
در ش�رايطي كه اروپا با اهرم برج�ام بر گرده 
ايرانيان فشار وارد مي آورد، مسئوالن شهري 
پايتخ�ت ب�راي خوش  خدمتي ب�ه اروپاييان 
درصدد هس�تند از آنها اتوبوس دس�ت دوم 
بخرند. كار مسئوالن شهري رتق و فتق امور 
جاري شهر است، اما متأس�فانه در شرايطي 
گير افتاده ايم كه اين مس�ئوالن ب�راي اداره 
شهر هم موضع گيري سياسي و برخالف عزت 
و شرف ايرانيان مي كنند. سرنخ اين اتفاق هم 
از قضا در دست مذاكره كنندگان برجام است! 
برجام كه براي دولت نه هواپيما س�اخت و نه 
حتي گالبي و هلو، حاال به سفارش اعضاي تيم 
مذاكره كننده اش از لندن قرار است  اتوبوس 
كهنه به ايرانيان قالب كند. بعيدي نژاد كه عضو 
تي�م مذاكره كننده برجامي بود، حاال س�فير 
ايران در لندن است و در صفحه اينستاگرامش 
نوشته: در ش�رايط تحريم و محدوديت هاي 
متعدد ديگ�ر، موض�وع واردات خودروهاي 
دست دوم با كيفيت مي تواند قيمت خودروهاي 
مناسب را تا حد زيادي كاهش دهد، در ايران 
ني�ز شايس�ته بررس�ي جدي ت�ري اس�ت !

پيروز حناچي شهردار تهران بر اقدام عاجل براي 
افزودن اتوبوس به ن��اوگان حمل و نقل عمومي 

تأكيد ك��رد و گفت: با توجه به ش��رايطي كه در 
آن قرار داري��م، ايده خريد اتوبوس هاي دس��ت 
دوم باكيفيت اروپايي كه قيمت آنها نس��بت به 
اتوبوس هاي نو بس��يار مقرون به صرفه تر است، 
مي تواند مناس��ب باش��د. براي انج��ام اين كار 
مي توانيم از دولت بخواهيم يك مصوبه اس��تثنا 
در نظر بگيرد. به هر حال وضعيت ايستگاه هاي 
اتوبوس در س��اعات پيك اصاًل مناسب نيست و 

بايد براي آن تدبيري بينديشيم. 
 تهييج با پست اينستايي از لندن

از وقتي مجموعه جديد مديريت شهري بر مسند 
امور نشسته، كم و بيش اين قبيل بحث ها مطرح 
بوده اس��ت، اما اصل اين ماج��راي اتوبوس هاي 
كهنه از پست اينستاگرامي سفير ايران در لندن 
آغاز ش��د كه قباًل عضو تيم مذاكره كننده برجام 
بوده اس��ت. هفته گذش��ته حميد بعيدي نژاد، 
پيش��نهاد واردات خودروه��اي دس��ت دوم به 
كشور را داده اس��ت. وي در صفحه اينستاگرام 
خود نوش��ت: سال هاست بس��ياري از كشورها 
حتي كش��ورهايي مانند روس��يه، چين و هند 
كه خود داراي صنايع داخل��ي توليد خودرو هم 
هس��تند براي رفاه مردم، مديريت بازار، كاهش 
قيمت و افزايش اس��تانداردهاي محيط زيست، 

واردات خودروه��اي دس��ت دوم كمپاني ه��اي 
مهم اتومبيل سازي را با تعرفه و تضمين كيفيت 
تس��هيل كرده اند. اگر تحري��م صنايع خارجي 
خودرو مانند رنو، پژو و ديگ��ران صورت نگرفته 
بود، امروز شرايط صنعت خودرو در ايران متفاوت 
بود، اما در شرايط تحريم و محدوديت هاي متعدد 
ديگر، موضوع واردات خودروهاي دس��ت دوم با 
كيفيت كه مي تواند قيمت خودروهاي مناسب را 
تا حد زيادي كاهش دهد، در ايران نيز شايسته 

