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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 40
درصد طی  3سال متوالی است .از دهه  20تاکنون چند
بار تورم های باالی  40درصد در اقتصاد ایران ثبت شده
استامااینکه 3سالپیاپیچنینتورمیتجربهشود،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
کشوربامیزانعظیمیازمنابعونقدینگیمواجهاستکه
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 میکند ،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

شنبه 25دی۱۴۰۰
12جمادی الثانی.1443شماره 20852

بخشهایمولدوغیرمولدنیستیاشایدبهتعبیریدیگر
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
پاسوزبخشهایغیرمولدشوند.مسئلهایناستکهسال
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 میدهد و در مواجهه با تورم نیز قطع بدون
هدف تسهیالت بانکی را در دستور کار قرار می دهد.
چنین گاز دادن و ترمز گرفتنهایی ،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
بانکیارتباطیهدفمندبرقرارکندوباقطعید بخشهای
سوداگرانه از منابع بانکی ،اجازه ندهد تا برای مهار تورم
ناگزیر از سوزاندن خشک و تر و قربانی کردن بخش های
مولد در برابر بخشهای 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 میتوانیم 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
انقالبفرهنگیضمنتبیینجنبشهایشیعی ومبارزات
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  250ساله ،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
چندمشخصهدارندکهشایدهیچکساینهاراباهمنداشته
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 سرمایهداری
و همچنین جریان متحجر دینی شیعه و سنی آشنا بودند و
 40سال هم تجربه حضور حاکمیت در باالترین سطوح را
دارند و راجع به تاریخ سیاسی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز
مطالعاتیداشتهاند.ایشانیکتجربهکمنظیردرمیاننظام
هستند چون با کسی که در حجره یا کتابخانه نظریه بدهد
خیلی متفاوت هستند.بنابراین  40سال حضور در اولین
و تنها حکومت دینی و مردم ساالر در عصر مدرن ،مطالعات

تاکید بر ارتقای کیفیت خدمت رسانی به جامعه
معزز ایثارگری در نشست هماندیشی 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
قابل توجهی از بیمه شدگان جامعه
ایثارگری،بهطورمشترکتحتپوشش
این دو بیمه گر قرار دارند ،موضوعاتی
از قبیل تشکیل پــرونــده الکترونیک
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.

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
هایایشاناست.رهبریفرمودند:ازامامپرسیدمکیبهفکر
تشکیل حکمرانی دینی افتادید ایشان فرموند :هیچ وقت،
من همیشه فکر میکردم 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
همبیشترمیشود.اگرمیتوانیقدرتراازفاسدینبگیری
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 میگوید
می توان درصد آن را باال برد اما صد در صد دروغ است و جز
به دست مهدی فاطمه(عج) محقق نمی شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••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،
درخیابان رانندگی کــردن ،حمام رفتن ،مسافرت رفتن
وهرچه مایه حیات وزنــدگــی اســت باید عــوارض ومالیات
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  ۱۰۰تا۱۲۰هزار تومان واریز کرد ولی این
دولت هنوز تکلیف افزایش یارانه را نتوانسته مشخص کند که
کی واریز می کند؟
••در یکیاز 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  9میلیون 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 ایکس22مشکل 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
70تا 80کیلومتر 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 زنها دامادشون رو
منصوب میکنن و دامادها ماد ر 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.
••ای کــا ش ایــن بخشنامه ۸بــنــد ی حمایت از زندانیا ن
زودتــر ازایــن و زمانی کهبنده دربندوحبسوزندا نبودم
صادرواجراوپیاد ه می شد.

تلگرام 9033337010:

••مسافر پروازهواپیمایی ایران ایر از مشهد به نجف در روز
چهارشنبه بودم .قرار بودساعت 13:45پرواز باشد .پیامک
دادند  16:45شده ،رفتیم فرودگاه گفتند 19:30و دوباره
شد  ، 23:30باز گفتند فردا  5صبح (پنجشنبه)،االن این جا
هستیم می گویند  9صبح (جمعه).واقعا هیچ کس هم پاسخ
نمیدهد .جواب این همه بی برنامگی ،اتالف وقت وهزینه ها
و رزرو هتل ما را چه کسی میدهد؟ حداقل مثل بار اول پیامک
میکردید نه این که چند مرتبه برویم وبیاییم .صدای ما را به
مسئوالن مربوط برسونید.
•• برای دو میلیون جلوی حساب دوتا ضامن را مسدود میکنند
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؟
•• چند روز پیش نوشتید اقــســاط وام مسکن بین  6تا
10میلیون است .می خواستیم ببینیم کدام کارمند یا حقوق
بگیر می تواند ثبت نام کند؟ در حالی که در بهترین حالت
حدود  6تا 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 میشود 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
 50خــودرو هیچ کدام کیسه هوای شان باز نشده اما همین
فرغون های خطرناک را به قیمت های  300 -400میلیون به
ما می فروشند و قرعه کشی میگذارند!
••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.

بین الملل
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رقابت کردها برای فتح کاخ بغداد

تحلیل روز

بازیتبلیغاتیائتالفسعودی
علیرضا تقوی نیا  -در روزهــای اخیر نیروهای
العمالقهوابستهبهاماراتباپشتیبانیبسیارپرحجم
هوایی ،توانستند شهرستان های بیحان ،العلم و
عسیالنرابادادنتلفاتبسیارسنگینازارتشیمن
پسبگیرند.بهنظرمیرسدعلتورودمجددوموثر
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
ترینشهربرایانصارا،...هنوزتغییرخاصینکرده
لکن احتماال ابوظبی و دبی بابت این خبط خود
هزینهگزافیراپرداختخواهندکرد.پسازناکامی
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
الشعاعقراردهد.نبایدفراموشکردهدفائتالف،
تصرف صنعا ،براندازی دولت نجات ملی و خلع
سالح انصارا ...بود؛ در حالی که در شرایط فعلی،
 ۷۰درصد جغرافیای جمعیتی یمن تحت سیطره
کامل دولت نجات ملی قرار دارد .در طول این سال
ها نیزپیشرفت های چشمگیری در سازمان رزم
انصارا...ایجادشدهکهشکستاینجنبشراتقریبا
ناممکنکردهاست.

خبر متفاوت
" "Turkeyیا ""Turkiye
اداره ارتباطات ترکیه کـــارزاری را بــرای اعالم
تصمیم کشور به منظور استفاده از نام ""Turkiye
به جــــای" "Turkeyدر عرصه بینالمللی به راه
انداخته که راهــی به سوی تغییر نام این کشور
محسوبمیشود.اینکارزارپسازآنبهراهافتاده
که رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ماه
گذشته میالدی از تغییر نام رسمی این کشور خبر
داد و گفت :عبارت  Türkiyeفرهنگ ،تمدن و
ارزشهایملترابهبهترینشکلنشانمیدهدو
بیانمیکند[.درزبانانگلیسیواژه""turkeyکه
با""tکوچکنوشتهشودبهمعنی"بوقلمون"است].

سید رضا قزوینی غرابی

international@khorasannews.com

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  ۲۰۱۸این 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

«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

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
بهاالطارالتنسیقیبهشمار
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
و در ایــن معادله،
زیــــــبــــــاری رأی

کرهشمالیپسازتحریمهایجدیدآمریکا
 2موشک بالستیک دیگر شلیک کرد

روسیهکاخسفیدرابهاستقرارنیروی
نظامیدرکوباوونزوئالتهدیدکرد

پاسخ اون به
کاغذبازی واشنگتن

بازی مسکو
با برگ جدید

یک روز پس از اعمال تحریمهای جدید آمریکا
علیه پنج شهروند کره شمالی بهدلیل ارتباط با
برنامه موشکی این کشور ،پیونگ یانگ بامداد
دیروز،دوموشکبالستیککوتاهبردشلیککرد.
اینسومینرزمایشموشکیکرهشمالیدر۱۰
روزگذشته،پسازآزمایشیکموشکبالستیک
ویکموشکمافوقصوت،بهشمارمیرود.رهبر
کرهشمالیاوایلسالگذشتهازاینموشکهاو
موشکهای حامل کالهک هستهای رونمایی
کرده بود .اون ،در کنگره کمیته مرکزی حزب
کمونیست نیز تاکید کــرده بــود تواناییهای
نظامیکشورشراتوسعهخواهدداد.بهگزارش
یورونیوز،ارتشکرهجنوبیباتاییدخبرشلیکدو
موشککوتاهبرد(کمترازهزارکیلومتربرد)اعالم
کرد این پرتابها از منطقهای در استان پیوگان
در شمالغربی کره شمالی انجام شده است.
دفتر نخستوزیری ژاپن هم شلیک موشک در
کره شمالی را تایید کرد .سومین دور از آزمایش
موشکیکرهشمالیدرحالیانجامشدکهدولت
بایدن ،شامگاه چهارشنبه پنج شخص کرهای را
به اتهام دست داشتن در انتقال فناوری و وسایل

الزم برای توسعه برنامه موشکی پیونگیانگ
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 میکنند.
این اولین تحریم دولت بایدن علیه پیونگ یانگ
است .تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا ،تنها
چند ساعت پس از آن اعالم شد که کره شمالی
گفتکیمجونگاونشخصابرآزمایش«موفقیت
آمیز» موشک مافوق صوت نظارت داشته است.
افــراد مورد تحریم در«آکادمی دوم علوم» این
کشور فعالیت دارند که از سال  ۲۰۱۰به دلیل
مشارکت در پیشبرد برنامههای تسلیحاتی کره
شمالی در فهرست تحریمهای آمریکاست.
موشکهای مافوق صوتی که پیونگ یانگ
در هفته گذشته شلیک کرده بود ،به سادگی
موشکهای متعارف قابل ردگیری و انهدام
توسطدفاعضدموشکینیستند.تنهامعدودی
ازکشورهایجهانازجملهآمریکا،چینوروسیه
ازفناوریساختایننوعموشکبرخورداربودهو
آنراآزمایشکردهاند.

شریفی-مذاکراتروسیهوغرببرایکاهش
تنشبینتیجهماندهوحاالمسکوبرگجدیدی
را برای به چالش کشیدن رقبای خود رو کرده
است .سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه
روسیه که سرپرستی هیئت مذاکرهکننده
روسیهبامقاماتآمریکادرژنورابرعهدهداشت،
تاکید کرد« :اعــزام نیرو و تجهیزات نظامی به
کوبا و ونزوئال را تایید نمیکند اما آن را منتفی
نیز نمیداند ».نماینده پوتین با این اظهار نظر
سعیداردبهکاخسفیدبفهماندهمانگونهکه
آن ها با پشتیبانی از اوکراین و وعده عضویت در
ناتوواردحیاطخلوتروسیهشدهاند،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»همانکلیدواژهایاستکهدولت
روسیهبهریاستوالدیمیرپوتین،براساسآندر
حالبازیدادنرقبایغربیخوداست.روسیه

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
پایخاندانبارزانیدربغدادمحکمترخواهدشد.
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.

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،چراعقبنشینینمیکند؟صرفحضور
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 بنبست رسیده یا مواضع دو طرف
بسیار متفاوت است» و در نتیجه به اعتقاد او
ادامه مذاکرات هیچ ضرورتی ندارد .تردید از
کیفیتتهدیدنظامیمسکو،مقاماتاروپاییرا
بهستوهآوردهاست.وزیرخارجهلهستانبدون
نام بردن از روسیه گفت« :به نظر میرسد که
خطر وقوع جنگ در محدوده سازمان امنیت و
همکاری اروپا بیش از هر زمان دیگری در سه
دههگذشتهاست».

3
پیشخوان بین الملل
پیامدهایمهمانی
داونینگ استریت
در طــــول اولــیــن
قرنطینه ملی ،بر
صفحات نخست
روزنــــامــــ ههــــای
بریتانیایی نقش
بسته است .گاردین نوشت :گروهی از نمایندگان
محافظهکار به صراحت از برگزاری این مهمانی
قرنطینهشکندرخیابانداونینگباحضوربیشاز
 ۴٠نفرابرازخشموشرمساریکردهاند.

توییت روز

برنی ســنــدرز« :وقــتــی بــه شما میگویند که
وضعیت اقتصاد خیلی خوب است ،برای چه
کسی خیلی خوب اســت؟ بله ،افــرادی که در
طبقه درآمدی باال هستند هرگز وضعیتی بهتر
از این نداشتهاند .اما واقعیت برای کارگران این
است که دستمزد طبقه متوسط در دهههای
گذشته کاهش یافته است!»

چهره روز
«ال ــی ــزاب ــت دوم»
مــلــکــه انــگــلــیــس
تــمــامــی عــنــاویــن
نــــــظــــــامــــــی را
از فـــــرزنـــــدش
«شاهزاده اندرو» گرفت« .دوک یورک» در حال
دفاع از پرونده تعرض جنسی در آمریکا به عنوان
یک شهروند است .تمامی نقشهای 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.

140057009

 #هشتگ
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اگرهایعبدالملکی،شامجنجالیشهردار وتصمیم 30ثانیهای!




سوء مدیریت
بدتر از جنگ!

درچندسالاخیرحدود  4میلیوننخلخشک

شدهدرحالیکهدر 8سالجنگتحمیلیحدود2
3.1 M views

3.9 M views

اگرهای جنجالیعبدالملکی

مادرزنشهرداربجنوردمشاوردامادششد!

ویــدئــویــی از صحبت هــای چند ســال پیش حجت
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  ۱۵۰میلیون 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!»

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 کــرد️.خبرها حاکی است،
حتی مراسم معارفه این مادرزن بهعنوان 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».





2.8 M views

مرگقهرمانبعداز 2سالکما

3.4 M views

تصمیمگیری 30ثانیهای!

خبردرگذشتفرنگیکارسابقکشورمانکهبهدلیلضرب
و شتم در کمپ ترک اعتیاد ،حدود دو سال در کما بود ،روز
گذشته بازتاب زیادی داشت .محسن قاسمی ملیپوش
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  ۳۱سالگی درگذشت .قاسمی عالوه بر کسب طالی
آسیا در سال  ،۲۰۱۱در رده جوانان در سال  ۲۰۱۰هم
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».

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 عیناللهی ،وزیر بهداشت خطاب به او
درباره زمان بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها سوال می
کند که عیناللهی میگوید« :شما بگویید برای چه تاریخی
میخواهید و آیا پروتکلها را رعایت میکنند؟» سجادی در
واکنش به این موضوع می گوید« :یک مصوبه برای حضور
تماشاگران تا ۳۰درصد گنجایش ورزشگاه بدهید . ...من
به نمایندگی (از جامعه ورزش) قول میدهم» .عیناللهی
همبازگشاییورزشگاهرابهرعایتپروتکلهاموکولکرد.
کاربری نوشت« :این همه مدت معطل همین گفت و گوی
 30ثانیه ای برای تصمیم گیری بودیم!»





میلیوننخلدرکشورمانازبینرفتهاست

مقایسهسطحآبدریاچهارومیهبینسالهای 1378و 1400عمقفاجعهرانشانمیدهد،درعینحال
مسئوالندولتقبلوعدهاحیایدریاچهدر 1407رامیدهندآیابایدامیدواربود؟

نخلهایجنوبکهزمانیباقامتهایسوختهوبرافراشتهاما
بیسرروایتگرجنگبودنداینروزها براثربیآبی یاشوریآب
یسرکرده
بدوناینکهتوپ،تانکونارنجکدشمنآنهاراب 
باشد ،جان خود را از دست می دهند .متاسفانه آمارها نشان
میدهدطیسهسالگذشتهبهدلیلسوءمدیریتدرمصرف
آب بیش از  4میلیون نخل در کشورمان خشک شده ،این در
حالیاستکهدردورانجنگتحمیلیحدود 2میلیوننخل
درکشورمانازبینرفتهاست.درادامهضمنبررسیآماریاز
سطحزیرکشتنخلدرکشورمانبهتبعاتاینسوءمدیریت
که باعث از بین رفتن میلیون ها نفر نخل شده ،پرداخته ایم
که نشان می دهد سوء مدیریت می تواند تخریبی به مراتب
بیشترازجنگبهکشورتحمیلکند.
▪سطحزیرکشتنخلدرکشور

در ایران خرما در  ۱۵استان ایران کشت میشود و بیش از
 ۲۵۰هزار هکتار نخلستان در کشور وجود دارد که از میان
ن های خرماخیز ،پنج استان بیش از  ۹۹درصد خرمای
استا 
کشور را تولید میکنند .به لحاظ سطح زیرکشت ،استان
سیستان و بلوچستان با حدود  ۵۴هزار هکتار نخلستان در
رتبهنخستواستانهایخوزستانبا ۳۵هزارهکتار،بوشهر
با حدود ۳۴هزار هکتار ،هرمزگان با ۳۳هزار هکتار ،فارس با
 ۳۱هزار هکتار و جنوب کرمان با ۳۰هزار هکتار در رتبه های
بعدیقراردارند.
▪حجمخرمایتولیدیدرکشور

2.4 M views

2.1 M views

قتلبهدلیلدرگیری 2دانشآموز

شامجنجالیشهردار

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
اعصابندارنوبهجایحلمشکلخودشونیکمشکلبه
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».

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 ای که آب یم رود!

ساالنه حدود 8میلیون تن خرما در جهان تولید می شود که
کشور ما با تولید بیش از یک میلیون تن خرما جایگاه ویژه ای
دراینبیندارد.ایران ۱۵درصدتولیدو ۲۱درصدسطحزیر
کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده است .سیستان
و بلوچستان با تولید ساالنه بیش از  ۲۰۳هزار تن خرما در
رتبه نخست و جنوب کرمان با  ۲۰۰هزار تن ،فارس با ۱۶۲
هزار تن ،شرق کرمان با  ۱۵۱هزار تن ،بوشهر با  ۱۵۰هزار
تنوخوزستانبا ۱۴۸هزارتندررتبههایبعدیقراردارند.
▪تبعاتخشکینخلها

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
هامیکردند.قطعااینسوءمدیریتنهتنهادربلندمدتکه
در کوتاه مدت هم صدمات جبران ناپذیری به نخیالت کشور
زدهوایننکتهنبایدفراموششودکهکاهشنخیالتباافزایش
بیکاریوکاهشتولیدوصادراتخرماهمراهخواهدبودالبته
عواقب زیست محیطی و مهاجرتی کشاورزان آن هم در بلند
مدتمشکالتزیادیرابرایکشوربههمراهخواهدداشت.

رعیتنواز-انتشارتصاویریازوضعیتدریاچهارومیهبینسالهای ۱۳۷۸و ۱۴۰۰درشبکههایاجتماعیبازتابفراوانیداشته
است .در ویدئویی که تصویری از آن را می بینید اختالف سطح آب دریاچه ارومیه در فاصله سال های  1378تا 1400به خوبی
نشاندادهشدهومیبینیمکهسطحآبایندریاچههیچشباهتیبه 22سالقبلنداردوبهشدتکاهشپیداکرده،ایندرحالی
است که در سال های اخیر بیش از 15هزار 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
دریاچهتابرخیمقاطعکمیبیشترآبداشتهبهمددنزوالتجویبودهنهبرنامههایستاداحیایایندریاچه!اگرچهبرخیدیگر
ازکارشناسانمعتقدندطیاینسالهاریلگذاریاقداماتیمانندتغییرالگویکشتآغازشدهکهبرایاثرگذارینیازبهزماندارد
وحتیعیسیکالنتریوعدهاحیادر 1407رامیدهد .بااینحالدراینگزارشسعیکردهایمبهاهمیتوآخرینوضعیتاین
دریاچهمهمکشوربپردازیموببینیمبرایاحیایآنتاکنونچهکارهاییصورتگرفتهاست.
▪دریاچهارومیهازچهزمانیشروعبهخشکشدنکرد؟

دریاچهارومیهبهعنوانبزرگتریندریاچهداخلیایران،بزرگ
ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب
شور دنیا از اواسط دهه  1380شروع به خشک شدن کرد و بنا
بر آمار بینالمللی تا سال  ۲۰۱۵میالدی حدود  ۸۰درصد
از مساحت آن خشک شده بود .برنامه عمران سازمان ملل در
 ۱۳۸۴طرححفاظتازتاالبهایایرانراتصویبکرد .درسال
« ۱۳۸۷تفاهمنامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوضه
طزیستووزارتخانههایجهاد
دریاچهارومیهبینسازمانمحی 
کشاورزی و نیرو و استانداری کردستان ،آذربایجان شرقی و
طزیستبرنامهمدیریت
غربی»امضاشد.سالبعد،سازمانمحی 
جامع دریاچه ارومیه را تدوین کرد و خرداد  ۱۳۸۸استراتژی
حفاظت و بهرهبرداری پایدار از دریاچه ارومیه تصویب شد .در
اولینجلسههیئتدولتدر ۱۳۹۲مطرحشدودریاچهارومیه
در قالب طرحهای ستاد احیا قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت
 ۱۰سال-از-۱۳۹۴دریاچه بهترازاکولوژیکخودبرسد.
▪اهمیتدریاچه

مهم ترین عامل ایجاد آثار مخرب زیست محیطی و بیماری در
ساکنان حواشی دریاچه های خشک شده ،گرد و غبار سمی
است.درصورتخشکشدندریاچهارومیه،حداقل 5میلیون
نفردرمعرضتوفانهاینمکی،ابتالبهامراضتنفسی،تخریب
اراضی کشاورزی ،مهاجرت و فقر قرار میگیرند و دولت نیز
متحمل خسارت های قابل توجهی برای ایجاد شغل ،تامین
رفاه و حفظ سالمت مردم آسیب دیده خواهد شد .همچنین
دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه شامل تشدید
فرونشست،افتکیفیمنابعآب،بههمپیوستگیجزایردریاچه،
ورودگونههایگوشتخوارمهاجممانندپلنگ،روباهوشغال،بروز
تهدید برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی ،از دست
رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای دیگر
آبزیانوپرندگانخواهدبود.
▪تالشیدرحدگزارش

در همه این سال ها که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته
است،بهرغممیلیاردهاتومانبودجهمصوب ،برخیکارشناسان
معتقدند؛عمده فعالیت های انجام شده در چند سال گذشته
چــنــدان تاثیری نداشته اســت و  اگــر چــه طــی ایــن ســال ها
ریلگذاریاقداماتیمانندتغییرالگویکشتآغازشدهاست اما
برایاثرگذارینیازبهزماندارد .بااینحال،دستاندرکارانش
همچنانبرموفقیتپروژههاتاکیددارند.پروژههاییکهتاکنون
میزان اثر بخشی آن ها مشخص نشده است! و تا پایان سال٩٩
تنهایکسومراهبرایاحیایکاملدریاچهطیشدهبود.

