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سهم مردم از تسهیالت بانک های 
خصوصی؛ تقریبا هیچ!

به گفته قائم مقام سازمان بازرسی 80 درصد تسهیالت بانکی را 20 ابربدهکار 
دریافت کرده اند وبخش عمده ای به  شرکت های زیر مجموعه و... رسیده است

موثرترین رسانه بین المللی 
ایران خاک می خورد!

گفت و گو با منصور ضابطیان  
 درباره جای خالی شعر فارسی 

در برنامه های تلویزیون 
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 دومین شهر دریایی متحرک 
سپاه در راه است

انتشار عکس شناور لجستیکی 
در حال ساخت شهید مهدوی ...
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 رئیسی: به دولت آمده ایم 
 تا بسترهای فسادزا 

را اصالح کنیم
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 کاشت بذر ناامنی  
پشت مرزهای ایران !

جمهوری آذربایجان با کمک 
اسرائیل در ۷ کیلومتری مرز ایران   

»دهکده دیجیتال« می سازد
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پیگیری های مجلس نتیجه داد

 جزئیات افزایش حقوق سربازان
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 »مورا« و »شیخ تمیم« 
همچنان پیگیر احیای برجام

12

 2بار قصاص برای 
تیرانداز سیاه پوش !

محکومیت عامل شلیک از پشت 
بام که جنایت هولناکی را رقم زد
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   صفحه ۱۰

   صفحه 9

 غفلت از چرایی ها و 
چگونگی های خصوصی سازی 

با گذشت 20 سال از نخستین اقدامات جدی در زمینه 
خصوصی سازی در کشور که از قضا ...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه 2

عذربدتر از گناه عصر جدید 
امدادرسانی »آقاخانی« به 

تلویزیون و خداحافظ کاپیتان!
   صفحه های ۶ و ۵

ذخیر ه سد دوستی فقط  27 درصد!
 به رغم بارش های اخیر، آمارها نشان می دهد که میزان کل آب موجود در سدهای کشور 

نسبت به سال گذشته 7درصد کاهش یافته است ...
  صفحه های 2 و رضوی

دارو همچنان آه مردم
 اگرچه هنوز ساز و کار تامین ارز دارو تغییر نکرده اما بدهی چندهزار میلیاردی دولت به بیمه ها و زمزمه تغییر شیوه تخصیص ارز دارو 

منجر به بروز مشکالتی از جمله گرانی برخی اقالم و باعث نگرانی شده است. این مشکالت دارویی را بررسی کرده ایم
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آموزش چند جمله و واژه مهم   به 
زبان اشاره برای ارتباط با ناشنوایان

دری رو به 
  زندگی سالمسکوت!
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 روزنامه خراسان لطفا پیگیری کنید با توجه  •
به سخنان رهبری با عنوان حمایت از خانواده 
چرا وام ازدواج و وام فرزند پرداخت نمی شود؟ 

 خدا رو شکر! من با پول یارانه تونستم عالوه بر  •
نیازمندی هایی مثل روغن، مرغ و.. . مبلغی رو 
هم پس انداز کنم و برای آینده بچه هام سرمایه 

گذاری کنم!
 تو را خدا بس کنید! این قدر در ستون حرف  •

مردم از گرانی ننویسید. همه می دونیم گرانی 
هست. خسته شدیم!

 متاسفانه منبع تمامی مشکالت جامعه اعم  •
از اقتصادی، اجتماعی و.. . فقط و فقط خود ما 

مردم هستیم. والسالم.
 در این شرایط افتضاح اقتصادی سخت تر  •

از پرداخت جریمه رانندگی، پرداخت دیگری 
نیست. اگه آدم این پول رو گم کنه خوشحال تره 

تا بده بابت جریمه.
 خواهش می کنم شما در خصوص فروش  •

نان به صورت کیلویی پیگیر باشید چون اکثر 
نانوایی نان ها را سبک کردند.

 بــرای تسهیالت فــرزنــدآوری بانک رفــاه را  •
انتخاب کردیم و یک ماه هست که هیچ جوابی 

نگرفتیم!
 بــه داد مــا برسید! دخــتــرم چند ماهه در  •

19سالگی ازدواج کــرده با این هزینه های 
ــش را  ــ ــا بانک ها وام ازدواج ســرســام آور ام

نمی دن. می گن دستور پرداخت نداریم!
 یکی نیست جلوی اضافه شدن نجومی اجاره  •

خونه ها رو بگیره؟ این همه سازمان یک مسئول 
نداره به داد مستأجران برسه؟ من 10 میلیون 
رهن و ماهی یک میلیون اجاره می دادم. االن 
صاحبخونه گفته سه تومان اگه نمی دی خالی 
کن یا حکم تخلیه می گیرم!  این درسته  از االن 
برم در دادگاه بشینم منتظر حکم تخلیه؟ در 
ضمن اگه مسئوالن نمی تونن جلوی اضافه 
شدن کرایه خونه ها رو بگیرن یک نفر بیاد راه 
چــاره ای به ما بگه که فــردا مامور نیاد وسیله 

هامون رو بریزه توی خیابون!
 درباره افزایش حقوق کارمندان رسمی با 10  •

درصد افزایش که با خاک یکسان شدن مطلبی 
برای مسئوالن بنویسید. کارمندان از آبدارچی 

با ۵سال سابقه کمتر می گیرن!
ــی که  • ــوان ــدم ج ــون ــوادث خ ــ   در صفحه ح

دختربچه سه ساله رو کشته می گه سه سال 
به خانواده ام اصرار کردم من رو داماد کنید. 
تمام مسئوالن ما توی قتل اون بچه سه ساله 

شریک اند... 
 من واکسن ایرانی برکت تزریق کردم، امسال  •

هم بعد از چندین سال انتظار نوبت به اعزام 
حج رسیده، اما می گن که باید دوباره واکسن 
خارجی تزریق کنیم. این چه برنامه ریزی است 

که اداره حج داره؟ لطفًا پیگیری کنید.
 عدالت یعنی همه یکسان دیده بشن، فقیر و  •

غنی نداره، همه مردم همین کشور هستن و اگر 
یارانه ای هست باید برای همه باشد، هرکس 

نخواست خودش ببخشد.
 بهزیستی از اردیبهشت ماه قیمت داروی  •

ترک اعتیاد را دو برابر کرده که اگر مواد مصرف 
کنی در ماه هزینه اش به خدا کمتر از داروی 

متادون درمیاد!
 صداوسیما و اخبارگویان، خودشان را. ..  •

کردند! حداقل یکی به نعل بزنید یکی به میخ! 
این طور جانبداری از دولت ثمره ای جز بی 

اعتمادی بیشتر برایتان ندارد.
 آقای رئیسی! یارانه دادن و واردات خودرو  •

دردی رو دوا نمی کنه. با گرانی مسکن و مواد 
غذایی، مردم و خانواده فلج شده اند. اگر قدرت 
داری می توانی این فلجی را درمان کن که این 

بهترین خدمت به مردم مملکت است.
 اون دوستی که گفته چه خبره که 30- 40  •

نفر تو نانوایی صف کشیدین مگه قراره قحطی 
بیاد، باید بهت بگم احتماال از مرفه های بی 
دردی. مــردم مثل شما پولدار نیستن فقط 
ــون خالی رو بــرای خـــوردن دارن.  همین ن
ــوان تمام  ــی خ نــمــی دونــم چـــرا بعضی ها م

مشکالت رو گردن مردم بیندازن!
 از 13-1۲ سال پیش شاهدم که دروس  •

و متون آموزشی در دوران ابتدایی آن چنان 
مشکل شده است که اکثر قریب به اتفاق دانش 
آموزان برای گذراندن پایه تحصیلی مجبور به 

استفاده از کتاب های کمک آموزشی و کمک 
گرفتن از اولیای خود هستند که این موضوع 
باعث سرخوردگی، ضعف تحصیلی و در نهایت 
ترک تحصیل آنان خواهد شد. چرا آموزش و 
پرورش که از این موضوع مطلع است به جای 
اصالح روش، مدام در مسیر کاماًل اشتباه و 

مشکوک فعلی پافشاری می کند؟
 آن قدر برای عراق هزینه مالی و جانی کردیم  •

ــوان بین المللی  حــاال حقمان اســت که به دی
ــری از کــشــورمــان شــکــایــت کند.  ــت ــس دادگ
دولتمردان خیلی محکم و قاطع در برابر این 
گونه اقدامات بایستند و چنان مشت محکمی 
بر دهانشان بزنند که اولین و آخرین بارشان 

باشد.
ــار کشیدن  • ــر ب  مــی دانــم ایــن نانوایی ها زی

وزن نان نمی روند چون منفعت شان به خطر 
می افتد. مگر دولت برخورد جدی داشته باشد.

 چرا به این مطلب نمی پردازید که حجاج باید  •
دو دوز واکسن اضافه بزنند و آیا از نظر وزارت 
بهداشت این تعداد واکسن زدن ضرر ندارد؟ 
اگر دولــت به واکسن داخلی اعتقاد دارد به 
عربستان درباره  واکسینه شدن زائران تضمین 
ــا را اصــالح  ــارت واکــســن آن ه نمی دهد یــا ک

نمی کند؟
 قبال می گفتند این شرایط سخت اقتصادی  •

تقصیر خودتان است که به روحانی رای دادین. 
چه  آقــایــان  همین  ببینیم  می خواهیم  االن 

می گویند؟. ..
ــت باید بــا جدیت و قاطعیت هرگونه  •  دول

معامالِت رمز ارزها در ایران و سرمایه گذاری 
ایرانیان در ارزهای دیجیتال را ممنوع کند. 
شما فکر کنید دولت از طرفی طرِح هدفمندی 
ــرای کم کــردِن فاصله طبقاتی و  یــارانــه رو ب
نابودی فقِر مطلق، اجرا می کنه، اما از طرفی، 
ــای  ــردم ایـــران بــا سرمایه گـــذاری در ارزه م
دیجیتال، بیشتر پول و پس اندازشون رو در 
بازاِر رمز ارزها، از دست می دن و فقیرتر از قبل 

می شن و...
 چرا بانک ها به بهانه نبود مجوز، وام فرزند  •

پرداخت نمی کنند؟
 مگر بارها به آمریکا اعتماد نشد وآیــا او به  •

تعهدش عمل کرد؟ آیا باید کشور را خلع سالح 
کرد و سر تسلیم فرود آورد؟ بعد او با ما چه کار 
می کند؟ با دیگران از جمله دوستانش چه 
کرد؟ از عاشورا چه درسی می گیریم؟ دولت 
قبلی اعتماد کــرد، چی شد؟ تعجب است از 

کسانی که این ها را دیده اند و.. .. 
 آیا یارانه به مجردهای بــاالی 30 سال که  •

مستقل زندگی می کنند تعلق می گیره؟ برای 
دریافت یارانه باید چه کار کنند؟

خراسان:  بله تعلق می گیرد. در صفحه۲ دیروز 
دراین باره توضیح داده شده است.