بررسي جدي تري است. 
اين اظهارنظ��ر با واكنش ه��اي متفاوتي روبه رو 
ش��د و حتي مس��ئوالن وزارت صنعت هم با آن 

مخالفت كردند. 
 لوازم يدكي چه مي شود؟

در همي��ن رابطه پيمان س��نندجي، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوس��راني شهر تهران در ارتباط 
با واردات اتوبوس هاي ش��هري دسته دوم اظهار 
كرد: از سال ۸۹تاكنون از سوي دولت براي حمل 
و نقل درون ش��هري تهران اتوب��وس اختصاص 
نيافته كه در همي��ن رابطه اتوبوس��راني تهران 
پيگيري هاي مستمر و مجدانه به منظور نوسازي 

ناوگان تحت نظر داشته است. 
وي اف��زود: بنابراي��ن در مقطع زمان��ي حاضر، 

شركت هاي اتوبوس ساز داخلي با عدم استقبال و 
برنامه ريزي در توليد اتوبوس درون شهري اقدامي 
براي اجراي گام اول در توليد برنداش��ته و عماًل 

برنامه اي براي توليدات جديد نداشته ايم. 
محسن كوهكن، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس هم در همين رابط��ه گفت: صدور مجوز 
واردات خودروي دس��ت دوم مش��روط به ارائه 
خدمات پ��س از ف��روش و وفور ل��وازم يدكي و 

قطعات آنها در بازار خودرو كشور است. 
 دور باطل واردات اتوبوس كهنه 

محم��د عليخاني، رئي��س كميس��يون عمران 
شوراي ش��هر تهران هم كه پيش از اين با خريد 
اتوبوس هاي دست دوم براي شهر تهران مخالف 
بود، چندي پيش به خبرگ��زاري مهر گفت: در 
برنامه سوم توسعه شهر تهران كه در شوراي شهر 
به تصويب رسيده و سياست هاي كلي اداره شهر 
را مشخص مي كند، تأكيد بر خريد اتوبوس هاي 
برقي اس��ت كه در دنيا به اسم حمل و نقل پاك 
از آن نام برده مي شود. خريد اتوبوس هاي دست 
دوم پس از مدت��ي به سرنوش��ت اتوبوس هاي 
فرس��وده فعلي دچار خواهد ش��د و بايد هزينه 
زيادي براي بزك كردن آنه��ا مانند نصب فيلتر 
دوده و غي��ره بپردازيم كه اين افت��ادن در دور 

باطل است. 
گذش��ته از اينكه وارد كردن اتوبوس دست دوم 
مسائل عديده اي از قبيل اورهال كردن و تأمين 
قطعات در پي دارد، ع��زت و كرامت ايرانيان در 
چنين اظهارنظرهايي گم است. چرا مردم ما آن 
هم مردم پايتخت كش��ور ما كهنه پوش اجناس 
اروپايي باشند؟! در س��خت ترين شرايط حاكم 
بر كش��ور، عزت و ش��رف ايرانيان همواره زبانزد 
خاص و عام بوده است، اما حاال در شرايطي گير 
افتاده ايم كه متأس��فانه حتي مسئوالن شهري 
كه كارشان رتق و فتق امور جاري شهر است، نه 
موضع گيري سياسي  براي به اصطالح اداره امور 
شهري هم موضع گيري سياسي و برخالف عزت 
و حكمت مي كنند. تاريخ اداره شهر، آن هم اداره 
پايتخت به ياد ندارد كه اينچنين به اسم كاستن از 
بار ترافيكي، عزت و كرامت ايرانيان ناديده گرفته 
شود و مسئوالن ش��هري بگويند تهراني ها را بر 

اتوبوس هاي دست دوم اروپايي خواهيم نشاند!
آقاي پي��روز حناچي در جلس��ات هيئت دولت 
حضور دارد و بهتر از هر كس ديگري مي داند در 
شرايط فعلي روابط دولت با اروپا بر سر برجام با 
اروپا شكرآب است و ايشان به لحاظ سياسي هم 
كم تحليل نيست. اي كاش الاقل شهردار تهران 
در چنين وضعيتي ح��رف از اتوبوس تاناكوراي 

اروپايي براي تهرانيان نمي زد. 
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هادي رضوي: داماد نتانياهو كه نيستم، فارغ از اينكه داماد شريعتمداري ام مرا محاكمه كنيد !

