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 لطفا بگذارید مردم مدتی آرام باشند و آقای  •
روحانی را دوباره مطرح نکنید که مردم باز هر 
روز یک افاضه ای بشنوند و جامعه به هم بریزد. 
بگذارید ایشان در فضای علمی دنیا برای همان 
اندیشمندان ثابت فرمایند تا کجا می شود روی 
اعصاب مــردم راه رفــت و آن هــا تحمل کنند. 
درباره این نوع حکومت داری باید سال های 

سال در محافل علمی بحث و تبادل نظر کنند.
 آقای رئیسی که وعده حمایت از بورس رو  •

دادی، بابا مردم بیچاره شدن. هر روز منفی، 
این بود حمایت؟

کاش کرونا نره ما رو هم با خودش ببره... •
»طــاس بــودن« روی سر بعضی افــراد مثل  •

»کف دست« همه آدم هاست که مو نداره. پس 
عیب نیست مهم »تهی مغز نبودن« داخل سر 
است که عبارت »باال خانه اش را داده اجاره« 

برایش صدق نکنه.
خراسان یک سوال دارم ازت:  مردم پرتوقع  •

شدند یا میزان نارضایتی باالست؟
 کاش کمی جرئت داشتید و درباره فاجعه  •

برخورد آن مامور پلیس با آن خانم می نوشتید 
، آن فیلم یک نمونه از فاجعه بود و معلوم نیست 

در کشور چه خبر است و ما نمی فهمیم.
خراسان:مخاطب گرامی این فیلم از روز 
پنج شنبه در فضای مجازی پخش شده است 
و اولین شماره روزنامه بعد از این اتفاق امروز 
شنبه منتشر شد. خبر این اتفاق ناگوار در 

صفحه 4 امروز چاپ شده است.
ش حسابی  • کفگیر سیما و ا مشخصه صد

خورده   ته  دیگ که یک هفته است سریال های 
شبکه ۱ و ۲ تموم شــده و به بهانه خالصه 
قسمت های قبل و پشت صحنه داره وقت 
ــن مردم  می گذرونه! اون وقت انتظار داری

سراغ ماهواره نرن؟ خجالت نمی کشین؟
 چرا شهرداری برای ساخت آپارتمان های  •

کوچک پروانه نمی دهد و دلیلش را تامین 
پارکینگ می آورد؟ مگر قشرضعیف ماشین 

دارند که پارکینگ الزم داشته باشند؟
دوست عزیز استقاللی که از پیروزی های  •

پی در پی پرسپولیس ناراحتی! عزیز دل بیا با 
هم تعداد موفقیت های دو تیم را در مسابقات 
 مختلف بشماریم. فعال که تیم پرسپولیس 
داره از نتایج رویایی تیم شما با برد حریفان 

تون آبروداری می کنه.
ــس جدید  • ــی ــوان گــرایــی رئ ــ ــان از ج ــن چ

صداوسیما تعریف می کنن که انگار می خواد 
همه چیز تحول پیدا کنه و حسابی صداوسیما 
عوض می شه. زهی خیال باطل! فکر نکنم 

آقایان مسئول دست از خرید و تولید فیلم های 
بی ارزش بردارند.

 مگر جناب رئیسی در تبلیغات انتخاباتی از  •
استفاده از توان داخلی و اعتماد به تخصص 
جوانان نگفته بودند؟ حاال چه شده که برای 
ساده ترین کارها و ساخت مسکن که از آجر 
باال انداختن تا طراحیش را خودمان تمام و 

کمال می دانیم، رو به چینی ها آورده اند؟
 چند بار نوشتیم مشکل رفت و آمد با ون های  •

خط ۱097 رو داریم. چرا اتوبوسرانی خط 
بی آر تی 830 رو تا انتهای بولوار امیریه امتداد 
نمی ده که اگه بده کلی از مشکالت اهالی 
این منطقه حل می شه. اتوبوسرانی راحتی 
مردم  براش مهم نیست؟اون وقت همین خط 

830 رو تا نزدیکی سرخس امتداد داده!
 وزیر محترم جهاد کشاورزی باعث خجالت  •

بهانه  به  تراکتورسازی  کارخانه  که  اســت 
افزایش قیمت، سایت خود را بسته. این خود 
یک نوع انحصارطلبی و زورگویی در حق 

کشاورز است.
ــت عزیز را کــه فرمودن  • واقــعــا حــرف دوس

»مسئوالن پارازیت ها رو کم  کنن تا برف و 
بــاران بیاد« باید طال گرفت. به نظر من هم 
عامل این خشکسالی های بی سابقه و با این 
شدت تو کشور فقط و فقط پارازیت ها هستن. 
در عجبم چرا استادان سازمان هواشناسی و 

محیط زیست سکوت کردن؟
یا  • ــون  چ کــشــوری  بازنشستگان  بیشتر 

معلم یا کارمند دولــت بــوده انــد شغل دوم 
نداشته و ندارند و زیرخط فقر به سرمی برند. 
بازحاال خوبه بسیاری از بیمه شدگان تامین 
اجتماعی به جز کارگران ساده شغل های 
پردرآمد دیگری دارند و همچنان به کارشون 

ادامه می دهند.
روزنامه خوب تان تیتر زده: در روزی که به  •

دالیل عجیب! تماشاگران در ورزشگاه حضور 
نداشتند! یه بچه دبستانی هم می دونه یه عده 
... حاضر نیستند برابری حقوق مرد و زن رو 

قبول کنن.
لطفا این موضوع را پیگیری کنید که مگر  •

تحصیل در مقطع دکترا تمام وقت نیست؟ 
مگر نباید دانشجوی دکترا تعهد حضور تمام 
وقــت در دانشگاه بــدهــد؟ چطور اســت که 
جناب احمد نوروزی که هنوز دانشجوی دکترا 
هستند استخدام شده اند و سمت مدیریت 
گرفته اند؟ چرا ما که فارغ التحصیل دکترا 
هستیم و چندین مقاله و اختراع و... داریم 

جایی استخدام نمی شویم؟

 آقای رئیس جمهور، ما قشرضعیف به یک  •
خانه ۵0 متری هم راضــی هستیم و از طال 
گشتن پشیمان گشته ایم/  مرحمت فرموده 

مارا مس کنید.
 به بهانه حمایت از کاالی داخلی و نبودن  •

ــای داخــلــی جنس های  رقــیــب، شــرکــت ه
بی کیفیت را با دو برابر قیمت نوع خارجی آن 
به مردم که زیر بار تحریم هستند می فروشند. 

کسی هست که پیگیری کند؟
 معاون آموزشی دانشگاه فردوسی شما چه  •

کاره ای وقتی مقامات بهداشتی می گویند باز 
بشه باید باز بشه. فکر کنم این جوری راحت 

ترید، نه آقا تمام شد!
 مردم اعصاب نــدارن. چرا دولت مردمی  •

طرح ثبت امالک رو تعلیق نمی کنه؟ میلیون 
ها ایرانی رو تهدید به قطع یارانه و خدمات 

بانکی کردند برای ثبت زورکی امالک.
مسئوالن محترم ممکن است جریمه های  •

کرونایی به مذاق تان خوش آمده باشد اما 
یادتان باشد که شما تخم نارضایتی را در دل 
مردم می کارید، البته اگر نارضایتی مردم 

برایتان اهمیت داشته باشد.
 از یک طرف به خاطر بحران آب ، وزارت  •

کشاورزی تشویق به اجرای سامانه آبیاری 
می کنه، از طــرف دیگه عالف ورق استخر 

ماندم. هیچ کسی به داد کشاورز نمی رسه!
یک عمر تحریم های بین المللی حاال تحریم  •

داخلی!
نمکدان دو عالم را به دســت خــود نمک  •

کردم/ به چشم خویشتن دیدم که دستی بی 
نمک دارم ... 

در جواب شخصی که خواهان روش صحبت  •
کردن با آدم های متکبر است، عرض کنم به 
علت این که اصوال همه انسان ها موجودات 
فراموشکاری هستند، این گونه افراد را باید با 
تدبیر و احتیاط و تفکر صحیح به صورت مداوم 
تحقیر کرد که هم برای زندگی دنیوی آن ها 
خوب است و هم آخرتشان. شاید خودشان را 

اصالح کنند و عاقبت به خیر شوند.
کنید،  • مــی  توجیه  اش  همه  کــه  آقایانی   

قبض  میلیون  یک  چــرا  طبقه  دو  آپارتمان 
قبض  چــون  کنن  مصرف  کمتر  بیاید؟  آب 
بازدارنده است وگرنه مصرف شما طبیعی 

نیست.
لطفا بــرای کندی اینترنت کــاری کنید.  •

بچه ها چطوری با این سرعت اینترنت باید 
در کالس های مجازی شرکت کنند؟ مدام 

کالفه هستند.

لبنان به سوی جنگ داخلی 
جدیدی می رود؟

در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی 
لبنان ودر حالی که این کشور  با خــروج از خأل 
سیاسی و حصر اقتصادی و سوختی، روزهــای 
باثباتی را تجربه می کرد با حمالت تک تیراندازها 
از منطقه  وابسته به سمیر جعجع به سوی کسانی 
که به  روشن نشدن تحقیقات قضایی درباره انفجار 
بزرگ بندر بیروت در مرداد سال گذشته و سیاسی 
عمل کردن بازپرس قضایی لبنان اعتراض داشتند 
به یک باره فضای امنیتی به این کشور بازگشت.
اکنون یک سوال اساسی این است که آیا لبنان به 

سمت جنگ داخلی جدید می رود؟
حادثه ای که درلبنان اتفاق افتاد بسیار خطرناک 
است و دقیقا در جایی اتفاق افتاده  که مرز محله 
شیعیان  و مسیحیان است و جنگ خونبار سال 
۱97۵ نیز  از همین جا آغاز شد لذا  اگر گروه 
های سیاسی نتوانند مسائل را کنترل کنند کامال 
زمینه بروز جنگ  داخلی مهیاست.سیاست لبنان 
همواره تابعی از رقابت های بازیگران داخلی و بین 

المللی بوده است .آن چه را این روزها در لبنان 
اتفاق می افتد نیز باید تا حد زیادی بر همین مبنا 
تحلیل و ارزیابی کرد .نیترات و دیگر مواد منفجره 
در بندر بیروت از زمان نخست وزیری سعد حریری 
انبار شده بود،همچنین نیروهای فاالنژ درآن جا 
نفوذ داشتند و تحقیقات نشان می داد که عامالن 
انفجار مرتبط با نیروهای تکفیری سوری بوده 
اند،با این حال، رسیدگی به پرونده انفجار بیروت 
و انجام تحقیقات درباره آن از همان ابتدا مانند 
دیگر رخدادهای جنایی در لبنان تحت مداخله 
مستقیم طرف های خارجی و بین المللی قرار 
گرفت؛ مانند همان اتفاقی که در پرونده ترور 
»رفیق حریری« نخست وزیر لبنان افتاد و بعد از 
بین المللی شدن تحقیقات، حقیقت این پرونده و 
عامالن اصلی این جنایت هرگز فاش نشد.دیدار 
قاضی پرونده با سفیر آمریکا دو روز قبل از صدور 
حکم احضار دو وزیر نزدیک به حزب ا... و امل  
برای بازجویی به خوبی غلبه پررنگ سیاست در 
این پرونده را نشان می دهد .در این میان شاید 
بتوان یکی از انگیزه های جدی گروه های مخالف 
حزب ا...و امل در تنش آفرینی در این موضوع را 
معطوف به انتخابات چند ماه آینده دانست . درباره 
موضوع انفجار در بیروت و نوع مواجهه با  تحقیقات 
قاضی پرونده  در بین گروه های سیاسی در لبنان 
اختالف نظرهای جدی وجود دارد و حتی این 
اختالف نظر در بین ائتالف هــای همفکر نیز 
مشاهده می شود .نکته اما آن جا حائز اهمیت 

می شود که این اختالف نظر بین حزب ا... و برخی 
متحدان مسیحی خود مانند جریان آزاد ملی  به 
رهبری جبران باسیل  )یکی از مهم ترین متحدان 
مقاومت ( این طمع را برای برخی بازیگران داخلی 
و خارجی لبنان به وجود آورده که با حرکت روی 
این شکاف از آن یک گسل جدی ایجاد کنند و 
در انتخابات پیش رو که کمتر از 7 ماه تا آن باقی 
مانده  حداکثر استفاده را ببرند.نوع موضع گیری 
های سمیر جعجع به عنوان متهم اصلی شلیک به 
معترضان  به خوبی این رویکرد را نشان می دهد.
نکته ای که جریان مقاومت نیز به آن واقف است.
در عین حال هنوز خیلی زود است که بگوییم 
داخلی  جنگ های  از  دیگری  دور  وارد  لبنان 
شده است .در عین حال هنوز خیلی زود است 
که بگوییم لبنان وارد دور دیگری از جنگ های 
داخلی شده است .جامعه لبنان پس از یک  دوره 
جنگ داخلی خونین  ازسال ۱97۵ تا  ۱990 
تغییرات جدی داشته و مسلمانان و مسیحیان  
با تفاهم و به خوبی در محالت مختلف در کنار 
یکدیگر زندگی می کنند.نوع واکنش شخصیت 
های سیاسی و به خصوص خویشتن داری حزب 
ا... و امل با وجود این که  چند  نفر از طرفدارانشان 
با شلیک توسط تک تیر انــداز های حزب سمیر 
جعجع کشته شده اند  نیز چشم انداز  نسبتا رو 
به آرامش را تصویر می کند .اگرچه تحوالت در 
شرایط غبار آلود لبنان گاه با شلیک چند گلوله 

می تواند رنگ دیگری به خود بگیرد.

در دو سال گذشته نسبت هزینه های بیمه 
ــادره در بیمه دی به  ــری بــه حــق بیمه صـ گ
گونه ای بود که رتبه نخست را بین ۲3 شرکت 

کسب کرده است.در دو سال گذشته نسبت 
هزینه های بیمه گری به حق بیمه صادره 

در بیمه دی به گونه ای بود که رتبه نخست 
۲3 شرکت کسب کــرده اســت. را بین 
به گــزارش بانکداری ایرانی،   در سال 

به  ــری  گ بیمه  هزینه  نسبت   ۱398
حق بیمه صادره در شرکت بیمه دی 

ــورم های  ــود. به دلیل ت ــد ب ۲درص
مــوجــود در بخش هــای مختلف 
اقتصادی ، در سال گذشته این 

مــی تــوان نسبت به ۵ درصــد رسید.زمانی 
به رقم ۵ درصدی نسبت هزینه بیمه دی پی 
برد که دو مسئله مهم را بدانیم.نخست این که 
نسبت هزینه های بیمه گری به حق بیمه صادره 
کل صنعت به صــورت میانگین، ۱3 درصد 
است و پایین ترین نسبت هم به شرکت بیمه 
سامان با رقم ۱8 درصد تعلق داشته است.
دوم این که بدانیم هزینه های زیادی در این 
صنعت وجود دارد و باید بدانیم که چه هزینه 
هایی در شرکت های بیمه در خصوص هزینه 
بود بیمه وجــود دارد.در صنعت بیمه هزینه 
های زیادی وجود دارد. بخشی از این هزینه 
به بیمه گذار اختصاص دارد و برخی دیگر به 
بیمه گر اختصاص دارد. هزینه صدور، هزینه 
بیمه، هزینه بیمه اضافی، هزینه بیمه برگشتی، 
هزینه بیمه عاید نشده و حق بیمه ، هزینه بیمه 
مازاد، هزینه بیمه شده در بیمه اموال، هزینه 
خسارت، هزینه های بیمه ای عملیاتی، هزینه 
هزینه  معوق،  خسارات  هزینه  کارشناسی، 
استهالک، هزینه ذخیره خسارت معوق، هزینه 
خسارت واقع شده اما پرداخت نشده و هزینه 
خسارت واقع شده، این هزینه ها در شرکت 
های بیمه مرسوم بوده و بعضا رقم نسبت هزینه 
را باال می برد.تشریح هزینه های موجود به زبان 
ساده برای درک شاهکار بیمه دی در خصوص 

کنترل هزینه های موجود:

ــه صـــــدور: تــمــامــی هــزیــنــه هــای  ــن ــزی ه
ــنــد  ــه مــان ــامـ ــه نـ ــم ــی ــا صــــــدور ب ــ مـــرتـــبـــط ب
تبلیغات،بازاریابی،کارمزد و غیره هزینه صدور 

حساب می شوند.
هزینه بیمه: مبلغی است که بیمه گذار بابت 
خرید بیمه نامه به شرکت بیمه پرداخت می کند.
هزینه بیمه اضافی : مبلغی است که بیمه گر بابت 
قبول ریسک یا خطر اضافی  یا تمدید بیمه نامه با 

سرمایه بیشتر ، از بیمه گذار دریافت می کند.
هزینه بیمه برگشتی: قسمتی از حق بیمه 
که به دلیل فسخ بیمه نامه یا کاهش خطر یا 
کاهش سرمایه ، به بیمه گذار برگشت داده می 
شود.هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق 
بیمه:نسبتی از حق بیمه ها که مربوط به طول 
مدت اعتبار بیمه نامه ها در دوره مالی بعد است 

و به حساب درآمد سال بعد منتقل می شود.
هزینه بیمه مازاد : به معنای آن است که از بیمه 
گذار به علت موقعیت ویژه وی ، بیشتر ازمیانگین 

رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود.
هزینه بیمه شده )در بیمه اموال( :ارزش واقعی 
شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه گر 
تعهد می کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به 
بیمه گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد.

هزینه خــســارت: مبالغی کــه بیمه گــر در 
پی وقوع خسارت باید پرداخت کند  یا وجوهی 
که به موجب شرایط قرار داد بیمه پس از وقوع 

حادثه برای بیمه شده می پردازد.
مجموع  )عملیاتی(:  ای  بیمه  هزینه های 
و  یا تفاضل هزینه خسارت ،سهم نگهداری 
هزینه )درآمد ( کارمزد و کارمزد منافع سهم 
نگهداری به عالوه خالص دیگر هزینه های 

بیمه ای است.
بیمه:هزینه  کارشناسی  های  هزینه 
هایی که موسسه بیمه به منظور ارزیابی 
مــورد بیمه قبل از صــدور بیمه نامه و 
متحمل  خــســارت  از  پــس  همچنین 

خواهد شد.
وقوع  هزینه  خسارت:  هزینه 
ــورد بــیــمــه )هــزیــنــه  ــ حــــوادث م
خسارت(، مهم ترین هزینه شرکت های بیمه ای 

است.
تمامی  شده:جمع  ــع  واق خسارت  هزینه 
خسارت پــرداخــت شــده طی دوره به همراه 
هزینه های رسیدگی به این خسارت پس از 
تعدیل الزم درباره ذخیره انتظارات معوق ابتدا 

و انتهای دوره. 
ــع شــده امــا پرداخت  هزینه خسارت واق
نشده:خسارات ناشی از حوادث بیمه شده ای 
که قبل از پایان دوره مالی اتفاق افتاده و به 

نمایندگی بیمه اعالم نشده است.
هزینه خسارات معوق: شامل خساراتی است 
که موسسه بیمه در پایان سال مالی پرداخت 

نکرده است و باید در سال آتی پرداخت کند.
هزینه ذخیره خسارت معوق:ذخیره ای که 
بیمه گر برای تسویه خسارت نگهداری می کند.
مثل: خسارتی که تا پایان سال مالی اعالم شده 
ولی پرداخت نشده است.خسارتی که هنوز مبلغ 
آن ارزیابی و تعیین نشده است.خسارتی که واقع 

شده اما هنوز به بیمه گر اعالم نشده است.
هزینه استهالک: چنان چه بعد از حادثه و 
تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده ، بیمه گذار در 
وضعی بهتراز قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از 
خسارت ها به صورت هزینه استهالک کسر می 
شود . این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده 

از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.

بیمه دی در2 سال گذشته رکورد زد 
کسب بهترین نسبت هزینه های بیمه گری به حق بیمه صادره در بین تمام شرکت های بیمه گری 

هفته ای پر ضرر برای همه بازارهای مالی
در هفته ای که گذشت کدام بازار مالی، زیان بیشتری به سرمایه گذاران وارد کرد؟

مصطفوی- در سومین هفته مهر ماه روند همه 
بازار های دارایــی نظیر دالر، یورو، طال، سکه و 
بورس نزولی بود. این هفته بورس  رکوردهای 
منفی دیگری را به ثبت رساند تا روند خروج پول 
از بورس رشدی ۲90 درصدی را طی یک هفته 
تجربه کند! اما در مقابل بازارهای مالی، روند 
صعودی رمزارزها باعث شد بیت کوین به رکورد 
تاریخی قبلی خودش نزدیک شود که گزارش آن 
را در صفحه اقتصاد نوشته ایم. در این گزارش به 
روند هفتگی بازارهای مالی داخلی پرداختیم. 
می دانید طی هفت روز گذشته کــدام سرمایه 

گذاران بیشتر زیان کردند؟

بورس/ بازدهی منفی 6.۱ درصدی
بـــازار ســرمــایــه در روزهــایــی کــه اصــال حــال و 
روز خوبی ندارد، شاهد خروج پول سهامداران 
حقیقی نیز هست، از دیگر سو، بورس در روزهای 
گذشته در تالطم تغییر مدیریت نیز قرار داشته 
است.همه مسائل در هفته سوم مهر  دست به 
دست هم داده است تا همه شاخص های بورس 
نزولی شوند، از شاخص کل گرفته تا شاخص کل 
هم وزن؛ این شاخص ها یکی پس ازدیگری در 
حال از دست دادن حمایت های خود هستند. در 
صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می توان 
گفت بازار سرمایه باز هم وارد یک فاز اصالحی 
زمانی شده است که زمان برگشت آن نامعلوم 
خواهد بود. البته باید دید، بورس به تغییر ریاست 
این سازمان چه واکنشی نشان می دهــد، روز 
چهارشنبه  هفته گذشته دهقان دهنوی جای 
سرمایه  بیشتر  داد.  عشقی  مجید  بــه  را  خــود 
گــذاران و کارشناسان معتقدند بعد از انتصاب 
رئیس جدید سازمان بورس، حداقل تا دو، سه 

روز باید منتظر واکنش 
مثبت بازار سرمایه بود.

 دالر/ بــازدهــی منفی
3 درصدی

پس از بــورس بیشترین 
افت با 3درصــد کاهش 
قیمت در بــازار دالر رخ 
داد. براساس نرخ های 
صرافی ملی  ــی  ــالم اع
قیمت هر دالر آمریکا در 
این هفته دوباره به کف 
هزارتومان   ۲7 کانال 

برگشت. هر دالر در پایان هفته سوم مهر با نرخ ۲7 
هزار و 93۲ تومان خرید وفروش شد. اما در این 
هفته 8۵۲ تومان از ارزش خود را از دست داد. 
در پایان معامالت روز گذشته این شاخص بازار 

ارز با نرخ  حدود ۲7 هزار تومان نرخ گذاری شد.

سکه/ بازدهی منفی ۱.3 درصدی
سکه طرح جدید در این هفته ۲3۵ هزار تومان 
افت قیمت را تجربه کرد. سکه امامی در پایان 
هفته روی نرخ ۱۱ میلیون و 737 هزار تومان 
خرید وفروش شد که نسبت به پایان هفته قبل 

افت 9/۱ درصدی را نشان می دهد. سکه طرح 
جدید هم در پایان هفته دوم مهر روی نرخ ۱۱ 

میلیون و 97۲ هزار تومان معامله شد.

طال/ بازدهی منفی ۱.5 درصدی
هر گرم طالی ۱8 عیار در این هفته ۱8 هزار 
تومان کاهش یافت. خریداران طال هر گرم از این 
فلز ارزشمند را در هفته قبل با نرخ یک میلیون و 
۱۵9 هزار تومان خریدند. اما در این هفته با افت 
۱8 هزار تومانی، روی نرخ یک میلیون و ۱4۱ 

هزار تومان معامله شد.

واکنش ها به اظهارات  ضرغامی درباره حریم پاسارگاد
مــیــراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  وزیــر 
ــردم پاسارگاد به دلیل  دستی گفت: امــروز م
مقبره کوروش نمی توانند کشاورزی کنند. عزت 
ا... ضرغامی روز پنج شنبه در  بازدید از پاسارگاد 
گفت: »کوروش اولین کسی است که برای وحدت 
اقوام  تالش کرد. وی افزود: پاسارگاد متعلق به 
شخصیت جهانی کــوروش اســت، صرف نظر از 
این که در این جا دفن شده یا نشده، آن چه مهم 
است احترام به شخصیتی است که متعلق به 
ایرانیان است. وزیر میراث فرهنگی اما در شورای 
اداری استان فارس درباره مشکالت مردم این 
استان در اظهارنظری خبرساز گفت:  فارس 
به نسبت وضعیت های  فوق العاده ای که در امر 
گردشگری و میراث فرهنگی دارد، بسیار دچار 
عقب ماندگی است. ضرغامی افزود: همه جای 

ــاره ساخت وساز در بخش حریم ها  استان درب
دچار مشکل است، امروز مردم پاسارگاد به دلیل 
مقبره کوروش نمی توانند کشاورزی کنند، چاه 
بزنند، باید این مشکالت برطرف شود و قوانین 
حریم ها مقداری انقباض پیدا کند.« این اظهارات 
وزیر میراث فرهنگی درباره تغییر قوانین حریم 
ها واکنش هایی را  به دنبال داشت که در ادامه 

می خوانید.
* آقای وزیر میراث فرهنگی شما باید از منابع 
ــودت می  تاریخی مــا محافظت کنی. حــاال خ
خواهی حریم این سند تاریخی را کوچک تر کنی؟
* آقای ضرغامی وزارتخانه را اشتباه رفته اید. 
مگر وزیر کشاورزی هستید که چنین حرف هایی 

می زنید؟
* آقا ضرغامی شما آمدی تا زیر میز فساد  بزنی. 

اما  داری زیر میز خودت می زنی؟
* رستم قاسمی خیال می کرد وزیرنفت شده و 
ضرغامی  هم که خیال می کند وزیر کشاورزی 

است!
* آقــای ضرغامی می خــواد حریم پاسارگاد رو 
کوچیک کنه تا ملت چاه بزنن کشاورزی کنن. 
بناهایی رو که چند قرن پابرجا مونده فقط این 

مسئوالن می تونن خراب کنن.
* ایــن موضوع صحت نــدارد. بلکه مطلب این 
اســت که ضرغامی گفته با توجه به ایــن که به 
خاطر پاسارگاد نمی توانند کــشــاورزی کنند 
امکانات و تسهیالت مناسب برایشان فراهم شود 
یعنی محل دیگر  یا شغل دیگر برایشان فراهم 
شود. ایشان رفته گردشگری را توسعه بدهد نه 

کشاورزی را. دراخبار غرض ورزی می شود.
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تحلیل روز

آن سوی ناآرامی های بیروت 

پس از شروع به کار طارق بیطار قاضی پرونده 
انفجار بندر بیروت، وی برخالف رویه های مرسوم 
قضایی به سیاسی کاری و رفتارهای خالف عرف 
قضاوت پرداخت. برای نمونه بیش از دو ساعت 
با خانم دوروتی شیا سفیر آمریکا در بیروت جلسه 
خصوصی برگزار کرد)در صورتی که وی یک مقام 
قضایی داخلی است و ارتباط مستقیم او با سفیر 
آمریکا کامال ایجاد شبهه می کند ( و پس از آن حکم  
دستگیری دو عضو جریان ۸ مارس یعنی علی 
حسن خلیل )وزیر سابق دارایــی( و غازی ُزعیتر 
)نماینده کنونی پارلمان لبنان که دارای مصونیت 
قضایی است( را صادر کرد .اما در باره ناآرامی های 
اخیر بیروت ذکر چند نکته ضروری است:1- با 
توجه به رفتارها و دیدارهای کامال مشکوک سفیر 
آمریکا از جمله مالقات با قاضی پرونده انفجار 
بیروت به نظر می رسد سیاست ایــاالت متحده 
ناامن سازی و برافروختن آتش اختالفات داخلی 
در لبنان است زیرا قدرت گرفتن روزافزون حزب 
ا... در شرایط عادی و برقراری موازنه قدرت با 
اسرائیل برخالف منافع آمریکاست. 2- با توجه 
به سابقه منفی سمیرجعجع در بــروز اقدامات 
امنیتی و تروریستی احتماال عمال وی در پشت 
پرده تیراندازی به تظاهرات کنندگان لبنانی قرار 
داشته باشند. 3- طارق بیطار قاضی پرونده نیز 
در این حادثه مقصر است زیرا برخالف رویه های 
قضایی، پرونده را سیاسی و جناحی کرده و اعمال 
نامربوطی از وی سر زده تا جایی که سیدحسن 
نصرا... نیز به این گونه اقدامات و احکام وی 
معترض شد. 4- بعد از هوشمندی مقاومت لبنان 
در ماه های گذشته و فروکش کردن غائله خلده، 
این دومین بار است که عده ای مسلح سعی دارند 
فتنه داخلی در لبنان ایجاد کنند که البته حزب ا... 
بارها اعالم کرده تالش دشمنان برای ورود سالح 
مقاومت به درگیری داخلی را ناکام می گذارد و 

امنیت لبنان توسط ارتش آن تامین خواهد شد. 
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فرا خبر

از ُقندوز تا قندهار؛ بانی جنایت یکی است...
مظلوم  شهروندان  از  نفر  صدها  هفته   محمدایمانی-هر 
افغانستان، بر اثر اقدامات تروریستی علیه مساجد شیعیان به 
خاک و خون کشیده می شوند؛ دیروز هم در پی انفجار تروریستی 
در نماز جمعه مسجد شیعیان قندهار، ده ها نفر شهید ومجروح 
شدند. چندی پیش هم جنایت مشابهی در مسجد شیعیان در 
ُقندوز رخ داد.این اقدامات تروریستی به نام داعش انجام می 
شود  اما کیست که نداند داعش، عروسک دست ساز آمریکاست 
و با دالرهای سعودی تغذیه می شود. داعش را دولت آمریکا در 
دوره اوباما ساخت. سر این افعی در عراق و سوریه کوبیده شد، اما 
بقایای آن با مدیریت آمریکا و برخی دولت ها به افغانستان انتقال 
یافتند.دولت آمریکا، متهم اول جنایت ها در افغانستان است؛ 
نوع حضور بهانه جویانه آمریکا و نحوه خروجش از افغانستان، 
میراثی جز بی ثباتی سیاسی و تقویت ناامنی و ترور در افغانستان 
به همراه نداشته است.آن ها سه دهه قبل، از طالبان در برابر 
شوروی حمایت کردند سپس، طالبان را تروریست نامیدند و 
بهانه اشغال افغانستان قرار دادند و سرانجام با خالی کردن 
پشت دولت مستقر )اشرف غنی(، مقدمات تشدید ناامنی و 
جنگ و ترور را فراهم ساختند. آمریکا، همین چرخه  »حمایت/ 
تظاهر به مخالفت/ بهانه کردن برای مداخله« را درباره داعش 
هم در پیش گرفت.دولت طالبان، متهم دوم جنایت هایی است 
که در دوره حکومت داری توام با بی تفاوتی  آن ها انجام می 
شود؛ بی عملی و بی تفاوتی، کمترین اتهام است و گرنه، برخی 
تحلیل گران می گویند طالبان در این جنایت ها شریک است و 
ماجرا صرفا به نام داعش تمام می شود.به خاک و خون کشیده 
شدن مردم مظلوم در افغانستان، مصیبت دردناکی است که هر 
چند وقت یک بار اتفاق می افتد؛ این رویداد تلخ، در ضمن نشانه 
سقوط فاحش ابرقدرتی است که دو دهه قبل سودای الهام 
بخشی در دنیا   داشت اما اکنون با بی ریشه ترین و منفور ترین 
گروه های تروریستی در دنیا َایاق شده است.دولت های دو دهه 
اخیر آمریکا تصور می کردند جنگ و تروریسم نیابتی می تواند 
در کنار اشغالگری مستقیم، سالح کاری آن ها برای تغییر نقشه 
منطقه و ترسیم خاورمیانه جدید باشد. اما این رویکرد خباثت آمیز 
موجب شد »بیداری و مقاومت اسالمی« تبدیل به گفتمان غالب 
و فراگیر در منطقه شود و بی تردید، خباثت در حق مردم مظلوم 
افغانستان، نتیجه بهتری برای حاکمان کاخ سفید نخواهد 
داشت؛ آمریکا هم اینک در میان پیامد خباثت های گذشته اش 
دست و پا می زند و تداوم همان خباثت، نتیجه ای جز عمیق تر 

کردن باتالق خود ساخته نخواهد داشت...

نبی شریفی- دیروز حدود ساعت 13 
و 30 دقیقه هنگام ادای نماز جمعه، سه 
تروریست با سالح گرم بر نمازگزاران 
از  پــس  و  آتــش گشودند  شیعه قندهار 
آن جلیقه های انتحاری خود را منفجر 
کردند. نخستین انفجار بیرون محوطه 
مسجد و دیگری داخل فضای سربسته 
کــه نــمــازگــزاران حضور داشــتــه انــد، به 
وقــوع پیوسته اســت. این دومین جمعه 
پیاپی است که سجاده نمازگزاران شیعه 
افغانستان رنگ خون می گیرد. انفجار 
روز گذشته که داعــش مسئولیت آن را 
برعهده گرفته است در مسجد »فاطمیه«، 
بزرگ ترین مسجد شیعیان در قندهار، 
رخ داده است. در پی این حمله تروریستی 
بیش از 62 تن شهید و 70 تن زخمی 
ــح ا... مجاهد، سخنگوی  ــی شــدنــد. ذب
طالبان در پیامی نوشته است که »امارت 
اسالمی« این انفجار را نکوهش می کند و 
آن را »جنایت بزرگ« می داند. او اضافه 
کــرده که طالبان به نیروهایش دستور 
داده عامالن آن را دستگیر کنند و »به 
پنجه شریعت« بسپارند. جمعه دو هفته 

پیش نیز شیعیان در مسجد »سیدآباد« 
در منطقه »خان آباد« قندوز هدف حمله 
تروریستی قــرار گرفتند. حمله ای که 
120 نمازگزار شهید و بیش از  در آن 
170 نفر زخمی شدند. مسئولیت این 
انفجار را گروه داعش )شاخه خوراسان( 
به عهده گرفت. آن چه در هفته های اخیر 
رخ داده، نشان می دهد طالبان در برابر 
برقراری امنیت در افغانستان، همان قدر 
کم زور و منفعل است که دولــت اشرف 
غنی احــمــدزی، رئیس جمهور سابق و 
فراری این کشور بود. البته تفاوت هایی 
میان افغانستانی که طالبان اداره آن را 
به دست گرفته با آن چه اشرف غنی اداره 
می کرد وجود دارد. آن زمان 300 هزار 
نیروی نظامی و انتظامی آمــوزش دیده 
در دولت اشرف غنی مامور حفظ امنیت 
بودند. ماموریتی که تاریخ شکست آن 
را اثبات کرده است. برآورد از نیروهای 
نظامی طالبان پیش از سقوط کابل بیش 
از ۸0 هزار تن بوده است. هرچند آماری 
از افزایش کمی این نیروها در دسترس 
نیست. در حــدود دو ماهی که طالبان 

از تعداد و  ــده،  افغانستان مسلط ش بر 
حجم حمالت کم شده که رویداد عجیبی 
ها  ناامنی  عمده  بخش  چراکه  نیست. 
در جــمــهــوری افــغــانــســتــان، نــاشــی از 
انتحاری ها، حمالت و نبردهای طالبان 
با مــردم افغانستان و نیروهای امنیتی 
ــود. حــاال آن ها که خــود زمانی عامل  ب
کشتار و خون ریزی ها بودند، برقراری 
امنیت را به دست گرفته و در اجرای آن 
ــورده انــد. داعــش در صــدر و  شکست خ
سایر گــروه هــای تروریستی در پی آن، 
همچنان با حمالت خونین خود، عامل 
مرگ غیرنظامیان هستند. آیا طالبان در 
برابر شیعه کشی گروه های تروریستی 
مماشات می کند؟ هنوز عمدی یا سهوی 
ــا، آن چه  ــودن آن مشخص نیست. ام ب
ــت ایــن  کــه در هــر کوچه و  مشخص اس
خیابانی نیروهای مسلح طالبان دیده می 
شوند، نیروهایی که توان برقراری امنیت 
را ندارند. حال آن که این گروه عالوه بر 
امنیت جانی مردم افغانستان، در ایجاد 
امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان 

این کشور هم شکست خورده است. 