 در مدیریت اتباع بیگانه غیر از ثبت نام که  •
ــورد چــه کار  ــی خ ــت شکست م مشخص اس

دیگری دولت می کند؟
 سال 9۵ بازنشسته شدم. فرهنگیانی که  •

سال آخر خدمت به روستاهای دور رفتن تا در 
حکم بازنشستگی ضرر نکنن یارانه خانواده 
شون رو قطع کردن. حدود ۲0 نفر سرپرست 
خانوار یارانه مون رو قطع کردن. بازنشسته 
شدیم هم حقوق کم شد هم یارانه. اعتراض 
کردیم گفتن صداتون ضبط می شه ساکت 

باشید! قضاوت با مردم!
 از شما ســپــاســگــزارم بــابــت پیامی کــه در  •

خصوص یارانه داشتم و در ستون چاپ کردید.
 چرا کسی با سوپرمارکت های گران فروش  •

برخورد نمی کند؟
 ســوء مدیریت، تصمیمات غلط، سیاست  •

گذاری اشتباه و رانتی و وجود تحریم ها و ایجاد 
انحصار از دالیــل شرایط اقتصادی حاکم بر 

ایران است.
 من فقط سوالم اینه که چرا به همدیگه رحم  •

ــوازم فردا  نمی کنیم؟ آیــا با خرید ایــن همه ل
رومون می شه تو چشم شهدا نگاه کنیم؟ من که 

فکرش هم روانم رو به هم می ریزه.
 مسئوالن سازمان ترافیک و پلیس راهنمایی!  •

خط کشی عابر هم دردی رو دوا نمی کنه. 
چراغ های چشمک زن دور میدان ها را قطع 
و مانند قبل دو زمانه سبز و قرمز کنید. باعث 

ترافیک بیشتر شده و جان عابران در خطره.

مهار آتش سوزی در 
یکی از راهروهای 
مسجد گوهرشاد 

حرم رضوی
آتش سوزی بامداد شنبه در مسجد 
گوهرشاد مشهد با واکنش آتش 
نشانی مهار شد. به گــزارش مهر، 
آتش ساعت 3:40 بامداد شنبه 
ــاق فرش  31 اردیــبــهــشــت در اتـ
مسجد گوهر شاد مشهد آغاز اما با 

واکنش آتش نشانی مهار شد. بامداد دیروز در یکی از اتاقک های زیرپله در راهروی ورودی بست شیخ بهایی حرم مطهر 
رضوی، اتصالی یک دستگاه هیتر برقی، باعث ایجاد دودگرفتگی شد. برای اطمینان یک تیم از آتش نشانی حرم مطهر نیز 

در محل حاضر شد. این حادثه هیچ خسارتی در بر نداشت.

رئیس جمهور با بیان این که قرار 
است در کشور تصمیم های سختی 
بگیریم، گفت: شاید برخی موافق 
نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به 
افق روشنی که پیش روی اقتصاد 

است رهنمود می کند.
بــه گـــزارش ایسنا، سید ابراهیم 
رئیسی در همایش نخستین رویداد 
در  ــازی  س خصوصی  بین المللی 
ــران، با تاکید بر این که  اقتصاد ای
ــه تــابــلــوی خصوصی  بــازنــگــری ب
ــه بــایــد کــرد  ــه چ ــن ک ــه ای ســـازی ب
کمک می کند، تصریح کرد: هدف 
بــر سیاست ذیــل اصل  پافشاری 

44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش 
خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می شود خصوصی 
سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی تابلو حضور دارد که نمونه 
ــذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک ها و برخی  آن واگ
شهرداری هاست که این موضوع تداوم تصدی گری دولت با عناوین 

دیگر محسوب می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت نباید متصدی باشد، اظهار کرد: 
باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود 
موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و 
روستاهای مختلف دارم می بینم که کارخانه ها تعطیل شده و سالن ها 
به انبار سیب زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه 
کنیم که پرونده ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده ایم 
تا بستر فسادزا را اصالح کنیم تا اصال پرونده ای ساخته نشود که قوه 

قضاییه مجبور به پیگیری باشد.
وی ادامــه داد: پس از آن که کارخانه واگــذار می شود دولت بخش 
خصوصی را رها می کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت 
شروع می شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ 
بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. نبود موفقیت 
واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و 

باید دید که چه کنیم پیام های منفی به پیام های مثبت تبدیل شود.
وی با بیان این که برخی گمان می کنند اگر یک خصوصی سازی دچار 
مشکل شود کل فرایند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست 
نیست بلکه این کشتی باید اصالح شود و در این زمینه باید از دانشگاه ها 
و فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد 
تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می شود اما نظرش با 

ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.
رئیسی با بیان این که قرار است در کشور تصمیم های سختی بگیریم، 
اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه 
نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می کند به افق 

روشنی که پیش روی اقتصاد است.

به  بارش های چند روز گذشته نگاه نکنید، آمارها نشان می دهد که 
امسال تابستان سختی پیش روی ایــران اســت. از یک سو بارش ها 
کاهش یافته و ذخایر برفی مناطق کوهستانی و حجم آب سدها افت 
کرده و از سوی دیگر، گرما نیز زودتر از سال گذشته در مناطق مختلف، 
مستقر شده اســت. این شرایط عــالوه بر محدود کــردن استفاده از 
نیروگاه های برق آبی، میزان استفاده از دستگاه های سرمازا و مصرف 

برق را نیز باال برده است.
مجموع این شرایط، موجب شد تا خشکسالی همچنان بر بسیاری از 
مناطق کشور حاکم باشد که این مسئله خسارت هایی را به منابع آبی 
و اقشار مختلف از جمله کشاورزان و دامداران وارد کرده است؛ به رغم 
این که برخی مردم تصور می کنند با بارش های چند روز گذشته اوضاع 
آبی ما خوب شده است اما بررسی وضعیت ورودی سد های کشور نشان 
می دهد میزان کل آب در مخازن سد های کشور به حدود ۲7.۲0 
میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

بیانگر 7 درصد کاهش است.
 ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۲۵.11 میلیارد مترمکعب 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲ درصد 

افزایش نشان می دهد.
ــای آب کشور، با سپری  براساس آمار های دفتر اطالعات و داده ه
شدن ۲41 روز از سال آبی و تا 31 اردیبهشت ماه )سال آبی 1401-
1400(، میزان کل آب در مخازن سد های کشور به حدود ۲7.۲0 
میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

بیانگر 7 درصد کاهش است.
آن طـور که مدیـرکل دفتـر اطالعـات و داده هـای آب کشـور می گوید: 
میزان پرشـدگی سـد زاینده رود در اسـتان اصفهان، سـد های استان 
تهـران، سـد های اسـتان خوزسـتان و سـد های حوضـه آبریـز دریاچـه 
ارومیـه در شـرایط فعلـی بـه ترتیـب حـدود 31 درصـد، 3۲ درصـد، 
۵9 درصـد و 7۵ درصـد اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی کشـور و 

غفلت از چرایی ها و چگونگی های 
خصوصی سازی 

با گذشت ۲0 سال از نخستین اقدامات جدی در زمینه خصوصی سازی در 
کشور که از قضا و به صورت طنزآمیزی از شکل گیری بانک های خصوصی 
آغاز شد، می گذرد. قطعا ابالغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1384 
نقطه عطفی در این فرایند ۲0 ساله بود. سیاست هایی که بسته کاملی 
را برای شکل گیری بخش های غیردولتی در اقتصاد ایران تدارک دیده 
بود. سهم ۲0 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مجوز ورود بخش 
خصوصی به بسیاری از صنایع و فعالیت های بزرگ در همین راستاست. 
با این حال اکنون و با گذشت 17 سال از ابالغ آن سیاست ها، نقدهای 
مبنایی به شیوه اجرای آن ها و اقدامات دولت ها و مجالس دوره های 

مختلف در زمینه اجرای اصل 44 و خصوصی سازی وجود دارد.
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، که از 
دیروز با حضور چند مقام ارشد دولتی و بخش خصوصی آغاز شد، فرصت 
خوبی برای بحث در این باره است. به همین مناسبت بد نیست نگاهی 

به مهم ترین اشکاالت اجرای اصل 44 از ابتدا تاکنون داشته باشیم.
1 - جیبی که برای خصوصی سازی دوخته شد: آمارها نشان می دهد 
ــد ناشی از خصوصی ســازی سهم قابل  ــط دهه 80، درآم که از اواس
توجهی در بودجه دولت پیدا کرد و در کنار درآمدهای نفتی باال در آن 
دوران، درآمد خصوصی سازی محرک هزینه تراشی های باالی بودجه 
در آن دوران شد. در چنین شرایطی، واگذاری به پول سازترین روش، 
استراتژی اصلی خصوصی سازی شد. این مسئله به ویژه در سال های 
اخیر با افت درآمد نفت و بحران کسری بودجه فراگیرتر شد و رد دیون به 
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای جبران هزینه های افزایش 
حقوق مستمری بگیران این صندوق ها را رقم زد. در چنین شرایطی 

