرفت علوم مختلف امروزه رسانه ها فریاد میزنند 
)هوش مصنوعی در حال آمدن اســت!( و شغل شما را خواهد گرفت به طور 
مثال شما را در شطرنج شکســت خواهد داد. اما هوش مصنوعی هم اکنون 
اینجاســت. و شما حتی بهترین شطرنج باز جهان را نیز شکست می دهد. در 
ســال ۲۰۱۲ گوگل از هوش مصنوعی برای شناســایی گربه ها در فیلم های 
یوتیوپ اســتفاده کرد. با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی هوش مصنوعی در 
حوزه های مختلف باعث شده که دیگر علوم از هوش مصنوعی بی بهره نمانند. 
بــه طور مثال در دنیای امروز هوش مصنوعی دلیل اصلی داشــتن رانندگی 
اتوماتیک ماشــین های تسا و ذهن خوانی شــرکت نتفلیکس و اسپاتیفای 
اســت. این بار کاربرد هوش مصنوعی در پزشــکی دروازه هــای جدیدی را 
در تمامی حوزه های علم پزشــکی گشوده اســت. کاربرد هوش مصنوعی در 
پزشکی و زیست شناسی به طور ویژه در حال ارتقا است، از بررسی جهش های 
ژنتیکی که منجر به چاقی می شــوند گرفته تــا آزمایش های نمونه پاتولوژی 
)آسیب شناسی( سلول های سرطانی و جراحی های از راه دور. که ابعاد مختلف 
مسئولیت کیفری ناشی از جراحی های رباتی و جراحی های از راه دور را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 
با وجود جراحی های نوین مسئولیت تیم جراحی موضوعی نیست که در حقوق 
پزشــکی مسبوق به سابقه بوده باشــد. چرا که در گذشته تحقق مسئولیت و 
نیز انتســاب جرم پزشکی صرفا به شــخص جراح آن هم تنها در جراحی های 
ســنتی محدود می شد، لیکن تحوالت نوین در خصوص ضوابط حقوقی حاکم 
بر مسئولیت تیم جراحی این امر با به رسمیت شناخت که مسئولیت جراح به 
عنوان سرپرست تیم پزشکی نافی مسئولیت سایر اعضا و همکاران جراح در تیم 

جراحی نمی باشد. 
با این حال هنوز نمی توان قائل به دکترین واحد و مشخصی در خصوص تعیین 
مسئول، رابطه سببیت و نیز چگونگی تفکیک مسئولیت اعضای تیم جراحی در 
جراحی نوین بوده، به ویژه هنگامی که اختاالت نرم افزاری و ســخت افزاری 
در جراحــی روباتیک پیش می آید، لذا طرح این موضوع با توجه به جنبه های 
تخصصی جراحی روباتیک و از راه دور نه تنها در ســطح دنیا دارای جنبه های 
متنوعی اســت بلکه نیازمند مداخله حقوقی می باشــد، بلکه تعیین شرایط و 
ضوابــط آن در نظام حقوقی ایران نیز امری اســت که تاکنون مهجور مانده و 
مورد قانون گذاری قرار نگرفته است. از آنجا که در ساحت حقوق پزشکی سخن 
از مسئولیت هنگامی موثر است که آموزه هایی پیرامون تعهد مبنی بر تعهد به 
وسیله یا تعهد به نتیجه شکل گرفته مورد بررسی قرار گیرد، لذا آنچه که بحث 
مسئولیت تیم جراحی را در جراحی های روباتیک و از راه دور را دارای اهمیت 
دوچندانی می نماید این است که اساسا ماهیت اعمال جراحی در جراحی های 
نوین به گونه ای اســت که در مواردی که بــروز آثار زیان بار بر بیمار محتمل 
می باشد، تعیین مســئولیت هم از منظر رهیافت های نظری در عرصه حقوق 
پزشکی و هم از زاویه موازین فقهی محل بحث و چالش می باشد. آنچه در این 
پژوهش نگارنده بر آن اســت که به آن بپردازد، بررسی وضعیت مسئولیت تیم 
جراحــی در اعمال روباتیک و از راه دور می باشــد. بدین جهت وضعیت حاکم 
بر نظام مســئولیت در جراحی های نوین با توجه به تحوالت صورت گرفته در 
قانون مجازات جدید و نیز در خصوص ماهیت چارچوب این گونه از مسئولیت 
و چگونگی جبران خسارت در این خصوص از این منظر که آیا تحوالتی که در 
قانون جدید صورت گرفته را میتوان با مقتضیات تحوالتی که در عرصه جراحی 
بروز نموده اســت و روند جراحی را به سوی دخالت هرچه بیشتر روبات ها به 
طور مســتقیم پیش برده اســت تطبیق داد یا خیر، البته شایان ذکر است که 
در جراحی نوین فقط جراح نیست که با چالش مسئولیت روبرو می شود بلکه 
تمامی ابراز از جمله برنامه نویس نرم افزار، سخت افزار، و دیگر عواملی که در یک 

جراحی از راه دور شرکت داشتند مسئول می باشند. 

الف-مفهومشناسیتلهمدیسین
اصطاح تله مدیســین اولین بار در ســال ۱9۲۰ وارد واژه نامه پزشکی شد. 
سازمان ناسا، اولین مرکزی بود که برای ارائه مشاوره های پزشکی به فضا نوردان 
و درمان آنان از مســافت دور با اســتفاده از ماهواره، اقــدام به برقراری ارتباط 
بین فضانوردان با پزشکان حاضر در سطح زمین نمود و به این طریق سامت 
بیماران، مورد ارزیابی قرار گرفت. از حدود ۲۰ ســال گذشــته، این تکنولوژی 
اهمیت بیشتری یافته اســت و از آن در اموری نظیر آموزش، پایش سامت و 
در حال حاضر جراحی از راه دور استفاده می شود. اولین بیمارستان مجازی در 
جهان در فناند در پاییز ۱99۸ توسط یک شرکت کوچک فناندی راه اندازی 
شــد که در این بیمارستان مجازی امکان دسترســی به پایگاه اطاعات دارو، 
گفتگوی اینترنتی و دریافت و ذخیره اطاعات شــبکه وجود داشت. پزشکی 
از راه دور یک اصطاح جدید اســت که در اســتفاده از اطاعات الکترونیک و 
تکنولوژی های ارتباطی برای فراهم آوردن خدمات و حمایت از مصرف کنندگان 
در زمانــی که فاصله ای بین دو گروه خدمات گیرنــده و خدمات دهنده وجود 

داشته باشد تعریف می شود. 
البته شایان ذکر است که تعاریف متعددی برای تله مدیسن ارائه گردیده است 

که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم: 
طبق تعریف اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد )TTU(، تله مدیسین عبارت 
است از )عمل مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی تصویری( این عمل 
مشتمل بر نگهداری، مراقبت، تشخیص، مشاوره و معالجه بوده ضمن این که در 
این مرحله توجه به انتقال داده های پزشکی و مسائل آموزشی نیز وجود دارد. 

تله مدیسین یا ســامتی به کمک روش های الکترونیکی که در عصر امروز با 
پیشــرفت علم هوش مصنوعی باعث شده در دیگر علوم انقابی صورت بگیرد 
شایان ذکر اســت که در علوم پزشکی به سامت بیماران کمک شایانی شده 
است که در این روش از مراقبت بهداشتی روشهای پیشگیر، تشخیص و درمان 
بیماری ها از طریق فرایند های الکترونیکی و ارتباطاتی است. این فرایندها شامل، 
بهره گیری از انتقال صوت، متن، تصاویر ویدیویی و تبدیل سیگنال های الکتریکی 
در پزشکی می باشــد. در واقع تله مدیسین، پل ارتباطی میان علوم پزشکی و 
مهندسی اســت و در آن جامعه پزشکی از امکانات مهندسی برای ارتقا سطح 
سامت جامعه استفاده می کند. این ارتباط دوسویه تا جایی می تواند پیشرفت 
کند که امکان جراحی به وسیله روبات در نقاط دیگر جهان فراهم شود، یعنی 
یک جراح حاذق در یک کشــور با بهره گیری از ارتباطات اینترنتی بسیار قوی 
و زیر ســاخت های فنی دقیق، این امکان را می یابد که در یک اتاق جراحی در 
کشور دیگری، به وسیله روبات ها، عمل جراحی انجام دهد. جراحی از راه دور، 
نوع پیشرفته ای از تله مدیسین است که در حال گسترش در سطح جهان است. 
با توجــه به موارد فوق الذکر و در یک جمع بندی کلی می توان گفت: جراحی 
به روش تله مدیســین عبارت اســت از: بهره گیری از ســرویس های ارتباطی 
الکترونیک نظیر شبکه اینترنت برای جراحی بیماران در نقطه دیگری از طریق 
کمک گرفتن از روبات ها یا ارائه راهنمایی های الزم به پزشک جراحی که باالی 
ســر بیمار حاضر است. البته نکته ای که در اینجا وجود دارد و باید به آن اشاره 
نمود این است که استفاده یک جراح از روبات در جراحی به کمک تله مدیسین 
با جراحی روباتیک در جهاتی مشترک و از جهاتی متفاوت است. از جمله این 
که رابطه جراحی روباتیک و تله مدیسین عموم و خصوص من وجه است، یعنی 
بخشی از تله مدیسین یا پزشــکی از راه دور به کمک روبات ها انجام می شود 
و موارد دیگر کلی تر اســت، یعنی موارد دیگری را نیز مانند مشاوره به پزشک 
جــراح و تبادل اطاعات را نیز ارتباطی به روبات ها نــدارد را در بر میگیرد. از 
طرفی جراحی روباتیک نیز در بخشی که یک پزشک از بیرون روبات را هدایت 
می کند با تله مدیسین ارتباط پیدا می کند و در بخش دیگری که روبات ها به 
عنوان دستیار جراح هستند یا خود به طور مستقل با برنامه های از پیش تعیین 
شده اقدامات الزم را انجام می دهند از تله مدیسین فراتر است، به خاطر همین 
دلیل همان گونه که گفته شــد رابطه تله مدیسین و جراحی روباتیک عموم و 

خصوص من وجه است. 

ب-مفهومشناسیجراحیروباتیک
به طور کلی در گذشته جراحی، ماهرتر تلقی می شد که بیشترین و عمیق ترین 

برش را در بدن بیمار ایجاد می نمود، 
زیرا پردل و جرات تر خوانده می شد! 
و اگر می توانســت بیمــار را نجات 
دهد امتیاز مهمــی برای وی تلقی 
می شود، اما امروزه دیدگاه متفاوت 
شده و جراحی متبحرتر است که با 
ایجاد کم ترین برش و شکاف، عمل 
جراحی موفقیت آمیــزی را انجام 
دهد. برای این کار جراح بهتر بتواند 
عملیــات جراحی را به نحو مطلوب 
به پایان برســاند مســتلزم داشتن 
دســتگاه ها و تکنولوژی پیشــرفته 
است، اولین نســل تجهیزات برای 
برش، تجهیزات آندوســکوپی بود. 
این تجهیزات برای برشــی کوچک 

به زاویه مورد نظر می رســید، اما ایرادی که به این روش وارد بود، این بود که 
ناحیه جراحی را بســیار کوچک کرده بود به طوری که کار جراحی را دشــوار 
می نمود. ناگفته نماند این روش مســتلزم دقت بسیار زیادی بوده، زیرا دامنه 
عمل جراحی را محدود می ساخت، اما امروزه با بهره گیری روبات ها این مشکل 

مرتفع گردیده است. 
البته باید توجه داشــت که در جراحی روباتیک از آنجایی که جراح به صورت 
مستقیم دستانش با بافت های بدن بیمار در تماس نیست، صرفا باید با تکیه بر 
تجربیات ذهنی که در جراحی های معمولی کســب کرده است و نیز پیام هایی 
که با هر حرکت جراح از ســوی دستگاه مخابره می شــود و مانیتوری که در 
جلوی چشمانش قرار دارد متوجه صحت و توالی حرکت های خود حین عمل 

جراحی شود. 
شــایان ذکر است که زمانی که پزشــک در نزدیکی بیمار قرار دارد حتی اگر 
پیام هایی که از دستگاه مخابره می شود را درست تشخیص ندهد می تواند سریعا 
از روش معمولی قبلی یعنی جراحی های معمولــی کار خود را ادامه دهد، در 
عصر حاضر با وجود پیشرفت هوش مصنوعی هرگاه کار و حرکت غیر منطقی 
و دور از روال، سبب مخابره یک پیام هشدارآمیز از سوی روبات به جراح باعث 
می شــود که جراح اشتباه خود را اصاح کند. همچنین زمانی که به هر دلیلی 
جراح چشم خود را از نمایشگر دور کند، دستگاه به حالت غیر فعال درآمده و 
اجازه هیچ نوع کاری را به وی نمی دهد مگر این که تماس حسگرهای دوربین 

مجددا با چشم جراح برقرار شود. 
جراحی روباتیک به دو دسته کلی قابل تقسیم است:

۱- جراحی های کاما روباتیک 
در این نوع جراحی ها یک روبات به عنوان سرپرست تیم جراحی عمل جراحی 
را انجام می دهد و در واقع این روبات اســت که جراح اصلی می باشــد و سایر 
اعضای تیم به عنوان دستیار عمل در نظر گرفته می شوند. البته منظور از این 
نوع جراحی این نیست که روبات هیچ کنترل کننده ای از بیرون ندارد و به طور 
خودکار عمــل را انجام می دهد. بلکه تیم متخصص جراحی در کنار روبات به 

گونه ای او را هدایت می نمایند. 
برای اینکه یک عمل جراحی فقط توســط روبات انجام شود ابتدا باید تمامی 
زوایایی پرونده های جراحی برای هوش مصنوعی تعریف شده باشد زیرا ماشین 
تا داده های کاملی نداشــته باشــد در تجزیه و تحلیل دچار مشکات عدیده 
می شود، بنابر این هرچه داده های ورودی ما بهتر باشد نتیجه مطلوب تری برای 

ما به دست می آید. 
۲- جراحی های نیمه روباتیک یا جراحی هایی که در آن روبات ها دستیار جراح 

هستند
به طور کلی همیشــه مشــکاتی بین جراح کمک جراح پیش می آید و این 
اختاف نظر ها، گاه رند جراحی را مختل می کند، اما وقتی دســتیار جراح به 
جای یک انسان به یک بازوی روباتیم تبدیل می شود و در اختیار خود جراح قرار 
می گیرد دیگر این مشکات رخ نمی دهد، نکته قابل توجه در خصوص این نوع 
از جراحی ها این است که برعکس مورد قبل در اینجا هیچ کس از بیرون ربات 
را کنترل نمی کند و تمام حرکات این گونه روبات ها به صورت خودکار اســت، 
زیرا جراح به عنوان پزشک سرپرست تیم در اتاق عمل حضور دارد و می تواند 
هر زمان که الزم شد روبات را تحت کنترل بگیرد. یک نمونه از این روبات های 

دستیار جراح روبوداک نام دارد که در ایران ساخته شده است. 

ج-احرازمسئولیتکیفریجراحوتیمجراحیدرتلهمدیسین
۱- قطع ارتباط مجازی 

۲- مهم ترین و سخت ترین مرحله پیشروی برنامه نویسان تله مدیسین، انتخاب 
نوع ارتباط از راه دور اســت که شــامل انواع مختلفی از نظر پهنای باند و انواع 
گوناگونی از نظر تکنولوژی مخابراتی مانند: ماهواره، میکرو، بی ســیم، کابل و 
اینترنت می باشد. ارتباط سریع و پایدار بین دو مرکزی که بیمار و پزشک در آن 
قرار دارد جهت استفاده بالینی تله مدیسین حیاتی می باشد و به همین دلیل 
تهیه زیرســاخت شبکه های ارتباطی با در نظر گرفتن نکات فنی مناسب الزم 
است. شایان ذکر است که در هر ارتباط باید زیر ساخت های فن آوری اطاعات 
به صورت جامع شــکل گرفته باشــد زیرا اگر کوچکترین اختالی در شبکه 
ارتباطی به وجود بیاید ما با مخاطرات بسیاری روبرو می سازد چون حفظ جان 
یک انسان برای ما از همه چیز مهمتر است. شبکه باید دارای قابلیت پیگیری 
انتقال اطاعات باشــد و قابلیت اتصال به شبکه های دیگر را نیز داشته باشد. 
 ups ،خصوصیات فنی مانند: پهنای باند، پردازش اطاعات، و ترافیک اطاعات
در این زیر مجموعه می باشــد. آنچه پزشک را قادر به کنترل جراحی می نماید 
یک اتصال اینترنتی قوی و بدون نویز است که برای برقراری ارتباط بین پزشک 
و وسایل جراحی، مانیتورها و همچنین ارتباط با پزشکان با تجربه مورد استفاده 
قرار می گیرد. همان طور که میدانیم در این روش پزشک با جان بیمار سروکار 
دارد نمی توان با اینترنتی که قطع و صل می شود به نتیجه مطلوب دست یابد. 
با توجه به موارد بیان شــده می توان گفت به طور کلی در جراحی های که به 
صورت از راه دور و با استفاد از اینترنت یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی صورت 
میگیرد به طور معمول با زیر ســاختی که در ایران وجود دارد این نکته دور از 
ذهن نیست که همیشه امکان قطع ارتباط میان جراحی که در مکان دیگری 
اســت با تیم جراحی وجود دارد. در این صورت مشکات عدیده زیادی حادث 
میگــردد. زیرا با بروز کوچکترین وقفه زمانی در جراحی می تواند جان بیمار را 
به مخاطــره اندازد. حال باید به این نکته توجه داشــت که در و صورت قطع 
ارتباط مخابراتی )مجازی( و بروز اختال در روند جراحی چگونه و چه کسانی 
را می توان مسئول قلمداد نمود. برای دست یابی به پاسخ صحیح ابتدا باید علت 
قطع ارتباط را احراز نمود و پس از آن عملکرد اعضای تیم جراحی را در چنین 

شرایطی مورد بررسی قرار داد: 
۱-۱ عمــدی بودن قطع ارتباط یا اخــال در ارتباط الکترونیکی بین جراح و 

تیم جراحی: 
کامٌا واضح است که در صورت هرگونه مشکل که برای بیمار به وجود اید کسی 
کــه در ارتباط بین جراح و تیم جراحی اختال ایجاد نموده و یا این ارتباط را 
با مشــکل مواجه نموده است مسئول تلقی می گردد. در این خصوص می توان 
به ماده 9 قانون جرایم رایانه ای اشاره نمود که اذعان می دارد ))هرکس به طور 
غیر مجاز یا انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، 
متوقف کردن، دستکاری سا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگر را از کار بیندازد یا کارکرد آن ها را مختل 
کند، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل 
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد(( در ماده 9 قانون گذار به طور 
کلی تخریب یا ایجاد اختال در امواج الکترومغناطیسی یا نوری سیستم های 
رایانه ای یا مخابراتی دیگری سخن گفته. ولی همان طور که به نظر میرسد در 
این ماده قانون گذار فرد خاصی را مد نظر نداشــته است، زیرا یا متصل به واژه 
دیگری یای نکره است و منظور از این دیگری صرفا شخص حقیقی نمی باشد. 

زیرا لفظ دیگری اطاق و عمومیت 
دارد، اما ممکن است که گفته شود 
بــا توجه به تفســیر مضیق قوانین 
جزایی در اینجا منظور قانونگذار از 
دیگری موسسات و خدمات عمومی 
نمی باشد، شــایان ذکر است که در 
این خصوص ماده ۱۱ قانون جرایم 
رایانه ای نیز قابل اســتناد است که 

می گوید: 
هرکس به قصد بــه خطر انداختن 
اعمال  یا آســایش عمومی  امنیت 
مذکــور در مواد ۱۰.9، ۸ این قانون 
را علیــه سیســتم های رایانه ای و 
مخابراتی کــه بای ارائــه خدمات 
از  ضروری عمومی بــکار می روند، 
قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل ونقل و بانکداری مرتکب 

شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 
این که در ماده ۱۱ به ایجاد اختال در سیستم های رایانه ای و مخابراتی برای 
ارائه خدمات ضروری عمومی بکار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، 
گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری اشــاره نموده اســت این شبهه را ایجاد 
می کند کــه در ماده 9 منظور قانون گذار از دیگری افراد عادی یا موسســات 
خصوصــی بوده اند نه مواردی نظیر بیمارســتان ها که خدمــات عمومی ارائه 
می دهند. در این صورت افرادی که اخال ایجاد می کنند در سیستم ارتباطی 
تله مدیسین مشمول ماده ۱۱ می گردند، ولی مشکل اینجاست که قانون گذار 
بیشتر هدفش به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی را دنبال می کرده. در 
واقع شرط اعمال ماده ۱۱ داشتن سوء نیت خاص )به خطر انداختن امنیت یا 
آســایش عمومی( می باشد. در حالی که ممکن است شخص قصد بر هم زدن 
امنیت عمومی را با اخال در این گونه ارتباطات نداشــته باشــد. به طور مثال 
ممکن است فردی با دیگری خصومت شخصی دارد و با اطاع از این که وی از 
طریق تله مدیسین مورد جراحی قرار خواهد گرفت سیستم ارتباطی را مختل 
نماید در این صورت قصد وی به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی نیست، 
بلکه قصد وی آسیب رساندن به بیمار است و با این اوصاف سخت است بتوان 

او را مشمول ماده ۱۱ دانست. 
ولی با توجه به قصد شخص چنین مرتکبی را می توان طبق بند الف ماده ۲9۰ 
ق. م. ا به دلیل جنایات عمدی حســب مورد به قصاص یا دیه محکوم نمود. با 
وجود این نباید فراموش کرد نقش و تاثیر عملکرد سایر اعضای تیم جراحی را 
مورد بررســی قرار داد. یعنی اگر عمل جراحی به گونه ای باشد که در صورت 
قطع ارتباط اینترنتی یا مخابراتی اعضای تیم جراحی تمام تاش خود را برای 
نجات جان بیمار انجام داده باشند و علت مرگ فقط ناشی از قطع ارتباط باشد 
و آن ها هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده باشند در این حالت فقط قطع کننده 

ارتباط مسئول است، 
۲-۱ غیر عمدی بودن قطع ارتباط یا ایجاد اختال در ارتباط الکترونیکی بین 

جراح و تیم جراحی: 
در این حالت عامل غیر عمدی نظیر وقوع زلزله یا قطع غیر عمدی کابل نوری 
ارتباطی یا مواردی از این دســت موجب قطع ارتباط یا اختال گردیده است. 
در این صورت اگر بیماری که در حال جراحی است آسیبی ببیند یا فوت کند 
باید دیــد آیا علت فقط قطع یا اختال ارتباط بوده یا اعضای تیم جراحی نیز 
مرتکب تقصیر گردیده اند. به طور کلی اگر قطع ارتباط قابل پیش بینی و قابل 
پیشگیری باشد، کســانی که مسئول هماهنگی اتاق عمل و تهیه امکانات آن 
هســتند در این مورد مســئولیت دارند. زیرا این امر از خای آن ها ناشی شده 
اســت، به مانند نمونه در موردی که سیستم رایانه ای، مخابراتی یا الکتریکی 
یک مرکز درمانی دچار اشکال است و هر لحظه امکان بروز چنین ایراداتی در 
آن وجود دارد در صورتی که مدیر فنی آن مرکز مشکات را مرتفع ننمایند در 
صورت بروز مشکاتی مسئول می باشند. در اینجا می توان به ماده ۲9۵ ق. م. ا 
اشاره نمود که می گوید: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته است 
یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، 
جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل، 
به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، 
مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر 

ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه خود را ترک کند. 
اما در جایی که این ایراد به طور ناگهانی بدون هیچ گونه تقصیری از جانب کسی 
بــروز کند و اعضای تیم جراحی نیز تا حد توان تاش خود را برای نجات جان 
بیمار انجام دهند و مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردند و کسی نیز مرتکب عملی 
نشده باشد که بتوان آن را به عنوان خطای محض یاد نمود، نمی توان کسی را 
مسئول دانست. همان گونه که در ماده ۵۰۰ ق. م. ا امده است: در مواردی که 
جنایت یا هر نوع خســارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در 
اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است. البته نباید ناگفته بماند که قبل 
از این گونه جراهی ها باید تمامی اقدامات و تدابیر الزم اندیشیده شده باشد. به 
طور نمونه در کشــور ما سرعت و کیفیت خطوط ارتباطی از سایر نقاط جهان 
به مراتب پایین تر است باید در استفاده از این گونه فناوری ها دقت بیشتری به 
عمل اید و در صورت اطمینان کافی ازعدم بروز مشکل، از آن ها در امور مهم و 

حساسی نظیر جراحی استفاده گردد. 
۲- اشتباه در تبادل اطاعات 

در جراحی از راه دور همراه این امکان وجود دارد که اطاعات به صورت اشتباه 
مخابره یا دریافت شــود، زیرا بین جراح اصلی و تیم جراحی یا مشاور و جراح 
اصلی فاصله مکانی وجود دارد و این درصد احتمال بروز خطا را افزایش می دهد. 
در این صورت مشــکاتی به وجود می آید که ممکن اســت جان بیمار را به 
مخاطره اندازد. حال باید دید در خصوص دریافت یا تبادل اطاعات اشتباه چه 

کسی مسئول است. در این خصوص باید دو مورد را از هم تفکیک کرد: 
الف- اشتباه جراح در تجزیه و تحلیل اطاعات دریافتی: 

گاهی مواقع جراح در تجزیه و تحلیل داده های ارتباطی دچار اشتباه می شود که 
در این صورت خود وی مقصر اســت، البته قابل ذکر است این مورد بسیار نادر 
است حال اگر به طور کلی این گونه اشتباهات در صورت مصادیق تقصیر مانند: 
بی مباالتی، بی احتیاطی، عدم مهارت، وعدم رعایت مقررات، انجام گرفته باشد 
که معموال نیز همین گونه است. می توان به استناد بند پ ماده ۲9۱ شبه عمد 
تلقی نمود و در صورت این اشتباه صدمه ای به بیمار وارد گردد باید دیه بپردازد. 

