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   صفحه های ۲و رضوی

 در حسرت فراق 
استاد فاطمی نیا

از صبح روز گذشته که خبر ارتحال استاد سید عبدا... 
فاطمی نیا در رسانه ها و فضای...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان 
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رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان این که در این مدت 
۱۰ ماهه، ۴۰۱ مدیر از مدیران دستگاه ها ارزیابی شده اند، افزود: ۱۹۰ 
مکاتبه برای پیگیری این ارزیابی ها انجام شــده است و در نتیجه آن ۱۳۰ 

مدیر ناکارامد در سطوح مختلف شناسایی و ...

پایگاه منتســب به شــورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی ســازی 
یارانه ها در کمبود و گرانی اقالم اساســی در کشورهای همسایه خبر داد. 
موضوعی که فرضیه قاچاق این کاالها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت 

می کند. شاید آن زمانی که وزیر جهاد ...

پس لرزه اصالحات یارانه ای 
در بازارهای همسایه

گزارش ها از کاهش خروج کاال از کشور درپی  
اصالحات یارانه ای و کمبود کاال در برخی 

کشورهای همسایه حکایت دارد، ماجرا چیست؟

 برکناری130 مدیر 
ناکارامد در 10 ماه

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
جمهوری:تاکنون بیش از ۹۴۴هزار درخواست 

مردم را ثبت و ۸۲ درصدآن را پیگیری کرده ایم 

بارها از تغییر اقلیم و خشکسالی نوشته ایم، اما از این واقعیت تلخ کمتر گفته ایم که این تغییر و تحوالت 
آب و هوایی، در حال شکل دادن یک بحران اجتماعی به نام کوچ های اجباری در داخل کشور است 
و اگر برای پیشگیری از آن، برنامه ای نداشــته باشیم، شرایط نگران کننده ای در انتظارمان خواهد 
بود.دکتر رقیه صمدی، دبیر کارگروه مهاجرت های اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران 
در گفت وگو با ایسنا، گزارشی نگران کننده در این باره ارائه کرده است که مهم ترین بخش های آن را 
در ادامه می خوانید: * به گفته صمدی، هم اکنون ایران به عنوان ششمین کشور مخاطره خیز جهان 

شناخته می شود و شاهد بالیای طبیعی متعددی است...

رتبه چهارم  ایران در جابه جایی های 

ناشی از بالیای طبیعی

 هنوز در کشور، برنامه ای برای سازگاری با تغییرات اقلیمی نداریم 
و هر سال ۱۲ میلیون هکتار به مساحت بیابان های مان افزوده می شود
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 دیشب نون گیرم نیامد از سوپرمارکت محل نان  •
لواش ۵۰۰تومانی رو۲۰۰۰ تومان خریدم. زنگ 
زدم ۱۲۴ تلفن شان جوابگو نبود. زنگ زدم۱۱۸ 
گفت خودت رو خسته نکن! من هم راضی شدم!

 بــزرگــوارانــی که قیمت روغــن و تخم مــرغ و  •
که  هستند  جریان  در  کردند  تعیین  را  پنیر 
این ها کاالهای مصرفی روزانه مردم هستند؟ 
آخه با دالر چند حساب کــردن که یک روغن 
7۰۰گرمی 6۰ هزار تومان شده؟ اصال شیر و 
مرغ و تخم مرغ که عمده مواد و امکانات تولیدش 

داخل کشوره چرا باید این قدر گرون باشه؟
 آهای مردم عزیز! دو روز دندان روی جگر بگذارید  •

و مرغ و تخم مرغ و گوشت و... نخرید. ببینید اگر 
همین فروشنده ها و مسئوالن به پای شما نیفتادند 
تا بخرید! دو روز نخریدین، دیدین چطور ارزان 

کردند؟ حاال هم چند روز دیگر صبر کنید.
 مقدار مصرفی ماهانه یک خانوار ۴ نفره در  •

صفحه ۱۰ خیلی مسخره بود. مثال مصرف پنیر 
۴نفر در ماه 6۰۰ گرم است یعنی ۲۰ گرم در روز! 
همین طور تخم مرغ و بقیه اقــالم رو هم جوری 

نوشتید که واقعا مایه تاسف است.
 قرار بر افزایش قیمت  ۵قلم کاال بود ولی  •

حاال رستوران ها، فست فودها، تاالرها، کیک 
و شیرینی فروشی ها، مراکز نان صنعتی و... 
هم که با وضعیت نانوایی ها گیر نمیاد و حتی 
چیزهایی که به این ها ربط نداشت گرون شد 

مثل رب و سس قرمز و.... 
 آقــای رئیسی همین قدر که ضد انقالب و  •

معاندان دارنــد شدید. .. می گیرند معلومه 
کار شما در جراحی اقتصادی درسته. فقط 
حواست به نفوذی ها و کارچاق کن های دولتی 
باشه و همچنین محتکران خائن! برو جلو سید 

ابراهیم کار شما درسته.
 مردم این قدر نان نخرید! باز بیاین ته صف  •

به خــدا بچه کوچک داریــم. دو روزه فرصت 
نمی کنم صــف بایستم. بــه هــم رحــم کنید. 
محتکر واقعی خود مردم شدن! از هر چیز۱۰ 

تا می خرن باز زن و بچه شون رو هم می برن!
 این چه جراحی اقتصادی بود که مردم را به  •

کما بردید؟

 این طور که دولــت اعــالم کــرده حــدود 7۵  •
این  یــارانــه دریــافــت می کنند.  نفر  میلیون 
مشخص می کنه که دهک بندی ها بسیار غلط 
است. بازنشستگان زیادی رو می شناسم که با 
این حقوق ناچیز در کنار کسانی که درآمدهای 
ــد، از دریافت یارانه  بسیار باالتری قــرار دارن

محروم اند.
 مردم درگیر مشکالت اقتصادی هستند. حتی  •

وریا غفوری که تیم شون قهرمان شد به آن اشاره 
کرد. شما تو روزنامه کری خوانی رنگی  دوست 

هات رو چاپ می کنی!
 با نفت بشکه ای 33 یا 3۴ دالر کشور رو اداره  •

می کردین حاال که از صد دالر بیشتر به فروش 
حد  تا  باشید؟  داشته  دغدغه  چــرا  می رسد 
امکان یارانه بدین و مردم رو در دست داشته 

باشید تا صداشون درنیاد.
 آقای استاندار تو صف نون ایستادین؟ چرا  •

نانوایی ها این قدر افتضاحه؟
 چرا برنج گرون شده؟ شما که فقط ۴قلم کاال  •

رو گرون کردین؟
 صبح جمعه ها با هم فرق دارد. بستگی دارد  •

مسئول چه کسی باشد!
 چرا تاریخ انقضای داروهای ایرانی را به میالدی  •

چاپ می کنند، مانند قطره استامینوفن که من 
از داروخانه)شهرک قدس( خریدم که تاریخ آن 
گذشته بود. بعضی ها نمی دانند و مشکالتی برای 
خود وخانواده شان درست می شود و نمی دانند 

تشدید بیماری به خاطرچه بوده است.
  قیمت ها یک جــوری شده که من تک پسر  •

خانواده دیگه روم نمی شه برم خونه خودمون 
شام و ناهار بخورم! آخر پدر و مادرم چقدر باید 

عذاب بکشند از این اوضاع قیمت ها؟
 من بازنشسته تامین اجتماعی هستم. دو ماه  •

است در سال جدید من بازنشسته همان مبلغ 
حقوق اسفند سال قبل را می گیرم وتا االن 
افزایش نداده اند و مشخص هم نیست کی قرار 

است افزایش داده شود.
 آقا نون رو تا مدتی برای آب از آسیاب افتادن  •

التهاب مثل ســوخــت، کــارتــی و سهمیه ای 
کنند متناسب با تعداد خانوار. االن وضعیت 

نانوایی ها خیلی افتضاحه. اصال به افراد مسن 
نــون نمی رسه. مــردم هم که واقعا انصاف و 
مروت شان کامال تعطیل شده! بابا به اندازه 

نون بگیرید چه خبره؟
 پول یارانه ای که دولت مثال برای یک خانواده  •

چهار نفره واریز می کنه کال می شه چهار تا مرغ 
و چهار تا روغن و دوتا شونه تخم مرغ! خب این 
یعنی مردم هرچی بیشتر از این در ماه مصرف 
داشته باشن باید از جیب مبارک بخرند. اینه 
که طرف اگر شغل آزاد داره تو هر شغلی که 
باشه قطعا دستمزدش رو چند برابر می کنه، 
صاحبخونه ها کرایه ها رو به همون دلیلی که 
بــاال گفتم دو برابر یا سه برابر می کنن حاال 

بشین و ببین که حرفم درسته یا نه.
ــه واقــعــا مـــی خـــواد با  • ــت مــحــتــرم اگـ ــ  دول

احتکارگران برخورد بکنه، یک سامانه بذاره 
که مردم افراد و جاهایی رو که می دونن در حال 
احتکار هستن اعالم کنن و اون سامانه هم به 

صورت جدی و سریع عمل کنه.
 شما روزنامه های دولتی چقدر به به و چه چه  •

برای دولت می کنید که قیمت اجناس را چند 
برابر کرده! واقعا نمی فهمید چه بر سر مردم 

آورده اند؟
 وزیر محترم کشور گفتید فقط همین چهار  •

قلم کاال باید گران شود و بقیه خیر. برو ببین 
بقیه به »باید گفتن« شما توجه کردند؟. ..

 خنده داره  که جنس قبلی به قیمت جدید  •
فروخته می شه! اونی که تو انبار، هزار کارتن 
ماکارونی و روغن داره به قیمت قدیم باید در 
فروشگاه ها توزیع بشه. این طرح یعنی گران 

فروشی و سود سرشار احتکارچی ها!
ــارانــه ای که شما  •  سوالم از مسئوالن اینه ی

می دین مثال بــرای یه بازنشسته که عــروس و 
داماد و نوه داره و مهمون داره ولی یارانه دو نفر 
رو دریافت می کنه، خودشه و همسرش و کال 
پول چهار تا مرغ نمی شه، هرچی بیشتر از این 
مصرف کنه باید از جیب مبارک بده. این جوریه 
که همه چی اعم از کاال و خدمات دوباره گرون 
می شه. قابل توجه مسئولی که می گفت نخیر 

فقط قیمت همین چهار قلم قراره گرون بشه!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پیشنهاد افزایش وام های خرید مسکن و اجاره 
روی میز دولت 

وزیر راه وشهرسازی از پیشنهاد افزایش 
سقف وام خرید مسکن به 7۰۰ میلیون 
تومان خبر داد و گفت: امــروز با حضور 
رئیس جمهور پیشنهاد وام ودیعه ۱۰۰ 
میلیون تومانی برای مستاجران تهرانی 
بررسی می شود. وی همچنین دو برنامه 
وزارت راه برای کنترل بازار اجاره بها را 
اتصال بنگاه های امالک به سامانه این 

وزارتخانه و دریافت کارت بیان کرد.
به گــزارش ایرنا، رستم قاسمی دربــاره 
ــرای افـــزایـــش تــوان  ــ ــت ب ــ ــه دول ــام ــرن ب
مستاجران در تهران و دیگر شهرهای 
بزرگ، اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی 
با تسهیالت ودیعه 6۰ میلیون تومانی 
مخالف است و این رقم با پیشنهاد جدید 
ما که فردا در جلسه شورای عالی مسکن 
و با حضور رئیس جمهور بررسی خواهد 
افزایش  تومان  میلیون   ۱۰۰ به  شــد، 
خواهد یافت. وی ادامــه  داد: همچنین 
با رقم سود تسهیالت ودیعه مسکن که 

از سوی شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد 
تعیین شــده اســت مخالفیم و ایــن رقم 
باید کاهش یابد. وزیر راه و شهرسازی 
همچنین از پیشنهاد افزایش وام خرید 
مسکن به 7۰۰ میلیون تومان خبر داد 
که امروز در همین جلسه درباره آن  بحث 
می شود و گفت: بازار مسکن ملتهب است 
ــادی در ستاد تنظیم بازار  و جلسات زی
برای کنترل این بازار برگزار شده است. 
وی با اعالم این که بسته پیشنهادی برای 
کنترل بازار مسکن به ستاد تنظیم بازار از 
سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده 
است، افزود: عدد قابل توجهی به عنوان 
کمک ودیــعــه اجـــاره در جلسه شــورای 
عالی مسکن تصویب می شود که برای 
مستاجران تهرانی خبر خوشی است. 
قاسمی بیان  کــرد: بالفاصله مــردم در 
سایت دریافت وام ودیعه ثبت نام کنند و 
همه بانک ها موظف هستند این رقم را 

پرداخت کنند.

پشت پرده صف طوالنی نان
تصاویر منتشر شده  از معطلی زیاد مردم برخی شهرها در صف 

شلوغ نانوایی ها حکایت دارد؛ علت چیست؟

 این روزها یکی از گفت وگو های معمول 
و گالیه های مــتــداول بین مـــردم  بحث 
شلوغی صف های نان است .  صف هایی 
که وقت زیادی از افراد را برای تهیه چند 
نان می گیرد.  فارس در گزارشی با اشاره 
به  وجود صف های طوالنی نان در بعضی 
از ساعات روز  در  تهران می نویسد : »اگر به 
نانوایی ها سر زده باشید ، ساعات کارشان 
بسیار کمتر شده است.  دیگر از آغاز پخت 
و پز از کله سحر، خبری نیست،... شاید 
دلیل این باشد که خیلی از نانوایی ها به 
همان اندازه که سهمیه آرد می گیرند، نان 
پخت نمی کنند و ساعت کاری شان را کم 
کرده اند، پس این آردهــا چه می شود؟« 
شلوغی صف های نان  به معضل و چالشی 
جدید  برای مردم تبدیل شده  و مردم،  باید 
پس از معطلی بسیار  و با ناراحتی چند 
نان بی کیفیت تحویل بگیرند. این ماجرا 
که چندروزی است مردم مشهد را کالفه 
کرده در بعضی شهرهای دیگر هم دیده 
می شود. بررسی های خبرنگار خراسان از 
استان ها و شهرهای دیگر کشورمان نشان 
استان های  از  بسیاری  در  که  می دهد 
مرزی شاهد شلوغ بودن صف نانوایی ها 
یا افزایش قیمت خودسرانه نان هستیم. 
پیگیری ما نشان می دهد به جز مشهد 
در بیشتر شهرها و استان های تهران، 
اصفهان، آذربــایــجــان شرقی و غربی، 
ــدران، گــیــالن، خراسان  ــازن اردبــیــل، م
شمالی و رضوی، سیستان و بلوچستان 
و... مردم، ساعت ها از وقت خودرا صرف 
ــان می کنند و خــانــواده هــای با  خرید ن
تعداد فرزندان بیشتر باید برای هر وعده 
غذایی خود در صف معطل شوند. البته 
در شهرهایی مانند بیرجند ،قم ،لرستان  

و حتی خوزستان عمال  این مشکل وجود 
ــدارد.  در عین حــال پیگیری ما نشان  نـ
می دهد در زنجان که قرار بود طرح نان 
کارتی به صورت پایلوت اجرا شود از حدود 
۱۰ روز پیش، مردم درگیر صف های طویل 
و ناراحت کننده نانوایی ها هستند و از نبوِد 
نظارت و رفع مشکل گالیه دارند. مسئوالن 
در این مدت انــواع علت ها را بــرای صف 
طویل نانوایی ها اعالم کرده اند. برخی 
از فروش آرد نانوایی ها در بازار آزاد به ۱۰ 
برابر قیمت می گویند و برخی از قاچاق آرد 
یارانه به کشورهای همسایه، احتکار و... 
اعالم نارضایتی می کنند. خالصه این که 
مردم از چالش های جدید و تازه هرروزه 
گالیه دارنــد که چرا باید عالوه بر تحمل 
ــازار و شرایط  این حجم از گرانی ها در ب
اقتصادی، ساعت ها در صف نان بمانیم.  
فارس در همین زمینه با اشاره به این که  
نانوایی های کشور به طور میانگین روزانه 
۱۰ کیسه آرد یارانه ای دریافت می کنند، 
ــا پس از دپــو در  امــا بسیاری از ایــن آرده
انبارهای داخلی توسط سودجویان، در 
آن طرف مرزها به ۱۰ برابر قیمت فروخته 
می شود، می افزاید :این روزها با این آرد 
3 نرخی، نپختن نان برای برخی نانواها 
به صرفه تر است. البته برخی گزارش ها 
حاکی است که صف های نان نسبت به 
ــای اول کاهش یافته اما همچنان  روزه

آزاردهنده است.
 خبرنگار خراسان نیز در یک گزارش 
جامع به علل شلوغی صف ها پرداخته و 
این ماجرا را از مسئوالن مربوط پیگیری 
کــرده اســت. مشروح این گــزارش را در 
ــوی یا در سایت  روزنــامــه خــراســان رض

روزنامه خراسان بخوانید. 

در بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت: 

رئیسی: صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه 
مشاغل دانش بنیان دارد 

توسعه  کــنــار  در  گــفــت:  رئیس جمهور 
کــیــفــی، تــوســعــه کــمــی صــنــایــع نفت، 
گــاز، پاالیش و پتروشیمی می تواند به 
ارتقای  و  دانش بنیان  اشتغال  ایــجــاد 
ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود. 
رئیسی  ابراهیم  سید  گزارش مهر،  به 
دیـــروز در بــازدیــد از بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی با بیان این که در سال های 
اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی 
با هدف ارتقای فعالیت های فناوری پایه 
ــزود:  ــ ــال مـــی شـــود، اف ــب و عــلــم پــایــه دن
شرکت های فعال در عرصه صنعت نفت، 
اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده اند که 
باید این روند سرعت بیشتری بگیرد. وی 
با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به 
توانایی اظهار کرد: اگر دانایی ها و دانش 
ضمیمه توانمندی ها شود، می توان کار 
قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه 

کرد. وی با بیان این که جمهوری اسالمی 
ایران یکی از کشورهای مهم صادرکننده 
پتروشیمی در  نفت، گــاز و محصوالت 
جهان اســت، تصریح کــرد: متخصصان 
کشورمان در این حوزه حرف های زیادی 
ــرای گفتن دارنـــد. ایــن که 7۰ درصد  ب
تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز 
مــورد نیاز را متخصصان و شرکت های 
ایرانی در داخل کشور تولید می کنند، 
بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده 
است، اما نباید به این نقطه اکتفا شود. 
رئیس جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، 
توسعه کمی صنایع نفت، گــاز، پاالیش 
و پتروشیمی می تواند از طرفی به ایجاد 
اشتغال به خصوص در عرصه فعالیت های 
دانش بنیان کمک کند و از سوی دیگر 
ظرفیت های صادراتی کشور را ارتقا دهد. 
متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از 

توسعه های کمی و کیفی خطاست.

در حسرت فراق استاد فاطمی نیا

از صبح روز گذشته که خبر ارتحال استاد سید عبدا... 
فاطمی نیا در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد، 
دست کم نگارنده این یادداشت به جز در موارد استثناء، 
کمتر چنین فضایی را تجربه کــرده اســت، که شاهد 
»حسرت« جمع انبوهی از جامعه به ویژه جوانان باشد که 
این گونه در فقدان یک »شخص« خود را سوگوار ببیند. 
باری، روز گذشته همه دوستداران این معلم اخالق و 
معرفت و حتی جمع زیادی از کسانی که کمتر در این 
حال و هوا بودند، از هجرت ابدی استاد فاطمی نیا 

غمگین شدند و غصه دار.
به گونه ای که واکنش ها و واگویه ها به بهانه این فراق به 
مثابه از دست دادن یک »پدر« بود؛ پدری با ویژگی های 

خاص که انگار همان گمشده آن ها بود.

چرا این فراق دردناک است؟      
واقعا چرا این فراق، دردناک و حسرت آفرین است؟  چرا 
از هنگامی که از این »هجران« با خبر شدیم، گوشه ای 
از قلبمان مــی ســوزد؟ یافتن پاسخ ایــن پرسش ها، 
قطعا چندان دشوار نیست اما رسیدن به درجــه ای از 
این میزان محبوبیت و موثر بودن که جمع وسیعی از 
هجرانت مغموم شوند، حتما امر سهل و ساده ای نیست. 
تاملی در شخصیت اخالقی  و اجتماعی و روش تبلیغی 
استاد فاطمی نیا ما را به شماری از بایسته های اصیل در 
حوزه اخالق، دین مداری و تبلیغ دینی رهنمون می کند 
که بی شک توجه به آن در جهت کیفیت بخشی عملکرد 

مبلغان دینی و متولیان مذهبی موثر خواهد بود. 
1- دانش وسیع

کافی است، یک نوبت پای صحبت های استاد فاطمی 
نیا نشسته و درک حضور او کرده باشید،   بی شک دانش 
وسیع او در حوزه علوم اسالمی به ویژه در علم حدیث و 
کالم، عرفان و آشنایی عمیق با منابع روایی و تاریخی 
از او یک دانشمند مبرز و صاحب اجازات متعدد از علما 
در بیان و نقل حدیث ساخته بود. نمونه عینی آن را در 
تقید و تعهد ایشان به ارائه سند و معرفی منابع معتبر 
احادیثی که بیان می کردند، بارها مشاهده کردیم. در 
واقع از مهم ترین رموز ماندگاری و تداوم حضور  ایشان 
در دهــه هــای متوالی بر کرسی وعــظ و خطابه، اصل 
بهره مندی از دانش گسترده بود که رهبر انقالب نیز روز 
گذشته در پیام تسلیت شان به این موضوع تصریح کردند. 

2- همه جانبه نگری به امر دین 
  تسلط او بر حوزه های گوناگون علوم دینی،  او را به 
مروج و مبلغ همه جانبه دینی تبدیل کرده بود. فاطمی 
نیا، هیچ گاه تالش نمی کرد، وجهی خاص از آموزه های 
دینی را به سمع و نظر مخاطبانش برساند. او در تعامل با 
جامعه متدینان به همان میزان که بر تبیین وجوه مدارا 
و رحمانی دین اهتمام داشت، در جای خود نیز به ابعاد 
قهریه دین توجه داشت.  توصیه ها و هشدارهای متعدد و 
پرشمار ایشان در خصوص بازدارندگی از رذائل اخالقی 
و از طرفی تشویق ها و ترغیب ها به بازگشت و توبه 
نمونه های بارز نگاه و روش این روحانی اخالقی  است 
که همواره نوعی اشتیاق به عبادت شیرین و عارفانه را 

در افراد ایجاد می کرد.
 3- درک حضور بزرگان اهل معرفت

بی شک درک حضور بزرگان اهل معرفت زمانه خود، از 
دیگر ویژگی های مهم و کم نظیر مرحوم استاد فاطمی 
نیا است. انبوه خاطرات دیدارها، همنشینی ها و نقل 
قول های ایشان در سخنانش از بزرگان از سر و سیر  او با 
اصحاب اهل معرفت حکایت می کرد. پرورش در دامان 
پدر بزرگوارش که از عالمان و عارفان زمانه خود بوده 
و نیز درک حضور طوالنی مدت از محضر بزرگانی کم 
نظیر اخالق و معرفت در زمانه ما همچون آیت ا... بهاء 
الدینی، عالمه طباطبایی، آیت ا... مصطفوی، آیت ا... 
بهجت و... که همه به نوعی از شاگردان بالفصل عالم 
و زاهد وارسته  آیت ا... »سید علی آقا قاضی« بوده اند، 
مرحوم آقــای فاطمی نیا را در شمار دردانــه هــای کم 
یاب این زمانه قــرار می دهد و باید خداوند متعال را 
شاکر باشیم  که بسیاری از ما کم یا زیاد توانسته ایم از 

حضورش بهره هایی ببریم.
4- خود اهل عمل بود

چگونه می توان پذیرفت و باور کرد که یک معلم اخالق 
آن چه بر زبان می راند، خود اهل عمل به آن نباشد؟ به 
طور قطع امروز، بخشی از آسیب های اخالقی و رفتاری 
جامعه ناشی از دوگانگی میان بیان و عمل مروجان 
اخالق است. به این معنا که متاسفانه برخی از کسانی 
که در این امر داعیه اخالق و بیان آموزه های معرفتی 
و حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دارند، خود 
آن طور که باید اهل عمل به آن نیستند که چقدر نیز 
این دوگانگی، آسیب زا و خطرناک است. اما ما درباره 
استاد فاطمی نیا، با شخصیتی مواجهیم که آن چه 
می گفت، به شیرینی بر دل می نشست و همان طور 
که درسطرهای پیشین اشاره شد، تاثیر کالم او اغلب 
اشتیاق عبادت را در افراد زنده می کرد. توصیه های او 
به ویژه درباره احترام به والدین و همسر، حفظ آبروی 
افراد، نماز و... نمونه هایی است که به اذعان بسیاری 
او خود بر رعایت آن اهتمام ویژه داشت. نقل این خاطره 
از زبان فرزندشان شنیدنی است:  »می خواستیم با پدر 
به مجلس مهمی برویم. بیرون خانه دیدم عبا ندارند. از 
عبا پرسیدم و گفتند مادرتان خواب بود و عبا را رویشان 
کشیدم. گفتم ولی این طور آبروریزی است، گفتند: اگر 
آبروی من در گرو این عباست وآن هم به بهای ازخواب 

پریدن مادرتان، نه آن عبا را می خواهم نه آن آبرو را.«
روح پاکش غریق رحمت واسعه حق

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com
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نمای روز 

رهبر کره شمالی به طور سرزده به داروخانه های 
پایتخت رفت و مقامات بهداشت و درمان کشور 
را به دلیل اهمال کاری در شیوع آن چه وی »تب« 
نامیده، مورد سرزنش شدید قرار داد.تاکنون 
یک میلیون تن در این کشور دچار »تب« شدند که 
کارشناسان معتقدند همان امیکرون است که این 
کشور را در بر گرفته است.کره شمالی از ابتدای 
شیوع کرونا بسیار تالش کرد تا جلوی گسترش 
آن را بگیرد اما حاال دچار امیکرون شده است.

رسانه های دولتی گزارش دادند کیم جونگ اون 
ضمن انتقاد شدید از کادر درمان به ارتش دستور 

داد تا در توزیع دارو کمک کند./ خبرآنالین

تحلیل روز

عراق و دشواری تشکیل دولت! 

ــود گــذشــت بیش از هشت مــاه از زمــان  ــا وجـ ب
برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت 
دولت مصطفی  و  ــت  اس نشده  تشکیل  جدید 
از جنگ  الکاظمی در شرایطی که آمریکا بعد 
اوکراین بیش از پیش به افزایش تولید نفت عراق 
نیاز پیدا کرده است بی سر و صدا به کار خود ادامه 
می دهد و از این دید  طوالنی شدن روند تشکیل 
دولت جدید و موانع ایجاد شده در این زمینه به 
نفع دولت الکاظمی و حامیان خارجی آن تمام 
شده است.با توجه به تکثر و تنوع و پراکندگی  
فهرست های انتخاباتی که خود متاثر از قانون 
انتخابات جدید و تغییر حوزه های انتخاباتی از 
استان به شهرستان است، می توان گفت که یکی 
از عوامل طوالنی شدن تشکیل دولت جدید در 
عراق همین قانون انتخابات جدید است که باعث 
تکثر بیش از انــدازه گروه های سیاسی شده و در 
نتیجه امکان رسیدن به توافق برای معرفی نامزد 
نخست وزیری و ریاست جمهوری را بسیار سخت 
کــرده اســت. با وجــود این که طبق تقسیم بندی 
طایفه ای، ریاست مجلس به سنی ها، نخست 
وزیــری به شیعیان و ریاست جمهوری به کردها 
واگذار شده است اما به غیر از سنی ها که تاکنون بر 
سر نامزد مد نظر خود برای احراز ریاست پارلمان 
به توافق رسیده اند و محمد الحلبوسی را معرفی 
کرده اند هیچ یک از دو طایفه بعدی یعنی شیعیان و 
کردها نتوانسته اند در درون خود برای معرفی نامزد 
نخست وزیری و ریاست جمهوری به توافق برسند.
در بین شیعیان هر تشکلی که بتواند با کسب 164 
کرسی فراکسیون بزرگ را تشکیل دهد می تواند 
نامزد نخست وزیر را معرفی کند و در بین کردها 
هم طبق تقسیم بندی قبلی میان دو حزب رقیب 
قرار بود ریاست اقلیم با حزب دموکرات و ریاست 
جمهوری از آن حزب اتحادیه میهنی باشد اما اکنون 
حزب دموکرات می خواهد هر دو پست را در اختیار 
خود داشته باشد لذا همین موارد هم به طوالنی 
شدن روند تشکیل دولت جدید انجامیده است. با 
توجه به این که با اجرای قانون جدید انتخابات بیش 
از 40 نامزد مستقل نیز به پارلمان   راه یافته اند که در 
خارج از ائتالف های سیاسی و انتخاباتی قرار دارند 
لذا در روزها و هفته های اخیر هر یک از دو تشکل 
سیاسی رقیب برای به حدنصاب رساندن کرسی 
های خود برای معرفی نخست وزیر به نامزدهای 
مستقل  روی آورده و با اعطای وعــده و امتیاز به 
جذب آن ها پرداخته اند.با این حال نمایندگان 
مستقل از »ائتالف امتداد و نسل جدید« و قبل از 
این ها، »اشراقه کانون«  به پیشنهاد مقتدا صدر 
برای پیوستن به ائتالف سه جانبه )صدر، مسعود 
بارزانی و محمد الحلبوسی( و مشارکت در تشکیل 
دولت جدید این کشور پاسخ رد دادند. اما برخی 
ناظران همچنان معتقدند که طرح ائتالف چارچوب 
هماهنگی به دلیل این که هیچ گروه سیاسی را از 
مشارکت در تشکیل دولت و روند سیاسی حذف 
نمی کند، بهترین گزینه موجود در زمان حاضر 
است. ائتالف چارچوب هماهنگی، بارها تشکیل 
دولت جدید را مشروط به مشارکت جریان صدر 
دانسته و تاکید کرده است که بدون مشارکت جریان 
صدر )به عنوان بخشی از جریان های سیاسی 

شیعه( دولت آینده  را تشکیل نخواهد داد.

محبوبیت بایدن 
همچنان در قعر 

نتایج نظرسنجی یک شبکه آمریکایی 
نشان می دهد که میزان محبوبیت رئیس 
جمهور آمریکا با 39 درصد به پایین ترین 
حد از زمان آغاز ریاست جمهوری وی 
تاکنون رسیده است 

شبکه  نظرسنجی  نــتــایــج  جــدیــدتــریــن  در 
آمریکایی »ان بی سی نیوز«، میزان محبوبیت 
»جو بایدن« رئیس  جمهور آمریکا با ۳۹ درصد 
به پایین ترین حد خود از زمــان آغــاز ریاست 
 جمهوری وی تاکنون رسید و رکورد تازه ای 
را به ثبت رساند. از سپتامبر ۲0۲1، میزان 
محبوبیت جو بایدن بین 40 تا 4۳ درصد بوده 
اما بررسی های جدید نشان دهنده کاهش 
قابل توجه در میزان محبوبیت وی در دوران 
ریاست  جمهوری اش اســت. در نظرسنجی 
شبکه ان بی سی نیوز، ۵6 درصد از شرکت  
سیاست های  از  که  کردند  تأکید  کنندگان 
دولت فعلی آمریکا به طور کلی ناراضی هستند 
و ۷۵ درصد از مصاحبه  شوندگان نیز تصریح 
کــردنــد کــه »کــشــور در مسیر اشتباهی گام 
همچنین  بررسی ها  ــن  ــت«.ای اس برداشته 
نشان مــی دهــد کــه نــوع پاسخ گویی بایدن 
به همه گیری کرونا از حمایت ۵۹ درصدی 
ــد امــا عملکرد  آمــریــکــایــی هــا بـــرخـــوردار ش
اقتصادی وی تنها با رضایت ۳۳ درصــدی 
مردم آمریکا روبه رو بود و مدیریت وی در بحث 
تــورم و هزینه های زندگی تنها رضایت ۲۳ 
درصد از افرادی را جلب کرد که در نظرسنجی 
شرکت کــرده بودند.بر اســاس این گــزارش، 
ــی کــه در نظرسنجی  ــای 41 درصـــد از آن ه
شرکت کرده بودند، گفتند که از اقداماتی که 
دولت بایدن در خصوص اوکراین انجام داده 
اســت، رضایت دارنــد.داده هــای نظرسنجی 
در بحبوحه افزایش تــورم در ایــاالت متحده 
منتشر می شود که عمدتًا ناشی از مشکالت 
زنجیره تأمین است که دولت بایدن بخشی 
از آن را به وضعیت اوکراین و تأخیر در بهبود 
وضعیت همه گیری کووید-1۹ نسبت می دهد 
و بدون آن  که بخواهد مسئولیت وضعیت فعلی 
اقتصاد آمریکا را برعهده بگیرد، به طور مداوم، 
را  روسیه  رئیس  جمهور  پوتین«  »والدیمیر 
عامل تمامی مشکالتی می داند که در چندین 
ماه گذشته، واشنگتن با آن درگیر بوده است.

تورم که با مقیاس های متفاوت سنجیده می 
شود، هم اکنون در ایاالت متحده 8.۵ درصد 
است و البته طبق گزارش اسپوتنیک ، برخی 
اقتصاددان ها می گویند احتماالً  رقم واقعی 
تورم در آمریکا دو برابر این رقم است.از زمان 
آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 
در تاریخ ۲4 فوریه )پنجم اسفند ماه(، ایاالت 
متحده به همراه هم پیمانان خود از طریق 
کمک های مالی و تجهیزات نظامی، به آتش 
ــن زده اند.بحث  نــاآرامــی هــای اوکــرایــن دام
کمک مالی هنگفت دولت بایدن به اوکراین در 
بحبوحه مشکالت مالی آمریکا به ویژه معضل 
کمبود شیر خشک در این کشور، به بحث داغ 
در واشنگتن تبدیل شده است. چندی پیش 
اخباری منتشر شد مبنی بر این که  مجلس 
 40 ــدود  ح کمک   بسته  آمریکا  نمایندگان 
میلیارد دالری این کشور به اوکراین را تصویب 
کرد و آن را به مجلس سنای آمریکا ارجاع داد.
بایدن که حتی حاضر شده بود از درخواست 
بودجه برای مقابله با کرونا صرف نظر کند تا 
کنگره این الیحه را به تصویب درآورد، قبل 
از تصویب ایــن الیحه گفت: »مــن از کنگره 
می خواهم که فورًا الیحه ای درباره کمک های 
اضافی به اوکراین تصویب و در چند روز آینده 
ــرای امضا به من ارائــه کند«. بایدن  آن را ب
همچنین ابراز خرسندی کرد که قانون گذاران 
عمومًا از ابتکار او حمایت کرده اند و به نظر 
می رسد کنگره طرح کمک بایدن را در واقع به 
شکلی که او پیشنهاد کرده بود، تصویب کند.
منتقدان آمریکایی از جمله ترامپ می گویند 
که بایدن در شرایطی که ایاالت متحده آمریکا 
با مشکل کمبود شیرخشک روبه روست نباید 
این مبلغ هنگفت را در اختیار اوکراین قرار 

دهد.

