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افزایش 100 درصدی نسبت طالق 
به ازدواج طی 10 سال

 در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده 
که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است و...
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مترجم قرآن
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شعری طاهره صفارزاده
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انتقاد تند قالیباف از ناکارامدی 
سیاست ارز 4200 

 دست کوتاه مردم از 427 
هزارمیلیارد یارانه ارزی
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آسیب های استفاده از فیلترهای 
تغییرچهره توسط بعضی والدین

 کودک آزاری با فیلترهای 
اینستاگرامی

زندگی سالم

 ماندگاری در مدار مخاطب 
با »مدار صفر درجه«

ایرج راد،  از بازی در سریال حسن 
فتحی  و »امیر کبیر« می گوید
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 توضیحات دانشگاه علوم 
پزشکی درباره نقص آسانسور 

بیمارستان و فوت یک بیمار
خراسان رضوی

 3 شگفتی در آمار جدید 
سرمایه گذاری خارجی
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 استقراض غیرمستقیم دولت 
از بانک مرکزی

ادعای همتی درباره استقراض 
دولت درست می گوید؟
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بحران زودرس در پدیده
 فقط با گذشــت 2 هفته از آغاز لیگ برتر، تنها نماینده فوتبال استان به دلیل بی تدبیری ها در خطر سقوط 

به لیگ دسته دوم قرار گرفته و نیازمند ورود جدی مسئوالن استانی برای حل مشکالت است

توضیح عکس: تنها بازی پدیده در لیگ برتر امسال که مقابل آلومینیوم اراک با نتیجه مساوی به پایان رسیده بود

افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی از قطعی بودن ورود کشور به موج ششم حکایت دارد. عضو کمیته علمی مقابله با کرونا به خراسان می گوید 
اگر از تکرار اشتباهات موج های قبل جلوگیری کنیم، موج مالیم و کم خطری را پیش رو خواهیم داشت 

عجله موج ششم
   صفحه 9



دوراهی بورس یا اوراق بدهی ؟ 

این روزهــا که بورس با افت مــداوم شاخص کل 
مواجه است، بحث ها بر سر دالیل آن باال گرفته 
است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت 
مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه 
مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی 
ــازی سهام عدالت  روانه این بازار شوند. آزادس
نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم 
به باال و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد. این 
سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال های 
اخیر و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئوالنه هزینه 
های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم 
باعث شد در عمل بودجه 1400 با کسری بودجه 
بیش از 400 هزار میلیارد تومانی بسته شود و از 
همان ماه های نخست سال، سازمان برنامه با 
»کاسه چه کنم« سراغ جبران کسری بودجه برود. 
در گام نخست 55 هزار میلیارد تومان تنخواه از 
بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص 
بود فعال با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد 
شد. در نتیجه این تنخواه عمال به استقراض از 
بانک مرکزی و رشد بیش از 400 هزار میلیارد 
تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی 

چند دهه اخیر با رشد باالی 40 درصد در طول 
یک سال انجامید.

با تغییر دولــت، تالش ها بــرای جبران کسری 
بودجه از مسیرهای دیگر جدی تر شد. فروش 
اوراق بدهی که در ماه های نخست سال کمتر 
از پیش بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش 
مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که 
بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار 
بدهی را دارد ،نمی تواند همزمان با دو وزنه 
سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه روز گذشته 
خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعالم کرد که 
در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته 
است ولی در عمل به دالیلی که شرح آن در این 
مجال نمی گنجد، حجم معامالت اوراق بدهی در 
فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم 
معامالت اوراق بدهی عمال موجب افت معامالت 

سهام در بورس شده است.
ــم که  به طــور مشخص ما در دوراهــی قــرار داری
ممکن ترین مسیر برای جبران کسری بودجه 
تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر 
درآمدها در کوتاه مدت قابلیت افزایش ندارد و 
ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج 
با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه های 
مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی های دولت 
انجام می دهد  یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم 
رونــد افزایش قیمت جهانی نفت به تــراز شدن 
بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه مدت نمی توان به 
جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر 
استقراض چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی 

و چه به گونه ای که همتی رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی مدعی شده است به صورت غیرمستقیم 
و با فشار به بانک ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی 

و تورم سنگین تر خواهد شد.
این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد 
گذاشت. نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه 
کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را 
هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند 
حرکت بــورس را صعودی کند. در این دوگانه 
بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه 
هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، 
تــداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم 
سنگین تر و در نتیجه فشار بیشتر به 85 میلیون 
ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع 
شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از 
رشد تورم متضرر می شوند. دوم، کاهش کسری 
بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی 
تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر 

دوش 85 میلیون ایرانی سنگینی می کند.
واضح است که می توان از مسیرهای دیگر به فکر 
رونق بورس بود. حذف برخی رانت ها و قیمت 
گذاری های دستوری و جذاب تر کردن صنایعی 
نظیر پاالیش و پتروشیمی از نظر تخفیف نرخ 
خـــوراک، اقداماتی اســت که می تواند شوک 
مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از 
عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان 
هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت 
گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می زند و 

باید از آن اجتناب شود.

اخبار سه شنبه  ۴ آبان2۱۴۰۰
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مجازات  • و  محاکمه  اصلی  عوامل  هنوز   
نشده اند. چرا این قدر با تعارف و رودربایستی 
با مسائل در کشور برخورد می کنیم؟ افکار 
عمومی متحیر از این رسیدگی ها و اعمال 

مجازات ها!
خوش به حال کسانی که پول دارنــد و در  •

قرعه کشی های خودرو شرکت می کنند یا با 
خرید دالر و طال و... ارزش پول شان را ثابت 
نگه می دارند. ما که هیچ چیزی نداریم و هر 

روز فقیرتر می شویم چه کار کنیم؟
این طرفداران روحانی چطوری این قدر  •

پــررو هستند و به دولــت تــازه نفس رئیسی 
انتقاد می کنند؟ یادتان رفته روحانی در 
تمام چهار سال اول دولتش گفت مشکالت 
به خاطر دولت قبلی است؟ حاال انتظار دارید 

رئیسی دو، سه ماهه معجزه کند؟
 هیچ نظارتی در کشور نیست. چــرا باید  •

نرخ خودروی ثبت نامی با بازار آزاد این قدر 
تفاوت داشته باشد؟ چرا به این مردم ضعیف 
فشار می آورید؟ 100میلیون تفاوت قیمت 

آیا کم است؟
حکایت ارز 4200 تومانی، دادن گوشت  •

به دست گربه و تشویق و تهدید گربه به این 
که این گوشت را به سالمت به دست مصرف 
4200 تومانی  کننده برساند. حذف ارز 
کار بسیار عاقالنه و منصفانه ای است مگر 
دولت خودش بیل به کمرش خورده است که 
نتواند با دالر بدون واسطه کاالهای ضروری 

را وارد کند؟
 خدا پدر روحانی رو بیامرزه، حداقل سهمیه  •

بنزین راننده های اینترنتی را واریز می کرد. 
االن که نمی دهند.

در جــواب آن دوستی که فرموده بــودن باید  •
به آقای رئیسی فرصت کار بدهیم عرض کنم 
بهارش  از  نکوست  کــه  سالی  گفتن  قدیم  از 
پیداست. لطفا قیمت ها را زیر نظر داشته باشید.

 آقای حمیداوی شما که مشکل دارید پول  •
ندارید چرا با آبروی فوتبال خراسان بازی 
می کنید؟ ما هواداران فوتبال قسم شما رو 
باور کنیم یا دم خروس رو؟ به خدا از خجالت 

آب شدیم جلوی تیم های دیگه. من فکر کنم 
االن مجموعه شما به ریش ما مشهدی ها 
می خندن که خوب دمار از روزگار مشهدی ها 
درآوردید! ما که حق مان رو به عنوان هوادار 
می خوایم از شما چون تیم خراسان دست 

شماست. ما منتظر جواب شما هستیم.
 فکر می کنم رئیس روزنامه خراسان هم  •

عوض شده! هم پیام های مردمی کال فرق 
کرده و هم در تیترها دروغ ها زیاد شده. این 
همه گرونی رو نمی بینید اون وقت می گید 

تورم نبوده!
مخاطب گرامی تیتر نشانه های  • پاسخ: 

ــزارش مرکز آمار  مثبت تورمی براساس گ
تنظیم شده و در این مطلب نوشته ایم که با 
وجــود تــورم 45 درصــدی اما تــورم نقطه ای 

کاهشی بوده است.
 آدم هایی که ورزش می کنن واقعا جذابن.  •

فقط نه برای این که اندام شون خوبه، برای 
این که برای خودشون وقت می ذارن و تالش 

می کنن.
 در جواب کسی که گفته فکری برای جاده  •

سنتو بکنین، تنها راه حلش اینه یه فکری 
برای مهاجرت ها و مسافرت های بی رویه به 
مشهد بکنن. این که نشد هر کسی از خونه ... 

قهر می کنه میاد مشهد!
 آقای وزیر نفت امیدوارم بقیه نامه ها را این  •

قدر راحت پاراف نکنی)در خصوص استخدام 
دختر نماینده مجلس( چون فردای قیامت 

باید پاسخگو باشی.
مردان روزگار به اخالق زنده اند. قومی که  •

گشت فاقد اخالق مردنی است.
ما ایرانی جماعت چندین ساله که حس  •

زندگی عادی و بدون دغدغه رو نداریم. کل 
زندگی مون چندده ساله که گره خورده به 

قیمت دالر.
 شیوه جدید کــالهــبــرداری در پاساژ ...  •

هنگام خــریــد گــوشــی، قیمتی کــه اعــالم 
می کنند از همه پایین تره بعد از این که کارت 
کشید به بهانه های مختلف شروع می کنه 
به منصرف کــردن مشتری از خرید گوشی 

مزبور از قبیل این که آپدیت نمی شه و تاییدیه 
اروپا نداره و غیرفعال می شه و... بعد با حیله 
بسیار شخص را وادار به خرید گوشی دیگری 
با قیمت خیلی گران تر از مغازه های دیگر 

می کنند.
 واکسن مانع بیماری نمی شه. فقط تا حدود  •

قابل قبولی مانع مرگ و بستری می شه. پس 
هر کس نزنه به خودش صدمه زده. پس چرا 

افراد ر و اجبار می کنن؟
در جــواب اون فــردی کــه بــه پیام بنده در  •

خصوص سفرهای آقای رئیسی پاسخ دادند 
که درباره چیزی که تخصص نداری اظهار نظر 
نکن اول این که من پیشنهاد دادم نه اظهار نظر، 
دوم این که مگر شما تخصص برکت داشتن در 
سفرها را دارید. سوم این که در این سفرهای 
یک روزه به همه مشکالت واقعی مردم شهرها 
و روستا ها آیا امکان رسیدگی هست یا این که 
ــواردی را که از قبل هماهنگ شده بازدید  م
می کنند و چهارم این که این مدل کارها فقط 
خوراک برای رسانه ها و پر کردن روزنامه است.

توش  • چی  دولتی  نانواهای  سهمیه  آرد   
ــدر نــانــی کــه بــاهــاش پخته  ــن ق داره کــه ای
می شه سیاهه؟ لطفًا پیگیری کنین؛ هزینه 
پیشگیری کمتر از درمانه. مناطِق ضعیِف 

شهر چه گناهی دارن!
ــازی روســتــای تاریخی رقــه از توابع  •  به س

بشرویه چندین ســال اســت هنوز به اتمام 
نرسیده و بسیاری از معابر روستا خاکی است.

به  • که  بایتش  گیگا  دو  هدیه  با  ایرانسل   
مناسبت هدیه پانزدهمین سال تولدش داده 
بود و هیچ کس نتوانست از آن استفاده کند به 

اعتبارش لطمه زد.
ورزشـــی  • صفحه  ــه  ک پرسپولیسی  عــزیــز   

خراسان را می نویسی، چرا نوشتی پرسپولیس 
به خاطر تفاضل گل بهتر صدر نشین هفته 
اول شــد؟ مگه نتیجه گل گهر و تراکتور را 

نمی دونی؟4بر1گل گهر برنده شد.
ــاس تـــر بــاشــه  • ــن ــداش ــدر انـــســـان خ هـــر قـ

حق الناس رو بیشتر رعایت و کمتر کسی رو 
اذیت می کنه.

 واکنش قوه قضاییه به حکم زندان و شالق برای سرقت 3 بسته بادام هندی

برای بررسی حکم خبرساز دادگــاه در پرونده 
موسوم به سرقت بــادام هندی هیئت ویژه ای 
در دادگستری استان قم تشکیل شده است. 
روز گذشته میزان در اطالعیه ای اعالم کرد:  
برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم 
به سرقت بــادام هندی و موضوع عدم تناسب 
مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیئت 
ویژه ای در دادگستری استان قم تشکیل شده 
است. در این اطالعیه آمده است: رئیس کل 
دادگستری استان قم به محض اطالع از صدور 
حکم 10 ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شالق 
بــرای فــردی که بــادام هندی را از مغازه ای به 

سرقت برده است، دستور تشکیل هیئت ویژه ای 
را داده تا مسئله را از جنبه های مختلف بررسی 
کنند. با توجه به ابعاد مختلف پرونده و این 
که فرد مذکور در سال ۹8 نیز به جرم سرقت، 
محکومیت یــک ســال حبس را داشــتــه کــه به 
واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم 
او تعلیق شده، هیئتی ویژه مامور شده موضوع 

را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. 

ماجرای حکم عجیب یک قاضی برای سارق 
بادام هندی چه بود؟

از صبح روز گذشته حکمی از یک سارق متهم 

به سرقت سه بسته بادام هندی خبرساز شده 
است. بنابر حکم منتشر شده، متهم اقــدام به 
سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه کرده 
که پس از شکایت مالک مغازه و ارائــه فیلم از 
ــرار و عدم  ارتــکــاب جــرم متهم توسط وی و اق
دفــاع موجه متهم، قاضی متهم را که مردی 
45 ساله و پدر سه فرزند است به 10 ماه حبس 
تعزیری و 40 ضربه شالق محکوم کرده است!  
اگرچه حکم منتشر شده بدوی است اما به علت 
عدم تجدیدنظرخواهی متهم، حکم وی پس از 
گذشت مدت قانونی تجدیدنظرخواهی اکنون 

قطعی شده است.

گروهی از نظامیان ناشناس در سودان، دست به کودتایی جدید علیه دولت انتقالی زدند 

تعبیر کابوس کودتا درخارطوم 

برای عبدا... حمدوک، نخست وزیر سودان که 
توانسته بود روز 21 سپتامبر )۳0 شهریور( یک 
کودتا را خنثی و گروهی از نظامیان را بازداشت 
کند، هیچ چیز سخت تر از کودتایی دیگر نبود. 
دیروز در سودان کودتایی دیگر رخ داد و نظامیان 
این بار به صورت ناشناس دست به کودتا زدند 
و در نخستین گام، خانه نخست وزیر و وزیران 
حامی اش را محاصره کردند. هنوز مشخص 
ایــن کودتا چه کسانی هستند.  نیست عوامل 
سه منبع سیاسی روز دوشنبه گفتند که اکثر 
اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران 
احزاب طرفدار دولت این کشور در جریان کودتا 
در خارطوم، پایتخت سودان، دستگیر شده اند و 
نخست وزیر نیز به دلیل »خودداری از پشتیبانی از 
کودتا« در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار 
گرفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، ساعاتی 
بعد از کودتا، ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس 
نظامی هیئت حاکمه سودان، از انحالل دولت 
انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر 
کشور وضعیت فوق العاده اعالم کرد. از زمان قیام 
مردمی سال 201۹ که منجر به برکناری عمر 
البشیر از سوی ارتش شد، این کشور توسط یک 
دولت مرکب از نمایندگان »نظامی و غیرنظامی« 

اداره می شود. خبر کودتا، تنها دو روز پس از 
آن منتشر می شود که یک جناح سودانی که 
خواستار انتقال قدرت به حاکمیت غیرنظامی 
است، در جریان یک نشست خبری درباره یک 
»کودتای خزنده از سوی اوباش ناشناس« هشدار 
داده بود. در همین حال خبر می رسد که نهاد 
موسوم به »انجمن حرفه ای سودان« که طرفدار 
دموکراسی است، شهروندان را به تظاهرات برای 
جلوگیری از یک کودتای احتمالی نظامی علیه 
»شورای حاکمیتی این کشور«، فراخوانده است. 
انجمن مشاغل حرفه ای سودان از اتحادیه های 
قدرتمند در شورش علیه عمر البشیر دیــروز با 
انتشار اطالعیه ای از مــردم خواست که بسیج 

شوند و در برابر کودتاچیان مقاومت کنند. در 
بخشی از این اطالعیه آمده است: »ما از مردم 
مسدود  و  اشــغــال  را  خیابان ها  می خواهیم 
کنند و دست به اعتصاب بزند و از همکاری با 
کودتاگران خودداری کنند و به نافرمانی مدنی 
روی بیاورند.« همزمان، شاهدان محلی به رویترز 
گفته اند معترضان بــرای مقابله با کودتاگران 
بودند  ــده  آم خیابان ها  به  کشورشان  پرچم  با 
و با آتــش زدن الستیک اعــتــراض خــود را بیان 
کردند. حوادث اخیر در حالی است که سودان 
با کودتا بیگانه نیست. عمر البشیر اواخر دهه 80 
میالدی با کودتا به قدرت رسید و در سال 201۹ 
با کودتای نظامی و حمایت مردمی برکنار شد. 
ــل 201۹ )فــروردیــن 1۳۹8( پس از  11 آوری
تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به اوضاع 
نابسامان اقتصادی، عمر البشیر، رئیس جمهور 
سابق سودان به دستور ارتش عزل شد. سودان 
از 21 اوت 201۹ وارد مرحله انتقالی شده بود 
که به مدت 5۳ ماه باید ادامه یابد. قرار بود اوایل 
2024 انتخابات در این کشور برگزار شود. تا آن 
زمان قدرت بین ارتش، نیروهای مسلح و ائتالف 
سندیکاها موسوم به »الحریة والتغییر« )آزادی و 

تغییر( تقسیم شده بود.

روادید  سفر به عتبات عالیات حذف شد
ــارت گفت: بر اساس  رئیس ســازمــان حج و زی
بخشنامه صادر شده از سوی دولت عراق، روادید 
هوایی سفر به عراق لغو شد و ایــران از این پس 
آماده اعزام زائران به عراق خواهد بود.  به گزارش 
تسنیم رشیدیان  با اشــاره به لغو روادید برای 
ــرد: طبق بخشنامه ای  ــراق اظهار ک سفر به ع
که دولت عراق صادر کرده و به دست سفارت 
ــران نیز رسیده اســت، لغو روادیــد هوایی به  ای
صورت ورود یک ماهه به عراق قابل اجراست.  با 
توجه به این که محور ثبت نام زائران را به دفاتر 
ــم و دیگر شرایط مانند  خدمات زیارتی داده ای
گذشته نیست، متقاضیان می توانند به یکی از 
2500 دفتر زیارتی که در سراسر کشور وجود 

دارد، مراجعه کنند و بسته هایی را که بر اساس 
ــران ایرانی  استانداردها و سالیق مختلف زائ
انتخاب کنند. وی گفت: برخی  تعیین شــده 
کاروان های ناشناخته و بدون مجوز که با عنوان 
»آزاد َبر« اقدام به اعزام زائر می کنند، برخی زائران 
را در عراق رها کرده و باعث بروز مشکالتی برای 
آن ها شده اند؛ زائرانی را داریم که در زندان عراق 
هستند و سفارت جمهوری اسالمی پیگیر آزادی 
آن هاست بنابراین زائران باید در انتخاب خود 
دقت الزم را داشته باشند. فعال اعزام زائران بدون 
روادید از طریق هوایی است البته از دولت عراق 
می خواهیم حتی با تعیین سهمیه و روادید مجوز 

اعزام های زمینی را هم صادر کند.

لغو روادید و یک ابهام
لغو روادید سفر به عتبات عالیات اگرچه تصمیم 
بسیار خوبی برای کاهش هزینه های سفر زیارتی 
به کشور عراق است اما این که برای  روادید رایگان 
صرفا باید با کاروان ها و آژانس های مسافرتی و به 
صورت هوایی به عراق سفر کرد با انتقاد بخشی 
از مردم مواجه شده است. هرچند که مسئوالن 
سازمان حج و زیارت علت این تصمیم را برقراری 
امنیت برای مسافران ایرانی اعالم کرده اند اما 
بسیاری از مردم می گویند چرا زمانی که امکان 
سفر فردی وجود دارد باید با کاروان ها و آژانس ها 
به زیارت عتبات عالیات رفت و هزینه های سرسام 

آوری برای خدمات سفر پرداخت. 

مسیر سقوط سلطان؟ 
ماجراجویی های داخلی و خارجی اردوغان به سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه انجامید و هشتگ »اردوغان استعفا« ترند شد 

نبی شریفی- سقوط لیر چگونه رخ داد و آیا این 
رویداد دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه را نیز به پایین می کشد؟ این سوالی است 
که بسیاری در پی یافتن پاسخی برای آن هستند. 
در جریان معامالت روز دوشنبه بــازار ارزهــای 
خارجی، هر یــورو در برابر 11/44 لیر ترکیه 
مبادله شد. هر دالر آمریکا نیز در روز دوشنبه 
۹/80 لیر ترکیه مبادله و رکورد تازه ای ثبت شد. 
بدین ترتیب افت ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل 
دالر آمریکا طی یک سال گذشته به حدود 24 
درصد رسید. در پی ایجاد نارضایتی های گسترده 
اجتماعی در ترکیه حاصل از سقوط شدید ارزش 
لیر، مردم این کشور هشتگ »اردوغــان استعفا« 
ERDOĞANİSTİFA #را به ترند اول توئیتر در 
ترکیه بدل کردند. 10 لیر یک دالر نیز از دیگر 
هشتگ های پرکاربرد روز گذشته ترکیه بود. اما 
این وضعیت چگونه برای ترکیه رقم خورد. دالیل 
متعددی برای این سقوط مالی وجود دارد که در 

ادامه به 4 مورد مهم آن می پردازیم:
الف( تنش دیپلماتیک با غرب: روند نزولی 
نرخ برابری لیر پس از آن شدت گرفت که رئیس 
جمهور ترکیه روز شنبه از صدور دستور اخراج 
سفیران 10 کشور از جمله کــانــادا، فرانسه، 
فنالند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزلند، نروژ، 
سوئد و آمریکا خبر داد. هفته گذشته اردوغان، 
به وزارت خارجه این کشور دستور داد 10 سفیر 
کشورهای غربی را که از مصونیت دیپلماتیک 
بــرخــوردار هستند ، »عنصر نامطلوب« اعالم 
کند. سفیران کشورهای غربی پیشتر در اقدامی 
مداخله جویانه از آنکارا خواسته بودند جانب 
عدالت را در روند رسیدگی به پرونده »عثمان 
ــاواال« بازرگان و فعال مدنی ُتــرک نگه دارد،  ک

درخواستی که خشم اردوغان را برانگیخت.
 ب( مداخله مستقیم اردوغان در سیاست 
گــذاری اقتصادی: یک تحلیل گر اقتصادی 
به الجزیره گفته است: »تصمیمات مهم درباره 

سیاست مالی ترکیه نه در بانک مرکزی که در 
کاخ ریاست جمهوری و توسط شخص رئیس 
جمهوری گرفته می شود.« بنابراین، مداخالت 
ــان در سیاست گذاری های  رجب طیب اردوغ
بانک مرکزی در روند ریزش لیر بی تأثیر نیست. 

رئیس جمهور ترکیه خواهان کاهش نرخ بهره 
بانکی است. همزمان با اوج گرفتن نرخ تورم، 
ــان بر  نرخ بیکاری نیز باال رفته و اصــرار اردوغ
کاهش نرخ بهره بانکی به رشد نرخ تورم انجامیده 
است. هفته پیش بانک مرکزی ترکیه در اقدامی 
غیرمنتظره نرخ سود بانکی را کاهش داد که 
این اقدام افت ارزش پول ملی این کشور را در 

پی داشت.
 ج( ماجراجویی های نظامی: اردوغـــان ماه 
گذشته بعد از دیدار و گفت  وگو با والدیمیر پوتین 
در سوچی روسیه یک بار دیگر با تأکید اعالم کرد 
که مصمم است دومین سامانه دفــاع موشکی 
اس 400 را از روسیه بخرد. این در حالی است 

که آنکارا عضوی از پیمان نظامی »ناتو« است و 
پایگاه های نظامی ترکیه همچون »اینجرلیک« 
میزبان هزاران نظامی اروپایی و آمریکایی است. 
آمریکا که خود توسط شرکت الکهید مارتین 
ترکیه  هــای  جنگنده  از  بخشی  کننده  تامین 
است، خرید سامانه های پدافند هوایی روسی را 
برنمی تابد. 20 روز پیش، وندی شرمن، معاون 
وزیر خارجه آمریکا، تأکید کرد که خرید تسلیحات 

از روسیه برای ترکیه تبعات خواهد داشت.
د( چالش FATF برای ترکیه: گروه ویژه اقدام 
مالی یا اف ای تی اف روز پنج شنبه ترکیه را به دلیل 
تالش ناکافی در جلوگیری از پول شویی و تامین 
مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار 
داد. به باور کارشناسان، استمرار حضور ترکیه در 
این فهرست با توجه به این که از شرکای مهم و عمده 
اتحادیه اروپا و آمریکا به شمار می رود ، می تواند 
موجب کاهش حجم تجارت خارجی این کشور و 

روند ورود سرمایه خارجی به این کشور شود. 

هشدار سازمان های بین المللی درباره بحران غذا و گرسنگی کودکان در افغانستان 

برنامه جهانی غذایی سازمان ملل )WFP( هشدار 
داده است که در صــورت اقــدام نکردن  فوری، 
میلیون ها شهروند افغانستان در زمستان پیش 
رو با گرسنگی روبــه رو خواهند شد. همزمان، 
نهاد حمایت از کودکان نیز می گوید کودکان 
از گرسنگی در کابل می میرند، به دلیل بحران 
غذایی »بی سابقه« تقریبا 14 میلیون کودک افغان 
گرسنگی می کشند.به نوشته بی بی سی، نهاد 
بین المللی حفاظت از کودکان  در گزارشی اعالم 
کرده که بر اساس داده های سازمان ملل متحد 
که توسط این نهاد تجزیه و تحلیل شده است، 
کودکان افغانستان بیش از هر زمانی در معرض 
گرسنگی قرار گرفته اند، 22/8 میلیون نفر - از 
جمله تقریبا 14 میلیون کــودک - در زمستان 
امسال با بحران یا سطح اضطراری ناامنی غذایی 
روبه رو هستند. این نهاد خبر دو روز گذشته برخی 

رسانه های محلی را بازتاب داده که به نقل از یک 
امام جماعت مسجد گزارش داده بودند هشت 
کودک بی سرپرست در غرب کابل از گرسنگی 
جان باخته اند. این شاهد به رسانه ها گفته که این 
کودکان-چهار پسر و چهار دختر - بین 18 ماه 
تا هشت سال داشتند. به گفته این نهاد، اکنون 

بیش از 5 میلیون کودک تنها یک قدم با سوء تغذیه 
فاصله دارنــد و میلیون ها خردسال در معرض 
خطر هستند. این داده ها نشان می دهد تعداد 
افرادی که با گرسنگی بحرانی یا اضطراری روبه 
رو هستند در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته 

۳5 درصد افزایش یافته است.
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استقبال جنجالی و ساعت مجاز چرت زدن!
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درددل های علی دایی

علی دایی سرشناس ترین چهره فوتبالی ایران است. 
او تا همین چندماه پیش عنوان برترین گلزن ملی تاریخ 
را داشت که این رکوردش توسط کریستیانو رونالدو 
شکسته شد. او روز گذشته گفت و گوی مفصلی با خبر 
ورزشی داشته که در بخشی از صحبت هایش درباره 
دلیل خارج نشدنش از ایران با توجه به بی مهری هایی 
که دیده گفته است: »از ایران نرفتم، چون مردم 
کشورم برای من مهم هستند.« او در بخش دیگری 
هم به مستاجر بودن سرمربی کشتی فرنگی اشاره کرد 
و گفت: »از این که فردی که این همه قهرمانی برای 
کشور آورده و مردم را خوشحال کرده خانه ندارد من 
به جای مسئوالن خجالت کشیدم.« او همچنین گفت: »با 
این همه زحمتی که کشـیدم، باید از یک زندگی مرفه 
برخوردار باشم چون فکر می کنم حق من است اما در 
پنت هاوس زندگی نمی کنم و خانه من ۴۱۸ متر است.«

 

  2.8     M   views 

استقبال جالب از مدیر عامل جدید بانک ملی!

انتشار ویدئوی شیوه ورود مدیرعامل جدید بانک ملی 
به ساختمان مرکزی بانک و دفتر کارش، با واکنش های 
گسترده کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
روبه رو شد که البته بیشتر آن ها شکل انتقاد داشت. 
در این ویدئو که می بینیم محمدرضا فرزین، مدیر 
عامل تازه بانک ملی با استقبال رسمی و احترام نظامی 
در حد مقام های ارشد سیاسی و نظامی وارد دفتر کار 
خود می شود البته ناگفته نماند که به گفته رئیس اداره 
کل حفاظت فیزیکی بانک ملی، این شیوه معارفه بخشی 
از پروتکل های این بانک هنگام معارفه مدیرعامل 
جدید است و در ادوار گذشته نیز اجرا می شده است. 
با این حال کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »حتی اگه این شیوه مرسوم و متداول 
بوده بهتره حذف بشه آخه چه خبرتونه!« کاربر دیگری 
نوشت: »توی خود فیلم هم مشخصه این بنده خدا 

مدیرعامل اصال تعجب کرده که این جا چه خبره!«
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شایعه سازی خودکشی برای جذب ممبر!

صبح دیروز خبر عجیبی مبنی بر کشف جسد ریحانه پارسا 
در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت و 
باعث شد بسیاری برای دانستن صحت و سقم ماجرا 
صفحه های مجازی او را فالو کنند. به اعتقاد بسیاری از 
کاربران، پشت پرده انتشار شایعه مرگ یا خودکشی 
ریحانه پارسا مشخص است و آن هم چیزی نیست جز داغ 
کردن صفحات مجازی این افراد و کشاندن برخی از این 
مخاطبان به سایت های قمار و شرط بندی.  البته اعضای 
شبکه قمار ساکن ترکیه، در چند سال گذشته بارها از 
این تاکتیک برای در راس خبرها بودن استفاده کرده اند. 
کاربری با انتقاد از این که برخی رسانه های داخلی هم این 
موضوع را پوشش دادند، نوشت: »اگه این خبر درست 
بود که هیچ، ولی اگه فیک بود نفری یک سطل خاک بیارید، 
منم آب میارم باهم در این سایت های زرد رو ِگل بگیریم 

که واسه اسم در کردن، شایعه نسازن!«
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حکومت داری سخت تر از جنگیدن!

فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می کند و خبرهایی از 
جان باختن افراد به خاطر گرسنگی در این کشور شنیده 
می شود. با این حال وب سایت شفقنا نوشته است که 
طالبان افغانستان به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با 
گرسنگی و بیکاری در این کشور، پیشنهاد »کار در ازای 
گندم« را به هزاران نفر از شهروندان افغان ارائه کرده 
است. ذبیح ا... مجاهد هم روز یک شنبه در سخنانی 
گفته است: »این برنامه شهرستان ها و شهرهای اصلی 
افغانستان را شامل خواهد شد و تنها در کابل ۴0هزار 
مرد از آن بهره خواهند برد.«  طبق گزارش ها  ۵۵ هزار 
تن گندم در انبارهای دولتی افغانستان وجود دارد که به 
هر کارگر روزانه ۱0 کیلوگرم گندم و به مهندسان نیز 
16.5 کیلوگرم گندم داده خواهد شد. کاربری نوشت: 
»طالبان کم کم با واقعیت های حکومت داری مواجه می شه 

و می فهمه حکومت داری از جنگیدن سخت تره.«
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چرت زدن دانش آموزان چینی وسط کالس

تصویری از دانش آموزان چینی که روی میزهای خود 
خوابیدند در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و 
واکنش هایی را هم به همراه داشت. ماجرا از این قرار 
است که در چین دانش آموزان دوره ابتدایی می توانند 
روی میزهایشان چرت بزنند و اجازه همراه آوردن 
بالش و پتو را نیز دارند. دانش آموزان دوره های باالتر 
اما باید همان جا که نشسته اند، چرت بزنند. معلمان و 
پژوهشگران چینی بر این باورند که نیم ساعت چرت 
زدن وسط کالس می تواند حافظه کودکان را تقویت 
کند و انرژی بیشتری برای ادامه یادگیری در طول روز 
در اختیار آن ها قرار دهد. کاربری نوشت: »االن توی 
کشورما هم همین طوریه، بچه ها در حالی که توی تخت 
خوابیدن در کالس های آنالین حضورشون رو ثبت 
می کنن!« کاربر دیگری نوشت: »من که خوشم نمیاد 
آخه تا چشات گرم شه نیم ساعت تموم می شه و فقط 

خواب آلودگی میاد سراغت!«
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ایران دهمین کشور با بیشترین زندانی

موضوع تعداد زندانیان در کشور، موضوعی است 
که می تواند سوژه خوبی برای مطالعه جامعه شناسان 
باشد. داده هــای مربوط به زندان های جهان که در 
گزارشی با عنوان »World Prison Brief«  منتشر 
شده نشان می دهد که »آمریکا« با حدود دو میلیون 
زندانی، رتبه نخست تعداد زندانی را در جهان دارد. 
بعد از آن چین با حــدود یک میلیون و 700 هزار 
زندانی در رتبه دوم و برزیل هم با حدود ۸۱0 هزار 
زندانی در رتبه سوم قرار دارد. کشورهای هند، 
روسیه، تایلند، ترکیه، اندونزی و مکزیک هم در 
رتبه های 7 تا ۹ این فهرست قرار دارند. کشور ما هم 
با حدود ۱۹0 هزار زندانی در رتبه دهم فهرست جای 
دارد. با این حال وقتی پاِی شاخص »تعداد زندانیان 
به ازای هر ۱00 هزار نفر جمعیت« به میان می آید، 

نام »ایران« به رده های پایین تر انتقال پیدا می کند.

فروش همسر برای خرید موبایل!	 
ایندیا نیوز روز گذشته ماجرای رفتار غیرقابل باور یک هندی 
را منتشر کرد که شاید برای ما به هیچ وجه قابل درک نباشد. 
یک جوان 17 ساله هندی به اتهام فروش همسرش یک ماه 
پس از ازدواج توسط پلیس اودیشا بازداشت شده است. 
ماجرا این گونه بوده است که این پسر جوان 17 ساله به 
همراه همسرش برای کار از روستا به شهر می روند. او بعد 
از چند روز کار، هوس خرید گوشی موبایل می کند اما چون 
پول نداشته همسرش را که 9 سال از خودش بزرگ تر بوده به 
قیمت 180 هزار روپیه به یک مرد 55 ساله می فروشد. او با 
این پول برای خودش گوشی می خرد و بقیه پول را هم صرف 
سرگرمی و رفتن به شهربازی می کند. بعد از این که پول 
هایش تمام می شود به روستای شان می رود و ادعا می کند 
همسرش او را ترک کرده است. خانواده زن، داستان او را باور 
نمی کنند و از او به پلیس شکایت می کنند و باالخره پلیس 
زن این مرد را که فروخته شده، پیدا می کند. با این حال این 
نوجوان 17 ساله روز جمعه در دادگاه اطفال و نوجوانان 

محاکمه و به خانه تربیتی فرستاده شد.

بچه دار شدن در 70 سالگی!	 
یکی دیگر از خبرهای عجیب هند، بچه دار شدن یک پیرزن 
هندی در 70 سالگی است. گفته می شود زوج هندی هفتاد 
و چند ساله بعد از 46 سال زندگی مشترک برای اولین بار، 
چند روز پیش صاحب فرزند شدند. »دالجیندر کائور« که 
بیش از 70 سال دارد پس از دو سال درمان در ایالت »هاریانا« 
در شمال هند باردار شد و یک فرزند پسر به دنیا آورد. او جزو 
سالمندترین زنانی است که بــارداری و زایمانش گزارش 
شده است. از آن جا که این زن شناسنامه ندارد، سن دقیق 
او معلوم نیست اما خودش می گوید بیش از 70 سال دارد. 
نداشتن شناسنامه در هند امری غیرعادی نیست. به گزارش 
بی بی سی، این زوج که به کشاورزی اشتغال دارند، 46 سال 
پیش ازدواج کردند و شوهر این زن گفته است تقریبا امید 
خود به داشتن فرزند را از دست داده بودند. موهیندر سینگ 
می گوید: »خدا دعای ما را شنید و زندگی ما را کامل کرد.«  
به گفته پزشکان، نوزاد این زوج سالمند که پسر است، کامال 
سالم است و هنگام تولد چهار کیلو و 400 گرم وزن داشت. 

اسم او را »آرمان« گذاشته اند.

بینا شدن پیرزن هندی بعد از تزریق واکسن کرونا	 
ادعای عجیب پیرزن نابینای هندی بعد از دریافت دوز اول 
واکسن کرونا به سوژه رسانه ها تبدیل شد. »ماتورابای بیدوه« 
70 ساله مدعی است که پس از تزریق واکسن، بینایی 
چشمانش را به دست آورده است. این پیرزن اهل منطقه 
واشیم در ایالت ماهاراشترا که گفته شده 9 سال پیش به 
علت آب مروارید و سفیدشدن عنبیه، بینایی هر دو چشمش 
را از دست داده بود، ادعا کرده بعد از تزریق دوز اول واکسن 
در تاریخ ۲6 ژوئن امسال )5 تیر( یکی از چشمانش توانایی 
دیدن پیدا کرده است. طبق گزارش ها یک چشم او اکنون 

بینایی ۳0 تا 40 درصدی دارد.

طالق به دلیل حمام نکردن روزانه!	 
انگار اتفاقات عجیب و غریب هند تمامی ندارد چون اوایل مهر 
امسال دلیل عجیب مرد هندی برای طالق همسرش سوژه 
رسانه ها شد. این مرد اهل منطقه »علیگره« ایالت اوتار پرادش 
هند به دلیل آن که زنش هر روز دوش نمی گیرد، تصمیم به 
طالق دادن وی گرفته است. این ماجرا زمانی عمومی شد که 
همسر این مرد برای حفاظت از ازدواج خود، شکایتی را علیه 

شوهرش در اداره حفاظت از زنان علیگره مطرح کرد.

انتقام از مار!	 
انتقام یک مرد هندوستانی از ماری که او را نیش زده بود، 
جان این مرد را گرفت و باعث تعجب رسانه های جهان شد. 
ماجرا از این قرار است که »راما ماهتو« 65 ساله هندی بعد 
از گزش پایش توسط یک مار کوچک، برای گرفتن انتقام 
اقدام به تعقیب آن می کند و سپس آن را در داخل دهانش 
می جود. قربانی حین جویدن مار بیش از 10 بار از ناحیه 
صورت توسط این مار هدف حمله قرار می گیرد. این مرد 
دو روز پس از این حادثه، جانش را از دست داد. این اتفاق در 

منطقه »ناالندا« واقع در ایالت بیهار هند رخ داد.

اثبات برای زنده بودن!	 
به حق چیزهای ندیده و نشنیده! این که زنده باشی و برای 
اثبات آن به این در و آن در بزنی آن قدر عجیب است که به 
نظر خودش یک فیلم هندی می آید. اما در هند برخی افراد 
هستند که با وجود زنده بودن، مرده اعالم می شوند و برای 
اثبات زنده بودنشان باید کلی دوندگی کنند. برای نمونه 
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس، در یکی از شماره های 
خود نوشت، مردی به نام سانتوش کومار سینگ که اکنون 
۳۲ سال دارد و شغلش آشپزی است، 9 سال است تالش 
می کند به مقامات هندی ثابت کند که زنده است! ماجرا از 
آن جا آغاز شد که برادران کومار بعد از این که سانتوش کومار 
با یک زن از طبقه پایین تر ازدواج کرد، او را مرده اعالم و زمین 
هایش را تصرف کردند. از آن زمان به بعد،  سانتوش کومار 
سینگ همواره تالش کرده ثابت کند، نمرده است. او در 
گفت وگویی که با این روزنامه داشته است، گفت: »به پلیس 
محلی که شکایت کردم به من گفتند، حاال که تو روی کاغذ 
مرده ای، بهتر است روستا را ترک کنی!« طبق گزارش ها 

مرگ های دروغین در هند بسیار عادی است!

اسلحه فلفلی!	 
خب اگر تا به حال در فیلم های بالیوودی کشتن انسان با موز 
را دیده اید، باید به شما بگویم که ارتش هند از یک نوع فلفل به 
عنوان گلوله در اسلحه های خود استفاده می کند! این فلفل 
که به نام »بهوت جولوکیا« یا »فلفل قاتل« شناخته می شود 
تندترین فلفل دنیاست و در سال ۲015 در نارنجک های 
ارتــش هند بــرای مقابله با اغتشاشات استفاده می شد و 
هندی ها موفق شدند در یک عملیات با استفاده از این سالح، 
تروریستی را که در یک غار پنهان شده بود، بیرون بکشند و 

دستگیر کنند. 

 زندگی واقعی در هند مانند فیلم های بالیوودی دارای هیجان و اتفاقات عجیب و غریبی است 

که باورش سخت است

رعیت نواز- حتما شما هم تا به حال فیلم های عاشقانه یا اکشن هندی را دیده اید که پر است از خالی بندی های خنده دار 
که اصال باور کردنی نیست مثال قهرمانانش با یک پرش از کف خیابان، به پشت بام یک آپارتمان چندین طبقه می رسند یا 
قهرمان دیگری با چشم هایش مسیر گلوله ای را که به سمتش شلیک شده تغییر می دهد یا از همه مهم تر کشتن آدم های 
زیادی با مرغ و موز که ویدئوی این بخش فیلم مدت ها در کانال ها و گروه های خانوادگی دست به دست می شد اما با نگاهی 
به خبرهایی که از هند می خوانیم به نظر می رسد بسیاری از اتفاقاتی که در سینمای بالیوود به تصویر کشیده می شود، از 
زندگی خود هندی ها وام گرفته شده و ریشه در واقعیت دارد که اصال در ذهن قابل باور نیستند. امروز می خواهیم درباره 

بخشی از این واقعیت ها که از دید ما خالی بندی هایی بیش نیستند، بیشتر بنویسیم.

اختالف درآمد ساالنه 
۶۲ میلیون توماین

درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان های 

کشور با هم تفاوت چشمگیری دارد

بررسی گزارش ها درباره درآمد ساالنه خانواده های 
از  شهری و روستایی در استان های کشور نشان 
اختالف فاحش درآمدی در استان های کشور داشته 
است. وب سایت پایگاه داده باز ایران)IOD(  در این 
باره گزارشی را منتشر کرده که مرور و بررسی آن 
نشان می دهد اختالف درآمد ساالنه در استان های 
کشور به 62 میلیون تومان رسیده است که باعث 

ایجاد اختالف طبقاتی بیشتر می شود.

بیشترین و کمترین درآمد خانواده های شهری	 
در حالی که متوسط درآمد خانوارهای شهری استان 
تهران در سال ۹۹، بیش از 10۹ میلیون تومان بوده، 
این مبلغ بــرای استان سیستان و بلوچستان تنها 
47 میلیون تومان بوده است. به گزارش این سایت، 
کمترین درآمــد ساالنه خانوارهای شهری در سال 
۹۹ متعلق به استان سیستان و بلوچستان با حدود 
47 میلیون و 800 هــزار تومان بــوده اســت. پس از 
سیستان و بلوچستان، استان خراسان شمالی با 
درآمد متوسط اندکی بیشتر از 48 میلیون در رتبه 
دوم و استان کرمانشاه نیز با درآمد اندکی بیشتر از 

۵0 میلیون تومان در رتبه سوم قرار دارد.

بیشترین و کمترین درآمد خانواده های روستایی	 
هر چند خانواده های شهری استان تهران بیشترین 
درآمـــد را داشــتــه انــد امــا بیشترین درآمـــد ساالنه 
خانوارهای روستایی در سال 1۳۹۹ متعلق به استان 
البرز با بیش از 67 میلیون و 600 هزار تومان است. با 
این حال خانواده های روستایی در استان سیستان و 
بلوچستان هم مانند خانواده های شهری این استان 
کمترین درآمد ساالنه را داشته اند که اندکی بیشتر از 

18 میلیون تومان بوده است.

هزینه خانوارها	 
هرچند درآمد در استان های مختلف بین خانواده های 
شهری و روستایی بسیار متفاوت است اما به همان 
متغیر  استان ها  در  هم  خانوارها  نسبت، هزینه 
است. به گــزارش مرکز آمــار، متوسط هزینه ساالنه 
یک خانواده در مناطق شهری استان تهران در سال 
گذشته بیش از ۹۵ میلیون تومان بوده در حالی که 
خانوارهای خراسان شمالی طی یک سال حدود ۳۵ 
میلیون تومان برای گذران زندگی هزینه کرده اند. 
ــد در میان خانوارهای  ایــن اختالف هزینه و درآم
روستایی نیز چشمگیر است. در حالی که متوسط 
درآمد یک خانوار روستایی در استان البرز بیش از 
67 میلیون تومان بــوده، این رقم برای خانوارهای 
روستایی سیستان و بلوچستان تنها کمی بیشتر از 

18 میلیون تومان بوده است.

کسری بودجه در مناطق روستایی ۳ استان	 
خبر خوب این گــزارش این است که بر اســاس آمار 
رسمی، در مناطق شهری، هیچ استانی دچار تراز 
منفی بودجه نیست یعنی درآمد خانوارها هرچند 
در بیشتر موارد بسیار اندک بوده اما همواره بیشتر از 
هزینه های آن ها بوده است. البته در مناطق روستایی 
سه استان کردستان، هرمزگان و مرکزی درآمــد 
خانوارهای روستایی نسبت به هزینه خانوار منفی 
بــوده اســت. در مناطق روستایی استان هرمزگان 
هزینه خانوار حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان 
نسبت به درآمد ها بیشتر بوده، خانوارهای استان 
مرکزی یک میلیون و 800 هزار تومان و خانوار های 
استان کردستان هم 244 هزار و ۵00 تومان در سال 

با کسری بودجه روبه رو بوده اند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خایل بندی های واقعی!
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5ورزشی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
۱9 ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره ۲۰۷8۴

بازیکن استقالل با استعدادترین آسیا شد

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز مسابقات مقدماتی 
جام ملت های آسیا 2022 زیر 23 یک نظرسنجی به راه انداخته بود 
تا با استعداد ترین بازیکن را انتخاب کند.امیرعلی صادقی بازیکن 
جوان استقالل یکی از نامزدهای کسب این جایزه بود. در نهایت در این 
نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازیکن استقالل با کسب 85 درصد 

آرا به عنوان با استعدادترین بازیکن آسیا انتخاب شد.

آزمون آلکس سانچس در میالن
سایت »nevasport« روسیه خبر داد سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت 
پیشنهاد جذاب جدیدی از تیم بزرگ اروپایی دریافت کرده است. طبق 
گزارش های رسیده از ایتالیا، باشگاه اینتر با درخواست اینزاگی سرمربی 
خود تحرکاتش را برای جذب سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی زنیت 
آغاز کرده است. سران باشگاه اینتر قصد دارند آزمون را جانشین آلکس 

سانچس مهاجم شیلیایی تیم کنند.

پشیمانی مدافع مغضوب پرسپولیس
علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس که در اعتراض به بازی نکردنش در 
بازی با فوالد مورد غضب یحیی گل محمدی قرار گرفت،  دیروز هم اجازه 
حضور در تمرین را پیدا نکرد و این طور که به نظر می رسد گل محمدی 
قصد ندارد وی را به تیم برگرداند البته شنیده می شود این مدافع از رفتار 
خودش پشیمان شده اما بعید است کادرفنی این تیم به راحتی از این 

رفتار چشم پوشی کنند.

احضار خطیبی و نویدکیا به کمیته انضباطی
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رسول خطیبی سرمربی آلومینیم اراک 
به دلیل افترا و نشر اکاذیب به جهت تشویش اذهان عمومی از طریق برنامه 
تلویزیونی و همین طور محرم نویدکیا به دلیل توهین به مقامات رسمی 
فدراسیون از طریق مصاحبه با رسانه ها قبل از بازی با نفت مسجد سلیمان 

باید روز پنج شنبه ششم آبان در جلسه کمیته انضباطی حاضر شوند.

کتانی های مایکل جردن 1/5 میلیون دالر به فروش رفت!
کفش ورزشی که مایکل جردن فوق ستاره NBA در اوایل ورزش حرفه ای خود پوشیده بود به فروش رفت.به نقل از 
استار، یک جفت کفش ورزشی که مایکل جردن فوق ستاره NBA در اوایل کار خود پوشیده بود روز یک شنبه به قیمت 
1.5 میلیون دالر معادل 40 میلیارد تومان فروخته شد و 
رکورد قیمت در حراج کفش های پوشیده را شکست.این 
کفش های قرمز و سفید در یک فصل به یادماندنی توسط 
بازیکن برجسته شیکاگو بولز پوشیده شده بود.خانه 
حراج نیویورک در بیانیه ای در توئیتر خود گفت: 
»با ارزش ترین کفش های کتانی که تا 
به حال در حراج ارائه شده 
است کفش های مایکل 
جردن بود که در فصل 
1۹84 بازی می کرد.«

پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس باز می شود؟
مجید صدری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز پنج شنبه هفته گذشته اعالم کرد منابع 
مالی برای پرداخت مطالبات کالدرون و دستیارش تأمین شده است و به زودی پنجره 

نقل و انتقاالتی سرخپوشان باز خواهد شد. به گزارش تسنیم، در همین زمینه شنیده می شود 
باشگاه پرسپولیس حدود 20 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات کالدرون و خواکین 

تأمین کرده و طی روزهای گذشته نیز مذاکرات برای تبدیل این مبلغ به دالر 
انجام شده است. سرخپوشان همچنین عالوه بر پرداخت مطالبات 580 

هزار دالری کالدرون )به عالوه پنج درصد سود سالیانه(، قرار است 
مطالبات ۹5 هزار دالری خواکین را نیز به حساب این مربی واریز 

کنند. خواکین اکنون در ایران و در تیم فوالد خوزستان حضور دارد. 
باشگاه پرسپولیس با حکم فیفا و تأیید دادگاه CAS به پرداخت 580 
هزار دالر به کالدرون و ۹5 هزار دالر به خواکین محکوم شده بود و 

به همین دلیل نیز پنجره نقل و انتقاالتی سرخپوشان بسته است.

روزهای بد ستاره آرژانتینی در پاریس

رویای برباد رفته توپ طالی هفتم!

گروه ورزش/بیش از دو ماه است که از انتقال غیرمنتظره لیونل مسی به 
پاری سن ژرمن و جدایی او از بارسلونا سپری شده و 4 هفته نیز از رقابت 
های این فصل لوشامپیونه سپری شده و در مقابل تعداد گل ها و پاس گل 
های ستاره پاریسی ها همچنان عدد صفر نقش بسته است. این در حالی 
است که در 17 سال گذشته هیچ گاه مسی 4 هفته نخست لیگ را بدون 
گل پشت سر نگذاشته بود.در رقابت های این هفته لوشامپیونه نیز پاری 
سن ژرمن با ارائه نمایشی بحث برانگیز در دربی فرانسه به تساوی بدون 
گل مقابل مارسی رضایت داد و البته خوش شانس بود که دروازه خود را 
در این دیدار بسته نگه داشت. البته نباید فراموش کرد اشرف حکیمی در 
دقیقه 54 اخراج شد و پاری سن ژرمن تقریبا نیمه دوم را 10 نفره بازی 
 کرد اما لیونل مسی در این دیدار نیز موفق به گلزنی نشد تا روند 
ناکامی های او در لیگ فرانسه به چهار مسابقه پیاپی 
افــزایــش پیدا کند.البته لیونل مسی در لیگ 
قهرمانان نمایشی متفاوت داشته و در سه بازی اول 
خود با لباس پاری سن ژرمن سه بار موفق به گلزنی 
شده است. مسی در حالی یک نمایش ناامیدکننده 
دیگر در لیگ فرانسه داشت که در همان شب رای 
گیری برای اهدای جایزه توپ طال هم به اتمام 
رسید.در حالی شاهد روزهای کم فروغ اعجوبه 
آرژانتینی در پاریس هستیم که رقبای اصلی 
او مثل لواندوفسکی عملکرد بسیار خوبی 
در تیم های خود داشته اند.با این تفاصیل 
احتماال تعداد توپ های طالی مسی در 
عدد 6 باقی خواهد ماند و باید در تاریخ 
ــاه و  در سالن تئاتر دو  هشتم آذرم
شاتلت منتظر اعالم یک نام جدید 
در مراسم اهدای توپ طال باشیم.

درخشش لژیونرهای ایرانی در لیگ های 
اروپایی ادامه دارد و پس از هت تریک مهدی 
علیرضا  گلزنی  و  پرتغال  لیگ  در  طــارمــی 
جهانبخش در لیگ اروپا، اللهیار صیادمنش 
و سردار آزمون هم در مسابقات باشگاه های 
اوکراین و روسیه خوش درخشیدند. مهدی 
طارمی پس از پاس تک گل تیمش مقابل آث 
میالن ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا و انتخاب 
به عنوان بهترین بازیکن زمین در هفته نهم 
لیگ پرتغال مقابل توندال هت تریک کرد. 
علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی هم در 
دیدار فاینورد و یونیون برلین زننده گل اول 
تیمش بود. درخشش این دو لژیونر که بازیکنان 
کلیدی تیم ملی ایــران هستند نه تنها باعث 
خوشحالی کادرفنی شد بلکه شور و شعف 

فوتبال دوستان ایرانی را هم در پی داشت، اما 
این پایان کار نبود و سردار آزمون دیگر مهاجم 
تیم ملی هم در دیــدار باشگاهی اش خوش 
درخشید و دبل کرد تا فشارها و انتقادها را از 
روی خود بردارد. تیم فوتبال زنیت موفق شد 
ــم لیگ برتر روسیه با نتیجه  در هفته دوازده
پرگل 7 بر یک اسپارتاک مسکو را درهم کوبد. 
سردار آزمون )دقایق 20 و 36( دو گل از 7 گل 
تیمش را به ثمر رساند و به واسطه این گل ها و 
عبور تعداد گل هایش در لیگ روسیه از تعداد 
100 گل وارد تاالر مشاهیر لیگ روسیه شد. 
آزمون با دبل مقابل اسپارتاک تعداد گل هایش 
برای تیم های روسی)روبین کازان، روستوف 
و زنیت( را به عدد 101 رساند.در لیگ برتر 
روسیه هر بازیکن خارجی یا داخلی که بتواند 

بــرای تیم های باشگاهی این کشور بیش از 
100 گل به ثمر برساند نامش وارد باشگاهی به 
نام »Grigory Fedotov Club« می شود. تیم 
زوریا توانست در هفته دوازدهم لیگ اوکراین 
به پیروزی یک بر صفر برابر کلس برسد و گل 
سه امتیازی این بازی را اللهیار صیادمنش 
در دقیقه 38 به ثمر برساند. پــاس ایــن گل 
پیروزی بخش را نیز شهاب زاهدی داد تا شاهد 
درخشش ایرانی های زوریا در این پیکار باشیم. 
چند روز پیش  صیادمنش در رقابت های لیگ 
کنفرانس اروپــا تک گل تیمش مقابل زسکا 
صوفیه را به ثمر رساند و گل او نامزد بهترین گل 
اروپا شد. حاال اسکوچیچ سرمربی تیم ملی با 
درخشش صیادمنش و آمادگی سردار و طارمی 

دردسر شیرینی برای لیست تیم ملی دارد.

درخشش سردار و صیادمنش پس از جهانبخش و طارمی

دردسر شیرین اسکوچیچ!
آفساید سوژه

گروه ورزش/ در ادامه مسابقات هفته دوم 
لیگ برتر فوتبال روز گذشته بازی برگزار 
شد. در یکی از این مسابقات تیم فجر سپاسی 
شیراز میزبان تیم گل گهر سیرجان بود که این 
مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود گل گهر به 
پایان رسید.این مسابقه تا دقیقه ۹1 با تساوی 
بدون گل دنبال می شد اما میالد زکی پور با 
شوت از راه دور دروازه فجر را باز کرد تا دومین 
باخت متوالی نماینده شیراز در لیگ برتر رقم 
بخورد.گل گهر با این برد 6 امتیازی شد و 
فجر هم بدون امتیاز است.در دیگر بازی دو 
تیم تهرانی هوادار و پیکان در ورزشگاه غدیر 
به مصاف هم رفتند که جدال دو تیم با برتری 
2 بر صفر پیکان تمام شد. پیکان در بازی با 
هوادار از دقیقه 51 با اخراج علیرضا کوشکی 
10 نفره بازی کرد.هوادار که این فصل به 
لیگ برتر صعود کرده است، هفته گذشته به 
استقالل باخته بود و در دومین هفته مجدد  
شکست را تجربه کرد. پیکان هم با برد امروز 
4 امتیازی شــد.در دیگر بــازی روز گذشته 
تراکتور در اولین بازی خانگی خود در فصل 

جدید با 2 گل از سد صنعت نفت گذشت.
***

در مهم ترین بــازی روز گذشته ذوب آهن 
و استقالل در فوالدشهر مقابل هم صف 
آرایی کردند که این بازی در نهایت با نتیجه 
 2- صفر به سود استقالل به پایان رسید تا 
آبی های تهرانی بعد از 5 سال در فوالدشهر 

طعم پیروزی را بچشند و با 6 امتیاز در صدر 
جدول به سپاهان و گل گهر بپیوندند. هر 
2 گل این بازی را یامگا در اولین حضور خود 
در ترکیب استقالل به ثمر رساند.در دقیقه 
دوم این دیــدار ذوب آهن حمله ای را روی 
دروازه استقالل انجام داد که ضربه سر 
رضا خالقی فر را سیدحسین حسینی مهار 
کرد اما در همین صحنه دچار مصدومیت 
شد.حسینی که تالش می کرد بازی را ادامه 
دهد دو دقیقه بعد از این صحنه روی زمین 
افتاد و تالش پزشکان برای بهبود مصدومیت 
او ثمری نداشت و در دقیقه هشتم جای خود 
را به رشید مظاهری داد تا یکی از سریع ترین 
تعویض ها درون دروازه استقالل صورت 
بگیرد.رشید مظاهری که با کش و قوس 
فراوان در استقالل ماند خیلی زود توانست 
فیکس شود و درون دروازه این تیم قرار بگیرد.
رشید در این بازی  محک جدی نخورد و باید 
منتظر وضعیت مصدومیت حسینی و تصمیم 
مجیدی در خصوص انتخاب دروازه بان 
اول تیمش باشیم.دیگر اتفاق مهم این بازی 
گلزنی کوین یامگا بازیکن تازه وارد آبی ها 
بود.در دقیقه 27 خرید جدید استقاللی ها با 
کنترل توپ و چرخش مدافعان ذوب آهن، در 
حالی که در ابتدا پشت به دروازه بود، با ضربه 
ای زمینی و دقیق توپ را به گوشه دروازه ذوب 
آهن فرستاد و گل نخست خودش را برای 
استقالل به ثمر رساند.یامگا با این گل بیست 

و هشتمین گلزن خارجی استقالل لقب 
گرفت.پیش از این بازیکن رأفت قلی اف،راجر 
فابریتسیو،آوسنتی گیالئوری،جوئلسون 
ــردان اورســـویـــچ،فـــابـــیـــو  ــ ــوا،س ــ ــل ــ ــی ــ داس
ــوار مال  ــ ــروزادو،ه ــ ــدو ک ــال ــن ــو،ری ــواری ــان ج
محمد،ولید علی،جی لوید ساموئل،گوران 
یرکوویچ،کرار جاسم،رودریگو توسی،ویسنته 
ــر کبه،آنتونیو کــاروالــیــو،پــرو  ــک ــوب آرزه،ب
پییچ،لئاندرو پادوانی،سرور جپاروف،مامه 
بابا تیام،همام طارق،الحاجی گرو،اسماعیل 
ــن  ــادوی ــی،گ ــوس ــات ــدا پ ــان ــوس،آی ــال ــس ــن گ
منشا،شیخ دیاباته و هروویه میلیچ گلزنان 

خارجی استقالل بودند.

نتایج هفته دوم لیگ برتر       
نفت مسجدسلیمان صفر-سپاهان 3

گل ها: شهباززاده)7 و 25( و گولسینا)3۹(
مس رفسنجان-پدیده)لغو شد(
فجرسپاسی صفر-گل گهر یک

گل: زکی پور)۹1(
هوادار صفر-پیکان 2

گل ها:محمدحسین فالح )12( و مجتبی 
حق دوست )28(

تراکتور3 -صنعت نفت صفر
86( و نریمان  گل ها:پیمان بابایی)۹ و 

جهان)۹4(
ذوب آهن صفر-استقالل 2
گل:کوین یامگا)27 و ۹4(

 مهدوی کیا: 
شناختی از لبنان نداریم!

مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید پس از برتری 
تیم ملی امید مقابل نپال در تاجیکستان گفت: بازی خیلی 
خوبی انجام دادیم و موقعیت های زیادی داشتیم که فقط 4 
مورد آن ها به گل تبدیل شد. بازی اول بود و بازیکنان پس از 
مدت ها کنار هم بازی کردند، اما با این حال از شرایط تیم 
راضی هستیم و رفته رفته بهتر می شویم. وی ادامه داد: 
نتیجه خوبی گرفتیم، اما موقعیت های زیادی هم از دست 
دادیم و می توانستیم با گل های بیشتری نپال را شکست 
دهیم.سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره دیدار با لبنان 
گفت: شناختی از این تیم نداریم، اما به دنبال این هستیم 

که سه امتیاز آن مسابقه را هم بگیریم.

