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هربامداد در سراسر کشور
قطر هم اعالم آمادگی کرد برای میانجیگری

بازتاب فیلمی تاثیرگذار از سه محیط بان که جانشان را
به خطر انداخته تا دو بره میش وحشی را نجات دهند

و هم اعالم داوطلبی برای تامین گاز عراق

بازی دوگانه دوحه

فرشتهنجاتحیوانات
12

نخستین قربانی
چهارشنبه اول بهمن1399
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علیرضا رزم حسینی

فرهاد دژپسند

حسن قالیباف اصل

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

بایدن و تجدید
َ
قدرت نرم آمریکا

گویا رئیس بورس عزل شده است ،اما نکته مهم اینجاست وقتی تصمیم گیرنده اصلی

درحکمرانیتجارتبینالملل

شورای عالی بورس است ،اگر هم در احترام به اعتراض سهامداران و کمک به بهبود
اوضاع ،استعفایی باید رخ دهد ،مشمول تعدادی از چهرههای اصلی در این شورا و چه
بسا تمام آنهاست .چرا که رئیس ســازمان بورس و اوراقبهادار در این شورا تنها به

عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد

دو کارت زرد به ظریف در یک روز!
یادداشت1 -

نشانههای
افسردگی
فاطمه فرحمند

کارشناس ارشد روانشناسی

عالئم و نشانههای افسردگی چیســت؟ این عالئم و نشانهها
ممکن اســت از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند ولی برخی
از عالئم در همه افسردگان مشــترک است .افسردگی زمانی
اختالل تلقی میشود که حداقل پنج عالمت همزمان به مدت
بیش از دو هفته در فرد مشــاهده شود .این عالئم عبارتند از:
 -1احساس درماندگی و ناامیدی (به این معنی که هیچ چیز
درست نمیشــود)  -2عدم عالقه به سرگرمیها ،تفریحات،
ورزش و ناتوانی از داشــتن احساس لذت و خوشی و بیمیلی
نســبت به رابطه جنســی  -3تغییر بیش از پنج درصد وزن
در ماه و تغییر در اشــتها  -4تغییرات خواب مانند دیر بیدار
شــدن یا بیخوابی بیش از حد  -5خشــم و تحریک پذیری
زیاد و احساس بیقراری و آشفتگی و عصبانیت و سطح تحمل
پایین  -6کمبود انرژی ،احســاس خستگی ،تنبلی ،احساس
ســنگینی به طوری که حتی وظایف کوچک هم طاقت فرسا
به نظر میرســند  -7احساس بیزاری از خود ،احساس گناه و
سرزنش خود  -8رفتارهای عاری از مسئولیت مثل سوء مصرف
مواد ،رانندگی بیمحابا ،ورزشهای خطرناک  -9مشکل عدم
تمرکز  -10درد و رنجهای ناشــناخته مانند سردرد ،کمردرد
و معده درد که با مراجعه به پزشــک مشکل خاصی تشخیص
داده نمیشود .افسردگی انواع مختلفی دارد که در زنان و مردان
متفاوت اســت از جمله افســردگی حاد و خفیف و افسردگی
فصلی که بهتر است برای درمان حتما از کمکهای حرفهای
استفاده کنیم.
نحوه رفتار اطرافیان با فرد افسرده باید چگونه باشد؟

اولین چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که ما آماده کمک
به او باشیم یعنی وقتی با فرد افسرده رو به رو میشویم باید او را
حمایت کنیم ،کنار او بنشینیم ،دستهایش را بگیریم و کلمات
محبتآمیز به او بگوییم و به او احساس ارزشمند بودن بدهیم.
ادامه در صفحه2