ب-مخابره اشتباه اطاعات: 
در این حالت زمانی که جراح از بیرون تیم جراحی را هدایت می نماید در دادن 
اطاعات و راهنمایی های الزم دچار اشتباه می شود و این امر می تواند ناشی از 
دریافت صوتی و تصویری اشتباه از اتاق عمل باشد که در این صورت افرادی که 

اطاعات را به صورت نادرست در اختیار جراح قرار داده اند مسئول می باشند. 
د- چگونگی احراز مســئولیت کیفری جراحی تیــم جراحی در جراحی های 

روباتیک 
۱- مشکات نرم افزاری 

۱-۱- تعریف مشکات نرم افزاری: برای فهم بهتر مشکات نرم افزاری ابتدا باید 
نرم افزار را تعریف کنیم، نرم افزارها محصوالتی هستند که توسط شرکت های 
نرم افزاری، برنامه نویســان و توســعه دهندگان نرم افزاری در قالب تیم های 
نرم افزاری جهت انجام هدف خاصی طراحی و ســاخته می شوند. اما بر طبق 
مــاده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرافزار های رایانه ای نرم افزار عبارت اســت از مجموعــه برنامه های رایانه ای، 
رویه ها، دســتورالعمل ها و مستندات مربوط به آن ها و نیز اطاعات مربوط به 
عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از 
حامل های رایانه ای ضبط شده باشد. با توجه با مواد فوق مشکات نرم افزاری 
عبارت اســت: هرگونه خرابی و نقصان در عملکرد نرم افزارهایی که به منظور 

هدایت روبات برای انجام اقدامی طراحی شده اند. 

۱-۲- حدود و ثغور تاثیر مشکات نرم افزاری بر مسئولیت کیفری: 
به طــور کلی نرم افزار یک روبــات به منزله مغر یک روبات اســت و در واقع 
ورودی ها که شــامل اطاعات بیرونی اســت را پردازش و تجزیه و تحلیل به 
صورت خروجی های متناســب با آن ورودی تحویــل می دهد. در واقع کنترل 
کردن روبات در سه مرحله انجام می شود. درک، پردازش و حرکت، روبات باید 
به وســیله حسگرهایی که در آن تعبیه شده پیرامون خود را درک کند. بعد از 
آن اطاعات را پردازش کند و دریابد که ســپس چه کاری را باید انجام دهد و 

بعد از آن وارد عمل شود. 
فاز تجزیه و تحلیل، پیچیده ترین مرحله برای روبات است. تمامی روبات ها داری 
زبان ماشــین یا اسمبلی هستتد که تمامی مقادیر در زبان ماشین یا اسمبلی 
به صورت ۰ و ۱ برای ماشــین تعریف شده است که توسط اسمبلر که راه انداز 
زبان ماشــین است راهبری می شود، در هر مرحله باید ابتدا اطاعات خام را از 
حسگرهایی که مستقیما دستورها را میگیرند، تفسیر کند و بعد این دستورها 
به وسیله بازوهای روبات اجرا شوند در واقع موتورهای الکتریکی و محرک های 

خطی کارهای فیزیکی را انجام می دهند. 
نکته قابل ذکر این اســت که در هر روبات ابتدا باید داده ها را به صورت کاما 
صحیح وارد ماشین کرد و نقشه، مسیر و اهدافی که قرار است در جراحی طی 
شود باید به ماشین داده شود. گاه این مشکات نرم افزاری از ابتدای طراحی و 
برنامه نویسی وجود داشته است. به عبارت دیگر طراح برنامه آن را به گونه ای 
اشتباه طراحی نموده است. طراح برنامه روبات های مخصوص جراحی که معموال 
یک یا چند پزشک متبحر هستند در طرح اولیه ای که برای نوشتن برنامه روبات 
مخصوص جراحی کلیه اســت دچار اشتباه می شود و در نتیجه پس از برنامه 
نویسی و ساخت روبات در عمل جراحی کلیه، روبات ناحیه اشتباهی را جراحی 
میکند یا به ارگان های دیگر نزدیک به کلیه آســیب می رســاند. گاه نیز طراح 
یا طراحان برنامه کار خود را به درســتی انجام داده اند، اما برنامه نویس دچار 
اشتباه شده است و در نتیجه نرم افزاری تولید شده است که با هدف اولیه طراح 
نرم افزار مطابقت ندارد. می دانیم کــه برنامه های نرم افزاری معموال به صورت 
کد های صفر و یک رمز گذاری می شــوند وقتی این نرم افزار به وسیله دستگاه 
مربوط خوانده می شود این صفر و یک ها به صورت هدف مورد نظر در نمی آید. 
فرض دوم حالتی است که نرم افزار به طور درست طراحی و برنامه نویسی شده 
اســت، اما در روند کار دچار اختال می گردد و این امر ممکن اســت ناشی از 
عوامل مختلفی باشد. به طور مثال نصب نرم افزار روی روبات به خوبی و به طور 
کامل انجام نگیرد یا مواردی از این قبیل که به عوامل خارجی بستگی دارد نه 

به نرم افزار اولیه. 
متاسفانه در ایران برای بروز اختاالت نرم افزاری در روبات قانونی تدوین نشده 
است و مســئولیت کیفری برای افرادی که طراحی و ســاخت نرم افزار اقدام 
می نمایند تعریف نشده است. تنها موردی که می توان به آن اشاره نمود، آیین 
نامه اجرایی مــواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های 
رایانه ای است که برخی از مواد آن که مرتبط با بحث می باشد اشاره می نماییم: 
بر طبق ماده ۳ این آیین نامه: پدید آورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند 
که بر اســاس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، 

ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند. 
بر طبق ماده ۲۶ آن: شــورا پس از دریافت تاییدیه وزارت مورد اشــاره موظف 
اســت حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررســی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود 
را به وزارت یاد شده اعام نماید. عدم اعام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله 

تایید فنی است. 
بر طبق ماده ۱۰ قانون حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه: برای 
صدور تاییدیه فنی موضوع مــاده ۸ در مورد نرم افزار هایی که پدید آرونده آن 
مدعی اختراع بودن آن اســت، کمیته ای به نام کمیته اختراع زیر نظر شورای 
عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس 
ارشــد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان 
ثبت اســناد و اماک کشور و یک کارشــناس حقوقی به انتخاب شورای عالی 
انفورماتیک خواهد بود در واقع این بدان معنا است که کسانی که نرم افزار هایی 
را طراحی میکنند یا می ســازند یا پیاده سازی می نمایند، برای این که بتوانند 
آن ها را به عنوان یک اختراع به ثبت برســانند و برای استفاده و عرضه نمایند 
باید پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی نرم افزار را برای شورای عالی 
انفورماتیک بدهند تا مورد بازبینی فنی قرار دهد و اگر مشکلی نداشت برای آن 
تاییدیه فنی صادر نماید. صدور تاییدیه فنی بدین معنی است که نرم افزار مورد 
بررســی قرار می گیرد و اگر اشکالی در عملکرد آن باشد شناسایی می گردد. با 
توجه به این اگر برای نرم افزاری که تاییدیه فنی صادر شود فرض بر این است 
که مشکلی در عملکرد آن وجود نداشته است. در غیر این صورت کارشناسانی 
هــم که نرم افزار را مورد بازبینی قرارداده اند بایــد در صورت وجود اختال در 

نرم افزار پاسخگو باشند. 
هـ - اختال های سخت افزاری 

۱- تعریف مشکات سخت افزاری 
به طور کلی بخش های سخت افزاری روبات شامل برد، سنسورها، حافظه، درایور 
موتور و مادربرد می باشد. همچنین بخش های مکانیکی روبات شامل موتورها، 
چرخ دنده ها، بدنه، چرخ ها و پیچ و مهره ها می باشــد، اما اگر بخواهیم به طور 
جزئی تر بخش های ســخت افزاری روبات را توصیف کنیم باید بگویم: روبات ها 
باید دارای اجزایی باشند که بتوانند نبود ماهیچه و عصب انسان را جبران کنند، 

۲- انواع مشکات سخت افزاری
برای اینکه انواع مشــکات سخت افزاری را توضیح دهیم ابتدا باید واحد های 

مربوط به سخت افزار را معرفی نماییم: 
الف - واحد های فنی مهندسی و مشکات آن: در این واحد ابتدا امکان سنجی 
و سپس طراحی و یا ساخت سیستم های جدید شامل ماشین آالت و خطوط 
تولید انجام می شود. این مکانیزم ها یا برای تولیدات جدید طراحی می شوند و یا 
برای مدرن سازی تولید از این روش های سنتی به روش های پیشرفته استفاده 
می شــود و عموما کسانی که قادر به انجام این کار هستند که دروس عملی و 

تئوری روباتیک و متاکرونیک را گذرانده باشند 
ب- واحد مهندســی ساخت و مشــکات آن: فارغ التحصیان روباتیک عاوه 
بر توان طراحی ماشــین آالت اتوماتیــک و تبدیل روش های قدیمی تولید به 
روش های جدید و پیشرفته، مهارت و تخصص خوبی نیز در زمینه ساخت این 
مکانیزم ها و روبات ها کســب خواهند نمود که این تخصص نیز به شدت مورد 

نیاز صنایع است. 
ج- واحد نصب و تجهیزات و مشکات آن: هر شرکتی که دستگاههای جدید 
اتوماتیک و روباتیک بســازد و یا از شــرکت های داخلــی و خارجی خریداری 
نماید برای نصب این تجهیزات نیاز به مهندســین و تکنسین های کارآزموده و 

متخصص روباتیک دارد. 
د- واحد های تعمیرات و نگهداری و مشکات آن: ماشین آالت روباتیک همان 
حساسیتی را که در زمان طراحی و ساخت دارند را در زمان نصب و پس از آن 

در زمان کار نیز دارا می باشند 

نتیجهگیری
با پیشرفت علم و تکنولوژی و عبور از جراحی های سنتی به سمت جراحی های 
نوین باالخص جراحی های روباتیک و از راه دور چالش های را با خود به ارمغان 
می آورد که از یکســو نوید بخش ارتقای سطح کیفی حقوق بیماران است و از 
ســوی دیگر بیم آن را در پی خواهد داشت که با عدم روزآمد گردیدن قوانین 
ناظر به حوزه جزای پزشکی، مخدوش شدن حقوق بیماران در این جراحی های 
نویــن بدون ضمانت اجرا گردیده و موجبات به محاق گراییدن حقوق بیماران 
فراهم آید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد، هرچند در بسیاری 
از موارد، جرایم جدید ناشی از جراحی ها نوین، چهره جدیدی از جرایم قدیمی 
با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی 
به غیر از وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با طبیعت این جرایم که در 

محیط خارج از محیط واقعی صورت میگیرد وجود ندارد. 

بهره گیری از روبات هوشمند در اعمال جراحی و مسئولیت کیفری ناشی از آن
علیرضا طهماسب پور - ارشد حقوق پزشکی
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گروه حقوقی:  هفته گذشته  نخستین خوانش پرونده را با هم مرور کردیم. در این 
شللماره پرونده ی حقوقی دیگری را با همراهی علیرضا بخش�ی می خوانیم. بخشی 
قاضی دادگسللتری است و در تبریز فعایت دارد. دست به قلم است و اشعار بسیاری 
نیز سروده است. اشعارش در کتابی با عنوان »بش اوج شعر« نیز منتشر شده است. 
این قاضی دادگسللتری تحصیات کارشناسللی ارشد حقوق جزا دارد و مطلبی را که 
در ادامه می آید به قلم خود به رشته تحریر درآورده است. با هم خوانش پرونده این 

شماره را به قلم این شاعر حقوق دان می خوانیم.

<تغییرزندگیجوان،بارایدرست
عقربه های سللاعت روی دیوار، سللاعت دو را نشللان می داد. با خستگی از پشت میز 

قضاوت برخاستم و از اتاقم در شعبه بیرون رفتم.
اداره سللاختمانی قدیمی بود و در محل شلللوغ شهر قرار داشت. پله های قدیمی را با 
قدم های آهسته و به خاطر خستگی، شمرده شمرده آمدم. به در خروجی که رسیدم 

رفت و آمد و انبوه جمعیت خستگی را از یادم برد.
به خاطر شلللوغی پیاده راه به حاشیه ی خیابان رفتم. 
چنللد قدمی از اداره دور نشللده بودم کلله نگاه دقیق 
جوانی سللاده پوش که به سللمت من می آمد توجهم 

را جلب کرد.
به حسللب تجربه ای که طی سال ها در شغل قضاوت 
به دسللت آورده ام، می توانسللتم نوعی فرصت یابی را 
از تللداوم خیرگللی نگاهش حس کنللم. این حس با 

نزدیک تر شدنش به من بیشتر هم احساس می شد.
می دانی با من چه کرده ای؟

نگاه من به او دوخته شللده بود و دیگر حواسللم به اطراف نبود. به یک قدمی من که 
رسللید زل زد به من و و با رسللیدنش به من سللکوت را شکست. به هیچ عنوان فکر 

نمی کردم جمله ای بگوید که تازه دو پهلو هم باشد! 
-می دونی با من چی کار کردی؟

خیاالتی به ذهنم خطور کرد که شللاید طول و عرض خدمت بیست وچهار  ساله ام را 
ظرف چند ثانیه پیمود!

افکار بی شللماری ظرف چند ثانیه در ذهنم سللاخته شللد. او را به یللاد نمی آوردم و 
منظورش را متوجه نمی شدم. نمی دانستم در پاسخ به او چه بگویم. 

لحظللات کند شللده بودنللد و من تنها می توانسللتم ظاهر او را کنکاو کنللم تا بتوانم 
دلیللل صحبت او را تشللخیص دهم؛ پیراهن و شلللواری بسللیار سللاده بللا چهره ای 

 بی آالیللش و ریشللی کم پشللت ظاهر او را تشللکیل مللی داد. چند کتللاب هم زیر
 بغل داشت.

بر خاف نگاهی که ابتدا با نوعی فرصت طلبی همراه بود، ظاهری معقول و پسندیده 
داشت که با لبخندی که زد مثبت تر هم شد. 

نمی دانم چرا احساسللی در من پیدا شللد که همیشلله وقتی به سراغم می آمد که به 
متهمان در شرایط ویژه کمک می کردم. 

جواب لبخندش را با لبخندی پررنگ دادم و او بدون این که منتظر حرفی از سللوی 
من باشد جمات دیگری ادا کرد:

-شما می دونستین که من آن کار را کردم، به خدا می دونستین، ولی وانمود کردین 
که من اهل آن کارها نیسللتم. شللما با رفتاری که با من داشتین و شخصیتی که به 
مللن القا کردیللن و آن رای که صادر کردین دنیامو عوض کردین. خانواده همسللرم 
که خیلی باشللخصیت هستن، دوباره رو من حسللاب کردن و زندگی مشترکم ادامه 
پیدا کرد. در صورتی که اگر شللما اون رای رو نمی نوشتین، معلوم نیست چی به سر 
زندگی من می اومد چون همسللرم و خانواده اش ادامه زندگی مشللترکمون را به اون 

رای گره زده بودن!

< وقتیعزتمتهمرابخری!
هنللوز با بهت به جوان نگاه می کللردم و درباره چیزهایی که می گفت پرونده ای را به 

یاد نمی آوردم، ولی او ادامه داد: 
-شللما به نفع من رای برائت صادر کردین. من با سربلندی رای را بردم و به خانواده 
همسللرم نشون دادم. شما باعث شدین که عزت و احترامی که اون ها برای من قابل 
بودن و با این پرونده متزلزل شده بود دوباره محکم بشه. اون ها دوباره به من اعتماد 

کردن.
دیگر می توانستم برق شادی را در چشمانش ببینم. هنوز هم پرونده را به یاد نیاورده 
بودم ولی دست کم می دانستم که باید خوشحال باشم چون آن طور که می گفت، رای 

من زندگی و آبرویش را نجات داده بود. به رویش لبخند زدم.
< میخواهمقاضیشوم

جوان باز هم ادامه داد: 
-من کسللی بودم که با دوستام حتی روز عاشورا هم دنبال خاف می رفتم. ولی رای 
شللما باعث شد که نگاهم به زندگی عوض شد. زندگی من به دست یه قاضی عوض 
شللد برای همین تصمیم گرفتم خودم هم قاضی بشللم. بعللد از اون تحقیق کردم و 
فهمیللدم که باید حقوق بخونم. برای همین االن دارم می رم دانشللگاه و توی همین 

رشته درس می خونم. 
و با سللر به کتاب هایی که زیر بغل داشت اشللاره کرد. نگاه کردم به کتاب ها درست 

می گفت، کتاب های حقوقی بودند.
او قسللمت های سیاه گذشللته اش را دور ریخته و برای جبران آن ها زندگی جدیدی 

را ساخته بود. 
او خود را مدیون من می دانسللت و به من به چشم یک اسطوره زندگی نگاه می کرد، 
آن جللور که با محبت نگاهم می کللرد و موقع رفتن خداحافظی کرد، این را به خوبی 

نشان می داد.

< اصالحیاانتقام؟!
از حرف هایش این را فهمیدم که در رشللته حقوق تحصیل می کند تا منجی شللود. 
می خواهللد خللودش را جای متهمان قرار دهد و موقعیت آنللان را در هنگام ارتکاب 
جرم درک کند. او خوب می دانسللت که هیچکس معصوم نیسللت، خطا و اشتباه در 

زندگی انسان یک واقعیت است. 
گویی او این نکته را به خوبی می دانست که مهم مدیریت جرم است و نیاز به اصاح 
دارد. بللاری دیگر همچون بسللیاری از اوقللات که هنگام انشللای رای این را از خود 

می پرسم، با خودم گفتم: 
»هدف از مجازات اصاح است یا انتقام؟«

گروه حقوقی: به تازگی از س�وی سازمان اسناد و امالک کشور طرحی مطرح 
ش�د که تنظیم اس�ناد به جای دفاتر امالک در دفاتر ثبت صورت گیرد. گفته 
می ش�ود در ماده دوی قانون تجارت در مورد داللی و تسهیل معامالت ملکی، 
به عنوان یک ش�غل و فعالیت تجاری و فردی که خریدار و فروشنده را به هم 
وصل می کند تصریح شده، ولی در قانون نیامده 
اس�ت که این فرد می تواند سند هم تنظیم کند. 
به همی�ن مناس�بت آفتاب حقوقی موض�وع را 
مورد بررس�ی قرار داده اس�ت. در ای�ن رابطه با 
دکتر امید رش�یدی گفت وگو داشته ایم. وی که 
در رشته ی حقوق خصوصی تحصیل کرده است 
نقطه نظرات�ش را پیرامون موض�وع با ما در میان 
گذاش�ت. این وکی�ل کانون وکالی دادگس�تری 
چه�ار عنوان کت�اب با نام های »اح�کام طالق«، 
»مجموعه آراء مرکز داوری اتاق تعاون« ، »ترجمه 
سوره های 29 و 30 قرآن کریم« و »تفسیر شرط داوری« نیز تالیف کرده است. 

با هم حاصل گفت وگوی ما را با دکتر امید رشیدی، حقوق دان می خوانیم. 

   با این طرح که تنظیم اسناد به جای دفاتر اماک در دفاتر ثبت انجام شود 
موافق هستید؟ 

همزمان  با رشللد جمعیت شهری و افزایش ساخت و ساز مسکن و معامات آن، بحث 
تنظیم و نگارش قراردادها توسط مشاورین اماک و بنگاه های معامات ملکی در قالب 
قولنامه های عادی و به صورت فرم های چاپی اتحادیه های اماک، طی سه دهه ی اخیر 

از مباحث حقوقی چالش برانگیز در کشور بوده است.
در وکالللت پرونده هایللی که تللا کنون به عهده داشللته اید، تا چه انللدازه این مقوله را 

مشکل ساز می دانید؟
بنا بر تجربه شللخصی و با توجه به ۲۲ سال سابقه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری 
و تدریس حقوق مدنی، بسیاری از اختافات قراردادی اماک، ناشی از شیوه نگارش و 
تنظیم قراردادی های عادی و عدم اشراف و اطاع طرفین قرارداد از مفاد فرم های چاپی 

بنگاهی و  کلمات و عناوین به کار رفته در آن است.
عللدم تخصص حقوقی و عدم اشللرف بر اصول نگارش و تنظیللم قراردادهای عادی و 
به ویژه عدم نظارت مستمر و دقیق قانونی توسط دستگاه های نظارتی بر کیفیت نگارش 

قراردادهای عادی، موجب اقامه دعاوی پیچیده حقوقی شده است.

ــکات اساسی تنظیم سند به دست دفاتر اماک را در   از این رو یکی از مش
قراردادنویسی می دانید؟

قرارداد نویسی و انطباق آن با موازین حقوقی، امری بسیار فنی و تخصصی است، لذا به 

طور یقین تنظیم و نگارش تمامی قراردادها در دفاتر اسناد رسمی، یکی از ضرورت های 
سامان دهی معامات اماک در ایران است.

 با توجه به این که تنظیم اسناد چندین دهه در دفاتر اماک انجام شده است، 
تغییر در این روند را تا چه اندازه الزم می دانید؟ 

وجود یک طرح سازمانی و یا طرح قانونی برای سامان دهی معامات اماک و تنظیم و 
نگارش آن توسط دفاتر اسناد رسمی، از ضروریات حقوقی است و قطع به یقین باعث 
کاهش اختافات قراردادی و کاهش دعاوی پیچیده ملکی خواهد شد. کیفیت و شیوه 
تنظیم و نگارش معامات اماک، به یک اقدام سنجیده قانونی و ملی و سراسری نیازمند 

است تا از وضعیت کنونی خارج شود.

ــت با این روش در کار اماک مشکاتی رخ دهد؟ به ویژه از نظر    ممکن اس
کسب درآمد...

در بحث از قلمرو فعالیت مشاورین و  متصدیان بنگاه های اماک و آینده شغلی آنان، باید 
تفکیک قائل شویم تا خلط مبحثی ایجاد نشود.با این توضیح که در معامله اماک دو 
مرحله وجود دارد، ابتدا مرحله ی بازاریابی و مشتری یابی و مقدمات آشنایی فروشنده و 
خریدار، که می تواند مرحله پیش قرارداد نامیده شود؛ در این مرحله متصدیان مشاورین 
اماک همانند گذشته و طبق عرف معمول می توانند فعالیت کنند و پس از توافق نهایی 
متعاملین، آنان را برای امضای قرارداد به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند و حق المشاوره 

و حق العمل خود را دریافت کنند. 

 و مرحله دوم را چگونه تفکیک می کنید؟
می شود مرحله ی دوم را تنظیم اسناد در نظر گرفت. این مرحله یعنی تنظیم و نگارش 
قرارداد بهتر است توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ولی متاسفانه در فرهنگ عامه 

مردم، این دو مرحله تفکیک نشده است.

 برخی معتقد هستند که در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت به جای دفاتر 
اماک، در مناطقی که به طور معمول دسترسی آسانی به دفاتر ثبت اسناد ندارند، 
مانند شهرک ها، روستاها و ... با مشکاتی رو به رو خواهیم بود. پیشنهاد شما در این 

رابطه چیست؟
عدم دسترسی آسان به دفاتر اسناد رسمی، یکی از مشکات و موانع اصلی در روستاها 
و حاشللیه شهر ها و مناطق دور افتاده است. به نظر می رسد همزمان با توسعه فرهنگ 
مراجعه به دفاتر اسللناد رسللمی، باید تعداد این دفاتر نیللز افزایش یابد تا معامات به 

سهولت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند.

ــق این طرح  با این نگاه که هم دفاتر  ــنهادی در ارتباط با انجام موف  چه پیش
اماک دچار زیان نشوند، و هم این کار به درستی و با اصول الزم و در واقع به طور 

اساسی انجام شود، ارائه می کنید؟
هر نوع تغییر و تحول اجتماعی و به ویژه تغییر عادات یا عرف های معاماتی باید توام با 
آموزش و فرهنگ سازی همگانی صورت گیرد. تغییر شیوه معامات اماک نیز مستلزم 
یک طرح جامع و علمی اسللت کلله باید از جهات مختلف منطبق بللا اوضاع و احوال 
اجتماعی ایران باشد. به نظر می رسد اجرای این طرح نیازمند چند مقدمه و پیش نیاز 
اسللت، ابتدا باید عموم مردم، با اهمیت و ارزش حقوقی و اثباتی اسناد تنظیم شده در 
دفاتر اسناد رسمی آشنا شوند و سپس در راستای سهولت دسترسی،  تعداد این دفاتر 
را به حداقل دو برابر تعداد کنونی رسللاند. تعداد این دفاتر به ویژه در حاشللیه شهرها و 

روستاهای بزرگ و شهرک ها نیز باید افزایش پیدا کند.

 در این رابطه به کدام ماده قانونی می توان اشاره کرد؟
در ارتباط با عرایضم،الزم اسللت این موضوع را نیز اضافه کنم که باید طبق مواد ۲۲ و 
۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قراردادهای عادی در مورد اماک دارای سابقه ثبتی در دادگاه ها، 
به عنوان دلیل پذیرفته نشوند و این قانون به طور دقیق اجرا گردد. یک مورد دیگر نیز 
درباره اماک دارای سابقه ثبتی وجود دارد که الزم به ذکر است. این نکته را در رابطه 
با اماک دارای سابقه ثبتی بفرمایید.عاوه بر مواردی که اشاره کردم، بنگاه های اماک 
باید از تنظیم قرارداد در مورد اماک دارای سابقه ثبتی، منع شوند تا بتوان چنین طرح 

جامعی را اجرا نمود. 

 بنابراین تغییر رویه در تنظیم سند در دفتر ثبت به جای دفتر اماک را مفید و 
مثبت ارزیابی می کنید، درست است؟

به طور یقین طرح الزام به تنظیم اسللناد مربوط به معامله اماک به صورت رسللمی و 
در دفاتر اسناد رسمی، یکی از طرح ها و برنامه های اجتماعی- حقوقی ضروری شمرده 
می شللود و اجرای آن، آثار مثبتی را در کل جغرافیای اجتماعی ایران بر جای خواهد 

گذاشت.