طلسم فوالدشهر 
باالخره ذوب شد

 برد  استقالل 
با درخشش 

خرید طالیی

بحران زودرس در پدیده
فقط با گذشت ۲ هفته از آغاز لیگ برتر، تنها نماینده فوتبال استان به دلیل بی تدبیری 
مدیران و تصمیمات عجوالنه در بحران فرو رفته  و در خطر سقوط به لیگ دسته دوم است

روز یک شنبه در حالی که قرار بود دیدار 
تیم های فوتبال مس رفسنجان و پدیده 
در رفسنجان برگزار شــود، این دیدار 
تیم  بازیکنان  نشدن  حاضر  دلیل  به 
مشهدی در زمین رخ نداد تا پس از حضور 
داوران و تیم میزبان در ورزشگاه، بازی 
لغو شود.این اتفاق در حالی رخ داد که 
بازیکنان پدیده از چند روز قبل مدیریت 
این باشگاه را تهدید کرده بودند که اگر 
پول نقد به حساب آن ها واریز نشود، در 
دیدار با مس رفسنجان در زمین حضور 
نخواهند یافت و حتی برای نشان دادن 
جدی بودن تصمیم خود، در هیچ کدام 
از جلسات تمرینی منتهی به دیــدار با 
نماینده رفسنجان، حضور نیافتند تا 
شاید مدیریت و مالکیت این باشگاه لیگ 
برتری متوجه شود که آن ها روی تصمیم 
خود مصر هستند.حاال مدیریت و مالک 
تیم پدیده  یعنی مسعود معمایی و فرهاد 
حمیداوی، 4 روز وقت دارند تا تیم را از 
نابودی، حذف از لیگ برتر و سقوط آن به 

دسته دو نجات دهند؛ اتفاقی که مشابه 
آن بــرای نفت تهران و سیاه جامگان، 
دیگر تیم مشهدی در لیگ آزادگان افتاد. 
طبق این قانون، تیمی که در دو بازی 
از لیگ و به هر دلیل غیرقابل توجیهی 
انصراف دهد یا در زمین حاضر نشود، 
از آن لیگ حذف می شود و به دو دسته 

پایین تر سقوط می کند. 

قهر مهاجری و حضور میثاقیان       
رضا مهاجری که بــرای فصل جدید به 
عنوان سرمربی معرفی شــده بــود، در 
روزهای گذشته سعی کرد تا شاگردانش 
را برای حضور در لیگ برتر آماده کند. 
سرمربی پدیده تالش کرد تا با وضعیت 
 ، بــســازد  مشهدی  باشگاه  نابسامان 
ــراد غیرفوتبالی در این  امــا دخالت اف
باشگاه باعث شد تا رضا مهاجری تصمیم 
نهایی خود را برای کناره  گیری از سمت 
سرمربیگری پدیده بگیرد.این در حالی 
است که بازیکنان پدیده دیروز برای چند 

مین بار به محل تمرین تیم  شان رفتند، 
اما به دلیل پرداخت نکردن مطالبات  
شان حاضر به انجام تمرین نشدند و با 
لباس شخصی در محل حضور داشتند. 
ــه رضا مهاجری از سیدمهدی  در ادام
سیدصالحی که به عنوان مدیر تیم فوتبال 
پدیده انتخاب شده و نماینده مدیریت 
باشگاه در تیم است ، مطالبات بازیکنان 
را پیگیری می کند که صحبت های آن 
ها منجر به درگیری لفظی می شود تا 
در ادامــه مهاجری به حالت قهر محل 
تمرین پدیده را ترک و سپس استعفا می 
کند. از طرفی پس از این اتفاق ، فردی 
به نمایندگی از فرهاد حمیداوی، مالک 
باشگاه با اکبر میثاقیان دیروز در یکی از 
هتل های شهر مشهد جلسه ای داشته 
و برای قبول هدایت پدیده با او صحبت 
کرده است .سپس  اکبر میثاقیان دیشب 
در محل خوابگاه بازیکنان هم حضور 
یافته بــود و قــرار شد صحبتی با آن ها 
داشته باشد که در صورت تایید از امروز 

در محل تمرین حضور یابند. حاال باید 
دید سرانجام این کالف سردرگم نماینده 
فوتبال خراسان رضوی در لیگ برتر به 
کجا خواهد رسید و گره کور آن چگونه 
باز می شود. تیم فوتبال پدیده  8 آبان  باید 
در خانه از نفت مسجدسلیمان پذیرایی 
کند و در صورت حضور نیافتن، این  بار 
خبری از نتیجه 3-0 به ســود حریف 
نیست و تیم مشهدی به صورت کامل از 
جدول رده بندی لیگ برتر خارج شده و 
طبق آیین نامه به دو دسته پایین تر یعنی 
به لیگ دسته دوم فوتبال ایران سقوط 
می کند.اما آن چیزی که در ایــن بین 
خیلی مهم است، فوتبال استان است که 
متقبل ضرر زیادی می شود و در چنین 
شرایطی تیم پدیده نیز همانند ابومسلم 
و سیاه جامگان به تاریخ می پیوندد. 
امیدواریم مسئوالن ارشــد استان دل 
شان به حال فوتبال استان بسوزد و پای 
کار بیایند و برای نجات تنها تیم فوتبال 

شرق کشور تدابیری بیندیشند.
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یکی از سریال های محبوب تلویزیون در سال های 
گذشته، مجموعه »مــدار صفر درجــه« است که 
اولین  بار سال 86 روی آنتن رفت. قصه عاشقانه 
و جذاب، موسیقی خوب و دیالوگ های زیبای این 
سریال در یاد مخاطبان مانده و »مدار صفر درجه« 
پس از سال ها در بازپخش هم دیده می شود. به 
بهانه پخش تکرار این مجموعه خاطره انگیز از 
شبکه آی فیلم، با ایرج راد بازیگر پیش کسوت این 

مجموعه گفت وگو کردیم.

 چه دالیلی برای پذیرفتن نقش »جهانگیر 	 
همایون پناه« داشتید؟

احساس کردم سریال سناریوی خوب و منسجمی 
دارد و کاراکترهایش به خوبی شخصیت پردازی 
شده اند. کارگردان را هم از قبل می شناختم و به 
کارش اعتماد و اطمینان داشتم. دیدم نقش هم 
نقشی نیست که فقط سیاه یا فقط سفید باشد. 
یک نقش خاکستری است که آن چه انجام می دهد 

زمینه های مختلفی دارد، بنابراین قبول کردم.

 پس ویژگی خاکستری بودن نقش توجه تان 	 
را جلب کرد.

بله و ایــن که پشت رفتارهایش منطقی وجود 
ــت. زندگی گذشته، زندگی خانوادگی و  داش
ــه، همه و همه ســازنــده  ــت عقده هایی کــه داش
شخصیتی بود که اعمال و رفتارهایش منطق 

داشت.

این نقش منفی با تصویری که مخاطب از 	 
شما در نقش شخصیت های آرام و مثبت داشت 
متفاوت بود، تجربه بازی در چنین نقشی چطور 

بود؟
برایم تجربه جالبی بود. من کارهای مختلفی 
بازی کردم، اگر منطقی پشت نقش وجود داشته 
باشد، منفی یا مثبت بودن آن خیلی مسئله نیست. 
مهم این است که نقش قابل قبول و تماشاگر هم 
پذیرای آن باشد و گرنه اگر یک نقش سیاه و بد یا 
سفید و خوب باشد، ولی منطق خودش را نداشته 

باشد، طبیعتا نمی تواند تاثیر واقعی خودش را روی 
تماشاگر بگذارد.

همکاری با آقای فتحی چطور بود؟	 
بسیار خوب بود، آقای فتحی کامال به کارش وارد 
است. کل گروه همه خوب بودند، هم هنرمندان 
خارجی و هم هنرمندان ایرانی، همه جایگاه 
ویژه ای داشتند. کار مشکالتی هم داشت، مثال 
وقتی با هنرپیشه های خارجی کار می کردیم، 
آن ها به زبان خودشان حرف می زدند و ما باید 
به فارسی جواب می دادیم، منتها از آن جایی که 
دیالوگ ها برای طرفین کامل مشخص بود و معنا 
و مفاهیم و فضای هرکدام از سکانس ها برایشان 
مشخص بود، خیلی دچار اشکال نمی شدند و 
مشکلی در کار دیده نمی شد. این نیازمند تسلط 

بر کار بود که این تسلط وجود داشت.

آقای فتحی کارگردان سختگیری هستند؟	 
بله طبیعتا و روی دیالوگ ها بسیار تاکید دارند. 
حتی با وجود این که به صورت صدا سر صحنه کار 
نمی کردیم، صدای شاهد گرفته می شد که بعدها 
هم خودمان جای خودمان صحبت کردیم، اما 
آقای فتحی خیلی ُمصر بود که دیالوگ ها عینا، 

تمام و کمال گفته شود و حتی یک »واو« جا نیفتد.

به نظرتان علت محبوبیت و تکرار نشدنی 	 
بودن این سریال چیست؟

آن زمــان که ایــن کــار ساخته شــد، همه چیزش 
حساب  شده و دقیق بود. چه سناریویی که نوشته 
شده بود، چه شخصیت  پردازی ها، دیالوگ ها، 
فضاها و بازیگران ایرانی و خارجی که برای کار 

انتخاب شده بودند، همه با دقت و وسواس کامل 
صورت گرفته بود، به همین دلیل همه بخش های 
کار یعنی فضاسازی، فیلم برداری، نورپردازی، 
گریم، طراحی صحنه و لباس به خوبی انجام 
شده بود. همه با یکدیگر در کل کار هماهنگی 
داشتند. این ها همه دست به دست هم داد که کار 
در مجموع موفق باشد و بتواند با تماشاگر ارتباط 

برقرار کند.

خاطره خاصی از بازی در این مجموعه در 	 
ذهنتان مانده؟

سکانسی بود که من باید با شخصیت مقابلم تلفنی 
صحبت می کردم و به زبان آلمانی جواب می دادم. 
در آن صحنه دیالوگ هایی وجود داشت، اما من به 
دلیل این که ریتم کار دربیاید، به آقای فتحی گفتم 
کلمات و جمالت را آلمانی بگویم، با وجود این که 
خیلی آلمانی هم بلد نبودم! اما با همان حال وهوا 
به نوعی کلماتی آلمانی را می گفتم، بعد آقای 
فتحی به من گفت آلمانی بلدی؟ گفتم نه! من 
سعی کردم آن حس وحال را به این ترتیب داشته 
باشم. البته کلمات واقعا آلمانی بود، اما خیلی 

منطبق با دیالوگ ها نبود.

در ســال هــای اخیر نسبت به قبل کم  کار 	 
شده اید، علتش چیست؟

بله، بــه تــازگــی یــک مــقــدار بــه دلیل کــرونــا کار 
نمی کنم، عالوه بر این وقتی کار تصویر پیشنهاد 
می شود باید احساس کنم کار متفاوتی است و 
دوست داشته باشم و گر نه خیلی اصرار ندارم اگر 
کاری را دوست ندارم بازی کنم، من چنین کاری 
را انجام نمی دهم. البته در این مدت پیش آمده که 
کارها و نقش های خوبی هم پیشنهاد شده، اما به 
دالیل مختلف به ویژه کرونا و قبل از آن هم احتماال 
به دلیل این که درگیر تئاتر یا کار دیگری بودم، کار 
نکردم. اما بازی در تئاتر را ادامه دادم و امیدوارم با 

بهتر شدن وضعیت کرونا شروع به کار کنم.

مخاطبان شما را با نقش »ناصرالدین شاه« و 	 
سریال »امیرکبیر« می شناسند، برای خودتان 

هم این نقش محبوب ترین است؟
همه کارهایی را که آدم انجام می دهد، در زمان 
خودش با عالقه کار کرده و قبول داشته، چون من 
بی دلیل کاری را قبول نمی کنم. یعنی اگر کاری 
باشد که به آن معتقد نباشم و خصوصیاتی را که 
باید، نداشته باشد نمی پذیرم، اما کارهایی را که 
قبول می کنم احساس می کنم می توانم با آن ها 
ارتباط برقرار کنم، نقش را دوست دارم. هر نقشی 

با حال وهوای خودش کارهایی را می طلبد که 
سعی می کنم با تمام وجود همه آن چه را که برای 
ارائه آن الزم است ، انجام داده باشم. همه نقش ها 

در جایگاه خاص خودشان جذاب هستند.

این روزهــا دو سریال »جیران« و »آهوی 	 
من مارال« درباره ناصرالدین شاه، در حال 
ساخت است، به نظرتان این مجموعه ها هم 

می توانند ماندگار شوند؟
ــا را ببینیم، ان شـــاءا... سریال ها با  باید آن ه
دیــدگــاه هــای مختلف ساخته می شوند. خدا 
رحــمــتــش کــنــد عــلــی حــاتــمــی هــم »ســلــطــان 
صاحبقران« را ساخت ، اما نگاه علی حاتمی نوع 
دیگری بود و از نظر زمان بندی، زمان ها با هم 
تداخل هایی داشــت یعنی زمانی که امیرکبیر 
بود، اصال ملیجکی وجود نداشت، ولی ایشان با 
یک دید و نگاه خاص این سریال را خیلی خوب 
ساخت و فوق العاده بود. این کارها هم آن طور که 
من شنیدم راجع به بخش های خاصی از زندگی 
ناصرالدین شاه است. نگاه های خاصی وجود 
دارد که هرکدام متفاوت است. من حتی روی 
صحنه تئاتر هم نقش ناصرالدین  شاه را در نمایش 
»باغ شب نمای ما« نوشته زنده یاد اکبر رادی بازی 
کردم که طنز است و آن نگاه، نگاه متفاوتی است 
به بخش دیگری از موضوع ناصرالدین  شاه. نقش 
دوران پیری ناصرالدین  شاه و زمان قتلش را هم 
بازی کردم که آن شخصیت با شخصیت اوایل 

سلطنتش کامال متفاوت است.

در تئاتر با استادانی مانند علی نصیریان و 	 
زنده  یاد عزت  ا... انتظامی همکاری داشتید، چه 

چیزهایی از آن ها آموختید؟
این ها جزو کسانی هستند که به اعتقاد من در کار 
خودشان اسطوره هستند و مهم آن مسئله تفکر و 
اندیشه است که همواره برایشان اهمیت داشته. 
اندیشه  سازی در کار هنر بسیار حائز اهمیت بود، 
آن ها کارشان را به معنای واقعی دوست داشتند 
و هرگز صرفا به خاطر پول کاری را قبول نکردند. 
حتما باید پشت کــاری که می خواستند انجام 
بدهند، تفکر و اندیشه ای وجود می داشت. اهمیت 
دادن به کار، با عشق کار کردن، دیسیپلین و نظم 
و انضباطی که باید در تمام ابعادش باشد، این ها 
چیزهایی بود که از طریق آن بزرگواران منتقل 
شد. یکی دیگر از مسائل مهم وقت شناسی، حضور 
مثبت داشتن و جدی گرفتن کار در همه زمینه ها با 
تمام وجود است، این ها چیزهایی هستند که از این 

بزرگواران یاد گرفتیم.

سینما و تلویزیون سه شنبه  4   آبان   ۶1400
1۹  ربیع االول  144۳.شماره  20784

 مائده کاشیان  

جلیل سامان سریال »زیرخاکی 
3« را ویژه نوروز 1401 جلوی 
دوربین خواهد برد. او پیشتر 
گفته بــود بــرای ساخت ادامــه 
سریال باید نیازی درونی حس 
کند و قصه او را ترغیب کند، نه این که صرفا 

خواست صداوسیما باشد.

ــادر فــالح بــه جمع بازیگران  ن
ــاری از نوید  ــول« ک ــاک فیلم »پ
در  او  شــد.  اضافه  اسماعیلی 
مشترک  محصول  فیلم  ــن  ای
ایران و افغانستان با بازیگرانی 
مانند احمد مهران فر، علیرضا مهران و علیرضا 

استادی همبازی شده است.

پایان  از  پــس  آقاخانی  سعید 
فصل اول سریال »نون خ«، از 
پنج شنبه بازپخش »نون خ 2« 
را از شبکه آی فیلم روی آنتن 
دارد. این مجموعه که اولین  

بار سال 99 روی آنتن رفت، هرشب ساعت 21 
پخش خواهد شد.

علی کریمی اجرای سری جدید 
را  ــازده«  ــ »ی اینترنتی  برنامه 
برعهده گرفته است. به گزارش 
در  فوتبالی  برنامه  ایــن  صبا، 
پلتفرم فیلم نت منتشر خواهد 

شد و آندرانیک تیموریان و مجتبی جباری به 
عنوان کارشناس ثابت در آن حضور خواهند 

داشت.

شادی کرم رودی در اختتامیه 
سی وهشتمین جشنواره فیلم 
کــوتــاه تــهــران جــایــزه بهترین 
فیلم نامه را برای فیلم »هرگز 
گاهی همیشه« دریافت کرده. 

او عالوه بر نویسنده و کارگردان، به عنوان بازیگر 
نیز در این اثر حضور دارد.

چهره ها و خبر ها

مهران غفوریان از بیمارستان 
ــده اســت. احسان  مرخص ش
»نیسان  تهیه کننده  ظلی پور 
آبی« در گفت وگو با مهر، ضمن 
ــالم ایــن خبر توضیح داده  اع
است که غفوریان باید به مدت دو هفته استراحت 

مطلق داشته باشد.

لیال زارع به زودی برای بازی در 
فیلم »آزردگان« ساخته مهدی 
فــرد قـــادری جــلــوی دوربــیــن 
خواهد رفت. او اکنون دو فیلم 
»روز بلوا« اثر بهروز شعیبی و 

»الک پشت و حلزون« ساخته رضا حماسی را 
آماده اکران دارد.

140042022 613211140042022 613211140042022 613211

فیلم روز
 

  مصطفی قاسمیان 

»قوی تر، سخت تر زمین می خورد« 

اشاره: ستون »فیلم روز« که از دیروز ۳ آبان ماه، 
با معرفی محصوالت سینمایی و تلویزیونی روز 
جهان، در صفحه سینما و تلویزیون روزنامه 
خراسان منتشر شد، در روزهــای زوج مروری 
کــوتــاه  بر جدیدترین فیلم ها و سریال های 
ــای فرد  منتشرشده خارجی است و در روزه
و  سینمایی  محصوالت  برترین  معرفی  بــه 
تلویزیونی می پردازد که قرار است در آینده 

نزدیک در دسترس مخاطبان قرار بگیرد.
ــن مـــی خـــورد«  ــی ــر زم  فــیــلــم »قـــوی تـــر، ســخــت ت
)The Harder They Fall( از تازه ترین محصوالت 
از  با حضور شماری  نتفلیکس اســت که  پلتفرم 
ستاره های رنگین پوست آمریکایی، در آستانه انتشار 
قرار دارد. در این فیلم به کارگردانی جیمز ساموئل، 
چهره هایی چون ادریس آلبا، جاناتان میجرز، رجینا 
کینگ و زازی بیتز حضور دارند. »قوی تر، سخت تر 
زمین می خورد« که در ژانر وسترن ساخته شده، 
درباره شخصی به نام »نات الو« با بازی جاناتان میجرز 
است که متوجه می شود دشمنش »روفوس باک« 
با بازی ادریس آلبا که پیشتر پدر و مادر او را کشته، 

از زندان آزاد شده است. بنابراین »نات الو« دوباره 
دارودسته خود را جمع می کند تا از »روفوس« انتقام 
بگیرد. بر اساس تریلر 2 دقیقه ای که از فیلم منتشر 
شده، خشونت ذاتی آثار وسترن را دارد. منتقدانی که 
این اثر را در جشنواره ها دیده اند، تاکنون امتیاز خوبی 
به آن داده انــد. »قوی تر، سخت تر زمین می خورد« 
در متاکریتیک 70 و در راتن تومیتوز 86 امتیاز از 
سوی منتقدان گرفته است. وسترن مورد انتظار 
»قوی تر، سخت تر زمین می خورد«، حدود 20 روز 
پیش به عنوان فیلم افتتاحیه، در جشنواره فیلم لندن 
رونمایی شد. این فیلم  از روز 22 اکتبر اکران محدود 
خود را آغاز کرده است، اگرچه نمایش اصلی آن 3 
نوامبر 2021 )12 آبان 1400( به صورت آنالین و 

در پلتفرم نتفلیکس آغاز  خواهد شد.
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موسیقی

 کیش ،میزبان 
علی زندوکیلی

علـی زندوکیلـی بـه احتمـال زیـاد در آبـان یـا 
آذرمـاه در کیـش روی صحنـه خواهـد رفـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن خواننـده کـه به تازگـی 
اجـرای موسـیقی در مراسـم اختتامیه جشـنواره 
فیلـم کوتـاه تهـران را برعهـده داشـته اسـت، در 
ویژه برنامـه رادیویـی »پرانتز بـاز« نیز، حاضر شـد 
و گفـت: دعـا می کنـم هرچـه زودتـر ایـن بیمـاری 
فروکـش کنـد و مـا بـه صحنـه برگردیـم؛ چـون 
خودمـان هـم دلمـان بـرای هوادارانمـان تنـگ 
شـده اسـت. او درباره این که دوران شـیوع کرونا 
را تاکنـون چگونه سـپری کرده اسـت، بیان کرد: 
همیـن کـه پـس از ایـن دو سـال، سـالم هسـتیم 
خـدا را شـاکرم. امیـدوارم این بـا از سـر دیگران 
هـم بگـذرد و بیش از ایـن شـاهد دردهـا، رنج ها و 
هجرت ها نباشـیم. به هر حال کرونا آسـیب خود 
را بـه خصـوص بـه اهالـی موسـیقی وارد کـرد؛ از 
خـدا می خواهـم بـا بازگشـت بـه صحنـه، آسـیبی 
کـه از لحـاظ روحـی بـه هنرمنـدان وارد شـده 

اسـت، جبـران شـود.

 بازگشت علی رهبری
 با نخستین کنسرت دوران کرونا

ارکسـتر،  رهبـر  و  آهنگ سـاز  رهبـری  علـی 
تازه تریـن کنسـرت خـود را در شـهر ازمیـر ترکیـه 

می کنـد.  برگـزار 
به گـزارش مهر، علـی رهبـری آهنگ سـاز و رهبر 
ارکسـتر بین المللـی، روز جمعـه ۱۴ آبـان، برای 
اولین بـار بعـد از همه گیـری کرونـا،  بـا ارکسـتر 
صحنـه  روی  ازمیـر  شـهر  دولتـی  سـمفونیک 

خواهـد رفـت.
 علـی رهبـری مدیـر هنـری سـابق ارکسـترهای 
سـمفونیک شـهرهای بروکسـل، پـراگ، مـاالگا، 
زاگـرب و تهـران در ایـن کنسـرت آثـاری از پیوتـر 

ایلیـچ چایکوفسـکی را اجـرا می کنـد.

چگونه دوربین مان را نلرزانیم؟

یکی از مهم ترین مشکات عکاسی لرزیدن دوربین 
است، ولی ما تا حدی می توانیم لرزش دست هایمان 
را کنترل کنیم. اگر می خواهید به نهایت کیفیت در 
عکس هایی که با دوربین تلفن همراه ثبت می کنید، 
برسید، از سه پایه نگه دارنده استفاده کنید. می توانید 
از هر سه پایه ای استفاده کنید، اما باید گیره های 
نگه دارنده گوشی روی سه پایه را به صورت جداگانه 
تهیه کنید. سه پایه ها در ابعاد مختلفی به بازار عرضه 
می شوند؛ شما می  توانید از سه پایه های کوچک تر 
که به راحتی در کیف جا می شوند، استفاده کنید. با 
وجود سه پایه، شما می توانید در محیط  هایی با نور 

کم عکس هایی با کیفیت باال ثبت کنید.

نکته

مترجم قرآن و شاعری خّلق

درپی درگذشت طاهره صفارزاده، مترجم و شاعر نامدار و متعهد معاصر، حضرت آیت ا... 
خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی این ضایعه را تسلیت گفتند. متن پیام ایشان 
به این شرح بود: »بسم ا... الرحمن الرحیم / درگذشت بانوی فرزانه، مترجم قرآن و نویسنده 
و شاعر خاق، خانم دکتر طاهر ه  صفارزاده را به بازماندگان گرامی ایشان و به جامعه  ادبی و 
شعر کشور تسلیت می گویم. خدمات این بانوی با ایمان، به ویژه ترجمه  ماندگار قرآن کریم، 
حسنات او را در پیشگاه حضرت حق سنگین خواهد کرد انشاءا... . رحمت و غفران الهی بر 

او باد. / سّیدعلی خامنه ای / 5 آبان ماه ۱387«

هر شب مرا بیدار می کنند
شیرهای سنگی جلو عمارت را می گویم 

من گذرگاه توپ های سنگی هستم 
توپ هاشان رنگ نقره دارد

و نفس هاشان ُهرم غریو
من از پنجه هاشان می ترسم 

پنجه هاشان که توپ ها را پرتاب می کنند
سرم روی سینه ام به منتهای تردید رسیدست 

 کدام نسیم نمناکی گرم پوستم را 
خواهد سترد

دکترها دوباره می پرسند
در روز به چه چیز فکر می کردی 

اما شیرها
حرف من اینست 

نیازی نیست این سان خشمگین نگاه کنند
و یا اعتنایی به من داشته باشند

من که هر شب پاورچین
به بستن پنجره های اتاقم می روم 

و دِر خانه را
با قید احتیاط به قفل می آرایم 

مهماین شعر نو 

میزبان: طاهره صفارزاده
عنوان: شیرهای سنگی

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه اّی و دِر آرزو ببست

یادبود

 به بهانه درگذشت شاعر نامدار جنوب

 هوشنگ چالنگی
 معلمی که شاعر بود

هوشنگ چالنگی، شاعر پیش کسوت خوزستانی در 
شامگاه یک شنبه، دوم آبان ماه در 8۰ سالگی از دنیا 
رفت. این شاعر متولد  ۲۹ مرداد سال ۱3۲۰ در 
مسجدسلیمان بــود. او که فعالیت هنری خود را 
از دهه ۱3۴۰ آغاز کــرد، از پایه گذاران شعر موج 
نو و شعر دیگر شناخته می شود. از آثــار هوشنگ 
چالنگی می توان به »آن جا که می ایستی«، »نزدیک 
با ستاره مهجور«، »زنگوله تنبل«، »آبی ملحوظ«، 
»گزینه اشعار« و... اشاره کرد. هرمز علیپور درباره 
این شاعر می گوید: »او شاعری آرام و بی هیاهو بود؛ 
شغلش معلمی و شاعری بــود و همه او را دوست 
می داشتند«. او با بیان این که هوشنگ چالنگی 
شاعری بود که در ۲7سالگی شعرش در اوج بود، 
می افزاید: »شعرهای او که در مجاتی مثل »خوشه« 
و دو دفتر شعرش منتشر شده اند، جزو شعرهای 
کم نظیر و بعضًا حتی بی نظیر شعر معاصر هستند«. 
شعری  فعالیت  چندساله  وقفه  به  سپس  علیپور 
چالنگی اشاره و اظهار می کند: »این وقفه، به قول 
خودش بنا به دالیل شخصی اش بود، اما با این حال 
شاعری تأثیرگذار بود. اگرچه کارش از نظر کمیت، 
چندان نیست، اما جوهره شعرش چندان روح دارد 
که مؤثر واقــع شود و بــرای همین در نسل خودش 
هم شاعر ماندگاری شد.« چالنگی را باید یک پدیده 
در شعر معاصر بدانیم؛ یک نابغه ادبی که با استفاده 
از تجربیات گذشتگان و قریحه خود، به ساخت های 

جدیدی در شعر فارسی رسید. یادش گرامی باد.

الهه آرانیان- شاعری که شبیه هیچ کس نیست؛ 
این جمله بهترین توصیف دربارۀ طاهره صفارزاده، 
شاعر معاصر است؛ کسی که ذهن و زبانش در شعر، 
خاص خود اوست. او زادۀ آبان ماه بود و در آبان ماه 
هم از دنیا رفت. کسانی که با او از نزدیک آشنایی 
داشته اند، از روحیات مادرانه و زاللش می گویند. 
طاهره صفارزاده شاعری را از دهه ۴۰ آغاز و در 
طول دوران شاعری اش چند مجموعه شعر منتشر 
کرد که از جمله آن ها می توان به این کتاب ها اشاره 
کــرد: »رهگذر مهتاب«، »طنین در دلتا«، »سد و 
بــازوان«، »سفر پنجم«، »بیعت با بیداری«، »دیدار   
صبح« و... . صفارزاده زبان و ادبیات انگلیسی را در 
دانشگاه تهران خواند و در رشته نقد تئوری علمی 
در ادبیات جهان، در آمریکا ادامــه تحصیل داد. 
او اولین کسی بود که قرآن را به دو زبان فارسی و 
انگلیسی ترجمه کرد. این شاعر و مترجم شاخص، 
در چهارم آبان ۱387 و در 7۲ سالگی درگذشت. 
به مناسبت سالروز درگذشت طاهره صفارزاده، 
با مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر 
ادبیات فارسی، درباره ویژگی های شعر و اندیشه او 

گفت وگو کرده ایم.

مادرانگی های یک شاعِر پیشرو	 
محدثی خراسانی در ابتدا از آشنایی اش با طاهره 
ــارزاده می گوید: »مــا نــام ایــشــان را از همان  ــف ص
ابتدای راه شعر و شاعری می شنیدیم و آثارشان را 
می خواندیم و پی به جایگاه عینی ایشان هم برده 
بودیم، اما در نوجوانی خیلی با شعر ایشان ارتباط 
برقرار نمی کردیم. چون ذهن و زبان خاصی داشت. 
بعدها که تهران آمدم و سردبیر مجله شعر شدم، 
مرتب ایشان را در جلسه ها و محافل می دیدم. یک بار 
هم مصاحبه ای مفصل با خودشان داشتم که در 
یکی از مجات شعر منتشر شد. در آن دیدار متوجه 
شدم تصوری که از ایشان داشتم، با آن چه می دیدم 
متفاوت است. دیدم این زن با این همه مراتب علمی 
ــی، در رفتارهای شخصی اش چقدر شبیه  و ادب
مادرها و مادربزرگ های ماست. او بسیار سنتی، 
ریشه دار و اهل توسل و جاذبه های دین بود. عاوه 
بر این، رفتارهای ایشان را با دیگر شاعران انقاب 
هم از جمله قیصر امین پور، سید حسن حسینی، 
علیرضا قزوه و... دیده بودم. همه ایشان را به چشم 

مادر نگاه می کردند. ایشان برای شاعران انقاب 
یک تکیه گاه بود. خصوصًا این که زنده یاد صفارزاده 
در راه انـــدازی حلقه های اولیه شعر انقاب تأثیر 
داشت و آن جلسه ای که بعدها به جلسه شعر حوزه 

هنری تبدیل شد«.

