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 معمای قتل
  گدای ثروتمند 
در شرق پایتخت
2 3

یادداشتخبر

 100میلیون دالر دیگر
کسن کرونا  برای واردات وا

سعدی به روایت 
جمالزاده

 

»هر  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
که با سوءاستفاده از فرصت دیگران  مدیری 
و  ندارد  مدیریت  صالحیت  بزند،  کسن  وا
است.«  زده  خسارت  عمومی  اعتماد  به 
اسحاق جهانگیری پس از دریافت گزارشی در 
کسن به افرادی  خصوص انتشار اخبار تزریق وا
وزارت  تعیین شده  اولویت بندی  از  خارج 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برخی 
شهرها، طی دستوری به وزیر کشور و فرمانده 

کید  قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا تأ
کرد: »هر مدیری در هر رده ای خارج از روال 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  برنامه  و 
از فرصت دیگران  با سوءاستفاده  و  پزشکی 
و  ندارد  مدیریت  صالحیت  بزند،  کسن  وا
به  و  است  زده  خسارت  عمومی  اعتماد  به 
سرعت باید از مسئولیت کنار گذاشته شود.« 
بهداشت،  وزیر  به  دستور  این  همچنین 

درمان و آموزش پزشکی نیز ابالغ شده است.

مدیرعامل موسسه تولدی دوباره
عباسدیلمیزاده

کز اقامتی درمان اعتیاد داوطلبانه نباید  مرا
دیوار بلند داشته باشند؛ زیرا وقتی دیوار بلند 
کزی باشد یک مفهوم  تا دور چنین مرا دور 
ندارد«.  خروج  اجازه  »کسی  ندارد:  بیشتر 
همان  از  را  درمان  فرآیند  کل  قانون  همین 
نقطه آغاز عقیم و نحوه تقسیم قدرت را بین 
تعیین  درمانگران  و  مرکز  پرسنل  بیماران، 
که باید تحت  می کند؛ یکی می شود بیماری 
هر شرایطی مطیع و فرمانبردار باشد و دیگرانی 
که مرکز را اداره می کنند و قرار است این بیمار را 

نگهداری کنند.   
مورد  در  رسانه ها  در  گهگاه  که  اخباری 
کز درمان اعتیاد  بدرفتاری و خشونت در مرا
به گوش می خورد،  دقیقا نتیجه برهم خوردن 
منطقی  غیر  شکل  به  قدرت  توازن  همین 
میزان  اقامتی  مرکز  نوع  اساس  بر  است. 
متفاوت  قدرت  توازن  این  برهم خوردگی 
گر مرکز اقامتی بدون مجوز باشد و هیچ  است. ا
نظارتی هم بر روی آن وجود نداشته باشد که 
چون  بیفتد؛  اتفاق  است  ممکن  چیزی  هر 

از طرف خانواده هایشان  کز  بیماران این مرا
کز اقامتی درمان  هم حمایت نمی شوند. مرا
کز اجباری  اعتیاد داوطلبانه یا ماده ۱۵ از  مرا
و غیر مجاز وضعیت بهتری دارد چون به هر 
که  بیمار با میل و  حال فرض بر این است 
اراده خودش وارد فرآیند درمانی می شود و تا 
حدودی خانواده ها هم حامی بیماران شان 
کز هم همچنان همان  هستند؛ اما در این مرا
داستان عدم توازن قدرت وجود دارد. بیمار 
وقتی قبول می کند وارد فرآیند درمانی شود و 
به مرکز وارد می شود دیگر به همین سادگی ها 
کز هم  نمی تواند از آن خارج شود. در این مرا
خروج  برای  سختگیرانه ای  بسیار  قوانین 
بیماران وجود دارد و دور تا دور آن را دیوارهای 
گفته می شود مدل  کرده است.   بلند احاطه 
کز اقامتی پرهیزمدار  درمانی در همه این مرا
کز  است این در حالی است که آنچه در این مرا
اتفاق می افتد فرسنگ ها با آنچه قرار بود در 
مدل پرهیزمدار به بیماران ارایه شود، متفاوت 
است. در مدل پرهیزمدار و ایمان مدار واقعی 
بازی  را  اصلی  نقش  آنچه  تحریف  بدون  و 
می کند، تصمیم و اراده بیمار برای درمان و 
رابطه مبتنی بر اصول انسانی بین بیمار و کادر 