 گروه حقوقی : سخنگوی قوه قضائیه در آخرین برنامه سفر کاری یک روزه خود به 
استان آذربایجان غربی به همراه  رئیس کل دادگستری استان و مجیدی دادستان 

مرکز استان از قسمت های مختلف زندان ارومیه از جمله بند نسوان بازدید کرد.
 ستایشی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت قضائی زندان و نحوه خدمات رسانی 
به زندانیان و امکانات موجود از کمبودها و مشللکات نیز اطاع حاصل نمود تا در 

خصوص رفع آنها پیگیری های الزم صورت گیرد. 
وی در ادامه بازدید در بند نسللوان زندان ارومیلله حاضر و با تعدادی از مددجویان 

گفت و گو و به درخواست های آنان رسیدگی کرد.
یکی از مدد جویانی که با سللخنگوی قوه قضائیه دیللدار کرد خانمی بود که اوایل 
همین هفته خبر دروغ خودکشللی وی توسط بی بی سی فارسی و برخی رسانه های 

ضد انقاب، منتشر شده بود.
 سخنگوی قوه قضائیه در حضور رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان بیش از 

۲۰ دقیقه با این فرد صحبت و درخواست های او را استماع نمود.
 ادعاها در خصوص خودکشی این خانم در حالی مطرح گردید که خبر مورد اشاره 
نه تنها کذب بود، بلکه اخیرا با تبدیل قرار بازداشت این زندانی، مقدمات آزادی وی 

نیز فراهم شده است.
 به گزارش دفتر حوزه سخنگو: در همین رابطه ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری 

اسللتان آذربایجان غربی، با بیان اینکه خبر خودکشی زندانی از اساس کذب است، 
تاکید کرد: قرار بازداشت وی به وثیقه تبدیل شده و در صورت معرفی وثیقه امکان 

آزادی وی فراهم خواهد بود.

ستایشللی همچنین در جریان این بازدید از کارگاه های اشتغال بانوان هم دیدن و 
به اجرای سیاسللت کلی قوه قضائیه در گسترش اشللتغالزایی برای زندانیان تاکید 

ویژه نمود.

سرنوشت یک پرونده

بررسی طرح تنظیم سند در دفاتر ثبت به جای دفاتر امالک

الزامی برای فروشندگان و خریداران امالک در کشور

 گفت وگوی ستایشی با زندانی زنی که اخیرا شایعه خودکشی وی مطرح شده بود
 بازدید شبانه سخنگوی قوه قضائیه از زندان ارومیه 
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بازدید رئیس قوه قضائیه

 از نمایشگاه دستاوردهای 
وزارت دفاع

 رئیس عدلیه: پیشللرفت های نظام و کشللور در 
حوزه صنایع دفاعی نه تنها با چهار دهه پیش که 
حتی با چهار سال پیش هم قابل مقایسه نیست 
و این امر بیانگر توسللعه روزافزون صنایع دفاعی 
کشور اسللت/ محصوالت و دستاوردهای صنایع 
دفاعی کشللور حقیقتاً شگرف و قابل اعتنا است 
و پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه عاوه 
بر به ارمغان آوردن قدرت بازدارندگی برای کشور 
و نظام، منجر به تزریق حس اعتماد به نفس در 
جامعه و باالخص میان جوانان و ایجاد و گسترش 
روحیلله خودباوری و غلبه بر مشللکات و موانع 
شللده است / امروز ما در عرصه تجهیزات نظامی 
و دفاعی دارای مهندسی و دانش بومی هستیم، 
به گونه ای که دشمن حتی در صورت ضربه زدن، 
نمی تواند این دانش و مهندسی را در کشور ما از 
بین ببرد و این نکته بسیار حائز اهمیتی می باشد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسام 
والمسلللمین محسللنی اژه ای به مناسللبت روز 
صنعت دفاعی، به مدت ۲ سللاعت از نمایشللگاه 
دسللتاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلللح با عنوان »صنعت دفاعللی، دانش بنیان، 
اقتدارآفریللن« بازدید به عمل آورد و از نزدیک با 

توانمندی های حوزه دفاعی کشور آشنا شد. 
دسللتاوردهای موجود در این نمایشگاه، در سه 
بخللش »سللامانه های پدافند هوایللی و جنگ 
الکترونیک«، »دستاوردهای دو سال اخیر وزارت 
دفللاع در حوزه هللای رزم موشللکی، رزم هوایی، 
رزم دریایی و رزم زمینی« و همچنین »سللرریز 
فناوری های دفاعی جهت رفع گلوگاه های صنعتی 

کشور« به نمایش درآمده بود.
حجت االسللام والمسلمین محسللنی اژه ای در 
جریان بازدید از بخش های مختلف نمایشللگاه 
روز صنعللت دفاعی، طی سللخنانی با اشللاره به 
دسللتاوردها و توانمندی های ارزشمند نیروهای 
مسلللح جمهللوری اسللامی و وزارت دفاع، این 
دستاوردها و توانمندی ها را غرورآفرین دانست و 
اظهار کرد: پیشرفت های نظام و کشور در حوزه 
صنایع دفاعی بواسطه تاش ها و مجاهدت های 
فعاالن این حوزه در بخش های مختلف از جمله 
وزارت دفاع، نه تنها با چهار دهه پیش که حتی 
با چهار سال پیش هم قابل مقایسه نیست و این 
امر بیانگر توسعه روزافزون صنایع دفاعی کشور 
است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: محصوالت و 
دستاوردهای صنایع دفاعی کشور حقیقتاً شگرف 
و قابل اعتنا است و پیشرفت های صورت گرفته 
در ایللن حوزه عاوه بر به ارمغللان آوردن قدرت 
بازدارندگی برای کشللور و نظام، منجر به تزریق 
حس اعتماد به نفس در جامعه و باالخص میان 
جوانان و ایجاد و گسللترش روحیه خودباوری و 
غلبه بر مشکات و موانع شده است.رئیس دستگاه 
قضا با اشللاره به ناتوانی دشللمن در پیاده سازی 
اغللراض شللیطانی و تجاوزکارانه خللود در قبال 
ایران اسامی بواسللطه اقتدار نظامی و بازدارنده 
کشور، بیان داشت: در یک مقطعی دشمن تصور 
می کرد که در کمترین زمان می تواند بر کشللور 
ما مسلط شود؛ اما امروز همگان نه تنها بر اقتدار 
نظامی و بازدارندگی کشللور ما معترف هستند 
بلکه پیشرفت های نظامی و دفاعی ما از محاسبه 
دشمنان اصلی نظام جمهوری اسامی نیز خارج 
شده است. رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت اصل 
بومی بللودن تجهیزات نظامی و دفاعی کشللور، 
گفللت: امروز مللا در عرصه تجهیللزات نظامی و 
دفاعی دارای مهندسی و دانش بومی هستیم، به 
گونه ای که دشللمن حتی در صورت ضربه زدن، 
نمی تواند این دانش و مهندسی را در کشور ما از 
بین ببرد و این نکته بسیار حائز اهمیتی می باشد.

حجت االسللام والمسلللمین محسللنی اژه ای، 
پیشرفت های شگرف حوزه نظامی و دفاعی کشور 
را منبعث از اتکا جوانان و متخصصین این حوزه 
به قدرت الیزال الهی و ارزش های اسامی دانست 
و گفت: امروز شاهد هستیم که روحیه خودباوری 
و »ما می توانیم« نهادینه شده در نیروهای مسلح 
به بدنه جامعه و قشللر جوان نیز سرایت کرده و 
آنها نیز چنین استدالل می کنند وقتی نیروهای 
مسلح ما می توانند به این اقتدار نظامی از حیث 
تجهیللزات بومی نائل آیند، چرا ما نتوانیم.رئیس 
قوه قضائیه در ادامه، بخللش عمده ای از عزت و 
اقتدار کنونی نظام جمهوری اسللامی را مرهون 
خدمات و زحمللات فرماندهان و متخصصین و 
جوانللان فعال در بخش هللای مختلف نیروهای 
مسلللح دانست و تصریح کرد: قدرت بازدارندگی 
کشور و نظام که امکان تعدی و تجاوز را از دشمن 
سلب کرده بواسطه مجاهدت ها و خدمات فعاالن 
در بخش های مختلف نیروهای مسلللح از جمله 
وزارت دفاع و صنایع دفاعی است.رئیس دستگاه 
قضللا گفت: ایمان بلله خدا، روحیلله خودباوری، 
پیللروی و اطاعت از فرماندهللی معظم کل قوا و 
دسللت یابی به فناوری های پیشرفته تجهیزاتی، 
عناصر و عواملی اسللت که سبب ارتقاء روزافزون 
نیروهای مسلح ما می شود.رئیس عدلیه با اشاره به 
اقدامات ارزشمند صورت گرفته در وزارت دفاع در 
دوره مسئولیت »امیر محمدرضا قرایی آشتیانی«، 
وزیر دفاع را شخصیتی مخلص و مسئولیت پذیر 
خواند و توفیقات بیشتر وی را از خداوند مسئلت 
کرد.حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در 
پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه این آمادگی را 
دارد بلله مجموعه وزارت دفاع در حوزه مسللائل 
حقوقی مرتبط با ایللن وزارتخانه در چهارچوب 
ضوابط و مقررات قانونی یاری رسللاند.همچنین، 
سللردار طایی نیللک سللخنگوی وزارت دفاع و 
پشللتیبانی نیروهای مسلللح در جریللان بازدید 
رئیس دستگاه قضا از نمایشگاه »صنعت دفاعی، 
دانش بنیللان و اقتدارآفرین« به ارائه گزارشللی از 
برنامه هللا و راهبردهای این وزارتخانه پرداخت و 
گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
۷۷۵ شرکت دانش بنیان و ۳ هزار و ۴۰۰ شرکت 

دیگر شبکه همکاری صنعتی و فناوری دارد.



فحاشــی آن است که شخصی نسبت به شخص 
یا اشــخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد 
که الزم به ذکر اســت که فحاشــی از مصادیق 
توهین می باشد. که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات 
اسامی، فحاشی و اســتعمال الفاظ رکیک اگر 
مســتوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب 
 فحاشــی تا ۷۴ ضربه شــاق و یا پنجاه هزار تا 

یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

<فحاشیناموسی:
فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد 
که شخص به کســی یا کسانی از خانواده شاکی 
عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، )مادر 
بدکاره( که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم 
آن اســت که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی 
بخواهد بدهد باید حّد قذف که ۸۰ ضربه شاق 
اســت و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه 
داشته اســت و نه به معنای آن کلمات، فقط به 
مجــازات مقرر برای فحاشــی و توهین محکوم 
می شود که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسامی 
به مجازات شاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از 
۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود. 

حوادث ناشی از_کار
کسانی که در حین کار,یا در ماموریت های خارج 
کارگاه یــا در ایاب و ذهاب به کارگاه وبالعکس یا 
در حین کمک به حادثه دیــده در کارگاه ,دچار 
 حادثه می شوند می توانند با پی گیری این مراحل 

نسبت به خواسته قانونی خوداقدام نمایند.
 ماده60تامین_اجتماعی 

مراجعه حادثــه دیده و یا اولیــای دم به مراجع 
قضائی ) دادگستری یا مجتمع قضائی ( برای طرح 

شکواییه یا دادخواست
 بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم 

قضائی و ارجاع به کانتری مربوطه
 مراجعــه حادثه دیده به کانتری مربوطه جهت 
تشــکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار 
سازمان کار و  تامین اجتماعی استان یا اداره کار 
شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و 

اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی
مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین 
میزان آسیب دیدگی و اعام نظریه کتبی پزشکی 
قانونی به کانتــری  مراجعه حادثه دیده به اداره 
بازرســی کار ادراه کل تعاون کارو رفاه اجتماعی 
استان یا اداره کار شهرستان و تحویل نامه کانتری 
جهت بررســی صحنه حادثه توسط بازرس کار  
مراجعه بازرس کار به کانتری مربوطه برای مطالعه 
و بررسی پرونده تنظیمی، عزیمت به محل حادثه و 
تنظیم گزارش براساس شواهد و قرائن و مذاکره با 
شهود حادثه، کارفرما و غیره تحویل گزارش حادثه 
از سوی سازمان کار وامور اجتماعی استان یا اداره 
کار شهرستان به کانتری، بمنظور ارجاع به مرجع 
قضائی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر 
در بروز حادثه انجام کلیه مراحل باال که از طریق 
اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در 
صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی اما بررسی 
حادثه با نظر مقام قضائی مستلزم پرداخت هزینه 
کارشناسی ,به بازرسی کار می باشد.این بازرسی 
تا چند مرحله قابل اعتراض می باشد.کارفرمایان 
موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم 
حادثه و ارســال آن به ادارات کار و سازمان تامین 

اجتماعی اقدام نمایند.

گ��روه حقوقی: برخــی از مفاهیم در زمینــه  حقوق برای 
بســیاری از مردم و حتی برخی از حقوق دانان ناآشناســت. 
یکی از این مفاهیم و واژگان عبارت »باستان شناس قانونی« 
اســت. همه می دانیم باستان شناس کسی است که با کاوش 
و پژوهش در رابطه با آثار به جا مانده از باســتان و به عبارتی 
میراث فرهنگی فعالیت می کند؛ اما پرسشی که اکنون مطرح 

می شود این است که: 
باستان شناس قانونی کیست و چه کمکی به قانون و پرونده های 
 حقوقــی و بــه عبارتی پرونده هــای جنایــی خواهد کرد؟ 
پاســخ به این پرسش و شناخت از این مقوله، آفتاب حقوقی را بر 
آن داشت تا پیرامون این موضوع 

گفت وگویی ترتیب دهد. 
بــه این منظور با ســرهنگ 
رســول بابایــی گفت وگــو 
کارشــناس  بابایی  کرده ایم. 
در  دادگســتری  رســمی 
رشــته باستان شناسی است 
و در حــال گذراندن مقطع 
دکتراســت. این پژوهشگر و 
معاون آگاهی یکی از مقرهای انتظامی تهران بزرگ از معدود 
اشــخاصی است که تا کنون در کشور با استفاده از تجربیات 
باستان شناســی موفق به حــل پرونده هایی بــا موضوعات 
جنایی شده. با هم گفت وگوی ما را با سرهنگ رسول بابایی 
کارشــناس رسمی دادگستری در رشــته ی باستان شناسی، 

پیرامون مفهوم »باستان شناسی قانونی« می خوانیم.

 ممکن اســت این موضوع برای بسیاری ناملموس 
باشــد که »باستان شــناس قانونی« به چه کسی گفته 

می شود و کارش چیست؟
باستان شــناس محققی است  که  شواهد الزم برای  تحقیقات  
خود را از طریق  بررســی، پژوهش  و کاوش  در نقاط  مختلف  
جهان  که  روزی  محل  تردد، سکونت  یا هر نوع  فعالیت  انسانی  
بوده  ، به  دســت  می آورد  و ســعی  دارد تا گذشته  را بر اساس  
یافته های  خود بازسازی  کند؛ اما باستان شناس قانونی محققی 
است که زمینه و بســتر اقداماتش لزوما به گذشته های دور 
برنمی گردد بلکه در اغلب مواقع سعی دارد تا از آثار و بقایای 
مردگانی که به تازگی و یا در ســال های اخیر در اثر جنایت 
جنگی یا کشــتار دســته جمعی با انگیزه های نسل کشی یا 
سیاســی و قومی و... که برای سال ها مکتوم و پنهان مانده را 

بررسی و دالیل واقعی و مستند را کشف کند. 

  این کشف جرم به چه صورت است؟
 باستان شناس جنایی با تکنیک های متعارف باستان شناسی 
به کشــف جرم کــه مورد تحقیــق گروه هــا و انجمن های 
بین المللی حقوق بشر است کمک می کنند. در اصل باستان 
 شناســی در این راســتا با اســتفاده از قابلیت های خود در 
زمینه  بازیابی دقیق و بازســازی خشونت روی داده می تواند 
در بررسی پرونده های جنایی موجود کمک کرده و تعریفی 

باستان  شناسانه از جنایت ارائه کند.

 باستان شــناس قانونی نیز از همان ابزارهایی استفاده 
می کند که در باستان شناسی مورد استفاده قرار می گیرد؟

باستان شناس جنایی در مجموع، اقداماتی از قبیل شناسایی 
مکان و تخلیــه مناطق را انجام خواهد داد. از ســوی دیگر 
برای تفسیر اوضاع صحنه جرم، نیاز به نقشه برداری و همان 
بررسی های سیســتمانیک باستان شناسی دارد. در پایان نیز 
بــرای بیرون آوردن بقایا از زیر خــاک از همان ابزار معمول 
باستان شناسی استفاده خواهد کرد که بیشتر باستان شناسان 
در سایت ها و محوطه های تاریخی از آن ها استفاده می کنند.

 بــرای جمع آوری بقایــا و مدارک نیز، نیــاز به یک طرح و 
دســتورات سلســله مراتبی دارند که به طــور معمول این 
دســتورات و طرح ها قبا در پرونده های جنایی مطرح شده 
است و باستان شناس می بایست به این پرسش ها پاسخ دقیق 

ارائه کند.

 یک باستان شــناس قانونی بایــد هر دو تحصیات 
نظامی و باستان شناسی را با هم داشته باشد؟

باستان شناسی تخصصی جداگانه است که به صورت آکادمیک 
در دانشگاه های غیرنظامی تدریس می شود. باستان شناسان 
در حوزه های گوناگون بر اساس دستور کاری، تحقیقات خود 
را انجــام می دهند و موارد الزم را پی گیری می کنند و لزوما 

نیازی به فراگیری علوم نظامی یا انتظامی ندارد. 
چه بســا باستان شــناس از تکنیک باستان شناسی استفاده 
کند و در کشــف جرم یک عامل محســوب شــود در حالی 
که نتیجه گیــری یا قضاوت وظیفه او نباشــد. در این موارد 
باستان شــناس ســعی می کند به تیم های حقیقت یاب فقط 
کمــک کند. در کنــار این مورد، چنان چه باستان شناســان 
توانایی فراگیری علوم انتظامی را داشته باشد و از شیوه های 
کشــف علمی جــرم بهره مند باشــد، در ایــن صورت یک 

متخصص تمام عیار خواهند بود.

 در این صورت ماننــد متخصصی عمل خواهد کرد 
که همزمان در دو رشته تخصص دارد، درست است؟

بله. در این صورت باستان شــناس قانونــی می تواند نتیجه 
نهایی را تفســیر کند و حتی به مانند دستیار، کنار مقامات 
قضائی حضور داشــته باشد و برای مجازات مجرمین آگاهی 

الزم را به مقام قضائی ارائه کند.

به نظر می رسد تحصیات شما در سه رشته ی حقوق، 
انتظامی و باستان شناسی در ارتباط با این کار کمک بزرگی 

به شما کرده باشد. 
بله. همین موضوع باعث شده است تا در اشراف به موضوعات 
انتظامی، باستان شناسی و حقوقی که در باستان شناسی قانونی 
مورد نیاز اســت، تسلط الزم را پیدا کنم و با عاقه بیشتری 

این روش را دنبال کنم.

 این رشــته نخســتین بار کجا و به دست چه کسی 
به وجود آمد؟

از دهه ۱9۷۰ به بعد رشــته ای تحت عنوان باستان شناسی 
قانونی به دلیل نقشــی که در تحقیقات مربوط به مرگ و و 
صحنه جرم داشــت به رسمیت شــناخته شد. در طول دهه 
۱9۸۰ تاکیــد روز افزونی بر این موضوع شــد که در زمان 
بازیابی و کشــف بقایای انســانی از زیر خــاک از روش های 

مناسب در صحنه های جرم استفاده شود.
درواقع اولیــن طرفداران باستان شناســی قانونی به اهمیت 
اســتفاده از روش های مذکور در جمع آوری بقایای انسانی و 
همچنین مستند سازی دقیق اطاعات مرتبط با صحنه جرم 

که با این روش به دست می آید، پی برده بودند. 

  نتیجه به دست آمده از این نوع کاوش تا چه اندازه 

اعتبار دارد و قابل اعتماد است؟
در پاسخ به این پرسش باید توضیحی ارائه کنم و آن این که 
به طور معمول در کشورهای پیشرفته، باستان شناس قانونی 
تحت نظر ســازمان پلیس ایــن کشــورها فعالیت می کند 
و در صحنــه جرم حضور دارد و بقایای جســد را کشــف یا 
بازرســی می کند و در تحقیقات مرگ نیز حضور دارد. الزم 
به یادآوری اســت که به دلیــل پیچیدگی های صحنه های 
مربوطه به کشــف بقایای انســانی که در فضای باز متفاوت 
اســت باستان شــناس قانونی در این تحقیقات شرکت دارد. 
مرگ هایی که در آن ها اجساد تکه تکه شده  یا تجزیه شده  و 
یا در زیر زمین مدفون شده اند نمونه هایی از این نوع است. 

این باستان شناس قانونی به عنوان عضوی از سازمان پزشکی 
قانونی به شــمار می رود که اظهار، تفســیر و گزارش او نیز 
رسمی شمرده شــده و در روند رســیدگی قضائی از اسناد 
پرونده محسوب می شود. بسته به نظام های قضائی گوناگون 

در حقوق و قانون کشورها این رسمیت متفاوت است.

باستان شناســی قانونی در کشور ما تا چه اندازه مورد 
استقبال واقع شده است؟

متاسفانه در کشور ما به این شاخه از باستان شناسی توجهی 
نشــده است و متاسفانه هنوز روش های سنتی مورد استفاده 
قــرار می گیرد. در صورتی که بایــد این نکته مهم را در نظر 
گرفــت که به کار بردن تکنیک های نوین و باستان شناســی 
جنایی شــاید در برخی موارد کمی دشــوار و حتی با کمی 
اطاله دادرسی همراه باشد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد 
اســتفاده از روش های ســنتی با مفقود شدن ادله و مدارک 
جرم رو به رو خواهد بود. بنابراین استفاده از باستان شناسی 
قانونی با وجود برخی از مشکات که ممکن است ایجاد کند 

و گفته شد، ولی بسیار کارآمد است.

  نمونــه ای ذکر کنیــد که پرونده ای بــه این طریق 
به نتیجه درســت رســیده باشــد، چه در ایران و چه در 

کشورهای دیگر.
 در کنــار نمونه هایــی کــه در رابطه با پرونده هــای جنایی
 وجــود دارد، می توانم بــه یافت رزمنــدگان مفقوداالثر در
 جنــگ تحمیلــی ایران و عراق اشــاره داشــته باشــم. در
 ســال های گذشته ســتاد جســت وجوی مفقودین زیر نظر
 ســتاد کل نیروهای مســلح در مناطق جنوبــی به گونه ای
 از باستان شناســی قانونــی بهره برده می شــود. امیدوارم از
 تخصص و نظر صاحب نظران این رشته در بهبود عملکردشان
 اســتفاده الزم برده شــود.البته حدود ۱۳۰ کشور و سازمان
 بین المللی در جهان از باستان شناســی قانونی در شناسایی
جرایم جنایی و جنایات بین المللی بهره برده اند که در کتاب
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نوشــته مارک گروین و نیکوالس مارکز گرانت و راب جانوی 

به آن موارد پرداخته شده است.
عاقه مندان و مخاطبان محتــرم آفتاب حقوقی را به مطالعه 
این کتاب با نام فارســی »باستان شناسی جنایی/ چشم انداز 
جهانی/ ویرایش اول«، و همین طور توســعه این شــاخه از 

انسان شناسی و باستان شناسی دعوت می کنم.

 بنابراین با توجه به نمونه هایی که به آن ها اشــاره 
کردید، و کتاب »باستان شناســی جنایی/ چشــم انداز 
جهانی« که از آن نام بردید، اســتفاده از باستان شناسی 
قانونی در جهان شــناخته شده اســت و در بسیاری از 
کشــورها نیز به طور رسمی مورد اســتفاده قرار گرفته 

است. نمونه ی دیگری به یاد دارید؟
 بله و در کنار مواردی که اســم بردم هزاران مورد دیگر نیز 
وجود دارد که باستان شناســان جنایی توانسته اند به کشف 

جرم در آن ها کمک کنند.
 برای مثال در ســال ۱9۸۷ پرونده ای با عنوان تجاوز به یک 
زن در آمریکا مطرح می شــود. طی آن پرونده متهم به ســه 
سال حبس محکوم می شود در این بین ماموران با فقدان یک 
زن دیگر به انجام قتلی مرتبط با موضوع مظنون می شــوند. 
به همین دلیل در زمانی متهم در زندان بوده تحقیقات علیه 
او در خصوص این فرد فقدانی انجام می شود.  پس از این که 
متهم از زندان آزاد می شــود ماموران بــا تعقیب و مراقبت، 
 او را تحــت نظر می گیرند، تا این که مجــرم به صحنه جرم 

باز می گردد.
 ماموران مشــاهده می کنند که متهم به قبرســتانی می رود 
و قبــری را می کنــد و با توجه به این که متهــم در زمانی که 
در زندان بوده درباره ی عناصر اســتخوانی مطالعاتی داشــته، 
در زمانی که شــروع به کندن قبر می کند، در جســت وجوی 
قســمت های خاصی از جسد بوده اســت. آن قسمت ها را که 
درمی آورد، دســتگیر می شــود و ماموران با تعجب می بینند 
 کــه گور متعلــق به شــخص دیگــری غیــر از زن فقدانی

 است.
 از این مرحله باستان شناســان قانونی وارد عمل می شــود و 
پس از بررســی های فنی و پلیســی محل دفن فقدانی را از 
طریق بررســی های باستان شناسی کشــف می کنند. به این 
ترتیب با حفاری با تکنیک های باستان شناسی مدراک جرم 
علیه متهم تهیه و تعدادی از جنایات ســریالی توسط همین 
متهم کشــف می گردد. به هرحال تعــداد نمونه های موردی 

بسیار است که هر یک نیز با توضیح مفصلی همراه است.

