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پلیس تهران به دنبال ردی از عامالن قتل یک پیرمرد میلیاردر است

معمایقتل
گدایثروتمند
در شرقپایتخت
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دستنوشتههای پدر داستاننویسی
ایران منتشر شد

رئیس کل بانک مرکزی
خبر داد

سعدی به روایت
جمالزاده

حقوق سربازان
افزایش یافت

100میلیون دالر دیگر
برای واردات وا کسن کرونا
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قیمت وا کسن کرونای وارداتی
از سوی بخش خصوصی
اعالم شد

 ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار تومان
خبر

قرارگاهعملیاتیستادملیمبارزهبا کروناتأ کید
کرد« :هر مدیری در هر ردهای خارج از روال
و برنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و با سوءاستفاده از فرصت دیگران
وا کسن بزند ،صالحیت مدیریت ندارد و
به اعتماد عمومی خسارت زده است و به
سرعت باید از مسئولیت کنار گذاشته شود».
همچنین این دستور به وزیر بهداشت،
درمانوآموزشپزشکینیزابالغشدهاست.

تغییر رفتار معاملهگران در بازار ارز تهران

میان راه!
خانهای برای ِ

احتمال ریزش قیمتها قوت گرفته است
 .بازار ارز ایران این روزها با دو صف خاص
روبهروست؛ یکی صف دریافت ارز از صرافی
ملی و فروش آن در بازار آزاد و دیگری صف
فروش دالرهای خانگی در بازار .به نظر
میرسد هر دو صف با هدف حدا کثرسازی
سودوپیشگیریاز زیانبیشتراز سودحاصله
در سالهای اخیرشکل گرفته است .همین
نشان میدهد که بازار ارز ایران مهیای
تحوالتمثبتمیشود.

عباس دیلمیزاده
مدیرعامل موسسه تولدی دوباره

مرا کز اقامتی درمان اعتیاد داوطلبانه نباید
دیوار بلند داشته باشند؛ زیرا وقتی دیوار بلند
دور تا دور چنین مرا کزی باشد یک مفهوم
بیشتر ندارد« :کسی اجازه خروج ندارد».
همین قانون کل فرآیند درمان را از همان
نقطه آغاز عقیم و نحوه تقسیم قدرت را بین
بیماران ،پرسنل مرکز و درمانگران تعیین
میکند؛ یکی میشود بیماری که باید تحت
هرشرایطیمطیعوفرمانبردار باشدودیگرانی
که مرکز را اداره میکنند و قرار است این بیمار را
نگهداری کنند.
اخباری که گهگاه در رسانهها در مورد
بدرفتاری و خشونت در مرا کز درمان اعتیاد
به گوشمیخورد ،دقیقانتیجهبرهمخوردن
همین توازن قدرت به شکل غیر منطقی
است .بر اساس نوع مرکز اقامتی میزان
برهمخوردگی این توازن قدرت متفاوت
است.ا گرمرکزاقامتیبدونمجوز باشدوهیچ
نظارتی هم بر روی آن وجود نداشته باشد که
هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؛ چون

بیماران این مرا کز از طرف خانوادههایشان
هم حمایت نمیشوند .مرا کز اقامتی درمان
اعتیاد داوطلبانه یا ماده  ۱۵از مرا کز اجباری
و غیر مجاز وضعیت بهتری دارد چون به هر
حال فرض بر این است که بیمار با میل و
اراده خودش وارد فرآیند درمانی میشود و تا
حدودی خانوادهها هم حامی بیمارانشان
هستند؛ اما در این مرا کز هم همچنان همان
داستان عدم توازن قدرت وجود دارد .بیمار
وقتی قبول میکند وارد فرآیند درمانی شود و
به مرکز وارد میشود دیگر به همین سادگیها
نمیتواند از آن خارج شود .در این مرا کز هم
قوانین بسیار سختگیرانهای برای خروج
بیماران وجود دارد و دور تا دور آن را دیوارهای
بلند احاطه کرده است .گفته میشود مدل
درمانی در همه این مرا کز اقامتی پرهیزمدار
است این در حالی است که آنچه در این مرا کز
اتفاق میافتد فرسنگها با آنچه قرار بود در
مدلپرهیزمداربهبیمارانارایهشود،متفاوت
است .در مدل پرهیزمدار و ایمانمدار واقعی
و بدون تحریف آنچه نقش اصلی را بازی
میکند ،تصمیم و اراده بیمار برای درمان و
رابطه مبتنی بر اصول انسانی بین بیمار و کادر

