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 آغاز اجرای توافق
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وزیر خارجه کشورمان که به چین سفر کرده در دیدار با همتای 
چینی از آغاز توافق ۲۵ ساله خبر داد. این توافق چیست؟
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این پیام را برای خودرو سازان چاپ کنید: وقتی کیسه هوای  •
خودرو باز نمی شود یعنی این آپشن قالبی است و شما میلیون 

ها تومان پول بابت آپشن قالبی گرفتید.
 به نظرم درآینده برای نفس کشیدن، در پیاده رو راه رفتن،  •

رفتن  مسافرت  رفتن،  حمام  ــردن،  ک رانندگی  درخیابان 
ــوارض ومالیات  وهرچه مایه حیات وزنــدگــی اســت باید ع
بدهیم، پس پول منابع عمومی کشورکجا خرج می شود؟چی 

می خواستیم چی شد!
بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه داد می زنند از بیمه آتیه  •

راضی نیستیم، بیمه را عوض کنید کسی توجه نمی کند، نمی 
دانم چه منافعی برای آقایان دارد.

 در فصل زمستان سال۹۹دولت روحانی به مدت سه ماه  •
یارانه کاال به مبلغ ۱۰۰ تا۱۲۰هزار تومان واریز کرد ولی این 
دولت هنوز تکلیف افزایش یارانه را نتوانسته مشخص کند که 

کی واریز می کند؟
در یکی از روستاهای بخش سروالیت نیشابور برای اخذ  •

امتیاز انشعاب آب، درخواست پرداخت مبلغ شش میلیون 
تومان کرده اند )که با سایر هزینه های فرعی کنتور و نصب در 
نهایت ۹ میلیون تومان می شود( و در پاسخ به اعتراض بنده، 
پاسخ گویی را به اداره آب مرکز استان ارجاع داده اند. این 
موضوع مغایر با سیاست های جذب جمعیت در روستاهاست. 

رسیدگی بفرمایید.
خواستم که شما اطالع رسانی و پیگیری کنید.خودروهای  •

ام وی ام ایکس ۲۲مشکل ضعف قطعه در قسمت رادیاتور دارد 
که برای خودم اتفاق افتاد و تمام آب جوش رادیاتور از بخش 
داشبورد وارد خودرو شد که شانس آوردیم صدمه ندیدیم. به 
نمایندگی مراجعه کردم می گویند در این مدل خودرو پس از 
7۰تا 8۰کیلومتر این اتفاق می افتد و به دلیل قطعه ورودی 
پالستیکی آن است و هفته ای دو تا سه مورد مراجعه داریم، 

جالبه باز همان قطعه را کار کردند!
 میگن شهردار بجنورد مادر خانمش رو به عنوان مشاور امور  •

زنان منصوب کرده. دوران عجیبیه؛ پدر زن ها داماد شون رو 
منصوب می کنن و داماد ها مادر  زنشون رو!

 از زمان اجرای طرح اگو در مشهد ، شاهد افزایش بی شمار  •
موش ها در معابر و کوچه ها هستیم ، آن هم موش های بزرگ 
، در بولوار صبا ) سیدی(  وسایر نقاط شهر ، این پدیده قابل 

مشاهده است وباعث نگرانی و اذیت مردم شده است.
زندانیان   • حمایت  از  8بــنــدی   ــن  بخشنامه  ای ــاش   ک ای 

زودتــر ازایــن   و   زمانی  که بنده  دربندوحبس وزندان بودم 
  صادرواجراوپیاده  می شد.

مسافر پروازهواپیمایی ایران ایر از مشهد به نجف در روز  •
چهارشنبه بودم. قرار بودساعت ۱3:45پرواز باشد. پیامک 
دادند ۱6:45 شده، رفتیم فرودگاه گفتند۱۹:3۰ و دوباره 
شد ۲3:3۰ ، باز گفتند فردا 5 صبح )پنج شنبه(،االن این جا 
هستیم می گویند ۹ صبح )جمعه(.واقعا هیچ کس هم پاسخ 
نمی دهد. جواب این همه بی برنامگی، اتالف وقت وهزینه ها 
و رزرو هتل ما را چه کسی می دهد؟ حداقل مثل بار اول پیامک 
می کردید  نه این که چند مرتبه برویم وبیاییم. صدای ما را به 

مسئوالن مربوط برسونید.
 برای دو میلیون جلوی حساب دوتا ضامن را مسدود می کنند  •

ولی در کمال تاسف اقساط معوق کالن همچون اقیانوس آرام 
در کمال آرامش بسر می برند!

اگر آقای علی عسکری این قدر رزومه درخشانی در حوزه  •
مدیریت و برنامه ریزی و...داشته است ،پس در صدا و سیما 

چه می کرد؟
تا  •  6 بین  مسکن  وام  اقــســاط  نوشتید  پیش  روز  چند   

۱۰میلیون است. می خواستیم ببینیم کدام کارمند یا حقوق 
بگیر می تواند ثبت نام کند؟ در حالی که در بهترین حالت 

حدود 6 تا 7میلیون حقوق می گیرد.
دولت، مسکن و خودرو را گران کرده است و حاال از مردم  •

مالیات می خواهد. پاسخ گوی اصلی گران شدن این خانه ها 
و خودروها دولت است. مردم که نقشی در گران شدن خانه و 
خودرویی که در حال استفاده از آن هستند نداشته اند. این 
گرانی ناشی از تورمی است که هیچ اراده ای برای کنترل آن 
وجود ندارد. چرا مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته 
اند مالیات بپردازند؟ قیمت چنین خانه ها و خودروهایی با 
تورم محاسبه می شود و بعد دولت می خواهد از قیمت تورمی 

مالیات بگیرد!؟
با تشکر فراوان از مدیر مسئول و دست اندرکاران رسانه  •

وزین ومردمی روزنامه خراسان که صدای مردم بی پناه وبدون 
رسانه هستند ، مردمی که انصافا گوشه ای از صدا وحرف 
هایشان از طریق این روزنامه به سمع ونظر مسئوالن می رسد. 

آرزوی بهترین ها برای این رسانه مردمی.
ببینید خودروسازهای مان چقدر پررو هستند که در تصادف  •

5۰ خــودرو هیچ کدام کیسه هوای شان باز نشده اما همین 
فرغون های خطرناک را به قیمت های 4۰۰- 3۰۰ میلیون به 

ما می فروشند و قرعه کشی می گذارند!
خراسان عزیز ودوســت داشتنی هرچه می توانی بنویس  •

که جوانان برای ازدواج مشکل دارند، خانه ندارند و اجاره ها 
کمرشکن ووحشتناک است. شایدمشکل شان را حل کنند.

تاکید بر ارتقای کیفیت خدمت رسانی به جامعه 
معزز ایثارگری در نشست هم اندیشی بیمه دی و 

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح 
نشست هم اندیشی بیمه دی و سازمان 
خدمات درمانی نیروهای مسلح، در 
راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
بیمه دی؛ طی این نشست، بر بهبود و 
پایش فرایندها و ارتقای کیفیت ارائه 
خدمات به جامعه معزز ایثارگری تأکید 
شد. همچنین با توجه به این که تعداد 
از بیمه شدگان جامعه  قابل توجهی 
ایثارگری، به طور مشترک تحت پوشش 
این دو بیمه گر قرار دارند، موضوعاتی 
الکترونیک  پــرونــده  از قبیل تشکیل 
سالمت بیمه شــدگــان، اجــرای طرح 

نسخه الکترونیک، افزایش تعداد مراکز درمانی 
ارائــه دهنده خدمات درمانی، تکمیل زنجیره 
ارائه خدمات دارویی و اروتز  و  پروتز مورد بررسی 

و تبادل نظر قــرار گرفت و مقرر شــد، گــام ها و 
اقدامات اجرایی در این باره، طی تفاهم نامه ای 

بین مدیران ارشد دو بیمه گر منعقد شود.

 تصمیم بانکی که خشک و تر را
می سوزاند! 

 این روزها فعاالن اقتصادی برای دریافت تسهیالت به 
در بسته بانک ها می خورند و بسیاری از بانک ها روند 
پرداخت تسهیالت را متوقف کرده اند یا به میزان قابل 
توجهی کاهش داده اند. در گزارش امروز خراسان به 
بررسی دالیل این وضعیت پرداخته ایم. به نظر می رسد 
سیاست های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، 
عامل اصلی کند شدن روند پرداخت تسهیالت بانکی 
باشد. برمبنای ضوابط بانک مرکزی، رشد تسهیالت 
بانک ها محدود شده است.تردیدی نیست که در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران با یک پدیده منحصر به فرد مواجه 
هستیم. این پدیده منحصر به فرد، تداوم تورم باالی 4۰ 
درصد طی 3 سال متوالی است. از دهه ۲۰ تاکنون چند 
بار تورم های باالی 4۰ درصد در اقتصاد ایران ثبت شده 
است اما این که 3 سال پیاپی چنین تورمی تجربه شود، بی 

سابقه است. به این ترتیب مهار تورم اولویت اول اقتصاد 
کشور است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت گریزی از 
اقدامات معمول برای مهار تورم نیست. مهم ترین اقدام 
در این زمینه محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی با 
هدف مهار رشد نقدینگی و از طریق آن مهار تورم است. 
این سیاست در برخی برهه ها در اقتصاد کشور اثرگذار 
بــوده و موجب مهار تــورم شده اســت، اما مشکل اثرات 
رکودی ناشی از آن است.واقعیت این است که اقتصاد 
کشور با میزان عظیمی از منابع و نقدینگی مواجه است که 
رساندن این منابع به بخش های مولد، مهم ترین چالش 
نظام بانکی محسوب می شود. در یک کالم اصالح نظام 
بانکی به این معناست که نقدینگی را بتوان به صورت 
موثر به بخش های مولد اقتصاد رساند وگرنه نقدینگی 
به صورت مخرب اقتصاد کشور را در معرض تهدید تورم 
قــرار می دهــد. زمانی که نقدینگی به شکل مخرب و 
فراتر از میانگین سال های قبل رشد می کند، برای مهار 
سراغ ساده ترین راه می رویم که مهار نقدینگی از مسیر 
محدودیت در مصارف بانکی است. این محدودیت در 
صورتی که با بهینه شدن مصارف بانکی و قطع هدررفت 
این منابع در قالب توقف پرداخت تسهیالت به بخش 
های ناکارامد و غیرمولد همراه باشد، اثر مثبتی بر مهار 
نقدینگی دارد و همزمان باعث رکود بخش های مولد 
نمی شود اما در کوتاه مدت نظام بانکی قادر به شناسایی 

بخش های مولد و غیرمولد نیست یا شاید به تعبیری دیگر 
تعلل های تاریخی در اصالح نظام بانکی و تدوین برنامه 
توسعه ای که مشخص کند چه بخش هایی نیازمند منابع 
بانکی است، موجب می شود تا به گونه ای رشد نقدینگی 
مهار شود که تر و خشک با هم بسوزد و بخش های مولد 
پاسوز بخش های غیرمولد شوند.مسئله این است که سال 
هاست با نظام بانکی ناکارامد و سیاست توسعه صنعتی 
نامشخصی مواجه هستیم که ترکیب این دو موجب 
می شود، نحوه اختصاص منابع بانکی به بخش های 
مولد ناکارامد بماند. در چنین شرایطی سیاست گذار 
در مواجهه با رکود، رشد بدون هدف تسهیالت بانکی 
را هدف قرار می دهد و در مواجهه با تورم نیز قطع بدون 
هدف تسهیالت بانکی را در دستور کار قرار می دهد. 
چنین گاز دادن و ترمز گرفتن هایی، ماشین اقتصاد را 
دچار فرسودگی می کند. تا زمانی که تصمیمات صفر و 
صدی در اقتصاد کشور جریان دارد، ممکن است بتوان 
تورم را مهار کرد اما به قیمت رکود، این اتفاق رخ خواهد 
داد. اقتصاد کشور نیاز به تصمیماتی دارد که بتواند با 
ظرافت و دقت نظر بین بخش های مولد اقتصاد و منابع 
بانکی ارتباطی هدفمند برقرار کند و با قطع ید بخش های 
سوداگرانه از منابع بانکی، اجازه ندهد تا برای مهار تورم 
ناگزیر از سوزاندن خشک و تر و قربانی کردن بخش های 

مولد در برابر بخش های غیرمولد شویم.

 رحیم پور ازغدی در نشست تخصصی مبنا از منظر مقام معظم رهبری :

اصل حکمرانی دینی دردوران غیبت یعنی هر بخش از اسالم را که می توانیم ترویج کنیم
نشست تخصصی مبنا با موضوع » تبیین مبانی حکمرانی 
دینی در اندیشه حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی(« 
عصر  روز پنج شنبه  به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت ا...خامنه ای در مشهد در مدرسه علمیه 
عالی نواب برگزار شد. در این نشست مجازی استاد رحیم 
پور ازغــدی؛ پژوهشگر و نظریه پرداز و عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی ضمن تبیین جنبش های شیعی و مبارزات 
حضرت امــام )ره ( و تکمیل حکومت دینی با رای مردم 
افزود: مقام معظم رهبری نیز در تمام این مقاطع در قبل و 
بعد از انقالب بحث های نظری و عملی داشتند مثل بحث 
انسان ۲5۰ ساله، تحلیل وضعیت امام رضــا)ع( و... که 
برخی به دوران اهل بیت)ع( و برخی به دوران عصر غیبت و 
عصر متاخر اشاره دارد و می توان آن را پیگیری کرد .کسی 
ادعایی ندارد که ایشان یک نظریه مخصوص دارند اما این 
نظریه در راستای دیدگاه امام)ره( و همه در تداوم یک نگاه 
خاص انسان ساز، ضد ظلم با چشم انداز نظام سازی از دین 
و با تعریف اهل بیت)ع( است. وی افزود :مقام معظم رهبری 
چند مشخصه دارند که شاید هیچ کس این ها را با هم نداشته 
باشند غیر از امام)ره( و رهبری هیچ فقیهی نداشتیم که در 

راس حکومت شیعی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری تنها 
فقیه زنده و شیعه، مدرس فقه و اصول و خارج بودند که در 
متن مبارزات بودند و از نظر علمی با تفکرات سرمایه داری 
و همچنین جریان متحجر دینی شیعه و سنی آشنا بودند و 
4۰ سال هم تجربه حضور حاکمیت در باالترین سطوح را 
دارند و راجع به تاریخ سیاسی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( نیز 
مطالعاتی داشته اند. ایشان یک تجربه کم نظیر در میان نظام 
هستند چون با کسی که در حجره یا کتابخانه نظریه بدهد 
خیلی متفاوت هستند.بنابراین 4۰ سال حضور در اولین 
و تنها حکومت دینی و مردم ساالر در عصر مدرن، مطالعات 

وسیع در تاریخ سیاسی اهل بیت)ع( و عصر غیبت و اتفاقاتی 
که در حوزه حکمرانی افتاد، آشنایی با تفکر متحجر در حوزه 
ها و آشنایی با جریان های افراطی شیعی و... از خصیصه 
های ایشان است.رهبری فرمودند: از امام پرسیدم کی به فکر 
تشکیل حکمرانی دینی افتادید ایشان فرموند: هیچ وقت، 
من همیشه فکر می کردم در هر شرایط تکلیف من چیست؟ 
گفتم یا من را می کشند که خوب من به تکلیفم عمل کردم یا 
پیروز می شوم و اقبال مردمی بیشتر می شود و وظیفه من 
هم بیشتر می شود. اگر می توانی قدرت را از فاسدین بگیری 
این وظیفه تو است و هر بخش از اسالم را بیشتر بتوانیم 
ترویج کنیم باید دنبال آن برویم و این اصل حکمرانی دینی 
در دوران غیبت است خیلی از وظایف را به امام زمان)عج( 
نسبت می دهند و می خواهند خودشان زندگی کنند و 
فقط رفتارهای متدینی انجام می دهند و این یعنی بستر 
سکوالریسم در حوزه ساخته می شود یعنی این که هیچ 
وظیفه ای برای خود ندانیم.هر کس ادعا کند در زمان غیبت 
حکومت صد درصدی دینی ایجاد می کنیم دروغ می گوید 
می توان درصد آن را باال برد اما صد در صد دروغ است و جز 

به دست مهدی فاطمه)عج( محقق نمی شود.
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کره شمالی پس از تحریم های جدید آمریکا 
کرد  شلیک  دیگر  بالستیک  موشک   2

پاسخ اون به 
کاغذبازی واشنگتن
یک روز پس از اعمال تحریم های جدید آمریکا 
علیه پنج شهروند کره شمالی به دلیل ارتباط با 
برنامه موشکی این کشور، پیونگ یانگ بامداد 
دیروز، دو موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرد. 
این سومین رزمایش موشکی کره شمالی در ۱۰ 
روز گذشته، پس از آزمایش یک موشک بالستیک 
و یک موشک مافوق صوت، به شمار می رود. رهبر 
کره شمالی اوایل سال گذشته از این موشک ها و 
موشک های حامل کالهک هسته ای رونمایی 
کرده بود. اون، در کنگره کمیته مرکزی حزب 
ــرده بــود توانایی های  کمونیست نیز تاکید ک
نظامی کشورش را توسعه خواهد داد. به گزارش 
یورونیوز، ارتش کره جنوبی با تایید خبر شلیک دو 
موشک کوتاه برد )کمتر از هزار کیلومتر برد( اعالم 
کرد این پرتاب ها از منطقه ای در استان پیوگان 
در شمال غربی کره شمالی انجام شده است. 
دفتر نخست وزیری ژاپن هم شلیک موشک در 
کره شمالی را تایید کرد. سومین دور از آزمایش 
موشکی کره شمالی در حالی انجام شد که دولت 
بایدن، شامگاه چهارشنبه پنج شخص کره ای را 
به اتهام دست داشتن در انتقال فناوری و وسایل 

الزم برای توسعه برنامه موشکی پیونگ یانگ 
تحریم کرده بود. فهرست تحریم جدید آمریکا 
یک تبعه روسی و یک شرکت روسی را نیز شامل 
می شود که تجهیزات مورد نیاز برای تسلیحات 
کره شمالی را از روسیه و چین تهیه می کنند. 
این اولین تحریم دولت بایدن علیه پیونگ یانگ 
است. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا، تنها 
چند ساعت پس از آن اعالم شد که کره شمالی 
گفت کیم جونگ اون شخصا بر آزمایش »موفقیت 
آمیز« موشک مافوق صوت نظارت داشته است. 
افــراد مورد تحریم در»آکادمی دوم علوم« این 
کشور فعالیت دارند که از سال ۲۰۱۰ به دلیل 
مشارکت در پیشبرد برنامه های تسلیحاتی کره 
آمریکاست.  تحریم های  فهرست  در  شمالی 
یانگ  پیونگ  که  صوتی  مافوق  موشک های 
در هفته گذشته شلیک کرده بود، به سادگی 
موشک های متعارف قابل ردگیری و انهدام 
توسط دفاع ضد موشکی نیستند. تنها معدودی 
از کشورهای جهان از جمله آمریکا، چین و روسیه 
از فناوری ساخت این نوع موشک برخوردار بوده و 

آن را آزمایش کرده اند.

روسیه کاخ سفید را به استقرار نیروی 
نظامی در کوبا و ونزوئال تهدید کرد

 بازی مسکو
 با برگ جدید

 شریفی- مذاکرات روسیه و غرب برای کاهش 
تنش بی نتیجه مانده و حاال مسکو برگ جدیدی 
را برای به چالش کشیدن رقبای خود رو کرده 
است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
مذاکره کننده  هیئت  سرپرستی  که  روسیه 
روسیه با مقامات آمریکا در ژنو را برعهده داشت، 
تاکید کرد: »اعــزام نیرو و تجهیزات نظامی به 
کوبا و ونزوئال را تایید نمی کند اما آن را منتفی 
نیز نمی داند.« نماینده پوتین با این اظهار نظر 
سعی دارد به کاخ سفید بفهماند همان گونه که 
آن ها با پشتیبانی از اوکراین و وعده عضویت در 
ناتو وارد حیاط خلوت روسیه شده اند، نظامیان 
روس نیز می توانند با ورود به حیاط خلوت 
آمریکا، واشنگتن را به چالش بکشند. حاال 
در شرایطی که اروپا و آمریکا به دلیل شفافیت 
نداشتن مسکو، برنامه ای برای مقابله نظامی 
با آن ندارند، تردید در کیفیت تنش یا برخورد 
نظامی به چالشی جدید برای آن ها بدل شده 
است. »تردید« همان کلیدواژه ای است که دولت 
روسیه به ریاست والدیمیر پوتین، بر اساس آن در 
حال بازی دادن رقبای غربی خود است. روسیه 

حدود صد هزار نفر از نیروهای نظامی خود را 
همراه با تجهیزات و ادوات جنگی در نزدیکی 
مرزهای اوکراین مستقر کرده است. در این 
میان، وقتی دولت های غربی یا اعضای ناتو از 
نمایندگان کرملین می پرسند که قصد حمله 
به اوکراین را دارند، پاسخ منفی از سوی روسیه 
دریافت می کنند. حال اگر روسیه قصد حمله 
ندارد، چرا عقب نشینی نمی کند؟ صرف حضور 
نظامی روسیه در نوار مرزی خود با اوکراین، 
همان دلیلی بود که آمریکا و ناتو را در روزهای 
اخیر پشت میز مذاکره نشاند. مذاکراتی که 
به گفته سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه »به بن بست رسیده یا مواضع دو طرف 
بسیار متفاوت است« و در نتیجه به اعتقاد او 
ادامه مذاکرات هیچ ضرورتی ندارد. تردید از 
کیفیت تهدید نظامی مسکو، مقامات اروپایی را 
به ستوه آورده است. وزیر خارجه لهستان بدون 
نام بردن از روسیه گفت: »به نظر می رسد که 
خطر وقوع جنگ در محدوده سازمان امنیت و 
همکاری اروپا بیش از هر زمان دیگری در سه 

دهه گذشته است.«

پیشخوان بین الملل 

پیامدهای مهمانی 
داونینگ استریت 
ــن  ــی ــول اول ــ در ط
بر  ملی،  قرنطینه 
نخست  صفحات 
روزنــــامــــه هــــای 
نقش  بریتانیایی 

بسته است. گاردین نوشت: گروهی از نمایندگان 
محافظه کار به صراحت از برگزاری این مهمانی 
قرنطینه شکن در خیابان داونینگ با حضور بیش از 

۴۰ نفر ابراز خشم و شرمساری کرده اند.

تحلیل روز

بازی تبلیغاتی ائتالف سعودی 

علیرضا تقوی نیا -در روزهــای اخیر نیروهای 
العمالقه وابسته به امارات با پشتیبانی بسیار پرحجم 
هوایی، توانستند شهرستان های بیحان، العلم و 
عسیالن را با دادن تلفات بسیار سنگین از ارتش یمن 
پس بگیرند. به نظر می رسد علت ورود مجدد و موثر 
امارات به تحوالت جنگ یمن، واکنش و عصبانیت 
به توقیف کشتی این کشور توسط نیروی دریایی 
انصارا... یمن باشد اما پس گرفتن سه شهرستان 
در استان شبوه )که در گذشته جزئی از جمهوری 
یمن جنوبی بود( یک پیروزی راهبردی محسوب 
نمی شود و این در حالی است که خطوط نبرد در 
اطراف مأرب به عنوان اصلی ترین و تعیین کننده 
ترین شهر برای انصارا...، هنوز تغییر خاصی نکرده 
لکن احتماال ابوظبی و دبی بابت این خبط خود 
هزینه گزافی را پرداخت خواهند کرد. پس از ناکامی 
در جنگ هفت ساله علیه دولت نجات ملی یمن، 
ائتالف سعودی اماراتی در حال ایجاد یک جریان 
رسانه ای است تا شکست های بزرگ خود را تحت 
الشعاع قراردهد. نباید فراموش کرد هدف ائتالف، 
تصرف صنعا، براندازی دولت نجات ملی و خلع 
سالح انصارا... بود؛ در حالی که  در شرایط فعلی، 
۷۰ درصد جغرافیای جمعیتی یمن تحت سیطره 
کامل دولت نجات ملی قرار دارد. در طول این سال 
ها نیزپیشرفت های چشمگیری در سازمان رزم 
انصارا... ایجاد شده که شکست این جنبش را تقریبا 

ناممکن کرده است. 

توییت روز 

چهره روز 

برنی ســنــدرز: »وقــتــی بــه شما می گویند که 
وضعیت اقتصاد خیلی خوب است، برای چه 
ــرادی که در  کسی خیلی خوب اســت؟ بله، اف
طبقه درآمدی باال هستند هرگز وضعیتی بهتر 
از این نداشته اند. اما واقعیت برای کارگران این 
است که دستمزد طبقه متوسط در دهه های 

گذشته کاهش یافته است!«

»الـــیـــزابـــت دوم« 
ــه انــگــلــیــس  ــک ــل م
ــی عــنــاویــن  ــام ــم ت
را  ــی  ــ ــ ــام ــ ــ ــظ ــ ــ ن
فـــــرزنـــــدش  از 

»شاهزاده اندرو« گرفت. »دوک یورک« در حال 
دفاع از پرونده تعرض جنسی در آمریکا به عنوان 
یک شهروند است. تمامی نقش های وی به دیگر 
اعضای خانواده سلطنتی واگذار شده و دیگر به 
وی بازنمی گردد. شاهزاده اندرو درخصوص 
پرونده تعرض جنسی به یک زن، زمانی که ۱۷ 
سال داشــت، در دادگاهی در شهر نیویورک 

آمریکا با شکایت مواجه شده است.

خبر متفاوت 

"Turkiye" یا "Turkey"
ــارزاری را بــرای اعالم  اداره ارتباطات ترکیه کـ
 "Turkiye" تصمیم کشور به منظور استفاده از نام
ــای"Turkey" در عرصه بین المللی به راه  ــ به ج
انداخته که راهــی به سوی تغییر نام این کشور 
محسوب می شود. این کارزار پس از آن به راه افتاده 
که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ماه 
گذشته میالدی از تغییر نام رسمی این کشور خبر 
داد و گفت: عبارت Türkiye فرهنگ، تمدن و 
ارزش های ملت را به بهترین شکل نشان می دهد و 
بیان می کند. ]در زبان انگلیسی واژه "turkey" که 
با "t" کوچک نوشته شود به معنی "بوقلمون" است.[

با پایان مهلت قانونی اعالم شده توسط ریاست 
پــارلــمــان، هوشیار زیــبــاری و برهم صــالــح، هر 
دو بــرای ریاست جمهوری عــراق نامزد شدند. 
پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ این دومین باری 
است که کردها به دلیل حجم اختالفات، نامزد 
واحدی برای ریاست جمهوری ارائه نمی کنند. 
در دوره قبل، برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و 
فؤاد حسین نامزد حزب دموکرات بود. در دوره 
ای که گذشت برهم صالح، توسط جریان های 
سیاسی شیعی رقیب صدر به عنوان یک چهره 

آمریکایی معرفی می شد. رفتارهای او به ویژه 
در ماجرای انتخاب نامزدهای نخست وزیری 
پس از عبدالمهدی، باعث خشم احزاب سیاسی 
شیعی شده بود اما اکنون به طور مشخص این 

جریان ها و گروه ها، او را به نامزد حزب 
دموکرات ترجیح می دهند. عالوه 
بر این که اتحادیه میهنی در تحوالت 

کنونی، جریان کردی نزدیک 
به االطار التنسیقی به شمار 

می رود، برخی طرف ها 

در این جریان شیعی بی تمایل نیستند که برای 
خارج نشدن کامل از گردونه سیاسی، ریاست 
جمهوری همچنان در اختیار اتحادیه میهنی 
باشد. با این همه در همان چارچوبی که حلبوسی 
توانست در توافقات سیاسی، 
ریاست این دوره پارلمان را 
در اختیار بگیرد، انتظار بر این 
اســت که در شرایط فعلی 
معادله،   ــن  ای در  و 
رأی  زیــــــبــــــاری 

پارلمان را از آن خود کند. رقابت همزمان صالح 
و زیباری برای ریاست جمهوری، نخستین رقابت 
دو رهبر ارشد کردی برای این پست به شمار می 
رود. البته مشخص نیست که آیا توافقات سیاسی 
در روزهای مانده به جلسه پارلمان برای انتخاب 
رئیس جمهور، منجر به توافق برای کنار کشیدن 
یکی از این دو می شود یا خیر اما چنان چه ریاست 
جمهوری در اختیار نامزد حزب دموکرات قرار 
بگیرد، برای نخستین بار خواهد بود که این پست 
از کنترل اتحادیه میهنی خارج و در مقابل، جای 
پای خاندان بارزانی در بغداد محکم تر خواهد شد. 
ریاست اقلیم و نخست وزیری آن نیز هم اکنون در 
اختیار حزب دموکرات و خاندان بارزانی است و 
در دست گرفتن پست ریاست جمهوری عراق می 
تواند قدرت مضاعفی به حزب بدهد و بازیگری آن 

را در مناسبات اربیل و بغداد پررنگ تر کند.