کشته های  مناسبت  بــه  جمعه  روز 
درگیری های عصر پنج شنبه بیروت 
عزای عمومی اعالم شده بود.انفجار 
4 اوت 2020 در بندر بیروت حدود 
شــش هــزار  از  بیش  و  کشته   200
زخمی داشته است. با گذشت 14 
ماه از این انفجار در بیروت،  برخی 
تجمعی  شنبه  پنج  روز  لبنانی ها 
ــارق  را در اعــتــراض بــه عملکرد »ط
بیطار« قاضی پرونده برگزار کردند. 
این افراد ، طارق بیطار را به سیاسی 
کاری متهم کردند و به عملکرد وی 
اعتراض داشتند . حزب ا...، جنبش 
امل و جریان المرده برای هواداران 
ــد و خواستار  ــوان دادنـ ــراخ ــود ف خ
برگزاری تجمعی با هدف برکناری 
ــده شــدنــد.ایــن قاضی  ــرون قــاضــی پ
ــران مــطــرح جنبش  ــب بــرخــی از ره
حزب ا... و جنبش امل را در باره این 
انفجار متهم کرده است. نمایندگان 
و وزیران وابسته به حزب ا... و جنبش 
امل تأکید کرده اند که قاضی بیطار، 
این مسئله را به  نفع آمریکا سیاسی 
کــرده است و مــورد حمایت سفارت 
آمریکا قرار دارد.با برگزاری تظاهرات   

تک تیراندازانی که حــزب ا... و امل 
اعالم می کنند وابسته به گروه های 
هستند، به  جعجع«  »سمیر  حــزب 
سمت معترضان تیراندازی کردند و 
هشت نفر را کشتند و بیش از 60 نفر 
را زخمی کردند. در عین حال  جعجع 
خشونت ها را محکوم کرده و گفته: 
ــن تــحــوالت وجــود  »دلــیــل اصــلــی ای
گسترده و مهارنشده تسلیحاتی است 
که شهروندان را در هر زمان و مکانی 
تهدید می کند.«»میشل عون«رئیس 
جمهور لبنان، این جنایت را هدایت 
ــده بــرخــی جــریــان هــای سیاسی  ش
ــالم و از آن بــه عنوان  ایــن کشور اع
ــان گرفتن کــشــور یــاد کــرد.  ــروگ گ
میشل عون گفت: »اجــازه تکرار آن 
چه رخ داده را نخواهیم داد و هرگز 
به کسی اجازه نمی دهیم که کشور 
را بــرای منافع خود گرو بگیرد.« به 
نوشته پــارس تودی،این جنایت در 
شرایطی رخ داد که حــزب ا... لبنان 
با هدف مقابله با بحران سوختی این 
ــران سوخت وارد کرد.  کشور، از ای
واردات سوخت از ایـــران از همان 
ــوی سید  ــن ایـــده از س زمــانــی کــه ای

حسن نصرا... مطرح شد با مخالفت 
مخالفان مقاومت در داخــل لبنان 
مواجه شد و در صــدد خنثی کردن 
تاثیرات مثبت این ابتکار برآمدند.  
رصد تحرکات سفیر آمریکا در بیروت 
حاکی از تحرکات سوال برانگیز این 
سفارتخانه  در تحوالت اخیر است . 
سفیر آمریکا دیدارهای مشکوکی با 
برخی شخصیت های لبنانی از جمله 
با قاضی پرونده انفجار 4 اوت بیروت 
داشته است.»طارق بیطار« قاضی 

ــداری دو  پــرونــده انفجار 4 اوت دیـ
ساعته با »دوروتی شیا« سفیر آمریکا 
در بیروت داشته، در حالی که وی 
یک مقام قضایی داخلی است و پس 
از این دیــدار، دستور دستگیری دو 
۸ مــارس یعنی »علی  عضو ائتالف 
ــی و  حسن خلیل« وزیر سابق دارای
»غزی زعیتر« نماینده کنونی پارلمان 
لبنان را صادر کرد.آمریکا با هدف 
جلوگیری از تقویت موقعیت حزب ا... 
به  اتهام زنی  دارد  سعی  لبنان،  در 

این جریان را از طریق برخی عوامل 
داخلی و به راه انداختن ناآرامی ها 
داشــتــن  نــگــه  ضعیف  همچنین  و 
دولت پیگیری کند. »احمد دستمال 
چیان« کارشناس مسائل غرب آسیا 
با اشاره به تیراندازی افراد ناشناس 
مسالمت آمیز  تظاهرات  سمت  بــه 
لبنانی ها در بیروت گفت: » لبنان 
ــت کــه آشــوب زده اســت.  مدتی اس
بیشتر این آشوب آفرینی ها از ناحیه 
مقاومت است.  مخالف  نــیــروهــای 
آن ها همراه با قدرت های خارجی 
به ویژه کشورهایی که در غرب آسیا 
هند  ا نمی خو  ، ر هستند ا گذ ثیر تا
لبنان آرام باشد و دولت قوی و با ثبات 
داشــتــه بــاشــد. هــدف هــم از پــای در 
آوردن مردم و فاصله انداختن میان 
آنان و مقاومت اســت.« عباس خامه 
یار، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در بیروت نیز گفت:این رخداد 
ــورت آشــکــار یــک توطئه بــرای  بــه ص
است. مقاومت  علیه  انگیزی  فتنه 
معاون وزیر امور خارجه آمریکا دوشب 
پیش وارد لبنان شد و با شخصیت 
های مختلف دیدار کرد. این ناآرامی 
ها با مدیریت سفارت آمریکا انجام 
می شود.خویشتن داری حزب ا...، 
جنبش امل و هواداران آن ها مانع به 
وقوع پیوستن جنگ داخلی در لبنان 
ــت، وگرنه مخالفان، همه  شــده اس
راه ها را برای ایجاد جنگ داخلی و 
تضعیف مقاومت رفته اند.استفاده 
و  جعجع  سمیر  نیروهای  از  مجدد 
سپردن ماموریت تیراندازی به مردم 
به آن ها، آخرین تالش آمریکا برای 

فتنه انگیزی علیه حزب ا... است.

شی:مرکل»دوست قدیمی چین«است

تا پایان دوره زمامداری آنگال مرکل مدت زیادی 
باقی نمانده است. مذاکرات تشکیل دولت ائتالفی 
که به پایان برسد، دوره زمامداری 16 ساله او نیز 
پایان می یابد.در چنین شرایطی، شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری چین و رهبر حزب کمونیست 
این کشور با انتشار ویدئویی از عملکرد مرکل در 
دوره زمامداری اش قدردانی کرده است.شی از 
مرکل به عنوان »دوست قدیمی چین« یاد کرده 
است. ویدئویی از سخنرانی شی جی پینگ منتشر 
شده است. رئیس جمهورچین با تحسین از دوره 
زمامداری مرکل سخن می گوید. در این ویدئو، 
تصویر مرکل نیز دیده می شود، بی آن که فرصت 
بیان چیزی را بیابد.لقب »دوست قدیمی چین« 
لقبی نیست که به هر کسی اهــدا شــود. پیش از 
مرکل، فیدل کاسترو، رابرت موگابه، هوگو چاوز 
و آلکساندر لوکاشنکو نیز چنین لقبی را دریافت 
کرده بودند.افزون بر آن، چین حتی به اشخاصی 
که »پیشینه انقالبی« ندارند نیز گاهی چنین لقبی 
داده است. از آن جمله می توان به ریچارد نیکسون، 
بیل گیتس و گرهارد شرودر   اشاره کرد./دویچه وله

اظهارنظر روز 

دلیل  بــه  کلینتون  بیل 
ــط با  ــب ــرت ــام ــت ن ــون ــف »ع
بیمارستان  کــوویــد« در 
بــســتــری شـــد. پزشکان 
آقای کلینتون می گویند 
گذشته  روز  دو  ــی  ط او 

ــه تــعــداد  ــس از آن ک ــان بـــوده و پ ــ تــحــت درم
ــورت مــداوم  گلبول های سفید خــون او به ص
کاهش یافته، کادر درمــان به او آنتی بیوتیک 
تجویز کرده که بدن کلینتون به خوبی به روند 
درمان پاسخ داده است.در همین حال سی ان ان 
به نقل از پزشکان کلینتون نقل کرده که رئیس 
روز  چندین  از  پس  آمریکا  پیشین  جمهوری 
احساس خستگی به بیمارستان رفته و کادر 
درمــان تشخیص داده انــد که او دچــار عفونت 
خونی شــده و ایــن مشکل از عفونت دستگاه 

ادراری آغاز شده است./یورونیوز

جیم جــوردن، نماینده جمهوری خواه کنگره 
آمریکا:»تورم سر به فلک کشیده است.قیمت 
بنزین باال رفته اســت.آب نبات های هالووین 
ــرده اســت.بــوقــلــمــون هــای  ــادر گــیــر کـ ــن در ب
شده اند.هدیه های  گــران  عیدشکرگزاری 
کریسمس دیر می رسد.برای تعطیالتی سخت 

و دشوار در آمریکای جو بایدن آماده شوید!«

سرگئی سابیانین شهردار مسکو است. وی از هر 
راه و روش ممکنی برای جلب نظر مساعد ساکنان 
این شهر بهره گرفته تا بر میزان واکسیناسیون 
کرونا بیفزاید.سابیانین زمانی گفته بود به کسانی 
ــرده باشند، به حکم  که واکسن کرونا تزریق ک
قرعه خودرو می دهد. به رغم آن، توفیق چندانی 
از ایــن راهکار نصیب او نشد.پس از آن از الــزام 
واکسیناسیون برای بسیاری از مشاغل سخن گفت. 
این روش نیز کارگر نیفتاد. او اکنون پرداخت 10 
هزار روبل پاداش )معادل 120 یورو( برای افراد 
مسن تر از 6۵ سال را که حاضر به دریافت دوز دوم 

باشند، پیش کشیده است./دویچه وله

در پی قدرت گیری طالبان و سقوط کابل ده ها 
هزار شهروند افغانستان از کشور خارج شدند، 
هزاران نفر دیگر هم چنین قصدی دارند. بسیاری 
از مردم قادر به تامین ابتدایی ترین نیاز های خود نیز 
نیستند. برخی ها حتی برای تأمین نیاز های اولیه 
خود ناچار شده اند  دار و ندار خود را در بازارهای 

خیابانی کابل عرضه کنند./دویچه وله

تصاویری از آنجلینا جولی در مراسم امضای کتاب 
جدیدش در لس آنجلس آمریکا / این کتاب که 
»حقوق تان را بدانید و آن ها را طلب کنید« نام دارد 
و جولی آن را به طور مشترک با جرالدین ون بورن 
وکیل حقوق بشر نوشته، ماموریت دارد دانش الزم 
برای به چالش کشیدن بی عدالتی ها را در اختیار 

کودکان قرار دهد./دیلی میل

چهره روز 

توئیت روز 

خبر متفاوت 

قاب بین الملل 

نمای روز 

پیشخوان بین الملل 

 تشبیه سمیر جعجع جنایتکار به آدولــف هیتلر 
توسط روزنامه االخبار لبنان )نزدیک به مقاومت(

بازیگران توطئه جدید 
در لبنان 

اوضاع در لبنان بار دیگر متشنج و بحرانی شد. حمله به تظاهرات 

مسالمت آمیز مردم دست کم 8 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت. 

پشت پرده این ناآرامی ها چه کسانی هستند؟ 

ــواداران  حمله 6 ژانــویــه 2021 هـ
افراطی و خشمگین دونالد ترامپ به 
کنگره آمریکا، آن قدر تحفه ارزشمندی 
برای دموکرات ها هست که نخواهند 
به راحتی از آن دست بکشند. چهره 
جیکوب چنسلی، سردسته شورشیان 
ــا کــالهــخــودی  ــاس، ب ــب ــه بـــدون ل ک
شاخدار و پوستین حیوانی به کنگره 
هجوم برده بود، همان تصویر ایده آلی 
است که رقبای رئیس جمهور سابق 
آمریکا برای معرفی ترامپ و ترامپیسم 
نیاز دارند. به ویژه که دونالد ترامپ با 
حضور در میان هزاران هوادارش در 

ایالت آیووا، تلویحا کارزار انتخاباتی 
2024 را با شعار »آمریکا را دوباره و 
دوباره باشکوه کن!« کلید زده است. 
اکنون، کنگره آمریکا بــرای بررسی 
حوادث روز ششم ژانویه، کارگروهی 
از نمایندگان هر دو حزب  متشکل 
راه انــدازی کرده است. این کارگروه 
تحقیقاتی شماری از اعضای ارشد 
حزب جمهوری خــواه را بــرای پاسخ 
گویی به پرسش بازرسان دعوت کرده 
است، از جمله »استیو بنن«، مشاور 
پیشین ترامپ و »مارک مدوز«، رئیس 
دفتر وقت کاخ سفید.  ترامپ از این 

دو فــرد که از دوستان وی محسوب 
ــرده است  مــی شــونــد، درخــواســت ک
که در جلسات گروه تحقیق شرکت 
نکنند. در همین باره، استیو بنن نیز 
در جلسه ای که بــرای روز پنج شنبه 
14 اکتبر پیش بینی شده بود، شرکت 
نکرد. حــاال، نمایندگان »بنن« را به 
»تمرد از خواست کنگره« متهم کرده 
ــت روز  انــد. در همین بــاره قــرار اس
سه شنبه آینده درباره حضور نیافتن 
ــود. پــس از آن،  او تصمیم گیری ش
ــرای رای گــیــری به کنگره  موضوع ب
ارسال می شود. در صورت رای کنگره 

به مجازات استیو بنن، احتمال دارد 
او بــه 12 مــاه زنـــدان محکوم شــود. 
نیز  نقدی  جریمه  پــرداخــت  تعیین 
از جمله مجازات هایی اســت که در 
چنین مــواردی پیش بینی می شود. 
ــزارش بی بی سی، وکــالی بنن  به گ
مــی گویند او تنها زمــانــی بــا کنگره 
همکاری می کند که دونالد ترامپ 
ــدارک مــورد درخــواســت به  ــه م با ارائ

کمیته تحقیق موافقت کند. دموکرات 
ها می گویند استیو بنن امیدوار است 
بتواند با وقت کشی، کمیته تحقیق را 
تا انتخابات میان دوره ای سال آینده 
نیز  خواهان  جمهوری  کند.  معطل 
امیدوارند اکثریت در مجلس سنا و 
انتخابات  در  را  نمایندگان  مجلس 
میان دوره ای نوامبر سال 2022 به 

دست بیاورند.

کنگره آمریکا برای مجرم شناختن مشاور پیشین ترامپ آماده می شود 

»بنن« چالشی برای روزهای انتخاباتی 

حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندهار،  بیش از 62 شهید و 70 زخمی به جا گذاشت 

طالبان، ناتوان در برقراری امنیت



تهنایی مردم 
»اندیکا«

با گذشت یک هفته از وقوع زلزله در 
اندیکا به مردم بسیاری از روستاها هنوز 

چادر، لباس و غذا نرسیده است!

بامداد شنبه ۱۷مهر بود که زمین لرزید و قلعه خواجه و 
چلو مثل گهواره تاب خورد. مردم هراسان بیرون پریدند،  
جیغ زدند، همدیگر را صدا زدند،  سمت طویله ها دویدند 
۷ کیلومتر زیــر پایشان، صفحه ای که پنج ریشتر  امــا 
قلدری داشت همه چیزشان را تکاند. خانه ها خراب شد، 
سنگ ها فروریخت، سقفی باالی سر نماند و قلعه خواجه 
و ده ها روستای وابسته اش شدند تلی از خاک ،سنگ و 
چوب. مردم زلزله زده   اندیکا کشته نداده اند، زخمی های 
زلزله شان هم کم هستند ولی حق دارند لباس سیاه عزا را 
از تن به در نکنند چرا که دیگر نه خانه ای هست، نه لباسی 
و نه چیز زیادی برای خوردن . از بامداد شنبه از ساعت 
2:46 که زمین زیر پای این مردم لرز گرفت یک هفته 
می گذرد ولی خیلی از اهالی منطقه هنوز چشم به کسانی 
دارند که به دادشان برسند؛ یک دست لباس گرم، یک 
وسیله گرمایشی،  حتی یک وعده غذای گرم به دست 
شان بدهند و بعد که فکرها متمرکز شد کمک کنند تا 
آوارها کنار برود و خانه ها ساخته شود. البته دیروز معاون 
اقتصادی رئیس جمهور با حضور در روستای سرشط از 
بخش چلو در منطقه اندیکا از منازل زلزله زده، دیدن کرد. 
مردم هم در دیدار با محسن رضایی، از او خواستند باتوجه 
به در پیش بودن فصل زمستان به وضعیت آن ها رسیدگی 

فوری شود و رضایی هم قول پیگیری داد.

اندیکا کجاست	 
اندیکا یکی از شهرهای خوزستان با هشت هزار نفر جمعیت 
است، آرام گرفته میان اللی، دزفول، ایذه و مسجدسلیمان 
چهارمحال وبختیاری  به  شمال شرقی اش  و  شمال  که 
چسبیده است. مرکز اندیکا، قلعه خواجه است و مرکز آن 
چلو، همان جا که کانون زلزله بوده است. درمجموع دیاری 
که هم کانون ثروت های خدادادی است و هم مرکز فقرهای 
تولید بشر. اندیکا و روستاهای تابعه اش به قدری محروم اند 
که آمارها هم رنجشان را فریاد می زنند. این شهرستان 
دارای ۵۹۵ روستا و آبادی پراکنده، شش دهستان، ۳۳ 
هزار هکتار زمین کشاورزی و 2۰۰ اثر تاریخی است. البته 
اندیکا را قطب انرژی برق آبی کشور می دانند. سرزمینی که 
در میان دو سد بزرگ مسجد سلیمان و شهید عباسپور با 
تولید 4۰۰۰  هزار مگاوات برق، ۱4  درصد انرژی برق آبی 

کشور را تولید می کند.

زلزله با اندیکا چه کرد؟	 
روز شنبه ۱۷ مهر نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر و 
در عمق ۷ کیلومتری زمین، قلعه خواجه در شهرستان 
اندیکا را لرزاند و پس از آن دو زمین لرزه متوالی به بزرگی 
2.6 و 4.6 ریشترنیز رخ داد. این زمین لرزه عالوه بر قلعه 
خواجه در دیگر نقاط استان خوزستان از جمله اهواز، ایذه، 
باعملک، رامهرمز و مسجدسلیمان نیز احساس شد. 
هرچند خوشبختانه در این زلزله هموطنان مان سالم ماندند 
اما هالل احمر خوزستان آمار داده که زلزله به ۱۱روستا 
در شهرستان اندیکا خسارت زده است. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری خوزستان هم اعالم کرده 6۰۰ 
واحــد مسکونی تا ۸۰ درصــد تخریب شده در حالی که 
 فرماندار اندیکا می گوید ۱2۰روستا خسارت دیده اند.
به روایت فرماندار اندیکا هم روستاهای سپیدار، نپی آباد، 
رگ رو، آبچنار، درب، فرگه، شاهزاده عبدا...، دهدیک، 
دشتگل، سرشط و روستای صعب العبور رپی خسارت ۱۰۰ 
درصدی دیده اند. گزارش ها حاکی از آن است که نیازها و 
درخواست ها در این منطقه هم اکنون زیاد است و امکانات 
بسیار کم و  از آن جایی که در آستانه فصل سرما هستیم، 
انتظار می رود مسئوالن روند امدادرسانی و اسکان مردم 
این منطقه را سرعت ببخشند تا این مــردم رنج دیــده با 

مشکالت کمتری مواجه باشند.

# هشتگ شنبه  24   مهر   4۱4۰۰
۹  ربیع االول  ۱44۳.شماره  2۰۷۷6

واکنش پلیس به ویدئوی جنجالی گشت امنیت اخالقی 
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واکنش پلیس به ویدئوی جنجالی گشت ارشاد 

در روزهای اخیر ویدئویی از برخورد نامناسب ماموران 
گشت امنیت اخالقی پلیس با زنی در فضای مجازی 
منتشر شده که واکنش های زیادی را هم به همراه 
داشته است. به دنبال انتشار این ویدئو رئیس پلیس 
امنیت عمومی پایتخت از برخورد با ماموران خاطی در 
این ماجرا خبر داد. سرهنگ پیام کاویانی در واکنش به 
انتشار این ویدئو با تاکید بر این که پلیس برخورد خارج 
از ضوابط را نمی پذیرد، گفت: »این گونه برخوردهای 
خارج از ضوابط را نمی پذیریم و در این ماموریت نیز 
برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست و با ماموران متخلف برخورد 
انضباطی شد.« کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »به نظرم باید با این مامور که به 
جای ایجاد حس امنیت در جامعه، نگاه مردم به پلیس 
رو خراب کرده   به شکل محکم تری برخورد بشه تا دیگه 

شاهد این اتفاق ها نباشیم.«

 

  3.9     M   views 

زندگی در چادر به خاطر گرانی مسکن!

ویدئویی از سکونت یک پدر و پسر در چــادری در 
جنگل های اطراف ایالم منتشر شد که در آن فرزند 
خانواده می گوید به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه 
اجاره مجبور به زندگی در چادر شده اند. او در ادامه 
هم مدعی می شود که هفته ای یک بار ماموران نیروی 
انتظامی به آن ها تذکر می دهند که چادر را جمع کنند و 
گرنه آن را پاره می کنند. کاربران به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »این که هر روز یک ویدئو 
از زندگی در چادر یا باالی تابلوهای تبلیغاتی منتشر می 
شه، نشون می ده مشکل مسکن مردم دیگه داره وارد 
بحران می شه.« کاربر دیگری نوشت: »درسته خیران 
کمک می کنن و این خانواده هم دارای سرپناه می شن 
ولی باید این مشکل ریشه ای حل بشه، گرونی مسکن 
حسابی دمار از مردم درآورده.« کاربری هم نوشت: 
»این مورد رو نمی گم اما یادتون نره که بعضی از این 

آدم ها معتادن و حاضر به زندگی اجتماعی نیستن.«
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بازگشت نوکیا 6۳۱۰

خبر عرضه گوشی ورژن جدید نوکیا مدل 6310 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. این گوشی به 
خاطر دوام و مقاومت باالی بدنه و عمر طوالنی باتری 
به »پاره آجر« مشهور بود و در دوران ابتدای  فراگیر 
شدن موبایل به محبوبیت جهانی دست یافت. اگر آن 
قدر سن دارید که مدل قبلی را به یاد داشته باشید، 
خبر خوب این که بازی پرطرفدار و خاطره انگیز »مار« یا 
همان »اسنیک« هم در این مدل دوباره عرضه شده 
است. این بازی در آن دوران کار اینستاگرام، تیک تاک 
و توئیتر را همزمان انجام می داد؛ البته فقط از نظر وقتی 
که کاربر با آن می گذراند. این گوشی از روز پنج شنبه 
به قیمت 59 دالر و 99 سنت یعنی حدود یک میلیون 
و 600 هزار تومان عرضه شده است. آدام فرگوسن، 
مدیر بازاریابی محصوالت اچ ام دی گلوبال گفته است: 
»ما هنوز همان کیفیت ساخت را در همه محصوالت مان 
رعایت می کنیم. نوکیا 6310 دوباره و بهتر از قبل 

بازگشته است.«
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تولد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱4 ساله

گزارشی درباره مادران 10 تا 14 ساله منتشر شد 
که بازتاب زیادی پیدا کرد. براساس گزارش ثبت 
احوال کشور، از 30 اسفند 99 تا 16 مهر 1400، 
۷91 کودک از مادران 10 تا 14 ساله متولد شده اند. 
این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به 
تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده و بر 
اساس آن سیستان و بلوچستان با تولد 1۲۷ پسر 
ــادران 10 تا 14 ساله طی سال  و 1۲1 دختر از م
1400، در صدر قرار گرفته است. پس از سیستان 
و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، 
کرمان و آذربایجان شرقی باالترین آمار موالید از 
مادران 10 تا 14 ساله را به خود اختصاص داده اند. 
خراسان جنوبی با تولد یک پسر، کهگیلویه و بویر 
احمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایالم با تولد دو 
دختر، پایین ترین آمار تولد کودکان از مادران 10 تا 

14 ساله را داشته اند.
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کی خانه دار می شویم؟

مجموعه رسانه ای کبریت به تازگی در بین مردم رفته 
و از آن ها خواسته تا حساب و کتاب کنند و ببینند 
در چه سنی می توانند خانه بخرند. مردم با ماشین 
حساب، سن خانه دار شدنشان را حساب کردند و به 
عددهای جالبی رسیدند. در این ویدئو مردم از قیمت 
باالی کرایه ها گفتند و در این بین یکی از پاسخ گوها 
گفت، موتورش را برای پرداخت اجاره خانه فروخته و 
به خانواده اش گفته آن را دزدیده اند! البته در پایان 
برگه ای به دست شرکت کننده ها می دهند که روی 
آن نوشته: »طبق اصل 31 قانون اساسی: داشتن 
مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیه!« 
کاربری نوشت: »حاال کاری ندارم که ما قانون خوب 
زیاد داریم که اجرا نمی شه ولی االن خود من رفتم 
خواستگاری پدر دختره با این که مستاجره می گه من 

به پسری که خونه از خودش نداره دختر نمی دم!«
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حرکات رزمی خارق العاده نظامیان »اون«

ویدئویی از حرکات عجیب نیروهای نظامی کره شمالی 
منتشر شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت. 
در این ویدئو که از تلویزیون کره شمالی پخش شده 
از قابلیت های نیروهای نظامی این کشور در جشن 
دانش آموختگی دانشگاه نظامی پیونگ یانگ رونمایی 
شده است که در بخش هایی از آن نیروهای نظامی با 
سر بلوکه های بتنی را خرد می کنند یا دست شان را 
روی بلوکه های بتنی می گذارند و پتک به روی دست 
آن ها زده می شود تا بلوکه ها خرد شوند یا خم کردن 
میله های آهنی با گردن! یا خوابیدن روی خرده شیشه 
در حالی که روی شکم شان با پتک بلوکه های بتنی می 
شکنند. کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »توی چهره خود »اون« هم مشخص 
بود که تعجب کرده که اینا چطوری این کارها رو می 
کنن.« کاربر دیگری نوشت: »فقط اون آخری که با سر 

رفت توی بلوکه های بتنی!«

پای شاد در میان است؟	 
یکی از متهمان کندی اینترنت، آغــاز ســال تحصیلی 
جدید و بر گزاری کالس های دانشجویان و دانش آموزان 
ــت. حسین فالح  ــالم شــده اسـ ــازی اعـ ــج ــورت  م ــه ص ب
جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
در گفت وگویی با شبکه خبر در این زمینه گفته: »شروع 
سال تحصیلی و رشد ۳ تا ۵ درصدی ترافیک استفاده 
از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه باعث کندی سرعت 
اینترنت شده اســت.« به گفته او بــرای رفع این مشکل 
جلساتی با حضور همه عوامل تامین و توزیع اینترنت از 
جمله شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات، اپراتورها و 
شرکت های اینترنت ثابت برگزار شده است. اما سوال 
بسیاری از کارشناسان این است که چرا مسئوالن در 
سازمان تنظیم در زمینه تمهیدات الزم برای آغاز سال 
تحصیلی چــاره ای نیندیشیده بودند. از سوی دیگر، 
مسئله ای که بیان می شود این است که نرم افزار شاد 
روی شبکه ملی اطالعات قرار دارد و نمی تواند باعث 
کاهش اینترنت بین الملل شود. البته در روزهای گذشته 
شکایاتی از پاسخ ندادن و اختالل برای درخواست رمز 
دوم اینترنتی و افتتاح اینترنتی حساب در بانک های 

داخلی هم گزارش شده است.

اختالل به خاطر پهنای باند	 
انتظار برای حل نقاط دارای ضعف در شبکه ارتباطی 
کشور و افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای اینترنت در 
حالی است که برخی خبرها از وجود مشکل در کمبود 
پهنای باند اینترنت کشور حکایت دارد، به نحوی که 
مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اذعــان دارنــد که 
بلکه  نبوده  ها  آن  خدماتی  زیرساخت های  از  مشکل 
پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت 
می کنند، کاهش یافته و با افت کیفیت مواجه است. این 
در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشور، نیاز 
است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود 
اما این طور که ادعا می شود شرکت ارتباطات زیرساخت 
برای خرید پهنای باند بین الملل با مشکالتی روبه رو 
است و به همین دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور 
به حد اشباع رسیده و این مشکل در زمان پیک مصرف، 
نمود بیشتری دارد. سایت »رادار های ابرآروان« هم که 
وضعیت ارتباطات اینترنت ایران را براساس اطالعات 
زیرساخت کشور در لحظه رصد می کند، نشان می دهد 
که وضعیت اختالل اینترنتی در ایــران به اوج خود در 
شهرهای مختلف رسیده است. با این حال مدیران بیشتر 
شرکت های اینترنتی، اعــالم کــرده اند که این مشکل 
ربطی به زیرساخت های شبکه آن ها ندارد و پهنای باندی 
که از شرکت ارتباطات زیرساخت می گیرند، با کاهش 
مدیره  هیئت  رئیس  می شود.  مواجه  پایین  کیفیت  و 
شرکت شاتل به عنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده 
اینترنت هم در گفت وگویی با دیجیاتو 
ضمن اشاره به افت کیفیت اینترنت 
در کشور و اعتراض های مردم به این 
موضوع، گفته است که از دو  ماه پیش 
و زمان شروع فعالیت وزیر ارتباطات 
ــروز پهنای باند اینترنت  جدید تا ام

کشور افزایش نداشته است. او مدعی 
شده مجوز این افزایش 

ــت پــهــنــای  ــی ــرف ظ
ــد از  ــای ــد، ب ــان ب

سمت شــورای عالی فضای مجازی صادر شود و چنین 
اتفاقی تا امروز رخ نداده است. به  ادعای »محمدحسن 
شانه ساز زاده« این موضوع می تواند به طرح صیانت 
مرتبط باشد. او تاکید کرد که آن ها برای حل این چالش 
درخواست مالقات با وزیر جدید ارتباطات را داشته اند اما 
»عیسی زارع پور« فعال با هیچ یک از شرکت های اینترنتی 

جلسه ای نداشته است.

نبود سرمایه گذاری در توسعه 	 
با این حال روز گذشته 2۳ مهر عیسی زارع پـــور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت 
شبکه ملی اطالعات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 
کاهش کیفیت و اختالل در شبکه اینترنت گفت که دلیل 
اصلی این مشکل، نبود سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات 
در سال های گذشته است. عیسی زارع پور در حاشیه 
این کنفرانس در پاسخ به این سوال که ادعا می شود از 
زمان تغییر دولت پهنای باند به کشور وارد نشده است، 
بدون این که پاسخ روشنی بدهد، گفت: »ما یک مشکل 
کالن تر داریم که آن  هم این بوده که در چند سال گذشته 
سرمایه گذاری الزم برای توسعه در بخش ارتباطات به 
چند دلیل صورت نگرفته اســت.« او ادامــه داد: »اولین 
دلیل آن مشکل تحریم ها بوده که به اپراتورها اجازه نداده 
تجهیزات خود را سریع تر وارد کشور کنند و شبکه خود 
را توسعه دهند. از سوی دیگر   اپراتورها هم نتوانسته اند 
توسعه الزم را به دلیل نبود سرمایه گذاری روی شبکه 
خود ایجاد کنند.« او دلیل دوم در این زمینه را بحث 
کرونا و غافلگیر کردن این صنعت معرفی کرد و گفت که 
با آمدن کرونا اکثر کارها آنالین شد و از آموزش گرفته تا 
کارهای بانکی و خرید، همه و همه توسط فضای مجازی 
صورت گرفت. زارع پور با بیان این مطالب گفت: »با آمدن 
کرونا میزان استفاده از ترافیک چند برابر شد آن هم در 
شرایطی که شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده 
بود.« وی تأکید کرد: »کشور در زمینه ارتباطات در هسته 
شبکه خود با مشکلی مواجه نیست؛ اما باز شدن مدارس و 
دانشگاه ها باعث شد ترافیک شبکه  اینترنتی افزایش پیدا 
کند و کاربران احساس خوبی از سرویس اینترنت خود 
نداشته باشند.« زارع پور اعالم کرد که ظرف چند روز آینده 
با افزایش ظرفیت در شبکه امیدوار است، مشکل کاهش و 
اختالل در شبکه اینترنت آن هم در برخی نقاط حل شود.

دردسرهای کندی اینترنت	 
یکی از وعــده های دولــت سیزدهم تسهیل در کسب و 
کارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود به نوعی 
که رئیس جمهور وعده اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف 
و با سرعت باال را داده بود که گیمرها هم از آن لذت ببرند. 
وزیر ارتباطات هم یکی از برنامه هایش را رساندن فیبر 
نوری به تک تک خانه های مردم، اجرای پروژه فیبر در 
منزل و سرعت های چند گیگی اینترنت اعالم کرده بود 
اما حاال اینترنت روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد. 
بر اساس اطالعات منتشر شده هم اکنون بیش از ۳2 هزار 
کسب وکار اینترنتی در ایران فعال هستند که بخش بزرگی 
از آن ها در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند و کندی یا 
قطع اینترنت، مشکالت زیادی را برای آن ها فراهم می کند 
که نیاز است هر چه زودتر مشکل برطرف شود.

مقرص ان کندی اینرتنت
با وجود گذشت چندین روز، اختالالت و کندی اینترنت کشور همچنان ادامه دارد  

چند دلیل برای این اتفاق بیان شده است: از شروع سال تحصیلی تا ...