▪تیرآخرانتقالآبزاب!

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  ٩٢تاکنون رو کرده اند و اکنون تیر آخر انتقال ۶۰۰
میلیون مترمکعب آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و ١٧٢
میلیونمترمکعبازخطوطانتقالپساباستکهازمدولدوم
تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز(ظرفیت ساالنه  121میلیون
مترمکعب)وخطانتقالپسابمدولسومتصفیهخانهفاضالب
ارومیه(ظرفیت ساالنه  51میلیون متر مکعب) قرار است به
دریاچهراهیابد.اینمیزاندرمجموعبه ٧٧٢میلیونمترمکعب
در سال می رسد در حالی که دریاچه ساالنه نیازمند  ٣هزار
و  ۴۲۶میلیون 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
انتقالآبوپساب،دریاچهارومیهسال 1407احیامیشود!
▪هزینه 15هزارمیلیاردیدر 8سالبرایاحیایدریاچه

اوایل مرداد امسال مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای
دریاچه ارومیه از هزینه 15هزار میلیارد تومانی ستاد احیا خبر
داد .هزینه ای که نه تنها باعث رشد تراز آبی دریاچه نشده که
شاهدحجمکاهشترازآبیدریاچههمبودهایم.قراراستحال
که کار ستاد احیای دریاچه ارومیه با این کارنامه به پایان رسیده
است ،مرکزهماهنگیوارزیابیاحیایدریاچهارومیه ذیلنظر
سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شود و وظیفه آن به طور
قانونی پیگیر تامین حقابه ساالنه دریاچه است .وظیفه ای بس
خطیرکهتنهاراهکاربازگرداندنآببهدریاچهتاکنونشناخته
شدهاستوازآنرومرکزیجداگانههمبرایشترتیبدادهاند!
▪آخرینوضعیتدریاچه

دریاچه ارومیه در وضعیت نرمال باید  32میلیارد مترمکعب
آب داشته باشد ،اما هم اکنون حجم آب آن تنها  2.7میلیارد
مترمکعب است! و این وضعیت ،گویای عملکرد ناموفق یک
دههستاداحیایدریاچهارومیهاست!طبقگفتهچندروزپیش
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایآذربایجانغربیبهایسنا،وسعت
فعلی دریاچه ارومیه ۲۰۲۷کیلومتر است که آمار مقایسه ای با
مدت مشابه سال قبل ،نشان از کاهش ۱۳۸۵کیلومتر مربعی
مساحتدریاچهدارد.رهبردینبابیاناینکههماکنوندریاچه،
 ۲میلیاردو ۷۳۰میلیونمترمکعبآبدارد،اظهارکرد«:حجم
آب دریاچه ارومیه در ۱۷دی ماه سال گذشته ۴میلیارد و۶۸۰
میلیون مترمکعب بود که آمارها کاهش یک میلیارد و ۹۵۰
میلیونمترمکعبیحجمآبدریاچهرانشانمیدهد».

ورزشی
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رونمایی از ستارههای کشتی آمریکا در نبرد با آزادکاران ایران

ســارا اصالنی /با وجــود تمام حاشیهها در ماجرای صــدور روادیــد آمریکا برای
کشتیگیران ایران ،اما فدراسیون کشتی آمریکا از لیست کشتیگیرانش در نبرد
نمایشی مقابل گوششکستههای کشورمان رونمایی کرد تا نشان دهد همچنان به
دنبال برگزاری این دیدار دوستانه در تاریخ  23بهمنماه 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 کریهای سوالبرانگیزش مشخص نیست .ضمن
اینکه هنوز معلوم نیست تیم ملی کشتی ایران راهی تگزاس خواهد شد یا نه .چرا که
بعد از صحبتهای اخیر علیرضا دبیر علیه آمریکا ،شائبه صدور روادید گزینشی برای
برخی کشتیگیران 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 تصمیمگیری خواهد کرد .با این حال در لیستی که فدراسیون
کشتی آمریکا در اختیار رسانهها قرار داده تنها نام توماس گیلمان( ،)57دیتون
فیکس( ،)61یانی دیاکومیهالیس( ،)65جیمز گرین( ،)70جیسون نولف(،)74
جردن باروفس( ،)79زاهد والنسیا( ،)86جیدن کاکس( ،)92و کایل اسنایدر()97
اعالم شده و هنوز نام نماینده وزن در  125کیلوگرم 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 تاجگذاری در وزن  125کیلوگرم نشان میداد ،استیوسون
آمریکایی برای زارع کری خوانده و گفته بود« :به ایــران بگویید که زارع را هم با
خودش بیاورد ».البته چندی بعد در رسانههای 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 رقابتهای تگزاس با زارع سرشاخ خواهد شد یا خیر.
اما آن چه مشخص است ،دیوید تیلور عالقهای ندارد که در این مقطع ،آنهم بعد از
شکست در مسابقات جهانی  2021در مسابقهای غیررسمی مقابل حسن یزدانی
کشتی بگیرد .با این حال  ،سایر ستارههای کشتی آمریکا در این مصاف دوستانه و
هیجانانگیز حاضر خواهند شد .نام جردن باروز و کایل اسنایدر  2مدال آور المپیکی
و جیدن کاکس و توماس گیلمان قهرمانان جهان در این لیست به چشم میخورد.
بلیت فروشی این مسابقات انجام شده و قیمت تماشای این مسابقات  15دالر است.

رکوردهایی به رنگ آبی
گروه ورزش /نیم فصل اول رقابت های لیگ
برترفوتبالکشورباقهرمانیاستقاللبهاتمام
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 ۳۵.امتیاز از ۱۵دیدار باعث
شد تا آبیپوشان پایتخت میانگین بیشتر از دو
امتیازدرهربازیراکسبکنندتانشانبدهند
عزمیجدیبرایقهرمانیدارند.ایندرحالی
اســت که پرسپولیس با سه امتیاز اختالف
نسبتبهرقیبسنتیخوددرتعقیبآنهاست
و دوست ندارد جام را پس از پنج فصل متوالی
از دست بدهد یا آن را در اختیار استقالل قرار
دهد.یحییگلمحمدیسرمربیپرسپولیس
که بــرای سومین قهرمانی خود با این تیم و
کسبششمینجاممتوالیسرخپوشانامتیاز
جمع میکند ،آمــاری نزدیک به سالهای
گذشته دارد اما نتایج استقالل فراتر از فصول
گذشته بوده و همین مسئله کار پرسپولیس
را برای تکرار قهرمانی سخت تر از قبل کرده
اســـت.در ادامــه نگاهی خواهیم داشــت به
اتفاقات و اعداد و ارقامی که در پایان نیم فصل
اول لیگ برتر به ثبت رسیده است.

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
ملیایرانتوسطدراگاناسکوچیچدیگرجاییدرجمعملیپوشاننداشت
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 نمیپسندند و این
موضوع به گوش یحیی گل محمدی نیز رسیده و سرمربی پرسپولیس
دوست ندارد با جذب رضاییان آرامش تیمش را بر هم بزند.

آشفتگی در مدیریت ورزش خراسان
بیش از  90روز 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
رضــوی نبودند و با پــرونــده هــای مختلف عملکرد پر
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 نامآشنا 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 .

▪استقاللتنهاتیمبدونشکست

استقالل بــا سپری کــردن یــک نیم فصل بــدون
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  10سال 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.درلیگقبل،تیمنفتتوانستباخلقرکوردی
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
تجربهنکردند.پرسپولیسنیمفصلاوللیگهفتم
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

یزدانی جانشین کنعانی زادگان
در تیم ملی؟

شانس اندک رضاییان برای بازگشت به پرسپولیس

پس از گذشت  90روز همچنان ادامه دارد

بهترینخطحمله:استقاللبا ۲۴گل
بدترینخطحمله:پدیدهبا ۴گلزده
بهترینتفاضلگل:استقاللبا+۱۹
بدترینتفاضلگل:پدیدهبا-۱۹
بهترینمیزبان:پرسپولیسبا ۲۰امتیاز
بهترینمهمان:استقاللبا ۱۸امتیاز
رکورددارپیروزی:استقاللبا ۱۰پیروزی
رکورددارشکست:پدیدهبا ۱۱شکست
بیشترینتساوی:آلومینیومبا ۱۱تساوی
کمترینتساوی:سپاهانبا ۲تساوی
بهترینآمارثبتگلاول:استقاللدر ۱۰بازی
بدترینآماردریافتگلاول:پدیدهدر ۱۰بازی
بیشترینکلینشیت:استقاللبا۱۱کلینشیت
کمترینکلینشیت:پدیدهبا ۲کلینشیت
نترینتیم:سپاهانبا ۳۶کارتزرد
خش 
کمتریناخطار:مسرفسنجانبا ۱۹اخطار

نگاهی به نیم فصل اول لیگ برتر

استیوسون در تردید
تیلور یبمیل به مبارزه
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عدهای میگویند برای کنعانیزادگان پاپوش دوختهاند 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.

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

آبیهایتهرانعالوهبراینکهتنهاتیمبدونشکست
نیم فصل اول بودند ،صاحب بهترین خط حمله با
زدن  ۲۴گل و بهترین خط دفاعی با دریافت  ۵گل
هم به شمار می روند.البته  3گل آبی ها مربوط به
حکم کمیته انضباطی در خصوص بازی با گل گهر
است.اینتیمهمچنینبیشترینبردرابا ۱۰پیروزی
وطبیعتابیشترینامتیازراهمبهخوداختصاصداده
تاصدرنشیننیمفصللقببگیرد.پرسپولیسباتیم
سپاهان در کسب  ۹پیروزی مشترک است که هر دو
تیمبعدازاستقاللصاحببیشترینبردشدهاند.

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،بهحواشیدامنزد.فالحبااعالماینموضوعکهدوبازیکن
یاد شده از اسفند ماه سرباز تلقی می شوند ،برخی شایعات درباره
رایزنی درخصوص دعوت مرادمند به تیم ملی برای تمدید معافیت
اوتا 30سالگیرازشتوغیراخالقینامید.اینصحبتهایفالح
با واکنش فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل مواجه
شد.سمیعیگفت«:مدیرعاملیکیازباشگاههایلیگبرتریکه
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 میداند.سوال اول ما این است که اصال ایشان به
چه حقی درباره بازیکنان استقالل صحبت میکنند؟ چگونه و بر
چهاساسیدربارهفهرستتیمملیپیشداوریوباشگاهاستقالل
و فدراسیون را به البیهای پشت پــرده و تبانی متهم کردهاند؟
فدراسیون باید با این مدیران غیر حرفهای برخورد کند .ایشان چه
کاره است که دعوت بازیکنان خط دفاعی تیم بی شکست با آمار
کمترینگلخوردهراشائبهبرانگیزمیداند؟شائبهزمانیخواهدبود
کهکلاینخطدفاعبهتیمملیدعوتنشود».معاونحقوقیباشگاه
استقاللادامهداد«:باشگاهمحترمفجرامکاناستفادهازبازیکنان
سربازرادارداماحتیمرجعتصمیمگیریدرخصوصمحلسپری
کردنخدمتبازیکنانسربازهمنیستوبسیاریازبازیکنانهمبا
توجهبهشرایطبحرانیوغیرحرفهایمدیریتیحاکمبراینباشگاه
عالقهای به گذراندن خدمت در این تیم ندارند.با این که میدانیم
صحبتهای 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 حرفهای
وقانونی.ایناتفاقراازطریقارکانقضاییپیگیریمیکنیم».

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

جامملتهایآفریقا 2022مقابلنیجریه
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
 127هــزار یــورو(نــزدیــک به  4میلیارد
تومان) دریافت می کند».

▪جدولگلزناندرقرقخارجیها

گادوینمنشامهاجممسرفسنجانبا 8گلزدهآقای
گلنیمفصللقبگرفت.منشابرایاولینباردرهفته
سومبهمیدانرفتوبرابرفوالدگلزنیکرد 6.گلاز8
گلاوازروینقطهپنالتیبهثمررسیدهاست.تعقیب
کنندگان اصلی منشا ،کوین یامگا و لوسیانو پریرا
هستندکههرکدام 7گلزدهاندوپیشبینیمیشود
امسال هم یک بازیکن خارجی عنوان آقای گل لیگ
برتررابهخوداختصاصدهد.
▪رکوردمشترکحسینیوپورحمیدی

سید حسین حسینی کــه ایــن فصل دیگر رشید
مظاهری را رقیب جدی خود نمیبیند 12 ،بار در
دروازه استقالل ایستاده و در  9بازی دروازه خود
را بسته نگه داشته است .پورحمیدی نیز که روزی
دروازهبان سوم استقالل بود ،درخشش چشمگیری
در این فصل داشته و یکی از ارکــان نتایج فراتر از
انتظارات آلومینیوم در لیگ بیستو یکم بوده است.
اونیزدرکنارحسینیبا 9کلینشیتبهترینعملکرد
رابیندروازهبانهایلیگداشتهاست.

▪رکوردهایمنفیازآنپدیده

تیمفوتبالپدیدهیاشهرخودرویمشهدیکیازعجیب
تریننتایجسالهایاخیرفوتبالایرانراکسبکرده
وتنهاتیمبدونبردلیگدرپایاننیمفصلاولاست.
پدیدههمباچهارامتیازدرقعرجدولقرارداردویکیاز
اصلیترینگزینههایسقوطاست.اختالفامتیازی
استقالل و پدیده در صدر و قعر جدول در پایان نیم
فصلاول ۳۱امتیازاستکهدرلیگبرترکمترسابقه
داشته است.کمترین پیروزی با صفر برد ،بیشترین

فنرباغچه روی صیادمنش قیمتگذاشت
سایت « »marasbugunدر گزارشی درباره آینده اللهیار صیادمنش مهاجم
ملیپوشایرانیفنرباغچه،نوشت«:صیادمنشدرسال 2019ازاستقالل
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  13گل زده تیمش سهیم شد.
او  9گل به ثمر رساند و  4پاس 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  5میلیون یورویی برای جذب
صیادمنشبهفنرباغچهارائهکردنداماسرانباشگاهفنرباغچهدرجدیدترین
تصمیم مبلغ فروش این بازیکن ایرانی را به  7میلیون یورو افزایش دادند».

اخبار

حملهتندمعاونحقوقیاستقاللبهمدیرعاملفجر

ماموریتمدیرشیرازی برایبههمزدنآرامشآبیها!

شکستبا 11باخت،بدترینخطحملهبا 4گلزدهو
بدترین خط دفاع با 20گل خورده رکوردهای منفی
نمایندهمشهددرنیمفصلاولاست.

ترس اماراتی ها از بازگشت طارمی

تعیین تکلیف آینده آزمون در دبی

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:
مهدی طارمی اختالفش را با دراگــان اسکوچیچ
سرمربی ایران قبل از دیدار با امارات حل کرد.این
بازیکنایرانیسومینبازیکنبرترسالگذشتهپورتو
در گلزنی و پاس گل بود .دیدار شاگردان اسکوچیچ
با امــارات در تاریخ  12بهمن در ورزشگاه آزادی
برگزارمیشود.طارمیبهدلیلتوئیتجنجالیعلیه
اسکوچیچدردوبازیاخیرتیمملیکشورمانحضور
نداشتامااختالفاینبازیکنباسرمربیتیمملیبا
میانجیگریعزیزیخادمرئیسفدراسیونحلشد.

سایت«اسپورت»روسیهخبرداد،سردارآزمونستاره
ایرانیزنیتبههمراهکاروانتیمشراهیاماراتشدتا
دراردویتدارکاتیپیشازنیمفصلدومشرکتکند.
طبق گزارشهای رسیده آینده سردار آزمون با زنیت
در اردوی دبی مشخص خواهد شد .لیون ،یوونتوس
و نیوکاسل مشتریان آزمــون در زمستان هستند.
یوونتوس قصدی برای خرید دایمی آزمــون نــدارد و
می خواهد به صورت قرضی این بازیکن را به خدمت
بگیرد .اما لیون آمــاده امضای قــرارداد  4.5ساله با
ستارهایرانیاست.

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
االهلی بعد از بــازی اعــام کــرد مصدومیت این
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.

سید بندی رسمی لیگ قهرمانان
بدون سرخابی

کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی سیدبندی
قرعهکشی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا  2022را اعالم کرد ،قرعهکشی قرار است
روز دوشنبه ( 27دی) در مقر این کنفدراسیون در
شهر کواالالمپور مالزی برگزار شود.بر این اساس
سیدبندی این قرعهکشی در منطقه غرب آسیا به
شرح زیر است:
سید یک:السد قطر ،الهالل عربستان ،فوالد ایران،
الجزیرهاماراتوالدحیلقطر
سید  :2الفیصلی عربستان ،سپاهان ای ــران،
شباباالهلیامارات،الریانقطروالشبابعربستان
سید:3پاختاکورازبکستان،الوحدتاردن،مومبای
سیتیهند،استقاللتاجیکستانوآحالترکمنستان
سید:4نیرویهواییعراق،الغرافهقطر،برندهپلیآف
اول(نمایندگانعربستانوسوریه)،برندهپلیآفدوم
(نمایندگاناماراتوازبکستان)وبرندهپلیآفچهارم
(نمایندگاناماراتوعراق)

سینما و تلویزیون

۶
فیلم روز
مصطفی قاسمیان

وفاداری«تراژدیمکبث»بهشکسپیر

دو بازیگر نقش اصلی «تـــراژدی مکبث» ،دنزل
واشنگتن و فرانسیس مکدورمند هنرپیشههای
شاخص برنده اسکار هستند که به ترتیب در نقش
«مکبث» و «لیدی مکبث» جلوی دوربین رفتهاند و
هردوبازیهاییچشمگیردارند.روزپنجشنبهدنزل
واشنگتننامزدبهترینبازیگرنقشاولمرددرجوایز
انجمنبازیگرانآمریکاشد.
فیلم جدید جوئل کوئن ،قابهایی چشمنواز و فیلم
برداری ویژهای دارد .طراحی صحنه و نورپردازی
اثر ،آن را به یک تلهتئاتر شبیه کرده و گویی «تراژدی
مکبث» بیش از آن که یک فیلم سینمایی باشد،
تئاتری است که پیش چشم مخاطب اجرا میشود.
این فیلم  105دقیقهای که به شکل سیاه و سفید
ساخته شــده ،ریتم تندی دارد که مخاطب را به
هیچ وجه خسته نمیکند«.تراژدی مکبث» اگرچه
در گلدنگلوب مــورد توجه قــرار نگرفت ،اما نمره
فوقالعاده  88را از منتقدان متاکریتیک دریافت
کــرده اســت .این فیلم با امتیاز آیامدیب ــی 7.6
صبح دیروز در نسخهای باکیفیت منتشر شد و در
سایتهایدانلودفیلمدردسترسقراردارد.