درمانی است.
نفر  چند  وسیله  به  درمانی  شیوه  این 
شکل  ایران   در  اعتیاد  بهبودیافتگان  از 
گرفت. در ابتدا برای درمان بیماران با این 
مدل هیچ جا و مکانی تعریف نشده بود. 
که  گاهی چند نفر از مصرف کنندگان مواد 
جمع  جایی  در  داشتند  ترک  به  تمایل 
کمک بهبودیافتگان فرآیند  می شدند و با  
شیوه  این  در  کردند.  می  طی  را  درمانی 
و  نمی شد  بدل  و  رد  پولی  هیچ  درمانی 
که به  کمک به  بیماری بود  انگیزه اصلی 
که  می خواست  و  بود  رسیده  استیصال 
تنهایی  به  نمی توانست  اما  شود  درمان 
که تعداد  کمی بعد  کند.  این مسیر را طی 
متقاضیان  این شیوه درمانی  بیشتر شد، 
فضای بزرگ تری نیاز بود تا اینکه در سال 
و  به روش پرهیزمدار  کانون  اولین    ۱۳۸۰
همکاری  با  پردیسان  دره  در  ایمان مدار 
گروه های  قدیمی  اعضای  از  تعدادی 
کانون  خودیاری شکل گرفت. به دنبال آن 
در  چیتگر  کانون  و  شرق  در  حصار  سرخه 

غرب تهران راه اندازی شد. 
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پلیس تهران به دنبال ردی از عامالن قتل یک پیرمرد میلیاردر است

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

خانه ای برای میاِن راه! 

 رئیس کل بانک مرکزی
 خبر داد

دست نوشته های پدر داستان نویسی 
ایران منتشر شد

 

ستاره والیبال ایران با انتشار یک 
استوری میزان پاداش مدال آوران 

المپیکی را به باد انتقاد گرفت
 

ح های  عراقچی: شایعاتی نظیر طر
گام به گام یا توافق موقت، بی پایه و 

اساس است
 

 هالل احمر همچنان در مناطق 
زلزله زده بوشهر حاضر است

کسن کرونای وارداتی   قیمت وا
  از سوی بخش خصوصی

 اعالم شد

 
ک شوی ستاره محور   تولید همزمان هشت تا

در پلتفرم های آنالین 

 فرش قرمز  زیر  پای ستارگان!

10 هزار دالر هم 
المپیکی ها را راضی 

نمی کند!
 

  »توافق موقت«
 نداریم

توزیع و  مدیریت 
منابع، بخشی از فرآیند 

مدیریت بحران

 ۲00 تا ۲۵0 هزار تومان 

2

6

4

36

کثر ۴ میلیون تومان حداقل یک میلیون و ۵00 حدا

 حقوق سربازان
 افزایش یافت

3

5

کسن اسپوتنیک وی از خرداد وارد کشور می شود سخنگوی دولت: 60 میلیون دوز وا

 دولت از احیای برجام
 انگیزه انتخاباتی جز   افزایش مشارکت ندارد

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
دیلی تلگراف   و دیلی میل

 را بخوانید

2

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که
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کسن های کرونا   : جهانگیری با اشاره به سوء استفاده از تزریق وا
مدیری که سوءاستفاده کند،  باید به سرعت برکنار شود

 

تغییر رفتار معامله  گران در بازار ارز تهران
در  وین  در  برجام  کرات  مذا که  درحالی 
خصوص شرایط بازگشت طرفین ادامه دارد، 
کم کم مهیای پذیرش شرایط  بازار ارز تهران 
تازه می شود . بازار ارز ایران حساسیت بسیار 
باالیی را نسبت به وقایع سیاسی پیرامون 
داراست. حاال اما روزهای متمادی است که 
کانال ۲۳ و ۲۴هزار  قیمت دالر در محدوده 
کاهشی را  تومان قرار دارد و به تدریج روند 
تجربه می کند. با این حال تحوالت رخ داده 
که  از آن دارد  در رفتار فعاالن بازار حکایت 

گرفته است  احتمال ریزش قیمت ها قوت 
. بازار ارز ایران این روزها با دو صف خاص 
روبه روست؛ یکی صف دریافت ارز از صرافی 
ملی و فروش آن در بازار آزاد و دیگری صف 
نظر  به  بازار.  در  خانگی  دالرهای  فروش 
کثرسازی  می رسد هر دو صف با هدف حدا
سود و پیشگیری از زیان بیشتر از سود حاصله 
در سال های اخیرشکل گرفته است. همین 
مهیای  ایران  ارز  بازار  که  می دهد  نشان 

تحوالت مثبت می شود .


