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طراحان لوایح چهارگانه امروز مخالف آن شدهاند
سید محمود واعظی ،رئیس دفتر
رئیس جمهور درباره اینکه برخی
عنوانمیکنندهنگامپرتابماهواره
ناهید خرابکاری صورت گرفته
است ،گفت :زمانی که در حال
تنظیم ماهواره بودند مشکلی پیش
آمده که منجر به انفجار شده است.
تااینلحظهمشکلیعنوانشدهفنی
است و خرابکاری نیست .احتمال
خرابکاری هرچند که ضعیف
باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.

زهرا نژاد بهرام به «آزادی» گفت :
از اینکه ما هنوز بر باروهای گذشته

و پدرساالرانه خود تکیه میکنیم.
هنوز همان باورها زیربنای تفکرات

آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز در ماه محرم

تنگتر شد که به چارچوبهای
پدرساالنهای که از گذشته تاریخ
به ما ارث رسیده است ،برگشتیم.
مبانیفکریمارویهماناندیشهها
تعریف شد و این پدرساالری زن را
جدای از نقش همسری و مادری
تصور نمیکند .قانون بر این مبنا
تعریف مشخصی برای زن ندارد و
از همین رو با چالشهای بسیاری
در حوزه زنان مواجه هستیم .همه
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی دستخوش آن ادبیات
پدرساالرانهاست.

کنیم .حتی روز گذشته تا آخرین
ساعات پیش از اعزام تیم ملی به
هنگکنگ،ابراهیمشکوریوخزانه
دار فدراسیون مشغول پیگیری برای
فراهم کردن پول بودند و به سختی با
استفادهازارزنیماییتوانستندمبلغی
رابرایسفرتیمتأمینکنند.ازطرفی
فدراسیون پول دستی به ویلموتس
نمیدهد،بلکهنحوهپرداختحقوق
سرمربی تیم ملی ساز و کاری دارد
که این روند باید طی شود.

کاخ سفید اعالم کرد ترامپ و مکرون در
یک گفتوگوی تلفنی درباره مهار رفتارهای
ایران توافق کردند .به گزارش «تابناک» به نقل از
باشگاه خبرنگاران ،کاخ سفید در بیانیهای که پس از این
گفتوگو منتشر شد ،اعالم کرد ترامپ با شرطی که ایران گذاشته مبنی بر
برداشته شدن تحریمها در زمان کنونی به منظور دیداری که مکرون به دنبال
ترتیب دادن آن است ،مخالفت کرد .آمریکا و فرانسه در حالی از توافق بر
سر « مهار رفتارهای ایران» خبر میدهند که آمریکا  ۱۸اردیبهشت پارسال
به صورت غیرقانونی از توافق هستهای چندجانبه (برجام) خارج شد و با
ادعای «بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای توافق هستهای جدید» تمام
تحریمهای معلقشده وفق برجام را بازگرداند و تحریمهای بیشتری نیز اعمال
کرد  .طرفهای اروپایی این توافق صرفا اعالم کردند متأسفیم!روز قبل از آن
هم آمریکا شماری از پژوهشگاههای فضایی ایران را به فهرست تحریمهای
غیرقانونی خود افزوده بود.