رقابت کردها برای فتح کاخ بغداد
»هوشیار زیباری«، از حزب دموکرات، رسما برای ریاست جمهوری عراق نامزد شد، این در 

حالی است که برهم صالح نیز از طرف اتحادیه میهنی، خود را نامزد این پست کرد   سید رضا قزوینی غرابی 
international@khorasannews.com
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اگر های عبدالملکی ، شام جنجالی شهردار  و تصمیم 30 ثانیه ای!
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اگر های  جنجالی عبدالملکی

ــال پیش حجت  ــای چند س ویــدئــویــی از صحبت ه
عبدالملکی وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی در زمانی که 
هنوز در دولت سمتی نداشته در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که در آن می گوید: »اگه از منابع 
موجود در بخش کشاورزی استفاده کنیم در میان مدت 
می تونیم به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل 
بشیم. اگه نفت و گاز رو تبدیل کنیم به محور توسعه در 
بلندمدت می تونیم به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل 
بشیم. اگه همزمان جمعیت مون به ۱۵۰ میلیون نفر 
ارتقا پیدا کنه می تونیم حتی به قدرت اول جهان در افق 
تمدنی تبدیل بشیم.« کاربری نوشت: »هرپیش بینی  و 
تحلیلی باید مبتنی به عدد و رقم باشد تا قابل ارزیابی 
و محاسبه شود .« کاربر دیگری نوشت: »با این تفکر 
من هم ادعا می کنم اگر به مقدار کافی ماست در دریا 
بریزیم، در افق تمدنی، دریایی از دوغ خواهیم داشت !«
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 مرگ قهرمان بعد از 2 سال کما

خبر درگذشت فرنگی کار سابق کشورمان که به دلیل ضرب 
و شتم در کمپ ترک اعتیاد، حدود دو سال در کما بود، روز 
گذشته بازتاب زیادی داشت. محسن قاسمی ملی پوش 
سابق کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طالی آسیا دو 
سال پیش به دلیل اعتیاد در یک مرکز کمپ ترک اعتیاد 
بستری می شود و هدف ضرب و شتم شدید کارکنان 
کمپ قرار می گیرد و به کما می رود، متاسفانه روز گذشته 
او در ۳۱ سالگی درگذشت. قاسمی عالوه بر کسب طالی 
آسیا در سال ۲۰۱۱، در رده جوانان در سال ۲۰۱۰ هم 
طالی آسیا را در کارنامه داشت. کاربری نوشت: »امان از 
اعتیاد که می تونه یک قهرمان رو به این سرعت به زانو در 
بیاره.« کاربری هم نوشت: »متاسفانه در سال های اخیر 
زیاد شاهد ضرب و شتم در کمپ های ترک اعتیاد بودیم 

که باید با نظارت بیشتر جلوش گرفته بشه.«
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قتل به دلیل درگیری 2 دانش آموز

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
در آن می بینیم دو نفر در محیطی شبیه حیاط یک مدرسه 
با هم درگیر شده اند. ادعا شده است که این دو نفر دو 
دانش آموز هستند که در مدرسه با هم دعوای شان شده 
و مدرسه برای تعیین تکلیف با اولیای آن ها تماس گرفته 
است. متاسفانه این دو پدر هم در مدرسه با هم درگیر 
می شوند و گفته شده یکی از آن ها جان خود را از دست 
داده است. کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »این اتفاق نشون می ده که یه عده واقعا 
اعصاب ندارن و به جای حل مشکل خودشون یک مشکل به 
مشکالت اضافه می کنن.« کاربر دیگری هم نوشت: »باید 
خیلی مراقب بود چون یک درگیری کوچیک ممکنه یا باعث 
از دست دادن جونت بشه یا این که جون کسی رو بگیری.«
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مادر زن شهردار بجنورد مشاور دامادش شد!

انتصاب مادرزن شهردار بجنورد به عنوان مشاور شهردار 
این شهر واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی 
به همراه داشت. جواد حمیدی راوری، شهردار بجنورد 
در حکمی مادر همسر خود را که گفته می شود یک معلم 
بازنشسته است به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده 
شهرداری بجنورد منصوب کــرد.  خبرها حاکی است، 
حتی  مراسم معارفه این مادرزن به  عنوان مشاور شهردار 
بجنورد در شهرداری برگزار شده و مادر همسر آقای 
شهردار کار خود را نیز در شهرداری آغاز کرده است. 
کاربران به این انتصاب واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت:»تا حاال پدر زن ها برای دامادها کار پیدا می کردن 
و حاال باب جدیدی در انتصاب های فامیلی با این انتصاب 
باز شد.« کاربری هم نوشت: »واقعا ممکنه مادر زن  آقای 
شهردار توانایی چنین پستی را داشته باشد اما زیان  

انتصاب های فامیلی بیشتر از سودش است.«
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تصمیم گیری 30 ثانیه ای!

ویدئویی از تصمیم گیری وزیر ورزش و وزیر بهداشت 
در خصوص مجوز برای حضور تماشاگران بازتاب زیادی 
داشت. حمید سجادی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
دیدار سرپایی با عین اللهی، وزیر بهداشت خطاب به او 
درباره زمان بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها سوال می 
کند که عین اللهی می گوید: »شما بگویید برای چه تاریخی 
می خواهید و آیا پروتکل ها را رعایت می کنند؟« سجادی در 
واکنش به این موضوع می گوید: »یک مصوبه برای حضور 
تماشاگران تا ۳۰ درصد گنجایش ورزشگاه بدهید... . من 
به نمایندگی )از جامعه ورزش( قول می دهم«. عین اللهی 
هم بازگشایی ورزشگاه را به رعایت پروتکل ها موکول کرد. 
کاربری نوشت: »این همه مدت معطل همین گفت و گوی 

۳۰ ثانیه ای برای تصمیم گیری بودیم!«
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شام جنجالی شهردار

مجید طهوریان عسکری، عضو هیئت رئیسه شورای 
شهر مشهد تصویری را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد 
که واکنش های زیادی را به همراه داشت. او با انتشار 
عکسی از یک بشقاب ساالد در توئیتر نوشت: » آیا باورت 
می شه این شام نفر اول کلیدداری شهر بهشت،  شهردار 
مشهدالرضا )ع( است؟« این توئیت خیلی زود با واکنش 
های گسترده همراه شد. برخی از دانه برنج روی قاشق جا 
مانده نوشتند و برخی هم به دوغ کنار ظرف اشاره کرده 
بودند. علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت سابق 
 نوشت: »ولی اون دوغ رو با ساالد نخور! اگه کبابش رو 
نمی خوری البته!«  کاربر دیگری نوشت: »حاال فرض کنیم 
که شهردار ساالد خورده دیگه توئیت کردنش توسط عضو 

شورای شهر برای چی اتفاق می افته.« 

دریاچه ارومیه از چه زمانی شروع به خشک شدن کرد؟	 
دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ  ترین دریاچه داخلی ایران، بزرگ 
 ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب 
شور دنیا از اواسط دهه 1380 شروع به خشک شدن کرد و بنا 
بر آمار بین المللی تا سال ۲01۵ میالدی حدود 80 درصد 
از مساحت آن خشک شده بود. برنامه عمران سازمان ملل در 
138۴ طرح حفاظت از تاالب  های ایران را تصویب کرد.  در سال 
138۷ »تفاهم نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوضه 
دریاچه ارومیه بین سازمان محیط  زیست و وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و نیرو و استانداری کردستان، آذربایجان شرقی و 
غربی« امضا شد. سال بعد، سازمان محیط  زیست برنامه مدیریت 
جامع دریاچه ارومیه را تدوین کرد و خرداد 1388 استراتژی 
حفاظت و بهره برداری پایدار از دریاچه ارومیه تصویب شد. در  
اولین جلسه هیئت دولت در 13۹۲ مطرح شد و دریاچه ارومیه 
در قالب طرح  های ستاد احیا قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت 

10 سال - از 13۹۴- دریاچه  به تراز اکولوژیک خود برسد. 

اهمیت دریاچه	 
مهم ترین عامل ایجاد آثار مخرب زیست محیطی و بیماری در 
ساکنان حواشی دریاچه های خشک شده، گرد و غبار سمی 
است. در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه، حداقل ۵ میلیون 
نفر در معرض توفان  های نمکی، ابتال به امراض تنفسی، تخریب 
اراضی کشاورزی، مهاجرت و فقر قرار می گیرند و دولت نیز 
متحمل خسارت های  قابل توجهی برای ایجاد شغل، تامین 
رفاه و حفظ سالمت مردم آسیب دیده خواهد شد. همچنین 
دیگر پیامد های خشک شدن دریاچه ارومیه شامل تشدید 
فرونشست، افت کیفی منابع آب، به هم پیوستگی جزایر دریاچه، 
ورود گونه های گوشتخوار مهاجم مانند پلنگ، روباه و شغال، بروز 
تهدید برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی، از دست 
رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای دیگر 

آبزیان و پرندگان خواهد بود.

تالشی در حد گزارش	 
در همه این سال ها که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته 
است، به رغم میلیاردها تومان بودجه مصوب،   برخی کارشناسان  
معتقدند؛عمده فعالیت های انجام شده در چند سال گذشته 
ــر چــه  طــی ایــن ســال ها   چــنــدان  تاثیری نداشته اســت و  اگ
ریل گذاری اقداماتی مانند تغییر الگوی کشت آغاز شده است  اما 
برای اثر گذاری نیاز به زمان دارد.  با این حال، دست  اندرکارانش 
همچنان بر موفقیت پروژه ها تاکید دارند. پروژه هایی که تا کنون 
میزان اثر بخشی آن ها مشخص نشده است! و تا پایان سال ۹۹ 

تنها یک سوم راه برای احیای کامل دریاچه طی شده بود.

تیر آخر انتقال آب زاب!	 
اکنون همه امیدهای مسئوالن ستاد احیا به تونل انتقال آب و 
پساب های تصفیه شده است، چرا که هر چه در چنته داشتند 
از سال ۹۲ تاکنون رو کرده اند و اکنون تیر آخر انتقال ۶00 
میلیون مترمکعب آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و 1۷۲ 
میلیون متر مکعب از خطوط انتقال پساب است که از مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز)ظرفیت ساالنه 1۲1 میلیون 
متر مکعب( و خط انتقال پساب مدول سوم تصفیه خانه فاضالب 
ارومیه)ظرفیت ساالنه ۵1 میلیون متر مکعب( قرار است به 
دریاچه راه یابد. این میزان در مجموع به ۷۷۲ میلیون متر مکعب 
در سال می رسد  در حالی که دریاچه ساالنه نیازمند 3 هزار 
و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب برای رسیدن به تراز اکولوژیک 
دریاچه اســت! با این حال عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
 حفاظت محیط  زیست در دولــت روحانی هم روز گذشته در 
گفت و گو با فرهیختگان گفته است که با توجه به پروژه های 

انتقال آب و پساب ، دریاچه ارومیه سال 1۴0۷ احیا می شود!

هزینه 15 هزار میلیاردی در 8 سال برای احیای دریاچه	 
اوایل مرداد امسال مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای 
دریاچه ارومیه از هزینه 1۵ هزار میلیارد تومانی ستاد احیا خبر 
داد. هزینه ای که نه تنها باعث رشد تراز آبی دریاچه نشده که 
شاهد حجم کاهش تراز آبی دریاچه هم بوده ایم. قرار است حال 
که کار ستاد احیای دریاچه ارومیه با این کارنامه به پایان رسیده 
است، مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه ذیل نظر 
سازمان حفاظت محیط  زیست ایجاد شود و وظیفه آن به طور 
قانونی پیگیر تامین حقابه ساالنه دریاچه است. وظیفه ای بس 
خطیر که تنها راهکار بازگرداندن آب به دریاچه تا کنون شناخته 

شده است و از آن رو مرکزی جداگانه هم برایش ترتیب داده اند!

آخرین وضعیت دریاچه	 
دریاچه ارومیه در وضعیت نرمال باید 3۲  میلیارد مترمکعب 
آب داشته باشد، اما هم اکنون حجم آب آن تنها ۲.۷ میلیارد 
مترمکعب است! و این وضعیت، گویای عملکرد ناموفق یک 
دهه ستاد احیای دریاچه ارومیه است! طبق گفته چند روز پیش 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به ایسنا، وسعت 
فعلی دریاچه ارومیه ۲0۲۷ کیلومتر است که آمار مقایسه ای با 
مدت مشابه سال قبل، نشان از کاهش 138۵ کیلومتر مربعی 
مساحت دریاچه دارد. رهبر دین با بیان این که هم اکنون دریاچه، 
۲ میلیارد و ۷30 میلیون مترمکعب آب دارد، اظهار کرد: »حجم 
آب دریاچه ارومیه در 1۷ دی ماه سال گذشته ۴ میلیارد و ۶80 
میلیون مترمکعب بود که آمارها کاهش یک میلیارد و ۹۵0 

میلیون مترمکعبی حجم آب دریاچه را نشان می دهد.«

مقایسه سطح آب دریاچه ارومیه بین سال های 1378 و 1400 عمق فاجعه را نشان می دهد، در عین حال 

مسئوالن دولت قبل وعده احیای دریاچه در 1407 را می دهند آیا باید امیدوار بود؟ 

رعیت نواز- انتشار تصاویری از وضعیت دریاچه ارومیه بین سال های 1378 و 1400 در شبکه های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته 
است. در ویدئویی که تصویری از آن را می بینید اختالف سطح آب دریاچه ارومیه در فاصله سال های  1378 تا 1400 به خوبی 
نشان داده شده و می بینیم که سطح آب این دریاچه هیچ شباهتی به 22 سال قبل ندارد و به شدت کاهش پیدا کرده، این در حالی 
است که در سال های اخیر بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای احیای این دریاچه هزینه شده اما  به گفته برخی کارشناسان هر 
روز حجم و وسعت دریاچه ارومیه بیشتر آب می رود و برخی از نمایندگان مجلس در آذربایجان غربی هم معتقدند این که تاکنون 
دریاچه تا برخی مقاطع کمی بیشتر آب داشته به مدد نزوالت جوی بوده نه برنامه های ستاد احیای این دریاچه! اگر چه برخی دیگر 
از کارشناسان معتقدند طی این سال ها ریل گذاری اقداماتی مانند تغییر الگوی کشت آغاز شده که برای اثرگذاری نیاز به زمان دارد 
و حتی عیسی کالنتری وعده احیا در 1407 را می دهد .   با این حال در این گزارش سعی کرده ایم به اهمیت و آخرین وضعیت این 

دریاچه مهم کشور بپردازیم و ببینیم برای احیای آن تاکنون چه کارهایی صورت گرفته است.

سوء مدیریت 
بدتر از جنگ!

در چند سال اخیر حدود  4 میلیون نخل خشک 

شده در حالی که در 8 سال جنگ تحمیلی حدود 2 

میلیون نخل در کشورمان از بین رفته است

نخل  های جنوب که زمانی با قامت های سوخته و برافراشته اما 
بی سر روایتگر جنگ بودند این روزها  بر اثر بی آبی  یا شوری آب 
بدون این که توپ، تانک و نارنجک دشمن آن ها را بی  سر کرده 
باشد، جان خود را از دست می دهند. متاسفانه آمارها نشان 
می دهد طی سه سال گذشته به دلیل سوء مدیریت در مصرف 
آب بیش از 4 میلیون نخل در کشورمان خشک شده، این در 
حالی است که در دوران جنگ تحمیلی حدود 2 میلیون نخل 
در کشورمان از بین رفته است. در ادامه ضمن بررسی آماری از 
سطح زیر کشت نخل در کشورمان به تبعات این سوء مدیریت 
که باعث از بین رفتن میلیون ها نفر نخل شده ،پرداخته ایم 
که نشان می دهد سوء مدیریت می تواند تخریبی به مراتب 

بیشتر از جنگ به کشور تحمیل کند.

سطح زیر کشت نخل در کشور	 
در ایران خرما در 15 استان ایران کشت می شود و بیش از 
250 هزار هکتار نخلستان در کشور وجود دارد که از میان 
استان  های خرماخیز، پنج استان بیش از ۹۹ درصد خرمای 
کشور را تولید می کنند. به لحاظ سطح زیرکشت، استان 
سیستان و بلوچستان با حدود 54 هزار هکتار نخلستان در 
رتبه نخست و استان های خوزستان با 35 هزار هکتار، بوشهر 
با حدود 34 هزار هکتار، هرمزگان با 33 هزار هکتار، فارس با 
31 هزار هکتار و جنوب کرمان با 30 هزار هکتار در رتبه های 

بعدی قرار دارند.

حجم خرمای تولیدی در کشور	 
ساالنه حدود 8 میلیون تن خرما در جهان تولید می شود که 
کشور ما با تولید بیش از یک میلیون تن خرما جایگاه ویژه ای 
در این بین دارد. ایران 15 درصد تولید و 21 درصد سطح زیر 
کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده است. سیستان 
و بلوچستان با تولید ساالنه بیش از 203 هزار تن خرما در 
رتبه نخست و جنوب کرمان با 200 هزار تن، فارس با 1۶2 
هزار تن، شرق کرمان با 151 هزار تن،  بوشهر با 150 هزار 
تن و خوزستان با 148 هزار تن در رتبه های بعدی قرار دارند.

تبعات خشکی نخل ها	 
هنوز از ماجرای ریشه کن کردن نخل ها برای صــادرات به 
قطر زمان زیادی نمی گذرد، اتفاقی که گفته می شد به دلیل 
خشکسالی در حال رخ دادن بود و کشاورزان برای این که 
خشکی نخل های شان را نبینند اقدام به کندن و فروش آن 
ها می کردند. قطعا این سوء مدیریت نه تنها در بلند مدت که 
در کوتاه مدت هم صدمات جبران ناپذیری به نخیالت کشور 
زده و این نکته نباید فراموش شود که کاهش نخیالت با افزایش 
بیکاری و کاهش تولید و صادرات خرما همراه خواهد بود البته 
عواقب زیست محیطی و مهاجرتی کشاورزان آن هم در بلند 
مدت مشکالت زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

دریاچه ای که  آب  یم رود!



دستمزد نجومی کی روش در مصر
نشریه »الیوم السابع« مصر در گزارشی 
نجومی  دستمزد  ــاره  دربـ افشاگری  به 
کارلوس کی روش سرمربی سابق ایران 
و کنونی تیم ملی این کشور پرداخت.تیم 
ملی مصر در اولین بازی خود در مسابقات 

جام ملت های آفریقا 2022 مقابل نیجریه 
با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. بعد از 
این باخت، انتقادها از کی روش زیاد شد و 
بسیاری از کارشناسان و هواداران مصر 
خواهان برکناری کی روش شدند.در 

این میان رسانه »الیوم السابع« دست به 
افشاگری زد و نوشت:»کارلوس کی روش 
به تنهایی و جدا از دستیارانش ماهانه 
127 هــزار یــورو)نــزدیــک به 4 میلیارد 

تومان( دریافت می کند.«

5ورزشی شنبه  25 دی ۱۴۰۰
۱2 جمادی الثانی۱۴۴۳.شماره 2۰852 

 یزدانی جانشین کنعانی زادگان 
در تیم ملی؟

عده ای می گویند برای کنعانی زادگان پاپوش دوخته اند و او مرتکب 
اشتباهی نشده است اما به هر حال ماجرای اتوبوس تیم ملی کلی 
سروصدا  کرد و حاال او باید بتواند یک سری از ادعاهای خود را ثابت کند.
در این خصوص شنیدیم در صورتی که کنعانی زادگان به تیم ملی دعوت 
نشود که احتمال آن هم زیاد است، سیاوش یزدانی شانس زیادی برای 
حضور در ترکیب اصلی خواهد داشت. یزدانی البته در یکی دو مصاحبه 
انتقاداتی از اسکوچیچ کرده و گفته بود شاید سرمربی کروات تیم ملی 
بازی مرا قبول ندارد اما به هر حال او حاال شانس زیادی برای دعوت به 

اردوی تیم ملی و قرار گرفتن در ترکیب اصلی را خواهد داشت.

پس از گذشت 9۰ روز همچنان ادامه دارد

آشفتگی در مدیریت ورزش خراسان
بیش از 90 روز از معرفی سرپرست اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی می گذرد و این که چرا هنوز 
حکم افشین داوری به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان 
استان صادر نشده ، قابل تامل است. هر چند که در این 
میان بحث و جدل های زیادی درباره این شخص مطرح 
شده و این که در این مسند بماند یا نه جای سوال دارد اما 
نکته قابل توجه و مهم این است که ورزش استان از این 
بالتکلیفی متضرر می شود. جدای از این ورزش استان 
در چند سال اخیر هم روند رو به پیشرفتی نداشت و با 
چالش های زیادی همراه بود و حاال در مرز آشفتگی و 
خرابی قرار دارد که امیدواریم مسئوالن ارشد استان 
و به خصوص نمایندگان مجلس هر چه زودتر وضعیت 
مدیریت ورزش را مشخص کنند. هر چند که انتخاب 
افــراد خیلی مهم است؛ چرا که افــرادی در گذشته بر 
مسند کار آمــده اند که در حد و شأن ورزش خراسان 
ــوی نبودند و با پــرونــده هــای مختلف عملکرد پر  رض
انتقادی هم داشتند که جای بحث دارد. حاال نیز افشین 
داوری که قبال ریاست اداره تربیت بدنی خراسان را 
بر عهده داشت و اکنون در شرف بازنشستگی است به 
عنوان سکاندار ورزش آن هم در حد سرپرست معرفی 
شده است که این انتخاب هم جای تامل دارد.هر چند 
که او چهره ای نام آشنا در مدیریت ورزش ایران است 
و مسئولیت های زیــادی در فدراسیون های مختلف 
داشــت. با وجــود ایــن، حال ورزش استان اصال خوب 
نیست و خیلی از هیئت ها در بالتکلیفی قرار دارند که هر 
چه زودتر باید فردی قوی  و با انگیزه وارد مسند کار شود 
تا وضعیت آشفته ورزش استانی را که در سطح کشور 
سرآمد است، سروسامان دهد که اگر ادامه دار باشد، 

نشان از ضعف مسئوالن ارشد استان است .

سوژه

استقالل تنها تیم بدون شکست       
ــردن یــک نیم فصل بــدون  استقالل بــا سپری ک
شکست، توانست در کنار پرسپولیس و سپاهان 
به این رکــورد دست پیدا کند. سپری کــردن یک 
نیم فصل بدون شکست، رکورد بسیار خوبی برای 
مجیدی و استقالل محسوب می شود. سرمربی 
آبی پوشان که با چند تساوی پیاپی مورد هجمه 
شدیدی قــرار گرفته بــود، با پیروزی های پیاپی 
توانست جواب منتقدانش را بدهد و اکنون نیز پس 
از 10 سال قهرمانی نیم فصل را برای آبی پوشان 
به ارمغان آورد. استقالل در حالی توانست نیم 
فصل را بدون شکست سپری کند که در این زمینه 
با سپاهان، پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان برابر 
شد. در لیگ قبل، تیم نفت توانست با خلق رکوردی 
جالب و غیرقابل انتظار، نیم فصل نخست را بدون 
شکست سپری کند. اتفاقی که در این فصل برای 
تیم مجیدی نیز رخ داد.در لیگ هجدهم دو تیم 
پرسپولیس و سپاهان وضعیت مشابهی داشتند. 
آن ها در آن فصل و در پایان نیم فصل شکستی را 
تجربه نکردند. پرسپولیس نیم فصل اول لیگ هفتم 
را هم بدون شکست سپری کرده بود.البته همه این 
رکوردها به نیم فصل اول مربوط می شود و تاکنون 
هیچ تیمی در تاریخ لیگ برتر ایران نتوانسته است 
که فصل را بدون شکست به پایان برساند و حاال 

استقالل با فرهاد مجیدی راه دشواری برای خلق 
این رکورد جاودانه در پیش دارد.

بهترین های لیگ به رنگ آبی       
آبی های تهران عالوه بر این که تنها تیم بدون شکست 
نیم فصل اول بودند، صاحب بهترین خط حمله با 
زدن 24 گل و بهترین خط دفاعی با دریافت ۵ گل 
هم به شمار می روند.البته 3 گل آبی ها مربوط به 
حکم کمیته انضباطی در خصوص بازی با گل گهر 
است. این تیم همچنین بیشترین برد را با 10 پیروزی 
و طبیعتا بیشترین امتیاز را هم به خود اختصاص داده 
تا صدرنشین نیم فصل لقب بگیرد. پرسپولیس با تیم 
سپاهان در کسب 9 پیروزی مشترک است که هر دو 

تیم بعد از استقالل صاحب بیشترین برد شده اند.

رکوردهای منفی از آن پدیده       
تیم فوتبال پدیده یا شهر خودروی مشهد یکی از عجیب 
ترین نتایج سال های اخیر فوتبال ایران را کسب کرده 
و تنها تیم بدون برد لیگ در پایان نیم فصل اول است. 
پدیده هم با چهار امتیاز در قعر جدول قرار دارد و یکی از 
اصلی ترین گزینه های سقوط است. اختالف امتیازی 
استقالل و پدیده در صدر و قعر جدول در پایان نیم 
فصل اول 31 امتیاز است که در لیگ برتر کمتر سابقه 
داشته است.کمترین پیروزی با صفر برد، بیشترین 

شکست با 11 باخت، بدترین خط حمله با 4 گل زده و 
بدترین خط دفاع با 20 گل خورده رکوردهای منفی 

نماینده مشهد در نیم فصل اول است.

جدول گلزنان در قرق خارجی ها       
گادوین منشا مهاجم مس رفسنجان با 8 گل زده آقای 
گل نیم فصل لقب گرفت.منشا برای اولین بار در هفته 
سوم به میدان رفت و برابر فوالد گلزنی کرد. 6 گل از 8 
گل او از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است. تعقیب 
 کنندگان اصلی منشا، کوین یامگا و لوسیانو پریرا 
هستند که هر کدام 7 گل زده اند و پیش بینی می شود 
امسال هم یک بازیکن خارجی عنوان آقای گل لیگ 

برتر را به خود اختصاص  دهد.

رکورد مشترک حسینی و پورحمیدی       
ــن فصل دیگر رشید  ای سید حسین حسینی کــه 
مظاهری را رقیب جدی خود نمی بیند، 12 بار در 
دروازه استقالل ایستاده و در 9 بازی دروازه خود 
را بسته نگه داشته است. پورحمیدی نیز که روزی 
دروازه بان سوم استقالل بود، درخشش چشمگیری 
در این فصل داشته و یکی از ارکــان نتایج فراتر از 
انتظارات آلومینیوم در لیگ بیست  و یکم بوده است. 
او نیز در کنار حسینی با 9 کلین شیت بهترین عملکرد 

را بین دروازه بان های لیگ داشته است.

حمله تند معاون حقوقی استقالل به مدیرعامل فجر

ماموریت مدیر شیرازی برای به هم زدن آرامش آبی ها!
دیدار تیم های  فجر سپاسی شیراز و استقالل در شیراز کم حاشیه 
نداشت و شاهد اعتراض شدید فجری ها به داوری بودیم اما دیدار 
این تیم با پرسپولیس با وجود آن که برخی صحنه های داوری به 
ضرر شیرازی ها بود اعتراضی به آن نداشتند و حتی مدیرعامل 
باشگاه فجر سپاسی صحبت هایی درباره چند بازیکن استقالل 
داشــت که باعث واکنش تند ایــن باشگاه و معاونت حقوقی آن 
شــد. ماجرا از ایــن قــرار اســت که چند هفته پیش باشگاه فوالد 
مدعی شد،  حسین مرادمند و سیاوش یزدانی دو مدافع استقالل 
 مشمول خدمت سربازی هستند و حق حضور در این تیم را ندارند. 
مسئله ای که از سوی آبی ها رد شد و اما در پایان بازی پرسپولیس 
و فجر سپاسی شیراز، مدیرعامل فجر سپاسی با صحبت در این 
خصوص، به حواشی دامن زد. فالح با اعالم این موضوع که دو بازیکن 
یاد شده از اسفند ماه سرباز تلقی می شوند، برخی شایعات درباره 
رایزنی درخصوص دعوت مرادمند به تیم ملی برای تمدید معافیت 
او تا 30 سالگی را زشت و غیراخالقی نامید.این صحبت های فالح 
با واکنش فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل مواجه 
شد.سمیعی گفت:» مدیرعامل یکی از باشگاه  های لیگ برتری که 
پیش از این یک تیم شیرازی را به دسته اول فرستاده بود اظهارات 
بسیار عجیب، غیر مرتبط و دارای بار حقوقی را مطرح کرده که 

باشگاه استقالل برخورد قانونی و اقدام قاطع در این بخش را حق 
مسلم خودش می داند.سوال اول ما این است که اصال ایشان به 
چه حقی درباره بازیکنان استقالل صحبت می کنند؟ چگونه و بر 
چه اساسی درباره فهرست تیم ملی پیش داوری و باشگاه استقالل 
و فدراسیون را به البی های پشت پــرده و تبانی متهم کرده اند؟ 
فدراسیون باید با این مدیران غیر حرفه ای برخورد کند. ایشان چه 
کاره است که دعوت بازیکنان خط دفاعی تیم بی شکست با آمار 
کمترین گل خورده را  شائبه برانگیز می داند؟ شائبه زمانی خواهد بود 
که کل این خط دفاع به تیم ملی دعوت نشود.« معاون حقوقی باشگاه 
استقالل ادامه داد:» باشگاه محترم فجر امکان استفاده از بازیکنان 
سرباز را دارد اما حتی مرجع تصمیم گیری در خصوص محل سپری 
کردن خدمت بازیکنان سرباز هم نیست و بسیاری از بازیکنان هم با 
توجه به شرایط بحرانی و غیر حرفه ای مدیریتی حاکم بر این باشگاه 
عالقه ای به گذراندن خدمت در این تیم ندارند.با این که می دانیم 
صحبت های اخیر مدیرعامل باشگاه فجر ناشی از توصیه برخی 
همشهریان ایشان و افرادی بوده که هویت آن ها برای ما مشخص 
است؛ در واقع مأموریتی به وی سپرده شده تا به این شکل آرامش 
باشگاه استقالل را هدف قرار دهد، آن هم به شکل کامال حرفه ای 

و قانونی.این اتفاق را از طریق ارکان قضایی پیگیری می کنیم.«

ترس اماراتی ها از بازگشت طارمی

سایت »اسپورت« امــارات با اشــاره به حل اختالف 
مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ابراز 
نگرانی کرد.این رسانه اماراتی با شگفتی نوشت: 
ــان اسکوچیچ  مهدی طارمی اختالفش را با دراگ
سرمربی ایران قبل از دیدار با امارات حل کرد.این 
بازیکن ایرانی سومین بازیکن برتر سال گذشته پورتو 
در گلزنی و پاس گل بود. دیدار شاگردان اسکوچیچ 
ــارات در تاریخ 12 بهمن در ورزشگاه آزادی  با ام
برگزار می شود.طارمی به دلیل توئیت جنجالی علیه 
اسکوچیچ در دو بازی اخیر تیم ملی کشورمان حضور 
نداشت اما اختالف این بازیکن با سرمربی تیم ملی با 
میانجی گری عزیزی خادم رئیس فدراسیون حل شد.