نماينده دادستان خطاب به متهم پرونده بانک سرمايه:

آقاي رضوي!  107 ميليارد تومان پول بانک را عيش و نوش كردي 

ترغيب به تاناكوراسواري با پست اينستاگرامي از لندن!
پس از اظهارنظر مجازي سفير ايران در انگليس، مسئوالن شهري پايتخت

 بدون مالحظات سياسي و كنار گذاشتن عزت ايرانيان درصدد هستند اتوبوس هاي مستعمل از اروپا وارد كنند

دادگاه  اولي�ن 

نيره ساري 
ر   گزارش  2 ا يه گذ ما س�ر

ي  ش�نبه ها و د
شهرزادي و داماد ش�ريعتمداري وزير كار! از 
س�عه صدر قاضي تش�كر كرد، ام�ا مي گفت 
رابطه اش با نماينده دادستان شكر آب است. به 
ظاهر دفاع مي كرد، اما رسماً فضاي دادگاه را با 
سكانس يک فيلم اش�تباه گرفته بود. مسير 
جايگاه متهم تا ميز قاضي را در طول سه ساعت 
بارها و بارها طي كرد تا م�دارك ارائه كند. در 
همي�ن رفت و آمده�ا هم خطاب ب�ه نماينده 
دادستان چند بار گفت: شما ناراحت هستيد 
من مدارك ارائه مي كنم. اين در حالي است كه 
در بين دفاعيات مي گفت: من از آقاي قهرماني 
مي ترسم، تهديد كردند آبرو مي برند! خود را 
عصبي مزاج توصيف و اينگونه وانمود مي كرد، 
تالش مي كند عصبي نشود و حرفي به نماينده 
دادس�تان نزن�د. از برگ�زاري دادگاه علن�ي 
خوش�حال بود و ادعا داش�ت، نمي خواهد به 
حاش�يه بپردازد، اما در گوش�ه اي از سكانس 
دفاعيه خود گفت: »من بچه حزب اللهي ريشو 
امروز بايد از حيثيت يک مجموعه دفاع كنم.« 
هادي رضوي متهم به اخالل در نظام اقتصادي 
بوده كه طبق گفته نماينده دادستان از ماجراي 
پرداخت رشوه به مديران بانک سرمايه بدون 
توديع وثيقه حدود 107ميليارد تومان از شبكه 
بانكي خارج و صرف عيش و نوش، س�فرهاي 
خارجي و خودروهاي لوكس كرده اس�ت! اما 
خودش ادعا داش�ت از اين رق�م ۲7ميليارد 
تومان ضمانتنامه بوده كه داده نشده است و از 
۸0 ميليارد باقيمان�ده ۲۲ ميليارد تومان پول 
نقد و امالك ارائه ش�ده اس�ت، اما طبق گفته 
قهرماني نماينده دادستان ملک مورد نظر فاقد 

صالحيت جغرافيايي است. 
روز گذشته اولين دادگاه رس��يدگي به اتهامات 
سيدمحمد هادي رضوي و 30متهم ديگر بانك 
سرمايه به رياس��ت قاضي مسعودي مقام برگزار 
شد. دادگاه با قرائت كيفرخواست هادي رضوي 

كليد خورد. 