 شــما به عنوان پژوهشــگری که در ســه رشــته 
مرتبط بــا باستان شناســی قانونی در ارتباط هســتید، 
یعنی حقــوق، انتظامی و باستان شناســی، بــرای ارتقا 
و تبییــن هــر چه بیشــتر این رشــته ی میان رشــته و 
 درواقــع روش کاربــردی در کشــور چــه فعالیتــی

 دارید؟
 بنده با راهنمایی یکی از اســتادان سرشناس دانشگاه تهران 
به نام دکتر کریمیان عزیز در گروه باستان شناســی دانشگاه 
تهران در حال حاضر در فکر تدوین پایان نامه ی دکتری خود 

در خصوص باستان شناسی جنایی هستم.
با اداره تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران نیز تعامل دارم 
و به همراه اکیپ بررســی صحنه جرم آگاهی، در نمونه های 
موردی که در راســتای تحقیقات به آن ها نیاز است شرکت 

و همکاری می کنم.
البته بــا برخی از رایزنی هــا با ســازمان ها و مراکز مربوطه 
درصدد هستیم که این رشته باستان شناسی در کشور، بیش 

از پیش تبیین شود.
 بنده با پشــتکار همچنان در حال تحقیق و مطالعه  مجات و 
روزنامه های روز و منابع گوناگون در رابطه با این مقوله و رشته 
هستم و تاش می کنم تا حد توان نتایج را برای استفاده همگان 

به رشته تحریر درآورم.
قصــد دارم تا در آینــده در صورت صاحدیــد فرماندهان 
محتــرم، بــرای تبییــن مظلومیت هــای شــهدای جنگ 
تحمیلی که توســط ارتش بعث عراق به شــهادت رسیده اند 
مفقودیــن،  کمیتــه جســت وجوی  عزیــزان  معیــت  در 
آموزش هــای تئــوری و نحوه کاربرد اســتفاده از بررســی 
 سیســتماتیک باستان شناســی را برای این بزرگواران ارائه

 کنم.

  »باستان شناسی قانونی«
 تکه ی گم شده در پرونده های جنایی

بازدید دادستان تهران از 
دادسرای ویژه مبارزه با 

سرقت های مسلحانه 
 علی صالحی دادســتان تهران از دادسرای جنایی 
تهران »ناحیه ۲۷« و دادسرای ویژه مبارزه با سرقت 

مسلحانه »ناحیه ۳۴« بازدید کرد.
 وی ضمــن دیدار با همــکاران قضائی با تعدادی

 از ارباب رجوع ها نیز ماقات کرد.
دادســتان عمومی و انقاب تهران در بدو ورود به 
دادسرای ۳۴ و ۲۷ در جمع شکات پرونده سرقت 
مقرون به آزار بزرگراه نیایش حضور یافت و با آن ها 
گفت وگو کرد.در این گفت وگوی یک ساعته شکات 
ضمن تشریح نحوه سرقت از آن ها و اموال سرقت 
شده خواستار برخورد قاطع دستگاه قضائی با این 
زورگیران شدند.صالحی در جمع شکات به سیاست 
دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن اشاره کرد 
و گفت: سیاست قوه قضائیه عدم مماشات با اینگونه 
مجرمان است و اعطای هرگونه نهاد ارفاقی و تخفیفی 
به این قبیل متهمان ممنوع است.دادستان تهران با 
اشاره به اولویت نظم عمومی و امنیت شهروندان، 
تصریح کرد: پرونده موصوف و پرونده های مشابه با 
سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد و هیچ 
گونه ارفاقی به متهمان جرایم خشن نخواهد شد.در 
ادامه صالحی با حضور در جمع قضات دادســرای 
ناحیه ۲۷ و ۳۴ ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات 
کادر قضائی و اداری دادسرای های مذکور به تبیین 
سیاست های دادسرای تهران در خصوص مجرمانی 
که با اقدامات خشــن امنیت شهروندان را مختل 
می سازند پرداخت و گفت: مجرمان جرایم خشن 
هیچگونه حاشیه امنی نخواهند داشت و اغماضی 
در برخورد با آن ها صورت نخواهد پذیرفت. دادستان 
تهران به قضات دادسرای ناحیه ۲۷ و ۳۴ دستور داد 
که با تدابیر سختگیرانه نگذارند شهروندان احساس 
ناامنی کنند.در ادامه چند نفر از همکاران قضائی 
به بیان دیدگاه های خــود پرداختند که صالحی 

دستورات الزم را در این خصوص صادر کرد.

چه بسا باستان  شناس از تکنیک باستان شناسی 
استفاده کند و در کشف جرم یک عامل محسوب 
شود در حالی که نتیجه گیری یا قضاوت وظیفه او 
نباشد. در این موارد باستان شناس سعی می کند 

به تیم های حقیقت یاب فقط کمک کند 
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گفتگو از لیال جعفری 

 دیدگاه 

 مراقبت هــای پایان زندگی به بیمــاران در مراحل آخر بیماری بــه صورت بالقوه
 در معرض انواع مشکات قضائی، قانونی و حرفه ای قرار دارند. 

در بیمــاران مراحــل انتهایی ممکن اســت بــا وخامت اوضاع جســمی، ظرفیت 
تصمیم گیری او مختل شــود. در چنین شــرایطی به منظور اعمال اتونومی میتوان 
دو رویه در پیــش گرفت؛ در یک رویکرد، تصمیم گیرنده جایگزین واجد صاحیت 
به جای بیمار اعمال نظر میکند. چالش های تعیین صاحیت او و اطمینان از اینکه 
چنین کسی از ترجیحات بیمار اطاع کافی دارد، استفاده از این رویکرد را محدود 
می کند. در رویکرد دیگر، نظر و ترجیح بیمار در خصوص مراقبت های پایان زندگی، 
از قبل تعیین شــده و این انتخاب مرجــع تصمیم گیری در مراحل انتهایی بیماری 

او خواهد شد.

<وصیتنامهپزشکی
 وصیت پزشــکی با این هدف تنظیم می شود که افراد اولویت های پزشکی خود را 
برای آیندهای که نمی توانند خواســته هایشان را مطرح کنند، تعیین می کنند. در 
مناطقی از جهان که استفاده از آن معمول است، پیگیری اجرای آن از طریق وکالت 
پایدار )وکیل عمومی بیمار( یا تصمیم گیرنده جایگزین اختصاصی در حوزه پزشکی 
صورت می گیرد. معموال یک نماینده یا وکیل مختص مراقبت های سامتی، ظرفیت 
تصمیم گیری فرد را در مراحل انتهایی بررسی می کند؛ در صورتی که قدرت تصمیم 

فرد مختل شده باشد، این راهنما مبنای عمل خواهد بود.
در ایاالت متحده آمریکا تقریبا یک ســوم از بیماران بالغ، وصیت پزشــکی را برای 

تعیین مسیر مراقبت در پایان زندگی را تکمیل نموده اند.
پذیرش ایــن وصیتنامه در بین جمعیــت کاتولیک رومی، پروتســتان، یهودی و 

جمعیت هندو بیشتر بوده است.
هر چند در ایران این روش مرســوم نیســت و سند رسمی برای این کار پیش بینی 

نشده است.

<موضعقانوندرقطعدرمانهاینگهدارندهحیات
تصمیم گیــری در خصــوص قطع داروهــا از جمله تصمیمات چالــش برانگیز در 
حوزه پزشــکی اســت. با وجودی که موضع قانون در این موضوع پیچیده و بیشتر 
کشــورهای پیشرفته گاهی نامشخص یا متناقض اســت قوانینی به منظور تسهیل 
روند تصمیم گیری به منظور قطع درمان هــای طوالنی کننده حیات در بیمار فاقد 

صاحیت دارند.
 شــکل مواجهه با چنین چالش هایی به ساختار نظام حقوقی یک کشور وابستگی 
زیادی دارد. برای مثال در کشــور انگلســتان و ایاالت متحده آمریکا، داوری موارد 

دارای تعارض EOL به دادگاه ها واگذار می شود. 
با ایــن حال، نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا بیشــتر به اتونومی شــخصی بها 
می دهد و تصمیمات محافظه کارانه تر ی در آن اتخاذ می شود؛ در حالی که در نظام 

حقوقی انگلستان بیشتر به کسب بهترین منافع برای بیمار تاکید می شود.

<جایگاهدادگاهدرقطعدرماننگهدارندهحیات
 در برخی موارد محــدود، تصمیم گیری در خصوص قطع یا تداوم این درمان ها به 
دادگاه واگذار می شــود. در کل، توصیه می شود در صورتی که قیم بیمار تمایلی به 
قطع درمان طوالنی کننده حیات ندارد و نظر بیمار در این خصوص از قبل مشخص 
نیســت، دادگاه کمتر در این امر مداخله کنــد. جنبه های مثبت این موضوع تحت 
تاثیر محدودکردن خودمختاری و آزادی بیمــار قرار می گیرد. تنها در مواردی که 
نظر بیمار به قطع درمان بوده یا از درد جسمی زیادی رنج می برد و قیم بیمار مانع 
از تحقق خواست او می شــود، دخالت دادگاه مجاز به نظر می رسد. تفویض اختیار 
به دادگاه در ســایر موارد می تواند به نگرانی های اخاقی دامن بزند که به راحتی با 
بهبود ارتباط موثر و شفاف با بیمار و خانواده او قابل پیشگیری یا رفع و رجوع است.

<جایگاهدرمانتسکینی
 در بیماران EOL، توصیه به درمان های تســکینی اســت. ایــن درمان ها با هدف 
بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش عایم آزاردهنده بیماری ارائه می شــود. در 
سیاســتگذاری های ایران به انجام بهینه اقدامات درمانی و تســکینی و نیز طوالنی 

نشدن روند طبیعی مرگ و احتضار بیماران تاکیید می شود.
در منشور حقوق بیماران ایران نیز به حق بیمار برای دریافت مراقبت های تسکینی 

در مراحل پایانی به جای اســتفاده از درمان های طوالنی کننده حیات تاکید شــده 
است. در بند ۱۴ این منشور به این موضوع اشاره دارد که در مر احل پایانی حیات 
که وضعیت بیماری غیر قابل برگشــت و مرگ بیمار قریب الوقوع است، مراقبت با 
هدف حفظ آســایش وی ارائه شود. منظور از آســایش، کاهش درد و ر نج بیمار، 
توجه بــه نیاز های روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفــی وی و خانوادهاش در زمان 

احتضار است.

<کمکبهتسریعمرگبیمارمراحلانتهایی
 از جمله بیشــترین مباحثی که در حوزه حقوقی EOL مورد بررســی قرار گرفته 
است، چالش های مرتبط با تسریع مرگ بیماران مراحل انتهایی است. این مباحث، 
موضوع جدیدی نیســتند و از سال پیش در جوامع به اشکال مختلف وجود داشته 

است.

<موضعفقهیوحقوقیدربرخوردبامرگمساعدتشده
 از منظر فقهی، اکثریت قریب به اتفاق فقها بر عدم جواز مســاعدت در مرگ بیمار 
مراحل انتهایی که از درد شــدید و غیرقابل تحمل رنج می برد، توافق دارند.بر این 
اساس به عنوان یک کشور اسامی، سیاست گذاری نظام سامت در ایران، بر اساس 
مخالفت با شــرکت پزشکان در اقداماتی است که مرگ را تسریع می کند؛ بنابراین 
همه اشکال کمک به خاتمه زندگی و اتاناز ی فعال در ایران پذیرفته شده نیست.

<نتیجهگیری
 یافته های مطالعه، نشانگر تفاوت های قوانین و رویکرد قضائی کشورهای مختلف با 
مســائل EOL است. از آنجا که فوریت زمانی و مشکات احساسی ذینفعان پرونده 
نیز در بررسی این پرونده ها وجود دارد، بهتر است تا حد امکان از مداخله قانونی در 
دعاوی مرتبط با مسائل EOL  اجتناب شود و در صورت ارجاع پرونده های قضائی، 
از ظرفیت های میانجیگری و شورایی در ساختارهای موجود مثل کمیته های اخاق 
بیمارســتانی بهره گیری شود. جایگاه ســازمان نظام پزشکی در کشور ایران نیز در 
بررســی احتمالی چنین پرونده هایی از اهمیت ویژه برخوردار اســت. شروع درمان 
تســکینی بیماران در زمان مناســب، آموزش بیماران و خانواده و اطاع رســانی و 
توجیه ایشــان توسط کادر پزشــکی می تواند مداخات قانونی مورد نیاز را کاهش 

دهد.

 جنبه های حقوقی مراقبت های پایان زندگی
 و بیماری در مراحل انتهایی 

 علیرضا طهماسب پور
مدرس دانشگاه 

تعریف فحاشی
امیر دیلمی  =خبرنگار رامسر
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 گروه حقوقی: تنظیم سند در دفتر ثبت اسناد به جای تنظیم در دفتر اماک، یکی از مباحثی است که به 
تازگی مطرح شده. آفتاب حقوقی نیز الزم می داند به منظور تبیین موضوع در نگاه مخاطبان محترم نشریه، 
به بررسللی آن بپردازد.از این رو با یکی از حقوق دانان پیشکسللوت در امر وکالت و دفترداری به گفت وگو 
نشسته ایم. دکتر محمد اسدی مهماندوستی در این باره به پرسش های ما 

پاسخ گفته است. 
این وکیل پایه یک دادگسللتری و استاد دانشگاه، عاوه بر تبیین اهمیت 
موضوع به بیان ماجرای پرونده ای به عنوان نمونه که در جای خود موردی 
خاص و از سویی شنیدنی به شمار می رود، پرداخته است.موضوع ثبت سند 
در دفاتر ثبت اسناد به جای دفاتر اماک، می تواند راهی باشد بر کوتاهی 
دسللت سودجویانی که در بین دفاتر محترم اماک رخنه کرده و با فریب 
مردم سود بیشتری را از آن خود می کنند.  با هم حاصل گفت وگوی ما را 
با دکتر محمد اسدی مهماندوستی در رابطه با این موضوع می خوانیم. 

ــند به جای ثبت در دفتر اماک در دفتر اسناد رسمی انجام  ــما درباره این طرح که س  نظر ش
شود چیست؟

این طرح یعنی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد به جای دفاتر اماک ظاهرا از سوی رئیس سازمان ثبت کشور 
مطرح و پیشنهاد شده است. بنده به دلیل محاسن زیادی که این طرح به دنبال خواهد داشت با آن موافق 
هستم؛ زیرا بسیاری از این دفاتر در برخی از مناطق به ویژه در روستاها و شهرک ها و مناطق دورافتاده مجوز 
قانونی و صنفی یعنی پروانه فعالیت ندارند و بیشتر آنان نیز از تحصیات و سواد کافی برخوردار نیستند و 
از قوانین مربوط به این امور بی اطاع هستند. در نتیجه موجب بی نظمی و آشفتگی و افسارگسیختگی و 
گرانی مسکن و دیگر نقل  و انتقاالت و برخی از مشکات دیگر می شوند. ولی اگر ثبت سند به دفاتر ثبت 
اسناد واگذار شود، چون این دفاتر قانون مند عمل می کنند و ناظر جدی از سوی سازمان کشور دارند نتایج 

خوبی در امر مسکن و دیگر نقل و انتقاالت نصیب هموطنان خواهد شد.

 چنین طرحی ممکن است در کسب و کار دفاتر اماک خللی وارد کند؟
بللا توجلله به توضیحاتی که ارائه شللد وجود این طللرح صد در صد الزم و به نفع جامعلله خواهد بود. این 
طرح هرگز در کار اماک و مشللاوران مسللکن مشللکلی به بار نخواهللد آورد. آنللان می توانند به صورت 
 واسللطه و تمرکز بر بازاریابی با این دفاتر یعنی دفاتر ثبت اسللناد همکاری کنند و نیاز اقتصادی خود را

 تامین کنند. 

 پیاده شدن این طرح در چه مناطقی می تواند ضروری تر باشد؟
دفاتر ثبت اسناد در برخی از مناطق کشور مانند روستاها و شهرک ها و مناطق دورافتاده با مشکات عدیده 
و بیشللتری نسللبت به شهرها رو به رو هستند زیرا به خاطر فعالیت بدون مجوز دفاتر اماک و مشاوران و 
بنگاه های معاماتی فعال در آن مناطق مراجعه کننده کمتری دارند. بنابراین به نظر می آید که اجرای این 
طرح نه تنها برای عموم مردم که سر و کاری با ثبت سند پیدا می کنند می تواند مفید باشد، که از این نظر 

نیز عاقانه، منطقی و مفید باشد. 

 با نمونه ای مرتبط با موضوع در پرونده های مراجعین خود رو به رو بوده اید؟
در تایید عرایض خود می توانم به نمونه ای اشاره کنم که موکل بنده را با سختی بسیار رو به رو کرد. این 
مورد مربوط به کاه برداری یکی از دفاتر اماک از مردی می شد.این ماجرا مربوط به یکی از مشاوران اماک 
می شود که مجوز فعالیت و پروانه کسب نیز نداشت. این موضوع را جهت تنویر ذهن هم وطنان که به راستی 

هم شنیدنی است بیان می کنم. 

 ماجرای پرونده را بفرمایید.
در سال ۱۳۹۰ پیرمردی مستضعف و رنج دیده از یکی از شهرستان های کوچک به دفتر من آمد و اظهار 
داشت که سال ۱۳۴۸ که در شهرداری تهران مشغول به کار بوده با هزاران سختی و مشقت موفق به خرید 
قطعه زمینی سند دار می شود. پس از مدتی که بازنشسته می شود و به شهر خود بازمی گردد آن هم پس از 
گذشت بیست سال. این مرد سالخورده در این زمان متوجه می شود که یکی از مشاوران اماک کاهبردار و 

از خدا بی خبر با جعل سند ملک او را تصرف کرده و سندی جعلی برای زمین درست کرده است. 
از آن جایی که مرد بنگاه دار سندی ساختگی درست کرده بود وقتی در دادسرا شکایت را مطرح کردیم، سند 
مورد تایید مسئولین قرار گرفت و من به عنوان وکیل مرد، محکوم شدم. لذا موکلم از بنده کمک خواست تا 
سند وی را زنده کنم و حقش را زنده کنم. در کنار این موضوع متوجه شدم که توانایی پرداخت حق الوکاله 
را ندارد. این حقیر نیز که شرایط وی را درک می کردم، تحت تاثیر قرار گرفتم و وکالت ایشان را به صورت 
مجانی پذیرفتم. من نیز از دادگاهی که به نفع کاهبردار رای داده و دادنامه صادر کرده بود، واخواهی نمودم.

 واخواهی شما پذیرفته شد؟
بله. دادگاه مربوطه نیز واخواهی ما را پذیرفت و پرونده به طور مجدد توسط قاضی توانمند و شجاع شعبه ی 
مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. پس از انگشت نگاری متعدد توسط کارشناس رسمی یک نفره به هیئت 
سه نفره ی دادگستری معلوم شد که سند ارائه شده توسط شخص صاحب بنگاه ساختگی و جعلی بوده و 

قاضی محترم نیز دادنامه ی صادره قبلی را ابطال کرد و سند واقعه ملک را زنده و احیا کرد. 
از آن جا که مرد بنگاه دار از طریق دروغ و کاهبرداری ثروت هنگفتی به دست آورده بود، توانایی پرداخت 
هزینه های الزم برای پیگیری پرونده را نیز داشت و به این ترتیب دنبال مسئله را گرفت. این مرد از چندین 
وکیل دادگستری کمک خواست و استفاده کرد و پرونده را تا می توانست به درازا کشید و زمان زیادی را 
برایش ایجاد کرد جوری که با اطاله دادرسی بیش از حدی ما را رو به رو کرد. این مرد در ملک موکل من 
ساختمان ساخت و با ماجراهای بسیاری که به وجود آورد که ذکر تمامی آن ها در این مجال نمی گنجد، 

او را به سختی انداخت. 

ــما توانست به زمین خود برسد؟ یا به زمینی رسید که خانه ای هم در آن  ــرانجام موکل ش  س
ساخته شده بود؟

 سرانجام پس از هشت سال فعالیت و دوندگی حکم قلع و قمع ملک موصوف را از دادگاه مربوطه گرفتیم و 
ساختمان چهار طبقه به حکم دادگاه تخریب و قلع و قمع گردید. و به صاحب اصلی اش که موکل بنده بود 

تحویل گردید. این پرونده بیش از ده سال طول کشید دست آخر هم زمین در زمانی به صاحب اصلی اش 
برگردانده شد که دیگر پیر شده و نمی توانست آرزوهایی را که برای ساخت و زندگی در آن داشت به طور 
دلخواهش عملی کند. وی در طول این سال ها پیر شده و همسرش را نیز از دست داده بود و در اثر زندگی 
سللختی که در این سال ها سپری کرده بود شللور و حال گذشته را نیز برای ساختن خانه و لذت بردن از 

دارایی خود نداشت.

 بیان نمونه هایی از این دست می تواند اهمیت ثبت سند در دفتر ثبت را نشان دهد.
بله. بنده نیز این قضیه را بازگو کردم تا در کنار این که می تواند نمونه ی مناسبی باشد برای موضوع ثبت 
سللند در دفاتر ثبت به جای ثبت در دفتر اماک، عبرتی باشللد برای سایرین به ویژه مشاوران اماکی که 
متاسللفانه به موارد مشابه مبادرت می ورزند. البته بسللیاری و حتی بیشتر مشاوران اماک محترم کشور 
همچون مشاغل دیگر با درستکاری کارشان را انجام می دهند و امانتدار مردم هستند ولی متاسفانه برخی 
از اشللخاص سودجو نیز در بین آنان پیدا می شوند. برای کوتاه کردن دست آن عده ی قلیل و اندک وجود 

چنین قوانینی که امروز مطرح شده است می تواند مفید و کارساز باشد.

 شاید این نکته برای مخاطبان محترم نیز جالب باشد که شخص کاه بردار چگونه توانسته بود 
امضا و اثر انگشت موکل شما را که معموال برای هر سند و مدرکی مورد نیاز است به دست آورد؟

در این پرونده این شخص کاه بردار یک برگه ای را به دست آورده بود که ظاهرا سیاهه ی جهیزیه ای بوده و 
اثر انگشت مرد صاحب زمین پای آن خورده بود. آن برگه جای خالی داشت و این مرد کاهبردار توانسته 
بود چنین نامه ای را پیدا کرده و امضای پایین آن را بریده و بر دارد.از جای خالی آن برگه استفاده کرده و 
در آن می نویسد که شخص صاحب زمین ملک خود را به... قیمت فروخته و تمامی مطالباتش را نیز گرفته 
است. پنج، شش برگه را به این ترتیب درست کرده بود برای همین ادعا می کرد که این اثر انگشت واقعی 

موکل من است و حاال دوباره آمده است پی زمینش.

 نادرستی این امضا و اثر انگشت چگونه تشخیص داده شد؟
کارشناس محترم که سند را مورد بررسی قرار داد خدا خیرش بدهد چون این را تشخیص داد که درست 
اسللت که اثر انگشللت برای مالک زمین اسللت ولی وارونه پای برگه قرار گرفته است و این وارونگی نشان 
می دهد که امضا مربوط به واقعه دیگری بوده و از آن واقعه دزدیده شده است.برخی از این اماک که هیچ 
مجوزی ندارند و امروزه تعداد زیادی هم پیدا کرده اند، هیچ مسئولیتی نمی پذیرند و موجب چنین مشکاتی 

شده اند؛ برای همین وجود چنین قوانینی به راستی ضروری است.
با توجه به این نمونه ای که اشاره کردید، ایجاد ضوابط و قوانین به طور جدی می تواند چنین مشکاتی را 
حل کند.درست است. به طور کلی امروزه در شهرک ها، شهرستان ها و روستاها، در شمال کشور و... چنین 
واقعه های تقلبی به دسللت همین مشللاوران اماک رخ می دهد. چون تا حد زیادی تابع ضوابط و قوانین 
نیستند. اگر این اشخاص متقلب که چنین جوی را در بین دفاتر اماک که بسیاری از آنان همان طور که 
عرض کردم درستکار و شریف هستند، به وجود آورده اند. اگر ثبت سند در دفتر ثبت اسناد که دارای مجوز 

قانونی هستند سپرده شود بسیاری از این موارد رخ نخواهد داد. 
درست است که این پرونده دیر به نتیجه رسید، ولی خوشبختانه به نتیجه رسید ولی می شناسم افرادی را 

التماس می کنند که ملک شان تصرف شده و دستشان نیز به جایی بند نیست.
این موارد متاسفانه بسیار زیاد است که با تحویل دادن سند به دفاتر ثبت این مسئله مرتفع خواهد شد.

 همان طور که عرض کردم بسیاری از مشاوران محترم اماک دو شغله هستند و مثا در کنار ساخت و ساز 
به شغل مشاور اماک نیز مشغول هستند، و از آن گذشته حتی در صورت عملی شدن این طرح و سپردن 
تنظیم سللند به دفاتر ثبت، مشللاوران محترم اماک می توانند با واسطه گری به کار خود ادامه دهند و به 

لحاظ مالی دچار ضرر و زیان احتمالی نشوند.