2

یادداشت2 -

نقش تغییرات اقلیمی
در آتش سوزی جنگل ها
اسماعیل کهرم

کارشناس محیط زیست

در پی وقوع آتش سوزیهای زمستانه جنگلها در استانهای
گیالن و گلســتان برخی بر این باورند کــه تغییرات اقلیمی
ســبب آتش ســوزی این جنگلها شــده اســت اما به نظر
من آتش سوزیهایی که در فصل زمستان برای برخی جنگلها
رخ میدهد یا عمدی است یا سهوی .به خصوص در جنگلهای
پارک ملی گلستان به این دلیل که در آن جاها منازعات ارضی
زیاد است در واقع از برخی زارعین نسق و قبالههایی را دریافت
کردند به این جهت که به آنها ســندهای منگولهدار بدهند اما
وقتی که سند را تحویل گرفتند متوجه تناقضهایی در آن شدند
از همین رو برخی شان برای آنکه به نوعی بخواهند حق شان را
پس بگیرند به جنگلهای جهان نما میروند و متاسفانه در آنجا
آتشسوزی راه میاندازند بدون آنکه به عواقب کارشان فکر کنند.
در صورتی که همین جنگلهای گلستان به قدری زیبا و دارای
گونههای جانوری متفاوت است که بیشتر گردشگران آرزو دارند
که مدتهای زیادی در آنجا وقت بگذرانند .به طور کلی چنین
جایی در دنیا بینظیر است که متاسفانه برخیها آتش به جان
آن میاندازند .از سوی دیگر زمستان فصل آتشسوزی جنگلها
نیســت از همین رو تغییرات اقلیمی نمیتواند در آتش سوزی
جنگلها نقشــی داشته باشد .معموالً در این جنگلها باد گرم
یا گرم باد میوزد که سبب آتش سوزی نمیشود فقط ممکن
است آتشی را که انسان روشن کرده گسترش دهد .البته در این
میان برخیها هستند که سهوا ً منجر به آتشسوزی جنگلها
میشوند مث ً
ال با چوپانی که سن و سالی نداشت مواجه شدیم که
آتشی را روشن کرده و میخواست برود وقتی از او پرسیدیم چرا
آتش را خاموش نکردی او گفت فکر میکردم اگر باد بوزد آتش
را خاموش میکند .در واقع این نوجوان از روی ناآگاهی چنین
کاری را میخواست انجام دهد .بنابراین آتش سوزی جنگلها که
در زمستان رخ میدهد صد درصد کار بشر است اما برخی عمدی
و برخی سهوی است.

آتش سوزی گسترده در نزدیکی مترو شوش

شب گذشته تعدادی انبار باربری در خیابان
شوش طعمه آتش شد که بالفاصه ماموران
چندین ایســتگاه آتش نشانی مشغول مهار
این آتش ســوزی شدند .به دنبال این اتفاق
بــرای مدتی و برای حفظ جان شــهروندان
ایستگاه مترو شوش مســافرگیری نداشت
و تعطیل شــد که بعد از اطفای حریق آغاز
به کار کــرد .بنا به گفته امیرهاتفی فرمانده
عملیات آتش نشــانی خوشــبختانه در این
حادثــه به هیچ کس آســیب نرســید .اما
در خصوص علت حادثه ،پیراسته ،مدیر باربری
وطن بار در گفتگو با برنا گفت :بی احتیاطی
کارگران بارگیری علت آتش سوزی بود .این کارگران در منزل
داشتند پخت و پز می کردند که آتش سوزی از اتاق کارگرها شروع

شد.پیراسته تصریح کرد :به دلیل وجود سقف چوبی آتش سوزی
صورت گرفت اما خوشبختانه خسارت جانی نداشتیم.این مدیر
باربری گفت :بار مردم بیمه است و جای نگرانی نیست.