 اتهامات هادي رضوي 
طبق گفته قهرماني نماينده دادس��تان متهم 
سيدهادي رضوي ۱۲0 ميليارد تومان به بانك 
سرمايه بدهكار بوده و از طريق گران نمايي ملك 
به مبلغ ۱۲۵ ميليارد تومان، از بانك س��رمايه 
۵ميليارد تومان طلبكار ش��ده و چندين چك 
بابت طلب خود از بانك سرمايه دريافت و بابت 
بدهي خود به ش��هرداري ارائه كرده اس��ت. به 
گفته قهرماني نماينده دادستان، هادي رضوي 
از ش��ركت پش��تيباني امور دام اقدام به خريد 
گوشت،  مرغ و دام كرده و بالفاصله آنها را در بازار 
به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را تصاحب 
كرده و اكنون شركت پشتيباني امور دام اقدام 
به مطالبه ضمانتنامه كرده اس��ت. قهرماني با 
قرائت متن كيفر خواس��ت بيان داشت: رضوي 
از ماج��راي پرداخت رش��وه به مدي��ران بانك 
سرمايه بدون توديع وثيقه حدود ۱07 ميليارد 
تومان از ش��بكه بانكي خ��ارج و صرف عيش و 
نوش، س��فرهاي خارجي و خودروهاي لوكس 

كرده است. 
رابطه متهم با نماينده دادستان شكر آب بود. اين 
را هادي رضوي در ابت��داي دفاعيات بيان كرد. 

وقتي براي دفاع در جايگاه حاضر ش��د دو كلمه 
»سيد« و »محمدهادي رضوي« را جدا و محكم 

ادا كرد تا سيدبودن اون برجسته بيان شود. 
 پاسخ تند دادستان به رضوي

ماه مبارك رمضان اس��ت و بايد با تقوا حرف زد، 
اما بخش اعظمي از دفاعيات رضوي معطوف به 
اين شد كه پرونده سازي عليه وي صورت گرفته و 
مداركي از پرونده اش حذف شده و ادعا داشت، هر 
باليي خواستند سر پرونده اش آوردند. از تهديد 
صحبت به ميان  آورد و حت��ي در بخش هايي از 
صحبت هايش گفت، بارها درخواس��ت كرده به 
دليل اختالف ب��ا نماينده دادس��تان، پرونده به 
فرد ديگري سپرده ش��ود. اظهاراتي كه با پاسخ 
تند نماينده دادستان روبه رو ش��د. قهرماني در 
مهلت پاسخ دهي به دفاعيت رضوي بيان داشت: 
آقاي رضوي ش��ما مهم نيس��تيد، ش��ما مفسد 
اقتصادي هستيد، اهميتي در دادسرا نداريد كه 

فكر مي كنيد بازپرس به خاطر شما تغيير كند!
قهرماني وي را فاقد صالحيت وام 60 ميلياردي 
دانست و خطاب به متهم گفت: حد و اندازه آقاي 
رضوي وام ۵ميليوني ازدواج بوده و بيشتر از اين 

صالحيت نداشته است. 

 فاميل بازي به كنار!
رضوي ادعا داش��ت، حجم مس��تنداتش زياد و 
عجيب است. خود را از زبان ديگران خائن، فاسد 
و فاس��ق معرفي مي كرد و مي گفت: من براي رد 
خيانت بايد اسناد ارائه دهم. بر همين اساس در 
طول دفاعياتش بيش از ۱00بار مس��ير جايگاه 
متهم تا جايگاه قاضي را رفت و برگش��ت و هر از 
چندگاهي هم به نماينده دادستان مي گفت، چرا 

ناراحت مي شويد كه من مدارك ارائه كنم؟!
مابين دفاعياتش هم با اش��اره به نسبت فاميلي 
خود با ش��ريعتمداري گفت: دام��اد نتانياهو كه 
نيستم فارغ از اينكه داماد شريعمتداري هستم به 
اتهاماتم رسيدگي كنيد! خود را بچه حزب اللهي 
ريش��و معرفي مي كرد كه باي��د از حيثيت يك 
مجموعه دفاع كند. از زبان م��ردم حرف مي زد 
و مي گفت: م��ردم ميگن در قال��ب ريش، بخور 
بخور مي كن��ن، وقتي عكس تس��بيح متهمان 
پتروشيمي را ديدم، امروز مردد شدم انگشترم را 