بیش از یک ماه است که کاربران فضای مجازی از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه روز انتقاد 
دارند و درباره این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها در شبکه های اجتماعی   بحث و اظهارنظر   
شده است. حتی عده ای از کاربران و رسانه ها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختالل اینترنت بیان کردند. 
البته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری علت کندی اینترنت خبر داده و درعین 
حال، علت این مسئله را آغاز سال تحصیلی و استفاده دانشجویان و دانش آموزان از اینترنت می داند. با این 
حال حدود دو هفته گذشته یعنی ۱2 مهرماه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به دریافت گزارش های 
مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و گالیه کاربران از کندی شبکه در ساعات 
پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این موضوع را داد. با این حال 

گزارش ها هنوز حکایت از کندی اینترنت دارد.



هادی /کوین یامگا مدافع کامرونی- فرانسوی 
مد نظر کادرفنی استقالل اواخر هفته گذشته 
وارد تهران شد تا پس از انجام تست های پزشکی 
با این باشگاه قرارداد ببندد. در حالی که هنوز خبر 
قطعی درباره توافق دو طرف منتشر نشده  است 
روز گذشته شماره پیراهن بازیکنان استقالل برای 
فصل آینده مشخص و لیست بزرگ ساالن این تیم 
هم منتشر شد و نام یامگا هم در آن دیده می شد. 
با توجه به افزایش تعداد بازیکنان بزرگ سال هر 
تیم از 18 به 20 نفر از فصل گذشته، استقالل یک 

جای خالی برای تکمیل نفراتش دارد با این حال 
شایعاتی دربــاره حذف یک بازیکن دیگر از بین 
مرادی و مهری شنیده می شود تا آبی ها بتوانند 
دو بازیکن خارجی جذب کنند. نکته دیگری که 
در لیست اعالم شده ،وجود دارد حذف نام سید 
احمد موسوی مدافع راست آبی هاست.  اخبار 
ضد و نقیضی دربــاره حذف و ماندن او در جمع 
آبی ها شنیده می شد و سرانجام دیــروز پس از 
انتشار لیست بزرگ ساالن استقالل مشخص 
شد که این بازیکن رفتنی است. اما بر خالف تصور 

استقاللی ها نمی توانند او را به همین راحتی از 
لیست کنار بگذارند  و جدایی موسوی مشروط 
به توافق دو طرفه است. با توجه به این که پایان 
نقل و انتقاالت 1400/8/16  است باشگاه ها 
تا تاریخ 1400/۷/16 برای ارائه لیست مازاد 
بازیکنان خود فرصت دارند اما فرهاد مجیدی، 
نامه خــود بــرای نیازنداشتن به موسوی را در 
تاریخ 1400/۷/19 به باشگاه ارسال کرده 
و به همین سادگی این باشگاه نمی تواند نام 
این بازیکن را از لیست فصل جدید حذف کند.

پرسپولیس

امیرحسین طبسی/ امروز از ساعت 18:30 با دیدار تیم های 
الوحده امارات و النصر عربستان مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا آغاز می شود. بعد از این بازی و از ساعت 21:30 
الهالل  مهمان  عربستان  در  کشورمان  نماینده  پرسپولیس 
خواهد بود.   پرسپولیس و الهالل تا امروز 14 بار مقابل یکدیگر 
قرار گرفته اند که 4 برد سهم هر تیم بوده است. از این 14 بازی، 
8 دیدار در لیگ قهرمانان برگزار شده که پرسپولیس فقط یک 
بار حریفش را شکست داده و الهالل، برنده سه بازی بوده است.
پرسپولیس از آخرین تقابلش با الهالل خاطره خوبی ندارد. دو 

تیم در مرحله نیمه نهایی فصل 201۷ 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر 

رفتند که پرسپولیس در بازی رفت 
با 4 گل از حریفش باخت و تساوی 
2-2 در بازی برگشت هم فایده ای 

برای برانکو و تیم او نداشت.حاال این 
ــرای پرسپولیس  ــازی ب ب

جنبه انتقامی هم دارد. 
ــازی در حالی  ایـــن بـ
ــود که  بــرگــزار مــی ش

کــاروان پرسپولیس 
ــی به  ــتـ ــر راحـ ــف س
نداشته  عربستان 
و بعد از 30 ساعت 
بالتکلیفی توانسته 

اســــت خــــود را به 
ــب بــرســانــد.  ــی ــه رق ــان خ

نماینده کشورمان قرار بود 

چهارشنبه ساعت 10 صبح تهران را به مقصد ریاض ترک کند 
اما مجوز پــرواز به هواپیمای سرخ پوشان داده نشد و آن ها بعد 
از ساعت ها معطلی به خانه برگشتند و در نهایت پنج شنبه شب 
موفق شدند به سمت ریاض عربستان پرواز کنند. گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس نیز از ایــن شرایط به شــدت گالیه کرد. 
خستگی ملی پوشان به ویژه وحید امیری از دیگر مشکالت اساسی 
پرسپولیس برای بازی با الهالل است. از سوی دیگر، پرسپولیس به 
دلیل آغاز دیرهنگام لیگ برتر از شرایط مسابقه به دور است و فقط با 
یک بازی دوستانه مقابل سپاهان خود را برای این بازی آماده کرده 

در حالی که الهالل در کوران مسابقات لیگ عربستان و در اوج 
آمادگی است.با این حال پرسپولیس در چند فصل اخیر عملکرد 
فوق العاده ای در بازی های آسیایی داشته و همین عملکرد در کنار 
5 قهرمانی متوالی در لیگ برتر کافی است تا نماینده عربستان با 
ترس مقابل نماینده شایسته کشورمان قرار بگیرد.مهم ترین چالش 
یحیی در بازی امشب ،مهار خط حمله قدرتمند الهالل است؛جایی 
که الهاللی ها از  مهاجمان گران قیمت خارجی مثل موسی مارگا 
و گومیس بهره می برند.گومیس یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
فوتبال الهالل از سال 2018 تاکنون بوده است. این مهاجم که 
حتی سابقه حضور در تیم ملی فرانسه را هم 
دارد در باشگاه هایی چون سنت اتین، 
لیون و مارسی فرانسه، سوانسی سیتی 
انگلیس و گاالتاسرای فرانسه بازی 
کرده است.گومیس فصل گذشته در 
لیگ عربستان 24 گل به ثمر رساند 
و در لیگ قهرمانان آسیا 
سه بار دروازه حریفان 
را باز کرد. این مهاجم 
خطرناک و زهردار 
در سال 2019 که 
قهرمان  ــالل  ــه ال
آسیا شد، توانست 
با 11 گل به لقب 
ــی لیگ  ــل آقــــای گ
قهرمانان آسیا دست 
یابد و عنوان بهترین بازیکن این 

مسابقات را از آن خود کند.

میانگین سنی       
دو تیم از نظر میانگین سنی، 
شرایط نسبتا مشابهی دارند 
ماه   3 فقط  پرسپولیس  و 
جوان تر از رقیب عربستانی 
سنی  است.میانگین  خــود 
ســال   2۷.4 پرسپولیس 
است و میانگین سنی الهالل 

2۷.۷ سال.

تعداد لژیونرها       
در پــرســپــولــیــس بــوژیــدار 
رادوشــویــچ تنها لژیونر تیم 
محسوب می شود و الهالل 
در مقابل ۷ لژیونر دارد که 
البته با توجه به قوانین لیگ 
 4 از  فقط  آســیــا  قهرمانان 
لژیونر خــود می تواند بهره 

ببرد.

ارزش 2 تیم       
ســایــت  در  الـــهـــالل  ارزش 
ترانسفرمارکت تقریبا 6 برابر 
باشگاه  اســـت.  پرسپولیس 
عربستانی  61.15 میلیون 
ــورو ارزش گـــذاری شــده و  یـ
این در حالی است که ارزش 
بازیکنان پرسپولیس 11.28 
میلیون یورو برآورد شده است.

تعداد ملی پوشان       
پرسپولیس در آخرین اردوی 
تیم ملی 3 نماینده داشــت و 
هم اکنون مهدی ترابی،میالد 
سرلک و وحید امیری 3 ملی 
پوش پرسپولیسی ها به حساب 
می آیند.در مقابل در این دوره 
از بازی های ملی ،تعداد ملی 
پوشان الهالل 11 بازیکن بود.

تعداد جام ها       
ــاه پــرســپــولــیــس از  ــگ ــاش ب
زمان تاسیس تا به امروز در 
رویــدادهــای مختلف موفق 
ــه کــســب 25 جـــام معتبر  ب
شده  و در مقابل، تعداد جام 
هــای تیم فــوتــبــال الهالل 
عربستان، 43 جام قهرمانی 

بوده است.

عملکرد       
پرسپولیس در این فصل از 
رقابت های لیگ قهرمانان 
آســیــا در ۷ بـــازی مــوفــق به 
کسب 6 پیروزی شده و فقط 
یک بار شکست خورده است.
الهالل نیز از ۷ بازی خود 4 
برد،یک تساوی و 2 شکست 

در کارنامه دارد.

5ورزشی

الهالل

کوتاه از الهالل - پرسپولیسآشنایی با داور الهالل-پرسپولیس

ترکیب احتمالی پرسپولیس

حسینی،فرشاد  ــالل  ج لک،سید  حامد 
فرجی،سیامک نعمتی،سعید آقایی،رضا 
اسدی،میالد سرلک، امید عالیشاه،  مهدی 

ترابی، وحید امیری وعیسی آل کثیر

شنبه 2۴ مهر ۱۴۰۰
9 ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره 2۰۷۷6

تیم های پرسپولیس و الهالل فردا در دیداری 
حساس از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می روند. طبق 
اعالم کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
قضاوت این دیدار حساس به ریوجی ساتو داور 
کهنه کار ژاپنی سپرده شده است.این داور 44 
ساله دیدار های زیــادی را در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایران سوت زده 
است. این داور ژاپنی در رقابت های امسال لیگ 
قهرمانان آسیا نیز دو دیدار نمایندگان ایران را 
سوت زد. در جریان تساوی های یک – یک فوالد 
برابر النصر و صفر – صفر استقالل در تقابل با 
االهلی، قضاوت بازی ها بر عهده ریوجی ساتو 
بود.ریوجی ساتو همچنین 6 بار برای تیم ملی 
ایران قضاوت کرده و برای تیم ملی کشورمان داور 
خوش یمنی بوده است.4 برد و 2 تساوی حاصل 
کار یوزهای آسیا با قضاوت این داور ژاپنی بوده 
است.به طور کلی، ریوجی ساتو تاکنون 6 بار 
دیدار های الهالل در لیگ قهرمانان آسیا را سوت 
زده که تیم سعودی 3 بار برنده از زمین خارج شده 
و 2 بار نیز تن به شکست داده و یک مرتبه نیز بازی 
این تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. او 
2 بار نیز برای پرسپولیس سوت زده که یک مرتبه 
با شکست همراه بوده است و در یک مورد نیز 
سرخپوشان به تساوی رسیده اند.آخرین قضاوت 
این داور ژاپنی به دیدار سوریه و امارات در مرحله 
مقدماتی جام جهانی بازمی گردد. جایی که این 
داور در ثانیه های پایانی اشتباه مهلک و عجیبی 
داشت. چرا که در دقیقه 95 توپ خلفان مبارک 
از خط دروازه عراق عبور کرد و این داور پس از 
کمک گرفتن از VAR، ابتدا به نشانه تأیید گل 
در سوت خود دمید، ولی بالفاصله تصمیم خود 
را تغییر داد و مدعی شد او سوت پایان دیدار را به 

صدا درآورده است.

*تیم فوتبال پرسپولیس امشب)شنبه( در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2021 در 
ریاض به مصاف الهالل می رود.در همین زمینه 
بلیت فروشی این بازی حساس شب گذشته آغاز 
شد و در کمتر از یک ساعت تمام 22 هزار و 500 

بلیت بازی به فروش رسید.
*طبق اعــالم رسانه هــای سعودی بلیت های 
معمولی بازی امشب بین الهالل و پرسپولیس 
به قیمت 50 ریال سعودی)400 هزار تومان( 
فروخته شد.اما نکته باورنکردنی قیمت جایگاه 
های VIP  بود که با مبلغ 4500 ریال)معادل 36 

میلیون تومان( فروخته شد.
*طبق اعالم رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، 
سرخ پوشان ایران برای بازی با الهالل عربستان، 
لباس یکدست قرمز را معرفی کرده اند. همچنین 
لباس یکدست سبز بــرای دروازه بـــان انتخاب 

شده است.
*الهالل تاکنون در نسخه جدید لیگ قهرمانان 
آسیا ۷ بار به مرحله یک چهارم نهایی رسیده 
که 5 بار موفق به عبور از این مرحله شده و 2 بار 
ناکام مانده است.آمار ۷1 درصــدی موفقیت 
در یک چهارم نهایی، الهالل را در بازی مقابل 
پرسپولیس امیدوار کرده که تیم صعودکننده 

باشند.
*الهالل در مجموع در مرحله یک چهارم لیگ 
قهرمانان آسیا 19 گل زده و 14 گل  خورده در 
کارنامه دارد.این تیم در 6 بازی موفق به گلزنی 
نشده و در 6 مسابقه هم توانسته کلین شیت کند.
* روزنامه الریاض عربستان در معرفی پرسپولیس 
از این تیم به عنوان قدرت اول فوتبال ایران یاد 
کرده و با توجه به عملکرد درخشان سرخ های 
ایران در چند فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا به 
الهاللی ها هشدار داده که کوچک ترین اشتباه 

می تواند مقابل پرسپولیس گران تمام شود.

ترکیب احتمالی الهالل

عبدا... المعیوف،محمد البریک، آل بلیهی، 
جان هیون سو، ناصر الدوساری،سلمان الفرج، 
محمدکنو، ماتیوس پریرا، سالم الدوساری، 

موسی مارگا  و گومیس.

 استراحت طارمی 
قبل از دیدار با آث میالن    

تیم فوتبال پورتو در مسابقات جام حذفی پرتغال به مصاف 
تیم سینترنس رفت. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو که 
در روزهای گذشته در اردوی تیم ملی ایران حضور داشت 
و 180 دقیقه برابر امارات و سپس کره جنوبی بازی کرد، 

در دیدار پورتو غایب بود.غیبت طارمی اجباری است چرا 
که وی در دیدار قبل پورتو در لیگ پرتغال مقابل پاکوس 
دفریرا از زمین اخراج شد و این محرومیت در جام حذفی 
لحاظ می شود.به این ترتیب طارمی فرصت بیشتری برای 
استراحت خواهد داشت و خود را آماده دیدار سه شنبه 
شب برابر آث میالن ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا می کند.

واکنش سازمان لیگ فوتبال به گالیه علی دایی   
مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران، توضیحاتی را درباره محدودیت پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه ها ارائه کرد.علی دایی سرمربی پیشین تیم فوتبال سایپا در مصاحبه ای 
از سازمان لیگ بابت باز شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه سایپا باوجود بدهی این باشگاه 
به وی انتقاد کرده بود.فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ بدون اشاره 
به مصاحبه علی دایی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران بیان کرد: 
سازمان لیگ خود را موظف به اجرای قوانین و دقیق مقررات می داند و هیچ 
گونه دخالتی در آرای صادرشده از کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
ندارد.وی افزود: بنابراین چگونگی باز شدن  یا محدودیت پنجره نقل و 
انتقاالت باشگاه ها در عرصه داخلی بر اساس آرای صادرشده از کمیته 
تعیین وضعیت بوده و سازمان لیگ بعد از صدور رای در کمیته تعیین 
وضعیت و ابالغ دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال برای ثبت قراردادها 
و صدور مجوز بازی با رعایت دیگر شرایط نقل و انتقاالت اقدام می کند.

AFC پرداخت پول کالدرون از حساب
سید مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت 
»گابریل کالدرون« سرمربی سابق این تیم گفت: برای پرداخت مطالبات کالدرون قدم های 
خوبی برداشتیم و زود نتیجه می دهد. تالش کردیم پولمان 
در AFC را به این مربی پرداخت کنیم که کنفدراسیون آسیا 
همراهی نکرد.وی افزود: حتی دست به دامن فدراسیون 
فوتبال و فیفا شدیم که کسی نتوانست کمک کند. با این 
حال منابعش دارد تامین می شود و به زودی خبرهای خوبی 
می شنویم. هواداران در بحث کالدرون هم به ما اعتماد کنند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره نارضایتی »رادوشوویچ« 
دروازه بان این تیم از دریافتی هایش تصریح کرد: برای رادوشوویچ 
هم بقیه پرداختش را انجام دادیم و ایشان رضایت دارد. دو سال دیگر با او قرارداد 

داریم. تالش می کنیم پرداخت ها را منظم کنیم.

آفساید

شماره  5 در اختیار چشمی

عارف غالمی در دربی جام حذفی با پارگی رباط 
صلیبی مواجه شد و به همین دلیل ادامه فصل و نیم 
فصل اول مسابقات فصل جدید را از دست داد.این 
بازیکن در زمان حضورش در استقالل شماره 5 را 
می پوشید اما در شرایطی که وی خود را برای نیم 
فصل دوم لیگ برتر آماده می کند شماره پیراهن وی 

را به روزبه چشمی در استقالل واگذار کردند.

تکذیب کمک مالی به پرسپولیس
گفت:  فوتبال  فدراسیون  عمومی  روابـــط  مدیر 
پرسپولیس  به  مالی  کمک  فوتبال  فدراسیون 
نداشته است و اصال توانایی چنین کاری را ندارد.

حسین شریفی درباره کمک مالی 28 میلیاردی 
به پرسپولیس، افــزود: فدراسیون توانایی چنین 
کمک هایی را ندارد و طبق قوانین هم نمی تواند این 
کار را انجام دهــد.3-4 هفته پیش، استقالل نیاز 
به تبادل مالی داشت و فدراسیون تالش کرد این 

پرداخت را تسهیل کند.

برابری ارزش سردار با ستاره رئال
سایت ترانسفرمارکت به تازگی ارزش بازیکنان 
را به روزرسانی کرده که در اتفاقی جالب ارزش 
ســردار آزمــون، مهاجم ایرانی تیم زنیت با ادن 
هازارد، وینگر رئال مادرید مساوی شده است. 
سردار که در ماه های اخیر عملکرد خوبی داشته 
حاال 25 میلیون یــورو ارزش دارد وارزش ادن 
هــازارد هم پس از مصدومیت های پیاپی تا 25 

میلیون یورو پایین آمده است.

اخبار خراسان 

ورود غریبانه وزنه برداران جهانی

دختران نوجوان وزنه بردار که برای اولین بار در 
رقابت های جهانی تاریخ سازی کرده اند، شامگاه 
پنج شنبه گذشته در سکوت خبری و بدون حضور 
مسئوالن به صورت غریبانه وارد مشهد شدند. تیم 
ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان در اولین تجربه 
حضور در رقابت های جهانی با کسب دو مدال برنز، 
دو نقره و مجموع 393 امتیاز، در رده سوم جهان 
قرار گرفتند. غزاله و غزل حسینی از خراسان رضوی 
تیم ملی را همراهی می کردند. غزاله حسینی وزنه 
برداری بود که با کسب مدال برنز در حرکت دو ضرب 
دسته 59 کیلوگرم، نخستین مدال را کسب کرد. 
غزاله حسینی به همراه خواهرش در حالی وارد 
مشهد شدند که فقط با استقبال دوستان و اقوام و 
اعضای هیئت وزنه برداری رو به رو بودند و خبری از 

مسئوالن ورزشی نبود.

بسته شدن نقل و انتقاالت شهرخودرو
با نامه رسمی فدراسیون فوتبال مشخص شد که 
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه شهرخودرو به دلیل 
شکایت مربی ایتالیایی سابق این باشگاه بسته 
شده است. یک ماه از ابالغ رأی فیفا درباره شکایت 
۷5 هزار دالری )به عالوه ۷500 فرانک سوئیس 
جریمه( استفان کوزین از این باشگاه می گذرد و نه 
تنها باشگاه شهر خودرو اقدامی انجام نداده ، بلکه 
بیان کرده است که چنین موضوعی اصال صحت 
ندارد.  اما حاال فدراسیون فوتبال طی نامه  رسمی 
به هیئت فوتبال خراسان رضــوی و باشگاه شهر 

خودروی خراسان اعالم کرد .

در حالی که به میانه های فصل جاری فوتبال اروپا 
نزدیک می شویم می تــوان فهرست ضعیف ترین 
خریدهای تابستانی را مشخص کرد. پاری سن ژرمن 
اعتقاد داشت که آن ها برای جذب سرخیو راموس 
کار بزرگی کرده اند اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده 
است. در واقع راموس هنوز اولین بازی خود را برای 
باشگاه پاریسی انجام نداده است. او که از ناحیه ساق 
پا مصدوم بود، مدت هاست که بازی نکرده است. با این 
حال این فقط راموس نیست که در این فصل، باشگاه 
جدید خود را ناامید کرده است، چندین نفر دیگر نیز 
در فهرست ضعیف ترین خریدهای تابستانی هستند.
به  مجبور  پوچتینو  راموس:مائوریسیو  سرخیو 
استفاده از زوج دفاعی مارکینیوس و پرسنل کیمپمبه 
شده است، در حالی که راموس هنوز در دسترس 
نبوده است. در سن رامــوس، بازگرداندن آمادگی 

جسمانی او دشوار خواهد بود.
سائول نیگز:در چارچوب یک قرارداد نسبتا 

عجیب و غریب برای خالی کردن فضای 
دستمزد آنتوان گریزمان در اتلتیکو 

مادرید، سائول نیگز با چلسی 
قرارداد بست. هواداران  ابتدا از 

خرید سائول استقبال کردند.
از آن زمان به بعد بازیکن ملی 
پوش اسپانیایی واقعا برای 
سازگاری با مشکل روبــه رو 
شده است زیــرا اولین بازی 

او مقابل استون ویــال چیزی 
جز یک کابوس نبود و در نیمه دوم 

تعویض شد.
لوک دی یونگ:او بازیکنی نیست 

که برای تیمی با شهرت بارسلونا خوب باشد و 
هر بار که در زمین ظاهر می شود شاهد بازی 

ضعیفی از او هستیم.
اریک گارسیا:بارسلونا امیدوار بود که 
اریک گارسیا ،یک جرارد پیکه دیگر 
در این تیم باشد و تاریخ دوباره 
تکرار شود اما نشانه های اولیه 
این است که گارسیا، پیکه 
نیست. شکست 3 بر صفر 
لیگ  در  بنفیکا  مقابل 
ــا نشان  ــ قــهــرمــانــان اروپ
مدافع  گارسیا  کــه  داد 
متوسطی است. گارسیا، 
این فصل در نیوکمپ به سختی در 

شرایط ایده آل قرار گرفته است.

خرید جدید و اشتباه مجیدی کار دست آبی ها داد

گره کوردرلیست استقالل!

 راموس در بین 
بدترین خریدهای 
تابستانی 2۰2۱

خاموشی 
ستاره در 
آسمان 
پاریس

ماموریت انتقامی سرخ ها
الهالل - پرسپولیس؛ یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
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 مصطفی قاسمیان  

جواد هاشمی برنامه »ایستگاه« 
آنتن  روی  نسیم  شبکه  از  را 
خواهد داشت. به گزارش صبا، 
این برنامه به خشم و دعواهای 
خیابانی کوچک مــی پــردازد. 
»ایستگاه« چهارشنبه تا جمعه ساعت 20، روی 

آنتن می رود.

سامان صفاری سه شنبه هفته 
جاری با سریال »سرجوخه« به 
به  معظمی  احمد  کارگردانی 
تلویزیون می آید. ایــن سریال 
ــای  ــون روزهـ ــن ــه اک امنیتی ک
پایانی تصویربرداری را می گذراند، در 30 قسمت 

روی آنتن شبکه3 می رود.

کوتاه  فیلم  ــا  ب شکیبا  هــوتــن 
ــاق« بــه کــارگــردانــی رضا  ــ »ارف
سی وهشتمین  در  نــجــاتــی 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران حضور خواهد داشت. 

این جشنواره سه شنبه 27 مهر و اختتامیه آن دوم 
آبان  برگزار خواهد شد.

گیتی قاسمی در سریال کمدی 
»نیسان آبی« کاری از منوچهر 
ــت و از  هـــادی بـــازی کـــرده اس
روز چهارشنبه با این مجموعه 
ــه نــمــایــش خــانــگــی مــی آیــد.  ب

غالمرضا نیکخواه، یوسف صیادی و حسام نواب 
صفوی از دیگر بازیگران سریال هستند.

چهره ها و خبر ها

هنگامه قاضیانی از نیمه آبان  با 
سریال »جزیره« به کارگردانی 
ــدم در نمایش  ــق ســیــروس م
خانگی دیده خواهد شد. این 
پلتفرم  در  اجتماعی  ســریــال 
فیلیمو منتشر می شود. محمدرضا فروتن، میترا 
حجار  و حسام منظور از دیگر بازیگران اصلی 

»جزیره«  هستند.

ــه عــنــوان  مــســعــود فــراســتــی ب
مهمان در برنامه »رخ به رخ« 
حــضــور داشــتــه و بــا امیرعلی 
دانایی مجری آن گفت وگو کرده 
است. حسن ریوندی نیز مهمان 

قسمت اول این برنامه بوده است. »رخ به رخ« اول 
آبان ساعت 22:30 پخش می شود.

فرزین محدث به جمع بازیگران 
ــی« به  ــل ــی ــت ل ــوبـ ــال »نـ ــریـ سـ
حجازی  روح ا...  کارگردانی 
اضافه شده و مشغول بازی در 
ــت. تصویربرداری این  آن اس

مجموعه عاشقانه در شهرهای مختلف ایران و 
خارج از ایران انجام می شود.

 )Squid Game( »در روزهای گذشته سریال »بازی مرکب
محصول نتفلیکس توسط مخاطبان سراسر دنیا از جمله 
ایرانی های عالقه مند به فیلم و سریال، بسیار تماشا 
و به سرعت محبوب شده است. این مجموعه که همه 
ــدود یک مــاه پیش از ســوی پلتفرم  قسمت های آن ح
نتفلیکس منتشر شد، محصول کره جنوبی است و در 
زیرژانر »درام بقا« )Survival( دسته بندی می شود. 
گزارشی که در ادامه می خوانید، درباره متن و حاشیه این 
سریال پربیننده و پرطرفدار است، با این توضیح که این 

گزارش، هیچ بخشی از داستان را لو نمی دهد.

ماجرای بازی چیست؟	 
قصه »بازی مرکب« به شکلی است که ممکن است با 
ــاره آن، قصه لوث شــود. با این  اطالعاتی کوچک درب
حال اگر قرار باشد ماجرا به صورت خالصه توضیح داده 
شود، این سریال درباره گروهی از افراد است که در یک 
مأموریت چند مرحله ای شامل چند بازی کودکانه، 
شرکت می کنند که در نسخه ای مرگبار، برای افرادی 
مشابه طراحی شده است. همان طور که در این خالصه 
داستان تقریبا مبهم خواندید، خط اصلی ماجرای »بازی 
مرکب«، شبیه مجموعه فیلم های هالیوودی »بازی های 
گرسنگی« است. این سریال همچنین از نظر مضمون و 
فرم، شباهت هایی به فیلم سینمایی اسپانیایی »سکو« 
)پلتفرم( و سریال اسپانیایی »خانه اسکناس« دارد؛ در 
»بازی مرکب« نیز مضمون اصلی قصه که خصوصا در 
اپیزودهای پایانی به صورت صریح بیان می شود، نقد 

سرمایه داری است.

تأثیرات واقعی یک سریال	 
اگرچه »بـــازی مرکب« از نظر مخاطبان در 

جذاب  بسیار  مختلف،  کشورهای 
و سرگرم کننده دانسته شــده اما 

منتقدان سینما به ایــن انـــدازه، 
به ایــن سریال روی خــوش نشان 

نداده اند. امتیاز مردمی این سریال 
در آی ام دی بی 8.2 است، در حالی 

که منتقدان متاکریتیک آن را 
با نمره 69 بدرقه کرده اند. 

در روزهــای گذشته، اخبار 
این  تأثیرات  از  مختلفی 
سریال بر فضای واقعی 
جمله  از  شـــده؛  شنیده 
پیامی که پلیس بمبئی 
هند، با الهام از این سریال 
منتشر کــرده، پرفروش 
بازیکنان  شــدن کفش 
در این سریال، بازسازی 

ــال در  ــری ــی ایـــن س ــع واق
مـــراکـــز تــفــریــحــی دبـــی، 
مــحــبــوب شـــدن آمـــوزش 

زبان کره ای در انگلیس و... . 
با این حال نباید فراموش کرد که 

بخشی از این اتفاقات ممکن است جزئی از پویش تبلیغاتی 
نتفلیکس برای این سریال باشد. پلتفرم نتفلیکس پیشتر 
نیز سابقه قابل توجهی در اجرای تبلیغات حقیقی برای 
سریال های خود از جمله »نارنجی، سیاه جدید است«، 

»امیلی در پاریس« و »خانه پوشالی« داشته است.

رکوردهایی که شکست	 
احتماال در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر رکوردشکنی 
»بازی مرکب« را در میزان بیننده دیده اید. این سریال در 
نخستین هفته انتشار، پربیننده ترین محصول نتفلیکس 
در بسیاری از کشورها شد  و در ادامه با شکستن رکورد 
»بریجرتون«، در رتبه اول پربیننده ترین سریال های این 
پلتفرم در 28 روز اول انتشار قرار گرفت. شکی نیست 
که »بازی مرکب« از سوی مخاطبان سراسر دنیا، بسیار 
جذاب و دیدنی است اما نباید فراموش کرد رشد فزاینده 
شمار مخاطبان پلتفرم های بین المللی فیلم و سریال 
)خصوصا نتفلیکس( در این رکوردشکنی ها تأثیرگذار 
بــوده اســت. به عبارت دیگر، »بــازی مرکب« در حالی 
رکــورد »بریجرتون« )و پیش از آن »ویچر«( را جابه جا 
کرده که در زمان انتشار این سریال کره ای، مخاطبان 
این پلتفرم بیشتر از زمانی بوده که »بریجرتون« و »ویچر« 
منتشر شده است. بنابراین همزمان با افزایش شمار 
مشترکان نتفلیکس، هر سریال جدید، شانس بیشتری 
برای رکوردشکنی خواهد داشت. بدیهی است که این 
امر، همان طور که گفته شد، نافی جذابیت های فراوان 

»بازی مرکب« برای مخاطبان نیست.

کره جنوبی پیشگام در صنعت سرگرمی	 
»بــازی مرکب« از شمار محصوالت پربیننده و محبوب 
سینما و تلویزیون کره جنوبی است که در سال های 
اخیر، با رشدی تدریجی به سرعت جای خود را در بازار 
جهانی فیلم و سریال پیدا کرده اند. از »یانگوم« که نزدیک 

پیش محبوب شد و به تلویزیون بــه دو دهه 
ما هم رسید، تا سریال هایی 
ــی طــالیــی  ــدگـ چـــون »زنـ
من«، »سقوط بر روی تو«، 
»گــابــلــیــن«، »ویــنــچــنــزو« و 
فیلم هایی با شهرت جهانی 
مثل »ســوخــتــن«، »نــدیــمــه« و 
سرآمد همگی، فیلم اسکاری 
ــار،  ــن آث ــل«. بعضی از ای ــگ »ان
و  نتفلیکس اســت  محصوالت 
گفته شده این پلتفرم، 40 هزار 
نــیــروی بــومــی در کــشــور کره 
جنوبی دارد که برای آن سریال 
می سازند. ایــن رقــم عظیم، 
پردامنه  همکاری  نشانگر 
ــول  غ مــیــان  مستحکم  و 
تــازه وارد صنعت سرگرمی 
با سینماگران کره جنوبی 
است که پیشتر در همین 
صــفــحــه، در گــزارشــی با 
عنوان »سهم صفر ایــران از 
بــازار 500 میلیارد دالری 
سریال سازی!« نیز بررسی 

کرده ایم.

راز بقای »بازی مرکب«
متن و حاشیه سریال کره ای که این روزها بسیار محبوب شده است

پنج شنبه 22 مهر طی حکمی از سوی پیمان جبلی 
رئیس صداوسیما، علیرضا خدابخشی به عنوان 
معاون جدید سیاسی منصوب و جایگزین مجید 
آخوندی شد. پس از احمد نــوروزی معاون جدید 
بــرون مــرزی، به کارگیری خدابخشی در معاونت 
سیاسی، دومین انتصاب مهم رسانه ملی در دوره 
جدید است که از قبلی نیز مهم تر محسوب می شود.

معاون سیاسی کیست؟	 
معاونت سیاسی که در دوره ریاست محمد سرافراز، مدتی به »معاونت خبر« تغییر 
نام داده بود، به این دلیل اهمیت فراوانی دارد که همه بخش های خبری رسانه 
ملی را تحت مدیریت دارد. خبرگزاری صداوسیما، باشگاه خبرنگاران جوان، 
شبکه تلویزیونی خبر و اداره کل اخبار سیما شامل همه بخش های خبری تلویزیون 
از جمله 20:30، اخبار بامدادی، نیمروزی و 21 شبکه یک و اخبار شبانگاهی 
شبکه3 به عنوان زیرمجموعه های این معاونت فعالیت می کنند. از این رو معاون 
سیاسی، یکی از مهم ترین مدیران ارشد صداوسیماست و نقشی کلیدی در تعیین 
سیاست های رسانه ملی در حوزه خبر دارد. در سال های گذشته، عملکرد مجید 
آخوندی و شماری از مدیران زیرمجموعه او که با وجود بازنشستگی، از قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان مستثنا شده بودند، انتقاداتی را برانگیخته  است. برخی 
ناظران با استناد به سیاست های خبری، شیوه طرح سوژه های خبری و برخی 
گاف ها، پاشنه آشیل رسانه ملی را نه برنامه های سرگرم کننده و سریال های آن، 

بلکه حوزه های خبری این سازمان می دانند.

به سوی جوان گرایی	 
علیرضا خدابخشی همان طور که در گزارش روز چهارشنبه 21 مهر با عنوان 
»آغاز جبلی با جوان گرایی« در همین صفحه خواندید، 45 ساله است. او از 
مجید آخوندی سلف خود که چندین سال پیش بازنشسته شده بود، جوان تر 
است. او که حدود دو دهه پیش برای نخستین بار وارد سازمان صداوسیما شده، 
دبیری خبر رادیو ایران و جوان و مدیریت گروه اجتماعی و گروه سیاسی اخبار 
رادیو را در کارنامه دارد. علیرضا خدابخشی پیش و پس از حضور در صداوسیما، 
سابقه روزنامه نگاری دارد و زمانی معاون سردبیر روزنامه همشهری بوده است. 
همچنین تأسیس برنامه رادیویی پرطرفدار »پیک بامدادی« در رادیو ایران را به 
خدابخشی نسبت می دهند. معاون سیاسی جدید سازمان صداوسیما، پسرخاله 
سعید و وحید جلیلی است و در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، 
از حوزه انتخابیه مشهد نامزد شد و با کسب حدود 40 هزار رای و قرارگیری در 

جایگاه هفتم، از حضور در مجلس شورای اسالمی بازماند.