سرمقاله

راننده تاکسی خط
جمهوری-بهارستان

بورس

عبدالناصر همتی

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

گسترش دهد و بهجای اینکه بخش زیادی از کاالهای
آفتاب یزد :خبر خوب برای چیــن و اتحادیه اروپا
خود را به یک کشور بفروشد آن را به بازارهای مختلف
این است که چین به بزرگترین شریک تجاری اروپا
و متفاوتی عرضه کند .این توافقهای تجاری در آسیا
تبدیل شده اســت .این تازهترین دستاورد جمهوری
و کاهش سهم امریکا در تجارت خارجی چین یکی از
خلق چین اســت ،حکومتی که نظــم بینالمللی را
این سیاستها بود.
دستخوش تغییر کرده و نگرانیها و انتقاداتی را برای
آمریــکا و برخی قدرتهای اروپایی رقم زده اســت .فرشیدفرحناکیان  )1چگونه سازمان تجارت جهانی به ببر بدون دندان
دکترای
حقوق تغییر یافته است؟
مذاکراتی برای افزایش سرمایهگذاریها بهمنظور رساندن
نفت و گاز
سازمان تجارت جهانی در سال  1995تأسیس شد و در
«همکاریهای اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا به
آن زمان اعضای آن  91درصد از حجم تجارت بینالمللی
قلههای نو» در جریان است .این مدل از همکاری با چین
را در اختیار داشــتند .اکنون پس از  25ســال از فعالیت این
نهتنها در اروپا در جریان است ،بلکه در سرتاسر جهان به کار
ســازمان ،با بیش از  160عضو این رقم به بیش از  98درصد
گرفته شده است.
افزایش یافته است.
مرکز مطالعات تجاری دنیا اخیرا ً مطالعهای روی  ۳۸۰۰کاالی
تصویب الحاق آمریکا به ســازمان تجــارت جهانی با این قید
مهم تولیدی در دنیا و بزرگترین کشورهای تولیدکننده این
همراه بوده اســت که هرگاه نظام اجرایی این کشــور ارکان
کاالها انجام داده اســت .طبق این مطالعه در ســال ۲۰۱۹
این سازمان و تصمیماتش را در تعارض با قوانینش (بخوانید
میالدی چین در تولید  ۳۲۰قلم از این کاالها نقش چشمگیری
منافعش) تشــخیص دهد ،حق دارد آن را زیر پا بگذارد و رد
داشته است و حجم تولید این کشور بیش از  ۵۰درصد حجم
کند .موضعی آشــنا از سوی ایاالتمتحده که میپندارد حق
تولیــد کاالی مذکور در دنیا بود .این در حالی اســت که در
دارد هم قاضی باشد و هم هیئتمنصفه.
ســال  ۲۰۰۱یعنی زمانی که چین به سازمان تجارت جهانی
در سالهای اخیر آمریکا به جهت از دست دادن منافع قبلیاش
پیوست تنها در تولید  ۶۱قلم کاال بهعنوان کشوری قدرتمند
از برقراری چارچوب چندجانبۀ تجارت بینالمللی سیاستهای
شناخته میشد و ســهم قابلاغماضی داشت .از سال ۲۰۱۶
یکجانبهگرایی در عرصه تجارت را در پیشگرفته اســت .در
یعنی از زمانی که ترامپ در کاخ سفیدروی کارآمد ،رشد تعداد
ازکارانداختن رکن حل اختالف این سازمان توسط
این راستا
کاالهایی که چین سهم زیادی در تولید آنها داشت ،متوقف
ِ
آمریکا از زمان اوباما آغاز و در دورۀ ترامپ به ثمر نشسته است.
شــد ولی از سال  ۲۰۱۹دوباره چین توانســت از زیر بار این
هیئت اســتیناف رکن حل اختالف ســازمان تجارت جهانی
بحران خارج شود و حجم و ارزش تجارت خود را افزایش دهد.
حرف آخر را در تأیید ،تغییر و اصالح قوانین ســازمان تجارت
مرکز مطالعات تجاری در ادامه گزارش خود نوشت :چین در
جهانی میزند ،قوانینی که بر بزرگترین شرکتهای جهان و
این سالها یاد گرفت با جنگ تجاری علیه خود چگونه برخورد
میلیاردها دالر تجارت بینالمللی اثر میگذارند.
کند و چگونه چالشهایی را که در اثر سیاستهای یک کشور
آمریکا از زمــان اوباما اختیارات رکن حل اختالف ســازمان
خاص ایجاد میشود برطرف کند .چین یاد گرفت بازار خود را
تجــارت جهانی را ناقض اســتقالل تجاری
مراحل و زمان الزم جهت بررسی اختالفات
خود میدانســته اســت .به اعتقــاد دولت
جهانی
در رکن حل اختالف سازمان تجارت
آمریکا ،اعضای هیئت اســتیناف این رکن
خود را مرجعی برای رسیدگی به تصمیمات
زمان مرحله
توضیح مرحله
ترتیب مرحله
کشــورها میدانند درحالیکه وظیفه آنها
60روز
مشورت ،میانجیگری و غیره
1
تنها میانجیگری است.
آمریکا برای ســوق اعضای این ســازمان به
تشکیل و تعیین اعضای هیئت
 45روز
2
اصالحاتی در راستای کاهش این اختیارات ،از
بدوی
رأی خود برای انتخاب اعضای هیئت استیناف
این سازمان اســتفاده کرده و این انتخاب را
ارائه گزارش نهایی هیئت
 6ماه
3
منوط به انجام این اصالحات کرده است.
بدوی به طرفهای اختالف
 4عضو از اعضای  ۷نفره هیئت استیناف این
ارائه گزارش نهایی هیئت بدوی به
سازمان با عدم رأیی که آمریکا از زمان دولت
 3هفته
4
اعضای سازمان تجارت جهانی
اوباما پیش میبرد بازگزینی نشد ه بودند .با
توجه به اینکه هیئت استیناف با  3عضو هم
تصویب گزارش نهایی هیئت بدوی
مشروعیت دارد تا روزهای اخیر این هیئت به
توسط رکن حل اختالف سازمان
 60روز
5
کار خود ادامه داد .از این ســه عضو فعال در
تجارت جهانی در صورت عدم
این هیئت نیز اخیرا ً دو عضو بازنشسته شدند
استیناف
و میبایست تا  ۲۰آذرماه  1398جانشینان
 1سال
در صورت عدم استیناف
مجموعا
آنها معرفی میشدند.
در حقیقت آمریکا با مخالفت با تعیین اعضای
 60تا  90روز
گزارش رکن استیناف
6
جدید هیئت اســتینافِ از حدنصاب افتادۀ
تصویب گزارش رکن استیناف
سازمان تجارت جهانی ترتیب مرحله  6و 7
روز
30
سازمان
توسط رکن حل اختالف
7
از «جدول مراحل و زمان الزم جهت بررسی
تجارت جهانی در صورت استیناف
اختالفــات در رکن حل اختالف ســازمان
 1سال و  3ماه تجارت جهانی» را از کار انداخته است.
در صورت استیناف
مجموعا
ادامه در صفحه 11