دستم بكنم يا نكنم!
رض��وي در بخش��ي از دفاعيات خ��ود به بحث 
سرمايه گذاري هاي فرهنگي و سينمايي پرداخت 
و با اش��اره به س��رمايه گذاري 7 تا ۸ ميلياردي 
در سريال ش��بكه خانگي ش��هرزاد گفت: الشه 
پول كثيف نبوده اس��ت. اصاًل پش��يمان نيستم 
و افتخارم اين اس��ت كار فرهنگ��ي انجام دادم، 
اما در بخش ديگري از دادگاه بيان داش��ت: من 
جش��نواره مدافعان حرم برگزار كردم، از خودم 
خجالت مي كش��م، هر اتفاقي را مي گويند داماد 

شريعتمداري!
رف��ت و آمده��اي رضوي ب��ه مي��ز قاضي تا 
ثانيه ه��اي آخر دفاعيات وي ادامه داش��ت تا 
جايي كه خود خطاب به قاض��ي گفت: آقاي 
قاضي اطاله كالم مي كنم، ام��ا درد دلم زياد 
اس��ت. التماس كردم دادگاهم علني برگزار 
شود، اينجا جايي است كه مدارك ارائه كنم و 
داد بزنم! آقاي قهرماني ناراحتي اشكالي نداره، 

اما من مقابله با نظام نكردم. 
ادامه اين دادگاه به روز دوشنبه 30 ارديبهشت ماه 

موكول شد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 يک كاربر با انتشار اين عكس از اتفاقات دانشگاه تهران كه 
يک فرد در حال لگد زدن به يک دختر محجبه اس�ت، توئيت 
كرد: لگد به چادر قدمتي ديرينه دارد. جاهليت حتي اگر ۱400 سال 
هم ازش بگذرد هنوز پابرجاس��ت. با جاهليت مدرن در عصر جديد با 

اسامي جنبش دانشجويي، فعاليت مدني و... روبه رو هستيم. 
-----------------------------------------------------

 وحيد رجب لو با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين سومين پلي 
بود تو پياده رو كه جلوش با پارك ماشين يا موتورسيكلت مسدود شده 
بود و دقيقاً مقصد من رو به روي جايي كه در عكس ايستادم قرار داشت. 
كل پياده رو تا پايين رفتم و از تو خيابان همون مسير رو برگشتم تا قرار 

بگيرم تو راه اصلي.
-----------------------------------------------------

 رسول ش�كري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: فرمانده 
ناجا گفت: از زمان حمله امريكايي ها به افغانس��تان، كشت موادمخدر 
۵0 برابر شده است!. . . مجامع جهاني و اروپا هزينه هاي انساني و مالي 
مبارزه جانانه جمهوري اسالمي ايران با موادمخدر را بايد بپذيرند. ايران 
قدري ش��ل برخورد كنه، نصف اروپا و امريكا يك ساله معتاد! ميشن. 

مراقب باشيد!
-----------------------------------------------------

 علي خس�رواني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اين آبشار 
طاليي رو وقتي ميكاش��تم قدر كف دس��ت بود، بعد چهار- پنج سال 
بهش نگاه مي كردم يه نكته اي رو فهميدم، زمان الزمه به ثمر رسيدن 
بعضي تالش ها و فعاليت ها هست، بعضي هامون مي خوام زود به نتيجه 
و حاصل كارامون برسيم. موفقيت حوصله، استمرار و صبر ميخواد. صبر 

و مأيوس نشدن! 
-----------------------------------------------------

 علي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: الو ترامپ خواستم بهت 
بگم من تربيت ش��ده اين نسل هس��تم پس مراقب رفتارت باش با دم 

شير بازي نكن. 

زهرا چيذري 

 رئيس شوراي شهر تهران گفت: در صورت نهايي شدن آيين نامه ها 
انتخابات شوراياري ها تا 3۱ خرداد برگزار مي شود. 