نتایج اولیه غیررسمی انتخابات پارلمانی لبنان  نشان داد 

لبنان، قطبی تر از قبل  
حوزه  های اخذ رای انتخابات پارلمانی در لبنان  
یک شنبه شب با پایان مهلت اخذ رای، روند 
شمارش آرا را آغاز کردند و به تدریج نتایج اولیه 
غیررسمی این انتخابات از صبح دیروز در حال 
انتشار است.به  نوشته وبگاه النشره، انتخابات 
پارلمانی ۲0۲۲ در لبنان، نخستین آزمون 
واقعی از آرای مردم این کشور پس از اعتراضات 
گسترده در اکتبر سال ۲01۹ است که طی آن 
مردم خواستار کنار رفتن طبقه سیاسی حاکم 
و مبارزه با ظلم و فساد شده بودند. حوزه های 
اخذ رأی انتخابات پارلمانی در سراسر لبنان 
با پایان مهلت اخذ رأی، رونــد شمارش آرا را 
آغاز کردند. بر این اساس در مجموع در این 
انتخابات سه میلیون و ۹6۷ هزار و ۵0۷ نفر 
مشارکت کردند که نسبت به انتخابات پارلمانی 
۲018 که سه میلیون و ۷46 هزار و 48۳ نفر 
در آن مشارکت کرده بودند، افزایشی ۲۲1 
هزار نفری را نشان می دهد.بنا بر اعالم منابع 
لبنانی، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی 
۲0۲۲ به 41.04 درصد رسیده است. در این 
انتخابات ۷1۹ کاندیدا که در 10۳ فهرست 
انتخاباتی حاضر بودند، مشارکت داشتند.براین 
اساس، نتایج اولیه انتخابات در حوزه بیروت، 
جبل، حوزه های شمال لبنان و بعلبک و هرمل 
بسیار نزدیک بوده و رقابت نزدیک تری میان 
فهرست های انتخاباتی وجود داشته است. با 
توجه به کناره گیری سعد الحریری و کاهش 
شدید مشارکت اهل سنت، به نظر می رسد 
میزان حضور شیعیان و مسیحیان در انتخابات 
باال بوده است زیرا با توجه به بحران های چند 
سال اخیر در لبنان و همچنین کناره گیری 
الحریری، پیش  بینی  می شد مشارکت افت 

محسوسی داشته باشد. آمار و ارقام غیر رسمی 
و اولیه نشان می دهد حزب  ا... و امل در ائتالف 
ــد. با  8 مارس نتایج مناسبی به  دست آورده ان
وجود این ، برخی اخبار از کاهش آرای جریان 
آزاد ملی، متحد حزب ا... حکایت دارد. در 
نقطه مقابل، ظاهراً رفتار رادیکال سمیر جعجع 
در ماه های اخیر نتایج مثبتی بــرای »قــوات« 
داشته و این حزب توانسته آرای قابل توجهی 
را کسب کند. با فرض صحت این موارد، به نظر 
می رسد سیاست در لبنان باز هم قطبی تر و 
رادیکال تر خواهد شد و حتی احتمال حضور 
جعجع در پست ریاست جمهوری شرایط را 
برای حزب ا...  دشــوار خواهد کرد . پارلمان 
بیش از گذشته به دو بخش نیروهای نزدیک 
به مقاومت و نیروهای نزدیک به محور آمریکا 
و عربستان تقسیم می شود و این روند هم در 
انتخاب نخست  وزیر و نیز به صورت گسترده تر در 
انتخاب رئیس  جمهور دشواری های بسیاری را 
ایجاد خواهد کرد. تحوالت ساعات اخیر احتمال 
بروز درگیری های خیابانی را نیز افزایش داده 
ــواداران جعجع با  ــ ــت. به نظر می  رسد ه اس
اقدامات خطرناک به دنبال تحریک هواداران 
حزب  ا... و به  ویژه امل هستند. طبیعتًا هرگونه 
درگیری داخلی، شرایط را پیچیده تر خواهد 
کرد، تشکیل دولت را به تعویق خواهد انداخت 
و زمینه  ساز نفوذ بیشتر بازیگران خارجی و 
افزایش درگیری های داخلی حزب  ا... می شود. 
در مجموع نتایج غیر رسمی منتشر شده نشان 
می دهد انتخابات پارلمانی اخیر نه  تنها قفل 
سیاست در لبنان را باز نخواهد کرد، بلکه بر 
شکاف ها و تضادها خواهد افزود؛ چه در پارلمان 

و چه در خیابان.

کارتون روز 

توئیت روز 

 نظریه تکامل از دیــدگــاه رژیــم هــای عربی/ 
کشورهای عربی با وجــود درآمدهای نفتی، 
به  جای تکیه بر توان خود، تنها راه پیشرفت را 
سازش و عادی  سازی روابط با صهیونیست ها 

تلقی می کنند./کاریکاتور از عربی ۲1

واکنش جالب پاتون اسوالت، بازیگر مشهور به 
تیراندازی  های اخیر در آمریکا:» ما نیازی به کنترل 
سالح نداریم. ما فقط باید از کلیساها، مراکز خرید، 
سوپرمارکت  ها، مساجد، کنسرت ها، کنیسه ها، 
سینماها، پارک ها، پیش دبستانی ها، مدارس 
راهنمایی، دبیرستان ها، پردیس های دانشگاهی، 
وسایل حمل و نقل عمومی و کاًل هر جای خارج از 

منزل دوری کنیم!«

پیشخوان بین الملل 

»تــایــم« در جدیدترین 
شماره خــود از »اقــدام 
نــوشــتــه  لــــــوال«  دوم 
اســت. این نشریه خبر 
داده که محبوب  ترین 
برزیل  رئیس  جمهور 
ــاره  تصمیم گرفته دوب
برای انتخابات ریاست  

جمهوری اقــدام کند. لوال داسیلوا قول داده 
کشورش را نجات دهد. لوال از سال ۲00۳ به 
مدت هفت سال رئیس  جمهور برزیل بود اما 
پس از خروج از قدرت حتی به اتهام فساد دولتی 
محاکمه شد و به زندان رفت هر چند سال گذشته 
دیوان عالی برزیل محکومیت او را غیرقانونی 
تشخیص داد و به این ترتیب آزاد شد و دوباره 

اجازه فعالیت سیاسی گرفت.

چهره روز 

خبر متفاوت 

بــه علت شــدت توفان 
گــــــرد و خــــــاک کــه 
گسترده  ــای  ه بخش 
ــراق را در بر  ای از عـ
تمامی  ــت،  اس گرفته 
ــاه  ــرودگ پـــروازهـــای ف
تعلیق  حالت  به  نجف 

درآمد/ دویچه وله

شرکت مک  دونالد اعالم کرد که در واکنش 
به جنگ اوکــرایــن، رستوران های خود را در 
روسیه می فروشد. مک  دونالد می گوید بحران 
انسانی ناشی از این جنگ، فضای کسب و کار 
را »غیر قابل پیش  بینی«  کرده است. این شرکت 
کمی بعد از حمله به اوکراین رستوران های 
خود را در روسیه تعطیل کرده بود.پیش از این 
هم شرکت فرانسوی رنو گفته بود که به کسب و 
کارش در روسیه پایان می دهد و بخش بزرگی 
ــازی روسی  ــودروس از آن را به یک شرکت خ
مــی فــروشــد.بــرآورد می شود ایــن اقــدام مک  
دونالد و رنو میلیاردها دالر برای آن ها هزینه 

داشته باشد./ بی بی سی

نبی شریفی- کارخانه فوالد آزوفستال به پاشنه 
آشیل ارتش تحت فرمان پوتین برای فتح شهر 
بندری ماریوپل بدل شده اســت. ماریوپل در 
جنوب اوکراین قرار دارد و از حدود دو ماه پیش 
در محاصره نیروهای روسیه است. آزوفستال 
که در این شهر واقع شده، کارخانه ای عظیم با 
هزارتویی از پناهگاه ها و تونل هاست که برای 

دوران  در  نظامی  حمالت  برابر  در  مقاومت 
جماهیر  اتحاد  رهبر  استالین،  ژوزف  سلطه 
ــوروی سابق، طراحی و تاسیس شــد. این  ش
کارخانه اکنون حدود 600 نظامی اوکراینی 
را در خود جای داده است و صدها غیرنظامی 
نیز از آن خارج شده اند. اما دیــروز، تصاویری 
از حمالت نیروهای روس به کارخانه فوالد 

آزوفستال منتشر شده که برخی از کارشناسان 
نظامی معتقدند شبیه تسلیحات آتش زا و حمله 
با گاز فسفر بــوده اســت. این گمانه در حالی 
مطرح شده که به گزارش ایندیپندنت به نقل 
از مقامات کی یف، ارتش روسیه در هفته های 
گذشته در دو شهر ایرپین و هوستومل از بمب 
فسفر سفید استفاده کرده است. با این حال، 
روسیه دربــاره این که از چه سالح هایی برای 
حمله به این کارخانه استفاده کرده اظهارنظری 
نکرده است. نیروهای مسلح اوکراین هم فعال 
اظهارنظری در این خصوص نداشته اند. دفتر 
دادستانی کی یف اما گفته که تحقیقاتی در 
خصوص استفاده احتمالی از سالح های آتش زا 
از سوی روسیه را آغــاز کــرده اســت. آمریکا از 
بمب فسفر سفید در جنگ ویتنام و همچنین 
عراق در سال ۲001 استفاده کرد. روسیه نیز 
پیشتر در جنگ های چچن از این بمب استفاده 
ــاده شفاف مایل  ــت. فسفر سفید م ــرده اس ک
به زرد یا بی رنگی است که بافتی شبیه موم و 
بویی شبیه سیر دارد و در تماس با اکسیژن هوا 
بالفاصله مشتعل می شود، نمی توان آن را با 
آب خاموش کرد و حرارت آن تا دمای 1۳00 
درجه سانتی گراد باال می رود. این اسید معموال 
در جنگ برای ایجاد پرده های دود به منظور 

ــن کردن  ــردن حرکت نیروها، روش پنهان ک
میدان جنگ در شب یا عالمت  گــذاری هدف 
ــزارش ایندیپندنت،  استفاده مــی شــود. به گ
این ماده شیمیایی به دلیل همین کاربردهای 
عملی و این واقعیت که به صراحت برای هدف 
قرار دادن موجودات زنده در نظر گرفته نشده 
است هم اکنون در پیمان تسلیحات شیمیایی 
1۹۹۳ بــا عــنــوان ســالح شیمیایی شناخته 
نمی شود. با این حال بی شک می توان از آن 
همچون سالح آتش زا به منظور معلول کردن، 
مسموم کردن یا کشتار کورکورانه استفاده کرد  
که باعث جراحت های ریــوی، قلبی، کبدی و 
کلیوی می شود. همچنین، می تواند تمام سطح 
بدن را تا استخوان بسوزاند و اغلب باعث ایجاد 
زخــم هــای  شدید می  شــود و سوختگی های 
درجه سه ایجاد می کند که قربانی معموال نیاز 
به پیوند پوست دارد. دکتر روال هاالم، پزشک 
معالج قربانیان جنگ شیمیایی در گزارشی 
از دیده بان حقوق بشر می گوید: »سالح های 
آتــش زا باعث سوختگی های کشنده و بسیار 
می شوند.  معمولی  سوختگی های  از  بدتر 
می توانند همه چیز را بسوزانند. وقتی می توانند 
فلز را بسوزانند، گوشت و پوست انسان چطور 

می تواند در برابرش دوام بیاورد؟«

تصاویر منتشر شده از ماریوپل گمانه ها در خصوص استفاده روسیه از فسفر 
سفید در حمله به کارخانه آزوفستال را افزایش داده است

عبور کرملین از خط قرمز جنگ؟

  احمدکاظم زاده
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مــهــــــــران در غبــــــــار
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مهران در غبار

وجود کانون های ریزگرد در مرز ایران و عراق سال 
هاست که باعث شده شهرهای مرزی روزهای کمی از 
سال، هوای پاک و سالم داشته باشند. روز گذشته 
هم ویدئوهایی از شهر مرزی مهران و میدان نفتی 
آذر واقــع در این شهر منتشر شد که از وضعیت 
وحشتناک گرد و غبار در این منطقه خبر می داد. به 
گفته فرماندار مهران، میزان غلظت گرد و غبار در 
شهرستان مهران 67 برابر حد مجاز ثبت شد. در 
حالی که میزان استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰ 
میکروگرم بر مترمکعب و میزان استاندارد دید افقی 
۱۰ کیلومتر است، روز گذشته میزان ذرات معلق در 
هوای مهران به ۱۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب و 
دید افقی هم به کمتر از ۱۰ متر رسید. کاربری 
نوشت: »وزارت خارجه و سازمان محیط زیست باید با 
رایزنی با عراق برای این مشکل راهکاری پیدا کنن.«
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جاماندگان، هدف جدید کالهبردارها

معموال دزدها و کالهبردارها از کوچک ترین فرصتی 
برای این که جیب مردم را خالی کنند، استفاده می 
کنند. گاهی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی 
رادیویی، گاهی به بهانه ثبت نام سهام عدالت و حاال 
هم به بهانه اعتراض به واریز نشدن یارانه برای 
جاماندگان!   پلیس برای این که مردم بتوانند پیامک 
کالهبردارها را از پیامک نهادهای دولتی تشخیص 
دهند، به روشنگری از طریق پیامک و توصیه در 
تلویزیون اقدام کرده است. معاون فرهنگی اجتماعی 
پلیس فتا درباره دریافت پیامک های جعلی برای خالی 
کردن حساب می گوید: »پیامک های حاوی لینک دانلود 
اپلیکیشن از شماره های شخصی با عناوین سامانه 
های ثنا، همتا، شکایت علیه شما، صدور حکم جلب و... 

جعلی و به قصد سرقت از حساب شماست.
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نسل کشی وحشیانه کوسه ها برای سوپ!

در روزهــای اخیر چندین خبر از کشف قاچاق باله 
های کوسه در آب های خلیج فارس منتشر شده که 
بازتاب زیادی داشته است. روز گذشته هم ویدئویی 
وحشیانه از جداسازی باله این حیوان منتشر شد که 
نشان می داد در حالی که کوسه زنده است باله هایش 
را جدا می کنند و دوباره به دریا می اندازند. با این 
حال روز گذشته هم خبر از کشف بیش از هشت هزار 
کوسه و بیش از این تعداد، باله کوسه در یکی از 
سردخانه های چابهار منتشر شد. سوپ باله کوسه در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور چین مشتریان 
زیادی دارد. هر کیلو باله به صورت خرده فروشی در 
بازار کشورهای عربی تا 4۰۰ دالر هم فروخته می 
شود. کاربری نوشت: »اون قایق و لنج هایی که جا 
برای نگهداری ندارن، حیوون بیچاره رو می گیرن و 
باله هاش رو می کنن و می اندازنش توی دریا به خاطر 

این که مبادا گیر بیفتن.«
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شبکه های اجتماعی، ناظر تخلفات محیط زیستی

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی، ویدئویی از 
ساخت و ســازی عجیب در بستر رودخانه آهــار در 
تهران در اینستاگرامش منتشر کرد که مورد توجه 
مسئوالن دستگاه قضایی قرار گرفت و 48 ساعت بعد 
از انتشار ویدئو با دستور قضایی این ویال تخریب شد. 
این اتفاق خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به 
دست و باعث تحسین کاربران از سرعت عمل دستگاه 
قضایی شد. کاربری در این باره نوشت: »طرف خودش 
نترسیده این طوری در بستر رودخونه و وسط دره 
ویال ساخته؟! با یه بارندگی شدید و طغیان رودخونه 
احتمال سیالبی شدن و تخریب ویال می رفت که«. 
کاربر دیگری نوشت: »کاش اون عده از مسئوالنی که 
فکر می کنن شبکه های اجتماعی فقط باعث انحراف می 
شه، ببینن چقدر همین شبکه های اجتماعی می تونه 

کمک حال مسئوالن باشه.«
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کشت برنج در سیستان و بلوچستان!

برنج به خاطر آب زیادی که می برد، معموال در مناطق 
پر آب کشت می شود و کسی باورش نمی شود در 
سیستان و بلوچستان که مردمش از کم آبی بسیار 
رنج می برند هم شاهد کاشت برنج باشیم. روز 
گذشته تصاویری از کاشت برنج در بخش بلوچستان 
این استان منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. البته 
گزارش ها حکایت از این دارد که در این استان بسیار 
کم آب 34۰۰ هکتار زیر کشت برنج است و ساالنه 
۱3 هزار و ۵۰۰ تن شلتوک از آن برداشت می شود. 
کاربری نوشت: »مگه می شه مردم تشنه باشن ولی 
برنج بکارن؟!« کاربری هم نوشت: »به نظرم این اتفاق 
به خاطر نبود آمایش سرزمینی و باالبودن سود کشت 
برنجه که باید وزارت کشاورزی برای معرفی کشت 

جایگزین با سود باال تالش بیشتری کنه.«
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دردسر لمس توله یوزپلنگ ها بدون دستکش

ماجرای یوزپلنگ ایرانی و توله هایش که حدود دو 
هفته است به دنیا آمده اند، همچنان ادامه دارد. در 
حالی که یک دام پزشک مدعی شده بود دلیل این که 
پوزپلنگ مادر بچه هایش را قبول نمی کند لمس توله ها 
بدون دستکش بوده، بهرنگ اکرامی، دام پزشک تیم 
سزارین، این شایعه را رد کرد اما طولی نکشید که 
تصویری منتشر شد که نشان می داد این توله ها توسط 
دکتر بهرنگ اکرامی، دام پزشک یوز مادر لمس شده 
اند. کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »این همه خود دام پزشک ها می گن بچه حیوونا 
رو توی طبیعت دست نزنید چون بوی شما رو می گیرن و 
مادرشون قبولشون نمی کنه، بعد خودشون...!« کاربر 
دیگری نوشت: »از اون جایی که به نظرم تولد توله 
یوزپلنگ ها تیم دام پزشکی رو هیجان زده کرده بود 
خودشون یادشون رفته و بعد از زایمان بدون دستکش 

به حیوونا دست زدن.« 

هزینه حمله سگ ها به مردم و نگهداری آن ها    
طبق آمارهای منتشر شده، در سال حدود 200 هزار نفر مورد 
گزیدگی سگ در کشورمان فرار می گیرند که باید فورا واکسن 
هاری را تزریق کنند. مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه 
علوم پزشکی استان قزوین به ایرنا گفته، دولت برای واکسن 
هاری هر فرد گزیده شده باید ۱0 میلیون تومان هزینه کند، 
یعنی ساالنه حدود دو هزار میلیارد تومان واکسن هاری برای 
کشور هزینه دارد، در حالی که برای تزریق آن هیچ پولی از 
فرد گزیده شده دریافت نمی شود. البته از این موضوع هم 
نباید گذشت که نگهداری سگ های ولگرد هم برای کشور 
و شهرداری ها هزینه های هنگفتی به همراه دارد. شهردار 
پردیس سال گذشته اعالم کرده هزینه نگهداری 850 قالده 
سگ ماهانه 50 میلیون تومان است و این یعنی برای نگهداری 
دو میلیون سگ باید ساالنه حدود هزار و 500 میلیارد تومان 
هزینه کرد! باید به این هزینه ها هزینه های زنده گیری، عقیم 
سازی و واکسیناسیون سگ های ولگرد را هم اضافه کرد که 

رقم بسیار زیادی می شود.

معضلی به نام غذا دادن به سگ های ولگرد    
غــذا دادن به حیوانات در کنار حس مهربانی و لذتی که 
دارد، گاهی می تواند سبب به هم ریختن اکوسیستم شود. 
کارشناسان معتقدند که حیوانات غریزه ای دارند که وقتی 
احساس امنیت کنند و غذایشان فراهم باشد، بیشتر تولیدمثل 
می کنند و اگر امنیت و غذا فراهم نباشد خودبه خود تولیدمثل 
نمی کنند. به اعتقاد کارشناس حوزه حیات وحش، هرگونه 
غذارسانی به سگ های ولگرد و بدون صاحب، باعث دادن 
امتیاز ویژه به این گونه، تولید مثل بیشتر و افزایش جمعیت آن 
ها می شود. با این حال کشورهای مختلف برای غذا دادن به 
سگ های ولگرد جریمه نقدی در نظر گرفته اند. مثال در کشور 
انگلیس، پلیس افرادی را که به سگ  ها غذا می دهند، 50 پوند 
جریمه می کند و در کانادا مبلغ جریمه به 200 دالر می رسد. 
به هر حال عقیم نشدن سگ ها و غذا دادن به سگ های ولگرد 
باعث شده جمعیت آن ها در کشورمان روز به روز افزایش یابد 

و هزینه های زیادی به کشور تحمیل کند.

در دیگر کشورها با حیوانات بی سرپرست چه می کنند؟    
ــاره حیوانات    در کشور های توسعه یافته قوانین سختی درب
وجود دارد، در این کشورها معموال هیچ سگ بدون صاحب 
واکسینه نشده ای وجود ندارد. سگ ها یا در صف واکسیناسیون، 
عقیم سازی و واگذاری هستند یا به دالیل پزشکی با روش هایی که 
به آن »مرگ با ترحم« می گویند، 
به عمرشان  پایان داده می شود. 
البته برخی کشورها هم سگ 
های ولگرد و بدون صاحب را به 

کشورهایی صادر می کنند که گوشت سگ می خورند.

آمریکا  -  خوراندن سیانور یا اتاق گاز    
در آمریکا، دولت استفاده از »تله  های سیانوری« برای کشتن 
حیوانات آسیب رسان به مزارع چون روباه، سگ های وحشی، 
کایوتی و نظیر آن ها را مجاز دانسته است. این وسیله که پس از 
جذب حیوانات به طعمه، سم سیانور به داخل دهان آن ها اسپری 
می کند با مخالفت های فــراوان فعاالن محیط زیست و حقوق 
حیوانات روبه رو بوده است. همچنین کشتن سگ های بی خانمان 
در اتاق های گاز از دیگر روش هایی است که هنوز در ۹ ایالت آمریکا 
استفاده می شود. در این روش، حیوانات را در جعبه های بدون 

منفذ قرار می دهند و درون آن گاز تزریق می کنند.

بلژیک   -  عقیم کردن    
در بلژیک هم، با توجه به این که سگ های خیابانی، بیشتر 
سگ هایی هستند که توسط صاحبان شان در شهر رها شده 
اند، این کشور قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از 
دو میلیون حیوان خیابانی و خانگی تصویب کرده است. بر 
اساس این قانون، صاحبان حیوانات خانگی باید حیوانات 
خود را عقیم کنند. در کشوری که در سال های ۱800 از 
گربه ها برای نامه رسانی و حتی آزمایش های عجیب استفاده 
می کردند، اکنون در سال حدود ۳0 هزار گربه در خیابان رها 
می شوند. نیمی از این گربه های رها شده به دلیل پر شدن 

ظرفیت پناهگاه ها در خیابان جان خود را از دست می دهند.

هلند   -  کشوری بدون حتی یک سگ خیابانی    
 هلند موفق شده است عنوان اولین کشوری را که حتی یک 
سگ بی خانمان در خیابان هایش نــدارد، کسب کند. برای 
مدتی طوالنی، هلند آمار بیشترین تعداد سگ خیابانی در 
اروپــا را داشــت. دولت هزینه عقیم کردن سگ ها را به طور 
رایگان برعهده گرفت و اقدامات حقوقی این عمل را با نتایج 
عالی اجــرا کــرد و اکنون هیچ سگ ولگردی در ایــن کشور 
وجود ندارد. البته برای کسانی که حیوانات خانگی خود را در 
خیابان رها می کنند، مجازات زندان در نظر گرفته و برای به 
سرپرستی گرفتن حیوانات مالیات سنگینی وضع شده است.

 مصر  - صادرات به چین و کره جنوبی    
مصر یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد سگ های 
ولگرد را در خود جای داده است؛ در این کشور، سگ های 
ولگرد توسط شهرداری ها از خیابان ها جمع آوری می شوند 
و به کشورهایی مانند کره جنوبی و چین که مصرف کننده 
گوشت سگ هستند، صادر می شوند! تعداد سگ های ولگرد 
در مصر از سال 20۱7 که صادرات سگ های ولگرد شروع 

شده به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

دلیل افزایش جمعیت سگ های ولگرد و بی صاحب در محیط های شهری و روستایی چیست 

و  کشورهای جهان برای حل این معضل چه می کنند؟

 پرسه سگ های قاتل 
در هشر و روستا

رعیت نواز-   اطراف شهرها و روستاهای مختلف کشورمان پر شده از سگ های ولگردی که هرکدام برای به دست آوردن غذا 
البه الی زباله ها پرسه می زنند و این روزها جمعیت شان آن قدر زیاد شده که برای جامعه و محیط خطری جدی به حساب 
می آیند. متاسفانه چند روز پیش سگ های ولگرد به یک مادر و دختر 3 ساله اش در حوالی کرج حمله کردند که در نهایت 
با کمک قفل فرمان یک راننده عبوری، بدن نیمه جان کودک 3 ساله از زیر پنجه و دندان های سگ ها نجات پیدا کرد و به 
بیمارستان منتقل شد. بی شک این تجربه تلخ تا ابد با روح و جسم این کودک باقی می ماند و ممکن است آسیب های جدی 
روحی در کنار آسیب های جسمی با او همراه شود. البته این تنها حمله سگ های ولگرد نیست و متاسفانه طبق گزارش ها 
حداقل 50 نفر در سال به دلیل حمله سگ های ولگرد در کشورمان جان خود را از دست می دهند و حدود 200 هزار گزیدگی 
توسط سگ ها در سال ثبت شده است. چند روز پیش هم مصطفی نادری، کارشناس محیط زیست به خبرگزاری تسنیم گفته 
بود که جمعیت سگ های ولگرد در کشور از مرز دو میلیون قالده گذشته است. به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، زیاد 
شدن بیش از حد جمعیت سگ های ولگرد به دلیل غذارسانی به آن هاست که باید جلوی آن گرفته شود. یادآوری این نکته 
هم ضروری است که نه تنها انسان ها که دیگر حیوانات هم از وجود سگ های ولگرد در امان نیستند و با خطر مواجه اند و 
ویدئوهای حمله سگ های ولگرد به مرال و یوزپلنگ ایرانی هم در فضای مجازی دست به دست می شود. در این گزارش از 
دالیل غلط بودن غذا دادن به سگ های ولگرد، هزینه ای که این سگ ها برای جامعه ایجاد می کنند و همچنین تجربه دیگر 

کشورها برای جمع آوری سگ های بی سرپرست نوشته ایم.

دروازه بیگانگان 
در سیاره رسخ؟

ثبت عکس عجیب کاوشگر ناسا در مریخ، باعث 

مطرح شدن تئوری های جدید از سوی طرفداران 

حیات فرازمینی شد

ناصری – یکی از سیاره هایی که سال ها مورد توجه 
طرفداران حیات فرازمینی قرار داشته مریخ بوده 
و آن چه هر از چندی از این سیاره مخابره می شود، 
تئوری این افرد را تقویت می کند. به تازگی تصویری 
از مریخ نورد کنجکاوی به زمین مخابره شده است که 
به طرز حیرت انگیزی چیزی شبیه دروازه ورودی یک 
بنای کنده شدن در دل کوه را در برابر چشمان ما قرار 
می دهد؛ چیزی همچون »دروازه بیگانگان!« این تصویر 
ویژگی نسبتًا جالبی را در صخره ها نشان می دهد. 
ویژگی مدنظر بسیار شبیه درگاه های کنده شده در 
دل کوه ها در زمین است که انسان های باستانی ایجاد 
می کردند. حاال طرفداران حیات فرازمینی تئوری های 
مختلفی را درباره آن مطرح می کنند، اما ناسا معتقد 
است واقعیت ماجرا بسیار ساده تر از چیزی است که 

به نظر می رسد.

نظر دانشمندان ناسا چیست؟    
ناسا می گوید، تصویر حاضر 17 اردیبهشت توسط 
دوربین Mastcam کنجکاوی ثبت شده است. اگرچه 
این تصویر می تواند برای طرفداران تئوری های توطئه 
بسیار جــذاب باشد امــا مطمئنا درگــاهــی به سمت 
تاسیسات زیرزمینی مریخ را نشان نمی دهد. به گزارش 
دیجیاتو، »اشوین واساوادا« متخصص آزمایشگاه علم 
مریخ می گوید: »این پدیده صرفا فضای بین دو شکاف 
در یک صخره است. ما در حال گذر از منطقه ای هستیم 
که از تلماسه های شنی باستانی تشکیل شده است.«

تصویر مریخ نورد کنجکاوی واقعا چیست؟    
ــاوادا می گوید، ایــن شکاف دریــچــه ای به سمت  واسـ
زیر مریخ نیست و صرفا از سخت شدن تلماسه های 
شنی در طول زمــان به وجــود آمــده اســت. او توضیح 
ــدود 30  ــه انــــدازه ایـــن شــکــاف فــقــط حـ مــی دهــد ک
سانتی متر است و این تلماسه های سخت در طول زمان 
بارها مخفی شده و دوباره خودنمایی کرده اند. در طول 
این فرایند، سنگ های شنی تحت فشارهای مختلفی 
قرار داشته و از نقاط گوناگون خم شده و شکسته اند. 
ــاوادا توضیح می دهد: »شکاف هایی که در این  واس
منطقه می بینیم عموما عمودی هستند و فکر می کنم 
آن چه این جا می بینیم یا دو شکاف عمودی است که 
تکه وسط آن حذف شده یا یک شکاف عمودی است که 

قطعات آن کمی جابه جا شده است.«

ماموریت کاوشگر کنجکاوی    
مریخ نـورد کنجـکاوی از زمـان فـرود در دهانـه »گیـل« 
در سـال 2012 در حـال گشـت و گـذار در سـیاره 
سـرخ بوده اسـت. این کاوشـگر در حضـور 3472 روزه 
خـود تاکنـون 27.84 کیلومتر حرکـت کـرده اسـت. 
کنجکاوی عـالوه بر گـردآوری نمونه سـنگ و خاک این 
سـیاره، با اسـتفاده از دوربیـن پانورامایی خـود به ثبت 
تصاویـر از پدیده هـای مختلـف مشـغول اسـت. تصویر 
جدیـد کنجـکاوی یـک بـار دیگـر نشـان می دهد کـه ما 
چگونه به دنبال کشـف شـکل های آشـنا در محیط های 

ناآشـنا هسـتیم.
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ــر، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ می گوید یک بدهی  درودگ
دیگر به بدهی های کارگزار باشگاه استقالل اضافه شد و آن ها ۳۶ 
میلیارد بدهی دارند.درودگر در این باره گفت:»یک دیدار دیگر به 
بدهی های کارگزار باشگاه اضافه شد که مبلغ آن ۳ میلیارد است و 
سازمان لیگ باید پاسخ گوی مراجع ذی صالح باشد. بنده مکاتبه 
کردم و گزارش کارشناسی در حوزه مسئولیت خودم را دادم و بقیه 
مسئولیت های آن به عهده مجموعه هیئت رئیسه سازمان لیگ، 
رئیس سازمان لیگ، دبیر سازمان و مسئول حقوقی است.تا االن 
بدهی استقالل به سازمان لیگ به ۳۶ میلیارد تومان رسیده و این 

در حالی است که پرسپولیس تسویه کرده و هیچ بدهی  ندارد.«

طارمی تاثیرگذارترین بازیکن 
لیگ پرتغال

این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال پرتغال 
به پایان رسید تا جــدول ایــن رقابت ها بعد از 
بــرگــزاری ۳۴ هفته کامل شــود.بــا پایان این 
ــن نونز« مهاجم اروگوئه ای  مسابقات، »داروی
بنفیکا با ۲۶ گل به عنوان بهترین گلزن انتخاب 
شد و مهدی طارمی با ۲۰ گل در رده دوم قرار 
گرفت.طارمی البته کمی خوش شانس بود که 
این جایگاه دوم را از دست نداد چرا که »ریکاردو 
هورتا« مهاجم براگا در بــازی ایــن تیم مقابل 
فامالیسائو یک گل زد و ۱۹ گله شد. هورتا اگر 
یک یا دو گل دیگر به ثمر می رساند می توانست 
ــدول گلزنان پشت سر  حتی طارمی را در ج
بگذارد و مهاجم ایران را به رده سوم بفرستد.
در صدر جدول بهترین پاسورهای لیگ پرتغال 
هم نام یک بازیکن بنفیکا دیده می شود. »رافا 
سیلوا« با ۱۵ پاس گل بهترین پاسور شد و بعد 
از او به ترتیب »فابیو وی را« )پورتو( و »پدرینو« 
)ژیل ویسنته( با ۱۴ و مهدی طارمی با ۱۲ پاس 
گل در رده های بعدی قرار گرفتند.به این ترتیب 
طارمی با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۲ گل برای 
پورتو، موثرترین بازیکن و مهاجم لیگ پرتغال شد 
و نقش زیادی در قهرمانی این تیم ایفا کرد. پورتو 
در این فصل آمار شگفت انگیزی را از خود به جا 
گذاشت و با قبول تنها یک شکست و کسب ۹۱ 
امتیاز، قهرمان شد. بعد از پورتو، اسپورتینگ و 
بنفیکا با ۸۵ و ۷۴ امتیاز دوم و سوم شدند.کار 
طارمی و پورتو اما هنوز به پایان نرسیده است و 
این تیم روز یک شنبه هفته آینده در فینال جام 

حذفی به مصاف تیم توندال می رود.

سوژه

گزارش

3 گانه استقالل برای قهرمانی

نظم،ثبات و آرامش

ــران قبل از اتمام رسمی  گــروه ورزش/فصل بیست و یکم لیگ برتر ای
قهرمان خود را شناخت. استقالل، تیمی که سال ها از آخرین قهرمانی اش 
می گذشت با سپری کردن یک فصل بسیار خوب در حالی قهرمانی اش در 
این فصل را تثبیت کرد که هنوز سه هفته به پایان فصل باقی است. مجیدی 
و شاگردانش نه تنها توانستند یک قهرمانی زودهنگام را به دست آورند 
که بسیاری از رکوردهای فوتبال ایران را هم جابه جا کردند تا اقتدار آن ها 
در این فصل بیش از پیش به چشم آید.از جمله عواملی که در سال های 
اخیر تبدیل به عادتی غلط در ساختار باشگاه استقالل شده بود و از اصلی 
ترین عوامل در نتیجه  نگرفتن این تیم بود، تغییر در مدیریت و کادر فنی 
بود.در سال های اخیر هرگز پیش نیامد استقاللی ها فصل را با یک مدیر و 
مربی آغاز کنند و با همان مدیر و مربی به پایان برسانند. گویی این تغییرات 
اجباری جزئی از برنامه برنامه ریزان و تصمیم سازان در این باشگاه بود.بی 
ثباتی در عرصه مدیریت باشگاه استقالل درست بعد از آخرین قهرمانی آن 
ها در سال ۹۲ و با کنار رفتن علی فتح ا... زاده آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ 
ادامه پیدا کرد؛ به گونه ای که در ۸ سال اخیر در مجموع ۹ نفر به عنوان 
مدیرعامل در این باشگاه حضور یافتند.با این که از حضور مصطفی آجورلو 
در استقالل به عنوان مدیرعامل تنها هشت ماه می گذرد و هنوز این مدت 
به یک سال هم نرسیده، اما همین که این باشگاه از ابتدا تا انتهای فصل 
یک مدیرعامل داشت، اتفاقی نو در سال های اخیر برای آن ها به حساب 
می آید.استقالل برای اولین بار در یک دهه اخیر فصل را با همان مدیر و 
مربی به پایان رساند که فصل را با آن ها آغاز کرده بود.البته در کنار ثبات 
مدیریتی نمی توان از نقش مجیدی هم به سادگی عبور 
کرد.فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان به عنوان اولین 
فردی که به عنوان بازیکن و مربی استقالل را در لیگ برتر 
به قهرمانی رسانده، نقشی پررنگ در قهرمانی بی حرف 
و حدیث آبی پوشان داشت و توانست بر پایه همین 
مدیریت فنی و میدانی نظم و ثبات را بر تیمش حاکم 
گرداند.مجیدی عالوه بر مسائل فنی، مدیریت 
خوبی در حیطه تیمش داشت و برای برقراری 
نظم بین اعضای تیم به هیچ وجه تبعیض قائل 
نشد. سرمربی استقالل حتی در مقطعی از فصل 
با کاپیتان پر آوازه تیمش برخورد کرد و از آن مهم تر 
این که نظم تیمی را فدای روابط خانوادگی اش 
هم نکرد و زمانی که صــالح دیــد حتی از بــرادر 
خودش هم عبور کرد تا نظم تیمی را بر هم نزند. 
شواهد نشان از محبوبیت مجیدی بین بازیکنان 
و اعضای کادر فنی دارد. فرایند این اتفاقات ایجاد 
نظم، ثبات و همدلی بین همه اعضای این تیم بود.

رضائیان در فهرست انتظار سرخ ها
یحیی گل محمدی در صورت ماندن در پرسپولیس فهرست بازیکنانی را که باید 

قراردادشان تمدید شود،در اختیار مدیرعامل باشگاه قرار خواهد داد و طبق 
اخبار رسیده به خبرنگار خراسان از باشگاه پرسپولیس احتماال رامین رضائیان 
در فهرست تمدیدی های یحیی نخواهد بود.شنیده می شود در صورت حضور 
اسماعیلی فر در پرسپولیس رامین رضائیان در فهرست مازاد یحیی گل محمدی 
قرار می گیرد. رضائیان در حالی در نیم فصل رقابت های این فصل پرسپولیسی 

شد که قــراردادش با باشگاه برای نیم فصل بوده و او در پایان فصل بازیکن 
آزاد محسوب می شود. با توجه به این که کار پیوستن دانیال اسماعیلی فر به 
پرسپولیس مراحل نهایی خود را سپری می کند و در صورت ماندن یحیی گل 
محمدی در پرسپولیس، مدافع راست سپاهان فصل بعد پیراهن سرخ را به تن 

خواهد کرد، رضائیان در فهرست مازاد یحیی قرار خواهد گرفت.