 مراقب اثر انگشت وارونه باشید، حتی در دفتر ثبت اسناد

گروه حقوقی : اسللناد آرشیوی، در بهره مندی پژوهشگران اعم از تاریخی و 
غیرتاریخی، نسبت به اطاعات دست اول در انجام پروژه های تحقیقاتی کمک 
شایان توجهی می کند. با کاربست این اسناد و مدارک، در کنار سایر منابع و 
مآخذ، تحقیقات تاریخی، به ویژه تحقیقات تاریخ معاصر مستندتر شده و درک 

تازه ای از تاریخ در اختیار عاقه مندان قرار خواهد داد.
اغلب منابع تاریخی به شللکل سنتی دارای 
غلبه نللگاه از باال به پایین جامعه اسللت و 
کمتللر اطاعاتللی پیرامون تاریللخ مردم و 
فرودسللتان جامعه به دسللت می دهد. اما 
کاربست اسناد به جامانده از تاریخ می تواند 
الیه های ناشناخه ای از تاریخ را آشکار سازد. 
اسللنادی مانند عرایض و شهادت نامه های 
تاریخی از این دست عرایض هستند.اسناد 
عرایض، شللکواییه ها و شللکایتنامه ها که با 
نام های مختلف عریضه نامه، عریضه نامچه، درخواست نامه و دادخواست نامه 
شناخته می شللوند، گونه ای از اسللناد و عرض حال هایی تاریخی هستند که 
حاوی دادخواهی مردم از اقشار و طبقات مختلف جامعه به قشر باالدست خود 
است. محتوای این دست از اسناد، گویای بخشی از واقعیت زندگی مردم است 

و در حوزه تاریخ اجتماعی قرار دارند.
<عریضه،شیوهایازتوسل

اغلب لغت شناسان، عریضه را به عرض حال و درخواست نامه معنی می کنند 
و برای »عرض« معانی مختلفی بیان می کنند  که یکی از آن ها، بیان مطلبی 

از طرف فرد کوچک تر به بزرگ تر است.
 بر این اساس، معنی به عرض رساندن عبارت از گفتن و بیان کردن مطلبی از 
فرد کوچک تر به بزرگ تر است. در اصطاح، عریضه نویسی یکی از شیوه های 
خاص توسل است که در طول تاریخ، در فرهنگ اسامی همواره مورد توجه 

بوده است.
گاه افراد جامعه با یک رشللته گرفتاری ها مواجه می شللوند که امکان برطرف 
کردن آن ها از طریق اسللباب عادی میسللر نیسللت و در نتیجه به نوشتن و 
عریضه روی می آوردند. مشکاتی مانند: شکوه از ستم و زورگویی حاکم وقت، 
درخواست افزایش حقوق و مواجب، کمبود و یا گرانی اقام خوراکی، شکایت 
اهالی از برخی اصناف، شللکوه از کارفرمایان، ناتوانی از پرداخت خراج  و .. از 

جمله مسائل مطرح شده در عرایض بوده است.
<نخستینعریضه

عریضه بیان گر مناسبات حقوقی و قضایی است که با اسنادی مانند وصیت نامه، 
گواهی نامه های فوت و تولد، وکالت نامه، ضمانت نامه، استشللهادنامه، بارنامه و 

آزادنامه به نام »اوراق صریحه« معروف است.
عرایللض، به لحاظ تاریخی، قدمتی بلله درازای تاریخ مکتوب دارند اما قدمت 
نخستین عریضه موجود، به دوره تیموری می رسد. اما میزان عمومیت و رواج 
عریضه نویسللی به دو دورۀ پیش و پس از مشللروطه و مجلس شللورای ملی 

تقسیم می شود. 
در اواخر دورۀ قاجار و با تأسللیس مجلس شللورای ملی و نیز رواج پسللت و 
تلگراف، عریضه نویسی برای دادخواهی از دولتمردان بیشتر رایج شد به گونه ای 
که دادخواهان از مجلس انتظار داشللتند به شللکواییه های آنلان پاسخ دهد؛ 
گفتنی است از همان آغاز هم، کمیسیونی به نام کمیسیون عرایض در مجلس 
تشکیل شد. با این اوصاف، پس از مشروطیت به اقتضای موقعیت  پیش آمده، 
عریضه نویسللی به رسمیت شناخته شللده و به لحاظ کمی افزایش یافته و به 

اشکال مختلف، به  دست مخاطبان می رسیده است.
 زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سختی های زندگی و معیشت خود، 
با خط خود یا محرران و با وسللایلی که می توانستند به دست مخاطبان خود 
می رسللاندند. بدین لحاظ، عرایض به شللاه، نهادها، وزارت خانه ها و با تشکیل 
مجلس شللورای ملی، به ویژه تشکیل کمیسیون عرایض در عصر مشروطیت 

ارسال می شدند.
پیللش از تلگللراف نیز مردم بلله راه های مختلللف مانند بار عام، کلله از دوره 
هخامنشللیان تا دورۀ قاجاریه مرسوم بود، گاه هنگام خروج پادشاه از شهر به 
مقاصد مختلف به صورت کتبی یا شفاهی و از دوره ناصرالدین شاه به بعد، با 
نصب صندوقی در میدان ارگ برای ارسال عرایض به شاه اقدام می کردند. این 
کار بیشتر برای جلوگیری از تعدی عمال دولت بر رعایا بود. جز اینها پلادشاه 
مأموران و بلازرسانی را بله نام چشم و گوش شاه، همه ساله به مناطق زیرسلطۀ 

خود می فرستاد تا به عرایض مردم به دقت رسیدگی کنند.
<عریضهدرنیمهیاولپهلوی

در نیمه اول دوره پهلوی، با تغییر حکومت و تغییرات عمده ای که در سیستم 
حکومتی و اداری کشللور اتفاق افتاد، فضایی باز برای عریضه نویسللی و عرض 
شللکواییه شللکل گرفت و مردم از این فضا برای مطرح کردن درخواست ها و 

مشکات شان استفاده کردند.
بخش بزرگی از اسناد عرایض تاریخ معاصر که در مراکز اسنادی موجود است 
به ویژه در کتاب خانه و بخش اسناد کتاب خانه مجلس شورای اسامی که بیش 
از نیمی از اسناد این مرکز، عرایض مردمی به شمار می رود، شامل عرایضی ست 
که بخشللی از فرودسللتان جامعه، اعم از زن و مرد، با زبانی گاه محترمانه و 
عاجزانه و گاه معترضانه و نقادانه از باال دست خود طلب یاری کرده اند. مرکز 
اسللناد مجلس شورای اسامی دارای بیشترین حجم اسناد عرایض در کشور 

است. 
امروزه نیز عریضه نوعی درخواست است که در صورتی که فرد استطاعت مالی 
برای گرفتن وکیل نداشته باشد، از آن برای تسلیم درخواست خود به دادگاه 

و دادگستری استفاده می کند.
شللیوه نگارش عریضه بدان صورت بود که نخسللت سللخنی خوشایند مانند 
عبارات: تصدقت گردم، قربانت شوم، برای مخاطب نوشته می شد و سپس بر 
اسللاس جایگاه مخاطب، ضمن دعای خیر و وصف نیک و عرض حق شناسی، 
به بیان مقصود می پرداختند. در دوره های پیش از مشروطیت، اگر شخصی به 
مقامی عریضه می نوشت، ُمهرش را به صورت نیمه تمام بر پشت نامه می زد که 

نشانۀ خودکم بینی محرر بود.
 فرسللتادن عرایض به مجلس در دورۀ پهلوی اول به سبب چشمداشت بسیار 
مردم از این نهاد مردمی، برخی عبارت ها در میان سطرهای عریضه جای باز 
کرد؛ مانند: ای زبان ملت و ای وکای ملت، ای دادرس فقرا، ای حافظ حقوق، 

ای وکای مجلس، و غیره.

گاهی عرایض مانند استشهادنامه ها، توسط فردی خوش نام و باسواد مکتوب 
می شللد و گروهی از مردم، مطابق خواستۀ مشللترک خود، آن را مهر و امضا 

می کردند. 
<شهادتنامههایتاریخی،سندیحقوقی

شیوه های مختلفی برای جواب گویی به عرایض وجود داشت. وقتی درخواستی 
به حضور شاه می رسید، عریضه خوان آن را در مجلس می خواند و دستور شاه 
را در کنار آن می نوشت. گاهی مخاطب در پشت عریضه و گاه در پایین متن 
و گاه در صدر عریضه پاسخی نوشته و مهر می کرد. در برخی از دادخواهی ها، 
عریضه را می گرفتند و از شللاکی می خواسللتند تا بازگردد و پاسخی مکتوب 
برایش می نوشللتند و حتی پاسخ عرایضی که در باب مسائل اقتصادی نوشته 

شده بود، گاهی در شهر جار زده می شد. 
شهادتنامه های تاریخی نیز نوع دیگری از اسناد فقهی-حقوقی هستند. شهادت 
در اصطللاح، به معنی گواهی از وقوع امور محسللوس به یکللی از حواس در 
گذشته و حال است و عبارت از این که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و 
بر ضرر دیگری اعام اطاع و خبر از وقوع امری به قصد شرکت در احقاق حق 

یا صورت دادن وظیفه اي شرعي در خصوص مورد شهادت نماید. 
شهادت از دیدگاه حقوقی، مطابق مادۀ ۱۲۵۸ قانون مدنی، سومین دلیل اثبات 

دعوی و حّجت شرعیه، بعد از اقرار و اسناد کتبی محسوب می شود.
تاریخ حقوق نمایان گر سابقه بسیار طوالنی شهادت دادن است. در تمام ادیان 
و تمدن های مختلف، از گذشته های دور به عنوان دلیل پذیرفته شده، منتها 
درجۀ اعتبار و ارزش آن متفاوت اسللت. پس از ورود اسللام به ایران، همواره 
شهادت به عنوان یک بّینۀ شرعی مورد توّجه و تأکید فقها و روحانیون باقی 
مانده و اهمیت آن به قدری بوده که طبقاتی در دستگاه قضایی به نام عدول 
و شهود دارالقضاء شکل می گیرد.  پس از مشروطیت، اعتبار و ارزش شهادت، 
به دالیل مختلفی همچون: سسللت شللدن پایه های ایمان و اصول اخاقی و 
توسللعه جوامع و صعوبت در احراز شرایط شهود و تداخل احساسات انسانی 
نظیر حسللادت، کینه توزی، ترّحم و فراموشی، نزول کرد. مراد از شهادت نامه، 
سندیست که در دادگاه و نزد قاضی ثبت می گردد و رکن اصلی و محل اعتبار 

آن، شهود و شهادت های گواهان و شهود است.
ماده1285قانونمدنی

 شللهادت نامه بلله لحللاظ قانونی نوشللته عادی حسللاب شللده و طبق ماده 
۱۲۸۵ قانون مدنی سللند محسوب نمی شللود و تنها ارزش شهادت دارد، اما 

شهادت نامه های تاریخی جزو اسناد تاریخی به حساب می آیند. 
این نوع سند تاریخی، ساختار بسیار ساده حقوقی- قضایی داشته و هر برگ، 
حاوی تنها یک شهادت است، که به جهت نوع کاربرد، فاقد تصّنع و پیچیدگی 

لفظی و نگارشی مانند اسناد دیوانی یا دیگر اسناد شرعی است. 
شللهادت نامه های تاریخی، به علَت قید تعجیللل در امر، فاقد تزئینات هنری 
است و شکل و آرایش ارکان متن و اضافات، بسیار ساده است و از الگوی سند 
نویسللی خاصی پیروی نکرده و بدون کش و قوس حاوی اطاعاتی  است که 

شخص شاهد به چشم و گوش خود دیده و شنیده است.
متن هر شللهادت نامه تاریخی، شامل شرح موضوعی است که سند به خاطر 
آن نگارش یافته اسللت، مانند شهادت طلبیدن. به بیان دیگر، شهادت نامه به 
عنوان سللندی اسللت که یکی از ادلّۀ اثبات دعوی به نام شهادت در آن درج  
شده شهادت نامه در رکن کام یا متن اصلی، خود شامل یک گزارش است و 
به همراه معارفه شخص شاهد و شخصی که برای او یا علیه او با اظهار سوگند 

و قسم و صیغه شهادت، کسب شهادت می شود. 
<ارکانشهادتنامه

ارکان شللهادت نامه را می توان به قرار زیر برشللمرد: ایللن اجزا چنین تعریف 
می شوند:

۱. شللاهد یا گواه، که اخبار از وقوع امری در گذشللته یا حال ) از مبصرات یا 
مسموعات( می دهد.

۲. مشهوٌد به، امری ست که از وقوع آن در گذشته یا حال، توسط شاهد خبر 
داده می شود. متن )/مشهوٌد به( معموالً کوتاه است.

۳. مشهوٌد له، کسی که به نفع او اداء شهادت می شود.
۴. مشهوٌد علیه، کسی که به ضرر او اداء شهادت می شود. 

در متن مشللهوٌد به، در برخی از مواقع از شللاهد، مشهوٌد له)مستشهٌد له( و 
مشهوٌد علیه)مستشهٌد علیه( نام برده می شود.

خط نگارش غالب شهادتنامه ها، به خاطر سر و کار داشتن با حقوق فوریتی، 
عمدتاً شکسته تحریری و عامیانه و تعداد سطور، به علَت عدم مقَدمه چینی و 
اطناب در سخن، کمتر از سایر اسناد است. حاشیه شهادت نامه ها نیز به طور 

معمول فضایی خالی با یک یا دو مورد مهر و سجل است.
سجات، نوشته ها یا نشانه های حاشیه سند

اغلب شللهادت نامه های تاریخی، به دالیلی همچون: شهادت دروغ، خاصیت 
مقطعی و گذرا داشتن و پاره شدن کاغذ و ...، فاقد تسمیه )نام خدا( و تاریخ 
تحریر هسللتند و جهللت پیدا کردن تاریخ تقریبی، می تللوان آن را در مهرها 
یا سللجات پیدا کرد. شللهادت نامه ها از آن رو که در حضور و نزد شللخص 
حاکم و قاضی نوشته شده اند، سجات چندانی نیز ندارند. منظور از سجات، 

نوشته های حاشیه اسناد است.
یکی از مهم ترین سللجّاتی که در حاشیه اسللناد شرعی نگارش یافته است، 
تأییدیه ای است که محضرداران و حّکام و فقهای امور شرع و معتمدان، برای 
تصدیق و مشللروعیت دادن به اسناد در روئیۀ سللند آورده اند و به آن سجل 

وقوعی یا اعترافی می گویند.
 شهادت نامه ها به علت این که اغلب توسط خود محضرداران و قضات نگارش 
یافته اند فاقد سجل وقوعی بوده و از جانب دیگر چون شاهد متن، شهادت خود 
را در قالب متن اصلی نوشته و توسط خود یا قاضی تسجیل شده، فاقد سجل 

شهودی در حاشیه هستند. 
مهر و امضا، از دیگر ارکان سجّات است که آن ها را در کنار سجّات حاشیه 
روئیه یا ظهریه سللند درج می کردند. شللهادت نامه ها غالبا بیش از یک یا دو 
مهر و امضاء ندارند که در ذیل متن، بعد از مشللهوٌد به و یا باالی متن اصلی 
درج می شللده و اصوالً متعلَق به شاهد است. یکی از ارکان سجّات که گاهی 
جایگزین مهر محسللوب می شللود، امضاء اسللت که نقش بزرگللی در اعتبار 

بخشیدن به اسناد دارد. 
ظهریلله )پشللت برگلله( شللهادت نامه ها نیللز شللامل سللجاتی همچون: 
 یادداشللت های دفتللری معامللات، حللدود اربعلله، اماک و یا مشللخصات 

شخصی طرفین است. 

 شیوه ی دادخواهی و مطالبات مردمی در اسناد تاریخی
 مریم بلندی =  دانشجوی دکترای تاریخ اسالمی - پژوهشگر 

=در اواخر دورۀ قاجار و با تأسیس مجلس شورای ملی و نیز رواج پست و تلگراف، عریضه نویسی برای دادخواهی 
از دولتمردان بیشتر رایج شد به گونه ای که دادخواهان از مجلس انتظار داشتند به شکواییه های آنـان پاسخ دهد؛ 
گفتنی است از همان آغاز هم، کمیسیونی به نام کمیسیون عرایض در مجلس تشکیل شد. با این اوصاف، پس از 
مشروطیت به اقتضای موقعیت  پیش آمده، عریضه نویسی به رسمیت شناخته شده و به لحاظ کمی افزایش یافته 

و به اشکال مختلف، به  دست مخاطبان می رسیده است

=بخش بزرگی از اسـناد عرایض تاریخ معاصر که در مراکز اسـنادی موجود اسـت به ویژه در کتاب خانه و بخش 
اسناد کتاب خانه مجلس شورای اسالمی که بیش از نیمی از اسناد این مرکز، عرایض مردمی به شمار می رود، شامل 
عرایضی سـت که بخشـی از فرودسـتان جامعه، اعم از زن و مرد، با زبانی گاه محترمانه و عاجزانه و گاه معترضانه 
و نقادانه از باال دسـت خود طلب یاری کرده اند. مرکز اسـناد مجلس شورای اسالمی دارای بیشترین حجم اسناد 

عرایض در کشور است  

=شهادتنامه های تاریخی نیز نوع دیگری از اسناد فقهی-حقوقی هستند. شهادت در اصطالح، به معنی گواهی 
از وقوع امور محسوس به یکی از حواس در گذشته و حال است و عبارت از این که شخصی به نفع یکی از اصحاب 
دعـوی و بـر ضرر دیگری اعالم اطالع و خبر از وقوع امری به قصد شـرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه اي 

شرعي در خصوص مورد شهادت نماید



 اهمیت مجازات های 
جایگزین حبس

=دکتر مجیدابهری
و  ش��ناس  =رفت��ار 
آسیب شناس اجتماعی

زنــدان بــرای دولت هــا 
همراه  بــه  گزافی  هزینه 
دارد.برآورد شــده اســت 
کــه تنها هزینــه تغذیه هــر زندانی به طور 
متوســط حدود ســیصد هزار تومان در ماه 
است. همین طور حقوق و دستمزد نگهبانان 
و ماموران زندان ها و کارکنان دوایر مرتبط با 
زندان را نیز به هزینه ها اضافه کنید، از سوی 
دیگر هزینه های معنوی و فرهنگی در حبس 
ماندن یک فرد و همچنین زیان های ناشی از 
غیبت او در خانواده به دلیل مسئولیت هایی 
که اغلب به عهــده دارند، آن وقت ماحظه 
خواهید نمود که جامعه با داشتن زندان چه 

لطماتی را تحمل می کند!

<مناسبترینروشمجازات
بــرای همین مجازات هــای جابگزین حبس 
امــروزه از مناســب ترین روش های مجازات 
پابنــد  از  محســوب می شــوند. اســتفاده 
الکترونیــک و هــم چنین اخــذ تعهد برای 
ادامه تحصیل یــا یادگیری حرفه و تخصص 
برای درآمدزایی، از روش های مناســب تر و 
کم آسیب تر نسبت به سایر مجازات ها خواهد 

بود.
 براســاس بیــش از چهــل ســال ســابقه 
آسیب شناســی اجتماعی نظــری و میدانی 
اعتقاد راســخ دارم که پیشــگیری همیشه 

ارزان تر و موثرتر از درمان است .

<پیشگیریبهترازدرمان
بنابر این اصل علمی تمرکز بر پیشگیری های 
وضعی و فرهنگی بسیار مناسب تر و مفید تر 

از درمان و معالجه خواهد بود.
برای مرتکبان بــه جرایم اقتصادی و مالی و 
افرادی که به خاطر تصادفات غیر عمدی در 
زندان به سر می برند؛ مجازات های جایگزین 
از نظر آسیب شناســی اجتماعــی مفیدتر و 

مناسب تر است.
البتــه بــرای مجرمین در ارتبــاط با قتل و 
درگیری های اجتماعی زندان همراه کارهای 

فنی و صنعتی می تواند موثرتر باشد.
در بســیاری از کشــورهای اروپایــی مثل 
انگلستان فرانســه و... نوجوانان و جوانان که 
برای اولین مرتبــه مرتکب جرایم اجتماعی 
و اقتصــادی می شــوند، انجــام خدمــات 
اجتماعــی مثل فعالیت در بیمارســتان ها و 
مراکــز نگهداری ســالمندان را از موثرترین 
مجازات هــای جایگزین در نظــر می گیرند 
چون محکومان را از نظر عاطفی و انســانی 
نیز تحت تاثیر قرار داده و به طور عام آنان را 
برای زندگی بهتری در آینده آماده می سازد.

<هدفازحبس
اگر هــدف از محبوس نمــودن افراد تربیت 
 و بازســازی رفتاری و اجتماعی آنان باشــد 
هیچ یک از زندان هــای جهان به این هدف 
نائــل نخواهد شــد، بلکه مبادله ســوابق و 
تجربیات بزه کارانه بین زندانیان ذهن آنان را 

مملو از دانسته های منفی می نماید.
 بنابراین در کنار این قضیه هزینه های مالی 

نیز مزید بر زیان های وارده است. 
براســاس ایــن یافته هــا جرم شناســان و 
روان شناسان اعتقادی راسخ بر مجازات های 
جایگزین داشته و صاحب نظران دانشگاهی و 
نخبگان اجتماعــی و تربیتی این جایگزینی 
مجازات ها را با قدرت مورد تشویق و حمایت 

قرار می دهند.
 بر اســاس آن چه شــرح داده شد، ضرورت 
و اهمیت مجازات هــای جایگزین حبس به 

خوبی روشن می شود. 

<ساختکتابخانهبهجایتحملحبس
اقدامی که چندی اســت صــورت گرفته که 
طــی آن محکومان به جــای تحمل حبس 
کتاب خانــه ای را در مناطــق کم برخــوردار 

بسازند، جای بسی تشویق و تشکر دارد.
ســاخت کتاب خانه یا درمانــگاه در مناطق 
محروم وکم برخوردار توسط محکومان مالی 
و یا ســایر محکومان؛ هدیه کتب مختلف به 
کتابخانه هــای موجود، چه در زندان ها و چه 
در ســایر مراکز محروم، یکی از مجازات های 

جایگزین موثر و مفید خواهد بود.
و این در حالی اســت که شــرایط رفتاری و 
احوال فکری را در ایشان تغییر دهد و تحول 
ایجاد کند. در این صــورت می توان امیدوار 
بود که روش هــای جایگزین موثرتر از رفتن 

این شخص به زندان خواهد بود. 
آمــوزش، مطالعــه و کتابخوانــی بعــد از 
ســوادآموزی، موثرترین و مفیدترین حرکت 

در راستای روشنگری و تعالی فکری است.

گروه حقوقی: حقوق به جا مانده از باســتان در گوشــه و کنار 
سرزمین پهناور ایران به چشم می خورد. این حقوق بنا بر گفته ی 
کارشناسانی که تا به حال با آنان گفت وگو داشته ام گرچه در ابتدا 
مدون نبوده، اما از چندین هزار ســال پیــش در ایران رخ نموده 
است. یکی از این مناطق شهر سوخته است؛ شهری باستانی که 
امروزه برخی از یافته های کاوش شده در آن حیرت  برمی انگیزد! 
یافته هایی همچون جراحی جمجمه در این شهر، آن هم بیش از 

پنج هزار سال پیش، در جهان زبانزد است!
دکتر حسین مرادی معاون گروه باستان شناسی شهرسوخته است 
که همراه با دکتر سید منصور 
این  سرپرست  سیدســجادی 
کاوش ها سال هاســت که این 
شهر را مورد کاوش قرار داده اند. 
دکتر مرادی مسئول کاوش در 
بخش مســکونی شهر سوخته 
اســت، و در یک ســال اخیر 
به یافته های جدیــدی در این 
شــهر دســت پیدا کــرده که 
برخی از آن ها حقوقی به شمار 
می روند.  این باستان شــناس و کاوشگر، نگارش کتاب های »هنر 
باستانی بلوچستان: سنگ نگاره های سراوان« و »باستان شناسی 
بلوچســتان«، ترجمه کتاب »تپه بمپور« و ویراســتاری کتاب 
»مجموعه مقاالت پیچیدگی های اجتماعی در خاورمیانه باستان« 

را نیز عهده دار بوده است.
آفتاب حقوقی در ارتباط با یافته های اخیری که به نوعی ابزارهای 
حقوقی محسوب می شوند با کاوشگر بخش مسکونی شهر مصاحبه 
کرده اســت. با هم حاصل این گفت وگو را با دکتر حسین مرادی 

معاون گروه باستان شناسی شهرسوخته می خوانیم. 

 یافته های جدیدی که در ارتباط با حقوق در کاوش های 
شهر سوخته به دست آورده اید چیست؟

در ارتباط با یافته های حقوقی این فصل کاوش در شهرسوخته باید 
بگویم که از دیدگاه حقوقی تنها یافتههای موجود در شهرسوخته 
مرتبط با روش های مالکیت اشیا و جانوران است که شامل اسناد 
موسوم به مهر و موم و حسابداری است. این اشیا بیانگر تملک یا 

مبادله اشیا و جانوران در شهر سوخته است.
در ارتباط با این اشیا کمی توضیح دهید.  به این مفهوم که فردی از 
نقطه الف تعدادی کاال به نقطه ب فرستاده است. این اسناد شامل 
مهرهای مسطح، اثر همین مهرها روی گل، گلوله های گلی موسوم 
به ژتون و در یک مورد ویژه یک لوحه گلی حسابداری موسوم به 

لوحه ها یا تبلتهای آغاز ایامی است.

 این لوحه گلی به چه صورت است؟
 یک تخته کوچک گلی به اندازه کف دست است که بر روی آن 

عائمی وجود دارد. این عائم نشان دهنده مبادله و انتقال کاال به 
شهرسوخته و یا بالعکس، مبادله کاال از شهرسوخته به بیرون است. 

 جنس این مهر و موم ها و... چیست؟
 جنس این اســناد عموما از گل خام یا در مورد لوحه حسابداری 

از گل خامی است که خیلی خوب ورز داده و آماده شده است.

 از عائم و نوشته های روی مهرها بگویید که نشان دهنده 
چه مفاهیمی هستند؟

در مورد اثر مهرها و مهرها باید گفت که اینها حاوی عائمی یا بهتر 
بگویم اشکال هندسی هستند که احتماال هر شکل معرف یک فرد 
یا یک مجموعه افراد همانند اعضای یک خانواده است. این اشیا در 

امر مبادله مورد استفاده قرار می گرفته است. 
طبیعی اســت که زبان و بیان تصویری سادهای داشته اند که نه 
قابلیت ترجمه داشــته و نه نیازمنــد ترجمه بودهاند بلکه صرفا 
تایید کننده مالکیت یک فرد یا گروه بر تعداد یا میزان مشخصی 
کاال بوده اســت. اما در مورد لوحه حسابداری باید گفت که این 

لوحه ها نشانگر پیچیدگی هایی در امر مبادله بودهاند.

 پیچیدگی عائم در این لوحه های حســابداری چگونه 
است؟

 اگر چه بر روی این لوحه های حسابداری عائمی تصویری دیده 
می شــود اما با نمونه مهرها و اثر مهرهای هندسی و گیاهی و یا 

جانوری از نوع مسطح و استوانه ای تفاوت دارد. 
این تفاوت در ترکیبی از عائمی است که می توان گفت مالک در 

آن مشخص است و دوم اینکه میزان کاال نیز در آن مشخص شده. 
تفاوت سوم نیز نوع کاال ست که در این لوحه ها ذکر شده.

 اگر چه این عائم هنوز به مفهومی که عموم مردم می شناسند 
نوشــتاری نیست، اما با این حال در زمان خود، عائمی جهانی و 
فراگیر در سطح فات ایران و میان رودان به شمار می رفته است.