شیب مالیم و افزاینده آمار خودکشی در ایران
مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سالمت
روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :دسترسی به خدمات پایه سالمت روان و
خدمات تخصصی از راهبردهای موثر در کاهش
خودکشی است .به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا،
مریم عباسی نژاد روز پنجشنبه در کارگاه بازآموزی
پیشگیری از خودکشی در نظام بهداشتی مراقبت
های اولیه اظهار داشت :وزارت بهداشت برای
کاهش  ۱۰درصدی آمار خودکشی در کشور برنامه
دارد .وی اضافه کرد :ایجاد نظام ثبت دقیق رفتارهای
خودکشی ،برای مشاهده روندهای دموگرافیک،
کاهش انگ اجتماعی مرتبط با خودکشی و افزایش
آگاهی در مورد نشانه ها از راهبردهای موثر کاهش
خودکشی است .مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی
دفتر سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی همچنین مدیریت رسانه ها در خصوص
نحوه صحیح انعکاس اخبار مرتبط با خودکشی
را خواستار شد و بیان کرد :کاهش دسترسی به
روش های مهلک از جمله سموم و اسلحه و ایجاد
خدمات حمایتی و درمانی پایه برای خانواده قربانیان
از راه های اثر بخش در کاهش خودکشی است.
عباسی نژاد افزود :آخرین آمار رسمی اعالم شده
از طرف سازمان بهداشت جهانی گویای این است
که در سال  ۲۰۱۸میانگین  ۱۰.۶فوت به ازای هر

رئیس شورای تامین دام کشور گفت :با توجه به افزایش عرضه دام در پی انباشت در دامداریها و توزیع
ت گوشت قرمز در بازار کاهشی است و اکنون هر کیلوگرم
گوشت منجمد به هیاتها و مساجد ،قیم 
گوشت قرمز دام سبک  ۸۵تا  ۱۰۰هزار تومان و دام سنگین  ۶۵تا  ۷۵تومان است .به گزارش «تابناک»،
منصور پوریان در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز در ماه محرم ،اظهار کرد:
افزایش عرضه دام در پی انباشت در دامداریها اتفاق افتاده است به نحوی که در بخش دام سبک هر
کیلوگرم دام زنده ۳۸تا ۴۰هزار تومان عرضه می شود .وی ادامه داد :قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفندی
عرضه توسط تولیدکننده در مبادی شهرها  ۸۵هزار تومان و عرضه در قصابیها حدود  ۱۰۰هزار تومان
است.پوریان با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در فروشگاه زنجیره معموال باالتر است ،افزود :در
فروشگاههاهرکیلوگرمگوشتگوسفندی ۱۰۰هزارتومانعرضهمیشود.ویتاکیدکرد:بهرغمافزایش
تقاضا در ماه رمضان شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز و دام زنده به ویژه در دام سنگین هستیم .پوریان
یکی از دالیل کاهش قیمت دام زنده و گوشت قرمز را انباشت دام در دامداریها عنوان کرد.وی درباره
قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بخش دام سنگین ،گفت :در بخش دام سنگین نیز شاهد کاهش قیمت
در بازار هستیم به نحوی که در حال حاضر هر کیلوگرم گوساله زنده  ۲۹تا  ۳۰هزار تومان به فروش
میرسد .پوریان قیمت هر کیلوگرم گاو زنده را کمتر از گوساله در حدود ۲۴تا ۲۶هزار تومان عنوان کرد.
به گفته وی؛ هر کیلوگرم گوشت دام سنگین در بازار از ۶۵تا ۷۵هزار تومان عرضه میشود.

توافق ترامپ و مکرون
علیهایران

مجازات حیوانآزاری
تشدید میشود
در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به
امضای ۱۰۰نماینده مجلس رسیده و به تازگی
اعالم وصول شده است ،ضرب و شتم ،شکنجه،
مجروح کردن عمدی ،جراحیهای غیرضروری و مثله
کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا
دو سال ،جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال و شالق ازسی و
یکتاهفتادوچهارضربهبرایمرتکبینپیشبینیشدهاست.بهگزارش«تابناک»،
محمدرضا تابش ،رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتوگو با ایسنا
با اشاره به اعالم وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری در هفته گذشته گفت :با
توجه به تعلل دولت و قوه قضائیه در ارائه الیحه منع آزار حیوانات ،ما این طرح را
ارائه کردیم تا خالء قانونی موجود در این زمینه مرتفع شود .البته پیش نویس این
طرح از مدتی پیش آماده بود اما به دلیل بار مالی طرح ،منتظر ارائه الیحه از سوی
دولت یا قوه قضاییه بودیم که چون این الیحه ارائه نشد ،طرح خود را با امضای
صدنفرازنمایندگان،تقدیممجلسکردیم.

محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،در مورد امواج پارازیتی که سالهاست اخبار
ضدونقیضی درباره اثر مخرب آن بر بدن انسان منتشر میشود ،گفت :وجود امواج پارازیتی از اهمیت باالیی برخوردار
است و مجلس به این موضوع ورود کرده ،ولی این ورود جدی نبوده است .موضوع پارازیت همیشه یکی از
دغدغههای شخصی من بوده است و تمایل داشتهام در اینباره کار جدی انجام دهم ،چون موضوع سالمت مردم در
میان است .به همین دلیل معتقدم باید در زمینه پارازیت تحقیق و تفحص شود .بعض ًا طی سالها ،وزارت بهداشت و
سازمانمحیطزیستتاثیراتمخربامواجپارازیتیراانکارکردهاند،امابرخیمتخصصانوپزشکانهمبرمضربودن
این امواج تأکید دارند؛ بنابراین ،باید تحقیق شود که آیا واقع ًا این امواج مضر و آسیبرسانند یا مخرب بودن آن صحت
ندارد و در نهایت گزارش و خروجی این تفحص به اطال ع مردم برسد .البته سال 96نماینده مردم شیراز درباره موضوع
پارازیت به دولت تذکر کتبی داد و مردم این شهر به دلیل سردردهای طوالنی ناشی از پارازیت ،مقابل استانداری تجمع
و اعتراض کردند .ضروری است مجلس به طور جدی به این موضوع وارد شود و به دلیل اهمیت موضوع ،تحقیق و
تفحص از پارازیتها را در دستور کارم قرار میدهم/.اعتمادآنالین

در واکنش به هجمه های جدید
علیه دولت از سوی دلواپسان
گفت :همین گروه هشت سال
هم دولت دستشان بود و حمایت
میکردند .همین لوایح چهارگانهای
که خودشان طراحی و کارهایش
را انجام دادهاند امروز بزرگترین
مخالفشهستند.ایندوگانگیقابل
قبول نیست ،اما خب چه کار کنیم؟
به هرحال اینها هستند و باید در
کنارشانزندگیکرد/.ایلنا

ویلموتس بدون دریافت پول به هنگ کنگ رفت
یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال:
تاکنون پرداختی به ویلموتس
صورت نگرفته است .ما برای پول
دادنبهویلتموسمنتظرکمکبانک
مرکزی یا دریافت طلبمان از فیفا
هستیم.حسابهایفدراسیونکهاز
سوی فیفا بسته شده ،اما مهدی تاج
و مسعود سلطانی فر اکنون مشغول
رایزنی با بانک مرکزی هستند تا از
این طریق بتوانیم مبلغی را دریافت
کرده و پول ویلموتس را پرداخت

 ۱۰۰هزار جمعیت در جهان رخ داده و میزان اقدام
به خودکشی  ۲۰تا  ۳۰برابر میزان فوت ناشی از
آن (خودکشی موفق و منجر به مرگ) است .وی
بیان کرد :میزان اقدام به خودکشی در زنان و میزان
فوت در مردان بیشتر است البته در بیشتر مکان های
جهان میزان خودکشی زنان پایین تر از مردان است
به جز چین که زن و مرد برابر هستند و در ایران نیز
فوت ناشی از خودکشی زنان با مردان با هم رقابت
می کنند اما در مجموع میزان خودکشی مردان باالتر
است .مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر
سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی افزود :در کشورهای با درآمدکم ،میزان
سطح اقتصادی و اجتماعی پایین و متوسط ،میزان
خودکشی بانوان بیشتر و به میزان  ۴۰درصد است
اما در کشورهای با درآمد باال زنان  ۲۵درصد موارد
فوت را تشکیل می دهند .عباسی نژاد با بیان اینکه
میزان خودکشی در جوانان باال است اظهار داشت:
باالترین میزان اقدام به خودکشی در گروه سنی ۱۵
تا  ۲۴سال است و میزان فوت ناشی از خودکشی در
هر  ۱۰۰هزار نفر با باال رفتن سن افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه خودکشی در ایران با شیب مالیم در
حال افزایش است اظهار داشت :هر سال بیش از پنج
درصد این آمار در حال رشد است که این وضعیت
موید ضرورت انجام فعالیت های پیشگیرانه است
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تحقیق و تفحص از امواج پارازیت کلید میخورد