کنایه قهرمان المپیک به کشتی گیران برتر جشنواره یکصد
فروغی: پروپاگانداها به دنبال مطرح کردن رشته خاصی هستند

ــواد فروغی دارنـــده طــالی تاریخی المپیک در رشته  ج
تیراندازی تعویق بازی های آسیایی را اتفاق شوکه کننده ای 

ندانست. او که معتقد است تیراندازی پیشتر با لغو 
مسابقات جهانی مصر در شوک فرو رفته بود، 

می گوید: »به این شوک ها عادت کرده ایم. 
چون پیشتر مسابقات جهانی مصر را از دست 

دادیم که رقابت بسیار مهمی بود. لیگ 
برتر را در سال ۱۴۰۰ از دست دادیم 

که آن هــم شوکی به بدنه فدراسیون 
بود. قبل از آن نیز شیوع کرونا المپیک 
توکیو را به تعویق انداخته بود که البته 
خیلی ها پیش بینی این اتفاق را داشتند 
ولی در باره بازی های آسیایی در چین 
خبر کامال ناگهانی بود. آن هم چینی 
که وقتی همه کشورها آمــار باالیی از 

شیوع کرونا اعالم می کردند، مدام تاکید 
داشت که کرونا را کامال کنترل کرده است 

و خبری به بیرون درز پیدا نمی کرد اما آن ها 
به یک باره خبر تعویق بازی ها را اعالم کردند.« 

فروغی در پاسخ به احتمال لغو بازی های آسیایی 

گفت: بعید می دانم بازی های آسیایی هانگژو لغو شود. چون 
کشور میزبان هزینه های زیادی اعم از مالی و نیروی انسانی 
برای برگزاری مسابقات انجام داده است و بعید می دانم 
بخواهد با لغو بازی ها، به اعتبار خود لطمه بزند. 
البته احتمال کوچکی هم برای لغو بازی ها 
هست، ولی نظر شخصی من لغو بازی ها 
نیست. باید توجه داشت که این رقابت ها 
حالت تابستانی دارد و به همین دلیل در 
پاییز یا زمستان برگزار نخواهد شد و این 
احتمال وجود دارد که بهار یا تابستان 
سال آینده برگزار شود. او دل خوشی 
هم از تغییرات قوانین و اعمال قوانین 
ــدارد: »قوانین  جدید در تیراندازی ن
جدید تــیــرانــدازی فاجعه بار اســت. 
هرچند که بعد از شکایت تیراندازان 
این تغییرات متعادل تر شد ولی هنوز به 
فرم ورزشکارپسند بودن نرسیده است.« 
برگزاری  شیوه  از  همچنان  که  فروغی 
جشنواره یکصد و انتخاب برترین های قرن 
ــران گله مند اســت با کنایه پنهان به  ورزش ای

انتخاب کشتی گیران به عنوان برترین های ورزش قرن 
می گوید: »در جریان برگزاری مراسم به  صورت تلفنی مراتب 
اعتراضم را اعالم کردم. پیشتر هم گفتم اگر ورزشکاری بعد 
از کسب مدال سجده  و به پرچم کشورش ادای احترام کند و 
خوشحالی خود را به هر طریقی چه از طریق دین و اعتقاداتش 
نشان دهد، به دلیل تقدیر و مراسم این چنینی نبوده است. 
اما اگر قرار است آیتم های برترین های ورزش قرن بررسی 
شود، افرادی که مسئول بررسی هستند باید تمام مدال ها را 
بررسی کنند اما یا مدال مرا ندیدند یا نخواستند ببینند و من 
نمی دانم چطور شد که از این مدال به این راحتی گذشتند. 
چون مدال طالی من در المپیک توکیو تمام ویژگی هایی 
را که به تنهایی برای هر ورزشکاری لحاظ کردند، یک جا 
داشت. مدال من، برترین مدال ورزشی کشور است ولی 
خیلی ساده از کنارش گذشتند. با این حال داشتیم عزیزانی 
را که در این مراسم، یک حرکت شان در بخش صحنه های 
برتر آمد، مدال شان در فالن قسمت، فالن ویژگی شان در یک 
قسمت دیگر و در مجموع مدال شان در دو تا سه بخش بررسی 
شد ولی متاسفانه مدالی با این ویژگی ها را یا نخواستند ببینند 
یا پروپاگانداهایی وجود دارد که می خواهند افراد یا رشته 

خاصی را مطرح کنند. نمی دانم.«

 وضعیت مبهم رشته های تیمی 
برای اعزام به قونیه

مصوبه ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک در بــاره بازی های 
ــران، از نهایی شدن حضور  ــاروان ای کشورهای اسالمی و ترکیب ک
ورزشکاران ۱۸ رشته تیمی و انفرادی در میادین قونیه حکایت دارد. 
رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های کشورهای اسالمی 
در قونیه با اشاره به شرایط حضور رشته های تیمی در بازی ها به خراسان 
گفت: »رشته های تیمی همچون فوتبال مردان، هندبال زنان و مردان و 
والیبال زنان و مردان، رشته هایی هستند که تنها هشت تیم برتر رنکینگ 
امکان حضور در بازی های کشورهای اسالمی را دارند. البته با این که 
در برخی از این رشته ها صاحب رنک هشتم نیستیم اما ثبت نامه را انجام 
داده ایم. چون ممکن است با انصراف برخی کشورها، شرایط حضور ما 
فراهم شود. اکنون حضور دو رشته والیبال و فوتبال در بخش مردان در 
بازی های کشورهای اسالمی قطعی است چون در زمره هشت تیم برتر 
رنکینگ قرار داریم ولی در رشته والیبال زنان و هندبال زنان و مردان، 
تکلیف مشخص نیست. احتماال تا ۲۰ روز آینده مشخص می شود کدام 
کشورها در این سه رشته متقاضی حضور هستند و اگر متقاضیان در زمره 
هشت تیم برتر رنکینگ نباشند، آن وقت با توجه به رنکینگ کشورهای 
متقاضی، شرایط حضور در مسابقات فراهم خواهد شد. البته باید 
توجه داشت کشور میزبان به صورت ثابت در همه رشته ها حضور دارد 
و با این حساب عمال هفت تیم برتر برای حضور در این رشته ها شانس 
دارند.« رحیمی تاکید کرد : این قانون شامل بسکتبال نمی شود چراکه 
رقابت های این رشته در بخش سه به سه برگزار می شود. البته در این 
رشته ۲۰ تیم برتر رنکینگ جهانی در بازی ها شرکت دارند. پنجمین دوره 
بازی های کشورهای اسالمی طی روزهای ۱۸ تا ۲۷ مرداد امسال به 
میزبانی قونیه ترکیه برگزار خواهد شد. تیروکمان، دوومیدانی، بسکتبال، 
دوچرخه سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک، هندبال، جودو، کاراته، 
کیک بوکسینگ، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، تکواندو ، والیبال، 
وزنه برداری، کشتی و فوتبال رشته های نهایی اعزامی کشورمان به بازی 
های کشورهای اسالمی هستند. در بخش جانبازان و معلوالن هم اعزام 
رشته های پاراتیروکمان، پارا شنا و پاراتنیس روی میز مصوب شده است.

ویژه

سپاهان رقیب پرسپولیس در جذب بیرانوند؟!
از مدت ها قبل و بهتر بگوییم نیم فصل بحث بازگشت بیرانوند به فوتبال ایران و 

پرسپولیس مطرح شده بود. در آن مقطع یک مشکل بزرگ پیش روی این انتقال 
وجود داشت که باید پرسپولیس و بیرانوند با دو باشگاه آنتورپ و بواویشتا معامله 
و مذاکره می کردند و به همین دلیل ماجرای بیرانوند - پرسپولیس در نیم فصل 
منتفی شد و قرمزها سراغ احمد گوهری جوان رفتند تا پروژه انتقال بیرانوند به 
پرسپولیس به تابستان موکول شود.در چنین شرایطی، این شایعه مطرح شده 
که  باشگاه سپاهان که فصل گذشته مغانلو را دو هفته مانده به پایان مسابقات 
لیگ برتر از چنگ پرسپولیسی ها درآورد، قصد دارد همین استراتژی را در قبال 
بیرانوند نیز انجام دهد.سپاهان اکنون رشید مظاهری را به عنوان دروازه بان 
اول در اختیار دارد و هنوز مشخص نیست آیا برای فصل آینده برنامه ای برای 

جذب دروازه بان جدید و تقویت این تیم خواهد داشت یا نه.

یحیی با دستیار خارجی در لیگ بیست و دوم 
 تغییرات در کادر فنی سرخ ها 

ادامه جنگ قهرمانی در میالن

برد همزمان میالن و اینتر در هفته سی و هفتم 
رقابت های سری A جنگ قهرمانی این دو تیم 
را به یک شنبه آینده و هفته پایانی رقابت ها 
کشاند.میالن برای اطمینان از قهرمانی در 
سری آ به یک امتیاز مقابل ساسولو نیاز دارد، 

زیرا آن ها رکورد بهتری در تقابل رو در رو با 
اینتر دارند. قهرمان این فصل لیگ ایتالیا در 
روز پایانی فصل مشخص می شود. میالن 
با ۸۳ امتیاز و اینتر با ۸۱ امتیاز در رده های 
اول و دوم هستند و میالن چون رکورد بهتری 

در بازی رو در رو دارد، در صورت کسب یک 
تساوی در بــازی آخر در زمین ساسولو نیز 
ــرای تعیین  قهرمان می شود.این قانون ب
قهرمان به نفع میالن است که در این فصل در 
دربی دال مدونینا در یک دیدار به میزبانی خود 
به تساوی رسید و در دیداری که اینتر میزبان 
بود به پیروزی ۲ بر یک  دست یافت.بنابراین 

اینتر برای قهرمان شدن باید سمپدوریا را 
شکست دهد و امیدوار باشد میالن برابر 
ساسولو شکست بخورد.هم سامپدوریا و هم 
ساسولو در دیدارهای تشریفاتی به میدان 
خواهند رفــت. هر دو تیم خیال شان بابت 
ماندن در لیگ راحت است و امیدی نیز برای 

کسب سهمیه رقابت های اروپایی ندارند.

 بدهی ۳۶ میلیاردی استقالل 
به سازمان لیگ

گروه ورزش/بعد از شکست مقابل سپاهان و از 
دست رفتن شانس قهرمانی بود که  انتقادها از 
یحیی گل محمدی به بیشترین میزان خود رسید 
و تا جایی پیش رفت که کمپین هایی در حمایت از 
استعفای یحیی در فضای مجازی شکل گرفت.
کسی که پرسپولیس را به دو قهرمانی لیگ برتر، 
یک فینال آسیا و یک سوپرجام رساند، حاال زیر 
شدیدترین انتقادها و فشارها قرار دارد. موارد 
اعتراض به کادرفنی پرسپولیس عالوه بر نتایج 
نامطلوب، نمایش های پایین تر از حد انتظاری است 
که رضایت هواداران را جلب نکرده است. همچنین 
انتخاب های یحیی در نقل و انتقاالت باعث شده 
بسیاری او را مسئول ناکامی امروز این تیم معرفی 
کنند.آن چه مشخص است پرسپولیس در این 
فصل به انــدازه کافی برای قهرمانی آماده نبود، 
عصر رویایی این باشگاه که با برانکو ایوانکوویچ 
شروع شده بود، حاال دیگر عمال به پایان رسیده 
است. این تیم اواخر لیگ چهاردهم آرام آرام ساخته 
شد، در لیگ پانزدهم تا یک قدمی فتح جام رفت و 
شکست خورد و از لیگ شانزدهم به بعد، دایم در 
حال فتح جام های مختلف بود، این فصل اما برای 
این باشگاه به شکل کابوس واری سپری شد و آن ها 
ابتدا در سوپرجام به فوالد باختند، سپس در جام 
حذفی از آلومینیوم در ورزشگاه آزادی شکست 
خوردند و باخت به سپاهان هم به معنای پایان 

شانس آن ها برای دفاع از عنوان قهرمانی شان در 
لیگ برتر بود و حاال پرسپولیس در خطر از دست 
دادن رتبه دوم جدول است.بعد از شدت گرفتن 
انتقادها بود که شایعه جذب سرمربی خارجی در 
کانال های هواداری مطرح شد و مثل همیشه نام 
برانکو در صدر فهرست گزینه های احتمالی قرار 
داشت که البته این خبر خیلی زود توسط باشگاه 
پرسپولیس تکذیب و در ادامه با حمایت از یحیی 
گل محمدی مشخص شد که گزینه اصلی مدیران 
پرسپولیس ادامه همکاری با یحیی است. یحیی 
گل محمدی طی روزهای گذشته سوژه شایعات 
مختلفی بود. جدا از بحث استعفای او و همکارانش، 
این شایعه هم به گوش رسید که مدیران پرسپولیس 
عالقه ای به ادامه همکاری با او ندارند اما قرارداد او 
کار درویش برای قطع همکاری با او را سخت کرده 
و کار به جایی رسیده که طبق شایعات، یحیی از 
باشگاه پرسپولیس درخواست غرامت برای جدایی 
از این تیم کــرده است.باشگاه پرسپولیس این 
شایعات را تکذیب و مانند گذشته از سرمربی تیمش 
حمایت کرد.گل محمدی ظهر یک شنبه در باشگاه 
پرسپولیس حاضر شد و نشستی با مدیرعامل این 
باشگاه داشت. یحیی پس از نشست چند ساعته 
با درویش، ساختمان باشگاه را ترک کرد و حاضر 
به صحبت با خبرنگاران نشد اما درویش در گفت 
و گو با چند خبرگزاری اعالم کرد که  گل محمدی 

دو سال دیگر قــرارداد دارد و می ماند. بعد از این 
جلسه نیز یحیی بر خالف عادت همیشگی که در 
تمرینات بدن سازی شرکت نمی کند، نظاره گر 
تمرینات بدن سازی شاگردانش بود تا نشان دهد 
کاری به انتقادها ندارد و می خواهد در پرسپولیس 
بماند و به منتقدانش نشان دهد که می تواند دوباره 
لیگ  قهرمانی  اصلی  مدعی  به  را  پرسپولیس 
تبدیل کند.گل محمدی بارها بابت از دست دادن 
بازیکنان ملی پوش و خریدهایی که در اولویت او 
نبودند گالیه کرده بود اما باز هم متهم ردیف اول 
از دست دادن قهرمانی این تیم معرفی می شود.با 
این حال رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
نیز در تمام مصاحبه های خود حمایت تمام قد از 
گل محمدی دارد تا نشان دهد تا زمانی که خود این 
مربی تصمیم به ادامه همکاری دارد از او حمایت 
می کند.درویش قصد دارد در صورت ماندن قطعی 
گل محمدی، تغییر حتمی در جمع دستیاران او 
ایجاد کند تا پرسپولیس کمتر با مشکل بدن سازی 
و همچنین تمرین دهنده روبه رو شود.طبق آخرین 
اخبار رسیده به خبرنگار خراسان احتماال اضافه 
شدن یک دستیار خارجی به کــادر پرسپولیس 
یکی از اتفاقاتی است که برای لیگ بیست و دوم 
رخ خواهد داد و مدیرعامل سرخ ها از گل محمدی 
خواسته دستیار خارجی مدنظر خود را برای شروع 

مذاکرات به باشگاه معرفی کند.

آفساید 

بازگشت اسکوچیچ به ایران

دراگان اسکوچیچ که ۳۰ فروردین برای دیدار با خانواده و انجام 
عمل جراحی گوارش به کرواسی سفر کرده بود، بامداد دیروز به 

ایران بازگشت.

رکورد ویژه صادق محرمی
صادق محرمی پس از این که دو سال برای پرسپولیس به میدان رفت و 
در لیگ های شانزدهم و هفدهم موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر همراه با سرخ پوشان شد، در انتقال به دینامو زاگرب کرواسی 
همین روند را دنبال کرده و توانسته هر سال به جام قهرمانی لیگ 
این کشور برسد.محرمی که یکی از ملی پوشان ایران هم به حساب 
می آید، پس از تجربه دو قهرمانی لیگ برتر همراه با پرسپولیس، حاال 
به چهارمین قهرمانی پیاپی در لیگ یک کرواسی نیز دست یافت تا در 

شش سال پیاپی صاحب جام شده باشد.

مرادمند و یزدانی در جشن قهرمانی استقالل؟
سید حسین حسینی سنگربان و کاپیتان دوم آبی پوشان با انتشار دو 
پیام جداگانه از سیاوش یزدانی و حسین مرادمند دو مدافع این تیم 
که در میانه فصل به رغم میل باطنی شان به منظور اعزام به خدمت 
سربازی از این تیم جدا شدند، برای حضور در جشن قهرمانی دعوت 
به عمل آورد.باوجود اعالم نشدن رسمی ، جشن قهرمانی آبی پوشان 
در هفته پایانی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و احتماال مرادمند 

و یزدانی هم در این جشن حضور خواهند داشت.

مسابقات فوتبال کشور بدون تماشاگر
سازمان لیگ فوتبال ایران به استناد ابالغیه وزارت کشور، تمامی 
بازی ها را بدون تماشاگر کرد.بر این اساس با توجه به مشکالت پیش 
آمده در فروش بلیت الکترونیکی و استعالم تزریق دو دوز واکسن 
کرونا از سامانه ایران من، حضور تماشاگران در تمامی لیگ های برتر، 

یک ، دو و سه در ورزشگاه ها ممنوع شد.

استقالل با 3 غایب مقابل رحمتی
روزبه چشمی بازیکن باتجربه تیم استقالل که در نیمه اول دیدار 
مقابل پدیده از ناحیه همسترینگ آسیب دید، به همین دلیل نیمه دوم 
همان بازی تعویض شد و دیدار مقابل فوالد را  که منجر به قهرمانی 
آبی پوشان شد ، از دست داد.مصدومیت این بازیکن همچنان 
پابرجاست و طبق اعالم باشگاه استقالل در روزهای گذشته، چشمی 
در بهترین حالت به بازی آخر این فصل مقابل نفت مسجد سلیمان 
می رود.مجیدی برای دیدار مقابل آلومینیوم در هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر فوتبال زبیر نیک نفس و محمد دانشگر را هم به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد و کار سخت تری برای تیم مهدی رحمتی 

خواهد داشت.



 امدادرسانی آتشنشانان گرگانی 
در حوادث سقوط دو خودرو

گـرگان - رئیس سـازمان آتشنشـانی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری گرگان گفت: سـهل انـگاری در 

هنـگام پارک خـودرو دو حادثـه آفرید.
موسـی الرضـا صفـری درخصـوص جزئیـات ایـن دو 
حادثـه اظهـار داشـت: اولیـن حادثـه در سـاعت 17:43 
عصـر روز پنجشـنبه اتفـاق افتاد کـه در آن یک دسـتگاه 
خـودروی سـواری دنـا پـاس با چهـار نفر سرنشـین مرد 
جـوان که خـودرو را در نزدیکی آب بندان و در سراشـیبی 
پـارک نمـوده بودنـد، بـه علـت بـی احتیاطی و نکشـیدن 
ترمـز دسـتی خـودرو بـه همـراه هـر چهـار سرنشـین به 
عقـب حرکـت کـرده و درون آب بنـدان سـقوط می کند.
صفـری افـزود: در این حادثه 4 نفر سرنشـین به کمک 
اهالـی محـل از خـودرو بیـرون کشـیده و نجـات پیدا می 
کننـد و بـا همـکاری اورژانـس مسـتقر در محـل دو نفر از 
سرنشـینان خـودرو بـه بیمارسـتان منتقل شـدند.وی در 
ادامـه بـه جزئیـات دومیـن حادثـه اشـاره کـرد و گفـت: 
حوالـی سـاعت 23:43 پنجشـنبه نیـز با تماس با سـامانه 
125 حادثه سـقوط خـودرو در هزارپیچ گزارش داده شـد 
کـه بـا هماهنگـی سـتاد فرماندهی یـک تیـم عملیاتی از 
نزدیکتریـن ایسـتگاه شـماره پنـج به محـل حادثـه اعزام 

شدند.
صفـری ادامـه داد: بـا حضـور تیـم عملیاتـی در محـل 
حادثـه مشـاهده یـک دسـتگاه خـودرو ام وی ام که باالی 
هزارپیچ و نزدیک دکل هزارپیچ در سراشـیبی پارک شـده 
بـود، بعلـت سـهل انـگاری راننـده که خـودرو را همـراه با 
سرنشـینان آن مـادر و دختـر 10 سـاله خـود در حالـت 
خـاص و با ترمز دسـتی پاییـن برای لحظاتی رهـا کرده، 
خـودرو ناگهـان حرکـت کـرده و در سراشـیبی هزارپیـچ 
واژگـون شـده و بـا درختـان ابتدای سراشـیبی برخـورد و 
متوقـف مـی شـود.رئیس سـازمان آتشنشـانی و خدمـات 
ایمنی شـهرداری گـرگان بیان کرد: تیـم عملیاتی اعزامی 
بافاصلـه ضمـن ایمـن سـازی خـودرو ، سرنشـینان را از 
خـودرو خـارج کرده و به محل مناسـب انتقـال می دهند.
بـه گفتـه صفری، در ایـن حادثه خانم جوان سرنشـین 
جلـو خـودرو مقـداری کمی آسـیب دیـده و خوشـبختانه 

دختـر 10 سـاله هیـچ گونه آسـیبی ندید.
وی در ادامـه از شـهروندان خواسـت: حتمـا در هنـگام 
پـارک خـودرو حتمـا نکات ایمنـی از قبیل کشـیدن ترمز 
دسـتی، درگیـر کـردن دنـده و نهایتـا گذاشـتن سـنگ 
و موانـع در جلـو یـا عقـب چـرخ هـای خـودرو را رعایـت 

یند. نما

 برگزاری جلسه شورای فرهنگی 
در مخا برات منطقه مرکزی

اراک - در آستانه هفته ارتباطات وهمچنین سوم 
سالگرد  خرمشهرو  سازی  آزاد  سالروز  ماه  خرداد 
شورای  )ره(،جلسه  خمینی  امام  ملکوتی  ارتحال 

فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی برگزار شد.
منطقه  برات  مخا  عمومی  روابط  اداره  گزارش   به 
مرکزی،  این نشست با حضور مهندس لطفی ، مدیر منطقه 
واعضای شورای فرهنگی با دستورکاربزرگداشت این ایام 
در ساختمان شهید ناصری اراک  برگزار شد. براساس این 
گزارش مهندس لطفی در ابتدای این جلسه ضمن گرامی 
داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقاب اسامی  اظهار 
داشت: در آستانه چهلمین سالروز آزاد سازی خرمشهربه 
عنوان نقطه کلیدی دفاع مقدس وهمچنین سالگرد ارتحال 
امام  ایران،  حضرت  اسامی  بنیانگذار جمهوری  ملکوتی 
خمینی )ره( قرار داریم وشایسته است، مراسم گرامیداشت 
این ایام هر چه با شکوه تر برگزار گردد. در ادامه این نشست 
دبیر شورای فرهنگی، رئوس برنامه های در دست اجرای این 
شورا  را برای جمع حاضر تشریح نمود و مقرر شد در جهت 

تحقق برنامه های مطرح شده اقدامات الزم به عمل آید. 

شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
از معلمان تقدیر کرد

قزوین - قائم مقام  شرکت آب و فاضالب استان 
سازمان  ،فرمانده  فیضی  حسین  همراه  به  قزوین 
اشدری،مهری  فاطمه  و  استان  کل  ادارات  بسیج 
سادات تقوی از اعضای شورای شهر قزوین و جمعی 
از مدیران شرکت آبفا و حوزه بسیج شهید باهنر  به 
با حضور در  معلم  مقام  بزرگداشت  مناسبت هفته 
احمر شهرستان  فاطمیه هالل  دخترانه  دبیرستان 
این  اداری  کادر  و  معلمین  های  تالش  از  قزوین 

مدرسه قدردانی نمودند.
به گزارش روابط عمومی: مهندس حسینخانی قائم مقام 
شرکت آبفا در جمع معلمین و دانش آموزان ضمن قدردانی 
از معلمین و تاش های جانفرسای ایشان اظهار داشت:  بی 
شک معلمین  سبب ساز رشد و بالندگی جامعه  در تمام 
زمینه ها به ویژه  زمینه های فرهنگی و فرهنگسازی هستند 
و ما در شرکت آب و فاضاب  حضور این فرهیختگان را 
مغتنم شمرده و خواستار همیاری و همکاری ایشان در 

زمینه فرهنگسازی مدیریت مصرف آب هستیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه دانش آموزان آینده سازان 
این مرز و بوم هستند برای ایشان آرزوی نمود آینده ای 
روشن و پیشرفت های روزافزون در راه کسب علم  و دانش 

و آبادی ایران زمین را پیش رو داشته باشند .  

اخبار ایراناخبار ایران با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت؛

 دست یابی به بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره 
با کمترین توقف کوره های قوس الكتریكی

اصفهان - مرادیان: طی فروردین ماه سال جاری درمجموع4 
در حوضچه های سرباره  و  تعویض  پاتیل سرباره،  و 162  هزار 
تخلیه گردید و تنها 0.03 دقیقه بر ذوب، توقف ناشی از تعویض 
پاتیل سرباره به کوره های قوس وارد آمد. این در حالی بود که 
رکورد قبلی تعویض پاتیل در مهرماه سال 1400 و به تعداد 3 

هزار و 988 پاتیل به ثبت رسیده بود.
واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه، این واحد توانست 
در فروردین ماه 1401 در لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال 
»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« و شرایط دشوار تحریم های ظالمانه، 
بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره با وارد شدن کمترین توقف به 
کوره های قوس الکتریکی را با عزم راسخ و تاش خستگی ناپذیر ثبت 
کند. رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره با اعام این خبر 
افزود: طی فروردین ماه سال جاری درمجموع4 هزار و 162 پاتیل سرباره، 
تعویض و با یاری خداوند بدون هیچ حادثه ای در حوضچه های سرباره 
تخلیه گردید و تنها 0.03 دقیقه بر ذوب، توقف ناشی از تعویض پاتیل 

سرباره به کوره های قوس وارد آمد. این در حالی بود که رکورد قبلی تعویض پاتیل در 
مهرماه سال 1400 و به تعداد 3 هزار و 988 پاتیل به ثبت رسیده بود. وی خاطرنشان 

کرد: در فروردین ماه رکورد حمل روزانه پاتیل سرباره به تعداد 160 پاتیل و بدون وارد 
شدن هیچ گونه توقف به کوره های قوس نیز ثبت گردید. این موفقیت ارزشمند در 

شرایطی محقق شد که واحد حمل و فراوری سرباره با مشکاتی ازجمله 
عدم تناسب حجم حوضچه های سرباره با میزان سرباره تولیدی و مستهلک 
شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین قطعات مصرفی و یدکی 
مکانیسم ها روبه رو بود. رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره در ادامه به 
نتایج دست یابی به این رکورد اشاره کرد و افزود: رسیدن به تولید مطابق 
با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
همچنین افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد سرباره ازجمله مهم ترین 
نتایج دست یابی به این رکورد بود. وی حمایت های بی دریغ مدیر عامل 
و معاون بهره برداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، 
مدیران حمل ونقل و پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم و حضور 
مستمر و گرم آنان در بین کارکنان، تاش بی وقفه کارکنان کارشناسی و 
راهبری و تعمیرات واحد سرباره، انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شده 
و افزایش 19 درصدی آماده به کاری مکانیسم های پاتیل بر، استفاده بهینه 
از تمام ظرفیت های موجود و تاش در جهت بومی سازی و استفاده از 
پتانسیل های درون واحدی و همچنین ایجاد فضای کاری صمیمانه بین 
کارکنان واحد سرباره و کوره های قوس الکتریکی را از عوامل مؤثر در دست یابی به 

این رکوردها برشمرد.

قم - سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آستانه برگزاری 
کنگره شهدای روحانی، با مدیران رسانه ها و مطبوعات قم دیدار کرد و 
در مورد اهداف و دستاوردهای این کنگره با آن ها به گفت وگو پرداخت.

سپاه  سخنگوی  شریف  رمضان  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار  گزارشی،  به 
پاسداران انقاب اسامی و مسئول کمیته اطاع رسانی کنگره شهدای روحانی 
با حضور در شهر مقدس مقدس قم، در آستانه برگزاری کنگره شهدای روحانی 

در قم، با مدیران رسانه ها و مطبوعات استان دیدار و گفت وگو کرد.
چهارم  با  هم زمان  روحانی  شهدای  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  شریف 
خردادماه در قم عنوان کرد: در تمام استان های کشور یادواره های شهدای 
روحانی برگزار شده است و در برخی از استان ها نیز این یادواره ها دو یا سه 
بار برگزار شده است اما مراسم و کنگره اصلی در قم با حضور مهمانان ملی و 

بین المللی برگزار می شود.
سخنگوی سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای 
با  ما  کرد:  اظهار  می کند،  استفاده  واقعیت ها  وارونه نمایی  برای  رسانه ای 
فعالیت های رسانه ای در کنگره شهدای روحانی به دنبال ارائه یک تصویر دقیق 

و جامع از شهدای روحانی هستیم.
علمیه  حوزه های  مدیریت  با  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  داد:  ادامه  وی 
نشست های مختلفی را تا کنون برگزار کرده است تا در راستای برگزاری این 

کنگره از ظرفیت حوزه های علمیه به شیوه مطلوب استفاده شود.
شریف با اشاره به برگزاری نشست خبری کنگره شهدای روحانی در شنبه 
هفته آینده گفت: در این نشست خبری جزییات کنگره با حضور حجت االسام 
والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه برای خبرنگاران تشریح 
می شود. وی از توجه کنگره شهدای روحانی به خدمات روحانیت در هنگام 
بایای طبیعی، دستاوردهای روحانیت در راستای مقابله با کرونا و شهدای 
روحانی مدافع حرم یاد کرد و گفت: برای شهدای روحانی مدافع حرم مراسمی 

برگزاری  قاسم سلیمانی  مزار شهید  این هفته در جوار  پنج شنبه  مستقل 
در  فرمانده  روحانیون  و  قزوین  در  آزاده  روحانیون  گفت:  شریف  می شود. 
خوزستان گردهم خواهند آمد و برای روحانیون جانباز نیز مراسمی برگزار 
خواهد شد. وی به سرکشی از چهار هزار خانواده شهید در نقاط مختلف کشور 
به عنوان یکی از برنامه های کنگره شهدای روحانی اشاره کرد و گفت: این برنامه 

تا روز برگزاری کنگره شهدای روحانی ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست مدیران رسانه های قم بر لزوم تولید محتواهای کاربردی 
از جمله کتاب در کنگره شهدای روحانی، گسترش فعالیت های تبلیغی برای 
معرفی شهدای روحانی به ویژه شهدای شاخص این قشر، استفاده از ابزارهای 
نوین رسانه ای از جمله انیمیشن برای معرفی شهدا، تولید محتواهای ویژه 

فضای مجازی، نامگذاری روزی به نام شهدای روحانی و برگزاری جشنواره 
رسانه ای ویژه شهدای روحانی تاکید کردند.

همچنین، افزایش تعامات مسئوالن ستاد کنگره شهدای روحانی با اصحاب 
رسانه، تهیه تاریخ شفاهی از رزمندگان روحانی، تبیین اهداف کنگره برای 

مردم، از دیگر مباحث مطرح شده توسط اهالی رسانه در این نشست بود.

با موضوع کنگره ملی شهدای روحانی انجام شد؛
نشست هم اندیشی سخنگوی سپاه با اصحاب رسانه های قم

آذربایجان شرقی - فالح: رییس شورای اسالمی شهر تبریز بر صدور 
حکم تخلیه اماکن ارائه شده به بانک شهر تاکید کرد.

حجت االسام رسول برگی در هفتادویکمین جلسه علنی اظهار کرد: هفته گذشته 
روز جهانی جمعیت هال احمر را داشتیم که این روز را خدمت تمامی زحمتکشان 
این عرصه تبریک عرض می کنیم و امیدواریم همواره شاهد آرامش بوده و سانحه های 
ناگوار را نبینند. وی در ادامه سخنان خود ضمن تبریک روز روابط عمومی ابراز کرد: 
27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی است، این روز را نیز خدمت تمامی 

تاشگرانی این عرصه که سخت مشغول به کار هستند تبریک می گوییم. رییس شورای 
اسامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: روز منش پهلوانی را هم 
خدمت تمامی پهلوانان به ویژه همکار ارجمندمان پرویز هادی تبریک عرض کرده و 
خواهان توفیقات روز افزون برای آنها هستیم. برگی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص سرانه ورزشی مطرح کرد: سرانه ورزشی شهر تبریز به نسبت جمعیت کم 
بوده و باید برای این مهم اقداماتی اتخاذ شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
هم توضیح داد: مدیران ما تاکسی ندارند، یک دستگاه پراید دارند که برای نشان دادن 
ساده زیستی خود با آن به محل کار تردد می کنند و یک دستگاه شاسی بلند ارس پاک 
که در پارکینگ نگهداری و در ساعات غیراداری از آن استفاده می کنند. رییس شورای 
اسامی شهر تبریز در ادامه بیان کرد: به مدیران حق استفاده از تسهیات بانکی در 
راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی داده نشود. این مقام مسئول در بخش دیگری از 
سخنانش عنوان کرد: در خصوص انحال شرکت بهره برداری و تشکیل سازمان حمل و 
نقل ریلی سریعا نامه ای از سوی امور حقوقی تدوین شود تا اقدامات الزم را انجام دهیم. 
برگی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از وضعیت بانک شهر اظهار کرد: 
متاسفانه بانک شهر از سال 1388 تاکنون به صورت رایگان از تمامی خدمات شهری 

استفاده کرده و هیچ هزینه ای به شهرداری متقبل نشده است. رییس شورای اسامی 
شهر تبریز ادامه داد: عاوه بر این بهترین نقاط شهری به کیوسک ها، شهرنت ها و 
دستگاه های اِی تی اِم اختصاص داده شده و در این راستا هم هیچ هزینه ای به شهرداری 
داده نمی شود، اینها همه بیت المال بوده و باید تعیین تکلیف شود. وی افزود: متاسفانه 
هیچ قرارداد و مزایده ای در این راستا با بانک شهر وجود ندارد و باید در این راستا 
اقداماتی ترتیب داده شود، شهرداری مزایدات را بیاورد تا بدانیم با کدام قرارداد این 
محل ها به آنها تحویل داده شده است. برگی با بیان اینکه شورای شهر وظیفه نظارت 
عالی به این موضوع دارد، ادامه داد: ما نمی توانیم به بیت المال خیانت کنیم، در راستای 
این موضوع مهم خواستار پاسخ قانع کننده از سوی شهرداری هستیم. رییس شورای 
اسامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود ابراز کرد: خواهشمندیم فورا حکم تخلیه برای 
مکان هایی که به بانک شهر داده شده، صادر شود و اجرت گرفته شود. این مقام مسئول 
در ادامه افزود: در جلسه هفته قبل در خصوص صداوسیما عناوینی را مطرح کردیم 
که خوشبختانه امام جمعه محبوب تبریز هم دستور صریح دادند که این اختاف با 
شهرداری حل شود. رییس شورای اسامی شهر تبریز تاکید کرد: بیت المال صلواتی 

نیست و به این موضوع مهم در خصوص بانک شهر باید توجه شود.