شاعری که شبیه هیچ کس نیست	 
این شاعر و پژوهشگر ادبیات، شعر طاهره صفارزاده 
را شعری خاص می داند که چه پیش از انقاب و چه 
پس از آن نمی توان شاعر دیگری نزدیک به آن را 
نام برد. او می گوید: »طاهره صفارزاده اگرچه جزو 
شاعران نوگرا بود، اما قبل و بعد از انقاب شبیه 
هیچ کدام از شاعران نوگرای دیگر نبود؛ مثًا وقتی 
از یک شاعر بــزرگ نام می بریم، می توانیم چند 
شاعر نزدیک به او را هم نام ببریم. اما ایشان تافته 
جدابافته ای در ذهن و زبان و شعر بود. هیچ کس 
شبیه او نیست و او هم شبیه هیچ کس نیست. فکر 
می کنم با انتشار مجموعه شعر »طنین در دلتا«، 
بیشتر ویژگی های خاص ذهنی و زبانی و سبکی 
ایشان متجلی شد. در مجموع می شود گفت شعر 
صفارزاده به رغم داشتن مضامین مذهبی و ارزشی 
به  و ملت، درنهایت  از جــان مذهب  و برخاسته 
دلیل خاص بودنش با مخاطب عام ارتباط صریح 
و زاللــی بــرقــرار نمی کند. شعر صــفــارزاده، شعر 
مخاطب خاص است«. محدثی خراسانی در پاسخ 
به این که آیــا مترجم بــودن طاهره صــفــارزاده در 
خاص و پیچیده بودن شعر او تأثیر داشته است یا نه، 
می گوید: »او قبل از این که وارد حوزه ترجمه شود، 
در ابتدای شاعری اش هم این گونه بود و تک روی 
خاصی در سیر و سلوک و شــاعــری اش داشــت. 
ــان خارجی  شــاعــران دیگری هم داریــم که به زب
مسلط هستند، کار ترجمه هم می کنند و شعر هم 
می سرایند. بنابراین گمان نمی کنم کار ترجمه 
ایشان بر ویژگی های خاص شعری اش تأثیرگذار 

بوده باشد«.

تأثیر صفارزاده بر شاعران پس از خود	 
محدثی خراسانی معتقد است سبک و روش خاص 
صفارزاده در شاعری به شاعران جــوان جسارت 

نیستند،  هیچ کس  شبیه  که  »کسانی  می بخشد: 
باید از خاقیت و تخیل و نوآوری برخوردار باشند. 
صــفــارزاده در سبک خود گنجینه ای از خاقیت 
و کشف بود و این می توانست به جوان ها جرئت و 
جسارت بدهد که از قالب ها و رسوم مألوف زمانه 
بیرون بیایند و دست به کشف و خاقیت بزنند. او 
قبل از انقاب، در دهه 5۰ که جریان روشنفکری بر 
شعر حاکم بود و عرصه برای حضور شاعران انقابی 
باز نبود، به محافل و جلسه های شعر دعوت می شد 
و این جریان نمی توانست شاعرانی مانند او را نادیده 
بگیرد. پیش از انقاب، در جلسه های شعر گوته از 
ایشان و علی موسوی گرمارودی دعوت و شب هایی 

به شعرخوانی آن ها اختصاص داده شد«.

شاعرانه های خاص بانوی مترجم قرآن
 گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر ادبیات درباره ویژگی های شعری طاهره صفارزاده

 مترجم برجسته قرآن کریم و شاعر نامدار معاصر در سالروز درگذشت او

ّ

طاهره صفارزاده اگرچه جزو شاعران 
نوگرا بود، اما قبل و بعد از انقاب 

شبیه هیچ کدام از شاعران نوگرای 
دیگر نبود؛ مثًا وقتی از یک شاعر 
بزرگ نام می بریم، می توانیم چند 

شاعر نزدیک به او را هم نام ببریم. اما 
ایشان تافته جدابافته ای در ذهن و 

زبان و شعر بود. هیچ کس شبیه او 
نیست و او هم شبیه هیچ کس نیست 

مرحوم صفارزاده  بسیار سنتی، 
ریشه دار و اهل توسل و جاذبه های 

دین بود. عاوه بر این، رفتارهای 
ایشان را با دیگر شاعران انقاب هم 
از جمله قیصر امین پور، سید حسن 

حسینی، علیرضا قزوه و... دیده 
بودم. همه ایشان را به چشم مادر 

نگاه می کردند. ایشان برای شاعران 
انقاب یک تکیه گاه بود

آموزش
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در امتداد تاریکی ابعاد جدید از معمای قتل زن جوان در مهشد فاش شد 
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اختصاصی خراسان

اخبار

تاوان وحشتناک گناه
وقتی همسرم به طور ناگهانی و سرزده وارد منزل 
شد و مرا با وضعیتی نامناسب در کنار جوان 

غریبه دید چاقویی را از آشپزخانه برداشت و ...
به گزارش اختصاصی خراسان این ها بخشی از 
اظهارات زن 38 ساله ای است که پس از وقوع 
حادثه ای دلخراش و ارتباط نامشروع دستگیر 

شده است.
 این زن جوان با بیان این که فقط به خاطر انتقام 
از بدبینی های همسرم دست به چنین رفتار 
زشتی زده ام و حاال بسیار پشیمانم که این حادثه 
ــزان به مشاور و  وحشتناک رخ داده اشــک ری
مددکار اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت: 
13ساله بودم که به خواست پدر و مــادرم پای 
سفره عقد نشستم و با پسردایی ام ازدواج کردم 
در حالی که هیچ عالقه ای به »فریدون« نداشتم 
اما نمی توانستم در این باره چیزی به پدر و مادرم 
بگویم چرا که خودم نیز معنای ازدواج و زندگی 
مشترک را به درستی درک نمی کردم، با وجود 
این پا به خانه بخت گذاشتم و زندگی زیر یک 
سقف را آغاز کردم ولی همسرم از همان دوران 
نامزدی نسبت به رفتار و معاشرت های من با 
دیگران بسیار بدبین بود و مرا به شدت کنترل 
می کرد تا جایی که به سختی توانستم رضایتش 
را برای ادامه تحصیل جلب کنم چرا که عالقه 
زیادی به درس و مدرسه و کسب مدارج علمی 

باالتر داشتم . 
خالصه من در حالی دخترم را بزرگ می کردم 
ــور تحصیل و خانه داری می پرداختم  و به ام
که هیچ گونه سازگاری اخالقی و تفاهمی با 
فریدون نداشتم . او 14سال از من بزرگ تر بود 
و هیچ وقت نمی توانست مرا در آن سن و سال 
درک کند، او کارمند یک شرکت خصوصی بود 
و درآمد خوبی داشت به همین دلیل امکانات 
رفاهی را برای من و دو فرزندم فراهم می کرد اما 
از نظر عاطفی همواره کمبود شدیدی را احساس 

می کردم . 
از ســوی دیگر نیز ســوء ظن هــای همسرم مرا 
ــدت آزار مــی داد و مــن بــه هیچ طریقی  بــه ش
نمی توانستم او را از این افکار اشتباه باز دارم 
به خاطر همین در یک تفکر احمقانه تصمیم به 
انتقام از بدبینی هایش گرفتم تا به این طریق او را 
آزار بدهم. این گونه بود که در یکی از شبکه های 
اجتماعی با پسر 26ســالــه ای آشنا شــدم که 
معرفی  ساختمان  و  راه  مهندس  را  خــودش 

می کرد. 
ابتدا قصد داشتم همسرم را متوجه اشتباهش 
بکنم تا بیشتر از این به خاطر سوء ظن هایش مرا 
زجر ندهد ولی بعد از آن که چند بار با »عرشیا« 
قــرار مالقات گذاشتم و در بیرون از منزل به 
دیــدارش رفتم دیگر به او دل باختم چرا که او 
جوانی مجرد و مهربان بود. من هم که از نظر 
داشتم  مشکل  ام  زندگی  در  همواره  عاطفی 
خیلی زود شیفته محبت هایش شدم و در حالی 
به درد دل با او می پرداختم که هیچ گاه فکر 
نمی کردم روزی این ارتباط کثیف مخفیانه به 
حادثه ای دلخراش منجر شود و مرا به رسوایی 
بزرگی بکشاند به طوری که دیگر نتوانم سرم 
ــاال بــگــیــرم  یــا حتی بــه چشمان فــرزنــدان  را ب

سرشکسته ام نگاه کنم. 
در عین حال شعله های انتقام از بدبینی های 
همسرم در وجــودم زبانه می کشید و از سوی 
دیگر نیز وابستگی عاطفی من به عرشیا بیشتر 
می شد در همین روزها همسرم که بویی از این 
ماجرا و ارتباط پنهانی برده بود در حالی مرا زیر 
مشت و لگد گرفت و کتکم زد که نمی توانست 
ارتباط من با جوانی غریبه را اثبات کند، با وجود 
همه این درگیری ها و کشمکش های خانوادگی 
تصمیم احمقانه تری گرفتم و برای آزار   همسرم 
رابطه ام با عرشیا را بیشتر کردم تا جایی که یک 
روز زمانی که همسرم در منزل نبود و یقین داشتم 
از سرکار به خانه باز نمی گردد عرشیا را به خانه ام 
دعوت کردم ولی هنوز دقایق زیادی از حضور 
او نگذشته بود که ناگهان کلید در قفل منزل 
چرخید و همسرم به طور سرزده وارد اتاق شد. 
من که از ترس شوکه شده بودم با همان ظاهر 
نامناسب فقط حیرت زده نگاهش می کردم و 
عرشیا هم به دنبال راه فراری می گشت در یک 
لحظه همسرم چاقویی را از آشپزخانه برداشت 
تا به سوی ما حمله کند ولی عرشیا که به شدت 
ترسیده بود خودش را از پنجره اتاق خواب به 

درون خیابان انداخت . 
این گونه بود که با تماس اهالی محل عرشیا با 
دست و پاهای شکسته به یکی از بیمارستان های 

مشهد منتقل شد ...
من هم که در میان آبروریزی و رسوایی بزرگ به 
خاطر این تصمیم احمقانه حتی نمی توانم به 
چشمان نزدیک ترین عزیزانم نگاه کنم با دستور 

مقام قضایی بازداشت شده ام و...
ــت، بررسی های  ــزارش خــراســان حاکی اس گ
پلیسی برای صدور دستورات ویژه ای از سوی 
سرگرد مهدی کسروی)رئیس کالنتری نجفی 
مشهد( در پی شکایت رسمی شوهر این زن جوان 

در این باره ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- جــوان 33 ساله ای کــه همسر 
صیغه ای اش را در تشت آب خفه کرده بود، خود 

را نیز با انفجار خانه اجاره ای کشت.
به گزارش اختصاصی خراسان، عصر بیست و 
چهارم مهر گذشته بود که مرد جوان نگاه دیگری 
به پیکر بی جــان همسرش انداخت و از خانه 
بیرون زد، مدت زیادی بود که »جواد« با خانواده 
اش ارتباطی نداشت و به طورمجردی زندگی 
می کرد. او از چند ماه قبل نیز با زن مطلقه ای به 
نام »م- ح« آشنا شده بود و در نهایت آن زن 36 
ساله را در حالی به عقد موقت خودش درآورد 
 که هیچ کس از این ازدواج پنهانی خبر نداشت.
ــار ازدواج ناموفق داشـــت و   »م-ح« کــه دوبـ
سرپرستی پسر 4 ساله اش را نیز به شوهر سابقش 
سپرده بود، تصمیم گرفت بدون اطالع خانواده، 
یک بار دیگر بختش را بیازماید، به همین دلیل 
با »جواد« ازدواج کرد و قدم به خانه ای گذاشت 
که جواد از حدود سه ماه قبل در بولوار حر مشهد 
اجاره کرده بود. اما گویی هنوز بخت با این زن 
جوان یار نبود چرا که از همان روز آغازین زندگی 
مشترک، درگیری و اختالفات بین آن ها شدت 
گرفت به طوری که روز جمعه بیست و سوم مهر، 
مشاجره هــای لفظی آنــان به حــدی رسید که 
ناگهان »جــواد« با چهره ای غضب آلود، او را به 
داخل حمام خانه نقلی کشید و سرش را در آب 
درون تشت فــرو بــرد. او که خشم و عصبانیت 

همه وجودش را فرا گرفته بود، آن قدر سر همسر 
صیغه ای اش را درون آب فشرد تا این که دیگر 
دست و پاهایش شل شد و هیچ تالشی برای 
ــرد. »جـــواد« که فهمید  ــودش نمی ک نجات خ
همسرش خفه شده است و جانی در بدن ندارد 
او را در همان وضعیت داخل حمام رها کرد و به 
داخل پذیرایی رفت. مدتی در افکار خود غوطه ور 
بود و نقشه های زیادی را برای رهایی از عذاب 
وجدان می کشید. از کرده خود پشیمان بود ولی 
دیگر کار از کار گذشته بود و ُمهر جنایت بر پیشانی 
اش خودنمایی می کرد. ساعت های زیادی را 
بیهوده می گذراند و از وقوع این حادثه تلخ رنج می 
برد. روز بعد یک بار دیگر نگاهی به جسد همسرش 
انداخت و از منزل بیرون زد. گویی نقشه دیگری در 
ذهن می پروراند. او به ناچار مسیر منزل پدرش را 
در پیش گرفت. وقتی به آن جا رسید ناگهان در 
میان بهت و ناباوری پدر و دامادشان، قصه قتل 
زنی به نام »م- ح« را برای آن ها بازگو کرد و گفت: 
من همسرم را کشته ام و می خواهم خودکشی 
کنم! ولی دیگران حرف هایش را باور نکردند، 
به او گفتند تو که مجرد هستی! زن نداری! ... و 
جواد درحالی که بیان می کرد یک زن جوان را 
صیغه کرده بودم از اعضای خانواده اش دور شد 
ولی نه تنها هیچ کس از جا و مکان »جواد« اطالعی 
نداشت بلکه باورشان هم نمی شد که او زنی را 

صیغه کرده باشد!

گـــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت، 
این گونه بود که جوان 33 ساله، با همان افکار 
مغشوش و عذاب وجدان به خانه بازگشت، جسد 
همسرش رو به کبودی می رفت اما او جرئت 
تماس با پلیس را نداشت به همین دلیل تصمیم 
گرفت با خودکشی به این ماجرای وحشتناک 
و افکار کابوس گونه خــود پایان دهــد. طناب 
زردرنگی را برداشت و آن را به حلقه فلزی سقف 
خانه 40 متری بست تا خودش را حلق آویز کند 
اما باز هم نقشه دیگری ذهنش را مشغول کرد 
و با اما و اگرهای زیــادی روبه رو شد. به همین 
دلیل قبل از آن که حلقه دار را به گردن بیاویزد، 
درز پنجره ها را گرفت، قفل کشویی پشت در را 
انداخت و بخاری را در حالی روشن گذاشت که 
همه شیرهای گاز شهری را باز کرده بود تا بعد 
از مرگش هیچ آثــاری از او و خانه و زندگی اش 
باقی نماند. در این شرایط بود که باالی چهار پایه 
رفت و طناب زردرنــگ را دور گردنش انداخت 
اما در لحظه ای که خود را از روی چهار پایه رها 
کرد ناگهان همزمان با رسیدن گاز به شعله های 
بخاری، انفجار مهیبی رخ داد به گونه ای که درها 
و پنجره ها از جا کنده شد و ساختمان به شدت 
لرزید. شدت انفجار به حدی بود که طناب دار 
بریده شد و »جواد« را روی پله های در ورودی پرت 
کرد. همزمان با انفجار ،شعله های آتش نیز زبانه 
کشید و جوان 33 ساله که دیگر در میان آتش 

مانده بود و نمی توانست خود را نجات دهد دچار 
سوختگی وحشتناکی شد.

با تماس اهالی خیابان حر که  لحظاتی بعد 
صدای انفجار آن ها را از منازل بیرون کشیده 
ــس عازم  ــود، نیروهای آتــش نشانی و اورژانـ ب
شهرک شهید باهنر شدند. »جواد« که به شدت در 
شعله های آتش سوخته بود، هنوز نفس می کشید 
و عالیم حیاتی داشت به همین دلیل، بی درنگ 
نیروهای امدادی او را به بیمارستان امام رضا )ع( 
رساندند تا شاید از مرگ نجات یابد. از سوی دیگر 
وقتی امدادگران ایستگاه 15 و 49 آتش نشانی 
مشهد، عملیات مهار آتش را آغاز کردند ناگهان 
جسد زنی درون حمام نمایان شد و بدین ترتیب، 
نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل 
عمد اطالع دادند. عقربه های ساعت از 21 شب 
بیست و چهارم مهر گذشته بود که قاضی دکتر 
حسن زرقانی به همراه عوامل بررسی صحنه 
جرم عازم بولوار حر شد و به تحقیق در این باره 
پرداخت. بررسی های مقدماتی در طبقه دوم 
ساختمان کوچک اجاره ای حاکی از آن بود که 
حدود 40 ساعت از مرگ زن جوان می گذرد. 

تحقیقات مقام قضایی که تا پاسی از شب به طول 
انجامید، از وقوع یک جنایت هولناک حکایت 
می کرد اما همه چیز در سینه جوان 33 ساله ای 
پنهان بود که تحت درمان قرار داشت. به گزارش 
خراسان، قاضی دکتر زرقانی، پس از ساعاتی 
تحقیقات میدانی در حالی عــازم بیمارستان 
امام رضا )ع( شد که بررسی ها نشان می داد 
ماجرای انفجار عمدی است و جوان 33 ساله به  
دلیل همزمانی انفجار و حلق آویزی، نتوانسته 
خودکشی کند. اما وقتی قاضی شعبه 211 
دادســرای عمومی و انقالب مشهد، سپیده دم 
بیست و پنجم مهر به مرکز درمانی رسید »جواد« 
قادر به صحبت نبود و بدین ترتیب او چند روز بعد 
)بیست و هفتم مهر( به دلیل عوارض ناشی از 
80 درصد سوختگی جان خود را از دست داد 
و این پرونده جنایی با مرگ قاتل درحالی بسته 
شد که »جواد« خود قبل از مرگ به قتل همسر 
صیغه ای اش اعتراف کرده بود. با  وجود این، 
بررسی های قضایی با اعالم شکایت خانواده »م- 
ح« در دادســرای عمومی و انقالب مشهد برای 

ریشه یابی این حادثه تکان دهنده ادامه یافت.

عوامل رسقت مسلحانه طالفرویش »دلفان« دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سه 
سارق مسلح طالفروشی و عامل قتل شهروند 
"نورآبادی" با اشراف اطالعاتی پلیس آگاهی 

این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار  یحیی الهی افزود: 
از  مسلح  ــارق  چند س امسال  شهریور   22
یک مغازه طالفروشی در "دلفان" مقادیری 
جواهرات سرقت کرده، یک شهروند نورآبادی 
را به قتل رسانده، یک نفر دیگر را مجروح 
کرده و متواری شدند که رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار 
گرفت. وی ادامــه داد: با اشــراف اطالعاتی 
و رصد سارقان سابقه دار، تحقیقات برای 
شناسایی سارقان و قاتل شهروند آغاز و در 
شد،  مشخص  کارآگاهان  اولیه  تحقیقات 
مقتول مغازه دار همجوار طالفروشی مد نظر 
بوده  که سارقان هنگام سرقت از طال فروشی 

وی را به قتل رسانده و  با مجروح کردن یک 
شهروند دیگر از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به این که 
با به کارگیری توان علمی و روش های نوین 
کشف جرم در نهایت محل مخفیگاه متهمان 
شناسایی و مشخص شد که یکی از سارقان در 
شهرستان های همجوار مخفی شده است، 
افــزود: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی 
قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی 
سه ســارق را شناسایی و  دستگیر کردند و 

اسلحه به کار رفته در قتل نیز کشف شد.  
وی ادامه داد: سارقان در تحقیقات پلیس به 
جرم خود به انگیزه سرقت از طالفروشی که 
منجر به قتل شهروند شده بود، اعتراف کردند 
و پس از تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل 
 قانونی در اختیار مراجع ذی صــالح قرار 

گرفتند.

عامالن رسقت مسلحانه در جنوب هتران به دام پلیس افتادند 

رئیس پلیس پیشگیری تهران از بازداشت 
ســارقــان حــرفــه ای خبر داد کــه بــه صــورت 
 مسلحانه موتورسیکلت سرقت می کردند.
موقوفه ای  سرهنگ  تسنیم،  گـــزارش  بــه 
افـــزود: در پی یک فقره سرقت مسلحانه 
موتورسیکلت، موضوع رسیدگی به پرونده 
ــوران کالنتری 190  ــأم ــار م در دســتــور ک
مجیدیه قرار گرفت و با رصدهای اطالعاتی 
و بازبینی دوربین های مداربسته یک باند 
پنج نفره سابقه دار را در محله یافت آباد و 

تهرانپارس شناسایی کردند. 
ــه داد: مــأمــوران کالنتری پس از  وی ادام
دریافت این اطالعات مهم با هماهنگی های 

قضایی به دو محل مذکور اعزام شدند و در 
باند  ایــن  اعضای  جداگانه،  عملیات  چند 
کردند.  منتقل  کالنتری  به  و  دستگیر  را 
همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهمان 
دو قبضه سالح گرم همراه با فشنگ جنگی 
کشف  ــری  ــم ک کــلــت  و  وینچستر  ــل  ــام  ش

شد . 
انــتــقــال به  بــه گفته وی، متهمان پــس از 
ارائــه  به  با توجه  بازجویی ها  کالنتری در 
شواهد و مستندات موجود مبنی بر سرقت 
تهران  جنوب  در  موتورسیکلت  مسلحانه 
اعتراف کردند و  برای  سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضایی معرفی شدند.

دختری که در دومین قرار مالقات تلفن همراه پسرها را می دزدید! 
معاون مــبــارزه با سرقت  هــای خــاص پلیس 
ــت دو نفر  ــازداش آگــاهــی تــهــران بـــزرگ از ب
ــه نــفــره ای خبر داد که  ــای بــانــد س ــض از اع
پس از طــرح دوستی با مــال باختگان تلفن  
می کردند. سرقت  تهدید  با  را   همراهشان 
به گزارش تسنیم، چند روز قبل مرد جوانی با 
مراجعه به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران، از 
سرقت گوشی تلفن  همراهش توسط راکبان 
جوانی  دختر  همدستی  بــا  موتورسیکلت 

شکایت کرد.
شاکی زمانی که در مقابل افسر پرونده قرار 

گرفت، گفت: در اینستاگرام با دختر جوانی 
به نام ویــدا آشنا شــدم. دفعه دومــی که برای 
دیدن ویدا به محل قرار در منطقه سرخه حصار 
رفتم، روی نیمکت پارک نشسته بودیم که دو 
پسر موتورسوار به سمت ما آمدند و با تهدید، 
گوشی تلفن مرا سرقت کردند و با ویدا از محل 

متواری شدند.
با شکایت مرد جوان تحقیقات برای بازداشت 
ویدا و همدستانش توسط کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی تهران بــزرگ آغــاز شد و 
کارآگاهان در ادامه بررسی ها با شکایت های 

مشابه مواجه شدند. 
شکایت های مشابه، همه حکایت از این داشت، 
دختری به نام ویدا با شکات در فضای مجازی 
آشنا می شد و در دومین قرار مالقات در منطقه 
مــوتــورســوار  دو  همدستی  بــا  سرخه حصار 
ــرا مــی کــرد. در  نقشه سرقت از آن هــا را اج
ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره پنجم موفق 
به شناسایی ویــدا و همدستانش شدند و با 
شناسایی هویت متهمان دختر جوان و یکی از 

همدستانش را بازداشت کردند. 
ویدا در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و 

گفت: در فضای مجازی سوژه ها را شناسایی 
می کــردم و پس از طــرح دوستی آن هــا را به 
ــل ایــن کــار را به  محل قــرار می کشاندم. اوای
تنهایی انجام می دادم و پس از دوستی با پدرام، 
به همراه او و یکی از دوستانش سرقت ها را 
ادامه دادم، سوژه ها را به منطقه سرخه حصار 
را  گوشی ها  چاقو  تهدید  با  و  می کشاندیم 

سرقت می کردیم.
با  مــبــارزه  معاون  کنجوریان  علی  سرهنگ 
سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران با اعالم 
این خبر گفت: تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

ابزداشت قاتل فراری که پلیس قالیب شده بود! 

ــزرگ از  ــران بـ ــه رئــیــس پلیس پیشگیری ت
بــازداشــت متهمی خبر داد که مرتکب قتل 
شده بود و با جعل عنوان پلیس از شهروندان 

کالهبرداری می کرد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ موقوفه ای افزود: در 
پی کالهبرداری های فرد جوانی از شهروندان 
با جعل عنوان پلیس و خرید و فروش مواد مخدر 
در غرب تهران، موضوع رسیدگی به پرونده 
در دستور کــار تیم عملیات کالنتری 138 
جنت آباد قرار گرفت و با تالش های شبانه روزی 
ــای اطــالعــاتــی چــهــره و مخفیگاه   ــده و رص
متهم را  در جنت آباد شمالی شناسایی و با 
هماهنگی های قضایی متهم را در یک عملیات 

پیچیده دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.  
وی ادامــه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
چهار کیلوگرم موادمخدر از نوع گل و ادوات 
نظامی از جمله بی سیم، دستبند و دوربین های 
مدار بسته که برای ارتقای امنیت مخفیگاه 

تعبیه شده بود، کشف شد.
به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران، متهم 
در بازجویی های پلیسی به جرم خود مبنی بر 
جعل عنوان پلیس و فروش مواد مخدر در غرب 
تهران اعتراف کرد و  در تحقیقات مشخص شد 
متهم به جرم قتل مرد جوانی در یک درگیری 
تحت تعقیب بوده است.  پرونده متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

ماجرای عجیب در  نزاع مرگبار  جاده ای   
ضارب پس از شلیک گلوله  در صحنه تصادف کشته شد 

توکلی/  نزاع  مرگبار جاده ای  یک کشته 
و یــک مــجــروح  بــه جــا گــذاشــت. بــه گــزارش 
خـــراســـان،دادســـتـــان عــمــومــی و انــقــالب 
شهرستان زرند از بازداشت دو نفر  مرتبط  با 
نزاع مرگبار عصر  یک شنبه در این شهرستان 
خبر داد و  گفت : ضــارب بالفاصله پس از 
شلیک گلوله ،بر اثر تصادف با یک کامیون 
کشنده سنگین  در محور مواصالتی منتهی 
به زرند  جان باخت.  حجت االسالم اسماعیل 
بلوچ زاده  در تشریح این حادثه افزود: عصر 
ــاه جــاری  در محور  یــک شنبه  دوم آبــان م
ــد - راور )حــوالــی روســتــای بــاب تنگل(  زرن
یک جــوان به علت اختالف مالی با اسلحه 
شکاری  به طرف یک جوان دیگر تیر اندازی 
و  پس از ارتکاب جرم و در  هنگام  فرار با یک 

تریلر کشنده سنگین  در حال عبور از جاده 
اصلی تصادف می کند. وی ادامه داد:جوان 
ضارب  که در  این حادثه  به شدت مجروح  
شده بود،بی درنگ  به بیمارستان   منتقل  
می شــود که  به علت شــدت جراحات وارد 
ــی دهـــد.  ــده  جـــان خـــود را از  دســـت م  شـ
دادستان زرند گفت:جوان دیگری که  گلوله 
به دست او شلیک شده بود ، مجروح شد و 
تحت درمــان قــرار گرفت که  از مرگ نجات 
یافت. وی اظهار کرد:بالفاصله پس از وقوع 
حادثه بازپرس ویژه قتل دادســرای زرند در 
صحنه  حاضر و تحقیقات میدانی اولیه آغاز 
شده است  که تحقیقات بیشتر در خصوص 
انگیزه وقوع این نزاع در دستور کار  دادستانی 

قرار دارد.

مهار آتش سوزی مهیب یک کارگاه 
تولیدی در خین عرب مشهد

مدیر منطقه دوم عملیات آتش نشانی مشهد 
از تــالش نفسگیر آتــش نشانان ایستگاه های 
12،3، 21، 38، 14و 29   این سازمان برای 
مهار آتش ســوزی مهیب کارگاه تولید درهای 
ــه مــســاحــت 400 مــتــر مــربــع در  آپــارتــمــانــی ب
منطقه خین عــرب ) خیابان شهید طرحچی( 
 این شهر طی یک شنبه شب گذشته خبر داد.
به گزارش آتش نشانی مشهد، آتشپاد سوم نجمی 
افزود: با سرعت عمل نیروهای اعزامی آتش مهار 
و از سرایت آن به بافت کارگاهی مجاور که مملو 
از مواد سریع االشتعال بود،جلوگیری شد. علت 
دقیق وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان 

مربوط در دست بررسی است.

 مرگ دلخراش کارگر جوان
 در پی آوار ساختمان

مدیر منطقه ثامن آتش نشانی مشهد از مرگ 
دلــخــراش کــارگــری جـــوان در پــی ریـــزش آوار 
ساختمان در دست تخریب در خیابان دانش 

غربی این شهر طی دیروز خبر داد.
ــوم مجید  ــش نشانی، آتشپاد س بــه گـــزارش آت
ــی اعـــالم ایـــن حــادثــه  ــزود: در پ ــ فـــرهـــادی افـ
به ســامــانــه125، ستاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های 2 و32 را 
به محل اعالمی اعزام کرد و با حضور نیروهای 
امــدادی در محل مشخص شد، کارگری جوان 
هنگام کار در ساختمانی در دست تخریب به 
دلیل نامعلومی دچار حادثه شده و پس از ریزش 
آوار نخاله های ساختمانی روی وی، جان خود را 

از دست داده است.
وی ادامــه داد: آتش نشانان پس از تایید فوت 
ــس، پیکر  این فرد توسط تکنیسین های اورژان
بی جان این مرد را از محل حادثه به منطقه امن 
منتقل کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر در 
صحنه دادند. علت دقیق وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

طناب دار پاره شده تصویر مقتول در حمام

خودکشی قاتل با انفجار خانه! 
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عجله موج ششم
  تعداد شهرهای کرونایی قرمز و نارنجی مجدد در حال افزایش است و پیش بینی ها از قطعی بودن 
 ورود کشور به موج ششم حکایت دارد. عضو کمیته علمی مقابله با کرونا به خراسان می گوید اگر 

از تکرار اشتباهات موج های قبل جلوگیری کنیم، موج مالیم و کم خطری را پیش رو خواهیم داشت 

تعجب  ــای  ج ــا  اص عبدالهی-  مصطفی 
ندارد که تا چند روز دیگر، به شرایط بحرانی 
ــاه بــازگــردیــم و دوبـــاره تمام نقشه  ــردادم م
کشورمان، قرمز شــود؛ وقتی سطح رعایت 
پروتکل ها به 45 درصد رسيده است و با وجود 
انبوه واکسن ها، هنوز برخی مردم کشورمان 
تاوانش  نــدارنــد،  واکسينه شدن  به  تمایلی 
چيزی جز تکرار تجربه های تلخ و ورود به موج 

ششم کرونا نخواهد بود.