  مهدي گلشني عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با تأكيد بر اينكه 
شايسته ساالري در انتخاب رؤساي دانشگاه ها رعايت نشده است، گفت: 

برخي از آنها حتي شايستگي اداره يك دبيرستان را هم ندارند. 
 سيدفريد موس��وي يك نماينده مجلس بيان داش��ت: در برخي از 
روستاهاي اس��تان تهران، دانش آموزان براي تحصيل ناچار هستند از 
يك روستا به روستاي ديگر بروند و به همين دليل تعدادي از دختران 

از تحصيل محروم شدند. 
 معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مشموالن 
غايب، منتظر تمديد قانون جريمه نباشند و هرچه سريع تر براي تعيين 

تكليف وضعيت خدمتي خود اقدام كنند. 
 عضو شوراي اسالمي شهر تهران اعالم كرد: شهرداري تهران پاسخ 
تذكرات اعضاي شوراي شهر را نمي دهد و ما مجبوريم به سمت سؤال 

از شهردار برويم. 
 عضو كميته حقوقي انجم��ن حمايت از حقوق ك��ودكان درباره 
والديني كه هدفمند و آگاهانه نس��بت به انتشار تصاوير كودكانشان 
اقدام مي كنند، گف��ت: والديني كه با هدف مدلينگ كودكانش��ان، 
درآمدزايي مي كنند، فارغ از آسيب رواني، كرامت كودك را خدشه دار 
مي كنند و اين موضوع از مصاديق بارز كودك آزاري محسوب مي شود 
چراكه آنها با خدشه دار كردن روحيات كودك كسب درآمد و صرفاً 
سودجويي مي كنند. طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اين 

مسئله قابل پيگيري است. 

تقويم، اكانت فيك صهيونيستي را 
به اشتباه انداخت

لش�كر ربات ه�اي توئيت�ري ح�اال ديگ�ر در دني�ا ش�ناخته 
ش�ده اس�ت؛ ربات هاي�ي ك�ه ب�ه يک ب�اره در م�دت زم�ان تنه�ا 
چندثاني�ه ه�زاران و گاه�ي ميليون ه�ا توئي�ت في�ک ايج�اد 
مي كنند ت�ا موضوعي به ترن�د اين ش�بكه اجتماعي تبديل ش�ود. 
به گفته محققان دانشگاه اينديانا در امريكا تنها با چند ربات توئيتري مي توان 
حقيقت يابان را دچار سردرگمي و اخبار جعلي را به صورت گسترده منتشر 
كرد. آنان با مطالعه روي اخبار جعلي و رسانه هاي اجتماعي دريافته اند كه 
6درصد از بات هاي توئيتري مسئول 3۱درصد از اخبار جعلي يا ناموثق در 
شبكه هاي اجتماعي هستند. همچنين محققان اين مطالعه به اين نتيجه 
رسيده اند كه »بات هاي توئيتر اخبار ناموثق يا جعلي را در سطحي منتشر 