کیفیت واگذاری، فدای کمیت درآمدی آن شد.
2 - ممکن ترین روش، نه بهترین روش: در پی نگاه درآمـــدی به 
خصوصی سازی، آسیب دیگری که رقم خورد، واگذاری به ممکن ترین 
روش و نه بهترین روش واگذاری بود. رد دیون دقیقا در همین زمینه شکل 
گرفت. دولت ترجیح می داد که سهم خود از پرداختی کارکنان دولت و 
بخش خصوصی را به صندوق های بازنشستگی به جای نقد، با تاخیر و 
به صورت سهام واگذار کند. این مسئله از این نظر به نفع دولت بود که 
می توانست سهام فاقد خریدار و شرکت های غیرجذاب خود را بفروشد. 
نتیجه این مسئله عالوه بر تشدید ناترازی صندوق های بازنشستگی، 
تغییر ماهیت این صندوق ها از مجموعه های سرمایه گذار در شرکت های 
دیگر به مالکان این شرکت ها بود. این جاست که بسیاری از شرکت های 
دولتی به شرکت های شبه دولتی تبدیل شدند که عالوه بر معضالت 

مدیریت دولتی، از نظارت های قبلی فارغ بودند.
3 - عمومی سازی مالکیت، دولتی ماندن مدیریت: واگذاری سهام 
عدالت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های مردمی سازی اقتصاد ایران، 
اگرچه جمع قابل توجهی از مردم را )فارغ از کم دقتی در شناسایی 
مشموالن( صاحب دارایی قابل توجهی کرده است، اما در عمل تداوم 
مدیریت دولتی را رقم زده است. بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی 
و بورسی در شرایطی 30 تا 40 درصد سهام خود را تحت عنوان سهام 
عدالت به مردم داده اند که به دلیل غیرمتشکل بودن سهامداران، دولت 
به نمایندگی از این سهام در هیئت مدیره حضور داشته و دارد و از این نظر 

اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.
4 - زنجیره های از هم گسسته: واگــذاری بدون منطق و بی توجهی 
به زنجیره تولید موجب شد تا خصوصی سازی در برخی صنایع به بر هم 
خوردن زنجیره تولید منجر شود. در بسیاری از صنایع الزم است تا یک 
مجموعه واحد بتواند یک زنجیره از استخراج مواد اولیه تا محصول نهایی 
را در اختیار داشته باشد اما بخشی از واگذاری ها در صنایعی نظیر فوالد این 
گونه بود که شرکت معدنی استخراج سنگ آهن در اختیار یک مجموعه، 
شرکت تبدیل سنگ آهن به فوالد خام در اختیار یک مجموعه و شرکت 
سازنده محصوالت فوالدی در اختیار یک مجموعه دیگر قرار می گرفت و 
این ها نمی توانستند یک زنجیره منسجم را شکل دهند. در نقطه مقابل 
شکل گیری هلدینگی نظیر پتروشیمی خلیج فارس که زنجیره ای از مواد 
اولیه تا محصول نهایی پتروشیمی و حتی شرکت تخصصی برای فروش و 
صادرات آن را در دل خود دارد، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی 
است. با این حال تجربه های ناموفق باعث شد تا بخشی از صنایع کشور با 

گسست در اداره آن صنعت و توسعه در آن بخش ها مواجه شوند.
5 - سیر نامعقول خصوصی سازی: اگرچه قانون مصوب مجلس در 
اجرای سیاست های اصل 44 برای نحوه حضور بخش خصوصی در 
برخی فعالیت ها نظیر بانکداری، تفاوت هایی با دیگر بخش ها قائل 
شده بود و یک سهامدار بخش خصوصی یا حتی بخش های عمومی، 
سقف محدودی از سهام یک بانک را می توانست در اختیار بگیرد اما این 
مسئله به طور واضحی در عمل نادیده گرفته شد. شاید مسئله به نگاه 
یکپارچه در زمینه خصوصی سازی بر می گشت که بین خصوصی سازی 
یک بانک با خصوصی سازی یک کارخانه سیمان، تفاوتی قائل نمی شد. 
حتی شروع خصوصی سازی به صورت جدی در ایران را در سال 1381 
با شکل گیری اولین بانک خصوصی مترادف می دانند. به این ترتیب در 
حالی که بخش خصوصی حضور چشمگیری در بسیاری از صنایع کشور 
ندارد، اما بخش حساسی نظیر نظام بانکی زودتر و بیش از دیگر بخش ها، 
شاهد حضور بخش خصوصی است. خروجی این مسئله نیز در ناترازی 
شدید چند بانک بخش خصوصی و آمارهایی از جمله اختصاص 80 
درصد تسهیالت این بانک ها به ۲0 ابربدهکار بزرگ دیده می شود. این 
در حالی است که قبل از نظام بانکی، خصوصی سازی در بسیاری از دیگر 

عرصه ها ضروری تر بود.
در نهایت می توان مــوارد دیگری را از جمله نبود نظارت بر فعالیت 
شرکت ها پس از واگذاری که مواردی نظیر هفت تپه، هپکو، آذراب و 
مواردی از این دست رقم زد، نیز به این فهرست اضافه کرد اما غرض این 
است که بحث درباره خصوصی سازی صرفا یک موضع ساده در حوزه 
اقتصاد نیست که بتوان به سادگی وارد فرایند اجرای آن شد، ما با یک 
تغییر ریل سیاست گذاری مواجه هستیم که از سوی بخش قابل توجهی 
از سیاستمداران درک نشد. بسیاری به طمع درآمد آن برای دولت، 
وارد این وادی شدند و بسیاری دیگر خصوصی سازی را چوب جادویی 
برای کارامدی تصور می کردند در حالی که مهم است که دقیقا چه 
شرکت هایی را در چه زمان و وضعیتی از نظر شاخص های عملکردی، با 
چه شیوه ای، به چه افرادی و با چه شروطی واگذار می کنیم. غفلت از این 
چرایی ها و چگونگی ها موجب شد تا در عمل خصوصی سازی به وضعیت 
فعلی بیفتد. اکنون نیز برای تغییر وضعیت چاره ای جز بازگشت به این 
پرسش های بنیادین درباره خصوصی سازی و یافتن پاسخی معقول 

برای آن ها نداریم.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

فصـل گرمـای پیـش رو، رعایـت الگـوی بهینـه 
مصـرف در بخش هـای مختلـف مصـرف امـری 

ضـروری اسـت.
بحرانـی  شـرایط  هـم  رضـوی  خراسـان  در 
اسـت و آن طـور کـه گـزارش خبرنـگار خراسـان 
نشـان می دهـد بـه رغـم بارندگی هـای اخیـر 
امـا ظرفیـت سـد دوسـتی فقـط ۲7 درصـد آب 
دارد و ایـن یعنـی تشـنگی خراسـان رضـوی و 
مناطـق دیگـر کشـورمان همچنـان ادامـه دارد 
و نسـبت بـه گذشـته هـم بیشـتر شـده اسـت. 
در روزنامـه خراسـان رضـوی گزارشـی دربـاره 
وضعیت سد دوسـتی، بزرگ ترین سد خراسان 
رضـوی آماده کردیم که شـما مخاطبـان محترم 
می توانیـد در روزنامـه خراسـان رضـوی یـا در 

سـایت خراسـان بخوانیـد.

واکنش سخنگوی دولت به ادعای افزایش     
قیمت بنزین

 به گزارش خراسان، این جمله رئیس جمهور 
که » قرار است در کشور تصمیم های سختی 
بگیریم« با برخی تحلیل ها و گمانه زنی ها در 
و برخی کاربران   فضای مجازی همراه شد 
این گونه تحلیل کردند که ممکن است منظور 
تصمیماتی از جنس اصالح قیمت حامل های 
انــرژی  و بنزین مدنظر باشد اما  برخی دیگر 
از کــاربــران  معتقدند بــه نظر مــی رســد بحث 
رئیس جمهور به صورت کالن مطرح شده است 
و خیلی بعید است امسال به جز اقدامی که در 
زمینه ارز 4۲00 انجام شد، اقــدام اصالحی 

دیگری در زمینه یارانه ها صورت گیرد.
اما  سخنگوی دولت پس از ساعتی اخبار منتشر 
شده درباره تالش دولت برای افزایش دوباره 
بهادری  علی  ــرد.  ک تکذیب  را  بنزین  قیمت 
بــا اصــالحــات نــیــوز در  جهرمی در گفت وگو 
واکنش به اخبار منتشر شــده دربـــاره تالش 
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه برای افزایش 
دوباره قیمت بنزین در ایران، اظهار کرد: »دولت 
سیزدهم هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 
بنزین در ایران ندارد.« او در ادامه گفت: هیچ 
برنامه ای برای افزایش هیچ یک از حامل های 
انرژی در ایران وجود نــدارد. قرار نیست هیچ 
مدل از حامل های انرژی گران شود. تصمیم 
سخت ذکر شده در اظهارات رئیس جمهوری، 
ناظر به مقابله با فساد و مفسدان بود. منظور 
رئیس جمهوری مقابله با رانت خواران در عرصه 

خصوصی سازی است.

رئیسی: به دولت آمده ایم تا بسترهای فسادزا را اصالح کنیم 
سخنگوی دولت: اظهارات رئیس جمهور ناظر به مقابله با فساد و مفسدان بود نه بنزین

ذخیره سد دوستی فقط 27درصد! 
 به رغم بارش های اخیر آمارها نشان می دهد که میزان کل آب موجود در سدهای کشور 

نسبت به سال گذشته 7درصد کاهش یافته است
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تحلیل روز

