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برای پیوند کلیه چند ماه باید انتظار بکشید؟

دکتر قاسم جانبابایی در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به اقدامات انجام

شده در زمینه پیوند اعضا در
کشور ،گفت :در این دوره

تعداد بخشهای پیوند عضو
افزایش یافت و بانک اطالعات
اهداکنندگان عضو و بیماران
لیست انتظار در راستای ترویج
فرهنگ اهدای عضو در کشور،
راهاندازی شد.
جانبابایی با اشاره به کاهش
میزان پیوند کلیه از افراد زنده،
تأکید کرد :باید توجه کرد که در
حال حاضر ساالنه  ۲۵۰۰پیوند
کلیه انجام میشود ۵۷ ،درصد
از آنها از بیماران مرگ مغزی

حجتاالسالم علی قابل امام
جمعه موقت قزوین در خطبههای

نماز جمعه این هفته که ظهر امروز
در مسجد النبی(ص) قزوین

محمدرضا فرجی درباره تهیه بلیتها ،سانسهای فوق العاده و آماده سازی سینماها برای میزبانی
از جشنواره فیلم فجر بیان کرد :همان طور که از اسم بازار سیاه مشخص است ،قیمت بلیت ها
نیز غیر طبیعی است .از طرفی ممکن است بلیت ها تقلبی باشد و افراد نتوانند از آنها استفاده کنند
و فیلم های مورد نظرشان را ببینند به همین دلیل تأیید و تأکید می کنیم که بلیت ها را از طریق
سانس های فوق العاده یا گیشه ها تهیه کنند.
او با بیان اینکه از قبل اعالم کرده ایم ،مخاطبان فیلم بلیت ها را پیش خرید کنند تا مشکلی به
وجود نیاید ،افزود :شاید در برخی سانس ها و سینماها که طرفداران بیشتری دارند بلیت ها در
حد صفر باشد به همین دلیل برای افرادی که نمی توانند در ساعت و سینمایی که دوست دارند
فیلم مورد عالقه شان را ببینند عذرخواهی و تأکید می کنم قبل از آنکه برای تماشای فیلمی به
سینما مراجعه کنند از طریق سایت جشنواره این موضوع را بررسی و با توجه به سانس های فوق
العاده بلیت تهیه کنند / .تسنیم

است .در عین حال میانگین مدت
زمان انتظار جهت پیوند کلیه به
 ۱۲تا  ۱۸ماه ،کاهش یافته است.
وی ادامه داد :باید توجه کرد که
ساالنه در کشور  ۸۰پیوند کبد و
 ۱۱۷پیوند قلب انجام میشود.
در عین حال افزایش رشد  ۲۲تا
 ۱۰۰درصدی پیوند مغز استخوان
و پیوند عضو را در کشور شاهد
بودیم که نشان از افزایش توان
علمی و تجربی کادر درمان و
دسترسی به تجهیزات مدرن دارد.

برجام یک بازی برد باخت به نفع ایران است

حوزه انتخابیه زیاد خواهد کرد ،اما
از سوی دیگر نباید فراموش کرد
که تعداد کاندیداها نیز در انتخابات
استانی کمتر میشود که این امر
بخشی از اضافه هزینهها را جبران
میکند .به گزارش ایسنا وی با بیان
اینکه کلیات این طرح در مجلس
به تصویب رسیده ،خاطرنشان کرد:
فقط بحث بر سر جزییات است
که شاید اصالحی در آن صورت
گیرد ،اما قطعا کل طرح کنار گذاشته
نخواهدشد.

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالحطلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصالحات گفت:
دیپلماسی و مذاکره همواره رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم بوده و هست و برجام هم یکی از
دستاوردهای بزرگ دولت در این زمینه بوده است ،در این میان  ،خروج یکجانبه آمریکا از برجام
موضوعی است که در ماه هاي اخير دستاویز برخی از تندروها شده است .دیپلماسی دولت روحانی را
باید از سه منظر مورد توجه قرارداد كه عبارتند از« :رویکرد كلي دیپلماتیک دولت»« ،برجام» و «دیپلماسی
دولت در منطقه» .تحریمهای دوره جدید مستقیم از سوی آمریکا وضع میشود واز این جهت که جنبه
بینالمللی و جهانی ندارد با تحریمهای دوره قبل متفاوت است چراکه امروزه بسیاری از همپیمانان آمریکا
حتی کشوری که نزدیکترین رابطه را با آمریکا دارد مثل انگلستان در این زمینه آمریکا را محکوم میکند
و بسیاری از کشورهای دیگر هم به همین صورت اتفاقنظر دارند که این اقدام آمریکا علیه ایران ،خالف
حقوق بینالملل بوده است؛ بنابراین هم به لحاظ سیاسی و هم امنیتی ایران برنده برجام است؛ یعنی اگر
آمریکا در برجام مانده بود یک بازی برد  -برد بود اما در حال حاضر این بازی برد -برد به یک بازی
برد -باخت به نفع ایران و به ضرر آمریکاست؛ هرچند آمریکا درراستای اهداف ضد ایرانی خودش در
حال فشار واردکردن به ایران است/ .نامه نیوز