باید به محمد باقر قالیباف تذکر داد سوار
تاکسی خط جمهوری به بهارستان نشده
اســت بلکه ســوار بر صندلی ریاست
مجلس شــده!آری.او اکنون رئیس قوهای
اســت که وظیفه نظارت و قانونگذاری
دارد.اتفاقا وظیفه نخســت چشم گیرتر
اســت؛یعنی نظارت.امــا در عالم واقع
چه رخ میدهد؟نطقهای رئیس مجلس
علی الخصــوص این آخــری به مانند
مصیبت خوانی رانندگان تاکســی خط
جمهوری به بهارســتان است.فی المثل
قالیباف دیروز گفت«:فقط زعفرانیه را نبینیم
غیزانیه را هم باید دید ».اتفاقا چندی پیش
که سوار یک تاکسی شــده بودم راننده
تاکسی نزدیک به همین گزاره را گفت و
ما مسافران کلی کیف کردیم!
عرضم اینجاست سوگمندانه رئیس مجلس
گویی دیروز تالش داشت بنزین بر آتش
ســهامداران متضرر بریزد درحالیکه یک
مســئول آن هم رئیس پارلمان بایستی با
اســتفاده از ابزارهای نظارتی خود ،آبی
بریزد بر آتش فعلی.یعنــی اگر هم فالن
مسئول دولتی مسبب شرایط فعلی است
مجلس به ســهامداران عصبانی اطمینان
دهد با ابزار خود وارد میدان میشود و آن
مقام را پاسخگو میکند.البت قالیباف در
نطق خود چنین وعدهای داده ولی اکنون
زمان عمل است نه وعده.برای مثال طرح
استیضاح وزیر اقتصاد مجددا مطرح شده
در حالی که پیــش از این بارها این طرح
مطرح شده و به جایی نرسیده .و یا قالیباف
مدام به رئیس جمهور کنایه میزند که او
مردم را تشویق به حضور در بورس کرده
و حاال باید پاسخگو باشد لیکن باید رئیس
پارلمان با استفاده از ابزار سوال و استیضاح،
رئیس جمهور را وادار نماید تا مشخص
کند چرا در آن برهه چنین سخنی گفته و
اکنون چه توضیحی دارد؟و یا مهمتر اینکه
در حال حاضر بســیاری از مردم تصور
میکنند دولت با یک بــازی زیرکانه در
بورس،کسری بودجه خود را جبران کرده.
خب اینها مســائلی اســت که بایستی
در مجلس و توســط نماینــدگان مردم
تکلیف شان مشخص شود.
چنین اقداماتی میتواند قدری شرایط را
آرام کند.با بلوا و کنایههای تریبونی قطعا
وضعیت تغییری نمیکند و بالعکس باعث
میشــود اصل ماجرا که آدرسهای غلط
به مردم برای ورود به بازار سهام است به
حاشیهرود .ای کاش به جای بذل وبخشش
کارت زرد به محمد جواد ظریف ،قدری
نمایندگان در حوزه مورد حساسیت و اشاره
مردم ورود جدی کند!
جمعی از حقوقدانان از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی خواستار شدند

تحقیقوتفحص
از کانون وکالی دادگستری

آفتاب یزد :روز گذشته جمعی از حقوقدانان
و دانشآموختگان رشــته حقــوق با تجمع
مسالمتآمیز در مقابل مجلس شورای اسالمی
از نمایندگان خانه ملت خواســتار تحقیق و
تفحص از کانون وکالی دادگستری شدند.
آنچه که تجمعکنندگان درخواســت داشتند
رســیدگی احتمالــی اعطای پروانــه وکالت
غیرقانونی به افراد خاص و همچنین رسیدگی
بــه مبالغی اســت کــه کانونهــای وکالی
دادگســتری به صورت غیرقانونی برای نقل و
انتقال وکال از یک اســتان به استان دیگر یا از
شهری به شهر دیگری دریافت میکنند.
تجمعکنندگان خواستار عملی شدن اصل 76
درخصوص کانون وکالی دادگستری از سوی
مجلس شورای اسالمی شدند.