یک سال پس از »سیف القدس« 

دکتر سیدرضی عمادی -یک سال از نبرد سیف 
القدس می گذرد اما نتایج آن به همان 12 روز جنگ 
ختم نشد  و صحنه سیاسی در اراضــی اشغالی و 
فلسطین و همچنین منازعه میان رژیم صهیونیستی 
و فلسطین دچار تغییراتی شد: در اراضی اشغالی، 
بنیامین نتانیاهو که جنگ علیه فلسطین را با هدف 
بقای در قدرت آغاز کرده بود، پس از 12 سال از 
قــدرت کنار رفــت که شکست در ایــن جنگ یکی 
از علل اصلی موفقیت رقبای نتانیاهو برای کنار 
گذاشتن وی از نخست وزیری اسرائیل بود. با کنار 
رفتن نتانیاهو، صحنه پارلمان اسرائیل شاهد روی 
کار آمدن کابینه ای بود که مهم ترین شاخصه آن، 
شکنندگی زیاد است. نفتالی بنت ریاست کابینه ای 
را بر عهده گرفت که در آن نمایندگانی از احزاب چپ، 
میانه رو و عرب حضور دارند و خود بنت نیز رهبری 
حزب دست راستی تندروی یامینا را بر عهده دارد. 
کمتر کابینه ای در اسرائیل تا این حد رنگارنگ و ُپر 
از افرادی با گرایش های متضاد بود. از سوی دیگر، 
پست نخست وزیری هم میان بنت و یائیر الپید به 
طور چرخشی دست به دست می شود و الپید نوامبر 
2023 این پست را از بنت تحویل خواهد گرفت. 
نکته مهم این است که در پیش آمدن این وضعیت 
بــرای کابینه بنت- الپید نیز فلسطینی ها نقش 
مهمی دارند. این کابینه که مانند کابینه نتانیاهو، 
خشونت علیه فلسطینی ها را در دستور کار قرار 
داده و حتی این خشونت ها را افزایش داده است، 
شاهد عملیات های شهادت طلبانه فلسطینی ها 
ــت. تاکنون پنج عملیات  ــی اشغالی اس در اراض
شهادت طلبانه در دو ماه انجام شده که طی آن 19 
نفر کشته و ده ها صهیونیست زخمی شدند. یک 
سال پس از سیف القدس، آسیب های اطالعاتی و 
امنیتی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی آشکار 
شده و مقامات صهیونیستی در مقابل این آسیب ها 
دچار سردرگمی شدند. رژیم صهیونیستی برای 
مواجهه با افزایش آسیب های اطالعاتی و امنیتی 
نیز تهدید کرد فرماندهان فلسطینی را ترور خواهد 
کرد. این تهدید نشان می دهد هراس نفتالی بنت و 
یائیر الپید برای فروپاشی کابینه در اثر ناتوانی برای 
مقابله با اقدام های فلسطینی ها افزایش یافته است. 
در همین راستا، گروه های مقاومت فلسطین نیز در 
بیانیه ای مشترک اعالم کردند که شمشیر قدس 

همچنان بیرون از غالف است.

یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ماکرون برای جلب رضایت رأی 
دهندگان فرانسوی و کسب حمایت بیشتر آن ها در حال ترمیم کابینه خود است

ساکن الیزه در تکاپوی ترمیم کابینه
امانوئل ماکرون  درپی اعالم تغییرات در کابینه 
خود، وزیر امور خارجه و دفاع را نیز تغییر داد. 
»کاترین کولونا« که پیشتر سفیر فرانسه در بریتانیا 
بود، جایگزین »ژان ایو لودریان« و به عنوان وزیر امور 
خارجه جدید معرفی شد. افزون بر این، »سباستین 
ــر سرزمین های  لکورنو« که تا پیش از ایــن وزی
فرادریایی فرانسه بود، به جای »فلورانس پارلی« 
ــاع جدید منصوب شــد. وزیر  ــر دف به عنوان وزی
کشور، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری سمت های 
خود را حفظ کرده اند. »پاپ ندیای « کارشناس 
استعمار و روابط نژادی، نیز به عنوان وزیر آموزش 
و پــرورش معرفی شده است. همچنین »اگنس 
پانیر-روناچر« از وزیر صنعت به وزیر انرژی ارتقا پیدا 
کرد. چند روز پیش   با معرفی »الیزابت بورن« وزیر 
پیشین کار به عنوان نخست وزیر، اقدام ماکرون 
بــرای انتخاب کابینه جدید آغــاز شد. این برای 
اولین بار طی 30سال گذشته است که یک زن 
نخست وزیر فرانسه می شود. ماکرون توانست در 
انتخابات آوریل 2022 بار دیگر به عنوان رئیس 
جمهور فرانسه انتخاب شود. با این حال وی به 
دشواری توانست به این مهم دست یابد زیرا »مارین 
لوپن« نامزد راست گرای افراطی که به همراه 
ماکرون به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه 
پیدا کرد، در انتخابات ریاست جمهوری 2017 از 
حمایت بیش از پیش راست گرایان جامعه فرانسه 
برخوردار شده بود. مارین لوپن در این انتخابات 
42 درصد آرا را به خود اختصاص داد در حالی که 
در انتخابات 2017 فقط توانسته بود 34 درصد 
آرا را به دست آورد. با توجه به نتایج انتخابات 
اخیر، ماکرون که خود را یک راست میانه رو می 
داند، مدعی شده است که می خواهد فرانسه را به 
شیوه ای متفاوت از دوره اول اداره کند و تمرکز خود 
را بر اصالحات اقتصادی خواهد گذاشت. واقعیت 
این است که بسیاری از رای دهندگان فرانسوی 

که به ماکرون رای دادند، نه به دلیل رضایتمندی 
از وی بلکه برای انتخاب نشدن مارین لوپن این 
کار را انجام دادند. واکنش اعتراض مردم فرانسه 
به خبر پیروزی وی نیز حاکی از نارضایتی اقشار 
عظیمی از جامعه فرانسه از ماکرون و سیاست 
های اوست. با توجه به رکود ناشی از همه گیری 
کرونا و تورم فزاینده ناشی از تحریم های غرب 
علیه روسیه به دلیل جنگ اوکــرایــن، ماکرون 
اکنون باید رأی دهندگان را متقاعد کند که تا زمان 
انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن، به خواسته های 
آن ها توجه می کند و اصالحات قابل توجهی را 
اعمال  خواهد کرد. اکنون در آستانه  انتخابات 
پارلمانی فرانسه که قرار است در ژوئن 2022 
برگزار شود، این بیم واقعی برای ماکرون و حزبش 
وجود دارد که با شکست در این انتخابات نتوانند 
موقعیت فعلی خود  را در مجمع ملی فرانسه حفظ 
کنند. انتخابات پارلمانی فرانسه 12 و 19 ژوئن 
برگزار می شود و طی آن کاندیداهای احزاب و 
جریان های گوناگون سیاسی بر سر 577 کرسی 
پارلمانی رقابت می کنند. اگرچه نظرسنجی ها 
نشان می دهد که حزب حامی ماکرون می تواند 
اکثریت پارلمان را به دست بیاورد، با این همه  او 
تحت فشار فزاینده اتحاد احزاب چپ که منتقد 
سیاست ها و اقدامات وی هستند و نیز راست 
گرایان افراطی به رهبری مارین لوپن قرار دارد که 
خواهان  اتخاذ سیاست های تندتر علیه مهاجران 
در داخل و تغییرات قابل توجه در سیاست خارجی 
فرانسه به ویژه سیاست اروپایی این کشور هستند. 
درصورتی که ماکرون و حزب جمهوری به پیش، 
در انتخابات پارلمانی شکست بخورند، او باید 
نخست وزیر جدیدی را از اکثریت حاکم معرفی 
کند. این نخست وزیر جدید کابینه دیگری را 
انتخاب خواهد کرد که مسلما باید تامین کننده 

نظرات حزب حاکم باشد.

 جمهوری آذربایجان به بهانه  توسعه صنعت کشاورزی اش، در 7 کیلومتری مرز ایران

 و با کمک اسرائیل »دهکده دیجیتال« می سازد

کاشت بذر ناامنی پشت مرزهای ایران!
و  اسرائیل  تنگاتنگ  شریفی-روابط  نبی 
جمهوری آذربایجان، موضوع پنهانی نیست 
امــا جنگ قره باغ ابعاد آن را بیش از پیش 
ــد نفت خام  آشکار کــرد. اسرائیل 40درص
مــورد نیازش را از آذربایجان وارد می کند 
آن  به  جنگ افزار  صادرکننده  مهم ترین  و 
اســت امــا همه چیز در ســالح خالصه نمی 
شود. آذربایجان در توسعه کشاورزی خود 
اصلی  شــریــک  را  صهیونیستی  رژیـــم  نیز 
می داند. وزیــر کشاورزی رژیــم اسرائیل در 
دهکده  یک  از  آذربایجان  به  اخیرش  سفر 
دیجیتال در 7 کیلومتری مرز ایــران دیدار 
کرد که شرکت های اسرائیلی ساخت آن را به 
عهده دارند. این پروژه بین دریای خزر و قفقاز 
در منطقه زنگالن قره باغ اجرا می شود که تا 
سال 2020 ارتش ارمنستان در آن جا مستقر 
بود.  به گزارش روزنامه اسرائیلی یدیعوت 
آحارونوت، عودد فورر، وزیر کشاورزی این 
رژیم پیش از سفر به »زنگالن«، در روز سه شنبه 
با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و 
میکائیل جباروف وزیر انرژی این کشور دیدار 
کرده بود. فورر اولین عضو دولت اسرائیل 
است که پس از جنگ قر ه باغ از منطقه بازدید 
می کند. شش ماه پیش، اینام کریم اف، وزیر 
کشاورزی جمهوری آذربایجان، در مجمع 
تجاری کشاورزی جمهوری آذربایجان و رژیم 
صهیونیستی گفته بود: »در سال های آتی 

هدف اصلی ما احیای زمین های آزادشده از 
اشغال است تا این زمین ها را به زنجیره ارزش 
افزایی وارد کنیم. این زمین ها از ظرفیت 
ــاالی کــشــاورزی بــرخــوردارنــد و به عنوان  ب
»منطقه سبز« اعالم شده اند. طرح های توسعه 
روستاها و شهرها در این منطقه بر اساس 
مفهوم »روستای هوشمند« و »شهر هوشمند« 
خواهد بود.« پروژه اسرائیل و سفر او به این 
منطقه در حالی اســت که ایــران در اکتبر 
2021 آذربایجان را به میزبانی از پایگاه های 
نظامی و شناسایی اسرائیل متهم کرده بود. 
موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم 
)Sipri( سال 2020، در گزارشی برآورد کرد 
که ۶0 درصد جنگ افزار وارداتی جمهوری 
آذربــایــجــان از اســرائــیــل خــریــده می شود. 
همچنین، رئیس جمهوری آذربایجان، الهام 
نتانیاهو، نخست وزیر  بــازدیــد  علی اف در 
پیشین اسرائیل از باکو در سال 201۶ به ابعاد 
عظیم این تجارت اشاره کرده و گفته بود که دو 
دولت برای خرید جنگ افزار به مبلغ پنج میلیارد 
دالر توافق کرده اند. ماه دسامبر 2021 نیز 
سفیر اسرائیل در باکو در یک کنفرانس خبری 
گفته بود: »اسرائیل در بازسازی زیرساخت ها در 
سرزمین های آزاد شده قره باغ شریک باکوست 
و نقش فعالی دارد. دیدن پرچم های اسرائیل 
در پنجره های خانه های باکو بــرای ما بسیار 