نگاهی به حکم خدابخشی	 
آخر هفته گذشته، حکم انتصابی که پیمان جبلی برای علیرضا خدابخشی صادر کرد، 
در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. جبلی در این حکم، 14 مأموریت برای 
خدابخشی ذکر کرده که برخی از موارد آن بسیار قابل تأمل است. »افزایش سرعت 
در تأمین نیازهای خبری مخاطبان« که به عنوان نخستین مأموریت او ذکر شده، از 
جمله مهم ترین انتقاداتی است که هم اکنون به عملکرد بخش های خبری رسانه ملی 
وارد می شود. جبلی همچنین در دو مأموریت جداگانه، »کاهش هزینه ها و افزایش 
بهره وری« و »کاهش موازی کاری های غیرضروری« را آورده که به نظر، جدیت او را 
در   چابک سازی سازمان صداوسیما در حوزه اخبار نشان می دهد. روشن نیست 
تاکتیک های خدابخشی برای اجرای این استراتژی چیست اما ممکن است در 
آینده، شاهد کوچک سازی تشکیالت خبری رسانه ملی باشیم. یکی از جالب ترین 
مأموریت های جبلی برای  خدابخشی در جایگاه معاون سیاسی، »حمایت رسانه ای 
از آمران به معروف و گزارشگران فساد« است؛ در حالی که در سال های گذشته، رسانه 
ملی اگر در مقابل »سوت زنی« و »گزارش فساد« نمی ایستاد، چندان حامی آن نیز 
نبود. به نظر می رسد رویکرد سازمان صداوسیما در قبال این امر به کلی دگرگون شده 
است. در صورتی که اولویت های معاونت سیاسی بر همین اساس تنظیم شود، تحولی 
جدی در بخش های خبری اتفاق خواهد افتاد که می تواند افزایش اعتماد مخاطبان 

را به اخبار رسانه ملی به عنوان صدای نظام، در پی داشته باشد.

 رسانه ملی در مسیر »سرعت خبری« 
و حمایت از »سوت زنی«

 نگاهی به حکم انتصاب معاون جدید سیاسی 
سازمان صداوسیما

 آغاز اکران »قصیده گاو سفید«
 در فرانسه

فیلم »قــصــیــده گـــاو ســفــیــد« ســاخــتــه بهتاش 
ــان اکــران  صناعی ها و مریم مقدم از پنجم آب
عمومی خود را در کشور فرانسه آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته 
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم با تهیه کنندگی 
غالمرضا موسوی از روز بیست و هفتم اکتبر 
)پنجم آبان ماه( اکران عمومی خود را در کشور 
فرانسه آغاز خواهد کرد. این فیلم در فرانسه 
با نام »بخشیدن« اکــران خواهد شد. »قصیده 
فرانسه  سینمای  صد  از  بیش  در  سفید«  گــاو 
اکران خود را آغاز خواهد کرد و بعد از دو هفته 

سینماهای آن به تدریج افزایش خواهد یافت.
این فیلم تاکنون در جشنواره های معتبری چون 
برلین، ترایبکا و کــارلــووی واری حضور داشته 

است.

سازمان سینمایی در برابر 
پروانه های ساخت، پاسخ گوست

رئیس سازمان سینمایی در برنامه »شهر فرنگ« 
ــاره آیــنــده ســازمــان سینمایی و همچنین  دربـ
ــرون رفــت از  ــرای ب راهکارهای ایــن ســازمــان ب

مشکالت توضیحاتی را ارائه داد.
به گــزارش مهر، محمد خزاعی با بیان این که 
باید استانداردسازی به سینمای ایران برگردد، 
تصریح کرد: »خانواده و مخاطب باید در سالن 
های سینما احساس امنیت کنند. در سینما 
وقتی مهر سازمان سینمایی روی یک اثر می 
خــورد و پروانه نمایش می گیرد یعنی ما همه 
مسائل جامعه شناسی، روان شناختی و... را در 
این فیلم بررسی کردیم تا برای کودک و کانون 
خانواده ضرری نداشته باشد و مخاطب با خیال 

راحت به تماشای آن بنشیند.«
ــه داد: »در حــوزه نمایش آثــار باید به   وی ادام
قوانین شفافی برگردیم که سینماگرها آن را 
بدانند. در دوره ما فیلمی که امضا می شود و 
پروانه نمایش می گیرد، مسئولیت توقیف فیلم 
به شرطی که با فیلم نامه خودش تطبیق داشته 
باشد در مرحله پروانه نمایش برعهده نظارت 
و ارزش یابی است و ما قطعا، پاسخگو خواهیم 

بود.«
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گزارش تاریخی

درباره 888 مجسمه »موآی« چه می دانید؟

 جزیره »ایستر« 
و  رازهای سر به ُمهر آن

حالجیان – مجسمه های عظیم الجثه و البته 
سر برافراشته روی مراتع سرسبزی که در جزیره 
کوچک و دورافتاده »ایستر«، در اقیانوس آرام 
جنوبی، جا خــوش کــرده انــد، در واقــع یکی از 
پررمز و رازترین اشیای باستانی جهان هستند 
ــا 1600 ســـال پــیــش تعلق  ــه 1200 ت ــه ب ک
دارند. مجسمه هایی که به آن ها »موآی« گفته 
می شود. وزن این موآی ها، بین 50 تا80 تن 
اســت و از سنگ تراشیده شــده. طبق بررسی 
تاریخ شناسان، جمعیتی بین 100 تا 150 نفر، 
برای حمل این سردیس های عظیم با الوارهای 
چوبی، به کار گرفته می شدند. حجم الوارهای 
استفاده شده برای انتقال موآی ها، آن قدر زیاد 
بوده که گروهی معتقدند قسمتی از جنگل  های 
جزیره »ایستر« به همین منظور از بین رفته است. 
درمجموع، حدود 888 موآی در جزیره »ایستر« 
یافت شده که از این بین، 288 عدد از آن ها 
در نــوار ساحلی جزیره ایستر، روی سکوهای 
عظیم سنگی به نام »آئو« قرار گرفته است. بقیه 
موآی ها به شکلی سر از زیرخاک بر آورده یا 
به نظر می رسد  و  افتاده اند  حتی روی زمین 
بــرای انتقال آن هــا هیچ اقدامی نشده است. 
بعضی از مجسمه ها، کاله سنگی قرمزرنگ و 
نسبتا بزرگی بر سر دارند که هنوز معلوم نیست 
نشانه چه چیزی بوده است؛ هرچند گروهی از 
دانشمندان حدس می زنند که احتماال کاله های 
قرمزرنگ، نشان دهنده جایگاه مذهبی موآی  ها 
ــت. کــاوش هــای  ــردم منطقه اس در فرهنگ م
از  قدیمی تر  مجسمه  دو  بــاســتــان شــنــاســان، 
موآی های معروف را از دل خاک جزیره ایستر 
بیرون کشید که تفاوت هایی با دیگر موآی ها 
داشت؛ یکی از مجسمه های کاوش شده که گفته 
می شود قدیمی ترین آن ها به حساب می آید، 
مجسمه ای است که روی دو زانو نشسته است و 
فقط سردیس نیست و این نشانه فرایند تغییر 
در ساخت موآی ها، بین اهالی باستانی جزیره 
ــت. موآی هایی که با قریحه و حس  ایستر اس
زیبایی شناسی مردم ایستر ساخته شده، تنها 
موارد رازآلود این جزیره نیست. بیش از 1200 
همچنین،  و  عجیب  معماری  بــا  سنگی  خانه 
نــام »رونگورونگو« که تاکنون  به  دست خطی 
هیچ کس نتوانسته است آن را رمز گشایی کند، 
از جذابیت ها و البته معماهای حل نشده این 

جزیره است. 

جواد نوائیان رودسری –  اگر تاریخ قمری را 
مالک محاسبه قرار دهیم، 631 سال پیش در 
چنین روزی، ُنُهم ربیع االول سال 812ق )برابر 
با روز دوشنبه، ُنُهم مردادماه سال 788ش(، 
خّیر  و  نیک اندیش  همسر  خاتون،  گوهرشاد 
ــت مسجد  ــاخ ــوری، فــرمــان س ــم ــی شــاهــرخ ت
گوهرشاد را صادر کرد؛ اتفاقی که در تاریخ شهر 
مشهد، یک نقطه عطف محسوب می شود. به 
دیگر سخن، تاریخ شهر مشهد را که ایجاد و آغاز 
آن، وابسته به تاریخ حرم مطهر رضــوی است، 
می توان از منظر توسعه شهری، به دو دوره قبل 
و بعد از ساخت مسجد گوهرشاد تقسیم کرد. 
اگر گزارش اعتمادالسلطنه در کتاب ارجمند 
»مطلع الشمس« را درست بدانیم و اتمام بنای 
این مسجد باشکوه را 12 شعبان سال 821ق 
)اول مهرماه سال 797ش( فرض کنیم، مسجد 
جامع گوهرشاد طی مدت بیش از 9 سال)با 
معیار محاسبه ســال شمسی( ساخته و آمــاده 
بــهــره بــرداری شــد؛ هرچند که برخی، تکمیل 
نهایی بنا را بر اساس تاریخ مندرج در وقف نامه 
گوهرشاد و دیگر اسناد، طی 12 سال دانسته اند. 

این که می گوییم ساخت این بنای معَظم را باید 
نقطه عطفی در تاریخ مشهدالرضا)ع( دانست، 

از این روســت که پس از آغــاز احــداث مسجد، 
فرایند ساخت و ساز اماکن عمومی و مذهبی در 
مشهد، شتابی مضاعف به خود گرفت و به واقع، 
بعد از آن بود که این شهر، بیش از گذشته شکل 
و شمایل یک شهر بــزرگ را پیدا کرد و در پرتو 
همین فعالیت های عمرانی، به تدریج، افزون 
بر یک مرکز بسیار مهم مذهبی در ایران، به یک 
کانون جمعیتی، اقتصادی و سیاسی بسیار مهم 
نیز، تبدیل شد. ما در ادامه، در کنار توضیحاتی 
که درباره عظمت مسجد گوهرشاد ارائه خواهیم 
کرد، به مواردی که بتواند ادعای طرح شده در این 

مقدمه را تأیید کند نیز، می پردازیم.

آغاز فعالیت های عمرانی	 
پس از مرگ تیمورلنگ که با هجوم های پی درپی 

خود، ایرانیان را از هستی ساقط و در شهرهای 
بسیار، کله مناره های متعدد بنا کرد، شاهرخ، 
فرزند هنردوست او که روحیه ای بسیار متفاوت 
نسبت به پدر داشت، زمام امور را دست کم در 
بخش عظیمی از قلمرو شرقی گورکانیان به 
دست گرفت. پایتخت شاهرخ، هرات بود و او 
این شهر را به یکی از مراکز بــزرگ هنر، علم و 
ادب تبدیل کرد. همزمان، به دلیل نزدیک بودن 
مشهد به هرات و ارادتی که گوهرشاد خاتون، 
همسر شاهرخ، به امام هشتم شیعیان داشت، 
این شهر عصر تازه ای را در توسعه کمی و کیفی 
خــود تجربه کــرد. مورخان برآنند که نابودی 
توس در هجوم مغوالن و با خاک یکسان شدن 
نیشابور در حمالت آنــان از یک سو و از تعرض 
مصون ماندن مضجع شریف رضوی 
در آن فتنه عالم گیر،از سوی دیگر، 
خراسانیان را برای کوچ به مشهد و 
سکونت در آن تشویق کرد و همزمان 
توسعه محالت اطـــراف شهر نیز، 
آغــاز شد. اما این توسعه، سامانی 
درخور نداشت و از مهندسی شهری 
نمی کرد.  پیروی  پیوسته ای 
ــه همین دلــیــل هـــم، شهر  ب
مشهد فاقد بارویی مستحکم، 
برای دفاع در برابر هجمه های 
احتمالی بود. با اقدام گوهرشاد 
خاتون و توجه شاهرخ تیموری 

به مشهد، صاحب منصبان این حکومت نیز، برای 
ایجاد بناهای تازه به این شهر آمدند و تکاپوهای 
مربوط به ساخت و ساز آن ها، تا واپسین روزهای 
حکومت تیموریان بر مشهد، یعنی عهد سلطان 
حسین بایقرا، ادامه یافت و بعدها در دوره صفویه 

دنبال شد و به اوج کمال رسید.

چرا مسجد گوهرشاد ساخته شد؟	 
گوهرشاد خاتون، عالقه ویژه ای به امام رضا)ع( 
و حرم مطهر داشت، آن گونه که پس از درگذشت 
مادرش، وی را برای دفن به این مکان مقدس 
انتقال داد. دستور ساخت مسجد گوهرشاد، 

اواًل به دلیل همین عالقه صادر شد و 
شهر  جمعیت  افزایش  دلیل  به  ثانیًا، 
و رغبت عمومی بــرای سکونت در آن 
و مــجــاور بــارگــاه منور رضــوی شــدن. 

معقول نیست که بپذیریم چنین مسجدی، با 
گنجایش بیش از 15 هــزار نفر، بــرای شهری 
احداث شود که جمعیت اندکی دارد. از سوی 
دیگر، مسجد گوهرشاد، خود نشانه ای بر رونق 
سفرهای زیارتی به مشهد است؛ چرا که این 
مکان مقدس، باید افزون بر مجاوران، میزبان 
زائــران مؤمنی باشد که از اقصی نقاط جهان 
اسالم رو به سوی آن دارند؛ بنابراین، احداث 
مسجد گوهرشاد در مشهد، هم از رونق شهر 
خبر می دهد و هم از کثرت زائران. این موضوع، 
با گسترش آموزه های شیعه در عصر تیموری و 
گرویدن بسیاری از مردم فالت ایران به مذهب 
اهــل بــیــت)ع(، تالزمی آشکار پیدا می کند. 
گوهرشاد خاتون، ساخت این بنای شکوهمند 
را به معمار شخصی خود، قوام الدین شیرازی 
هنر  حاصل  که  چیره دست  معماری  سپرد؛ 
وی را در مسجد جامع هرات و مدرسه غیاثیه 
خرگرد خواف هم می توان دید. افزون 
بر این ها، گوهرشاد برای نگارش 
کتیبه های مسجد، هنرمندی 
شایسته تر از فرزند خود، 
بایسنقر میرزا نیافت؛ 
شاید  مسئله  ــن  ای
ــه  ــش از آن کـ ــی ب
دلیل هنرمندی 
گوهرشاد  پسر 
نشانه  ــد،  ــاش ب
ت  د ا ر ا
خــانــوادگــی او 
به امام رضا)ع( 
ــت؛ چراکه  اس

ــان، خطاطان چیره دست در دربــار  در آن زم
تیموری و شهر هرات، کم نبودند. گویا گوهرشاد 
خاتون می خواست که سند این افتخار نیز، به نام 

اعضای خانواده او بخورد.

مراحل ساخت و کیفیت بنا	 
فرایند ساخت مسجد، در زمینی به مساحت 
9 هزار و 410 متر مربع، در همان ابتدای کار 
چالش بزرگی به نام »تأمین زمین« را پیش رو 
داشــت. گوهرشاد خاتون با هزینه شخصی، 
ده هــا منزل و ملک را در جنوب روضــه منوره 
ــرد. حتی کــاروانــســرای  ــوی خــریــداری ک رض
منسوب به خواجه نظام الملک توسی، در غرب 
محل فعلی مسجد، خریداری و بخشی از زمین 
آن به مسجد گوهرشاد منضم شد.تامین هزینه 
ساخت مسجد در سه هــزار و 338 روز، با آن 
عظمت و به ویژه گنبدی که در ابعاد، از نوادر 
ــاده ای  ــت، کــار س دوران خــود و پس از آن اس
نبود؛ اما گوهرشاد بیشتر این هزینه را از محل 
دارایــی هــای شخصی خود تأمین کــرد. البته 
شاید در مسیر احداث بنا، حمایت های مالی 
مانند  گوهرشاد،  نزدیکان  برخی  و  شاهرخ 
»پریزاد خاتون«، بانی مدرسه »پریزاد« و از احفاد 
»خواجه ربیع«، در سرعت ساخت بی تأثیر نبوده 
باشد. سبک معماری مسجد، از نظر استحکام 
کم نظیر اســت؛ ساقه مناره ها، کاماًل به بدنه 
ورودی ایــوان متصل شده و مؤذن برای ورود 
به مناره، باید به پشت بام مسجد برود و از دری 
که در آن جا تعبیه شده است، خود را به باالی 
مهم ترین  مقصوره،  ــوان  ای برساند.  گلدسته 
بخش مسجد گوهرشاد که محراب در آن قرار 
گرفته است با مساحتی حدود 525 متر مربع، 
یکی از بزرگ ترین گنبدهای جهان را بر فراز 
خود دارد؛ گنبدی که محیط بیرونی آن حدود 
62 متر و ارتفاع آن از کف مسجد، حدود 41 متر 
است. شاید دقت در این آمار و ارقام بتواند دلیل 
ساخته شدن مسجد گوهرشاد طی این مدت 
طوالنی را توجیه کند؛ این مسجد نخستین َاَبر 
پروژه ساختمانی در تاریخ مشهد است. نکته 
دیگری که نباید ذکر آن را از یاد ببریم، دقت 
فوق العاده کارفرما و معمار برای حفظ جایگاه 
ــه منوره در معماری شهر مشهد است؛  روض
به گواهی تاریخ، پس از احــداث گنبد مسجد 
گوهرشاد، قوام الدین شیرازی مأموریت یافت 
تا گنبدی با ساقه بلند را بر فراز گنبد قدیمی 
روضــه منوره طراحی کند و بسازد تا ارتفاع 
گنبد مسجد گوهرشاد، عظمت روضه منوره را 
تحت  الشعاع قرار ندهد. این کار، هم بر شکوه 
بارگاه منور رضوی افــزود و هم موقعیت ویژه 

مسجد را حفظ کرد.

فصل نوین توسعه شهری در مشهد	 
ــاره کــردیــم، با ساخته شدن  همان طور که اش
ــنــای عــظــیــم، مشهد شــاهــد گسترش  ایـــن ب
و  شهر  اهالی  ســوی  از  عمرانی  فعالیت های 
نیز، صاحب منصبان حکومتی شد؛ هرچندکه 
بخش مهمی از ایــن ســازه هــا، طــی قرن های 
بعد و در فرایند ساخت و ساز و توسعه اطراف 
حرم مطهر، از بین رفتند، اما یادگارهایی مانند 
»مسجد 72 تن« که احتمااًل ساخت آن در سال 
817ق )793ش( و همزمان با اوج فعالیت های 
رسید  پایان  به  گوهرشاد  مسجد  ساختمانی 
ــازار فرش  ــروزه می توان آن را در امتداد ب و ام
مشهد واقع در خیابان خسروی )اندرزگوی 16( 
مشاهده کرد، نشان از رونق توسعه شهری در 

مشهد مقدس در آن دوره دارد. 

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

به مناسبت سالروز آغاز بنای مسجد جامع مشهد

مسجد گوهرشاد؛ نخستین ابر پروژه عمرانی تاریخ مشهد
چگونه فرمان تاریخی همسر شاهرخ تیموری برای احداث مسجد جامع در 631 سال قبل، فصل جدیدی را در توسعه کّمی و کیفی فضای شهری مشهد رقم زد؟
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی اب دستگیری عامل زورگیری از زانن لو رفت 

»تیغ وحشت« زیر گلوی بانوان مسافر! 

یو
ش

 آر
س :

عک

اختصاصی خراسان
خبر

4کشته در تصادف وانت اب پراید 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر 
برخورد وانت آمیکو با سواری پراید در کیلومتر ۲۵ 
محور فرعی خوسف به ماژان، چهار نفر کشته و 
چهار نفر مصدوم شدند. سرهنگ علیرضا رضایی 
در گفت و گو با ایرنا افــزود: این حادثه عصر پنج 
شنبه در تقاطع ماژان به معدن قلعه زری روی داد 
و بالفاصله ماموران و نیروهای امدادی به محل 
حادثه اعــزام شدند. وی ادامــه داد: ماموران با 

حضور در محل حادثه مشاهده کردند خودروی 
وانت آمیکو با پراید برخورد کرده است که بر اثر 
این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند و 
چهار مصدوم هم با اورژانس به بیمارستان منتقل 
شدند. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:   
علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، رعایت 
نکردن حق تقدم از جانب راننده وانــت آمیکو 

تشخیص داده شده است.

افرسان زن به چرخه »کارآگاهی« وارد یم شوند 
رئیس پلیس آگاهی ناجا از برنامه ریزی 
برای ورود بانوان به چرخه کارآگاهی خبر 

داد.
به گــزارش ایسنا، ســردار محمد قنبری با 
بیان این که برای نخستین بار قصد داریم 
در جمهوری اسالمی که داعیه دار دفاع از 
حقوق بانوان است، افسران خانم را وارد 
چرخه کارآگاهی کنیم، افزود: قصد داریم 
در آینده نزدیک آموزش های الزم کارآگاهی 
را به بانوان بدهیم، آزمون های علمی الزم 
گرفته و نشان کارآگاهی به آن ها اعطا شود 
تا در حــوزه کشف جرم در زمینه هایی که 
بانوان می توانند کمک کنند، یاری رسان 
مجموعه پلیس آگاهی باشند. وی ادامه 
بانوان شّم پلیسی شان قوی است،  داد: 
تحصیل  مختلفی  علوم  در  دانشکده  در 
ــرده و مجهزند، از لحاظ علمی دارای  ک
توان قابل توجهی هستند و تفاوت چندانی 
با کارآگاهان مــرد ندارند و تفاوتی را در 

آموزش ها و طی مراحل نمی بینیم.
ــاره »پلیس  رئیس پلیس آگاهی ناجا درب
ــرای کاهش  مــن« گفت: »پلیس مــن« را ب
بوروکراسی های اداری در مجموعه پلیس 
ــدازی کــردیــم کــه اکــنــون در  ــ آگــاهــی راه ان

بحث سرقت خــودرو، فعال شده است و با 
نصب یک اپلیکیشن در تلفن همراه، فرد 
دیگر نیازی به مراجعه به پلیس ندارد و به 
محض این که خودروی فردی سرقت شد، 
می تواند با مراجعه به اپلیکیشن، مشخصات 
خودرویش را ثبت کند. قنبری در خاتمه 
تلویزیونی،  برنامه  یک  در  خــود  سخنان 
افزود: به این ترتیب مشخصات خودرو در 
تا  نشیند  می  کشور  سراسر  سامانه های 
اگر خودروی سرقتی ترددی داشته باشد، 
بتوانند به سرعت آن را شناسایی و با سارق 
برخورد کنند. با این اقدام افراد نیازی به 
مراجعه ندارند تا زمان تشکیل پرونده که 
شماره پرونده برای پیگیری های بعدی به 

آن ها داده می شود.

شماره تلفن مرموز

وقتی با شماره تلفن مشکوکی تماس گرفتم که 
از گوشی همسرم برداشته بودم، دنیا روی سرم 
خــراب شد و دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی که 
دربیمارستان به هوش آمدم جنینم سقط شده 

بود و...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات زن ۲۲ساله ای است که مدعی بود به 
دلیل اعتماد بی جا به زن همسایه و معاشرت های 
خارج از عرف اجتماعی، زندگی اش در آستانه 
نابودی قرار گرفته است. وی درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: فرزند اول یک خانواده پنج 
نفره بــودم و درحاشیه شهر زندگی می کردم. 
پدرم مغازه کوچکی داشت. او به سختی هزینه 
های زندگی را تامین می کرد. با این همه من به 
دلیل چهره زیبایی که داشتم، مورد توجه همه 
قرار می گرفتم به گونه ای که از حدود 11سالگی 
خواستگاران زیادی داشتم و هر از گاهی یکی از 
اهالی محل یا بستگانمان به خواستگاری ام می 
آمد ولی پــدرم حاضر نمی  شد مرا درآن سن و 
سال عروس کند تا این  که باالخره در 17سالگی 
خانواده »یاسر« مرا خواستگاری کردند. خواهر 
او همسایه خاله ام بود و من چندین  بار او را در 
کوچه دیده بودم. یاسر هم خیلی خوش تیپ و 
زیبا بود و به همین دلیل برخی از دختران محله 
توجه زیادی به او داشتند. خانواده یاسر از طبقه 
سرشناس و مرفه جامعه بودند و یک فروشگاه 
بزرگ تلفن همراه برای فرزندشان تاسیس کرده 
بودند. خالصه روزی که او به خواستگاری ام آمد 
خیلی از دختران محله به من حسادت می کردند، 
برخی دیگر هم برای این بخت بلند به من تبریک 
می گفتند. طولی نکشید که من و یاسر پای سفره 
عقد نشستیم اما از همان روزهای آغازین دوران 
نامزدی، متوجه رفتارهای غیرعادی یاسر شدم. 
وقتی به خانه می آمد، مدام با تلفن همراهش 
سرگرم بود و توجهی به من نداشت. هنگامی که 
اعتراض می کردم با این پاسخ روبه رو می شدم که 
کار من با تلفن همراه است. من هم حرف هایش 
را باور می کردم تا این که شش ماه بعد زندگی 
مشترکمان را آغاز کردیم اما باز هم رفتارهای 
ــن میان من  همسرم هیچ تغییری نکرد.  درای
هم با چند نفر از زنان همسایه  دوست شدم تا از 
تنهایی بیرون بیایم. در بین آن ها زن جوانی به 
نام »ستاره« بود که شوهرش در شهرستان کار 
می کرد و هر ماه چند روزی به مشهد می آمد به 
همین دلیل روابط من و ستاره خیلی صمیمی 
شد به طوری که یاسر مرد هر دو خانواده شده 
بود و همه امور مردانه مربوط به خانه ستاره را نیز 
انجام می داد. این صمیمیت ها به معاشرت های 
خــارج از عرف رسید و بسیاری از حرمت های 
اعتقادی از بین رفت به طوری که حتی وقتی من 
هم در خانه نبودم او به منزل ما می آمد یا همسرم 
برای خرید لوازم و مایحتاج روزمره به خانه ستاره 
می رفت. از سوی دیگر من ستاره را مانند خواهرم 
دوســت داشتم و همه مشکالت زندگی ام را با 
او درمیان می گذاشتم و درددل هایم را برایش 
بازگو  می کردم. اگرچه ستاره مرا دلداری می 
داد ولی آرام آرام احساس می کردم روابط یاسر 
و ستاره عادی نیست.  با این حال نمی خواستم 
با بدبینی به ماجرا نگاه کنم تا این که بعد از سه 
سال زندگی مشترک، باردار شدم و بنابه توصیه 
پزشک باید استراحت مطلق می کردم. به همین 
دلیل لــوازم شخصی ام را برداشتم و درحالی 
به خانه مادرم رفتم که دلشوره  عجیبی سراسر 
وجودم را فراگرفته بود. مادرم تالش می کرد تا 
من احساس آرامش کنم اما سوء ظن مانند خوره 
به جانم افتاده بود. در همین شرایط با تاکسی 
تلفنی و به طور ناگهانی به خانه خــودم رفتم. 
همسرم برخالف همیشه درخانه بود و ستاره 
هم به بهانه آوردن غذا در خانه ما حضور داشت. 
چندروز در خانه خودم ماندم تا این که متوجه 
شدم یاسر بیشتر با یک شماره تلفن تماس می 
گیرد یا پیام می دهد. در یک فرصت مناسب با آن 
شماره مرموز تماس گرفتم. آن سوی خط ستاره 
بود که بی مقدمه قربان صدقه همسرم می رفت. 
دنیا روی سرم خراب شد و دیگر چیزی نفهمیدم. 
وقتی در بیمارستان به هوش آمدم فرزندم سقط 
شده بود. اگرچه ستاره رابطه اش با همسرم را 
انکار کرد و مدعی شد یاسر را برادر خودش می 

داند اما...
به گزارش خراسان، رسیدگی روان شناختی به 
این پرونده با صدور دستور سرگرد یعقوبی )رئیس 
کالنتری طبرسی شمالی( توسط مشاوران زبده 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

توکلی/ سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی 
استان کرمان، از  کشف ۶۰۳کیلوگرم موادمخدر 
از نوع  مورفین و تریاک در عملیات مشترک ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زرند و استان 
یزد از زیر بار علوفه در یک منزل روستایی و دستگیری 

سه  قاچاقچی و توقیف دو دستگاه خودرو خبرداد. 
کرمانی/ حسینی زینلی رئیس اورژانـــس پیش 
بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان از مرگ دلخراش  دو جوان بر اثر برخورد 
موتور سیکلت و خــودروی ال نود طی شامگاه پنج 

شنبه در خیابان امیر کبیر این شهر خبر داد.
*ایرنا/ سردار جمال سلمانی جانشین فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه از کشف 1۵۸ کیلوگرم 
ماده مخدر گل در شهرهای کرمانشاه و هرسین طی 

عملیات های جداگانه خبر داد.
*مهر/ بامداد پنج شنبه گذشته سانحه رانندگی 
میان یک دستگاه کامیون و پژو در بزرگراه پاسداران 
تبریز، بعد از تقاطع ارم به سمت آذربایجان، چهار 

مصدوم و یک کشته به جا گذاشت.
آتــش نشانی  خبر/ سخنگوی سازمان  *شبکه 
شهرداری تهران گفت: پنج شنبه گذشته حریق 
جزئی انــبــار بیمارستان دی تــهــران اطفا شــد و 

مصدومی نداشت.
*پلیس/ سردار رضا بنی اسدی فر جانشین پلیس 
پیشگیری ناجا با تاکید بر ضرورت مشارکت اقشار 
مختلف جامعه در پایدارسازی امنیت، گفت: با 
تالش های مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا، ۶۰ 
هزار پلیس یار در 1۲ هزار نقطه کشور تحت آموزش 
و نظارت 7۵۵ موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی 

نقش آفرینی می کنند.
*مهر/ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری زن و مردی 

موبایل قاپ در غرب تهران خبر داد.
* ایسنا/ مقامات تایوان می گویند: در حادثه آتش 
سوزی در یک برج مسکونی 1۳ طبقه واقع در جنوب 
تایوان، حداقل ۴۶ نفر کشته و ده ها نفر دیگر به طور 

جدی مصدوم شده اند. 
*فــارس/ سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی 
پلیس پایتخت با بیان این که در شش ماهه امسال 
۶۹ هزار پرونده در کالنتری ها تشکیل شده است، 
از صلح و سازش در ۸1 درصد پرونده های ارجاعی 

به دوایر اجتماعی خبر داد.
*ایسنا/ زمین لرزه ای در مقیاس ۶.۶  ریشتر دیروز 

مناطقی از جزایر سلیمان را لرزاند.
*ایسنا/ مقامات محلی کلمبیا از سقوط یک دستگاه 
اتوبوس به دره ای به عمق تقریبا 1۵۰ متری در یک 
منطقه کوهستانی در نواحی مرکزی و مرگ دست 
کم شش تن در این سانحه خبر دادند. آن ها همچنین 
مصدوم شدن چندین نفر دیگر را در این حادثه تایید 

کرده اند.
*فارس/ جعفر میعادفر رئیس اورژانس کشور گفت: 
بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما در سال های اخیر جان 
خود را هنگام ماموریت بر اثر تصادفات از دست داده 

و برخی نیز مصدوم شده اند.

دستگیری پزشکی که با مدرک کارشناسی مخابرات طبابت می کرد! 
عنوان پزشک  جعل  با   توکلی/ فردی که 
عمومی و  به صورت غیرمجاز مشغول معالجه 
ــای مــردم در بیمارستان  انـــواع بیماری ه
شهرستان محروم ریگان در شرق کرمان  بود، 

دستگیر شد.
ــان، فــرمــانــده انتظامی  ــراس بــه گـــزارش خ
شهرستان دراین باره گفت: به دنبال شکایت 
چند  شهروند در خصوص نحوه ارائه خدمات 
یک پزشک عمومی در یکی از بیمارستان های 
تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم و همچنین 
بر  اطالعاتی مبنی  منابع  از  دریافت خبر 
فعالیت غیرمجاز این فــرد، بررسی موضوع 
در دستور کار  پلیس  قرار گرفت. سرهنگ 
ــزود: مـــامـــوران کالنتری  ــ اکــبــر نجفی افـ
1۲ بــا هــمــکــاری دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
شهرستان بــم، فــرد مدنظر را بــه دانشگاه 
علوم پزشکی دعوت کردند و پس از بررسی  
مشخص شد این فرد فاقد هرگونه مدارک 
ــس بالفاصله   و پـــروانـــه پــزشــکــی  اســـت پ

و به کالنتری منتقل شد.   متهم  دستگیر 
وی  ادامه داد: متهم  در بازجویی ماموران، 
به  جــرم  انتسابی اعتراف کــرد و با بررسی 
و استعالم از مبادی مربوط، مشخص شد 
متهم دانـــش آمــوخــتــه کــارشــنــاســی رشته 
مخابرات و اهل یکی از استان های همجوار 
ــاده، انــگــیــزه های  ــف ــت ــا ســـوء اس ــه ب اســـت ک
شخصی وکالهبرداری از شهروندان، خود 
ــرده و بــا جعل  را پزشک عمومی معرفی ک
مــدارک و ارتباط با یکی از کارکنان، در آن 
بیمارستان مشغول کار شده است که پس از 
 دو  هفته فعالیت غیرقانونی، دستگیر شد. 
 این مسئول انتظامی از معرفی پزشک قالبی 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا  خبر داد. 
ــزارش حاکی اســت در پی رسانه ای  ایــن  گ
شدن خبر دستگیری پزشک قالبی در شامگاه 
چهارشنبه از سوی خبرگزاری ها  از جمله 
ایــرنــا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم  به 
این خبر واکنش نشان  داد و در این زمینه  

پاسخ داد: همسر فرد دستگیر شده، پزشک 
است و گزارشی  مبنی بر این که آقا)همسر 
پزشک( با روپــوش در کنار این خانم پزشک 
ــت. به گــزارش  ــالم شــده اس می نشیند، اع
ایرنا،  مازیار اویسی افزود: همکاران دانشگاه 
علوم پزشکی بم موضوع را بررسی کردند و 
به خانم پزشک اعالم شد همسرشان چون 
پزشک نیست حق پوشیدن روپوش را ندارد 
و پوشیدن روپوش پزشک در مکانی زیرنظر 
 دانشگاه علوم پزشکی جرم محسوب می شود.
وی ادامه داد: حدود دو هفته قبل قراردادی 
بین خانم پزشک)همسر متهم( و بیمارستان 
ریگان منعقد و متهم نیز حدود 1۰ روز قبل 
دستگیر شده است. اویسی یــادآور شد: یک 
پزشک برای طبابت، باید مهر خود را از حراست 
دانشگاه علوم پزشکی دریافت کند و همچنین 
با دانشگاه قرارداد داشته باشد که هیچ کدام 
از این مــوارد شامل حال متهم نمی شود. او 
ادامه داد : قرارداد خانم پزشک )همسر متهم( 

نیز با دانشگاه علوم پزشکی بم لغو شده است. 
اما عصر جمعه معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی شهرستان بم در خصوص دستگیری 
پزشک قالبی و ادعاهای مطرح  شده از سوی 
 دانشگاه علوم پزشکی بم، این گونه  پاسخ داد:
دانشگاه علوم پزشکی بم در تاریخ 1۴ مهرماه 
جــاری  طی گزارشی به دادستان  بم اعالم 
کرده   فردی با جعل سند، عنوان و دخالت در 
حرفه پزشکی،  پوشیدن روپــوش پزشکی و 
استفاده از ملزومات پزشکی، اقدام به طبابت 
در یکی از بیمارستان های تابعه این دانشگاه 
کرده و خواستار تعقیب و مجازات او  شده است. 
بررسی های بیشتر پلیس حاکی از آن است که 
نه تنها متهم فاقد تخصص در حرفه پزشکی 
است بلکه وی دارای تحصیالت کارشناسی 
رشته مخابرات و هفت فقره سابقه محکومیت 
کیفری از جمله کالهبرداری است. متهم و 
رابط وی در بیمارستان هر دو غیربومی و اهل 

سایر استان ها هستند.