مصدومیت قائدی رفع شد
تیم فوتبال شباب االهلی دبی فردا  در یک چهارم 
نهایی جام حذفی امــارات در دیــداری حساس به 
مصاف شارجه می رود.در همین زمینه، سایت 
»اسپورت« امارات از آمادگی مهدی قائدی ستاره 
ایرانی شباب االهلی برای این بازی حساس خبر 
داد.قائدی در بازی هفته گذشته تیمش به دلیل 
مصدومیت مقابل خورفکان بــازی نکرد و کامال 
نیمکت نشین بــود. مهدی علی سرمربی شباب 
ــالم کــرد مصدومیت این  ــازی اع االهلی بعد از ب
بازیکن جزئی است و به همین دلیل نیمکت نشین 
شد تا بهبود یابد.البته نقطه مجهول درباره احمد 
نوراللهی دیگر بازیکن ملی پوش کشورمان در 
شباب االهلی اســت، ایــن بازیکن در بــازی اخیر 
از لیست تیمش خط خــورد ولی هنوز دلیل خط 

خوردن این بازیکن مشخص نیست.

تعیین تکلیف آینده آزمون در دبی

سایت »اسپورت« روسیه خبر داد، سردار آزمون ستاره 
ایرانی زنیت به همراه کاروان تیمش راهی امارات شد تا 
در اردوی تدارکاتی پیش از نیم فصل دوم شرکت کند.

طبق گزارش  های رسیده آینده سردار آزمون با زنیت 
در اردوی دبی مشخص خواهد شد. لیون، یوونتوس 
ــون در زمستان هستند. و نیوکاسل مشتریان آزم

یوونتوس قصدی برای خرید دایمی آزمــون نــدارد و 
می خواهد به صورت قرضی این بازیکن را به خدمت 
بگیرد. اما لیون آمــاده امضای قــرارداد 4.۵ ساله با 

ستاره ایرانی است.

سید بندی رسمی لیگ قهرمانان 
بدون سرخابی

کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی سیدبندی 
قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا 2022 را اعالم کرد، قرعه کشی قرار است 
روز دوشنبه )27 دی( در مقر این کنفدراسیون در 
شهر کواالالمپور مالزی برگزار شود.بر این اساس 
سیدبندی این قرعه کشی در منطقه غرب آسیا به 

شرح زیر است:
سید یک:السد قطر، الهالل عربستان، فوالد ایران، 

الجزیره امارات و الدحیل قطر
ایـــران،  سپاهان  عربستان،  الفیصلی   :2   سید 

شباب االهلی امارات، الریان قطر و الشباب عربستان
سید ۳: پاختاکور ازبکستان، الوحدت اردن، مومبای 
سیتی هند، استقالل تاجیکستان و آحال ترکمنستان

سید ۴: نیروی هوایی عراق، الغرافه قطر، برنده پلی آف 
اول )نمایندگان عربستان و سوریه(، برنده پلی آف دوم 
)نمایندگان امارات و ازبکستان( و برنده پلی آف چهارم 

)نمایندگان امارات و عراق(

اخبار

شانس اندک رضاییان برای بازگشت به پرسپولیس
خروج اسم رامین رضاییان از آخرین بازی تیم فوتبال باشگاهی خود السیلیه قطر 

باعث مطرح شدن خبر بازگشت او به پرسپولیس شد اما به نظر می رسد این 
خبر در حد یک گمانه زنی و شایعه باقی بماند.رضاییان پس از هدایت تیم 
ملی ایران توسط دراگان اسکوچیچ دیگر جایی در جمع ملی پوشان نداشت 
تا شایعاتی درباره مخالفت بیشتر بازیکنان تیم با دعوت او شنیده شود اما 
این موضوع هیچ وقت تأیید نشد ولی رضاییان هم دیگر رنگ اردوهای ملی 

را ندید.دیدگاه بازیکنان باتجربه تیم ملی ایران درباره رفتارهای رامین 
رضاییان بین تعدادی از بازیکنان قدیمی پرسپولیس نیز جاری است. 

آن ها نحوه برخورد رضاییان در رختکن تیم را اصال نمی پسندند و این 
موضوع به گوش یحیی گل محمدی نیز رسیده و سرمربی پرسپولیس 

دوست ندارد با جذب رضاییان آرامش تیمش را بر هم بزند.

فنرباغچه روی صیادمنش قیمت گذاشت
سایت »marasbugun« در گزارشی درباره آینده اللهیار صیادمنش مهاجم 

ملی پوش ایرانی فنرباغچه، نوشت:»صیادمنش در سال 2019 از استقالل 
به فنرباغچه آمــده ولی به دلیل سن پایینش به صــورت قرضی به تیم 
استانبول اسپور منتقل شد.«این بازیکن بعد از استانبول اسپور راهی لیگ 
اوکراین و به تیم زوریا ملحق و اوج گیری و درخشش ستاره ایرانی در زوریا 
آغاز شد. مهاجم ایرانی در سال گذشته در 13 گل زده تیمش سهیم شد. 
او 9 گل به ثمر رساند و 4 پاس گل داد.درخشش ستاره ایرانی فنرباغچه 

باعث شد تا این بازیکن از هال سیتی انگلیس و اندرلخت بلژیک پیشنهاد 
دریافت کند. هر دو باشگاه اروپایی پیشنهاد ۵ میلیون یورویی برای جذب 
صیادمنش به فنرباغچه ارائه کردند اما سران باشگاه فنرباغچه در جدیدترین 

تصمیم مبلغ فروش این بازیکن ایرانی را به 7 میلیون یورو افزایش دادند«.

گروه ورزش/ نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور با قهرمانی استقالل به اتمام 
رسید.استقالل در حالی توانست در پایان نیم 
فصل بدون باخت در صدر جدول قرار بگیرد 
که از آخرین قهرمانی این تیم در نیم فصل 10 
سال می گذشت. 3۵ امتیاز از 1۵ دیدار باعث 
شد تا آبی پوشان پایتخت میانگین بیشتر از دو 
امتیاز در هر بازی را کسب کنند تا نشان بدهند 
عزمی جدی برای قهرمانی دارند.این در حالی 
اســت که پرسپولیس با سه امتیاز اختالف 
نسبت به رقیب سنتی خود در تعقیب آن هاست 
و دوست ندارد جام را پس از پنج فصل متوالی 
از دست بدهد یا آن را در اختیار استقالل قرار 
دهد.یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
که بــرای سومین قهرمانی خود با این تیم و 
کسب ششمین جام متوالی سرخ پوشان امتیاز 
ــاری نزدیک به سال های  جمع می کند، آم
گذشته دارد اما نتایج استقالل فراتر از فصول 
گذشته بوده و همین مسئله کار پرسپولیس 
را برای تکرار قهرمانی سخت تر از قبل کرده 
ــت به  اســـت.در ادامــه نگاهی خواهیم داش
اتفاقات و اعداد و ارقامی که در پایان نیم فصل 

اول لیگ برتر به ثبت رسیده است.

رونمایی از ستاره های کشتی آمریکا در نبرد با آزادکاران ایران

 استیوسون در تردید 
تیلور یب میل به مبارزه

ســارا اصالنی/ با وجــود تمام حاشیه ها در ماجرای صــدور روادیــد آمریکا برای 
کشتی گیران ایران، اما فدراسیون کشتی آمریکا از لیست کشتی گیرانش در نبرد 
نمایشی مقابل گوش  شکسته های کشورمان رونمایی کرد تا نشان دهد همچنان به 
دنبال برگزاری این دیدار دوستانه در تاریخ 23 بهمن ماه به میزبانی گلوب الیف در 
آرلینگتون تگزاس است؛ دیداری که البته دیوید تیلور غایب بزرگ آن است و حضور 
گیبل استیوسون هم با وجود تمام کری های سوال  برانگیزش مشخص نیست. ضمن 
این  که هنوز معلوم نیست تیم ملی کشتی ایران راهی تگزاس خواهد شد یا نه. چرا که 
بعد از صحبت  های اخیر علیرضا دبیر علیه آمریکا، شائبه صدور روادید گزینشی برای 
برخی کشتی گیران ایران مطرح و همین مسئله هم باعث شد تا مسئوالن فدراسیون 
کشتی تاکید کنند اگر برای همه نفرات روادید صادر نشود، کادرفنی درخصوص 
رفتن یا نرفتن به آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد. با این حال در لیستی که فدراسیون 
کشتی آمریکا در اختیار رسانه ها قرار داده تنها نام توماس گیلمان)۵7(، دیتون 
فیکس)61(، یانی دیاکومیهالیس)6۵(، جیمز گرین)70(، جیسون نولف)74(، 
جردن باروفس)79(، زاهد والنسیا)86(، جی دن کاکس)92(، و کایل اسنایدر)97( 
اعالم شده و هنوز نام نماینده وزن در 12۵ کیلوگرم این کشور اعالم نشده. این در 
حالی است که بعد از قهرمانی امیرحسین زارع در مسابقات قهرمانی جهان و شادی 
معروفش که او را در حال تاج گذاری در وزن 12۵ کیلوگرم نشان می داد، استیوسون 
آمریکایی برای زارع کری خوانده و گفته بود: »به ایــران بگویید که زارع را هم با 
خودش بیاورد.« البته چندی بعد در رسانه های آمریکایی اعالم شد که استیوسون 
از حامیان مالی اش درخواست رقم باالیی را برای حضور در این مسابقه کرده بود. 
حاال هم مشخص نیست او در رقابت های تگزاس با زارع سرشاخ خواهد شد یا خیر. 
اما آن  چه مشخص است، دیوید تیلور عالقه ای ندارد که در این مقطع، آن  هم بعد از 
شکست در مسابقات جهانی 2021 در مسابقه ای غیررسمی مقابل حسن یزدانی 
کشتی بگیرد. با این حال ، سایر ستاره های کشتی آمریکا در این مصاف دوستانه و 
هیجان انگیز حاضر خواهند شد. نام جردن باروز و کایل اسنایدر 2 مدال آور المپیکی 
و جیدن کاکس و توماس گیلمان قهرمانان جهان در این لیست به چشم می خورد. 
بلیت فروشی این مسابقات انجام شده و قیمت تماشای این مسابقات 1۵ دالر است.

ویژه

   نگاهی به نیم فصل اول لیگ برتر    

   رکوردهایی به رنگ آبی  

 آمار نیم فصل اول 
در یک نگاه

بهترین خط حمله: استقالل با 24 گل
بدترین خط حمله: پدیده با 4 گل زده
بهترین تفاضل گل: استقالل با 19+

بدترین تفاضل گل: پدیده با 19-
بهترین میزبان: پرسپولیس با 20 امتیاز

بهترین مهمان: استقالل با 18 امتیاز
رکورددار پیروزی: استقالل با 10 پیروزی

رکورددار شکست: پدیده با 11 شکست
بیشترین تساوی: آلومینیوم با 11 تساوی

کمترین تساوی: سپاهان با 2 تساوی
بهترین آمار ثبت گل اول: استقالل در 10 بازی
بدترین آمار دریافت گل اول: پدیده در 10 بازی

بیشترین کلین شیت: استقالل با 11 کلین  شیت
کمترین کلین شیت: پدیده با 2 کلین شیت

خشن  ترین تیم: سپاهان با 36 کارت زرد
کمترین اخطار: مس رفسنجان با 19 اخطار



سینما و تلویزیون شنبه 25 دی ۶1400
12 جمادی الثانی 1443.شماره 20852

پژمان بازغی در برنامه »خندوانه« 
ــری جــدیــد  ــ بــــرای اجـــــرای س
»کودک شو« اعالم آمادگی کرده 
است. او ضمن اشاره به عالقه اش 
به این برنامه گفته  ، علت غیبت 
اش در فصل چهارم برنامه صرفا بازی در سریال 

»افرا« بوده است.

ــن  ــی مـــهـــران مـــدیـــری در اول
همکاری اش با سعید نعمت ا... 
در سریال »پدر گواردیوال« بازی 
کــرده اســت. حمید فرخ نژاد، 
ــه، هنگامه  ــ امــیــرمــهــدی ژول

قاضیانی و مهدی سلطانی نیز از دیگر بازیگران 
این مجموعه نمایش خانگی اند.

پدرام کریمی با »سریالیست« 
پنج  و  بازگشته  تلویزیون  بــه 
ایــن   23:15 ســاعــت  شنبه  
بــرنــامــه را روی آنــتــن دارد. 
پخش »سریالیست« که به نقد 

و بررسی آثار تلویزیون می پردازد، پس از یک ماه 
وقفه از سر گرفته شده است.

ژیــال شاهی با فیلم »موقعیت 
مهدی« به کارگردانی هادی 
چهلمین  در  ــر،  ــازی فـ ــجـ حـ
خواهد  حضور  فجر  جشنواره 
داشت. او در این فیلم و نسخه 
سریالی آن، نقش همسر شهید مهدی باکری را 

برعهده داشته است.

چهره ها و خبر ها

اصغر فرهادی با فیلم »قهرمان« 
در جمع 15 نــامــزد اولــیــه در 
خارجی  فیلم  بهترین  بخش 
جوایز بفتا، حضور دارد. اسامی 
بهمن   14 نهایی،  نامزدهای 
ــدای جوایز نیز 22  اعــالم می شود و مراسم اه

اسفند برگزار خواهد شد.

مهران احمدی فیلم »بی صدا 
ــه بــهــرنــگ  ــت ــاخ ــزون« س ــ ــل ــ ح
دزفولی زاده را در نوبت اکران 
دارد. این فیلم 23 بهمن اکران 
می شود و بازیگرانی مانند هانیه 

توسلی، پدرام شریفی و محسن کیایی نیز در آن 
ایفای نقش کرده اند.

فیلم روز

کریم بابایی-پویانمایی »انتقام حتمی است« 
یکی از آثار برگزیده ارسالی در »پویش قهرمان« 
است که به انتقام از قاتالن و آمران شهادت شهید 
سلیمانی می پردازد. این اثر بر اساس لوحی که 
سال گذشته با همین عنوان در پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR منتشر شده بود، ساخته شده 
است.با گذشت دو هفته از آغاز »پویش قهرمان«، 
کاربران با استفاده از محتواهای ارائه شده در این 
پویش تولیدات متعددی انجام داده و به صفحه ویژه 
این پویش ارسال کرده اند. پویش »قهرمان« پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR در آستانه دومین 
سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شهدای همراه مبتنی بر بیانات حضرت آیت ا... 
خامنه ای درباره شهید سلیمانی راه اندازی شده 
است. این پویش با هدف انتشار محتواهای مرتبط 
با رهبرانقالب اسالمی و حاج قاسم سلیمانی به 
منظور استفاده و تولید محتوای هنری و استفاده 
پژوهشگران و عالقه مندان از 1۰ دی آغاز شده 
اســت و تا 2۷ دی، سالروز سخنرانی تاریخی 
رهبر انقالب در نمازجمعه سال ۹۸ ادامه دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار اخیر با خانواده 
و ستاد سالگرد شهید سلیمانی در 11 دی، مجدد 
به موضوع تقاص از قاتالن شهید سلیمانی اشاره 
کردند و فرمودند: »شهید سلیمانی ماندنی است، 

تا ابد زنده است؛ آن هایی که او را شهید کردند 
-ترامپ و امثال او- جایشان زباله دان تاریخ است 
و جــزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بــود در 
زباله دان، اما او تا ابد زنده است؛ شهید این جوری 
است و دشمنان او گم و گور خواهند شد. البته 
ان شاءا... بعد از آن که تقاص دنیوی شان را بدهند، 

گم و گور خواهند شد.«

نگاهی به پویانمایی »انتقام حتمی است«	 
در ابتدای این پویانمایی، یک ماشین کوچک 
کنترل از راه دور، با هک کــردن دوربین ها به 

داخل ویالی ترامپ در ایالت فلوریدا می رود؛ 
جایی که او همراه با چند نفر دیگر در حال بازی 
گلف اســت. سپس اپــراتــور ایــرانــی، پیامکی به 
همراه ترامپ ارسال می کند که در آن از انتقام 
قطعی خون سردار شهید سلیمانی گفته شده 
است. این پویانمایی 1۰۷ ثانیه ای سپس با سایه 
یک پهپاد روی سر رئیس جمهور سابق آمریکا به 
پایان می رسد. اگرچه این اثر به صورت مردمی 
ساخته شده، اما از نظر فنی کیفیت مناسبی دارد 
و جذاب است. پیش از این اثر نیز در یکی دو سال 
گذشته، چند پویانمایی کوتاه با محوریت انتقام 

خون سردار سلیمانی منتشر شده است، از جمله 
پویانمایی 4 دقیقه ای درباره حمله موشکی به 
پایگاه عین االسد و حمله موشکی به پنتاگون و 

مقر نخست وزیر رژیم صهیونیستی.

واکنش ها در شبکه های اجتماعی	 
این پویانمایی کوتاه با واکنش های مثبت فراوانی 
در شبکه های اجتماعی مواجه شد. گزیده ای از 

این واکنش ها را در ادامه می خوانید:
* پویانمایی انتقام حاج قاسم سلیمانی کار قشنگیه 

که حال آدم رو خوب می کنه.
* قاتالن سردار شهید می دونستن که هر لحظه 
ممکنه خانه شون روی سرشون خراب شه. این 

پویانمایی فقط به صورت عینی نشونشون داد.
* توئیتر، پویانمایی انتقام از ترامپ رو از اکانت 
ــه ای.آی آر پــاک کــرد و سخنگوی  ــن ــام سایت خ
پنتاگون به صورت رسمی بهش واکنش داد. این، 

اهمیت فوق العاده زیاِد موضوع رو می رسونه.
* نهضت فیلم سازی انقالب در عرصه پویانمایی 
هم خوب جلو رفته. پویانمایی خیلی جــذاب و 
باکیفیتی بود. به امید خدا به زودی واقعی اش 

رو ببینیم.
* ترامپ قطعا می ترسه و این ترسش تا روز وقوع 

انتقام، بسیار خوشحال کننده است.

وفاداری »تراژدی مکبث« به شکسپیر

فیلم سینمایی »تراژدی مکبث« به کارگردانی جوئل 
کوئن دیروز منتشر شد. این فیلم محصول پلتفرم اپل 
تی وی پالس، اولین فیلم سینمایی است که یکی از 
برادران کوئن به تنهایی کارگردانی می کند. کوئن 
فیلم جدیدش را با وفاداری زیادی به دیالوگ های 
نمایش نامه »مکبث« اثر مشهور شکسپیر ساخته، در 
عین حال که برای نخستین بار در یک فیلم شاخص 
سینمایی، نقش »مکبث« را به یک بازیگر سیاه پوست 

داده و از این نظر وفاداری به خرج نداده است.
قصه »تراژدی مکبث« مشخص است. همان ماجرای 
آشنای فرمانده نظامی اسکاتلندی به نام »مکبث« که 
به تحریک همسرش »لیدی مکبث«، »دانکن« پادشاه 

اسکاتلند را می کشد و به حکومت می رسد. 

ــراژدی مکبث«، دنزل  دو بازیگر نقش اصلی »تـ
واشنگتن و فرانسیس مک دورمند هنرپیشه های 
شاخص برنده اسکار هستند که به ترتیب در نقش 
»مکبث« و »لیدی مکبث« جلوی دوربین رفته اند و 
هردو بازی هایی چشمگیر دارند. روز پنج شنبه دنزل 
واشنگتن نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در جوایز 

انجمن بازیگران آمریکا شد. 
فیلم جدید جوئل کوئن، قاب هایی چشم نواز و فیلم 
برداری ویژه ای دارد. طراحی صحنه و نورپردازی 
اثر، آن را به یک تله تئاتر شبیه کرده و گویی »تراژدی 
مکبث« بیش از آن که یک فیلم سینمایی باشد، 
تئاتری است که پیش چشم مخاطب اجرا می شود. 
این فیلم 1۰5 دقیقه ای که به شکل سیاه و سفید 
ساخته شــده، ریتم تندی دارد که مخاطب را به 
هیچ وجه خسته نمی کند.»تراژدی مکبث« اگرچه 
در گلدن گلوب مــورد توجه قــرار نگرفت، اما نمره 
فوق العاده ۸۸ را از منتقدان متاکریتیک دریافت 
کــرده اســت. این فیلم با امتیاز آی ام دی بـــی ۷.6 
صبح دیروز در نسخه ای باکیفیت منتشر شد و در 

سایت های دانلود فیلم در دسترس قرار دارد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

روایت  از انتقامی که حتمی است
استقبال کاربران شبکه های اجتماعی از پویانمایی انتقام از ترامپ
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ــرار بــود اولین قسمت سریال  ــروز صبح ق دی
»جیران« در فیلیمو منتشر شود، اما از انتشار 
این مجموعه خبری نشد. این در حالی است که 
فیلیمو تا ساعت 1۸ دیروز و لحظه تنظیم این 
گزارش، هیچ توضیح یا خبری درباره علت این 
اتفاق منتشر نکرد. مهرداد غفارزاده کارگردان 
سریال »آهــوی من مــارال« از شکایت خود از 
صاحبان »جیران« خبر داده و روابط عمومی 
سریال حسن فتحی، اصالحیه ساترا را علت 

تاخیر در انتشار اعالم کرده است.
دیــروز مهرداد غــفــارزاده نویسنده و کارگردان 
»آهوی من مارال« در گفت وگو با صبا، توضیحاتی 
ــاره مــاجــرای اختالفش بــا حسن فتحی و  دربـ
اسماعیل عفیفه به عنوان کارگردان و تهیه کننده 
»جیران« مطرح کرد. غفارزاده مدعی شد طرح 
ــوی من مــارال« را با حسن فتحی در میان  »آه
گذاشته و از فتحی خواسته بــرای پیدا کردن 
سرمایه گذار به او کمک کند و قرار بر این می شود 

که موضوع با عفیفه در میان گذاشته شود. این 
همکاری شکل نمی گیرد و غفارزاده از ساخت 
سریال »جیران« باخبر می شود. او برای اطمینان 
از این که سریال فتحی شباهتی به طرح او ندارد، 
پیگیری هایی را انجام می دهد، اما پیگیری ها به 
نتیجه نمی رسد تا این که سال ۹۹، دوطرف دعوا 
تصمیم می گیرند قضاوت دربــاره شباهت های 
دو سریال را به انجمن آیفیک )انجمن صنفی 
شرکت ها و موسسات فیلم سازی ایران( بسپارند. 
در نهایت عفیفه ملزم به حذف شباهت ها می شود. 
دیروز همچنین   صفحه رسمی اینستاگرام »آهوی 
مــن مـــارال« نــوشــت، پــی رنــگ اصلی داستان 
»جیران« از سریال »آهوی من مارال« کپی برداری 
شده و »جیران« تا زمان حذف شباهت ها نمی تواند 
منتشر شود.علت اصلی منتشر نشدن »جیران« 

در زمان مقرر هرچه باشد، در هر صورت فیلیمو 
موظف اســت که به موقع دربـــاره ایــن اتفاق به 
مخاطبانی که منتظر تماشای سریال بوده یا برای 
تماشای آن اشتراک خریداری کرده اند، توضیح 
بدهد و حقوق مشترکان را رعایت کند. پیشتر نیز 
نماوا به دلیل اطالع رسانی دیرهنگام درباره علت 
تاخیر در انتشار نیم فصل دوم سریال »خاتون« با 
انتقاد کاربران و حتی واکنش کنایه آمیز فیلیمو 

مواجه شده بود. 
  ساعت 1۹ دیروز ساترا در بیانیه ای ارتباط تعویق 
»جیران« با ادعای سازندگان »آهوی من مارال« را 
رد کرد. فیلیمو نیز در بیانیه ای جداگانه، مالحظات 
و ممیزی های دقیقه نودی ساترا را دلیل تعویق 
پخش »جیران« معرفی و زمان جدید انتشار قسمت 

اول این سریال را اول بهمن ماه اعالم کرد.

امان از بدقولی »جیران«
 شباهت قصه سریال حسن فتحی با قصه »آهوی من مارال« 

 پخش آن را به تاخیر انداخت؟
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غیرت ،یکی از مهم ترین نشانه های ایمان 	 
حجت االسالم والمسلمین نظافت، سخنان خود را با بررسی 
مفهوم غیرت آغاز می کند و می گوید: یکی از ویژگی های مهم 
مؤمنان، »غیور«بودن است. در روایتی از پیامبراکرم)ص( 
می خوانیم: »الِغیَرُت ِمَن االیماِن«؛ غیرت داشتن نشانه ایمان 
است. حاال مفهوم این غیوربودن یا غیرت داشتن چیست؟ 
مؤمن آدم بی تفاوتی نیست، او احساس مسئولیت می کند؛ 
طبق تعبیری از رسول خدا)ص( ارزش ها با جان مؤمن پیوند 
خورده است و لذا، هر نوع هجمه ای را به ارزش ها، هجمه به 
خودش تلقی می کند و واکنش نشان می دهد. کسانی که 
فاقد غیرت هستند، خوابند؛ یعنی فقط با تازیانه دشمن و 
آن هم زمانی که دیر شده است، بیدار می شوند. بحثی که 
امیرمؤمنان)ع( در خطبه 27 نهج البالغه دارند، مبتنی بر 
همین مسئله  است. سپاه معاویه وارد انبار شده و دست به 
غارت و کشتار زده، حرمت حریم مسلمانان را رعایت نکرده؛ 
امام)ع( می خواهد غیرت کوفیان را برانگیزد؛ می فرماید: »َو 
ُجَل ِمْنُهْم کاَن َیْدُخُل َعَلی اْلَمْراَِة اْلُمْسِلَمِة َو  َلَقْد َبَلَغنی اَنَّ الرَّ
ااُلْخَری اْلُمعاَهَدِة َفَیْنَتزُع ِحْجَلها َو ُقْلَبها َو َقالِئَدها َو ِرعاَثها، ما 
َتْمَتِنُع ِمْنُه ااِلّ بااِْلْسِتْرجاِع َو االِْسِتْرحاِم، ُثمَّ اْنَصَرُفوا واِفریَن، ما 
ناَل َرُجاًل ِمْنُهْم َکْلٌم، َوالاُریَق َلُهْم َدٌم«؛ به من خبر رسیده است 
که مردی از آن ها به زنی مسلمان و نیز، زنی ]غیرمسلمان[ که 
در حمایت حکومت اسالمی قرار دارد، هجوم و زیورآالت 
آن ها را به یغما برده  و آن زن که نمی توانسته  است دشمن را 
از خود دور کند، با استرجاع )گفتِن انا هلل و اّنا الیه راجعون( 
از آن یغماگر طلب رحم می کرده است. آن گاه غارتگران، 
بی آن که کسی مانع آن ها شود و خونی از بینی یک نفر از 
آن ها بیاید، بازگشته اند. این جا امیرمؤمنان)ع( می فرماید: 
»َفَلْو َانَّ اْمَرءًا ُمْسِلمًا ماَت ِمْن َبْعد هذا َاَسفًا ما کاَن بِه َمُلومًا، 
َبْل کاَن بِه ِعْندی َجدیرًا«؛ اگر یک مرد مسلمان، از شنیدن 
این خبر دق کند و بمیرد، شایسته است و مورد مالمت 
نیست. امام)ع( می فرماید نباید چنین مردی را بابت غیرتی 
که داشته است، مورد سرزنش قرار داد. وقتی مردم یک 
جامعه غیرت داشته باشند، در مقابل دشمن و اقدامات او 

بی تفاوت نمی نشینند.