هفتادویکمین جلسه علنی شورای شهر؛ 

انتقاد رییس شورای شهر تبریز در خصوص اماکن ارائه شده به بانک شهر

۱۴۰۱7۱75۴/ت

سینما و تلویزیون سه شنبه  27 اردیبهشت ۶1401
15 شوال  1443.شماره 20938

پس از شیوع کرونا، تلویزیون دست به کار شد 
امیرسجاد  ساخته  »همه گیری«  مجموعه  و 
حسینی را دربــاره شیوع کرونا و تالش های 
کادر درمان برای مبارزه با این بیماری جلوی 
دوربین برد. سریال »فرشتگان بی بال« کاری 
از امیرحسین عنایتی نیز قصه اصلی خود را 
موازی با خرده داستان هایی درباره کرونا و کادر 
درمان روایت کرد. این دو مجموعه سال گذشته 
روی آنتن رفتند و چندان دیده نشدند. اکنون 
سه سریال جدید با موضوع کرونا جلوی دوربین 
هستند و یک سریال دیگر نیز قرار است درباره 

این بیماری ساخته شود.

ابر می بارد و همه گیری 2	 
آبان ماه 1400 یکی از جدیدترین سریال های 
تلویزیون با محوریت کرونا و با نام »ابر می بارد« 
جلوی دوربین رفت. تصویربرداری این سریال 
ساخته رضا معینی در گیالن انجام شده است. 
»ابــر می بارد« داستان زندگی یک پرستار را 
روایت می کند و بازیگرانی مانند فاطمه گودرزی، 
سیدجواد هاشمی، فرهاد بشارتی و سامرند 
معروفی در آن حضور دارند. چهار ماه بعد از این 
سریال، فصل دوم مجموعه »همه گیری« که 
قصه فصل اول آن در روزهای ابتدایی پیدایش 
کرونا می گذشت، جلوی دوربین رفــت. این 
سریال به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان 
اکنون در حال تصویربرداری است و به موج پنجم 

کرونا می پردازد. محسن قصابیان و کوروش 
سلیمانی همچنان در فصل دوم حضور دارند و 
نیلوفر کوخانی و مهدی صبایی بازیگران جدید 
سریال هستند. فصل اول »همه گیری« چندان 
مورد توجه قرار نگرفت و مخاطبان انتقاداتی را 
به روایت سریال و رعایت پروتکل های بهداشتی 

در قصه مطرح کردند.

آزادی مشروط و تب سالی	 
دیگر سریال کرونایی در حال تولید مجموعه 
»آزادی مــشــروط« ساخته مسعود ده نمکی 
است که تصویربرداری آن به تازگی آغاز شده 
است. تفاوت این سریال با دیگر مجموعه ها ژانر 
کمدی آن است. ده نمکی قصد دارد از زاویه 
طنز به فعالیت کادر درمان، پزشکان و گروه های 
جهادی بپردازد و سختی ها و شیرینی های آن 
روزگار را روایت کند. تصمیمی پرریسک که اگر 
نتیجه ندهد سریال را با شکست مواجه خواهد 
کــرد. »آزادی مشروط« مجموعه پربازیگری 
است و علیرضا استادی، حسین رفیعی، سروش 
جمشیدی، پرویز فالحی پور، علی مسعودی، 
بهنوش بختیاری و مریم کاویانی تعدادی از 
بازیگران آن هستند. تلویزیون قصد دارد پس 
از پنج سریالی که به آن ها اشــاره کردیم، یک 
سریال دیگر را نیز دربــاره کرونا تولید کند. 
کارگردانی ایــن مجموعه با نــام »تــب سالی« 
را مرجان اشــرفــی زاده برعهده گرفته است. 
اواخر سال 1400 خبر رسید که فیلم نامه این 
سریال در حال نگارش است. فعال خبری از آغاز 
تصویربرداری این مجموعه و بازیگران آن منتشر 

نشده است.

از امروز 27 اردیبهشت، هفتاد و پنجمین دوره 
جشنواره فیلم کن به عنوان مهم ترین جشنواره 
سینمایی دنیا آغاز به کار می کند. در این دوره 
عالوه بر اصغر فرهادی که عضو هیئت داوران 
این جشنواره است، فیلم سینمایی »بــرادران 
لیال« ساخته سعید روستایی نیز به عنوان تنها 
نماینده ایران در بخش اصلی و رقابتی این رویداد 
سینمایی حضور دارد. فیلمی که باید برای به 
دست آوردن نخل طال، با رقبایی سرسخت از 
فیلم سازانی نامدار رقابت کند. در ادامه نگاهی 
داریم به  چند اثر مهم این دوره از جشنواره فیلم 

کن که در بخش رقابتی حضور دارند:

زمان آرماگدون/ جیمز گری	 
یکی از معدود آثار آمریکایی این دوره از جشنواره 
کن، فیلم »زمان آرماگدون« ساخته جدید جیمز 
گری است که در سال های اخیر با »شهر گمشده 
زد« و »به سوی ستارگان« شناخته می شود. در 
این فیلم پرستاره که با الهام از زندگی خود فیلم 
ساز در دهه 1980 ساخته شده، آن هاتاوی، 
اسکار آیــزاک، آنتونی هاپکینز، رابــرت دنیرو، 

جرمی استرانگ و کیت بالنشت حضور دارند.

دالل/ هیروکازو کورئیدا	 
هیروکازو کورئیدا فیلم ساز ژاپنی که با فیلم 
»دلــه دزدهــا« در سال 2018 جایزه نخل طال 

را گرفت، فیلم »دالل« را در این 
دوره از جشنواره کن دارد. 

این فیلم یک درام اجتماعی 
احتماال تلخ، درباره نوزادی 
ناخواسته است که والدینش 

می خواهند برای او پدرخوانده 
و مادرخوانده بیابند. در 

این فیلم محصول کره 
هو  کانگ  جنوبی، 
سونگ بازیگر نقش 
اصلی فیلم »انگل« 

بازی می کند.

جنایات آینده/ دیوید کراننبرگ	 
دیوید کراننبرگ فیلم ساز 79 ساله کانادایی در 
این دوره از جشنواره کن با فیلم »جنایات آینده« 
حاضر است. فیلمی ترسناک و علمی-تخیلی 
که به تغییرات انسان ها در آینده می پردازد. 
ماجرای فیلم درباره هنرمندی است که ناگهان 
عضو جدیدی در بدن خود کشف می کند! ویگو 
مورتنسن، لیا سیدو و کریستین استوارت از 

ستاره های شاخص این فیلم اند.

تصمیم برای ترک/ پارک چان ووک	 
پــارک چان ووک سازنده فیلم های شاخصی 
چون »اولــدبــوی« و »ندیمه«، یک بار دیگر در 
جشنواره فیلم کن حاضر است، این بار نیز با 
یک تریلر جنایی پر از خشونت. فیلم سینمایی 
»تصمیم برای ترک« درباره پرونده  قتل مردی 
در کوهستان است که به یک کارآگاه سپرده 
می شود. پارک هائه ایل بازیگر فیلم »خاطرات 
یک قتل« از جمله چهره های آشنای این فیلم 

است.

توری و لوکیتا/ برادران داردن	 
فیلم سازان بلژیکی که تاکنون دو بار نخل طال را 
برده اند، فیلم جدید خود را با نام »توری و لوکیتا« 
در جشنواره کن رونمایی خواهند کرد. این اثر به 
موضوع مهاجرت می پردازد و درباره دو جوان 
آفریقایی مهاجر است که با شرایط سختی برای 
مهاجران سیاه پوست، در بلژیک امروز زندگی 

می کنند.

»تماشاگر« مرموز

فیلم سینمایی »تماشاگر« )Watcher( محصول 
ــران در  ــارات در آستانه اک مشترک آمریکا و ام
سینماها قــرار دارد. این فیلم را کلویی اوکنو 
کارگردانی کرده که پیش از این تجربیاتی در 
زمینه ساخت فیلم کوتاه در ژانر ترسناک دارد. 
که  ــت  اس ترسناک  تریلر  یــک  نیز  »تماشاگر« 

مایه های روان شناسانه دارد.
این فیلم داستان زوج جوانی را روایت می کند که 
پس از نقل مکان به خانه ای جدید، با یک پدیده 
عجیب روبه رو می شوند. »جولیا« کاراکتر اصلی 
فیلم، سایه شخص مرموزی را در پنجره روبه رویی 
خانه شان می بیند که به نظر می رسد آن ها را زیر 
نظر دارد و بیرون از خانه نیز او را تعقیب می کند. 
این احساس »جولیا« را عذاب می دهد. بر اساس 
پارانویا  نظر  به  فیلم،  داستان  خالصه  و  تریلر 

موضوع اصلی »تماشاگر« است.

تحسین شده  فیلم  با  که  بازیگری  مونرو  مایکا 
شناخته   2014 محصول  می کند«  »تعقیب 
می شود، هنرپیشه نقش اصلی این فیلم است و 
بازی او در این اثر، با نظرات مثبتی مواجه شده 
است. کارل گالسمن دیگر بازیگر این فیلم است.
»تماشاگر« که نخستین بار در جشنواره فیلم 
ساندنس 2022 رونمایی شــد، در جشنواره 
شمال از شمال غربی نیز به نمایش گذاشته شده 
و در مجموع با امتیاز 65 متاکریتیک، توجه نسبی 
منتقدان را به دست آورده است. فضاسازی این 
فیلم ترسناک در نوشته های منتقدان درباره آن، 

تحسین شده است.
ایــن اثــر که پس از نمایش های محدود خود، 
تاکنون نمره 6.7 را از کــاربــران آی ام دی بـــی 
دریافت کــرده، جمعه 13 خــرداد در سینماها 
به نمایش عمومی درمی آید و پس از مدتی به 

اینترنت خواهد رسید.

رقبای نامدار لیال و برادرانش
نگاهی به مهم ترین آثار جشنواره فیلم کن 2022

فیلم روز

سیما تیرانداز این روزها مشغول 
ایفای نقش در سریال »نیکان« به 
کارگردانی علی سرآهنگ است 
و در این مجموعه با پژمان بازغی 
همبازی است. تیرانداز آخرین 

بار با مجموعه »دودکش 2« در تلویزیون دیده شد.

چهارشنبه  از  دهقانی  محیا 
»چند  فیلم  ــا  ب ــاری  ــ ج هفته 
می گیری گریه کنی 2« ساخته 
علی توکل نیا به سینما می آید. 
ابــوالــفــضــل پـــورعـــرب، حامد 
آهنگی، عباس جمشیدی فر و حمید لوالیی از 

دیگر بازیگران فیلم هستند.

رضا صفایی پور روز یک شنبه در 
بیمارستان بستری شده است. 
به گزارش مهر، این بازیگر پیش 
کسوت مدتی است که درگیر 
بیماری پارکینسون است و به 

همین علت در بازیگری حضور کم رنگی داشته 
است.

شهاب حسینی در واکنش به 
گــرانــی هــای اخــیــر و وضعیت 
اقــتــصــادی نامناسب مــردم، 
ضمن اشاره به تاثیر فقر بر ایمان 
پاسخگویی  خواستار  ــراد،  افـ

مسئوالن  به صدای دردمند مردم شده است.

چهره ها و خبر ها

لیال حاتمی در روزهــای دوم و 
سوم خرداد با فیلم »تصور« اولین 
ساخته علی بهراد در جشنواره 
کن دیده خواهد شد. این فیلم 
جاده ای در بخش مسابقه هفته 

منتقدین جشنواره کن به نمایش درخواهد آمد.

پژمان بازغی با انتشار پستی 
در واکنش به انتشار و بازنشر 
از  انتقاد  دربـــاره  او  مصاحبه 
در  صداوسیما  انحصارطلبی 
رسانه ها، نوشته است که هرگز 

این گفت وگو را انجام نداده و چنین اظهارنظری 
را نیز مطرح نکرده است.

 مائده کاشیان  

 مصطفی قاسمیان  



طی نشستی؛

بسترهای همکاری آستان مقدس 
فاطمی و شهرداری قم بررسی شد 

قم - نشست بررسی زمینه های همکاری آستان 
جشن  برگزاری  در  قم  شهرداری  و  فاطمی  مقدس 
های دهه کرامت حول دو محور هم افزایی در کمک 
جایگاه  و  شخصیت  تبیین  و  نیازمندان  به  رسانی 

حضرت معصومه سالم اهلل علیها برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها، نشست مشترک هماهنگی فعالیت های 
حرم مطهر بانوی کرامت و شهرداری قم در دهه کرامت 
عبدی  اشرف  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با 
مدیر حرم مطهر، حجت االسالم علی قاسمی مدیر روابط 
مدیر  کالنترزاده  مهدی  مطهر،  حرم  تبلیغات  و  عمومی 
روابط عمومی شهرداری قم و حجت االسالم طباطبایی نژاد 
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و جمعی از 
مسئوالن روابط عمومی دو نهاد در ساختمان کریمه حرم 

مطهر برگزار شد.
این  والمسلمین علی اشرف عبدی در  حجت االسالم 
نشست با بیان اینکه شهر قم شهر اهل بیت)ع( است اظهار 
کرد: در خدمت گذاری به اهل بیت)ع( ما درون خانه خادم 
هستیم و شهرداری و دیگر نهادها بیرون خانه خادم هستند 
و باید تفاهم کاری بین دو گروه از خادمین برقرار باشد تا 

منشأ ارائه خدمات برای زائران باشد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته هم کارهای خوبی انجام 
ازکارهای خوب  یکی  کند، گفت:  پیدا  ادامه  باید  و  شده 
گذشته که انجام شده است برگزاری کاروان نمادین ورود 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها به قم است که از برکات 
فعالیت های  برای  خوبی  عرصه  و  است  اسالمی  انقالب 

فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر حرم مطهر بانوی کرامت افزود: پیوند قم با انقالب، 
پیوند حضرت معصومه سالم اهلل علیها با شیعه و پیوند ایران 
اسالمی با تفکر ناب اهل بیت )ع( دستاورد بزرگ این انقالب 
است که باید به جهان معرفی شود و این اقدام باید به دست 

هنرمندانه همه خادمان انجام شود.
های  برنامه  بیان  به  قاسمی  االسالم  حجت  ادامه  در 
امسال آستان مقدس قم در دهه کرامت پرداخت و گفت: 
شعار کلی که برای دهه کرامت امسال در نظر گرفته شده 
به گونه ای است که هم با بحث مواسات و کمک مؤمنانه 
مرتبط است و هم بحث جهاد تبیین که مورد توجه مقام 
معظم رهبری است در آن گنجانده شده ولی شعار داخلی 
حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها همان شعار 
فدای دخترم خواهد بود که برگرفته از عبارتی است که امام 

کاظم )ع( برای دخترشان به کار بردند.
وی افزود: برنامه های دهه کرامت به گونه ای است که 
در چندروز اول حول محور حضرت معصومه سالم اهلل علیها 
و روز دختر خواهد بود و سپس به سمت دیگر امام زادگان 
ایران می رود و روزهای پایانی بیشتر به حرم مطهر رضوی 
اختصاص خواهد یافت و توجهات به سمت مشهد مقدس 

می رود.

با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت:

تایید مجدد محصوالت ذوب آهن 
اصفهان برای صادرات

مراقبتی  خارجی  ممیزی  مرادیان:   - اصفهان 
گواهینامه CARES ذوب آهن اصفهان، جهت صادرات 

میلگرد تولیدی این شرکت با موفقیت انجام شد.
مهندس رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 
اصفهان در جلسها فتتاحیه این ممیزی که با حضور مدیران 
مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد، به بیان 
اقدامات انجام شده در زمینه ارتقاء کیفیت، اقدامات آموزشی 
و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری پرداخت و گفت: ذوب 
آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی 
و استقرار و تمدید آن ها، همواره با نهایت سعی و تالش در 
جهت افزایش بهره وری توأم با رعایت حقوق مصرف کننده 
محمد  است.  برداشته  گام  کارکنان  انسانی  کرامت  حفظ  و 
گفت:  نیز،  اصفهان  آهن  ذوب  فراگیر  مدیرکیفیت  صدری 
اولین ممیزی مراقبتی بعد از اخذگواهینامه CARES طی 
موسسه  سرممیز  توسط  ماه  اردیبهشت  و ۲۰  روزهای ۱۹ 
مذکور Serdar Anlas از انگلستان و در مدیریت های مرتبط 
انجام شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباقی، 
شد. اعتبار  تمدید  شرکت  این  برای   CARES  گواهینامه 
صدری تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع 
کرونا این ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به صورتا ز راه دور 
) audit Remote ( صورت پذیرفت. مدیرکیفیت فراگیر ذوب 
آهن اصفهان ، گفت: مدیریت های مختلف به ویژه آزمایشگاه 
ارتباطات،  اتوماسیون و  مرکزی، مهندسی نورد، فوالدسازی، 
بازاریابی و فروش خارجی، آموزش و توسعه منابع انسانی، روابط 
عمومی، پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل، حراست ، فن 
آوری اطالعات و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت 

آمیز این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.

برگزاری جلسه اقتصادمقاومتی در 
مخابرات منطقه کرمانشاه 

اندیشی  هم  نشست   - حیاتي  لیال   - کرمانشاه 
اقتصادمقاومتی با حضور سرپرست مخابرات کرمانشاه 
اقتصاد  با رئیس مرکزگسترش  امیری ومعاونین  دکتر 

مقاومتی استان کرمانشاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، در این 
نشست  که درساختمان مرکزی مخابرات برگزار گردید ،راه های 
تحقق اقتصاد مقاومتی حول محور سیاست های ابالغی  توسط 
مقام معظم رهبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این 
دیدار دکتر امیری ، سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن 
اشاره به دست آوردها وخدمات مخابرات خاطر نشان کرد که این 
خدمات در حالی صورت گرفته که بدلیل تحریم ها ، مخابرات  در 
تامین امکانات  و تجهیزات مخابراتی با مشکل جدی روبرو بوده  
که اگر تکیه بر اقتصاد مقاومتی نبود قطعا قادر به ارائه  خدمات  
مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و اینترنت به مشترکان نبودیم. 
درادامه رئیس مرکزاقتصاد مقاومتی استان برتعامل وهمکاری 
این مرکزباشرکت مخابرات استان درتمام زمینه ها به جهت ارائه  

خدمات دهی مناسب به مردم وتوسعه استان تاکیدکرد.

اخبار ایراناخبار ایران همزمان با نخستین روز کاری بیست وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با مدیران ارشد صنعت نفت 
و شرکت های بزرگ حاضر در نمایشگاه دیدار کرد

روز  نخستین  با  همزمان  محمدی:  رحمان   - اهواز 
کاری بیست  و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران با تعدادی از مدیران شرکت های زیر 
مجموعه شرکت ملی نفت ایران و مجموعه های بزرگ 

صنعتی حاضر در نمایشگاه دیدار کرد.
از  شرکت در  مراسم   دکتر حمید رضا گلپایگانی پس 
افتتاح نمایشگاه، در بازدید از شماری از غرفه ها با مدیران و  
نمایندگان شرکت های سازنده و دانش بنیان فعال در عرصه 

ساخت قطعات و تجهیزات به گفت وگو نشست.
وی بـا اشـاره بـه فرصـت پیـش آمده بـرای رایزنـی و هم 
افزایـی و گفـت وگـوی چهـره بـه چهره با دسـت انـدرکاران 
سـاخت و تولیـد تجهیـزات و قطعـات کاربـردی در صنعـت 
نفـت و حفـاری، گفـت: براسـاس برنامه ریزی بـه عمل آمده 
در مـدت برپایـی نمایشـگاه خـود و مدیران شـرکت از غرفه 
هـای شـرکت هـا و مجموعـه هـای صنعتـی، دانـش بنیـان 

و  مراکـز علمـی و پژوهشـی بازدیـد و در خصـوص تامیـن 
نیازهای شـرکت و همچنین زمینـه های همکاری و همیاری 
مشـترک و اسـتفاده از ظرفیـت های داخلی بحث و بررسـی 

و تبـادل نظـر خواهند داشـت.
با  نمایشگاه  کاری  اولین  در  گلپایگانی  دکتر  همچنین 
تعدادی از مدیران عامل شرکت های بخش خصوصی فعال 
و  نمایندگان  و  گاز  و  نفت  های  پروژه  حفاری،  صنعت  در 
کارشناسان  شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه دیدار 

و گفتگو کرد.
بیست  و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایرانی و صادرات جهانی«  با شعار »نفت دانش بنیان، تولید 
دائمی  محل  در  ماه ۱4۰۱(  اردیبهشت   ۲3( جمعه  روز  از 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به  کار کرد.
 در این نمایشگاه که به مدت چهار روز دایر است یک  هزار 
و  ۲۰۰  شرکت داخلی و  44  شرکت خارجی  از  ۱۱ کشور 

حضور دارند.

بندرعبـاس - دادسـتان مرکز اسـتان هرمزگان به 
همراه عامل شـرکت آب و فاضالب هرمـزگان از روند 
بازسـازی تصفیه خانه بندرعبـاس و همچنین فاز دوم 

ایـن مجموعـه بازدید کرد.
عبدالحمیـد حمزه پـور مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
هرمـزگان بـا قدردانـی از حساسـیت دادسـتان عمومـی و 
انقالب بندرعباس نسـبت به تسـریع در انتقال پساب تصفیه 
خانـه فاضـالب به صنایع غـرب بندرعبـاس به تشـریح روند 
آن پرداخت و گفت: شـرکت توسـعه زیرسـاخت خلیج فارس 
متشـکل از صنایـع بزرگ واقـع در غرب شـهر بندرعباس به 
عنـوان مجری طرح از سـال گذشـته وارد فاز عملیاتی شـده 
کـه در حـال حاضـر بـا هماهنگـی هـای طرفیـن و حمایت 
اسـتاندار شـاهد پیشـرفت فراتـر از پیـش بینـی ایـن پـروژه 

. هستیم

به گفته وی، شـرکت زیرسـاخت در قبال تامین سـرمایه 
برای احداث، ارتقا و توسـعه تاسیسـات جمـع آوری و تصفیه 
فاضـالب، حق اسـتفاده پسـاب فـاز اول این تصفیـه خانه به 

روش بیـع متقابل خواهد داشـت.
حمـزه پـور ادامـه داد، تاسیسـات جدیـد شـامل احـداث 
مخـزن ۱۰ هـزار متـر مکعبـی، ایسـتگاه پمپاژ و تاسیسـات 

مربوطـه ۸۵ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
مدیرعامـل آبفـا تصریح کرد، بر اسـاس اعالم شـرکت زیر 
سـاخت، اجـرای خـط انتقـال نیز بـزودی آغاز خواهد شـد و 
بـا اتمـام مطالعـات، عملیـات احداث آبشـیرین کن نیـز آغاز 

می شـود.
وی خواسـتار تامین منابع مالی پروژه و تسـریع در اجرای 
آن از سـوی شـرکت زیـر سـاخت شـد و گفـت: بـه دلیـل 
شـرایط تورمـی، هرچه پـروژه زودتـر اجرایی شـود در هزینه 

هـا نیـز صرفـه جویی می شـود.
حمـزه پـور همچنیـن به اجرای شـبکه فاضـالب در بافت 
فرسـوده بندرعباس اشـاره کرد و گفت: آبفا در صورت تامین 
اعتبـار اجـرای شـبکه فاضـالب، بـه سـرعت فاضـالب ایـن 
مناطـق را جمع آوری و مشـترکین واقع در بافت فرسـوده را 

به شـبکه جمـع آوری فاضـالب متصل خواهـد کرد.
علیرضـا احمـدی منـش دادسـتان بندرعبـاس نیـز در 
ایـن بازدیـد ضمـن بررسـی وضعیت تصفیـه خانـه فاضالب 
بندرعبـاس تصریح کـرد، هرچه این پروژه زودتر به سـرانجام 
برسـد مـردم بندرعباس نیز به خواسـته شـان که عـدم ورود 
پسـاب بـه دریاسـت دسـت خواهنـد یافـت و از این شـرایط 
رهـا خواهنـد شـد. وی همچنین بـا تاکید بر مشـارکت همه 
صنایـع در اسـتفاده از این ظرفیت گفت: ضروری اسـت همه 
صنایع غرب بندرعباس در این کار سـهیم شـوند و آب مورد 

نیـاز خـود را از این محـل تامین کنند. دادسـتان بندرعباس 
افـزود: بـا توجـه بـه وجـود ایـن ظرفیـت، آب منطقـه ای 
بایسـتی از صـدور هرگونـه مجوز آبشـیرینکن برای اسـتفاده 

صنایـع خـودداری کند.

در بازدید دادستان مرکز استان از تصفیه خانه فاضالب مطرح شد:
پیشرفت عملیات توسعه تصفیه خانه فاضالب بندرعباس فراتر از انتظار است

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبریز بر رفع معضالت و مشکالت 
موجود در پروژه های شهری درگیر با تأسیسات آب و فاضالب و تسریع 

روند اجرایی آنها تأکید کرد.
یعقوب هوشیار در دیدار با مدیرعامل آب و فاضالب استان اظهار کرد: برخی از 
پروژه های شهری ما درگیر تأسیسات زیرزمینی آب و فاضالب هستند که عملیات 

اجرایی پروژه را به تأخیر انداخته است.  
وی افزود: پروژه هایی همچون مسیرگشایی ۶۵ متری خاوران و تقاطع غیرهمسطح 
رسالت-دیزل آباد معضل تأسیسات آب و فاضالب دارند که نیازمند تعامل و هماهنگی 

برای رفع آنها است.  
شهردار تبریز تصریح کرد: تعامل و هم افزایی در راستای حل مشکالت شهری 

موجب پیشرفت امور و کسب رضایت شهروندان و حل مشکالت آنها خواهد شد.  
وی اضافه کرد: تالش داریم با هماهنگی آب و فاضالب استان و رفع تأسیسات 

زیرزمینی این شرکت در پروژه های شهری، روزشمار افتتاح این پروژه ها را نیز اعالم 
کنیم.  مدیرعامل آب و فاضالب نیز در این جلسه ضمن تبریک انتخاب شهردار، 
گفت: مردم از این انتخاب استقبال می کنند و می دانند که تخصص و تعهد شهردار 

موجب عمران و آبادانی شهر خواهد شد.  
وی افزود: هم اکنون با ۸۶ درصد خط پوشش، دومین شهر کشور از نظر توسعه 

فاضالب هستیم.
وی یادآور شد: ۱۵۰ میلیارد تومان مساعدت دولتی خواهیم گرفت و امیدواریم در 

دوره فعلی مدیریت شهری، مسئله فاضالب را جمع بندی کنیم.  
تهاتر مطالبات طرفین از همدیگر و بحث تعیین تکلیف سالن تازه تأسیس شرکت 
آب و فاضالب در خیابان آبیاری و عوارض ساخت آن و بررسی توافق چهارگانه 
طرفین در خصوص زمین تصفیه خانه واقع در شهرداری منطقه ۹ مسائلی بود که در 

این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست مشترک شهردار تبریز و مدیر آبفا تاکید شد؛

رفع معضالت پروژه های شهری درگیر با تأسیسات آب و فاضالب

۱۴۰۱7۱756/ت
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نوائیان – اردیبهشت ماه سال 1388 بود، رهبرانقالب 
به مناسبت درگذشت آیت ا... العظمی بهجت 
که روز بیست و هفتم همان ماه دعوت حق را 
لبیک گفت، مراسم ترحیمی در حسینیه 
امام خمینی)ره( برگزار کرده بودند و 
سخنران مراسم، آیــت ا... سیدعبدا... 
فاطمی نیا بود؛ واعِظ عالمی که افتخار 
شاگردی در محضر آیت ا... بهجت را داشت 
و در آن مراسم، یکی از بهترین تصاویر ممکن 
را درباره شخصیت آن عارف و عالم رّبانی ارائه کرد؛ 
آیــت ا... فاطمی نیا گفت: »راه نیل به سعادت و تکمیل 
نفس، از راه برهان و استدالل و سپس مجاهده و ریاضت 
است و آیت ا... العظمی بهجت، از طریق تعّبد و عبودیت 
کامل، به این جایگاه دینی رسیده بود.« حاال، 
درست 13 سال از آن روزها می گذرد و 
من، باید درباره آیت ا... فاطمی نیا و به 
مناسبت رحلت او بنویسم؛ مردی که 
بیان گرم و کالم دلنشینش، برای 
کسب  تشنه  که  کسانی  همه 
معرفت بودند و در تمنای درک 
مفاهیم عالی دیانت و تعّبد، 
بی تابی می کردند، آبی گوارا 
به حساب می آمد. استاد 
بزرگ اخالق، در نخستین 

ساعات بامداد دیــروز، دعوت حق را لبیک گفت؛ آن هم بعد از 
چند سال بیماری و تحمل رنج و شگفت این جاست که در این 
مدت، اطرافیان از او، جز حمد و سپاس الهی و شکر بر نعمت های 

بی منتهای حضرت حق، چیزی نشنیدند.

راوی صادق زندگی بزرگان	 
عمر پربرکت استاد، به آموختن معارف الهی و آموزش آن به بندگان 
خدا سپری شد؛ زاده سال 1325 در تبریز و در بیت آیــت ا...  
سیداسماعیل اصفیائی شندآبادی، در دوران علم آموزی اش، تلمذ 
در محضر علمای بزرگی را تجربه کرد؛ علمایی که بیشتر آن ها، در 
زمره عرفای نامدار دوران معاصر بودند؛ نام های بزرگی همچون 
عالمه طباطبایی، آیات عظام محمدعلی اراکــی و محمدتقی 
بهجت و نیز آیات محمدتقی آملی و سیدرضا بهاءالدینی را می توان 
در ردیف استادان آیت ا... فاطمی نیا دید. چشم تیزبین و حافظه 
قدرتمند او، تمام جاذبه های محضر این عرفا و علمای نامی را 
می دید و در خود حفظ می کرد و در روزگــار فراق آن صالحان، 
بازگوکننده شیوای دّر و گهرهایی شد که نسل جدید از شناخت 
و دریافت آن ها محروم مانده بود. استاد فاطمی نیا، راوی صادق 
ــی ا...، توفیقات  روایــت زندگی کسانی بود که در مسیر سیر ال
فراوانی داشتند و در طی کردن طریق حق و رسیدن به مقام بندگی 
خدا، سر از پا نمی شناختند. با این حال، او در نقل سرگذشت ها، 
متوقف نماند و خود، در مقام شاگردی و تعقیب مسیر آن بزرگان 
که راهشان، همان راه ترسیم شده پروردگار از طریق معصومین)ع( 
بود، گام های مؤثر برداشت و بخش مهمی از حالوت و شیرینی 

کالم وی، ناشی از درک حقیقتی بود که طعم خوش آن را در 
همراهی با خوبان روزگار چشید.

هنر بزرگ استاد فاطمی نیا	 
هنر بزرگ مرحوم استاد فاطمی نیا، در عرصه تبلیغ و وعظ، 
ساد ه گویی مفاهیمی بود که عامه مردم، به راحتی نمی توانستند 
درک کنند. او مانند برخی از علمای نامی، خود را در گوشه 
کتابخانه یا کنج مدرسه محصور نمی کرد و فقط به تربیت 
شاگردان نمی پرداخت؛ مرحوم استاد فاطمی نیا، به تمام معنای 
کلمه، عالمی مردمی و مردم دوست بود؛ ارتباطی که با مردم 
برقرار کرد، مبدل به ارتباطی دوطرفه و پایدار شد و از این حیث، 
معدود افرادی در دوران ما، قابل مقایسه با او هستند. استاد، در 
مسیر حق و حقیقت و دفاع از حقانیت راهی که در پیش داشت، از 
سرزنش بدخواهان و تهمت بداندیشان نمی هراسید و در این راه، 
از آبرو و اعتبار خود خرج می کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

مروری بر شاخص های فکری و عملی معلم برجسته اخالق

هم سنگی کالم و کردار در زندگی استاد فاطمی نیا

 پیام های تسلیت
 سران قوا و مسئوالن

 رئیس جمهور، رئیس  مجلس شورای اسالمی، رئیس 
قوه قضاییه و تعدادی از مقامات و شخصیت های علمی 
و سیاسی کشور، با صدور پیام هایی، درگذشت آیت ا... 
سیدعبدا... فاطمی نیا را تسلیت گفتند؛ معاون اول 
رئیس جمهور، مدیر حوزه های علمیه، وزرای فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، کشور و بهداشت و همچنین، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، از جمله این افراد بودند. آیت ا... 
فاطمی نیا، استاد برجسته اخالق و واعظ محبوب که 
از چندی پیش به دلیل شدت گرفتن بیماری اش در 
بیمارستان نیکان بستری شده بود، بامداد روز گذشته 

دعوت حق را لبیک گفت.

صاحب کالم و بیان نافذ	 
ــت ا...  ــت، آیـ ــزارش پایگاه اطــالع رســانــی دولـ بــه گـ
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در بخشی از پیام 
تسلیت خود به مناسبت درگذشت استاد فاطمی نیا 
آورده است: » این استاد برجسته اخالق با کالم و بیان 
نافذ و سخنان تأثیرگذار زندگی پرخیر و برکت خود را 
با اخالص وقف ترویج و تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی 
در سطوح مختلف کرد و با تألیف آثار ارزشمند کارنامه 
درخشانی از خود بر جا گذاشت که همچون چراغی 

فروزان، الهام بخش باقی خواهد ماند.«

گنجینه معرفت و اخالق	 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم محسنی اژه ای، رئیس 
قوه قضاییه، در بخشی از پیام تسلیت خود، ضمن اشاره 
به جایگاه و نقش استاد فاطمی نیا در تبیین مباحث 
اعتقادی در جامعه، نوشته است: »آیت ا... فاطمی نیا که 
از گنجینه های معرفتی عرفان و اخالق بودند، در سراسر 
عمر با برکتشان، همواره در راه نشر معارف آل ا... و تربیت 
نفوس مستعد و قلوب مشتاق کوشا بودند و محافل 
مذهبی گرم، پرشور و محققانه ای را برگزار می کردند 

که جوانان بسیاری را با معارف دینی آشنا کرده است.« 

راهنمای خواص و مایه دلگرمی مؤمنان	 
به گزارش ایسنا، در متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس، به مناسبت درگذشت آیت ا... فاطمی نیا 
نیز، آمده است: »ایشان در برهه های حساس تاریخ 
انقالب اسالمی، با دفاع صریح و راهگشا از آرمان های 
انقالب اسالمی، مکتب امام راحل عظیم الشأن)ره( و 
رهبر معظم انقالب، راهنمای خواص و مایه دلگرمی و 

امیدواری مؤمنان بودند.«

خبر مرتبط

مراسم تشییع و تدفین پیکر استاد فاطمی نیا 
امروز برگزار می شود

مراسم تشییع حجت االسالم فاطمی نیا، امروز ساعت 9 صبح، 
از مقابل دانشگاه تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، به نقل از فرزند آن مرحوم، پس از برگزاری 
مراسم تشییع در تهران، پیکر استاد به قم منتقل خواهد شد 
و مراسم تشییع در این شهر نیز، ساعت 17 از مقابل مسجد 
امام حسن عسکری)ع( تا حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( 
انجام و سپس، پیکر استاد در این مکان مقدس به خاک سپرده 
می شود. گفتنی است، شب گذشته، مراسم وداع با پیکر استاد 
فاطمی نیا، در مسجد دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شده بود.

گروه اندیشه- رهبر معظم انقالب، با صدور پیامی، درگذشت عالِم 
واعِظ درس آمــوز، حجت االسالم آقای حاج سّیدعبدا... فاطمی نیا را 
تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... 