روند افزایشی شهرهای قرمز و نارنجی       
پس از یکی دو هفته که رنگ قرمز تقریبا از 
ــود، حاال  نقشه کرونایی کشور محو شــده ب
دوبــاره قرمزها در حال بيشترشدن و آبی ها 
در حال کمترشدن  هستند. آمــار شهرهای 
نارنجی هم درحال افزایش است و زنگ خطر 
ورود به موج ششم به صدا درآمده است. طبق 
اعام سامانه ماسک، از روز چهارشنبه تعداد 
شهرهای قرمز به 22، شهرهای نارنجی به 
128 و شهرهای زرد به 215 افزایش می یابد 
و فقط 83 شهر آبی خواهد ماند. مازندران و 
گيان دو استانی هستند که تغييرات رنگی 
آن ها به سمت نارنجی و قرمز بيشتر است و 
در سایر شهرستان ها نيز برخی شهرستان ها 
قرمزشدن  همچون  داده انــــد؛  تغييررنگ 
ــارس، آبيک در قزوین، شهر  سرچهان در ف
بابک در کرمان، آشتيان و تفرش در مرکزی و 
اردکان در یزد؛  و البته نارنجی شدن سبزوار، 
ــوان، زابـــل، رستم و  خليل آباد، خـــواف، ایـ

فيروزآباد.

همچنان 2 توصیه؛ واکسن و  پروتکل ها       
با این که برای ششمين بار با موج ابتا به کرونا 
مواجه خواهيم شد، اما همچنان دو توصيه 
ــرای مقابله با آن، همان  مهم و راهــبــردی ب
»واکسيناسيون« و »رعایت پروتکل ها« است 
که تاثيرش را هم به خوبی نشان داده است. 
اگرچه در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز، 
953 هزار دوز واکسن دیگر در کشور تزریق 
شد که بسيار قابل توجه اســت و تعداد کل 
دوزهــای تزریق شده به بيش از 81 ميليون 
رسيد، اما هنوز درصد افرادی که هر دو دوز 
ــرده و واکسينه کامل  واکسن را دریــافــت ک
شده اند، فقط 35 درصد است و راه زیادی تا 

واکسيناسيون 80 درصدی باقی مانده است؛ 
موضوعی نگران کننده که احتمال درگيری 

کشور با موج ششم را افزایش داده است.   

سی ان ان: واکسن نزن ها شرق اروپا را        
گرفتار کردند

البته این اتفاق فقط در کشور ما رخ نداده و 
برخی کشورهای اروپایی هم با آن دست به 

گریبان شده اند. آن طور که سی ان ان گزارش 
داده، برخی کشورهای اروپــای شرقی مثل 
رومانی، بلغارستان، اوکراین و باروس آمار 
واکسيناسيون بسيار پایينی دارند و به همين 
دليل این روزها با موج جدید بيماری دست و 
پنجه نرم می کنند. طبق آمار جهانی درصد 
 20 بــاروس  در  کامل  واکسينه شده های 
درصـــد، اوکــرایــن 16 درصـــد، رومــانــی 30 

ــد و کرواسی  درصــد، بلغارستان 20 درص
15.5 درصد است.

یورونیوز: کاهش محدودیت ها        
واکسیناسیون گسترده را هم کم اثر می کند

ــود دارد  ــا تجربه عينی دیــگــری هــم وج ام
که حرف کارشناسان را ثابت می کند: »با 
وجود تاثيرگذاری قابل توجه واکسيناسيون 
فوتی های  و  بستری ها  ميزان  کاهش  در 
کــرونــا، امــا کاهش محدودیت ها و رعایت 
ــش آمــار  ــزای دســتــورالــعــمــل هــا منجر بــه اف
مبتایان به کرونا خواهد شد«. این اتفاق 
بــرخــی کــشــورهــای توسعه یافته  ــاال در  ح
اروپایی رخ داده و یورونيوز آن را گزارش 
کرده و نوشته است: »همزمان با آغاز فصل 
سرما و بــا کمرنگ شــدن رعــایــت مقررات 
سخت گيرانه پس از واکسيناسيون، موارد 
19 در شماری از کشورها  ابتا به کووید-
از جمله آلمان، فرانسه و ترکيه پس از ماه ها 
کاهش، دوباره افزایش یافته است، هرچند 
واکــســيــنــاســيــون عــمــومــی، جــلــوی مـــوارد 
مرگ ومير را به شــدت گرفته و وضعيت با 
بــازه زمانی مشابه در ســال گذشته، قابل 

مقایسه نيست«.

 نيش و نوش

 سید صادق غفوریان

    گذری بر رفتارهای خوب و  بد  اجتماعی            

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
۱۹ ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره 2۰۷۸۴

رسانه های جهان 

اســـپـــوتـــنـــیـــک: 
ــوم،  ــان ــدروس آده تـ
ــان  ــازمـ ــس سـ ــيـ رئـ
جهانی،  بهداشت 
دارد  اطـــمـــيـــنـــان 
که بشریت از شانس بــرای شکست 
همه گيری کرونا برخوردار است. وی 
گفت: همه گيری زمانی پایان می یابد 
که جهان تصميم به پایان آن بگيرد 
و این در دست ماست. بشریت تمام 
ــروس در  ــرای شکست وی وسایل را ب
اختيار دارد، با این حال، جهان از این 
ابزارها به خوبی استفاده نکرده است. 
وی تأکيد کرد: تنها در صورتی می توان 
به آن دست یافت که اظهارات کشورها 
و شرکت هایی که عرضه واکسن را 
کنترل می کنند، با اقــدامــات آن ها 

منطبق باشد. 

ــچــه ولـــه: یک   دوی
با  انگليسی  شرکت 
الهام از اتوبوس های 
ــز  ــ ــي ــ ــگ ــ ــره ان ــ ــاط ــ  خ
دو طبقه لندن، اولين 
محصول برقی خود را توليد کرد. این 
اتوبوس برقی با یک بار شارژ برای کار 
در شهری مانند لندن، شارژ کافی را 
در اختيار خواهد داشت. بریتانيا به 
4 هزار اتوبوس برقی تا سال 2024 
نياز دارد و با این کار سعی می کند 
شهرهای آلوده خود را تميزتر کند. با 
این همه منتقدان می گویند به دليل 
توليد برق با انرژی های فسيلی تنها 
آلودگی از شهرها خارج و به مناطق 
اتوبوس های  دیگر منتقل می شود. 
ــت شــب هــا تا  بــرقــی لندنی قـــرار اس
خدمت مجدد در سيستم حمل و نقل 

عمومی در شارژ باشند. 

گزارش مرکز آمار از دهه ۹۰ نشان داد

افزایش 100 درصدی نسبت طالق به ازدواج طی 10 سال
گروه اجتماعی- گزارش های رسمی از روند افزایشی 
100درصدی نسبت طاق به ازدواج طی 10 سال گذشته 
حکایت دارد. مرکز آمار ایــران طی گزارشی تفصيلی به 
بررسی وضعيت شاخص های کان اقتصادی و اجتماعی 
از سال 1390 تاکنون پرداخته است که در بخشی از این 
گــزارش در سرفصل جمعيت و نيروی انسانی، آمــاری از 
وضعيت ازدواج و طاق ثبت شده در کشور از سال 1390 
تا 1399 ارائه شده است. این گزارش نشان می دهد که 
نسبت طاق به ازدواج طی این سال ها از16/3به 32/9  
افزایش داشته است که روندی افزایشی را طی کرده ولی در 

سال 1398 در باالترین نقطه در این دوره یعنی 33 درصد 
قرار می گيرد؛ با این حــال در سال گذشته 0/1 درصد 
کاهش پيدا کرده است. جزئيات دیگری از این آمار نشان 
می دهد که در سال 1390 مجموع ازدواج ثبت شده 8۷4 
هزار و ۷02 نفر بوده که در سال 1399 به 556 هزار و 
۷31 نفر کاهش یافته است.   در این بازه زمانی روند ازدواج 
عمدتا کاهشی بوده اما در سال 1395 اندکی افزایش 
ازدواج ثبت شده و از حدود 685 هزار و 352 به ۷04 هزار 
و ۷16 نفر می رسد ولی در سال بعد با افت حدود 100 
هزار نفری مواجه می شود. بر این اساس، محاسبات نشان 

می دهد که ازدواج در ایران در فاصله 1390 تا 1399، 
بيش از 36 درصد کاهش یافته است. اما درباره وضعيت 
طاق در کشور آمار حاکی از آن است که در سال 1390، 
142 هزار و 841 نفر طاق  ثبت شده که در سال 1399 
به 183 هزار و 193 نفر افزایش یافته است. روند تغييرات 
طاق نيز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله 139۷ و 
1398 اندکی کاهش داشته است که این روند در سال 
گذشته مجددا افزایشی می شود. بر این اســاس، ميزان 
طاق در ایران از سال 1390 تا 1399 حدود   28 درصد 

افزایش داشته است.

 اطالعات شخصی من
 دست این و آن چه می کند؟

تلفن زنگ می خورد، هنوز گوشی تلفن را به گوشم 
نزدیک نکردم صحبت هایش را شــروع می کند. 
ناراحت و عصبانی اســت. می گوید: »بازنشسته 
صندوق بازنشستگی کشوری هستم. از چند روز 
قبل یک نمایندگی بيمه ملت از تهران، مدام با تلفن 
همراهم تماس می گيرد و نزدیک شدن پایان بيمه 
خودروام را اطاع می دهد و می خواهد بيمه ام را با 
آن ها تمدید کنم. در یکی دو تماس اول به نماینده 
بيمه گفتم اطاعات شخصی من دست شما چه 
می کند و شما با چه حق و اجازه ای با تلفن من تماس 
گرفتيد؛ اطاعات شخصی و هویتی من چگونه از 
صندوق بازنشستگی کشوری به دست شما رسيده 
است؟ نماینده بيمه پاسخ داد این اطاعات از طرف 

بيمه مرکزی ملت در اختيار ما قرارگرفته است. 
برای این که اعتراضم را به این بيمه اعام کنم، با 
دفتر مرکزی بيمه ملت تماس گرفتم اما هيچ امکانی 
برایم فراهم نشد تا اعتراضم را به اطاع مدیر آن جا 
برسانم. کسانی که تلفن را پاسخ می دادند گفتند ما 
 نمی توانيم تماس شما را به مدیرعامل وصل کنيم...«
مــن همچنان گوشی بــه دســت حــرف هــای آقــای 
بازنشسته را می شنوم. می دانم مثل بسياری از 
تماس های مردمی، باید حرف هایش را بشنوم. خيلی 
از مردم وقتی کارشان جایی گره می خورد یا حرف 
و اعتراضشان به جایی نمی رسد، روزنامه را امين 
خودشان می دانند و با آن درد دل می کنند. پيرمرد 
از این که حرف هایش را می شنوم، از عصبانيتش 
کم می شود و می گوید: »آخــر این چه کــاری است 
که اطاعات من دست یک شعبه و نمایندگی یک 
بيمه آن هم در شهری دیگر بيفتد؟ ضمن این که 
من همين جا در شهر خودم، با هزار دلهره یک کار 
اداری را انجام می دهم، بعد آن آقا چگونه انتظار 
دارد من به صــورت تلفنی و پيامکی و به کسی که 
 نمی شناسم و نمی دانم از کجاست، اعتماد کنم؟«
پيرمرد حرف هایش منطقی و درست است؛ آقای 
صندوق بازنشستگی، آقای بيمه و آقایان دیگر، اگر 
از مشکات مردم کم نمی کنيد، لطفا به مشکاتشان 

اضافه نکنيد...همين.

نیوزویک در گزارشی نوشت: جهان در 
حال تجربه گونه جدیدی از کووید۱۹ 
ــه از  ــ اســـت .نـــوع COVID AY.4.2   ک
 آن با عنوان »دلتا پــالس« جدید یاد 
می شود. این گونه در سراسر جهان 
در حال گسترش است و دانشمندان 
در تــالش انــد تا نحوه عملکرد آن را 
دقیقًا بیابند. این نسخه شاخه ای از 
نوع دلتا COVID AY.4 است که خود 

شاخه ای از دلتای اصلی است. 

 دکتر »محمد وجگانی«، عضو کميته علمی مقابله با کرونا، دراین باره نکاتی را به خراسان می گوید که اگرچه بسياری 
از آن ها را بارها و بارها شنيده ایم، اما اگر تکرارش تا به امروز کارساز شده بود، حاال نگران موج ششم نبودیم.  او اظهار 

می کند:
* در کنار تاش دولت برای دقت کامل در روند خرید، حمل و نگهداری واکسن های کرونا، مردم نيز باید با سرعت بيشتری برای واکسيناسيون 

اقدام کنند تا بتوانيم هرچه زودتر درصد واکسيناسيون در کشور را باال ببریم.
* با وجود تزریق واکسن، مردم به هيچ وجه نباید ماسک ها را بردارند و رعایت پروتکل ها حياتی است. رعایت فاصله اجتماعی و پرهيز از 

برگزاری تجمعات و گردهمایی ها، حتی در جمع های خانوادگی نيز همچنان باید موردتوجه باشد.
* دولت باید در بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تامل و درنگ بيشتری کند و این کار به سرعت انجام نشود. اجازه دهيم تکليف موج ششم 
مشخص شود و بعد از آن با افزایش آمار واکسيناسيون، به مرور بازگشایی ها را داشته باشيم، آن هم نه با یک دستورالعمل و بخشنامه واحد، 

بلکه به صورت تدریجی و منطبق با وضعيت کرونایی شهرها.
* همچنان برخی حوزه ها از جمله ناوگان حمل و نقل عمومی و متروهای کان شهرها جزو مکان های پرخطر شيوع بيماری است و نباید 

نسبت به مدیریت آن بی تفاوت شویم.
* طبق شواهد و اطاعات موجود، به نظر می رسد رسيدن موج ششم کرونا قطعی است اما اگر جلوی تکرار اشتباهات موج های قبلی را بگيریم 

و هوشمندانه عمل کنيم، قطعا این موج، مایم و کم خطر خواهد بود. 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد:
   

کم خطربودن موج ششم در صورت جلوگیری از تکرار اشتباهات 

رئیس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

 واکسن پاستوکووک مجاز 
برای تزریق در سنین ۳ تا ۱۸ سال

رئيس انستيتو پاستور ایران گفت: اگر سياست های 
کشوری به طرفی پيش برود که قرار باشد افراد زیر 
12 سال هم واکسينه شوند، واکسن پاستوکووک 
می تواند مــورد استفاده قــرار گيرد و از موثرترین 
گفت:  بيگلری  عليرضا  واکــســن هــاســت.  دکتر 
در دنيا ثابت شده است که واکسيناسيون باعث 
کاهش بيماری و مرگ ومير می شود؛ در کشور ما هم 
واکسيناسيون در سطح عمومی در حال رسيدن به 
آمار خوبی است و با توجه به اطاعاتی که از سراسر 
دنيا به دستمان می رسد، اغلب کشورهای دنيا به 
فکر آغاز واکسيناسيون زیر 18 سال هستند و بيش از 
10 کشور عمدتا اروپایی واکسيناسيون زیر 18سال 
را آغاز کرده اند. او تاکيد کرد:انجام این کار به این 
دليل است که ممکن است سویه های جدید ویروس، 
عوارض و مرگ و مير در زیر 18 سال داشته باشد و از 
طرفی کودکان و نوجوانان می توانند عامل انتقال 
بيماری به خانواده باشند. اغلب کشورها اول سنين 
باالی 12 یا 15 را واکسينه کردند که خوشبختانه در 
ایران هم این اقدام انجام شد و اکنون دو واکسن مجوز 

مصرف برای باالی 12 سال را اخذ کردند. 

شناسایی ۴2 هزار و ۵۰۰ بازی 
قمار آنالین در مهرماه

دادستان کل کشور با بيان این که در مهرماه 
ــازی قمار آناین  ــزار و 500 ب امــســال 42 ه
شناسایی شد، گفت: بــرای 26 هــزار و 800 
مورد از این بازی ها پيام هشدار ارسال شده که 
این پيام ها می تواند نسبتا موثر باشد.  منتظری 
در جلسه شــورای عــالــی قضایی گفت: طبق 
بررسی های انجام شده، تعداد 14 هزار و 690 
شماره تلفنی که از سوی این بازی های قمار 
آناین به بانک ها داده شده، شماره تلفن های 
نامعتبر است. دادستان کل کشور همچنين بر 
ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستان ها 
با متخلفان و متهمان بازی های قمار آناین 

تاکيد کرد.
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 نبض بازار

 شاخص

نفس دهک های کم برخوردار 
گرفت 

تــورم ماهانه در شرایطی از 3.9 درصــد در 
شهریور به 3.7 درصد در مهرماه کاهش یافت 
که نقش اصلی در این کاهش را تورم کاالهای 
غیر خوراکی ایفا می کرد. در این باره بررسی 
تورم ماهانه گروه های کاالیی نشان می دهد 
ــادوام )در میان  که تــورم ماهانه کاالهای ب
کــاالهــای غیر خــوراکــی( در مهرماه، 1.2 
درصد بوده که دومین رقم پایین در امسال به 
شمار می رود. با این اوصاف و با توجه به سهم 
بیشتر این دسته از کاالها در سبد مصرفی 
دهک های برخوردارتر، مالحظه می شود 
که نرخ تــورم ماهانه مهرماه از دهک های 
پایین به باال نزولی بوده و از 4.3 درصد برای 
دهک اول )کم برخوردارتر( به 3.1 درصد 
برای دهک دهم )برخوردارتر( رسیده است. 

به نظر می رســد انتقاد ها از اختصاص ارز 
4200 هر روز ابعاد گسترده تری  می گیرد.
بیان  با  باقر قالیباف  رئیس مجلس   محمد 
این که در اداره کشور کارنامه قابل قبولی 
نداریم، به تخصیص 427 هزار میلیارد تومان 
یارانه ارزی در سه سال گذشته اشــاره کرده 
که در عین حال نه کاالهای اساسی وارداتی 
به دست مردم رسید و نه قیمت ها ثابت نگه 
داشته شد. با این  حال  و در شرایطی که رئیس 
جمهور و وزیر اقتصاد به تازگی بر حذف بدون 
شوک ارز  4200 تاکید کــرده انــد، گزارش 
تسنیم حاکی از آن است که فعاًل موضوع حذف 
ارز دولتی در دستور کار نیست و به طور حتم 
روند فعلی تخصیص ارز به کاالهای اساسی 
در آبان ماه تغییری نخواهد کرد.به گزارش 
فارس، قالیباف با اشاره به ناکارامدی مدیریت 
اقتصادی در کشور گفت: با 80 درصد اقتصاد 
دولتی و این همه مشکالت در حوزه تبیین هم 
به درستی نتوانستیم کار کنیم، مثاًل برای 
هفت قلم کاالی اساسی طی سه سال گذشته 
427 هــزار میلیارد تومان سوبسید دادیــم 
ولی نه کــاالی ارزان دست مــردم رساندیم و 
نه قیمت ها را نگه داشتیم و پول ها هم خرج 
شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی 

نداریم. سخنان قالیباف در حالی است که 
طبق گزارش ها از سال 97 تاکنون، بیش از 
60 میلیارد دالر ارز یارانه ای با نرخ 4200 
تومان برای واردات کاالهای اساسی و ضروری 
اختصاص یافته است.به تازگی بحث حذف 
ارز 4200تومانی واردات کاالهای اساسی 
ــت، این  در محافل مختلف شنیده شــده اس
موضوع بعد از مصاحبه های وزیــر اقتصاد و 
رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت. البته 
خود  تلویزیونی  مصاحبه  در  جمهور  رئیس 

نیز اعــالم کــرده بــود که حــذف ارز ترجیحی 
بــدون اعــالم قبلی و زمینه سازی الزم انجام 
نخواهد شد و در این باره به صورت غافلگیرانه 
عمل نخواهد شد. چند روز قبل نیز خاندوزی 
وزیــر اقتصاد در  نشست شــورای گفت وگوی 
ــا بــیــان ایـــن که  ــت و بــخــش خــصــوصــی ب دولـ
مدت هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی 
مطرح است اما اجرایی نمی شود و این روند 
باید تغییر کند، تصریح کرد: ستاد اقتصادی 
دولــت نیز موافق حــذف ارز ترجیحی است.

این موضع گیری ها، گمانه زنی هایی  از  بعد 
درباره حذف ارز 4200 تومانی در آبان  امسال 
در فضای مــجــازی مطرح شــد. ایــن موضوع 
سوءاستفاده هایی در فضای اقتصادی کشور 
و رشد قیمت برخی اقالم و همچنین افزایش 
نوسانات در بازار ارز را رقم زد. این خبرسازی ها 
تا جایی پیش رفــت که حتی جزئیاتی مثل 
حذف ارز دولتی واردات 5 قلم کاالی اساسی 
و ابقای ارز ترجیحی گندم و دارو در رسانه ها و 
فضای مجازی منتشر شد. با این حال، پیگیری 
خبرگزاری تسنیم از دولت نشان می دهد، فعاًل 
موضوع حذف ارز دولتی در دستور کار نیست و 
به طور حتم روند فعلی تخصیص ارز به کاالهای 
اساسی در آبان ماه تغییری نخواهد کرد، به 
این ترتیب اگر تصمیم نهایی برای حذف ارز 
ترجیحی اتخاذ شود این موضوع با اعالم قبلی 
و زمینه سازی های الزم کارشناسی و رسانه ای 
شد.گفتنی  خواهد  اجرایی  و  تصمیم گیری 
است، ارز 4200 تومانی تنها برای واردات 
کاالهای اساسی )دانه های روغنی، کنجاله، 
ــن، ذرت،  جــو، گندم( و دارو اختصاص  روغ
می یابد. در امسال حدود 10 میلیارد دالر ارز 
با قیمت 4200 تومان، برای واردات کاالهای 

اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.

انتقاد تند قالیباف از ناکارامدی سیاست ارز ۴200 

دست کوتاه مردم از 427 هزارمیلیارد تومان یارانه ارزی

بازار خبر

 قیمت  نفت در بازار جهانی 
 از 86 دالر عبور کرد

خراسان - قیمت نفت در بازارهای جهانی با 
حدود 88 سنت افزایش به 86.41 دالر در هر 
بشکه رسید. یکی از محورهای رشد تقاضا مربوط 
به آمریکاست. با بیش از یک سال کاهش تقاضای 
سوخت، مصرف بنزین و فراورده های نفتی در 
آمریکا )بزرگ ترین مصرف کننده سوخت در 
جهان( هم اینک به متوسط 5 سال اخیر خود 
بازگشته است. در عین حال، با وجود افزایش 
قیمت نفت، شرکت های انرژی آمریکا در هفته 
گذشته تعداد دکل های فعال نفت و گاز خود 
را برای نخستین بار در 7 هفته گذشته کاهش 
دادند. از سوی دیگر قیمت نفت به علت نگرانی 
درباره کمبود زغال سنگ و گاز در چین، هند و 
اروپا افزایش یافته است، این نگرانی سبب شد 
تا تولیدکنندگان برق برای سوخت تاسیسات 
خود به مصرف نفت کوره و گازوئیل روی بیاورند. 
همزمان با این اتفاقات، خبرگزاری ایسنا به نقل 
از گلدمن ساکس پیش بینی کرد بهبود قوی 
تقاضای جهانی می تواند قیمت نفت برنت در 
پایان امسال را به رقمی باالتر از 90 دالر برساند.

کف و سقف هزینه جهیزیه از نگاه 
دبیر اتحادیه لوازم خانگی

آخرین خبر- دبیر اتحادیه لوازم خانگی گفت: 
کف قیمت جهیزیه حدود 30 میلیون تومان و 

سقف آن حدود 90 میلیون تومان است.

90 درصد بورس آمریکا در دست 
10 درصد مردم این کشور

ایسنا- در نشانه ای که می تواند بیانگر تاثیر 
بزرگ بازار سهام بر تشدید نابرابری توزیع ثروت 
باشد، اکنون 10 درصد ثروتمند جامعه آمریکا 
)دهک اول درآمدی( حدود 90 درصد کل سهام 
بازارهای بورسی این کشور را در اختیار دارند. 
بازار سهام آمریکا از مارس سال قبل دو برابر با 
ارزش تر شده است. به لطف صعود قابل توجه 
بازار سهام آمریکا، اکنون 32 درصد کل ثروت این 
کشور در اختیار یک درصد ثروتمند جامعه است و 
همچنین 70 درصد ثروتمندان این کشور ثروت 

بیشتری از سال قبل در اختیار دارند. 

 افزایش تا 50 درصدی
 قیمت رب گوجه در یک ماه اخیر

تسنیم- در یک ماه گذشته هر قوطی رب گوجه 
فرنگی 800 گرمی با نوسان قیمتی زیادی روبه 
رو شده به نحوی که از 32 هزار تومان به 40 هزار 
تومان رسیده و دیروز نیز برخی از تولیدکنندگان 
این کاال را در سطح بازار با قیمت 48 هزار تومان 
به فروش می رساندند. افزایش قیمت رب گوجه 
فرنگی در حالی در بازار به وجود آمده که هنوز 
دالیل اصلی آن مشخص نیست اما عمده فروشان 
ــازار از کمبود عرضه این کاال صحبت   رب در ب
می کنند و می گویند کارخانجات تمایل زیادی 
به صــادرات رب پیدا کردند و همین امر عرضه 
محصول به بازار را کاهش داده است. هر چند 
هم اکنون فقط یک برند نسبت به عرضه رب 
گوجه 48 هزار تومانی اقدام کرده اما بازاریان می 
گویند با این اقدام فضا برای دیگر تولیدکنندگان 

برای اعمال افزایش قیمت فراهم شده است.

پشت پرده گرانی لوازم خانگی 
پس از ممنوعیت واردات

فارس- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
12 شرکتی که خواستار  گفت: پنج شرکت از 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی بودند افزایش 
قیمت دادند . افزایش قیمتی که به تازگی رخ داد 
برخالف توافق تولیدکنندگان با وزارت صنعت بود.

سرگردانی لوکس های خاک خورده!

ایسنا- با گذشت چندین سال از ورود و انباشت 
ــزاران خـــودرو بــه دلیل مواجهه بــا ممنوعیت  هـ
واردات، با وجود صدور مصوبه ها و اقدام هایی که 
برای تعیین تکلیف آن ها صورت گرفت، همچنان 
حدود 2249 دستگاه در گمرک مانده است. با 
این حال به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین 
وضعیت خودروهای انبار شده را به وزارت اقتصاد 

اعالم کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.

رصد بازار گوشت قرمز 

بردبار- نگاهی به قیمت های موجود در بازار 
گوشت قرمز و مقایسه آن با مطلبی که در همین 
ستون در خرداد ماه امسال منتشر شده است ، 
نشان از افزایشی کمتر از 10 درصد در برخی از 
قیمت ها و ثبات و حتی کاهش قیمت در برخی 
دیگر دارد، مثال قیمت شقه گوسفندی بدون 
دنبه که در خــرداد ماه 130 هزار تومان بوده، 
ــزار تومان کاهش یافته اما  125 ه اکنون به 
قیمت ران گوسفندی و گوساله که به ترتیب 
140 و 145 هزار تومان بوده ، به 158 و 155 
هزار تومان افزایش یافته است که جزئیات آن را 
که حاصل رصد قیمت یکی از واحدهای اصلی 
عرضه محصوالت پروتئینی در مرکز شهر تهران 
است، در ادامه می خوانید: )قیمت ها به ازای یک 

کیلوگرم است(
شقه گوسفندی با دنبه، 114 هزار تومان

شقه گوسفندی بدون دنبه، 125 هزار تومان
نیم شقه گوسفندی، 135 هزار تومان

ران، کف دست و خورشتی گوسفندی، 158 
هزار تومان

جگر، دل ، قلوه گوسفندی، 208 هزار تومان
قلوه گاه گوسفندی، 110 هزار تومان
ماهیچه گوسفندی، 195 هزار تومان

شقه مخلوط سردست گوساله، 145 هزار تومان
ران و دست گوساله، 155 هزار تومان

مغز ران گوساله، 165 هزار تومان
قلوه گاه گوساله، 115 هزار تومان

جگر گوساله، 168 هزار تومان
چنجه گوساله، 238 هزار تومان

ماهیچه گوساله، 175 هزار تومان
گوشت شتر با کوهان، 169هزار و 800 تومان

گوشت شتر بدون کوهان، 179 هزار تومان
گوشت شترمرغ، 195 هزار تومان

3 شگفتی در آمار جدید سرمایه گذاری خارجی 
غنا، سیستان و بلوچستان و رشد 161 درصدی، 3 نکته شگفت آور آمار سرمایه گذاری خارجی در 6 ماهه نخست امسال است 

تازه ترین گزارش وزارت صمت از صعود غنا به 
صدر فهرست سرمایه گذاران خارجی و استان 
سیستان و بلوچستان به صدر مقاصد سرمایه 
ــازه ترین  ــ گـــذاری در کشور حکایت دارد.ت
آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که در 
شش ماه نخست امسال میزان سرمایه گذاری 
و  معدن  صنعت،  بخش  در  مصوب  خارجی 
تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 161 
درصد رشد داشته است. در این زمینه نکته 
قابل تامل، نام کشور غنا در صدر فهرست 
کشورهایی است که بیشترین سرمایه گذاری 
در کشور را انجام خواهند داد. همچنین این 
آمارها نشان می دهــد که استان سیستان 
و بلوچستان به مقصد اول سرمایه گذاری 

خارجی در کشور تبدیل شده است. 
 به گزارش خبرگزاری ایسنا،  جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در شش 
ــورد سرمایه  ماهه نخست امــســال، 113 م
گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و 
614 میلیون دالر در کل کشور تصویب شده 
که از لحاظ تعداد 88 درصد و از نظر ارزش 9 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته است. طبق این آمارها، 74 مورد از کل 
طرح ها معادل با 85 درصد و با حجم سرمایه 

گــذاری دو میلیارد و 227 میلیون دالر، در 
بخش صنعت، معدن و تجارت بــوده است. 
همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت، 27 مورد در حال بهره برداری 
و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اســاس این آمــار، سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ تعداد 51 و از نظر ارزش 161 درصد 
رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم 
بخش صنعت 70، معدن 30 و تجارت یک 

درصد بوده است.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر	 
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت 
صمت، بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی 
در دوره مــورد بررسی در گروه های ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی با یک میلیارد و 
787 میلیون دالر، ساخت فلزات اساسی با 
368 میلیون دالر، ساخت رادیو، تلویزیون و 
وسایل ارتباطی با 223 میلیون دالر، ساخت 
محصوالت از توتون و تنباکو با 74 میلیون 
دالر بوده است. در این میان، بررسی فهرست 
کشورهای سرمایه گذار در ایران نشان می دهد 
680 میلیون دالر  با یک میلیارد و  که غنا 

در صدر بیشترین رقم سرمایه گــذاری قرار 
دارد. بعد از آن نیز کشورهای امارات با 368، 
79 و ترکیه با  208، هلند با  افغانستان با 
37 میلیون دالر رده هــای بعدی را به خود 

اختصاص داده اند.  