دین از کدام غیرت صحبت می کند؟	 
این استاد حوزه تصریح می کند: غیرتی که دین تجویز می کند، 
البته با بصیرت همراه است؛ به دیگر سخن، آن نوع غیرتی در 
آموزه های دینی اعتبار دارد که با بصیرت و آگاهی مرتبط است. 
فرد بصیر و باغیرت، طبعًا دشمن شناس است و می داند که 
دشمن از چه مسیری ورود می کند و قصد او چیست.ممکن 
است او با یک جنگ نرم روبه رو باشد. این جنگ با جنگ سخت 
تفاوت دارد؛ آن جا تیر یا خمپاره ای می آمد، باعث شهادت 

همرزمان می شد و اثرش بر غیرت رزمندگان، سریع 
و فوری بود، اما در زمان امیرمؤمنان)ع(، مردم 

آماج تیرهای جنگ نرم بودند و اتفاقًا در همین 
گیر و دار، غیرت خود را از دست دادند؛ انگار 
تیرهای جنگ نرم، خواب آور است! انسان را 

به خواب غفلت فرو می برد و فرد را بی غیرت 
می کند. اگر کسانی که در کنار امام علی)ع( قرار 

داشتند، فریادهای بیدارکننده امام)ع( را می شنیدند 
و غیرت ازدست رفته را بازمی یافتند، سرنوشت غم انگیزی که 
در تاریخ شاهد آن هستیم، رقم نمی خورد. بنابراین، ما باید در 
دوران خودمان، هوشیار باشیم تا دچار چنین مشکلی نشویم.

عواقب نادیده گرفتن »غیرت دینی«	 
یکی از عوارض کنار گذاشتن غیرت دینی، پراکندگی جمع 
است. امیرمؤمنان)ع( در همان خطبه 27 می فرماید: »َواهلّلِ 
ُیمیُت اْلَقْلَب، َو َیْجِلُب اْلَهمَّ اْجِتماُع هُؤالِء اْلَقْوِم َعلی باِطِلِهْم، 
ُکْم«؛ به خدا سوگند این امر قلب را می کشد؛  ُقُکْم َعْن َحقِّ َو َتَفرُّ
این که چگونه شما از گرد حق پراکنده شده اید و آن ها، به دور 
باطل جمع شده اند. برای آدم بی غیرت دیگر مهم نیست 
که بر سر دوستش، برادرش و همسایه اش چه بیاید. جامعه 
درگیر بی غیرتی، منافع ملی را هم فراموش می کند؛ آن وقت 
هرکسی به فکر منافع خود و خــانــواده اش اســت؛ چنین 
جامعه ای در سراشیبی سقوط قرار می گیرد. در روزگار ما 
برخی هستند که مسئولیتی هم دارند، اما انگار تحت تأثیر 
تبلیغات دشمن، غیرت را کنار گذاشته اند؛ یادمان نرود که 
مسئوالن جامعه، فرهنگ ساز هستند و نباید نسبت به این 

قضایا بی تفاوت بمانند، باید به هجمه ها، واکنش درخور نشان 
دهند. در روزگار ما، دشمن با سالح رسانه و فرهنگ، به جنگ 
با اعتقادات ما پرداخته است، اما برخی بی تفاوت مانده اند و 
هرچه هم به آن ها تذکر می دهند، انگار فایده ای ندارد. انگار 
قرار است، به قول معروف، تاریخ تکرار شود. امام علی)ع( به 
کوفیان می فرمود: وقتی به شما دستور می دهم در تابستان 
به دشمن بتازید، گرما را بهانه می کنید و در زمستان هم، 
بهانه تخلف شما، سرماست! با این وضعیت، شما از شمشیر 
و جنگ گریزان تر خواهید بود. توصیف امام)ع( از 
افراد بی غیرت، بسیار گویا و صریح است: »یا 
جاِل َوال ِرجاَل، ُحُلوُم ااَلْطفاِل«؛  َاْشباَه الرِّ
ای نامردان مردنما که عقلتان مانند اطفال 
است! خدا به شما فرصت بیداری و مقاومت 
داده، اما دریغ می کنید. بعد می فرماید: 
ی َلْم َاَرُکْم َوَلْم َاْعِرْفُکْم. َمْعِرَفٌة َواهلّلِ  »َلَودْدُت َانِّ
«؛ کاش  ْت َنَدمًا، َو َاْعَقَبْت َسَدمًا. قاَتَلُکُم اهلّلُ َجرَّ
هرگز شما را ندیده و نشناخته بودم که به خداسوگند، 
آشنایی با شما، موجب پشیمانی است؛ خدا شما را بکشد. 
این یک نمونه از روایت مربوط به غصه های امیرمؤمنان)ع( 

درباره بی غیرتی و بی حمّیتی یارانش است.

 مکتب حاج قاسم،همان مکتب غیرت است	 
امروزه صحبت درباره حاج قاسم و مکتب او، بسیار است؛ 
اگر به دنبال چرایی جذابیت مکتب حاج قاسم هستید، 
باید بگویم که این مکتب، همان مکتب غیرت است؛ این 
غیرت، چه در هجوم تسلیحاتی و امنیتی دشمن و چه در 
هجمه های سیاسی، فرهنگی و عقیدتی، فعال می شود؛ 
از جهات گوناگون فعال است. امیرمؤمنان)ع( در جایی 
می فرماید که انسان ذلیل نمی تواند مانع ظلم و ستم شود؛ 
انسان بی غیرت ذلیل است؛ یعنی اگر کسی بی غیرت باشد، 
به ذلت کشیده می شود و پس از آن، حتمًا گرفتار دشمن 
ظالم خواهد شد. اما باز هم تکرار می کنم، این غیرت باید با 
عقالنیت همراه باشد؛ نباید در این مسیر، از مدار عبودیت و 

بندگی خدا خارج شویم.

 هشدارهای امیر مومنان )ع(
 درباره عواقب دوری جامعه از »غیرت دینی«

 رهبر انقالب در سخنرانی اخیرشان بارها از کلید واژه»غیرت دینی«استفاده و بر همراهی آن با»عقالنیت«
 تاکید کردند.در گفت و گو با استاد محمد جواد نظافت،مدرس نام آشنای حوزه،زوایای مختلف 

این مفهوم اصیل اسالمی را در نهج البالغه واکاوی کرده ایم

نوائیان / حالجیان – حضرت آیت ا...خامنه ای طی بیانات 
اخیرشان در ارتباط تصویری با مردم قم، به مناسبت سالروز 
قیام 19 دی ماه سال 1356، در کنار توجه به تحلیل تاریخی 
و ارائه ارزیابی دقیق درباره رویدادهایی که منجر به پیروزی 
نهضت شد، به بررسی شاخص هایی که عامل اصلی و اساسی 
این پیروزی بود و در دهه های بعد نیز، ملت بزرگ ایران را به 
سالمت از پیچ های تند تاریخی گذراند هم، پرداختند. بخش 
مهمی از بیانات معظم له، در ارزیابی این شاخص ها، به موضوع 
»غیرت دینی« و اهمیت آن در پیروزی ملت ایران و تقویت جایگاه 
انقالب اسالمی در منطقه و جهان اختصاص داشت. نظر به 
اهمیت موضوع یادشده، در گفت وگویی با حجت االسالم 
والمسلمین محمدجواد نظافت، استاد حوزه و مدیر مدارس 
علمیه حضرت مهدی)عج(، به بررسی جایگاه »غیرت دینی« و 
مفهوم آن با تکیه بر آموزه های امیرمؤمنان)ع( در کتاب ارجمند 
»نهج البالغه« پرداختیم. اما پیش از درج سخنان این استاد 
حوزه در مصاحبه با خراسان، الزم است برای یادآوری بیانات 
رهبر انقالب، بر فرازهایی از سخنان ایشان که درباره »غیرت 

دینی« ایراد شده است، مروری دوباره داشته باشیم.

تعابیر رهبرانقالب از مفهوم »غیرت دینی«	 
»یک نکته دیگر این است که نقش غیرت دینی مردم را در این 
قضّیه نبایستی نادیده گرفت. عّلت این که من روی این تکیه 
می کنم این است که انسان می بیند تبلیغ می شود و در واقع 
تالش فرهنگی وسیعی انجام می گیرد برای این که چیزهایی 
که ناشی از غیرت دینی است، به بی منطقی و خشونت های  
بی منطق مّتهم کنند. من می خواهم عرض بکنم که نه، قضّیه 
این جور نیست؛ غیرت دینی، در آن جایی که  خودش را نشان 
می دهد و تأثیرگذار است، همراه با عقالنّیت است؛ و غیرت 
دینی اساسًا ناشی از بصیرت است، که بصیرت یک شعبه ای از 
عقالنّیت است و نشان دهنده عمق دین داری است و در اغلب 
موارد این غیرت دینی وقتی شما نگاه می کنید، می بینید که با 
عقالنّیت همراه است. شخصّیت هایی که بیشترین غیرت دینی 
را دارند، این ها غالبًا دارای عقالنّیت باال هستند؛ نمونه اش 
شخص امام بزرگوار؛ اوج غیرت دینی بود، واقعًا هیچ  کس را ما 
ندیدیم و نشناختیم که از لحاظ غیرت نسبت به دین و فرهنگ 
دینی و زندگی دینی و سْبک زندگی دینی و احکام دینی مثل 
امام بزرگوار باشد؛ در عین حال در اوج عقالنّیت بود؛ خردمند، 
عاقل و دانشمند و من خوب است در این مناسبت یاد کنم از 
فقیه و فیلسوف معاصرمان، مرحوم آیت ا... مصباح یزدی که 
ایشان هم همین  جور بودند؛ ایشان هم انصافًا شاگرد شایسته 
امام بود و هم در غیرت دینی در اوج بود، هم در عقالنّیت، یک 
فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود. قیام نوزدهم دی، یک 

ترکیب درخشانی است از غیرت و عقالنّیت.«

نقش غیرت دینی در تبدیل تهدید به فرصت	 
»عــزیــزان مــن، کسانی که ایــن سخن را از ایــن بنده حقیر 

می شنوید! غیرت دینی را حفظ کنید؛ غیرت دینی را حفظ 
کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف، غیرت 
دینی مّلت ایران بوده. غیرت دینی است که تهدیدها را به 
فرصت تبدیل می کند. یک نمونه اش جنگ تحمیلی و دفاع 
هشت ساله که یک تهدید بزرگ بود، ]اّما[ غیرت دینی مردم، 
غیرت دینی جوان ها، غیرت دینی پدران و مادران و همسران 
موجب شد که جوان های ما بروند به جبهه و در این جنِگ در 
واقع بین المللی،  که آمریکای آن روز، شوروی آن روز، ناتوی 
آن روز، ارتجاع منطقه در آن روز، همه با هم همدست شده 
بودند که ایران را شکست بدهند و امام را به زانو دربیاورند 
و نهضت را نابود بکنند، همه این ها را شکست داد و توانست 
پیروز بشود. منشأ این، غیرت دینی بود. حاال این، دفاع 
ــوادث گوناگونی وجود  مقّدس؛ در سال های بعد هم ح
داشته. در همین برهه کنونی خودمان، شهادت همین شهید 
عزیزمان، شهید سلیمانی. واقعًا شهادت شهید سلیمانی یک 
حادثه تاریخی و عجیب شد؛ هیچ  کس فکر نمی کرد، دوستان 
هم فکر نمی کردند که این حادثه این  جور عظمت پیدا بکند و 
خدای متعال به این حادثه برکت بدهد تا بتواند هوّیت دینی 
و انقالبی مردم را جلوی چشم همه قرار بدهد و همه ببینند. 
مّلت ایران ، زیر تابوت شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه 
هوّیت خودش را نشان داد، وحدت خودش را نشان داد. 
خب در تهران تشییع، در کرمان تشییع، در تبریز تشییع، در 
مشهد تشییع، در شهرهای مختلف ]ایران[ تشییع، در عراق 
آن تشییع عظیم؛ اگر چنان چه بنا براین بود که مثاًل این پیکر 
شهید و مقّدس را به سوریه و لبنان ببرند، آن جا هم همین 
حادثه به وجود می آمد؛ اگر پاکستان هم می بردند، آن جا 
هم این حادثه همین  جور به وجود می آمد. یعنی این حرکت 
عظیم مّلت مسلمان را نشان داد؛ این حادثه، حادثه عظیمی 
بود. یعنی شهادت یک شخصّیت بزرگی مثل شهید سلیمانی 
از نظر دشمن و از نظر همه، یک تهدید محسوب می شد، اّما 
غیرت مّلت مسلمان، مّلت ایران، این تهدید را تبدیل کرد به 
فرصت و یک فرصتی شد. ما از این قبیل ]حوادث[ در تاریخ 
گذشته مان داریم؛ حادثه نهم دی هم از همین قبیل است. 
حادثه نهم دی سال ۸۸ هم همین  جور است؛ آن جا هم یک 
تهدید بزرگی راه افتاد، چندماه هم طول کشید، اّما غیرت 
مردم روز نهم دی به میدان آمد و آن حادثه را از بین برد، بلکه 
آثار سوء را هم از بین برد، آن تهدید را تبدیل کرد به فرصت. 
این یک نکته که عامل اصلی این پیروزی ها، این موّفقّیت ها، 
این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت، غیرت دینی مردم بوده؛ 
این را بایستی حفظ کرد. گویندگان، نویسندگان، افراد 
مؤّثِر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته توّجه کنند. 
البّته معلوم است که مخالفین و دشمنان هم کار خودشان را 
در این زمینه انجام می دهند؛ به همین عرایض بنده هم در 
این زمینه ایراد خواهند کرد، حرف خواهند زد، اّما حقیقت 
همین است؛ حقیقت این است که بایستی این غیرت دینی در 

مردم محفوظ بماند، و به توفیق الهی محفوظ خواهد ماند.«
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسانرئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد :

تکرار لبخندهای سیاه

بعد از آن که به دنبال یک آشنایی خیابانی با »سیاوش« ازدواج کردم، او با سوء 
ظن هایش سال های جوانی ام را به کام من تلخ کرد به گونه ای که مجبور بودم 

به همراه فرزندانم در کامیون زندگی کنم و اکنون دخترم نیز...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 41 ساله ای است که 
با کوله باری از رنج و اندوه به دنبال مهر طالق می گشت تا رشته زندگی 
مشترک با همسرش را قطع کند. او که دوران زندگی مشترکش را سال های 
نکبت بار می نامید، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری پلیس کرمان گفت: بیشتر از 20 بهار از عمرم سپری نشده بود که 
روزی برق نگاه سیاوش را به لبخندی خیابانی گره زدم و این گونه ارتباط 
های تلفنی آغاز شد و آرام آرام به قرارها و دیدارهای پنهانی کشید. خیلی 
زود دل به عشق او بستم و دیوانه وار عاشقش شدم. سه ماه بعد سیاوش مرا 
در حالی خواستگاری کرد که به چیزی جز رسیدن به او نمی اندیشیدم. 
مخالفت های اطرافیانم بی فایده بود به طوری که نصیحت های دلسوزانه 
آن ها را توهین به خودم می پنداشتم و فریاد می زدم »خودم عقل و شعور 
دارم«. خالصه من و سیاوش پیمان زناشویی بستیم اما در همان دوران 
نامزدی متوجه شدم که همسرم قبل از من ازدواج کرده ولی  به خاطر سوء 
ظنی که به او دارد در کشاکش طالق هستند. اگرچه با شنیدن این موضوع 
شوک وحشتناکی به من وارد شد اما کاری از دستم ساخته نبود. به همین 
دلیل سکوت کردم و منتظر طالق آن ها ماندم اما سیاوش زمانی که فهمید 
همسرش باردار است از تصمیم خودش منصرف شد در حالی که من نیز 
باردار شده بودم و باید به این زندگی نکبت بار ادامه می دادم ولی دیگر از 
آن عشق و عاشقی ها و جمالت عاشقانه خبری نبود، چرا که سیاوش به من 
نیز مانند هوویم سوء ظن داشت و ادعا می کرد همان گونه که با یک نگاه و 
لبخند خیابانی عاشق او شده ام، هیچ تضمینی وجود ندارد که به عشق 
دیگری دل نبندم. به همین دلیل زندگی را به کام من تلخ کرده بود تا جایی 
که وقتی صاحب سه فرزند بودم، من و فرزندانم را در کابین کامیون سوار 
می کرد و از این شهر به آن شهر می برد تا مراقبم باشد. از سوی دیگر کمبود 
جا در اتاقک کامیون جریمه شدن های پی در پی و سختی های زندگی 
درون کامیون موجب می شد تا او عقده هایش را با کتک زدن ما تخلیه کند. 
باالخره با دخالت بزرگ ترها و تاکید اطرافیان دست از این رفتارش کشید و 
از آن پس تنها دختر بزرگم را همراه خودش می برد تا با پسری ارتباط برقرار 
نکند. تحمل این شرایط برای من و فرزندانم بسیار زجرآور بود. »سوسن« به 
خاطر زندگی در کابین کامیون به دختری رنجور و الغر تبدیل شده بود و از 
افسردگی رنج می برد ولی همسرم توجهی به روحیه از دست رفته دخترم 
نداشت و رفتارهای او را »تمارض« می نامید. اوضاع زندگی ما روز به روز 
آشفته تر می شد تا این که یک روز وقتی به خانه بازگشتم از هر دو دخترم 
خبری نبود. بعد از مدت کوتاهی جست و جو متوجه شدم آن ها از خانه 
فرار کرده اند. این تلخ ترین حادثه ای بود که مسیر زندگی ام را دگرگون 
کرد. وقتی سیاوش به خانه آمد تا سوسن را مانند همیشه با خودش ببرد با 
ترس و لرز ماجرا را برایش بازگو کردم، او هم از شدت عصبانیت و در حالی 
که فریاد می زد دخترانت نیز مانند خودت بی بند و بار هستند مرا زیر مشت 
و لگد گرفت و آن قدر کتکم زد که برای مدتی بیمار شدم. چندماه بعد پلیس 
دخترانم را در شهر دیگری پیدا کرد اما هستی و آینده آن ها بر باد رفته و 
آسیب های روحی و جسمی شدیدی برآن ها وارد آمده بود به طوری که 
مجبور شدیم با نظر پزشکان متخصص آن ها را به یکی از مراکز بهزیستی 
بسپاریم. این زندگی سرد و بی روح همچنان ادامه داشت تا این که دختر 
بزرگم بعد از بهبودی نسبی، مسیر اشتباه مرا در زندگی تکرار کرد و در یک 
عشق خیابانی به مردی دل باخت که از همسرش جدا شده بود. نصیحت 
ها و فریادهای من نیز هیچ تاثیری در تصمیم او نداشت و حاال بعد از گذشت 
یک سال از این ماجرا در حالی قصد طالق دارد که همسرش به خاطر اعتیاد 
شدید به مواد مخدر، فردی عصبی و پرخاشگر است و دخترم با فرزندی که در 
آغوش می فشارد مانند من به دنبال مهر طالق می گردد و پسرم نیز به شرور 
محله تبدیل شده است به گونه ای که هیچ کسی در مدرسه و کوچه و خیابان 

از رفتارهای وحشتناک او در امان نیست و... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس کرمان

سجادپور- عامالن سرقت هــای طال از 
زنــان خانه دار و زورگــیــری هــای مخوف از 
رانندگان مشهدی در حالی با تالش شبانه 
روزی نیروهای پلیس آگاهی خراسان رضوی 
دستگیر شدند که تبهکاری های وحشتناک 
خود را با جعل عنوان »کارآگاه« انجام می 
دادند.رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
روز گذشته با تشریح زوایای مختلف پرونده 
»تهبکاران مخوفی که کارآگاه قالبی بودند!« 
به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: اواخر 
سال گذشته، پرونده ای در پلیس آگاهی 
خراسان رضوی زیر ذره بین تحقیقات رفت 
که محتویات آن نشان می داد افرادی با ورود 
به منزل یک زن رمال در حاشیه شهر، طال و 
جواهرات، گوشی تلفن، آالت و ادوات رمالی 
وحتی ضبط صوت و باندها را به سرقت برده 
اند.سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود: 
ماجرای این سرقت زمانی اهمیت مضاعفی 
پیدا کرد که اظهارات مال باخته پرده از شگرد 
تبهکاران با جعل عنوان »کارآگاهان پلیس 
آگــاهــی« بــرداشــت.ایــن زن میان ســال در 
بیان جزئیات ماجرای دستبرد صبحگاهی 
ــدود ساعت 9 بــود که  به منزلش گفت: ح
افرادی بی سیم به دست و در حالی که کارت 
شناسایی هم داشتند، وارد منزلم شدند و 
گفتند که شما طال و جواهرات سرقتی از 
مردم گرفته اید و ما هم برای آن که آبروی شما 
در محل حفظ شود با لباس شخصی آمده 
ایم! شاکی پرونده همچنین ادامه داد: یکی 
از آن ها که خود را »سروان حسینی« معرفی 
می کرد از من خواست تا همه طالهایم را با 
فاکتور خرید آن، برایشان بیاورم! من هم که 
خیلی ترسیده بودم، با دستانی لرزان همه 
طالهایم را با فاکتور به آن ها دادم اما آن ها باز 
هم قانع نشدند و گوشی تلفن، ضبط و باند، 
کتاب ها و لوازم رمالی را هم برداشتند و حتی 
می خواستند النگوهایم را نیز قیچی کنند که 
با التماس من منصرف شدند. آن ها که مدعی 
بودند از کارآگاهان پلیس آگاهی هستند به 

من گفتند باید طالها و لوازم را برای بررسی 
دقیق با خودمان ببریم چرا که آن ها سرقتی 
هستند و شما هم فردا باید به دادگاه بروی تا 

تکلیف اموال مسروقه مشخص شود.
در عین حال من هم که با »رمالی« کار خالف 
قانون می کــردم از این ماجرا وحشت زده 
شدم به گونه ای که بعد از رفتن آن ها، بیهوش 
شدم و تا شب کف اتاق افتاده بــودم. وقتی 
به هوش آمدم با پلیس 110 تماس گرفتم و 
تازه فهمیدم که آن ها  »کارآگاه قالبی« بودند! 

و...  . رئیس پلیس 
خراسان  آگاهی 
ــاره  رضـــوی بــا اش
ــورات  ــ ــت ــ ــه دس ــ ب
ــژه و تــاکــیــد  ــ ــ وی
سرتیپ  ســــردار 
ــم  ــاظ مــحــمــد ک
)فرمانده  تــقــوی 
انتظامی سرزمین 
خــورشــیــد( بــرای 
ریشه  و  پیگیری 
یابی ایــن پرونده 
ــاس اضــافــه  ــس ح
کـــرد: بــا توجه به 
ــه جــعــل  ــ ایـــــن ک
»پلیس«  ــوان  ــن ع

برای ارتکاب جرم، موجب خدشه به اعتماد 
مــردمــی مــی شـــود، بــی درنـــگ رسیدگی 
تخصصی به این پرونده در اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی و با هدایت مستقیم 
سرهنگ مـــرادی )رئیس اداره مــبــارزه با 
سرقت( آغاز شد و گروه ویژه ای از کارآگاهان 
دایــره مبارزه با جرایم خشن در حالی وارد 
رصدهای اطالعاتی شدند که برخی پرونده 
های دیگر در مراکز انتظامی با جعل عنوان 
»کارآگاهان پلیس آگاهی« تشکیل شده بود 
اما شگردها و نوع تبهکاری مجرمان تفاوت 
هایی اساسی با عامالن دستبرد به منازل 
داشت.این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: 
با انجام یک سری تحقیقات غیرمحسوس 
و اطالعاتی، مشخص شد که دزدان طال، 
از یک خودروی پراید برای عزیمت به محل 
ارتکاب جرم در خیابان شهید غالمی استفاده 
کرده اند که هیچ کس از این موضوع اطالعی 
نداشت چرا که سارقان خودرو را چند کوچه 
باالتر از محل وقوع جرم پارک کرده بودند.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده ادامه داد: پس از 
چند ماه بررسی های ویژه درباره خودروهای 

پرایدی که در اطراف محل وقوع جرم تردد 
داشتند، باالخره مشخصات کامل خودرو 
با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری 
های نوین پلیسی به دست آمد و در نهایت 
ــژه و به  کــارآگــاهــان با کسب دســتــورات وی
کارگیری راهنمایی های قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی( موفق شدند مالک خودروی پراید را 
در یکی از مناطق حاشیه ای شهر شناسایی و 
دستگیر کنند اما این متهم که »غالم عباس- 

ح« نام دارد پس از انتقال به مقر انتظامی، خود 
را بی گناه معرفی کرد و مدعی شد که در هیچ 
جرمی نقشی نداشته است و کارآگاهان او 
را به اشتباه دستگیر کرده اند.کارآگاه ارشد 
و با تجربه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با 
انکارهای نخ نمای مالک پراید، بررسی های 
فنی و ارتباط های پنهانی وی با افراد دیگر زیر 
کنکاش های اطالعاتی قرار گرفت و مشخص 
شد که او در روز و ساعت ورود صبحگاهی به 
منزل زن رمال، با فرد 31 ساله سابقه داری 
به نام »حمید- ی« در ارتباط بود. به همین 
دلیل و با هماهنگی های قاضی شعبه 401 
ــرای عمومی و انقالب مشهد، متهم  دادس
دیگر پرونده نیز دستگیر شد و شاکی پرونده 
آن ها را شناسایی کرد.سرهنگ شفیع زاده 
گفت: بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای 
به سرپرستی سرهنگ »جعفرزاده« )رئیس 
دایره مبارزه با جرایم خشن( در این باره آغاز 
و زوایای وحشتناکی از تبهکاری های دیگر 
این باند مخوف فاش شد.این مقام انتظامی 
با اشاره به کشف بی سیم و تجهیزات قالبی 
ــادی طالهای  پلیسی به همراه مقادیر زی

سرقتی از مخفیگاه اعضای این باند مخوف 
افزود: بررسی های بیشتر درباره ابعاد دیگر 
این پرونده حساس نشان داد که متهمان 
ــای وحشتناک از  ــری ه ــی معتاد در زورگ
رانندگان پژو و پراید در مشهد نیز نقش دارند 
و تعدادی خودرو را با تهدید به مرگ رانندگان 
به سرقت برده و اوراق کرده اند. وی گفت: 
واکاوی پرونده با توجه به اعترافات متهمان 
بیانگر آن بود که اعضای این باند در پمپ 
بنزین های بزرگراه امام علی و صد متری فجر 
حضور می یافتند 
و زمــــانــــی کــه 
راننده رمز کارت 
ــرای  ــود را بـ ــ خ
هزینه  پرداخت 
ــاز به  بنزین یــا گ
متصدی جایگاه 
سوخت می گفت 
یا خودش رمز را 
در دستگاه کارت 
خوان به ثبت می 
رســانــد، یکی از 
اعضای باند آن 
رمز را حفظ می 
ــرد و سپس با  ک
ــود به  معرفی خ
عنوان »کارآگاه پلیس آگاهی« از راننده می 
خواست بی سروصدا درون خودرو بنشیند 
چرا که خــودروی وی مشکل دارد و دستور 
توقیف آن صادر شده است. آن ها با این ترفند 
و به بهانه انتقال خــودرو به پلیس آگاهی، 
راننده را به خیابان های خلوت می کشاندند 
و سپس با گذاشتن چاقو زیر گلوی راننده، 
او را از خــودرو بیرون می انداختند و بدین 
ترتیب سرقت های زیادی را مرتکب شده اند. 
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده ادامه داد: 
همچنین بررسی های تخصصی کارآگاهان 
زبده دایره جرایم خشن نشان داد که متهمان 
در برخی از سرقت ها، راننده را وادار به خرید 
کاال از مغازه ها می کردند و با حفظ رمز کارت 
بانکی، امــوال او مانند تلفن همراه، وجوه 
نقدی، کارت بانکی و... را می ربودند و سپس 
با مراجعه به فروشگاه های دیگر و با خرید کاال، 
به حساب بانکی طعمه های خود نیز دستبرد 
می زدنــد.رئــیــس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با اشــاره به این که تحقیقات درباره 
جرایم مخوف اعضای این باند خطرناک و 
دستگیری دیگر افراد مرتبط با آنان همچنان 

ادامــه دارد، به شهروندان توصیه کــرد: به 
محض این که فردی به عنوان ماموریت خود 
را از نیروهای انتظامی یا نظامی معرفی کرد، 
با پلیس 110 تماس بگیرند تا ماموریت آنان 
تایید شود در غیراین صــورت یقین بدانند 
که با تبهکاران و سارقان روبه رو شده اند. 
سرهنگ شفیع زاده همچنین به رانندگان و 
متصدیان جایگاه های سوخت و دیگر مراکز 
تجاری نیز هشدار داد: هنگام ثبت رمز در 
دستگاه های کارت خوان یا بیان رمز برای 
استفاده متصدیان مراکز تجاری به دقت 
مراقب اطراف خود باشید و به صورت پنهانی 
رمز را وارد یا آن را به آرامــی برای متصدی 
بازگو کنید که  هدف سوء استفاده تبهکاران 
قرار نگیرید.این مقام ارشد انتظامی با بیان 
این که اعضای این باند تاکنون به 11 فقره 
سرقت از رانندگان و 12 فقره دستبرد به 
منازل با جعل عنوان کارآگاه پلیس آگاهی 
اعتراف کرده اند، در تشریح شگرد تبهکاران 
مخوف گفت: متهمان در صبحگاهان وارد 
منازلی می شدند که از قبل شناسایی کرده 
بودند چراکه در این ساعات مردان به سرکار 
می رفتند و زنان خانه دار در منزل تنها بودند. 
بنابراین شهروندان قبل از آن که به افراد لباس 
شخصی یا حتی در پوشش انتظامی اعتماد 

کنند حتما مراتب را به نیروی انتظامی اطالع 
دهند و در صورتی که ماموران از تماس آن ها 
با پلیس 110 جلوگیری کردند به هیچ وجه 
با آنان همکاری نکنند و به نوعی همسایگان 
یا اطرافیان را برای تماس با نیروی انتظامی 
مطلع کنند.این مقام مسئول در نیروی 
انتظامی همچنین از شهروندان خواست 
چنان چه با این شگرد طعمه تبهکاران و 
سارقان شده اند، برای شناسایی متهمان 
به پلیس آگاهی خراسان رضوی در ابتدای 

رضاشهر مشهد مراجعه کنند.