خامنه ای، متن پیام معظم له به این شرح است: 
»بسم ا... الّرحمن الّرحیم

درگذشت عالِم واعِظ درس آموز، جناب حجت االسالم آقای حاج 
سّیدعبدا... فاطمی نیا رضوان ا... علیه را به خاندان گرامی و همه 

صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض 
می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم 
محترم، منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان 
بود و فقدان آن مایه تاسف و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت 
می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و 

پاداش وافر به ایشان عنایت کند.
سّیدعلی خامنه ای/2۶ اردیبهشت 1401«  

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم والمسلمین فاطمی نیا را تسلیت گفتند

ِِوداع با عالم واعظ درس آموز
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

عروس سمج!   
ــاق عروسم  ــرای ط ــاج ــال از م اکــنــون کــه 11 س
می گذرد هنوز هم نتوانسته ام از شر او و نوه ام خاص 
شوم. آن روز که پسرم به خاطر یک عشق پوشالی 
با دختری ازدواج کرد که در یکی از کارخانه های 
من مشغول کار بود، این روزهای تلخ را پیش بینی 

می کردم چرا که ...
ــزارش خــراســان، مــرد 70 ساله در حالی که  به گ
دادخــواســت شکایت از عــروس سابق و نوه اش را 
به دســت گرفته بــود، در تشریح ماجرای شکایت 
خود به کارشناس اجتماعی کانتری قاسم آباد 
مشهد گفت: 17 سال قبل زمانی که خودم مدیریت 
کارخانه های تولیدی ام را به عهده داشتم هر روز 
به بخش های مختلف کارخانه سر می زدم و تاش 
می کردم تا در حد امکان نیازهای مادی کارگران 
کارخانه را برطرف کنم. آن روزها اوضاع مالی خوبی 
داشتم و هر سال تعداد بیشتری افراد متخصص و 
کارگر ساده استخدام می کردم. پسرم که آن زمان 
16 ساله بود، هنگام تعطیات تابستانی مدارس، به 
کارخانه می آمد و من هم او را به قسمت های تولیدی 
می فرستادم تا با زیر و بم فعالیت های کارخانه آشنا 
شود چرا که باید روزی مدیریت این کارخانه ها را به 
دست می گرفت. خاصه در یکی از همین روزها بود 
که فهمیدم »دانیال« عاشق دختری شده است که در 
یکی از بخش های اداری کار می کرد. برایم باورپذیر 
نبود و نمی دانستم چگونه با این موضوع برخورد 
کنم. اگرچه پسرم نیاز مادی نداشت ا ما به خوبی می 
دانستم که او فقط به خاطر هیجانات و هوس های 
زودگذر دوران نوجوانی به آن دختر ابراز عاقه می 
کند. روزی کنارش نشستم و آینده این گونه عشق و 
عاشقی ها را برایش شرح دادم اما دانیال مانند خیلی 
از افراد دیگر که در این سن عاشق می شوند کور و کر 
شده بود. او نه تنها به نصیحت هایم توجهی نمی کرد 
بلکه بیشتر مقابلم می ایستاد و بر این عشق هوس آلود 
پافشاری می کرد. با این همه نمی توانستم پسرم را 
به حال خودش رها کنم. به او می گفتم اختافات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فاحشی با یکدیگر 
دارید به گونه ای که ازدواج شما مدت زیادی دوام 
نخواهد داشت. باالخره با همه این مخالفت ها پسرم 
با »جمیله« ازدواج کرد اما اختافات آن ها چند ماه 
بعد از آغاز زندگی مشترکشان شروع شد به طوری 
که بعد از به دنیا آمدن »ساعد« مسیر دادگاه و پاسگاه 
را در پیش گرفتند. آن ها در هیچ موضوعی تفاهم 
اخاقی نداشتند و مدام به یکدیگر توهین می کردند. 
خاصه زندگی آنان چهارسال بیشتر طول نکشید و 
با مهر »طاق« از یکدیگر جدا شدند. پسرم به دنبال 
سرنوشت خــودش رفت و با دختر دیگری ازدواج 
کرد اما ساعد نزد همسرم ماند چرا که مادرش او را 
رها کرده بود و همسر پسرم نیز تمایلی به نگهداری 
او نداشت. در این میان همسرم به شدت به او عشق 
می ورزید و تاش می کرد تا کمبودی را در آشفته 
بــازار زندگی احساس نکند. البته مــادرش گاهی 
برای دیدار با او به منزل ما می آمد ولی در پایان نیز 
با بی حرمتی و بی ادبــی و حتی توهین و فحاشی 
منزل ما را ترک می کرد. بارها تصمیم گرفتم ساعد 
را تحویل مادرش بدهم تا دیگر از شر او خاص شویم 
ولی همسرم التماس می کرد که با آینده او بازی نکنم 
چرا که نزد مادرش زندگی خوبی نخواهد داشت. 
وقتی ساعد کمی بــزرگ تر شد و به سن نوجوانی 
رسید، بیشتر اوقات را نزد مادرش می رفت و تنها 
هنگام صرف شام و ناهار یا برای استفاده از اینترنت 
)وای فای منزل( به خانه ما می آمد. حاال دیگر او هم 
مانند مادرش حرمت من و همسرم را نگه نمی داشت 
و به پسری پرخاشگر و بی ادب تبدیل شده بود. با آن 
که همواره مبالغ زیادی به حساب بانکی او می ریختم 
اما باز هم برای مخارج مادرش به من و همسرم توهین 
می کرد. کار به جایی رسید که یک روز به طرفداری از 
مادرش سیلی محکمی به صورتم نواخت که چشمم 
دچار خونریزی شد. آن روزها عمل قلب باز انجام داده 
بودم و به همین دلیل دوباره در بیمارستان بستری 
شدم. حاال نیز عروس سابقم به همراه نوه ام به منزل 
ما می آیند و با توهین و فحاشی، آبروریزی می کنند 
در حالی که دیگر 11 سال از طاق او گذشته و ما هیچ 
نسبتی با هم نداریم. گزارش خراسان حاکی است 
بررسی های تخصصی و کارشناسی در این پرونده 
با دعوت از عروس سابق پیرمرد در دایره مددکاری 

اجتماعی کانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ابزسازی صحنه زورگیری هشریار 
توسط مهتمان 

زورگیرانی که هفته گذشته اقدام به زورگیری از یک زن در 
شهرک وائین شهریار کرده بودند، دیروز برای بازسازی صحنه 

زورگیری به محل وقوع جرم برده شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرمانده انتظامی غرب 
استان تهران در این باره گفت: در پی انتشار ویدئویی در 
فضای مجازی مبنی بر وقوع خفت گیری از خانمی در شهرک 
وائین شهریار، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی با 
انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و پلیسی و به صورت 
نامحسوس با تعقیب و مراقبت شبانه روزی، اعضای این باند 
۳ نفره سارقان سابقه دار را شناسایی کردند و طی عملیاتی 
غافلگیرانه و با هماهنگی قضایی در مخفیگاه خود در اطراف 
شهرستان شهریار دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده 

شدند.
ــردار کیوان ظهیری خاطرنشان کــرد: به هیچ عنوان به  س
مخان نظم و امنیت اجــازه عرض انــدام نخواهیم داد و در 
بحث تامین امنیت مردم، کوتاه نخواهیم آمد و مردم نیز باید 
برای داشتن شهری سالم و آرام با خادمان خود همکاری و در 
صورت مشاهده هر گونه موارد فوق مراتب را سریعا با شماره 

110 اعام کنند.

دستگیری ساریق اب ۳۰۰ فقره 
موابیل قایپ در مشال هتران 

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپ 
حرفه ای در محله شهر زیبا و کشف ۳00 فقره سرقت خبر داد. 
به گزارش میزان، سرهنگ جلیل موقوفه ای افزود: در پی افزایش 
سرقت موبایل قاپی در محله شهر زیبا توسط یک  موتورسیکلت دو 
ترک رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران 
کانتری شهر زیبا بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز 
کردند. وی با بیان این که ماموران در تحقیقات انتظامی ساعات 
تردد متهمان را شناسایی کردند، افزود: ماموران هنگام گشت 
زنی در محله شهر زیبا موتورسیکلت دو ترک با پاک مخدوش با 
همان مشخصات اعامی را در حال زاغ زنی شهروندان مشاهده 
کردند و به سرعت  وارد عمل شدند و در یک عملیات منسجم و در 
تعقیب و گریز، ترک نشین موتورسیکلت دستگیر و راکب متواری 
و در بررسی اولیه از متهم یک دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف 
شد . رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۲۴ ساله 
در تحقیقات اولیه به ۲00 فقره بزه انتسابی و موبایل قاپی با 
همدستی متهم متواری شده اعتراف و اظهار کرد، در مرخصی 
از زندان ، سرقت ها را انجام داده است. وی به شناسایی تعدادی 
از مال باختگان اشاره و در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات 
بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و دستگیری متهم متواری 

ادامه دارد.

*ایرنا/ محمد زیدی معاون پلیس امنیت عمومی 
پایتخت از دستگیری 6 نفر از عامان نزاع دسته 
جمعی »بولوار اندرزگو« که منجر به مجروح شدن 

تعدادی شهروند شده بودند، خبر داد.
*رکنا/ دیروز چهار نفر از متخلفان منابع طبیعی 
با حمله به پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان 
کرمانشاه، دو مامور یگان حفاظت را با ساح سرد 
زخمی کردند. سرهنگ رضا اکبری، فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی کشور از دستگیر شدن یک 
نفر از ضاربان و ادامه تاش ها برای دستگیری سه 

متخلف دیگر خبر داد.
*صدا و سیما/ سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی 
شهرستان ری از دستگیری زورگیر خشن محدوده 
شهرری خبر داد که در مرخصی از زندان همچنان 

به اعمال مجرمانه خود ادامه می داد.
*ایرنا/ سازمان پزشکی قانونی کشور اعام کرد: 
در سال گذشته 16 هزار و 77۸ نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 1۵ 

هزار و ۳۹6 نفر بود، ۹ درصد افزایش یافته است.

*صدا و سیما/ سرهنگ رامین پاشایی معاون 
ــرم ســایــبــری  ــج پــلــیــس فــتــا از دســتــگــیــری ۴ م
یــارانــه معیشتی«  که تحت عنوان »جاماندگان 
ــدام بــه کــاهــبــرداری مــی کــردنــد، خبر داد. اقـ
* توکلی/ چهارمین شعبه شورای حل اختاف 

زرتشتیان کشور در کرمان راه اندازی شد.
* کرمانی/ سرهنگ علیرضا ســوری سرپرست 
ــوذر استان کرمان از کشف  قرارگاه عملیاتی اب
16۳ کیلوگرم تریاک از یک منزل در شهر کرمان 

و دستگیری یک متهم خبر داد.
ــردی  ــ ــر اعــــــام پـــلـــیـــس، م ــ ــا/ بـــنـــا ب ــنـ ــسـ *ایـ
در  ناهار  پذیرایی  هنگام  که یک شنبه گذشته 
کلیسایی در جنوب کالیفرنیا اقدام به تیراندازی 
کرده بود، توسط افراد حاضر در کلیسا دستگیر شد.
*رکنا/ محسن مزجی معاون مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی شاهرود گفت: یک شنبه شب 
گذشته تصادف بین یک سواری پراید و یک نفر شتر 
در محور شاهرود به بیارجمند به مرگ یک تن از 
سرنشینان خــودرو در سر صحنه و مصدومیت ۵ 

سرنشین دیگر انجامید.

سیدخلیل سجادپور-     سارق ۳۲ ساله ای 
که هنگام پرسه زنی در یکی از جمعه بازارهای 
مشهد ، افسر نیروی انتظامی را به ضرب چاقو 
به شهادت رسانده بود، با صدور حکمی از سوی 
قضات شعبه  پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضــوی بــه قصاص در مــأعــام محکوم شد.

به گــزارش اختصاصی خراسان، ظهر ششم 
اسفند ســال گذشته، یکی از شهروندان با 
ــرز مشکوکی در  مشاهده جــوانــی کــه بــه ط
ــه الی موتورسیکلت هــای پــارک شــده در  الب
پارکینگ جمعه بازار شهید شوشتری مشهد 
پرسه می زد، خود را به یکی از  افسران یگان 
ویژه مستقر در محل جمعه بازار رساند و او را 
از ماجرا آگاه کرد. افسر وظیفه شناس نیروی 
انتظامی نیز بــرای پیشگیری از وقــوع جرم، 
ــی پارکینگ شــد و در حالی  ــگ راه بــی درن
که می دانست، جــوان مظنون قصد سرقت 
موتورسیکلت را دارد، کنارش قرار گرفت و او 
را نصیحت کرد اما سارق ناجوانمرد ناگهان 
کاردی را از زیر پیراهنش بیرون کشید و برای 
فرار از محل، دو ضربه به کتف و ران این افسر 

رشید وارد کرد.
گزارش خراسان حاکی است، همزمان با فرار 
سارق ۳۲ ساله از محل ارتکاب جرم، ستوان 
»احــســان پــای خسته« نیز به مرکز درمانی 

انتقال یافت امــا ساعتی بعد بر اثــر عــوارض 
ناشی از اصابت چاقو به قسمت ران پــا، به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد. در پی شهادت 
این افسر وظیفه شناس، سردار محمد کاظم 
رضوی(  خراسان  انتظامی  فرمانده  تقوی) 

دستورات ویژه ای را برای دستگیری ضارب 
فراری صادر کرد و بدین ترتیب گروه ورزیده ای 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کــارآگــاهــان  از 
خراسان رضوی با حمایت ها و راهنمایی های 
قضایی وارد عمل شدند تا این که چند روز 
بعد قاتل فراری در یکی از روستاهای مرزی 
شهرستان سرخس به محاصره کارآگاهان 
درآمد و دستگیر شد. با انتقال متهم به مشهد، 
بازجویی های تخصصی از وی در حضور قاضی 
دکتر صــادق صفری )قاضی ویــژه قتل عمد 
مشهد( ادامــه یافت و او در بازسازی صحنه 
ــا و ابعاد این جنایت را بازگو  جرم همه زوای
کرد. پس از تکمیل تحقیقات در دادســرای 
عمومی و انقاب مشهد، کیفرخواست این 
پرونده جنایی صادر شد اما به دلیل اهمیت 
ماجرا و مطالبه عمومی از سوی مردم برای 
برخورد قاطع با این گونه مجرمان خطرناک، 
پرونده مذکور  در شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی مورد رسیدگی سریع و 

دقیق قرار گرفت. 
ــاس گـــزارش خــراســان، در جلسات  ــراس ب
شجاع  »محمد  قضات  توسط  کــه  محاکمه 
پورفدکی« و »حسنعلی صبوری نسب« به طور 
ویژه در مشهد برگزار شد، متهم این پرونده 
جنایی تاش کرد تا ارتکاب این جنایت را به 

عوارض ناشی از استعمال مواد مخدر ارتباط 
دهــد امــا فقط طــرح چند ســوال تخصصی از 
سوی قضات با تجربه دادگاه او را در مخمصه 
ای انداخت که دیگر داستان سرایی هایش نیز 

بی فایده بود.
ــوش  قاضی شجاع پــور فدکی از متهم داری
رحیمی پرسید، اگر تحت تاثیر عوارض شدید 
مواد مخدر دست به چاقو بردی، پس چگونه 
بعد از آن راه فرار را به خوبی تشخیص دادی که 
از چه راهی فرار کنی؟  یا چگونه موتورسواری 
را با  تهدید چاقو مجبور کردی که تو را از صحنه 
جنایت فــراری دهد؟ متهم که پاسخی برای 
این سوال های رگباری نداشت، فقط سکوت 
کرد و در نهایت گفت: آن قدر هم حواسم پرت 
نبود که راه فــرار را پیدا نکنم! آن روز برای 
سرقت موتورسیکلت به جمعه بازار رفته بودم 
که افسر نیروی انتظامی متوجه شد و دستم 
را گرفت. من هم برای فرار با چاقو ضرباتی به 

شانه و پایش زدم! 
ــه  ــان حــاکــی اســـت، در ادام ــراس ــزارش خ گـ
جلسات محاکمه که با حضور وکای مدافع 
و اولیای دم برگزار شد ، متهم به صراحت 
ارتکاب جنایت را پذیرفت و به فرود آوردن تیغه 
۲0 سانتی متری کارد بر ران شهید »احسان 

پای خسته« اعتراف کرد.

ــاه و بررسی همه  پس از پایان جلسات دادگ
جوانب ایــن پــرونــده حساس، قضات شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به 
شور نشستند و رای خود را با توجه به اقاریر 
صریح متهم، محتویات پرونده و گزارش های 
پزشکی و انتظامی، صادر کردند. براساس 
رای دادگاه، داریوش رحیمی متهم ۳۲ ساله، 

به قصاص نفس در مأعام محکوم شد.
با صدور این رای قاطع که مورد انتظار مردم 
بود، پرونده مذکور به تقاضای وکیل متهم، 
ــوان عالی کشور زیــر ذره بین قضاوت  در دی
قرار گرفت تا مراحل دیگر دادرسی به زودی 

طی شود.

حکم دادگاه صادر شد 

قصاص در مألعام برای قاتل افسر ناجا
اختصاصی خراسان
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دستبند قانون بر دستان  قاتل فراری در کمرت از ۴ ساعت  
توکلی/ قاتل فراری در کمتر از چهار ساعت 

در مخفیگاهش به دام افتاد. 
ــزارش خــراســان، دادســتــان عمومی و  به گ
انقاب شهرستان عنبرآباد گفت: به دنبال  
گزارشی مبنی بر نزاع منجر به قتل  در یکی 
از محله های عنبرآباد، بافاصله بازپرس ویژه 
قتل دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 

کارآگاهان  و  انتظامی  فرمانده  همراه  به 
پلیس آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند و 

تحقیقات اولیه را آغاز کردند .
قاضی ابراهیم سلیمانی افزود: در بررسی ها 
و  تحقیقات اولیه، قاتل شناسایی و بی درنگ  
دستورات ویژه  قضایی برای دستگیری متهم 
صــادر و در کمتر از چهار  ساعت متهم در 

مخفیگاهش توسط نیروهای  پلیس آگاهی 
دستگیر شد.

وی ،انگیزه این قتل را اختافات خانوادگی 
اعام کرد و گفت: تحقیقات تکمیلی در این 
زمینه در شعبه بازپرسی دادسرای عنبرآباد 
ادامــه دارد و متهم با قرار بازداشت موقت 

روانه زندان شده است.

پایان نزاع طایفه ای با تیراندازی هوایی پلیس
سجادپور- درگیری حدود ۵0 نفر از افراد دو 
طایفه در مشهد با تیراندازی هوایی پلیس به 

پایان رسید و چند نفر نیز دستگیر شدند.
به گزارش خراسان، این نزاع دسته جمعی در 
محله اسماعیل آباد مشهد در حالی رخ داد که 
افرادی با چوب و چماق و شمشیر به جان یکدیگر 

افتادند و درگــیــری شــدت گرفت. در همین 
حال با گزارش ماجرا به پلیس 110، بافاصله 
گروهی از نیروهای گشت کانتری سپاد با 
دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کانتری( 
عازم محل درگیری شدند اما عوامل نزاع که 
شمشیرها و قمه ها را در آسمان می چرخاندند 

به حضور پلیس هم توجهی نمی کردند. در 
این شرایط نیروهای انتظامی به ناچار چند تیر 
هوایی شلیک کردند تا مهاجمان از یکدیگر 
فاصله بگیرند ولی در این هنگام ناگهان افرادی 
به قصد خلع ساح کــردن نیروهای گشت به 
سمت آن ها هجوم بردند که با عکس العمل 

قاطع پلیس روبه رو شدند و حلقه های قانون بر 
دستان شان گره خورد. متهمان که به کانتری 
منتقل شده بودند اعتراف کردند که برخی از 

افراد طایفه مقابل به آنان توهین کرده بودند که 
آنان نیز برای دعوا و گرفتن زهر چشم به محل 

زندگی طرف مقابل آمده اند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده   کوچ اجباری از بالیای اقلیمی
 هنوز در کشور برنامه ای برای سازگاری با تغییرات اقلیمی نداریم و این بی تفاوتی، ما را به چهارمین کشور دنیا در کوچ های اجباری 
ناشی از بالیای طبیعی و خشکسالی تبدیل کرده است. هر سال 12 میلیون هکتار به مساحت بیابان هایمان افزوده می شود و این 

یعنی احتماال میزان این مهاجرت های داخل کشور بیشتر هم خواهد شد
 مصطفی عبدالهی – بارها از تغییر اقلیم و 
خشکسالی نوشته ایم، اما از این واقعیت تلخ 
کمتر گفته ایم که این تغییر و تحوالت آب و هوایی، 
در حال شکل دادن یک بحران اجتماعی به نام 
کوچ های اجباری در داخل کشور است و اگر برای 
پیشگیری از آن، برنامه ای نداشته باشیم، شرایط 

نگران کننده ای در انتظارمان خواهد بود.
دکتر رقیه صمدی، دبیر کارگروه مهاجرت های 
اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران در 
گفت وگو با ایسنا، گزارشی نگران کننده در این 
باره ارائه کرده است که مهم ترین بخش های آن 

را در ادامه می خوانید:

 ششمین کشور مخاطره  خیز       
* به گفته صمدی، هم اکنون ایــران به عنوان 
شناخته  جهان  مخاطره خیز  کشور  ششمین 
می شود و شاهد بالیای طبیعی متعددی است؛ 
از سیل و زلزله گرفته، تا خشکسالی، فرونشست 

و رانش زمین.
* ۸۲ درصد مساحت کشور را مناطق خشک 
میانگین  و  مــی دهــد  تشکیل  نیمه خشک  و 
بارش های ما حدود ۲۵۰ میلی متر، یعنی کمتر 

از یک سوم میانگین جهانی است. 

افزایش تعداد روزهای گرم و توفان های شن        
در طول یک قرن گذشته، دمای هوا در کشور 
ــت و بــر اســاس  ــده اس مــا یــک درجـــه گــرم تــر ش
سناریوهای تغییر اقلیم، تا سال ۲۰۵۰، تعداد 
روزهای گرم سال نیز افزایش خواهد یافت و به 
تبع آن، تعداد و شدت توفان های شن هم بیشتر 

خواهد شد.

هر سال 12 میلیون هکتار بیابان جدید       
اما آمار نگران کننده این که، هم اکنون بیش از 
۸۰ درصــد جمعیت کشور اثــرات بیابان زایی 
را احساس می کنند و پیش بینی می شود هر 
سال 1۲ میلیون هکتار از 16۵ میلیون هکتار 

مساحت کل کشور، تبدیل به بیابان شود.

۴۹ درصد جمعیت در معرض ناامنی غذایی       
یکی  غذایی هم  ناامنی  صمدی،  گفته  به 
نتیجه  در  کــه  اســت  اقلیمی  پیامدهای  از 

خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی، 
رخ می دهد و هم اکنون بیش از ۴۹ درصد 
قــرار  خطر  ــن  ای معرض  در  کشور  جمعیت 

دارند.

احتمال بیشتر شدن مهاجرت ها       
اما حلقه بعدی این زنجیره بحران، کوچ های 
اجباری است که مشکالت دیگری همچون 
آســیــب هــای اجــتــمــاعــی و اقــتــصــادی را 
با  می شود  پیش بینی   دارد.  همراه  به  هم 
ــران و  توجه به شکنندگی محیط زیست ای
آسیب پذیری آن در برابر بحران های محیط 
زیستی و اقلیمی، مهاجرت نه تنها به شهرهای 
پرجمعیت، بلکه در سال های آتی مهاجرت به 
سایر کشورها هم افزایش می یابد؛ همان گونه 
که طی سالیان گذشته بسیاری از روستاها در 
کشور در اثر خشکسالی و از بین رفتن اشتغال 
و معیشت روستاییان، خالی از سکنه شده اند. 

رتبه چهارم در جابه جایی های ناشی از        
بالیای طبیعی

صمدی در این خصوص به یک گزارش جهانی 
ــاره کــرده و گفته اســت: از کل ۷ میلیون  اش
بالیای  ــرات  اث از  ناشی  جهانی  جابه جایی 
طبیعی که در نیمه اول سال ۲۰1۹ ثبت شده، 
کشور ما با ۵۰1 هزار جابه جایی جدید دارای 

رتبه چهارم  جهان بوده است. به گفته او، علت 
اصلی این جابه جایی ها، وقوع سیل و زلزله در 
چندین استان بوده که به ویرانی های گسترده 
و آوارگی ساکنان این مناطق منجر شده است. 
دبیر کارگروه مهاجرت های اجباری، بر این 

موضوع تاکید کرده است که در کنار عوامل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نباید از نقش 
محیط زیست به عنوان یک عامل مستقل و 
اثرگذار در مهاجرت غافل شد و الزم است این 
موضوع در اسناد باالدستی و برنامه های کالن 

کشور مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.   

تجربه بیابان زدایی در عربستان بیابانی       
مشکل خشکسالی و افزایش بیابان ها محدود 
به مرزهای ما نیست و بسیاری از کشورهای 
از  بیشتر  مراتب  به  مشکالتی  با  نیز  منطقه 
امــا راهکارهایی را برای  ما مواجه هستند 
جلوگیری از بحران های ناشی از آن اتخاذ 
کرده اند. به عنوان نمونه، آن طور که رویترز 
گــزارش داده، در کشور بیابانی عربستان، 
طرح هایی مانند کاشت درختان »ساکساول« 
اجرایی شده که نه تنها در برابر خشکسالی 
ــوراک  مــقــاوم اســـت، بلکه امــکــان تامین خ
حیوانات و هیزم از آن نیز وجود دارد و مهم 
تر این که، این درختان عاملی موثر در کاهش 

شدت توفان های شن در این کشور هستند.
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ــوش گلعلیزاده«، سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم  »داری
سازمان محیط زیست در این باره به خراسان می گوید: تغییر اقلیم 
یک پدیده جهانی است و باید برای کاهش اثرات آن برنامه داشت؛ 
اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم برنامه ها و سبک زندگی مان را 
با این شرایط سازگار کنیم. وی تصریح می کند: با تغییر اقلیم 
نمی توان مقابله کرد و تنها راه، سازگاری با آن است که بسیاری 
از کشورهای منطقه و جهان این روش را در پیش گرفته اند؛ اما در 

کشور ما هنوز حتی در مدیریت منابع آب هم موفق نبوده ایم. گلعلیزاده ادامه می دهد: به دلیل 
این کم توجهی ها، بسیاری از اراضی کشاورزی ما تبدیل به بیابان و کانون گرد و غبار شده و 
عالوه بر این بحران زیست محیطی، تبعاتی مانند کوچ اجباری را هم با خود داشته است. وی 
می افزاید: در چنین شرایطی، برخی از مردم استان های خشک و غبارخیز، به مناطقی مانند 
استان های شمالی مهاجرت کرده اند اما این استان  ها هم ظرفیت محدودی دارند و طبیعتا با 
ادامه این روند، مشکالت دیگری هم دامنگیر ما خواهد شد. سخن پایانی گلعلیزاده این است 
که: باید قبول کنیم که ما یک کشور خشک و نیمه خشک هستیم و راهی جز سازگاری با این 

وضعیت نداریم. 

سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم در گفت وگو با خراسان: 
   

متاسفانه هنوز نتوانسته ایم با تغییرات اقلیمی سازگار شویم 

ــرانـــس2۴: با  فـ
افــزایــش سرعت 
گرمایش جهانی، 
شبح خشکسالی 
بـــر زمــیــن هــای 
کـــــــشـــــــاورزی 
همیشه سرسبز فرانسه سایه انداخته 
است. به دلیل این شرایط، هم اکنون 
و قبل از شــروع فصل تابستان، 1۵ 
بخش اداری مجبور شده اند مصرف 
کریستین  کــنــنــد.  ــدود  ــح م را  آب 
المبرت، رئیس بزرگ ترین اتحادیه 
کشاورزی فرانسه، گفته است: اگر 
شرایط به همین منوال پیش برود، با 
کاهش چشمگیر برداشت محصوالت 
کشاورزی مواجه خواهیم شد. این 
نخستین باری است که فرانسه چنین 
شرایط آب و هوایی را تحمل می کند 
»خشکسالی  را  آن  هواشناسان  که 
که  پــدیــده ای  می نامند؛  ناگهانی« 
کشورهای  در  معمواًل  ایــن  از  پیش 
گــرم و خشک تر تجربه شــده است. 
می گویند:  فرانسه  در  کارشناسان 
ــه خشکسالی ایــجــاد  خــســاراتــی ک
می کند، هزینه بیشتری از پیامدهای 
سیل دارد و تبعات منفی اقتصادی 
ــی خــواهــد  ــی در پ ــزرگ ــدت ب ــ درازمـ

داشت.

رسانه های جهان 

یک توئیت

پرونده نمکی در دادسرا 

این روزها نام سعید نمکی 
وزیر بهداشت دولت قبل 
که در ایام کرونا، بیش از 
هر اقــدامــی سخنرانی و 
مظلوم نمایی  هم  گاهی 
می کرد، در رسانه ها یاد 

می شود اما برای پرونده احتمالی اش در دادسرا. 
برخی رسانه ها همچون همشهری و شفاآنالین و 
الف، گزارش هایی در این زمینه منتشر کرده اند که 
عمده موضوع پرونده وی با ماجرای »به کارگیری 
روش های نادرست برای درمان بیماران مبتال به 

کرونا« ارتباط دارد.
 همشهری در این باره نوشته است: »پرونده ای علیه 
»سعید نمکی«، وزیــر پیشین بهداشت، در شعبه 
سیزدهم دادســرای کارکنان دولت تشکیل شده 
است. موید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی 
تهران بــزرگ و فوق تخصص بیماری های کبد و 
گوارش همراه با محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص 
مراقبت های ویژه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، مرداد سال گذشته، زمانی که »سعید 
نمکی«، هنوز وزیر بهداشت بود، از او شکایت کردند. 
به کارگیری روش های نادرست برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا، مرگ  تعداد قابل توجهی از بیماران به 
دلیل تصمیمات نادرست، تضاد منافع و تاخیر در 
واردات واکسن، از جمله مسائلی است که در پرونده 
قضایی تشکیل شده برای وزیر بهداشت پیشین 
درج شده است. بررسی های همشهری از این ماجرا 
همچنین نشان می دهد که تنها این دو پزشک، از 
»نمکی« شکایت نکرده اند و شکایت های دیگری 
هم در دادسرا علیه او ثبت شده است. بر اساس اعالم 
منابع آگاه، با گذشت ۹ماه از ثبت شکایت، هنوز 
ابالغیه ای برای این پرونده نیامده است. هرچند 
که از منبعی موثق خبر می رسد که دادسرا از سعید 
نمکی برای پاسخ دادن به برخی ابهامات و سواالت 
ــرده اســت.« همچنین  ــوت و او هم مراجعه ک دع
شفاآنالین دیروز دراین باره این طور نوشت:»گفته 
می شود پرونده قضایی سعید نمکی سنگین  تر 
شده است و چون جزئیات پرونده او محرمانه است 
و به طور قطع و یقین عنوان کیفری دارد، احتمال 
بازداشت وزیر پیشین بهداشت و درمان وجود دارد. 
البته پرونده شکایت از سعید نمکی اگرچه از همان 
دوره  وزارت او در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان 
دولت باز شد و همچنان به طور راکد باز مانده است، 
حال با افزایش تعداد شاکیان، ظاهرا قرار است ابعاد 
تازه ای از تخلفات در این پرونده، ثبت  شود و مورد 

رسیدگی قرار گیرد.«
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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تورم ۸4 درصدی هزینه مراکز 
اقامتی در سال 1400 

   

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که در سال 1400، تورم تولید کننده بخش 
خدمات 46.9 درصــد بــوده اســت. در این 
بخش، تورم تولید کننده فعالیت های مربوط 
به تامین مکان و غذا با 84.3 درصد باالترین 
مقدار را داشته و پس از آن، فعالیت های 
اداری و خدمات پشتیبان با 64.8 درصد در 
رتبه دوم، فعالیت های مربوط به تعمیر وسایل 
نقلیه موتوری و موتورسیکلت با 60 درصد 
در رتبه سوم، فعالیت های مربوط به سالمت 
انسان و مددکاری اجتماعی با 57.9 درصد 
در رتبه چهارم و حمل ونقل و انبارداری با 
51.9 درصد در رتبه پنجم قرار داشته است.

از نرخ تورم تولید کننده به عنوان تورم پیش 
نگر در حوزه مصرف کننده یاد می شود و تاثیر 
آن در بازار مصرف کنندگان با اندکی تاخیر 

نمایان خواهد شد. 
)با اقتباس از نود اقتصادی(

 پس لرزه اصالحات یارانه ای
 در بازارهای همسایه 

  همزمان با آثار جنگ روسیه و اوکراین بر بازار مواد غذایی جهان و منطقه
  گزارش ها از کاهش خروج کاال از کشور در پی اصالحات یارانه ای و کمبود کاال

 در برخی کشورهای همسایه حکایت دارد 

بازار خبر

بازار خبر

در بیست و ششمین نمایشگاه 
صنعت نفت بیان شد: 

جمع آوری 11۵ میلیون فوت 
مکعب گازهای مشعل 

حسین بردبار: مدیر عامل شرکت نفت مناطق 
ــرای جمع  ــش بنیان ب مــرکــزی از طرحی دان
آوری 115 میلیون فوت مکعب در روز گازهای 
مشعل طی پنج سال آینده خبر داد و در پاسخ 
به خراسان درباره تحقق عملیاتی این برنامه 
گفت: ایــن یک طــرح با منافع فــراوان زیست 
از این  محیطی و اقتصادی اســت که بخشی 
ــروژه چشمه خــوش تا پایان  برنامه در قالب پ

خرداد به بهره برداری می رسد.
به گزارش خراسان، مهدی حیدری با اشاره به 
برنامه افزایش تولید 100 میلیون متر مکعبی 
گاز این مجموعه تا پایان سال 1404 گفت که 
این مقدار معادل تولید پنج فاز پارس جنوبی 

است.
حیدری همچنین در پاسخ به پرسش خراسان 
ــش بنیان ها در  ــوان دان دربـــاره استفاده از ت
دستیابی به ذخایر نفت شیل در کشور گفت: 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان یکی 
از اهداف و برنامه های مهم ماست ولی تاکنون 
به مخزن نفت شل در میدان هایی که در اختیار 
ماست، نرسیده ایم و اگر به این امکان دست 
یابیم حتما مطالعه ای در این خصوص خواهیم 

داشت.

واریز کمک معیشتی ماه اول به حساب همه متقاضیان 
بنا بر اعــالم وزیــر کار و  رفــاه اجتماعی، کمک 
معیشتی ماه اول با دستور رئیس جمهور به حساب 
همه افراد متقاضی در سامانه واریز شده و بعد از 
تایید قابل برداشت خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
حجت ا... عبدالملکی در حساب شخصی توئیتر 
خود نوشت: مبلغ یارانه به عنوان حق هر ایرانی 
که در 9 دهک درآمدی قرار دارد  محفوظ است. 
وی در ادامه آورده است: با دستور رئیس جمهور 
کمک معیشتی ماه اول به حساب همه افراد 
متقاضی در سامانه واریز شده و بعد از تایید قابل 
برداشت خواهد بود؛ #وزارت_مردم ظرف یک  

ماه همه درخواست ها را بررسی خواهد کرد.در 
همین حال سخنگوی دولت با بیان این که از سال 
1393 ثبت نام جدیدی برای یارانه انجام نشده 
است،تصریح کرد: به زودی ثبت نام جدید یارانه ها 
آغاز می شود. بهادری جهرمی در برنامه »بدون 
خط خوردگی« رادیو گفت وگو در پاسخ به سوالی 
درباره ثبت نام جدید یارانه ها گفت: متاسفانه از 
سال 1393 ثبت نام جدیدی صورت نگرفته است 
و این عقب ماندگی در این سال ها باید جبران 
شود، بــه زودی از طریق پیامک و لینک سامانه 

مربوطه، اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.

 آغاز تفکیک حساب های
 تجاری و شخصی از خرداد 

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن 
اعالم آغاز تفکیک حساب های بانکی تجاری و شخصی 

از خرداد امسال ، جزئیات این اقدام را نیز تشریح کرد.
محمد برزگری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روند 
اجرایی تفکیک حساب های بانکی تجاری و شخصی 
از ابتدای خــرداد امسال آغــاز خواهد شد. در پی این 
ــدام، صاحبان حساب های تجاری باید به سازمان  اق
امور مالیاتی تجاری حساب خود را اعالم کنند. در این 
زمینه، تمام حساب های بانکی در کشور شخصی فرض 
می شود و فقط دارندگان حساب های تجاری و مرتبط 
به کسب وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند 
که این حساب مرتبط به کسب وکار و فعالیت تجاری یا 

اقتصادی آن هاست.
وی افزود: این اقدام در راستای فراهم سازی مقدمات 
اجــرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان انجام می شود زیرا یکی از الزامات این قانون 
اعالم ماهیت حساب های تجاری به سازمان امور مالیاتی 

به منظور شفافیت و نظارت مالی است.
برزگری با تاکید بر این که تالش سازمان امور مالیاتی 
بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام 
شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان 
امسال قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

اجرا خواهد شد.