روایت ازانتقامیکهحتمیاست

چهره ها و خبر ها

استقبال کاربران شبکههای اجتماعی از پویانمایی انتقام از ترامپ

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 میپردازد .این اثر بر اساس لوحی که
سالگذشتهباهمینعنواندرپایگاهاطالعرسانی
 KHAMENEI.IRمنتشر شده بود ،ساخته شده
است.با گذشت دو هفته از آغاز «پویش قهرمان»،
کاربران با استفاده از محتواهای ارائه شده در این
پویشتولیداتمتعددیانجامدادهوبهصفحهویژه
اینپویشارسالکردهاند.پویش«قهرمان»پایگاه
اطال عرسانی KHAMENEI.IRدرآستانهدومین
سالگردشهادتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی
و شهدای همراه مبتنی بر بیانات حضرت آیتا...
خامنهای درباره شهید سلیمانی راهاندازی شده
است.اینپویشباهدفانتشارمحتواهایمرتبط
با رهبرانقالب اسالمی و حاج قاسم سلیمانی به
منظور استفاده و تولید محتوای هنری و استفاده
پژوهشگران و عالقهمندان از  ۱۰دی آغاز شده
اســت و تا  ۲۷دی ،سالروز سخنرانی تاریخی
رهبر انقالب در نمازجمعه سال  ۹۸ادامه دارد.
حضرتآیتا...خامنهایدردیداراخیرباخانواده
وستادسالگردشهیدسلیمانیدر 11دی،مجدد
به موضوع تقاص از قاتالن شهید سلیمانی اشاره
کردندوفرمودند«:شهیدسلیمانیماندنیاست،

نمایی از پویانمایی«انتقام حتمی است»

فیلمسینمایی«تراژدیمکبث»بهکارگردانیجوئل
کوئندیروزمنتشرشد.اینفیلممحصولپلتفرماپل
تیوی پالس ،اولین فیلم سینمایی است که یکی از
برادران کوئن به تنهایی کارگردانی میکند .کوئن
فیلم جدیدش را با وفاداری زیادی به دیالوگهای
نمایشنامه«مکبث»اثرمشهورشکسپیرساخته،در
عین حال که برای نخستین بار در یک فیلم شاخص
سینمایی،نقش«مکبث»رابهیکبازیگرسیاهپوست
دادهوازایننظروفاداریبهخرجندادهاست.
قصه«تراژدیمکبث»مشخصاست.همانماجرای
آشنایفرماندهنظامیاسکاتلندیبهنام«مکبث»که
بهتحریکهمسرش«لیدیمکبث»«،دانکن»پادشاه
اسکاتلندرامیکشدوبهحکومتمیرسد.
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تا ابد زنده است؛ آنهایی که او را شهید کردند
ترامپ و امثال او -جایشان زبالهدان تاریخ استو جــزو فراموششدگان تاریخ خواهند بــود در
زبالهدان ،اما او تا ابد زنده است؛ شهید این جوری
است و دشمنان او گم و گور خواهند شد .البته
انشاءا...بعدازآنکهتقاصدنیویشانرابدهند،
گموگورخواهندشد».
▪نگاهی به پویانمایی «انتقام حتمی است»

در ابتدای این پویانمایی ،یک ماشین کوچک
کنترل از راه دور ،با هک کــردن دوربینها به

امان از بدقولی «جیران»

شباهت قصه سریال حسن فتحی با قصه «آهوی من مارال»
پخش آن را به تاخیر انداخت؟
دیــروز صبح قــرار بــود اولین قسمت سریال
«جیران» در فیلیمو منتشر شود ،اما از انتشار
این مجموعه خبری نشد .این در حالی است که
فیلیمو تا ساعت  18دیروز 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
«آهویمنمارال» درگفتوگوباصبا،توضیحاتی
دربـــاره مــاجــرای اختالفش بــا حسن فتحی و
اسماعیلعفیفهبهعنوانکارگردانوتهیهکننده
«جیران» مطرح کرد .غفارزاده مدعی شد طرح
«آهــوی من مــارال» را با حسن فتحی در میان
گذاشته و از فتحی خواسته بــرای پیدا کردن
سرمایهگذار به او کمک کند و قرار بر این میشود

داخل ویالی ترامپ در ایالت فلوریدا میرود؛
جایی که او همراه با چند نفر دیگر در حال بازی
گلف اســت .سپس اپــراتــور ایــرانــی ،پیامکی به
همراه ترامپ ارسال میکند که در آن از انتقام
قطعی خون سردار شهید سلیمانی گفته شده
است .این پویانمایی  107ثانیهای سپس با سایه
یک پهپاد روی سر رئیس جمهور سابق آمریکا به
پایان میرسد .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
که موضوع با عفیفه در میان گذاشته شود .این
همکاری شکل نمیگیرد و غفارزاده از ساخت
سریال«جیران»باخبرمیشود.اوبرایاطمینان
از این که سریال فتحی شباهتی به طرح او ندارد،
پیگیریهایی را انجام میدهد ،اما پیگیریها به
نتیجهنمیرسدتااینکهسال،99دوطرفدعوا
تصمیم میگیرند قضاوت دربــاره شباهتهای
دو سریال را به انجمن آیفیک (انجمن صنفی
شرکتهاوموسساتفیلمسازیایران)بسپارند.
درنهایتعفیفهملزمبهحذفشباهتهامیشود.
دیروزهمچنین صفحهرسمیاینستاگرام«آهوی
مــن مـــارال» نــوشــت ،پـیرنــگ اصلی داستان
«جیران»ازسریال«آهویمنمارال»کپیبرداری
شدهو«جیران»تازمانحذفشباهتهانمیتواند
منتشر شود.علت اصلی منتشر نشدن «جیران»

خون سردار سلیمانی منتشر شده است ،از جمله
پویانمایی  4دقیقهای درباره حمله موشکی به
پایگاه عیناالسد و حمله موشکی به پنتاگون و
مقر نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
▪واکنشهادر شبکههایاجتماعی

این پویانمایی کوتاه با واکنشهای مثبت فراوانی
در شبکههای اجتماعی مواجه شد .گزیدهای از
اینواکنشهارادرادامهمیخوانید:
*پویانماییانتقامحاجقاسمسلیمانیکارقشنگیه
کهحالآدمروخوبمیکنه.
* قاتالن سردار شهید می دونستن که هر لحظه
ممکنه خانه شون روی سرشون خراب شه .این
پویانماییفقطبهصورتعینینشونشونداد.
* توئیتر ،پویانمایی انتقام از ترامپ رو از اکانت
سایت خــامــن ـهای.آیآر پــاک کــرد و سخنگوی
پنتاگون بهصورت رسمی بهش واکنش داد .این،
اهمیتفوقالعاده ِ
زیادموضوعرومیرسونه.
* نهضت فیلم سازی انقالب در عرصه پویانمایی
هم خوب جلو رفته .پویانمایی خیلی جــذاب و
باکیفیتی بود .به امید خدا به زودی واقعی اش
روببینیم.
* ترامپ قطعا می ترسه و این ترسش تا روز وقوع
انتقام،بسیارخوشحالکنندهاست.
در زمان مقرر هرچه باشد ،در هر صورت فیلیمو
موظف اســت که به موقع درب ــاره ایــن اتفاق به
مخاطبانیکهمنتظرتماشایسریالبودهیابرای
تماشای آن اشتراک خریداری کردهاند ،توضیح
بدهدوحقوقمشترکانرارعایتکند.پیشترنیز
نماوابهدلیلاطالعرسانیدیرهنگامدربارهعلت
تاخیر در انتشار نیمفصل دوم سریال «خاتون» با
انتقاد کاربران و حتی واکنش کنایهآمیز فیلیمو
مواجهشدهبود.
ساعت 19دیروز ساترا در بیانیهای ارتباط تعویق
«جیران» با ادعای سازندگان «آهوی من مارال» را
ردکرد.فیلیمونیزدربیانیهایجداگانه،مالحظات
و ممیزیهای دقیقهنودی ساترا را دلیل تعویق
پخش«جیران»معرفیوزمانجدیدانتشارقسمت
اولاینسریالرااولبهمنماهاعالمکرد.
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مـــهـــران مـــدیـــری در اولــیــن
همکاریاش با سعید نعمتا...
در سریال «پدر گواردیوال» بازی
کــرده اســت .حمید فر خنژاد،
امــیــرمــهــدی ژولــــه ،هنگامه
قاضیانی و مهدی سلطانی نیز از دیگر بازیگران
این مجموعه نمایش خانگیاند.
اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان»
در جمع  15نــامــزد اولــیــه در
بخش بهترین فیلم خارجی
جوایز بفتا ،حضور دارد .اسامی
نامزدهای نهایی 14 ،بهمن
اعــام میشود و مراسم اهــدای جوایز نیز 22
اسفند برگزار خواهد شد.
مهران احمدی فیلم «بیصدا
حــــلــــزون» ســاخــتــه بــهــرنــگ
دزفولیزاده را در نوبت اکران
دارد .این فیلم  23بهمن اکران
میشود و بازیگرانی مانند هانیه
توسلی ،پدرام شریفی و محسن کیایی نیز در آن
ایفای نقش کردهاند.
پژمانبازغیدربرنامه«خندوانه»
بــــرای اجـــــرای ســــری جــدیــد
«کودکشو»اعالمآمادگیکرده
است.اوضمناشارهبهعالقهاش
به این برنامه گفته  ،علت غیبت
اش در فصل چهارم برنامه صرفا بازی در سریال
«افرا»بودهاست.
پدرام کریمی با «سریالیست»
بــه تلویزیون بازگشته و پنج
شنبه ســاعــت  23:15ایــن
بــرنــامــه را روی آنــتــن دارد.
پخش «سریالیست» که به نقد
و بررسی آثار تلویزیون میپردازد ،پس از یک ماه
وقفه از سر گرفته شده است.
ژیــا شاهی با فیلم «موقعیت
مهدی» به کارگردانی هادی
حـــجـــاز یفـــر ،در چهلمین
جشنواره فجر حضور خواهد
داشت .او در این فیلم و نسخه
سریالی آن ،نقش همسر شهید مهدی باکری را
برعهده داشته است.
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نوائیان  /حالجیان – حضرت آیتا...خامنهای طی بیانات
اخیرشان در ارتباط تصویری با مردم قم ،به مناسبت سالروز
قیام 19دیماه سال ،1356در کنار توجه به تحلیل تاریخی
و ارائه ارزیابی دقیق درباره رویدادهایی که منجر به پیروزی
نهضتشد،بهبررسیشاخصهاییکهعاملاصلیواساسی
این پیروزی بود و در دهههای بعد نیز ،ملت بزرگ ایران را به
سالمت از پیچهای تند تاریخی گذراند هم ،پرداختند .بخش
مهمیازبیاناتمعظمله،درارزیابیاینشاخصها،بهموضوع
«غیرتدینی»واهمیتآندرپیروزیملتایرانوتقویتجایگاه
انقالب اسالمی در منطقه و جهان اختصاص داشت .نظر به
اهمیت موضوع یادشده ،در گفتوگویی با حجتاالسالم
والمسلمین محمدجواد نظافت ،استاد حوزه و مدیر مدارس
علمیهحضرتمهدی(عج)،بهبررسیجایگاه«غیرتدینی»و
مفهومآنباتکیهبرآموزههایامیرمؤمنان(ع)درکتابارجمند
«نهجالبالغه» 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»ایرادشدهاست،مروریدوبارهداشتهباشیم.
▪تعابیررهبرانقالبازمفهوم«غیرتدینی»

«یک نکته دیگر این است که نقش غیرت دینی مردم را در این
قضیه نبایستی نادیده گرفت .ع ّلت اینکه من روی این تکیه
ّ
میکنم این است که انسان میبیند تبلیغ میشود و در واقع
تالشفرهنگیوسیعیانجاممیگیردبرایاینکهچیزهایی
که ناشی از غیرت دینی است ،به بیمنطقی و خشونتهای
قضیه
بیمنطقمتّهمکنند.منمیخواهمعرضبکنمکهنهّ ،
اینجور نیست؛ غیرت دینی ،در آنجایی که خودش را نشان
عقالنیت است؛ و غیرت
میدهد و تأثیرگذار است ،همراه با
ّ
دینیاساس ًاناشیازبصیرتاست،کهبصیرتیکشعبهایاز
عقالنیتاستونشاندهندهعمقدینداریاستودراغلب
ّ
موارداینغیرتدینیوقتیشمانگاهمیکنید،میبینیدکهبا
شخصیتهاییکهبیشترینغیرتدینی
عقالنیتهمراهاست.
ّ
ّ
عقالنیت باال هستند؛ نمونهاش
را دارند ،اینها غالب ًا دارای
ّ
چکسراما
شخصامامبزرگوار؛اوجغیرتدینیبود،واقع ًاهی 
ندیدیمونشناختیمکهازلحاظغیرتنسبتبهدینوفرهنگ
سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل
دینی و زندگی دینی و ْ
عقالنیتبود؛خردمند،
اوج
در
حال
عین
امامبزرگوارباشد؛در
ّ
عاقل و دانشمند و من خوب است در این مناسبت یاد کنم از
فقیه و فیلسوف معاصرمان ،مرحوم آیتا ...مصباحیزدی که
ایشانهمهمینجوربودند؛ایشانهمانصاف ًاشاگردشایسته
عقالنیت ،یک
امام بود و هم در غیرت دینی در اوج بود ،هم در
ّ
فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود .قیام نوزدهم دی ،یک
عقالنیت».
ترکیبدرخشانیاستازغیرتو
ّ
▪نقشغیرتدینیدرتبدیلتهدیدبهفرصت

«عــزیــزان مــن ،کسانی که ایــن سخن را از ایــن بنده حقیر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

میشنوید! غیرت دینی را حفظ کنید؛ غیرت دینی را حفظ
کنید .عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف ،غیرت
دینی م ّلت ایران بوده .غیرت دینی است که تهدیدها را به
فرصت تبدیل میکند .یک نمونهاش جنگ تحمیلی و دفاع
[اما] غیرت دینی مردم،
هشتساله که یک تهدید بزرگ بودّ ،
غیرت دینی جوانها ،غیرت دینی پدران و مادران و همسران
ِ
جنگ در
موجب شد که جوانهای ما بروند به جبهه و در این
واقع بینالمللی،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 اینها را شکست داد و توانست
پیروز بشود .منشأ این ،غیرت دینی بود .حاال این ،دفاع
مقدس؛ در سالهای بعد هم حــوادث گوناگونی وجود
ّ
داشته.درهمینبرههکنونیخودمان،شهادتهمینشهید
عزیزمان،شهیدسلیمانی.واقع ًاشهادتشهیدسلیمانییک
چکسفکرنمیکرد،دوستان
حادثهتاریخیوعجیبشد؛هی 
نجور عظمت پیدا بکند و
هم فکر نمیکردند که این حادثه ای 
خدای متعال به این حادثه برکت بدهد تا بتواند هو ّیت دینی
و انقالبی مردم را جلوی چشم همه قرار بدهد و همه ببینند.
م ّلت ایران  ،زیر تابوت شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه
هو ّیت 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 چنانچه بنا براین بود که مث ً
ال این پیکر
مقدس را به سوریه و لبنان ببرند ،آنجا هم همین
شهید و ّ
حادثه به وجود میآمد؛ اگر پاکستان هم میبردند ،آنجا
نجور به وجود میآمد .یعنی این حرکت
هم این حادثه همی 
عظیم م ّلت مسلمان را نشان داد؛ این حادثه ،حادثه عظیمی
شخصیتبزرگیمثلشهیدسلیمانی
بود.یعنیشهادتیک
ّ
اما
شد،
ی
م
محسوب
تهدید
یک
همه،
از نظر دشمن و از نظر
ّ
غیرت م ّلت مسلمان ،م ّلت ایران ،این تهدید را تبدیل کرد به
فرصت و یک فرصتی شد .ما از این قبیل [حوادث] در تاریخ
گذشتهمان داریم؛ حادثه نهم دی هم از همین قبیل است.
حادثه نهم دی سال  ۸۸هم همینجور است؛ آنجا هم یک
اما غیرت
تهدید بزرگی راه افتاد ،چندماه هم طول کشیدّ ،
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.
قیتها،
این یک نکته که عامل اصلی این پیروزیها ،این مو ّف ّ
این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت ،غیرت دینی مردم بوده؛
این را بایستی حفظ کرد .گویندگان ،نویسندگان ،افراد
توجه کنند.
مؤ ّث ِر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته ّ
البتّه معلوم است که مخالفین و دشمنان هم کار خودشان را
در این زمینه انجام میدهند؛ به همین عرایض بنده هم در
اما حقیقت
این زمینه ایراد خواهند کرد ،حرف خواهند زدّ ،
همیناست؛حقیقتایناستکهبایستیاینغیرتدینیدر
مردم محفوظ بماند ،و به توفیق الهی محفوظ خواهد ماند».

هشدارهایامیرمومنان
درباره عواقب دوری جامعه از «غیرت دینی»
(ع)

رهبرانقالبدرسخنرانیاخیرشانبارها ازکلیدواژه«غیرتدینی»استفادهوبرهمراهیآنبا«عقالنیت»
تاکیدکردند.درگفتوگو با استادمحمدجوادنظافت،مدرسنامآشنایحوزه،زوایایمختلف
اینمفهوماصیلاسالمیرادرنهجالبالغهواکاویکردهایم
▪غیرت،یکیازمهمتریننشانههای ایمان

حجتاالسالموالمسلمیننظافت،سخنانخودرابابررسی
مفهومغیرتآغازمیکندومیگوید:یکیازویژگیهایمهم
مؤمنان« ،غیور»بودن است .در روایتی از پیامبراکرم(ص)
االیمان»؛غیرتداشتننشانهایمان
یر ُت ِم َن
ِ
میخوانیم«:ال ِغ َ
است .حاال مفهوم این غیوربودن یا غیرت داشتن چیست؟
مؤمنآدمبیتفاوتینیست،اواحساسمسئولیتمیکند؛
طبقتعبیریازرسولخدا(ص)ارزشهاباجانمؤمنپیوند
خوردهاست و لذا ،هر نوع هجمهای را به ارزشها ،هجمه به
خودش تلقی میکند و واکنش نشان میدهد .کسانی که
فاقد غیرت هستند ،خوابند؛ یعنی فقط با تازیانه دشمن و
آن هم زمانی که دیر شدهاست ،بیدار میشوند .بحثی که
امیرمؤمنان(ع) در خطبه  27نهجالبالغه دارند ،مبتنی بر
همین مسئل ه است .سپاه معاویه وارد انبار شده و دست به
غارتوکشتارزده،حرمتحریممسلمانانرارعایتنکرده؛
«و
امام(ع)میخواهدغیرتکوفیانرابرانگیزد؛میفرمایدَ :
کان َی ْد ُخ ُل َع َلیا ْل َم ْر َا ِةا ْل ُم ْس ِل َم ِة َو
الر ُج َل ِم ْن ُه ْم َ
َلقَ ْد َب َلغَ نی َا َّن َّ
زع ِح ْج َلها َو ُق ْل َبها َو َقال ِئ َدها َو ِرعاثَها،ما
ا ُال ْخ َریا ْل ُم َ
عاه َد ِة َف َی ْن َت ُ
ت َْم َت ِن ُع ِم ْن ُه ِا ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رین،ما
ف
وا
ُوا
ف
ر
ْص
ن
ا
ُم
ث
،
حام
ر
ت
س
ال
ا
و
جاع
ر
ت
س
ال
ا
َ
الب ْ ْ ِ َ ْ ْ ِ َّ َ َ
نال َر ُج ً
َ
َ
ْ
ُ
ریق َل ُه ْم َد ٌم»؛بهمنخبررسیدهاست
ا
ال
و
،
م
ل
ک
م
ه
َ
ال ِم ْن ُ ْ ٌ َ
کهمردیازآنهابهزنیمسلمانونیز،زنی[غیرمسلمان]که
در حمایت حکومت اسالمی قرار دارد ،هجوم و زیورآالت
آنها را به یغما برد ه و آن زن که نمیتوانستهاست دشمن را
(گفتن انا هلل و انّا الیه راجعون)
از خود دور کند ،با استرجاع
ِ
از آن یغماگر طلب رحم میکردهاست .آنگاه غارتگران،
بیآنکه کسی مانع آنها شود و خونی از بینی یک نفر از
آنهابیاید،بازگشتهاند.اینجاامیرمؤمنان(ع)میفرماید:
کان ِ
به َم ُلوم ًا،
« َف َل ْو َا َّن ْام َرء ًا ُم ْس ِلم ًا َ
مات ِم ْن َب ْعد هذا َا َسف ًا ما َ
کان ِ
به ِع ْندی َجدیر ًا»؛ اگر یک مرد مسلمان ،از شنیدن
َب ْل َ
این خبر دق کند و بمیرد ،شایسته است و مورد مالمت
نیست.امام(ع)میفرمایدنبایدچنینمردیرابابتغیرتی
که داشتهاست ،مورد سرزنش قرار داد .وقتی مردم یک
جامعه غیرت داشتهباشند ،در مقابل دشمن و اقدامات او
بیتفاوتنمینشینند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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▪دینازکدامغیرتصحبتمیکند؟

ایناستادحوزهتصریحمیکند:غیرتیکهدینتجویزمیکند،
البتهبابصیرتهمراهاست؛بهدیگرسخن،آننوعغیرتیدر
آموزههایدینیاعتبارداردکهبابصیرتوآگاهیمرتبطاست.
فرد بصیر و باغیرت ،طبع ًا دشمنشناس است و میداند که
دشمن از چه مسیری ورود میکند و قصد او چیست.ممکن
استاوبایکجنگنرمروبهروباشد.اینجنگباجنگسخت
تفاوت دارد؛ آنجا تیر یا خمپارهای میآمد ،باعث شهادت
همرزمان میشد و اثرش بر غیرت رزمندگان ،سریع
و فوری بود ،اما در زمان امیرمؤمنان(ع) ،مردم
آماج تیرهای جنگ نرم بودند و اتفاق ًا در همین
گیر و دار ،غیرت خود را از دست دادند؛ انگار
تیرهای جنگ نرم ،خوابآور است! انسان را
به خواب غفلت فرو میبرد و فرد را بیغیرت
میکند.اگرکسانیکهدرکنارامامعلی(ع)قرار
داشتند،فریادهایبیدارکنندهامام(ع)رامیشنیدند
وغیرتازدسترفتهرابازمییافتند،سرنوشتغمانگیزیکه
درتاریخشاهدآنهستیم،رقمنمیخورد.بنابراین،مابایددر
دورانخودمان،هوشیارباشیمتادچارچنینمشکلینشویم.
▪عواقبنادیدهگرفتن«غیرتدینی»

یکیازعوارضکنارگذاشتنغیرتدینی،پراکندگیجمع
«و ّ ِ
الل
است.امیرمؤمنان(ع)درهمانخطبه 27م 
یفرمایدَ :
ماعهؤُال ِءا ْلقَ ْو ِم َعلی ِ
باط ِل ِه ْم،
ُی ُ
اج ِت ُ
میتا ْلقَ ْل َبَ ،و َی ْج ِل ُبا ْل َه َّم ْ
َو َتفَ ُّرق ُُک ْم َع ْن َح ِّق ُک ْم»؛بهخداسوگنداینامرقلبرامیکشد؛
اینکهچگونهشماازگردحقپراکندهشدهایدوآنها،بهدور
باطل جمع شدهاند .برای آدم بیغیرت دیگر مهم نیست
که بر سر دوستش ،برادرش و همسایهاش چه بیاید .جامعه
درگیربیغیرتی،منافعملیراهمفراموشمیکند؛آنوقت
هرکسی به فکر منافع خود و خــانــوادهاش اســت؛ چنین
جامعهای در سراشیبی سقوط قرار میگیرد .در روزگار ما
برخی هستند که مسئولیتی هم دارند ،اما انگار تحت تأثیر
تبلیغات دشمن ،غیرت را کنار گذاشتهاند؛ یادمان نرود که
مسئوالن جامعه ،فرهنگساز هستند و نباید نسبت به این

قضایابیتفاوتبمانند،بایدبههجمهها،واکنشدرخورنشان
دهند.درروزگارما،دشمنباسالحرسانهوفرهنگ،بهجنگ
بااعتقاداتماپرداختهاست،امابرخیبیتفاوتماندهاندو
هرچههمبهآنهاتذکرمیدهند،انگارفایدهایندارد.انگار
قراراست،بهقولمعروف،تاریختکرارشود.امامعلی(ع)به
کوفیانمیفرمود:وقتیبهشمادستورمیدهمدرتابستان
به دشمن بتازید ،گرما را بهانه میکنید و در زمستان هم،
بهانهتخلفشما،سرماست!بااینوضعیت،شماازشمشیر
و جنگ گریزانتر خواهید بود .توصیف امام(ع) از
افراد بیغیرت ،بسیار گویا و صریح است« :یا
جال َوال ِر َ
فال»؛
وم ا َال ْط ِ
الر ِ
َا ْش َ
جالُ ،ح ُل ُ
باه ِّ
اینامردانمردنماکهعقلتانماننداطفال
است!خدابهشمافرصتبیداریومقاومت
داده ،اما دریغ میکنید .بعد میفرماید:
دد ُت َانِّی َل ْم َا َر ُک ْم َو َل ْم َا ْع ِر ْف ُک ْمَ .م ْع ِر َف ٌة َو ّ ِ
الل
« َل َو ْ
ّ
ُ
ً
ً
َ
َ
َج َّر ْت ن ََدماَ ،و ا ْعقَ َب ْت َس َدما .قا َتل ُک ُم الل»؛ کاش
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 غصههای امیرمؤمنان(ع)
حمیتییارانشاست.
دربارهبیغیرتیوبی ّ
▪ مکتبحاجقاسم،همانمکتبغیرتاست

امروزه صحبت درباره حاجقاسم و مکتب او ،بسیار است؛
اگر به دنبال چرایی جذابیت مکتب حاجقاسم هستید،
باید بگویم که این مکتب ،همان مکتب غیرت است؛ این
غیرت ،چه در هجوم تسلیحاتی و امنیتی دشمن و چه در
هجمههای سیاسی ،فرهنگی و عقیدتی ،فعال میشود؛
از جهات گوناگون فعال است .امیرمؤمنان(ع) در جایی
میفرماید که انسان ذلیل نمیتواند مانع ظلم و ستم شود؛
انسانبیغیرتذلیلاست؛یعنیاگرکسیبیغیرتباشد،
به ذلت کشیده میشود و پس از آن ،حتم ًا گرفتار دشمن
ظالم خواهد شد .اما باز هم تکرار میکنم ،این غیرت باید با
عقالنیت همراه باشد؛ نباید در این مسیر ،از مدار عبودیت و
بندگی خدا خارج شویم.
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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد :

اخ

تصاصی

خراسان

سرقتهایمخوفکارآگاهانقالبی!