اسیدپاشی زن روی همسر 
خود در رشت! 

انتظامی  نیروی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
ــاره به وقــوع یک فقره اسیدپاشی  گیالن با اش
در رشــت، گفت: مشکالت خــانــوادگــی علت 
این حادثه بود. به گزارش مهر، سرهنگ مجید 
ــزود: در پی تماس شهروندان با  رســـول زاده اف
یک  بر  مبنی   11۰ پلیسی  فوریت های  مرکز 
فقره اسیدپاشی در یکی از خیابان های شهر 
رشــت، بالفاصله مأموران کالنتری ۲۲ برای 
بررسی موضوع در محل حاضر شدند. وی با 
بیان ایــن که پس از حضور مــأمــوران در محل 
مدنظر مشخص شد خانمی ۵۲ ساله به علت 
اختالفات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی روی 
همسر ۵۶ ساله اش کرده است، ادامه داد: در 
این حادثه مادر فرد اسیدپاش نیز هنگام جدا 
کردن دوطرف از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی 
شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
گیالن گفت: هر سه نفری که در ایــن حادثه 
آسیب دیدند برای مداوا توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان منتقل شدند و فرد اسید پاش در 
بیمارستان تحت نظر پلیس است. وی  با تشریح 
پیامدهای منفی خشم و تاثیر تسلط نداشتن بر 
عصبانیت در بروز اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر، 
اضافه کرد: بسیاری از جرایم جنایی از نداشتن 
توانایی فرد در کنترل خشم و عصبانیت نشئت 
می گیرد بنابراین شهروندان به ویژه افرادی که 
دارای تجربه سال ها زندگی مشترک هستند باید 
با سعه صدر و راه های قانونی و مسالمت آمیز برای 
حل تعارضات زناشویی و اختالفات خانوادگی 
خود اقــدام کنند. سرهنگ رســول زاده با بیان 
این که سامانه تلفنی پلیس پاسخگو با شماره 
۰۹۶۵۸۰ آمــاده ارائــه انــواع خدمات مشاوره 
تلفنی در زمینه های خانوادگی، روان شناختی، 
حقوقی، تربیتی و تحصیلی به مردم است، افزود: 
مرکز و دوایر مشاوره کالنتری های استان همه 
روزه آماده ارائه خدمات مشاوره ای حضوری در 

زمینه های مختلف به شهروندان هستند.

سجادپور- راننده جوانی که با گذاشتن 
چاقو زیــر گلوی مسافران زن و تهدید به 
مرگ آنان، طالهایشان را می ربود، با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد دستگیر شد 
و به چندین فقره زورگیری اعتراف کرد. 
ــزارش اختصاصی خــراســان، چندی  به گ
قبل، زن جوانی با مراجعه به پلیس، از یک 
ماجرای هولناک در زیر پوست شهر پرده 

برداشت.
 این زن که هنوز دستانش از شدت ترس 
می لرزید، وحشت زده و هراسان به پلیس 
گفت: به همراه دختر کوچکم در بولوار الهیه 
مشهد منتظر تاکسی بودم که یک دستگاه 
خودروی سواری شخصی مقابلم ترمز زد، 
من هم بدون هیچ گونه نگرانی، مسیر منزلم 
را اعالم کردم و در صندلی عقب نشستم 
ولی هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم 
که متوجه رفتار و حرکات مشکوک راننده 
شدم. هوا رو به تاریکی می رفت که ترس 
همه وجودم را فرا گرفت به همین دلیل از 
راننده خواستم توقف کند ولی دیگر دیر 
شده بود و به مکانی خلوت رسیده بودیم. 
در این لحظه ناگهان راننده جوان، خودرو 
را به حاشیه خیابان کشید و تیغه چاقو را زیر 
گلویم گذاشت. از شدت ترس، زبانم بند 
آمده بود. او از من خواست طالهایم را به او 
بدهم، تازه فهمیدم راننده خطرناک خودرو، 
از همان ابتدا با دیدن النگوهایم وسوسه 
شده است و قصد زورگیری دارد! به ناچار 
و برای حفظ جان خودم با دستانی لرزان 
همه طالها و گوشی تلفنم را در حالی به او 
دادم که  دختر کوچکم نیزوحشت زده گریه 
می کرد. این زن جوان ادامــه داد: راننده 
ــم، پــس از سرقت طالها و اموالم  بــی رح
من و دخترم را از خــودرو پایین انداخت و 

متواری شد.
ــزارش خراسان حاکی است با توجه به  گ

اهمیت این ماجرا و با صدور دستوری ویژه از 
سوی قاضی شعبه ۶۰۶ دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد، رسیدگی به این پرونده به 
گروه ورزیده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی 
سپرده شد و بدین ترتیب تحقیقات گسترده 
برای شناسایی و دستگیری راننده زورگیر 
ادامــه یافت. کارآگاهان در اولین مرحله 

از اقدامات پلیسی، تصویر فرضی چهره 
راننده را با مشخصات ارائه شده از سوی زن 
جوان ترسیم کردند و سپس به ردیابی های 
فعالیت  بعد  مدتی  پرداختند.  اطالعاتی 
های پلیسی نتیجه داد و راننده مذکور در 

یک عملیات غافلگیرانه به دام افتاد.
بررسی های کارآگاهان نشان داد که متهم 
این پرونده، زورگیری های مشابه دیگری را 
نیز در نقاط مختلف شهر انجام داده است. 
به همین دلیل مقام قضایی دستور انتقال 
متهم به زندان را صادر کرد تا این پرونده 
دیگر مراحل قانونی و تحقیقی خود را طی 
کند. در همین خصوص با توجه به اهمیت و 

حساسیت موضوع، آخرین اقدامات قضایی 
را از معاون دادستان مرکز خراسان رضوی 
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
جویا شدیم. قاضی »سید هــادی شریعت 
یار« ارتکاب جرایم خشن و به ویژه زورگیری 
در مشهد را از جمله مــواردی ذکر کرد که  
دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت 

با آن برخورد می کند. این مقام ارشد قضایی 
تصریح کــرد: به پرونده های زورگیری به 
طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی   و احکام 
قاطعی نیز در دادگــاه ها صــادر می شود. 
قاضی »شریعت یار« با تاکید بر دستورات 
ــان مرکز خــراســان رضــوی  ــت ــاص دادس خ
برای پیگیری بدون وقفه پرونده های جرایم 
خشن در مشهد افـــزود: هیچ پــرونــده ای 
در ایــن بــاره به بایگانی سپرده نمی شود 
و این گونه پرونده ها تا هنگام دستگیری 
متهم یا متهمان، در دستور کار پلیس قرار 
دارد. وی همچنین با اشاره به دستگیری 
راننده جوانی که با تهدید زنان مسافر از آنان 

زورگیری می کرد  ، گفت: متهم این پرونده 
هم با صدور دستوری قاطع از سوی قاضی 
پرونده، روانه زندان شده است تا تحقیقات 

تکمیلی درباره جرایم وی صورت گیرد.
به گزارش خراسان، در همین حال دادیار 
حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان 
ــان توصیه  ــژه زن نیز  به شهروندان و به وی
کرد تا  حد امکان هنگام سفرهای درون و 
برون شهری از حمل اشیای گران قیمت و 
غیرضروری خودداری کنند. قاضی »امید 
ابراهیم زاده« خاطرنشان کرد: شهروندان 
ــارت ســازمــان  ــظ ــای تــحــت ن ــودروهـ از خـ
تاکسیرانی که دارای عالیم و رنگ های 
مخصوص هستند در سفرهای درون شهری 
استفاده کنند و از سوار شدن به خودروهای 

شخصی بپرهیزند.
ــاره به  بــا اشـ ــن مقام قضایی همچنین  ای
تبهکاران  و  مجرمان  مختلف  شگردهای 
برای ارتکاب جرم تصریح کرد: گاهی افراد 
خالفکار برای جلب اعتماد مسافران، از 
یک زن در داخل خودرو استفاده می کنند تا 
طعمه های خود را به راحتی به دام بیندازند 
بنابراین شهروندان نباید فریب حضور یک 
ــودروی شخصی را بخورند و  زن درون خ
به آن اطمینان کنند. قاضی ابراهیم زاده 
ــرد: در صورتی که به هر دلیلی  اضافه ک
ناچار به استفاده از خودروهای شخصی 
شدید، طال و جواهرات قیمتی خود را در 
معرض دید دیگران نگذارید و حتما قبل از 
سوارشدن به خــودرو، مشخصات ظاهری 
راننده و در صورت امکان پالک خودرو را 
به خاطر بسپارید! و به هیچ وجه در برابر 

زورگیران مقاومت نکنید.
ــوع هرگونه  ــورت وق وی ادامــه داد: در ص
حادثه ای، فقط در اولین فرصت با پلیس 

تماس بگیرید.

آتش سوزی یک ااتق برق در ابزارامام رضا)ع( مهشد 
مهار شد

ــات  ــی ــل ــم  مــــعــــاون ع
از  مشهد  آتش نشانی 
ــش ســوزی یک  مهار آت
ــاق بــرق در بــازارامــام  ات
ــا)ع( خبر داد. به  ــ رض
گـــزارش آتــش نشانی، 
ــاد دوم مــهــدی  ــپ ــش آت
رضایی افــزود: شامگاه 

پنج شنبه گذشته در پی دریافت گزارشی مبنی 
بر مشاهده آتش و دود از داخل یک اتاق برق 
در داخل بازار امام رضــا)ع(، ستاد فرماندهی 
با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله آتش 

های   ایستگاه  نشانان 
۳۲، ۲، ۲۴ و یک  را به 
محل حادثه اعزام کرد. 
وی ادامه داد: با اطالع 
به موقع نگهبانان بازار 
به آتش نشانی و حضور 
در  آتش نشانان  سریع 
محل ، حریق که در یک 
اتاق برق به وسعت تقریبی 1۰ متر مربع و در ضلع 
جنوبی داخل بازار امام رضا)ع(به وقوع پیوسته 
بود، به سرعت مهار و از سرایت آتش به مغازه های 

این بازار قدیمی جلوگیری شد.



۹اجتماعی

خبرتلخ یک توئيت

»حرمت  ا... رفيعی«، رئيس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی، دراین باره می گوید: ما از نظر داشته های تاریخی و فرهنگی رتبه 
پنجم جهان را داریم، هرچندکه معتقدم جایگاه ما خيلی باالتر است و هنوز 
برخی آثار ما ثبت جهانی نشده است. رفيعی تصریح می کند: هيچ استانی در 
کشور نداریم که در آن آثار تاریخی با بيش از 500 سال قدمت وجود نداشته 
باشد و این یعنی ظرفيت گردشگری فوق العاده ای در اختيار ماست و باید از 

آن استفاده کنيم. رفيعی از رویکرد دولت سيزدهم و وزیر ميراث فرهنگی برای بازکردن گره های 
گردشگری استقبال می کند و می گوید: بخش خصوصی برای رونق گردشگری آماده است و اگر 

کار به فعاالن این حوزه واگذار شود، مطمئنا خروجی بسيار خوبی حاصل خواهد شد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات جهانگردی ایران: 
   

داشته های بیشتر ما، استفاده بیشتر آن ها

رسانه های جهان 

ــت:  ــدن ــن ــپ ــدی ــن ای
گـــروهـــی از مـــواد 
مصنوعی  شيميایی 
صدها  در  آن  از  کــه 
محصول پالستيکی 
استفاده می شود، ممکن است با بيش 
از ۱00 هزار مرگ زودرس در ایاالت 
متحده مرتبط باشد. مطالعه ای جدید 
در دانشکده پزشکی گروسمن نيویورک، 
تخمين زده که این مواد )یا فتاالت  ها( 
ممکن است ۹۱ هزار تا ۱0۷ هزار مرگ 
زودرس در بزرگ ساالن بين 55 تا ۶۴ 
سال را سبب شوند. فتاالت ها موادی  
شيميایی است که به پالستيک ها اضافه 
می شود تا انعطاف پذیر شود و در لوازم 
آرایشی، شوینده ها، بسته بندی مواد 
غذایی، صابون ها، شامپوها و ...   به کار 

می رود.

ن  کنو هم ا فوربس:
ــر بـــدون  ــف بـــــرای س
مـــــحـــــدودیـــــت در 
کــــشــــورهــــای کــل 
ــادیـــه اروپــــــا از  اتـــحـ
استفاده  کووید۱۹  دیجيتال  گواهی 
ــارت سبز  می شود و بيشتر افـــراد از ک
بــرای دسترسی به فضاهای عمومی، 
ــی و...  رستوران ها، سالن های ورزش
استفاده می کنند. در برخی کشورها 
قوانين سخت گيرانه تر هم هست. مثال 
قانون جدیدی در فرانسه می گوید همه 
کودکان باالی ۱2 سال  برای ورود به 
سينما و رستوران و مراکز عمومی  باید 
گذرنامه سالمت داشته باشند. برای 
بازدیدکنندگانی که نوجوانانی دارند 
که هنوز واکسينه نشده اند، باید برگه 

آزمایش با اعتبار سه روز ارائه دهند.

مصطفی عبدالهی – حاال که کرونا کم کم دارد 
بار سفرش را می بندد، کشورهای جهان هم 
دارند خودشان را برای ميزبانی از مسافران آماده 
می کنند؛ کشورهایی که جاذبه های فرهنگی و 
تاریخی شان بسيار کمتر از ایران است اما سهم 
گردشگری در اقتصادشان بسيار پررنگ تر؛ 
اما شاید رویکرد دولت سيزدهم، برای کشور ما 
هم آورده های اقتصادی بيشتری از این صنعت 
جهانی داشته باشد.این در شرایطی است که 
ایران در شمار 5 کشور دارای ميراث فرهنگی 
و تاریخی است اما از لحاظ جذب گردشگر جزو 

قعرنشين های جهان هستيم .

تاکید رئیس جمهور بر اقتصاد        
گردشگری

سفر رئيس جمهور به استان فارس، فرصتی 
شد تا ظرفيت های تاریخی و فرهنگی کشور 
در حوزه گردشگری دوباره بر سر زبان ها بيفتد 
ــت ا... رئيسی هم در نشست خبری این  و آی
سفر اعالم کند که: »ظرفيت های گردشگری 
فارس باید بيش از پيش فعال شود«. البته این 
اولين بار نيست که رئيس دولت، از اهميت 
اقتصاد گردشگری سخن می گوید؛ وی در 
سایر سفرهای استانی هم به اهميت این حوزه 
اشاره کرده بود، همچون سفر ۱۹ شهریورماه 
که اعالم کرد: »اقتصاد گردشگری طبس و 

خراسان جنوبی باید فعال شود«.

حضور رئیسی در تخت جمشید، بازدید        
ضرغامی از پاسارگاد

اما در سفر به شيراز این رویکرد و نگاه دولت، 
بيشتر خــودش را نشان داد. رئيس جمهور 
از حافظيه و تخت جمشيد بازدید کرد و وزیر 
ميراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی 

هم در ميراث جهانی پاسارگاد حضور یافت.

هنر واالی ایرانی، پیامی برای ستمگران       
رئيس جمهور در بازدید از مجموعه تاریخی 
تخت جمشيد گفت: »بناها و مواریث تاریخی 
نظير تخت جمشيد نشان از هنر واالی ایرانيان 
ــروز با گذشت قرن های متمادی  دارد و ام
همچنان مایه حيرت و ستایش است«. دکتر 
رئيسی این را هم گفت که: »پيام دیگر بنای 
تخت جمشيد خطاب به ستمگران است که 

به مــردم ظلم  ببينند سرنوشت کسانی که 
می کنند، چيست«.

  ضرغامی: پاسارگاد نمادی از مدنیت است       
ــد از  ــازدی وزیـــر مــيــراث فرهنگی هــم در ب
ــارد گــفــت:  ــارگـ ــاسـ ــی پـ ــخ ــاری مــجــمــوعــه ت
جهانی  شخصيت  بــه  متعلق  ــاســارگــاد  »پ
ــران اســت و  ــوروش و نمادی از مدنيت ای ک
صرف نظر از این که در این جا دفن شده یا نه، 
آن چه مهم است احترام به شخصيتی است 
که متعلق به ایرانيان است. تاریخ ایرانيان 
قدمت ۷هزارساله و بيشتر دارد و یک نقطه 
برجسته آن اقدامات کوروش است، مدنيت 
پاسارگاد که هویت پدران ماست ارزشمند 
است«. ضرغامی تأکيد کرد: »در تحقيقاتی 
که انجام دادم شخصيت اسکندر در هاليوود 
نمی تواند ذی القرنين باشد و کوروش شاید 
ــرد ازنظر  ــالش ک ــت کــه ت اولــيــن کسی اس
قدمت تاریخی اقوام و قبيله ها را به وحدت 

برساند«.

دشمن می خواهد دوقطبی راه بیندازد       
ضــرغــامــی اضــافــه کـــرد: »آثـــار باقی مانده 
نشانه های رفتار و عبرت مــردم است البته 
دشمنان با بهانه هایی می خواهند دوقطبی 
راه بيندازند که در مقابل آن باید وحدت را 

مورد توجه قرار دهيم«. وزیر ميراث در این 
بازدید از اختصاص 20 ميليارد اعتبار برای 

پاسارگارد هم خبر داد.

 ایتالیا، فرانسه، مصر، یونان،       
 عربستان و ...

هرچند دوسال کرونایی اخير، ضربه مهلکی 
به گردشگری جهان زد، اما شکی نيست که 
این صنعت همواره برای کشورهای مختلف 

پول ساز بوده است.
- فقط در طول یک سال، حدود ۶0 ميليون 

گردشگر خارجی از ایتاليا دیدار و 38 ميليارد 
یورو در این کشور خرج کردند.

- فرانسه با حــدود ۴0 اثــر ثبت جهانی، به 
8۹ ميليون  طور ميانگين ساالنه حدود ۴/
گردشگر دارد و فقط در سال 2020، حدود 
۱00 ميليون نفر به این کشور سفر کردند و 
برای فرانسوی ها ۶2 ميليارد دالر درآمدزایی 

داشتند.
- یک پنجم اقتصاد یونان به بخش گردشگری 
وابسته است و 20 درصد نيروی کار در این 

بخش مشغول است.
از گردشگری،  - در مصر، درآمـــد حاصل 
شامل  را  داخلی  ناخالص  توليد  ــد  درص  ۹

می شود.
- عربستان روی افزایش سهم بخش گردشگری 
ــرده و طبق  ــ ــاز ک ــاب بـ ــس در تــولــيــد مــلــی ح
پيش بينی ها، این کشور در سال 2030 ساالنه 

ميزبان ۱00 ميليون گردشگر خواهد بود.

حداکثر 3 درصد از تولید ناخالص        
داخلی ما

اما ما با این همه ظرفيت گردشگری تاریخی و 
فرهنگی کشورمان، چقدر از مزیت اقتصادی 
آن بهره برده ایم؟ پاسخ ساده اش این که، پيش 
از کرونا و در زمانی که گردشگری هنوز رونق 
ــت، سهم صنعت گردشگری در ایــران  داش
بر اساس اعالم بانک مرکزی ۱۱ ميليارد و 
800ميليون دالر بوده، یعنی فقط سه درصد 

از توليد ناخالص داخلی.  

خبرنگار خراسان به دلیل کرونا 
دارفانی را وداع گفت 

خبری که باورش سخت بود...
گروه اجتماعی- 
بــه سختی می شد 
باور کرد سفر ابدی 
ــار را. ــک ــم  یـــک ه
 بـــا هـــــزاران غـــم و 
تــاثــر، روز گذشته 
خبرنگار بازنشسته 
ــران  ــه در دفــتــر ت
خراسان،  روزنامه 

سرکار خانم زهرا حاجيان بر اثر بيماری کرونا به 
ــرا حــاجــيــان کــه قطعا  رحــمــت حــق پــيــوســت. زهـ
خوانندگان سال های گذشته روزنامه خراسان، 
ــط ســال ۱3۹8  نامش را به خاطر دارنــد، تا اواس
خبرنگار رسمی و فعال این روزنامه در صفحات 
فناوری و اجتماعی بود که پس از پایان دوره کاری، به 
بازنشستگی نائل شد. او بی شک در روزنامه نگاری 
حوزه علم و فناوری به ویژه در یک دهه اخير در شمار 
فعال ترین و زبده ترین خبرنگاران رسانه بود که 
جشنواره های  در  متعدد  و  برتر  رتبه های  کسب 
مطبوعات حاکی از همين واقعيت است. تقدیر از 
روزنامه خراسان و زهرا حاجيان به عنوان رسانه 
نانو  دهمين  جشنواره  در  فعال  خبرنگار  و  برتر 
ــال۹5، تقدیر به عنوان خبرنگار با  و رسانه در س
عملکرد برتر در ترویج فناوری نانو در جشنواره  نانو 
و رسانه در سال ۹۶، کسب رتبه دوم بخش خبر در 
نخستين جشنواره ملی »رسانه، علم و فناوری« در 
سال۹2، تقدیر به عنوان خبرنگار برتر توسط جهاد 
دانشگاهی درســال۹2 و... بخشی از تالش های 
 این خبرنگار کوشا و دلسوز در دوره کاری خود بود.

به هر روی تقدیر الهی این گونه رقم خورده است و از 
درگاه حق تعالی برای روح آن مرحوم رحمت و غفران 
الهی را خواستاریم. روزنامه خراسان به خانواده 
محترم و سوگوار زنده یاد حاجيان، این مصيبت را 
تسليت  و تعزیت عرض و برایشان صبر و شکيبایی 

مسئلت می کند.  

لزوم تزریق دوز سوم »سینوفارم« 
به افراد باالی ۶۰ سال

ــروه مــشــاوران واکسيناسيوِن ســازمــان جهانی  گ
ــوم واکــســن هــای چينی  بهداشت، تــزریــق دوز س
سينوفارم و سينوواک عليه کرونا را برای افراد ۶0 
سال به باال تایيد کرد. روزنامه »ساوت مورنينگ پست« 
نوشت : ا ین گروه همچنين تاکيد کرد که واکسن سوم 
نيز باید به افراد دارای نقص ایمنی متوسط   و شدید که 
با هر واکسن دیگر تایيدشده از سوی سازمان بهداشت 

جهانی واکسينه شده اند، تزریق شود.

شنبه ۲۴مهر  ۱۴۰۰
۹ ربیع االول   ۱۴۴3.شماره ۲۰۷۷۶

صدر نشین میراث فرهنگی،قعر نشین  گردشگری !
با وجود میراث فرهنگی غنی، سهم اقتصاد گردشگری ما قابل قیاس با کشورهای هم تراز نیست. 

 رئیس جمهور در سفر به  فارس، از ضرورت توسعه گردشگری گفته و بخش خصوصی هم
 در گفت وگو با خراسان نسبت به این رویکرد دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرده است



اقتصاد شنبه 2۴ مهر101۴00
9  ربیع االول 1۴۴3.شماره20776

 نبض بازار

بی نظمی در بازار مرغ 

بردبار- با این که ایران یکی از مهم ترین کشورهای 
تولیدکننده مرغ تازه و گوشتی در میان کشورهای 
10 تولید کننده برتر این  جهان اســت و جــزو 
محصول به شمار می رود و برخی از نهاده های 
تولید آن نیز مشمول ارز 4200 تومانی می شود 
اما هر از گاهی شاهد نوسانات قیمتی در بازار مرغ 
تازه هستیم که شاید برخی از سوء استفاده ها از ارز 
ترجیحی نیز در این موضوع موثر بوده ؛ به تازگی نیز 
بازار این محصول دچار بی نظمی هایی شده است، 
مثال در حالی که قیمت هر کیلو مرغ در سامانه 
124 متعلق به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان 24 هزار و 900 تومان اعالم شده 
اما قیمت عرضه آن در مغازه های سطح تهران از 29 
هزار تومان تا 33 هزار تومان و گاهی باالتر متغیر 
است، به تازگی برخی واحدهای عرضه محصوالت 
پروتئینی با قطعه کردن بخش های مختلف مرغ 
تازه ، هر کدام را به قیمت جداگانه می فروشند ؛ 
مثال قیمت ران مرغ کیلویی 25 هزار تومان و سینه 
مرغ باالی 35 هزار تومان است و بال ،کتف و گردن 

آن نیز قیمت جداگانه ای دارد.

 شاخص

 چالش فناوری پاالیشگاه ها 
در ایران 

پایین بودن سطح فناوری در پاالیشگاه های 
نفت خام کشور سبب شده تا نفت کــوره که 
یک محصول ارزان تر از نفت خام است، بخش 
زیادی از فراورده های پاالیشی کشور را به خود 
اختصاص دهــد. این در حالی است که این 
رقم در متوسط جهانی 10 درصد و در دیگر 
کشورهای نفتی و نیز پیشرفته باال بسیار کمتر 
است. گفتنی است از نظر سطح فناوری، اغلب 
پاالیشگاه های کشور از نوع پاالیشگاه های 
ساده محسوب می شوند و ضریب پیچیدگی 

در آن ها در بازه سه تا    پنج قرار دارد.  
منبع: گزارش 17797 مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی

در پی اعمال محدودیت برای ارزهای مجازی 
در چین هم اینک آمریکا به مقصد شماره یک 
ماینرهای بیت کوین در دنیا تبدیل شده است.
به موازات آن، انتشار برخی خبرهای مثبت نیز 
موجب شد تا قیمت بیت کوین جهش  یابد و به 
فاصله 4 هزار دالری رکورد تاریخی فروردین 
امسال یعنی 64 هزار دالر برسد.به گزارش 
خراسان، بررسی بازار ارزهای مجازی حاکی 
گذشته  روز  در  کوین  بیت  قیمت  جهش  از 
اســت. قیمت بــزرگ ترین رمز ارز دنیا که در 
اوایل ماه جاری میالدی در زیر 50 هزار دالر 
نوسان داشت، هم اینک، یعنی به فاصله کمتر 
از دو هفته خود را به آستانه کانال 60 هزار 
دالر رسانده است. رقمی که تنها 4 هزار دالر 
ــورد تاریخی خــود در فــروردیــن امسال  با رک
فاصله دارد.درخصوص علت این جهش، دالیل 
مختلفی منتشر شده است. گزارش اقتصادنیوز 
به نقل از بلومبرگ نشان می دهد که انتشار خبر 
مخالف نبودن کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا با صندوق قابل معامله )ETF( بازار آتی 

 ETF بیت کوین و احتمال راه اندازی این نوع
در هفته آینده در این زمینه موثر بوده است. 
اما ورای این مسئله، افزایش سهم آمریکا از 
استخراج رمز ارزها و به عبارت دیگر تبدیل این 
کشور به مقصد شماره یک ماینرهای بیت کوین 
نیز باعث جهش قیمتی رمز ارزها شده است. 
موضوعی که در پی اعمال محدودیت های چین 

بر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال رخ 
داده است. به گزارش ارز دیجیتال، آمارهای 
تازه نشان می دهد که به دنبال این محدودیت 
هــا، هــم اینک بیش از 20 شرکت فعال در 
حــوزه ارز دیجیتال از این کشور خــارج شده 
اند و به این ترتیب با وارد شدن ضربه شدید به 
بازار داخلی ارزهای دیجیتال چین، احتمااًل 

هیچ شانسی برای احیای آن وجود نخواهد 
داشــت. در همین حــال، خبرها حاکی از آن 
است که شرکت گوگل در حال انجام تحقیقات 
روی امکان استفاده از ارزهــای دیجیتالی بر 
پلتفرم پرداختی این شرکت است.به گزارش 
ــاره بیت  خراسان، داده های اخیری که درب
کوین، چند روز قبل منتشر شد، نشان می دهد 
که هم اینک حدود 90 درصد از کل بیت کوین 
های قابل استخراج، معدن کاوی شده اند و 
در روندی نزولی، آخرین بیت کوین نیز تا سال 
2140 استخراج خواهد شد. بنابراین به نظر 
می رسد موتور پنهان رشد ارزش بیت کوین 
در حال روشن شدن است. با وجود این هنوز 
کارشناسان معتقدند بیت کوین چه از منظر 
دارایی و چه از منظر پولی، قابل اطمینان نیست 
چرا که نرخ آن با نوسانات شدیدی همراه است. 
مسائلی از این دست موجب شده است تا بیشتر 
کشورها در برابر این چالش که ارزهای مجازی 
را به عنوان واحد پولی یا مبادله بپذیرند یا نه، 

رویکرد محتاطانه ای در پیش بگیرند.

گزارش خبری

جهش بیت کوین پس از اقبال آمریکایی ها به رمز ارزها 
همزمان با تبدیل آمریکا به مقصد نخست ماینرهای بیت کوین و انتشار خبرهای مثبت، قیمت این رمز ارز به رکورد تاریخی خود نزدیک شد

بازار خبر

6 میلیون نفر از شاغالن ایران 
فاقد بیمه شغلی هستند

نود اقتصادی - طبق آمارهای استخراج شده 
از ســوی سازمان تامین اجتماعی، طی سال 
گذشته از مجموع 23 میلیون و ۷10 هزار شاغل 
ایرانی، 1۷ میلیون و ۸10 هزار نفر دارای بیمه 
شغلی و 5 میلیون و 900 هزار نفر نیز فاقد بیمه 
شغلی، مزایای بازنشستگی و خدمات اجتماعی 
بوده اند که در اصطالح از آن ها به عنوان شاغالن 

غیررسمی یاد می شود.

کاهش 3.9 درصدی ارزش سهام 
عدالت در یک هفته

فارس - ارزش سهام عدالت در هفته سوم مهر 
ــد کاهش یافت تا سقوط  3.9 درص به میزان 
بازار سرمایه روی نمادهای حاضر در سبد سهام 
عدالت نیز اثر مستقیم بگذارد. سهام عدالت 
409، 492 و 532 هزار تومانی و یک میلیون 
تومانی به ترتیب به میزان 9 میلیون و ۸۷9 هزار 
تومان، 11 میلیون و ۸۸4 هــزار تومان، 12 
میلیون و ۸50 هزار تومان و 24 میلیون و 155 

هزار تومان قیمت گذاری شده است.

 نرخ تسعیر برای گزارشگری
 6 ماهه بانک ها تغییر نکرده است

ــرای  ــزی نـــرخ تسعیر ب ــرک تسنیم - بــانــک م
گونه  هیچ  را  بانک ها  ماهه  شش  گزارشگری 
تغییری نداده است. بانک مرکزی به تازگی در 
بخشنامه ای، نرخ تسعیر اقالم پولی دارایی ها 
و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی بــرای گزارشگری دوره شش ماهه 
منتهی به پایان شهریور 1400 را به ازای هر 
یورو 19000 تومان و به ازای هر دالر 15900 
تومان اعالم کرده که این نرخ، دقیقا معادل نرخ 
تسعیر ابالغی برای پایان سال 99 بوده و هیچ 
گونه تغییری نداشته است. از این رو، طرح برخی 
موضوعات در فضای مجازی مبنی بر افزایش 
1.5 برابری نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی 

به هیچ وجه صحت ندارد.

سقوط نرخ لیر ترکیه ادامه دارد

مهر - نرخ لیر ترکیه در معامالت امروز جمعه، 
دوباره سقوط کرد و در ادامه روندی که در این 
ماه برای چندین بار اتفاق افتاد پایین ترین رکورد 
تاریخی جدید را به ثبت رساند. نرخ برابری لیر 
ترکیه با دالر آمریکا تا ساعت 13:09 جمعه به 
وقت تهران به پایین ترین رکورد تاریخ خود یعنی 
9.24 واحد رسید. برای یادآوری باید توجه کرد 
که نرخ برابری لیر ترکیه با دالر در همین سال 

200۸ برابر با 3/۷5 واحد بود. 

 صادرات آب معدنی به عراق 
و افغانستان متوقف شد

ایلنا - دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و 
صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی اظهار 
کــرد: کشورهای عــراق و افغانستان بازارهای 
هدف صادراتی ما در صنعت بسته بندی آب بودند 
که متاسفانه چالش های امنیتی این کشورها 
بازار آن ها را روی تولیدات ما بست و هم اکنون 

آمار صادراتی ما صفر است.

وزیر راه خبر داد: 

مذاکره با برخی کشورها برای 
ورود فناوری ساخت مسکن 

وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با شرکت های 
خارجی برای وارد کردن فناوری های جدید 
ساخت مسکن که سه نسل از وضعیت کنونی 
فناوری های ساخت مسکن در کشور جلوتر 
است، خبر داد. این در حالی است که پیشتر، 
مجلس  عــمــران  کمیسیون  عضو  ــارات  ــه اظ
شــورای اسالمی مبنی بر مذاکره وزارت راه 
تولید  جهش  قانون  راستای  در  ها  چینی  با 
مسکن، آن هم در شرایطی که شرکت های 
انبوه سازی در کشور وجود دارند، با واکنش 
های منفی روبه رو شده بود.به گزارش تسنیم، 
وزیــر راه و شهرسازی با بیان این که احداث 
بخشی از واحدهای مسکونی  )قانون جهش 
بخشی  و  ــت  اس خودمالکی  مسکن(  تولید 
نیز توسط پیمانکاران و انبوه سازان احداث 
می شود،اظهار کرد: از این فرصت باید استفاده 
و دانش و فناوری نوین ساخت مسکن را نیز 
وارد کشور کنیم. اکنون در رده سوم فناوری 
قرار داریم. در حالی که در جهان رده ششم و 
هفتم فناوری نیز وجود دارد. با برخی کشورها 
مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن 
را وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این 
کشورها در تهران حضور دارند. رستم قاسمی 
همچنین با بیان این که نشانی سامانه جدید 
ثبت نام مسکن هفته آینده و پس از تعیین عدد 
تسهیالت اعالم می شود، از تغییرات در فرم ج 
خبر داد و اظهار کرد: به دنبال آن هستیم  که 
اگر کسی پیشتر خانه داشته و اکنون ندارد و اگر 
کسی ازدواج نکرده است اما قصد ازدواج دارد 
نیز بتواند از تسهیالت بهره مند شود چراکه 
هدف ما این است که مردم صاحب خانه شوند. 