۲ آسیب کار تجاری با حساب های شخصی	 
از  شخصی  بانکی  هــای  حساب  تفکیک  بتوان  شاید 
تجاری را یکی از مهم ترین محورهای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان دانست چرا که استفاده 
برخی فعاالن تجاری از حساب های شخصی دیگران، 
همواره راهکاری برای نبود شفافیت مالی و فرار مالیاتی 

بوده است.
 از سوی دیگر در این روزهــا که موضوع دهک بندی 
یارانه بگیران داغ است، گردش حساب های بانکی 
ــرادی که  یکی از مــالک هــای دهــک بندی اســت و اف
حساب هایشان گردش باالیی دارد، بیش از دیگران 
در معرض قرار گرفتن در دهک های درآمــدی باال و 

حذف یارانه هستند. 
در حالی که یک مغازه دار جزء که در عمل حساب 
بانکی اش گــردش باالیی دارد لزوما از یک حقوق 
بگیر ثروتمندتر نیست. به این ترتیب با تفکیک حساب 
شخصی از تجاری سوء برداشتی که در این زمینه وجود 

دارد رفع می شود.

پایگاه منتسب به شورای عالی امنیت 
ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه 
ها در کمبود و گرانی اقالم اساسی در 
کشورهای همسایه خبر داد. موضوعی 
که فرضیه قاچاق این کاالها به خارج 

قبل از طرح دولت را تقویت می کند.
شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی 
درخصوص علت ورود دولت به اصالح 
کشورهای  گفت  آرد  و  گندم  قیمت 
همسایه مانند جاروبرقی یارانه های 
آرد و گندم ایران را می مکند، کمتر به 
عمق این مسئله توجه شد، اما هم اینک 
و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و 
روغن، پایگاه اطالع رسانی »نورنیوز« 
خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن 

آرد و روغن در برخی مناطق همسایه کشور داده است که در 
کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه 
طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقالم اساسی به خارج 

از کشور باشد.  
به گزارش خراسان، هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری 
از قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، 
اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت 
های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره 
وجود خواهد داشت. انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود 
را برای پیاده سازی در کف بازار کاالها پیدا می کند. گاه به 
اسم صادرات محصوالتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج 

کاالهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.
از همین روست که قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی 14 اردیبهشت درباره علت ورود دولت 
به اصالح قیمت  گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند 
جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند. این 
اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد 
کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با 
کسری 3 میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم 

طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.
با این اوصــاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای 

دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصالح 
یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که 
گفته می شود در کشورهای همسایه این اقالم بعضًا کمیاب 
شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ 
اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. 
پایگاه اطالع رسانی »نورنیوز« -نزدیک به شورای عالی امنیت 
ملی- نوشت: »با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها در ایران، 
قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در 
اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه 

و نایاب شده است.
 با اجــرای این طرح، روند قاچاق کاال از ایــران به کشورهای 
همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است.« خبرگزاری 
تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. 
بر این اساس، اعالم شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، 
پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادســازی قیمت 
آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی ها حکایت از 
این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی 
از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امــارات با افزایش قیمت 
مواجه شده است. موضوعی که البته در کنار اصالحات یارانه 
ای در ایران، جنگ روسیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر 

نبوده است.  

 صرفه نپختن نان برای نانواها 
در شرایط آرد ۳ نرخی

فارس- نانوایی های کشور به طور میانگین روزانه 
10 کیسه آرد یــارانــه ای دریــافــت می کنند، اما 
بسیاری از این آردها پس از دپو در انبارهای داخلی 
توسط سودجویان، در آن طرف مرزها به 10 برابر 
قیمت فروخته می شود، این روزها با آرد سه نرخی، 

نپختن نان برای برخی نانواها به صرفه تر است! 

قیمت گذاری کاالی فله از تیرماه

فارس-  در راستای کنترل قیمت کاالها در بازار، 
وزارت صمت از اواخــر سال گذشته طرحی را با 
عنوان »خرید شفاف« آغاز کرد که براساس این 
طرح همه تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت 
تولید کننده و مصرف کننده را روی کاال هایی که به 
بازار عرضه می کنند درج کنند. این طرح تاکنون 
پنج مرحله را طی کرده و قرار است از تیر امسال 
مرحله ششم و آخر این طرح یعنی قیمت گذاری 
روی برخی از کاالهای اساسی مانند برنج که به 

صورت فله ای آغاز می شود انجام شود.

ثبت نام جدید یارانه ها به زودی 
آغاز می شود

تسنیم- سخنگوی دولت با بیان این که از سال 
1393 ثبت نام جدیدی برای یارانه انجام نشده 
است،تصریح کرد: به زودی ثبت نام جدید یارانه ها 

آغاز می شود. 

افزایش نرخ خدمات تاکسی های 
اینترنتی منتفی شد

تسنیم-  سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد؛ با 
توجه به گزارش های واصله مبنی بر افزایش نرخ 
خدمات تاکسی های اینترنتی در چند روز اخیر و 
تأکید معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر 
لزوم بررسی موضوع، برابر بررسی های به عمل 
آمده مشخص شد یکی از شرکت های فعال در 
این زمینه که سهم عمده ای از بازار را در اختیار 
دارد، قیمت های مورد عمل را به میزان حدود 
10 درصــد افزایش داده اســت. بر این اساس، 
پس از برگزاری جلسه توجیهی با مسئوالن کلیه 
شرکت های حمل و نقل هوشمند اینترنتی، مقرر 
شد قیمت ها به نرخ قبلی بازگشت داده و اضافه 

دریافتی به مصرف کنندگان مسترد شود. 
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شهادت مأمور 
وظیفه شناس پلیس در 
درگیری با قاچاقچیان 
سوخت در هرمزگان 

ــان گفت:  ــزگ ــرم ــده انــتــظــامــی ه ــان ــرم ف
ــان بــا قاچاقچیان،  بــاهــدف مقابله بــی ام
استواریکم »رضــا احترامی« جمعی یگان 
امداد شهرستان بندرعباس در درگیری با 
قاچاقچیان سوخت شهید شد. به گزارش 
مهر، سردار غالمرضا جعفری صبح دیروز در 
جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات درگیری 
در  قاچاقچیان  با  گذشته  شب  شنبه  یک 
بندرعباس، اظهار کرد: مأموران انتظامی 
یگان امداد شهرستان بندرعباس یک شنبه 
به  انتقال سوخت قاچاق  از  شب گذشته 
وسیله یک دستگاه کامیون تانکر مطلع و 
ضمن هماهنگی و اخذ حکم مأموریت به 
محور ایسین از توابع شهرستان بندرعباس 
اعزام شدند و کامیون مد نظر را در منطقه 
پاتل مشاهده و با استفاده از عالیم هشدار 
دهنده پلیسی از قبیل چراغ گردان و تابلوی 
ایست با معرفی هویت پلیسی خود و ارائه 

کارت شناسایی، خودرو را متوقف کردند.
وی ادامه داد: پس از بررسی بارنامه مشخص 
شد بارنامه جعلی بوده و راننده اقرار کرد 
مقصد  به  اصفهان  از  را  سوخت  محموله 
روســتــای گچین بــارگــیــری کـــرده و قصد 
فروش به قاچاقچیان را داشته که هنگام 
ــودرو به یگان انتظامی، راننده  انتقال خ
ــدام به  در مسیر انتقال چندین مرحله اق
ــودرو کــرده و در نهایت  خاموش کــردن خ
ضمن سرپیچی از دستور ماموران با فاصله 
۶ متری از جاده اصلی در شانه خاکی توقف 
ــه مسیر خـــودداری می کند. این  و از ادام
مقام انتظامی استان تصریح کرد: در همین 
هنگام یک دستگاه خودروی پژو پارس که 
اسکورت خــودروی حامل سوخت بوده به 
قصد جلوگیری از انتقال خودرو، به صورت 
خالف جهت و به صورت عمدی و با سرعت 
زیــاد به سمت مــأمــوران حمله ور می شود 
و ابتدا با یکی از کارکنان برخورد جزئی 
می کند  و با زیر گرفتن یکی دیگر از کارکنان 
به نام استوار یکم »رضا احترامی«، منجر 
به شهادت این مأمور جان برکف انتظامی 
می شود. وی افزود: راننده خودرو پژو پارس 
به هویت دانیال - ج )فرزند راننده کامیون 
تانکر حامل سوخت( که از ناحیه هر دو پا 
هدف اصابت گلوله همکاران شهید قرار 
گرفته است پس از دستگیری در بیمارستان 
صاحب الزمان )عج( بندرعباس، تحت مداوا 
قرار گرفت. در این عملیات ۳۰ هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق به ارزش هشت میلیارد و 

۱۰۰ میلیون ریال نیز کشف و ضبط شد.

گزارش میدانی خراسان از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت 

رقابت دانش بنیان ها با واردات محصوالت مشابه خارجی 
حسین بردبار: بیست و ششمین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی امسال پس از 
یک وقفه ناشی از همه گیری کرونا با استقبال 
صدها شرکت داخــلــی و خــارجــی در محل 
نمایشگاه های بین المللی در حالی آغــاز به 
کار کرد که به فضایی برای رقابت شرکت ها در 
عرضه محصوالت مورد نیاز این صنعت به ویژه 

از نوع دانش بنیان تبدیل شده بود.
به گزارش خراسان، با این حال مسئله واردات 
و مونتاژ داخلی برخی از محصوالت مشابه 
در داخــل کشور معضلی اســت که همچنان 
شرکت های مبدع و توانمند داخلی را رنج 
می دهد و گاهی آنان را با ضررهای سنگینی 
ــن فـــورج،  یکی  مواجه می کند. شرکت آذی
از این شرکت های دانش بنیان است که در 
فضای باز نمایشگاه غرفه نسبتا بزرگی را به 
خود اختصاص داده است. رضایی از مدیران 
فروش این شرکت با اشاره به تولید 5 محصول 
صنعت نفت به روش دانــش بنیان فــورج که 
می شود،  محسوب  مــدرن  آهنگری  نوعی 
می گوید: یکی از این محصوالت تولید رینگ 
آلومینیومی با کمک آلیاژهای فوالدی است 
می شود  تولید  خاصی  فرایند های  طی  که 
و پیشتر از خــارج وارد می شده اســت. وی با 
انتقاد از کم مهری ها و کم توجهی ها به تولید 

محصوالت دانش بنیان می افزاید: اگر از چین و 
دیگر کشورها مشابه این محصوالت را وارد نکنند 
در داخل مشتری دارد و وضع ما خیلی بهتر از این 

خواهد شد.

از دانش بنیان ها حمایت نمی شود    
شرکت پیشرو صنعت آمال نیز یکی از شرکت های 
تولیدکننده انواع کنترل والو است؛ که از سایز 
یک دوم اینچی تا 28 اینچی این محصول را تولید 
می کند که بنابر گفته مدیر فروش این شرکت 
بزرگی  به  نتوانسته  شرکتی  کشور،  در  هنوز 
28 اینچ تولید کند که در پروژه گوره -جاسک 

استفاده می شود. بی نظیر می گوید: گرچه ما 
یک شرکت دانــش بنیان محسوب می شویم و 
مشتری و پروژه های خودمان را داریم ولی کسی 
ما را حمایت نمی کند. خیلی ها در این نمایشگاه 
به اسم تولید کننده آمده اند ولی در واقع وارد 
کننده هستند ولی ما خودمان تولید می کنیم. 
وی واردات کنترل والو از کره جنوبی و هند را یکی 
از مشکالت تهدید کننده تولید داخلی می داند و 
می گوید: برخی از شرکت ها بدون این که حتی 
یک پیچ بسازند، محصول را از خارج وارد می کنند 
و تعهدی هم در قبال آن ندارند، در حالی که ما 
محدودیت زمانی برای گارانتی محصول نداریم.

عرصه ای برای ارائه انواع خدمات    
نمایشگاه بیست و ششم عرصه ای برای ارائه انواع 
خدمات مرتبط با فعالیت های صنعت نفت نیز 
بود. اشرفی،  مدیر بازاریابی شرکت مهندسین 
مشاور تهران جوان که در زمینه خدمات مهندسی 
و تولید بسترهای فرایندی فعالیت می کنند، 
یکی از مشکالت کنونی شرکت های فعال در 
عرصه خدمات صنعت نفت را در گمرکی واردات 
محصوالت شــان مــی دانــد و می گوید: فرایند 
ترخیص کاال سخت و پیچیده است و گاهی به 
دلیل برخی سخت گیری ها محصوالت دیرتر 

از زمان الزم به دست تولید کنندگان می رسد.
جوینده، مدیرفروش شرکت سیم و کابل مشهد 
نیز که غرفه شان در سالن 4۱ نمایشگاه مستقر 
است، اظهارمی کند: ببینید شرکت های دانش 
بنیان واقعا در نمایشگاه چه کار کرده اند، چه 
محصولی را واقعا تولید کرده اند، آیا مونتاژ را 

می توان به نام تولید قبول کرد.
وی معتقد است برخی از شرکت کنندگان در 
نمایشگاه نفت و گاز و برخی از نمایشگاه های 
دیگر مجبورند که بیایند چون اگر نیایند، سال 
بعد راهشان نمی دهند و نمی توانند غرفه بگیرند.

شایان ذکر است در بیست و ششمین نمایشگاه 
نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمی بیش از ۱2۰۰ 

شرکت حضور دارند.

خودروهای وارداتی فقط برای دهک دهمی ها؟!
برخی گزارش ها نشان می دهد خودروهای وارداتی با قیمت هایی عرضه می شود که صرفا برای قشر مرفه جامعه قابل استفاده است

مصطفوی- پس از چندسالی که قیمت خودرو در 
مسیر سرباالیی قرار داشت با اعالم خبر آزادشدن 
واردات خودروی خارجی ته دلمان گفتیم که حتما 
قرار است به زودی خودروهایی با استانداردهای 
جهانی و قیمت مناسب به بازار ایران بیاید تا مانعی 
برای افزایش عجیب قیمت خودرو باشد. اما پس 
از آن که خبر آزادشدن واردات خودرو چندروزی 
آرامش را به بازار برگرداند حاال برخی گزارش ها از 
آن حکایت دارد که خودروهای وارداتی صرفا برای 
قشر مرفه جامعه و به اصطالح این روزها دهک 
دهمی قابل استفاده است. برآیند گزارش های روز 
گذشته فرهیختگان و رویداد 24 نشان می دهد 
که واردات خودرو حداکثر ۱۰ درصد نیاز جامعه 
را رفع می کند که مربوط به قشر متوسط جامعه 
نیست. در گزارش ها آمده است که اگر نگاهی به 
تعرفه و مالیات و عوارض واردات خودرو بیندازید 
متوجه می شوید که قیمت ها بعد از واردات آن قدر 
باال خواهد رفت که بخش قابل توجهی از خانوارها  

توان خریدن آن ها را ندارند! می دانید چرا؟

واردات خودرو چقدر در بازار تاثیر دارد؟    
از چندماه پیش که زمزمه های واردات خودرو 
خبرساز بود، یک سوال مهم برای همه مردم به 

وجود آمده بود: این که واردات خودرو می تواند به 
بازار ایران تعادل ببخشد یا نه؟ بررسی ها نشان 
می دهد بین سال های ۱۳84 تا ۱4۰۰ تنها 
در سه سال ۱۳98، ۱۳99 و ۱4۰۰ واردات 
خودرو به دلیل شرایط و محدودیت های ارزی 
ــوده و در بقیه سال ها واردات  کامال ممنوع ب
خودرو آزاد بوده است. این داده ها حکایت از آن 
دارد که طی سال های ۱۳84 تا ۱۳97 به طور 
سال های  بین  و  دستگاه  ــزار  ه  5۰ میانگین 
۱۳9۰ تا ۱۳97 ساالنه حدود ۶۰ تا ۶5 هزار 
ــودروی خــارجــی وارد کشور شده  دستگاه خـ
است. درخصوص این که با واردات 7۰ تا 8۰ 
هزار دستگاه خودروی خارجی در بازار خودرو 
تعادل ایجاد خواهد شد، باید مولفه های اثرگذار 
بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد. طبیعی است 
با افزایش عرضه در بازار، طیف های متفاوتی از 
تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و این 7۰ یا 8۰ 
هزار دستگاه واردات خودرو نیز بر بازار اثر خواهد 
گذاشت و حتی اثر روانی آن نیز می تواند بر بازار 
خودرو و عمدتا بازار خودروهای بــاالرده تولید 
و مونتاژ داخل و وارداتی ها بسیار مثبت باشد. 
البته در سال های اخیر، خودرو به عنوان کاالی 
سرمایه ای هم استفاده می شود که بخش قابل 

توجهی از نیاز بازار را در بر گرفته است و واردات 
خودروهای 7۰۰-8۰۰ میلیونی بیشتر در بازار 
خودروهای گــران تاثیر خواهد داشــت و طبقه 

متوسط جامعه از آن سودی نمی برند.

خودروهای وارداتی، حداقل 700 میلیون؟    
بررسی ها نشان می دهد در ســال ۱۳9۶ که 
7۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، تنها 
ــی در طیف  ــ ــای واردات ــودروه 28درصـــد از خ
زیــر 2۰ هــزار دالر بــوده که با احتساب دالر با 
قیمت این روزها ) 25 تا 27 هزار تومان( بدون 
درنظر گرفتن هزینه های واردات، قیمت این 
خودروها در طیف 2۰۰ تا 5۰۰ میلیون تومان 
قرار می گیرد. البته اگر حقوق ورودی و تعرفه، 
مالیات و چندین عوارض وارداتی را هم به این ها 
اضافه کنیم حداقل قیمت به بیش از 7۰۰ تا 
75۰ میلیون تومان خواهد رسید. این درحالی 
است که هم اینک خودروهای پرتقاضای داخلی 
قیمتی بین 2۰۰ تا ۳5۰ میلیون تومان   دارند 
)قیمت کارخانه ای(. حتی ارقام را کمی دست باال 
هم درنظر بگیریم، خودروهای پرتقاضای داخلی 
در رده قیمتی بین 2۰۰ تا 45۰ میلیون تومان 

خواهد بود.

طرح واردات خودرو به نفع ثروتمندان     
است؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو 
با اشــاره به اثر واردات خــودرو بر بــازار با توجه 
به درصــد تعرفه ها به اقتصاد 24 گفته است: 
متاسفانه نتیجه رویکرد های گفتاردرمانی این 
می شود که ارز هایی که باید برای واردات دارو  
یا توسعه زیرساخت های تولید هزینه شود به 
واردات کاالیی تخصیص داده می شود که فقط 

به نفع ثروتمندان خواهد بود. 
ــازی واردات خودرو  از ابتدای ماجرای آزادس
صحبت های ضدونقیض بسیاری شد، در ابتدا 
گفته می شد خودروی 7 هزار دالری وارد خواهد 
شد و اکنون صحبت از واردات خودروی 25 هزار 

دالری است. 
البته این مسئله به معنای این نیست که قیمت 
خودرو در داخل 25 هزار دالر تمام می شود و 
خوب است بدانیم که با تعرفه های گمرکی و 
غیرگمرکی ما خودرویی بین 4۰ تا 55 هزار دالر 
خواهیم داشت.  واقعیت این است که با این نوع 
آزادسازی نه قیمت خودرو های پرتیراژ در کشور 
نزولی خواهد شد و نه نفعی به مصرف کنندگان 

معمولی می رسد.

درخواست عربستان 
برای گفت وگو با ایران 
درباره میدان آرش 

»عبدالعزیز بن سلمان« وزیر انرژی عربستان  
اعــالم کرد که کشورش و کویت می خواهند 
دربــاره میدان گازی مشترک )آرش( با ایران 
گفت وگو کنند. به گزارش تسنیم،وزیر انرژی 
عربستان سعودی که در جریان نشست انرژی 
منامه بحرین سخنرانی می کرد، تأکید کرد که 
کویت و عربستان سعودی به دنبال گفت وگو با 
ایران بر سر میدان گازی »الُدّرة« )میدان گازی 
آرش( هستند؛ برای این که منابع موجود در آن 
جا، منابع مشترک دو کشور )کویت و عربستان( 
است. او ادامه داد: »ما به سمت توسعه میدان 
می کنیم.«عبدالعزیز  حرکت  الـــدره  ــازی  گ
همچنین گفت کــه کــشــورش تــالش دارد تا 
پایان سال 2۰2۶ یا سال 2۰27 میزان تولید 
نفت روزانه خود را به بیش از ۱۳ میلیون بشکه 
برساند.میدان گازی مشترک آرش )الدوره( 
از دهه ۱9۶۰ میالدی موضوع بحث دو کشور 
ایران و کویت بوده است و درحالی که این دو 
کشور، مشترک بودن این میدان گازی را در 
آب های سرزمینی هر دو کشور قبول داشتند و 
به رسمیت می شناختند، بر سر تعیین مرزهای 
آبی بحث ها و اختالف نظرهایی وجود داشت 
که انجام هرگونه فعالیت توسعه ای را متوقف 
کرد.عربستان سعودی از سال 2۰۰۰ مدعی 
سهم داشتن در ایــن میدان شد و عربستان 
و کویت در طرحی مشترک از سال 2۰۰۰ 
فعالیت های اکتشافی و توسعه ای را  روی این 
ــران آغــاز کرده  میدان گــازی بــدون اطــالع ای
بــودنــد. ایــران نیز در ســال 2۰۰۱ اقــدام به 
استقرار تجهیزات برای آغاز حفاری اکتشافی 
در میدان آرش کــرد که با مخالفت کویت، 
فعالیت های خود را متوقف کرد.در حالی که در 
ایران، پرونده این میدان مشارکت با کویت باز 
نگه داشته شد و هرگونه اقدام توسعه ای از سال 
2۰۰۱ از سمت ایران متوقف شد، عربستان و 
کویت با تشکیل شرکت مشترک )KJO( سهم 
برداشت از این میدان را به صورت 5۰ درصد 
عربستان و 5۰ درصد کویت بین خود تقسیم 
کردند.ذخیره گاز این میدان که در اواخر دهۀ 
۱9۶۰ کشف شد، حدود 22۰ میلیارد متر 
مکعب برآورد شده است. به تازگی کویت مدعی 
شده بود که این میدان گازی صرفًا متعلق به 
کویت و عربستان سعودی است که واکنش 

وزارت خارجه و نفت را در پی داشت.

افزایش نرخ تاکسی های 
اینترنتی منتفی شد 

ــان حــمــایــت مـــصـــرف کــنــنــدگــان و  ــ ــازم ــ س
ــرد کــه افــزایــش نرخ  تولیدکنندگان اعــالم ک
خدمات تاکسی های اینترنتی منتفی شده و وجوه 
اضافه دریافتی از هر مسافر از تاریخ ۱7 تا 2۳ 
اردیبهشت امسال به افراد بازگردانده می شود. 
به گزارش ایسنا، طی اطالعیه ای آمده  با توجه 
به تأکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم 
بررسی موضوع، مشخص شد یکی از شرکت های 
فعال در این زمینه که سهم عمده ای از بازار را در 
اختیار دارد، قیمت های خود را به میزان حدود 
۱۰ درصد افزایش داده است. با مسئوالن کلیه 
اینترنتی،  هوشمند  نقل  و  حمل  شرکت های 
مقرر شد قیمت ها به نرخ قبلی بازگردد و اضافه 
دریافتی به مصرف کنندگان برگردانده شود.

کاهش قیمت مرغ  و واردات 
گوشت از روسیه و پاکستان  
قیمت فــروش دیــروز مرغ به صــورت عمده 
به ۳7 تا 4۰ هــزار تومان کاهش یافته که 
در مقایسه با روز قبل ۳ هــزار تومان افت 
کــرده اســت. به گــزارش تسنیم، بر اساس 
گزارش های میدانی از غرفه داران میدان 
بهمن تهران و دیگر مراکز توزیع عمده، مرغ 
به مقدار کافی موجود است و عرضه انجام 
مــی شــود. بنابر ایــن گزارش، مدیرعامل 
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز 
روز گذشته از عرضه مرغ در میادین عمده با 
قیمت 4۱ تا 44 هزار تومان خبر داد و گفت: 
قیمت مرغ در میادین خرده فروشی به 5۰ 

هزار تومان رسیده است. 
ــزی و  ــاون بــرنــامــه ریـ ــع در همین حـــال م
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
واردات گوشت گرم قرمز از روسیه و پاکستان 
ــاز کــردیــم و مــیــزان مناسبی گوشت  را آغ
منجمد در داخل موجود داریم که تا انتهای 
هفته با توزیع آن تب ایجاد شده ناشی از 

آزادسازی ارز فروکش می کند. 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

رسالت-این روزنامه نوشت:رسانه های دشمن  •
در پدیداری سیاه نمایی برای این تصمیم دولت، 
در برابر بصیرت مردم قرار گرفتند و کم آوردند. 
ــروس »حــس بدبختی« زیر  دشمن در تزریق وی
پوست افکار عمومی عاجز شد. اکنون اصالحات 
اقتصادی با یک عزم ملی و تقسیم کار مشخص در 

اجرا پیش می رود.
ــاره به تبعات  • هفت صبح-این روزنــامــه با اش

اجرای طرح اقتصادی دولت نوشت:اگر نارضایتی 
مردمی از سیاست های دولت سیزدهم افزایش 
یابد، بعید نیست که دیگر گروه های حامی آقای 
رئیسی هم از دولت او فاصله بگیرند. آقای روحانی 
طی تقریبا دو ســال آخــر ریاست جمهوری اش 
به رئیس جمهوری تنها تبدیل شد. پایگاه رای 
و مقبولیتش را از دست داد و در عین حال توان 
چانه زنی اش در نهادهای حاکمیتی هم کاهش 
یافت. او حتی به رغم تالش بسیار نتوانست در 
ماه های آخر ریاست جمهوری اش برجام را احیا 
کند. تنهایی آقای رئیسی ممکن است حتی خیلی 

زودتر روی دهد.
شرق-این روزنامه نوشت:آن روزها که مردم  •

از همه چیز  شان می گذشتند »همه« بودند، اما 
حاال هیچ کس احساس نمی کند این »همه« وجود 
خارجی داشته باشد، همه یک جامعه می توانند 
با هم یکدل و یکرنگ باشند و بــرای »هــم« ایثار 
و ازخودگذشتگی کنند، اما وقتی همه وجود 
نداشته باشد و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد، 
توقع داشتن از اکثریت برای ایثارگری و حتی 
تحمل مثل ایــن اســت که از اقلیت بخواهی از 
ثروت و قدرتش بگذرد، آیا آن اقلیتی ها این کار را 

خواهند کرد؟
همشهری- این روزنامه نوشت: گذشت تیر  •

78 وخرداد 88 و دی ماه 96 که الزم بود عمارها 
بایستند و روشنگری کنند تا غبار فتنه بنشیند و مرز 
حق و باطل روشن شود تا نامردم از صف مردم جدا 
و بی حیثیت شود. امروز میدان دار اصلی مردمند. 
عمار نه از میان مردم که نماد این مردم است. امروز 
اغتشاش هست اما فتنه نیست. آتش هست اما غبار 

نیست. دشمن هست اما نفاق نیست.

نورنیوز نوشت: ند پرایس، سخنگوی وزارت  •
خارجه آمریکا با انتشار توییتی درباره اعتراضات 
محدودی که پس از اجرای طرح توزیع عادالنه 
به وقوع  کشور  شهرهای  برخی  در  یــارانــه هــا 
پیوست، اعالم کرد که دولت آمریکا از معترضان 
برای گرفتن حقشان از دولت حمایت می کند. 
اظهارات مداخله جویانه و تحریک آمیز سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که طی 
روزهای گذشته برخی ابراز نگرانی های مردم که 
در قالب اجتماعات کوچک در چند شهر کشور 
صورت گرفته، بدون هیچ گونه مشکلی انجام 

شده است.
همشهری آنالین  مدعی شد: »سعید مدنی  •

قهفرخی« به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و 
اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذی صالح 
بازداشت شد. بنابر اطالعات خبرنگار مهر، او به 
اتهام مالقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال 
منویات و خطوط عملیاتی آن ها به برخی عناصر 
سابقه دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد.

انتخاب نوشت:مصطفی آقامیرسلیم نماینده  •
مردم تهران گفت: تولید خودروهای داخلی در 
طول این چندسال، لج خودروسازان خارجی 
است.صنعت  آورده  در  را  واردکــنــنــدگــان  و 
خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو 
به پیشرفت بوده است.ادعای بازنشدن ایربگ 
خودروها در تصادفات به هیچ وجه صحت ندارد.
به فرض این که ایربگ خودروها هم باز نشود، یک 
نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن 
ایربگ ۱۰۰ خودرو بین 9۰۰ هزار خودرو آمار 

ناچیزی است.
دیده بان ایران مدعی شد: یک فعال سیاسی  •

به دلیل اظهاراتش در کالب هاوس بازداشت 
شده اســت. فرزند حجت االسالم محمد زارع 
فومنی شب گذشته در کالب هاوس این خبر را 
اعالم کرده است. فومنی که خود را اصالح طلب 
می داند، در انتخابات ۱۴۰۰ ستاد اصالح طلبان 
حامی رئیسی را راه انــداخــت. او طی ماه های 
اخیر، با برخی چهره های اپوزیسیون همراه 

شده بود.
اعتماد آنالین خبر داد: تیم كامل بایدن برای  •

دلجویی از امارات راهی ابوظبی شد. در راس 
این هیئت، کامال هریس، معاون رئیس جمهور 
آمریكاست و قرار است درگذشت شیخ خلیفه بن 
زاید را تسلیت بگوید.در این سفر آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه، لوید آستین، وزیر دفاع و ویلیام 
برنز، رئیس ســی آی ای و همچنین جان کری، 
نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی، معاون بایدن 

را همراهی می کنند.
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چشم انداز روابط تهران-مسکو  و زمینه های 
همکاری به روایت آقای سفیر

ــران در روسیه در پاسخ به  کاظم جاللی سفیر ای
این که پس از سفر رئیس جمهور ایــران به مسکو 
گزارش هایی مبنی بر انجام شدن توافقاتی میان دو 
کشور وجود داشت که محتوای آن ها علنی نشده 
است، آیا می تواند جزئیاتی در این باره ارائــه کند 
یا نه، گفت: دستور کار دولت سیزدهم به ریاست 
ــای رئیسی، شامل مجموعه ای از مالحظات  آق
جدی زمینه های همکاری در حوزه های متعدد 
انرژی با شرکت های روسی و دولت روسیه است. 
از آن موقع، دو طرف مذاکرات را برقرار کرده و به 
تصمیمات خوبی در زمینه تولید، تولیدات نفتی و 
گازی، پاالیش، پاالیش نفت، پتروشیمی و انتقال 
تجهیزات و فناوری های دارای اهمیت راهبردی 
در صنعت نفت و گاز رسیده اند. حتی یک نقشه راه 
جامع همکاری با روسیه طرح شده که به مقامات 
فدراسیون روسیه تحویل شده است. به گفته سفیر 
ایران در روسیه، »ما می توانیم از ظرفیت و توانمندی 
شرکت های روسیه در تولید، توسعه میدان های 
نفتی، ساخت تجهیزات و انتقال فناوری استفاده 
کنیم.«جاللی در پاسخ به این سوال که آیا روسیه 
و ایران روی توافق هایی در زمینه فناوری نظامی 
نیز کار می کنند یا نه  و در پاسخ به این که با توجه به 
اطالعاتی که به تازگی از رسانه ها منتشر شده بود و 
طبق آن ها ایران برنامه دارد جنگنده های Su-35 و 
سامانه های موشکی ضد هوایی S-۴۰۰ تهیه کند، 
آیا او این موضوع را تایید می کند یا نه، گفت: با در 
نظر داشتن خواست مقامات دو کشور برای توسعه 
و تعمیق روابط  دوجانبه  و توسعه در مسیر درست، 
روابط ما در تمامی عرصه ها از جمله سیاست، اقتصاد 
و دیگر زمینه هاست. همکاری نظامی و دفاعی نیز 
که بخشی از این روابط است، تنها محدود به خرید 
تجهیزات مناسب نیست. او در پایان  افزود: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر خریداری 
گروه مشخصی از محصوالت کشاورزی از روسیه 
بوده است و ایران در سال 2۰2۱ با وارد کردن هفت 
میلیون تن گندم از روسیه، در رتبه اول واردات این 
محصوالت از روسیه قــرار دارد. این رونــد امسال 

گسترش خواهد یافت. در کل، ایران 
ظرفیت واردات ساالنه بیش از 
2۰ میلیون تن گندم و دانه های 

روغنی از روسیه را دارد./
ایسنا

تشکیل پرونده برای برخی از مسئوالن سابق 
وزارت اقتصاد در رابطه با بورس

ذبیح ا... خداییان رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور  به اقــدامــات ایــن سازمان بــرای ورود به 
موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در همه 
دنیا بازار سرمایه مطمئن ترین بازار برای سرمایه 
گذاری است که سرمایه های اندک مردم را جمع 
آوری می کند  و به چرخه اقتصاد بر می گرداند 
اما این موضوع در کشور ما طی سال های اخیر 
دچــار نوساناتی شــد.وی با تاکید بر این که در 
این سال ها بیشتر اقتصاددانان در زمینه بازار 
سرمایه احساس خطر کرده و هشدار داده بودند، 
گفت: همان زمان باید مسئوالن امر به موقع به 
این موضوع ورود می کردند اما متاسفانه به دلیل 
برخی از بی توجهی ها، سرمایه های بسیاری از 
مردم از بین رفت و در آن زمان ریاست قوه قضاییه 
دستور دادند که سازمان بازرسی به این مسئله 
ورود کند. خداییان با بیان این که از همان ابتدا 
سازمان بازرسی به نوسانات و مشکالت مربوط 
ــزود: بعد از ورود  به بــازار سرمایه ورود کــرد، اف
سازمان بازرسی، برای برخی از مسئوالن سابق 
وزارت اقتصاد و دارایی که به پیشنهادات سازمان 
عمل نکرده و موجب وارد شدن خساراتی برای 
مردم شدند، پرونده تشکیل شد و بعضی از آن ها 
محکوم شدند. چند مورد پرونده کیفری برای 
مسئوالن وقت بورس تشکیل شد و برای برخی 
اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده  انتظامی 

تشکیل شد و 22۰ شخص 
حقیقی و ۴۴ نفر ناشر در 
مرجع انتظامی محکومیت 

ی  همشهر / . فتند گر
آنالین

 

چهره ها   

ــا و ایـــران   ــ ــه اروپ ــرچ ــادی مــحــمــدی – ه هـ
ــده در مسیر  ــ ــد پــیــش آم ــدی بـــه وضــعــیــت ج
مذاکرات نگاه خوشبینانه داشتند، روس ها 
برخالف گذشته کامال بی اعتنایی پیشه کردند 
و حتی خیلی صریح اعــالم کردند دیگر مثل 
گذشته بــرای حل مسائل فی مابین تهران و 
واشنگتن خود را به آب و آتش نمی زنند. مثال 
اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه نوشته 
بود: »اگر تحت شرایط متفاوت دیگری بودیم، 
روسیه احتماال می توانست به دو طرف )ایران 
ــازی توافق احیای  ــرای نهایی س و آمریکا( ب
برجام کمک کند، ولی اکنون نه«.محمدجواد 
جمالی نوبندگانی درباره بی انگیزگی روس 
ها بــرای احیای برجام به فــردا می گوید : در 
دنبال  خارجی  بازیگران  همه  برجام  قضیه 
منافع خودشان هستند، روسیه نیز از این امر 
مستثنا نیست. مسکو در این شرایط خاص 
مقداری اوضاع داخلی ایران را رصد می کند 
سیاسی  هــای  جناح  برخی  منفی  مواضع  و 
داخل ایران را نسبت به خودش می بیند. وی 
افزود: عالوه بر معادالت داخلی ایران، روس 
ها همچنان در موضوع اوکراین با غرب به ویژه 
آمریکا چالش دارند بنابراین امروز فعالیت و 
تحرک قبل از توقف مذاکرات وین در آن ها 
برای احیای برجام مشاهده نمی شود. آن زمان 
خیلی فعال تر در مذاکرات شرکت می کردند و 
حتی اعالم مواضع شان خیلی شفاف تر بود.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی یادآور 
شد: اکنون شرایط برای امتیازگیری روسیه 
در قبال احیای برجام تغییر کرده اما در مقابل 
آمریکایی ها همچنان رویکرد امتیازگیری خود 
را دنبال می کنند و به همین دلیل ما بیشترین 
چانه زنی ها را با آن ها داریم. درباره اروپا نیز 
انگلیس  و  آلــمــان، فرانسه  گرچه سه کشور 
تالش برای احیای برجام را به موضوع امنیت 
مرتبط می کنند و می گویند به این معنا که »اگر 
مذاکرات موفق شود آن ها برد امنیتی خواهند 

داشت« اما بر کسی پوشیده نیست که اروپایی 
ها بیشتر از طریق احیای برجام دنبال تأمین 
انرژی مورد نیازشان هستند.وی ادامه داد: در 
قضیه احیای برجام روس ها دست به عصا شدند 
چون بتوانند آن فشاری را که در حوزه انرژی به 
اروپا می آورند همچنان حفظ کنند، به عبارت 
دیگر اگر احیای برجام صورت بگیرد امکان 
دارد فشار روس ها بر اروپا خیلی موثر نباشد و 
این مسئله روی اهرم استراتژیک روس ها برای 
کنترل ناتو تأثیر منفی بگذارد.جمالی اظهار 
کرد: بزرگ ترین کشورهای صادرکننده گاز 
در جهان روسیه، ایران و قطر هستند که در نبود 
روسیه، قطری ها به شدت امروز فعال شدند تا 
بازار تأمین گاز اروپا را به دست بگیرند. با این 
حال دیروز سعید خطیب زاده در نشست خبری 
خود گفت: نقش روسیه در مذاکرات وین نقش 
سازنده و مثبتی بود. من دربــاره توییت های 
پراکنده افراد)اولیانوف( صحبت نمی کنم. 
صدایی که ما می شنویم صدایی است که در 
مالقات الوروف و امیرعبداللهیان همه شنیدند 
و هم الوروف پشت تریبون اعالم کرد که اگر 
امروز توافق شود روسیه هیچ مشکلی ندارد و 
تالش می کند و موضع رسمی دولــت روسیه 
را گفت و هم امیرعبداللهیان موضع ایران را 
بیان کرد که موضع ایران حفاظت و صیانت از 
منافع مردم در این راستاست. درباره روسیه 
طبیعی است جنگی که در اوکراین رخ داده 
و اختالفات عمیق بین روسیه و غرب و اروپا 
شاید نقش روسیه را در حوزه میانجیگری در 

برخی موضوعات از جمله برجام و مذاکرات 
کم رنگ تر کند.