علمالهدی:آمریکابهخطآخررسیده؛
مثلشورویفرومیپاشد

توزیع پیک نوروزی
ممنوع شد
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه چاپ هرگونه پیک عید
و اجبار خانوادهها و کودکان در این زمینه ممنوع
است ،گفت :طرح «عید و داستان» در سال جاری
ادامه پیدا میکند و امسال نیز برای انس کودکان با کتاب اجرا میشود .به گزارش
«تابناک» به نقل از ایسنا ،رضوان حکیمزاده درباره تکلیف و کار نوروزی امسال
دانش آموزان ابتدایی اظهار کرد :در راستای پاسخ به نیاز کودکان به کودکی کردن
و قصهخوانی سال گذشته پیک نوروزی را از برنامه درسی حذف کردیم.معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این طرح کمک میکند
تا دانش آموزان ضمن انس با کتابخوانی ،فرصت پیوند با زندگی واقعی را پیدا
کنند ،اظهار کرد :مهارتهای زندگی را باید از دوران کودکی به فرزندانمان منتقل
کنیم .اگر در این دوره حساس به جای آموزش مهارت زندگی ،دانش آموز را
وارد چرخه آموزشهای پیچیده و پرشمار ذهنی کنیم فرصت طالیی رشد و
خالقیت را از او گرفتهایم

حرفهایی که درباره فیلرتینگ
م یزنند برای جمع کردن رأی هست

بین زمین و آسمان معلق بوده
و به جایی تکیه ندارد .قابل بیان
کرد :برخی چند سال ما را معطل
کردند و چشم به دست کدخدا
دوختند اما امروز جز افسوس و از
دست رفتن برخی از دستاوردها
هیچ چیز دیگری از برجام باقی
نمانده است .امام جمعه موقت
قزوین تصریح کرد :همه ما
باید جشن ورود به بهمن ماه را
بزرگ بشماریم چراکه انقالب به
چهلسالگی خود رسیده است.

احتمال افزایش هزینه انتخابات در صورت استانی شدن آن
سیدجوادحسینیکیا،رئیسمجمع
نمایندگان استان کرمانشاه گفت:
استانی شدن انتخابات مجلس
شورای اسالمی باعث میشود
نمایندگان بیشتر به کارهای ملی
استانی بپردازند ،تا کارهای جزیی
شهرستانی .حسینیکیا از احتمال
افزایش هزینه انتخابات در صورت
استانی شدن آن هم یاد کرد و
گفت :در انتخابات استانی فرد باید
برای کل استان تبلیغ کند و این امر
هزینهها را نسبت به تبلیغ در یک
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مراقب بازار سیاه بلیتهای جشنواره فجر باشید

امروز جز افسوس چیز دیگری از برجام نمانده است
برگزار شد ،با بیان اینکه اعمال
ما نمایشگر شخصیت درونی
ماست ،اظهار کرد :مردم ما در
حال آمادهسازی جشنی فاخر
برای چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی هستند .وی تصریح کرد:
خداوند در قرآن میفرماید افرادی
که اعمال حج انجام میدهند
باید برای خدا خالص شده و
از ریا دوری کنند ،در حالی که
اگر کسی برای خدا شریک قائل
شود ،همچون کسی است که

5

آیتاهللعل مالهدی،بابیاناینکهحرفهایمادر
برابر سکوالرها این است که رهبری و مدیریت
جامعه در تداوم وحی است ،اظهار داشت :حضرت
زهرا (س) در برابر این انحراف ایستاد .دلیل اینکه وقتی
افراد به خانه امام علی (ع) رفتند و امیرالمومنین (ع) به پشت در نرفتند؛ به خاطر
این است که بنای مقابله به گفتمان است و نه شمشیر .در برابر تهدیدها ،حضرت
زهرا (ع) برنگشت و ایستاد .تهدیدها عملی شد و شعله آتش باال آمد و موجب
سوختن در شد ولی حضرت زهرا (ع) ایستاد و . . .نماینده ولی فقیه در استان
خراسان رضوی با بیان اینکه چهل است که امریکا و جریان استکبار در حال
مبارزه با ماست ولی نتوانسته است به ما ضربهای وارد کند ،تصریح کرد :عزت و
اقتدار ما در این مدت ،بیشتر است و ذلت و خواری امریکا بیشتر .امریکا به خط
آخر رسیده است .بیشتر از این نمیتواند چون موجب فروپاشی ایاالت متحده
است.امریکافرومیپاشدهمانطورکهشورویفروپاشید.امریکاهمهتوطئههارا
به کار میبرد تا ایران را براندازی کند.