ــان/ محمود عــارفــی راد، قاضی ویــژه قتل عمد  ــراس *خ
گفت: جسد مردی حدود 30 ساله که به قتل رسیده بود، در 
محله پورسینای مشهد کشف شده است. چوبی در کنار جسد 
قرار داشته است و اثری هم بر گردن مقتول وجود دارد ولی 

چگونگی به قتل رسیدن مقتول مشخص نیست.
*رضایی معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از فروریختن 
یک ساختمان واقع در خیابان ابوذر غفاری به خاطر انفجار ناشی 
از نشت گاز خبر داد که در داخل محدوده یک مدرسه قرار دارد.
آتش نشانان چهار شهروند را  از زیرآوار خارج و آن ها را به دلیل 
شدت جراحات راهی بیمارستان کردند. مجیدی رئیس اداره  
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز 
گفت: این انفجار که در خانه سرایداری یکی از مدارس ناحیه 

3 مشهد رخ داد، موجب مرگ همسر سرایدار این مدرسه شد.
  معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: ظهر پنج شنبه گذشته 
در پی اعالم اقدام به خودکشی یک مرد 30 ساله در بزرگراه 
صدمتری مشهد، با حضور آتش نشانان و ارائه مشاوره های 
الزم، این جوان از اقدام به خودکشی منصرف و این حادثه ختم 

به خیر شد.
*ایرنا/ مهرزاد فرضی رئیس قرارگاه کوهنوردی کالردشت از 

مرگ دو کوهنورد تهرانی در ارتفاعات علم کوه خبر داد.
*صدا و سیما/ یکی از مراکز عرضه غذای آماده جنب هتل 
پارسیان در جزیره کیش با انفجار کپسول گاز دچار آتش سوزی 

شد که بر اثر این حادثه شش نفر مصدوم شدند.
*تسنیم/ کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری 
مرکز به دنبال حادثه تصادف زنجیره ای خودروها در جاده 
بهبهان - اهواز و بازنشدن ایربگ هیچ کدام از خودروها از 
دادستان خواسته برای تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان 

استاندارد اعالم جرم عمومی شود.
*ایرنا/ پنج شنبه شب گذشته یک جوان در قائمشهر به دلیل 

برخورد با قطار جان خود را از دست داد.
کرمانی/ سرهنگ رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت 
از دستگیری سارق تلفن همراه و لوازم خودرو هنگام تردد با یک 
خودروی پراید در محور جیرفت - بم و کشف 19 فقره سرقت 
گوشی موبایل و لوازم خودرو در عملیات نیروهای کالنتری 

محمدآباد خبر داد.
*ایسنا/ در حادثه خارج شدن یک قطار از ریل در هند دست کم 

9 تن کشته و تعدادی مصدوم شدند.

مرگ پدر عروس با گلوله نوه 9 ساله !

و  کهگیلویه  ــی  ــاه آگ پلیس  ــس  ــی رئ  
بویراحمد گفت: بازیگوشی پسر بچه 
9 ساله و بی احتیاطی خانواده ای در 
شهرستان چرام در عروسی سبب شد تا 
پدر عروس کشته و جشن به عزا تبدیل 
شود.به گــزارش ایرنا، سرهنگ بالش 
افزود: عصر چهارشنبه گذشته، در حالی 
که عروس سوار بر خودرو در حال خروج از 

تاالر برای رفتن به خانه بخت بود، پدرش 
کشته و عروسی به عزا تبدیل شد.وی 
ادامه داد: در حالی که پدر عروس تفنگ 
برنو مسلح در دست داشت، نوه 9 ساله 
اش بر اثر سهل انگاری ماشه تفنگ برنو را 
فشار داد و تیر شلیک شد. تیر شلیک شده 
به زیر گلوی مرد 4۵ ساله اصابت کرد و به 

کشته شدن او منجر شد.

2 کشته و یک مفقود در آتش سوزی واحد صنعتی  

مدیرکل مدیریت بحران قزوین گفت: 
با تالش بــدون وقفه نیروهای امــدادی 
و آتش نشانی ، آتش سوزی یک شرکت 
صنعتی در بوئین زهرا پس از 12 ساعت  
اطفا شد و صبح جمعه نیز پیکر بی جان 
تحویل  و  پیدا  مفقودی  ســه  از  نفر  دو 
مقامات مسئول شد.به گزارش ایسنا،  
مهدیخانی افــزود: ساعت 8:30 پنج 
شنبه، آتش سوزی گسترده ای در یک 
شرکت صنعتی در چرمشهر شهرستان 
بوئین زهرا اتفاق افتاد که در پی انفجار 
مخازن روغن این شرکت سه نفر مفقود 

شدند.وی با اشاره به این که جست وجو 
برای یافتن سومین فرد مفقود همچنان 
ادامه دارد، اظهار کرد: علت حادثه هنوز 
مشخص نیست .این حادثه همچنین پنج 

مصدوم داشت.

قتل زن و مرد جوان ماهانی با انگیزه انتقام جویی

توکلی/ رئیس مرکز اطــالع رسانی 
فرماندهی انتظامی استان کرمان از 
قتل زن  و مــرد جــوان در شهر ماهان 
از توابع شهرستان کرمان خبر داد و 
افزود: این قتل با انگیزه انتقام جویی 
ــاری اتفاق  شخصی، 16 دی مــاه ج

افتاده است.
ــان، ســرگــرد طاها  ــراس بــه گـــزارش خ

ساسان ادامه داد: پرونده این دو قتل 
از طریق اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی استان کرمان دنبال می 
شود.وی با اشاره به برخی شایعات در 
فضای مجازی، وقوع هر گونه قتل طی 
روزهای اخیر در شهر کرمان را تکذیب 
کردو گفت: هیچ قتلی در کرمان اتفاق 

نیفتاده است.

هجوم صبحگاهی به منازل مردم، زورگیری خودرو اب چاقوکیش، رسقت طال و دستربد به حساب ابنیک رانندگان 
پس از حفظ رمز کارت در جایگاه های سوخت مهشد، تهنا بخیش از اعرتافات پلیس های قالیب آگاهی است 
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سرقت های مخوف کارآگاهان قالبی !



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت بهشت هرمز چشم انتظار تحول 
پس از تاکید رئیس جمهور بر فعال شدن ظرفیت گردشگری در جزیره هرمز، برنامه های این حوزه را  از معاون وزیر میراث 
فرهنگی پیگیری کردیم  و  او در گفت و گو با خراسان، از تدوین طرحی ویژه برای شکوفایی اقتصادی این جزیره خبر داد

مصطفی عبدالهی- با سفر رئيس جمهور به 
جزیره هرمز، پــازل برنامه های توسعه صنعت 
گردشگری در این جزیره کامل شد و حاال باید 
منتظر اجرایی شدن طرح هایی بود که نه فقط 
زندگی مردم هرمز، که اقتصاد استان هرمزگان را 

هم متحول خواهد کرد.

نامه جمعی از نخبگان به رئیس جمهور       
مقصد چهاردهمين سفر استانی هيئت دولت، 
بــود و حضور رئيس جمهور  استان هرمزگان 
در این خطه جنوب، فرصتی را فراهم کرد تا 
جمعی از نخبگان این منطقه، یکی از دغدغه های 
جدی خود را با عالی ترین مقام اجرایی کشور در 
ميان بگذارند و بگویند: »بهشت زمين شناسی 
جهان یعنی جزیره هرمز را، که طعمه ای در 
ــت،  نجات دهيد«.  چشم عــده ای نامحرم اس
دغدغه مندان استان هرمزگان این نکته را هم 
متذکر شدند که: »شاید هيچ کدام از ظرفيت های 
تاریخی و گردشگری استان هرمزگان به اندازه 
جزیره بی نظير هرمز در معرض خطر و نيازمند 
ــدی دولــت  نيست، تــا هــم از تخریب  توجه ج
غيرقابل جبران جلوگيری شود و هم بار دیگر در 

چشم جهانيان شناسانده  شود«.

هرمز، یک اکوموزه باشکوه       
ــواری سفر به هرمز، مانع از آن شده  شاید دش
باشد که حتی برخی از مــردم کشور خودمان 
آن را بشناسند؛ امــا کافی اســت نــام آن را در 
گوگل جست وجو کنيد تا بدانيد از چه گنجينه 
هرمز  می گویيم.  سخن  بی نظيری  و  طبيعی 
با 42 کيلومتر مربع مساحت و حــدود 7هزار 
نفر جمعيت، یکی از جزایر استان هرمزگان 
است که سرمایه های طبيعی و تاریخی بسياری 
دارد: دره مجسمه ها، قلعه پرتغالی ها، کوه های 
رنگی و ساحل سرخ،  غار الهه نمک فيروزه  ای، 
دره رنگين کمان، فرش خاکی، معدن خاک 
ــروب و ... . ــرخ، غــارهــای دریــایــی، پرتگاه غ  س
ــه طبق یافته های  ــه همين دلــيــل اســـت ک  ب

پژوهش های علمی، صنعت گردشگری بهترین 
گزینه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی برای مردم 
بومی جزیره اســت و می توان ایــن جزیره را به 

اکوموزه شاخص کشور تبدیل کرد.

رئیس جمهور: اقتصاد گردشگری هرمز        
باید فعال شود

آیت ا... رئيسی هم که دیروز بازدید از جزیره هرمز 
را در برنامه سفر استانی خود داشت، در جمع مردم 

این جزیره گفت: »معنا ندارد   در جزیره هرمز با  این 
همه ظرفيت، مردم مشکل بيکاری داشته باشند، 
مسئله اشتغال از محوری ترین موضوعاتی است که 
باید در این جزیره حل شود و  معتقدم با فعال شدن 

ظرفيت گردشگری اشتغال نيز ایجاد می شود«.

وزارت میراث فرهنگی در تکاپوی توسعه        
گردشگری دریایی

پيش از این، عزت ا... ضرغامی وزیر ميراث فرهنگی 
هم ایــده توسعه گردشگری دریایی در سواحل 
جنوبی را ارائه کرده و گفته بود: »گردشگری دریایی 
یکی از لذت بخش ترین بخش های گردشگری 
است که استان هرمزگان با داشتن بيش از 2400 
کيلومتر نوار ساحلی، ظرفيت باالیی در این بخش 
دارد«. ضرغامی در سفر دوماه قبل خود به هرمز نيز 
تاکيد کرده بود که: »جزیره هرمز یکی از زیباترین 
نقاط گردشگری ایران است که باید برای استفاده 
بهتر از این ظرفيت، برنامه ریزی شود«.حاال باید به 
دولت فرصت داد و دید که آیا طرح ها و برنامه هایش 
برای شکوفایی گردشگری هرمز اجرایی می شود یا 
مردم این جزیره و دغدغه مندان صنعت گردشگری 

باید همچنان منتظر و اميدوار به آینده باشند.

 تدریس زبان چینی 
در 143 مدرسه امارات

ــارات، در گزارشی از تدریس  شبکه خبری االم
زبان چينی در مــدارس امــارات خبر داد. طبق 
این خبر، با پایان سال 202۱ ميالدی، دولت 
امارات از ثبت رقم تدریس زبان چينی در ۱4۳ 
مدرسه این کشور  خبر داده اســت. در انتهای 
سال گذشته ميالدی بيش از 4۵ هزار دانش آموز 
اماراتی در مقاطع مختلف تحصيلی، فراگيری 
زبان چينی را آغاز کرده اند. این رقم دربرگيرنده 
۱۵ درصد جمعيت دانش آموزی امارات متحده 
عربی اســت.  همزمان خبرها از دستور محمد 
بن سلمان، وليعهد عربستان، به منظور تسریع 
و گسترش روند فراگيری زبان چينی در مدارس 
این کشور، براساس سند »چشم انداز 20۳0« 
حکایت دارد تا مشخص شود شيخ نشين های 
خــلــيــج فــارس بــا سرعتی شــتــابــان و همسو با 
تغييرات بين المللی، سعی در همگرایی سياسی 
و اجتماعی با قدرت های نوظهور نظام بين المللی 

یعنی جمهوری خلق چين دارند.

احتمال افزایش ایستگاه های پروازی 
برای عزیمت زائران به سوریه

رئيس سازمان حج و زیارت، از احتمال افزایش 
سفر  متقاضيان  ــرای  ب پـــروازی  ایستگاه های 
زیارتی به سوریه خبر داد و گفت: در این زمينه 
در سفر وزیــر راه و شهرسازی به این کشور، با 
مقام های سوری گفت وگو و تبادل نظر شد. به 
گزارش  این سازمان، »علی رضا رشيدیان« که 
در قالب عضوی از هيئت بلندپایه اقتصادی و 
سياسی به ریاست وزیر راه و شهرسازی عازم 
سوریه شده است، اظهارکرد: در این مالقات ها 
که همراه وزیر راه و شهرسازی و رئيس کميسيون 
مشترک ایران و سوریه با مقامات سوری داشتيم، 
موضوع اعزام زائران و مسئله سفرهای زیارتی 
ــاره به دیــدار  نيز پيگيری شــد. رشيدیان با اش
ــر حمل ونقل  سوریه نيز افـــزود: در این  با وزی
نشست، موضوع افزایش اعــزام از پنج تا شش 
استان کشورمان مطرح شد، ضمن آن که پنج 
شرکت دیگر عالوه بر ماهان هم  متقاضی انجام 
پروازها به سوریه هستند که در این زمينه نيز قول 

همکاری های الزم داده شد. 
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رسانه های جهان 

ــاس  ــ ــر اسـ ــ آنــــســــا: بـ
وزارت  داده هــــــــــای 
بهداشت، در 24 ساعت 
در  جمعه  تــا  پنج شنبه 
ایتاليا ۱۹۶هــزار و 224 مــورد جدید 
ابتال به کووید به ثبت رسيده است که 
۳۱۳ نفر نيز جان باختند. در این هفته 
ــار بستری شدن به دليل کووید در  آم
بيمارستان ۳2 درصــد )در مقایسه با 
هفته گذشته که افزایش 2۶ درصدی 
داشــت( افزایش یافت. ۶7 درصد کل 
افراد بستری شده در بخش مراقبت های 

ویژه ،  واکسينه نشده هستند.

ــاری از  ــي ــس فــوربــس:ب
کشورهای اتحادیه اروپا 
برای مقابله با آمارهای 
ــاالی ابــتــال، در فکر  ــ ب
اجباری کردن واکسيناسيون هستند. 
فرانسه قانونی را تصویب کرد )که هنوز 
باید از سنا عبور کند( تا مجوز سالمت 
فعلی خود را به مجوز واکسن تبدیل کند  
این موضوع مستلزم آن است که همه 
واکسينه شوند تا بتوانند در محيط های 
عمومی حضور یابند.  با این قانون، نتيجه 

آزمایش منفی دیگر کافی نخواهد بود. 

آن طور که معاون گردشگری وزارت ميراث فرهنگی به خراسان می گوید، 
ایده های مطرح شده برای توسعه صنعت گردشگری در هرمز، تنها در حد 
حرف نبوده و طرح اوليه آن آماده شده است. دکتر »علی اصغر شالبافيان« اظهار 
می کند: »هرمز یک جاذبه گردشگری استثنایی است که طی سال های اخير 
بيشتر موردتوجه گردشگران قرار گرفته اما زیرساخت های این جزیره کفایت 
نمی کند و باید متحول شود«. معاون وزیر تصریح می کند: »برای استفاده 
بهينه از ظرفيت های گردشگری جزیره هرمز، طرحی با همکاری وزارتخانه و 
استانداری هرمزگان در حال تدوین است که البته با توجه به تجربيات و امکانات 
موجود، بخشی از آن نيز آغاز شده است«. او تصریح می کند: »در این طرح تالش 
خواهيم کرد با حمایت دولت و تقویت نهادهای عمومی غيردولتی از جمله 
شهرداری ها و نهادهای مردمی، شرایط سرمایه گذاری در بخش گردشگری و 

تردد گردشگران را تسهيل و نظام مند کنيم، ضمن 
آن که تقویت حوزه های زیرساختی جزیره نيز یکی 

از برنامه های مهم این طرح است«.

توجه ویژه به حفظ اصالت و فرهنگ بومی منطقه در سرمایه گذاری ها       
البته دکتر شالبافيان توجه به دغدغه مهم حفظ اصالت های فرهنگی و 
تاریخی این جزیره را نيز ضروری می داند و می افزاید: در طرح مشترکی 
که مدنظر است در کنار صيانت از فرهنگ بومی این منطقه، منتفع شدن 
جامعه محلی از اقتصاد گردشگری نيز مورد توجه است و تالش خواهد شد 
سرمایه گذاری ها نيز ترجيحا توسط افراد بومی و کسانی که دغدغه حفظ 

جزیره هرمز را دارند، انجام شود.

معاون گردشگری وزارت میراث  فرهنگی در گفت و گو با خراسان خبر داد: 
   

تدوین طرح  ویژه توسعه گردشگری در جزیره هرمز 

دیلی میل عصر دیروز در توئیتی نوشت: 
مــوارد ابتال به کووید اکنون در مناطق 
مختلف انگلیس در حــال کاهش است 
که این نشان می دهد، موج وحشتناک 

امیکرون رو به پایان است. 
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 شاخص

 آمارهای امیدوارکننده
 از صادرات نفت و کاال 

تازه ترین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 
که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد 
در شش ماه نخست امسال نسبت به شش 
ماه سال گذشته صادرات کشور با جهش 79 
درصــدی روبــه رو شده اســت. در این میان، 
صادرات نفتی 118 درصد و صادرات غیر 
نفتی 51 درصد رشد داشته اند. با این حال 
به نظر می رسد این تمام ماجرا نباشد. از یک 
سو بهبود صادرات نفت در آینده نامحتمل 
نیست، از سوی دیگر افق های خوبی در حوزه 

صادرات غیر نفتی وجود دارد. 

 بازار خبر

افزایش 1۶00 درصدی قیمت 
مسکن در 10 سال اخیر

تسنیم - بررسی تحوالت بــازار مسکن تهران 
حاکی از آن است که طی 1۰ سال اخیر قیمت 
مسکن حدود 1۶۰۰ درصد افزایش یافته است. 
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی طی آذر 
امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد 
ــدی نسبت به مــاه قبل از آن به 32  1.8 درص
میلیون و 59۰ هزار تومان افزایش یافته است. 
در آذر سال 139۰ متوسط قیمت مسکن یک 

میلیون و 923 هزار تومان بود.

 صورت های مالی ایران مال
 مردود شد

مهر - با مــردود اعــام شدن گزارش های مالی 
ایران مال از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی، 
بدون تردید توجیه اقتصادی این پروژه زیر سوال 
رفته و مسئوالن بانک باید پاسخ گــوی ساخت 
این مگاپروژه باشند.مؤسسه حسابرسی فاطر به 
عنوان حسابرس معتمد بانک مرکزی و بورس 
شب گذشته با مردود اعام کردن گزارش صورت 
سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه شرکت 
توسعه بین الملل ایران، ترازنامه این شرکت را 
به دلیل آن چه که »آثار اساسی ناشی از قرارداد 
فیمابین با شرکت تجارت ایران مال« مطرح کرده، 
در کدال افشا کرد. شرکت توسعه بین الملل ایران 
مال مالک پروژه ایران مال است که 1۰۰ درصد 

سهام آن از سوی بانک آینده تملک شده است.

حمایت از تولید یا تولیدکننده؟ 

راه نجات اقتصاد هر کشوری از بیماری های 
مزمنی همچون تورم و رکود در حمایت واقعی از 
تولید و تحقق آن در عرصه های خدماتی ، صنعتی 
و کشاورزی نهفته است، موضوعی که سرفصل 
بسیاری از سیاست های کلی اقتصادی کشور 
ما و بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
دنیاست و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و اصل 44 و سایر اسناد باالدستی و حتی نام 
گذاری سال ها نیز مظاهر و مصادیق آن مشهود 
است اما آمارهای اقتصادی نشان می دهد طی 
سال های اخیر با وجــود اختصاص ردیــف ها و 
تبصره های گوناگون در بودجه های سنواتی و 
برنامه های توسعه ای برای حمایت از تولید هنوز 
به اهداف واقعی در این بخش دست نیافته ایم 
و برخی از تولید کنندگان نیز از رتبه و شرایط 
کسب و کــار در کشورمان گایه مند هستند، 
به طوری که میانگین رشد اقتصادی طی 1۰ 
سال اخیر زیر یک درصد بوده و رتبه کسب و کار 
کشورمان از میان 19۰ کشور جهان 127 است 
به طوری که در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
نیز تنها کشورهای یمن، سوریه، لبنان، عراق و 
افغانستان رتبه باالتر)شرایط بدتری( از ما دارند 
و دیگر کشورهای منطقه نظیر ترکیه، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه و 
حتی پاکستان و مصر وضعیت و رتبه بهتری برای 

کسب و کار و تولید دارند و...
کامل  حمایت  به  موفق  تاکنون  که  دلیلی  یک 
از تولید و دستیابی به ثمرات آن همچون رشد 
اقتصادی، کاهش تورم و حذف رکود نشده ایم، این 
است که گاهی حمایت از تولید را با حمایت از تولید 
کننده خلط کرده و جای این دو مفهوم را با یکدیگر 
عوض کــرده ایــم. هر حمایت از تولید کننده ای 
الزاما حمایت از تولید نیست؛ گاهی حمایت صرف 
از تولید کننده ضد حمایت از تولید است؛ البته در 
مواقعی نیز این دو در یک راستا هستند اما همیشه 
این طور نیست، حمایت از تولید یعنی ایجاد عرصه 
و ساختارها و بسترهایی که یکایک افرادی که توان 
و لیاقت الزم برای تولید کردن را دارند،بتوانند 
در آن کسب و کارشان را شکل و رشد دهند؛ اما 
حمایت از تولیدکننده گاهی این عارضه را دارد که 
موجب ایجاد رانت ها و مجوزهای انحصاری و پارتی 
بازی ها و مفاسدی می شود که نه تنها به نفع تولید 

نیست که به تولید آسیب جدی می زند.

ــزارش هــای  مردمی حکایت از کم  برخی گ
شــدن رونــد تسهیات دهــی بانک ها دارد. 
های  بنگاه  تا  حتی  آن  دامنه  که  موضوعی 
ــت. در این  ــده اس اقتصادی هــم کشیده ش
میان، بررسی های خراسان نشان می دهد 
ــد پرداخت  که  اگرچه به نظر می رســد  رون
تسهیات کند شده است اما  به تناوب برخی 
بانک ها همچنان رویه قبلی را دنبال می کنند 
هرچند به نظر نمی رسد این  مسئله مشکل 
فعاالن اقتصادی را حل کند . در هر حال، 
اتفاق یاد شده از آن جایی که بانک ها با کمبود 
منابع مواجه بــوده و نیز نظارت هــای بانک 
مرکزی جدی تر شده است، چندان عجیب به 

نظر نمی رسد. 
سخت  شرایط   در  رود  می  انتظار  چند  هر 
کنونی الاقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید 
و اشتغال را به طور همزمان به دوش می کشند 
ــزارش خراسان،  بیشتر حمایت شوند.به گ
برخی از مخاطبان روزنامه خراسان با گایه 
از بانک ها مطرح کرده اند که روند تسهیات 
دهی آن ها حتی در مرسوم ترین شکل خود 
یعنی سرمایه در گردش نیز محدود یا متوقف 
شده است. در این زمینه، بررسی ها حکایت 
از وجود چنین مسئله ای در کشور در ماه های 
اخیر دارد. به عنوان مثال، خبرگزاری رکنا در 
گزارش 2۶ آذرماه خود به این موضوع اشاره 
کــرده است که بنا بر گــزارش های مردمی، 
برخی از بانک ها از ابتدای آذر 14۰۰، هیچ 
گونه وام بانکی و وام جدید را به متقاضیان 
پرداخت نمی کنند. این خبرگزاری با اشاره 
به نام برخی از بانک ها که در میان آن ها بانک 
ــود، آورده  هــای دولتی نیز مشاهده می ش
است: »این بانک ها به متقاضیان گفته اند 
که مشکل سراسری است و به کل بانک های 
کشور مربوط است و مجوز واریز هر گونه وام 
بانکی و  وام جدید از 29 آبــان مــاه 14۰۰ 
متوقف شده است.« به عنوان مثال گزارش 
3۰ آذر اقتصادآناین  که در 22 دی ماه نیز 
به روزرسانی شده است، نشان می دهد که 

جماتی از قبیل »وام نداریم«، »اعتبارمان 
تمام شده است« همچنان پاسخ متقاضیانی 

است که از بانک ها درخواست وام  دارند.

آمارهای رسمی چه می گوید؟ 	 
بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد 
که روند تسهیات دهی بانک ها در هشت ماه 
امسال  یعنی قبل از آذر ماه نسبت به هشت 
ماه سال گذشته، 59 درصــد افزایش یافته 
است. رقمی که از تورم نقطه ای و ساالنه تا آن 
تاریخ )به ترتیب 35.7 و 44.4 درصد( بیشتر 
است.بنابراین به طور خاصه می توان گفت 
که وضعیت تسهیات دهی بانک ها تا قبل از 
آذرماه، بد نبوده اما سوال این جاست که این 
تسهیات به دست چه کسانی رسیده است؟ 
شدن  محدود  مسئله  به  پاسخ  در  همچنین 
تسهیات بانکی، این فرضیه وجود دارد که آیا 
واقعًا دستور محدودیتی برای تسهیات بانکی 
صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات 
وزیر اقتصاد در 18 دی ماه این فرضیه را تا 
حدی رد می کند. به گزارش ایبنا، خاندوزی 
دربــاره توقف تسهیات بانکی در ماه های 
پایانی سال، گفته است: در وزارت اقتصاد 
دستورالعمل و اباغیه ای مبنی بر محدودیت 
پرداخت تسهیات بانکی، به غیر از مراعات 

ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند 
وجود نداشته است. 

پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟	 
ــر اقتصاد از آن جایی که قید  اظــهــارات وزی
ضوابط بانک مرکزی را مطرح می کند، قابل 
ــت. در ایــن زمینه بررسی پیشینه  تامل اس
نظام  دهــی  تسهیات  وضعیت  بــر  نظارتی 
بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از 
آذرمــاه سال گذشته، به منظور کنترل روند 
خلق پول بانک ها و در نتیجه مهار یکی از پایه 
های اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی، بانک 
ها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی 
آن ها بیش از 2 درصد نباشد. بررسی های 
خراسان نشان می دهد که در این زمینه تا 
همین مــاه هــای اخیر، بانک مرکزی اقــدام 
به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک 
های متخلف کرده است. اما گزارش 13 آذر 
خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل 
فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، خلق 
پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیات 
آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به 
طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت 
نکند سامانه اجازه اعطای تسهیات و ثبت 

اطاعات به بانک را نخواهد داد. 

کفگیر بانک ها به ته دیگ خورده است؟!	 
یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد 
تایید برخی مقام های مسئول بانکی است 
نیز این است که بانک ها با توجه به وضعیت 
اقــتــصــادی کــنــونــی و چــفــت و بــســت شــدن 
حجم ترازنامه آن ها توسط بانک مرکزی، 
بخشی از قــدرت تسهیات دهــی خــود را از 
دست داده اند. اظهارات جمشیدی، رئیس 
کانون هماهنگی بانک های خصوصی این 
فرضیه را تایید می کند. وی در گفت وگو با 
اقتصادآناین  اظهار کرده است: پرداخت وام 
برای بانک ها زیان محض است و در حالی که 
سود تسهیات بانکی حداکثر 18 درصد است 
نرخ تورم 44 درصد اعام شده است. بنابراین 
دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان 
بانک هاست. به گفته وی، بانک ها هم اکنون 
غیرجاری  بدهی های  انباشت  گرفتاری  با 
مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و 
نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان 
به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند! 
بنابراین منابعی باقی نمی ماند که بانک ها به 
دیگر متقاضیان وام بدهند. در این  میان البته  
چند روز قبل تجارت نیوز اعام کرد: برخی 
بانک ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده، 
به بیش از 2۰ درصد و نیز آن چه تامین بودجه 
برای پرداخت وام مطرح شده، پرداخت وام 

بانکی را از سرگرفته اند.
درعــیــن حــال  درمجموع باید گفت اگرچه 
پول  خلق  کنترل  لــزوم  مانند  موضوعاتی 
بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه 
ای دارد، با این حال، در اجرای این برنامه ها 
باید ماحظات بنگاه های اقتصادی که  واقعا 
تولید  فعال هستند  و در شرایط  در زمینه 
سخت کنونی برای حفظ تولید، ارزش افزوده 
و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر 
گرفته شود و مسیری برای دسترسی واحدهای 
اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در 
بخش های مولد در زمینه صنعت، کشاورزی و 

خدمات به منابع بانکی فراهم شود.