 ابتکارات ویژه ایران در سفر مورا	 
امــا از ســوی دیگر، اظــهــارات دیپلمات ها در 
روزهــای اخیر نشان می دهد سفر ۴8 ساعته 
انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا به تهران چندان 
بی ثمر نبوده و توانسته امیدها برای رسیدن به 
احیای برجام را پررنگ تر از هفته های قبل کند 
. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان فضای بعد از سفر مورا به ایران را رو به 
جلو ، مثبت و همراه با ابتکارهای ایران که مورد 
تایید اتحادیه اروپــا هم بوده توصیف می کند 
و تاکید دارد اگر آمریکا به این ابتکارها جواب 
مثبت دهد همین فردا برای امضای توافق به 
وین خواهیم رفت ، سرگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روسیه که پرونده مذاکرات هسته ای در 
بخش روسی زیر دست اوست هم درباره این سفر 
معتقد است ما لب خط قرار داریم و از سرگیری 
مذاکرات و حصول توافق می تواند به زودی 
بیفتد، همزمان بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در 
تماس با وزیران خارجه اروپا در حال رایزنی های 
برجامی است. منابع آگاه از مذاکرات هسته 
ای نیز در گفت وگو با خراسان تاکید دارند که 
این سفر می تواند وضعیت موجود در مذاکرات 
را تغییر دهد و راه هایی بــرای توافق بگشاید 
به گونه ای که خواسته های همه طرف ها به 
ــران از برجام در آن  ویــژه انتفاع اقتصادی ای
.روز گذشته سعید خطیب زاده  حفظ شــود 

نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها را برگزار 
کرد و همچون همه ماه های اخیر مذاکرات 
هسته ای و به ویژه نتایج سفر اخیر مورا به تهران 
محور اصلی پرسش ها و پاسخ ها بــود . وی 
گفت: آقای مورا به تهران آمد و مذاکرات بسیار 
جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات 
خاص از سوی جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد. ایشان چند دور گفت وگوهای طوالنی 
با آقای باقری داشــت.  برخی راه حل هایی از 
طــرف ایــران پیشنهاد شد . طــرف آمریکایی 
اگر پاسخ دهد ما می توانیم در موقعیتی قرار 
بگیریم که همه طرف ها به وین برگردند. اگر 
ــروز آمریکا تصمیم سیاسی خــود را اعالم  ام
کند که ما هنوز دریافت نکردیم، می توانیم گام 
مهمی در پیشرفت مذاکرات برداریم.خطیب 
زاده افزود:مورا در سفر به تهران با دستورکار 
مشخصی آمد. البته مذاکرات در ایران همراه 
با ابتکارات ویژه خاص ایران بود. ایران از آغاز 
مــذاکــرات جدید چندین بــار ایــن خالقیت ها 
را به کار برد که کم کاری ها و عدم تصمیمات 
سیاسی طرف مقابل را مرتفع کند. متاسفانه تا 
امروز منتظر تصمیم سیاسی در واشنگتن است. 
همه واقعیت موضوع را می دانند، آن چه ایران 
خواسته تنها حقوق خودش است و چیزی بیشتر 
از حقوقش نخواسته و بیشتر از آن چه در برجام و 
قطعنامه 223۱ تعهد داده شده نخواسته است. 
اصطالحاتی که بعضا می شنوید فرابرجامی، 
از روز اول مذاکرات هر جایی که نخواستند 
توافق کنند یک برچسب فرابرجامی به آن زدند 
که به تعهداتشان عمل نکنند. مالقات ها در 
تهران مسیر درستی را پیش آورده و حرکت رو 
به جلو بوده و ابتکاراتی که اعالم شده از سوی 
ایران و از نظر اتحادیه اروپا   قابل اجراست و تنها 
منتظر پاسخ واشنگتن هستیم که مطمئن شویم 
باالخره تصمیم سیاسی خود را گرفتند. وضعیت 
نسبت به قبل از حضور مورا در تهران در نقطه 

بسیار بهتری است. 

ابتکار جدید ایران روی میز 
خطیب زاده با اشاره به ارائه ابتکار های جدید ایران در سفر 

مورا :کاری به توییت های اولیانوف نداریم،جنگ اوکراین شاید 
نقش روسیه را در میانجیگری برای برجام کم رنگ تر کند 

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
جمهوری با بیان این که در این مدت ۱۰ 
ماهه، ۴۰۱ مدیر از مدیران دستگاه ها 
ارزیابی شده اند، گفت: ۱9۰ مکاتبه 

بــرای پیگیری ایــن ارزیابی ها انجام 
شده است و در نتیجه آن ۱3۰ مدیر 
ناکارامد در سطوح مختلف شناسایی 
و از کار خود بر کنار شدند که این نشان 

دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات است. 
به گزارش ایرنا حجت االسالم احمد 
بیان  خبری با  نشست  در  صالحی 
این که نماینده تام االختیار 3۰ تا 3۴ 
وزارتخانه و نهاد برای رفع مشکالت 
و با نگاه حمایتی از مردم در اداره کل 
مربوط در استان ها مستقر می شوند، 
اظهار کرد: 38 هزار مراجعات مردمی 
و دیدار چهره به چهره انجام و همه این 
دیدارها در سامانه سامد ثبت می شود. 
وی افزود: روزانه ۴ تا 5 هزار مراجعه 
مردمی در مرکز داریم و این خدمت ها 
با نگاه حل مسئله است. 9۴۴هــزار و 
۴25  درخواست مردمی در سامانه 
سامد ثبت شده است که 82 درصد 
نتیجه ارجــاعــات مــا بــه نهادها بــوده 
است. رئیس مرکز ارتباطات مردمی 
ریاست جمهوری گفت: 77 هــزار و 
756 درخواست چهره به چهره مردم 
هم در دیدارهای استانی انجام شده 
اســت. صالحی با بیان این که میزان 
درخــواســت هــا و مطالبات مــردم در 

ابتدای تشکیل دولت ۱9 برابر دولت 
های قبل بود، خاطر نشان کرد: این نگاه 
همراه با اعتماد و امید مردم به دولت را 
نشان می دهد. وی تاکید کرد: مدیران 
در خط مقدم مراجعات مردمی هستند 
سفرهای  در  موظفند  هــا  آن  همه  و 
پاسخگوی  و  داشته  حضور  استانی 
مردم باشند. وی درباره برخی تجمعات 
مردمی در خیابان پاستور، گفت: روزانه 
تجمعاتی در پاستور انجام می شود که 
نسبت به اوایل بسیار کم شده است. 
بسیاری از اعتراضات مربوط به دستگاه 
قضایی است و مرکز ارتباطات مردمی 
معترضان را به آن جا ارجاع می دهد. 
صالحی خاطر نشان کرد:در  مواردی 
که به دستگاه های دولتی مربوط باشد، 
همان روز در باالترین مقام آن اداره کل 
دیدار و مالقات انجام می شود و حتی 
نتیجه بسیاری از این موارد هم در همان 
روز اعالم و نتیجه مطالبات مردمی در 
پاستور در نهایت تقدیم رئیس جمهور 

می شود.

جمهور 	  رئــیــس  ــه  ب را  تجمعات 
گزارش می دهیم

ــات اخــیــر در  ــراض ــت وی دربــــاره اع
مناطق جنوبی کشور و ایــن که آیا 
گزارشی  مردمی  ارتباطات  مرکز 
دارد، گفت: مطالبه گری، حق مردم 
ــردم قطعا گاهی اعتراض  ــت. م اس
تند، گاهی اعتراض به نوع اقــدام و 
گاهی اعتراض به خود اقدام دارند؛ 
هر جا تجمعی باشد باخبر و مطلعیم 
و به رئیس جمهور گزارش می دهیم. 
ــات مــردمــی  ــاط ــب رئــیــس مــرکــز ارت
ریاست جمهوری ادامه داد: در این 
دولــت از تجمعات هراسی نیست، 
باید به مردم پاسخ دهیم و مردم هم 
می دانند که دولــت مطالبات آنان 
را پیگیری می کند. صالحی گفت: 
دشمنان انقالب و نظام و آنــان که 
نمی خواهند مردم ایران در آرامش 
باشند، از این تجمعات سوءاستفاده 
می کنند. البته مردم از همه این ها 

مطلعند و مدیریت می کنند.

برکناری130 مدیر ناکارامد در 10 ماه 
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری: تاکنون 

بیش از ۹۴۴هزار درخواست مردم را ثبت و ۸۲ درصدآن را 
پیگیری کرده ایم 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
نشست شورای عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح 
مقوله اصالحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به 
عملیاتی سازی و پیشبرد طرح های اصالح گرایانه 
در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت 
و با برشمردن مـــواردی نظیر اصــالح ساختار 
بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت 
اجتماعی و سامان دهی مقوالت ارزی که تمامی 
صاحب نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی 
متفق القول بر تحقق و اجرای آن ها تاکید دارند، 
مشخصًا به موضوع اجــرای طرح مرتبط با ارز 
ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی 
اشاره کرد. به گزارش میزان،رئیس عدلیه تصریح 
کرد: همه صاحب نظران و نخبگان متفق القول بر 
اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ 
تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند 
البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان 
اجرای این طرح اختالف نظرهایی وجود داشته 
باشد.رئیس قوه قضاییه در همین زمینه اظهار 
کرد: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای 
اسالمی و به منزله قانون است بنابراین دولت 
موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر 
میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم 
درخــصــوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای 

نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم 
بود. قاضی القضات با تاکید بر این که عموم مردم 
به سهم خود باید از انفال و بیت المال بهره مند 
ــرای طرح مرتبط با  باشند، یکی از مزایای اج
ارز ترجیحی را ارتقای مقوله عدالت اجتماعی 
و بهره مندی بیشتر دهک های پایین درآمدی 
جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید 
با هدف تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی 
گام های بیشتر و بلندتری برداشته شود. محسنی 
اژه ای از تالش شبانه روزی دولتمردان با هدف 
پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم 
قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضاییه 
تمام قد و همه جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط 
با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد 
کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که 
ــی مــردم و امنیت  ــش روان قصد برهم زدن آرام
جامعه را دارند هشدار داد که با آن ها مطابق قانون 
برخورد بازدارنده خواهد شد. قاضی القضات 
افــزود: همه دستگاه های نظامی، انتظامی، 
امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید با هدف کمک 
به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت 
مردم، تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و 
امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی سازی این 

طرح، بر هم نخورد. 

 انتقادهای اژه ای از احضار کردن های بدون 	 
دلیل و مدرک

محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی 
قوه قضاییه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه 
با خانواده زندانیان و محکومان اشــاره کرد و 
گفت: حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی 
مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده 
او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان 
ایــن فــرد مجرم و خــانــواده اش تمیز قائل شد؛ 
بنابراین مسئوالن مربوط در دستگاه قضایی به 
این مهم توجه جدی داشته باشند. رئیس قوه 
قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئوالن 
مربوط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد 
که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و 
انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را 
به گونه ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادر 
شده از ناحیه آن ها بدون نقص باشد و در مراجع 
با کمترین میزان نقض همراه  باالتر قضایی 

شود. »تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از 
احضار متهم یا متهمان«؛ این تذکر دیگری بود 
که قاضی القضات خطاب به مسئوالن مربوط 
قضایی صادر کرد و آن ها را از احضار و بازداشت 
متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به صرف 
وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی 
مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنا کرد. 
رئیس عدلیه همچنین در مــوارد وجود شاکی 
خصوصی نیز به مسئوالن مربوط قضایی تذکر 
داد که اگرچه تظلم خواهی حق همگان است اما 
چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر 
ما نیاز دارد؛ بنابراین در بادی امر مستندات و ادله 
فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد 
شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف 
نظر کند. رئیس قوه قضاییه همچنین مسئوالن 
ــراط و تفریط در صدور  مربوط قضایی را از اف
احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت 
و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق 
احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را 
اعمال کنند و نباید از یک  سو قوانین و تبصره ها 
و ماده ها را به گونه ای به هم وصل کنند که زمینه 
محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود 
و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان سهل 
انگاری بالوجه داشته باشند. رئیس دستگاه 
قضا مشخصًا درخصوص موضوع سهل انگاری 
بالوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت: این که 
فردی به کرات به توهین و افترا و هتک حیثیت 
دیگران اقدام کرده است نباید در قبال پرونده او 
توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در 
پایان با طرح این موضوع که سوء نیتش احراز 

نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.

حمایت تمام قد عدلیه از اصالحات اقتصادی  
اژه ای: تاخیر در اجرای طرح اصالح اقتصادی پیامدهای 

نامطلوب داشت، با برهم زنندگان آرامش روانی مردم و امنیت 
جامعه برخورد بازدارنده می کنیم 

ــط عمومی اداره کل اطالعات کهگیلویه و  رواب
بویراحمد: با رصد اطالعات سربازان گمنام امام 
زمان )عج( شش نفر از عناصر اصلی هسته های 
مرتبط با ضد انقالب خــارج از کشور در یاسوج 
ــراد با هدایت گروهک  بــازداشــت شدند.این اف
مستقر در خارج از کشور با سوء استفاده از مطالبات 
ــوب، نــاآرامــی و ناامنی را در  معلمان، زمینه آش

تجمعات این گروه فراهم کرده بودند.



به بچه ها آرامش دهید
سابق بر این مرسوم بود به بچه ها می گفتند سروصدا 
نکن وگرنه گوش تو را می ُبرم. حتی بدتر از این بود. چقدر 
آدم باید احمق باشد که این حرف ها را بزند. به یک عده 

سفارش کنید که این چیزها را نگویید.

انوار را حفظ کنیم

هر ماه نوری دارد و هر روز نوری دارد که مجانی به در خانه 
آدم می آیند. این ما هستیم که باید این نورها را حفظ بکنیم. 
شیعیان امیرالمومنین نزد خدا عزیز هستند. این ها اگر بر 

نمازها مراقبت کنند، مسئله والدین، مسئله غیبت و حسن خلق و... را 
رعایت کنند، این انوار هر روز به در خانه شان می آید. منتها ما چه می کنیم؟ این 

انوار را حفظ  نمی کنیم. از یکی از بزرگان علما که با آشیخ حسنعلی )نخودکی 
اصفهانی( محشور بود، پرسیدم ایشان چگونه به این مقام نزد خدا 

رسیدند؟ آن ولی خدا جــواب داد: »ایشان هرچه به دست 
می آورد، نگه می داشت.« ولی ما انوار را ضایع می کنیم. شب 
بلند می شود نماز شب می خواند، صبح می نشیند غیبت 
می کند. نور نماز شب رفت. با یک حرف تلخ این نورها از بین 

می رود.

مــرحــوم اســتــاد فاطمی نیا را با 
لطافت روح، کالم شیرین و پر از 
حکمت، توصیه های دلسوزانه و 
کاربردی و نکات ملموس و مهم 
ــت. مرد بزرگی  بــرای زندگی به یاد خواهیم داش
که محبوب نسل ها بــود، هم جوانان او را دوست 
از  داشتند، هم بزرگ ترها. اســتــادی که بیشتر 
هرچیز روی توجه به رعایت کالم، نشکستن دل 
دیگران، توجه به زبان و آفت های آن تاکید داشت. 
ــزرگ، مجال تلخی اســت تا  درگذشت ایــن مــرد ب
ــای به جا مانده از ایشان را که از البــه الی  درس ه
سخنان شان پیاده شده مرور کنیم و در زندگی به کار 
ببریم تا بتوانیم در مسیر سعادت دنیا و آخرت گام 
برداریم. »نکته ها از گفته ها« عنوان مجموعه سه 
جلدی از سخنرانی های ایشان است که برای مطالعه 
بیشتر می توان از آن بهره ُجست و عنوان پرونده 

امروز ما هم براساس آن انتخاب شده است.
نکته: منبع تمامی نکاتی که در این پرونده از 
استاد فاطمی نیا نقل شد، ستون »در محضر 
روزنــامــه  همشهری سالم  صفحه  ــان«  ــزرگ ب
خراسان است که چند سال قبل منتشر می شد.

پرونده

 نکته های اخالقی برای زندگی بهتر از مرحوم آیت ا... »فاطمی نیا«
استادی که سال های سال پای منبرش نشستیم و آموختیم
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 خود را با مضامین دعا 
تطبیق دهیم

یکی از شرایط دعا این است که دعاکننده به اندازه 
طاقت بشریت، خود را با مضامین و اسماءا... در دعا 
تطبیق دهد؛ البته در مواردی که با طاقت بشر تناسب 
دارد مقصود است. فرموده اند: »تخّلقوا باخالق ا...« 
یعنی اخالق خدایی داشته باشید. مثال می گوید: »یا 
سّتارالعیوب« )ای پوشاننده عیوب(، از آن طرف خودش 
اهل غیبت کردن و آبرو بردن است! یا وقتی رسیدیم 
به »یا حلیم و یا کریم« باید تصمیم بگیریم حلیم و کریم 
باشیم. زمانی که می خوانی »یا قاضی الحاجات«، به 
مقدار توانایی ات حاجات بندگان خدا را برآورده کن و 
بی تفاوت نباش. یک مقدار باید از این اسماء عطر بگیریم 

و بویی از آن در ما وجود داشته باشد.

دِر خانه حضرت حق
یکی از اهل عرفان گفته به هر 

بشری زیاد مراجعه کنی آخر 
از تو منزجر می شود. یک بار، 
دو بار، سه بار، می گوید این 
دفعه آمد جواب نده. بد عادت 
می شود. فقط یک مورد است 

که هر چه بیشتر مراجعه کنی 
قدر و منزلتت باال می رود و آن 

دِر خانه حضرت حق است.

موانع اجابت دعا
در دعای کمیل می گوییم »اللهم اغفرلی الذنوب التی 
تحبس الدعا« خب بعضی کارها مانع از استجابت 
دعاست. یکی از این موانع دل شکستن است. پشت 
سر این و آن حرف زدن است. امروز متاسفانه خیلی 
معمول شده... می فرماید: »هرکس پشت برادر دینی 
خود غیبت کند که قدر آن فرد نزد مردم پایین بیاید، از 
والیت خدا خارج می شود.« تعارف که نیست. باید این 

کارها را بگذارند کنار، دعا مستجاب شود.

خدا به زور  نمی دهد
بعضی ها حرف عوامانه می زنند می گویند نباید چیزی را 
به زور از خدا گرفت. از این بی معنی تر  نمی شود گفت. خدا 
که چیزی را به زور  نمی دهد. آن چیز را هم که نباید بدهد،  

نمی دهد. به وقتش هم می دهد.

 مشورت بر استخاره 
مقدم است

استخاره ایــن اســت که هر کــاری که 
قصد انجام آن را داری از خدای 

مــتــعــال طــلــب خــیــر کــنــی، فعال 
علی الحساب تسبیح و قرآن و... 

مطرح نیست، فقط این مطرح 
است که خدایا در این کار خیر 

قرار بده، منتها بزرگانی که 
ــا بودیم  ما در خدمت آن ه

می گفتند همیشه مشورت 
بر استخاره مقّدم است، 
چه استخاره  دعایی و قلبی 

و چه استخاره  با تسبیح و قرآن.

مراسم دعا را طوالنی نکنیم
اول مظلوم از انسان ها امیرالمومنین)ع( است و در 
دعاها، دعای کمیل. این دعا خیلی مظلوم است. در 
تیراژ باال چاپ می شود، هر مجلسی هم که بروید دعای 
کمیل داریــم. اوال که وسط دعای کمیل، سخنرانی 
ــه ســاعــت.  ــود س ــی ش ــای کمیل م ــه دعـ می کنند ک
دعای کمیل 20 دقیقه است. ما حق نداریم دعای 
امیرالمومنین)ع( را بکنیم سه ساعت. اگر استادی 
ــده. وســط دعا  و نورانیتی داری، مختصر توضیح ب
هرچه شعر بلد است می خواند. همه بیچاره می شوند. 
جوان ها زده می شوند. می گویند جوان  نمی رود دعای 

کمیل. خوب تو  نمی گذاری.

لطیف باشید
عزیزان اگر لطیف نباشید هیچ چیز نصیب تان  
نکنید! هر  را معطل  نمی شود؛ خــود 
روز چند مرتبه در خانه یا محل کار 
پرخاش  و  مــی شــود  عصبانی 
مــی کــنــد و دل دیـــگـــران را 
می شکند، از آن طرف هم 
مــی خــواهــد بـــه مــقــامــات 
ــر  ــوی بــــرســــد... اگ ــن ــع م
می خواهید به جایی برسید، 
لطیف شوید. لطیف بودن را 
تمرین کنید، از خانه و محل 
کار شروع کنید و با خشم و غضب 

دیگران را آزار ندهید.

حقیقت توبه 
خدا با تازه وارد رفتار دیگری دارد. جوانان عزیز توجه 
کنند که در توبه باز است اما نه به معنای عوامانه آن. 
شنیدم شخصی گفت من فالن گناه را می کنم. بروم 
مکه تا توبه کنم. اجازه بدهید باطن این حرف را به شما 
بگویم. این فرد معنی توبه را نفهمیده است. توبه این 
نیست که بنشینی و بگویی استغفرا... ربی و اتوب الیه. 
توبه اصلش پشیمانی است. پشیمانی دست تو نیست. 
دست توست؟ می خواهی بروی مکه پشیمان بشوی؟ 
چرا وقتی متوجه می شوی قسمتی از مالی که داری 
متعلق به یتیم است، سریع آن را برمی گردانی؟ چون 
موجبات پشیمانی فراهم شده است. پشیمانی از حاالت 
درونی انسان است مثل ترس و وحشت. موجبات ترس 
وقتی پیش بیاید آدم می ترسد. این فرد که می گوید 
می خواهم بروم مکه توبه کنم، معنی حرفش این 
اســت که می خواهم بــروم مکه آن جا پشیمان 

بشوم. پس چرا این جا پشیمان  نمی شوی؟

اهمیت دادن به اعداد
وقتی در آیات و روایات عدد مطرح می شود، گاهی این 
عدد موضوعیت دارد و نفس عدد مقصود است و گاهی 
عدد موضوعیت ندارد و صرفا برای بیان کثرت استفاده 
می شود... اگر کسی از ما از دنیا رفت، این قدر ملَزم و 
مقید نباشیم که خرج های زائد کنیم و حتما مراسم 
هفتم و چهلم و... بگیریم و اگر هم کسی نتوانست 
شرکت کند، موجب کــدورت شــود! به صورت های 
دیگر هم می توانیم برای اموات خود کسب خیر کنیم.

 نمازها چه شد؟ 
تو دل شکستی...

فرد وارد بازار قیامت می شود. فکر می کند خبری 
است. تعجب می کند. خدایا! پس چه شد؟ نمازها، 
عمره ها؟ می گویند: تو دل شکستی. ریا کردی. زهر 
زبان ریختی. ببینید! ما درد دل می کنیم. جوان 
عزیز! اگر عروج می خواهی، می خواهی به جایی 

برسی از خانه خودتان شروع کن!

برای مردم، خوب بخواهید
نقل شده است روزی »معروف کرخی« نشسته بود. 
عده ای از جوانان در دجله سوار بر قایق بودند و ساز 
و آواز سرمی دادند. چند نفر از مقّدسین آمدند، به 
معروف کرخی گفتند: آقا آن ها را نفرین کن! چه 
جوان های بدی هستند! معروف دست های خود را 
بلند کرد و فرمود: خدایا به عّزت خودت قسم می دهم 
کسانی را که در این دنیا این  قدر خوشحال کردی، 
در آخــرت هم همین طور آن هــا را خوشحال کن! 
آن ها به معروف اعتراض کردند: ای معروف! تو یک 
عارف هستی! چرا چنین می گویی؟ چرا یک عّده را 
که مشغول گناه هستند، نفرین نکردی و برای آن ها 
دعا کردی؟ معروف کرخی پاسخ داد: وای بر شما که 
نادان هستید. من آن ها را دعا کردم. اگر قرار شود در 
آخرت خوشحال باشند، باید در این  دنیا توبه کنند. 

این دعا یعنی خدا به آن ها توبه عنایت کند.

اثر یک عمل خالصانه
سال ها قبل مشرف شدم به مکه. شخصی در کاروان 
ما بود که وضعیتی داشــت، گویا همه می خواستند 
از سر راهش فرار کنند! در این سفر یک چای داد به 
دست یک سید دل شکسته، بر اثر این عمل کوچک و 
خالصانه، وضعیت اش تغییر کرد، همه از او استقبال 
می کردند؛ محبوبیت پیدا کرد و خالصه سرنوشتش 
عوض شد! گویا نور همین عمل کوچک ولی از روی 
اخالص، اثر بسیار زیادی در او داشت و او را متحول 
کرد! پس کوچکی و بزرگی عمل مهم نیست؛ اخالص 

و مقبولیت در نزد خداوند مهم است.

خبرهای بد را در خانه نگویید
خبرهای بد را هیچ وقت در خانه نگویید؛ تا به خانه 
می رسد، می گوید تصادفی را دیــدم! نمی خواهد 
بگویید. اصال خبرهای منفی را در منزل نگویید. 
شما را به خدا قسم می دهم این ها را رعایت کنید؛ 
ــواده زده مــی شــود کــه جبران  ــان ضربه هایی بــه خ
نمی شود. چیزهای پریشان کننده نگویید. به همسر 

و بچه ها آرامش دهید.

 اغلب جهنمی ها
جهنمی زبان هستند!

خــدا گناه »آبـــرو بـــردن« را سخت می بخشد. امــام 
باقر فــرمــودنــد: »کسی کــه آبـــروی مــردم را نریزد، 
ــرد.«  ــد از گــنــاهــان او صــرف نــظــر خــواهــد ك ــداون خ
فکر  هستند!  ــان  زبـ جهنمی  جهنمی ها،  اغــلــب 
ــوار مــردم بــاال مــی رونــد. یک مشت  نکنید همه از دی
ــن كــه آبــرو  ــد جهنم بــه سبب ای ــی آورن مــقــدس را م
می بردند! اســالم خواهان حفظ آبــروی فرد است.

من تنم می لرزد از این جواب ها! 
احوال پرسـی ها را دیده ایـد؟ می پرسـیم حالـت چطـور 
اسـت؟ می گویـد: »هـی؛ زنده ایـم!« من تنـم می لـرزد از 

ایـن جواب هـا! نعمـات خـدا را فرامـوش کرده ایم؟ 
جوانـی رفتـه بـود دکتـر، دکتـر می گفـت مـن چیـزی 
ندیده ام ولی چشـم دارد خـود به خود ضعیف می شـود؛ 
حـاال تـو چشـمت سـالم اسـت و قـدر نمی دانـی؟ حالـت 

شـکر نداریـم!

خداوند کریم قطعا می بخشد
به هرحال خیلی از گناهان را انجام داده ایــم و اکنون 
نمی توانیم جبران کنیم، در این شرایط به خدا عرض 
کنید: »خدایا من با تو عهد می بندم کــه... در اولین 
فرصت ممکن... جبران گذشته کنم و تو هم به لطف و 
کرم بی انتهایت لطفی کن تا این گناهان مانع اجابت 
دعای من نشود.« یقین بدانید این کار موثر است... خدا 
کریم تر از آن است که بخواهد این جا با من تسویه حساب 
کند... اصال اگر ]بنده[ همچون حالی داشته باشد و با 
تمام وجود از گذشته اش ناراحت باشد، قطعا خداوند 

کریم او را می بخشد.

پول عمره را بده به دختر یتیم
من تعجب می کنم از بعضی ها! یک خانم مومن 20 بار به 
عمره رفته. بار 21 به او می گویند بیا این پول عمره را بده 
برای یک دختر یتیم، می گوید: »نه من  نمی توانم. دوستان 
همه دارند می روند عمره. من چطور نروم؟« حاال به این 
خانم بگو شما این همه عمره رفتی، مسئله اخالق را در 
خانه رعایت می کنی؟ مگر دین خدا مسخره است؟ هر سال 
عمره می روی یک عیب و بدی را از خودت دور نکردی؟ 
یا آقا؛ فرقی نــدارد. آقا بداخالق بشود، عبادتش ضایع 

می شود. خانم بداخالق بشود، عباداتش ضایع می شود.

وسط حرف دیگران نپرید

این روزها حرف زدن سخت شده است. بین مبتدا و خبر ایراد می گیرند.  نمی گذارند مبتدا را بگویی 
بعد به خبر برسی.  نمی گذارند جمله کامل بشود.  نمی دانم ما چرا این طور هستیم. زندیق به 
فردی می گویند که به هیچ چیز معتقد نباشد. یعنی فوق کافر است. کافر داریم که بعضی 
مسائل را قبول دارد ولی زندیق کسی است که هیچ اعتقادی ندارد. زندیق ها نقل کرده اند 
که ما می رفتیم با امام صــادق)ع( بحث می کردیم، ایشان به قدری زیبا گوش می داد 
که فکر می کردیم در بحث ایشان را محکوم کرده ایم. حرف ما که تمام می شد ایشان 
سرشان را باال می آوردند و همه بافته های ما را با یک جمله نقض می کردند اما ما در 
برادری و خواهری مان حاضر نیستیم به حرف یکدیگر گوش بدهیم. صبر کن! شکر توی 
کالمت! این شکر این جا به چه دردی می خورد؟ بیچاره زحمت کشیده، انرژی صرف کرده، 

می خواهد نتیجه بگیرد، بعد بگوییم شکر توی کالمت!

اولین آسیب شما جوانان از غضب است
اگر احادیث را خوب جمع کنید، می بینید اولین آسیب شما جوانان از غضب 
است. هر دری که به روی شما بسته شود از روی غضب بسته می شود. جوان 
را نگاه کنی محاسن، تسبیح، عطر، سجاده... اما در خانه برخورد با مادرش 
مثل زهرمار، با خانواده مثل زهرمار. من اسم برخی را گذاشته ام حاجی 
زهرمار. طرف می گوید: جای تان خالی کمیل بودیم چه حالی به ما دست 
داد. کدام حال؟ 40 سال است نمی توانی با همسرت حرف بزنی! 40 سال 

نتوانستی زبانت را کنترل کنی!
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طبق آمار جهانی، از هر سه آمریکایی یک نفر دچار فشار خون باالست. حدود 1.13 میلیارد نفر در سراسر 
جهان از فشــار خون باال رنج می برنــد. این بیمــاری در مردان شــایع تر از زنان و ســومین علت مــرگ و میر 
در  آمریکاست. با این حال، از هر پنج نفر فقط یک نفر آن را کنترل می کند.فشار خون باال به دلیل نداشتن عالیم 
زیاد، "قاتل خاموش" نامیده می شود .موارد ابتال به فشار خون  در سراسر جهان افزایش داشته است. در حالی 

که این بیماری  قباًل در گروه های سنی باالتر شایع بود، اکنون شاهد موارد ابتالی  بسیاری از جوانان به فشار خون هستیم.

بانوان

   چرا فشار خون باال مهم است؟ 
نادیده گرفتن مســائل مربوط به فشار خون 
می توانــد مرگبار باشــد و در بدتریــن موارد 
 باعث حمله قلبی، نارسایی قلبی، آنوریسم
سکته مغزی، مشکالت حافظه یا زوال عقل 
 شــود. بنابراین بررســی منظم فشــار خون

بسیار مهم است.
   فشار خون خود را چک کنید

 فشــار خون طبیعی، حدود 120 روی 80  
در نظر گرفته می شــود. باالتــر از این اندازه 
به این معناست که باید سعی کنید از طریق 
برخی تغییرات ساده در سبک زندگی مانند 
رژیــم غذایــی و ورزش، فشــار خون خــود را 

کاهش دهید.
   فعالیت بدنی،الزم وضروری 

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای حفظ فشــار 
 خــون ســالم ورزش اســت. پیــاده روی 

دوچرخه سواری، شنا، دویدن یا هر فعالیت 
هوازی دیگر به پایین نگه داشتن فشار خون 

و سالمت بدن شما کمک می کند.
   رژیم غذایی خود را تنظیم کنید

 خوردن یک رژیم غذایی غنی از غالت کامل
  میــوه هــا، ســبزیجات و محصــوالت لبنــی

 کم چرب، دوری از نمک و چربی اشباع شده 
و کلسترول، می تواند فشــار خون شما را به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
   عالیم را جدی بگیرید

فشــار خــون بــاال، عالیــم رایجــی ماننــد 
خستگی، سردرد شدید، تاری دید، مشکل 
تنفســی، به خصوص تنگی نفس در هنگام 
فعالیت،درد قفسه سینه و خون ریزی بینی 
دارد که  نباید آن هــا را نادیده بگیریم. البته 

دو عالمت از بقیه مهم تر هستند.
 خون ریــزی بینــی: خون ریــزی بینــی 

معموال زمانی که فشــار خون فرد باالســت 
رخ می دهد. بنابراین اگر با خون ریزی بینی 

مواجه شدید، آن را به پزشک اطالع دهید.
  ســردرد: اگــر همیشــه ســردرد ضربان 
دار دارید، ممکن اســت فشار خون شما باال 
باشد.این سردردهای ناخوشــایند آرامش 
شما را از بین خواهد برد. بنابراین، مراقب و 

به دنبال درمان به موقع باشید.
دکتــر هانــی ســاوال، مشــاور داخلــی در 
بیمارستان ووکهارت می گوید: »بیمارانی 
که سردرد شدید، به ویژه در ناحیه پس سری 
را تجربه می کنند باید بالفاصله فشار خون 

خود را بررسی کنند.«
   روز جهانی فشار خون 

هر ســال در 17 می به مناسبت روز جهانی 
فشــار خون سازمان بهداشــت جهانی، یک 

شعار برای این بیماری  اعالم می کند.