پس از سالهای اول انقالب به تفکرات پدرساالرانه برگشتیم
ما را میسازد .انقالب شد و تمام
تفکرات دچار تحول شد ما همه
تفکراتغیردموکراتیکواستبدادی
را کنار گذاشتیم اما در مورد زنان
فقط در دوره اول انقالب از تفکر
پدرساالرانه فاصله گرفتیم و دوباره
بهآنبازگشتهوآنرابازتولیدکردیم.
در سالهای اول انقالب زن و مرد
کنار هم بودند و مشارکت سیاسی
و اجتماعی داشتند .پس از سال 59
که جنگ شروع شد به خاطر یک
سری مسائل ایمنی دایره حضور
اجتماعی زنان تنگتر شد و آنقدر
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بنابراین برنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کاهش  ۱۰درصدی این داده ها است .مدیر
برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سالمت روان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی افزود:
شایع ترین روش های اقدام به خودکشی در جهان
مسمومیت با سموم ،حلق آویز کردن و استفاده از
سالح گرم است .عباسی نژاد ادامه داد :افرادی که در
حل مساله و مشکالت ضعیف بوده و تحصیالت
کمتری دارند بیشتر در معرض خودکشی هستند
همچنین بیکاری عامل خطر بوده اما مولفه های
روانی موثرتر هستند .وی اظهار داشت :بیشتر افراد
با خوردن داروی غیرمهلک اقدام به خودکشی می
کند و این نشان می دهد وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی می تواند در این زمینه مداخله
کند.مدیربرنامهپیشگیریازخودکشیدفترسالمت
روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بیان کرد ۱۰۰ :هزار مورد اقدام به خودکشی سال
گذشته ثبت شده که بیشتر کارشناسان عنوان می
کنند این آمار بخشی کمی از واقعیت یا همان نوک
کوه یخ را نشان می دهد.عباسی نژاد با عنوان اینکه
خودکشی در همدان باالتر از میانگین کشوری است
افزود :استان های غربی بیشترین آمار خودکشی را
دارند بنابراین کمبودهای مناطق غربی کشور که در
بروز این پدیده موثر هستند باید بررسی شود.

گوترش آثار منفی تحریم
بر مردم ایران را تایید کرد
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش
مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران ،تایید
کرد تحریمهای یکجانبه آمریکا بر مردم ایران و
همچنین خدمات بشردوستانه آثار منفی داشته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا ،آنتونیو گوترش در گزارشی که به موجب
قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق
بشر در ایران ارائه داده ،برای نخستین بار به مساله آثار تحریمها بر مردم ایران
اشاره کرده است .وی در این گزارش آورده است :اثرات تحریمهای گسترده
اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهرهمندی از حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که آمریکا از پنجم نوامبر ۲۰۱۸
تحریمهایی را علیه ۷۰۰شخص حقیقی ،نهادها ،هواپیمایی و کشتیرانی اعمال
کرده است .این گزارش میافزاید در  ۲۲آوریل  ،۲۰۱۹دولت ایاالت متحده با
پایان یافتن تاریخ انقضای معافیتهای خرید نفت از ایران ،آن را تمدید نکرد و
گفت :خریداران نفت ایران را مجازات میکند.