 رمزگشایی این عائم انجام شده است؟
رمزگشایی از آنها تا حدودی انجام گردیده است.

 می توان این عائم را زبان خاصی از زبان های باستانی 
درنظر گرفت؟

زبــان خاصی نیســت و همان طور که پیش تر شــرح دادم، یک 
سری عائم رایج و فراگیر هستند که بیشتر بیان کننده نوع کاال 
و شمارش آنها به شمار می رود. باید این نکته را یادآور شوم که در 
میان این عائم عامتی وجود دارد که نشان دهنده کارگر یا نیروی 
کار است. این عامتی که در اسناد، مربوط به نیروی کارگر است 

را توضیح دهید.
در این اســناد نیروی کار، دارای عامت مخصوص به خود بوده 
است. تقریبا از همه این عائم رمز گشایی شده است و تعداد نسبتا 
زیادی از این اســناد در جنوب شرق ایران، فات مرکزی، غرب و 

جنوب غرب ایران و میان رودان به دست آمده است.

 این یافته های جدید و اســناد به دست آمده مربوط به 
چه دوره ای هستند؟

باید گفت که لوحه حســابداری و مهرهای استوانهای با نقوش 

هندســی و گیاهی و جانــوری مربوط به دوره آغــاز حیات در 
شهرســوخته یعنی ۳۳۰۰ تا ۲9۰۰ پیش از میاد است اما اثر 
مهرها و مهرهای با نقش هندسی ساده و از نوع مسطح مربوط به 

دوران بعدی یعنی ۲9۰۰ تا ۲۴۰۰ پیش از میاد هستند.
ژتونهــا و توکن های گلی مثل گلوله های گلی و این جور اشــیا 
شمارشــی از قدیمی ترین ادوار تا جدیدترین دوران شهرسوخته 

استفاده می شده است.

 به طور کلی در مناطق همدوره با این یافته ها در ایران و 
دیگر سرزمین ها، حقوق و قوانین چگونه بوده و چه کاربردی 

داشته است؟
در این باره باید بگویم که بخش زیادی از این یافتهها با شــکل و 
شمایل کلی در بسیاری از محوطه های همدوده در سرتاسر ایران 
و بین النهرین یعنی میان رودان یا عراق امروزی، ســوریه اردن و 
ترکیه به دست آمده است. به عنوان نمونه لوحه های حسابداری 
با ســبک های محلی از همه این مناطق به دست آمده است که 
عموما دارای ویژگی های مشترکی هستند. ضمن اینکه تاثیر سبک 
محلی بر روی آن ها مشهود است. تعداد بسیاری از این لوحه ها در 
شهرهای باستانی عراق مثل آور و سومر به دست آمده اند. همچنین 
از شوش در خوزستان نیز تعداد بسیار زیادی به دست آمده است. 
اگر بخواهیم نمونه شهرسوخته را بررسی کنیم می توان گفت که 
بیشتر به سبک شوشی نزدیک تر است تا سبک بین النهرین. در 
تپه یحیی در استان کرمان نیز تعداد زیادی از این الواح به دست 
آمده است. همچنین در تپه سیلک در کاشان یا در تل ملیان در 
مرودشت استان فارس و در سایر مناطق دیگر نیز این الواح یافت 

شده است.

 در دوره های مشابه زمانی در کشورهای دیگر نیز نظایر 
این الواح یافت شده است؟

در مورد نمونه های دیگر مثل مهرها و اثر مهرها نیز در بســیاری 
از مناطق چنین آثاری به دســت آمده است اما فراوانی این آثار 
و اســناد در شرق فات ایران بیشتر از غرب بوده. در حالی که در 
غرب ایران اسناد مبادالتی و مالکیتی دارای نشانههای خطی از نوع 
خط میخی می شوند و عائم و تصاویر پیچیدهتر و متنوع تری بر 

روی آنها نقش می بندد.

 در این باره مثالی بزنید. 
 مثل پادشاه ماردوش، جانوران افسانهای و در کل مضامین متنوعی 
که هم بازتاب دهنده جهان اساطیری و هم زندگی روزمره هستند. 
در شرق ایران این اسناد ساده تر بوده و به ندرت از خط بر روی آنها 
استفاده شده است و تنها در برخی موارد با نقوش پیچیده ترکیبی 
روبه رو هستیم. در بیشتر موارد همچنان مهرهای مسطح با نقوش 
هندسی ساده رواج دارند که احتماال نشانه ای از پویایی مبادالت 

محلی به جای مبادالت فرامنطقه ای است.

 حقوق نهفته ی باستانی، در دل شهر سوخته

گروه حقوقی:"کتاب جامع مقررات کاربردی پزشکی" به عنوان یکی از نیازهای مهم و 
مبرم جامعه پزشکی و حقوق کشور به همت دکتر حمیدرضا مروتی منتشر شد.

عمده خا های موجود در کسب اطاع پیرامون مباحث پزشکی و حقوقی کشور با انتشار 
"کتاب جامع مقررات کاربردی پزشکی" رفع خواهد شد.

آیین رونمایی از" کتاب جامع مقررات کاربردی پزشکی" 
با حضور مسئولین وزارت بهداشت، روسای انجمن های 
علمی پزشکی کشور، اعضا هیئت مدیره کانون وکای 
دادگســتری مرکز و شــخصیت های برجسته علمی، 
پزشکی و حقوقی کشور همزمان با زاد روز حکیم ابوعلی 

سینا در تهران برگزار شد.
مجموعه حاضر با عنوان "کتاب جامع مقررات کاربردی 
پزشــکی" به عنوان آخرین اثر دکتر حمیدرضا مروتی 
مدرس و عضو هیئت علمی دانشــگاه، نتیجه بیش از 
دو ســال تاش در تدوین و گردآوری مقررات پرکاربرد 
پزشکی است که به منظور آشنا کردن جامعه محترم پزشکی با حیطه صاحیتها، وظایف و 
مسئولیتهای کیفری و انتظامی خود، مجازاتهای پیش بینی شده برای نقض این مسئولیتها، 
نحوه رسیدگی به تخلفات و همچنین مراجع ذیصاح رسیدگی کننده به آن و همچنین 
آگاهی از مقررات مرتبط با تحصیل در مقاطع باالتر و نحوه تأســیس مطب، دفترکار و 

مؤسسات درمانی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات رومی منتشر شده است.
هدف دیگر از نگارش این کتاب برطرف کردن نیاز وکای دادگستری و دانشجویان حقوق 
و ســایر عاقمندان نسبت به اطاع از مقررات پزشکی است که می تواند به عنوان یک 
مرجع علمی معتبرو قابل اســتناد در همه مطبها، مراکــز درمانی، دفاتر وکالت و حتی 
شعب دادگاهها و سایر مراجع رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات پزشکی مورد استفاده 

و استناد قرار گیرد.
دکتر حمیدرضا مروتی وکیل پایه یک دادگســتری و مدرس دانشگاه، مولف سرشناس 
حوزه حقوق پزشکی با بیش از بیست و پنج سال سابقه فعالیت در سازمان نظام پزشکی، 

تاکنون ده ها کتاب و مقاله در نشریات معتبر علمی منتشر کرده است.
 کتاب "ارزیابی دادرسی های پزشــکی در پرتو نظام دادرسی عادالنه"، کتاب "محدوده 
مسئولیت پزشک و کارکرد اخذ رضایت و برائت از بیمار"، کتاب "سقط درمانی در حقوق 
ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی" و... برخی دیگر از تالیفات دکتر حمیدرضا مروتی 

است.
دکتر حمیدرضا مروتی میگوید: مدتها اندیشه گردآوری و تدوین مجموعه ای از قوانین 
و مقررات پزشــکی که برای اعضای محترم جامعه پزشکی، کاربردی بوده و ایشان را با 
حقوق و تکالیف خود بهتر آشنا کند در ذهنم بود و مراجعات مختلف در این خصوص 
که: »آیا متون مربوط به مقررات پزشــکی بصورت مدون وجود دارد یا خیر؟« نیز آن را 

تقویت میکرد. 

آشنایی اعضا با تکالیف قانونی خود، مجازاتهای مقرر برای تخلف از شرح وظایف قانونی، 
حیطه صاحیتها و اختیارات هر رشــته، نحوه رســیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی 
پزشکی و مراجع صالح رسیدگی کننده به این جرائم و تخلفات و همچنین مقررات حاکم 
 بر نحوه تأسیس مطبها، دفاترکار و سایر مراکز درمانی، عمده دغدغه های جامعه پزشکی را 

تشکیل می دادند. 
نهایتاً با آغاز دوران اپیدمی بیماری کرونا، توفیق اجباری دست داد تا با فراغ بال بیشتر، 
گردآوری قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها، آرای وحدت رویه قضائی و نظرات مشورتی 
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور پزشکی را آغاز نمایم. مقرراتی که بعضاً دستیابی به 
هریک آســان نبود، چرا که بسیاری از آنها در روزنامه رسمی کشور منتشر نمیشوند. اما 

اکنون با همراهی دوستان محترم در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، میسر شد.
پیرامون "کتاب جامع مقررات کاربردی پزشکی " که توسط انتشارات محترم رومی اکنون 
منتشر و در اختیار هموطنان قرار دارد، چند نکته الزم به یادآوری است؛ نخست اینکه قبًا 
اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، معاونت درمان یکی دو دانشگاه علوم پزشکی و برخی 
اشخاص حقیقی، مبادرت به تنظیم و انتشار مجموعه های حقوق پزشکی و دارویی نموده 
بودند لیکن تفاوت عمده این مجموعه با مجموعه های مذکور، در نحوه گزینش و انتخاب 
مطالب است. تجربه بیش از دو دهه فعالیت در سازمان نظام پزشکی و همکاری با بسیاری 

از انجمنهای علمی و تخصصی و مراکز درمانی به عنوان وکیل و مشاور حقوقی، دغدغه های 
اصلی جامعه خدوم پزشکی را برایم روشن ساخته و اولویتهای آنان را بر من معلوم و اساس 
انتخابهایم را مشخص کرده بود که بر همان اساس اقدام به گزینش مطالب و عناوین کردم. 
مجموعه های منتشر شده پیشین )ازجمله مجموعه قوانین و مقررات پزشکی که اداره کل 
حقوقی وزارت بهداشت در سال ۸۷ در تیراژ محدود و برای استفاده سازمانی منتشر کرد(، 
در دو جلد بسیار مفصل و بالغ بر چند هزار صفحه بود و در عین حال بسیاری از مقررات 
الزم را در خود نداشت و اغلب به مقررات کم کاربرد و در عمل، منسوخ پرداخته بود. سایر 
مجموعه های منتشره توسط اشخاص حقیقی هم صرفاً حاوی قوانین مصوب مجلس و 
برخی آئین نامه های منتشــره در روزنامه رسمی کشور بود و بهره ای از دستورالعملهای 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که عماً، عمده موارد پرکاربرد در حیطه صاحیت 

پزشکان را شامل می شوند در خود نداشتند. 
 بدین ترتیب مجموعه حاضر با کنار هم قرار دادن قوانین پایه و مادر به همراه آئین نامه ها، 
دستورالعملها و آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با هریک، سعی نموده تا به عنوان یک 
رفرنس معتبر و مرجع قابل اعتماد برای اعضای سازمان نظام پزشکی عمل نماید که در 

مواقع لزوم، نسبت به مراجعه به موارد مرتبط اقدام کنند. 
از ســوی دیگر، سالها تدریس در دانشــکده های حقوق، خاً قوانین و مقررات کاربردی 
پزشکی برای استفاده وکای دادگستری و دانشجویان رشته حقوق را نیز بیش از پیش 
برایم روشن ساخت. بسیاری از همکاران وکیل در مواجهه با پرونده های پزشکی، از اصول 
ابتدایی دعاوی پزشــکی کم اطاع و در برخی موارد یکســر بی اطاع بودند. بسیاری از 
دانشجویان رشته حقوق نیز طی این سالها از عاقمندی خود به مطالعه در زمینه حقوق 
پزشکی خبر می دادند و از فقدان منابع الزم برای این امر شکایت داشتند. چرا که بدلیل 
عدم تعریف رشــته حقوق پزشکی در کشور، دانشکده های حقوق فاقد منبعی برای این 
موارد بوده و در سرفصلهای تعریف شده توسط شورایعالی انقاب فرهنگی نیز غیر از دو 
واحد پزشکی قانونی، هیچ سرفصلی از حقوق پزشکی برای دانشجویان هیچ مقطعی از پایه 

تا تحصیات تکمیلی تعریف نشده است!
 بدین ترتیب حدود دو سال قبل با اطاع از خاً موجود، ضمن ارسال نامه درخواست به 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی، اضافه نمودن رشته حقوق پزشکی 
به عنوان یکی از گرایشهای رشته حقوق در مقطع تحصیات تکمیلی تقاضا شده است 

ولی کمیسیون فوق با گذشت این مدت، هنوز در این خصوص اعام نظر ننموده است. 
زنجیره این عوامل سبب شد که طی بیش از دو سال اخیر مجموعه ای از قوانین و مقررات 
کاربردی پزشکی که از طرفی پاسخگوی نیاز عاقمندان به مطالعه در این شاخه از حقوق 
باشد و از طرف دیگر برطرف کننده خاً موجود برای ذینفعان آن که کلیه جامعه خدوم 
پزشکی )از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی، 
پیراپزشکان، پرستاران و ماماها( را شامل می شود، توسط دکتر حمیدرضا مروتی وکیل 
پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه گردآوری و تدوین شود. پر واضح است که بدلیل 
 حساسیتهای موجود در حیطه پزشکی، مقررات حاکم در این خصوص نیز بطور معمول 
هر چند ســال یکبار دچار تغییر و تحوالت و اصاحاتی می شود. مقررات مندرج در این 

کتاب دستورالعملهای معتبر تا تاریخ انتشار )مرداد ماه ۱۴۰۱( است.
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لیال جعفری  

گروه حقوقی: ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد 
ریال جزای نقدی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی 
و عمومی و 9۴ ضربه شاق/کشف جرم، شناسایی و 
بازداشت متهمان بدون شکایت شاکیان خصوصی و 

یا حتی اطاع آنها بوده است.رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که پرونده ۱۴ متهم 
شبکه جعل اسناد و تصاحب اماک مردم در استان های البرز و تهران با صدور حکم قطعی 
از ســوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و ضمن ارسال پرونده جهت اجرای آرای 
صادره به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج، به مرحله اجرای حکم رسید.حسین فاضلی 
هریکندی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴نفره جعل اسناد رسمی و عادی، 
رشاء و ارتشاء و انتقال اماک متعلق به غیر در استان های البرز و تهران، گفت: این باند جعل 
اســناد و تصاحب اماک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و اماک، 
ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی اماک متروک و 
باصاحب، هفت قطعه از اماک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در استان های تهران و 
البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و 
انقاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به 
تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد 
و پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای 

محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.رئیس کل دادگستری 
استان البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و 
۱۴ نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای 
محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند 
و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده اند که این موضوع موید اســتحکام، صحت و 
اتقان رأی دادگاه بدوی است.وی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر 
از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس 
تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی،۵ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و 9۴ 
ضربه شاق است؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از اماک آنها از سوی این شبکه 
جعل و تصاحب گردیده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده اند و مابقی مالکان تاکنون 
شناسایی نشده و مراجعه ای نیز نداشته اند.فاضلی هریکندی با اشاره به تسریع در رسیدگی 
به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضائی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات 
مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، حدود ۸ 
ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت 

متهمــان در این پرونده بدون شــکایت شــاکیان 
خصوصی و یا حتی اطاع آنها، از سوی حفاظت و 
اطاعات دادگستری کل استان البرز صورت گرفته 
است.رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
البرز با بیان اینکه در خال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و 
پیگیری ایشان، موضوع آسیب شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده های 
خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش 
مبســوطی از علل و زمینه های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی 
به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفترخانه ها با مراجعی که بایستی از آن ها 
استعام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفترخانه های دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع 
جرایم هستند. وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشاهده می شود به مدت طوالنی دفترخانه ای 
که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می شود و همین موضوع 
بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با 
کفیل اداره می شود در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.فاضلی هریکندی تصریح 
کرد: از جمله دیگر علل و زمینه های شــکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون 
تأیید ثبت احوال؛ رها کردن اماک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل 
و خارج کشور در سامانه ثنا می باشد که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می توان شاهد 

کاهش وقوع این نوع جرائم بود.

کتاب جامع مقررات کاربردی پزشکی

رسیدگی به پرونده شبکه جعل اسناد و تصاحب امالک غیر در ۸ ماه
محکومان پرونده سندسازی چهار هزار میلیاردی نقره داغ شدند
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گفتگو

گروه حقوقی: ثبت سند 
چیســت و ضرورت آن به 
چه دلیل اســت؟ آیا ثبت 
اسناد  ثبت  دفتر  در  سند 
رســمی به جای ثبت در 
می تواند  امــاک  دفتــر 
چه مزایایی در بر داشــته 
باشــد؟ مزایای ثبت سند 

کدام است؟
مواردی که مطرح شــد و برخی پرسش های 
دیگــر، محور مصاحبه ی مــا را با دکتر مجید 

سوهانی تشکیل می دهد. 
دکتر سوهانی ســردفتر سابق تهران و  وکیل 
پایه یک دادگستری است. این استاد دانشگاه 
تالیف »مجموعه آزمون های طبقه بندی شده 
حقوق ثبت اسناد و اماک« را نیز در کارنامه 

کاری خود دارد.
مطالعاتی که در حوزه ی حقوق ثبت و حقوق 
مدنی داشــته اســت، آفتاب حقوقی را بر آن 
داشــت تا بــا وی در رابطه بــا موضوع ثبت 
ســند در دفتر ثبت اسناد رسمی به گفت و گو 
بپردازیم. با هم حاصل گفت گوی ما را با دکتر 

مجید سوهانی می خوانیم. 

 بــه طــور کلی هــدف ثبت اســناد 
چیست و پیشینه این موضوع به چه زمانی 

بازمی گردد؟
در پاسخ به این پرسش می توانم پیشینه ای از 
ثبت سند را ارائه کنم. در ماده یک قانون ثبت 
اســناد و اماک مصوب ۱۳۰۲ شمسی آمده 
اســت: »دوائر ثبت اســناد و اماک، برای دو 
مقصود تشــکیل می شود: اول: ثبت اماک تا 
این که مالکیِت مالکین و حقوِق ذوی الحقوق 
نسبت به آن ها رسمأ تعیین و محفوظ گردد؛ 
دوم: ثبت اســناد برای این که رســما دارای 
اعتبار شــوند«. همان گونه که مشخص است 
قانون گذار با هدف اعتبار بخشــیدن به اسناد، 
مقرراتی در رابطه با ثبت اســناد تقنین نموده 

است.

 ایــن هــدف هم اکنــون نیــز قابل 
اجراست؟

 این هــدف را در قالب برخــی از مواد قانون 
ثبت اســناد و اماک مصوب ۱۳۱۰ شمسی، 
که در حال حاضر مورد اجرا است نیز می توان 
یافــت. به طور مثــال، مــاده ۷۰  این قانون 
مقرر می دارد: »ســندی که مطابق قوانین به 
ثبت رسیده رســمی است و تمام محتویات و 
امضاهــای مندرجــه در آن معتبر خواهد بود 
مگر این که مجعولیت آن ســند ثابت شــود، 
انکار مندرجات اسناد رسمی مسموع نیست.«.

در ماده ۷۳  نیز می خوانیم: »قضات و مأموریِن 
دیگِر دولتی که از اعتبار دادن به اســناِد ثبت 
شده اســتنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا 
اداری تعقیب می شــوند و در صورتی که این 
تقصیِر قضــات یا مأمورین بدون جهت قانونی 
باشــد و به همین جهت ضرر مسلّم نسبت به 
صاحبان اسناد رســمی متوجه شود، محکمه 
انتظامی یــا اداری عاوه بر مجــازات اداری، 
آن ها را به جبران خســارات وارده نیز محکوم 
خواهــد نمود.«. مــواد ۷۱ و ۷۲  قانون ثبت 
اســناد و اماک مصوب ۱۳۱۰ شمسی نیز در 
راستای اعتبار بخشیدن به اسناد مورد تصویب 

قرار گرفته اند.
با توضیــح کاملی که در رابطه با پیشــینه و 
هدف از ثبت ارائه کردید، بفرمایید ثبت سند 
در دفتر ثبت اسناد رسمی چه مزیتی می تواند 
داشته باشد؟ به این ترتیب اهمیت ثبت سند 
در دفتر ثبت اســناد رســمی بــه جای دفتر 

اماک نیز مشخص خواهد شد.
ثبت اســناد در دفاتر اســناد رســمی آثار و 
 مزایایــی را به دنبال دارد که اســناد عادی و

 از جمله اسناد تنظیمی در دفاتر اماک فاقد آن 
است. یکی از این موارد  اعتبار محتویات است.

 منظور از اعتبار محتویات که اشــاره 
کردید چیست؟

به موجب حکــم مندرج در صــدر ماده ۷۰  
قانــون ثبت: »ســندی که مطابــق قانون به 
ثبت رسیده رســمی است و تمام محتویات و 
امضاهای مندرجــه در آن معتبر خواهد بود، 
 مگر این که مجعولیت آن ســند ثابت شود...« 
منظور از محتویات ســند، مواردی اســت که 
در ســند قابل رؤیت اســت؛ مانند: عبارات، 
مهر، امضاء اصحاب سند و سردفتر و دفتریار. 
قانون گذار در اسناد رســمی، صّحت انتساب 
محتویات سند رســمی را محرز فرض نموده، 
بنابراین نمی توان نسبت به انتساب محتویات 
سند رســمی اظهار تردید یا انکار نمود. تنها، 
مدعی جعلیت می تواند با اقامه دلیل، جعلیت 
ســند را به اثبات برســاند و تا زمانی که این 
ادعا ثابت نشــده اصل بر صّحت سند و اعتبار 

محتویات آن است.

 موارد دیگر را نیز برشمارید.
اعتبــار مندرجات مورد دیگری اســت که از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
مســتنبط از ماده ۷۰ قانون ثبت، مندرجات 
اسناد رســمی نیز دارای اعتبار است. مقصود 
از مندرجات، مدلول عبارات است. مندرجات 
ســند رســمی را می توان به دو قســم الف- 
اظهارات اصحاب سند و ب - اظهارات سردفتر 
تقسیم کرد که از توضیح آن ها پرهیز می کنم 
و به مورد دیگر یعنی اعتبار اســناد رســمی 
نسبت به اشــخاص اشــاره می کنم.  بررسی 
دامنه این اعتبار، در دو قسمت جداگانه قابل 
بررسی است. الف-اعتبار اسناد رسمی نسبت 
به طرفیــن و قائم مقام آن ها، و دیگری یعنی 

اسناد رسمی  اعتبار  ب - 
نســبت به اشخاص ثالث 

خواهد بود.
دلیل طویل شــدن  بــه 
این  تشریح  از  توضیحات 
پرهیز  نیز  زیرعنــوان  دو 

می کنم. 

 از شما در نشــریه ی دیگری مطلبی 
می خواندم که در آن در ارتباط با »معافیت 
خواهان از تودیع خسارت مالی« توضیحی 
ارائه کرده بودید، آیا می توان این مورد را 

به عنوان مورد  چهارم نام برد؟
بله. معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی 
مورد چهارمی اســت که می توانم برشــمارم. 
معافیت استناد کننده به سند رسمی از تودیع 
خســارت احتمالی و ســپردن تأمین از دیگر 
مزایای اسناد رسمی است. این معافیت در دو 

قسمت مورد مطالعه قرار می گیرد.

 در صــورت امــکان این مــوارد را 
کــه مربوط به معافیت خواهــان از تودیع 

خسارت احتمالی است را توضیح دهید.
نخست معافیت از پرداخت خسارت احتمالی 
اســت و شــرح می دهد که مطابق ماده ۱۰۸ 
از  قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقــاب در امور مدنی مصــوب ۱۳۷9، در 
صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد، 
خواهان از پرداخت خســارت احتمالی معاف 
اســت. و مورد دیگر یعنی مورد دوم معافیت 
از دادن تأمیــن دعــوای واهی کــه به طور 
کلی در مواردی که اتبــاع دولت های خارجه 
خواهان قرار می گیرند، بنا به درخواست طرف 
دعوا باید برای تادیه خساراتی که ممکن است 
بابــت هزینه دادرســی و حــق الوکاله به آن 
محکوم گردند تأمین مناســب بسپارند. برابر 
ماده ۱۴۵ از قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷9، 
در صورتی که دعوا مســتند به ســند رسمی 
باشد، اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن 
تأمین معاف هســتند. بطــان رأی داور در 
 صورت مخالفت با ســند رســمی مورد بعدی 

خواهد بود.

 بطــان رأی داور در صورت مخالفت 
با سند رسمی را چگونه بررسی می کنید؟ 
بــه موجــب ۴۸9 از قانــون آیین دادرســی 
دادگاه هــای عمومی و انقــاب در امور مدنی 
مصــوب ۱۳۷9، در صورتی کــه رأی داور با 
آن چــه که بین اصحاب دعوا در دفتر اســناد 
رســمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است 
مخالف باشــد، باطل است و هریک از طرفین 
می تواند ظرف بیســت روز بعــد از اباغ رأی 
داور، از دادگاه صــدور رأی بــه بطان آن را 
بخواهد. رأی داور تا رســیدگی به اصل دعوا و 
قطعی شدن حکم به بطان رأی داور متوقف 

می ماند. 