» فشــار خون خود را بــه دقت انــدازه گیری 
کنیــد، آن را کنتــرل کنید، بیشــتر زندگی 

کنید!«
 امسال  این موسسه، ضمن اعالم این شعار
 مطــرح کرد:»تــالش می کنــد، روش هــای 
دقیق انــدازه گیری فشــار خــون را ترویج و 
بر اهمیــت بهبود کنترل فشــار خــون برای 

زندگی طوالنی تر و سالم تر، تأکید کند.«
   حقایقی از فشار خون که هرگز 

نمی دانستید!
  فشار خون، در بازوها متفاوت است 

انــدازه گیری فشــار خــون می توانــد از یک 
دست به دســت دیگر متفاوت باشد. امروزه 
به پزشــکان توصیه می شــود که فشار خون 

هر دو بازو را اندازه گیری کنند.
   وزنه زدن برای شما مضر است

در حالی کــه ورزش های هوازی بــه تنظیم 
فشــار خــون کمــک می کنــد، ورزش هــای 
قدرتی مناســب افراد دارای فشار خون باال 
نیســت زیرا وزنه زیــاد باعث افزایش فشــار 

خون می شود.
  پتاسیم را فراموش نکنید 

 یکی از مــواد معدنی مفید برای فشــار خون
 پتاســیم اســت که به حفظ فشــار خــون در 

محدوده سالم کمک می کند.
 paho.org و hindustantimes:منبع  

 کنترل فشار خون 
برای زندگی بهتر  و  بیشتر 

 حدود 1.13 میلیارد نفر در سراسر جهان از فشار خون باال رنج
 می برند و این بیماری در مردان شایع تر از زنان است، به مناسبت 

روز جهانی فشار خون به بررسی این بیماری خواهیم پرداخت 

مناسبتی

سالمت

اگر شــما هــم از طرفــداران غذاهــای گیاهی 

هستید و دوست دارید یک شــام سبک و کم 

حجم بخورید به شما پختن این غذای هندی را 

توصیه می کنیم. مقدار تندی غذا را می توانید 

به سلیقه خود تغییر دهید. 

 طرز تهیه :
1- ابتدا سیب زمینی ها را پوست کنید و به صورت 
قطعات مکعبی یک ســانتی  متری درآورید. باید 
حدود سه پیمانه ســیب زمینی خرد شده داشته 

باشید.
2- یک تابه بزرگ ترجیحًا نچســب را روی شعله 
متوســط قرار دهید تا داغ شود. سپس دو قاشق 
روغن را داخــل آن بریزید و زنجبیــل را که از قبل 

پوست و رنده کرده اید داخل روغن بریزید.
۳- حدود ۳0 ثانیه زنجبیــل را تفت بدهید 
تا عطر آن را حس کنید. سپس سیب زمینی 
خرد شــده را اضافه کنید و 7–8 دقیقه تفت 

دهید تا شروع به نرم شدن کند.
4- دســته گل کلم را تکــه تکه کنیــد و آن را 
همراه با یک قاشق روغن باقی مانده و نمک 

به تابه اضافه کنید. ۵ دقیقه به تفــت دادن ادامه 
دهید و هر چند دقیقه یک بار هم بزنید. فلفل خرد 
شــده، زردچوبه و زیره را اضافه کنید. آب را روی 

مواد بریزید و شعله را کم کنید.
۵- ۵ تا 8 دقیقه به تفت دادن ادامه دهید تا سیب 
زمینی و گل کلم نرم شود. اگر می خواهید از نخود 
فرنگی اســتفاده کنید آن را در این مرحله اضافه 

کنید و 2–۳ دقیقه دیگر تفت دهید.
6-خــوراک گل کلــم و ســیب زمینــی هنــدی 
شــما آماده اســت. خوراک را به بشــقاب یا دیس 
مدنظرتان منتقل کنید، جعفری خرد شده را روی 

آن بریزید و سرو کنید.
 نکات کلیدی:

1- می توانیــد به جــای رنــده کــردن زنجبیل از 
پودر آن هم استفاده کنید ولی زنجبیل تازه عطر 
بیشــتری به خوراک شــما می دهد.2- اگر عطر 
زنجبیل را در غذا دوســت ندارید می توانید ادویه 
دلخواه خــود را جایگزین یــا به کلــی آن را حذف 
کنید.۳- می توانید کمی کنجد بوداده هم روی 

غذا بپاشید.

آنتی اکسیدان ها، دشمن زوال عقل 
تحقیقات جدید نشان می دهد یک رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ، می تواند از مغز در برابر 
 National( محققان موسسه،Consumer Healthday زوال عقل محافظت کند. به  گزارش
Institute on Aging( مطالعــه ای روی حدود هفت هــزار و ۳00 فرد 4۵ تا ۹0 ســاله انجام 
دادند. این افراد بسته به سطح آنتی اکسیدان در خون شان به سه گروه تقسیم و به طور متوسط 

16 سال و تا 26 سال زیر نظر گرفته شدند.
محققان دریافتند افرادی که بیشــترین میزان آنتی اکســیدان های لوتئیــن و زاگزانتین را در 
 خون خود داشتند، نسبت به افرادی که سطوح پایین تری از این آنتی اکسیدان ها را دارا  بودند

 کمتر در معرض ابتال به زوال عقل بودند.
لوتئین و زاگزانتین در سبزیجات تیره رنگ مانند کلم پیچ، اسفناج، کلم بروکلی و نخود فرنگی 
یافت می شود. هر افزایش میانگین اســتاندارد این سطوح آنتی اکســیدانی در این مطالعه، با 

کاهش 7 درصدی در زوال عقل همراه بود.
در افرادی که سطوح باالیی از آنتی اکسیدان دیگری به نام بتا کریپتوکسانتین را داشتند، 14 
درصد خطر زوال کاهش یافت. بتا کریپتوکسانتین در میوه های دارای رنگدانه نارنجی از جمله 

پرتقال، پاپایا، نارنگی و خرمالو یافت می شود.
به گفتــه محققــان، آنتی اکســیدان ها ممکن اســت بــه محافظــت از مغــز در برابر اســترس 
اکسیداتیو که می تواند باعث آسیب  سلولی شــود، کمک کند. البته تاثیر آنتی اکسیدان ها 
بر خطــر زوال عقل زمانی کــه محققان، عوامــل دیگری مانند ســطح فعالیت بدنی شــان را 
هم مورد بررســی قرار دادند، کاهش 

Neurology یافت.         منبع : مجله

موهایتان را  با دارچین هایالیت کنید! 
چند ترفند دارچینی که کمک می کند بدون مواد شیمیایی، موهایتان 

را رنگ کنید 

   رنگ مو با دارچین
با ترکیب مقداری دارچین و آب یک خمیر تهیه و به آن نرم کننده موی ســر، اضافه کنید. این 
 ماســک را روی ســرتان بگذارید و همه موهایتان را به آن آغشــته کنید. کاله مخصوص رنگ
 روی سرتان بگذارید و بعد از 6 ساعت موهایتان را بشویید. اکنون از موهای روشن تان لذت 

ببرید.
 جادوی دم کرده دارچین 

استفاده از دم کرده دارچین یکی از بی دنگ و فنگ ترین روش های رنگ مو بدون مواد شیمیایی 
 است. در یک قوری چند قاشق پودر دارچین را با آب دم کنید و بعد از سرد شدن اجازه دهید
 ۳ ساعت روی موهایتان بماند و سپس موهایتان را آبکشی کنید. متوجه خواهید شد موهایتان 

چند درجه روشن تر خواهد شد.
 دارچین و ماست، یک ترکیب برنده

چهار قاشق غذاخوری پودر دارچین را با 20 قاشق ماست ترکیب کنید و روی موهایتان قرار 
دهید. برای رنگ گرفتن موها، این ترکیب باید حداقل۳0 تا 4۵ دقیقه روی موهایتان بماند 

و بعد از گذشت این مدت، موها را بشویید.
 حنا و دارچین، عالج موهای تیره

اگر می خواهید موهای قهوه ای رنگ یا هایالیت های روشن داشته باشید استفاده از ترکیب 
حنا و دارچین توصیه می شود. یک قاشق غذاخوری پودر دارچین، یک فنجان آب و سه قاشق 
غذاخوری پودر حنا را ترکیب کنید و اجازه دهید این ترکیب 12 ساعت در دمای اتاق بماند تا 
آماده استفاده شود. بعد از گذشت این زمان، رنگ مو آماده است. این رنگ مو باید ۳ تا 4 ساعت 
روی موهایتان بماند تا رنگ مدنظرتان به دست بیاید. بعد از سپری شدن این مدت زمان موها 

را کامال آبکشی کنید تا متوجه تغییر رنگ آن شوید.
منبع : بیتوته

غذای اصلی

مواد الزم:
 روغن سرخ کردنی :۳ قاشق 

غذاخوری
 زنجبیــل رنــده شــده :یــک قاشــق 

غذاخوری
 سیب زمینی :6۵0 گرم

 گل کلم :4 پیمانه
  نمک: یــک و یک چهارم قاشــق چای 

خوری
 فلفل هاالپینو خرد شــده: یک قاشق 

غذاخوری
 زردچوبه: 2 قاشق چای خوری

  زیره سبز :2/1 قاشق چای خوری
  آب: 2 قاشق غذاخوری

  نخود فرنگی :2/1 پیمانه )دلخواه(
  جعفری تازه خرد شده: 4/1 پیمانه

اکرم انتصاری |  روزنامه نگار                                                                              

اگر دوست دارید موهایتان را چند درجه روشن تر کنید راه های دیگری به جز راه های 

مرسوم شیمیایی مانند رنگ، هایالیت و دکلره وجود دارد. استفاده از دارچین یکی 

از این راه هاست که به کسانی که دوســت دارند موهای چند درجه روشن تر داشته 

باشند اجازه می دهد بدون اســتفاده از ترکیبات شیمیایی هم به رنگ موی دلخواه 

خود برسند. در این مطلب درباره روش استفاده از دارچین بیشتر خواهیم گفت.



ره 
شاو

 و م
واده

خان

3

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

۱

داده تصویری

پسری نوجوان دارم که به تازگی 16 ساله شد. متاسفانه برخالف من و پدرش که 
هوای او را داریم، اما احترام ما را نگه نمی دارد و انگار هر روز بی ادب تر می شــود. 
نمی دانم چرا خودش را بی نیاز از مشــورت می داند و فکر می کند عقل ُکل است. 

چه کنم؟

هرچقدر بیشتر هوای پسرم را داریم، بی ادب تر می شود

 تربیت
 فرزند

زندگی سالم 
                      سه شنبه   
    ۲۷  اردیبهشت ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۵۸ 

دکترمهدیسودآوری|روانشناس

مهمانی دادن و مهمانی رفتن بعضی وقت ها مکافاتی می شود 
آن سرش ناپیدا. گاهی یک معاشرت ساده و خوشایند را بیخودی 
ســخت و پیچیده می کنیم. البته که قصدی هم نداریم و حتی 
خودمان هم نمی دانیم کجای کار ایراد دارد که مهمانی بهمان 

خوش نمی گذرد. در ادامه چندتا از باید و نبایدهای مهمانی را با هم مرور می کنیم.

الههتوانا|روزنامهنگار

 6 نکته از باید و نبایدهای 
مهمانی رفتن

فرهنگ 
شهروندی

تالش برای دســتیابی به موفقیت های تحصیلی اگر همراه با رعایت یک سری اصول نباشد، معموال به نتیجه 
قابل قبولی نخواهد رسید. این روزها و شب ها، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که رقابت شان از روز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهشت آغاز می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت، سواالت زیادی در ذهن شان شکل می گیرد که اگر 
پاسخ درستی به آن ها ندهند یا نتوانند به درستی مدیریت شان کنند، بر نتیجه آزمون شان تاثیرات منفی خواهد 
گذاشت و ثمره تالش شــان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مطالعه این مطلب به همه 6۴۷ هزار داوطلبی که در این دوره شرکت 

می کنند، توصیه می شود.

محوری 

پاسخ هایی به رایج ترین سواالت دقیقه نودی داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد برای موفقیت در این رقابت که از فردا آغاز می شود

در این چند روز باقی مانده تا ارشد مبحث جدیدی 

بخوانیم یا نه؟۱

در این چند روز باقی مانده تا آزمون، ســعی کنید هر روز 
مطابق زمــان بندی آزمون که برای رشــته شــما اعالم شــده، درس 
بخوانید. مثال اگر آزمون شما صبح و به مدت 4 ساعت است، هر روز 
صبح از ساعت 8 تا 12 ظهر به طور یک روند و با استراحت  های کوتاه، 
درس بخوانید یا آزمون بدهید تا جسم و ذهن  تان به این شرایط عادت 
کند. این کار باعث می شود تا در جلســه کنکور، راحت  تر و مسلط  تر 
چهار ســاعت زمان آزمون را ســپری کنیــد. همچنین بــه درس  ها و 
مبحث  هایی که فرمول و نکته  های بیشــتری دارنــد در این چند روز 
به طور سطحی نگاهی بیندازید و از یادگیری مباحث جدید خودداری 

کنید چراکه ذهن تان را مشوش خواهد کرد.
استرس مان را چطور مدیریت کنیم؟

شرکت در چنین آزمونی، بدون داشتن استرس نمی شود ۲
اما باید آن را مدیریت کرد. در قدم اول از تماس و ارتباط 

با کســانی که موجب اضطراب شما می شــوند، خودداری و از آن ها 
دوری کنید. توصیه مهم دیگر این که هر شب به مدت چند دقیقه تمام 
کارهایی را که باید در جلسه  کنکور انجام خواهید داد با خودتان مرور 
کنید یعنی همان شــیوه مدیریت زمان و .... ؛ این  کار باعث می شود 

عادت  های الزم در جلســه  کنکور، ملکه   ذهن  تان بشــود و 
استرس تان کاهش یابد. این چند شب، حتما خواب 

شــبانه  خودتان را تنظیــم کنید یعنــی حداکثر 
ساعت یازده شــب بخوابید و صبح ســاعت 6 از 

خواب بیدار شوید تا روز کنکور، مشکلی از این بابت 
نداشته باشــید. همچنین بعد از گرفتن کارت ورود 
به جلسه، حتما فردای همان  روز از مکان و موقعیت 

جلسه  کنکور که در کارت نوشته شده دیدن کنید.
با افکار وسواسی مانند این که مطمئنم 

سرجلسه مسائلی را که بلدم ۳

فراموش می کنم، چه کنیم؟

یکی از حاالتی که برای تعدادی از داوطلبــان در روزهای آخر و قبل 
از برگزاری آزمون رخ می دهد، »احساس فراموشی« مطالبی است 
که به خوبی فراگرفته اند. توجه کنید که این احساس کاذب و وقوع 
آن طبیعی اســت و معمواًل در همان دقایق اول شــروع آزمون با گرم 
شدن ذهن از بین می رود بنابراین به هیچ عنوان نگران آن نباشید و 
دچار استرس نشوید. استرسی اگر وجود داشته باشد فقط تا پخش 
دفترچه است و بعد از آن چنان درگیر سواالت می شوید که این مسائل 

یادتان می رود.
بعد از تست زدن، چه کنیم؟

در این فرصت بسیار کم باقی مانده، هر یک روز حداقل ۴
یک تست مجموعه ای را درست در زمان تعیین شده برای 
دفترچه کنکور پاسخ دهید. پس از پایان آزمون به شناسایی اشکاالت 
و ضعف های خود در مباحث مختلف بپردازید و در ساعات باقی مانده 
با برنامه ای که تنظیم می کنید به مطالعه و جبران ضعف ها و مطالبی 

که فراموش کرده اید، بپردازید.
صبح آزمون چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم؟

اگر عادت به صبحانه خوردن ندارید، حتمًا آن را اصالح ۵
کنید یعنــی روز آزمون، یــک صبحانه مقــوی و کم حجم 
بخورید تا انرژی الزم را برای برنامه   نیم  روزی داشته باشید. همچنین 
زمان حرکت خــود  را طــوری تنظیم کنیــد که ترافیک و مشــکالت 
احتمالی در راه را هم در نظر گرفته باشید. دیر رسیدن سرجلسه کنکور 
اضطراب شما را افزایش می دهد. این احتماالت را هم در نظر بگیرید 
که محیط امتحان شما ممکن اســت گرم، سرد، پرســروصدا، با میز 
نامناسب یا ...  باشد و این را بدانید که این ها مشکالت کوچکی هستند 

و نمی توانند تأثیری در نتیجه  تالش یک داوطلب موفق بگذارند.
 رایج ترین اشتباه داوطلبان ارشد در سر جلسه آزمون 

چیست؟ ۶

معموال داوطلبان کارشناسی ارشد بر خالف داوطلبان 
کنکور کارشناسی، ترتیب درس های دفترچه را رعایت نمی کنند که 
این به خودی خود شاید عیبی نداشته باشد اما اگر ترتیب درس های 
دفترچــه کنکــور را رعایــت نکردید، یــا اگر ســوالی را بدون پاســخ 
گذاشتید، در پاسخنامه هم شماره ســوال ها را کنترل کنید. چون 
عالمت زدن اشتباه سوال ها در برگه پاسخنامه یکی از اشتباهات رایج 
کنکوری های ارشد است که باعث می شود با همین اشکال کوچک 
تا انتهای پاسخنامه، جواب ها را اشتباه عالمت بزنید و نتیجه هم که 
مشخص است! پس بهتر است هر از گاهی شماره سوال پاسخنامه را 

با شماره سوال دفترچه آزمون کنترل کنید.
توصیه طالیی شما به عنوان یک مشاور به 

داوطلبان ارشد در دقیقه 90 چیست؟

از تعداد داوطلبان نترســید. در مســیر تالش 
برای کســب علم، هیچ گاه ناامید نشــوید و انگیزه های 
 خــود را حفــظ کنیــد. دانشــجویانی بوده انــد که با
 بهانه های مختلف مانند »مشــکل اســت«، »من که 
قبول نمی شــوم«، »من نمی توانــم«، »حوصلــه مطالعه و 
درس خواندن ندارم« و ... در لحظه آخر متوقف شــده اند. 
تعدادی از افراد همیشه سیاهی لشکر هستند و تعداد زیاد 
شرکت کننده ها نباید در انگیزه شما برای تالش 

و موفقیت اثر منفی بگذارد.

رستگاری در  ارشد

فرزانهعطاران|مشاورتحصیلی

* من یک مادر هســتم کــه فرزندم مبتال 
بــه اوتیســم اســت. نمی دانــم چطــور از 
شــما برای چاپ مطلبی که به شــناخت 
بیشــتر مردم دربــاره ویژگی هــای افراد 
مبتال به اوتیســم منجر می شــود، تشکر 
کنم. متاسفانه رسانه ها خیلی کم به این 

موضوع می پردازند.
* من از بازیگرهای ســریال مســافری از 
هند فقط شیال خداداد و حمید گودرزی 
یادمه. مطمئنین که بهنوش طباطبایی 

هم بازی می کرد؟
* تازه خوبه فالفل شده، ساندویچی 30 یا 
40 تومن، وگرنه صف کیلومتری می شد 

در نمایشگاه کتاب برای خرید ساندویچ.
* در مطلب خط قرمزهای پنهان کاری، 
از روابــط نامناســب هم می نوشــتید که 
باعث پاشیده شدن زندگی های مشترک 

می شود.
دنیــای از  ســتون  در  کــه  رنگــی   * 
 روان شناسی چاپ شده باعنوان رنگی که 

تماشایش باعث خوش بینی می شود، به 
نظرم باعث آرامش هم می شود. دیدنش 

به من که خیلی حس خوبی داد.
* من از خواننده های پروپا قرص ســتون 
آشپزی در صفحه سالمت هستم. مطلب 
امروز درباره مربای توت سفید را دوست 

داشتم.
* متاســفانه فرهنگ مردم در برخورد با 
کودکان اوتیســم، شــرایط خوبی ندارد. 
البتــه خانواده هایشــان هــم بایــد بدون 
خجالت این موضوع را به اطرافیان بگویند 
تا آن ها هم شرایط را درک کنند و کودک، 

کمتر اذیت شود.
* خانم الهه توانا، با نظر شــما درباره 
عکس صف ســاندویچی در نمایشگاه 
کتــاب، موافقــم. بعضــی از ایرانی ها 
فقــط دنبــال فرصت هســتند تــا بقیه 
را ســرزنش کنند. من هــم موافقم که 
از ایــن عکــس، نباید به زور برداشــت 

منفی کرد.

بحث سیاسی، اعتقادی، اقتصادی     
و کال هر بحــث تنش زایی، ممنــوع! در 
مهمانی قرار اســت آدم ها، با هر نگرش 
و عقیــده ای، یک ســاعت دور هم خوش 
بگذرانند. اظهارنظرهای چالش آمیز را 
به دورهمی هایی موکول کنید که با قصد 
قبلی به همین منظور ترتیب می دهید تا 
همه مهمانان حق انتخاب داشته باشند 

که در آن ها شرکت کنند یا خیر.
۲ نه دیر برســید و نه زود. میزبان برای 
روزش و نحوه پذیرایی اش برنامه دارد و 
وقت نشناسی، بی احترامی به او  و دیگر 
مهمانان اســت. اگــر به دلیــل موجهی 
نمی توانید به موقع برسید، به میزبان خبر 

بدهید.
۳ دربــاره شــرایط زندگــی میزبان 
اظهارنظــر نکنید، حتی اگــر خیلی با 
هم صمیمی هستید؛ »چقدر راهتون 
دوره، نمی خوایــن خونــه بعــدی رو 
نزدیک تــر بگیریــن؟«، »جاتــون هــم 
تنگه ها، سخت تون نیست؟«، »کاناپه 
بهتــر  می ذاشــتین،  اون طــرف  رو 

نبود؟«.
برای استفاده از بخش های مختلف  ۴
خانــه از میزبــان اجــازه بگیریــد؛ اگــر 
می خواهید توی اتاق لباس عوض کنید یا 

مثال از توی آشپزخانه چیزی الزم دارید.
۵  اگر از آن تیپ های مهمانی دوســت 
نیستید یا در دورهمی های به خصوصی 
بهتــان خــوش نمی گــذرد، موضــوع را 
محترمانه با میزبان درمیــان بگذارید تا 
شما را از حضور در جمع معاف کند؛ این 
رفتــار به مراتب بهتر اســت از آن که توی 
جمعی نادلخواه حضور داشته باشــید و 
یک گوشه کز کنید یا سرتان را فرو ببرید 

توی گوشی.
حد شــوخی را نگه داریــد. وقتی با  ۶
همــه فــارغ  از سن وســال و جنســیت و 
روحیــه  و خلق وخوی شــان، شــوخی 
می کنید و کار را در دست انداختن و مزه 
ریختن به جاهای باریک می کشــانید، 
طبیعی اســت کــه چند نفــری ناراحت 
شــوند و جو مهمانی سنگین و کام همه 

تلخ شود. 
۷  اگر به هر دلیلی نمی توانید بروید به 
موقع خبر بدهید تا صاحبخانه حساب و 
کتاب تعــداد مهمان ها دســتش بیاید و 

تدارک اضافه نبیند. 
۸   اگــر مهمانــی در تــاالر و... برگــزار 
می شود بابت این که اضافه غذا را ببرید 
خجالت نکشید، اســراف آن هم در این 

شرایط کار خوبی نیست.  

نوجوانــی  گرامــی،  والــد 
دورانی بســیار پر تنش و پر از 
تعارض برای بیشتر نوجوانان 
اســت.  در این ســن نوجوان 
با پرخاشــگری و تحکم، قصد اثبات استقالل و 
بزرگ شدن خود را دارد. در ادامه توصیه هایی 
را برای حل این مشــکل با شما در میان خواهم 

گذاشت.
   وارد این چرخه معیوب نشوید

بزرگ ترین چالش نوجوان، اثبات و به دســت 
آوردن اســتقالل هویتــی و عملکردی اســت. 
این در حالی اســت که واقعا هنوز به شــناخت 
کافی برای تصمیم گیری مستقل دست نیافته 

و در نتیجه طبیعی است که والدین هم بیش از 
گذشــته نگران وضعیت او باشــند و برای مهار 
و حفاظــت فرزند خــود از خطــرات احتمالی، 
بیشتر کنترل گر و محدودکننده  شوند. اضافه 
شــدن بــه محدودیت ها کــه مهم تریــن عامل 
طغیان نوجــوان و اطاعــت نکــردن از والدین 
اســت، باعث افزایــش واکنش و پرخاشــگری 
نوجوان می شــود. در واقع برخــی خانواده ها 
وارد یک چرخه معیــوب از نافرمانی، افزایش 
محدودیــت، نافرمانی بیشــتر و ... می شــوند 
که فقط باعث تخریــب رابطه فرزنــد و والدین 
می شــود و هیچ تاثیــری در مهــار و دور کردن 

نوجوان از خطرات احتمالی نخواهد داشت.
   نظارت از دور را مدنظر قرار دهید

به یاد داشته باشید که شما به عنوان والدین تا 

همین جا از حداکثر فرصت های خود برای تربیت 
و هدایت فرزندتان استفاده کرده اید. از این به بعد 
باید نقش تان را به مشــاور و مشورت دهنده تغییر 
بدهیــد. دیگر نقش تصمیم گیــر و فرمان دهنده، 
کاری از پیش نخواهد برد. بایــد اجازه بدهید که 
فرزندتان خودش تصمیم بگیرد و عواقب و نتایج 
آن را هم تجربــه کند. البتــه باید نظــارت از دور و 
مشورت دهی را مدنظر داشته باشید و به تربیتی 
که در ســال های کودکی برای فرزنــد خود انجام 
داده اید، اطمینان داشــته باشید. اگر فرزند خود 
را درســت و ســالم پــرورش داده باشــید، بــدون 
مشــکل خاصی این دوران را ســپری خواهد کرد 
اما اگر عقده هــا و مشــکالتی در دوران کودکی و 
به ویــژه در رابطه کــودک با والدین وجود داشــته 
است، می تواند ریسک پذیری نوجوان را به شکل 

خطرناکی افزایش دهد که در این شرایط بهترین 
کار مراجعه و مشورت با روان شناس است.

    استقالل او را به رسمیت بشناسید
کاهــش  کار،  بهتریــن  فعلــی،  شــرایط  در 
محدودیت هاســت. در هر موضوعی اطالعات و 
نظرات خود را به اطالع فرزندتان برســانید و در 
آخر به او بگویید حال تصمیم نهایی با خود اوست 
و نتایــج و عواقــب تصمیم هــم بر عهــده خودش 
خواهــد بــود. اجــازه تجربه کــردن در مــواردی 
که کلیــت آینــده اش را به خطــر نمی انــدازد به 
او بدهید تا خود را بشناســد. اســتقالل و بزرگ 
شدن او را به رســمیت بشناسید. به او مسئولیت 
واگذار کنید حتی اگر به اندازه خرید نان روزانه 
باشــد؛ اما اگــر او وظیفه مــد نظر را انجــام نداد، 
تحت هیچ شرایطی شــما به جای او کار را انجام 
ندهید. اجازه دهید با عواقب سهل انگاری خود 

مواجه شود.

۷
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طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
  سه شنبه 
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

598762341
216348957
743951268
129635784
675489123
834217596
387526419
462193875
951874632

458739261
971862435
623415879
547298613
819643527
362571948
185326794
736954182
294187356

در بهشــت-رونده 10.آینده- طلیعه اعداد- نوعی ســس 
مکزیکی 11.شستی نقاشی- تله- ننر  12. پاسخ مثبت- 

بازیگر فیلم تاجر ونیزی

عمودی : 1. برنده اســکار بهترین بازیگر نقــش اول زن 
1976 - خبرگزاری اتریش 2. از ماه های فرنگی- از صفات 
خداوند 3. راست قامت- از سبزی ها    4.  مینوی 5. بخشی 
از خانه-سالن انتظار هتل 6. ضمیر غایب- جرس- متحد 
7. سایت معروف اینترنتی- از هفت ســین- باالی فرنگی 
8.خاک-آسمان   9.معبد ترسا 10. جانداری آبزی- اتالف 
وقت 11. زاج سیاه- نوعی دوخت12. فام- مهم ترین ایزد 

در آیین شینتو

افقی:1.مخترع دماسنج- قرارگاه 2. زادگاه نیما-آهنگ- نهنگ 3.اصطالحی در فوتبال-
کاله فرنگی- سنگ بیابان4.فکر- پانوراما 5. برق منفی- قاتل امام حسین )ع( 6.ماهوت 
پاک کن- پایتخت ســوئد 7.جوهر وانیل- نوعی جین 8.غنی- واحد تنیس 9.  چشــمه ای 

افقی:1.  پایان- موم مصنوعی 2.کارکنان- خدای قلندر – اثر چربی 3. سلسله پادشاهی 
کره- شــهری در تهران 4. لوحه- ســراپرده 5. شــیپور کوچــک- جوانمرد- عــدد فوتبالی 
6. پای افزار- سوغات نیشابور7. انعقاد خون در رگ ها-کتاب هندوان 8. دختر لر-درخت 

تســبیح- مقام 9. الکتریســیته- مغرور 10.مجموعه 
مقررات- حــرف همراهــی 11. همســر حــوا- حرف 

صلیب- قانون 12. منظومه نظامی- عظمت

عمودی :1. فربــه- مــودب- حرف تنفــر 2. نوعی 
پارچه- هم معنی 3. برگ برنــده- دغل کاری-نرخ4. 
نگاتیــو- بخیــه لبــاس 5.آزادی خــواه- ســبکی در 
موسیقی6.آزاد- حرف دهان کجی- خوب 7.غزال- 
دایره زنگی-آســمان8. صوم- حرکت تند اســب 9. از 
طوایف ایرانی- نو نیســت 10. ســاز بادی- ضروری- 
ازحروف انگلیسی 11. سوار بی همتا-رئیس 12. عدد 

منفی- شهر مصر- هنر فرنگی

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با کشــف رابطه بین اعداد داده شده گزینه 
مناسب برای جای سوال را پیدا کنید.

تست هوش

جدول متوسط  |  8228جدول سخت  |  1434  

حل جدول شماره  8227 حل جدول شماره1433     

این تصویر به چه کلمه ای اشاره دارد. تعداد 
حروف آن در تصویر مشخص شده است.

چی می تونه باشه؟

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی 
از شهرهای استان گیالن را نوشته ایم که 

شما باید  نام آن شهر را پیدا کنید.

چالش ذهن

7 6 3 4
2 1

8
2 5 7

6 8 3
4 2 9

3
7 5

5 1 7 4
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متوسط

ا ت س و ر د ن و ا ه ن
د ب ا گ ن و ا ن ی ا
م ر ا ش ز ر ل ا د

ز ی ر ک ا خ و ر ه ر
ر ی ز و س د ح ا و
و ن ن ا ت م ف ک د
ح ک د ه و ی ش ت ا

پ ی ر گ ل ر د ا م
ل ی ک و ا ک ی د ن س
ه ا د ی ر و ه و ل

ی ن ا ن ش ل گ م ع ن
ب و ک ر ا د س ر گ ا ز

ا ب و ن ی ت ن ا ر ا ت
ج ا ک ه و ه ق م س ا
ر ی ت ن م ی ا ک ن

ک ی ر گ و ت م ا ل ک
ن و ت ب ل ر س م ه
ی ت ا ج ی ه ت ت س
ت ب ن ت ی ا ر ر ر

ن ا ت ک پ د ر ا ب
ن ا گ ی گ و ل ا ی د
ی ش ن ا ر ف م ی ک
ک ت پ ن ی ی ا م و م
ل ا ک س ا پ ز ل ب م ک

لبخند را فراموش نکن

دختر بچــه کوچکی هر روز پیــاده به مدرســه می رفت و 
برمی گشت. یک روز هوا زیاد خوب نبود. بعد از ظهر هوا 
توفانی شد و رعد و برق شــدیدی درگرفت. مادر کودک 
که نگران شده بود، با شنیدن صدای رعد و دیدن برقی 
که آسمان را مانند خنجری درید، با عجله سوار ماشینش 

شد و به طرف مدرسه دخترش حرکت کرد.
در راه چشمش به دخترش افتاد که مثل همیشه پیاده به 
طرف منزل در حرکت بود ولی با هر برقی که در آسمان 
زده می شد، می ایستاد، به آسمان نگاه می کرد و لبخند 

می زد. این کار با هر دفعه رعد و برق تکرار می شد.
مادر دختر را صــدا زد و پرســید: »چــکار می کنی؟ چرا 
همین  طــور بین راه می ایســتی؟« دخترک پاســخ داد: 
» سعی می کنم صورتم قشنگ به نظر بیاید، چون خداوند 

مرتب دارد از من عکس می گیرد!«

آرزوی پیرزن

روزی روزگاری پیرزن فقیری بین زباله ها دنبال چیزی 
برای خوردن می گشت که چشمش به یک چراغ قدیمی 
افتاد. آن را برداشت و دست کشــید تا اگر ارزش داشته 
باشد، آن را بفروشد. ناگهان دود سفیدی از چراغ بیرون 
آمد. پیرزن با ترس چــراغ را پرت کرد. یــک غول بزرگ 

ظاهر شد.
غول تعظیم کرد و گفت: »نتــرس پیرزن! من غول چراغ 
جادو هســتم. یک آرزو کن تا آن را در چشم به هم زدنی 
برایت برآورده کنم.« پیرزن که به دلیل این خوش اقبالی 
در پوستش نمی گنجید،  از جا پرید و با خوشحالی گفت : 
»الهی فدات بشم مادر...« اما هنوز جمله بعدی را نگفته 
بود که فدای غول شــد و مرد! مرگ او درس عبرتی شد 

برای آن ها که زیادی تعارف می کنند.
حکایت های شیرین  

 یعنی کشک!

شــخصی همیشــه کشــک و پنیر از قبیلــه خود به شــهر 
می آورد و می فروخت و اهل شهر به طریق ریشخند او را 
خواجه کشک می گفتند. شــخص فهمید که این سخن 
ریشخند است. آخر عالج چنان دید که بعد از آن متاعی 
دیگر به شهر بیاورد و بفروشد تا از آن خطاب سابق رهایی 
یابد. گاو و گوسفندی که داشــت، فروخت و قند و نبات 
خرید و به شهر آورد. یکی از مردم شهر به او رسید و گفت: 
»از امروز بــه تو خواجه نبات خواهیم گفت«. آن شــخص 

گفت: »دانستم، این که می گویی یعنی همان کشک«.

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

اختالف تصاویر

داستانک

حکایت

ریشه ضرب المثل 

شرح در متن

اختالف تصاویر:

چی می تونه باشه؟:
خاورمیانه

چالش ذهن:
1. الهیجان

 2. سیاهکل 

3. رودبار

 4. جویبار

 5. جواهردشت 

6. ماسوله

معما1:در این دورهمی 42 نفر حضور دارند. هر خانواده یک پدر خانواده، یک 
مادر خانواده، 3 بچه که این بچه ها هم 3 همسر و 6 بچه دارند یعنی هر خانواده 

14 نفر است پس 3 خانواده می شود 42 نفر. 

معما2:حداقل سه جلسه الزم است تا همه از مطالب هم آگاهی پیدا کنند. اگر 
جلسه اول بین  ناصر، علیرضا و مجید برگزار شود واضح است که در جلسه دوم 

همه نمی توانند از مطالب اطالع پیدا کنند پس در جلسه دوم مجید، محمدعلی 

و سعید جلسه برگزار می کنند و در جلسه سوم یکی از اعضای جلسه دوم باید با 

ناصر و علیرضا جلسه بگذارد.

تست هوش:پاسخ گزینه )د( است. روی هر قفل یک عدد چند بار تکرار شده است 
و داخل مربع یکی از این اعداد با تعداد مرتبه ای که عدد تکرار شده جمع می شود و 

پاسخ به دست می آید. به طور مثال روی یکی از قفل ها 6666 آمده که جواب برابر 

است با 6 به عالوه تعداد تکرار عدد 6 که چهار مرتبه است و پاسخ می شود 10. در 

گزینه آخر هم 9 دوباره تکرار شده پس 9+2 برابر است با 11.

معما 2معما 1

ی:
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

دورهمی خانوادگی

سه برادر هر هفته برای این که با هم باشند 
به همــراه همســران و فرزندان شــان دور 
هــم جمع مــی شــوند و ســاعاتی را بــا هم 
می گذراننــد. هر کــدام از آن ها دو پســر و 
یک دختر دارند که هر کدام از آن ها هم به 
همراه همسران و دو فرزندان شان در این 

دورهمی حضور دارند.
با توجه بــه آن چه گفتیم در ایــن دورهمی 

چند نفر حضور دارند.

دوست های مطلع

پنج دوســت به نام هــای ناصــر، علیرضا، 
مجید، محمد علی و سعید هر کدام از یک 
مطلب اطــالع دارند کــه افراد دیگــر از آن 
اطالع ندارنــد. این افراد مــی توانند با هم 
جلسات ســه نفری بگذارند و در هر جلسه 
همه افراد جلسه از مطالب همدیگر آگاهی 
پیدا می کنند. بــه نظر شــما حداقل چند 
جلسه الزم است تا همه افراد از همه مطالب 

آگاهی پیدا کنند؟

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

بازی ریاضی
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