خوشحال کننده است.« 

پیشخوان بین الملل 

دوماهنامه مادر جونز، 
در تازه ترین شماره خود 
در پرونده ای به انتقاد 
از سیستم اجتماعی، 
ــادی و تــفــاوت  ــص ــت اق
طبقاتی حاکم بر ایاالت 
متحده پرداخته است. 
ایــن نشریه در پرونده 

خود با تیتر »غارت شده« می گوید: اقتصاد آمریکا 
به گونه ای شکل گرفته که افراد میلیاردر و بسیار 
ثروتمند در این کشور، با سوء استفاده از حقوق 
خصوصی حاکم بر آمریکا، در تمامی عرصه ها 
از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و 
تمامی حوزه های دیگر اجتماعی، مشغول غارت 

ثروت این کشور و مردم دیگر آمریکا هستند.
کامیار-رژیم صهیونیستی یکی از پرحجم ترین 
حمالت یک دهه اخیر خود را با استفاده از موشک 
های کروز به دمشق انجام داد. در جریان مقابله با 
این حمالت، سه نیروی پدافند هوایی ارتش سوریه 
به شهادت رسیدند. محل اصابت موشک رژیم 
صهیونیستی300 متر تا حرم حضرت زینب)س( 
فاصله داشته و موشک به گــاراژی که در نزدیکی 
حرم بوده، اصابت کرده است. از زمان آغاز جنگ 
سوریه، رژیــم صهیونیستی حمالت متعددی به 
سوریه داشته است که آن ها را در چارچوب راهبرد 
»کــارزار بین جنگ ها« تعریف می کرد که اهداف 
عمده آن به تأخیر انداختن جنگ و ایجاد بازدارندگی 

در برابر دشمنان ازطریق تضعیف مداوم فرایندهای 
نیروسازی، ضربه زدن به قابلیت های آن ها و ایجاد 
شرایط بهینه برای ارتش این رژیم در صورت وقوع 
جنگ ذکر شده است.  با این حال این رژیم به جز 
یکی دو مورد، از هدف قرار دادن مواضع رسمی 
ایـــران خـــودداری مــی کــرد. حمالت اخیر رژیــم 
صهیونیستی به سوریه از دو جنبه به نظر می رسد 
با حمالت پیشین متفاوت باشد. نخست افزایش 
میزان تلفات و دوم نزدیکی به مواضع استقرار 
نیروهای ایرانی در سوریه. درواقع اسرائیل می 
داند که با خروج نسبی روسیه از سوریه و جایگزینی 
سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن در پایگاه 

های به جا مانده، خطری راهبردی علیه او شکل 
گرفته است؛ در نتیجه احتمال جنگ و درگیری 
فراگیر و گسترده بسیار باالست پس اگر بناست 
چنین رخدادی علیه او شکل گیرد، چه بهتر که نبرد 
را خود شروع کند و ابتکار عمل را در دست گیرد و 
مثل جنگ سال 200۶ غافلگیر نشود. با فرض باال 
بودن احتمال درگیری نیز اسرائیلی ها سعی دارند 
با حمالتی از این دست، توان پدافندی ارتش سوریه 
را تا حد امکان تضعیف کنند تا در نبرد احتمالی آتی 
با یک ارتش فرسایش یافته مواجه شوند. نکته قابل 
تامل حمله اخیر، این بود که از موشک های کروز 
زمین به زمین استفاده شد؛ در صورتی که معموال 
حمالت ارتش یهود با استفاده از موشک های هوا 
به زمین شلیک شده از جنگنده ها انجام می شد. 
ترس از سامانه های جدید پدافند هوایی احتماال 
موجب شده تا از این نوع موشک ها بهره گرفته شود. 
به لحاظ داخلی نیز کابینه رژیم صهیونیستی به 
دالیل مختلف ازجمله تنش های اخیر با فلسطینی ها 
در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد و احتمال 
فروپاشی آن روزبـــه روز بیشتر می شود. در این 
شرایط مقامات این رژیم ازطریق چنین حمالتی با 
برجسته کردن تهدیدات خارجی به دنبال جلوگیری 
از فروپاشی کابینه هستند. عالوه براین، عامل 
مذاکرات احیای برجام را نیز باید در نظر داشت. این 
حمالت رژیم صهیونیستی، می تواند در هماهنگی 
با ایاالت متحده و حامل این پیام به ایران باشد که 
اگر از خواسته های خود در مذاکرات عقب نشینی 
نکند ممکن است در منطقه با چالش های جدی 

مواجه شود. همچنین به نظر می رسد اگر از سوی 
محور مقاومت پاسخی به اسرائیل بابت حمالتش 
داده نشود، بازهم این موشک پراکنی ها ادامه 
خواهد داشت البته اسرائیلی ها به عمد قصد دارند 
طرف مقابل را مجبور به شروع درگیری کنند تا در 
شرایط دلخواهشان )آمادگی کامل ارتش پس از 
رزمایش اخیر( جنگ آغاز شود. حال باید دید محور 
مقاومت از سیاست صبر استراتژیک فاصله گرفته 
و عکس العمل متناسب را بروز خواهد داد یا خیر؟ 
البته پرواضح است که در پیش گرفتن سیاست 
صبر استراتژیک تا ابد نیست و با توجه به خروج 
روسیه از سوریه، منطقه غرب آسیا شاهد دگرگونی 
های جدی و عمیق در روند تحوالت مبارزه با رژیم 

صهیونیستی خواهد بود.

هشدار سپاه به ماجراجویی صهیونیست ها	 
از سوی دیگر، ســردار رمضان شریف، سخنگو و 
ــط عمومی سپاه پــاســداران انقالب  مسئول رواب
اسالمی در خصوص ماجراجویی صهیونیست ها 
در منطقه اظهار کرد: صهیونیست ها عماًل اعالم 
کردند که حضور ایران در منطقه را برنمی تابند و به 
مواضع ایران حمله خواهند کرد که ما نیز در پاسخ 
به صراحت اعالم می کنیم هر کجا که منافع ملی 
کشور به خطر بیفتد با توجه به اشراف اطالعاتی که 
داریم وارد عمل می شویم و در گام اول ضمن اعالم 
به کشوری که این اقدامات در خاک آنان صورت 
می گیرد همانند آن چه در اربیل رخ داده، برخورد 

خواهیم کرد.

ماجراجویی جدید صهیونیست ها در شام
حمله موشکی رژیم صهیونیستی به پارکینگی در نزدیکی زینبیه دمشق 

منجر به شهادت 3افسر سوری و زخمی شدن 5 نفر شد 

کارتون روز

نمای روز 

اندیشکده روز 

صهیونیست ها/  ــی  ــل اص ــن  ــم دش رســـانـــه، 
کاریکاتور »القدس العربی«

ــاه »جنین« در غرب شهر جنین، واقــع در  اردوگ
شمال کرانه باختری ایــن روزهــا و هفته ها به 
کابوسی بــرای رژیــم صهیونیستی تبدیل شده 
است؛ اردوگاهی که همچون دیگر شهرهای کرانه 
باختری، خبری از پرتاب سنگ و حمله با چاقو 
نیست بلکه جوانان اردوگاه با سالح گرم به سوی 
صهیونیست ها شلیک می کنند. می توان گفت 
جنین در حال تبدیل به کانون مقاومت مسلحانه 
و غــزه ای دیگر، آن هم در شمال کرانه باختری 
اســت. به نوشته وبگاه شهاب نیوز، با شهادت 
»امجد الفاید« نوجوان 17 ساله فلسطینی اهل 
اردوگاه »جنین« در شمال کرانه باختری، تعداد 
شهدایی که این اردوگاه از ابتدای 2022 تقدیم 
آرمان فلسطین کرده، به 20 شهید افزایش یافت. 
بیشتر این شهدا در جریان انجام عملیات های 

شهادت طلبانه و فداکارانه به شهادت رسیده اند.

همزمان با نخستین تور آسیایی »جو بایدن« و ورود 
وی به کره جنوبی، معترضان فیلیپینی در نزدیکی 
سفارت آمریکا در »مانیل« پایتخت فیلیپین، با پلیس 
درگیر شدند. همچنین در حالی که رئیس جمهور 
آمریکا وارد سئول شده، معترضان کره ای علیه این 

سفر تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

چهره روز 

اظهارنظر روز 

خبر متفاوت 

قاضی دادگاهی در منهتن 
ــق  ــاب رئـــیـــس جـــمـــهـــور س
رعایت  دلیل  بــه  را  آمریکا 
نکردن احضاریه مربوط به 

ــاره تجارتش جریمه کــرده بود.  تحقیقات درب
حاال  دفتر دادستان کل نیویورک اعالم کرده 
است  که دونالد ترامپ،  110 هزار دالر جریمه 
را پرداخت کرده اما هنوز همه شرایط الزم برای 
لغو حکم توهین آمیز دادگاه را بــرآورده نکرده 
است. اگر ترامپ این الزامات را تا مهلت مقرر 
ــاه منهتن بـــرآورده نکند، جریمه روزانــه  دادگ
10هزار دالری علیه او ممکن است بازگردانده 
شود. قاضی دادگاه عالی منهتن، آرتور انگورون، 
رئیس جمهور سابق را در ماه گذشته احضار کرد 
و حکم داد که او از احضاریه برای ارائــه اسناد 

مورد درخواست دادگاه تبعیت نکرده است.

الکساندریا اوکاسیو کورتز عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا در 
پیامی ویدئویی گفت: »معتقدم 
واقعا مهم است بر آن چه برای 

شیرین ابوعاقله در فلسطین اتفاق افتاد، متمرکز 
شویم. یک خبرنگار حرفه ای و یک شهروند آمریکایی 
توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده است. نباید 
اجازه دهیم چنین رنجی با منابع ]مالی[ ما ایجاد 
شود. مالیات دالری ما بخشی از این اتفاق است. ما 
در آمریکا توان پرداخت هزینه های درمانی را نداریم و 
در عین حال برای چنین اقداماتی منابع مالی تأمین 
می کنیم. باید در این جا نوعی خط قرمز ترسیم شود. 
آن ها ]اسرائیلی ها[ سال گذشته تمام یک ساختمان 
رسانه ای ]متعلق به خبرگزاری آسوشیتد پرس 
و شبکه الجزیره[ را منهدم کردند. چنین اتفاقی 
نمی تواند بدون رضایت ما رخ داده باشد. اگر کسی 
بگوید فلسطینی ها انسان و واجد حقوق انسانی 
هستند، به ضدیهودی بودن متهم   و چنین مباحثی، 

ممنوعه تلقی می شود.