مي كنند كه تميز دادنشان از اخبار موثق بسيار سخت مي شود.«
ماجراي بهره گيري از ربات هاي توئيتري براي تأثيرگذاري بر دنياي سياست 
آنچنان جدي است كه برخي مقامات امريكايي معتقدند، روسيه توانسته از 
طريق بات ها و حساب هاي جعلي در فيسبوك و توئيتر روي انتخابات رياست 
جمهوري ۲0۱6 اياالت متحده تأثير بگذارد و ترامپ را سر كار بياورد! توئيتر 
براي آنكه با اين بدنامي ها مقابله كند، اعالم كرده در سال ۲0۱۸ دهها ميليون 
حس��اب كاربري فيك را حذف كرده است. با وجود اين حساب هاي جعلي 
توئيتري ساده تر از حذف شدنشان قابليت ساخته شدن دارند و ربات هاي 
توئيتري مي توانند در عرض چند ثانيه هزاران توئيت و ريتوئيت داشته باشند 
تا هشتگي را به ترند جهاني تبديل كنند. با اين مقدمه بهتر مي توان دريافت 
كه توئيتر رسانه اي است براي مديريت افكار عمومي به ويژه افكار عمومي 
در جهان راه اندازي شده و هشتگ زدن ها، توئيت ها و ريتوئيت ها همه و همه 
براي برجسته سازي برخي موضوعات و قاب بندي ذهن مخاطب است. در 
چنين فضايي است كه اكانت هاي فيكي كه با هدف ايجاد نافرماني مدني در 
كشورمان تالش مي كنند، توئيت هاي برنامه ريزي شده خود را براي تشويق 
به روزه خواري در ماه رمضان مطابق تقويم پيش برده اند و الاقل به خودشان 
زحمت نداده اند، تقويم را با اخبار روز ايران مطابقت بدهند.   بر اين اساس 
اكانتي با نام »آخرين ديكتاطور« در ساعت ۱۲ و ۱7 دقيقه شش مي  چنين 
پيامي را توئيت كرده اس��ت:»دارم تو پياده راه م��ي رم خوراكي مي خورم. 
بعضي ها يه جوري نگاه مي كنن انگا دارم ارث باباشونو مي خورم! خوراكيه 
بابا«! ناگفته پيداست كه اگر اين فرد وجود خارجي داشت و الاقل در ايران 
زندگي مي كرد، متوجه مي شد كه به دليل رؤيت نشدن هالل ماه رمضان در 
روز دوشنبه، ماه مبارك رمضان از روز سه شنبه آغاز شده است، اما نه فقط 
سازنده اين اكانت فيك بلكه مديرانش نيز متوجه اين نكته مهم نشده اند. 
اين توئيت با واكنش گسترده كاربران مسلمان و ايراني توئيتر مواجه شده 
است؛ كاربراني كه غلط هاي اماليي و محاسباتي اين اكانت فيك را به تمسخر 
گرفته اند. »آخرين ديكتاطور« و توئيتش تنها مشتي از خروار لشكر ربات هاي 

توئيتري صهيونيستي فعال در فضاي مجازي است. 

»قاتل خاموش« 
در كمين 15 ميليون ايراني

 ساالنه 100هزار ايراني به دليل »فشارخون« مي ميرند
قاتل خاموش؛ ي�ک بيم�اري پرعارضه كه ب�ه راحتي قاب�ل كنترل 
اس�ت، اما اگر كنترلش از دس�تمان در برود، مي تواند مرگبار باشد. 
آنطور ك�ه مدي�ركل مديريت دفت�ر بيماري هاي غير واگي�ر وزارت 
بهداش�ت مي گويد:» س�االنه 100هزار ايراني به دليل »فش�ارخون« 
مي ميرند.« ام�ا آم�ار مبتاليان ب�ه اين بيم�اري در كش�ورمان كم 
نيست. به گفته وزير بهداش�ت حدود 15ميليون ايراني به پرفشاري 
خون مبتال هس�تند و حداقل 40درصد از آنها از بيم�اري خود خبر 
ندارند، اما اين بيماري با راهكارهايي س�اده همچون كاهش مصرف 
نمک يا تغيير س�بک زندگي مي توانند اين بيم�اري را كنترل كنند. 
فشار خون هم از آن دس��ت بيماري هايي اس��ت كه زيربناي بسياري از 
امراض و بيماري هاي ديگر مي شود. براساس مطالعات صورت گرفته  به 
طور متوسط ۲۲درصد زنان و ۲۱درصد مردان ايراني مبتال به فشارخون 
باال بوده اند. همچنين گروه سني ۵۵ تا 6۹ سال نيز بيش از ۵0درصد دچار 
عارضه فش��ار خون باال بودند. حدود يك سوم جمعيت باالي 30 سال در 
كشور فش��ار خون باال دارند كه اين آمار براس��اس آخرين پيمايش ملي 
عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در سال ۹۵ به دست آمد و اكنون نيز 
بناست تا پس از سه سال مراحل آمار گيري تازه با بسيج همگاني كاهش 

فشار خون صورت گيرد. 
 40 درصد از فشارخوني ها از فعاليت قاتل خاموش!