6 خط دریایی درخزر 
جایگزین مسیرآذربایجان 

سازمان توسعه تجارت برای جایگزین کردن مسیر 
ترانزیت از خاک جمهوری آذربایجان، راه اندازی 
شش خط دریایی برای نقل و انتقال کاالهای ایرانی 
در دریــای خزر را رسما کلید زد.بــه گــزارش ایسنا، 
در طول هفته های گذشته با توجه به باال گرفتن 
و  آذربایجان  با  سیاسی  نظرهای  اختالف  برخی 
مشکالتی که بــرای برخی کامیون داران ایرانی 
ــود، رئیس سازمان  ــده ب ــود آم در ایــن کشور به وج
ــالم کــرد که با یک برنامه ریزی  توسعه تجارت اع
جدید، ایران از دو مسیر تالش می کند بدون نیاز به 
آذربایجان کاالهای خود را انتقال دهد.یکی از این 
مسیرها که به شکل زمینی نهایی می شود، ایران را 
از طریق ارمنستان به گرجستان و سپس کشورهای 
اروپــای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران 
استفاده از ظرفیت ترانزیتی دریای خزر خواهد بود 
که بر اساس توافق جدید میان سازمان توسعه تجارت 
و شرکت کشتیرانی ایـــران، از ایــن پس کاالهای 
ایرانی از شش مسیر دریایی نیز امکان صــادرات 
به کشورهایی چون روسیه و قزاقستان را خواهند 
داشت.پیمان پاک - رئیس سازمان توسعه تجارت 
- با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایران 
و ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود: 
حمل و نقل دریایی می تواند بسیاری از مشکالت 
زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به 
ویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند.گفتنی است، بر 
اساس  این تفاهم نامه، در فاز نخست، شش خط منظم 
از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستراخان 
و ماخاچ قلعه  روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان 
از اول آبان اجرایی  شود و شرکت کشتیرانی خزر به 
نمایندگی از کشتیرانی ایران  برای حمل کاالهای 

صادراتی به صورت منظم و ماهیانه اقدام کند.

کسری307 هزارمیلیارد تومانی بودجه 1۴00 
 گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جزئیات کسری بودجه امسال را روشن کرده ، 

این کسری از چه محل هایی قابل تامین است و چه تبعاتی به دنبال دارد؟ 

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد 
6۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا 
انتهای سال 1400 محقق شود، در این 
صــورت و با فرض تحقق 100 درصدی 
مصارف، بودجه سال 1400 حدود 30۷ 
هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین 
خواهد داشت. به گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس، نحوه تامین منابع بودجه 

امسال به شرح زیر است:
درآمــد مالیاتی و گمرکی: با توجه به 
روند دو سال گذشته، تحقق باالی 90 
درصــد درآمـــد مالیاتی و همچنین در 
صــورت تالش دولــت جدید بــرای بهبود 
نحوه مالیات ستانی حرکت از نظام ممیز 
محور مالیاتی به سمت نظام سامانه محور 
و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش بینی 
می شود حــدود 95 درصــد ایــن منبع تا 

پایان سال 1400 محقق شود.
منابع حاصل از نفت و فراورده های 
نفتی: با توجه به این که درصد محقق شده 
این منبع در 4.5 ماه اول سال فقط 15 
درصد نسبت به میزان مصوب برای این 
دوره بوده است و با توجه به احتمال نبود 
تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از 
تحریم ها،  پـــایـــداری  و  آمــریــکــا  جمله 
پیش بینی می شود که درصد تحقق این 
منبع برای سقف اول و دوم بودجه حدود 

20 درصد تا پایان سال باشد.
فروش اوراق بدهی: با توجه به تحقق 2۷ 
درصدی این منبع در مدت پنج ماه اول 

سال و همچنین باال بودن تورم انتظاری 
بازیگران اقتصادی در سال 1399، در 
ــرای خرید  ب صورتی که قواعد خاصی 
اوراق گذاشته نشود برای مثال تکلیف 
به بانک ها برای نگهداری اوراق به میزان 
درصــد مشخصی از مجموع سپرده ها، 
محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه های 
بانک ها به استثنای خرید اوراق، الزام 
ــد ثابت به نگهداری  صندوق های درآم
حداقلی از اوراق و ...  )یا نرخ های بهره 
باالتر برای اوراق در نظر گرفته نشود(، 
تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از 50 
درصد نخواهد بود اما با توجه به نیاز مبرم 
دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی 
دولت پیش بینی می شود با اتخاذ اقدامات 
اصالحی، همه اوراق بدهی فروخته شود.
منابع حاصل از واگذاری شرکت های 
ــذاری  ــ ــه رونـــد واگ ــا تــوجــه ب ــی: ب ــت دول
ــدت و  ــن مـ ــای دولــتــی در ایـ ــت ه ــرک ش
همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال 
منابع  که  می شود  بینی  پیش   ،1399
حاصل از واگذاری شرکت ها منابع مربوط 
به سقف اول حدود 30 درصد محقق شود.
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: 
به دلیل آن که منابع ارزی صندوق با نرخ 
نیمایی و نه ارز 4200 تسعیر می شود و با 
توجه به افزایش نرخ ارز نیمایی، پیش بینی 
می شود که 100 درصد منابع حاصل از 
صندوق توسعه ملی محقق شود، با توجه 
به توضیحات ارائه شده پیش بینی می شود 

6۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر 
سال محقق شود.براساس گزارش مرکز 
پژوهش ها، در صورت تداوم روند فعلی و 
اجرا نشدن اصالحات اساسی به خصوص 
در شیوه واگـــذاری سهام شرکت های 
دولتی، پیش بینی می شود 6۷ درصد از 
منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال 
1400 محقق شــود، در این صــورت و با 
ــرض تحقق 100 درصـــدی مصارف،  ف
ــدود 30۷ هزار  بودجه ســال 1400 حـ
قابل تأمین  کسری غیر  تومان  میلیارد 
ــه گـــزارش خــراســان،  ــت.ب خــواهــد داش
بخشی از این کسری با استقراض 55 هزار 
میلیارد تومانی از بانک مرکزی جبران 
شــده اســت امــا بــرای کاهش آثــار تورمی 
این استقراض، باید ضمن کسب منابع 
درآمــدی جدید، عالوه بر جبران کسری 
1400، استقراض  باقی مانده بودجه 
صورت گرفته شده نیز بازگردانده شود. 
در همین حال اولین منبع قابل تامین 
برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق 
بدهی بیشتر از رقم فعلی است که این 
اقدام دو اثر منفی دارد. نخست، موجب 
افزایش نرخ سود در اقتصاد کشور می 
شود و دوم، فشار سنگینی به بودجه سال 
آینده بــرای بازپرداخت اوراق وارد می 
کند. با این حال خطر استقراض بیشتر از 
بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه 
همچنان وجود دارد، اتفاقی که تورم را 

تشدید خواهد کرد.

 زمزمه نفت 100 دالری 
پس از صعود تا 85 دالر 

دیروز در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه 
نفت برنت با حــدود ۸3 سنت افزایش در 
۸3 سنت  ۸4 دالر و  به قیمت  هر بشکه 
معامله شد.به موازات آن، قیمت نفت وست 
تگزاس نیز رشد یک دالری را تجربه کرد و 
به ۸2 دالر و 31 سنت رسید. در این زمینه 
خبرگزاری فــارس به نقل از رویترز چهار 
دلیل را برای رشد قیمت نفت برشمرد. اول 
این که آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
کرده است میزان تقاضای نفت خام به دلیل 
گرانی بیش از حد گاز در سال های 2021 
و 2022 افزایش یابد.این خبر باعث شده 
است که کشورها میزان ذخایر نفت خام 
خود را افزایش دهند و با رشد تقاضا قیمت ها 
افزایش یابد. دومین عامل، این است که 
با افزایش عرضه نفت  عربستان سعودی 
اوپک پالس به بازارهای جهانی مخالفت 
کرده و این چراغ سبزی به بازار برای کاهش 
ــوم  ایــن کــه آمــارهــا نشان  ــت. س عرضه اس
می دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته 
گذشته رشد داشته است و چهارم؛ آژانس 
بین المللی انــرژی پیش بینی کــرده  است 
که تولید نفت خام آمریکا در سال 2021 
نسبت به پیش بینی های قبلی با افت مواجه 
شود.در همین حال، زمزمه های نفت 100 
دالری هم اینک در حال منتشر شدن است. 
روسیه امیدوار است که تعادلی در عرضه و 
تقاضا ایجاد شود. این اظهارات در شرایطی 
مطرح می شود که والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، پیش از این اعالم کرده بود 
نگران رسیدن نفت به بشکه ای 100 دالر 

است و این احتمال کاماًل وجود دارد. 
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ــزارش،  ــرای ایــن گ مصطفی میرجانیان - ب
تیترهای ترسناک و البته خنده داری می توان 
پیشنهاد داد! »یارانه ای که کفاف یک شانه تخم 
مرغ را نمی دهد«، »یارانه ای که برای خرید یک 
مرغ هم کافی نیست«، »یارانه ای که از یک کیلو 
برنج ایرانی ارزش کمتری دارد«، »یارانه ای که 
حتی کمتر از یک پالستیک میوه می ارزد« و...! 
یــادش بخیر، حــدود 11 ســال پیش که اولین 
مرحله یارانه واریز شد با پول آن می توانستیم 
هزینه قبوض آب، برق، گاز و تلفن را بپردازیم و 
با باقی مانده اش چند کیلومرغ، میوه، گوشت 
و... بخریم. حاال و بعد از 128 ماه اما پول یارانه 
یک نفر، حتی هزینه یکی از قبوض هم نمی شود 
و حتی نمی توانیم یک کیلو برنج ایرانی بخریم 
و سر سفره مان ببریم. از سال 8۹ و بر اساس 
سیاست دولت آن زمان، ۴۵ هزار تومان به عنوان 
یارانه نقدی هرماه در اختیار مردم قرار می گیرد. 
با توجه به افزایش هزینه ها و رشد تورم در کشور 
اما همچنان همان مبلغ در هر ماه به حساب 
بیشتر مــردم واریــز می شود. اکنون این سوال 
مطرح است که در این مدت 11 سال چقدر از 

قدرت خرید مردم کاسته شده است؟

با اولین یارانه چه چیزهایی می توانستیم 	 
بخریم؟

مرحله اول هدفمندی یارانه ها در آذر سال 8۹ 
آغاز شد. در آن تاریخ ارزش یک دالر، هزار تومان 

بود. اکنون قیمت دالر صرافی ملی به بیش از 
27 هزار تومان رسیده و همین موضوع باعث 
شــده که پــول ملی کشورمان 27 برابر ارزش 
خود را از دست بدهد و ارزش واقعی یارانه به 
1700 تومان برسد. اگر کمی اقتصادی حرف 
بزنیم در آذر 8۹ شاخص قیمت مصرف کننده 
در داده های مرکز آمار برابر با 3۵.22۴ برآورد 
شــده بــود. به مــرور و با رشــد مستمر قیمت ها 
این متغیر در تیر 1۴00 تقریبا ۹.3 برابر شد 
و به 327.۴ رسید. این یعنی ارزش یارانه ۴۵ 
هزار تومانی در ماه اول تابستان به پول آن موقع 
)یعنی سال 8۹( تقریبا چهار هزار و 8۴0 تومان 
می ارزید. اما در شهریور و طبق آخرین گزارش 
مرکز آمار، شاخص کل برای خانوارها به 3۵1.1 
ــاه قبلش هم افزایش  رسید که نسبت به دوم
چشمگیری داشته و از ارزش یارانه کمتر شده 
است. شاید بپرسید که با یارانه ۴۵ هزارتومانی 
در آذر 8۹ چه چیزهایی می توانستیم بخریم؟ 
هر گرم طالی 18 عیار در آن تاریخ حدود 3۵ 
هزارتومان بــوده اســت. با پــول یارانه یک نفر 
می توانستید 1.2 گرم طال بخرید. جالب است 
بدانید که ربــع سکه بهار آزادی آن زمــان 88 
هزارتومان بــوده اســت و اکنون سه میلیون و 
۵00 هزارتومان شده است. یعنی شما با یارانه 
دو نفر می توانستید دو عدد ربع سکه بخرید و آن 
را ذخیره روز مبادا کنید. قیمت برنج در سال 
8۹ حدود 2۹00 تومان بوده و با یارانه هر فرد 

می توانستید بیشتر از 1۵ کیلو برنج بخرید. 
تخم مرغ هم در سال 8۹ حدود 2300 تومان 
بوده و با آن می توانستید بیشتر از 1۹ کیلو تخم 

مرغ بخرید.

بازی دالر و یارانه ایرانی ها	 
همان طور که گفتیم اولین یارانه در سال 8۹ 
ــد امــا کمک دولــت به  حــدود ۴۵ دالر می ارزی
ایرانی ها اکنون از دو دالر هم کمتر است! این 
یعنی اگر قرار باشد دولت به هر ایرانی ۴۵ دالر 
بپردازد، باید ماهانه بیشتر از یک میلیون و 21۵ 
هزارتومان به هر نفر پرداخت کند. مبلغ قابل 
توجهی که حداقل می توان دو تا سه کیسه برنج 
ایرانی با آن خرید، قبوض آب، برق، گاز و تلفن را 

پرداخت و از زندگی لذت برد!

یارانه در سال ۱۴۰۰ برای خرید چه اقالمی 	 
کافی است؟

به نظرتان بعد از 128 ماه از اولین یارانه این 
پول چقدر می ارزد و برای خرید چه اقالمی و 
پرداخت چه هزینه هایی کافی است؟ پاسخ این 
سوال را همه می دانیم. دقیقا هیچ! با این پول 
حتی نمی شود یکی از قبوض را پرداخت کرد. 
طبق ارقامی که در یک سایت خرید و فروش درج 
شده هر بسته عدس ۹00 گرمی ۵۹ هزار تومان 
است و شما با پول یارانه تان حتی نمی توانید یک 
کیلو عدس بخرید. لوبیا چیتی بسته ای 7۵ هزار 
تومان است و یارانه دونفر را می توان برای خرید 
یک کیلو لوبیا خرج کرد! می توان پول یارانه 
را به دالر تبدیل کرد و در خارج از کشور یک بار 

اتوبوس بین شهری سوار شد!

اگر یارانه را خرج نمی کردیم چه می شد؟	 
سوال این جاست که اگر از اولین باری که یارانه 
ها را واریز کردند همه آن را پس انداز می کردیم، 
حــاال چقدر پــول داشتیم و با آن چه چیزهایی 
می توانستیم بخریم؟ مهر امسال 128 مین یارانه 
را واریز کردند. اگر آن را پس انداز می کردید االن 
پنج میلیون و 760 هزار تومان، معادل 213 دالر 
داشتید. با این پول می توانید دوبار از مشهد به 
تهران یا کیش بروید، باید 200 هزار تومان هم 
روی آن بگذارید تا بتوانید یک نیم سکه بخرید. با 
جمع مبلغ یارانه تان می توانید ۵ گرم طال بخرید 
یا یک دستگاه پلی استیشن ۴ کارکرده یا یک 

گوشی معمولی بخرید و لذت ببرید!

با پول یارانه در مهر ۱۴۰۰ چقدر می توانیم بخریم؟با پول یارانه در سال 89 چه چقدر می توانستیم بخریم؟ 

300 گرم2 کیلو و 800 گرمگوشت گوسفندی با استخوان
حدود یک کیلو1۵.۵ کیلوگرمبرنج داخلی درجه یک

حدود 1.۵ کیلو1۵ کیلومرغ
حدود 2 کیلو28موز/ نرخ رسمی

نمی توان خریدبیشتر از ۵ حلبروغن نباتی حلبی ۵ کیلویی
یک کیلو1۵ کیلوتخم مرغ

یارانه ای کم ارزش تر از یک مرغ!
در حالی که یارانه بعد از 128 ماه هنوز همان ۴۵ هزار و ۵00 تومان است، می دانید این پول چقدر از ارزش خود را از دست داده و با آن چه چیزهایی می توان خرید؟
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه هاى مطبوعات

اعتماد- این روزنامه با طرح این ســوال که  •
چرا دولت رئیسى سخنگو ندارد؟ نوشت: دولت 
کسى را به عنوان سخنگو معرفى نکرده، بلکه 
غالمحسین اسماعیلى که ریاست دفتر ابراهیم 
برعهده  ریاست جمهورى  نهاد  در  را  رئیسى 
دارد، تالشى براى اطالع رسانى اقدامات دولت 

سیزدهم نمى کند.
کيهان- این روزنامه با اشاره به مصوبه اخیر  •

مجلس در خصوص »لغو حق وکالت نمایندگان 
و قضات بعد از دوره خدمت« نوشت: مجلس در 
اقدامى قابل ستایش و در روند بررسى جزئیات 
طرح تسهیل مجوز کسب و کارها ضمن تصویب 
این طرح که در حــوزه مجوزها انحصارزدایى 
مى کند حتى امکان ویــژه اى را که پیش از این 
براى نمایندگان و قضات وجود داشت نیز حذف 

کرد تا شرایط براى متقاضیان عادالنه تر شود.
جمهوری اسالمی- این روزنامه با اشاره به  •

بررسى طرح صیانت در مجلس نوشت: اصرار بر 
مخالفت با خواست منطقى مردم، به هیچ وجه از 
حقوق نمایندگان مجلس نیست. قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ایران نیز به هیچ کس اجازه 
محدود کــردن آزادى هــاى مشروع مــردم را در 
هیچ زمینه اى نمى دهد و طرح صیانت، آشکارا 
درصدد محدود ساختن آزادى استفاده مردم 

از امکانات علمى و فنى پیشرفته روز دنیاست.
شرق- این روزنامه نوشت: ماجرایى که مجلس  •

نهم به ریاست على الریجانى درباره احمدى نژاد 
پى گرفت، حاال مجلس یازدهم به عینه براى 
روحانى تکرار کرده است؛ استنکاف از اجراى 
قانون و شکایت به قوه قضاییه. این دومین بار 
است که یک مجلس بابت اجــرا نکردن قانون 
از یک رئیس دولت شکایت کرده و کار را به قوه 
قضاییه سپرده است؛ اما ماجرا این است که وقتى 
سرانجام شکایت قبلى بى سرانجام ماند، چرا 

مجلس فعلى هم اصرار دارد همان راه را برود؟
آرمان ملی – این روزنامه نوشت: کناره گیرى  •

الریجانى و تحویل پرونده چین به دولت رئیسى 
تمام تحلیل ها را زیر سوال مى برد. مثال این که 
مشخص مى شود اساسا در حاشیه بودن دولت 
روحانى در این قــرارداد به خاطر موقتى بودن 
دولت ها نیست که اگر به این دلیل بود، نباید 
امروز دولت که خود چهار یا هشت ساله است، 
ادامه دهنده این پرونده مى شد. دیگرى جایگاه 
على الریجانى که گفته مى شد برخالف باقى 
برادران همچنان در بدنه کشور بسیار نفوذ دارد، 
چــرا که با تحویل ایــن قـــرارداد احتماال محمد 
مخبر معاون اول دولت رئیسى، این مسئله را هم 

تحت الشعاع قرار مى دهد.

اعتماد آنالین نوشت: سخنگوى وزارت امور  •
خارجه در پاسخ به ادعاهاى اخیر رئیس جمهور 
آذربایجان  علیه ایران مبنى بر قاچاق مواد مخدر 
توسط کشورمان  به ارمنستان  و اروپاگفت: به نظر 
مى رسد به رغم پیام هاى خصوصى و مثبتى که 
از باکو در تماس هاى مختلف دریافت مى شود، 
تعمدى براى طرح اظهارات رسانه اى بى مبنا از 
سوى باکو وجود دارد که البته در جاى خود پاسخ 

مقتضى داده خواهد شد.
افکار نيوز نوشت : اینستاگرام دسترسى شبکه  •

پرس تى وى به حساب کاربرى خود در بستر این 
پلتفرم را قطع کرد.به گزارش روابط عمومى شبکه 
پرس تى وى ، این پلتفرم اشتراک گذارى عکس و 
فیلم   صفحه  پرس تى وى را در بستر خود مسدود 
کرده و  دسترسى شبکه خبرى انگلیسى زبان 
ایران به حساب خود با 156000  دنبال کننده 

را ناممکن کرده است.
 تابناک نوشت : آیت ا... سیدمحمد سعیدى  •

تولیت حرم حضرت معصومه  در دیدار وزیر ورزش 
و جوانان با وى، گفت: برخى خالکوبى ها، آرایش 
هاى موى سر، رفتار و حرکات و ... که امروز در 
بین ورزشکاران مشاهده مى شود اثر تبلیغات 
فرهنگى تمدن غرب در بین آن هاست و مسئوالن 
فرهنگى و ورزشى ما نیز باید نسبت به بروز بیرونى 
فرهنگ و ارزش هاى دینى در بین ورزشکاران 
برنامه ریزى کنند.وى گفت: محمد صالح بازیکن 
مصرى تیم لیورپول انگلستان وقتى گل مى زند 
به سجده مى رود؛ این یک کار فرهنگى تاثیرگذار 
در دنیاى ورزش است که از عقاید وى سرچشمه 

گرفته است.
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رئيس جمهور ضمن انتقاد از وضعيت دولتی که 
تحویل گرفته و دفاع قاطع از سفرهای استانی 

تاکيد کرد: 

وظیفه ماست که در عمل به مردم امید دهیم
رئیس جمهور در هفتمین سفر استانى خود به استان 
فارس رفت و در حاشیه بازدید هاى خود با انتقاد 
صریح از عملکرد دولت گذشته، از سفر هاى استانى 
خود دفاع قاطعانه اى کرد.  به گزارش پایگاه اطالع 
رسانى آیت ا...سید ابراهیم رئیسى رئیس جمهورى 
در اجتماع نخبگان، علما، خانواده هاى شهدا و 
قشرهاى مختلف مردم گفت: » برخى ها به سفرهاى 
استانى خرده مى گیرند و مى گویند که این سفرها 
پرهزینه است، اما بنده مى گویم اگر رئیس جمهور 
به استان ها سفر نکند، چگونه مشکل کارخانه اى 
که ۸7 درصد عملیات احداث آن انجام شده و براى 
13 درصد باقى مانده، هشت سال معطل مانده، 
حل خواهد شد!« وى در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد که مصمم است این سفر ها را ادامه دهد:» اگر 
رئیس جمهور و مدیران براى حل مشکالت در میانه 
میدان حضور نداشته باشند، بسیارى از مشکالت 
حل نخواهد شد. پروژه هاى بسیارى هستند که 
با تزریق اعتبارات اندک و رفع مشکالت کوچک 
تکمیل مى شوند و به بهره بردارى مى رسند و بنده 
به عنوان رئیس جمهور مصمم هستم به حضور در 
میان مردم و مدیریت میدانى مسائل ادامه دهم.« 
رئیسى در بخش دیگرى از سخنان خود در خصوص 
کم و کیف این سفرهاى استانى این گونه توضیح 
داد:» قبل از هر سفر استانى هیئتى به استان مقصد 
اعزام مى شود و جلساتى نیز در تهران با نمایندگان و 
مسئوالن استان برگزار مى شود و مسائل و مشکالت 
احصا و جمع بندى مى شود و طرح ها و اعتبارات الزم 
براى استان به تصویب مى رسد.« او با تأکید بر این که 
محور حرکت دولت سیزدهم تحقق عدالت خواهد 
بود، گفت:» اساس حرکت دولت، اجراى قانون و 
شناسایى و جبران کاستى هاست.«  رئیس قوه مقننه 
در این سفر همچنین در نشست شوراى ادارى استان 
فارس نیز حاضر شد و با انتقاد از دولت گذشته  اظهار 
کرد: مشکالتى وجود دارد که خود مردم مى دانند. 
همه صاحب نظران اقتصادى و مردم هم به آن واقف 
هستند و اگر مردم عدد و رقم هارا ندانند به سفره 
خود و به پول ملى نگاه مى کنند و متوجه مى شوند 
که چه خبر است و باید گفت بدون شرح معلوم است 
چه دولتى تحویل شده است. وى با اشــاره به این 
که از این که بگوییم در گذشته کشاورزى و صنعت 
چطور بوده است مشکلى حل نمى شود، گفت: بنا 
نداریم بپردازیم که در گذشته چه بوده بلکه باید امید 
به جامعه بدهیم و وظیفه ماست که در عمل به مردم 
امید بدهیم. رئیس کابینه دوازدهم  همچنین در 
این نشست  با تاکید بر این که اولویت دولت در اجراى 
طرح هاى عمرانى در استان ها تکمیل طرح هاى نیمه 
تمام است، تصریح کرد که  آینده کشور را روشن مى 
بیند:» آینده کشور را بسیار روشن مى بینم و گشایش 
هایى براى کشور در حال اتفاق افتادن است.«گفتنى 
است بازدید از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس 
فارس، بازدید از کارخانه آزمایش روستاى کناره 
مرودشت و گفت و گو با کشاورزان و دامداران ، بازدید 
از مجموعه تاریخى تخت جمشید، حضور در آرامگاه 
حافظ،  دیدار با جمعى از قهرمانان ورزشى، گفت و 
گوى بى واسطه با مردم  و زیارت حرم مطهر احمد 
بن موسى شاهچراغ بخش هایى از برنامه هاى سفر 

رئیس جمهور به این استان  بود.
 

اژه ای: دنبال کوتاه کردن فرایندهای پیچیده و 
فسادزا هستیم 

در ادامه سلسله نشست هاى تخصصى مسئوالن 
بــررســى چالش ها و  بـــراى  عالى دستگاه قضا 
راهکار هاى اصالح فرایند هاى قضایى در جهت 
کاهش مشکالت مردم در دوره »تحول و تعالى«، 
عوامل  و  »علل  موضوع  با  کارشناسى  نشستى 
شکل گیرى پرونده هاى ماده 477« برگزار شد. 
ماده 477 درخواست اعــاده دادرســى به رئیس 
قــوه قضاییه در خصوص پرونده هایى اســت که 
ادعا مى شود در آن ها حکم خالف بّین شرع صادر 
شده است. رئیس قوه قضاییه در این نشست بر 
ورود تخصصى و فنى براى ریشه یابى چالش هاى 
موجود در نظام قضایى کشور تأکید کرد و متذکر 
شد: قوانین و فرایند هاى پیچیده درون و بیرون 
قوه قضاییه که براى مردم دردسرساز بوده و موجب 
فساد و کندى کار شده اند، باید اصــالح شوند. 
حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى گفت: 
من شخصًا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضى 
از فرایند هاى پیچیده و فسادزا را با همکارى دولت 
تا با شفاف تر، چابک تر و  و مجلس کوتاه کنیم 
کارامدتر شدن ساختار ها مشکالت مردم کاهش 
ــراى نمونه به پیچیدگى هاى قانون  یــابــد.وى ب
مالیات و فرایند صدور مجوز ها اشاره کرد و گفت که 
فرایند هاى طوالنى و الیه الیه در این حوزه ها عالوه 
بر آن که مشکالتى را براى مردم به وجود آورده، 

قطعا فسادزا هم هست./فارس

توکلی - این روز ها خبر بررسى  اطالعات مربوط 
به اموال و دارایى هاى مسئوالن و محرمانه بودن 
آن ها در کمیسیون قضایى مجلس با حاشیه هاى 
زیــادى همراه شده و بازتاب فراوانى در فضاى 
مجازى پیدا کــرده اســت.  موضوعى که  البته 
تازگى نــدارد و چند سال  قبل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مهر محرمانه بودن بر اعالم عمومى 
اطالعات مربوط به اموال و دارایى هاى مسئوالن 
زده و بعد تر پاى آن به مجلس دهم و یازدهم هم 
کشیده شده است .موضوع ثبت اموال و دارایى 
مسئوالن  تازگى ندارد. اصل 142 قانون اساسى 
به صراحت این موضوع را مطرح کرده  است، اما در 
طول سال هاى بعد از انقالب این اصل  به معناى 
واقعى اجرا نشده بود  تا این که در سال ۸4 در 
قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس  
وقت )مجلس هفتم(طرحى براى رسیدگى به 
امــوال مسئوالن به عنوان "از کجا آورده ایــد" را  
تصویب  کرد که بر اساس آن مسئوالن عالى رتبه 
باید اموالشان را اعالم  مى کردند .این طرح با 
کش و قوس و حذف و اضافه هاى فراوان پس از دو 
سال در مجلس تصویب و  باالخره با عنوان قانون 
ــوال مسئوالن« راهــى شوراى  »رسیدگى به ام
نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با 
برخى بندهاى آن و اصرار مجلس سر از مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درآورد و   بیش از ۸ سال 
هم آن جا معطل ماند  و در نهایت  در سال 94 به 
تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه  مکلف 
شد که  سامانه اى براى ثبت اموال مسئوالن در 
نظر بگیرد. مصوبه اى که اما یک حاشیه مهم تر 
از متن داشت و آن این که اعضاى مجمع به این 
نتیجه رسیدند که اطالعات دارایى هاى مسئوالن 
نه تنها نباید به اطالع عموم برسد، بلکه افشاى آن 
محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان 

سهوى و عمدى آن خواهد بود. به طور دقیق تر 
این مصوبه تشخیص مصلحت نظام  اعالم مى کند 
فهرست دارایى ها و اسناد و اطالعات مربوط به 
آن به جز در مواردى که در این قانون و آیین نامه 
ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از 
مسئوالن و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، 
ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایــى هــاى افراد 
مشمول یا اسناد و اطالعات مرتبط با آن هستند 
یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان 
قــرار مى گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا 
انتشار مندرجات ایــن اسناد شوند یا خــارج از 
حدود وظایف ادارى، آن ها را در اختیار دیگران 
قرار دهند یا به هر نحوى دیگران را از مفاد آن 
ها مطلع کنند، به یکى از مجازات هاى درجه 
شش مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 محکوم خواهند شد. در نهایت 
آیین نامه اجرایى این قانون توسط قوه قضاییه 
در 21 ماده و ۸ تبصره در 19 خردادماه 139۸ 
ابالغ شد.در عین حال این روزها بحث بر سر این 
محرمانگى  دوبــاره مطرح شده  است آن هم به 
واسطه بررسى    طرح »ممنوعیت خروج مسئوالن 
پس از  مسئولیت از کشور «در کمیسیون حقوقى 
و قضایى مجلس   که به گفته دلخوش سخنگوى 
کمیسیون  خروج  مسئوالن از کشور  منوط به 
ثبت در سامانه قوه قضاییه است. بنابراین اکنون 
نیز مجلس نه تنها تصمیمى بــراى محرمانگى 
ــوال مسئوالن نگرفته، بلکه بر اســاس الــزام  ام
قانونى حرکت مى کند که در گذشته توسط مجمع 

تشخیص مصوب شده است .

ــودن امــوال 	  تصویب محرمانه و امنيتی ب
مسئوالن در مجلس به  هيچ وجه صحت ندارد

 این  ماجرا اما با واکنش هاى زیــادى در فضاى 

مجازى همراه شد و بسیارى از کاربران و برخى 
رسانه ها این ممنوعیت را مصوبه مجلس یازدهم  
دانستند موضوعى که در عین حال با واکنش  
امیرآبادى فراهانى همراه شد و نماینده مردم 
قم  با تاکید بر این که قید »محرمانگى« بر اموال 
مسئوالن سال ها قبل و  در زمان ریاست هاشمى 
در مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است، 
در خصوص این که چرا بهارستان دوبــاره به این 
موضوع ورود کرده است، اظهار کرد:» طرح نظارت 
ــزاران جمهورى  ــارگ بر مقامات، مسئوالن و ک
اسالمى ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقى 
قضایى در حال بررسى است زیرا تطبیق اموال 
و دارایى هاى مسئوالن، صرفا به خوداظهارى 
مقامات محدود نشده و باید از مسیرهاى متعدد 
دیگرى این اطالعات اخذ شود و مجلس یازدهم 
با تنوع بخشیدن به مسیرهاى دریافت اطالعات، 
سعى در اجراى بهینه قانون مذکور دارد.« او در 
بخش دیگرى از سخنان خود تاکید کرد:» البته 
این طرح اکنون در حال رسیدگى و بررسى در 
کمیسیون اســت و مــواد آن هنوز به طــور کامل 
تصویب نشده و پس از تصویب و نهایى شدن به 
صحن علنى براى بررسى ارسال خواهد شد که در 
آن جا نیز براساس پیشنهاد هاى نمایندگان امکان 
اصالح و تغییر وجود دارد.« همزمان،اقبال شاکرى 
نماینده تهران؛ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى 
خانه ملت، با تاکید بر این که مجلس مصوبه اى 
دربــاره محرمانه بودن  امــوال مسئوالن نداشته  
است، گفت: تصویب محرمانه و امنیتى بودن اموال 
مسئوالن در مجلس به  هیچ وجه صحت ندارد زیرا 

جلسات صحن علنى مجلس از طریق رادیو پخش 
مى شود و هیچ طرح و الیحه اى پشت درهاى بسته 
تصویب نمى شود و مــردم و رسانه ها در جریان 

مصوبات مجلس هستند.