ایالن ماسک، میلیاردر آمریکایی اتهام آزار جنسی 
یکی از خدمه پرواز را در یک جت اختصاصی در سال 
201۶ تکذیب کرد. مجله »بیزینس اینسایدر« در 
گزارشی نوشت: شرکت »اسپیس ایکس« که متعلق 
به ایالن ماسک است، 250 هزار دالر برای جلب 
رضایت شاکی پرونده این آزار جنسی پرداخت کرده 
است. بر اساس این گزارش، کسی که ایالن ماسک 
را به آزار جنسی متهم کرده بعد از گرفتن پول توافق 
کرده که از او شکایت نکند. با این حال این نشریه 
آمریکایی به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده و 
دوستان این شخص معرفی شده اند، نوشته است که 
ماسک در جت خصوصی اش، هنگامی که این خدمه 
پرواز در حال ماساژ او بوده،  او را آزار جنسی داده 
است اما ماسک مدعی شده که این گزارش، با انگیزه 

سیاسی و به قصد ترور شخصیت او تهیه شده است.

نقش بریکز در نظم نوین جهانی

اندیشکده روسی »شورای روابط بین المللی« 
بررسی  به  مقاله ای  در  کرملین،  به  نزدیک 
ایــن فرضیه پرداخته که آیــا کشورهای گروه 
بریکز)چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای 
جنوبی( می توانند زیربنای نظم نوین جهانی 
را شکل دهند؟  به نظر نویسنده، بــرای این 
که کشورهای بریکز به پایه نظم نوین جهانی 
تبدیل شــونــد، بــایــد بــه کــشــورهــای دیــگــر در 
ــای جــدیــدی از  ــم ه ــارادای اقتصاد جهانی، پ
توسعه در خصوص بسترسازی نقش دولت ها، 
مدرن سازی نهادها، ایجاد یک ارز مشترک 
ــه دهند. چین با  و یک بانک بین المللی ارائ
پیشنهاد ایــده »بریکز پــالس« درصــدد توسعه 
دیگر  با  بلوک  ایــن  اقتصادی  همکاری های 
کشورهای در حال توسعه برآمده است. ائتالفی 

که الزم اســت در سه حــوزه آفریقا، اوراســیــا و 
آمــریــکــای التین گسترده شـــود. آرژانــتــیــن، 
ازبکستان و سنگال در صدر کشورهای فعال 
در زمینه افزایش همکاری با بریکز هستند. 
بریکز پالس برای افزایش تعامل با دیگر کشورها 
در وهله اول می تواند بر توسعه مناسبات با 
ائتالف هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، 
آســـه آن، اتحادیه اقتصادی اوراســیــا، ابتکار 
خلیج بنگال و بازار مشترک آمریکای جنوبی 
تمرکز کند.  ایده بریکز پالس برخالف رویکرد 
خطی و تحمیلی جهانی سازی از سوی غرب، 
باید تنوع و تکثر الگوهای توسعه را با رویکردی 
چندجانبه گرایانه بپذیرد. هر یک از اعضای 
بریکز می توانند توسعه ائــتــالف را از حــوزه 
ژئوپلیتیک خود آغاز کنند. گسترش مناسبات 
مصر با آفریقای جنوبی، اروگــوئــه با برزیل و 

بنگالدش با هند، از نمونه های آن است. 

وزیر خارجه انگلیس از تالش برای رساندن 
سالح و مهمات به کشور مولداوی در غرب 
اوکــرایــن در حد »اســتــانــداردهــای سازمان 
ناتو« خبر داد. تــراس در گفت وگو با  نشریه 
انگلیسی تلگراف مدعی شد والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه مصمم به ایجاد »روسیه 
بــزرگ تــر« اســت، حتی با ایــن که حمله او به 
اوکراین به موفقیت سریعی دست نیافته است. 
به نوشته رویترز، اگر طرح های تراس به تصویب 
برسد، اعضای ناتو تسلیحات مدرنی را در 
اختیار مولداوی قــرار می دهند تا جایگزین 
تجهیزات دوران شوروی شوند و به نیروهای 
این کشور نحوه استفاده از آن هــا را آموزش 
می دهند. با تــداوم درگیری ها میان روسیه 
و اوکــرایــن، غربی ها به منظور ایجاد زمین 
جــدیــدی بـــرای روس هــراســی بــه مــولــداوی 
متوسل شده اند. این در حالی است که »مایا 
ســانــدو« رئیس جمهور مــولــداوی پیشتر در 
نشست خبری مشترک با »شارل میشل« رئیس 
ــا گفت که با وجــود »تحریکات«  ــورای اروپ ش
جدایی طلبان حامی روسیه، کشورش تهدید 

»قریب الوقوعی« را از جانب کشیده شدن به 
داخــل بحران اوکراین شاهد نیست. شارل 
میشل در این دیدار وعده داد، اتحادیه اروپا 
افزایش حمایت نظامی از مولداوی را در نظر 
خواهد داشت که کمک به تقویت نیروهای 
مسلح این کشور را شامل می شود. این مقام 
اتحادیه اروپا افزود: کمک های دیگر بروکسل 
به مولداوی در زمینه لجستیک و پشتیبانی 
و دفــاع سایبری خواهد بــود که توافقات در 
این زمینه انجام شده است. او به جزئیات این 
ــاره ای نکرد و به این نکته اکتفا  کمک ها اش
کــرد که جلوگیری از تشدید تنش به  شدت 
مهم اســت. پیش از آن در پی اظــهــارات یک 
فرمانده روس دربــاره اهداف بعدی عملیات 
نظامی ویژه روسیه در اوکراین، مولداوی سفیر 
روسیه را احضار کرده بود. »رستم مینکایف« 
فرمانده حوزه مرکزی ارتش روسیه گفته بود 
کنترل جنوب اوکراین مسیر دیگری را به سمت 
»ترانس نیستریا« )منطقه خودمختار طرفدار 
روسیه که بین شرق مولداوی و غرب اوکراین 

قرار دارد( باز خواهد کرد. 

لندن به دنبال ارسال تسلیحات مدرن به مولداوی 
وزیر خارجه انگلیس از قصد کشورش برای ارسال تسلیحات مدرن به مولداوی به بهانه 

حفاظت از آن در برابر تهدید حمله روسیه خبر داد  
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راهی برای مقابله با کم فروشی نان

در روزهای اخیر جسته و گریخته شاهد شکایت کاربران 
از برخی نانوایی ها به دلیل کاهش وزن چانه های نان 
هستیم. در گزارشی که از صدا و سیما پخش شد مردم 
از نازک شدن نان ها و کمتر شدن وزن آن ها در برخی 
نانوایی ها نسبت به گذشته انتقاد و شکایت داشتند. 
البته در همین گزارش درباره فروش کیلویی نان که 
می تواند راهکاری برای جلوگیری از کاهش وزِن چانه و 
کم فروشی نان شود هم گفته شد. موضوعی که فراهم 
آوردن ساز و کار آن چندان دشوار نیست و فقط کافی 
است در هر نانوایی یک ترازوی دیجیتال اضافه شود. 
کاربری نوشت: »موضوع مهم تر از کم فروشی، کیفیت 
پایین نان بعضی نونوایی هاست که انگار برای این که 
مشتری نداشته باشن بی کیفیت تر می زنن تا راحت تر 

آرد شون رو توی بازار آزاد بفروشن.«
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ماهی 2 میلیون تومان برای روزی 3 لیوان شیر!

روز گذشته صحبت های چهار سال پیش مدیر کل وقت 
بهبود تغذیه وزارت بهداشت در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که آن زمان گفته بود: »مصرف 
روزانــه 3 لیوان شیر برای هر نفر ضــروری است.« 
کاربران با بازنشر این صحبت و محاسبه قیمت شیر 
اعالم کردند که یک خانواده 4 نفره باید برای خوردن 
روزانه هر نفر 3 لیوان شیر حدود 2 میلیون تومان 
پرداخت کند. قیمت شیر پاکتی این روزها از 15 هزار 
تومان شروع می شود. کاربری نوشت: »یعنی با 300 
هزار تومان پول یارانه ای هم که می گیریم نمی تونیم 
روزی 3  لیوان شیر بخوریم بعد صدا و سیما توی یک 
گزارش می گه مردم با پول یارانه برای یک ماه شون 

خرید کنن پول هم براشون اضافه می مونه!«
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مسئوالنی چنین آرزوست!

ویدئویی از فرد سالخورده ای که عصا زنان خود را 
به موتور سه چرخی می رساند و در بخش عقب آن 
می نشیند در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که علت بازنشر باالی آن به دلیل این بود که فردی که 
در عقب سه چرخ می نشیند ایرج صفاتی نماینده سه 
دوره مجلس شورای اسالمی از آبادان و۹  سال رئیس 
دیوان محاسبات کشور در سال های قبل بوده است. 
کاربری نوشت: » قرار بود همه مسئوالن توی انقالب 
اسالمی این طور ساده باشن و به دور از تجمل اما بعضی 
بر#خر_مراد نشستن.« کاربر دیگری نوشت: »اوضاع 
زندگی برخی مسئوالن طوری شده که مسئوالنی رو 
که بعد از ترک مسئولیت مثل ایرج صفاتی دارای مال 
و منالی نیستند باید با ذره بین یافت.« کاربری هم 
نوشت: »با ارزونــی اون سال ها اگه نتونسته برای 

خودش ماشین بخره دیگه االن محاله بتونه.« 
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سفر به سوئیس برای حضور در جلسه آنالین؟

ادعای حضور وزیر کار به همراه هیئتی 43 نفره در 
یک نشست بین المللی مورد توجه کاربران شبکه های 
اجتماعی قرار گرفت. حسب اطالعات مندرج در سایت 
سازمان بین المللی کــار، نشست مجمع ساالنه این 
سازمان از 2۷ ماه می میالدی جاری به مدت دو هفته 
آغاز خواهد شد و این اجالس به صورت آنالین هم قابل 
مشاهده است. آنالین بودن اجالس باعث شد تا بسیاری 
از کاربران به ادعای حضور با هیئت 43 نفره وزیر کار 
واکنش نشان دهند. برخی با بــرآورد قیمت هر روز 
اقامت در ژنو نوشتند که اگر فقط 40 نفر از این افراد 
به طور متوسط ۷ روز در اجالس شرکت کنند، حدود صد 
هزار یورو ارز از کشور خارج خواهد شد. کاربری نوشت: 
»نباید فقط این طور به موضوع نگاه کرد قطعا حضور 
و مالقات های حاشیه جلسه مهم است.« کاربری هم 
نوشت: »شاید این حضور باعث گشایش های اقتصادی 

زیادی بشه که صد هزار یورو توش گم باشه.«
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1401 سال عروسی بازنشستگان!