سعيد نمكي، وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي مي گويد:»برآورد 
ما اين است كه ۱۵ميليون ايراني، مبتال به فش��ار خون هستند. حداقل 
40درصد از افراد مبتال به فش��ار خون از اين بيماري خبر ندارند كه اين 
موضوع بسيار خطرناك اس��ت؛ اين افراد زماني از فش��ار خونشان مطلع 
مي شوند كه با سكته مغزي يا قلبي يا با نارسايي كليه به بيمارستان مراجعه 
مي كنند.« به گفته افشين اس��توار، مديركل مديريت دفتر بيماري هاي 
غيرواگير وزارت بهداشت طي ۲۵سال گذش��ته شيوع فشار خون باال در 
كشور ما حدود سه برابر شده است. پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه اين 
روند افزايشي در صورتي كه مداخله جدي در آن صورت نگيرد، همچنان 
ادامه خواهد داشت.  وزير بهداشت فشار خون را » قاتل خاموش«  مي خواند 
و با تأكيد بر اولويت دادن به اين بيماري در نظام سالمت و با عنايت به آمار 
مرگ و مير ناشي از پرفشاري تصريح مي كند:»متأسفانه برخي از پزشكان ما 
از دستگاه فشار خون در مطب هاي خود استفاده نمي كنند و بايد به طبيبان 
هم اهميت كنترل فشار خون را گوشزد كنيم.« به گفته وي، سن باالي 30 
سال سن ورود به بيماري پرفشاري خون است و افراد باالي 30 سال بايد 
فشار خونشان را كنترل كنند. وي با تأكيد بر اولويت پيشگيري بر درمان 
مي افزايد:»اولويت و سياست دوممان توس��عه درمان سرپايي نسبت به 
درمان بستري است كه ارزان ترين و در دسترس ترين آن مراجعه به سطح 
يك ارائه خدمات است. در عين حال مردم بايد شيوه زندگي مناسبي را هم 

براي تداوم زندگي رعايت كنند كه يكي از آنها تغذيه است.«
 انتقاد »نمكي« از مصرف نمک 

نمك و نمكدان براي ما ايراني ها آنچنان مهم است كه ضرب المثل هايمان 
هم نمكي است. وزير بهداشت معتقد اس��ت، بايد الگوهاي نمكي مان را 
تغيير دهيم. نمكي ب��ا انتقاد از مصرف باالي نم��ك در بين مردم معتقد 
اس��ت:»به صورت ناگهاني نمي توانيم الگوي تغذيه مردم را تغيير دهيم. 
بايد با ش��يوه هاي پلكاني اين كار را انجام دهيم و اگ��ر بتوانيم 30درصد 
مصرف نمك در جامعه را كم كنيم، اقدام بزرگي انج��ام داده ايم. در اين 
زمينه بايد اول به سراغ رستوران ها و آشپزخانه ها رفته و مهم تر از همه به 
سراغ خانم هاي خانه برويم.« مديركل مديريت دفتر بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت هم در توصيه هاي نمكي اش درباره فش��ار خون تأكيد 
مي كند:»مهم ترين علت ابتال به فش��ار خون در افراد، مصرف نمك زياد 
شناسايي شده كه متأسفانه مصرف نمك در كشور ايران سه برابر ميزان 
مطلوب و دو برابر ميانگين جهاني ش��ناخته مي شود. در همين راستا اگر 
بتوانيم فقط نمكدان را از سفره هاي غذا حذف كنيم، مي توان تا يك- سوم 
مصرف نمك را كاهش داد. از طرف ديگر يكي از برنامه هاي جدي وزارت 
بهداشت كاهش نمك فرآورده هاي غذايي كشور به ويژه نان مصرفي خانوار 
است.« چاقي و كم تحركي عوامل ديگري است كه مي تواند به پرفشاري 
خون و بروز سكته قلبي، سكته مغزي، مشكالت كليوي، زوال عقل، مرگ 

زودرس منجر شود. 

صادق حبيبي
  گزارش  یک

کبري فرشچي