فیلرتکردنفضایمجازیخالف
مصالحملیکشوراست
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با
بیان اینکه فیلتر کردن فضای مجازی خالف
مصالح ملی کشور است ،گفت :به فضای
مجازی در توسعه مسائل اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی
و به خصوص در حوزه مناسبات بینالمللی نیاز داریم .لذا باید به جای
محدود کردن فضای مجازی آن را توسعه دهیم .علیرضا رحیمی عضو هیأت
رئیسه مجلس تأکید کرد ،فیلتر کردن فضای مجازی خالف مصالح ملی
کشور است و باید به جای محدود کردن به سمت توسعه فضای مجازی
حرکت کرد.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم استفاده از فضای
مجازی برای مقابله با تهدیدات دشمنان گفت :فضای مجازی واقعیتی غیر
قابل انکار است که برای مردم اهمیت پیدا کرده و جزو خدمات ضروری
محسوب میشود حتی در برخی موارد برای شهروندان حیاتی بوده ،این
واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار یا سرکوب کرد/ .خانه ملت

ایران

اینژاپنالیقلقبسامورایینیست

احتماال از دقیقه  ۹۳بازی بلژیک
و ژاپن بود که ساموراییها تصمیم
گرفتند روش بازیشان را تغییر
دهند .ژاپن در مرحله یکهشتم
نهایی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه ،تا
دقیقه  ۷۰دو بر صفر از بلژيک مدعی
جلو بود که ناگهان ورق برگشت.
بلژیکیها در  ۵دقیقه حساب کار را
دو بر دو کردند و همهچیز آماده رفتن
بازی به وقتهای اضافه بود .ژاپن
در دقایق تلفشده بازی یک کرنر
بدست آورد و به جای کشتن وقت،

تصمیم گرفت از آخرین فرصتش
برای گلزنی سهباره به بلژیک استفاده
کند .همه جلو کشیدند و بعد یک
ضدحمله از بلژیک و ناصر چادلی
کار را برای مردمان سرزمین آفتاب
تمام کرد .حاال ۶ماه بعد از آن
اتفاقات در روسیه ،ژاپن در امارات
هویت خود را تغییر داده .این تیم
که جوان شده ،آشکارا آن ژاپنی که
همه میشناختیم نیست .آنها دیگر
هراسی ندارند که با برچسب ترسو
شناخته شوند و  ۹۰دقیقه جلوی

عربستان بیشتر در زمین خود وقت
میگذرانند و به لطف یک ضربه سر
روی یک ضربه ایستگاهی بازی را
میبرند .ژاپن امروز هم به سختی و
به لطف  VARاز سد ویتنامی گذشت
که پیش از این به راحتی به عراق
و ایران باخته بود و حاال رقیب تیم
ما در مرحله نیمهنهایی خواهد بود.
حاال گزارشگرانی که پیشتر عادت
داشتند تیم ژاپن را با موتورهای
سریع ساخت این کشور مقایسه
کنند باید در بازیهای بزرگ این
کشور(از جمله بازی با عربستان و
ایران در مرحله بعد) بیشتر از کلمه
اتوبوس ژاپنی استفاده کنند که انگار
تا قبل از جام ملتهای آسیا هرگز
وجود نداشته .خالصه اینکه ژاپنیها
در این جام چهرهای جدید از خود
نشان دادهاند که دیگر هرگز سزاوار
آن نیستند تا با لقب سامورایی ازشان
یادکنیم.در فرهنگ ژاپنی ،کلمه
سامورایی مترادف است با :انضباط
شخصی،مهارت،شجاعت،اطاعت،

احترام و ایثار .از لحاظ تاریخی،
ساموراییها ،جنگجویان نظامی
ژاپن قبل از صنعتی شدن این کشور
بودند که اصالتی اشرافی داشتند .آنها
در ارتشهای خصوصی استخدام
میشدند و به دایمیوها (اربابان
محلی) خدمت میکردند« .سونه
تومویاماموتو»،یکیازساموراییهای
معروف همه اعصار که کتابی بهنام
«هاگاکوره» دارد ،برخی از راه و
رسمهای زندگی به سبک سامورایی
را بر میشمارد که حداقل دو مورد
آن نشان میدهد چقدر این تیم ژاپن
الیق لقب ساموراییها نیست؛ « در
یاران شوربرانگیز! سامورایی راستین
هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده
جان بدهد ».و « اگر هم میبازی،
جانانه بباز ».ژاپن حاال نه شوری بر
میانگیزد و نه اگر مثل جامجهانی به
بلژیک باخت کسی حاضر میشود
از آنها به نیکی یاد کنند.
رسولمجیدی
مجری شبکه ورزش و رونامهنگار