تجربه دیگر کشورها   و ضــرورت بازنگری 	 
مصوبه مجمع

آن طور که مشخص است این  مجلس فعلى هیچ 
مصوبه اى درباره ممنوعیت اعالم عمومى اموال 
مسئوالن  نداشته است، اما خیلى ها معتقدند 
حاال که مجلس به واسطه بررسى طرح دیگرى 
به این موضوع ورود کرده است بهتر است  مصوبه 
محرمانگى اطالعات  را هم مجدد مورد بازنگرى 
قرار دهد.با این حال، کاربرى با اشــاره به این 
که قید محرمانه و حتى امنیتى  بودن اطالعات 
اموال و دارایى هاى مسئوالن، باعث بى فایده 
شدن آن مى شود  نوشت، ایــران تنها کشورى 
است که دارایــى هاى مسئوالن آن اعالم نمى 
ــود:»در کشور هایى همچون چین، کانادا  شـ
استرالیا، آفریقاى جنوبى، زامبیا، آنگوال، گواتماال، 
آرژانتین، ترکیه و ده ها کشور دیگر دارایى هاى 
مسئوالن به اطالع تمام مردم میرسه و جالب تر 
اون که در کشور هایى همچون آمریکا، روسیه، 
نیجریه، سنگال، مغولستان و قزاقستان نه تنها 
دارایى هاى خود مسئول بلکه دارایى هاى اعضاى 
خانواده مسئول نیز به اطالع عموم میرسه و باید 
گفت که در کل دنیا تنها در ایران است که به طور 
قانونى نباید در آمد و دارایى هاى یک مسئول و 

مدیر جامعه به اطالع عموم برسد!«

چه کسی اعالم عمومی اموال 
مسئوالن را محرمانه کرد؟ 

اميرآبادی فراهانی: شایعات مبنی بر قانون مجلس برای محرمانه ماندن اموال 
مسئوالن دروغ است. قيد »محرمانگی« در زمان ریاست هاشمی بر مجمع 

گذاشته شد 

ــرات وین  ــذاک هــادی محمدی – بــن بست م
درحالى که همچنان منتظر یک تصمیم مهم در 
دو سوى میز است و به ویژه آمریکا و 1+4 وانمود 
مى کنند ایران باید تاریخ دور جدید را اعالم کند، 
سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجى 
اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با على باقرى 
مذاکره کننده ارشد ایرانى هم نتوانست این بن 
بست را بشکند و تاریخى از گفت وگوهاى آینده 
بدهد با این حال دو طرف توافق کردند ظرف دو 
هفته آینده در بروکسل مذاکرات را ادامه دهند 
و این تنها روزنه امید در میان خبرهاى سفر مورا 
به تهران است .به گزارش خراسان »انریکه مورا« 
معاون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز 
پنج شنبه در محل وزارت امور خارجه کشورمان 
با على باقرى معاون سیاسى امیرعبداللهیان 
دیدار و گفت وگو کرد.معاون سیاسى وزارت امور 
خارجه کشورمان در این مالقات، با تاکید بر این 
که ایران همواره ثابت کرده که یک بازیگر مسئول 
در عرصه بین المللى است ، تصریح کرد : اما رفتار 
طرف مقابل نشان مى دهد که با مسئولیت پذیرى 
فاصله معنادارى دارد و هر طرف که مسئولیت 
پذیرى بیشترى از خود نشان دهد، به میز مذاکره 
نزدیک تر است.باقرى با اشــاره به این که براى 
ایران دستیابى به نتایج ملموس موضوعیت دارد، 
افزود: ایران براى مذاکرات جدى که نتیجه آن 
توافق عملى و نه توافق کاغذى باشد، همواره آماده 
است. وى با اشاره به این موضوع که تردید جدى 
درباره اراده واقعى آمریکا براى انجام تعهداتش 

وجود دارد، از بى عملى طرف هاى اروپایى در 
اجراى تعهدات خود ذیل برجام انتقاد و بر ضرورت 
مسئولیت پذیرى آن ها تاکید کرد. انریکه مورا نیز 
ضمن تشریح مسئولیت خود به عنوان هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپــا، بر آمادگى خود به منظور 
همکارى با کشورمان و سایر طرف ها در جهت 
ادامه مذاکرات براى دستیابى به نتیجه اى که 
مورد پذیرش همه طرف ها باشد، تاکید کرد. پس 
از گفت وگوهاى باقرى و مورا در تهران حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دست 
به تلفن شد و با همتاى روس خود در مسکو گفت 
وگو کرد . وى در تماس با الوروف وزیر خارجه 
روسیه تاکید کرد که گفت وگوها با مورا مثبت 
بوده و دو طرف ضمن ابراز رضایت، براى تداوم آن 

اعالم آمادگى کرده اند.

شکست مذاکرات احيای برجام؟	 
در حالى که ایــران همچنان بــراى بازگشت به 
مذاکرات احیاى برجام در حال فکر کردن براى 
تصمیم گیرى اســت در کــاخ سفید نشست ها 
ــاره خطر هسته اى شدن  و گفت وگوهایى درب
تهران برگزار مى شود. بلینکن از اتمام وقت ایران 
مى گوید و اسرائیل از مقابله با برنامه هسته اى 
ایــران با نیروى نظامى سخن مى گوید. در این 
بین رسانه هاى آمریکایى نیز این سوال را مطرح 
مى کنند که پلن بى تیم بایدن در قبال ایران در 
صورت شکست مذاکرات کجاست؟ پولیتیکو در 
گزارشى در این باره مى نویسد: دولت بایدن به 

طرز فزاینده اى بر این باور است که توافق هسته اى 
ایران در آستانه از بین رفتن است. آنتونى بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتاى اماراتى 
و اسرائیلى خود گفت که زمان براى تهران با هدف 
بازگشت دوباره به برنامه جامع اقدام مشترک 
در حال پایان یافتن اســت. از زمانى که رئیس 
جمهور جدید ایران در آگوست گذشته به قدرت 
رسید، جمهورى اسالمى ایران از گفت وگو بر 
سر بازگشت آمریکا به توافقى که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن خارج شده بود، 
خوددارى مى کند. تیم جدید در ایران مى گوید 
که به زودى براى انجام مذاکرات به میز هاى گفت 
وگو باز خواهد گشت، اما هیچ نشانه اى از پیگیرى 
این موضوع از سوى آن ها وجود نــدارد. انریکه 
مورا، نماینده اتحادیه اروپا در امور ایران روز پنج 
شنبه براى تالش با هدف شروع سریع مذاکرات 
هسته اى به ایران سفر کرد. در این دیدار وى با 
حسین امیرعبداللهیان دربــاره زمان بازگشت 
ایران به مذاکرات گفت وگو کرد، اما ظاهرا نتایج 
این مذاکرات مثبت نبوده است و دو طرف بر سر 
زمان آغاز دور جدید مذاکرات به تفاهم نرسیدند. 
پیشتر آمریکا از پلن بــى در صــورت شکست 
مذاکرات خبر داده بود. یکى از احتماالت این بود 
که واشنگتن و تهران یک توافق کامال جداگانه 
از برجام را امضا کنند که حــاوى عوامل کامال 
متفاوت از توافق کنونى است. نقشه دیگر این بود 
که مجموعه اى از پاسخ هاى تنبیهى در مشورت با 
متحدان اروپایى علیه ایران اعمال شود.روزنامه 

واشنگتن پست نیز با انتشار یادداشتى به پایان 
توافق هسته اى ایران اشاره و این سوال را مطرح 
مى کند که پلن بى آمریکا کجاست؟ مجموعه اى 
از فعالیت هاى دیپلماتیک در واشنگتن طى 
هفته گذشته نشان مى دهد که توافق هسته اى 
ایران به رغم تالش هاى دولت آمریکا مرده است. 
اگر تیم بایدن طرح جایگزینى براى جلوگیرى از 
دستیابى ایران براى هسته اى شدن دارند این 
موضوع همچنان محرمانه نگه داشته شده است؛ 
و زمان به نفع آمریکا پیش نمى رود. پس از دیدار 
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلى و اماراتى 
خود، الپید وزیر خارجه اسرائیل اقدام به تهدید 
ایران کرد و گفت که ایران در حال تبدیل شدن به 
یک کشور هسته اى است. وى ادعا کرد : ایران در 
حالى بازگشت به مذاکرات را به تعویق مى اندازد 
که در حال توسعه توان هسته اى خود است. وى 
همچنین گفت که اسرائیل ممکن است با زور براى 
جلوگیرى از دستیابى ایران به سالح هسته اى 

اقدام کند.

سپاه  کل  فرمانده  سالمى،  حسین  سرلشکر 
گفت: نیروى دریایى سپاه در این سال هاى اخیر 
در عرصه هاى شناورى، پیشرفت هاى بسیار 

چشمگیرى را تجربه کرده است و در شناورهاى 
تندرو افزایش سرعت این شناورها به چیزى 

نزدیک به 100 نات رسیده است که این جزو 
پدیده هاى جالب عرصه سرعت و شتاب در 

دریــانــوردى اســت. در عرصه پهپادها نیز 
نیروى دریایى سپاه رشد قابل مالحظه اى 
داشته است و صدها فروند پهپاد شناسایى، 

مراقبتى، رزمى و انتحارى، به نیروى 
ــى ســپــاه بــه صــورت هــاى  ــای دری

مختلف اضافه شده است که 
االن دوســتــان مــا در عرصه 

ــرد 1200  ــ پــهــپــادهــا تــا ُب

کیلومتر را در اختیار دارند و در حال افزایش این 
برد هستند. در عرصه موشک هاى کروز دریایى 
نیز از موشک هایى با برد 35 و 90 کیلومترى 
و  300 کیلومترى  ــه مــوشــک هــاى  ب
موشک هاى 700 کیلومترى رسیده ایم 
و در آینده نزدیک موشک هاى 2000 
کیلومترى کروز که قادر هستند 
ــاى متحرک را  ــاوره ــن ش
ــدف قـــرار بدهند در  ه
نیروى دریــایــى سپاه 
یابند./  مى  توسعه 

مهر

احیای مذاکرات برجام، همچنان شاید وقتی دیگر 
در حالی که در سفر مورا به ایران زمان بندی برای از سرگيری مذاکرات وین مشخص نشد،طرف غربی همزمان با 

اصرار برای بازگشت به برجام اجرای پلن بی عليه ایران را زمزمه می کند

سرلشکرسالمی: کروزهای دریایی 
سپاه با برد ۲۰۰۰ کیلومتر در راه است
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کوکاکوال برای یک آمریکایی یا 
اروپایی معمولی خطری بسیار 
کشنده تر از القاعده محسوب 
می شود. دربــاره  اهمیت غذا 
همین قدر بدانید که انسان معمولی در شروع قرن 
بیست و یکم بیشتر در معرض مردن بر اثر پرخوری 
در مک دونالد است تا مردن بر اثر قحطی! از آن جا 
که خوردن بیشتر از گرسنگی جان افراد را می گیرد، 
در جامعه شناسی غذا که یكی از شاخه های نوین 
جامعه شناسی است، ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
تغذیه انسانی  مطالعه می شود. »جان آتلمی« در 
همین بــاره می گوید: »به من بگو چه می خوری تا 
بگویم كیستی؟« در تقویم جهانی، ۱۶ اکتبر هر 
 )WFD یا World Food Day(سال روز جهانی غــذا
است. به همین مناسبت به بررسی یکی از تازه ترین 
مبانی پیرامون آن یعنی شهروند غذایی پرداخته ایم. 
شهروندان غذایی در اصل حساسیت زیادی روی 
این که چه چیزی بخوریم، چه زمانی بخوریم و چگونه 
بخوریم، دارند. آن ها به نحوه تولید غذا از زمان کشت 
تا برداشت و فراوری در کارخانه هم اهمیت می دهند. 
در پرونده امروز زندگی سالم دغدغه های فکری 
شهروندان غذایی و نتایج  این دقت  بر چرخه غذایی  

را  بررسی کردیم.
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 در روز جهانی غذا از اصطالح »شهروند غذایی« گفتیم، کسانی که حساسیت زیادی روی این که چه  چیزی
چه زمانی و چگونه غذا بخوریم، دارند

شهروندی برای دنیای غذا
۱99۶

24مهر1400 شنبه
16اکتبر2021 9ربیعاالول1443
شماره20776

مفهوم »آب مجازی« برای آماده 
کردن غذاها

خوردن، امروزه پاسخی برای رفع نیاز گرسنگی است و معدود افرادی 
هستند که پیش از خوردن یک همبرگر حساب کنند دو هزار و ۸۰۰ 
لیتر آب برای آماده کردنش مصرف شده است. مفهوم »آب مجازی« 
توسط پژوهشگر بریتانیایی، پرفسور جان آنتونی آلن در دهه ۱۹۹۰ 
میالدی مطرح شد. از آن زمان تا کنون پژوهش های او مورد توجه فراوان 
بخش های اقتصاد و سیاست قــرار گرفت. استفاده از آب به صورت 
غیر مستقیم و برای مصارفی به جز کشاورزی، دام پروری، صنعت، شرب، 
پخت و پز، استحمام و شست و شوی وسایل زندگی را آب مجازی می نامیم. 
سرانه آب مستقیم، روزانه بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ لیتر   و سرانه مصرف آب 

مجازی روزانه بین سه تا پنج هزار لیتر برای هر نفر است.

قحطی،  دشمن بشریت است
تولید و عرضه غذا یک چرخه  وسیع را تحت تاثیر قرار می دهد؛ چیزی که 
شاید در دنیای امروز کمتر به آن توجه کنیم. قحطی طی هزاران سال 
بدترین دشمن بشریت بود به طوری که کاهش یا افزایش بارندگی و 
اتفاقاتی که به دنبالش رخ می داد، تولید غذا را از کار می انداخت. 
بیایید نگاهی به تاریخ بیندازیم. در آوریل ۱6۹4 میالدی یک مقام 
رسمی فرانسوی شهر بووه تاثیر قحطی و باالرفتن قیمت غذا را این طور 
توصیف کــرد: »ثروتمندان قیمت های گزافی بــرای هرغذایی که 
احتکار کرده بودند، دریافت می کردند. به این ترتیب توده انبوه فقرا از 
گرسنگی می مردند. ۱۵ درصد کل جمعیت بین سال های ۱6۹2 و 
۱6۹4 از گرسنگی تلف شدند. عالوه بر آن افراد غنی، برای رسیدن 
به خواسته هایشان از قشر آسیب پذیر و پایین دست در ازای مقدار کمی 
آذوقه برای کار در مزرعه بیگاری می کشیدند«. نمود این کار هم اکنون 
شرکت های تعاونی با ساختار دولتی هستند که به رقیب کشاورزان 
تبدیل شده اند و سعی می کنند به ارزان ترین قیمت، محصوالت را 
بخرند و بعد از اعمال سود دندان گیر خودشان، آن را به عرضه برسانند.

رابطه خوردن یک همبرگر    و 
آلودگی محیط      زیست با خودرو 

یک فعال حقوق حیوانات می گوید: هر همبرگر معادل ۳2۰ 
کیلومتر رانندگی با خودرو به محیط زیست آسیب می زند. فکر 

کردن به آن چه می خوریم ممکن است پردردسر به نظر برسد 
اما نتیجه اش رژیم غذایی و بسیاری از شاخص ها 

را در صنعت پر سود غذا تغییر خواهد داد. 
بررسی انجام شده در سال 2۰2۰ برای 
اتحادیه جهانی غذا نشان داد که تا ۳7 

درصد انتشار گازهای گلخانه ای در جهان 
مربوط  غذایی  سیستم  به  تواند  می 

باشد، از جمله تولید محصوالت 
کشاورزی و دامی، حمل و نقل، 

تغییر کاربری زمین )از جمله 
جنگل زدایی(، اتالف مواد 

عــضــو غــذایــی و ضایعات. طبق گفته 
هیئت مدیره انجمن کنسرو و کمیسیون 

ــاق تهران، صنعت غــذا صنعت  کــشــاورزی ات
انرژی بری نیست، اما می توان در حوزه انرژی با 
اعمال مالحظاتی، آسیب های زیست محیطی اش 
را به شدت کاهش داد. استفاده از آب قابل بازیافت 

مصرف شده در صنعت و جانمایی مناسب کارخانه، 
آلودگی های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل را 

کاهش می دهد. کاهش میزان ضایعات مواد غذایی و 
کاالهای کشاورزی از زمان تولید تا زمان مصرف نکته 

موثر دیگری است که باید به آن توجه کرد.

مفهوم شهروند غذایی در ایتالیا
شهروند غذایی کسی است که خود را در خصوص انتخاب های غذایی مسئول می داند و درباره کیفیت، نحوه تولید، نحوه توزیع و مسائل 
زیست محیطی مربوط به آن حساس است. برای شهروند غذایی مهم است چه کارگری در کجای جهان با چه میزان از دستمزد محصول غذایی اش 
را تولید کرده باشد. برای او مهم است آن چه به عنوان سوخت به بدنش برای ادامه زندگی وارد می کند، به جهان و محیط زیست لطمه ای وارد نکند. 
منصور ضابطیان در کتاب سه رنگ در همین باره می نویسد: »شهروندان غذایی مواد خوراکی کامال ارگانیک را که بعضا در حیاط خانه شان کاشته 
شده در بشقاب سرامیک یا سفال و چینی سرو می کنند. این افراد عمدتا به جنبش اسلوفود هم عالقه مندند، جنبشی که از سال ۱۹۸6 در ایتالیا 
همزمان با افتتاح شعبه های مک دونالد در رم به راه افتاد و در سرتاسر ایتالیا ریشه دواند و به نوعی موضع گیری در مقابل پخت سریع غذا در فست 
فودها که بر جریان زندگی سالم مردم تاثیر مخرب داشت، قلمداد می شد.« ضابطیان در سفرش به ایتالیا در مراسمی با یکی از شهروندان غذایی 
گپ می زند که می گوید: »سرمایه داری روی عادت های مردم در غذا خوردن تاثیر گذاشته و آن ها را در خصوص چیزی که می خورند بی تفاوت 
کرده  است. این جنبش سعی دارد بگوید غذا فقط وسیله تامین نیازهای فیزیولوژیک نیست بلکه می تواند یک پدیده اجتماعی سیاسی باشد. 
مردم از قدرت تاثیرگذاری  شان روی نظام های سرمایه داری مربوط به غذا بی خبر ند. سازمان های چند ملیتی مدیریت ۱2 شرکت اصلی و حدود 
4۰ شرکت واسطه کنترل غذا را در جهان برعهده دارند که از طرفی کشاورز و دامدار را استثمار می کنند و از طرفی مردم را وادار می کنند که حق 

هیچ مشارکتی را در تصمیم گیری در خصوص غذای شان نداشته باشند.«

رویاهای واقعی به لطف فناوری
پرطرفدارترین دستگاه های هوشمند خانگی 202۱، از قهوه سازی که با تلفن 

همراه مرتبط است تا تختخوابی که خواب ما را آنالیز می کند
 

ــای هوشمند شــدن خانه ها، زن و مــرد نمی شناسد. به همان انـــدازه که  روی
خاموش کردن چراغ اتاق یا کولر از راه دور برای یک مرد  لذت بخش است، تمیز 
شدن خانه توسط جاروبرقی خودکار هم برای یک خانم هیجان انگیز است. برای 
همین است که معموال بیشتر افراد جامعه از هوشمند شدن محیط زندگی خود 
استقبال می کنند. در ادامه به معرفی پرطرفدارترین دستگاه های هوشمند بر 

اساس بخش های مختلف خانه طی امسال می پردازیم.

   آشپزخانه خوشمزه تر

چه یک سرآشپز ماهر باشید و چه یک خانم خانه دار، آشپزخانه هوشمند می تواند عالوه 
بر راحتی، آشپزی را برای شما لذت بخش تر کند. تقریبا از همه وسایل آشپزخانه نوع 
هوشمند آن وجود دارد که حتی با دستور صوتی شما به راحتی کار می کنند اما دربین 

آن ها چند تایی پر طرفدار هستند.
فر هوشمند| با داشتن یک فر هوشمند با خیال راحت به بقیه کارهایتان برسید یا حتی به 
پیاده روی روزانه خود بروید و نگران سوختن غذا نباشید. با این مدل فرها، شما می توانید  
غذا را بپزید، برشته و بخارپز کنید. فقط کافی است از طریق تلفن همراه خود کنترل و 

نظارت داشته باشید.
قهوه ساز هوشمند| هیچ آشپزخانه ای بدون قهوه ساز کامل نمی شود! قهوه سازهای 
هوشمند امکان کنترل برنامه و صدا را  دارند. بنابراین تنها چیزی که شما هنگامی که 

ــود چند صبح از خواب بیدار می شوید الزم دارید این است که روی تلفن همراه  خـ
ضربه  بزنید و عبارت »قهوه من را آماده کن« را تایپ کنید.
جاروبرقی هوشمند| دوست دارید هیچ وقت ذره ای 

ــرای ایــن کــار داشتن  آشغال روی زمین نباشد؟ ب
جاروبرقی هوشمند بهترین انتخاب اســت. شما 
می توانید روی مبل بنشینید و استراحت کنید یا 
حتی در خانه نباشید و از طریق اپلیکیشنی که روی 

موبایلتان دارید، همه جا را تمیز  کنید.
   اتاق نشیمن هوشمند، دنج تر و خاص تر 

وقتی صحبت از فناوری اتاق نشیمن می شود، تلویزیون 
اولین وسیله ای است که به ذهن شما می رسد اما برای داشتن 

خانه هوشمند، تعداد بی شماری ابزار دیگر هم باید با هم کار کنند تا راحتی و آرامش فضای 
زندگی شما را باال ببرند.

بلندگو و میکروفن هوشمند| اولین گزینه، انتخاب بلندگوی هوشمند برای اتاق نشیمن 
است. این دستگاه، فراتر از پخش موسیقی عمل می کند. شما می توانید تقریبًا هر وسیله 
 Alexa ، Google خانگی متصل دیگر را با صدا کنترل و برای این کار از پلتفرم هایی چون

Assistant یا Siri استفاده کنید.
صفحه نمایش هوشمند| یک صفحه نمایش هوشمند، همان ویژگی های دستیار صوتی 
بدون دست را ارائه می دهد. با یک صفحه لمسی می توانید زنگ در خانه یا دوربین امنیتی 
خود را مشاهده و کنترل کنید و تماس های ویدئویی داشته باشید یا حتی آن را به یک قاب 

عکس دیجیتالی برای نمایش عکس های شخصی یا آثار هنری خود تبدیل کنید.
المپ های هوشمند| یکی از ساده ترین و مقرون به صرفه ترین راه هــا برای ارتقای 
اتاق نشیمن این است که المپ های معمولی خود را با المپ های هوشمند جایگزین کنید. 
با این تعویض جادویی دیگر مجبور نخواهید بود از روی مبل بلند شوید تا چراغ ها را خاموش 
کنید. عالوه بر این، این نوع چراغ ها انرژی کمتری مصرف می کنند و عمر بیشتری دارند 

بنابراین در دراز مدت در هزینه شما صرفه جویی خواهد شد.
   خواب بهتر در اتاق خواب

اگر تختخواب شما خیلی ناراحت کننده است، اتاق شما خیلی گرم است یا به دلیل آلرژی 
و آسم دچار مشکالت تنفسی شده اید، وقت آن است اتاق خواب خود را هوشمند کنید!

تختخواب هوشمند| تختخواب هوشمند با استفاده از تعدادی سنسور، اطالعاتی 
را دربــاره کیفیت خواب شما به دست مــی آورد و از  این اطالعات برای بهبود خواب 
شما استفاده می کند. نحوه تکان خوردن در حین استراحت و خواب، کنترل دما، 
سازگاری با دیگر وسایل هوشمند خانه و مرتب سازی خودکار از دیگر ویژگی های این 

نوع تختخواب است.
سیستم تهویه هوشمند| دمای اتاق خواب هم می تواند بر کیفیت خواب شما تأثیر 
بگذارد. یک اتاق خیلی گرم یا خیلی سرد می تواند حرکت کردن و خوابیدن در طول شب 
را دشوار کند. اگر سیستم هوای مرکزی ندارید، بهتر است یک تهویه هوشمند بگیرید. این 
دستگاه ها معمواًل امکان کنترل برنامه و صدا را دارند و به شما کمک می کنند تا کیفیت 

هوای داخل خانه خود را زیر نظر داشته باشید و آن را کنترل کنید.
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شهروند غذایی در دنیا
یک شهروند تولید کننده غذا با حمایت از مزارع کوچک، کشاورزان، زمین داران و بازارهای منطقه فرصت های تغییر را شناسایی کرده و سپس از 
طریق آن ها در ایجاد یک سیستم غذایی که به مردم خدمت می کند و نه به شرکت ها، فعالیت دارد. سیستم غذایی پایدار نوعی سیستم غذایی است که 
غذای سالم را برای مردم فراهم می کند و سیستم های پایدار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. سیستم های غذایی پایدار با توسعه 
روش های کشاورزی پایدار، توسعه سیستم های توزیع پایدارتر موادغذایی، ایجاد رژیم های غذایی پایدار و کاهش ضایعات مواد غذایی آغاز می شود.

دومین تقلب سودآور دنیا

یکی دیگر از حساسیت های شهروند غذایی، مفید و سالم بودن 
غذاست، این که آن چه می خوریم به حفظ نشاط و سالمت مان 
کمک کند و دور از هرگونه آلودگی و بیماری باشد. با این اوصاف 
تقلب اصلی ترین خطر موجود است. در همین راستا »کریس 
وانستینکیست« از Europol )یک مرکز تحقیقاتی پلیسی( 
می گوید: »تقلب در محصوالت غذایی هم اکنون دومین مقوله 
سودآور در اتحادیه اروپا پس از قاچاق مواد مخدر است. غذا صنعتی 
است که سود دارد. زنان هر چند ماه یک کیف دستی می خرند 
اما شما مجبورید هر روز غذا بخورید. غذاهای ارگانیک تقلبی 
سودآورترین حوزه است«. در یک عملیات ضدفساد، گروه های 
ایتالیایی پیدا شدند که گندم های بی کیفیت را از رومانی وارد 
می کردند و برچسب ارگانیک روی آن می زدند که قیمت آن سه 
تا چهار برابر بیشتر است. همچنین در مقاله دیگری می خوانیم: 
»سازمان های تحت حمایت مافیا پنیرهای موزارالیی را که بر اثر 
ماندگی زرد شده اند با مواد شوینده سفید می کنند«. در گفته ای 
رسمی به نقل از پلیس، مافیا احاطه  زیادی بر تجارت روغن زیتون 
ایتالیا دارد و حدود ۵۰ درصد روغن زیتونی که به عنوان روغن 
زیتون فوق بکر از ایتالیا صادر می شود، تقلبی است و این یک 
زنگ خطر جدی است چراکه برای مصرف کننده هیچ خطری 
باالتر از تقلب در مواد غذایی نیست! هانا روبرتز در مقاله ای با 
عنوان چطور مافیا غذای ما را در دست گرفتند، نوشته: »ردپای 
مافیا را می توان از مزارع تا باغ های زیتون باستانی پوگلیا، دنبال 
کرد. سازمان های مافیایی ایتالیا در بخش غذا و کشاورزی، از 
تولید گرفته تا بسته بندی، حمل و نقل و توزیع، ریشه دوانده اند. 
داده های پلیس نشان می دهد که تمام سندیکاهای اصلی جنایت 
ایتالیا )کامورای ناپولیتن، سیسیلی و جایی در منطقه کاالبریا( 
در کشاورزی سرمایه گذاری می کنند«. بر اساس گزارش کمیته 
پارلمانی ضدمافیا در سال 2۰۱7، گردش مالی سندیکاهای 
مافیایی در ایتالیا ۱۵۰ میلیارد یورو برآورد می شود. پروفسور 
سانتینو می گوید: »ایتالیا سومین قدرت بزرگ کشاورزی در 
اروپاست. مافیا همه درآمدهای غیرقانونی خود را پنهان نگه 
می دارند، آن ها هزینه تولید را کاهش می دهند و می توانند آثار 
بحران را به نفع خود تمام کنند.« روبرتو مونکالو، رئیس بزرگ ترین 
انجمن صنعت کشاورزی ایتالیا می گوید: »دلیل اصلی افزایش 
مافیا در این صنعت، درآمد باالیی است که از این طریق به گردش 
درمی آید. مصرف مستمر غذا، کشاورزی را به طرزی استثنایی 
سودآور کرده است. برای مثال سود حاصل از روغن زیتون می تواند 

کم ریسک تر و بسیار بیشتر از سود حاصل از کوکائین باشد.«

مافیا تصمیم می گیرند چطور 
سیر شوید!

برای کسی که عنوان شهروند غذایی را یدک می کشد، مهم است 
که آن چه می خورد نتیجه چرخه  فاسدی نباشد. او باور دارد که 
باید تولیدکنندگان غذا )کشاورزان و دامداران( حق خود را برای 
تالش شان بگیرند و تحت آسیب و ظلم سرمایه داران نباشند. در 
همین راستا نگاهی به آمار یکی از مرکزهای تحقیقات می اندازیم 
که می گوید: »ارزش تجارت موسوم به آگرومافیا )مافیای کشاورزی( 
طبق آمار رسمی از ۱2.۵ میلیارد یورو در سال 2۰۱۱ به 22 
میلیارد یورو در سال 2۰۱۸ رسیده است. یک گروه در سایه مافیایی 
که کسی به درستی آن ها را نمی شناسد، بر همه چیز از جمله تعیین 
قیمت، حمل و نقل، ارزش گـــذاری و بسته بندی نظارت دارنــد و 
صادرات و واردات پنهان تحت کنترل شان است.« مافیا فقط به 
سودش فکر می کند؛ در دوران رکود اقتصادی ایتالیا بسیاری 
از زمین های کشاورزی را از درآمد حاصل از مواد مخدر خرید و 
جریان کشاورزی را در بسیاری از نقاط ایتالیا به دست گرفت. طبق 
برخی مقاالت آن ها در مقطعی توانستند با ارعاب و رشوه از محل 
کمک های اتحادیه اروپا برای گسترش کشاورزی در 
مقابل هر هکتار زمین یک میلیون یورو از دولت اروپا 
دریافت کنند، در حالی که فقط ۳7 هزار یورو از آن 
را به کشاورزان صاحب زمین دادند و این یعنی یک 
تجارت 27۰۰ درصدی! این حقه کم سروصداتر از 
مخدر است! به گفته سخنگوی اندیشکده مستقر 
در رم، جنایت در کــشــاورزی و زنجیره 
غذایی به همین جا ختم نمی شود. در 
سال های اخیر، آن ها به کل زنجیره غذایی 
نفوذ کرده اند. مافیا با بهره گیری از بحران 
اقتصادی ۱۰ ساله در ایتالیا، زمین های کشاورزی ارزان، 
دام، بازارها و رستوران ها را می خرد و از طریق یکی از صنایع 

پیشرو در این کشور پول شویی می کند.
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   بیماری های کیسه صفرا

سنگ صفرا|  در برخی افراد در داخل کیسه صفرا سنگ یافت می شود. این سنگ در بعضی از افراد باعث 

احساس درد می شود اما در برخی دیگر کامال بدون عالمت است.
کولیک صفراوی |  سنگ کیسه صفرا در مجاری صفراوی باعث ایجاد انسداد می شود در این حالت 

کیسه صفرا برای برطرف کردن این انسداد منقبض می شود که باعث ایجاد درد شدید برای فرد خواهد شد.
التهاب کیسه صفرا |  التهاب در کیسه صفرا می تواند دالیل مختلفی مانند سنگ کیسه صفرا،عفونت 

و حتی تومور داشته باشد.
    شایع ترین عالیم

درد|   درد معمواًل در قسمت میانی تا باالی سمت راست شکم  احساس می شود.

آشپزی من آشپزی من

ساالد کدوحلوایی پاییزی

غذای اصلی

 رژیم غذایی که برای کیسه صفرا مناسب است 
می تواند سالمت عمومی را به همراه داشته باشد

برای سالمت کیسه صفرا 
چه کار کنیم؟

 معموال تا مشــکلی برای کیســه صفرا به وجود نیایــد، به فکر 
ســالمت  آن نمی افتیم  و زمانی متوجه مشــکل می شــویم که 
با  درد یعنی مهم ترین مشــخصه مشــکالت صفراوی روبه رو 
می شــویم. در ادامه به مشــکالت کیســه صفرا و نکاتی برای 

عملکرد بهتر آن اشاره کرده ایم:

پزشکی 

آنتی کرونا

کرایولیپولیز راهی برای 
الغری  یا از شکل افتادن بدن؟ 

روش های زیادی برای الغر شــدن وجــود دارد.  معموال  
همه راهکارهای غیر تهاجمی را خانم ها برای الغر شدن 

امتحــان می کنند زیــرا ترجیح می دهند زیــر تیغ جراحــی نروند و 
خطرات را کم کنند. یکی از این راهکارها کرایولیپولیز اســت که از 
نظر مراجعه کنندگان خطرات لیپوساکشن را ندارد. این کار  یکی 
از روش های الغری تهاجمی است که این روزها سر و صدای زیادی 
کرده اســت زیرا یک مدل  معــروف  بعــد از چربی بــرداری از طریق 

کرایولیپولیز ،برای همیشه از شکل افتاد.
  کرایولیپولیز چیست 

این روش خطرات لیپوساکشن مثل آمبولی  و بیهوشی را ندارد. در 
حقیقت کرایو فریز کردن چربی هاست.  در کرایولیپولیز بافت چربی 
اضافی سرد  می شود و سپس در طی چند هفته آینده خود به خود از 
دست این سلول های مرده خالص می شوید و بعد از این مدت شکل 
جدید بدن خود را خواهید دید. البته شــما باید بافت چربی افتاده 

داشته باشید تا بتوانید از این روش نتیجه بگیرید.
 مزایا و معایب 

 پزشــکان معتقدند کرایولیپولیز یکی از کم عارضــه ترین و بهترین 
روش ها برای حذف ســلول های چربی اســت که نیــازی به برش و 
جراحی ندارد و این روش در مقایسه با لیپوساکشن روش مطمئن 
تری است.اما این روش معایب خاص خودش را دارد. یکی از عوارض 
نادر کرایولیپولیز این است که سلول های چربی به جای این که با سرد 
کردن حل شود شروع به رشد کردن می کند و بزرگ تر می شود این 

دقیقا همان اتفاقی است که برای مدل مشهور افتاد.

زندگیسالم
شنبه

2۴مهر۱۴۰۰
شماره۱996

1- برای درست کردن چاشنی، در یک کاسه کوچک، آب پرتقال، 
شیره افرا، پودر خردل و زنجبیل را با یکدیگر مخلوط کنید.

2- نصــف پیمانــه از مخلــوط را کنــار بگذاریــد. 3-  برش هــای 
کدوحلوایی را درون کیسه پالستیکی بزرگ بریزید و آن را درون 
کاسه بزرگ قرار دهید.4- چاشنی زنجبیل را روی آن ها بریزید. 
در کیســه را ببندید و به مدت 1 تا 4 ســاعت در یخچال قرار دهید 

تا مزه دار شــود.5-  فر را با دمای 200 درجه سانتی گراد روشن 
 کنید. قالب مد نظر را با روغن چرب کنید و کنار بگذارید. 6- کدوها 
را درون قالب بچینید. قالب را به مــدت 26 تا 30 دقیقه درون فر 
بگذارید تا کدوها کامال طالیی و برشته شود ســپس آن ها را  از فر 
خارج کنید. 7- برای تهیه سس، در یک کاسه کوچک، چاشنی 
باقی مانده، نمک و فلفل سیاه را با یکدیگر مخلوط  و به تدریج روغن 

اضافه کنید.8- دو تا سه قاشق غذاخوری از سس را روی کدوهای 
گرم بریزید و هم بزنید.9-  در یک کاسه بزرگ، کاهو و نیمی از سس 
را اضافه کنید. کدوهای برشته را به کاسه اضافه کنید و هم بزنید و  

روی  آن پنیر بریزید ، سپس بقیه سس را اضافه کنید.