سیستان و بلوچستان صدرنشین جذب 	 
سرمایه خارجی

از ســوی دیگر فهرست استان هــای مقصد 
بیشترین سرمایه گذاری نیز قابل توجه است. 
آمارها نشان می دهد که در 6 ماهه امسال 
استان سیستان و بلوچستان هدف 81 درصد 
سرمایه گـــذاری خــارجــی مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت قــرار گرفته و از این 
منظر در صــدر اســتــان هــای کشور از منظر 
سرمایه گذاری خارجی مصوب قرار دارد.  بعد 
از این استان نیز استان های کرمان با سهم 11 
درصد، زنجان با سهم 4 درصد، مرکزی با سهم 
2 درصد و آذربایجان شرقی با سهم 2 درصد 
قرار گرفته اند.گفتنی است سرمایه گذاری 
خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها اعم 
از سرمایه گذاری برای ایجاد طرح های جدید، 
خرید سهام شرکت های موجود و همچنین 
سرمایه گذاری های خارجی در قالب ترتیبات 

قراردادی است.

روز گذشته شاخص کل بورس به کانال 1.3 
ــای بد بازار  میلیون سقوط کرد تا رونــد روزه
سرمایه در 2 هفته اخیر ادامه یابد. در این میان 
انتقادها از عرضه گسترده اوراق بدهی دولت و 
نقش این اوراق در رکود بازار سهام باال گرفت.
در معامالت دومین روز کاری هفته شاخص کل 
بورس 23 هزار و 640 واحد افت کرد و به سطح 
یک میلیون و 384 هزار واحد رسید. در همین 

حال انتقادها از حجم عرضه اوراق بدهی و اثر 
منفی آن بر بورس باال گرفت. مجتبی توانگر، 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی 
ــای عشقی رئیس محترم و جدید  نوشت: آق
سازمان #بورس! امروز بیش از 35 هزار میلیارد 
تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته 
#اوراق_دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در 
بورس شده است. هزینه های دولت را از جیب 

مردم تامین نکنید.بررسی های خراسان نیز 
نشان می دهد که حجم معامالت اوراق بدهی 
در فرابورس رشد قابل توجهی داشته است و روز 
گذشته 37 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بین 
بانک ها، بانک مرکزی، صندوق های سرمایه 
گذاری و دیگر خریداران و فروشندگان دست به 
دست شده است. در همین حال حجم معامالت 
سهام به رقم بسیار پایین 3 هزار و 900 میلیارد 
تومان رسیده اســت که کامال نشان دهنده 
حرکت نقدینگی از سهام به سمت اوراق است.

همتی:دولت از بانک مرکزی 
استقراض غیرمستقیم داشته است 
در شرایطی که دولت از مهار استقراض از بانک مرکزی طی 2 ماه اخیر 
)شهریور و مهر( سخن گفته است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در 
توئیتی اعالم کرد که دولت با فشار به بانک ها و صندوق های آن ها برای 
جبران کسری بودجه موجب اضافه برداشت سنگین آن ها و در نتیجه 
استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی شده است.همتی در توئیتی 
نوشت: »اعالم شد که از شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی 
نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک ها و 
صندوق های آن ها نیز به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر 
می شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه 
پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!«به گزارش 
خراسان، روند تورم مهرماه نشان می دهد که نرخ تورم پس از 13 ماه 
نزولی شده است که می توان آن را ناشی از مهار رشد نقدینگی دانست. 
اگرچه در صورت صحت ادعای همتی و در شرایطی که فروش اوراق برای 
جبران کسری بودجه افزایش یافته است، فشار به بانک ها و استقراض 
آن ها از بانک مرکزی می تواند موجب اوج گیری مجدد رشد نقدینگی 
و افزایش تورم شود که البته باید منتظر اعالم آمار های پولی بانکی مهر 
ماه باشیم تا مشخص شود ادعای همتی تا چه حد مقرون به صحت است.

دستورخاندوزی به بانک ها برای منع تعطیلی واحدهای 
تولیدی بدهکار 

صابر – وزیر اقتصاد ضمن ارسال نامه ای به وزیر صمت با 
اشاره به تاکید رئیس جمهور درخصوص این که »هیچ بانکی 
در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل 
کند«، به شبکه بانکی کشور دستور داد »وصول مطالبات 
بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران 
واحدهای تولیدی« باشد.به گزارش شادا، سید احسان 
خاندوزی در این نامه بیان کرده است: با توجه به دستورات 
اکید مقام معظم رهبری )دامت ظله( در سنوات اخیر، مبنی 
بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان 
تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در 
سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر این که »هیچ بانکی در 
سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل 
کند«، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به»وصول مطالبات 
بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران 
واحدهای تولیدی«،  خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت 
فعالیت  واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که 

وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد 
تولیدی فعال شده است، عالوه بر عمل به تکالیف قانونی 
مندرج در مواد 61 و 62 الحاقی به قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، 
مواردی را که به حصول نتیجه منجر نشده است به معاونت 
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی گزارش کنند تا پیگیری های الزم حسب مورد 
صورت گیرد.وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی 
ابالغی به معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی خود، 
مأموریت داد  بر روند وصول مطالبات بانک ها نظارت مستمر 
کنند و همچنین بانک ها در ابتدا تالش کنند تا در صورتی 
که واحدهای تولیدی ، دارای صالحیت کافی برای اداره و 
ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکالت 
اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک 
واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی 
نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های وصول 

مطالبات )غیر از تملک واحد تولیدی( اقدام کنند.

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 قیمت حامل های انرژی افزایش 
نمی یابد 

ــه هــرگــونــه  ــودج ــامــه و ب ــرن ــس ســـازمـــان ب ــی رئ
افــزایــش قیمت حامل های انــرژی در بودجه 
ــزارش صدا  ســال 1401 را تکذیب کرد.به گ
و سیما، میرکاظمی، در پاسخ به پرسشی در 
خصوص ادعای برخی رسانه ها مبنی بر افزایش 
قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده 

تصریح کرد: خیر، چنین تغییراتی نداریم.
دولـــت در  تصمیمات  ــاره  ــ درب همچنین  وی 
خصوص ارز ترجیحی نهاده های دامی گفت: در 
این خصوص صحبت هایی شده است و افرادی 
که دست اندرکار و مصرف کننده این نهاده ها 
هستند اعالم می کنند که این ارز به دستشان 
نمی رسد و خواستار این هستند که دولت در این 
خصوص تصمیم بگیرد.میرکاظمی تاکید کرد: 
البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف 
یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به 
نحوی که، چون به دست مردم نمی رسد در سفره 
مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند، 
اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی 

گرفته نشده است.

سقوط بورس در روز اوج گیری فروش اوراق بدهی 
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سه شنبه 4  آبان 1400، 19 ربیع االول 1443، 26 اکتبر 2021، شماره 20784 ، سال هفتاد وسوم.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

انعکاس

اين  • سرمقاله  در  زارعــی  ا...  کیهان-سعد 
روزنامه نوشت:ما نبايد در مذاکرات پیش رو 
سیاست تعجیلی را در پیش بگیريم. چــرا که 
تعجیل اولین عالمت ما در آمادگی برای دادن 
ــازه اســت کــه بــا منافع ملی کشور  امــتــیــازات ت
ســازگــاری نـــدارد. از ســوی ديگر تجربه دولت 
روحانی ثابت کرد سیاست تعجیلی ايران جواب 
نمی دهد؛ چرا که دلیل توقف در پرونده هسته ای، 
تأخیر ايران نیست؛ بلکه تمايل واقعی نداشتن 

ِطرف های ديگر به اجرای تعهدات خود است.
اعتماد-عباس عبدی در اين روزنامه نوشت:  •

در پرونده رئیس كل پیشین بانك مركزی؛حق 
با هركدام از2طــرف دادگــاه يا متهمان باشد 
به زيان اعتماد اجتماعی و اعتماد به حكومت 
است. آن چه در جريان پرونده رئیس كل پیشین 
بانك مركزی مشهود اســت، محاكمه سیاست 
گذاری است و نه يك اقدام مجرمانه متعارف كه با 
انگیزه های مادی و قدرت طلبی انجام مي شود. 
سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت  روحانی و 
مديريت  سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد 

يافت.
جوان-اين روزنامه نوشت: بايد به گروسی  •

تفهیم شود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
به تاريخ پیوسته و آژانس و گروسی به جز تعهدات 
خود برای کمک به برنامه هسته ای مسالمت آمیز 
ايران، اختیار و مأموريتی باالتر از NPT ندارند و با 
ورود به بحث های سیاسی با ايران، ماهیت خود و 
 NPT آژانس را که جزو مباحث فنی و در چارچوب

وظیفه ای ندارد، زير سؤال نبرند.
آرمان ملی- اين روزنامه با اشاره به ماجرای  •

سیلی به استاندار جديد آذربايجان شرقی با تیتر 
» سیلی تلخ؛ تصوير يک دولت نظامی« به انتقاد از 
انتصاب های اخیر وزير کشور پرداخت و نوشت: 
وزير کشور نظامی به سمت انتخاب استانداران 
ــی رود که نشان دهنده ايــن اســت که  نظامی م
وزارت کشور به استان ها نگاه امنیتی دارد که اين 

نگاه نقش مردم را کمرنگ می کند.
شــرق- ايــن روزنــامــه با انتقاد از تعلل دولت  •

رئیسی در بازگشت به برجام نوشت: درحالی که 
ــا آمــريــکــا از ايـــران  ــه ت ــی ــا از روس ــرف ه هــمــه ط
می خواهند زودتر به میز مذاکره برگردد، ايران 
همچنان کار را به روزی نامعلوم، »به زودی«، در 
آينده موکول می کند. هنوز کسی به  طور قطعی 
نمی داند دولــت رئیسی اساسا احیای برجام 
را مطلوب می داند يا طبق تصويری که جريان 
اصولگرا در سال های پیش از انتخابات ارائه داده 

بود، مخالف اين توافق است.

خارجه  • سیاست  تیم   : نوشت  نیوز  جهان 
دولت رئیسی نبايد يادش برود که سه ماموريت 
راهبردی سیاسی و گفتمانی دارد؛ الــف: تیم 
مذاکره کننده هسته ای رئیسی بايد نشان بدهد 
که غرب گرايان، مذاکره کنندگان خوبی نبوده 
و نخواهند بود. ب: تیم مذاکره کننده هسته ای 
رئیسی بايد نشان بدهد که اين جريان انقالبی 
است که در عرصه مذاکره سیاسی هم می تواند 
مانند عرصه نظامی و اطالعاتی از آمريکا امتیاز 
واقعی بگیرد. ج: تیم مذاکره کننده هسته ای 
رئیسی بايد با کارآمدی در مذاکرات، باقی مانده 
شبهات و غبارهای موجود بر اذهان افکار عمومی 

درباره سیاست خارجه مطلوب را برطرف کند.
 انتخاب نوشت : مجتبی يوسفی عضو هیئت  •

رئیسه مجلس گفت : بايد در مقابل بلوکه کردن 
ــران توسط کــره جنوبی ما نیز  ــای اي ــی ه داراي
دست به اقــدام متقابل بزنیم و به بلوکه کردن 
دارايی های اين کشور اقدام کنیم.  اگر ما پیش 
از اين چنین رفتاری را در دستورکار خود قرار 
می داديم، يک سری کشورهای دم دستی به 
خود اجازه نمی دادند دارايی های ما را بلوکه 
کنند  يا دست به اقدامات مشابه بزنند. يوسفی 
خاطرنشان کرد: کره کشوری است که سعی 
دارد با ساختن سريال جومونگ و امثال آن تاريخ 

سازی کند و خود را کشوری بزرگ جلوه دهد.
شفقنا نوشت :آيت ا...نوری همدانی از مراجع  •

ــدار علیرضا قاسمی فــرزاد،  عظام تقلید در دي
استاندار همدان، تاکید کرد: متاسفانه امروز مردم 
از گرانی در رنج و فشار هستند و اين موجبات 
نگرانی و ناراحتی مراجع و علما را فراهم کرده 
، بنابراين الزم است به اين مردم فداکار که در 8 
سال دفاع مقدس فداکاری کردند، توجه و اسباب 

آسايش و رفاه نسبی آن ها را فراهم کنید.
فضای  • ســازمــان  مسئول   : نوشت  تابناک 

مجازی بسیج گفت: بازی رايانه ای حاج قاسم 
سلیمانی با نام فرمانده مقاومت منتشر خواهد 
شد.وی تصريح کرد: بازی فرمانده مقاومت در 
هفته بسیج با نسخه نبرد آمرلی رونمايی خواهد 
شد و در آينده روايتگر جنگ های پیروزمندانه  

33روزه و 21 روزه می شود.
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چهره ها 

روایت قاضی القضات از گزارش یک نهاد 
نظارتی درباره تخلفات یک قاضی

اژه ای: از لغزش یک قاضی دلم به درد آمد

رئیس قوه قضايیه با اشاره به فزونی وسوسه های 
شیطانی و هوا های نفسانی و فشار های دشمنان 
بیرونی در شرايط دشوار فعلی گفت: روز گذشته 
گزارش يک نهاد نظارتی درباره عملکرد يک قاضی 
به دستم رسید که حقیقتًا دلم به درد آمد که اين 
شخص نه به خاطر فقر يا کمبود در زندگی بلکه 
به دلیل تمايالت نفسانی دچار لغزش هايی شده 
است.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
ادامه داد: شیاطین و دشمنان سعی می کنند از 
نقطه ضعف انسان استفاده کنند و ما که می خواهیم 
پرچمدار انقالب و الگوی حسنه در جهان باشیم 
بايد بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم 
و نبايد در مقابل ناماليمات، کمبود ها و فشار ها 
صبرمان لبريز شود و از پای درآيیم. اژه ای افزود: 
خیلی اوقات انسان به راحتی زبان باز می کند و 
حرف های نادرست می زند و مطالبی که راجع به 
آن ها علم و يقین ندارد، بیان  و توجیه هم می کند 
که ديگران چنین گفته اند  يا چنین شايعه شده 
است.وی تصريح کرد: در شرايط دشوار امروز بايد 
از سرنوشت کسانی که در چهار دهه گذشته به 
دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شده اند، عبرت 
گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبر اعظم )ص(و 

خاندان او که وسیله تقرب 
استمداد  هستند  الهی 
بجويیم تا خدا لحظه ای ما 

را در برابر لغزش ها 
رها نکند./میزان

باقری فردا با مورا در بروکسل دیدار می کند 

معاون سیاسی وزير امور خارجه ،چهارشنبه اين 
هفته برای گفت و گو با هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام به بروکسل می رود.علی باقری  
در حساب توئیتری خود نوشت: روز چهارشنبه، 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در 
بروکسل مالقات خواهم کرد تا گفت و گوهايمان 
را درباره مذاکرات نتیجه_محور ادامه دهیم. وی 
اضافه کرد: ايران مصمم به انجام مذاکراتی است 
که تحريم های ظالمانه و غیرقانونی را به صورت 
کامل و موثر لغو کند، عادی سازی روابط تجاری و 
اقتصادی با ايران را تضمین و ضمانت های معتبری 
برای بدعهدی نکردن بیشتر فراهم کند. معاون 
سیاسی وزير امور خارجه اضافه کرد: مسئله اين 
است که آيا طرف های مقابل از  آمادگی واقعی 
بــرای انجام تعهدات خــود، از جمله فراخواندن 
ــط مشی ها  ــرک خ ــه تـ ــض غــیــرعــضــو ب ــاق ــک ن ي
برخوردارند؟ باقری  گذشته  مخرب  میراث  و 
کنی تصريح کرد: ادامه سیاست شکست خورده 
فشار حداکثری قطعا نمی تواند موانع پیش روی 
ــرای لغو تحريم های غیرقانونی و  »مــذاکــرات ب
ظالمانه« را بردارد، بلکه بر پیچیدگی های فراوان 
مذاکرات خواهد افــزود. اين در حالی است که 
 رابرت مالی، نماينده آمريکا در امور ايران گفت 
: آمريکا و شرکايش در اروپا و خاورمیانه خود را 
برای زندگی بدون توافق هسته ای با ايران آماده 
می کنند. نشست روز چهارشنبه باقری کنی با 
انريکه مورا، جايگزينی برای گفت وگوها در وين 
نیست. همزمان،به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
رياست جمهوری، آيت  ا... سید ابراهیم رئیسی 
صبح ديروز پس از دريافت استوارنامه »کريستین 
دوســی« سفیر جديد سوئیس در تهران با بیان 
ــط دو کشور همواره دوستانه بوده  ايــن که رواب
ــزود: سوئیس همواره نقش مثبتی در  اســت، اف

حفظ و گسترش صلح داشته 
و انــتــظــار مـــی رود در دوران 
جديد نیز بتواند نقش مستقل 

خود را در برابر سیاست های 
آمريکا  جانبه گرايانه  يــک 

حفظ کند.

ــران خارجه  ــردا  میزبان وزي مجاور-تهران ،ف
6 کشور همسايه افغانستان است و قرار است 
در اين نشست دربــاره راهکارهای حل بحران 
در افغانستان و کمک به کاهش آالم مردم اين 
کشور رايزنی شود. اين نشست، ادامه نشست 
وزيــران خارجه همسايه افغانستان اســت که 
شهريور امسال در پاکستان به شکل مجازی 
ــالوه بــر  شــش کــشــور همسايه  ــد.ع ــزار ش ــرگ ب
افغانستان و بر اساس گزارش اسپوتنیک ،ضمیر 
کابلوف   نماينده دايم رئیس جمهور روسیه در امور 
افغانستان از مشارکت روسیه در اين نشست خبر 
داده است بدون اين که به مشارکت حضوری يا 
مجازی اين کشور در نشست اشاره کرده باشد.
اين ديپلمات روس افــزود: احتمال می رود که 
»سرگئی الوروف« وزير امور خارجه روسیه در 
اين نشست که قرار است روز چهارشنبه )پنجم 
آبان ( در تهران برگزار شود، سخنرانی کند.ظاهرا 
از طالبان برای شرکت در اين نشست دعوت 
به عمل نیامده است. ذبیح ا... مجاهد، معاون 
وزير اطالعات و فرهنگ کابینه موقت افغانستان 
اعالم کرد که هیچ يک از نمايندگان دولت امارت 
اسالمی افغانستان در نشست وزيــران خارجه 
کشورهای همسايه اين کشور شرکت نخواهد 
کرد. در عین حال، وی نشست وزيــران برنامه 

ريزی شده برای تهران را خوب توصیف کرد.

تالش برای شکل گیری دولتی فراگیر	 
همسايگان افغانستان در اين نشست قصد دارند 
تالش خود را بر چگونگی کمک به تشکیل يک 
دولت فراگیر در اين کشور با حضور همه اقوام 

متمرکز کنند. در نخستین نشست وزيران خارجه 
6 کشور همسايه افغانستان شامل ايران، چین، 
پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان 
که 17 شهريور به صورت مجازی و به رياست 
پاکستان بود، توافق شد که دور بعدی اين نشست 
در تهران برگزار شود.حسین امیرعبداللهیان 
وزيــر امــور خارجه کشورمان طی سخنانی در 
اين نشست از آمادگی جمهوری اسالمی ايران 
برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود 
به منظور پیشبرد مذاکرات بین االفغانی خبر 
داد. سفارت ايــران در کابل در توئیتی ضمن 
اعالم رسمی برگزاری اين نشست اعالم کرد که 
دستور کار اين اجالس ادامه مذاکرات و گفت 
وگوها درباره آينده افغانستان خواهد بود.سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
در نشست هفتگی با خبرنگاران اعالم کرد که 
اين نشست يک روزه خواهد بــود. دستورکار 
نشست تهران، ادامــه گفت وگوهايی است که 
در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. اين 
کشورها متمرکز خواهند بود که به تشکیل دولت 
فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان 
کمک کنند. البته گفت و گوها و رايزنی های 
سیاسی و ديپلماتیک در اشکال مختلف از سوی 
قــدرت هــای مختلف در حــال پیگیری اســت با 

اين حال گفت و گوها و تبادل نظر همسايگان 
در صورت دستیابی به توافق می تواند به داليل 
مختلف نتیجه بخش تر و مفیدتر واقع شود. امروزه 
مقوله امنیت مفهومی به هم پیوسته است ،هر 
ناامنی و بی ثباتی خواه ناخواه قبل از هر منطقه 
ديگر به کشورها و مناطق همسايه سرريز می کند.
از سوی ديگر توسعه و ثبات و امنیت زمینه ساز 
توسعه و آرامش در کشورهای همسايه می شود. از 
اين جهت همسايگان نسبت به هر کشور ديگری 
ــاره افغانستان گفت و  محق تر هستند که درب
گو و برای حل و فصل چالش ها و مشکالت آن 
چاره انديشی کنند.نکته مهم اين که کشورهای  
منطقه و همسايه رويکرد مسئوالنه تری در قبال 
کشورهايی  با  مقايسه  در  افغانستان  مسائل 
مانند آمريکا دارند که بعد از دو دهه اشغال ، اين 
کشور را در وضعیتی اسفبار، ترک و وارد دور 
تازه ای از بی ثباتی کرد که چشم انــداز آن هم 
بــرای مــردم افغانستان و هم بــرای  کل منطقه 
بسیار خطرناک است. از همان آغاز بحران در 
افغانستان، همسايگان اين کشور در معرض 
مهاجرت اتباع افغانستانی به کشورهای خود 
بوده اند. گفته می شود هم اينک ايران میزبان 
دست کم سه میلیون افغانستانی است که  به هر 
حال بايد نیازهای  مختلف آن ها اعم از نیازهای 

حیاتی و اولیه و در ادامه نیازهايی مانند آموزش 
آن ها تامین شــود. اين موضوع البته مبتال به  
همه همسايگان افغانستان هست و هرکدام به 
نحوی درگیر اين مسئله هستند. موضوع دوم 
سرريز ناامنی و بی ثباتی به کشورهای همسايه 
است.در سايه بی ثباتی های امروز افغانستان 
امروز خطر گسترش تروريسم و افراطی گری 
در قــالــب داعـــش بیش از هــر زمـــان ديگری 
افزايش يافته اســت. با عنايت به تجربه چند 
سال اخیر کشورهای عراق و سوريه  هرگونه 
اهمال و سستی از ســوی کشورهای منطقه 
خسارت های جبران ناپذيری برای منطقه به 
همراه خواهد داشت. کما اين که در همین 
ماه های اخیر شاهد انفجارهايی در افغانستان 
بــوده ايم که نشان دهنده افزايش تحرکات  
گروه تروريستی تکفیری داعش در افغانستان 
بوده و اين انفجارها زنگ خطر را برای منطقه 
به صــدا درآورده اســت. طبیعی اســت که هر 
کدام از همسايگان ديدگاه های متنوع و گاه 
متضادی درباره مسائل مختلف دارند در عین 
حال دستاوردهای صلح و ثبات درافغانستان 
ــردم ايــن کشور و هم همسايگان  ــرای م هم ب
برکسی پوشیده نیست. از ايــن رو برگزاری 
چنین نشستی در اين مقطع می تواند نقش 
غیرقابل انکاری در کاستن از اختالف نظرها و 
دستیابی به توافق برای مسائل امروز افغانستان 
داشته باشد.عالوه بر اين هر کدام از کشورهای 
همسايه از ظرفیت هايی برخوردار هستند که 
در صورت استفاده درست و هم افزا می تواند در 
عبور از افغانستان از وضعیت کنونی موثر باشد.

ــای رژيـــم صهیونیستی بــه تازگی  رســانــه ه
از قــول مقامات اسرائیل اعــالم کــرده انــد که 
تل آويو به طوررسمی1.5 میلیارد دالر برای 
حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ايران 
در صــورت شکست ديگر مسیرها بــرای وادار 
کــردن ايــران به عقب نشینی های سنگین در 
حــوزه فناوری هسته ای مصوب کــرده است.

به نوشته تسنیم؛اگرچه ناظران می دانند که 
اين نحو تبلیغات و ادعاها بیش از آن که واقعی 
باشد مصداق الفی در غربت است اما از نگاه 
ديگر، اين گونه ادعاها متفاوت از ديگر شرارت 
های صهیونیست هاست که به صورت پنهان 
در  هــمــواره  ها  می شود.صهیونیست  انجام 

سال های گذشته به صورت پنهانی شرارت 
ــران و  هايی علیه تاسیسات هسته ای اي

ضربه به ظرفیت هــای اتمی کشورمان 
از جمله ترور دانشمندان ايران يا برخی 
اقدامات ديگر انجام داده اما پاسخ هايی 

هم دريافت کرده اند که شدت و درد آن 
ها را خودشان بیش از ديگران 

می فهمند!  و  می دانند 
پاسخ هايی که گاهی 

مجبور شده اند چندين 
واسطه بین المللی را 

با التماس به سراغ 
ايران بفرستند تا از 

ايران بخواهد که روند تنبیه را متوقف کند!اما 
اين بار صهیونیست ها مدعی شده اند که اين 
بودجه يک و نیم میلیارد دالری را برای حمله 
مستقیم به مراکز هسته ای تصويب کرده اند! 
اما پاسخ دريابان علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ايران به اين ادعاها  را بايد به 
نوعی رمز گشايی از دکترين جمهوری 
اسالمی ايــران در قبال تهديدات 
رژيم صهیونیستی قلمداد کرد.

مقام عالی امنیتی ايران به تازگی 
در صفحه شخصی خود به زبان 
های فارسی، انگلیسی، عربی و 
عبری نوشت:"رژيم صهیونیستی 
به جای  اختصاص بودجه 
يک ونیم میلیارد 
ــرای  ــ ب دالری 
شـــــرارت علیه 
ــه فکر  ايــــران ب
تــامــیــن ده ها 
هــزار میلیارد 

دالر بودجه برای بازسازی خسارت های ناشی 
از پاسخ کوبنده ايران باشد."پیام مهم شمخانی 
با پوشش گسترده رسانه هــای منطقه ای و 
بین المللی روبه رو شد که واکنش های متفاوتی 
را به دنبال داشت.برخی در اين باره گفتند، اگر 
ايران بخواهد در پاسخ به حمله  صهیونیست ها 
اقدام متناسبی را انجام دهد قاعدتًا هزينه ای 
برابر با چند هزار میلیارد به دنبال نخواهد داشت! 
چرا که اين رقم بسیار بااليی است.اگرچه اين 
نگاه در ابتدا می تواند منطقی جلوه کند لیکن 
واقعیت نهفته در پیام کوتاه شمخانی ناظر به 
تبیین راهبرد جمهوری اسالمی در قبال اقدام 
مستقیم رژيــم صهیونیستی علیه ايــران است 
طلبد.بعضی  می  را  متفاوتی  محاسبات  که 
کارشناسان در رمزگشايی از اين تهديد شمخانی 
می گويند: اگرچه وقتی صهیونیست ها به نحو 
پنهان شــرارت می کنند پاسخ های متقارن و 
متناسبی دريافت می کنند اما اگر تهديد آشکار 
آن ها عملیاتی شود قاعدتًا پاسخ ايران ،تناسبی با 
شرارت صهیونیست ها نخواهد داشت و ماشه ای 

فعال می شــود که حاصل آن ،خسارت های 
غیر قابل تصور به موجوديت رژيم صهیونیستی 
خواهد بــود.در صورت حمله اسرائیل طبیعتًا 
ايران،موجوديت رژيم صهیونیستی را با حمالت 
و اقدامات مستقیم و سنگین و بدون وقفه ،هدف 
قرار خواهد داد و اين اقدام به دلیل آن که مساوی 
با از میان رفتن موجوديت رژيم صهیونیستی 
است هزينه ای کمتر از چند ده هزار میلیارد برای 

آن ها به دنبال نخواهد داشت.

رمزگشایی از تهدید شمخانی 
پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به ادعای صهیونیست ها درباره اختصاص 
1/5 میلیارد دالر برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران با پوشش برجسته رسانه ای در 

منطقه مواجه شده است 

گــروه سیاسی-انتخابات رياست جمهوری 
ورای اين که چه نتیجه ای را پیش روی مردم 
و  سیاسی  جديد  اتفاقات  آبستن  گــذاشــت، 
جناحی در کشور شد. جريان انقالبی بحث 
معلومی دارد چون اين جريان با پیروزی در 
انتخابات رياست جمهوری و شورای شهر،  اين 
امکان را يافت که با جبران ناکارآمدی های 8 
سال گذشته، پايگاه و جايگاه خود را بین مردم 
تقويت کند.جريان اصالح طلب هم  محزون از 
تضعیف پايگاه اجتماعی خود، فعال کنش موثر 
و چشمگیر سیاسی از خود نشان نمی دهد. در 
اين میان به نوشته خبرگزاری فارس اما جريان 
اعتدال، تحرکاتی دارد. اعتدال البته نه به معنای 
يک حزب بلکه به عنوان جريانی است که در 

هشت سال گذشته به نحوی همکار دولت بوده 
و هست. علی الريجانی و حسن روحانی را شايد 

بتوان سردمداران اين جريان نامید.

تالش الریجانی برای غیریت سازی	 
الريجانی در هشت سال گذشته يکی از حامیان 
اصلی حسن روحانی بود . يکی دو هفته مانده به 
انتخابات رياست جمهوری سیزدهم، الريجانی 
به طور رسمی  خودش به میدان آمد. تیم خوب 
رسانه ای برای خود به خدمت گرفته و معلوم بود 
که برنامه حسابی برای انتخابات دارد. روز ثبت 
نام هم با هیبتی خاص در وزارت کشور حاضر 
شد و ثبت نام کرد ولی نتوانست احراز صالحیت 
بگیرد. ورای اين که حضور الريجانی در میدان 

انتخابات چه فضايی را می توانست ايجاد کند، 
او براساس قانون، ديگر نامزد انتخابات نبود 
ــرای فضاسازی  ولــی از فرصت ايجاد شــده ب
تبلیغاتی استفاده کرد. همان موقع بود که مدام 
به شورای نگهبان نامه می نوشت که دلیل عدم 
احراز صالحیتم را اعالم کنید و با پاسخ شورای 
نگهبان مواجه می شد. انتخابات برگزار و آيت  
ا... رئیسی پیروز شد ولی چندين بار الريجانی 
بر اعالم دلیل تايید نشدن صالحیت خود تاکید 
کرد و هر بار با پاسخ شورای نگهبان مواجه شد 
که »ما براساس قانون ،حق افشای دلیل عدم 
احراز صالحیت ها  را نداريم«. اين که الريجانی 
چرا تايید نشد، محل اين بحث نیست ولی آن 
چه بديهی است تا توانست در عرصه رسانه بر 
اين بوق دمید که »من به ناحق رد شده ام«. در 
آخرين مورد هم در پاسخ به اظهارات سخنگوی 
شــورای نگهبان دربــاره اعالم عمومی نشدِن 
دلیل عدم احــراز صالحیت اش گفت که »به 
کسی ظلم نکنید؛  حتی به ايهام«. الريجانی اما 
در ايجاد اين فاصله بین نظام و خود، تنها جايگاه 
سیاسی خود يعنی مسئولیت قرارداد 25ساله 
ايران و چین را هم کنار گذاشت. جايگاهی که 
نه وجهه جناحی دارد و نه مختص دولت فعلی 
بوده بلکه قراردادی است که کلیت نظام با آن 
درگیر است و الريجانی نیز به عنوان شخصی 
که سابقه مذاکرات بین المللی دارد، گزينه 
مناسبی برای پیشبرد اهداف اين قرارداد بود 
ولی به يک باره خبر آمد که از اين موقعیت هم 

کناره گیری کرده است.