پشت پرده قفل بانک ها بر تسهیالت 
 گزارش ها از پاسخ رد بسیاری از بانک ها به درخواست های وام فعاالن اقتصادی حکایت دارد، دالیل بروز این پدیده چیست 

و چه تبعاتی برای فعالیت های اقتصادی دارد؟ 

حضور شرکت بیمه دی در رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه 

شرکت بیمه دی با حضور در رویــداد تبادل 
فناوری صنعت بیمه، ضمن تبادل اطاعات با 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، ظرفیت 
های خود در این زمینه را معرفی کرد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت بیمه دی، این نمایشگاه 
با هدف شناخت و بهره بــرداری از توانمندی 
های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
در جهت گسترش و تحول خدمات در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
برگزار شد. در این رویداد شرکت بیمه دی در 
راستای بیمه داری نوین به تبادل اطاعات با 
دیگر شرکت ها و استارتاپ ها در جهت پیشبرد 
برنامه های نوآورانه بر مبنای فناوری های نوین 
پرداخت و ضمن برگزاری جلسات متعدد زمینه 
همکاری با تعدادی از آن ها را فراهم کرد. بیمه 
مرکزی جمهوری اسامی ایــران، سندیکای 

بیمه گران ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری، پژوهشکده بیمه و شرکت 
های بیمه برای برگزاری این نمایشگاه همکاری 

مشترک داشتند.
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فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق 
سنگین قشم به بهره برداری رسید 

فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم 
با ظرفیت تبدیل روزانــه 35 هزار بشکه نفت خام 
سنگین به فراورده های نفتی سبک تر در قشم توسط 
ــرداری رسید. پاالیشگاه  رئیس جمهور به بهره ب
نفت خام فوق سنگین قشم روزانه ۱۶ هزار بشکه 
قیر و ۱۹ هزار بشکه برش های سبک نفتی تولید 
خواهد کرد. این پاالیشگاه ۸5۰ میلیون دالر در 
سال فروش محصول خواهد داشت و محصوالت آن 
جنبه صادراتی دارد.فاز نخست این پاالیشگاه در 
زمان ساخت برای پنج هزار نفر اشتغال زایی داشته 
و هم اکنون 3۰۰ نفر در آن جا مشغول کار هستند. 
احداث این پروژه از سال ۹۶ آغاز شده و ظرف مدت 
چهار سال در زمینی به مساحت ۴5 هکتار با سرمایه 
گذاری ۲۲۰ میلیون یورو به بهره برداری رسیده و 
سرمایه گذار این پروژه هلدینگ شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد است. خوراک فاز دوم این پاالیشگاه 
۶۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی است و در فاز 

دوم تولید بنزین، گاز مایع و با کیفیت یورو 5 دارد.

آغاز اجرای توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین 
وزیر خارجه در سفر به چین و پس از دیدار و گفت وگو با همتای چینی از آغاز توافق ۲5 ساله خبر داد،این توافق چیست؟ 

هادی محمدی – همزمان با داغ شدن مذاکرات 
برجامی در وین میان ایران و ۴+۱ و سفر قریب 
الــوقــوع رئیس جمهور کشورمان بــه روســیــه ، 
امیرعبدالهیان وزیر خارجه نیز در سفری دو روزه 
و در راس هیئت عالی رتبه سیاسی راهی چین 
شد اما نه در پکن بلکه در شهر ووشی در استان 
جیانگسو با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و 
گفت وگو کرد . به نظر می رسد  که باید روزهای 
آخر ماه دی را روزهای تقویت شرق گرایی دولت 
سیزدهم نامید که با سفر وزیر خارجه به چین آغاز 
شده و با سفر رئیسی به روسیه ادامه خواهد یافت.
ــروز امیرعبداللهیان، در قامت وزیرخارجه  دی
جدیدترین مقصد سفر کاری اش را برای تحکیم و 
توسعه سیاست ایران در شرق آسیا برگزید.اوکه در 
رأس هیئتی سیاسی به دعوت »وانگ یی« همتای 
چینی خود به چین سفر کرده، گفت: در این سفر  
توافق کردیم دو طــرف اجرایی شــدن و شروع 
عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و 
جامع ۲5 ساله دو کشور را اعالم کنیم.وی افزود: 

ما همزمان با گفت وگوها در چین، مقدماتی را 
فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز)دیروز( را روز 
شروع اجرای توافق جامع همکاری های راهبردی 
دو کشور اعالم کنیم. امیرعبداللهیان بیان کرد: از 
جمله موضوعات دیگری که در دستور کار بود این 
بود که ما برای عملیاتی کردن قرارداد ۲5 ساله و 
موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی، حامل 
پیام کتبی آقای رئیسی رئیس جمهور به آقای شی 
جین پینگ رئیس جمهور چین بودیم. وزیر خارجه 
چین نیز در دیدار امیرعبداللهیان با اعالم آمادگی 
کشورش برای توسعه همکاری ها در حوزه تامین 
مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی و ادامه حمایت از 
مواضع ایران در مذاکرات وین گفت که آمریکا 
باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند.

همکاری جامع حاوی چه مفاد و 	 
محتوایی است؟

آغاز بحث این توافق نامه به سفر شی جین 
پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین، 

به ایران در سال ۱3۹۴ بر می گردد.درنهایت 
بعد از مبادله چند متن بین طرفین ،سند برنامه 
همکاری جامع ایران و چین هفتم فروردین ماه 
در سفر وانگ یی به تهران بین وی و محمدجواد 
ظریف وزیر سابق امور خارجه به امضا رسید. 
آن گونه که بعد از امضای این سند اعالم شد 
سند مذکور در راستای صلح، ثبات و توسعه 
منطقه ای و بین المللی تدوین شده و بنابراین 
در مخالفت با هیچ طرف ثالث یا برای مداخله در 
امور هیچ کشوری نیست. این سند یک نقشه راه 
برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین 
بوده و بنابراین حاوی هیچ قراردادی نیست.»تام 
اوکانر« ستون نویس نشریه »نیوز ویک« به تازگی 
در یادداشتی نوشته  که ایران در تالش است با 
تمدید توافقی ۲۰ ساله با روسیه و  توافق ۲5 

ساله با چین، ائتالفی جهانی علیه فشارهای 
اقتصادی و سیاسی آمریکا ایجاد کند. به گفته 
وزیر سابق خارجه،   بر اساس تفسیر حقوقی 
ــورای عالی امنیت ملی، این سند  دولــت و ش
طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن 
مجلس  تصویب  نیازمند  تعهدی،  هیچ گونه 
شورای اسالمی نیست ولی نسخه ای از آن برای 
رئیس مجلس ارسال شده است. در عین حال 
برخی کارشناسان معتقدند قراردادهایی که 
در قالب این برنامه راهبردی بین دو طرف منعقد 
می شود برای تایید باید به مجلس ارجاع شود.   
برخی مفاد  این  سند  عبارت اند از : سند حاضر 
یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت )۲5 
ساله( رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع 
برد- برد در زمینه روابط دو جانبه، منطقه ای و 

بین المللی را مدنظر قرار داده است. 
فرهنگی،  اشتراکات  شناختن  رسمیت  به   -
حق  از  حمایت  چندجانبه گرایی،  تقویت 
دولت ها بــرای بــرخــورداری از حق حاکمیت 
برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه از جمله 

موارد ذکر شده در سند است.
- اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری 
از مسائل منطقه ای و بین المللی به ویژه مبارزه 
بــرای بسط  یــک جانبه گرایی زمینه الزم  بــا 
همکاری ها در عرصه بین المللی بین ایران و 

چین را فراهم آورده است. 
- این سند برنامه ای است سیاسی، راهبردی، 
مختلف  عرصه های  که  فرهنگی  و  اقتصادی 
همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار 

داده است.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

ایران-اين روزنامه درباره طرح بنزينى دولت  •
نوشت: عمده پرمصرف های بنزين، اشخاصى 
ــدام به مسافربری و حمل بــار با  هستند که اق
خودروی خود مى کنند.حدود ۴٠٠ هزار نفر در 
دهک يک و 2 و حدود يک ميليون نفر در دهک 3 
و ۴ جزو گروه بسيار پرمصرف بنزين هستند که با 
توجه به حضور آن ها در دهک های کم درآمد،  از 

جمله متضرران خواهند بود.
اطالعات-اين روزنامه با اشاره به انتصابات  •

ــارا! چه  ــدگ ــداون ــت:خ ــوش ــر حــاشــيــه اخــيــر ن پ
نسبتى است مثال بين تجربه  مديريتى سيمايى با 
منصب هولدينگ پتروشيميايى!؟ يا چه تناسب 
در  کارشناسى  تخصص  ميان  ربــطــى اســت  و 
تاريخ و روايت گری، با احراز مقام در هولدينگ 

گردشگری!؟
همشهری- ايــن روزنــامــه نوشت:هرچه به  •

پايان روزهای دی ماه نزديک مى شويم، بيشتر با 
حجم تخريب های اصالح طلبان و مخالفان سفر 
رئيس جمهور مواجه مى شويم تا اگر بتوانند اين 
سفر را لغو و ايران را از امتيازات آن محروم کنند يا 
حداقل در طرف روسى ايجاد ترديد کنند که وزن 

الزم را به اين سفر و توافقات آن ندهد.
شرق- اين روزنامه نوشت:موافقان تصويب طرح  •

صيانت در شرايطى که مسير تصويب اين طرح را 
در مجلس هموار نمى بينند، با طرح عناوينى مانند 
»لجام گسيختگى در فضای مجازی« مى کوشند 
فضا را به سمت برخوردهای قضايى ببرند؛ هرچند 
بعيد است قوه قضاييه اعتنايى به اين  خواسته های 

سياست زده  داشته باشد.
ــن روزنــامــه نوشت: سازمان  • وطــن امــروز-اي

اطالعات و امنيت داخلى رژيــم صهيونيستى 
ــى به  ــران ــاک( مــدعــى شــد يــک اکــانــت اي ــاب )ش
نــام رامبد نامدار در فيس بــوک پنج نفر را در 
سرزمين های اشغالى - چهار زن و يک مرد - 
ترغيب به جاسوسى برای ايران کرده است. بنا بر 
ادعای شاباک، از برخى از اين چهار نفر خواسته 
شده از نهادها و وزارتخانه های رژيم صهيونيستى 
عکس برداری کنند و برخى مقامات عالى رتبه 
وزارت جنگ و امنيتى اين رژيم را زير نظر بگيرند. 
در ادامه اين ادعا بيان شده است از برخى از اين 
ــراد خواسته شده به يکى از نمايندگان زن  اف
کنست )پارلمان رژيــم صهيونيستى( نزديک 

شوند.

شفقنا نوشت: آيت ا... سبحانى خواستار  •
توجه شــورای عالى حــوزه به معيشت طالب و 
تربيت خطبای زبان دان شدند و گفتند: عده ای 
از طــالب به دليل ايــن که عائله آن ها تامين 
نمى شوند در فکر انصراف از حوزه هستند که 

بايد فکری در اين باره کرد.
انتخاب مدعی شد: عسگری، امــام جمعه  •

رفسنجان گفت: چگونه امروز دختران را روی 
دوچرخه سوار مى کنند که در خيابان ها بچرخند 
و عده ای با حماقت تمام از اين جريان ها حمايت 
مى کنند و اگر ندايى عليه اين کار بلند شود 
اعتراض مى کنند و به خود من هم ناسزا گفتند.
چرا مجلس اين را تبديل به قانون نکرده که امروز 

نيروی انتظامى کوتاهى مى کند؟
انتشار  • به  نوشت:پنتاگون  آنالین  اعتماد 

KHAMENEI. فيلم »تــرور ترامپ« در سايت
ــان کربى، سخنگوی  IR  واکنش نشان داد.ج
وزارت دفاع آمريکا به فاکس نيوز دربــاره ترور 
ويدئوی  از  گفت:پنتاگون  تــرامــپ  احتمالى 
پويانمايى منتشر شده در وب سايت مقامات 
رسمى ايران که ترور رئيس جمهور سابق آمريکا 
ــت.وزارت دفاع  را به تصوير مى کشد آگــاه اسـ
بر تهديد ايران متمرکز خواهد ماند و مطمئن 
خواهد شد که توانايى محافظت از نيروهای 
آمريکايى در خاورميانه را در بحبوحه حمالت 

مداوم شبه نظاميان در عراق و سوريه دارد.
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سرلشکرسالمی:انتقام سلیمانی یک استراتژی 
و آرمان است

سردار سرلشکر پاسدار حسين سالمى، فرمانده 
کل سپاه گفت:قاسم وقتى زنده بود، ما يک سردار 
سليمانى مى شناختيم؛  اما وقتى شهيد شد، آن 
انقالبى که در قلب ها به وجود آمد و راه جديد در 
دل ها باز کرد و در شخصيت جوان ها نفوذ کرد و 
تکثير شد، يک قاسم شد  ميليون ها قاسم که اآلن 
همه  آن ها حرف از انتقام مى زنند. خب، خطرناک تر 
شده است. اآلن، انتقام به يک استراتژی،  آرزو، 
آرمان و نقطه حرکت تبديل شده است. اصاًل گرايش 
جوانان بعد از شهادت قاسم به جهاد بيشتر شده 
است. اين برای دشمن خطر ايجاد مى کند. ما هر 

وقت از مرگ نترسيم، خطرناکيم. 
راز موفقيت حاج قاسم اين بود 
که خودش را در ميدان سرباز 

ــت./ ــس ــى دان واليـــت م
تسنيم

مرعشی: اشتباه تاریخی ما فاصله گرفتن از 
رهبری بود

حسين مرعشى، دبيرکل حزب کارگزاران گفت: 
داستان ما داستان فرد کريه المنظری است که 
کودکى را بغل کــرده بود و بچه گريه مى کرد. 
عاقلى رسيد و گفت: اين کودک از تو مى ترسد، 
او را زمين بگذار! برخى درست يا نادرست از من، 
شما و اصالح طلبان خوش شان نمى آيد آيا ما نبايد 
تالش کنيم؟ وی افزود:ما يک اشتباه تاريخى 
داشتيم که از رهبری فاصله گرفتيم يا عده ای 
کوشيدند اين فاصله را ايجاد کنند.عقيده دارم 
عقالی قوم از هر دو جناح بايد دور رهبری حلقه 
بزنند و راه حل های کارشناسى برای برون رفت 
کشور از بحران ها را به ايشان ارائــه دهند.من 
کار مى کنم و حزب را به اين سمت مى بريم که 

به دولــت و رهبری و تمام نهادها 
راهکار بدهيم تا با اجرايى شدن 

راهکارها از بار مشکالت مردم 
کاسته شود./جماران

چهره  ها

فرمانده نيروی هوا فضای سپاه در دوازدهمين 
اجــالســيــه ســـراســـری جــامــعــه مــدرســيــن و 
علمای بالد، ضمن ارائــه گزارشى از آخرين 
پيشرفت های دفاعى و نظامى کشور به ويژه 
در حوزه هوا  فضا اظهار کرد: به تازگى آزمايش 
موتور سنگين ماهواره بر با سوخت جامد و 
توانمندی  را که  بدنه غير فلزی کامپوزيتى 
تغيير  بردار تراست با نازل متحرک را دارد،  با 
تالش دانشمندان ايرانى و متخصصان نيروی 
هوافضای سپاه با موفقيت انجام داديم.به 
گزارش تسنيم،وی ضمن تبريک اين موفقيت 
راهبردی به ملت ايران ، با بيان اين که در حوزه 
فضايى دو عامل مهم ، يکى ماهواره و ديگری 
ماهواره بر است که کار ساده ای هم نيست، 
افزود : ما دوسال پيش اولين پرتاب ترکيبى 
مايع و جامد را انجام داديم که موتور اول مايع 
و دوم و سوم جامد بود.سردار حاجى زاده با 
تاکيد بر اين که اين دستاورد سبب افزايش 
بيشتر انرژی موشک و صرفه جويى در هزينه ها 
خواهد شد، خاطر نشان کــرد:  اين فناوری 
فقط در چهار کشور جهان وجــود دارد. در 
توليد  هوافضا  بــه  مرتبط  ــای  ــوزه ه ح تمام 
قدرت ادامه دارد و ايران به قدری در مسئله 
هوافضا و ماهواره پيشرفت کرده است که اين 
اقتدار با ترور ، تهديد و تحريم از بين رفتنى 
نخواهد بود. فرمانده نيروی هوا  فضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى گفت: امــروز اين 
امکان فراهم شده است که با موتور های ارزان 
ماهواره های زيادی را در مدار قرار دهيم.وی 
با بيان اين که در حوزه فضايى اولين بار بعد 
از 1٠ سال  ، جلسه شورای عالى فضايى  به 
شد  تشکيل  محترم  جمهور  رئيس  رياست 
ــرای جلسه و  ، افـــزود: ايشان شش ساعت ب
بازديد از توانمندی های حوزه فضايى کشور 
وقت گذاشتند و مسير آينده را روشن ، هموار 

، تصويب و مشخص کردند و ان شــاءا... در 
آينده شاهد موفقيت های خوبى خواهيم بود.

همزمان شلتوکى کارشناس دفاعى در توييتى 
گلوگاه  عمال  جامد  سوخت  »موتور  نوشت: 
پرتابگر ماهواره در کشورمان را »رفع«کرد. اين 
يعنى افزايش سرعت مونتاژ و پرتاب،افزايش 
چشمگير پرتاب های ساالنه وتحول در صنعت 
ماهواره.« به نظر مى رسد توسعه موفقيت آميز 
موتور سوخت جامد  نيز به ايران مسيری بالقوه 
برای رسيدن به موشک قاره پيما مى دهد، چه 
به تنهايى و چه در ارتباط با تالش های قبلى 
سپاه  برای توسعه موتورهای موشکى بزرگ 
سوخت جامد.نکته مهم تر راجع به موتورهای 
سوخت جامد نيز اين است که مدت ها آن ها  
را مى توان  در سيلو يا النچر آماده به پرتاب نگه 
داشت و نگرانى درباره کشف و حمله هوايى 
اوليه ندارند چرا که بــرای پرتاب با سوخت 
بنابراين   نياز به سوخت گيری اســت  مايع 
بــازرســى، نگهداری و عمليات  فرايند های 
آماده سازی پيشران های مايع بسيار هزينه بر 
هستند. ضمن اين که  تجهيز ماهواره برهای 
ايــرانــى بــه سوخت جامد  بــرد موشک های 
ايرانى را افزايش قابل توجهى خواهد داد که 
در رسيدن ماهواره های ايرانى به مدارهای 

باالتر بسيار موثر است .

 شنبه 25 دی 1۴٠٠، 12 جمادی الثانى 1۴۴3، 15 ژانويه 2٠22، شماره 2٠852 ، سال هفتاد وسوم.

سيدابراهيم رئيسى،آخر هفته های خود را 
بنا دارد با سرکشى به استان های مختلف و 
ديدار چهره به چهره با مردم بگذراند تا بتواند 
مختلف  مناطق  مشکالت  با  آشنايى  ضمن 
تصميم درست و راه حل عملى در هيئت دولت 
چهاردهمين  در  رئيس جمهور  کند.  اتخاذ 
ــود نيز بــه هــرمــزگــان سفر  سفر استانى خ
کــرد. سفرهايى که مهم ترين دســتــاورد آن 
محروميت زدايى از چهره روستاها و مناطق 
محروم اعــالم شــده اســت. آيــت ا... رئيسى 
هشتبندی  منطقه  ســيــل زدگــان  جمع  در 
شهرستان ميناب با ابراز خوشحالى از حضور 
در جمع مــردمــان زحمت کش و اهــل کار، 
کشاورزی و توليد اين منطقه گفت: افتخار ما 
و همه اعضای دولت اين است که خدمتگزار 
شما مــردم باشيم.وی از منطقه زلزله زده 
گيشان غربى نيز بازديد و از نزديک با مردم 
اين منطقه گفت وگو کرد. بازديد  از بخش های 
مختلف مجتمع بندری شهيد رجايى و ديدار 
با نخبگان ، علما ، خانواده شهدا ، ايثارگران 
و جمعى از اقــشــار مختلف مــردم از جمله 

برنامه های رئيس جمهور بود.

ویال های  نهاد ریاست جمهوری در قشم 	 
فروخته می شود

سيد ابراهيم رئيسى صبح جمعه نيز در ادامه سفر 
خود به استان هرمزگان در بازديد از نمايشگاه 
دستاوردها و توانمندی های نيروی دريايى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در منطقه يکم 
دريايى، ضمن تقدير و تشکر از فرماندهان و 
پرسنل اين يگان، تصريح کرد: امروز مردم خيال 
شان از امنيت کشور در بخش های مختلف 
آسوده است زيرا هيچ حرکتى از چشم دالوران 
نيروهای مسلح پوشيده نيست. رئيسى در اين 
بازديد از آخرين دستاوردها و توانمندی های 
نيروی دريايى سپاه در يک سال و نيم اخير شامل 
يگان پهپادی، سامانه های موشکى، سامانه های 
جنگال، شناورهای راکت انداز، موشک انداز 
و اژدرافکن، تجهيزات زيرسطحى، ناوچه های 
موشک انــداز، شناورهای رزمى تندرو و قايق 
های پرنده اطالع يافت و از نزديک در جريان 
پيشرفت های نيروی دريايى سپاه که تمام آن 
به دست متخصصان داخلى انجام شده، قرار 
گرفت. آيت ا... رئيسى در حاشيه سفر استانى 
خود به هرمزگان در ارتباط ويدئو کنفرانسى 

با دوازدهمين اجالسيه علمای بالد در قم، با 
بيان اين که در کنار رفع تحريم ها، مسئله خنثى 
سازی تحريم و صادرات غيرنفتى نيز با جديت 
توسط دولت در حال انجام است، افزود: تورم 
ــار بانک  ــت، طبق آم ــردم اس نگرانى اصلى م
مرکزی تورم امروز کشور در ۷٠ سال گذشته بى 
نظير بوده است ولى با اين حال سير نزولى تورم 
در ايران آغاز شده و دولت برای تغيير شرايط به 
طور کامال ملموس و واقعى بسيار اميدوار است.
رئيس جمهور همچنين با بيان اين که ما رفع 
تحريم ها را عزتمندانه دنبال مى کنيم، اظهار 
ــران به حدی افزايش  ــادرات نفتى اي کــرد: ص
يافته که ما ديگر نگران آن نيستيم، صادرات 
نفت در دولت سيزدهم ۴٠ درصد افزايش يافته 
و پول حاصل از صادرات نيز در حال بازگشت 
به کشور اســت. گفت وگــوی رئيس جمهور با 
مردم هرمز در اسکله جزيره،ديدار با خانواده 
شهدا و ايثارگران جزيره هرمز،افتتاح فاز اول 
پااليشگاه نفت فوق سنگين قشم ،بازديد از 
پروژه ملى پل خليج فارس وحضور و سخنرانى 
در جمع اهالى روستای گورزين قشم و اهالى 
محله صحرا از ديگر برنامه هــای رئيسى در 
روز دوم سفرش بود. همزمان،معاون رئيس 
جمهور و دبير شورای عالى مناطق آزاد کشور 
از فروش پنج ويالی ساخته شده نهاد رياست 
جمهوری در مسير ساحل جنوبى شهر قشم 
که تحت مالکيت منطقه آزاد قشم قرار دا رد، 
خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رسانى شبکه 
خبر،دبير شورای عالى مناطق آزاد گفت: برای 
تکميل پل خليج فارِس قشم، 2۷٠ ميليون يورو 
نياز است. سعيد محمد افزود: اين پل از طريق 
تهاتر نفتى با پيمانکار ايرانى ساخته مى شود. 
دبير شورای عالى مناطق آزاد گفت: ويال های 
منتسب به نهاد رياست جمهوری نيز برای تامين 
هزينه پل خليج فارس و ساير زيرساخت های 
جزيره قشم به فروش مى رسد. پل خليج فارس، 
قشم را به بندرعباس وصل مى کند. آيت ا... سيد 
ابراهيم رئيسى بعد از ظهر ديروز نيز در نشست 
خبری جمع بندی سفر استانى به هرمزگان که 
در جزيره قشم برگزار شد،  با بيان اين که پروژه 
پل خليج فارس به زودی فعال مى شود،افزود: 
کمبود مسکن در هرمز نيز در قالب طرح يک 
ميليون مسکن در سال و ۴ ميليون مسکن در 
چهار سال که حتما انجام شدنى است، پيگيری 

مى شود.

خبر خوش نفتی رئیسی 
رئیس دولت سیزدهم که در چهاردهمین سفراستانی به هرمزگان رفته 
بود،ضمن بازدید از بنادر،پروژه های ملی و مناطق زلزله زده این استان 

گفت:امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که 
دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است

دستیابی سپاه به فناوری جدید پرتاب ماهواره 
فرمانده هوافضای سپاه از آزمایش موفق موتور ماهواره بر ایرانی با 

سوخت جامد خبر داد.این سوخت چه مزایایی دارد؟ 

بلینکن و باز هم »ضرب االجل های ساختگی« 
 وزیر خارجه آمریکا:اگر چند هفته دیگر درمذاکرات برجام به نتیجه نرسیم

 به شیوه ای دیگر وارد عمل خواهیم شد 

زاهدی – اين روزها به کرات از مقامات آمريکايى 
شنيده مى شود که خروج اين کشور از برجام 
کاری اشتباه و پر هزينه برای واشنگتن بوده و 
اين مقامات انگشت اتهام را نيز به سوی  ترامپ 
و دولتش برمى گردانند . اگرچه روشن است 
که دولــت ترامپ به عنوان يک دولــت ياغى و 
قانون شکن، بــا خــروج يــک جانبه از توافق 
هسته ای، در بروز وضعيت فعلى توافق هسته ای 
نقش اساسى داشته ، اما دولت بايدن نمى تواند 
خود را از مسئوليت شرايط کنونى تبرئه کند. 
ــت کنونى آمريکا مــاه هــا فرصت داشته  دول
است تا به کــارزار موسوم به فشار حداکثری و 
تحريم های غيرانسانى عليه ملت ايران پايان 
دهد که البته نداده اســت.از وين نيز خبر مى 
رسد که بر اساس تفاهم انجام شده ميان روسای 
هيئت ها، مذاکره کنندگان ارشــد جمهوری 
اسالمى ايران و سه کشور اروپايى عصر ديروز 
برای انجام امور مربوط به سمت های سياسى 

خود و برخى مشورت ها، به طور موقت به مدت 
دو روز به پايتخت ها بازخواهند گشت.با اين 
حال، مذاکرات کارشناسى همچنان بدون وقفه 
ادامه خواهد يافت و بازگشت مذاکره کنندگان 
ارشد به معنى توقف دور هشتم مذاکرات نيست.
اما در ادامه بازی رسانه ای جديد آمريکايى ها 
که به نظر مى رسد بيشتر مصرف داخلى داشته 
باشد تا فايده ای برای مذاکرات وين، »آنتونى 
بلينکن«، وزير امور خارجه آمريکا که با راديو 
»ان.پــى.آر« گفت وگو مى کرد هشدار داد تنها 
»چند هفته« برای نجات توافق هسته ای با ايران 
فرصت باقى مانده و اگــر مــذاکــرات شکست 
بخورد، واشنگتن »گزينه های ديگری« را بررسى 
خواهد کرد.هشداری که حاکى از بازی جديد 
آمريکا برای امتياز گيری با استفاده از فشارهای 
سياسى و رسانه ای است. اين روش نخ نما در ايام 
مذاکرات منتهى به امضای موافقت نامه برجام 

نيز از سوی آمريکا مورد استفاده قرار گرفت.



جنایت در آتش حسادت
عوامل مطرح شده توسط 2 خرابکار خبرساز که یکی 

بلوک های سیمانی از روی پل به پایین پرتاب می کرد و دیگری 

بنزها را آتش می زد، از منظر روان شناسی قابل بررسی است

ــودروی بنز پایتخت نشینان را به آتش  دستگیری دو متهم که یکی خ
می کشید و در اعترافاتش گفته بود: »بنزهای 350S را آتش می زدم چون 
خودم موتور هم نــدارم« و دیگری که بلوک های سیمانی از روی پل عابر 
پیاده روی خودروها پرتاب کرده و منجر به قتل دو نفر شده بود و گفته: 
»می خواستم دل خودم را خالی کنم و به پولدارها بفهمانم که شما ماشین 
دارید، من هیچی ندارم و زجر می کشم، حاال با این کار من، شما هم مجبورید 
زجر بکشید!«، بهانه ای شد تا نگاهی روان شناسانه به این عوامل مطرح شده 

داشته باشیم.