در امتداد تاریکی

تکرار لبخندهای سیاه

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

کوتاه از حوادث
*خــراســان /محمود عــارفــی راد ،قاضی ویــژه قتل عمد
گفت :جسد مردی حدود  ۳۰ساله که به قتل رسیده بود ،در
محلهپورسینایمشهدکشفشدهاست.چوبیدرکنارجسد
قرار داشته است و اثری هم بر گردن مقتول وجود دارد ولی
چگونگیبهقتلرسیدنمقتولمشخصنیست.
*رضاییمعاونعملیاتسازمانآتشنشانیمشهدازفروریختن
یکساختمانواقعدرخیابانابوذرغفاریبهخاطرانفجارناشی
ازنشتگازخبردادکهدرداخلمحدودهیکمدرسهقراردارد.
آتش نشانان چهار شهروند را از زیرآوار خارج و آن ها را به دلیل
شدت جراحات راهی بیمارستان کردند .مجیدی رئیس اداره
روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز
گفت :این انفجار که در خانه سرایداری یکی از مدارس ناحیه
 3مشهدرخداد،موجبمرگهمسرسرایداراینمدرسهشد.
معاونعملیاتآتشنشانیمشهدگفت:ظهرپنجشنبهگذشته
در پی اعالم اقدام به خودکشی یک مرد  ۳۰ساله در بزرگراه
صدمتری مشهد ،با حضور آتشنشانان و ارائه مشاورههای
الزم،اینجوانازاقدامبهخودکشیمنصرفواینحادثهختم
بهخیرشد.
*ایرنا/مهرزادفرضیرئیسقرارگاهکوهنوردیکالردشتاز
مرگدوکوهنوردتهرانیدرارتفاعاتعلمکوهخبرداد.
*صدا و سیما /یکی از مراکز عرضه غذای آماده جنب هتل
پارسیان درجزیرهکیشباانفجارکپسولگازدچارآتشسوزی
شدکهبراثراینحادثهششنفرمصدومشدند.
*تسنیم /کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری
مرکز به دنبال حادثه تصادف زنجیرهای خودروها در جاده
بهبهان  -اهواز و بازنشدن ایربگ هیچ کدام از خودروها از
دادستانخواستهبرایتعقیبخودروسازانداخلیومتولیان
استاندارداعالمجرمعمومیشود.
*ایرنا /پنج شنبه شب گذشته یک جوان در قائمشهر به دلیل
برخوردباقطارجانخودراازدستداد.
کرمانی/سرهنگرضامحمدرضاییفرماندهانتظامیجیرفت
ازدستگیریسارقتلفنهمراهولوازمخودروهنگامترددبایک
خودروی پراید در محور جیرفت  -بم و کشف  ۱۹فقره سرقت
گوشی موبایل و لوازم خودرو در عملیات نیروهای کالنتری
محمدآبادخبرداد.
*ایسنا/درحادثهخارجشدنیکقطارازریلدرهنددستکم
 ۹تنکشتهوتعدادیمصدومشدند.

ح»نامداردپسازانتقالبهمقرانتظامی،خود
رابیگناهمعرفیکردومدعیشدکهدرهیچ
جرمی نقشی نداشته است و کارآگاهان او
را به اشتباه دستگیر کرده اند.کارآگاه ارشد
و با تجربه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد :با
انکارهاینخنمایمالکپراید،بررسیهای
فنیوارتباطهایپنهانیویباافراددیگرزیر
کنکاشهایاطالعاتیقرارگرفتومشخص
شد که او در روز و ساعت ورود صبحگاهی به
منزل زن رمال ،با فرد  31ساله سابقه داری
به نام «حمید -ی» در ارتباط بود .به همین
دلیل و با هماهنگی های قاضی شعبه401
دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،متهم
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 بیسیم و تجهیزات قالبی
پلیسی به همراه مقادیر زیــادی طالهای

مرگپدرعروسباگلولهنوه 9ساله!
رئــیــس پلیس آگــاهــی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :بازیگوشی پسر بچه
 ۹ساله 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:عصرچهارشنبهگذشته،درحالی
کهعروسسواربرخودرودرحالخروجاز

تاالربرایرفتنبهخانهبختبود،پدرش
کشته و عروسی به عزا تبدیل شد.وی
ادامه داد :در حالی که پدر عروس تفنگ
برنو مسلح در دست داشت ،نوه  ۹ساله
اشبراثرسهلانگاریماشهتفنگبرنورا
فشاردادوتیرشلیکشد.تیرشلیکشده
بهزیرگلویمرد ۴۵سالهاصابتکردوبه
کشتهشدناومنجرشد.

 2کشتهویکمفقوددرآتشسوزیواحدصنعتی
مدیرکل مدیریت بحران قزوین گفت:
با تالش بــدون وقفه نیروهای امــدادی
و آتش نشانی ،آتشسوزی یک شرکت
صنعتی در بوئین زهرا پس از  12ساعت
اطفا شد و صبح جمعه نیز پیکر بیجان
دو نفر از ســه مفقودی پیدا و تحویل
مقامات مسئول شد.به گزارش ایسنا،
مهدیخانی افــزود :ساعت  8:30پنج
شنبه ،آتشسوزی گستردهای 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
مشخصنیست.اینحادثههمچنینپنج
مصدوم داشت.

قتلزنومردجوان ماهانیباانگیزهانتقامجویی
توکلی /رئیس مرکز اطــاع 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
شخصی 16 ،دی مــاه جــاری اتفاق
افتاده است.
بــه گـــزارش خــراســان ،ســرگــرد طاها

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.

بی سیم دست ساز قالبی کارآگاهان قالبی

سجادپور -عامالن سرقت هــای طال از
زنــان خانه دار و زورگــیــری هــای مخوف از
رانندگان مشهدی در حالی با تالش شبانه
روزینیروهایپلیسآگاهیخراسانرضوی
دستگیرشدندکهتبهکاریهایوحشتناک
خود را با جعل عنوان «کارآگاه» انجام می
دادند.رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
روز گذشته با تشریح زوایای مختلف پرونده
«تهبکارانمخوفیکهکارآگاهقالبیبودند!»
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،گوشیتلفن،آالتوادواترمالی
وحتی ضبط صوت و باندها را به سرقت برده
اند.سرهنگکارآگاهجوادشفیعزادهافزود:
ماجرای این سرقت زمانی اهمیت مضاعفی
پیداکردکهاظهاراتمالباختهپردهازشگرد
تبهکاران با جعل عنوان «کارآگاهان پلیس
آگــاهــی» بــرداشــت.ایــن زن میان ســال در
بیان جزئیات ماجرای دستبرد صبحگاهی
به منزلش گفت :حــدود ساعت  9بــود که
افرادی بیسیم به دست و در حالی که کارت
شناسایی هم داشتند ،وارد منزلم شدند و
گفتند که شما طال و جواهرات سرقتی از
مردمگرفتهایدوماهمبرایآنکهآبرویشما
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
طالهایمرابافاکتوربهآنهادادماماآنهاباز
هم قانع نشدند و گوشی تلفن ،ضبط و باند،
کتابهاولوازمرمالیراهمبرداشتندوحتی
میخواستندالنگوهایمرانیزقیچیکنندکه
باالتماسمنمنصرفشدند.آنهاکهمدعی
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
تکلیفاموالمسروقهمشخصشود.
درعینحالمنهمکهبا«رمالی»کارخالف
قانون می کــردم از این ماجرا وحشت زده
شدمبهگونهایکهبعدازرفتنآنها،بیهوش
شدم و تا شب کف اتاق افتاده بــودم .وقتی
به هوش آمدم با پلیس  110تماس گرفتم و
تازهفهمیدمکهآنها «کارآگاهقالبی»بودند!
و. ...رئیسپلیس
آگاهی خراسان
رض ــوی بــا اشــاره
بــــه دســــتــــورات
ویــــــژه و تــاکــیــد
ســــردار سرتیپ
مــحــمــد کــاظــم
تــقــوی (فرمانده
انتظامیسرزمین
خــورشــیــد) بــرای
پیگیری و ریشه
یابی ایــن پرونده
حــســاس اضــافــه
ک ــرد :بــا توجه به
ایـــــن کــــه جــعــل
عــنــوان «پلیس»
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 م ــرادی (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.اینمقامارشدانتظامیتصریحکرد:
با انجام یک سری تحقیقات غیرمحسوس
و اطالعاتی ،مشخص شد که دزدان طال،
از یک خودروی پراید برای عزیمت به محل
ارتکابجرمدرخیابانشهیدغالمیاستفاده
کردهاندکههیچکسازاینموضوعاطالعی
نداشت چرا که سارقان خودرو را چند کوچه
باالتر از محل وقوع جرم پارک کرده بودند.
سرهنگکارآگاهشفیعزادهادامهداد:پساز
چندماهبررسیهایویژهدربارهخودروهای

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
کــارآگــاهــان با کسب دســتــورات ویــژه و به
کارگیری راهنمایی های قاضی اسماعیل
عندلیب (معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی) موفق شدند مالک خودروی پراید را
دریکیازمناطقحاشیهایشهرشناساییو
دستگیرکنندامااینمتهمکه«غالمعباس-

سرقتی از مخفیگاه اعضای این باند مخوف
افزود :بررسی های بیشتر درباره ابعاد دیگر
این پرونده حساس نشان داد که متهمان
معتاد در زورگــیــری هــای وحشتناک از
رانندگانپژووپرایددرمشهدنیزنقشدارند
وتعدادیخودروراباتهدیدبهمرگرانندگان
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
بنزینهایبزرگراهامامعلیوصدمتریفجر
حضورمییافتند
و زمــــانــــی کــه
راننده رمز کارت
خــــود را بـــرای
پرداخت هزینه
بنزین یــا گــاز به
متصدی جایگاه
سوختمیگفت
یا خودش رمز را
دردستگاهکارت
خوانبهثبتمی
رســانــد ،یکی از
اعضای باند آن
رمز را حفظ می
کــرد و سپس با
عکس ها :خراسان معرفی خــود به
عنوان «کارآگاه پلیس آگاهی» از راننده می
خواست بی سروصدا درون خودرو بنشیند
چرا که خــودروی وی مشکل دارد و دستور
توقیفآنصادرشدهاست.آنهابااینترفند
و به بهانه انتقال خــودرو به پلیس آگاهی،
رانندهرابهخیابانهایخلوتمیکشاندند
و سپس با گذاشتن چاقو زیر گلوی راننده،
او را از خــودرو بیرون می انداختند و بدین
ترتیبسرقتهایزیادیرامرتکبشدهاند.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده ادامه داد:
همچنینبررسیهایتخصصیکارآگاهان
زبدهدایرهجرایمخشننشاندادکهمتهمان
دربرخیازسرقتها،رانندهراواداربهخرید
کاالازمغازههامیکردندوباحفظرمزکارت
بانکی ،امــوال او مانند تلفن همراه ،وجوه
نقدی،کارتبانکیو...رامیربودندوسپس
بامراجعهبهفروشگاههایدیگروباخریدکاال،
بهحساببانکیطعمههایخودنیزدستبرد
می زدنــد.رئــیــس پلیس آگاهی خراسان
رضوی با اشــاره به این که تحقیقات درباره
جرایم مخوف اعضای این باند خطرناک و
دستگیریدیگرافرادمرتبطباآنانهمچنان

ادامــه دارد ،به شهروندان توصیه کــرد :به
محض این که فردی به عنوان ماموریت خود
راازنیروهایانتظامییانظامیمعرفیکرد،
باپلیس 110تماسبگیرندتاماموریتآنان
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
مراقباطرافخودباشیدوبهصورتپنهانی
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  11فقره
سرقت از رانندگان و  12فقره دستبرد به
منازل با جعل عنوان کارآگاه پلیس آگاهی
اعترافکردهاند،درتشریحشگردتبهکاران
مخوف گفت :متهمان در صبحگاهان وارد
منازلی می شدند که از قبل شناسایی کرده
بودند چراکه در این ساعات مردان به سرکار
میرفتندوزنانخانهداردرمنزلتنهابودند.
بنابراینشهروندانقبلازآنکهبهافرادلباس
شخصی یا حتی در پوشش انتظامی اعتماد

کنندحتمامراتبرابهنیرویانتظامیاطالع
دهندودرصورتیکهمامورانازتماسآنها
با پلیس 110جلوگیری 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.

بعدازآنکهبهدنبالیکآشناییخیابانیبا«سیاوش»ازدواجکردم،اوباسوء
ظنهایشسالهایجوانیامرابهکاممنتلخکردبهگونهایکهمجبوربودم
بههمراهفرزندانمدرکامیونزندگیکنمواکنوندخترمنیز...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات زن  41ساله ای است که
با کوله باری از رنج و اندوه به دنبال مهر طالق می گشت تا رشته زندگی
مشترکباهمسرشراقطعکند.اوکهدورانزندگیمشترکشراسالهای
نکبت بار می نامید ،درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریپلیسکرمانگفت:بیشتراز 20بهارازعمرمسپرینشدهبودکه
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
زوددلبهعشقاوبستمودیوانهوارعاشقششدم.سهماهبعدسیاوشمرا
در حالی خواستگاری کرد که به چیزی جز رسیدن به او نمی اندیشیدم.
مخالفتهایاطرافیانمبیفایدهبودبهطوریکهنصیحتهایدلسوزانه
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
ظنیکهبهاودارددرکشاکشطالقهستند.اگرچهباشنیدناینموضوع
شوکوحشتناکیبهمنواردشداماکاریازدستمساختهنبود.بههمین
دلیلسکوتکردمومنتظرطالقآنهاماندماماسیاوشزمانیکهفهمید
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
آنعشقوعاشقیهاوجمالتعاشقانهخبرینبود،چراکهسیاوشبهمن
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
دیگریدلنبندم.بههمیندلیلزندگیرابهکاممنتلخکردهبودتاجایی
که وقتی صاحب سه فرزند بودم ،من و فرزندانم را در کابین کامیون سوار
میکردوازاینشهربهآنشهرمیبردتامراقبمباشد.ازسویدیگرکمبود
جا در اتاقک کامیون جریمه شدن های پی در پی و سختی های زندگی
درونکامیونموجبمیشدتااوعقدههایشراباکتکزدنماتخلیهکند.
باالخرهبادخالتبزرگترهاوتاکیداطرافیاندستازاینرفتارشکشیدو
ازآنپستنهادختربزرگمراهمراهخودشمیبردتاباپسریارتباطبرقرار
نکند.تحملاینشرایطبرایمنوفرزندانمبسیارزجرآوربود«.سوسن»به
خاطرزندگیدرکابینکامیونبهدختریرنجوروالغرتبدیلشدهبودواز
افسردگیرنجمیبردولیهمسرمتوجهیبهروحیهازدسترفتهدخترم
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.وقتیسیاوشبهخانهآمدتاسوسنرامانندهمیشهباخودشببردبا
ترس و لرز ماجرا را برایش بازگو کردم ،او هم از شدت عصبانیت و در حالی
کهفریادمیزددخترانتنیزمانندخودتبیبندوبارهستندمرازیرمشت
ولگدگرفتوآنقدرکتکمزدکهبرایمدتیبیمارشدم.چندماهبعدپلیس
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
بزرگمبعدازبهبودینسبی،مسیراشتباهمرادرزندگیتکرارکردودریک
عشق خیابانی به مردی دل باخت که از همسرش جدا شده بود .نصیحت
هاوفریادهایمننیزهیچتاثیریدرتصمیماونداشتوحاالبعدازگذشت
یکسالازاینماجرادرحالیقصدطالقداردکههمسرشبهخاطراعتیاد
شدیدبهموادمخدر،فردیعصبیوپرخاشگراستودخترمبافرزندیکهدر
آغوشمیفشاردمانندمنبهدنبالمهرطالقمیگرددوپسرمنیزبهشرور
محلهتبدیلشدهاستبهگونهایکههیچکسیدرمدرسهوکوچهوخیابان
ازرفتارهایوحشتناکاودراماننیستو....
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسکرمان

اجتماعی
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یک توئيت

بهشتهرمزچشمانتظارتحول

پسازتاکیدرئیسجمهوربرفعالشدنظرفیتگردشگریدرجزیرههرمز،برنامههایاینحوزهرا ازمعاونوزیرمیراث
فرهنگیپیگیریکردیم و اودرگفتوگوباخراسان،ازتدوینطرحیویژهبرایشکوفاییاقتصادیاینجزیرهخبرداد
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
امیکرونروبهپایاناست.

رسانه های جهان
آنــــســــا :بـــــر اســـــاس
دادههــــــــــای وزارت
بهداشت،در ۲۴ساعت
پنجشنبه تــا جمعه در
ایتالیا ۱۹۶هــزار و  224مــورد جدید
ابتال به کووید به ثبت رسیده است که
 313نفر نیز جان باختند .در این هفته
آمــار بستریشدن به دلیل کووید در
بیمارستان  32درصــد (در مقایسه با
هفته گذشته که افزایش  26درصدی
داشــت) افزایش یافت 67 .درصد کل
افرادبستریشدهدربخشمراقبتهای
ویژه ،واکسینهنشدههستند.
فــوربــس:بــســیــاری از
کشورهای اتحادیه اروپا
برای مقابله با آمارهای
بــــاالی ابــتــا ،در فکر
اجباریکردن واکسیناسیون 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
واکسینه شوند تا بتوانند در محیطهای
عمومیحضوریابند .بااینقانون،نتیجه
آزمایشمنفیدیگرکافینخواهدبود.

اینجزیرهگفت«:معناندارد درجزیرههرمزبا این
همهظرفیت،مردممشکلبیکاریداشتهباشند،
مسئلهاشتغالازمحوریترینموضوعاتیاستکه
بایددراینجزیرهحلشودو معتقدمبافعالشدن
ظرفیتگردشگریاشتغالنیزایجادمیشود».

مصطفی عبدالهی -با سفر رئیسجمهور به
جزیره هرمز ،پــازل برنامههای توسعه صنعت
گردشگری در این جزیره کامل شد و حاال باید
منتظر اجراییشدن طرحهایی بود که نه فقط
زندگیمردمهرمز،کهاقتصاداستانهرمزگانرا
هممتحولخواهدکرد.