رشیعتمداری :یک موی ظریف
را با همه تیم های مذاکره
کننده عوض منی کنیم
حسینشریعتمداری،مدیرمسئولکیهان
در گفتوگو با یورونیوز گفت :جنگ
بین ایران و آمریکا یک احتمال بسیار
ضعیفیاستولیحتیاگرجنگشروع
شود ،ما این طرف با اقتدار ایستادهایم.
انتقادات از کمک به حزباهلل لبنان و
گروههایی مثل لشکر فاطمیون را خیلی
احمقانه میدانم .اگر شما به مقاومت
کمکی میکنید ،صدقه نمیدهید بلکه
هزینه امنیت خودتان را میپردازید .اگر
مقاومتجلویداعشرانگیرد،شماباید
با داعش در ایران درگیر شوید .مگر تا
 ۷۵کیلومتری مرز ما نیامدند؟ مسئولیت
برجام با دولت است نه رهبری .اص ً
ال
برجام به مرحله اجرا نرسید که کسی
بخواهد جلویش را بگیرد .به خبرنگار
واشنگتنپست گفتم که ما یک موی
ظریف را با همه تیمهای مذاکرهکننده
شماعوضنمیکنیم.

مراقبعارضهخودمردمپنداری
باش آقای جلیلی
درحالیکه سریال «بوی باران» ابتدای
همین هفته به پایان رسید اما حاشیههای
آن همچنان ادامه دارد .روز گذشته وحید
جلیلی به انتقاد از این سریال و البته
گفتههای نویسنده آن در گفتوگوی
قبلی با خبرآنالین پرداخته بود .عباس
نعمتی در پاسخ به انتقادهای تند وحید
جلیلی در یادداشتی که در اختیار
خبرآنالین قرار داده این طور نوشته:
آقای جلیلی جز آن یک درصد بیننده
ناراضی سریال است .برای بنده نظر این
یک درصد بسیار محترم و عزیز است
و از تک تکشان به دلیل اینکه نتوانستم
رضایت صددرصد بینندگان را جلب
کنم ،عذرخواهی میکنم؛ اما به جناب
آقای جلیلی عرض میکنم ،مراقب
عارضه «خودمردم پنداری» باشند و فهم
و قضاوت شخصی خود را عین و معیار
حقندانند.

ابالغ حکم دادگاه تجدیدنظر
گلرخ ایرایی و آتنا دامئی

وکیلمدافعگلرخایرایی،زندانیسابقکه
اخیرابههمراهآتنادایمیهریکمجموعا
به سه سال و هفت ماه حبس محکوم
شده بودند ،از تأیید این حکم در دادگاه
تجدیدنظر خبر داد .امیر رئیسیان ،وکیل
دادگستری به انصاف نیوز گفت :حکم
دادگاه بدوی خانم ایرایی که دو سال و
یک ماه از بابت «توهین به رهبری» و یک
سال و شش ماه برای «تبلیغ علیه نظام»
بود عین ًا در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
اوهمچنیندربارهیآتنادایمیگفت:من
وکالت خانم دایمی را بر عهده ندارم ،اما
حکم ایشان هم عینا تایید شده است.

«ترامپ» خواستار دیدار با
«روحانی» در حاشیه نشست
سازمانملل

یک منبع آگاه در دولت آمریکا مدعی
شده است که واشنگتن پیشنهاد داده
که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
با همتای ایرانی در حاشیه نشست آتی
مجمععمومیسازمانمللدر«نیویورک»
دیدار و مذاکره کند .خبرگزاری «کیودو»
ژاپن گزارش کرد ،این منبع آگاه مدعی
است که پیشنهاد مذاکره واشنگتن به
تهران از طریق کشورهایی ،چون فرانسه
به تهران اعالم شده و تهران تاکنون پاسخ
اینپیشنهادراندادهاست.نشستساالنه
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
اواخر سپتامبر (اواخر شهریور-اوایل
مهر)برگزارمیشود.