   معجون خطرناک ناکامی و ناامیدی
وقتی انسان از برآورده کردن نیازهای خود ناامید شود و ناکام بماند، حس 
خشم در او ایجاد و این حس خشم ناشی از ناکامی به راحتی تبدیل به خشونت 
می شود. معموال این خشونت شامل حال افراد بی گناه می شود. مشکالت 
اقتصادی که در چند سال گذشته به شدت تشدید و تثبیت شده، دو تاثیر مهم 
داشته است؛ اول خشم نسبت به تفاوت مالی فعلی و دوم ناامیدی از آینده. 
به عبارت دیگر چون برون رفتی از فقر برای خیلی ها دیگر قابل تصور نیست، 

ترکیب ناکامی با ناامیدی معجون بسیار خطرناکی را فراهم آورده است.
  با آتش حسادت چه کنیم؟

اما در سطح فردی، کینه مانند زهری است که خود می خوریم و انتظار مرگ 
دیگری را داریم. اولین پیشنهاد برای مدیریت این مشکل تفکر خالقانه است 
یعنی راه هایی بــرای رفع نیازهای تان پیدا کنید که تــازه باشند. یادگیری 
مهارت های شغلی حتی به صورت شاگردی کردن بسیار مهم است، قاعدتا 
نمی توان یک شبه به یک نتیجه مهم رسید. مرحله بندی کردن نیازها هم مهم 
است، قرار نیست همه چیز همین امروز وجود داشته باشد. برای رسیدن به 
خواسته ها زمان و صبر نیاز است. فکر نکنید که دنیا و زندگی باید عادل باشند و 
عادالنه نیست که فالنی پولدار است و من نیستم . چه کسی گفته زندگی عادالنه 
است؟ متاسفانه عدالتی در زندگی وجود ندارد و حوادث خارج از کنترل انسان 
رخ می دهند   چون همه قرار نیست پولدار باشند.همچنین تمرکز روی »آن چه 
هست« باید باشد و نه »آن چه باید باشد«. تمرکز بر آن چه واقعا در کنترل ماست 
بهترین راه است چون بسیاری از متغیرهای اقتصادی اجتماعی در کنترل افراد 
جامعه نیستند. ارزیابی رفتار و هدف هم مهم است. آیا رفتاری که می کنم من 
را به هدفی که دارم نزدیک تر می کند یا دورتر. آتش زدن خودروهای دیگران 
آیا باعث بهبود وضعیت اقتصادی من می شود؟ همین وقت و انرژی را در مسیر 
سازنده باید صرف کرد. گرچه زمانی که تمام راه ها را بسته می بینید، تالش 
بسیار سخت خواهد شد اما گاهی رفتاری کوچک برای لحظه ای حس بهتر می تواند 

عــواقــب جــبــران ناپذیری 
داشته باشد مانند پرتاب 
سنگ به اتوبان که متاسفانه 
باعث مرگ حداقل دو نفر 
شــده اســت و ناگهان یک 
لحظه خشم انسان را تبدیل 

به قاتل می کند.
  توصیه آخر

اگر چنین افکاری دارید، 
به مشاور مراجعه کنید. 
بیان  و  کـــردن  صحبت 
ــات و عــواطــف  ــاس ــس اح
بسیار کمک کننده است. 
همچنین این دو حادثه 
زنگ هشداری است برای 
ــور که باید  متصدیان ام

چاره ای اندیشید.

دکتر مهدی سودآوری | روان شناس و مدرس دانشگاه

نجات شکوندی | روزنامه نگار
شما از سلف دانشگاه تان و غذاهایش خاطره ای ندارید؟ برای من هنوز هم آن  زمان هایی که وسعت دانشگاه ها محدود به صفحات مجازی، گوشی ها و لپ  تاپ ها نبود، در روزهایی  

که صندلی های سفید پالستیکی سلف  دانشگاه میزبان خند ه های بین کالس های دانشجویان بود و غذای روز سوژه شوخی ها، جزو بهترین خاطرات دوران دانشجویی است. 
حس  و حالی دوست  داشتنی به  خصوص اگر طعم دوری از سفره خانواده را هم چشیده باشید و برای صرف غذا، انتخابی جز سلف  سرویس های دانشجویی پیش   رویتان نبوده 
باشد. این روزها که دیگر کرونا مجال حضور در دانشگاه را هم نمی دهد چه برسد به سلف  و دور هم غذا خوردن، یادآوری طعم خاطرات سلف و آن زمان ها شیرین تر می شود و 
طعم ماندگار غذاهایش که همچنان زیر زبان  مانده است. در پرونده امروز زندگی  سالم به سراغ دانشجویان چند دانشگاه مختلف کشور رفتیم تا از این محیط دوست  داشتنی و خاطره بازی با 
عکس ها تزیینی است سلف دانشگاه شان برای  مان روایت کنند. یادداشت هایی را که آن ها برای ما نوشتند در ادامه خواهید خواند.  

پرونده

 حاال که سلف دانشجویی تبدیل به خاطره شده؛ از دانشجویان شهرهای مختلف خواستیم تا روایت ها و اتفاقات جالب 
و فراموش  نشدنی  شان از سلف  دانشگاه شان را برای  مان بگویند

خاطرهبازیباسلفدانشگاه
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غذای سلفی که تو را نکشد 
قوی   ترت می  کند!

غذای پادگان حجم بهتری نسبت به سلف 
دانشگاه داشت اما سلف خاطره   انگیزتر شد  

برای ما که تمام ذهنیت   مان از سلف و غذایش محدود به فیلم   
های هالیوودی بود که در آن آدم  ها سینی استیل شیکی 
را در دست می  گیرند و از بین غذاهای موجود یکی دو تا را 
انتخاب می  کنند و در انتها از کیفیت دسر پودینگ دوشنبه 
  ها گله دارند؛ سلف دانشگاه آزاد خیلی توی ذوق می  زد. 
صندلی  های پالستیکی رنگ و رو رفته  ای که شکستگی 
داشت، صفی که طوالنی بود و گاهی به دلیل قطع سایت 
طوالنی  تر می  شد و کارکنانی که حوصله نداشتند. سال 
85 ، وقتی ساندویچ »خــوراک سه نون« 250 تومان بود 
غذای سلف ما 200 تومان بود، با این تفاوت که چلوکباب 
سبزی  اش  قرمه    نداشت؛  بیشتر  سیخ  یک  کوبیده  اش 
رکورد روغن گینس را هر هفته به   نام خودش 
به   روز رسانی مــی  کــرد، قیمه  هایش با 
گوشت یخی بود و البته اگر به   جای 
ساعت 12، ساعت 2 می  آمدی ته   
دیگی چرب و سفت هم داشت. 
ساعت 3 هم این شانس را داشتی 
که اگر غذا به   دلیل  غیبت چند 
نفر اضافه آمده بود بتوانی ژتون 
بگیری بــرای غــذا. هرچند هیچ 
غایب  یکی  وقتی  نفهمیدم  وقــت 
شده و پول غذایش هم پریده، چرا از 
بقیه هم پول می  گرفتند و چرا وقتی از بقیه 
پول می  گرفتند، پول آن یکی زنده نمی  شد؟ اما سلف 
خوبی   هایی هم داشت، گاهی اگر با حوصله و برنامه  ریزی 
و کمک از نان کافی، خورشتت را تمام می  کردی و کارمند 
مهربان سلف شیفتش بود، شانس داشتی کمی برنج اضافه 
هم بگیری؛ همان برنج اضافه حکم انتقام از تمام شهریه   های 
دانشگاه را داشت. به   خصوص شهریه کالس   های عملی 
مثل رسم فنی، که فقط نوع میزهایش با بقیه کالس  ها فرق 
داشت. هر چند پشت سر غذای پادگان حرف زیاد است اما 
بدون شک غذای پادگان الاقل حجمش بیشتر بود و به   نظرم 
چون آشپزش هم خود سربازها بودند و با هم چشم تو چشم 
می  شدیم کیفیتش هم در بیشتر اوقات از سلف دانشگاه بهتر 
بود. اما با این همه غذای سلف، کم طرفدار نداشت. محمد 
رفیقم کارشناسی ارشد فیزیک می  خواند و با همسرش در 
دانشگاه آشنا شده بود و ازدواج کرده بودند. با این   که یکی دو روز 
در هفته بیشتر کالس نداشتند اما به   خاطر تدریس خصوصی 
و پایان   نامه و... سر هر دو شلوغ بود؛ برای همین هر روز سوار 
موتور قراضه   شان می  شدند و برای ناهار به سلف دانشگاه که 
نزدیک خانه  شان بود می  آمدند تا از دردسر و هزینه تهیه غذا در 
منزل راحت شوند. غذای سلف هرچه که بود حاال یک   خاطره 

جالب است، چون می  گویند چیزی که تو را نکشد، قوی  ترت 
می  کند!

از آفتاب روی اعصاب تا مسیر طوالنی

کجا؟ غیرانتفاعی حافظ شیراز و دانشگاه شهید بهشتی

سوسن زارع- دوران کاردانی و کارشناسی برای من 
که چیزی به اسم سلف وجود نداشت، یا می توانم 
ایــن  طــور بگویم به معنای واقعی کلمه سلف 
دانشگاه نبود. چون دانشگاه  های من، یا بهتر 
بگویم موسسه  های غیرانتفاعی، اداراتی بودند که 
با تغییر کاربری به دانشگاه تبدیل شده بودند. تا همین 
 جا می توانید حدس بزنید منظور از معنای سلف چه بوده است؟ بوفه یا 
همان سلف دانشگاه دوران کاردانی من، آخ ببخشید موسسه، یک اتاقک 
روبه روی سرویس  بهداشتی داخل حیاط بود که به زور به 30 متر مربع 
می رسید که یکی از دیوارهایش کامال شیشه بود و همیشه در شلوغ ترین 
حالت ممکن قرار داشت، یا باید زودتر می رفتید و برای بقیه صندلی 
می گرفتید، یا این که می رفتید فست  فود کثیف سر کوچه، که خب اغلب 
موارد جای ما همان فست  فود چرک بود. اما روزی که بخت و اقبال به شما 
یاری می کرد و می توانستید در بوفه غذا بخورید، یک آفتاب جذاب صاف 
روی چشمان تان بود که حاضر بودید کوفت بخورید اما این آفتاب را تحمل 
نکنید! کیفیت غذا هم که با همبرگر دو هزارتومانی سال ۹5 قابل حدس 
زدن است! بوفه و سلف مرکزی دانشگاه شهید بهشتی اما طوری است 
که از هر نقطه که بدون خودرو به آن برسید و دوباره همان مسیر را 
که برگردید کامال کالری سوزی کردید و ظرفیت خوردن غذای 
دوم را هم دارید. در مسیری که روزها برای گرفتن غذا طی 
می کنیم، حرف های زیادی زده می شود، آدم  های زیادی را 
می بینیم، مثال یک سری ها همان وسط راه می نشینند و تنها 
غذا می خورند، همیشه هم با خودم فکر می کردم چرا یک عده 
این جا غذا می خورند و چند قدم تا دانشکده خودشان را طی 
نمی کنند؟ تا این که یک روز همین بال سر خودمان آمد، با این 
تفاوت که ما فرصت نشستن هم نداشتیم، در واقع از آن افراد 
هم عجیب و غریب تر به نظر می رسیدیم. یادم است که راه 
می رفتیم و ساندویچ شنیسل مرغ را گاز می زدیم و از دور 
شبیه کسانی بودیم که عذاب وجدان غذا خوردن دارند 
و می خواهند با پیاده روی کالری  سوزی کنند. یادم است 

که آن روز دیر رسیدیم و غیبت هم خوردیم.

 سالم  های انرژی  بخش به همراه 
ته  دیگ اضافه!

کجا؟ دانشگاه گرمسار

سبا رنجبر- بهمن ۹6 بود که وارد دانشگاه شدم. 
خوشحال که دیگر به جای انتخاب  های محدود 
بوفه مدرسه یک سلف  عالی در اختیار ماست اما 
زهی خیال خام! سلف ما یک کانکس با همان 
امکانات بوفه به اضافه غذای روزانه بود که هر روز 
رزرو می کردیم. گذشت و ما عادت کردیم؛ مهر ۹8 ترم 
جدید با خبر تعویض پیمانکار سلف شروع شد. شروع دوستی من و خانم زیبا 
)نامی که ما صدایش می کردیم( برمی گردد به روزهای اول ترم که کالس 
 ها تشکیل نمی شد و دانشگاه عمال خالی بود ولی ما به بهانه دوری از خانه، 
سه ماه تابستان، عالف و سرگردان هر روز به دانشگاه می رفتیم. روز اولی که 
وارد سلف شدم شگفت زده شدم از تغییر چیدمان سلف که بهتر شده بود، 
با یونیفرم شیک کادر که نشان از تغییرات می داد. من خوشحال از این همه 
تغییرات بودم، پرانرژی به سمت مسئول سلف رفتم و با بلندترین و گرم ترین 
سالم با آن مسئول احوالپرسی کردم. آن روز نمی دانستم که قرار است تا 

آخر ترم وضعیت احوالپرسی های من و خانم زیبا همین  طور پر 
انرژی بماند ولی به مرور زمان این گونه شد. تقریبا هر روز 

به امید گپ کوتاه با خانم زیبا برای ناهار وارد سلف 
می شدم و ایشان هم برای ما غذا را سفارشی سرو 

می کرد، مثال نان اضافه، گوشت اضافه و ته دیگ. 
جالب است بدانید که صمیمیت ما به جایی 
رسید که اگر چند روز غیبت داشت من نگران و 
جویای احوال شان می شدم و برعکس اگر من 

نبودم او علت غیبت من را از دوستانم می پرسید. 
روز آخر ترم طبق معمول رفتم سلف با خانم زیبا)که 

هیچ وقت هم نمی دانم چرا فامیلش را نپرسیدم( گپ 
زدم و گفتم امیدوارم تعطیالت خوبی داشته باشید؛ اما او 

خبری هم خوشحال  کننده و هم ناراحت  کننده به من داد. خبری 
مبنی بر استعفا در ترم جدید. گویا دیگر قرار نبود در سلف کار کند. این به 
معنی پایان دیدار ما بود؛ اما در ادامه به من گفت تمام روزهای این ترم و از بین 
آن  همه چهره های خسته، عصبی و بی حوصله منتظر سالم من بوده است تا 
دوباره انرژی بگیرد. خب این برای من خیلی ارزشمند بود. در آخر هر چند 
خیلی دلتنگ هم شده ایم اما من به این نتیجه رسیدم که قرار نیست همیشه 
کار مهم و خاصی انجام بدهیم تا آدم های اطراف  مان خوشحال شوند، 
گاهی یک سالم متفاوت بین آن همه دانشجو می تواند روز یکی را زیبا کند.

تنبل  خان در سلف!
کجا؟ دانشگاه قم

محمد حسن فروزانفر- یک نفر در دانشگاه قم بود 
که معموال غذا رزرو نمی کرد. رابین  هــودی بود 
برای خودش. نه به  خاطر پول یا چیزی دیگر بلکه 
فقط به  خاطر تنبلی. یعنی حاضر بود سری به 
ساندویچ  های آقای »میالنی« ساندویچی دانشگاه 
بزند که با عرق جبین قاطی بود ولی داخل سایت نرود 

و رزرو نکند. حاال چه کار می کرد؟  
حالت اول| با یک حالت خیلی نزار و مظلوم  مانند، سینی و قاشق به  دست 
کل سلف را دور می زد و از هر آشنایی یکی دو قاشق دشت می کرد؛ و سر آخر 

غذایش از همه بیشتر هم می شد.
حالت دوم| گاهی تو صف التماس آشپز  را برای مقداری برنج می کرد 
و بعد فقط خورشت از بقیه می گرفت. البته روزهایی که غذا جوجه بود 

سرش بی کاله می ماند.
حالت سوم| چون آشپز تا یک جایی با کارهای او مدارا می کرد، گاهی 
پیش می آمد که بدون سینی و برنج، با یک قاشق از غذای هرکسی که 

آشنا بود، می خورد.
حالت چهارم| گاهی پول داشت )البته فقط گاهی( و ساندویچ آزاد 

می خرید؛ این مخصوص زمان  هایی بود که غرورش لطمه خورده بود.
راهکار ما؟

یا خیلی سریع و یواشکی به سلف می رفتیم. یا به ناچار دور هم 
می نشستیم تا سهمش از غذای هرکدام از ما خیلی نشود.

سلف با معماری سنتی در نقش  جهان

کجا؟ دانشگاه هنر اصفهان

نجمه عباسی- دانشگاه هنر اصفهان از گردهمایی 
مجموعه ای از بناهای قدیمی به وجود آمده است به 
نحوی که این مجموعه را می توان در زمره زیباترین 
دانشگاه های ایران از لحاظ معماری دانست. 
مسیر دسترسی به سلف در این مکان از یک داالن 
کوتاه چند متری آغــاز می شود، در انتهای داالن 
پله های سمت راست، شما را به طبقه زیرین هدایت می کند که عنوان 
سلف خواهران، میزبان این قسمت است. در سمت چپ، داالن بدون گذر 
از پله به سلف برادران می رسد. در قسمت خواهران با گذر از پله و رسیدن 
به طبقه پایینی به مکانی با هندسه مربع می رسیم که میزهایی شبیه آن چه 
در رستوران  های بین  راهی می بینید، وجود دارد. اما این میزها در تعریف 
جو فضا نقش چندانی نداشت چرا که جو توحید خانه )اسم دانشکده( را 
عناصر ثابت معماری نظیر طاق ها، آجر ها و   ... و همچنین روابط صمیمی 
بچه ها تشکیل می داد که هر دو در سلف به خوبی دیده می شد. سلف 
که در سرداب توحیدخانه قرار داشت شبیه همه سرداب ها، پذیرای نور 
چندانی از بیرون نبود اما به خوبی پذیرای دانشجویانی بود که چشم 
انتظار وعده غذایی بودند. در روزهای پر رونق سلف، صف تحویل غذا تا 
پایین پله ها کشیده می شد. به گمانم محبوب  ترین غذا چلو گوشت بود، 
گر چه روزهای زیادی از سال را به خود اختصاص نمی داد. این روزهای 
 پر رونق به نوع برنامه کالسی و نوع غذای روز بستگی داشت. این فضای 
مربع  گون به همراه ستون هایی در میانه اگر محیط مناسبی از نظر 
ــای عجیب دلچسبی بود حتی اگر حداقل  بهداشتی نبود اما روزه
استانداردهای یک فضای مطلوب غذاخوری را زیر پا گذاشته بود. با 
این حال، نمی توان سلف را بهترین قسمت توحید خانه دانست اما قطعا 
خاطراتی در ذهن هر یک از دانشجویانش تا سال ها به جا خواهد گذاشت.
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بارها درباره مضرات کشیدن سیگار و قلیان در صفحه سالمت  

از جمله ابتال به ســرطان، بیماری پوســت، فســاد دنــدان و ... 

نکاتی را مطرح کرده ایم  اما باز هم افرادی هســتند که موفق به 

ترک سیگار نشــده اند و با بوی بد دهان اطرافیان شان را آزرده 

می کنند. بد نیســت  به این عزیزان یــادآوری کنیم که حداقل حقــوق خانواده و 

جامعه را رعایت کنند و اطرافیــان را با بوی بد ســیگارآزار ندهند. در این مطلب 

راه هایی برای از بین بردن این بوی بد ارائه شده است:

مزه دار کردن گوشت بوقلمون

  راهکارها
۱- مسواک زدن مرتب 

نیکوتین و قیر دود تنباکو باعث زرد و لکه شدن 
دندان ها می شود. چند  بار مسواک زدن در روز 
روشی عالی برای بهبود ظاهر دندان هاست. 
این کار نه تنها از لکه شدن دندان ها جلوگیری 
می کند، بلکه به محافظت در برابر بیماری لثه 

کمک می کند.

  پیشنهاد
مخصــوص  هــای  خمیردنــدان  انتخــاب 
اشخاص ســیگاری توصیه شــده است. این 
خمیردندان ها دارای مواد خاصی است که 
به بهبود ظاهر دندان هــای تغییر رنگ داده 

کمک می کند.
2- افزایش مصرف مایعات برای پیشگیری از 

خشکی دهان

3- استفاده از دهان شــویه ضد باکتری برای 
خشکی دهان

4- جویدن آدامس بدون قند
5- مکیدن برگ نعناع

6- کاهش مصرف سیگار یا ترک آن
7-  شست و شوی دهان با جوش شیرین و سرکه

8- شستن دست ها  برای پاک کردن بوی بد 
سیگار از روی پوست

9- شست و شو دادن  صورت  و بینی با آب  
۱0-  دوش گرفتــن روزانه و شســت و شــوی 
کامل موها به این دلیل که به مرور بوی سیگار 

در موها  و پوست بدن جای می گیرد
 ۱۱- اســپری روغنــی بــوی دود را جــذب
 نمی کند اما برخی از عطرها ممکن اســت در 
پوشاندن آن تا حدی موثر باشد، مانند پرتقال، 

گریپ فروت، اکالیپتوس و استوقودوس 
   سیگار الکترونیکی بهتر نیست

تنباکویی در سیگارهای الکترونیکی وجود 

نــدارد، ســیگارهای الکترونیکــی حــاوی 
نیکوتین و همچنین مواد شیمیایی و فلزات 
سنگین دیگر هســتند و اگرچه میزان آن ها 
کمتر از ســیگار عادی اســت ولــی همچنان 
برای ســامت بدن و دنــدان ها مضر اســت 
.نیکوتین موجود در این محصوالت به بافت 
لثه آسیب می رســاند و تولید بزاق را کاهش 
می دهــد که مــی توانــد به بــوی بــد دهان، 
پسرفت لثه ها و از دســت دادن دندان منجر 

شود.
برای تــرک ســیگار هیچ وقــت دیر نیســت، 
حتی اگــر مدتــی طوالنی اســت که ســیگار 

می کشید.
   نکته ساده برای ترک سیگار

  از حضور در جمع افراد سیگاری پرهیز کنید.
خود را مشغول کارهای دیگر کنید.

  درمان جایگزینی نیکوتیــن را مد نظر قرار 
دهید .

سالمت

چاشنی
آشپزی من آشپزی من

 D ضرورت سنجش سطح کلسیم و ویتامین 

در بانوان کم تحرک
زنان از  35 ســالگی به بعد دچار پوکی اســتخوان می شــوند چون به تدریج توده اســتخوان 
کاهش پیدا می کند و در یائسگی سرعت کاهش توده  اســتخوانی افزایش می یابد؛ بنابراین 
رعایت رژیم غذایی بــرای زنان، ورزش مرتــب و تنظیم وزن و دریافت کافی کلســیم ضروری 
است. افرادی که کم تحرک اند یا از داروهای کورتیکو استروئیدی استفاده می کنند بیشتر در 
معرض پوکی استخوان هستند. کمبود ویتامینD به خصوص در زنان بسیار شایع است و در 
بیشتر آزمایش هایی که برای زنان انجام می گیرد کمبود این ویتامین گزارش می شود که باید 

به صورت دارو برای آن ها تجویز شود.

تغذیه

داده تصویری

۱- بــرای مــزه دار کردن گوشــت بوقلمــون، ابتدا 
تکه های بوقلمون را با روغن مایع یا روغن زیتون 

کاما چرب کنید.
2-  سپس آن ها را با ادویه مخصوص پخت 

بوقلمون بپوشانید.
3- روی ظرف حاوی بوقلمون را با سلفون 
بپوشانید و حداقل 30 دقیقه در یخچال قرار 

دهید تا مزه دار شود.

تازه ها

مواد الزم ادویه
  پاپریــکا )فلفــل دلمــه ای 
قرمز خشــک شــده( - ۱00 

گرم
  فلفل سیاه -50 گرم

  انبه خشک شده - 50 گرم

پونه - 50 گرم
  سیر خشک -۱00 گرم

  پیاز خشک - 50 گرم
  آویشن خشک - ۱00 گرم

  نمک – 50 گرم

 چگونه افراد سیگاری 
 اب بوی بد سیگار

 مقابله کنند  ؟
 بوی بدن دهان افراد سیگاری آزاردهنده است 

که می توان با راهکارهایی از شدت آن کم کرد

3 بیماری نادر در جهان
 

آلرژی به آب| تنها 35 نفر در جهان به این آلرژی مبتا هستند. این افراد حتی نمی توانند گریه 
کنند. در صورت برخورد آب  بدنشان زخم می شــود و درد می گیرد. تنها می توانند هفته ای 

۱0 ثانیه دوش بگیرند.

ســندروم لهجه خارجی| تنها حدود ۱00 نفر در جهان به طور ناخواســته به لهجه ای غیر 
از زبان مادری صحبت می کنند، بدون آن که آن را از جایی فرا گرفته باشــند یا حتی شنیده 

باشند. معموال این اتفاق بعد از سکته مغزی یا ضربه به سر به وجود می آید.

پایکا یا هرزه خواری|  به خوردن مــواد بدون ارزش غذایی همچون خــاک، گچ، یخ و رنگ 
هرزه خواری گفته می شود که حداقل به مدت یک ماه ادامه داشته باشد. این آلرژی بیشتر 
در کودکان یک تا شش سال و زنان باردار در کشورهای فقیر که دارای زمینه های اختاالت 

روانی هستند، دیده می شود.

به جای استامینوفن، آلبالو بخورید
آلبالوی تازه و آلبالوی خشک، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را محدود می کنند. این آنزیم ها 
مهم ترین ترکیبات در فرایند التهاب و احساس درد هستند. آنزیم سیکلواکسیژناز به وسیله 
بسیاری از داروهای مســکن نیز مهار می شــود. در نتیجه می توان فعالیت ضددرد آلبالو را 

مطابق با استامینوفن، ایبوپروفن و ناپروکسن دانست.
به همین علت است که آلبالو نشانه های موجود در بیماری های التهابی چون آرتریت و نقرس 
را کاهش می دهد. در طی تحقیقی که در آمریکا صورت گرفت مشخص شد که مصرف آب 
آلبالو دو بار در روز برای مدت هشت روز، دردهای بعد از مسابقات ورزشی را به نسبت افرادی 

که دارونما مصرف می کردند کاهش می داد.

6 راهکار برای کسانی که   همیشه خسته اند
کربوهیدرات قدیمی انــواع کربوهیدرات هایــی کــه می خوریــد تأثیــر ۱

مســتقیمی بــر ســطح گلوکــز خــون و بنابراین احســاس 
انــرژی شــما دارنــد. غذا های بــا شــاخص گلیســمی باال 
)GI( یک انفجار ســریع انــرژی ایجاد می کننــد، در حالی 
کــه غذا هــای بــا GI پاییــن انــرژی طوالنی تــری را ارائــه 
می دهند. برای به حداکثر رســاندن سطح انرژی جسمی 
و ذهنی خــود، کربوهیدرات هــای GI پایین تری هســتند 
که می توانیــد به سراغشــان بروید، ایــن خوراکی ها مانند 
لوبیا،نخود،عدس،جــو و نان با غات کامل  شــامل فیبر و 

آنتی اکسیدان های باالتری  هستند.
حذف نکردن وعده غذایی  در زمان هــای منظم غــذا بخورید، یعنی ســه وعده ۲

در روز و در صورت نیاز یک میان وعــده، این راهکار کمک 
می کند تا سطح انرژی را در سطح یکنواخت نگه دارید. هیچ 

وقت یک وعده غذایی را حذف نکنید.
 قدرت میوه ها و سبزیجات برای افزایش نشاط را دست 3   میوه ها و سبزیجات

کم نگیرید. آن ها سطوح انرژی باالتری را از طریق فراهم کردن 
مجموعه ای از ویتامین ها، مواد معدنی و فیتوکمیکال ها که 

سامتی را ارتقا می دهند، تسهیل می کنند.
C مصرف خوراکی های غنی از ویتامین  ویتامین C از چند نظر ضد خســتگی شماست. این ۴

ویتامین به بهبود جذب آهن و محافظــت از افراد در برابر کم 
خونی کمک می کنــد و در متابولیســم طبیعــی آزاد کننده 
انرژی نقش دارد و به سالم نگه داشتن سیستم ایمنی کمک 
می کند، بنابراین احتمال کمتری دارد که طعمه بیماری های 
فصلی شوید، شما می توانید ســطح ویتامین C بدن خود را 
با فلفل های شکم پر افزایش دهید، فقط نصف فلفل قرمز یا 

سبز تمام نیاز روزانه شما به 80 میلی گرم را تامین می کند.

یک چرت کافئینی داشته باشید  اگر بتوانید بعدازظهرها 20 دقیقه دراز بکشــید به ۵
شــدت ســود خواهید کرد، یک مطالعه در مقیاس کوچک 
نشــان می دهد که چرت زدن بــا کافئیــن می تواند تفاوت 
 بزرگی در هوشــیاری شــما ایجاد کند و احســاس کسالت 
بعد از ظهر را پشت ســر  می گذارید و به شما کمک می کند 
شــب تا دیروقــت ســرزنده تر بمانید. بــرای چــرت زدن با 
کافئین، 20 دقیقه قبل از بســته شــدن چشــم، یک قهوه 
غلیظ بنوشید. وقتی از خواب بیدار می شوید، کافئین وارد 

عمل می شود و احساس شادابی بیشتری می کنید.
خیلی از مواقع خستگی یکی از عایم کم آبی است. 6 آب بنوشید

پس فراموش نکنید روزانه شــش تا هشــت لیــوان مایعات 
مصرف کنید.