درمانیاست.
این شیوه درمانی به وسیله چند نفر
از بهبودیافتگان اعتیاد در ایران شکل
گرفت .در ابتدا برای درمان بیماران با این
مدل هیچ جا و مکانی تعریف نشده بود.
گاهی چند نفر از مصرفکنندگان مواد که
تمایل به ترک داشتند در جایی جمع
میشدند و با کمک بهبودیافتگان فرآیند
درمانی را طی می کردند .در این شیوه
درمانی هیچ پولی رد و بدل نمیشد و
انگیزه اصلی کمک به بیماری بود که به
استیصال رسیده بود و میخواست که
درمان شود اما نمیتوانست به تنهایی
این مسیر را طی کند .کمی بعد که تعداد
متقاضیان این شیوه درمانی بیشتر شد،
فضای بزرگتری نیاز بود تا اینكه در سال
 ۱۳۸۰اولین كانون به روش پرهیزمدار و
ایمانمدار در دره پردیسان با همكاری
تعدادی از اعضای قدیمی گروههای
خودیاری شكل گرفت .به دنبال آن كانون
سرخه حصار در شرق و كانون چیتگر در
غرب تهران راهاندازی شد.
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ستاره والیبال ایران با انتشار یک
استوری میزان پاداش مدالآوران
المپیکی را به باد انتقاد گرفت
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هاللاحمر همچنان در مناطق
زلزلهزده بوشهر حاضر است

توزیع و مدیریت
منابع ،بخشی از فرآیند
مدیریت بحران
2

کیوسک
مطبوعات جهان

مهمترین عناوین گاردین،
دیلی تلگراف و دیلی میل
را بخوانید

در

ویژهنامه خواندنی روزنامه شهروند
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی
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صد چهره سده
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 10هزار دالر هم
المپیکیها را راضی
نمیکند!
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تولید همزمان هشت تا کشوی ستارهمحور
در پلتفرمهای آنالین

عراقچی :شایعاتی نظیر طر حهای
گام به گام یا توافق موقت ،بیپایه و
اساس است

یادداشت

مدیری که سوءاستفاده کند ،باید به سرعت برکنار شود

درحالی که مذا کرات برجام در وین در
خصوصشرایطبازگشتطرفینادامهدارد،
بازار ارز تهران کمکم مهیای پذیرش شرایط
تازه میشود  .بازار ارز ایران حساسیت بسیار
باالیی را نسبت به وقایع سیاسی پیرامون
داراست .حاال اما روزهای متمادی است که
قیمت دالر در محدوده کانال  ۲۳و ۲۴هزار
تومان قرار دارد و به تدریج روند کاهشی را
تجربه میکند .با این حال تحوالت ر خداده
در رفتار فعاالن بازار حکایت از آن دارد که

فرش قرمز زیر پای ستارگان!

«توافق موقت»
نداریم
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جهانگیری با اشاره به سوء استفاده از تزریق وا کسنهای کرونا :

معاون اول رئیسجمهوری گفت« :هر
مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران
وا کسن بزند ،صالحیت مدیریت ندارد و
به اعتماد عمومی خسارت زده است».
اسحاق جهانگیری پس از دریافت گزارشی در
خصوصانتشاراخبارتزریقوا کسنبهافرادی
خارج از اولویتبندی تعیینشده وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در برخی
شهرها ،طی دستوری به وزیر کشور و فرمانده
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برایدرخواست خریدپستیعددیکرا
بهشماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲پیامککنید

شد

ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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