 اگر بخواهیم مهم ترین امتیاز اســناد 
رســمی را نام ببریــم به کــدام ویژگی 

می توانیم اشاره کنیم؟
یکی از مهم ترین امتیازات اسناد رسمِی ثبت 
شده در دفاتر اسناد رسمی، قدرت اجرایی این 
 قبیل اسناد است؛ بدین توضیح که متعهد له 
ســند رســمی می توانــد بــدون مراجعه به 
دادگســتری، تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب 
عملیات اجرایی نماید و در مدتی کوتاه تر و به 
دور از تشــریفات دادرسی به حق خود برسد؛ 
تشــریفاتی نظیر: تقدیم دادخواست با شرایط 
مقرر قانونی، انتظار در نوبت رســیدگی، اخذ 
رای و احتمــاال طی مراحل دادرســی، صدور 
اجرائیه و.... در واقع، اجرائیه ثبتی ارزش یک 
حکم قطعی الزم االجــراء را دارد که مراحل 
خود را طی نمــوده و از طریق قوای عمومی 
قابل اجراست. به موجب ماده 9۲ قانون ثبت 
اسناد و اماک مصوب ۱۳۱۰ : »مدلول کلیه 
اسناد رســمی راجع به دیون و ســایر اموال 
منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، 
 الزم االجرا ســت...«« و مــاده 9۳ نیز مقرر

 مــی دارد: »کلیه اســناد رســمی راجع به 
معامات اماک ثبت شــده مســتقًا و بدون 
مراجعه به محاکم الزم االجراست.« ماده 9۵ 
در جهت تحقق هر چه بهتر این مزیّت اسناد 
رسمی مقرر می دارد: »عموم ضابطین عدلیه و 
سایر قوای دولتی، مکلف هستند که در موقعی 
 که از طــرف مامورین اجراء بــه آنها مراجعه

 می شــود در اجراء مفاد ورقــه اجرائیه اقدام 
کنند.« با وجود این، در پاره ای از موارد، اگرچه 
تعهد مســتند به سند رسمی در معنی خاص 
یعنی سند ثبت شــده در دفترخانه ها نیست، 
اّمــا بنا به ماحظــات و مصالحی، قانون گذار، 
 به برخی از اســناد دیگر، قــوه اجرایی اعطاء 

نموده است. 

 ضمانت اجــرای حفظ اعتبار اســناد 
رسمی ثبت شده چیست؟

در پاســخ به این پرســش به ماده ۷۳ قانون 
ثبت، اشــاره می کنم که بــرای حفظ اعتبار 
اسناد رسمِی ثبت شده مقرر می دارد: »قضات 
و مأمورین دیگــر دولتی که از اعتبار دادن به 
اســناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه 
انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی 
که این تقصیِر قضات یا مأمورین بدون جهت 
قانونی باشــد و به همین جهت ضرر مســلم 
نســبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود 
محکمــه انتظامی یا اداری عــاوه بر مجازات 
اداری، آنــان را به جبران خســارات وارده نیز 

محکوم خواهد نمود.«
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گروه حقوقی: نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم 
خشن و سارقان مسلح دیروز با حضور حجت االسام منتظری دادستان 
کل کشور، صالحی دادستان انقاب و عمومی تهران، القاصی مهر رئیس 
کل دادگستری استان تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران 

بزرگ و تعدادی دیگر از مسئوالن قضائی و انتظامی برگزار شد. 
در این نشســت آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضائی فراجا در 
برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، راهکارهای مقابله با 

سرقت های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی قرار گرفت. 
حجت االسام والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری 
نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن 
و ســارقان مسلح، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه 
چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضائی و مجموعه حکامیت 
وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت 

ایجاد شود. 
وی افزود: متاسفانه گهگاهی شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس 
ناامنی در مردم ایجاد می کند ولو اینکه موارد زیاد هم نباشد، به لحاظ 
پخش در شبکه های مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کند؛ 
لذا دستگاه قضائی و مسئوالن امر موظف هستند برای مردم بستری 

امن فراهم کنند. 
دادستان کل کشور یادآور شد: برای جلوگیری از بروز این ناامنی ها و 
با توجه به مسئولیتی که قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه های 
مربوطه دارند و بنا بر تاکیدی که رئیس قوه قضائیه روی این مسئله 

تأکید دارد، الزم بود جلسه هماهنگی داشته باشیم تا بیش از گذشته 
نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با هم هماهنگ باشند. 

حجت االسام والمسلمین منتظری با بیان اینکه امروز جلسه مفصلی 
با مســئوالن نیروی انتظامی و همکاران دادگستری تهران داشتیم، 
عنوان کرد: در این جلسه آسیب ها بررسی و نیازها مورد توجه قرار 
گرفت؛ بنا شــد این مسئله را با اولویت بیشتری در دستگاه قضائی، 

امنیتی و انتظامی کشور مورد توجه قرار دهیم. 
دادســتان کل کشور تاکید کرد: بنا شــد در دادستانی کل کشور، 
کمیتــه ای ممحض را برای پیگیری مســئله ســرقت ها، خصوصاً 
سرقت هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و 
همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص 
دهیم تا ســرقت های خاص و مهم را در آنجا بافاصله و بدون فوت 

وقت مورد رسیدگی قرار دهند. 
وی گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقت های دارای ویژگی های خاص 
که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن ساح سرد یا گرم باشد 
را در اولویت قــرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه 

نهایی برسانیم. 
دادســتان کل کشور عنوان کرد: کســانی که ادامه این روش را در 
دستورکار خود دارند، بدانند پس از این قوه قضائیه و نیروی انتظامی 
با قاطعیت و سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی خواهند کرد. 
وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی ساح 
سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب 

می شود و بدون چشم پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ 
اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را 

مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند. 
دادســتان کل کشور یادآور شــد: نیروی انتظامی نیز متعهد شده 
است تا از هفته آینده بستر امنیتی را به نحو چشمگیرتر و بیشتری 
در جامعه فراهم کند و شــرایط تامیــن امنیت در جامعه را به نحو 

مطلوب تری در جامعه مدنظر قرار دهد. 
حجت االسام منتظری اضافه کرد: امیدواریم این تعامل و هم افزایی 
که باید بین دستگاه های امنیتی، اطاعاتی و قضائی باشد روز به روز 
افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی که باعث تأسف و تأثر 
است و در تراز نظام جمهوری اسامی هم نیست، نباشیم و بتوانیم 

ضریب امنیت جامعه را با همکاری هم باال ببریم. 
وی درباره نحوه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی و عامان جرائم 
خشــن نیز گفت: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با 
تلفن های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین 
جرائمی، برای دســتگاه قضا بســیار مهم است، ممکن است در آن 
لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشــته باشد و 
تا رســیدن آن ها مدت زمانی صرف شود؛ لذا مردم می توانند در این 
زمینه همکاری کرده و اطاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند. 
دادستان کل کشور تاکید کرد: کار اساسی دیگری که باید در دستور 
کار قرار گیرد، پیشگیری است که در جلسه امروز، انجام این مهم در 

دستور کار قرار گرفت.

گروه حقوقی: در پرونده وحــدت رویه دیروز 
دیوان عالی کشــور، اختاف نظر راجع به توقف 
یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه 
چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و 

یا تقسیط آن مطرح بود. شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رای شعبه 
اول دادگاه شهرستان میبد را که اعام کرده بود »خسارت تأخیر تأدیه 
وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م را ندارد. 
بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه معاف نمی شود« تایید نموده بود، اما شعبه اول 
تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعام کرده بود »به 
محض صدور حکم اعسار...، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به 

بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.« 

سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون صدور چک در سال 
۱۳۷9، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۰ 
و نیز رأی وحدت رویه شــماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ نشان می داد 
که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از 
شــروط الحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م ۱۳۷9 پیش بینی شده 
اســت و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص 
است، تسری ندارد. اما انصاف و رعایت حال معسر اقتضای دیگری داشت. 
اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور 

۱۶۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد 
مبنی بر »توقف محاسبه خسارت تأخیر تادیه از 
زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک« را 

تایید نمودند. 
پیش از این اداره حقوقی قوه قضائیه طی شماره نظریه: ۴۴۰/۱۴۰۰/۷ 
در پرونده: ۱۴۰۰-۱/۳-۴۴۰ ح به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اعام کرده بود: 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 
۵۲۲ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷9 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، 
محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد 
تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه 

می شود.

بهره گیری از روبات هوشمند در اعمال جراحی 
و مسئولیت کیفری ناشی از آن

ادامه از صفحه 10:
متاســفانه در حال حاضر در قوانین جرایی ما توجهی به روند در 
حال پیشرفت تکنولوژی های نوین در حوزه جراحی نشده است و 
هیچ قانون مدونی نداریم که به مسئولیت جراحان و تیم جراحی 
در جراحی هــای نوین بپردازد و با وجــود تصویب قانون مجازات 
اســامی در سال 9۲ در این زمینه هنوز با خا جدی در بسیاری 
از حوزه های حقوق پزشــکی مواجه ایم و ناچارا باید به قواعد عام 
رجوع نماییم و متاسفانه قانون جدید نیز در مواردی انگشت شمار 
تکرار مواد قبلی اســت و به نظر می رسد قانون گذاران توجهی به 

مسائل روز مخصوصا در حوزه حقوق پزشکی نداشته اند. 
همان گونه که گفته شــد علت اصلی عدم تکافوی مقررات نظام 
حقوقــی ایران در این زمینه، عدم غنای قانونی در زمینه جراحی 
نوین، یعنی پزشکی و فناوری اطاعات و ارتباطات است. به طور 
کلی در زمینه جراحی نوین با چالش های متعددی مواجهیم که 

برای خروج از آن ها باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد: 
۱- قانونگذار ابتدا باید در نحوه نگارش قانون به تحوالت جامعه و 
به خصوص تحوالتی که در زمینه پیشرفت علم و تکنولوژی وجود 
دارد توجه نماید لذا قانون باید به گونه ای مورد نگارش قرار بگیرد 

که با نیاز های روز جامعه همخوانی داشته باشد. 

۲- در مرحلــه وضع قوانین، آنچه که باید به مثابه بایســته های 
حقوق جزای پزشــکی راهبردهای تقنینی را برای مقنن کیفری 
ترسیم نماید، در وهله نخست بازاندیشی در ادبیات حقوقی ناظر 

به جراحی های روباتیک و از راه دور می باشد. 
۳- در گام بعدی قانون گذار باید نحوه توزیع مســئولیت و شرایط 
قابلیت انتساب را در این نوع از جراحی ها معین نماید. به عبارت 
دیگر قانون گذار باید به طور واضح مشــخص نماید که هر یک از 
افراد درگیر در جراحی های نوین چه آن هایی که به طور مستقیم 
در این گونه جراحی ها حضور دارند و چه آن هایی که عملکردشان 

در موفقیت یاعدم موفقیت این گونه جراحی ها موثر می باشد. 
۴- جــرم انگاری در جراحی های نویــن، به عبارت دیگر در حال 
حاضر قوانینی که در خصوص جراحی های نوین می توان به آن ها 
 رجوع کــرد این گونه موارد را تنها در حــد یک تخلف انتظامی 
مــد نظر قرار داده انــد. در حالی که الزم اســت قانون مدون و 
مشخصی به جرم انگاری در این حوزه ها بپردازد تا هم حقوق زیان 
دیده به خوبــی تامین گردد و هم کادر درمانی در صورت تخلف 
مجازات مشــخصی داشته باشــند و از رویه های مختلف و رجوع 
بــه قوانین متعدد جلوگیری گردد تا عدالت در مورد آن ها نیز به 
خوبی رعایت گردد و کم تر یا بیشــتر از جرم خود مورد مواخذه 
قــرار نگیرند. در حال حاضر با رجوع بــه قواعد عام تنها می توان 
در موارد خاص و محدودی برای متخلفین در حوزه جراحی های 
نوین به خصــوص جراحی های روباتیک مجازات تعیین نمود که 

همان گونه که ذکر شــد آن هم در حد یــک تخلف انتظامی با 
مجازاتی بســیار ناچیز و نامتناســب با عمل انجام شده می باشد. 
اما اگر قانون گذار به جراحی های نوین به مثابه امری جدا از سایر 
مواردی که در جرایم رایانه ای به آن اشــاره شد بپردازد، به طور 
مثــال به جای این که تخلفاتی را که طراحان و برنامه نویســان 
نرم افزار روبات های جراح مرتکب می شوند، هم پایه تخلفات سایر 
برنامه نویسان نرم افزار بداند و برای آن ها تنها مجازات های ناچیز 
انتظامــی را در نظر بگیرد، به تدوین قانــون ویژه ای در رابطه با 
جراحی هــای روباتیک بپردازد و برای همــه تخلفاتی که در این 
زمینه ها به وقوع می پیوندد مجازات در خور متناســبی را در نظر 
بگیرد، زیرا همان گونه که قبا ذکر شده این موارد بسیار حساس 
 و جدی هســتند و با جان انســان ها ســروکار دارند و نمی توان 
این گونــه خطاها را هم پایــه خطاهای دیگری کــه مربوط به 
تکنولوژی نوین هســتند قرار داد. به عبــارت دیگر ارزش مورد 
حمایت کیفری باید توجه به حقوق بیماران در جراحی های نوین 
باشــد، این الزمه جرم انگاری اســت و نباید صرفا اتکا به تخلف 

انگاری و پاسخ های غیر کیفری نمود. 
۵- تعیین موضع مشــخص قانون گذار در زمینه صاحیت قوانین 
جزایــی ایران در جراحی های از راه دور که در آن ممکن اســت 
افراد متعددی با تابعیت های گوناگــون در نقاط مختلف دنیا در 
یک عمل جراحی حضور داشته باشند و ایران نیز به نحوی در این 

قضیه مداخله داشته باشد. 

گروه حقوقی: از ابتدای استقرار و شروع بکار مجلس 
یازدهم نمایندگان معزز و محترم آن سعی فراوانی در 
برطرف نمودن موانع اشــتغال از خود نشان داده اند از 
جمله و از بین همه فارغ التحصیان بیکار توجه فوق 
العاده ای به معضل بیــکاری در بین حقوق خوانده ها 
نموده اند و با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و قوانین 
دیگری که در حال تصویب در صحن علنی و یا هم اکنون در کمیســیون 
هاســت نشان داده اند که در این مورد عزم جدی و خلل ناپذیری دارند؛ از 
نیت خیر نمایندگان عزیز که گذر کنیم همواره جای این سوال خالی است 
که چرا از خیل عظیم بیکاران اعم از تحصیلکردگان و غیر از آن فقط گروه 
خاصی مد نظر و مورد توجه قرار گرفته اند؟ در یادداشــت شماره قبل در 
خصوص حق دفاع، نکات و ظرایف این مقوله مطالبی به رشته تحریر درآمد 
از همان منظر و در ُجستار درباره پاسخ به پرسش فوق بنظر میرسد برخی از 
اشخاص تصمیم گیر در این خصوص علی رغم داشتن نیت خیر در محاصره 
برخی خطا های شناختی نسبت به موضوع اشتغال خصوصا اشتغال به کار 

فارغ التحصیان حقوق هستند. 
از منظر علم روانشناسی خطاهای شناختی آن دسته از خطا های هستند که 
تحت تاثیر برخی عوامل، واقعیت را نزد افراد تحریف میکنند و مانع از ارزیابی 
صحیح و منطقی از مشکل می شوند و همچون راهزنی بر گردن حقیقت در 
کمین نشسته و راه را بر هرگونه شناخت کامل و واضح از واقعیت می بندند 
خطا های شناختی عموما راهکار های را به تصمیم گیران نشان میدهد که 
اتفاقا به بازتولید و ازدیاد مشــکل یاری می رساند، نگارنده قصددارد برخی 
از خطا های شــناختی منجر به این تصمیمات را برشمارد به این امید که 
دیدگاه صاحبان مناصب و قانونگذار نسبت به موضوع، اصاح شود یا ترمیم 

و تغییر کند. 
 اولین خطای شناختی تفکر همه یا هیچ است بر این مبنا است که تصمیم گیران

 تصور میکنند اگر در خصوص مشــکل بخشی از فارغ التحصیان حقوق 
تصمیمی اتخاذ نکنند هیچ کار مثمر ثمر دیگری نکرده اند از طرفی همه 
اشکاالت و نارسائی های موجود در سیستم قضائی را سر جمع برعهده وکا 

و کانون های وکا میدانند. 
خطای دوم تعمیم مبالغه آمیز است. پنهان نیست که معدودی از وکا در 
برخــی از پرونده ها بنا به هر دلیلی حق الوکا له های زیادی اخذ میکنند و 
عده ای نیز در مسیر دادرسی تخلفاتی را مرتکب می شوند اما کثیری از وکاِء 
شریف تنها توانسته اند امرار معاش روزانه خود را تامین کنند و بنا بر برخی از 
آمار ها عده زیادی توان اجاره دفتر یا حتی تمدید پروانه خود را نیز از دست 
داده اند لذا تعمیم در آمد و اعمال برخی از وکا به کل جامعه وکالت نوعی از 

خطای شناختی بنام تعمیم افراطی است. 
خطای دیگر فیلتر ذهنی اســت. متاســفانه در خصوص جامعه وکالت و 
سردفتری اسناد رسمی در سالیان اخیر تبلیغات منفی گسترده ای صورت 

گرفته است برای نمونه در برخی از تولیدات سینما و تلویزیون، وکا و گاهی 
ســران دفاتر دارای نقش منفی بوده ا ند یــا آن ها را در دیگر محصوالت، 
افرادی کارچاق کن و در خدمت ارباب ثروت و ُمکنت نشان داده اند لذا بنظر 
میرسد اکنون از دریچه همان احساسات منفی به جامعه وکالت و سردفتری 
نگریســته می شود. خطای دیگر بی توجهی به امر مثبت است که گریبان 
برخی را هرگز رها نکرده است احتماال تاکنون دادگستری و نظام قضائی 
و تقنینی ما هیچ گونه تحقیق مستقلی درباره نقش مثبت و کارکرد نظام 
وکالت حرفه ای و دفاتر اسناد رسمی انجام نداده است تا بتواند از نتایج مثبت 

آن ِحرف مطلع شود و شان آن را پاس بدارد. 
خطای بعدی نتیجه گیری شتابزده است. بر مبنای کدام آمار و شاخص ها و 
مطالعات، معین شده است که سرانه وکیل و سردفتر در کشور ما کم است 
یا افزون؟ مستند به کدام تحقیق و ارزیابی مستقلی کانون های وکا مرکز 
 مشاوران و سران دفاتر را علت انحصار در مشاغل حقوقی معرفی میکنیم؟

 با کدام مســتندات قانونی روســای کانون های وکا و سردفتری را دارای 
 تعــارض منافع معرفــی می کنیم؟ کــدام منافع با هم تعــارض دارند؟ 
منافع چه کســانی با هم تعارض دارد؟ تعریف دقیق، جامع و مانع تعارض 
منافع چیست؟ پیروی از احساسات جامعه بدون توجه به عقانیت ابزاری 

موجب نتیجه گیری شتابزده خواهد شد. 
خطای دیگر درشــت نمائی است از این منظر برخی از کاستی های نظام 
دادگستری را فقط نتیجه یک عامل آنهم کم بودن تعداد وکا و دفاتر اسناد 
رســمی و گران بودن خدمات وکالت و غیره میدانند که این دقیقا درشت 

نمائی مشکل است. 
خطای دیگر باید هاست. بله باید ها! در نظریه اریک برن در کتاب تحلیل 
روابط متقابل آمده است: هنگامیکه در کام ما الفاظ باید، نباید، حتما، قطعا 
و الفاظی این گونه مورد اســتفاده فراوان واقع می شود نتیجه فعال بودن و 
غالب بودن شــخصیت والد نسبت به شخصیت بالغ است؛ شخصیت بالغ 
بخش توســعه یافته شخصیت و مرکز تحلیل داده هاست که اطاعات را 

برای تصمیم گیری پردازش می کند و واقع گرایانه تصمیم گیری می کند، در 
این حالت است که نحوه نامطلوب سخن که گفتگوی والد با والد است جای 
گفتگوی بالغ با بالغ را اشغال می کند و نتیجه آن بیش و پیش از حل مسئله، 

تَحُکم، کشمکش و تنش خواهد بود نه حل معضل. 
خطای دیگر میتواند برچسب زدن باشد که شکل حاد تفکر همه یا هیچ 
است که فوقا در خصوص آن توضیحات الزم داده شد لذا پیشنهاد می شود 
که آقایان قبل از ورود به این مباحث با کســب نظر از خبرگان و اساتید با 
 خطاها و سوء گیری های شناختی آشنا شــوند و طریقه مواجهه با آن را 
 فرا بگیرند. اساتید جامعه شناسی، رفتارشناسان، روانشناسان، قضات و وکای 
باســابقه سران دفاتر، مسئولین سابق دادگستری که هر کدام گنجینه ای 
گرانبها و ســرمایه اجتماعی سترگی هستند و به راحتی نیز در دسترس 
قرار دارند فراخوانده و با استفاده از خرمن دانش و توشه تجربه آن ها نظام 
تقنینی و قضائی کشــور را در مسیر صحیح هدایت کنیم. بنظر میرسد 
نظام تقنینی به جای دولت خود را موظف به حل معضل بیکاری قلمداد 
نموده است در حالیکه میدانیم مسیر ایجاد اشتغال و پیکار با بی کاری از راه 
ایجاد رشد و رونق و مبارزه با عوامل رکود میگذرد اگر آن ها با ریل گذاری 
صحیح این مسیر را هموار کنند معضل بیکاری به مرور کمرنگ می شود 
فراموش نکنیم که دولت و بخش خصوصی نیز در مورد اشتغال تکالیفی بر 
عهده دارند. آخرین خطای شناختی بر میگردد به کسب رضایت مردم به 
هر قیمت و پذیرش بار سنگین مسئولیت دستگاههای اجرائی؛ خطا این 
است که تصور می شــود اگر آزمون وکالت و سردفتری و ظرفیت های آن 
حذف شــوند خدمات حقوقی با قیمت ارزانتری در اختیار شهروندان قرار 
میگیــرد در حالیکه پذیرش بی رویه و منتفی کردن امتحان و کار آموزی 
و امحاء نهاد های حقوقی از این طریق که مردم را در مواجهه مســتقیم با 
نظام دادگستری قرار میدهد و نهاد های مدنی مثل کانون ها ی وکا و مرکز 
مشاوران و کانون سردفتران و دفتریاران را از این مسیر )واسطه بین مردم 
و حاکمیــت( حذف می کند موجب افزایش نارضایتی ها و تراکم پرونده ها 
می شــود. حذف آزمون یا پذیرش با ظرفیت های بــاال از طریق ورود افراد 
کم سواد و سود جو موجب زخمی شدن بال دوم فرشته عدالت می شود و 
نتیجه محتوم آن ضربه جبران ناپذیری خواهد بود که به چرخه دادگستری 
 و نظام حقوقی کشــور وارد می شــود و اولین صدمه متوجه شهروندانی 
خواهد شد که میخواستیم گره از کار فروبسته آن ها بگشاییم. ادامه روش 
کنونی موجب از بین رفتن و تضییع مهمترین حق بشر بعد از حق حیات 
یعنــی حق دفاع و دادخواهی خواهد شــد بنابراین اگر قوه مقننه قبل از 
طرح های جدید خطا های شناختی خود را نسبت به آن ها برطرف کند یقینا 
بر طریق ثواب، مصلحت و نظم عمومی گام برخواهد داشت و آخر االمر کام 
عدالت را شیرین، خاطر مروت را آسوده و جانب مصلحت ملت و دولت را 

رعایت نموده است. واالمر علیکم. 
والسام

وکال و سردفتران در محاصره خطا های شناختی
حسن سلیمی - سردفتر اسناد رسمی

پیشینه ی سند و مزایای ثبت آن در دفتر اسناد رسمی

کمیته رسیدگی به پرونده های جرائم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد
هشدار دادستان کل کشور به مجرمان

توقف خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط
جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور



 گ�روه حقوقی: قوانیللن موضوعه جمهوری اسللامی ایران، برای 
تمامللی افراد جامعه این حق را قائللل گردیده که می توانند جهت 
طرح دعوی و شکایت و همچنین دفاع در قبال دعوی و یا شکایت 
مطروحه ،وکیل اختیار نمایند و حق مراجعه به وکیل برایشان مقدور 

خواهد بود .
هرچنللد اخذ وکیل از ناحیه مردم ، اختیاری اسللت ولی در بعضی 
از جرایم که مجازاتشللان حبس ابد و اعدام می باشللد ،وجود وکیل 
مدافللع در کنار متهمی که مجازات اتهللام وی حبس ابد و یا اعدام 
باشد،الزامی است. در این موارد به متهم فرصت اخذ وکیل داده می 
شللود و اگر چنانچه وکیل اختیار ننمللود ،دادگاه برای عدم تضییع 
حقللوق متهم و رعایت مقررات، برای وی وکیل تسللخیری ،تعیین 
می نماید و البته تعیین وکیل دادگستری برای پرونده جهت وکالت 
تسللخیری ،بدین نحو می باشللد که نامه درخواست وکیل به مرکز 
وکا و یا کانون وکا ارسال و مراجع مذکور ،وکیل تعرفه می نمایند 
و گاهی اخذ وکیل الزامی نیست ولیکن اصحاب دعوی و یا شکایت 
،احسللاس می نمایند توان دفاع از حقوق خویش را ندارند و جهت 
ادامه روند دادرسی و رسیدگی، نیازمند وکیل دادگستری هستند و 
چون توان مالی جهت اخذ وکیل را ندارند ،تقاضای وکیل معاضدتی 
می نمایند که با اثبللات عدم بضاعت مالی ،وکیل معاضدتی به وی 

داده خواهد شد .
بعد از اخذ وکالت و تنظیم وکالتنامه، تعهد به نتیجه نداشته ولیکن 
ایللن عدم تعهد به نتیجه نمی تواند باعث گردد تا تعهد به وسللیله 
و یللا تاش بللرای دفاع از موکل در حد قانون، سللهل انگاری گردد 
. در حللد قانون دفاع کردن وکا بدین معنی اسللت که ،وکا طبق 
اختیاراتی که از مللوکل اخذ می نمایند ،جهت احقاق حقوق وی و 
یا عدم تضییع حقوق موکل ، تاش می نمایند و شللایان ذکر است 
موکلین نمی بایسللتی انتظار بیش از حد از وکا داشته باشند، چرا 
که صرف نظر از اینکه وکا در حدود اختیارات محوله، جهت دفاع از 
موکل اقدام می نمایند، نکته قابل توجه این است که وکیل در حدود 
قانللون و طبق مدارکی که مللوکل ارائه می نماید ،از حقوق وی و یا 
عدم تضییع حقوق او ،اقدام می نماید و به بیان دیگر اگر مدارکی که 
طرف دعوی در جهت اثبللات دعوی و یا دفاع ارائه می نماید ،قوی 
تر باشللد و ثابت کننده حقی برای ارائه کننده آن باشللد ،وکیل در 
این خصوص نمی تواند، دفاع موثری در قبال آن مدارک بعمل آورد 
مگر اینکه، موکلش برای رد ادعای آن ،مدارک خاصی داشللته باشد 
و خاطر نشان می گردد وکیل ،نماینده موکل محسوب می گردد و 
تمامی ادعاهای که مطرح می نماید و مدارکی که ارائه می دهد به 
نمایندگی از موکلش می باشد و لذا موکل نباید از وکیل انتظار ایجاد 

مدرک برای دفاع یا اثبات امری را داشته باشد .
وکا راه حل و چگونگی طرح دعوی و شکایت و همچنین نحوه دفاع 
را بهتر از موکل می دانند و لذا توقع موفقیت صد در صدی از وکیل  
خارج از اصول قانونی و عرفی است و شخصی که وکیل انتخاب می 

کند ،به نوعی اجازه طرح دعوی و شکایت و همچنین احقاق یا احراز 
حللق و یا عدم تضییع حقوق را به دلیل اینکه در نحوه طرح دعوی 
و شللکایت و موارد پیش گفته،نوعی مهارت و تخصص دارد ،واگذار 
می نماید و فارغ از اصول حقوقی، نمی بایست از وکیل انتظار داشته 

باشد و آنهم در حدود اختیارات محوله.
اختیاراتی که می بایسللت طبق ماده۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی 
به وکا در زمان تنظیم وکالتنامه، اعطاء نمود ،موارد ذیل می باشد : 
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است 
جز آنچه را که موکل اسللتثناء کرده باشللد، یا توکیل در آن خاف 
شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح 

شود:.
۱ - وکالللت راجع به اعتراض بلله رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و 

اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.

۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسللبت به سند طرف و 
استرداد سند.

۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع 

آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایاء قابل توکیل نمی باشند.

از لحللاظ رویه عملی عاوه بر مللوارد فوق که از اختیارات محوله به 
وکیل نامبرده شده است، در بعضی از اقدامات از ناحیه وکا ،براین 
باورند که می بایسللت در وکالتنامه و در حدود اختیارات ذکر گردد 
،وگرنه وکیل اختیار ورود و دفاع از ناحیه موکل را نخواهد داشللت 
،کلله در این خصوص می توان به دعوی اعتراض ثالث و اعمال ماده 
۴۷۷ قانون آیین دادرسللی کیفری اشاره نمود ،که بدلیل عدم درج 
در سللتون اختیارات وکیل ،حق مداخله ندارند و در نتیجه انتظار و 
توقع موکلیللن از وکیل ،فارغ از اختیارات محوله ،امری غیر معقول 
و منطقی تلقی می گردد و می بایسللت این موضوع فرهنگ سازی 
شللود که وکیل نماینده موکل تلقی و در حد قانون و طبق مدارک 
ارائه شللده و آنهم براسللاس اختیارات واصللله ،برای موکلش تاش 
می نماید، تا شللاهد بی احترامی موکلین به وکا نباشللیم و باید به 
موکلیللن آموخت وکالت در یک موضوع خاص ،به معنی وکالت در 
تمام دعاوی نیست و وقتی به وکیلی وکالت در دفاع از پرونده طاق 
را می دهیم به این معنی اسللت که فقللط در پرونده طاق ،وکیل 
شماست و نبایسللتی توقع دفاع از وکیل در تمام دعاوی خانوادگی 
را داشللت و بیان دیگر وکالت در طاق ،ارتباطی با دعوی تمکین و 
یللا ترک انفاق و مطالبه نفقلله و همچنین مطالبه اجرت المثل ایام 

زندگی، نخواهد داشت .
مردم یک جامعه باید بدانند و آگاهی داشللته باشللند که چه کسی 
وکیل محسوب می گردد و بدانند که فقط وکای دادگستری حق 
مراجعلله به دادگاههللا را دارند تا در دام کاهبللرداران نیفتن و لذا 
مؤسسللات حقوقی که ادعای وکالت می نمایند ،وکیل دادگستری 
محسوب نمی گردند و بالتبع آنان تعهدی که وکیل نسبت به موکل 
دارد را دارا نمی باشند و وکالتنامه ای با مراجعه کننده تنظیم نمی 
نمایند و به زبان ساده تر اینکه مؤسسات حقوقی که بوسیله وکیل 
دادگسللتری اداره نمی شللوند ،دارای پروانه وکالت نیستند و برای 
اقدامات حقوقی یا می بایسللت به نام خودشان اقدام نمایند که در 
این صورت ،تضمینی به تعهد آنان نیسللت و یا برای انجام کارهای 
حقوقی مراجعه کننده ،می بایست با یک  وکیل دادگستری توافق 
نماینللد و نقللش دالل را بازی می کنند و در ایللن مورد نیز هزینه 
بیشتری می بایست توسللط مراجعه کننده ،پرداخت گردد ،که به 
ضرر مراجعه کننللده خواهد بود و جالب تر اینکه با مراجعه افراد به 
این مؤسسات که توسط وکیل دادگستری اداره نمی گردد ، وکیلی 
به اجبار برای انجام کارهایش معرفی می گردد و حق انتخاب وکیل 
را نخواهد داشللت و امکان معرفی هر وکیلللی وجود دارد و خاصه 
هدف خدمت رسللانی نبوده ،بلکه اخذ وجوه از ارباب رجوع، بیشتر 

مدنظر آنان می باشد. 
ارباب رجوع و یا کسللی کلله نیاز به وکیل دارد ،بایللد بداند ،وکیل 

کارچاق کن نیست و وکیل نتیجه را تعهد نمی نماید .
محمدعلی طیبی سورکی
رئیس پایه یک دادرسی 

گروه حقوقی: مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی، 
در انتشارات مؤسسه مطالعات حقوقی دکتر محّمدحسین شهبازی 
به انتشار رسیده است. این اثر در چاپ هشتم خود، بهار ۱۴۰۱ و 
ویرایش جدید در شمارگان ۱۰۰۰ جلد را در شناسنامه خود دارد. 
دکتر شللهبازی خود حقوق دان سرشناس ایرانی ست که این اثر 
را در انتشاراتی با نام خود به انتشار رسانده. وی در مقدمه ی این 

کتاب با شرحی بر ویژگی های ویرایش جدید کتاب می نویسد:
» در این ویرایش برخاف چاپ های پیشین سعی شده تا سؤاالت 
مرتبط در یک بخش قرار داده شللوند. برای مثال کلیۀ سللؤاالت 
مربوط به بحث اموال در یک بخش و تمامی پرسش های مرتبط 
با بحث الزام های خارج از قرارداد و مسؤولیت مدنی در یک بخش 
قرار داده شده اند. بر این اساس کتاب حاضر به ۱۱ بخش که هر 
بخش نیز حاوی چندین فصل می باشد تقسیم شده است.« وی در 

بخش دیگری بر تشریح کتاب مذکور می آورد:
»ویرایش جدید در دو مجلد ارائه می گردد. جلد نخسللت حاوی 
سؤاالت و مجلد دوم دربرگیرندۀ پاسخنامۀ تشریحی می باشد. به 
نظر می رسد این امر می تواند موجب سهولت کار دانشجویان در 
مراجعۀ همزمان به یک سؤال و پاسخ تشریحی آن گردد.«دکتر 

شللهبازی در بخش دیگللری از مقدمه توضیح 
می دهد:» همچنین سعی شده تمامی سؤاالت 
کتاب بر اسللاس قوانین جاری کشللور پاسللخ 
داده شللوند. نکتۀ دیگر آن که در پاسللخ به هر 
سللؤال ارجللاع دقیقی به مللواد قانونللی، آرای 
 وحللدت رویه و کتب معتبللر حقوقی به عمل

 آمده است.«

نمونهایازپرسشهاوپاسخها
نمونه ای از پرسللش و پاسخی که در مجموعه 
آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی منتشر 
شده در این نوشته آورده شده است. این نمونه 

برای عاقه مندانی پیش رو قرار می گیرد، که مایل به شناخت نثر 
و محتوای این اثر هستند.

 دو پرسللش از بخش اموال و مالکیت )مواد ۱ تا ۱۸۲( را از فصل 
اول کتاب، با عنوان: کلیات و مقدمات )مواد ۱ تا ۱۰( عینا از کتاب 

انتخاب کرده که با هم می خوانیم: 
»۱-کدام گزینه صحیح است؟

»قضاوت، خرداد ۷۷«
۱( اگر هر دو قانون عام باشد، عام مؤخر، ناسخ 

عام مقدم نیست.
۲( اگر هر دو قانون خاص باشللد، خاص مؤخر، 

ناسخ خاص مقدم نیست.
۳( خاص مؤخر، عام مقدم را تخصیص نمی دهد.

۴( هیچ کدام
۱ل مصوبللات مجلللس شللورای اسللامی و 
نتیجۀ همه پرسللی پس از طی مراحل قانونی 
بلله رئیس جمهور ابللاغ می شللود و چنان چه 
رئیس جمهللور در خصوص امضا یا ابللاغ این موارد به مجریان و 

صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نکند .......
»وکالت، آذر ۸۷«

۱( مجلس، رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند.

۲( به دستور رئیس مجلس شورای اسامی، روزنامۀ رسمی موظف 
است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

۳( رئیس قوۀ قضاییه ضمن تذکر به رئیس جمهور، دستور چاپ و 
نشر مصوبه را به روزنامۀ رسمی می دهد.

۴( به دسللتور مقام معظم رهبری، روزنامۀ رسللمی موظف است 
مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.«

پاسخهایمندرجدرکتاب
در ادامه پاسخ های مندرج در کتاب مربوط به دو پرسش باال را عینا 

از کتاب نقل می کنیم:
»پاسخنامه تشریحی بخش اول: اموال و مالکیت )مواد ۱ تا ۱۸۲(

۱ل گزینۀ »۴« صحیح است. / شرح: هرگاه هر دو قانون عام باشند 
عام مؤخر، ناسِخ کلی عام مقدم است و هرگاه هر دو قانون خاص 
باشللند خاص مؤخر، ناسِخ کلی خاص مقدم است. همچنین اگر 
یکی از دو قانون، عام و دیگری خاص باشد خواه قانون عام، مقدم 
بر قانون خاص باشد و یا مؤخر بر آن، قانون خاص مخصص قانون 
عام خواهد بود. با این توضیح ایراد سایر گزینه ها روشن می گردد.

۲ل گزینۀ »۲« صحیح است. ر.ک. تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ ق.م.«
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 وکالی دادگستری و بررسی وظایف آنان

نحوه بوجود آمدن قوانین و دادگستری در ایران

 سرمای کنعان سخت بود.....
 گ�روه حقوق�ی: علیرضللا بخشللی، از قضات 
دادگسللتری کشللور اسللت. وی که از شللاعران 
خوش ذوق کشور به شمار می رود، دو غزل برای مان 
ارسال کرده است.  با هم اشعار این این شاعر اهل 

تبریز را می خوانیم. 

پاییز از رنگ جدایی...
ُمرَدم از این  حال دل پر درد برگرد

عشقت، نمی دانی چه با من کرد، برگرد
پاییز از رنگ جدایی پرده برداشت

چون روِی زردم کوچه ها شد زرد، برگرد
سرمای کنعان  سخت بود و  باد نوروز        

قبل از تو بوی پیرهن آورد برگرد
در شهر، مثل تو هوا هر چند سرد است

حتی شده در این هوای سرد برگرد
در هر کجایی حال من دریاب دریاب

هر جا که رفتی پیش من؛ برگرد برگرد
ماندم چرا دنبال تو افتاده ام من

بر من کسی هم نیست گوید مرد! برگرد
تا برنمی گردی، نگردد بی گمان، پاک

از روی آئینه، غبار و گرد، برگرد
بخشی که با این عاشقی ها پرورش یافت

با خون دل بس الله ها پرورد برگرد

لبخندهای دل بخواهت را...
یک روز جایی، با تو خواهم خورد، غم های پنهان 

نگاهت را
یک روز هم خواهم کشید ای جان در سینه ی تنگ 

تو آهت را  
 یک روز در جایی هوایت را، باور بکن آن قدر خواهم 

داشت
جای تو خواهم کرد همچون سیل، آن گریه های 

گاه گاهت را
پیش دل تو خانه خواهم ساخت تا  هر دو در یک 

جا شود ویران 
با دست خود درد تو  خواهم چید آن دردهای روی 

ماهت را
با تو می آیم تا کنار هم، دل های مان را بشللکنند 

آن گاه
من غصه ها را با تو خواهم خورد آن غصه ی چشم 

سیاهت را
آن روز می آید  که خوشللحالی، در پوستت حتی 

نمی گنجی
وقتی که از خود می روی آن گاه، هموار خواهم کرد 

راهت را
آن روز می آید که می خندی بخشللی به جای تو 

نمی خندد
تنها  تماشا می کند در تو، لبخندهای دل بخواهت را

 هر از گاهی....
 گروه حقوقی: شللریف قادرمرزی  از شاعران 
سرزمین کردستان در شهرستان دهگان است. 
گرافیست اسللت و تحصیات کارشناسی علوم 
اجتماعللی دارد. شللعری از اشللعار آزادش را به 
همللراه تصویری که به دسللت خود به آن رنگ 
و بوی هنر بخشیده، برای آفتاب حقوقی ارسال 
کرده است. با هم شعری از شریف قادرمرزی را 
با نام دری از ناکجای مبهم وحشت می خوانیم:

دری از ناکجای
 مبهم وحشت...

به یاد آور
هر از گاهی 

دلی غمگین و افسرده
که در دریای مواِج پر از درد غمی سنگین

پر از فریاد تنهایی
بساِن قایقی بشکسته در طوفاِن ناهنگام

چه خسته، بی نفس، بی تاب
به سختی آه سر می داد

که مرگم ناروا حکمی ست
و من مردن نمی خواهم

ولی افسوس
کو دستی

 که دست ناتوانش را 
به گرمی سوی خود خواند!

به یاد آور
هراسان چشم گریانی

به اندوهِ شِب تنهایِی سردش
پی دستان گرم غمگساری شد

 سیاهی را به سختی می شکافد سرد 
و می کوبد در آن ظلمت

دری از ناکجای مبهم وحشت
ولی افسوس دستی نیست
که گیرد دست سردش را

به نوری یا به گرمای امیدی 
رهنمون سازد

 گروه حقوقی: در زمان هخامنشللیان و اوستا ،کلمه دات به معنی 
قانون بکار می رفته است و به مرور زمان همین کلمه در فارسی تبدیل 
به داد ،شللده اسللت که در کتاب فرهنگ ایران باسللتان در جلد اول 
صفحه ۵۷ نیز از کلمه داتیک، استفاده شده است که منسوب به دات 
به معنی دادو عدل بوده است و براساس لغت نامه فارسی دهخدا ،در 
کتاب ارداویرافنامه از کلمه قانون نام برده شده است. در عهد باستان، 
قانون به خط زرین روی پوست گاو ،نوشته می شد ،قانون های تهیه 
شده و بدسللت آمده توسط اسکندر سوزانده شد و اسکندر عاوه بر 
سوزاندن قوانین تهیه شده ،اقدام به کشتن قانون دانان و دانشمندان 
کشور ایران در آن زمان نمود،در این خصوص آقای دکتر امیرمهدی 
بدیع در کتاب یونانیان و بربرها در صفحه ۱۰۲ بیان می دارد بعد از 
کشتن قانون دانان و دانشللمندان، توسط اسکندر ،اغتشاش موجب 
جدایی بزرگان شللد و به نوعی ایمان خویش را نیز از دسللت دادند.

قبل از اینکه اسکندر در زمان هخامنشیان به ایران حمله کند،مغان 
و پیشوایان مذهبی، مجری قانون و دادگستری بودند و جهت اثبات 
این امر که مغان ها ،مجری قانون بودند می توان به بیان نویسللنده 
رومی اشللاره نمود که این شللخص سیسللرون نام داشت و یک قرن 
پیش از میاد می زیست ،می نویسد: مغان نزد ایرانیان از فرزانگان و 
دانشمندان به شمار می آمدند و کسی پیش از آموختن تعالیم مغان 
به پادشللاهی ایران نمی رسد و در تأیید این مطلب می توان به متن 
نوشته شده، توسط نویسنده دمشقی بنام نیکوالوس، اشاره نمود که 
عنوان می دارد : کورش، دادگری و راستی را از مغان آموخت و بیان 
مللی دارد ؛ صللدور حکم و قضاوت در زمان کللورش در محاکمات با 

مغان بوده است. 
در ایران قدیم و عهد باستان، تمام قدرت ها و اختیارات و از جمله قوه 
قضائیه زیر نظر و نفوذ ،شللاه بوده اسللت و در دوران هخامنشی، شاه 
انتخاب قضات را به یکی از دانشللمندان سالخورده واگذار می نموده 
است و شایان ذکر اسللت در دوران هخامنشی، محکمه های محلی 
قرار داشللت که در سراسللر کشور تشکیل می شللد و در رأس همه 
محاکم ،محکمه عالی ،وجود داشللت ،که از هفت قاضی تشکیل می 
شد.نکته قابل توجه اینکه قوانین در دوره هخامنشی توسط کاهنان 
وضع می گردید و تا مدت مدیدی، کار رسیدگی به دعاوی در اختیار 
آنللان بود ولی در زمان های متاخر، مردان و زنانی که جزئی از طبقه 

کاهنان بوده اند ،به اینگونه کارها رسیدگی می نمودند. 
در رسیدگی به دعاوی جز آن دعاوی که اهمیت فراوانی داشت ،غالبا 
ضمانت پذیرفته می شد و در محاکمات از راه و رسم منظمی پیروی 
مللی کردند و جالب تر اینکه محاکم، صرفا تعیین کیفر نمی نمودند 
بلکلله به بعضی از افراد پاداش نیز تعلق می گرفت و به بیان دیگر در 

رسیدگی به اتهامات متهمین، محاکم ،کارهای نیک و خدمات آنها را 
نیز مورد لحاظ قرار می دادند و در دوران هخامنشللی و عهد باستان، 
اقداماتی در راستای عدم اطاله دادرسی، صورت می گرفت و به عبارتی 
برای این که کار رسیدگی به درازا نکشد ،برای هرنوع مرافعه یک مدت 
خاصی، درنظر گرفته می شللد که در این مدت تعیینی می بایسللت 
،حکم توسللط محاکم صادر می گردید و جالب اینکه در محاکم بدوا 
به طرفین دعوی ،پیشللنهاد سازش از طریق داوری می نمودند تا به 
وسیله داور و به طور مسالمت آمیز موضوع اختاف حل گردد.بعد از 
اینکه به مرور زمان سوابق قضایی و رسیدگی های محاکم زیاد شد و 
قوانین نیز بیشتر و به عبارتی طول و تفصیل پیدا کرد ،گروه خاصی 
بنام سللخنگویان قانون، پیدا شللدند و مردم را در اقدامات و کارهای 
قضایی مشاوره می دادند و به بیان دیگر مردم برای پیش بردن دعاوی 
خویللش از آنان کمک می گرفتند .پس می توان گفت اولین وکا و 
مشللاوران حقوقی که در ایران ،بوده اند ،سخنگویان قانون، نام داشته 
اند .در محاکمات سوگند دادن و واگذاشتن متهم به احکام الهی، نیز 
مرسوم بود و چه بسا در حال حاضر نیز اینگونه اقدامات مرسوم می 
باشللد که عده ای از مردم از این جمله ؛ که شللما را واگذار به قرآن 
یا خدا و ...کردم،وجود دارد که برگرفته از دوران هخامنشللی و عهد 

باستان می باشد. 
در بعضللی از مجازاتهای تعیینی دوران هخامنشللی، اعتقادات واهی 
ماک قرار داده  می شد بعنوان مثال متهم را به کارهای سخت چون 
انداختن او به رودخانه و نظایر آن وا می داشتند و اگر از خطر ایجاد 
شده ،برهد، بیگناه تلقی می گردید و اگر نرهد ،گناهکار محسوب می 
گردیللد و با توجه به اینکه عقاید مذهبی در تعیین مجازات ها مؤثر 
بوده اسللت، فلذا بعضی از جرایم هرچند سللبک ولی برخاف دین و 
مذهب، مجازات سنگینی تعیین می گردید بعنوان مثال رشوه دهنده 
و رشللوه گیرنده ،مجازاتشللان، اعدام بود. در کتاب تاریخ تمدن جلد 

اول بخللش اول و در صفحه ۵۳۲ آن ، نویسللنده بنللام ویل دورانت 
بیان می دارد ؛ کمبوجیه یکم از پادشللاهان هخامنشی، فرمان داد تا 
پوست قاضی فاسد را کندند و جای نشستن قاضی در همان محکمه 
گسللتراندن و آنگاه فرزنللد همان قاضی را به مسللند قضا در همان 
محکمه، نشاندن ،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و 

از راه راست منحرف نگردد.
در کتاب ایران از آغاز تا اسللام، نوشللته دکتر گیرشللمن که مورد 
ترجمه توسط دکتر محمد معین گردیده است، بیان شده است که؛ 
دانشللمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون، تخت 
جمشللید، شوش و نقش رستم ،به جا مانده را مورد بررسی قرار داده 
اند، تشللابهاتی بین فرمان های آنها و قوانین حمورابی وجود داشته 
است به عنوان مثال بر روی کتیبه ای که آرامگاه داریوش است ،نوشته 
شده است؛ من دوست دوستان خود بوده ام و برهمین اساس داریوش 
مللی را که سر به فرمان او نهادند مورد احترام قرار می داد و در کتیبه 
بزرگی که از او به یادگار مانده اسللت چنین می گوید: آنچه بدی به 
کار رفته بود ،من به خوبی مبدل کردم ،مناطقی که بین آنها سللتیز 
و اختاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا، 
دیگر همدیگر را نمی کشللند ،دیگر قوی ،ضعیف را نمی زند و غارت 
نمی کند . از این جمات پیداست که داریوش در عهد باستان به نظم 
و اجرای عدالت و همچنین دفاع از مظلوم ،اهمیت بسیار می دادند و 
شخصی بنام هردوت  ،درخصوص قضات دوره هخامنشی می گوید: 
قضاتی که از پارسیان، انتخاب می شدند ،وظیفه خود را تا دم مرگ 
انجام می دادند ،مگر آنکه براثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند 
،آنان در محکمه داوری می کنند ،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می 

نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند .
در کتاب سللیر قانون و دادگستری در ایران و در صفحه ۱۱ آن آمده 
است که در کورش نامه ،می خوانیم که کورش از قول استاد خود می 
گوید ؛ عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه از راه 
حق منحرف شود ،ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که 
فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد و در جای دیگر از کورش 
 نامه،به قول مادر کورش، عنوان شده که ؛ مادر کورش به وی می گوید 
 در نزد پارسی ها ،مساوات در برابر قانون را عدالت می نامند ، رفتار 
پدر سرمشقی است از این عدالت و آنچه را که مملکت و مردم خواهان 
بوده اند ،همان می کند و هرچه را که آنان نهی کرده اند از آن احتراز 

می نمود ،او در کارها از قانون پیروی می کند و نه از هوای نفس.
با احترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری، رئیس 
کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکا قوه قضائیه استان 

مازندران

 

مهربان ترین غبار...
 گروه حقوقی:  اشعار همواره تلطیف کننده ی 
زندگی هستند. صفحات حقوقی نیز از این امر 
مستثنی نیسللت و در کنار مطالبی که منتشر 
می کند با انتشللار اشعار شللاعران و آثار هنری 
هنرمنللدان، با روح لطیف هنللر و ادبیات هم آوا 

می شود.
بللا اشللعار یکللی از شللاعران و ادب دوسللتان 
سرزمین مان به نام حسن رسولی آشنا می شویم. 
رسللولی دانش آموخته رشته ی تئاتر است و تا 
کنون هفده اثر از اشعار و داستان هایش را چاپ 
و منتشر کرده و مجموعه دیگری از اشعارش را 

نیز زیر چاپ دارد. 
»رسولی در حسن«، »الله ای با پوست کرگدن«، 
»چنگ نامه« و... برخی از کتاب های رسللولی به 
شللمار می روند. با هم دو شللعر سپید از حسن 
رسولی را که برای انتشار در اختیار دفتر تحریریه 

آفتاب  حقوقی قرار داده است می خوانیم. 

رسولی بی غزل
گذار مهربان ترین غبار را ببین

کنار خالی پروانه های بی باغ را ببین
منم گلی که سر به باد داده ام

مرا سوار بهار باد ببین
چنین پیاده سوار بادم

غبار راه بی عبور را ماهم
بیا ببین

تن سیاه شب زمستان را
به روی زرد نور ماه درد

رقصان طغیان مرد
می روبم

مردوار در این بن بست راه
راه را می بوسم

من به جز تو تماشاگر نمی خواهم
تماشا بسیارست

گویی چشم ها کورست
من به خوشحالی زخم های بر بادم

من بهاری بی سر
که در چله اش
پاییز گشته ام

سرریز از جای کبود نبود تو بر لبم
ای شکوه شب زمستانی
مملو از من های خویش

بسان من تمام شو
بر کام دیگران و با + غم بهار شو...

بر ویرانه های من
برجی از غبار شو
کی توانند غبار را

به بند کشند
قصری در نور ماه پروانه ها

دیوانه ام بهار نه
خانه ای در غبار شو.

شبگرد
روز چنین می شود شب

شب چگونه می شود روز؟
باورم نیست بار دگر

تا تو همراه منی
ای کور پرست

شب زده...
ای همیشه بیزار از نور

ای بوف کور من
سگ ولگرد اصحاب در کف من...
دیگر گربه کوچک من مرده است

پرواز را با زدن ریش آغاز کن
ای هپلی

ای مبهمهای من...
به روز

به+روز شو
این آینه

شکستن نه
صورت آراسته می خواهد...

»مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی«، در بازار کتاب