افزایش دو برابری حق عائله مندی بازنشسته هایی که 
تاریخ ازدواج یا تاریخ تولد فرزندشان در سال 1401 
باشد واکنش های زیادی  به همراه داشت. عائله مندی 
برای افرادی که قبل از 1401 ازدواج کرده اند 40۷ 
هزار تومان و حق اوالد هم 105 هزارتومان محاسبه 
می شود اما در صورتی که تاریخ ازدواج بازنشسته و 
تاریخ تولد فرزند یا فرزندان شان در سال 1401 
ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸14 هزارتومان 
و حق اوالد نیز 31۶ هــزار تومان خواهد بــود. در 
همین حال روزنامه جمهوری اسالمی در یادداشتی به 
قلم بنی اسدی نوشت: »سال 1401 سال عروسی 
بازنشستگان است و دولت برای »جوان« سازی جامعه 

دست به دامان بازنشستگان شده.«
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کتانی کهنه و پاره 50 میلیون تومان!

برند اسپانیایی بالنسیاگا که در شهر پاریس فرانسه 
قــرار دارد، در اقدامی عجیب کفشی طراحی کرده 
که ظاهری کثیف و کهنه دارد و آن را با قیمت 1۸00 
دالر یعنی حــدود 50 میلیون تــومــان بــه فــروش 
می رساند.  البته این کفش ها واقعاً کهنه نیستند و 
تنها طراحی آن به این صورت انجام شده است تا کامالً 
کهنه و کثیف به نظر بیاید. نکته عجیب تر از طراحی این 
برند اسپانیایی این است که ظاهرا با استقبال خوبی هم 
همراه شده و فروش مدل جدید بیش از مدل های دیگر 
بوده است. کاربری نوشت: »وضع مد طوری شده که به 
اسم مد هر چیزی رو به آدم قالب می کنن.« کاربری هم 
نوشت: »من با این کفش روم نمی شه برم نون بگیرم 

چه برسه به این که 50 میلیون هم بهش پول بدم.«

روند 17 سال خصوصی سازی در کشور    
ــاغ سیاست  های کلی اصــل ۴۴ قانون اساسی  17 ســال از اب
ــای سه قــوه، مــی گــذرد.  امــا تجربه اجــرای  توسط رهبری به روس
خصوصی سازی در این سال ها کار را به جایی رسانده که به نظر 
بسیاری از کارشناسان و برخی قانون گذاران در مجلس و بعضی 
از مجریان خصوصی سازی، این فرایند در کشورمان با اشکاالت 
زیادی همراه بوده که عما به توسعه اقتصاد و تولید در کشور منجر 
نشده است. 17 سالی که اگر درست ریل گذاری و اجرا می شد، 
حال شاهد دستیابی به اهداف این سیاست ها و شکوفایی اقتصادی 
بودیم. به گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در سال 1399 هشت هدف اباغی از سوی رهبری 
درباره خصوصی سازی محقق نشده است. این هشت هدف شامل 
شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به 
منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی 
و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در 
اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد 
ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت  های 
اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به 
پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار ها بوده که با توجه به 
ارزیابی های صورت گرفته و بررسی آمار های داخلی و خارجی، هیچ 
کدام محقق نشده اند. حتی در بعضی موارد، خصوصی سازی منجر 
به بیکاری کارگران، تجمع و درگیری با نیروی انتظامی، موج  سواری 
رسانه های ضدانقاب و تبدیل موضوع به یک بحران در کشور و همین 
باعث شد برخی از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف فوری این 
مدل خصوصی سازی در کشور شوند. کارشناسان اما معتقدند 
با اصاحاتی در نحوه خصوصی سازی برگرفته از تجربیات موفق 
کشورهای دنیا می توان ضمن کاهش تصدی گری دولت، از مواهب 

مردمی  کردن اقتصاد و فواید آن بهره مند شد.

 مشکالت خصوصی سازی در کشور    
با نگاهی به نظرات کارشناسان اقتصادی می توان به خوبی مشکات 

اصلی و اساسی خصوصی سازی در کشور را شناسایی کرد.
طبـق گزارش هـای منتشـر شـده، مجلـس در سـال های  1392 تـا 1۴00 یعنـی 2 دوره قبلـی مجلس ۴ بار دسـت 1
بـه اصـاح قانـون اجـرای 
سیاسـت های کلـی اصـل 
قانـون  چهـارم  و  چهـل 

اساسی زده است.

صحیح بر عملکردش در امر خصوصی سازی کوتاهی کرده  یا 2 از طرفی دولت با توجه به داشتن اختیار عمل و نبود نظارت 
در برخی موارد خاف قانون عمل کرده است. به طور مثال طبق بند 
۴ ماده ۶ »قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم« 
واگذاری دارایی های دولت به دلیل رد دیون منع شده است، ولی 
هرساله هزاران میلیارد تومان دولت به طلبکارانش دارایی واگذار 
می کند. به بــاور رئیس اتــاق ایــران هم داشتن نگاه بودجه ای به 

خصوصی سازی یک اشتباه فاحش است.
ــزارش مرکز پژوهش ها علت دیگر ایــن ناکامی ها  به گ اختیاراتی اســت که بر اســاس مــاده ۴0  قانون اجــرای 3
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به هیئت واگذاری داده شده 
است. در واقع هیئت واگذاری طبق قانون می تواند بنگاه های 
دولتی را »به هر قیمتی«، »به هر روشی« و »به هر کسی« بفروشد!

البته از کنار انحصار و قیمت های دستوری برای کاالها  هم  نباید گذشت که باعث می شود بخش های خصوصی را با 4
مشکل مواجه کند و برای این که خصوصی سازی در کشور به 

شکل صحیح اجرا شود باید برای این دو موضوع هم فکری کرد.
مشکل دیگر این است که رئیس سازمان خصوصی سازی که  مــجــری واگــذاری هــاســت،  بــر اســـاس تبصره یــک مـــاده 9 5
اساسنامه، هم تراز مقامات موضوع بند )د( ماده 71 قانون مدیریت 
خدمات کشوری و سایر اعضای هیئت هم ترازی مقامات بند )ه( است. 
یعنی در رده استانداران، سفرا و معاونین وزراست. این مشکل سبب 
شد که این سازمان نتواند مصوبات هیئت واگذاری را به شکل کارا و 
اثربخش به بدنه دولت تمکین کند. این موضوع ابتدا از طرف غامرضا 

کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی مطرح شد.

راهکارها برای رفع مشکالت    
از برخی از مشکاتی که به آن اشاره کردیم  بر می آید که مجلس به 
عنوان قانون گذار و ناظر باید برای توانمندسازی بخش خصوصی 
ــل چهل و چــهــارم قانون  »قــانــون اجـــرای سیاست های کلی اص
اساسی« را اصاح و همچنین نظارت ها بر  روند خصوصی سازی را 
بازنگری و با جدیت بیشتری دنبال کند. اما از سوی دیگر دولت هم 
با توجه به وظیفه اجرایی که دارد باید ضمن اجرای صحیح قانون 
از نگاه بودجه ای به خصوصی سازی اجتناب کند و به دلیل اهمیت 
خصوصی سازی جایگاه رئیس سازمان خصوصی سازی هم تراز وزرا 
و معاونین رئیس جمهور در نظر گرفته شود تا در بدنه دولت اثر بخش تر 
باشد. در ضمن شرکت ها بعد از واگذاری هم نباید رها شوند تا بعد از 
این که مشکات آن ها به بحران تبدیل شد به فکر چاره ای برای آن بود. 

 17 سال از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 می گذرد، مهم ترین مشکالت خصوصی سازی 
در این مدت چه بوده و برای اصالح روند خصوصی سازی چه باید کرد؟

 بیماری  به انم  
خصویص سازی!

رعیت نواز-   سال های درازی است که  در کشور ما هم به موازات اقتصاد جهانی برای کوچک  سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به 
مردم که یکی از تئوری های ثابت اقتصاددانان  جهانی برای  توسعه و رشد اقتصادی است،  سیاست خصوصی سازی به مرحله اجرا 
رسیده است که اصل »44« نیز به همین منظور در اول خرداد سال 1384 به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی از 
سوی رهبر انقالب مشخص شد. اما طی این سال ها خصوصی سازی در کشورمان تجربه موفقی نداشته و نتیجه آن هم واگذاری هایی 
بوده که عمدتا یا به تعطیلی آن بنگاه اقتصادی منجر شده یا بعد از مشکالت فراوان دوباره به دست دولت بازگشته که واگذاری های 
هفت تپه، ماشین سازی تبریز و. .. از این دسته اند.  البته در بسیاری از خصوصی سازی ها هم عمال خصوصی سازی صورت نگرفته 
و  شرکت های شبه  دولتی به عنوان برندگان عرضه های اولیه معرفی شده اند و عمال مالکیت و حاکمیت شرکت های دولتی که باید 
به شرکت های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش های دولتی اما در قالب صندوق های تامین اجتماعی، سرمایه گذاری، 
بیمه ای،  بانکی و . . . واگذار شده است. به گفته غالمرضا  شافعی، رئیس اتاق بازرگانی که  روز گذشته در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران سخن می گفت  نوعی بدبینی  به خصوصی سازی در جامعه ایجاد شده  که او این گونه آن را توصیف 
می کند: »در سطح جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. 
برای همین است که واگذاری ها به بخش خصوصی با نگرانی، حساسیت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی از مشکالت، صورت 
می گیرد.  این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را به دولت از بین می برد.«  به هر حال ارزیابی ها هم نشان می دهد به هیچ  کدام از 
اهداف خصوصی سازی در کشور نزدیک نشده ایم و به  جای این که خصوصی سازی به  سمت اقتصاد مولد حرکت کند، حرکتی معکوس 
داشته است. بر اساس آن چه خواندید در سالروز ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به سراغ روند خصوصی سازی در 

کشورمان رفته و از مشکالت و پیش نیازهای رفع این معضل پیش روی خصوصی سازی نوشته ایم.