خروج روحانی از پستو	 
بعد از تحويل پاستور به آيت  ا... رئیسی، تقريبا 
ديگر خبری از روحانی نبود تا اين که دو روز پیش 
اولین تصوير عمومی او درديدار شرکت کنندگان 

کنفرانس وحدت  منتشر شد. خیلی ها اين حضور 
را بازگشت دوباره وی به عرصه کنشگری سیاسی 
قلمداد کرده اند. درواقع پس از بحث های ضد و 
نقیض درباره اين که از او برای عضويت در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دعوت نشده  يا خودش 
حاضر به عضويت در مجمع نشده، اين اولین 
نمود رسانه ای روحانی  بود که در دوران رياست 
جمهوری و به ويژه ماه های آخر تقريبا هر روز 
يکی دوساعت پخش زنده داشت. يک شباهت 
بزرگ در کنار همه مواضع نزديک سیاسی بین 
الريجانی و روحانی هست و آن اين که هر دوی 
اين ها اکنون مسئولیت قابل توجهی در نظام 
جمهوری اسالمی ندارند و اين بیش از پیش 
می تواند انگیزه را برای ائتالف گفتمانی اين دو 
شخصیت سیاسی فراهم کند. در همین زمینه 
علی مطهری که در طیف سیاسی اعتدالیون 
تعريف می شود، به تازگی گفته است که »اگر 
روحانی صراحت و شجاعت بیشتری داشته 
باشد، می تواند در عالم سیاست همان نقشی 
را ايفا کند که اکبر هاشمی رفسنجانی بازی 
می کرد«. فعال اتحاد سیاسی اين دو شخصیت 
)روحانی و الريجانی( نمود عینی و بیرونی به 
خود نگرفته ولی همه قرائن سیاسی حاکی از 
اين است که اين دو شخصیت به زودی برای 
تعیین تکلیف وضعیت سیاسی جريان خود به 
طوررسمی دور يک میز جمع می شوند و اکنون 
در پی آن هستند که با تقويت يک دوقطبی ، برای 
خود ماهیتی جديد تعريف کنند، از اين رو مترصد 
آن هستند که دولت سیزدهم ماه های ابتدايی 
خود را سپری کند تا بتوانند با غیريت سازی با 
وضع موجود،  خود را يک آلترناتیو معرفی و پايگاه 
اجتماعی خود و حتی اصالح طلبان را به سمت 
خود جلب کنند. اتفاقاتی که در آينده بیشتر 

می توان درباره آن صحبت کرد.

 روحانی و الریجانی 
در مسیر اتحاد گفتمانی؟ 

فارس: قرائن سیاسی حاکی از این است که روحانی والریجانی به زودی برای تعیین تکلیف 
وضعیت سیاسی جریان خود به طوررسمی دور یک میز جمع می شوند و ماهیتی جدید 

تعریف می کنند 

همگرایی منطقه ای برای صلح در افغانستان 
وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان ،فردا برای بررسی راهکارهای تحقق صلح و 
ثبات در افغانستان در تهران حضور می یابند. این نشست به دالیل مختلف می تواند از 

دیگر سازوکارها برای حل و فصل بحران افغانستان موثرتر و نتیجه بخش تر باشد



ما شاید سوار ترن، سورتمه، قطار وحشت و ... در شهربازی نشده باشیم اما چرخ و فلک، آن هم 
در کنار بقیه اعضای خانواده و دوستان، تجربه ای است که همه مان از آن خاطرات شیرینی داریم. 
این روزها، بزرگ ترین و بلندترین چرخ و فلک جهان که ۲۵۰ متر ارتفاع دارد، در امارات افتتاح 
شده تا نمایی ۳۶۰ درجه از فراز شهر را پیش چشم بازدیدکنندگان بگذارد. در مینی پرونده 
امروز زندگی سالم، با ویژگی های این چرخ و فلک و همچنین چند مورد از هیجان انگیزترین 

وسایل در شهربازی های جهان آشنا خواهید شد.
  کابین های آسمان خراش 

این چرخ و فلک به نام »عین دوبی« که در جزیره مصنوعی بلوواترز در خلیج فارس قرار دارد، متشکل 
از ۴۸ کابین است و می تواند ۱۷۵۰ بازدید کننده را در خود جای دهد. کابین های این چرخ و فلک 
به شدت الکچری است و امکانات زیادی شبیه سوئیت های یک هتل ۵ ستاره را دارد! این اتاقک ها 
توسط شرکت هیوندای طراحی و ساخته شده اند و فضای داخل آن ها طوری طراحی شده که بتوان 
چشم اندازی زیبا و کامل از آسمانخراش های این شهر را مشاهده کرد. تمامی این اتاقک ها دارای 
تهویه هواست و کفپوشی چوبی دارد. دفتر گردشگری دبی گفته بیش از ۹ هزار تن فوالد برای خلق 
این سازه استفاده شده که ۲۵ درصد بیشتر از فوالد به کار رفته در برج ایفل است. ۲۴۰۰ کیلومتر 
کابل هم برای ثابت نگه داشتن کابین ها به خدمت گرفته شده است. این چرخ و فلک با عنوان »بی 

سابقه در دنیای مهندسی، چه از لحاظ پروسه و چه ابعاد« مورد ستایش قرار گرفته است.
  سریع ترین ترن هوایی

شهربازی سدار پوینت در اوهایو را می توان پایتخت ترن  هوایی 
جهان نامید چراکه ۱۷ ترن هوایی مثال زدنی و هیجان انگیز 
دارد. از شگفت انگیزترین و پرطرفدارترین های آن ها می توان 
به میالنیوم اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است. این ترن در 
سال ۲۰۱6 تکمیل شده و سرعت آن به ۹۳ مایل بر ساعت)۱۵۲ 
کیلومتر بر ساعت( می رسد. پــارک ســدار پوینت که در شهر 
ساحلی سند اسکای واقع شده، با داشتن ۱۴۸ هکتار مساحت 
و سریع ترین و بلندترین ترن های هوایی دنیا با بیش از ۷۰ متر 
ارتفاع در سال ۲۰۱۰ به عنوان بزرگ ترین و هیجان انگیزترین 

شهربازی دنیا معرفی شده است.
 ترسناک ترین قطار وحشت

قطار ارواح خبیثه، نام وسیله ای مهیج در یکی دیگر از عجیب ترین شهر بازی های دنیاست که در باکو 
قرار دارد. زمانی که در یکی از کابین های این قطار نشسته اید، باید هر لحظه منتظر اتفاقی ترسناک 
باشید. در لحظه های اوج هیجان، ناگهان پارچه سفید بزرگی روی سر شما می افتد و راه دهان و بینی 
شما را مسدود می کند به گونه ای که قدرت فریاد کشیدن را هم از شما می گیرد! تاریکی محیط، پارچه 
روی سر و ترس مسیر پیش رو، همه و همه زمانی همراه با وحشت را برای هر فردی رقم می زند و سبب 

می شود این شهربازی به عنوان یکی از وحشتناک ترین شهربازی های جهان شناخته شود.
 نزدیک ترین مالقات با حیوانات خطرناک

شهربازی کـــاراکـــازوس، یکی از خاص ترین 
پارک های دنیاست که ساالنه گردشگرهای 
ــه اســتــرالــیــا مــی کــشــانــد. در ایــن  ــادی را ب ــ زی
شهربازی مــردم می توانند در کمترین فاصله 
با خطرناک ترین حیوانات قرار بگیرند. بازدید 
ــوار می شوند و  ــرگ« س کنندگان در »قفس م
کروکودیلی را که در چند متری آن ها در آب شناور 

است، از نزدیک می بینند! تصویر این اتفاقی را که می بینید، گویای همه چیز است!
  مرگبارترین سقوط

تجربه سقوط از ارتفاع در یک تونل آبی که در پارک آبی رپیدز فلوریدا قرار 
دارد، اتفاق منحصربه فردی است که هیچ جای دیگری نظیرش را احتماال 
نخواهید دید. تپش قلب، تخلیه هیجانی و مورمورشدن  ستون فقرات را 
همزمان می توانید وقتی از ارتفاع ۲۰ متری به صورت تقریبا عمودی رها 
می شوید، تجربه کنید. سرعت این سقوط به ۱۵6 کیلومتر بر ساعت 
می رسد که می تواند آدرنالین زیادی را در بدن شما ترشح کند و در انتها 

به یک محوطه آبی ختم می شود تا شاید کمی از تپش قلب شما کم شود.
  هیجان انگیزترین تاب

یک تاب فوق العاده هیجان انگیز در 
شهربازی چین ساخته شده که »تاب پشیمانی« نام گرفته است چون 
بیشتر کسانی که سوارش می شوند از کرده خود پشیمان خواهند 
شد! این تاب عظیم به وسیله یک اهرم کشیده می شود و پس از رها 
شدن تا حدود ۲۰ متر از لبه یک دره ۳۰۰ متری باال می رود. گفته 

می شود این تاب یکی از دو جاذبه محبوب این پارک است.

محمدعلیمحمدپور|روزنامهنگار

اگر مدتی دنبال خانه گشته باشید، 
حتما ایــن موضوع به چشم تان آمده 
که این روزها خانه ها خیلی شبیه هم 
به دلیل  شده اند و حتی بعضی شان 
محدودیت متراژ و طراحی نشدن توسط یک معمار ماهر، 
بی ریختی ها و ناهمگونی های اذیت کننده ای دارند. انگار 
آدم هایی که خانه ها را می سازند خیلی دغدغه ارتباط 
گرفتن ساکنان آینده با خانه را ندارند. حتی آدم هایی 
که خودشان کارفرمای ساخت خانه هستند، معموال 
از نقشه های آمــاده که پیش از این دیده اند، استفاده 
می کنند. اما الاقل این یک و نیم سال، خانه نشینی های 
دوران کرونا به ما نشان داد که بهتر است در انتخاب 
طرح و نقشه خانه مان تا حد ممکن بیشتر دقت کنیم. 
خانه فقط یک خوابگاه برای رفع خستگی نیست و کامال 
می تواند بر روحیه  و سبک زندگی اعضای خانواده تاثیر 
مستقیم بگذارد. در پرونده امــروز به سراغ مهندس 
مسیح فضیله و مهندس مهناز حیدریان، دو معمار 
جوان رفته ایم که به تازگی خانه ای به نام »خانه دوست« 
را طراحی و اجرا کرده اند. خانه ای که با تلفیق ایده های 

سنتی ایرانی و نمادهای مدرن ساخته شده است.

پرونده

۲معمار جوان »خانه  دوست« که بر اساس 
تلفیق ایده های سنتی و مدرن ساخته 

شده، از این تجربه متفاوت شان می گویند

خانه دوست این جاست!
۲۰۰4
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ترین های شهربازی های جهان

افتتاح بزرگ ترین چرخ و فلک دنیا با ارتفاع ۲۵۰ متر بهانه ای شد تا از 

دلهره آورترین ترن ها، ترسناک ترین سرسره ها و ... بگوییم

نام خانه، بیانگر صمیمیت فضایش است
مهناز حیدریان، دانش آموخته کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اصفهان در ابتدای 

ورودش به بازار کار، با سفارش یکی از دوستانش در شهرضا مواجه می شود که از او، 
طراحی یک خانه  با فضای سنتی را انتظار دارد. حیدریان که اولین تجربه  کاری اش 

بوده، تصمیم می گیرد از مسیح فضیله که معمار 
باتجربه تری است برای طراحی و ساخت این 
خانه کمک بگیرد. فضیله که او هم دانش 

آموخته کارشناسی معماری دانشگاه 
آزاد اصفهان است، درباره علت انتخاب 

این نام برای خانه می گوید: »علتش این بود 
که هم از طرف یک دوست سفارش داده شده بود و 

هم این که فضای کلی خانه، اتاق نشیمن و سقف گنبدی اش خیلی فضای 
خوب و صمیمی برای همنشینی دارد.«

1.7 میلیون تومان 
هزینه برای هر 

مترمکعب
خــانــه دوســـت در زمینی بــه مساحت ۳۰۰ 
متر داخــل یک کوچه در شهرضا اجــرا شده 
اســت. کــار ساخت آن از آذر ۹۹ آغــاز شــده و 
هم اکنون مراحل نازک کاری خودش را سپری 
می کند. خانه در مراحل سفت کاری به ازای 
هر متر مربع حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تومان 
هزینه بــرده و هنوز هزینه بخش نازک کاری 
ــت. سفت کاری به همه  آن بـــرآورد نشده اس
مراحل شکل گیری ساختمان گفته می شود 
از مرحله  خاک بــرداری تا بتن ریزی و اجرای 
سقف و دیوارها و نازک کاری شامل تمامی 
ــاری،  عملیات اجـــرایـــی  از جمله انـــدودکـ
.  ... و  برقکاری   عایق کاری، کاشی کاری، 

  بــا توجه بــه ایــن کــه »خــانــه دوســـت« طراحی 
ویژه  خودش را دارد، اجرای آن وقت و هزینه 
بیشتری را طلب می کند. به عنوان مثال سقف 
خانه برخالف خانه های معمولی که حدود 
۲.۸ متر از کف فاصله دارد، این جا حدود ۴ متر 
در نظر گرفته شده است. پس باید ستون های 
خانه ارتفاع بیشتری داشته باشند و درنتیجه 

باید قطورتر در نظر گرفته شوند.

خواستیم سنتی اما 
هماهنگ با روز باشد

»کارفرمای این خانه به دلیل عالیق و روحیه اش 
خیلی دوســت داشــت فضای سنتی در خانه 
وجود داشته باشد اما ما ایده های جدیدی دادیم 
که خانه در کنار طــرح سنتی اش با نماد های 
مــدرن هماهنگ شــود البته در همه  قسمت ها 
مشتاق بودیم فضای سنتی اش حس شود. مثال 
یک هشتی داریــم به طوری که فضای نشیمن و 
خصوصی جدا شده است. برای این که خیلی هم 
به گذشته وصل نباشیم ضمن استفاده از رنگ 
کاهگل سنتی، آن را به شکل نارنجی درآوردیم 
که به سبک مدرن شبیه شود یا قوس های خانه 
به صــورت نیم قوس اجــرا شده اســت. همچنین 
شیشه های رنگی یادآور معماری گذشته است. 
در واقع داریم نشان می دهیم که معماری مدرن بر 
سبک سنتی تاثیر گذاشته و از دل آن بیرون آمده 
است.« این ها را حیدریان می گوید. فضیله درباره 
نوع طراحی خانه می گوید: »برای ما مهم بود خانه 
طوری باشد که به محض ورود همه  پالن کلی اش 
حدس زده نشود و حس کنجکاوی برانگیزی در 
طراحی وجود داشته باشد. شبیه بناهای قدیمی 
مانند مسجد شیخ لطف ا... که شما اول وارد 
یک راهرو می شوید و بعد از طی مسیر، زیر گنبد 

می رسید.«

خانه را به خاطر نشیمن اش ساختند
حیدریان در توضیح ویژگی های مد نظر صاحبخانه می گوید: »این خانواده، برایشان خیلی مهم بود که نشیمن 
سقفش حالت گنبدی و فضای دنجی داشته باشد. این قدر بحث نشیمن برایشان مهم بود که انگار به خاطر 
نشیمن خانه را می ساختند. این هم به سبک زندگی مردم شهرضا برمی گردد که بسیار مهمان نوازند و زیاد 
اهــل مهمانی یا روضــه خانگی برگزار کردن 
هستند. این زوج فضای پایین را برای زندگی 
خودشان می خواستند و طبقه باال را مکانی 
بــرای مهمانی در نظر گرفته بودند.« فضیله 
ــاره سبک زندگی مــردم شهرضا و تناسب  درب
آن با معماری خانه ها می گوید: »از آن جایی که 
اهالی شهرضا دورهمی زیاد دارند حتی با این 
که خانه هایشان به سمت مدرن شدن می رود، 
پذیرایی را جادار در نظر می گیرند البته این که 
همه پذیرایی را بزرگ در نظر می گیرند، لزوما کار 
درستی نیست. ما سعی می کنیم در عین رعایت 
مهمان پذیر بودن نشیمن، در سایر قسمت ها هم 

از فضا استفاده کنیم و تنوع به وجود بیاوریم.«

خانه بر شخصیت 
تاثیر می گذارد

مشکالت جمعیتی و معیشتی باعث شــده امــروز 
شهروندان زیادی ساکن خانه های دلگیر آپارتمانی 
شوند. خانه هایی که قطعا بر روحیات ما تاثیرات 
مستقیم خودشان را می گذارند. مهندس مسیح فضیله 
در این باره می گوید: »به نظرم حتی در یک خانه کوچک 
می شود تنوع ایجاد کرد. یعنی جزئیاتی را در آن اجرا 
کرد که کمی از سکون و بی روحی موجود در خانه کم 
کند و فردی را که در خانه زندگی می کند، به تحرک و 
شادابی وادارد. محیطی که فرد در آن زندگی می کند 
به طور مستقیم بر روحیات آن فرد تاثیر می گذارد و در 
نتیجه بر رفتار  شهروندان اثر دارد.« البته معضالت 
اقتصادی و معیشتی کامال قابل درک است اما آن چه 
که از صحبت معمارانی مانند مهندس فضیله و مهندس 
حیدریان برمی آید این است که بهتر است اگر تصمیمی 
به بازسازی یا ساخت خانه ای با هر اندازه متراژ داریم 
مشورتی با معماران جوان با ایده های نو داشته باشیم تا 
با دقت بیشتر در جزئیات و زیبایی شناسی، خانه هایی 

باهویت تر و زیباتر داشته باشیم.

خانه ها هویت شان را از دست داده اند
اگر به چند دهه قبل برگردیم خانه های هر شهر متناسب با اقلیم و فرهنگ آن منطقه 
طراحی می شدند. مثال خانه ای که در یزد ساخته می شده قطعا تفاوت های اساسی با 
خانه ای که در بوشهر یا تبریز ساخته می شده داشته است اما با گسترش شهرنشینی 
خانه ها تقریبا همه شکل و شمایل شبیه هم پیدا کرده اند با مقیاس های مختلف. 
خانه های زیبای سنتی اغلب تخریب می شوند و خانه های مدرن معموال بدون در 

نظر گرفتن مناسبات فرهنگی 
شمایلی  با  زیبایی شناسی،  و 
ــا را می گیرند.  نازیبا جــای آن ه
ــاره لــزوم  مهندس حیدریان دربـ
حفظ بافت قدیم می گوید: »خود 
مــن خانه های قدیمی زیـــادی را 
ــرده ام، به شخصه خیلی  بازدید ک
دوست شان دارم چون یک آرامش 
خاصی دارنــد. از این که می بینم 
از آن فرهنگ و سبک معماری در 
خانه های امروزی اثری نیست، دلم 
می سوزد. به همین دلیل خیلی از 
این اتفاق در خانه دوست استقبال 

کردم البته معتقدم نباید همان طرح های قدیم را در طراحی خانه های امروزی کپی کنیم 
چون به هرحال سبک زندگی امروز تغییراتی کرده است.« مهندس فضیله هم با اشاره به 
بازسازی ساختمان های بافت قدیم در کشورهای اروپایی می گوید: »در شهرهای تاریخی 
مثل رم و پاریس بافت  قدیم به بهترین شکل بازسازی می شود و همچنان کاربری تجاری یا 
مسکونی پیدا می کند یعنی کامال زنده هستند اما این جا بافت های فرسوده کامل تخریب 

می شود و بافتی که هماهنگ با محیط نیست جایگزینش می شود.«

افراد زیادی 
مشتاق 

این سبک 
شده اند

یــک نقشه متفاوت  اجـــرای 
و ایجاد یک خانه زیبا باعث 
ــرادی که آن  می شود همه اف
داشتن  آرزوی  می بینند  را 
خـــانـــه ای شــبــیــه آن داشــتــه 

باشند. 
به گفته  مهناز حیدریان همه 
کسانی کــه از خــانــه دوســت 
بازدید کرده اند یا عکس های 
آن را دیــده انــد خــوش شــان 
آمده و بعضی سفارش ساخت 
خانه ای با همان حال و هوا را 
ــد که این نشانه  موفق  داده ان
عمل کردن خانه دوست بوده 
با  اســـت. مسیح فضیله هــم 
تاکید بر خالقیت در طراحی 
اضافه می کند: »ما هیچ وقت 
حتی از روی طــرح خودمان 

کپی نمی کنیم. 
به هرحال هر زمین و خانه ای 
بــا توجه بــه محل قرارگیری 
ــودش را  ــط خـ ــرای ــراژ ش ــت و م
طلب می کند. مــا هــم بــا در 
نظر گرفتن همه  این مسائل، 
عالیق مشتری و با همفکری 
کـــارهـــای بـــعـــدی را پیش 

خواهیم برد.«

خانه دوست این جاست!
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آشپزی من آشپزی من

خورش انارترش و شیرین نواب برای پاییز

برای درمان سرطان خون از پیوند سلول  های مغز استخوان استفاده 
می شود که در ادامه با این سلول ها بیشتر آشنا می شویم

 از سلول های  مغز استخوان
 چه یم دانید؟

مغز استخوان به دو صورت قرمز و زرد دیده می شود که اولی بیشتر 
از سلول های خون ساز پایه ریزی شــده و دومی بیشتر در بر گیرنده 
سلول های چربی است. جنین انســان و بعد از آن تا مرحله بلوغ همه 
استخوان های مغز قرمز است .اصواًل تمام مغز استخوان های بدن تا 
دوران بلوغ خون سازی می کنند ولی مغز اســتخوان دراز پس از 20 سالگی به بافت 
چربی تبدیل می شــود و دیگر عمل خون ســازی را انجام نمی دهــد. از این پس تنها 
مغز استخوان هایی همانند مهره ها، جناغ سینه و دنده ها ، عمل خون سازی را انجام 
می دهند و با گذشت زمان قدرت سازندگی مغز استخوان کاهش می یابد. ادامه مطلب  

را در زمینه مغز استخوان  و درمان با سلول های مغز استخوان مطالعه کنید:

سالمت سالمند

زندگیسالم
 سه شنبه

۴آبان۱۴۰۰
شماره۲۰۰۴

سواد 
سالمت 

مواد الزم برای ۵ نفر
 پیاز - ۲ عدد
 سیر - ۴ حبه

 سینه مرغ  خرد شده  - یک کیلوگرم
 روغن - ۵ قاشق غذاخوری
 عصاره مرغ – به مقدار الزم

 پودرسیر - یک قاشق چای خوری
 فلفل سیاه -  یک قاشق چای خوری

 رب انار – یک پنجم  فنجان
 زعفران  و    زردچوبه – به مقدار الزم

 راهکارهایی برای مدیریت
 داروهای سالمندان

1- آگاهی از نحوه صحیح مصرف دارو شــامل 
دوز مصرفی، زمان، روش مصرف و...

۲- مشورت با پزشک درباره عوارض گوارشی ناشی از 
مصرف داروهای خوراکی

3- مشــورت با متخصص درباره امــکان کاهش تعداد 
داروها تا حد ممکن

۴- آگاهی از عوارض شایع داروهایی که تجویز شده اند 
و تداخل نداشتن آن ها با یکدیگر

۵- مصرف نکردن خودسرانه داروها به خصوص مسکن ها
۶- توجه به تغییرات دفعات دفع ادرار

۷- تهیــه جعبــه داروی روزانــه و نام گــذاری خانه های 
جعبه برای زمان های مصرف

۸- نوشتن نحوه صحیح مصرف داروها و چسباندن جلوی دید
۹- به همراه داشــتن داروها در مسافرت یا اقامت در خانه 

فرزندان
1۰- قطع نکردن خودســرانه داروها در صورت بهبود 

عالیم و مصرف همه آن ها تا پایان

1- در تابه ای مناســب کمــی روغن 
بریزید و پیاز را تفت دهید.

 ۲- بعــد از تفت پیاز ســینه های مرغ 
را اضافــه کنیــد و اجازه دهیــد تفت 

بخورد. 
 3-  دم کرده زعفران و ادویه 

را اضافه کنیــد و مواد را 
خوب هم بزنید. 

۴- رب انار را همراه 
با عصاره گوشت به 
مــواد بیفزایید و در 

انتها دانه های انار را 
به خــورش اضافه کنید 

و اجازه دهید مواد با هم جا بیفتد .
داریــد  دوســت  شــیرین  اگــر   -۵ 
می توانید مــزه آن را بــا اضافه کردن 

کمی شکر تغییر دهید .

  وظیفه 2 نوع سلول استخوانی

مغز استخوان قرمز در خون ســازی نقش دارد. 
ســلول های بنیادی خون ســاز مغز اســتخوان 
قرمز می توانند انواع مختلف سلول های خونی 
 را ایجاد کننــد و چربی مغــز اســتخوان زرد هم 
می توانــد بــه ســلول های اســتخوانی، چربی، 

غضروف یا عضله تبدیل شود.
   بیماری  های مغز استخوان

مغز اســتخوان،  دچار ناهنجاری ها و مشکالت 

متعددی  می شــود که از جمله  ادم) تجمع مایع 
در مغز استخوان (، سرطان و  عفونت را می توان 

نام برد.
   علت ابتال به سرطان مغز استخوان

اشخاصی که رادیوتراپی و شیمی درمانی انجام 
می دهند بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان 

مغز  استخوان قرار دارند.
دلیل دیگر بروز سرطان، خوراک های صنعتی 
و غذا هــای آماده )فســت فودها، سوســیس ها، 

کالباس ها، همبرگرها، پیتزا و نیترات موجود در آن ها که 
در بدن تبدیل به نیتروزامین می شود(، آشامیدنی های 
صنعتــی ، مــواد شــیمیایی و پالســتیکی، اســترس  ، 
شــوینده ها ، عطر های شــیمیایی، امواج الکترونیکی و 
مخابراتی، همه وسایل برقی که میدان مغناطیسی ایجاد 
می کنند، لباس هایی که با مواد نســوز تولید می شــوند، 
مواد آرایشــی شــیمیایی، مواد نگــه دارنده شــیمیایی، 
طعم دهنده ها و رنگ دهنده های شــیمیایی، کنسرو ها 

و کمپوت هاست.
   پیوند مغز استخوان

پیوند مغز اســتخوان بــرای درمان بیماری هــای مزمن و 
حادی مانند انواعی از سرطان های سلول های خون ساز 
کاربرد دارد. امروزه ســلول های بنیادی خون ساز از یک 

اهدا کننده برداشته و به بیمار پیوند زده می شود.
  چه کسانی می توانند مغز استخوان اهدا کنند؟

اهدا کننده و دریافت  کننده پیوند، قبل از انجام جراحی 
باید آزمایــش انجــام دهند. امــا زنان بــاردار، اســتفاده 
کنندگان  از داروهای تزریقی خاص، افراد ناقل یا مبتال 
به هپاتیت نوع B و C، ابتال به سرطان یا مشکالت خاص 

قلبی نمی توانند  سلول مغز استخوان اهدا کنند.

   برداشت مغز استخوان برای پیوند
ســلول های بنیــادی معمــوال بــه طــور مســتقیم از مغــز 
اســتخواِن قرمز موجود در تاج ایلیاک )در بخش قدامی 
استخوان لگن( برداشته می شوند و روش دیگر، استفاده 
از داروهایی خاص برای آزادســازی سلول های بنیادی 
از مغز اســتخوان، به جریان خون اســت. یک کاتر درون  
رگی وارد بازوی اهدا کننده می شود و سپس سلول های 

بنیادی از دیگر اجزای خون جدا می شوند.
   عوارض عمل پیوند مغز استخوان

اگر در جمع خانواده یا اقوام کســی را دارید که به تازگی 
پیوند مغز اســتخوان انجــام داده اســت، مراقب عوارض 

آن باشید:
   التهاب و زخم در دهان و گلو

  مشکالت تنفسی
  انواع عفونت های خونی

  احتمال خون ریزی داخلی و بیرونی
  کم خونی

  حالت تهوع و استفراغ
  واکنش پیوند علیه میزبان

  انسداد وریدی در کبد 

غذاهایی که باعث ریزش مو می شود
ریزش مو دالیل مختلفی دارد که یکی از آن ها غذا ها و 
خوراکی ها هستند که خوردن آن ها تاثیر مستقیم روی 

ریزش مو دارد.در ادامه به چهار مورد اشاره می کنیم.
  شکر |  مصرف زیاد قند و شکر برای بدن مضر است و 
باعث دیابت می شود و دیابت تاثیر مستقیم روی ریزش 

مو در خانم ها و آقایان دارد.
  غذای چرب|  هضم غذای پر چرب برای سیستم 
گوارشی بدن بسیار سخت است به طوری که تمام 
چربی هــا هــم هضم نشــده از بــدن دفع می شــود. 
انباشته شــدن حجم زیادی از چربی غذا در بدن در 

طوالنی مدت باعث ریزش مو می شود .
  نوشــابه | نوشــابه ها حــاوی شــیرین کننــده 
مصنوعی بــه نام آســپارتام هســتند کــه محققان 
دریافتند این شــیرین کننده می تواند به ریشه  مو 

آسیب برساند.

  سفیده تخم مرغ خام | تخم مرغ برای مو عالی 
است، اما نباید به صورت خام مصرف شود به طوری 
که ســفیده تخم مــرغ خــام می تواند باعــث کمبود 
بیوتین شود و کاهش بیوتین در بدن از رشد طبیعی 

مو جلوگیری می کند.

با گوشیت الغرشو 
اگــر از آن دســته افــرادی هســتید که همیشــه 
گوشــی  دست شــان اســت و می خواهنــد الغر 
شــوند باید بگویم کافی اســت با دانلــود کردن 
و نصــب اپلیکیشــن ســالمت روی گوشــی تان 
با در دســت داشــتن گوشــی همــراه  هــم الغر 

شــوید. یکــی از ایــن اپلیکیشــن های 
کاربــردی MyFitnessPal اســت. 
در این اپلیکیشــن شــما به راحتی بر 
اســاس توده بدنــی و قــد و وزن خود 

می توانید وزن هدف خود را مشــخص 
کنید. ایــن اپلیکیشــن کالری روزانه شــما 

را  برای رســیدن به وزن هدف تعیین می کند  و 
شما می توانید بر اساس این میزان کالری  برنامه 
غذایی خــود را  انتخاب کنید.بانــک اطالعات 
غذایی برنامه مای فیتنس پل بسیار بزرگ است 
و تمام خوراکی ها، غذاها و نوشــیدنی هایی که 

فکر می کنید، با میزان کالری، چربی، قند و مواد 
غذایی دیگر در آن ثبت شده است. از مزایای این 
اپلیکیشن بارکدخوان آن است که به شما اجازه 
می دهد با اســتفاده از بارکــد، خوراکی مد نظر 
خود را از این بانک غذا پیدا و به منوی خود اضافه 
کنید.همچنین میزان فعالیت روزانه، 
مصــرف آب و مواد معدنی  و ســاعات 
خواب شــما جــزو مواردی اســت که 
در این اپلیکیشن ثبت و سپس برای 
اطــالع از  ســالمت شــما بررســی می 
روی   MyFitnessPal شود.اپلیکیشــن 
گوشــی های اندروید و IOS قابل نصب اســت و 
با همه ســاعت های هوشــمند تنظیم  می شود. 
با استفاده از این برنامه عادت های غذایی غلط 
خود را با عادت هــای غذایی صحیح جایگزین و 

سالم تر زندگی کنید.