منبع: هلث الین

بیشتر بدانیم 

بانوان

حتوا : ایرنا
منبع م

پزشکی 
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همسایه دیواربه دیوار ما خودش مالک است. خیلی اذیت می کند. صدای آهنگ را خیلی زیاد می کند، درها را 
خیلی به هم می کوبد. از عمد وسایل سنگینی را  می اندازد زمین که صدا بدهد. به مدیر ساختمان هم خیلی 
گفتم، با او حرف زده، دعوایش شده و ... . خودم چند بار با زبان خوش حرف زدم. بقیه همسایه ها هم برای 
شکایت قانونی موافق نیستند، می گویند هم هزینه دارد و هم وقت گیر است. ما را راهنمایی کنید، از دستش ذله شدیم.

از دست همسایه مان ذله شدیم!

 زمانی که دو شخص با وجود تفاوت هایشان وارد زندگی مشترک می شوند، از آن جایی که با خصوصیات و ویژگی خود 
آشنا هستند اما از طرف مقابل شناختی ندارند و از تفاوت هایشان هم آگاهی کمتری دارند، تصور می کنند که بهتر از 
همسرشان می اندیشند و عمل می کنند و حق طبیعی خود می دانند که  بکوشند ویژگی و نیاز خود را به هر طریقی که 
می توانند به دیگری دیکته و خواسته های خود را تحمیل کنند. این جاست که مسئله پرتوقعی زوجین به وجود می آید. 

در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

محوری

راه ارتباطی با زندگی سالم    

    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

  نظام انتظاراتی چیست؟
اصطالحی در روان شناسی به نام نظام انتظاراتی وجود دارد 
که تعیین می کند یک زن و شــوهر چــه توقع هایی می توانند از 
یکدیگر داشته باشند اما الگوی مشخص و مدونی وجود ندارد 
که طبق آن نشــان دهیم نظام منطقی برای انتظارات چیست 
و خواســته ها و توقعات باید مطابق با آن باشد؟ این جاست که 
زن یا شــوهر در مقابــل خواســته ها و نیازهــا و انتظارات طرف 
مقابل شــان که آیا به حق و منطقی است یا خیر و  تا چه اندازه و 
چطور باید به آن پاسخ گویند یا چطور برخورد کنند، مستاصل 

می مانند.

   ریشه های پرتوقعی در زندگی مشترک
پرتوقعی در زندگی مشترک یا داشتن خواسته های بیش از اندازه 
ناشــی از تفاوت هاســت. بعضی زوجین اعتقاد دارند در ابتدا باید 
خواسته ها و نیازهای خودشان برآورده شود. خودمحور و خودبین 
بودن ویژگی این افراد است که از پایین بودن اعتماد به نفس و خود 
کم بینی، نیاز به مرکز توجه بــودن و جلب توجه و مورد حمایت قرار 
گرفتن ناشی می شود. البته عوامل اجتماعی و بیرونی هم در حرکت 
این نظام انتظاراتی به سمت نادرست و شکل گیری رابطه ای با زوج 
پر توقع نقش دارند مانند ورود سلیقه ها و نظرات دیگران در زندگی 
و تاثیر آن بــر زوج، ناآشــنایی با مشــکالت یکدیگر، نداشــتن زبان 

مشــترک و ناتوانی در فهم یکدیگر و .... . شبکه های اجتماعی هم 
در این میان بی تاثیر نیستند، نشان دادن زندگی های فیلترشده و 
شیرین و بدون مشکل و تجمالتی دیگران باعث پرتوقع شدن یکی 

از زوجین خواهد شد.
   چه باید کرد؟

بهتر اســت در همان ابتدای زندگی مشــترک و اگر نشد در اولین 
فرصت، قوانین و چارچوب هایی را در همین بــاره برای خودتان و 
زندگی ایجاد و بر سر آن ها توافق کنید و تالش کنید از آن ها عدول 
نکنید. ایــن کار در رابطه به شــما کمــک می کند تا بدانیــد در چه 

شرایطی چه رفتاری باید داشته باشید و چه کار باید بکنید.

   5 توصیه برای گفت و گو با همسر پرتوقع
اگر شیوه صحیح گفت و گو در چنین شرایطی را بیاموزید، می توانید 
همســرتان را خلع ســالح کنید و به او اجازه ندهید با شــگردهای 
شــخصی خودش، شــما را تســلیم کند. در گفت و گــوی صحیح با 

همسر پرتوقع، باید پنج مرحله را رعایت کنید:
1- به نوبــت در باره مســئله ای که باعــث ناراحتــی و اختالف بین 
شما شــده، صحبت کنید و به طور دقیق و در قالب کلمات واضح و 
مشخص بگویید چه توقعی بوده که سبب ناراحتی شما شده است.
2- درباره خواسته ها و توقعات خودتان در آن موقعیت، به نوبت و 

در زمان هایی از قبل تعیین شده صحبت کنید.
3- هرکــدام از شــما خودتــان را ملــزم کنیــد در ابتــدا بخشــی از 
صحبت های همسرتان را درست و صحیح بدانید و آن را بپذیرید. به 
هیچ وجه با این دیدگاه که همسرم پرتوقع است، بحث را شروع نکنید.
4- هر دوی شما نقش خودتان را در مسئله و تاثیری که در به وجود 

آمدن آن داشتید، قبول کنید.
5- پس از آن در باره راهی که می تواند باعث شود دوباره مشکالت 
این چنینی پیش نیاید و مســیرهایی که می توانید با یکدیگر پیش 

بروید تا توقعات تان را بهینه و مدیریت کنید، صحبت کنید.
   به کرسی نشاندن خواسته ها به هر قیمتی، ممنوع

زن و شوهر باید به این نتیجه برسند که درست است در زمینه های 
مختلف با یکدیگر اختالف و تفاوت دارند اما نیاز نیست به خاطر این 
تفاوت ها با یکدیگر مشاجره کنند و حرف شان را به کرسی بنشانند 
بلکه باید بتوانند در مسیری درســت درباره اختالف شان صحبت 

کنند و به دنبال ایجاد راه جدید برای حل مشکل باشند.
   شرایط را سخت تر نکنید

در رفتار با همسر پرتوقع، باید به چند نکته توجه کنید تا شرایط بدتر 
نشــود: بیان محترمانه و بدون توهین و کنایه خواســته ها و نیازها 
مهم است. تا می توانید به جای  قهر کردن یا فاصله گرفتن هنگام 
ناراحتی با یکدیگر صحبت کنید. هر روزی که شما یا همسرتان نیاز 
داشتید کمی تنها باشید یا با دوســتان و خانواده خود به تنهایی به 
گردش بروید، باید این اجازه را به یکدیگر بدهید. همچنین در هر 

شرایطی به یکدیگر و خانواده هایتان احترام بگذارید.

خلع سالح همرس پرتوقع
 گاهی یکی از زوجین تصور می کند بهتر فکر می کند و باید خواسته های خود را تحمیل کند

 این جاست که بدون آگاهی از روش گفت و گو نمی توان با پر توقعی او مقابله کرد 

سیدهزهراجلیلیهاشمی|روانشناس

* درباره مینی پرونده روز چهارشنبه 
22 دی بایــد بگــم کــه آقــای جــواد 
انصافی، انصافا دمت گرم. خدا بهت 
صد در  دنیا و هزار در آخرت، اجر بده 
ان شــاءا... . من بچه مریض داشــتم، 
می دونم چقدر سخته پرستاری ازش.

* ممنون که در صفحــه جوانه، نکات 
خوبی درباره عکاسی چاپ می کنید 
امــا چــرا هنرهایــی مثــل خطاطی، 
نقاشــی، خیاطــی و ... را آمــوزش 

نمی دهید.
* پرونــده تورلیدر ایرانی و همســر 
روســی اش، مــن را یــاد یکــی از 
دوســتانم انداخت که تور لیدر بود. 
نزدیک پنج ســال در این شغل بود. 
بعد با یک گردشــگر آلمانی که آمد 
ایــران، آشــنا شــد و همــراه او رفت 
آلمان! یک سال بعد هم با او ازدواج 

کرد.
* ســتون تاپخند در صفحه سرگرمی 

رو بیشــتر کنیــن. تــا میــاد یــک ذره 
خنده مون بگیره، تموم می شه!

* در زندگی ســالم با افــراد موفق در 
کسب و کارهای اینترنتی هم مصاحبه 
کنین. این روزها برای همه جالبه که 
رمز موفقیت در ایــن حوزه، چیه؟ یک 
ســری مطالب تئوری هست ولی من 

نکات کاربردی ندیدم.
* جوانــه  عزیــز؛ خــواب  تــو رو دیدم، 

 تعبیرش  چیه؟!
* ایــن خانم روســی که اومــده ایران، 
دربــاره شــرایط اقتصــادی نظــری 
نداشت؟ فقط به ما مردم گیر داده بود.
* مطلب »6 توصیه برای این  که روی 
اعصاب راننده راه نرویم« که در صفحه 
خانواده چاپ شده، بسیار خوب و مهم 
بود. انگار نویســنده ، خــودش راننده 
تاکسی بوده چون خیلی خوب و دقیق 

نوشته شده بود. سپاس از شما. 
از طرف یک راننده تاکسی

مخاطب گرامی، بــا توجه به این که 
محیط خانه، مکانــی برای آرامش، 
ارتباطات درون خانوادگی و انجام 
کارهای شــخصی اســت، هرگونه 
نفوذ مناسبات خارج از خانه به داخل آن، می تواند 
آزاردهنده باشد. بنابراین قابل درک است که چه 
قدر از شــنیدن ســر و صداهــای گاه و بی گاهی که 
انتخاب شما نبوده و آرامش تان را برهم زده، ناراحت 
هســتید. در باره برخــورد مناســب بــا مزاحمت های 

همسایه، ذکر چند نکته الزم است.
    با رفتارهای ستیزه جویانه واکنش نشان ندهید

در برابر این آزارها، اگر به صــورت هیجانی و با رفتارهای 
ستیزه جویانه واکنش نشــان دهید، ممکن است وضعیت 
موجــود را ســخت تر کنــد و مشــکلی هم حــل نشــود. در 
صحبت هایی که به منظور اعتراض با همسایه  خود دارید، 
باید جانب منطق و احترام را رعایت کنید. مواظب باشید 
که او، ایــن صــدای اعتراض آمیــز را حملــه به خــود تلقی 
نکند، چون در این صورت ممکن اســت موضِع لجبازی به 
خود بگیرد. این نکته به معنی تأیید رفتار همسایه  مزاحم 
نیست. درست اســت که او همان کسی اســت که آرامِش 
چندین همســایه را به هــم زده و عصبانیت شــما می تواند 
کاماًل طبیعــی باشــد، ولــی دقیقًا بــه دلیــل ویژگی های 
شخصیتی فردی که با او طرف هســتید و هدف اصلی که 
رفع این مشکل است، باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد.

    از شرایط تان به او بگویید
هنگام صحبــت با او، بــه جای توصیــِف رفتار نامناســب و 
آزاردهنده  اش، به توصیف شــرایط شــخصی و خانه خود 

بپردازید مثــاًل بگویید در ســاعاتی کــه در خانه حضور 
دارید نیاز به اســتراحت یــا مطالعه دارید. ســعی کنید 
محتــوای صحبت تان طوری باشــد کــه او تــرِک رفتار 
خود را بــه صورت دســتوری دریافت نکنــد، بلکه آن را 

رفتاری مثبت در حق شما بداند. باز هم این نکته را در نظر 
بگیرید که چنین رفتاری از سوی ما به معنای حق دادن به 

طرف مقابل نیست؛ ما اساسًا وقتی خودمان در چنین 
شرایطی برای حل مشکل مداخله می کنیم، نباید به 

دنبال آموزش به طرف مقابل، تفهیِم حق و حقوق به او 
و خط و نشان کشــیدن برای او باشیم. انجام واکنش های 
تنبیهی باید با مداخلــه  قانون و در قدم هــای بعدی اتفاق 

بیفتد.
    برای ترمیم رابطه پیشقدم شوید

در صورتی که نوِع ارتباط تان تــا االن طوری نبوده که مطالب 
مطرح شده  را پوشش دهد، می توانید در ابتدا اقداماتی را  برای 
ترمیم رابطه با ایشان و متعادل کردِن شرایط متشنج بین تان 
انجام دهید، تا بتوانید در خالل آن به هدف رفع مزاحمت ها 
با نگاه راه حل مدار و دور از هیجان بپردازید مثاًل می توانید از 
مناسبت های مختلِف فرهنگی برای تبریک و بهانه ای برای 
رفع کدورت استفاده کنید. هدف از چنین رفتارهایی، مناسب 

کردن شرایط برای مداخله    منطقی در رفع مشکل است.
    از مراجع قانونی کمک بگیرید

در قدم هــای بعــدی و در صورتــی کــه مشــکل موجــود بــا 
راه حل های بین فردی و مقابله  مناســب حل نشد، برخورد 
قانونی می تواند راه حل مناســبی باشــد. قطعــًا همان طور 
که در صحبت تان گفتید این راه حــل با هزینه  زمانی و مالی 
همراه است و همکاری همسایه ها برای اجرای این روش به 
سنجش آن ها از میزان آزاری که می بینند و میزان هزینه ای 
که قرار اســت پرداخت کنند، بســتگی دارد. ممکن اســت 
برای انجام این راه حل همکاری همه  همسایه ها را نداشته 
باشــید و الزم باشــد خودتان به تنهایــی در باره اجــرای آن 
تصمیم بگیرید. در ایــن زمینه می توانیــد از مراجع قانونی 

کمک بگیرید.

۱ دروغ گفتــن| بســیاری از اوقــات، افــراد می خواهنــد بــا دروغ، از 
خودشان یا بقیه محافظت کنند اما دروغ ها رشد می کنند و به سرعت 
گســترش می یابند و اگر کســی بفهمد که شــما دروغ گفته اید راهی برای 
برگشت وجود ندارد. دروغ هر چقدر هم کوچک باشد، احترام به نفس شما 

را خدشه دار می کند.
شــایعه پراکنی| شــایعه پراکنی در بــاره کارهــای ناشایســت و  2
بدبختی هــای دیگــران اگــر به گــوش آن ها برســد، ممکن اســت به 
احساســات آن ها صدمه بزند. شایعه ســازی باعث خواهد شد شما همیشه 

انسانی منفی و کینه توز به نظر بیایید.
3 اعالم این که از کارتان متنفر هستید| آخرین چیزی که هر کسی 
می خواهد سر کار بشنود این است که کســی درباره این که چقدر از 
کارش متنفر است شــکایت می کند. چنین کاری باعث خواهد شد شما به 
عنوان فــردی منفی به نظر بیاییــد و در نتیجه روحیه تیمــی کاهش خواهد 

یافت.
هیجانات افسارگسیخته| مثال های زیادی وجود دارند که در آن ها  4
افراد سر کار وسایل شــان را پرتاب می کنند، فریاد می کشند و افراد 
دیگــر را بــه گریــه می اندازنــد. این هــا همــه نمونه هایــی از هیجانــات 
افسارگســیخته اســت. این نوع هیجانات هوش احساســی پایین را نشان 

می دهد و باعث می شود افراد دارای این ویژگی به راحتی اخراج شوند.
5 از کار فــرد دیگــری اعتبار کســب کردن| همــه ما وقتــی متوجه 
می شــویم که کســی ایده مــا را دزدیــده اســت، احســاس ناراحتی 
می کنیم. از کار فرد دیگری اعتبار کســب کردن باعث می شود که دیگران 

فکر کنند شما هیچ کاری را به طور معین خودتان انجام نداده اید.
6 فخر فروختن| انجام کارهای بزرگ بدون فخر فروختن درباره آن ها 
نشان دهنده یک روحیه قوی است و نشان می دهد که موفقیت برای 

شما غیرمعمول نیست.
7 زیــرآب زنــی| ایــن عنــوان خــود بیانگــر همــه چیز اســت. یکــی از 
معمول ترین حالت های از پشت خنجر زدن این است که برای این که 

مشکلی را حل کنید زیرآب کسی را بزنید.
خوردن غذاهای بودار| ممکن است این مسئله کوچک به نظر بیاید  ۸
اما غذای بودار شــما حواس افراد را پرت می کند. ناهار پرادویه شما 
به همــه می گوید کــه هیچ چیز برای شــما اهمیتــی ندارد حتــی زمانی که 

خودتان مسببش هستید.
9 پل های پشت سر را خراب کردن| بسیاری از کارها حول افرادی 

که با آن ها مالقات می کنید و ارتباطاتی که می سازید، می چرخد. 
انداختن یک بمب اتمی در هر نوع ارتباط حرفه ای، 

یک اشتباه بزرگ است.

مشاوره 
فردی

 9   اشتباه مرگبار در محل کار 
به روایت فوربس

آسیهبشردوست|کارشناسارشدروانشناسی

 تاثیرات روانی 7گانه
 و شگفت انگیز گفت و گو با مادر

 نشســتن در نزدیکی مــادر یا نیم 
ساعت صحبت کردن با او می تواند 1

برابر با 6 ســاعت نشســتن پیــش ماهرترین 
روان پزشک باشد.

  از لحاظ علمی، مادر زمانی که شما را در آغوش می گیرد، امواج 
گرما از خود ســاطع می کند که ســبب می شود شــما باثبات تر و ۲

عاقالنه تر در برابر تمامی چیز هایی که در اطرافتان هســت، هوشــیار 
باشید.

  مادر تنها موجودی اســت که دارای حســگر اســت)!( شاید این 
ســخن عجیب به نظر برســد؛ اما قلب مادر می توانــد آن چه را که ۳

اتفاق افتاده و آن چه را که اتفاق می افتد، حس کند. پس اگر اصرار دارد 
برای شما آب یا غذایی بیاورد یا بدون دلیل در خصوص بیرون رفتن –

حتی در صــورت رفتن به یک تفرجگاه- به شــما هشــدار دهد، تعجب 
نکنید.

 مادر یک پزشــک عجیب اســت. هنگامی که دســت خود را روی 
مکان درد در بدن شما می گذارد، بالفاصله آن را درمان می کند؛ ۴

اگرچه از نظر روانی باشد.
 مادر تنها کســی اســت که خود را فدای شــما می کند؛ حتی اگر 

شرایط چنین مسئله ای را ایجاب نکند.۵
  خداوند به دعای مادران استجابت خاصی داده که آن ها را قادر 

ساخته تا وقایع دردناک زندگی شما را تغییر دهند.۶
 مــادر تنهــا موجــودی اســت کــه شــما نمی توانیــد در برابــر او، 

احساسات تان را مخفی کنید.۷
منبع: باشگاه خبرنگاران به نقل از المصری الیوم

مجدی اسحاق، استاد سرشناس روان پزشکی 
و مشــاوره در مطلبی با  عنوان »عجایب هفت 
گانه مادر« نکاتی را مطرح کرده که مورد توجه 
قرار گرفته اســت. او در مقاله ای کوتاه که در 
اختیار رسانه ها قرار داده، نوشته: »سال هاست روی این موضوع 

کار می کنم و باید بگویــم که مادرها، گفت و  گو 
با آن ها و ...، تأثیرات روانی در بســیاری 

از موارد درمانی روان شناختی دارند، 
 هفت تأثیر روان شــناختی مادران
 بر فرزندان شان بدین شرح است 

که در ادامه خواهم گفت.«

شبکه های 
اجتماعی

ُ
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طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
 شنبه 

  25 دی  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰72

6 2 1 8 7
1 9

3 2 1
1 9 4 7

5 7 4
2 3 6 1
8 5 6

2 5
1 8 6 7 2

دقيقه
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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.

168753492
329481675
754926138
586197324
237564981
941832756
875649213
693215847
412378569

625148937
481937256
937625148
819564723
563271894
742389615
298753461
376412589
154896372

در شــمال هند 9. وســیله هیزم شــکنی-حرف ربط10.
کاشف خاصیت رنگ زدایی کلر-عدد فوتبالی 11.اولین 
مــاه شمســی- ســوداگر 12. واحد الکتریســیته ســاکن 

-پایتخت کنیا

عمــودی:1.کاالی دســت نخــورده- اریکــه -حیــوان 
دریایی2.واحد وزنی-شــهر خروس- دیوار قلعه3.ضمیر 
فرانسوی-ســگ آبی- بی مهار4.مجلس اعیان-آهنگی 
از موســیقی قدیم-پایتخت ســوئیس 5. آســان- چاقو 6. 
هستی-سال ترکی - انجیر عرب 7. جدا- درخت تسبیح- 
هشتمین شهر بزرگ کشور هند 8.استخوان جلوی سینه 
-یدک کشــیدن ماشــین با ماشــین 9. عیش - بــازرس-
خرابکار اینترنتی 10.یار پت- نام قدیم بنین-آب روستایی 
11. آفت- تازه آذری- حیوان مسابقه 12.افشای راز-   از 

اجرام هندسی-  استخوانی در گوش میانی

افقی:1. نخستین امپراتور روم - باالترین مرتبۀ چیزی 2. پول دانمارک- مادر ورزش های 
رزمی 3.شهر ارگ- نخستین نمایش نامه چخوف 4.مانع-ظرف روغن 5. شهامت- غارت 
6.بازیگر فیلم قدرت مطلق- دانا 7. زاهد-از گیاهان طبی 8.به امید خدا بودن-سرزمینی 

افقی:1. ســنگ ترازو-  استخوان پزشــکی 2. کناره-از حروف انگلیسی-باشگاه فوتبال 
یونانی 3.پای چالق-یکه بزن4. صحیفه -قرض 5.ســاختمان-جگر سفید- مخفف بلکه 
6.زدنی ماشین خراب- از تورنمنت های ورزشی 7.فوتبال سالنی-مادر آذری 8.آقای بی 

سر-زاپاس-موی شیر 9.واحد اندازه گیری- پرداخت 
عکــس 10.کشــور آفریقایی-حــرف همراهــی عرب 
11.  وسیله انتقال برق-ضمیر جمع-از حشرات 12. 

فیلسوف ایرانی-جذاب

 عمودی:1. شــاعر دوره صفویه-زهر 2.پدر رستم- 
آویزه لباس افســران 3.سایه-ســالح داور ورزشــی-
اشاره 4. شکوه-درخت تسبیح 5.فیلمی با بازی رضا 
عطاران-از حاالت ماده 6.پیامبر-نوعی جین-شــهر 
خروس 7.ماه قمری-بخار دهان- زبان فارسی امروزه 
8. پرنده ای شبیه کبک-قند شیر 9. بی خطر-شاخه 
تاک 10. شــاگرد مغازه-کنترل-کالم فقدان 11.از 
مرکبات-دانه کش بی آزار 12.عدد دروازه بان-لقب 

محمدتقی بهار
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د ن م ر ز ی ت ر ی م
ر ه چ و ن م ر و س ن س

جواب ها

ن ا ت س ب ر ع س ن ر و ل
ی ن ا ن ز م ا م ا گ
ل ا پ م و ز ل ن ا
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د ر ب ه چ خ ی د ر
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ر ا ی و د ر س ن و خ
و ل م ی ر ک ا ش م
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ن ی م ا ت س ی ه ی ت ن ا

سودوکو

حلجداولومعماها

نوبت حرکت مهره سیاه است. طوری بازی 
کنید که در 2 حرکت،سفید مات شود.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8142جدولسخت  |  1348

حل جدول شماره  8141 حل جدول شماره1347   

تعداد مثلث های این شــکل را پیــدا کنید. 
با این بازی تمرکز و دقت خود را باال ببرید. 

هوشفضایی

برای شــما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

8 3 2
9 4 8 7

5 6
5 7 2 4

3 7 9 8
9 4 8 6

6 1
9 1 5 8

4 3 5

اینطورکی

دقيقه
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متوسط

   وزیر مصت: هسام معادن به مردم واگذار یم شود
مــردم: اگر شــانس ماســت که ســهام معــدن زغال ســنگ 

می افته بهمون!

   معاون وزیر هبداشت: رسعت انتشار امیکرون شبیه 
کربیت زدن به یک جنگل است

یک فراری از ماســک و واکســن: پــس اگه ما هم ماســک و 

واکسن بزنیم فوقش دو تا درخت کمتر می سوزه!

   معاون سازمان مالیایت: فقط یم توانیم بر سه هزار 
خانه خایل مالیات ببندیم

مردم: ای وای دلمون براتون کباب شد... فقط 3 هزار تا؟!

تیترخند

تاپخند

   یه چیزی که تــو دوران کرونا فهمیــدم اینه که همه 

چشماشون قشنگه و زشتی تو دماغ و دهن آدماست!

    کاشکی می شــد وزن اضافه رو به مستحق واقعیش 

انتقال داد.

   خدایا دندون می دی خب پول دکتر رفتنش رو هم 

بده!

    ویــس مســیج بایــد بیــن ۵ تــا 3۰ ثانیــه باشــه. مگه 

پادکسته پنج دقیقه ویس میدی؟

   سیاســـت خیلی کثیفه، فقــط اونایی کــه مثل من تو 

شورای دانش آموزی بودن می دونن چه خبره!

حلول روح آلبر کامو در دیزی سنگی

سالم و خداقوت، به طور کل ما رفتارهای عجیب و غریب 
کم نداریــم، به طور مثال کلــی پول بنزین مــی دیم تا یک 
شــامپو رو از یک جایــی دو هزار تومــن ارزون تــر بخریم. 
حاال پول بنزینش کنار، بحران اعصاب و روان تو ترافیک 
و استهالک ماشین رو هم نباید از یاد برد. یا تو بیوگرافی 
پیج مــون مــی زنیــم حامــی حیوانــات ولــی وای به حال 
سوسکی که تو دست شویی خونه مون پیدا بشه، همچین 
با دمپایی می زنیم توی سرش که مثل برچسب بچسبه به 
کاشی ها. خب البته هشــتگ و پویشی به نفع سوسک ها 
وجود نــداره بنابراین کشتارشــون عیبی نــداره البد. اما 
من اینو نمی فهمم چرا فکر می کنیم برای هر عکسی که 
می ذاریم توی اینســتاگرام، حتمًا باید یک متن فلســفی 
هم بذاریم؟ طرف عکس دیزی گذاشته، خب دمت گرم، 
به هرحال تو این شرایط رفتی دیزی خوردی، ُپز دادن هم 
داره اما چرا بخشی از متن کتاب آلبر کامو رو می ذاری زیر 
عکس؟ یا اون یکی دیگه رفته با دوستاش تو جنگل چای 
آتیشی درست کرده و عکس گرفته گذاشته اینستا. آخه 
دیگه چرا زیرش از جمالت فوق سنگین نیچه می ذاری؟ 
واقعًا حین آتیش درســت کــردن و لطمــه زدن به محیط 
زیست چطوری روح نیچه در شما حلول می کنه؟ یا کافیه 
یه نفر پاش به پای پرواز برسه. از پلکان، پنجره، صندلی، 
ابرهای تو آسمون و همه چی عکس پست می کنه و برای 
هر کدوم هم یک جملــه از کوروش کبیر پیــدا می کنه که 
خود کوروش هم روحش خبر نداره چه برسه به جسمش! 

نکنین همچین.

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

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

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشــید، می توانید رمز 5  رقمی مخفی شــده را بر اساس 
داده های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازیریاضی

شرلوکهلمز

شرحدرمتن

اختالف تصاویر:

ی:
ض

ی ریا
شرلوک هلمز:باز

 قاتــل همــکار مجیــد بــوده چــون در 
روز برفــی آن هــم ســاعت 6 عصــر 
خورشــیدی در کار نیست که بخواهد 

زیر آفتاب دراز بکشد.

شرح در متن:

هوش فضایی:
24 مثلث

بازی کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 

در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

چهار حرفی: وانت، توان، امین، متین، میان، ایمن و ...
پنج حرفی: تامین، تومان، امنیت، مانتو و ...

شش حرفی: ویتنام

معمای شطرنج: 
مات کردن مهره ســفید با یک حرکت بسیار 
ســاده اســت و همان طور که حــدس زده اید 
فقط کافی است وزیر سیاه از خانه g4 به یک 
خانه آن طرف تر یعنی h4 برود و بازی به نفع 

مهره سیاه به اتمام برسد.  

در یک روز برفی   ساعت 6عصر مردی به نام مجید 
در خانه اش به قتل می رســد. کارآگاه زبده ای  به 
سرعت خود را به صحنه جرم می رساند و از افرادی 
که   آن روز در آن خانه حضور داشته اند بازجویی می 
کند و از آن ها می خواهد توضیــح دهند که زمان 

قتل کجا بودند.
همســر مجید: در آشــپزخانه مشــغول درست 

کردن عصرانه برای بچه ها بودم.
همکار مجید: من بــرای آفتاب گرفتن به داخل 

بالکن رفتم و کمی زیر آفتاب دراز کشیدم.

پدر مجید: من برای خرید روزنامه در آن دقایق 
بیرون رفته بودم .

ســرایدار خانه: من در حال شســت وشــوی راه 
پله ها بودم که متوجه به قتل رسیدن مجید شدم.

کارآگاه بعــد از شــنیدن 
این اظهــارات قاتل را 

دستگیر کرد. به نظر 
شــما قاتل کدام 
یک از ایــن افراد 

بوده است؟ 

قتل زمستانی
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