▪وزارت میراث فرهنگی در تکاپوی توسعه
گردشگریدریایی

▪نامهجمعیازنخبگانبهرئیسجمهور

مقصد چهاردهمین سفر استانی هیئت دولت،
استان هرمزگان بــود و حضور رئیسجمهور
در این خطه جنوب ،فرصتی را فراهم کرد تا
جمعیازنخبگاناینمنطقه،یکیازدغدغههای
جدی خود را با عالیترین مقام اجرایی کشور در
میان بگذارند و بگویند« :بهشت زمینشناسی
جهان یعنی جزیره هرمز را ،که طعمهای در
چشم عــدهای نامحرم اســت ،نجات دهید».
دغدغهمندان استان هرمزگان این نکته را هم
متذکرشدندکه«:شایدهیچکدامازظرفیتهای
تاریخی و گردشگری استان هرمزگان به اندازه
جزیره بینظیر هرمز در معرض خطر و نیازمند
توجه جــدی دولــت نیست ،تــا هــم از تخریب
غیرقابل جبران جلوگیری شود و هم بار دیگر در
چشم جهانیان شناسانده شود».
▪هرمز،یکاکوموزهباشکوه

شاید دشــواری سفر به هرمز ،مانع از آن شده
باشد که حتی برخی از مــردم کشور خودمان
آن را بشناسند؛ امــا کافی اســت نــام آن را در
گوگل جستوجو کنید تا بدانید از چه گنجینه
طبیعی و بینظیری سخن میگوییم .هرمز
با  42کیلومتر مربع مساحت و حــدود 7هزار
نفر جمعیت ،یکی از جزایر استان هرمزگان
استکهسرمایههایطبیعیوتاریخیبسیاری
دارد:درهمجسمهها،قلعهپرتغالیها،کوههای
رنگی و ساحل سرخ ،غار الهه نمک فیروز های،
دره رنگین کمان ،فرش خاکی ،معدن خاک
ســرخ ،غــارهــای دریــایــی ،پرتگاه غــروب و . ...
بــه همین دلــیــل اس ــت کــه طبق یافتههای

پژوهشهایعلمی،صنعتگردشگریبهترین
گزینهتوسعهاقتصادیواشتغالزاییبرایمردم
بومی جزیره اســت و میتوان ایــن جزیره را به
اکوموزهشاخصکشورتبدیلکرد.

▪رئیسجمهور:اقتصادگردشگریهرمز
بایدفعالشود

آیتا...رئیسیهمکهدیروزبازدیدازجزیرههرمز
رادربرنامهسفراستانیخودداشت،درجمعمردم

پیشازاین،عزتا...ضرغامیوزیرمیراثفرهنگی
هم ایــده توسعه گردشگری دریایی در سواحل
جنوبیراارائهکردهوگفتهبود«:گردشگریدریایی
یکی از لذتبخشترین بخشهای گردشگری
استکهاستانهرمزگانباداشتنبیشاز2400
کیلومترنوارساحلی،ظرفیتباالییدراینبخش
دارد».ضرغامیدرسفردوماهقبلخودبههرمزنیز
تاکید کرده بود که« :جزیره هرمز یکی از زیباترین
نقاطگردشگریایراناستکهبایدبرایاستفاده
بهترازاینظرفیت،برنامهریزیشود».حاالبایدبه
دولتفرصتدادودیدکهآیاطرحهاوبرنامههایش
برایشکوفاییگردشگریهرمزاجراییمیشودیا
مردماینجزیرهودغدغهمندانصنعتگردشگری
بایدهمچنانمنتظروامیدواربهآیندهباشند.

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

تدوین طرح ویژه توسعه گردشگری در جزیره هرمز

آنطور که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به خراسان میگوید،
ایدههای مطرحشده برای توسعه صنعت گردشگری در هرمز ،تنها در حد
حرفنبودهوطرحاولیهآنآمادهشدهاست.دکتر«علیاصغرشالبافیان»اظهار
میکند«:هرمزیکجاذبهگردشگریاستثناییاستکهطیسالهایاخیر
بیشترموردتوجهگردشگرانقرارگرفتهامازیرساختهایاینجزیرهکفایت
نمیکند و باید متحول شود» .معاون وزیر تصریح میکند« :برای استفاده
بهینهازظرفیتهایگردشگریجزیرههرمز،طرحیباهمکاریوزارتخانهو
استانداریهرمزگاندرحالتدویناستکهالبتهباتوجهبهتجربیاتوامکانات
موجود،بخشیازآننیزآغازشدهاست».اوتصریحمیکند«:دراینطرحتالش
خواهیمکردباحمایتدولتوتقویتنهادهایعمومیغیردولتیازجمله
شهرداریهاونهادهایمردمی،شرایطسرمایهگذاریدربخشگردشگریو

ترددگردشگرانراتسهیلونظاممندکنیم،ضمن
آنکهتقویتحوزههایزیرساختیجزیرهنیزیکی
ازبرنامههایمهماینطرحاست».
▪توجهویژهبهحفظاصالتوفرهنگبومیمنطقهدرسرمایهگذاریها

البته دکتر شالبافیان توجه به دغدغه مهم حفظ اصالتهای فرهنگی و
تاریخی این جزیره را نیز ضروری میداند و میافزاید :در طرح مشترکی
که مدنظر است در کنار صیانت از فرهنگ بومی این منطقه ،منتفعشدن
جامعه محلی از اقتصاد گردشگری نیز مورد توجه است و تالش خواهد شد
سرمایهگذاریها نیز ترجیحا توسط افراد بومی و کسانی که دغدغه حفظ
جزیرههرمزرادارند،انجامشود.

۹
گزیده

تدریس زبان چینی
در  143مدرسه امارات
شبکه خبری االمــارات ،در گزارشی از تدریس
زبان چینی در مــدارس امــارات خبر داد .طبق
این خبر ،با پایان سال  ۲۰۲۱میالدی ،دولت
امارات از ثبت رقم تدریس زبان چینی در ۱۴۳
مدرسه این کشورخبر داده اســت .در انتهای
سال گذشته میالدی بیش از  ۴۵هزار دانشآموز
اماراتی در مقاطع مختلف تحصیلی ،فراگیری
زبان چینی را آغاز کردهاند .این رقم دربرگیرنده
 ۱۵درصد جمعیت دانشآموزی امارات متحده
عربی اســت .همزمان خبرها از دستور محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،به منظور تسریع
و گسترش روند فراگیری زبان چینی در مدارس
این کشور ،براساس سند «چشم انداز »۲۰۳۰
حکایت دارد تا مشخص شود شیخنشینهای
خــلــیـجفــارس بــا سرعتی شــتــابــان و همسو با
تغییرات بینالمللی ،سعی در همگرایی سیاسی
واجتماعیباقدرتهاینوظهورنظامبینالمللی
یعنی جمهوری خلق چین دارند.

احتمالافزایشایستگاههایپروازی
برایعزیمتزائرانبهسوریه
رئیس سازمان حج و زیارت ،از احتمال افزایش
ایستگا ههای پـــروازی بــرای متقاضیان سفر
زیارتی به سوریه خبر داد و گفت :در این زمینه
در سفر وزیــر راه و شهرسازی به این کشور ،با
مقا مهای سوری گفتوگو و تباد لنظر شد .به
گزارش این سازمان« ،علی رضا رشیدیان» که
در قالب عضوی از هیئت بلندپایه اقتصادی و
سیاسی به ریاست وزیر راه و شهرسازی عازم
سوریه شده است ،اظهارکرد :در این مالقاتها
که همراه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون
مشترک ایران و سوریه با مقامات سوری داشتیم،
موضوع اعزام زائران و مسئله سفرهای زیارتی
نیز پیگیری شــد .رشیدیان با اشــاره به دیــدار
با وزیــر حمل ونقل سوریه نیز اف ــزود :در این
نشست ،موضوع افزایش اعــزام از پنج تا شش
استان کشورمان مطرح شد ،ضمن آ نکه پنج
شرکت دیگر عالوه بر ماهان هم متقاضی انجام
پروازها به سوریه هستند که در این زمینه نیز قول
همکاریهای الزم داده شد.

اقتصاد

10
یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

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  44و 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 گالیه مند هستند،
به طوری که میانگین رشد اقتصادی طی 10
سال اخیر زیر یک درصد بوده و رتبه کسب و کار
کشورمان از میان  190کشور جهان  127است
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...
یک دلیلی که تاکنون موفق به حمایت کامل
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
موجبایجادرانتهاومجوزهایانحصاریوپارتی
بازی ها و مفاسدی می شود که نه تنها به نفع تولید
نیست که به تولید آسیب جدی می زند.
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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؟
برخی گــزارش هــای مردمی حکایت از کم
شــدن رونــد تسهیالت دهــی بانک ها دارد.
موضوعی که دامنه آن حتی تا بنگاه های
اقتصادی هــم کشیده شــده اســت .در این
میان ،بررسی های خراسان نشان می دهد
که اگرچه به نظر می رســد رونــد پرداخت
تسهیالت 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.
هر چند انتظار می رود در شرایط سخت
کنونی الاقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید
و اشتغال را به طور همزمان به دوش می کشند
بیشتر حمایت شوند.به گــزارش خراسان،
برخی از مخاطبان روزنامه خراسان با گالیه
از بانک ها مطرح کرده اند که روند تسهیالت
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  26آذرماه خود به این موضوع اشاره
کــرده است که بنا بر گــزارش های مردمی،
برخی از بانک ها از ابتدای آذر  ،1400هیچ
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
هــای دولتی نیز مشاهده می شــود ،آورده
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  29آبــان مــاه 1400
متوقف شده است ».به عنوان مثال گزارش
 30آذر اقتصادآنالین که در  22دی ماه نیز
به روزرسانی شده است ،نشان می دهد که

آمارهای امیدوارکننده
از صادرات نفت و کاال

▪کفگیر بانک ها به ته دیگ خورده است؟!

جمالتی 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 تسهیالت 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  35.7و  44.4درصد) بیشتر
است.بنابراین به طور خالصه می توان گفت
که وضعیت تسهیالت دهی بانک ها تا قبل از
آذرماه ،بد نبوده اما سوال این جاست که این
تسهیالت به دست چه کسانی رسیده است؟
همچنین در پاسخ به مسئله محدود شدن
تسهیالت بانکی ،این فرضیه وجود دارد که آیا
واقع ًا دستور محدودیتی برای تسهیالت بانکی
صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات
وزیر اقتصاد در  18دی ماه این فرضیه را تا
حدی رد می کند .به گزارش ایبنا ،خاندوزی
دربــاره توقف تسهیالت بانکی در ما ههای
پایانی سال ،گفته است :در وزارت اقتصاد
دستورالعمل و ابالغیهای مبنی بر محدودیت
پرداخت تسهیالت بانکی ،به غیر از مراعات

حضور شرکت بیمه دی در رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه
شرکت بیمه دی با حضور در رویــداد تبادل
فناوری صنعت بیمه ،ضمن تبادل اطالعات با
شرکتهایدانشبنیانواستارتاپها،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 اطالعات 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 اسالمی ایــران ،سندیکای

شاخص

بیمه گران ایران ،صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری ،پژوهشکده بیمه و شرکت
هایبیمهبرایبرگزاریایننمایشگاههمکاری
مشترک داشتند.

ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند
وجود نداشته است.
▪پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟

اظــهــارات وزیــر اقتصاد از آن جایی که قید
ضوابط بانک مرکزی را مطرح می کند ،قابل
تامل اســت .در ایــن زمینه بررسی پیشینه
نظارتی بــر وضعیت تسهیالت دهــی نظام
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  2درصد 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  13آذر
خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل
فازهای سامانه نظارتی به نام سمات ،خلق
پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیالت
آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به
طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت
نکند سامانه اجازه اعطای تسهیالت و ثبت
اطالعات به بانک را نخواهد داد.

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 تسهیالت 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
اقتصادآنالین اظهار کرده است :پرداخت وام
برای بانکها زیان محض است و در حالی که
سود تسهیالت بانکی حداکثر 18درصد است
نرخ تورم  44درصد اعالم شده است .بنابراین
دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان
بانکهاست .به گفته وی ،بانکها هم اکنون
با گرفتاری انباشت بدهیهای غیرجاری
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 نمیماند که بانکها به
دیگر متقاضیان وام بدهند .در این میان البته
چند روز قبل تجارت نیوز اعالم کرد :برخی
بانک ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده،
به بیش از  20درصد و نیز آن چه تامین بودجه
برای پرداخت وام مطرح شده ،پرداخت وام
بانکی را از سرگرفته اند.
درعــیــن حــال درمجموع باید گفت اگرچه
موضوعاتی مانند لــزوم کنترل خلق پول
بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه
ای دارد ،با این حال ،در اجرای این برنامه ها
باید مالحظات بنگاه های اقتصادی که واقعا
در زمینه تولید فعال هستند و در شرایط
سخت کنونی برای حفظ تولید ،ارزش افزوده
و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر
گرفتهشودومسیریبرایدسترسیواحدهای
اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در
بخش های مولد در زمینه صنعت ،کشاورزی و
خدمات به منابع بانکی فراهم شود.

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  118درصد و صادرات غیر
نفتی  51درصد 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  ۱۶۰۰درصدی قیمت
مسکن در  ۱۰سال اخیر
تسنیم  -بررسی تحوالت بــازار مسکن تهران
حاکی از آن است که طی  ۱۰سال اخیر قیمت
مسکن حدود  ۱۶۰۰درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی طی آذر
امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد
 1.8درصــدی نسبت به مــاه قبل از آن به 32
میلیون و  590هزار تومان افزایش یافته است.
در آذر سال  1390متوسط قیمت مسکن یک
میلیون و  923هزار تومان بود.

صورتهای مالی ایران مال
مردود شد
مهر  -با مــردود اعــام شدن گزارشهای 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 اعالم 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  ۱۰۰درصد
سهام آن از سوی بانک آینده تملک شده است.

شنبه 25دی۱۴۰۰
12جمادی الثانی.1443شماره 20852

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

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

آغاز اجرای توافق راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین

وزیر خارجه در سفر به چین و پس از دیدار و گفت وگو با همتای چینی از آغاز توافق  ۲۵ساله خبر داد،این توافق چیست؟
هادی محمدی – همزمان با داغ شدن مذاکرات
برجامی در وین میان ایران و  1+4و 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.
دیــروز امیرعبداللهیان ،در قامت وزیرخارجه
جدیدترین مقصد سفر کاریاش را برای تحکیم و
توسعهسیاستایراندرشرقآسیابرگزید.اوکهدر
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 همکاریهای راهبردی و
جامع  ۲۵ساله دو کشور را اعالم کنیم.وی افزود:

ما همزمان با گفتوگوها در چین ،مقدماتی را
فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز(دیروز) را روز
شروعاجرایتوافقجامعهمکاریهایراهبردی
دوکشوراعالمکنیم.امیرعبداللهیانبیانکرد:از
جمله موضوعات دیگری که در دستور کار بود این
بود که ما برای عملیاتی کردن قرارداد  ۲۵ساله و
موضوعات مختلف منطقهای و بینالمللی ،حامل
پیام کتبی آقای رئیسی رئیس جمهور به آقای شی
جینپینگرئیسجمهورچینبودیم.وزیرخارجه
چین نیز در دیدار امیرعبداللهیان با اعالم آمادگی
کشورش برای توسعه همکاریها 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 ،رئیسجمهور جمهوری خلق چین،

به ایران در سال  ۱۳۹۴بر میگردد.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
منطقهای و بینالمللی تدوین شده و بنابراین
در مخالفت با هیچ طرف ثالث یا برای مداخله در
امورهیچکشورینیست.اینسندیکنقشهراه
برای همکاریهای جامع دو کشور ایران و چین
بودهوبنابراینحاویهیچقراردادینیست«.تام
اوکانر»ستوننویسنشریه«نیوزویک»بهتازگی
در یادداشتی نوشته که ایران در تالش است با
تمدید توافقی  ۲۰ساله با روسیه و توافق ۲۵

ساله با چین ،ائتالفی جهانی علیه فشارهای
اقتصادی و سیاسی آمریکا ایجاد کند .به گفته
وزیر سابق خارجه ،بر اساس تفسیر حقوقی
دولــت و شــورای عالی امنیت ملی ،این سند
طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن
هیچگونه تعهدی ،نیازمند تصویب مجلس
شورای اسالمی نیست ولی نسخهای از آن برای
رئیس مجلس ارسال شده است .در عین حال
برخی کارشناسان معتقدند قراردادهایی که
درقالباینبرنامهراهبردیبیندوطرفمنعقد
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 (۲۵
ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع
برد -برد در زمینه روابط دو جانبه ،منطقهای و
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بین المللی را مدنظر قرار داده است.
 به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی،تقویت چندجانبهگرایی ،حمایت از حق
دولتها 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 بسیاریاز مسائل منطقهای و بینالمللی به ویژه مبارزه
بــا یــک جانبهگرایی زمینه الزم بــرای بسط
همکار یها در عرصه بینالمللی بین ایران و
چین را فراهم آورده است.
 این سند برنامهای است سیاسی ،راهبردی،اقتصادی و فرهنگی که عرصههای مختلف
همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار
داده است.

فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم
با ظرفیت تبدیل روزانــه  35هزار بشکه نفت خام
سنگینبهفراوردههاینفتیسبکتردرقشمتوسط
رئیس جمهور به بهره بــرداری رسید .پاالیشگاه
نفت خام فوق سنگین قشم روزانه  ۱۶هزار بشکه
قیر و  ۱۹هزار بشکه برش های سبک نفتی تولید
خواهد کرد .این پاالیشگاه  ۸۵۰میلیون 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  ۳۰۰نفر در آن جا مشغول کار هستند.
احداث این پروژه از سال  ۹۶آغاز شده و ظرف مدت
چهارسالدرزمینیبهمساحت ۴۵هکتارباسرمایه
گذاری  ۲۲۰میلیون یورو به بهره برداری رسیده و
سرمایه گذار این پروژه هلدینگ شرکت گسترش
انرژیپاسارگاداست.خوراکفازدوماینپاالیشگاه
 ۶۰هزار بشکه در روز میعانات گازی است و در فاز
دوم تولید بنزین ،گاز مایع و با کیفیت یورو 5دارد.

شنبه  25دی  12 ،1400جمادیالثانی  15 ،1443ژانویه  ،2022شماره  ، 20852سال هفتاد وسوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
يام ِة.
الر ِح ِم ُت َه ِّو ُن ا ْل ِح َ
ساب َي ْو َم ا ْل ِق َ
ا َِّن ِص َل َة َّ
رفت و آمد با خويشاوندان ،حساب روز قيامت را بر انسان آسان مى كند.
(بحاراألنوار :ج ،74ص)102
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دستیابی سپاه به فناوری جدید پرتاب ماهواره

تازه های مطبوعات

فرماندههوافضایسپاهازآزمایشموفقموتورماهوارهبرایرانیبا
سوختجامدخبرداد.اینسوختچهمزایاییدارد؟

••ایران-این روزنامه درباره طرح بنزینی دولت
نوشت :عمده پرمصر فهای بنزین ،اشخاصی
هستند که اقــدام به مسافربری و حمل بــار با
خودروی خود میکنند.حدود  ۴٠٠هزار نفر در
دهک یک و  2و حدود یک میلیون نفر در دهک 3
و  4جزو گروه بسیار پرمصرف بنزین هستند که با
توجه به حضور آن ها در دهکهای کم درآمد ،از
جمله متضرران خواهند بود.
••اطالعات -این روزنامه با اشاره به انتصابات
پــر حــاشــیــه اخــیــر نــوشــت:خــداونــدگــارا! چه
نسبتیاست مثال بین تجرب ه مدیریتی سیمایی با
منصب هولدینگ پتروشیمیایی!؟ یا چه تناسب
و ربــطــیاســت میان تخصص کارشناسی در
تاریخ و روایتگری ،با احراز مقام در هولدینگ
گردشگری!؟
••همشهری -ایــن روزنــامــه نوشت:هرچه به
پایان روزهای دی ماه نزدیک میشویم ،بیشتر با
حجم تخریبهای اصالحطلبان و مخالفان سفر
رئیسجمهور مواجه میشویم تا اگر بتوانند این
سفر را لغو و ایران را از امتیازات آن محروم کنند یا
حداقل در طرف روسی ایجاد تردید کنند که وزن
الزم را به این سفر و توافقات آن ندهد.
••شرق-اینروزنامهنوشت:موافقانتصویبطرح
صیانت در شرایطی که مسیر تصویب این طرح را
درمجلسهموارنمیبینند،باطرحعناوینیمانند
«لجامگسیختگی در فضای مجازی» میکوشند
فضارابهسمتبرخوردهایقضاییببرند؛هرچند
بعیداستقوهقضاییهاعتناییبهاین خواستههای
سیاستزده داشته باشد.
••وطــن امــروز-ایــن روزنــامــه نوشت :سازمان
اطالعات و امنیت داخلی رژیــم صهیونیستی
(شــابــاک) مــدعــی شــد یــک اکــانــت ایــرانــی به
نــام رامبد نامدار در فیس بــوک پنج نفر را در
سرزمینهای اشغالی  -چهار زن و یک مرد -
ترغیب به جاسوسی برای ایران کرده است .بنا بر
ادعای شاباک ،از برخی از این چهار نفر خواسته
شده از نهادها و وزارتخانههای رژیم صهیونیستی
عکس برداری کنند و برخی مقامات عالیرتبه
وزارت جنگ و امنیتی این رژیم را زیر نظر بگیرند.
در ادامه این ادعا بیان شده است از برخی از این
افــراد خواسته شده به یکی از نمایندگان زن
کنست (پارلمان رژیــم صهیونیستی) نزدیک
شوند.