حجت االسالم حمید شهریاری رئیس
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه
پیش از ظهر امروز در نماز جمعه این
هفته تهران درخصوص ظرفیتهای
فضای مجازی گفت :در قوه قضاییه
مشکل اساسی و بنیادین برای ابالغ اوراق
قضایی داشتیم .وی ادامه داد :هیچ کدام
از این دو نظر کامل نیست و نظر مفیدی
هم نیستند هیچ کس قائل به بسته بودن
فضایمجازینیستوبرخیبرایاینکه
راه میانی را نروند حرفهای خالف واقع
میزنند .شهریاری گفت :کسی قائل به
بستهبودنفضایمجازینیستهمانطور
کهامامفرمودندماباسینمامخالفنیستیم
بلکه با فساد و فحشا مخالفیم و ما هم
نمیگوییمکهبایدبستهشوداینافرادیکه
برخیحرفهاییدربارهفیلترینگمیزنند
برای جمع آوری رأی حرفهایی میزنند
زیرا هیچ کس قائل به بسته شدن فضای
مجازییسنت.رئیسمرکزآماروفناوری
اطالعاتقوهقضائیهگفت:ازطرفدیگر
آنهایی که دلسوز نظام و انقالبند معتقدند
که این فضا باید مدیریت شود آن چیزی
که ما معتقدیم مدیریت فضای مجازی
است و نه بسته شدن فضای مجازی.
مدیریت یعنی اینکه ما مراقبت کنیم
تهدیدهای این فضا را یعنی پیشگیری
کنیم از اتفاقاتی که احتمال وقوع دارد و
مسأله مدیریت فضای مجازی است که
داریم درباره آن حرف میزنیم.

مخالفت یک امام جمعه با ماجرای
ازدواج کودکان
امام جمعه بیله سوار با اشاره به بحث
کودک همسری تأکید کرد که این
موضوع با عقل و فطرت سازگار نبوده
و باید براساس واقعیتهای روز جامعه
برای آن تصمیم گرفته شود .حجت
االسالماصغرجداییظهرامروزدرخطبه
های نماز جمعه بیله سوار افزود :ازدواج
ورود به یک مرحله جدید و خاص در
زندگی بوده به طوری که با آن مدل و
نوع زندگی تغییر اساسی پیدا می کند.
ازدواج پذیرش یک مسئولیت سنگین
در زندگی بوده لذا ورود به این مرحله
آمادگی و رشد ویژه ای را می طلبد ،به
همین دلیل ازدواج شوخی نبوده و در آن
بحث تشکیل خانواده مطرح است .وی
تصریح کرد :شرط یک ازدواج موفق و
صحیح ،فقط بلوغ جسمی نیست ،کسی
که می خواهد یک کانون مقدسی را به نام
خانواده تشکیل بدهد باید عالوه بر بلوغ
جسمیبهبلوغ،فکری،عقلی،اجتماعی،
عاطفی ،اقتصادی هم رسیده باشد .امام
جمعه بیله سوار با بیان اینکه اخیرا در
خبرها می بینیم که گاهی یک دختربچه
که قطعا به هیچ یک از این بلوغ ها نرسیده
شوهرش می دهند و گاهی هم در  ۱۰یا
 ۱۲سالگی این دختر بچه مادر می شود،
ادامه داد :مادر شدن یک دختر بچه که
خود شدیدا به آغوش مادر نیازمند می
باشد ،ظلم بزرگ به کودکان است .وی
متذکر شد :مادر شدن دختر بچه ای که
بهصدایتپشقلبمادرشنیازمنداست
اثرات روانی منفی برای آن بچه دارد که
جبران ناپذیر است ،لذا ضروری است
مجلس قانون گذار ما باید در این مورد با
توجه به واقعیت های روز جامعه تصمیم
بگیرد .جدایی با تأکید براینکه کدام عقل
سلیمی قبول می کند که دختر بچه ای
که هنوز به رشد عاطفی و فکری الزم
نرسیدهتشکیلخانوادهبدهد،بیانداشت:
لطفا از اسالم مایه نگذارید و مردم را از
دین بیزار نکنید چراکه کودک همسری
با اصول مسلم عقلی ناسازگار است .در
قدیم دختر بچه ها رشد فوق العاده ای
داشتند و شرایط آن زمان فرق می کرد.
امروز واقعا مسخره است که دختر سوم
دبستانهمسرشود/.مهر