 آنژیوپالستی در زنان خطرناک تر است
 یا مردان؟

موفقیت آنژیوپالستی در زنان و مردان برابر و درحدود ۸۲ تا ۸۹ درصد 
اســت. به گزارش برنــا، چندین مطالعه نشــان داد که نرخ مــرگ و میر و 
دشواری های حین جراحی در زنان بیشتر است. ارقام به اندازه ای باال 
بود که موجب شد، پزشــکان در خصوص تجویز آنژیوپالستی برای زنان 
تردید کنند. اما توضیح  انجمن قلب آمریکا این است که داده ها به اشتباه 

تفسیر شده اند.

خطرهای مرگبار فتاالت
فتاالت با مشــکالت تولید مثلی مانند ناهنجاری های ناحیه تناســلی و 
بیضه های کوچک درنوزادان پســر و همین  طور کاهش تعداد اســپرم و 
سطح تستوســترون در مردان بالغ مرتبط است. فتاالت  در محصوالتی 
ماننــد بســته بندی های مــواد غذایــی، شــامپو، لــوازم آرایشــی، عطر و 
اســباب بازی  هــای کــودکان یافت می شــود. هر چه ســطح فتــاالت در 
بدن افراد بیشــتر باشــد، احتمال مرگ زودهنگام به خصــوص به دلیل 

بیماری های قلبی-عروقی افزایش پیدا می کند.

نکاتی که باید درباره آندوسکوپی بدانید
در روش آندوسکوپی با استفاده از یک لوله انعطاف  پذیر که در داخل آن 
دوربین قرار دارد و از طریق دهان وارد می شود، تمام قسمت های مری، 
معده و اثنی عشر )قسمت اول روده کوچک( مشاهده  و مشکالتی مثل 
زخم معده توسط آن بررسی می شود. با استفاده از آندوسکوپ می توان 

اقدام بــه دیاترمی )درمان با حــرارت (یا 
لیزردرمانی هــم کرد یا این  کــه با تزریق 
داروهایی منجر به قطع خون ریزی شد. 
در هنگام آندوسکوپی با استفاده از یک 
اســپری، عقب دهان و حلــق بی حس  
یا این  کــه یــک داروی آرام بخش برای 

بیمار تزریق می شود.
 کتاب بیماری  های

 دستگاه گوارش

نویسنده/تونی اسمیت

مترجم/فرهاد همت خواه

ناشر/ انتشارات عصر کتاب

تغذیه

خورش
بریده کتاب

اخبار کوتاه

فناوری سالمت
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بچه اش را بغل می کند. دوربین را روی حالت سلفی قرار می دهد. رو به دوربین 
لبخند می زند. در همان حال که بچه اش با دیدن صورت پر مهر والدینش می خندد، 
ناگهان فیلتر تعویض چهره به یکی از حیوان ها را فعال می کند و در کنار گریه ها و 
ترس کودکی که زهره ترک شده، از خنده روده بر می شود. چند دقیقه بعد هم، آن 
ویدئو را در شبکه های اجتماعی بازنشر می دهد. احتماال شما هم چنین ویدئوهایی را در اینستاگرام، 
تلگرام یا ... دیده اید. کودکان زیباترین شکوفه های هستی اند که خداوند آنان را به انسان ها مرحمت 
می کند اما متاسفانه امروزه یکی از بزرگ ترین معضالت جوامع انسانی ،نداشتن آگاهی و مهارت 

فرزند پروری است. در ادامه، نکاتی درباره آسیب های این رفتار مطرح خواهد شد.

محوری

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم ولی ذهنم پیش پزشکی است!

ضریب هوشی زنان بیشتر است یا مردان؟
 8 نکته گلچین شده از وبینار دکتر»علیرضا زالی«، استاد بیماری های مغز و اعصاب

 که درباره تفاوت عملکرد مغز زنان و مردان است

دستیابی به اهداف 

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 
و تلگرام 09354394576

ما و شما

زینبساداتابنالرضا|کارشناسارشدروانشناسی

رسم تشت  نوازی
 

مهساکسنوی|روزنامهنگار

از سالیان پیش تا به امروز، همه مردم و به خصوص زنان خطه شمالی کشور همیشه در 
دور همی های زنانه به شادی و طرب می پرداختند و درنتیجه رسم و رسوم مربوط به 
محفل های زنانه شان همواره زبانزد بقیه مردم ایران و حتی جهان بوده است. یکی از 
این رسوم، تشت نوازی یا  لگن نوازی بوده  که به تازگی دوباره احیا شده و در فضای 

مجازی هم توجه کاربران را جلب کرده است .

  تشت های مسی کاربردی

لگن نوازی یــک فعالیــت  زنانه 
در مازنــدران اســت و  اصــوال به 
صورت یــک یــا دو نفــره نواخته 
می شود. زنان  پیر و جوان دور هم 
جمع می شوند و روی لگن های 
فلزی با ریتم خاصی ضربه های 
منظم می زنند. زنان مازندرانی 
در دهه هــای قبل اســتفاده ای 

چندمنظوره از لگن های مســی می کردند. کار های خانه مانند لباس شستن، تهیه خمیر 
برای پخت نان، حمل غذا و برخی لوازم سبک منزل و استفاده های روزمره با آن انجام می شد 
و هم وقتی فرصتی پیدا می کردند و دور هم جمع می شدند یا شاید هم تشت و لگن اضافه ای 
در محافل شاد در دسترس شان قرار می گرفت شروع به ضرب گرفتن روی آن می کردند. این 
دور همی کوچک زنان و ضربه  زدن روی لگن ها و حتی گاهی خواندن آواز های محلی ،زمانی 
در عروسی ها متداول بوده است. لگن نواز هایی که مهارت بیشتری در نواختن داشتند، در 
جشن ها و عروسی ها بخشی از مراسم را با هنرشان مدیریت می کردند ولی کم کم این هنر  

به دست فراموشی سپرده شد.
   احیا و اجرای این رسم

به تازگی چند گروه موســیقی شــروع به احیای این رســم  دیرینه کردند و چند قطعه از این 
لگن نوازی را اجرا و در فضای مجازی منتشــر کردند که باعث شده مردم به این گونه رسوم، 

دوباره عالقه مند شوند و در محافل زنانه برای شادی از آن استفاده کنند.

استفاده از بعضی افکت ها و  فیلترهای تغییرچهره 
 توسط بعضی والدین برای شوخی با کودک شان
 آسیب های جدی به روان فرزندان وارد می کند

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم. رشته ام 
در دبیرستان تجربی بود و عالقه خیلی زیادی 
به پزشکی داشتم. دو سال و نیم سعی کردم 
رشته ام را دوست داشته باشــم اما همچنان ذهنم پیش 
پزشکی است. حتی کلی کتاب کنکوری جدید خریدم و یک 
مدت درس خواندم اما مدام پشیمان می شوم و نمی دانم 

چه کار کنم. 

مشاوره  
تحصیلی 

 دنیای
 روان  شناسی 

  
سیدمجتبیحورایی

یکی از اقدامات اولیه و بسیار مهم در مسیر دستیابی به هدف، شناسایی و تقویت منابع 
و امکانات است. اگر می خواهید به طور جدی در مســیری که شما را به هدف هایتان 
می رساند حرکت کنید باید به این سوال پاسخ دهید که چه منابع و امکاناتی دارید 
و ره توشه شما برای قدم گذاشتن در این مسیر چیست؟ به طور معمول افراد در 
پاسخ به این سوال، ذهن خود را معطوف منابع بیرونی و به امکاناتی مثل پول، 
خانواده موافق و همراه، دوستان خوب و حامی و... فکر می کنند. اما آن 
چه از این ها بسیار مهم تر است و باید مد نظر قرار بگیرد منابع درونی 
اســت. منظور از منابع و امکانــات درونی، صفــات،   ویژگی ها 
خصلت ها و عادات مثبتی است که از آن برخورداریم؛ به عنوان 
نمونه اگر شما فردی صبور و باحوصله هستید، اگر روحیه 
مشــورت کردن دارید و به هیچ عنوان خــودرأی و لجباز 
نیســتید، اگر میل به مطالعه، یادگیری و تغییر   دارید و  
دارای اراده و پشتکار خوبی هستید  همه این ها منابع و 
امکانات بسیار ارزشمندی است که می تواند به شما در 
دستیابی به اهداف تان کمک کند. شما می توانید با این 
صفات و ویژگی های مثبت اخالقی و رفتاری، بسیاری از 
منابع و امکانات بیرونی و خارجی را به دست آورید  یا فقدان 
آن ها را جبران کنید. ولی نبــود این صفات می تواند هر منبع 
بیرونی را ضایع کند و از بین ببرد. بنابراین هم اکنون قلم و کاغذی 
بردارید و منابع درونی خود را یادداشت کنید. یادتان باشد هر چه منابع 
درونی شما بیشــتر و قوی تر شود و از این لحاظ مجهزتر شــوید امکان و سرعت 

دستیابی شما به اهداف تان بیشتر می شود.

* دریانوردی واقعا شــغل سختیه. یکی 
از فامیل های ما که آقا هم بود، سه سال 
تو این حرفه مشغول شــد و بعدش اومد 
بیرون. می گفت که خیلی پردردسره و 
بدترش این که ســفر دریایی به خیلی از 

آدم ها نمی سازه.
* در صفحه ســرگرمی مورخ پنج شــنبه 
۲۹ مهر در ســتون چالــش ذهن، کلمه 
»عقب ساک« چه جوری شده پنجره؟ از 
نظر من، میشــه قاب عکس ولی شما در 
پاسخ ها نوشتید پنجره. توضیح دهید؟

ما و شما : متاسفانه اشتباه از ما بود .

* عــالوه بــر آنفلوآنــزا کــه در صفحــه 
ســالمت نوشــتید که نبایــد از آن غافل 
شد، ســرماخوردگی هم در این روزها، 
به شدت نگران کننده است. همه ما باید 
این روزها بیشــتر مراقب ســالمتی مان 

باشیم.
* تــالش و پیگیری اولیــن دریانورد زن 
دریای خــزر بــرای رســیدن بــه هدفش 
کــه در صفحــه اول زندگی ســالم به آن 
اشــاره کردید، برای من بســیار جالب و 

امیدبخش بود.
* پرونــده  »در 41ســالگی دریانــورد 
شــدم« را خوانــدم و مــی خواســتم 
در  روزی  امیــدوارم  کــه  بگویــم 
ســرزمینم ایران، همه فرصت های 

شغلی برای زنان فراهم شود و....
* مخاطبی که پیامک داده و گفته: 
»ثــروت پدرشــوهرم 100 میلیارد 
است اما در زندگی ام عشق نیست«، 
حواست باشــه من اگه  یک میلیارد 
داشــتم، دیگه هیچ  آرزوی مالی در 
دنیا نداشــتم. یک میلیــارد نقد. تو 
هم بیشتر حواست به زندگیت باشه.

 ضرورت شناسایی 
و پرورش منابع درونی )قسمت هشتم(

در قــدم اول، از شــما می خواهــم با شــرایطی 
که دارید و ایــن  که در این رشــته در حال ادامه 
تحصیــل هســتید، کار را ناتمام رهــا نکنید. از 
پراکنــده کاری و از این شــاخه به شــاخه دیگر 
پریدن پرهیز کنیــد زیرا جز هــدر رفتن انرژی و از دســت دادن 

فرصت ها چیز دیگری عاید شما نخواهد شد.

  این طور به رشته تان عالقه مند شوید

گفته اید سعی کردم به رشته ام عالقه مند شــوم اما ظاهرا   راه آن را 
بلد نیستید. برای ایجاد عالقه به رشته خود، این راهکارها را عملی 
سازید: 1- با متخصصان رشته خود مخصوصًا کسانی که درجاتی 
عالی را کسب کرده  و این مراحل و مشکالت را پشت سر گذاشته اند، 
ارتباط داشته باشــید و موفقیت آن ها را مشاهده کنید. ۲- مسلمًا 
 هر رشته ای مشکالت خاص خود را دارد، لیکن باید با همه این ها 
برخورد منطقی داشــت؛ یعنــی اواًل ،باید تحت تأثیــر نکات منفی 
محیط قرار نگرفت. ثانیًا ،در حد منطقی برای بهبود آن تالش کرد. 
ثالثًا ،مواظب بود که آن امور، انسان را از هدف و پیشرفت باز ندارد.

  اگر تصمیم تان به تغییر رشته جدی است...

آن چه در تغییر رشته مهم است، این است که باید چنین مسئله ای 
از پشتوانه عقلی، عملی و منطقی کافی برخوردار باشد و دانشجوی 
مد نظر هم  با جامع نگری و در نظر گرفتن جمیع شــرایط به چنین 
مسئله ای اقدام کند تا در آینده با رشته جدید، دچار مشکل نشود. 
تصمیم صحیح در چنین مواقعی مبتنی بر چند امر است که اگر این 

امور با هم جمع شود انتخاب یک رشته مفید است وگرنه احتمال 
دارد مجدد پشــیمان و دچار یک بحران روحی 
و سردرگمی شوید و باالخره شکست بخورید. 
قاعده کلی این است که با تغییر رشته هیچ چیز 

عوض نمی شــود و پس از چند صباحی با 
واقعیات دیگری برخــورد می کنید 

که موجب می شود تابلوی زیبایی 
که از رشته جدید در ذهن خود 

ترســیم کرده اید، بشــکند و 
همیــن وضع موجــود پدید 
آید، درست مثل موقعی که 
می خواستید رشته موجود 
را آغــاز کنیــد. اگــر هنــوز 
تغییــری در نوع نگاه شــما 

ایجاد نشــده بــا کمک یک 
مشاور تحصیلی، برای تغییر 

رشته اقدام کنید.

فتو نکته 

احتیاجی نیست 
در زندیگ هبرتین ابشیم

  همین که هنایت سعی خود 
را یم کنیم، کایف است

فرزانهعطاران|مشاورتحصیلی

  شوخی هایی که آسیب روانی جدی دارد

گاهــی شــاهد نامالیمــات و ناآگاهــی از جانب 
والدیــن دربــاره  فرزنــدان هســتیم کــه تحــت 
عنوان شوخی، آسیب های بســیار جدی روانی 
بــه فرزنــدان وارد می کننــد. قانــون حمایــت 
از کــودکان و نوجوانــان در تعریــف گونــه ای از 
کــودک آزاری می گویــد: »هر نــوع اذیــت و آزار 
کــودکان و نوجوانــان که موجب شــود بــه آنان 
صدمه جســمانی یا روانی و اخالقی وارد شود و 
سالمت جســم یا روان آنان را به مخاطره اندازد 
و همچنین به رشــد شــخصیتی و اجتماعی آن 
ها خلل وارد کند، ممنوع اســت و کودک آزاری 

محسوب می شود«. یکی از مصادیق صدمه های 
روحــی و روانی بــه کودکان بــا توجه بــه کاربرد 
فراوان وسایل و لوازم  الکترونیکی از جمله تلفن 
همــراه و ورود افــراد بــه دنیای پررنــگ و متنوع 
شــبکه های مجازی و امکانات آن ها، اســتفاده 

نابجا از این وسایل است.

  چه کسی گفته کودکان متوجه نمی شوند؟

در ایــن شــرایط بعضی از کــودکان کــه والدین 
نــاآگاه دارنــد، قربانــی مــی شــوند و در معرض 
آسیب های روانی از جمله شوخی های بی مورد 
از جانــب والدینــی قــرار می گیرند که بــه خود 

اجــازه می دهنــد هرطــور کــه دوســت دارند با 
کودک رفتار کنند با این استدالل که بچه است 
و متوجه نمی شود یا چهره معصومانه کودک در 
مواجهه با شوخی های والدین، جذاب و دیدنی 
یا خنده آور است! این تصور اشتباه والدین، دقیقا 
بر خالف چیزی است که علم روان شناسی به آن 
دســت یافته اســت. همواره به یاد داشته باشید 
که کودکان در هر زمینه ای مانند شما عمل  و از 
الگوی رفتاری شــما تبعیت می کنند. بنابراین 
این که چه می گویید مهم نیست؛ مهم این است 

که چگونه عمل می کنید؟

  اعتماد کودک از بین می رود

بعضــی والدیــن متوجه نیســتند شــوخی های 
بی مــورد، ترســناک و ... بــا کــودکان می تواند 
مصداق کودک آزاری عاطفی و شخصیتی باشد. 
این نــوع کــودک آزاری بــا فیلترهای ترســناک 
که بــه تازگــی در شــبکه های اجتماعی بیشــتر 
هم دیــده می شــود، تاثیر عمیــق و پایــداری بر 
جنبه های رشد کودک می گذارد. همچنین در 
بعضی از این شوخی ها، والدین ندانسته باعث 
از بین بــردن اعتمــاد فرزندان به خــود و دنیای 
پیرامون می شــوند. یکــی از وظایــف والدین در 

برابر فرزنــدان ،فراهم کردن محیــط امن برای 
آنان است که باعث آرامش بیشتر وکشف محیط 
خود شــوند. کودکان نیاز به محیطی امن برای 
شکوفایی استعدادها و توانایی هایشان، آموزش، 
رشد زبان و ذهن دارند. تجربه حس کنجکاوی 

همراه با امنیت، بسیار حائز اهمیت است.

  عزت نفس کودک را خدشه دار نکنید

شوخی های نابجا، ترسناک و حتی تمسخرآمیز 
با کودک ،موجب افســردگی و اضطراب همراه 
با ناآرامــی، گریه، ســکوت یا بی قــراری، ترس، 
ترس های شدید از موقعیت و افراد حتی والدین، 
عصبانیــت، پرخاشــگری و ناتوانــی در کنتــرل 
احساسات خود، احساس خأل عاطفی و ناامنی 
روانی و در خود فرو رفتن می شــود. نوجوانانی 
که در کودکی در معرض شوخی های نامناسب و 
تمسخر بزرگ ساالن شان بودند با نشانه هایی از 
بزهکاری، خشونت، دزدی ،تخریب، اخالل در 
نظم عمومی و ... همراه خواهند شــد. بنابراین 
یکــی از وظایــف والدین نگــه داشــتن حرمت و 
عزت نفس کودک اســت کــه این کار بــا آموزش 
مهارت های فرزند پروری میســر اســت و چنین 
شوخی هایی، روان کودک را آشفته خواهد کرد.

»علیرضا زالی«، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در وبیناری 

به بررســی فرضیه تفاوت بین 
عملکرد مغز زنان در مقایسه با 
مردان پرداخت و افزود: »مغز مردان در مقایسه 
با مغز زنان تنها ۱۰ درصد بزرگ تر اســت و این 

درحالی است که این تفاوت به طور  مشخص معطوف 
به مغز نیست و به دلیل بزرگ تر بودن جثه و اندام آقایان 

این تفاوت موضوعی عادی است و ارتباطی به نحوه عملکرد مغز 
ندارد.« در ادامه چند نکته گلچین شده از این وبینار را خواهید خواند.

 وزن مغز خانم ها در مقایســه با آقایان اندکی کمتر است ولی 
میزان تراکم سلول های عصبی به ویژه دربخش هایی از مغز در 1

 زنان متراکم تــر از مردان اســت، این چگالــی و تراکم بیشــتر یکی از 

مهم ترین تمایزها در عملکرد    را    رقم می زند.
مغــز فیل ســه برابر مغز انســان 

است؛ بنابراین بزرگ تر بودن ۲
حجم مغز نشــان دهنــده ضریب 

هوشی باالتر نیست.
 بخشی از مغز به نام شکنج، 

مســئول تحلیــل داده های ۳
اجتماعی است. در بانوان و دختر بچه ها این 

بخش از مغز بزرگ تر است؛ به همین دلیل زنان در تفکرات 
اجتماعی به مراتب از آقایان جلوترند.

 در قدامی ترین بخش مغز منطقه ای به نام لوب پیشانی 
وجود دارد؛ تمرکز بیشتر، کنترل روش های خشونت بار ۴

و تکانه های هیجانــی را مرهون این منطقه از مغز هســتیم؛ این 

منطقه از مغز به طرز چشمگیری در خانم ها بزرگ تر 
از آقایان و خون بیشــتری هــم در این قســمت مغز خانــم ها در 

مقایسه با آقایان در جریان است.
 ماندگاری و یــادآوری خاطــرات، خصوصا خاطــرات تلخ در 

خانم ها بیشتر از مردان جلب توجه می کند.۵
وابســتگی مغز آقایان برای صحبت کردن به              

نیمکره چپ معطوف است  درحالی که خانم ها 
توانایی استفاده از هر دو نیمکره مغز را به صورت 
همزمان دارند. سرعت صحبت کردن خانم ها 

در مقایسه با آقایان1/۵تا ۳ برابر است.
 توجه به ابعاد عاطفی و مهرورزانه در 

خانم ها قوی تر از آقایان است چرا که ۷
قسمتی از مغز که هیجانات عاطفی را کنترل 
می کند در خانم ها متراکم تر، عمیق تر و بزرگ تر 

از مردان است.
 بخشی از مغز که بادامک نام دارد، مربوط به انجام رفتارهای 

 هیجانــی و خشــونت آمیز اســت. ایــن بخش در پســربچه ها۸
 بزرگ تر از دختر بچه هاســت. به همین دلیل رفتارهای تهاجمی در 
مردان بیشتر از زنان است.      برگرفته از فارس

 کودک آزاری اب 

فیلرتهای اینستاگرایم

بانوان

۶
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طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  سه شنبه 

  ۴ آبان  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰۰۴

دقيقه
30

متوسط

5 6 9
2

8 4 5 1 2
8 5 7 3

9 2
2 9 4 7

9 2 5 8 7
1

5 3 9

8 1
2 3 4
7 6 9

9 5 8
5 4 6 1

8 9 4
4 7 2

3 7 5
8 4

دقيقه
50

بسيارسخت

  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.

968315247
231749658
754628319
127963584
543872961
689154723
416597832
892436175
375281496

154672389
236819475
798435162
861257934
479381256
325946817
912568743
683794521
547123698

یــخ رفت-جزیــره 8. زادگاه رازی-گاز گندزدا 9. همســر 
اردشــیر یکم-درجه کاراته10. طعام رقیق-ام الخبائث- 
بلندترین قله جهــان 11. جبر-جنس خشــن- حال 12. 

رمان  جین وبستر

عمودی: 1. ناسزا- اثر نیما یوشیج 2. پارچه نفیس-آفت 
غالت-فتنه3. تحریک-ناپیدا-خدای باستان4. روزی-
روز-جانور تک ســلولی5. الکن-نوعی کبوتر 6. پیشــوا-

زکام-برق منفی 7. یار غم-وسط-پایتخت کشور نائورو 8. 
سپاس گزار-پسوند جست وجو 9. نوا-موی اسب-جوانمرد 
10. گمراهی- از ویتامین ها-از شــهرهای استان کرمان 
11. پول بلژیک-کاشف میکروب سل-الهه خرد یونانیان 

12. شهر هلند-بوی پشم سوخته

افقی:1. نام اصلی ســتارخان 2. آلیاژ مس و قلع- اراده-فیلمــی با بازی آناهیتا نعمتی3. 
دغل-خرده سنگ-چهار من تبریزی 4. ترک معاشرت با کسی-فیلمی از مایکل بی  5. سال 
آذری- شماره نخستین 6. پرجمعیت ترین شــهر در قاره اروپا -ارابه-حرف ربط 7. لحظه- 

افقــی:1. بنیان گذار دودمــان زندیه2. پــدر زال-پیامبر صبور-بی حــس  3. خرس 
ســینمایی-تعظیم-همراه آشــغال 4. درفش-آکوموالتــور 5. تارنما-باهــوش 6. 
شخص-در امان-شعله آتش 7. غوزه پنبه-پیامبری در شکم ماهی-راندن مزاحم 8. 

دنباله رو-ژانری در فیلم 9. کنایه از بامحبت-مرکز 
استان مرکزی 10. امر از ساییدن-ذلیل-ترمز چارپا 
11. مزد-نقش-کامیون ارتشی 12. کتاب  معروف 

دو شغال

 عمــودی:1. فرمــان توقف-غــذای رقیق-کیــف 
ورزشــی 2. نشانی-ســعدی 3. اندک-شــکاف-
رخســار-چهارمن تبریــز 4. دالل5. دوســت-عدد 
منفی6. گل دندان- از خیابان های شــمال شــرقی 
شــهر تهران 7. خطاط- نیســت بــاد 8. مایــه حیات 
-آماس 9. از اســتان های شــمالی  10. نگاه خیره-
تکــرار حرف-پیشــه-طریق کوتــاه 11. کلیــپ-از 

آبزیان12. یکی صدا ندارد-پودر-مملکت
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سودوکو

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 موجود در شکل، به جای عالمت 
سوال، کدام گزینه را قرار می دهید؟

تستهوش

جدولمتوسط  |  8074جدولسخت  |  1280

  دبیر انجمن لوازم صویت و تصویری: قیمت لوازم خانیگ 

گران نشده، ارزش پول میل کم شده است

مسئوالن: خب پس حله، شما گرونش کنین!

  مهران غفوریان دنبال نیسان آیب دوید و سکته کرد

نیســان آبی: حاال یــک بار هــم تصــادف نکردیــم، این طوری 

برامون حرف دربیارین!

 مدیرکل دفرت برانمــه ریزی آموزش عایل: دانشــجوی 

واکسن نزده، غایب حساب خواهد شد

دانشجو: غیبتم موجهه، از آمپول می ترسم!

تاپخند

تیترخند

 گربه ها یه ضرب المثل دارن که می گه آدمی که پیس 

پیس می کنه، دنبال دیده شدنه!

 قیمت خونه یه جوریه که مثل مترو شده، پاشی دیگه نمی 

تونی بشینی.

 مامانم: »هیچ وقت دروغ نگو کار خیلی بدیه!« مامانم 

ساعت ۷ صبح: »پاشو ساعت  ۱۱  است«!

 همه تلفن هاتو با »شــارژ گوشــیم داره تموم می شــه« 

شروع کن تا هر وقت خسته شدی قطع کنی!

 چینــی هــا یــه ضــرب المثــل دارن که مــی گــه حیوون 

خونگی که حرف صاحبش رو گوش نمی کنه جاش تو قابلمه 

است!

بازی مرکب بشریت با اعصاب خودش!

انسان هایی که روی سیاره زمین زندگی می کنن چند دسته 
هســتن یا ســریال »بازی مرکب« را دیدن یــا دارن می بینن یا 
می خوان ببینن یا ندیدن اما اون قدر جو تماشــای این سریال 
سنگین شده که الکی می گن دیدم ولی دیدن  که کافی نیست، 
چون ســریال که برای دیدن نیســت، برای اینه که شما حین 
تماشــاش حدود 9 هزارتا اســتوری، یعنی به ازای هر قسمت 
هزارتا اســتوری دربــاره اش بذارین، اون وقت تــازه می تونین 
ادعا کنین ســریال رو دیدیــن. کاًل ما همین جوری هســتیم، 
عادت نداریم از یک چیزی لذت ســاده ببریم و حسش کنیم. 
اگه اصفهان رفتیم حتمًا باید هر نیــم متر یک عکس با 33 پل 
بندازیم و حسابی استوری بذاریم و حجم اینترنت فک و فامیل 
رو به فنا بدیم. تو ایران می ریم رستوران با غذای ایتالیایی عکس 
می گیریم، میریم ایتالیا یکهو دلمون هــوای وطن می کنه و با 
نون و کباب تو رستوران ایرانی  عکس می اندازیم؛ بعدشم یک 
جوری شده اگه از چیزی خوشــمون نیاد اما همه ازش تعریف 
کنن، خودمون رو موظف می دونیم همرنگ جماعت بشــیم. 
تا دیروز لورل هاردی می دیدیم و تخمه می خوردیم، االن موها 
رو سشــوار می کشــیم و با لباس پلوخوری، فنجــون قهوه تلخ 
رو می ذاریم کنار لپ تاپ و حین تماشــای »بــازی مرکب« یک 
جوری استوری می ذاریم که انگار پسرخاله استیون اسپیلبرگ 
هستیم. حاال وسطش هم هی به خودمون فحش می دیم که چرا 

در تله نظرات دیگران برای تماشای همچین سریالی افتادیم.

حل جدول شماره  8073 حل جدول شماره1279   

 از عداد 1 تا 5 طوری استفاده کنید تا مجموع 
هر سطر و ستون با اعداد داده شده برابر شود.

هوشمنطقی

در هر یک از شماره ها ، نام یکی از وسیله هایی  
را نوشته ایم که در خانه یافت می شود. شما 

باید با جا به جایی حروف  آن را پیدا کنید.

چالشذهن

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی 
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالفتصاویر

اختالف تصاویر: هوش منطقی:

اطالعات عمومی:  
1. سوئیس 2. کرنال   3. بسکتبال4. رویا نونهالی

چالش ذهن: 
1. حوله 2. متکا 3. آباژور 4. قالیچه 5. روتختی 6. سطل زباله

شــرلوک هلمز: با نگاهی به تصویــر حتما متوجــه تقلبی بودن اثر شــده اید. 
درست اســت، در قرن 17 هنوز برق وجود نداشــت پس قطعا سیم کشی برق 

هم نباید وجود داشته باشد. 

تســت هوش:گزینه یــک . در هر ردیف، کاشــی وســط حاصــل   روی هم قرار 
گرفتن کاشی های چپ و راســت در همان ردیف اســت،  به طوری که اجتماع 

نقاط سیاه اتفاق می افتد.
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عددیاب

1. هلوسیا نام قدیم کدام کشور است ؟
الف(روسیه   ب(روم 

د(سوئیس  ج(فرانسه    

2. نبرد بین نادرشــاه و محمدشــاه گورکانی 
چه نام داشت؟

ب(چالدران  الف(کرنال    
 ج(اصالندوز   د(تیسفون

3. فدراســیون جهانی فیبا مربــوط به کدام 
رشته ورزشی است؟

الف(بسکتبال   ب(شنا  
د(کشتی ج(والیبال    

4. بازیگر نقش ناتاشــا در ســریالی از مهدی 
فخیم زاده؟

الف(هدیه تهرانی   ب(النازشاکردوست
  ج(مهراوه شریفی نیا   د(رویا نونهالی

اطالعاتعمومی

یک نقاش ادعا می کند که تابلویی 
رئال از یک هنرمند مشهور قرن 17 

دارد و چون پول الزم دارد می خواهد 
آن را به فروش بگذارد. اما این فرد به 
جرم کالهبرداری و اقدام به فروش 

اثر تقلبی دستگیر شد. علت چیست؟

شرلوکهلمز

نقاشی تقلبی

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا
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