سیدابراهیم رئیسی،آخر هفتههای خود را
بنا دارد با سرکشی به استا نهای مختلف و
دیدار چهرهبهچهره با مردم بگذراند تا بتواند
ضمن آشنایی با مشکالت مناطق مختلف
تصمیم درست و راهحل عملی در هیئت دولت
اتخاذ کند .رئیسجمهور در چهاردهمین
سفر استانی خــود نیز بــه هــرمــزگــان سفر
کــرد .سفرهایی که مهمترین دســتــاورد آن
محرومیتزدایی از چهره روستاها و مناطق
محروم اعــام شــده اســت .آیــت ا ...رئیسی
در جمع ســی ـلزدگــان منطقه هشتبندی
شهرستان میناب با ابراز خوشحالی از حضور
در جمع مــردمــان زحمت کش و اهــل کار،
کشاورزی و تولید این منطقه گفت :افتخار ما
و همه اعضای دولت این است که خدمتگزار
شما مــردم باشیم.وی از منطقه زلزله زده
گیشان غربی نیز بازدید و از نزدیک با مردم
این منطقه گفت وگو کرد .بازدیداز بخشهای
مختلف مجتمع بندری شهید رجایی و دیدار
با نخبگان  ،علما  ،خانواده شهدا  ،ایثارگران
و جمعی از اقــشــار مختلف مــردم از جمله
برنامه های رئیس جمهور بود.

انعکاس

▪ویالهای نهاد ریاست جمهوری در قشم
فروختهمیشود

••شفقنا نوشت :آیت ا ...سبحانی خواستار
توجه شــورای عالی حــوزه به معیشت طالب و
تربیت خطبای زبان دان شدند و گفتند :عده ای
از طــاب به دلیل ایــن که عائله آن ها تامین
نمیشوند در فکر انصراف از حوزه هستند که
باید فکری در این باره کرد.
••انتخاب مدعی شد :عسگری ،امــام جمعه
رفسنجان گفت :چگونه امروز دختران را روی
دوچرخه سوار میکنند که در خیابانها بچرخند
و عدهای با حماقت تمام از این جریانها حمایت
میکنند و اگر ندایی علیه این کار بلند شود
اعتراض میکنند و به خود من هم ناسزا گفتند.
چرا مجلس این را تبدیل به قانون نکرده که امروز
نیروی انتظامی کوتاهی میکند؟
••اعتماد آنالین نوشت :پنتاگون به انتشار
فیلم «تــرور ترامپ» در سایت KHAMENEI.
 IRواکنش نشان داد.جــان کربی ،سخنگوی
وزارت دفاع آمریکا به فاکس نیوز دربــاره ترور
احتمالی تــرامــپ گفت:پنتاگون از ویدئوی
پویانمایی منتشر شده در وب سایت مقامات
رسمی ایران که ترور رئیس جمهور سابق آمریکا
را به تصویر میکشد آگــاه اســـت.وزارت دفاع
بر تهدید ایران متمرکز خواهد ماند و مطمئن
خواهد شد که توانایی محافظت از نیروهای
آمریکایی در خاورمیانه را در بحبوحه حمالت
مداوم شبه نظامیان در عراق و سوریه دارد.

تهران اذانظهر12:14

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

خبر خوشنفتی رئیسی

رئیسدولتسیزدهمکهدرچهاردهمینسفراستانیبههرمزگانرفته
بود،ضمنبازدیدازبنادر،پروژههایملیومناطقزلزلهزدهایناستان
گفت:امروزودرهمینشرایطتحریم،فروشنفتمابهقدریافزایشداشتهکه
دیگرنگرانینداریمودرآمدحاصلازآننیزدرحالبازگشتبهکشوراست

سیدابراهیمرئیسیصبحجمعهنیزدرادامهسفر
خود به استان هرمزگان در بازدید از نمایشگاه
دستاوردها و توانمندی های نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه یکم
دریایی ،ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و
پرسنلاینیگان،تصریحکرد:امروزمردمخیال
شان از امنیت کشور در بخش های مختلف
آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم دالوران
نیروهای مسلح پوشیده نیست .رئیسی در این
بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی های
نیرویدریاییسپاهدریکسالونیماخیرشامل
یگانپهپادی،سامانههایموشکی،سامانههای
جنگال ،شناورهای راکت انداز ،موشک انداز
و اژدرافکن ،تجهیزات زیرسطحی ،ناوچه های
موشک انــداز ،شناورهای رزمی تندرو و قایق
های پرنده اطالع یافت و از نزدیک در جریان
پیشرفت های نیروی دریایی سپاه که تمام آن
به دست متخصصان داخلی انجام شده ،قرار
گرفت .آیت ا ...رئیسی در حاشیه سفر استانی
خود به هرمزگان در ارتباط ویدئو کنفرانسی

با دوازدهمین اجالسیه علمای بالد در قم ،با
بیاناینکهدرکناررفعتحریمها،مسئلهخنثی
سازی تحریم و صادرات غیرنفتی نیز با جدیت
توسط دولت در حال انجام است ،افزود :تورم
نگرانی اصلی مــردم اســت ،طبق آمــار بانک
مرکزیتورمامروزکشوردر ۷۰سالگذشتهبی
نظیربودهاستولیبااینحالسیرنزولیتورم
در ایران آغاز شده و دولت برای تغییر شرایط به
طورکامالملموسوواقعیبسیارامیدواراست.
رئیس جمهور همچنین با بیان این که ما رفع
تحریمها را عزتمندانه دنبال میکنیم ،اظهار
کــرد :صــادرات نفتی ایــران به حدی افزایش
یافته که ما دیگر نگران آن نیستیم ،صادرات
نفتدردولتسیزدهم ۴۰درصدافزایشیافته
و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت
به کشور اســت .گفت وگــوی رئیس جمهور با
مردم هرمز در اسکله جزیره،دیدار با خانواده
شهدا و ایثارگران جزیره هرمز،افتتاح فاز اول
پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم ،بازدید از
پروژه ملی پل خلیج فارس وحضور و سخنرانی
در جمع اهالی روستای گورزین قشم و اهالی
محله صحرا از دیگر برنامه هــای رئیسی در
روز دوم سفرش بود .همزمان،معاون رئیس
جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور
از فروش پنج ویالی ساخته شده نهاد ریاست
جمهوری در مسیر ساحل جنوبی شهر قشم
که تحت مالکیت منطقه آزاد قشم قرار دارد،
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه
خبر،دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت :برای
فارسقشم ۲۷۰،میلیونیورو
تکمیلپلخلیج ِ
نیاز است .سعید محمد افزود :این پل از طریق
تهاتر نفتی با پیمانکار ایرانی ساخته میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت :ویالهای
منتسببهنهادریاستجمهورینیزبرایتامین
هزینه پل خلیجفارس و سایر زیرساختهای
جزیرهقشمبهفروشمیرسد.پلخلیجفارس،
قشمرابهبندرعباسوصلمیکند.آیتا...سید
ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز نیز در نشست
خبری جمعبندی سفر استانی به هرمزگان که
در جزیره قشم برگزار شد ،با بیان این که پروژه
پل خلیج فارس به زودی فعال میشود،افزود:
کمبود مسکن در هرمز نیز در قالب طرح یک
میلیون مسکن در سال و  4میلیون مسکن در
چهارسالکهحتماانجامشدنیاست،پیگیری
میشود.

بلینکن و باز هم «ضرب االجلهای ساختگی»
وزیرخارجهآمریکا:اگرچندهفتهدیگردرمذاکراتبرجامبهنتیجهنرسیم
بهشیوهایدیگرواردعملخواهیمشد
زاهدی–اینروزهابهکراتازمقاماتآمریکایی
شنیده می شود که خروج این کشور از برجام
کاری اشتباه و پر هزینه برای واشنگتن بوده و
این مقامات انگشت اتهام را نیز به سوی ترامپ
و دولتش برمی گردانند  .اگرچه روشن است
که دولــت ترامپ به عنوان یک دولــت یاغی و
قانونشکن ،بــا خــروج یــک جانبه از توافق
هستهای،دربروزوضعیتفعلیتوافقهستهای
نقشاساسیداشته،امادولتبایدننمیتواند
خود را از مسئولیت شرایط کنونی تبرئه کند.
دولــت کنونی آمریکا مــاههــا فرصت داشته
است تا به کــارزار موسوم به فشار حداکثری و
تحریمهای غیرانسانی علیه ملت ایران پایان
دهد که البته نداده اســت.از وین نیز خبر می
رسدکهبراساستفاهمانجامشدهمیانروسای
هیئتها ،مذاکرهکنندگان ارشــد جمهوری
اسالمی ایران و سه کشور اروپایی عصر دیروز
برای انجام امور مربوط به سمتهای سیاسی

خود و برخی مشورتها ،به طور موقت به مدت
دو روز به پایتختها بازخواهند گشت.با این
حال،مذاکراتکارشناسیهمچنانبدونوقفه
ادامهخواهدیافتوبازگشتمذاکرهکنندگان
ارشدبهمعنیتوقفدورهشتممذاکراتنیست.
اما در ادامه بازی رسانه ای جدید آمریکایی ها
کهبهنظرمیرسدبیشترمصرفداخلیداشته
باشد تا فایده ای برای مذاکرات وین« ،آنتونی
بلینکن» ،وزیر امور خارجه آمریکا که با رادیو
«ان.پــی.آر» گفتوگو میکرد هشدار داد تنها
«چندهفته»براینجاتتوافقهستهایباایران
فرصت باقی مانده و اگــر مــذاکــرات شکست
بخورد،واشنگتن«گزینههایدیگری»رابررسی
خواهد کرد.هشداری که حاکی از بازی جدید
آمریکابرایامتیازگیریبااستفادهازفشارهای
سیاسیورسانهایاست.اینروشنخنمادرایام
مذاکراتمنتهیبهامضایموافقتنامهبرجام
نیزازسویآمریکامورداستفادهقرارگرفت.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در دوازدهمین
اجــاســیــه س ــراس ــری جــامــعــه مــدرســیــن و
علمای بالد ،ضمن ارائــه گزارشی از آخرین
پیشرفتهای دفاعی و نظامی کشور به ویژه
در حوزه هوا فضا اظهار کرد :به تازگی آزمایش
موتور سنگین ماهوار هبر با سوخت جامد و
بدنه غیرفلزی کامپوزیتی را که توانمندی
تغییربردار تراست با نازل متحرک را دارد،با
تالش دانشمندان ایرانی و متخصصان نیروی
هوافضای سپاه با موفقیت انجام دادیم.به
گزارش تسنیم،وی ضمن تبریک این موفقیت
راهبردی به ملت ایران  ،با بیان این که در حوزه
فضایی دو عامل مهم  ،یکی ماهواره و دیگری
ماهواره بر است که کار ساده ای هم نیست،
افزود  :ما دوسال پیش اولین پرتاب ترکیبی
مایع و جامد را انجام دادیم که موتور اول مایع
و دوم و سوم جامد بود.سردار حاجیزاده با
تاکید بر این که این دستاورد سبب افزایش
بیشتر انرژی موشک و صرفه جویی در هزینهها
خواهد شد ،خاطرنشان کــرد :این فناوری
فقط در چهار کشور جهان وجــود دارد .در
تمام حــوز ههــای مرتبط بــه هوافضا تولید
قدرت ادامه دارد و ایران به قدری در مسئله
هوافضا و ماهواره پیشرفت کرده است که این
اقتدار با ترور  ،تهدید و تحریم از بین رفتنی
نخواهد بود .فرمانده نیروی هوا فضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :امــروز این
امکان فراهم شده است که با موتورهای ارزان
ماهوارههای زیادی را در مدار قرار دهیم.وی
با بیان این که در حوزه فضایی اولین بار بعد
از  10سال  ،جلسه شورای عالی فضایی  به
ریاست رئیس جمهور محترم تشکیل شد
 ،اف ــزود :ایشان شش ساعت بــرای جلسه و
بازدید از توانمندی های حوزه فضایی کشور
وقت گذاشتند و مسیر آینده را روشن  ،هموار
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 ،تصویب و مشخص کردند و ان شــاءا ...در
آینده شاهد موفقیتهای خوبی خواهیم بود.
همزمان شلتوکی کارشناس دفاعی در توییتی
نوشت« :موتور سوخت جامد عمال گلوگاه
پرتابگر ماهواره در کشورمان را «رفع»کرد .این
یعنی افزایش سرعت مونتاژ و پرتاب،افزایش
چشمگیر پرتابهای ساالنه وتحول در صنعت
ماهواره ».به نظر می رسد توسعه موفقیتآمیز
موتور سوخت جامد نیز به ایران مسیری بالقوه
برای رسیدن به موشک قاره پیما میدهد ،چه
به تنهایی و چه در ارتباط با تالشهای قبلی
سپاه برای توسعه موتورهای موشکی بزرگ
سوخت جامد.نکته مهم تر راجع به موتورهای
سوخت جامد نیز این است که مدت ها آن ها
را می توان در سیلو یا النچر آماده به پرتاب نگه
داشت و نگرانی درباره کشف و حمله هوایی
اولیه ندارند چرا که بــرای پرتاب با سوخت
مایع نیاز به سوخت گیری اســت بنابراین
فرایندهای بــازرســی ،نگهداری و عملیات
آمادهسازی پیشرانهای مایع بسیار هزینه بر
هستند .ضمن این که تجهیز ماهواره برهای
ایــرانــی بــه سوخت جامد بــرد موشک های
ایرانی را افزایش قابل توجهی خواهد داد که
در رسیدن ماهواره های ایرانی به مدارهای
باالتر بسیار موثر است .

طلوعآفتابفردا 7:13

چهره ها
سرلشکرسالمی:انتقامسلیمانییکاستراتژی
وآرماناست

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده
کل سپاه گفت:قاسم وقتی زنده بود ،ما یک سردار
سلیمانی میشناختیم؛ اما وقتی شهید شد ،آن
انقالبی که در قلبها بهوجود آمد و راه جدید در
دلها باز کرد و در شخصیت جوانها نفوذ کرد و
تکثیر شد ،یک قاسم شد میلیونها قاسم که اآلن
هم هآنهاحرفازانتقاممیزنند.خب،خطرناکتر
شده است .اآلن ،انتقام به یک استراتژی ،آرزو،
آرمانونقطهحرکتتبدیلشدهاست.اص ً
الگرایش
جوانان بعد از شهادت قاسم به جهاد بیشتر شده
است .این برای دشمن خطر ایجاد میکند .ما هر
وقت از مرگ نترسیم ،خطرناکیم.
راز موفقیت حاجقاسم این بود
که خودش را در میدان سرباز
والیـــت مــیدانــســت/.
تسنیم

مرعشی:اشتباهتاریخیمافاصلهگرفتناز
رهبریبود

حسین مرعشی ،دبیرکل حزب کارگزاران گفت:
داستان ما داستان فرد کریه المنظری است که
کودکی را بغل کــرده بود و بچه گریه میکرد.
عاقلی رسید و گفت :این کودک از تو میترسد،
او را زمین بگذار! برخی درست یا نادرست از من،
شماواصالحطلبانخوششاننمیآیدآیامانباید
تالش کنیم؟ وی افزود:ما یک اشتباه تاریخی
داشتیم که از رهبری فاصله گرفتیم یا عدهای
کوشیدند این فاصله را ایجاد کنند.عقیده دارم
عقالی قوم از هر دو جناح باید دور رهبری حلقه
بزنند و راهحلهای کارشناسی برای برونرفت
کشور از بحرانها را به ایشان ارائــه دهند.من
کار میکنم و حزب را به این سمت میبریم که
به دولــت و رهبری و تمام نهادها
راهکار بدهیم تا با اجرایی شدن
راهکارها از بار مشکالت مردم
کاسته شود/.جماران

خاطرهبازی با سلفدانشگاه
حاالکهسلفدانشجوییتبدیلبهخاطرهشده؛ازدانشجویانشهرهایمختلفخواستیمتاروایتهاواتفاقاتجالب
یشانازسلفدانشگاهشانرابرایمانبگویند
وفراموشنشدن 
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جنایت در آتش حسادت
نجات شکوندی | روزنامهنگار

نزمانهاییکهوسعتدانشگاههامحدودبهصفحاتمجازی،گوشیهاولپتاپهانبود،درروزهایی
شماازسلفدانشگاهتانوغذاهایشخاطرهایندارید؟برایمنهنوزهمآ 
دههایبینکالسهایدانشجویانبودوغذایروزسوژهشوخیها،جزوبهترینخاطراتدوراندانشجوییاست.
فدانشگاهمیزبانخن 
کهصندلیهایسفیدپالستیکیسل 
پرونده
شرویتاننبوده
ف سرویسهایدانشجوییپی 
س وحالیدوستداشتنیبهخصوصاگرطعمدوریازسفرهخانوادهراهمچشیدهباشیدوبرایصرفغذا،انتخابیجزسل 
ح 
ف و دور هم غذا خوردن ،یادآوری طعم خاطرات سلف و آن زمانها شیرینتر میشود و
باشد .این روزها که دیگر کرونا مجال حضور در دانشگاه را هم نمیدهد چه برسد به سل 
ی سالم به سراغ دانشجویان چند دانشگاه مختلف کشور رفتیم تا از این محیط دوستداشتنی و خاطره بازی با
ن مانده است .در پرونده امروز زندگ 
طعم ماندگار غذاهایش که همچنان زیر زبا 
عکسهاتزیینیاست
یمانروایتکنند.یادداشتهاییراکهآنهابرایمانوشتنددرادامهخواهیدخواند.
سلفدانشگاهشانبرا 

سالمهای انرژیبخش به همراه
تهدیگ اضافه!

غذای سلفی که تو را نکشد
قوی ترت میکند!

کجا؟دانشگاهگرمسار

غذای پادگان حجم بهتری نسبت به سلف
دانشگاه داشت اما سلف خاطرهانگیزتر شد

سبا رنجبر -بهمن  96بود که وارد دانشگاه شدم.
خوشحال که دیگر به جای انتخاب های محدود
ف عالی در اختیار ماست اما
بوفه مدرسه یک سل 
زهی خیال خام! سلف ما یک کانکس با همان
امکانات بوفه به اضافه غذای روزانه بود که هر روز
رزرو میکردیم .گذشت و ما عادت کردیم؛ مهر  98ترم
جدیدباخبرتعویضپیمانکارسلفشروعشد.شروعدوستیمنوخانمزیبا
(نامی که ما صدایش میکردیم) برمیگردد به روزهای اول ترم که کالس
هاتشکیلنمیشدودانشگاهعمالخالیبودولیمابهبهانهدوریازخانه،
سهماهتابستان،عالفوسرگردانهرروزبهدانشگاهمیرفتیم.روزاولیکه
وارد سلف شدم شگفت زده شدم از تغییر چیدمان سلف که بهتر شده بود،
بایونیفرمشیککادرکهنشانازتغییراتمیداد.منخوشحالازاینهمه
تغییراتبودم،پرانرژیبهسمتمسئولسلفرفتموبابلندترینوگرمترین
سالم با آن مسئول احوالپرسی کردم .آن روز نمیدانستم که قرار است تا
آخرترموضعیتاحوالپرسیهایمنوخانمزیباهمینطورپر
انرژیبماندولیبهمرورزماناینگونهشد.تقریباهرروز
به امید گپ کوتاه با خانم زیبا برای ناهار وارد سلف
میشدموایشانهمبرایماغذاراسفارشیسرو
میکرد،مثالناناضافه،گوشتاضافهوتهدیگ.
جالب است بدانید که صمیمیت ما به جایی
رسیدکهاگرچندروزغیبتداشتمننگرانو
جویای احوال شان میشدم و برعکس اگر من
نبودماوعلتغیبتمنراازدوستانممیپرسید.
روزآخرترمطبقمعمولرفتمسلفباخانمزیبا(که
هیچوقتهمنمیدانمچرافامیلشرانپرسیدم)گپ
زدم و گفتم امیدوارم تعطیالت خوبی داشته باشید؛ اما او
خبری هم خوشحالکننده و هم ناراحتکننده به من داد .خبری
مبنی بر استعفا در ترم جدید .گویا دیگر قرار نبود در سلف کار کند .این به
معنیپایاندیدارمابود؛امادرادامهبهمنگفتتمامروزهایاینترموازبین
آنهمهچهرههایخسته،عصبیوبیحوصلهمنتظرسالممنبودهاستتا
دوبارهانرژیبگیرد.خباینبرایمنخیلیارزشمندبود.درآخرهرچند
خیلیدلتنگهمشدهایمامامنبهایننتیجهرسیدمکهقرارنیستهمیشه
کار مهم و خاصی انجام بدهیم تا آدمهای اطراف مان خوشحال شوند،
گاهییکسالممتفاوتبینآنهمهدانشجومیتواندروزیکیرازیباکند.

تنبل خان در سلف!
کجا؟دانشگاهقم

محمد حسن فروزانفر -یک نفر در دانشگاه قم بود
که معموال غذا رزرو نمیکرد .رابینهــودی بود
برای خودش .نه ب ه خاطر پول یا چیزی دیگر بلکه
فقط بهخاطر تنبلی .یعنی حاضر بود سری به
ساندویچهایآقای«میالنی»ساندویچیدانشگاه
بزندکهباعرقجبینقاطیبودولیداخلسایتنرود
ورزرونکند.حاالچهکارمیکرد؟
حالت اول| با یک حالت خیلی نزار و مظلوممانند ،سینی و قاشق ب ه دست
کلسلفرادورمیزدوازهرآشنایییکیدوقاشقدشتمیکرد؛وسرآخر
غذایشازهمهبیشترهممیشد.
حالت دوم| گاهی تو صف التماس آشپز را برای مقداری برنج میکرد
و بعد فقط خورشت از بقیه میگرفت .البته روزهایی که غذا جوجه بود
سرشبیکالهمیماند.
حالت سوم| چون آشپز تا یک جایی با کارهای او مدارا میکرد ،گاهی
پیش میآمد که بدون سینی و برنج ،با یک قاشق از غذای هرکسی که
آشنابود،میخورد.
حالت چهارم| گاهی پول داشت (البته فقط گاهی) و ساندویچ آزاد
میخرید؛اینمخصوصزمانهاییبودکهغرورشلطمهخوردهبود.
راهکارما؟
یا خیلی سریع و یواشکی به سلف میرفتیم .یا به ناچار دور هم
مینشستیمتاسهمشازغذایهرکدامازماخیلینشود.