آنتی بادی کرونای دلتا تا چه زمانی در بدن 
باقی می ماند؟

نتایج تحقیقات دانشمندان موسسه سالمت فنالند نشان داد سطح 
آنتی بادی افراد مبتال به کرونای شــدید حداقل تا 13 ماه دو تا هفت 
برابر بیشتر از افرادی اســت که عفونت خفیف را تجربه کردند.نتایج 
این تحقیق نشان داد آنتی بادی های خنثی کننده در سویه آلفا اندک 
بود اما در برابر سویه بتا میزان کاهش قابل توجه بود. با این حال، بیش 
از 80 درصد افرادی که از بیماری شدید کووید19 بهبود یافته بودند 
همچنان یک سال پس از آلوده شدن، آنتی بادی های خنثی کننده علیه 
نوع دلتا را داشتند.                                                            سیمانیوز

بانوان

پزشکی 

 آب پرتقال – یک پیمانه
  شیره افرا – نصف پیمانه

  پــودر خــردل – نصــف قاشــق 
غذاخوری

  زنجبیــل تــازه رنــده شــده – یک 

قاشق غذاخوری
 کدو حلوایــی خرد شــده – 600 

گرم
  روغن – به میزان الزم

  نمک – نصف قاشق چای خوری

  فلفل سیاه -  به میزان الزم
  روغن زیتون – یک سوم پیمانه

  کاهو یا کلم – 6 پیمانه
  پنیر – به دلخواه

داده تصویری

حالت تهوع یا استفراغ| در صورت مزمن شدن بیماری 

کیسه صفرا ممکن است با عالیم گوارشی مانند ریفالکس 
همراه باشد.

تب و لرز  |  ممکن است نشان دهنده عفونت صفراوی  باشد.

اسهال مزمن  |   اگر به مدت سه ماه چهار بار اجابت مزاج 

در روز دارید ممکن است دچار بیماری مزمن روده باشید.
زردی|  پوست زرد یکی از عالیم انسداد در مجاری صفراست.

مدفوع یا ادرار غیرمعمول  |    مدفوع با رنگ روشن و ادرار 

تیره از عالیم انسداد مجرای صفراوی است.
   رژیم غذایی بیماران

مصرف آب کافی|  کم آبی بدن، باعث غلظت صفرا می شود.

به اندازه کافی  آب بنوشید.
 کاهش وزن|  افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند ،

میزان قابل توجهی سنگ صفرا دارند.
تقویت تولید اسید معده|  اسید معده، یک محرک اصلی 

برای ترشح صفرا در روده کوچک است. 
برای این منظور نکات زیر را رعایت کنید:

استفاده از لیمو و سرکه سیب  |لیموی تازه را در آب، روی 

ساالد و گوشت فشار دهید. لیمو را در آب استفاده کنید. 
یک قاشق غذا خوری سرکه سیب را با آب مخلوط کنید و در 

طول روز بنوشید.
سبزیجات مفید|  چغندر، تربچه، کرفس، لیمو، گریپ 

فروت، خیار و هویج سبزیجات مفید برای ترشح صفراست.
غالت کامل و مواد مغذی|  این مواد غذایی به شکسته شدن 

غذاهای دیگر کمک می کند. محتوای فیبر کمک می کند تا 

شما احساس سیری کنید و پرخوری نکنید.
ویتامین C  |   ویتامین C به تجزیه  کلسترول موجود در صفرا 

کمک می کند.
زردچوبه|  نتایج پژوهش ها نشان می دهد که زردچوبه باعث 

کاهش التهاب کیسه  صفرا می شود. محققان معتقدند که 
زردچوبه باعث تحریک جریان و حرکت صفرا می شود.

   پیشگیری از سنگ کیسه صفرا

وعده هــای غذایــی را رد نکنیــد: رد کــردن وعده هــای 
غذایی و اجتناب از غذا خوردن خطر ایجاد سنگ کیسه صفرا 

را افزایش می دهد.
کاهش وزن آرام: اگر الزم اســت وزن کم کنیــد آرام این کار 
را انجام دهید، کم کردن نیم تــا یک کیلوگرم در هفته میزان 

مناسبی است.
وزن مناســب را حفظ کنید: چاقــی و اضافــه وزن باعث 
افزایش خطر ســنگ کیســه صفرا می شود، ســعی کنید با 
کاهش کالــری مصرفــی و ورزش کــردن به تناســب اندام 
برسید و بعد از رسیدن به تناسب اندام با رژیم غذایی سالم 

و ورزش منظم تناسب اندام و سالمت خود را حفظ کنید.
   کم کردن خطر 

   سبزیجات و میوه جات بیشتری مصرف کنید
  از استعمال دخانیات پرهیز کنید

  تحرک کافی داشته باشید
  از خوردن غذاهای چرب و حاوی کلسترول زیاد بپرهیزید

  حساسیت غذایی خود را کشف کنید
  شب ها به موقع بخوابید 
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ما و شما

  سازش های عجوالنه دردسرساز می شود

در دوران آتشین و شیرین عقد، وقتی متوجه 
می شویم كه بعضی عقاید و باورها و عالیق ما 
به مذاق طرف مقابــل خوش نمی آید، ممكن 
اســت كه برای عقایــد، باورهــا و عالیق خود 
اهمیت كمتری قائل شویم تا وانمود كنیم كه 
بســیار با هم تفاهم داریم. البته كاماًل آشكار 
اســت كه این یك تفاهــم قالبی و ســاختگی 
است. ســازش های عجوالنه معموال در چند 
مورد خودش را نشان می دهد که در ادامه به 

آن ها اشاره می کنیم.

چشم پوشی از باورها و ارزش های خود ۱
وقتی كه می خواهیم با كســی ازدواج 
كنیم، باورها، نگرش ها و عقاید خود را با او در 
میان می گذاریم و دربــاره باورها، نگرش ها و 
عقاید او هم اطالعاتی به دست می آوریم،اما 
اگــر برخــی از ارزش هــا و نگرش هایمــان از 
همخوانــی كافی بــا ارزش هــا و نگرش های 
طرف مقابــل برخــوردار نباشــد، مــا تنها دو 
راه داریــم؛ باورها و ارزش هــای خود را حفظ 
كنیم یــا برای رســیدن بــه آن فــرد از باورها و 
ارزش های خود چشم پوشــی كنیم. معمواًل 

افــراد بــه یــك یــا چنــد طریــق از ارزش هــا 
و باورهــای خــود چشم پوشــی می كننــد: از 
بیان عقیده شــخصی خــود دربــاره خطاها و 
اشــتباهات فرد مقابل خــودداری می كنند؛ 
عقایــد، باورهــا و نگرش هــای خــود را بــروز 
نمی دهند یا آن ها را تعدیل می كنند یا حتی 
انكار؛ در فعالیت ها یا دورهمی هایی شركت 
می كننــد كه به طــور معمــول از انجــام آن ها 
اجتنــاب می كردنــد؛ از اظهارنظــر دربــاره 
موضوعاتی كه بــه طور جدی بــا نظریات فرد 
 مقابل در تضاد است، اجتناب می كنند و ... .

 واضح اســت که در این حالــت، تحمل فرد به 
مرور کم خواهد شد.

2 دست برداشتن از عالیق و 
فعالیت های خود

ســازش های عجوالنه گاهی درباره عالیق و 
فعالیت های فرد رخ می دهد. این كار معموال 
به دو صورت انجــام می شــود. در حالت اول 
 ما عالیق شــخصی و كارهای خودمان را رها 
می كنیم به ویــژه اگر فكر كنیم كــه برای فرد 
مقابل، عالیق و كارهای مــا اهمیتی ندارد یا 
این كه بــا آینده مشــترك ما تعــارض دارد. در 
حــال دیگر، خــود را غــرق عالیــق و كارهای 
مورد پسند همسرمان می كنیم در حالی كه 
خودمــان از آن ها لذتــی نمی بریم تــا برای از 
دست ندادن همسرمان البته از نظر خودمان، 

تالش کرده باشیم!
كناره گیری کامل از خانواده و دوستان 3
سازش عجوالنه و سازشــكاری درباره 
ارتباط با خانواده و دوستان هم به دو صورت 
رخ می دهــد. اگر او با دوســتان و خانــواده ما 
راحت نباشد، وقت كمتری را با آ ن ها سپری 
می كنیم. برای خوشحال كردن او با كسانی 
وقت خود را سپری می كنیم كه حتی از بودن 

با آن ها لذت نمی بریم.
    نکته مهم| ســازش در زندگی مشترک 

بسیار مفید است اما ...
سازش، مدارا و مصالحه در زندگی مشترك از 
اهمیت زیادی برخوردار است و الزمه داشتن 
یک زندگــی زن و شــوهری ســالم اســت اما 
وقتی این ســازش، زودهنگام، غیرمنطقی و 
ناپخته باشد و از شرایط بالغانه به دور، تاثیرات 
مخربی در ارتباط خواهد داشت. واضح است 
که تمامی روابط سالم، حاوی درجاتی از مدارا 
و سازش و مصالحه هستند. وقتی كه متعهد 
به زندگی با فردی می شویم، دیگر نمی توانیم 
همانند زمــان مجردی زندگی كنیــم اما باید 
یک ســری اصول هم بــرای خودمان داشــته 
باشیم تا بتوانیم از سال های پرچالش ابتدایی 

زندگی مشترک مان، سربلند بیرون بیاییم.

 
صدیقهمعدنی|کارشناسارشدروانشناسی

یکي از اشتباهاتي که بعضی از ما در اوایل دوران عقد مرتکب مي شویم و کمتر درباره اش چیزی گفته شده، این است که 
ارزش ها، رفتارها و عادت هاي خود را به سرعت تغییر مي دهیم تا وانمود کنیم که با همسرمان توافق و هماهنگي زیادی داریم. 
هدف از این کار هم چیزی نیســت جز دستیابی به تفاهم بیشــتر برای باال بردن شانس چشــیدن طعم خوشبختی در 
زندگی مشترک که در ظاهر خیلی خوب است اما اگر به صورت اصولی اتفاق نیفتد، مشکالتی  درست خواهد کرد. وفق دادن 
عجوالنه و زود هنگام با خواسته های همسر در دوران عقد که مقداری از آن هم به خاطر عالقه زیاد به طرف مقابل است، می تواند در طوالنی 
مدت آسیب زا شود. به تازگی معاون ســامان دهی امور جوانان وزارت ورزش  و  جوانان گفته: »۲۷ درصد از طالق ها مربوط به زندگی های 
مشترک زیر دو سال است یعنی زوج ها همان ابتدای زندگی به مشکل برخورد کردند و جدا شدند که به نظر ما این مسئله حاصل  شناخت 

نداشتن افراد نسبت به یکدیگر و زندگی است«)منبع خبر: ایلنا(. به همین بهانه و در ادامه، به نکاتی در همین باره اشاره خواهد شد.

محوری

تفاهم قالیب، طالق واقعی!

رضازیبایی|روانشناسعمومی

یادداشت 

مشاوره 
شغلی

استرس شغلم زیاد است، ناخن هایم را خیلی می جوم
مردی 33 ساله ام. شــغلی دارم که اســترس آن خیلی زیاد است و اگر 
کوچک ترین اشــتباهی در آن رخ بدهد، نه تنها اخراج می شوم که برایم 
دردسر خواهد شد. از کودکی هم ناخن هایم را می جویدم و به تازگی مشکلم 

بیشتر شده است. چه کنم؟
* من نزدیک 10ســاله که ریزش شــدید مو دارم. 
اصال هــم زیبایــی و شــخصیتم رو به موهــام ربط 
ندادم که االن مجبور باشــم برم یــک عالمه هزینه 

کنم و بکارم.
* مطالب صفحه نوجوان این هفته خیلی خوب و 

سرگرم کننده بود. می خواستم ازتون تشکر کنم.  
مهرشاد   

* مطلب »با بی آبی بعد از پاییز چه کنیم؟« و این که 
آب پشت سدها فقط کفاف فصل پاییز   را می دهد، 
خیلی ترسناک بود. کاش حداقل مردم، دیگه این 
چند ماه رو، ماشــین و حیــاط خونه شــون رو با آب 

شرب نشورن.

* االن مردم از صبح تا شب در کلینیک های زیبایی 
هستن. به جای پرداختن به این که تو اون جاها چه 
خبره و قیمت هاش چقدره؟ بهتر نیست که دالیل 

این اتفاق رو آسیب شناسی کنین؟
* من هرچی دقت کردم در ستون چی شده صفحه 
طنز و سرگرمی، متوجه نشدم که دست اون آقاهه 

چیه که بتونم باهاش شوخی کنم. 
* من سال 95، مو کاشتم، شد یک تومن تقریبا. تو 
پرونده نوشتین که االن شده تقریبا 11 تومن. یعنی 

10 تومن سود کردم!
* حاال که پلیــس اعالم کرده زنــان کمتر تصادف 
می کنند،  آیا نمی شود قانون گواهی نامه دادن به 

زنان در مجلس بررسی شود؟
* من از اول هفته منتظر بودم که آخر هفته دارکوب 

چاپ بشه، بعد جوانه رو دو صفحه ای کردین؟ 
ما و شما : محتوای دارکوب با سرگرمی ترکیب و 

هر روز در صفحه ۴ زندگی سالم منتشر می شود 

 
زهراوافر|دانشجویدکترایروانشناسی

وقتی اولین جلسه سال تحصیلی 
جدید در اپلیکیشن شاد برگزار 
شد، معلم درخواست ساده ای از 
مــا »مــادران« داشــت، این که از 

فرزندان مــان ویدئوهــای کوتاهی تهیه 
کنیم که در آن، کتاب فارسی شان را 

بــه دســت بگیرنــد و آغــاز ســال 
تحصیلی را به هم تبریک بگویند. 
کار راحتی به نظر می رســید، با 

خودم گفتم از دخترم می خواهم 
روپوش مدرســه را تنش کند، کنار 

یــک گلــدان کــه باصفاتریــن قســمت 
خانه مان هست بایستد، کتاب را در دست بگیرد و به 
زبان خودش آغاز سال تحصیلی را تبریک بگوید، اما 
مشکل از آن جایی شروع شد که اولین همکالسی 
دخترم، ویدئــوی خــودش را در گروه فرســتاد... 
دخترک، لباسی شبیه لباس عروس تن کرده بود، 
روی یک مبل مجلل، کنار یک میز پوشیده شده از 
انواع میوه ها و خوراکی ها نشسته بود و رو به رویش 
کیکی قرار داشت که روی آن نوشته بود: »آغاز سال 
تحصیلی 1۴00-1۴01 مبارک باد!«. دخترک، 
با ادا و اطوار فراوان سال تحصیلی جدید را تبریک 

گفت و بعد، شمع روی کیک را فوت کرد.
     ویدئوهایی که دردسرساز شده است

دخترم تا آن ویدئو را دید، گفت: »ببین! مامان باباش 
براش جشن گرفتند، شما هم باید برای من جشن 
بگیرین.« گفتــم: »نه عزیز من، همه کــه این کارها 
رو نمی کنند، حاال صبر کن ویدئوهای بقیه رو هم 
ببینیم.«. کم کم مادران ویدئوهایی را که از فرزندان 
شان تهیه کرده بودند، داخل گروه فرستادند. هر 
ویدئویی را که باز می کردم، آشــکارا هویدا بود که 
مادران تالش کرده اند از ویدئوی اولی تقلید کنند 
و حتی چیزی فراتر و مفصل تــر از آن را ارائه دهند! 
کم کم تهیه ویدئو داشت به یک دردسر به تمام معنا 
تبدیل می شد. دخترم بعد از تماشای کلیپ، دیگر 
به کمتر از لباس مخصوص و کیک ویژه آغاز ســال 

تحصیلــی راضی نمی شــد! با کمــی گفت و گو، به 
پیراهن مجلسی که در کمد داشت، راضی اش کردم 
یک ظرف شــیرینی و یک ظرف میوه آماده کردم و 
روی میز گذاشــتم، دخترم روی صندلی نشست و 
سال تحصیلی را تبریک گفت و من، ویدئویی را که 

تهیه کرده بودم در گروه فرستاده بودم.
ــردن فــضــای کــودکــانــه به  ــوده کـ   آلـ

فخرفروشی های مبتذل

پس از ویدئوی ما، ویدئو دیگری 
در گروه ارســال شد، دختری با 
لباس هــای ســاده، روی زمین 
نشســته بود و در حالــی که یک 
کاســه آبنبات جلوی پــای خودش 
گذاشــته بــود، ســال تحصیلــی را بــه 
همکالســی هایش تبریــک گفت. دلم ســوخت، 
به حال دختــری که بــه هر دلیــل، در خانه شــان 
نه میــز و مبــل داشــتند، نــه میــوه و شــیرینی، نه 
لبــاس مجلل. دلــم گرفــت از دســت مادرانی که 
فضــای کودکانــه کالس را بــه فخرفروشــی ها و 
چشم و همچشــمی های مبتذل خودشــان آلوده 
کرده انــد، از مادرانــی کــه حتــی کالس درس 
فرزندانشان را به موقعیتی برای عقده گشایی های 

پوچ خودشان تبدیل کرده اند.
    »شاد« محل تحصیل است نه خودنمایی

کالس و مدرســه قــرار اســت محل تحصیــل علم 
و اخالق باشــد و وای بــه روزی که بعضــی والدین 
این طــور خودخواهانــه فضــای آن را بــه تفاخــر  و 
خودنمایی مســموم کنند. البته این ماجــرا بعد از 
شروع سال تحصیلی، هنوز هم ادامه دارد. حاال هر 
روز معلم می گوید که بچه ها از شــعر خواندن شان 
فیلم بفرســتند، از زمان نوشــتن مشق هایشــان و 
... ، عــده ای از والدیــن همچنــان همــان رویکرد 
توصیف شــده را برای ارســال ویدئو دارنــد. باید با 
دخترم بیشتر حرف بزنم، باید به او بگویم که ما قرار 
نیســت به چنین ابتذالی تن بدهیم، باید بــه او یاد 
بدهم حواسش به آن هایی باشــد که دست شان از 
ما خالی تر است و شاید چنین فخرفروشی هایی، 

دلشان را بدجور بسوزاند... .

افسردگی برای هرکس با هر سنی اتفاق می افتد. 
عالیم افسردگی در سالمندان می تواند بر تمامی 
جنبه هــای زندگــی آن هــا مثل انــرژی، اشــتها، 
خواب، عالقه به کار، سرگرمی و روابط اجتماعی 
تاثیرگذار باشد. متاسفانه بسیاری از افراد مسن 
قــادر به تشــخیص عالیــم افســردگی نیســتند و 
اقدامــات ضــروری را بــرای دریافــت کمک های 
الزم انجام نمی دهند. در بیشــتر مواقع داشــتن 
غم، اندوه، استرس و اضطراب طبیعی است. اگر 
در مواقعــی این احســاس بیــش از دو هفته طول 
بکشــد و فرد همچنان احســاس ناراحتی داشته 
باشد، نشانه های بیماری افســردگی است. پس 
از شــناخت عالیم، برای برطرف کــردن و درمان 

افسردگی باید به متخصص مراجعه کرد.

   نشانه های مهم افسردگی در سالمندان
غم و اندوه یا احساس ناامیدی بیش 

از اندازه،  احساس دردهای تشدیدشده و غیرقابل 
توضیح،  از دست دادن عالقه به معاشرت با دوستان 
و اطرافیان یا شرکت در ســرگرمی های مختلف، 
کاهش وزن یا کاهش اشتها،  احساس ناامیدی در 
انجام کارها و ناتوانی در عملکرد،کمبود انگیزه و 
کاهش انرژی،اختــالالت در خواب،خواب بیش 
از حد یا خواب آلودگی در طول روز،  از دست دادن 
اعتماد به نفس، نگرانی از ناکارامدی و احســاس 
بی ارزشــی،  حرکت یا گفتــار آهســته و کندی در 
کالم،   وجود افکار خودکشی چه بسا فقط در کالم، 
مشکالت در حافظه و به یادآوری رویدادها، غفلت از 
مراقبت های شخصی مانند بی توجهی به بهداشت 

و استفاده از وعده های غذایی نامناسب.

   تفاوت افسردگی با ناراحتی
در حالی که به نظر می رســد افسردگی و غم 
با هم دست و پنجه نرم می کنند، بسیاری از 

ســالمندان افســرده ادعا می کنند که اصال 
احســاس ناراحتــی ندارند. در عــوض آن ها 
از انگیــزه کــم، کمبــود انــرژی و مشــکالت 
جسمی مانند درد، ورم مفاصل یا بدترشدن 
ســردردها اغلب دچار افســردگی شده اند. 
باید دانست که ناراحتی از مشکالت طبیعی 
اســت و افســردگی تلقی نمی شــود. این دو 
تفاوت های پیچیده ای دارند که به ســادگی 
قابل درک نیســت، با این حال تفاوت اصلی 
اندوه و ناراحتی با افســردگی عبارت از این 
اســت کــه انــدوه دارای طیف های بســیار و 
گوناگونــی از احساســات و اتفاقــات خوب و 
بد اســت. حتی وقتی فرد اندوهگین اســت 
همچنــان لحظات لذت بخش و خوشــبختی 
خواهد داشــت تا آن ها را در ذهن خود مرور 
کنــد. همچنیــن در افســردگی، احســاس 

پوچی و ناامیدی پایه اصلی اســت. 
                             منبع: زیمد

این کــه  گرامــی،  مخاطــب 
درکودکی ناخن می جویدید، 
می توانــد بــه احتمــال زیــاد 
مشــخصه وجــود اختــالالت 
اضطرابی در شــما بــوده باشــد که متاســفانه 
درمان نشــده و به بزرگ سالی رســیده است. 
بنابرایــن هرچــه ســریع تــر بابــت آن بایــد بــه 
متخصص مراجعه کنید  و تحت درمان دارویی 
و در صورت نیاز روان درمانــی قرار بگیرید، اما 
درباره اســترس شغلی شــما، چند نکته را باید 
 بگویم.شــاید دچار فرســودگی شــغلی شدید
یا واقعا شغل شما پر استرس است یا به واسطه 

پیش زمینه اضطرابی شما تحلیل و برداشت شما 
از شغلتان پراسترس بودن است. گاهی تناسب 
نداشتن خصوصیات شخصیتی فرد با حرفه ای 
که سال ها بدان مشغول است، می تواند موجب 
نارضایتی و فرسودگی شغلی در وی شود. برای 
مثال شــاغل بودن فردی درونگرا در شغلی به 
شــدت برونگرایانه یا برعکس. در این خصوص 
بی شک برای راستی آزمایی وجود یا نبود چنین 
متغیری باید به روان شناســی شــغلی مراجعه 
کنید. در صورت وجود این متغیر یعنی تناسب 
نداشتن خصوصیات شخصیتی با کارتان باید 
تالش کنید نسبت به تغییر شغل متناسب اقدام 

کنید. اگرچه قابل درک است تغییر شغل، کار 
زمان بر و گاه بسیار دشواری است اما گاهی در 
همان سازمان یا شرکتی که هستید، می توان با 
کمک توصیه نامه روان شناس و درخواست تغییر 
جایگاه شغلی از سوی خودتان، حال بهتری هم 
برای خود و هم بهره وری بیشتر برای سازمان به 

همراه بیاورید.
این 2 متغیر را هم جدی بگیرید

1- نداشــتن مهارت کافــی در رفتار شــغلی 
کــه الزمــه آن تالش بــرای بــه دســت آوردن 
مهــارت کافــی و به تبــع آن کاهش اســترس 
شــغلی اســت. برای مثــال تحویــل دار بانک 
نیــاز جــدی بــه تمرکــز و دقــت کافــی برای 
محاســبه و چک کــردن مــدارک مشــتریان 
دارد و کوچــک تریــن خطــا گاهی مــی تواند 
عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد 
بنابرایــن بــه دســت آوردن مهــارت کافی در 
این شــغل به آموزش و صرف وقــت کافی نیاز  
دارد و در نهایــت اگر بعــد از چند ســال هنوز 

این شــغل استرس زاســت با روشی که عرض 
 شد باید به تغییر ســمت در بانک اقدام کنید.
2- ماهیــت شــغل. برخــی مشــاغل ذاتــا پر 
استرس هستند و معموال افرادی به سمت این 
مشاغل می روند که مشــتاق چالش و هیجان 
هســتند برای مثال، آتش نشــانان، نظامیان، 
معدن چیــان روان پزشــکان،   جراحــان، 
 یــا ... . بنابرایــن اگر شــما فردی هســتید که 
از ایــن مشــاغل پرهیــز می کنید بــه  احتمال 
زیاد در انتخاب شــغل اشــتباه کردیــد. حال 
یــا بــه جبــر انتخــاب کردیــد یــا بــه ســهو. در 
مجموع حــال که بــه ماهیت شــغل خــود پی 
بردیــد باید یا با ســاختار پــر اســترس آن کنار 
 بیاییــد یــا آن را به نحــو مقتضی تغییــر دهید.
نکته پایانی| در مجموع نیاز هست با واکاوی 
علل استرس شغلی شما که می تواند در چند 
حوزه یاد شــده باشــد با اتخاذ راهبرد درمانی 
و گاه تغییــر شــغل راجع بــه کاهش یــا حذف 

استرس شغلی شما اقدام شود.

سیدمجتبیحورایی 

این که شما نوجوانی 15 ســاله هستید، کارمند، 
راننده تاکسی،  خانم خانه  دار، بازنشسته یا ... هیچ 
تفاوتی نمی   کند چراکه در هر صورت باید هدفمند 
باشید. از امروز در حد امکان در همین ستون که از 
شنبه تا چهارشنبه ها چاپ خواهد شد، به شما برای 
هدف گــذاری اصولــی و دســتیابی بــه آن هــا، 
توصیه هــای کاربــردی خواهیــم داشــت. اولین 
نکته  ای که در این بحث مطرح است توجه به لزوم 
داشتن هدف در زندگی است. دقت داشته باشید 
که داشتن هدف در زندگی هرگز یک ترجیح نیست 
بلکه یک الزام و ضرورت اســت. بخش عمده   ای از 
زندگی، شور و اشتیاق و انگیزه تالش و حرکت به 
داشتن هدف وابسته است. همان  طور که داشتن 
هدف در انسان انگیزه و نشاط تولید می کند هدف 

نداشتن هم باعث بسیاری از کسالت  ها، 
رخوت  ها، افسردگی ها، وسواس ها و افکار مزاحم 
و منفی است.متاسفانه بیشتر مردم جهان هدف 
ندارند. خیلی ها این طور گمان می کنند که همین 
که به کاری مشغول هستند نشانه هدف دار بودن 
آن هاســت در صورتــی کــه حرکت  هــای روزانه و 
اشتغاالت روزمره هرگز به این معنا نیست. این که 
شما هر روز به دانشگاه می  روید، یا این که کارمند 
یک شــرکت هســتید یا در خانه به تربیــت فرزند و 
همسرداری مشــغولید هرگز به معنای هدف دار 
بودن شــما نیســت. هــدف موضوعی مشــخص، 
روشــن، دقیق و واضح اســت که قصد دارید تا یک 
سال، دو سال یا پنج ســال آینده به آن برسید. اگر 
شــما خود را فردی با هــدف در زندگــی می  دانید 
اکنون قلم و کاغــذی بردارید و صریح و مشــخص 

اهداف یک ساله، دو و پنج ساله خود را بنویسید.

سالمندان

معاون سامان دهی امور جوانان 
گفته 27 درصد زوج ها در 2 سال 

اول زندگی مشترک شان طالق 
می گیرند، این مسئله یک دلیل 

کمتر گفته شده دارد

شناخت نشانه های  افسردگی  در سالمندان

درک ضرورت داشتن هدف)۱( 

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

دستیابی به اهداف 
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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فرانسوی 8. درخت انگور- خواهش نفس 9. جهش-موی 
گوســفند 10. چای فرنگی-تکــرار حــرف- بایگانی 11. 
ســبکی در ورزش-وضوی تکمیل نشــده - شــرکت نفتی 

آمریکایی 12. فیلم پیتر جکسون

عمودی: 1. زمینه- پرتوســنج 2. آگاه-موجود موهوم-
روادیــد 3. آبرود-یــار پت-تلــخ عــرب 4. روز عــرب-ذره 
بنیادین-کج 5. پــول خرد قدیم اســپانیا- زوجه6. زهره-
فوتبالیست قدیم بارسلونا-کاغذ نامرغوب 7. نقش هنری-
تیغه جراحی-شــفاف8. هدیه-از رشــته های دانشگاهی 
9. تارنما-رشد-ســخت 10. غوزه پنبه-تکیه برپشــتی-
درختچه ای از تیره گل سرخیان 11. مقابل فنومن-بیابان-

مبهوت 12. اثر موریس مترلینگ-تکیه کالم زنان

افقی: 1. برنده جایزه ادبی نوبل 1993 2. لباس شنا- برج داستانی-غوغا 3. مملکت-لقب 
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افقی:1. بخش خارجی دهان-ایجاد اختالف و نزاع  2. ساز کلیسا-  بخشی از گوش-
نوعی اســباب بازی  3. قســمتی از دست-شناســاننده-غذای آبکــی 4. بن-مهارت 
اجرایی 5. گیشــه-ظل 6. رمزینه- کنده کاری روی چوب-تعجب بانوان 7. مردار-

علفی بدبو- سنگ آسیاب 8. سوار بر اسب-جوز 9. 
مرواریــد خزر-مرکز اســتان مرکــزی 10. دو یار هم 
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 عمودی:1. شتر بی کوهان-گاز گندزدا-رنج 2. 
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ضربه سر4. مسجدی در تبریز 5. آزمندی-روغن6. 
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حلجداولومعماها

یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت 
هوش و تمرکز مفید است.

مسیریابی

 با توجه به منطق شــکل  موجود رابطه بین 
شکل ها را پیدا   و   جای خالی را پر کنید؟

تستهوش

جدولمتوسط  |  8066جدولسخت  |  1272

 ایسنا: ورود ابزار مسکن به فاز رسدرگمی

همون سردرگم بمونه بهتر از اینه که سر به فلک بذاره!

  پراتب موفق اولین ماهواره خورشیدی چین

خدا کنه باتری هاش از این باتری شارژی های چینی نباشه!

 ایتالیا واکسن اضایف خود را به ایران هدیه یم کند

بگردیم ببینیم چی اضافی داریم کــه بذاریم تو ویال ها 

پس شون بدیم، زشت نباشه!

تاپخند

اونورآبی

تیترخند

اینطورکی

نکته آموزشــی: اگه یکی جواب پیام هاتون رو نمی داد،   

بهش پیام بدین »راستی یه چیزی در موردت شنیدم« و بعد 

شما جوابش رو ندید. 

حتــی اون صندلی بازی کــه تو مدرســه می کردیم هم تو    

مترو به دردمون خورد اما هنوز انتگرال به دردمون نخورده. 

االن بیرون رفتن یه جوری شده که تو به اونی که هودی 

تنشه می خندی اونم به تویی که تیشرت پوشیدی می خنده.

خورشت کرفس تکراری در شبکه آی فیلم

سالم و خداقوت، قباًل اینطورکی بود که می رفتی رستوران، 
یک پرس غــذا می گرفتی، باهاش نون چرب، ســبزی، پیاز، 
ریحــون، گوجــه و کلی چیز بــه عنــوان ســرویس و دورچین 
می آوردن. االن اینطورکی شــده که میری یک ســیخ کباب 
می گیری پول نــون جدا، ســبزی جــدا، ســماق رو هم نمی 
پاچه طرف تا مجبور بشــی جدا بگیری. فقط کم مونده بابت 
قاشق چنگال اســتیل ازت پول کرایه بگیرن. یا روی فیش، 
پول شستن دست ها رو هم محاسبه کنن. دیگه خبری از اون 
دوغ های فله لیوانی نیست، نون چرب رو که نسلش منقرض 
شده. خود نون چرب زیر کباب می تونست به عنوان غذا اعالم 
استقالل طلبی کنه و بگه اسم غذا باید باشه نون چرب با کباب، 
نه کباب با نون چرب. خورشت قیمه با سیب زمینی سرخ کرده 
جای خودش رو داده به خورشت روغن با سیب زمینی خاللی. 
داریم به کجا می ریم؟ چرا هیچ کس بررسی نمی کنه. کیفیت 
غذاها شده مثل سریال های تلویزیون. از طعم واقعی و حس 

خوب خبری نیست. 

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

حل جدول شماره  8065 حل جدول شماره1271   

پیرمردی هندوانه می فروخت:
- 1 عدد 3 دالر

- 3 عدد 10 دالر
مرد جوانی آمد و 3 هندوانه را به صورت تک تک خرید و برای 
هر کدام 3 دالر پرداخت کرد.مرد جوان به هنگام ترک آن جا 
رو به پیرمرد گفت: »متوجه شدی که من 3 هندوانه را به جای 

10 دالر، 9 دالر خریدم؟ شاید کاسبی بلد نیستی.« 
پیرمرد خندید و گفت: »مردم همیشه به جای یک هندوانه، 3 
هندوانه می خرند و سعی می کنند به من کاسبی یاد بدهند!«

امروز بازی پرسپولیس با الهالل است با آرزوی پیروزی برای نماینده کشورمان تصویری از طرفداران پرسپولیس انتخاب کردیم که باید   7    
تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.

اختالف تصاویر: هوش منطقی:

اطالعات عمومی:  
1.رضا ناجی 2.قرنیه 3.خودروسازی 4. رهایی از  شاوشنگ

چالش ذهن: 
1. سیب سرخ 2. طالبی 3. انجیر 4. انبه 5. توت فرنگی 6. گوجه سبز 

شرلوک هلمز: قاتل باید مردی باشد که دســتش گچ گرفته شده. با توجه به 
رد خون باقی مانده در صحنه جرم، قاتل باید چپ دست باشد در صورتی که دو 

نفر دیگر راست دست هستند ضمن این که  احتماال قاتل مدرک جرم را در گچ 

دستش مخفی کرده است.

تست هوش:
پاسخ گزینه )4( است. همان طور که تشــخیص دادید در هر کدام از معادله ها 

پاسخ، از کم کردن نقاط سیاه و سفید داخل مربع ها به دست می آید. 
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عدد یاب :

ی:
سیریاب

م

اعداد 1 تا 5 را طوری قــرار دهید که مجموع 
سطر و ستون ها با اعداد داده شده برابر شود.

هوشمنطقی

اختالفتصاویر

شش رقمی: 

    784329 – 276354
435869 - 356718

سه رقمی: 

   356 – 813 – 526
965 - 481 – 496

چهار رقمی:

    7685  –  3946
4651  -  2783

پنج رقمی: 

   45869 – 73296
65984 - 32685
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عددیاب

1. کدام یــک از بازیگــران ایرانــی موفــق بــه 
دریافت جایــزه خرس نقــره ای از جشــنواره 

برلین شده است؟
1(پیمان معادی   2(رضا ناجی

  3(ترانه علیدوستی   4(شهاب حسینی
2. کدام قسمت از بدن اصال خون ندارد؟

1(مردمک    2(پلک
  3(قرنیه    4(شبکیه

3. بزرگ ترین صنعت جهان کدام است؟
1(الکترونیک   2(خودرو سازی

  3(فوالد    4(نفت

4.کدام فیلم بــه عنــوان محبوب ترین فیلم 
سینمایی جهان شناخته شده است؟

1(پدر خوانده   2(پاپیون
  3(رهایی از شاوشنگ   4(خوب، بد، زشت

اطالعاتعمومی

به این عکس با دقت نگاه 
کنید. به نظر شما کدام 
یک از آدم های داخل 
تصویر می تواند قاتل 

باشد. 

در هر یک از شــماره های تصویر باال، نام یک 
میوه را نوشته ایم که شــما باید با جابه جایی 

حروف نام آن میوه را پیدا کنید.

چالشذهن

شرلوکهلمز

قتل در فروشگاه
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