سورنا ساداتی

برایماکهتمامذهنیتمانازسلفوغذایشمحدودبهفیل 
م
های هالیوودی بود که در آن آدمها سینی استیل شیکی
را در دست میگیرند و از بین غذاهای موجود یکی دو تا را
انتخاب میکنند و در انتها از کیفیت دسر پودینگ دوشنبه
ها گله دارند؛ سلف دانشگاه آزاد خیلی توی ذوق میزد.
صندلیهای پالستیکی رنگ و رو رفتهای که شکستگی
داشت ،صفی که طوالنی بود و گاهی به دلیل قطع سایت
طوالنیتر میشد و کارکنانی که حوصله نداشتند .سال
 ، 85وقتی ساندویچ «خــوراک سه نون»  250تومان بود
غذای سلف ما  200تومان بود ،با این تفاوت که چلوکباب
کوبیدهاش یک سیخ بیشتر نداشت؛ قرمه سبزیاش
رکورد روغن گینس را هر هفته به نام خودش
به روز رسانی مـیکــرد ،قیمههایش با
گوشت یخی بود و البته اگر بهجای
ساعت  ،12ساعت  2میآمدی ته
دیگی چرب و سفت هم داشت.
ساعت 3هماینشانسراداشتی
که اگر غذا بهدلیل غیبت چند
نفر اضافه آمده بود بتوانی ژتون
بگیری بــرای غــذا .هرچند هیچ
وقــت نفهمیدم وقتی یکی غایب
شده و پول غذایش هم پریده ،چرا از
بقیه هم پول میگرفتند و چرا وقتی از بقیه
پولمیگرفتند،پولآنیکیزندهنمیشد؟اماسلف
خوبیهایی هم داشت ،گاهی اگر با حوصله و برنامهریزی
و کمک از نان کافی ،خورشتت را تمام میکردی و کارمند
مهربانسلفشیفتشبود،شانسداشتیکمیبرنجاضافه
همبگیری؛همانبرنجاضافهحکمانتقامازتمامشهریههای
دانشگاه را داشت .بهخصوص شهریه کالسهای عملی
مثل رسم فنی ،که فقط نوع میزهایش با بقیه کالسها فرق
داشت .هر چند پشت سر غذای پادگان حرف زیاد است اما
بدونشکغذایپادگانالاقلحجمشبیشتربودوبهنظرم
چون آشپزش هم خود سربازها بودند و با هم چشم تو چشم
میشدیمکیفیتشهمدربیشتراوقاتازسلفدانشگاهبهتر
بود .اما با این همه غذای سلف ،کم طرفدار نداشت .محمد
رفیقم کارشناسی ارشد فیزیک میخواند و با همسرش در
دانشگاهآشناشدهبودوازدواجکردهبودند.بااینکهیکیدوروز
در هفته بیشتر کالس نداشتند اما ب ه خاطر تدریس خصوصی
و پایاننامه و ...سر هر دو شلوغ بود؛ برای همین هر روز سوار
موتور قراض ه شان میشدند و برای ناهار به سلف دانشگاه که
نزدیکخانهشانبودمیآمدندتاازدردسروهزینهتهیهغذادر
ک خاطره
منزل راحت شوند .غذای سلف هرچه که بود حاال ی 
جالباست،چونمیگویندچیزیکهتورانکشد،قویترت
میکند!

ش جهان
سلف با معماری سنتی در نق 
کجا؟دانشگاههنراصفهان

نجمه عباسی -دانشگاه هنر اصفهان از گردهمایی
مجموعهایازبناهایقدیمیبهوجودآمدهاستبه
نحویکهاینمجموعهرامیتواندرزمرهزیباترین
دانشگاههای ایران از لحاظ معماری دانست.
مسیردسترسیبهسلفدراینمکانازیکداالن
کوتاه چند متری آغــاز میشود ،در انتهای داالن
پلههای سمت راست ،شما را به طبقه زیرین هدایت میکند که عنوان
سلفخواهران،میزباناینقسمتاست.درسمتچپ،داالنبدونگذر
ازپلهبهسلفبرادرانمیرسد.درقسمتخواهرانباگذرازپلهورسیدن
بهطبقهپایینیبهمکانیباهندسهمربعمیرسیمکهمیزهاییشبیهآنچه
نراهیمیبینید،وجوددارد.امااینمیزهادرتعریف
دررستورانهایبی 
جوفضانقشچندانینداشتچراکهجوتوحیدخانه(اسمدانشکده)را
عناصرثابتمعمارینظیرطاقها،آجرهاو...وهمچنینروابطصمیمی
بچهها تشکیل میداد که هر دو در سلف به خوبی دیده میشد .سلف
که در سرداب توحیدخانه قرار داشت شبیه همه سردابها ،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
بترینغذاچلوگوشتبود،
پایینپلههاکشیدهمیشد.بهگمانممحبو 
گر چه روزهای زیادی از سال را به خود اختصاص نمیداد .این روزهای
پررونقبهنوعبرنامهکالسیونوعغذایروزبستگیداشت.اینفضای
مربعگون به همراه ستونهایی در میانه اگر محیط مناسبی از نظر
بهداشتی نبود اما روزهــای عجیب دلچسبی بود حتی اگر حداقل
استانداردهای یک فضای مطلوب غذاخوری را زیر پا گذاشته بود .با
اینحال،نمیتوانسلفرابهترینقسمتتوحیدخانهدانستاماقطعا
خاطراتیدرذهنهریکازدانشجویانشتاسالهابهجاخواهدگذاشت.

از آفتاب روی اعصاب تا مسیر طوالنی
کجا؟غیرانتفاعیحافظشیرازودانشگاهشهیدبهشتی

سوسنزارع-دورانکاردانیوکارشناسیبرایمن
که چیزی به اسم سلف وجود نداشت ،یا میتوانم
ای ـن طــور بگویم به معنای واقعی کلمه سلف
دانشگاه نبود .چون دانشگاههای من ،یا بهتر
بگویمموسس ههایغیرانتفاعی،اداراتیبودندکه
باتغییرکاربریبهدانشگاهتبدیلشدهبودند.تاهمین
جا میتوانید حدس بزنید منظور از معنای سلف چه بوده است؟ بوفه یا
همانسلفدانشگاهدورانکاردانیمن،آخببخشیدموسسه،یکاتاقک
س بهداشتی داخل حیاط بود که به زور به  ۳۰متر مربع
روبهروی سروی 
میرسیدکهیکیازدیوارهایشکامالشیشهبودوهمیشهدرشلوغترین
حالت ممکن قرار داشت ،یا باید زودتر میرفتید و برای بقیه صندلی
میگرفتید،یااینکهمیرفتیدفستفودکثیفسرکوچه،کهخباغلب
مواردجایماهمانفستفودچرکبود.اماروزیکهبختواقبالبهشما
یاریمیکردومیتوانستیددربوفهغذابخورید،یکآفتابجذابصاف
رویچشمانتانبودکهحاضربودیدکوفتبخوریدامااینآفتابراتحمل
نکنید!کیفیتغذاهمکهباهمبرگردوهزارتومانیسال ۹۵قابلحدس
زدناست!بوفهوسلفمرکزیدانشگاهشهیدبهشتیاماطوریاست
کهازهرنقطهکهبدونخودروبهآنبرسیدودوبارههمانمسیررا
کهبرگردیدکامالکالریسوزیکردیدوظرفیتخوردنغذای
دوم را هم دارید .در مسیری که روزها برای گرفتن غذا طی
میکنیم ،حرفهای زیادی زده میشود ،آدمهای زیادی را
میبینیم،مثالیکسریهاهمانوسطراهمینشینندوتنها
غذامیخورند،همیشههمباخودمفکرمیکردمچرایکعده
اینجاغذامیخورندوچندقدمتادانشکدهخودشانراطی
نمیکنند؟تااینکهیکروزهمینبالسرخودمانآمد،بااین
تفاوتکهمافرصتنشستنهمنداشتیم،درواقعازآنافراد
هم عجیب و غریبتر به نظر میرسیدیم .یادم است که راه
میرفتیم و ساندویچ شنیسل مرغ را گاز میزدیم و از دور
شبیه کسانی بودیم که عذاب وجدان غذا خوردن دارند
ومیخواهندباپیادهرویکالریسوزیکنند.یادماست
کهآنروزدیررسیدیموغیبتهمخوردیم.

عواملمطرحشدهتوسط 2خرابکارخبرسازکهیکی
بلوکهایسیمانیازرویپلبهپایینپرتابمیکردودیگری

بنزهاراآتشمیزد،ازمنظرروانشناسیقابلبررسیاست
دکتر مهدی سودآوری | روان شناس و مدرس دانشگاه

دستگیری دو متهم که یکی خــودروی بنز پایتختنشینان را به آتش
میکشید و در اعترافاتش گفته بود« :بنزهای  350Sرا آتش میزدم چون
خودم موتور هم نــدارم» و دیگری که بلوکهای سیمانی از روی پل عابر
پیاده روی خودروها پرتاب کرده و منجر به قتل دو نفر شده بود و گفته:
«میخواستم دل خودم را خالی کنم و به پولدارها بفهمانم که شما ماشین
دارید،منهیچیندارموزجرمیکشم،حاالبااینکارمن،شماهممجبورید
زجربکشید!»،بهانهایشدتانگاهیروانشناسانهبهاینعواملمطرحشده
داشتهباشیم.

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
میشود .معموال این خشونت شامل حال افراد بیگناه میشود .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 برونرفتی از فقر برای خیلیها 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 میخوریم و انتظار مرگ
دیگری را داریم .اولین پیشنهاد برای مدیریت این مشکل تفکر خالقانه است
یعنی را ههایی بــرای رفع نیازها یتان پیدا کنید که تــازه باشند .یادگیری
مهارتهای شغلی حتی به صورت شاگردی کردن بسیار مهم است ،قاعدتا
نمیتوان یک شبه به یک نتیجه مهم رسید .مرحلهبندی کردن نیازها هم مهم
است ،قرار نیست همه چیز همین امروز وجود داشته باشد .برای رسیدن به
خواستهها زمان و صبر نیاز است .فکر نکنید که دنیا و زندگی باید عادل باشند و
عادالنهنیستکهفالنیپولداراستومننیستم.چهکسیگفتهزندگیعادالنه
است؟ متاسفانه عدالتی در زندگی وجود ندارد و حوادث خارج از کنترل انسان
رخ میدهند 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 میکنم من
را به هدفی که دارم نزدیکتر میکند یا دورتر .آتش زدن خودروهای دیگران
آیا باعث بهبود وضعیت اقتصادی من میشود؟ همین وقت و انرژی را در مسیر
سازنده باید صرف کرد .گرچه زمانی که تمام راهها را بسته میبینید ،تالش
بسیارسختخواهدشداماگاهیرفتاریکوچکبرایلحظهایحسبهترمیتواند
عــواقــب جــبــران ناپذیری
داشته باشد مانند پرتاب
سنگبهاتوبانکهمتاسفانه
باعث مرگ حداقل دو نفر
شــده اســت و ناگهان یک
لحظهخشمانسانراتبدیل
بهقاتلمیکند.
توصیه آخر
اگر چنین افکاری دارید،
به مشاور مراجعه کنید.
صحبت کـــردن و بیان
احــســاســات و عــواطــف
بسیارکمککنندهاست.
همچنین این دو حادثه
زنگهشداریاستبرای
متصدیان امــور که باید
چار های اندیشید.
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شنبه
   25دی    ۱۴۰۰
شماره 2072

تازه ها

سالمت

چگونه افراد سیگاری
اب بوی بد سیگار
مقابله کنند ؟

 3بیمارینادردرجهان
آلرژی به آب|تنها 35نفردر جهانبهاینآلرژیمبتال هستند .اینافرادحتینمیتوانند گریه
کنند .در صورت برخورد آب بدنشان زخم میشــود و درد میگیرد .تنها میتوانند هفتهای
 10ثانیه دوش بگیرند.
ســندروم لهجه خارجی| تنها حدود  100نفر در جهان به طور ناخواســته به لهجهای غیر
از زبان مادری صحبت میکنند ،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 میآید.
پایکا یا هرزه خواری| به خوردن مــواد بدون ارزش غذایی همچون خــاک ،گچ ،یخ و رنگ
هرزه خواری گفته میشود 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 زمینههای اختالالت
روانی هستند ،دیده میشود.

بوی بدن دهان افراد سیگاری آزاردهنده است
که میتوان با راهکارهایی از شدت آن کم کرد

سالمت

بارها درباره مضرات کشیدن سیگار و قلیان در صفحه سالمت

از جمله ابتال به ســرطان ،بیماری پوســت ،فســاد دنــدان و ...
نکاتی را مطرح کردهایم اما باز هم افرادی هســتند که موفق به

ترک سیگار نشــدهاند و با بوی بد دهان اطرافیانشان را آزرده

میکنند .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

راههایی برای از بین بردن این بوی بد ارائه شده است:
راهکارها
-۱مسواکزدنمرتب
نیکوتینوقیردودتنباکوباعثزردولکهشدن
دندانهامیشود.چندبارمسواکزدندرروز
روشی عالی برای بهبود ظاهر دندانهاست.
اینکارنهتنهاازلکهشدندندانهاجلوگیری
میکند،بلکهبهمحافظتدربرابربیماریلثه
کمکمیکند.

پیشنهاد
انتخــاب خمیردنــدان هــای مخصــوص
اشخاص ســیگاری توصیه شــده است .این
خمیردندان ها دارای مواد خاصی است که
به بهبود ظاهر دندان هــای تغییر رنگ داده
کمک می کند.
 -2افزایش مصرف مایعات برای پیشگیری از
خشکیدهان

تغذیه
 -3استفاده از دهان شــویه ضد باکتری برای
خشکیدهان
-4جویدنآدامسبدونقند
-5مکیدنبرگنعناع
-6کاهشمصرفسیگاریاترکآن
 -7شستوشویدهانباجوششیرینوسرکه
 -8شستن دست ها برای پاک کردن بوی بد
سیگارازرویپوست
-9شستوشودادن صورت وبینیباآب
 -10دوش گرفتــن روزانه و شســت و شــوی
کامل موها به این دلیل که به مرور بوی سیگار
درموها وپوستبدنجایمیگیرد
 -11اســپری روغنــی بــوی دود را جــذب
نمی کند اما برخی از عطرها ممکن اســت در
پوشاندنآنتاحدیموثرباشد،مانندپرتقال،
گریپفروت،اکالیپتوسواستوقودوس
سیگارالکترونیکیبهترنیست
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.
نکتهسادهبرایترکسیگار
ازحضوردرجمعافرادسیگاریپرهیزکنید.
خودرامشغولکارهایدیگرکنید.
درمان جایگزینی نیکوتیــن را مد نظر قرار
دهید.

بیشتر بدانیم

 6راهکاربرایکسانیکه همیشهخستهاند
وقت یک وعده غذایی را حذف نکنید.
میوه ها و سبزیجات
قدرتمیوههاوسبزیجاتبرایافزایشنشاطرادست
کمنگیرید.آنهاسطوحانرژیباالتریراازطریقفراهمکردن
مجموعهای از ویتامین ها ،مواد معدنی و فیتوکمیکالها که
سالمتیراارتقامیدهند،تسهیلمیکنند.
مصرف خوراکیهای غنی از ویتامین C
ویتامین  Cاز چند نظر ضد خســتگی شماست .این
ویتامین به بهبود جذب آهن و محافظــت از افراد در برابر کم
خونی کمک میکنــد و در متابولیســم طبیعــی آزاد کننده
انرژی نقش دارد و به سالم نگه داشتن سیستم ایمنی کمک
میکند،بنابرایناحتمالکمتریداردکهطعمهبیماریهای
فصلی شوید ،شما میتوانید ســطح ویتامین  Cبدن خود را
با فلفلهای شکمپر افزایش دهید ،فقط نصف فلفل قرمز یا
سبزتمامنیازروزانهشمابه ۸۰میلیگرمراتامینمیکند.

کربوهیدرات قدیمی
انــواع کربوهیدراتهایــی کــه میخوریــد تأثیــر
مســتقیمی بــر ســطح گلوکــز خــون و بنابراین احســاس
انــرژی شــما دارنــد .غذاهای بــا شــاخص گلیســمی باال
( )GIیک انفجار ســریع انــرژی ایجاد میکننــد ،در حالی
کــه غذاهــای بــا  GIپاییــن انــرژی طوالنیتــری را ارائــه
میدهند .برای به حداکثر رســاندن سطح انرژی جسمی
و ذهنی خــود ،کربوهیدراتهــای  GIپایینتری هســتند
که میتوانیــد به سراغشــان بروید ،ایــن خوراکیها مانند
لوبیا،نخود،عدس،جــو و نان با غالت کامل شــامل فیبر و
آنتی اکسیدانهای باالتری هستند.
حذف نکردن وعده غذایی
در زمانهــای منظم غــذا بخورید ،یعنی ســه وعده
در روز و در صورت نیاز یک میان وعــده ،این راهکار کمک
میکندتاسطحانرژیرادرسطحیکنواختنگهدارید.هیچ

۱

۳

۴

۲

آشپزی من

یک چرت کافئینی داشته باشید
اگر بتوانید بعدازظهرها  ۲۰دقیقه دراز بکشــید به
شــدت ســود خواهید کرد ،یک مطالعه در مقیاس کوچک
نشــان میدهد که چرت زدن بــا کافئیــن میتواند تفاوت
بزرگی در هوشــیاری شــما ایجاد کند و احســاس کسالت
بعد از ظهر را پشت ســر می گذارید و به شما کمک میکند
شــب تا دیروقــت ســرزندهتر بمانید .بــرای چــرت زدن با
کافئین ۲۰ ،دقیقه قبل از بســته شــدن چشــم ،یک قهوه
غلیظ بنوشید .وقتی از خواب بیدار میشوید ،کافئین وارد
عمل میشود و احساس شادابی بیشتری میکنید.
آب بنوشید
خیلی از مواقع خستگی یکی از عالیم کم آبی است.
پس فراموش نکنید روزانه شــش تا هشــت لیــوان مایعات
مصرف کنید.

۵

به جای استامینوفن ،آلبالو بخورید
آلبالوی تازه و آلبالوی خشک ،فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را محدود میکنند .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.
پزشکی

ضرورت سنجش سطح کلسیم و ویتامین D

بانوان

در بانوان کم تحرک

زنان از  35ســالگی به بعد دچار پوکی اســتخوان میشــوند چون به تدریج توده اســتخوان
کاهش پیدا میکند و در یائسگی سرعت کاهش تود ه اســتخوانی افزایش مییابد؛ بنابراین
رعایت رژیم غذایی بــرای زنان ،ورزش مرتــب و تنظیم وزن و دریافت کافی کلســیم ضروری
است .افرادی که کم تحرکاند یا از داروهای کورتیکواستروئیدی استفاده میکنند بیشتر در
معرض پوکی استخوان هستند .کمبود ویتامین Dبه خصوص در زنان بسیار شایع است و در
بیشتر آزمایشهایی که برای زنان انجام میگیرد کمبود این ویتامین گزارش میشود که باید
به صورت دارو برای آن ها تجویز شود.
داده تصویری

۶

منبع :هلث الین

چاش

نی

مواد الزم ادویه
پاپریــکا (فلفــل دلمــه ای
قرمز خشــک شــده) 100 -
گرم
فلفل سیاه  50-گرم
انبه خشک شده  50 -گرم

2

پونه  50 -گرم
سیر خشک  100-گرم
پیاز خشک  50 -گرم
آویشن خشک  100 -گرم
نمک –  50گرم

 -۱بــرای مــزه دار کردن گوشــت بوقلمــون ،ابتدا
تکههای بوقلمون را با روغن مایع یا روغن زیتون
کامال چرب کنید.
 -۲سپس آنها را با ادویه مخصوص پخت
بوقلمون بپوشانید.
 -۳روی ظرف حاوی بوقلمون را با سلفون
بپوشانید و حداقل ۳۰دقیقه در یخچال قرار
دهید تا مزه دار شود.

منبع محتوا  :ایرنا

مزه دارکردن گوشت بوقلمون

مشــترک و ناتوانی در فهم یکدیگر و  . ....شبکههای اجتماعی هم
در این میان بیتاثیر نیستند ،نشان دادن زندگیهای فیلترشده و
شیرین و بدون مشکل و تجمالتی دیگران باعث پرتوقع شدن یکی
از زوجین خواهد شد.
چه باید کرد؟

توگو با همسر پرتوقع
 5توصیه برای گف 

ُ

خلعسالح 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

سیدهزهرا جلیلیهاشمی|    روانشناس

زمانی که دو شخص با وجود تفاوتهایشان وارد زندگیمشترک میشوند ،از آن جایی که با خصوصیات و ویژگی خود
محوری
آشنا هستند اما از طرف مقابل شناختی ندارند و از تفاوتهایشان هم آگاهی کمتری دارند ،تصور میکنند که بهتر از
همسرشان میاندیشند و عمل میکنند و حق طبیعی خود میدانند که بکوشند ویژگی و نیاز خود را به هر طریقی که
میتوانند به دیگری دیکته و خواستههای خود را تحمیل کنند .این جاست که مسئله پرتوقعی زوجین به وجود میآید.
در ادامه ،نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
نظام انتظاراتی چیست؟

اصطالحی در روان شناسی به نام نظام انتظاراتی وجود دارد
که تعیین میکند یک زن و شــوهر چــه توقعهایی میتوانند از
یکدیگر داشته باشند اما الگوی مشخص و مدونی وجود ندارد
که طبق آن نشــان دهیم نظام منطقی برای انتظارات چیست
و خواســتهها و توقعات باید مطابق با آن باشد؟ این جاست که
زن یا شــوهر در مقابــل خواســتهها و نیازهــا و انتظارات طرف
مقابلشــان 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
میمانند.

ریشههای پرتوقعی در زندگیمشترک

پرتوقعی در زندگیمشترک یا داشتن خواستههای بیش از اندازه
ناشــی از تفاوتهاســت .بعضی زوجین اعتقاد دارند در ابتدا باید
خواستهها و نیازهای خودشان برآورده شود .خودمحور و خودبین
بودن ویژگی این افراد است که از پایینبودن اعتماد به نفس و خود
کم بینی ،نیاز به مرکز توجه بــودن و جلب توجه و مورد حمایت قرار
گرفتنناشیمیشود.البتهعواملاجتماعیوبیرونیهمدرحرکت
این نظام انتظاراتی به سمت نادرست و شکلگیری رابطهای با زوج
پر توقع نقش دارند مانند ورود سلیقهها و نظرات دیگران در زندگی
و تاثیر آن بــر زوج ،ناآشــنایی با مشــکالت یکدیگر ،نداشــتن زبان

تاثیرات روانی 7گانه
و شگفتانگیز گفتوگو با مادر
مجدی اسحاق ،استاد سرشناس روان پزشکی
شبکه های و مشــاوره در مطلبی با عنوان «عجایب هفت
اجتماعی
گانه مادر» نکاتی را مطرح کرده که مورد توجه
قرار گرفته اســت .او در مقالهای کوتاه که در
اختیار رسانهها قرار داده ،نوشته« :سالهاست روی این موضوع
کار میکنم و باید بگویــم که مادرها ،گفتوگو
با آنها و  ،...تأثیرات روانی در بســیاری
از موارد درمانی روان شناختی دارند،
هفت تأثیر روان شــناختی مادران
بر فرزندانشان بدین شرح است
که در ادامه خواهم گفت».
نشســتن در نزدیکی مــادر یا نیم
 1ساعت صحبت کردن با او میتواند
برابر با  ۶ســاعت نشســتن پیــش ماهرترین
روان پزشک باشد.
از لحاظ علمی ،مادر زمانی که شما را در آغوش میگیرد ،امواج
 ۲گرما از خود ســاطع میکند که ســبب میشود شــما باثباتتر و
عاقالنهتر در برابر تمامی چیزهایی که در اطرافتان هســت ،هوشــیار
باشید.
مادر تنها موجودی اســت که دارای حســگر اســت(!) شاید این
 ۳ســخن عجیب به نظر برســد؛ اما قلب مادر میتوانــد آن چه را که
اتفاق افتاده و آن چه را که اتفاق میافتد ،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
 ۴مکان درد در بدن شما میگذارد ،بالفاصله آن را درمان میکند؛
اگرچه از نظر روانی باشد.
مادر تنها کســی اســت که خود را فدای شــما میکند؛ حتی اگر
 ۵شرایط چنین مسئلهای را ایجاب نکند.
خداوند به دعای مادران استجابت خاصی داده که آنها را قادر
 ۶ساخته تا وقایع دردناک زندگی شما را تغییر دهند.
مــادر تنهــا موجــودی اســت کــه شــما نمیتوانیــد در برابــر او،
 ۷احساساتتان را مخفی کنید.
منبع :باشگاهخبرنگاران به نقل از المصریالیوم

توگودرچنینشرایطیرابیاموزید،میتوانید
اگرشیوهصحیحگف 
همســرتان را خلع ســاح کنید و به او اجازه ندهید با شــگردهای
توگــوی صحیح با
شــخصی خودش ،شــما را تســلیم کند .در گف 
همسر پرتوقع ،باید پنج مرحله را رعایت کنید:
 -1بهنوبــت در باره مســئلهای 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.
 -2درباره خواستهها و توقعات خودتان در آن موقعیت ،به نوبت و
در زمانهایی از قبل تعیینشده صحبت کنید.
 -3هرکــدام از شــما خودتــان را ملــزم کنیــد در ابتــدا بخشــی از
صحبتهای همسرتان را درست و صحیح بدانید و آن را بپذیرید .به
هیچوجهباایندیدگاهکههمسرمپرتوقعاست،بحثراشروعنکنید.
 -4هر دوی شما نقش خودتان را در مسئله و تاثیری که در به وجود
آمدن آن داشتید ،قبول کنید.
 -5پس از آن در باره راهی که میتواند 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.
بهکرسینشاندن خواستهها 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 حرفشان را به کرسی بنشانند
بلکه باید بتوانند در مسیری درســت درباره اختالفشان صحبت
کنند و به دنبال ایجاد راه جدید برای حل مشکل باشند.
شرایط را سختتر نکنید

در رفتار با همسر پرتوقع ،باید به چند نکته توجه کنید تا شرایط بدتر
نشــود :بیان محترمانه و بدون توهین و کنایه خواســتهها و نیازها
مهم است .تا میتوانید 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.

دروغ گفتــن| بســیاری از اوقــات ،افــراد میخواهنــد بــا دروغ ،از
۱
خودشان یا بقیه محافظت کنند اما دروغها رشد میکنند و به سرعت
گســترش مییابند و اگر کســی بفهمد که شــما دروغ گفتهاید راهی برای
برگشت وجود ندارد .دروغ هر چقدر هم کوچک باشد ،احترام به نفس شما
را خدشهدار میکند.
شــایعهپراکنی| شــایعهپراکنی در بــاره کارهــای ناشایســت و
۲
بدبختیهــای دیگــران اگــر به گــوش آنها برســد ،ممکن اســت به
احساســات آنها صدمه بزند .شایعهســازی باعث خواهد شد شما همیشه
انسانی منفی و کینهتوز به نظر بیایید.
اعالم اینکه از کارتان متنفر هستید| آخرین چیزی که هر کسی
۳
میخواهد سر کار بشنود این است که کســی درباره اینکه چقدر از
کارش متنفر است شــکایت میکند .چنین کاری باعث خواهد شد شما به
عنوان فــردی منفی به نظر بیاییــد و در نتیجه روحیه تیمــی کاهش خواهد
یافت.
هیجانات افسارگسیخته| مثالهای زیادی وجود دارند که در آنها
۴
افراد سر کار وسایل شــان را پرتاب میکنند ،فریاد میکشند و افراد
دیگــر را بــه گریــه میاندازنــد .اینهــا همــه نمونههایــی از هیجانــات
افسارگســیخته اســت .این نوع هیجانات هوش احساســی پایین را نشان
میدهد و باعث میشود افراد دارای این ویژگی به راحتی اخراج شوند.
از کار فــرد دیگــری اعتبار کســب کردن| همــه ما وقتــی متوجه
۵
میشــویم که کســی ایده مــا را دزدیــده اســت ،احســاس ناراحتی
میکنیم .از کار فرد دیگری اعتبار کســب کردن باعث میشود که دیگران
فکر کنند شما هیچ کاری را به طور معین خودتان انجام ندادهاید.
فخر فروختن| انجام کارهای بزرگ بدون فخر فروختن درباره آنها
۶
نشاندهنده یک روحیه قوی است و نشان میدهد که موفقیت برای
شما غیرمعمول نیست.
زیــرآب زنــی| ایــن عنــوان خــود بیانگــر همــه چیز اســت .یکــی از
۷
معمولترین حالتهای 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 میکند .ناهار پرادویه شما
به همــه میگوید کــه هیچ چیز برای شــما اهمیتــی ندارد حتــی زمانی که
خودتان مسببش هستید.
پلهای پشت سر را خراب کردن| بسیاری از کارها حول افرادی
۹
که با آنها مالقات میکنید و ارتباطاتی که میسازید ،میچرخد.
انداختن یک بمب اتمی در هر نوع ارتباط حرفهای،
یک اشتباه بزرگ است.

زندگیسالم
شنبه
 25دی1400
شماره 2072

خانواده و مشاوره

بهتر اســت در همان ابتدای زندگی مشــترک و اگر نشد در اولین
فرصت ،قوانین و چارچوبهایی را در همین بــاره برای خودتان و
زندگی ایجاد و بر سر آنها توافق کنید و تالش کنید از آنها عدول
نکنید .ایــن کار در رابطه به شــما کمــک میکند تا بدانیــد در چه
شرایطی چه رفتاری باید داشته باشید و چه کار باید بکنید.

 9اشتباه مرگبار در محلکار
به روایت فوربس

از دست همسایهمان ذله شدیم!
همسایه دیواربهدیوار ما خودش مالک است .خیلی اذیت میکند .صدای آهنگ را خیلی زیاد میکند ،درها را
خیلی به هم میکوبد .از عمد وسایل سنگینی را میاندازد 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 همسایهها هم برای
شکایت قانونی موافق نیستند ،میگویند هم هزینه دارد و هم وقتگیر است .ما را راهنمایی کنید ،از دستش ذله شدیم.

آسیهبشردوست|کارشناسارشدروانشناسی

مخاطب گرامی ،بــا توجه به این که
مشاوره
محیط خانه ،مکانــی برای آرامش،
فردی
ارتباطات درونخانوادگی و انجام
کارهای شــخصی اســت ،هرگونه
نفوذ مناسبات خارج از خانه به داخل آن ،میتواند
آزاردهنده باشد .بنابراین قابل درک است که چه
قدر از شــنیدن ســر و صداهــای گاه و بیگاهی که
انتخاب شما نبوده و آرامشتان را برهم زده ،ناراحت
هســتید .در باره برخــورد مناســب بــا مزاحمتهای
همسایه ،ذکر چند نکته الزم است.
با رفتارهای ستیزهجویانه واکنش نشان ندهید
در برابر این آزارها ،اگر به صــورت هیجانی و با رفتارهای
ستیزهجویانه واکنش نشــان دهید ،ممکن است وضعیت
موجــود را ســختتر کنــد و مشــکلی هم حــل نشــود .در
صحبتهایی که به منظور اعتراض با همسایه خود دارید،
باید جانب منطق و احترام را رعایت کنید .مواظب باشید
که او ،ایــن صــدای اعتراضآمیــز را حملــه به خــود تلقی
موضع لجبازی به
نکند ،چون در این صورت ممکن اســت
ِ
خود بگیرد .این نکته به معنی تأیید رفتار همسایه مزاحم
آرامش
نیست .درست اســت که او همان کسی اســت که
ِ
چندین همســایه را به هــم زده و عصبانیت شــما میتواند
کام ً
ال طبیعــی باشــد ،ولــی دقیق ًا بــه دلیــل ویژگیهای
شخصیتی فردی که با او طرف هســتید و هدف اصلی که
رفع این مشکل است ،باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد.
از شرایطتان به او بگویید
ِ
توصیــف رفتار نامناســب و
هنگام صحبــت با او ،بــه جای
آزاردهنده اش ،به توصیف شــرایط شــخصی و خانه خود
بپردازید مثــ ً
ا بگویید در ســاعاتی کــه در خانه حضور
دارید نیاز به اســتراحت یــا مطالعه دارید .ســعی کنید
ِ
تــرک رفتار
محتــوای صحبتتان طوری باشــد کــه او
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 حقدادن به
طرف مقابل نیست؛ ما اساس ًا وقتی خودمان در چنین
شرایطی برای حل مشکل مداخله میکنیم ،نباید به
تفهیم حق و حقوق به او
دنبال آموزش به طرف مقابل،
ِ
و خط و نشان کشــیدن برای او باشیم .انجام واکنشهای
تنبیهی باید با مداخلــه قانون و در قدمهــای بعدی اتفاق
بیفتد.
برای ترمیم رابطه پیشقدم شوید
نوع ارتباطتان تــا االن طوری نبوده که مطالب
در صورتی که ِ
مطرحشده راپوششدهد،میتوانیددرابتدااقداماتیرا برای
کردن شرایط متشنج بینتان
ترمیم رابطه با ایشان و متعادل
ِ
انجام دهید ،تا بتوانید در خالل آن به هدف رفع مزاحمتها
با نگاه راهحلمدار و دور از هیجان بپردازید مث ً
ال میتوانید از
ِ
مختلف فرهنگی برای تبریک و بهانهای برای
مناسبتهای
رفعکدورتاستفادهکنید.هدفازچنینرفتارهایی،مناسب
کردنشرایطبرایمداخله منطقیدررفعمشکلاست.
از مراجع قانونی کمک بگیرید
در قدمهــای بعــدی و در صورتــی کــه مشــکل موجــود بــا
راهحلهای بینفردی و مقابله مناســب حل نشد ،برخورد
قانونی میتواند راهحل مناســبی باشــد .قطعــ ًا همانطور
که در صحبتتان گفتید این راهحــل با هزین ه زمانی و مالی
همراه است و همکاری همسایهها برای اجرای این روش به
سنجش آن ها از میزان آزاری که میبینند و میزان هزینهای
که قرار اســت پرداخت کنند ،بســتگی دارد .ممکن اســت
برای انجام این راهحل همکاری همه همسایهها 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.

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم
پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

* درباره مینیپرونده روز چهارشنبه
 22دی بایــد بگــم کــه آقــای جــواد
انصافی ،انصافا دمت گرم .خدا بهت
صد در دنیا و هزار در آخرت ،اجر بده
انشــاءا . ...من بچه مریض داشــتم،
میدونمچقدرسختهپرستاریازش.
* ممنون که در صفحــه جوانه ،نکات
خوبی درباره عکاسی چاپ میکنید
امــا چــرا هنرهایــی مثــل خطاطی،
نقاشــی ،خیاطــی و  ...را آمــوزش
نمیدهید.
* پرونــده تورلیدر ایرانی و همســر
روســیاش ،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
خندهمونبگیره،تموممیشه!
* در زندگیســام با افــراد موفق در
کسبوکارهایاینترنتیهممصاحبه
کنین .این روزها برای همه جالبه که
رمز موفقیت در ایــن حوزه ،چیه؟ یک
ســری مطالب تئوری هست ولی من
نکاتکاربردیندیدم.
* جوانــ ه عزیــز؛ خــوابتــو رو دیدم،
تعبیرشچیه؟!
* ایــن خانم روســی که اومــده ایران،
دربــاره شــرایط اقتصــادی نظــری
نداشت؟فقطبهمامردمگیردادهبود.
ن که روی
* مطلب « 6توصیه برای ای 
اعصابرانندهراهنرویم»کهدرصفحه
خانوادهچاپشده،بسیارخوبومهم
بود .انگار نویســنده ،خــودش راننده
تاکسیبودهچونخیلیخوبودقیق
نوشتهشدهبود.سپاسازشما.
ازطرفیکرانندهتاکسی

3

بازی ریاضی

سودوکو

معمای شطرنج

قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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دانیال دایی داووداینا
طنزپرداز

حلولروحآلبرکامودردیزیسنگی

هوش فضایی:
 24مثلث
شرلوکهلمز:
قاتــل همــکار مجیــد بــوده چــون در
روز برفــی آن هــم ســاعت  6عصــر
خورشــیدی در کار نیست که بخواهد
زیر آفتاب دراز بکشد.

بازیریاضی:

اختالفتصاویر
آیا می توانید  10تفاوت 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:

شرحدرمتن:

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 همانطور که حــدس زده اید
فقط کافی است وزیر سیاه از خانه  g4به یک
خانه آن طرف تر یعنی  h4برود و بازی به نفع
مهره سیاه به اتمام برسد.

جدول متوسط | 8142

جدول سخت | 1348
افقی.1:نخستینامپراتورروم-باالترینمرتبۀچیزی.2پولدانمارک-مادرورزشهای در شــمال هند  .9وســیله هیزم شــکنی-حرف ربط.10
رزمی.3شهرارگ-نخستیننمایشنامهچخوف.4مانع-ظرفروغن.5شهامت-غارت کاشف خاصیت رنگ زدایی کلر-عدد فوتبالی.11اولین
.6بازیگرفیلمقدرتمطلق-دانا.7زاهد-ازگیاهانطبی.8بهامیدخدابودن-سرزمینی مــاه شمســی -ســوداگر  .12واحد الکتریســیته ســاکن
-پایتختکنیا

افقی .1:ســنگ ترازو -استخوان پزشــکی .2کناره-از حروف انگلیسی-باشگاه فوتبال
یونانی.3پای چالق-یکه بزن .4صحیفه -قرض.5ســاختمان-جگر سفید -مخفف بلکه
.6زدنی ماشین خراب -از تورنمنت های ورزشی.7فوتبال سالنی-مادر آذری.8آقای بی

جوابها

سالم و خداقوت ،بهطور کل ما رفتارهای عجیب و غریب
کم نداریــم ،بهطور 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
پیجمــون مــی زنیــم حامــی حیوانــات ولــی وای بهحال
سوسکی که تو دست شویی خونهمون پیدا بشه ،همچین
با دمپایی می زنیم توی سرش که مثل برچسب بچسبه به
کاشیها .خب البته هشــتگ و پویشی به نفع سوسکها
وجود نــداره بنابراین کشتارشــون عیبی نــداره البد .اما
من اینو نمیفهمم چرا فکر میکنیم برای هر عکسی که
می ذاریم توی اینســتاگرام ،حتم ًا باید یک متن فلســفی
هم بذاریم؟ طرف عکس دیزی گذاشته ،خب دمت گرم،
بههرحال تو این شرایط رفتی دیزی خوردیُ ،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 میذاری؟
واقع ًا حین آتیش درســت کــردن و لطمــه زدن به محیط
زیست چطوری روح نیچه در شما حلول میکنه؟ یا کافیه
یه نفر پاش به پای پرواز برسه .از پلکان ،پنجره ،صندلی،
ابرهای تو آسمون و همه چی عکس پست میکنه و برای
هر کدوم هم یک جملــه از کوروش کبیر پیــدا میکنه که
خود کوروش هم روحش خبر نداره چه برسه به جسمش!
نکنینهمچین.

4

5

حلجداولومعماها
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اینطورکی

برای شــما تعدادی از حروف را نوشتهایم که
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر
کلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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 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
انتقالداد.
 خدایا دندون می دی خب پول دکتر رفتنش رو هم
بده!
 ویــس مســیج بایــد بیــن ۵تــا ۳۰ثانیــه باشــه .مگه
پادکستهپنجدقیقهویسمیدی؟
 سیاســـت خیلی کثیفه ،فقــط اونایی کــه مثل من تو
شورای دانش آموزی بودن می دونن چه خبره!

شرح در متن

بازی کلمات
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تاپخند

تعداد مثلث های این شــکل را پیــدا کنید.
بااینبازیتمرکزودقتخودراباالببرید.
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مردم:ایوایدلمونبراتونکبابشد...فقط 3هزارتا؟!
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معاونسازمانمالیایت:فقطیمتوانیمبرسههزار
خانهخایلمالیاتببندیم

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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یک فراری از ماســک و واکســن :پــس اگه ما هم ماســک و
واکسنبزنیمفوقشدوتادرختکمترمیسوزه!
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معاونوزیرهبداشت:رسعتانتشارامیکرونشبیه
کربیتزدنبهیکجنگلاست

دریکروزبرفی ساعت6عصرمردیبهناممجید
در خانه اش به قتل می رســد .کارآگاه زبده ای به
سرعتخودرابهصحنهجرممیرساندوازافرادی
که آنروزدرآنخانهحضورداشتهاندبازجوییمی
کند و از آن ها می خواهد توضیــح دهند که زمان
قتلکجابودند.
همســر مجید :در آشــپزخانه مشــغول درست
کردنعصرانهبرایبچههابودم.
همکار مجید :من بــرای آفتاب گرفتن به داخل
بالکنرفتموکمیزیرآفتابدرازکشیدم.

پدر مجید :من برای خرید روزنامه در آن دقایق
بیرونرفتهبودم.
ســرایدار خانه :من در حال شســت وشــوی راه
پلههابودمکهمتوجهبهقتلرسیدنمجیدشدم.
کارآگاه بعــد از شــنیدن
این اظهــارات قاتل را
دستگیر کرد .به نظر
شــما قاتل کدام
یک از ایــن افراد
بودهاست؟
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قتل زمستانی

مــردم :اگر شــانس ماســت که ســهام معــدن زغال ســنگ
میافتهبهمون!
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وزیرمصت:هساممعادنبهمردمواگذاریمشود

شرلوک هلمز

هوش   فضایی
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8

تیترخند

5
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6
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشــید ،می توانید رمز  5رقمی مخفی شــده را بر اساس
دادههایباالبیابید؛فقطکافیاست باکمیدقت،رابطهبیناعدادرادرسطرهایباالپیداکنید.

نوبت حرکت مهره سیاه است .طوری بازی
کنیدکهدر 2حرکت،سفیدماتشود.
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طنز و سرگرمی

زندگیسالم
شنبه
 25دی ۱۴۰۰
شماره 2072

سر-زاپاس-مویشیر.9واحداندازهگیری-پرداخت
عکــس.10کشــور آفریقایی-حــرف همراهــی عرب
 .11وسیلهانتقالبرق-ضمیرجمع-ازحشرات.12
فیلسوفایرانی-جذاب

عمــودی.1:کاالی دســت نخــورده -اریکــه -حیــوان
دریایی.2واحد وزنی-شــهر خروس -دیوار قلعه.3ضمیر
فرانسوی-ســگ آبی -بی مهار.4مجلس اعیان-آهنگی
از موســیقی قدیم-پایتخت ســوئیس .5آســان -چاقو.6
هستی-سالترکی-انجیرعرب.7جدا-درختتسبیح-
هشتمین شهر بزرگ کشور هند.8استخوان جلوی سینه
یدک کشــیدن ماشــین با ماشــین  .9عیش  -بــازرس-خرابکاراینترنتی.10یارپت-نامقدیمبنین-آبروستایی
 .11آفت -تازه آذری -حیوان مسابقه .12افشای راز -از
اجرامهندسی -استخوانیدرگوشمیانی

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