هوتگ های قاتل!
ناصری - دیگر نام شان از شمارش خارج است؛ 
کودکانی که تلخ و شیرین زندگی را نچشیده، 
طعمه هوتگ ها می شوند و جان شان را در این 
گودال های آب از دست می دهند. متاسفانه 
در ادامه غرق شدن ها در هوتگ ها روز گذشته 
هم دختر بچه ای 11 ساله در روستای »زهرآپ« 
با هــدف سیراب کــردن دام کنار هوتگی در 
نزدیکی روستا می رود که در پی سر خوردن 
داخــل هوتگ می افتد و غــرق مــی شــود. این 
دختر بچه ششمین نفر است که در طول هفته 
گذشته در پی غرق شدن در هوتگ های منطقه 
بلوچستان واقع در جنوب استان سیستان و 
بلوچستان جان خود را از دست داده و گویی 
ــدارد. بر  سریال تلخ قربانیان هوتگ پایان ن
اساس گزارش ها، پنج نفر از قربانیان کودک 
بودند و نفر دیگر یک زن 30 ساله بوده است. 

گودال هایی برای سیراب شدن    
در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان که 
به آب لوله کشی دسترسی ندارند، به صورت 
سنتی گودی )هوَتگ( برای جمع شدن آب باران 
حفر یا به صورت طبیعی ایجاد می شود و انسان 
و حیوانات از آب آن، به صورت مشترک برای 
همجوار  هوتگ ها  می کنند.  استفاده  شرب 
خانه های روستایی ساخته می شود و گاهی تا 
10 هزار مترمکعب آب ذخیره دارد که تا یک 
سال می تواند بدون این که بارانی ببارد دوام 
داشته باشد و از آن ها استفاده شود، اما همین 
گــودال هــای پر آب که تنها راه چــاره و تدبیر 
روستاییان بــرای رهایی از بی آبی و تشنگی 
هستند، ساالنه ده ها کودک و گاهی زن و مرد را 
به کام مرگ می کشانند. کودکانی که با جثه های 
کوچک، اما با دبه هایی بزرگ، به هوای کشیدن 
آب از ایــن هوتگ ها گاهی پای شان می لغزد 
و به داخل این گودال ها سقوط می کنند یا به 
هوای بازی در این تنها سرگرمی طبیعی روستا 

جان شان را از دست می دهند.

نقص عضو برای یک کوزه آب    
عالوه بر غرق شدن در هوتگ، گاهی گاندو ها هم 
بالی جان اهالی و به خصوص کودکان این مناطق 
هستند. مدتی پیش بود  که خبر دلخراش حمله 
گاندو به حمزه، پسر بچه  ای هشت ساله از اهالی 
یکی از روستاهای شهرستان چابهار نظرها را به 
خود جلب کرد. پیشتر هم دختر بچه  ای به نام 
حوا، ساکن روستای کشاری هنگام برداشت 
آب، از سوی گاندو یا همان تمساح پوزه  کوتاه 
ایرانی هدف حمله قرار گرفت و دست خود را 
برای همیشه از دست داد. جز او کودکان دیگری 
هم به دلیل حمله این خزندگان جان شان را از 
دست داده یا قطع عضو شده اند. با این حال به 
گفته برخی بومیان مناطق روستایی چابهار، 
هر ساله در فصل تابستان این گاندو ها یک تا 
دو قربانی می گیرند که معموال هم از کودکان 
هستند، کودکانی که معموال یا با دبه های آب بر 
سر آبگیر می آیند تا آب به خانه های خود ببرند 
یا کمی در کرانه این آب ها بازی می کنند. نوعی 
بازی که می تواند برای شان حکم بازی با مرگ را 

داشته باشد.

 بیماری  به انم  
خصویص سازی!



ــام)ره( تبریز، میزبان یکی از   گروه ورزش/  پنج شنبه ورزشگاه یادگار ام
جنجالی ترین بازی های چند سال اخیر فوتبال ایران بود؛دیداری که بین 
تراکتور و پرسپولیس برگزار شد و باران سنگ و درگیری های شدید اجازه نداد 
این بازی به دقیقه 90 برسد.حاال و با گذشت 72 ساعت از این بازی جنجالی، 
پس لرزه های آن ادامه دارد و درگیری لفظی مسئوالن 2 باشگاه در برنامه های 
تلویزیونی و واکنش بازیکنان به اتفاقات تلخ ورزشگاه یادگار امام)ره( همچنان 
سوژه اصلی فوتبال کشور است.طبق آخرین اخبار رسیده به خبرنگار خراسان 
قرار است جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بررسی اتفاقات این 
مسابقه،فردا)دوشنبه( با حضور تمامی اعضای کمیته برگزار شود و با توجه 
به حساسیت موضوع، نمایندگان باشگاه های تراکتور و پرسپولیس در این 
نشست حضور نخواهند داشت و اعضای کمیته انضباطی قصد دارند بر اساس 
گزارش ناظر بازی و بررسی فیلم های مربوط به اتفاقات تبریز حکم نهایی خود 
را صادر کنند.فریدون اصفهانیان که به عنوان ناظر داوری در ورزشگاه حضور 
داشت، به بیان اتفاقات رخ داده پرداخته و گفته:» باید بررسی بشود که علت 
این اتفاقات چه بود. گزارش کامل داور، نماینده فدراسیون و بنده به فدراسیون 
ارسال شده. تمام بازیکنان و مربیان هر دو تیم همکاری کامل را داشتند. 
حتی سرمربی، کاپیتان و سرپرست تراکتور از تماشاگران خواهش کردند به 

رفتارشان پایان بدهند که آن ها گوش نکردند.«
شکایت در مراجع قضایی       

همان طور که انتظار می رفت جنجال ها و پس لرزه های بازی تراکتور و 
پرسپولیس با شکایت طرفین از هم در مراجع قضایی ادامه دارد. اعضای 
باشگاه پرسپولیس پس از آن که بیش از سه ساعت در رختکن ورزشگاه تبریز 
حبس بودند با آرام شدن شرایط حوالی ساعات 2 تا ۳ بامداد جمعه به تهران 
رسیدند و مدیران باشگاه شنبه صبح از طریق مراجع قضایی فدراسیون پیگیر 
شکایت از میزبان شدند. باشگاه پرسپولیس به دلیل رفتارهای بد و زننده و 
سنگ پراکنی تعدادی از هواداران تراکتور از افراد به مراجع قضایی شکایت 

کرد. ضمن این که یک شکایت هم از باشگاه میزبان به دلیل آن که نتوانست 
امنیت شرایط بازی را فراهم کند به کمیته انضباطی ارسال شد. ناگفته نماند 
دو تماشاگری که هنگام حضور گل محمدی در جایگاه به وی حمله کردند هم 
شناسایی شده اند و شکایت از این 2 نفر هم در جریان است.در سوی مقابل 
باشگاه تراکتور هم بیکار نشستند و شکایت این باشگاه از سعید آقایی و امید 
عالیشاه به مراجع قضایی ارسال شده است.طبق ادعای باشگاه تراکتور سعید 
آقایی بازیکن پرسپولیس هنگام خروج از زمین مسابقه و در مسیر منتهی به 
تونل ورزشگاه خطاب به هواداران تراکتور، به شکل زننده ای توهین می کند.
بر اساس ادعای باشگاه تراکتور، امید عالیشاه نیز رفتار مشابهی در قبال 
هواداران تراکتور داشته است و این 2 بازیکن با رفتار خود به نوعی باعث تحریم 

هواداران حاضر در ورزشگاه شده اند.
نظر  کارشناس حقوقی       

برای بررسی حکم احتمالی کمیته انضباطی درباره دیدار تیم های تراکتور و 
پرسپولیس خبرنگار خراسان با یکی از کارشناسان حقوقی فعال در حوزه ورزش 
تماس گرفت. آرش شکرریز که یکی از کارشناسان حقوقی شناخته شده در 
حوزه ورزش است در خصوص اتفاقات تبریز گفت:» طبق ماده ۶۵ و ۸۵ مسئول 
اتفاقات این چنینی باشگاه میزبان است.هواداران منتسب به باشگاه تراکتور 
باعث شدند تا بازی نیمه تمام بماند و با توجه به این مسئله که تراکتور میزبان 
بوده به احتمال زیاد حکم کمیته انضباطی به ضرر تراکتور و به سود پرسپولیس 
خواهد بود و به اعتقاد من نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود پرسپولیس می شود.

البته با توجه به گسترده بودن حواشی و جنجال ها حکم کمیته انضباطی به 
همین جا ختم نمی شود و باید منتظر محرومیت و جرایم مالی هم باشیم.یکی 
از کسانی که احتماال با جریمه مواجه خواهد شد امید عالیشاه است.بر اساس 
قانون رفتار عالیشاه تحریک کننده بوده و او با پرتاب کردن سنگ به نوعی جو 
ملتهب ورزشگاه را تشدید کرده است و این رفتار احتماال محرومیت و جریمه 

خواهد  داشت.محرومیت ممکن است تا ۳ جلسه هم باشد.«

یک شنبه  اول خرداد 1401
5ورزشی20 شوال 144۳.شماره 20942 

عزیزی جانشین باقری می شود؟
دراگــان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران به همراه مسئوالن 
اجرایی فدراسیون فوتبال با توجه به صعود تیم ملی به جام جهانی 
2022 با حضور همزمان کریم باقری در پرسپولیس و تیم ملی 
مخالفت کرده اند. از این رو اسم کریم باقری از جمع دستیاران 
اسکوچیچ خارج شده است و او به طور قطع در سفر به کانادا همراه 
ملی پوشان نخواهد بود.از سوی دیگر میرشاد ماجدی سرپرست 
فدراسیون فوتبال با نظر مثبت کادر اجرایی و فنی تیم ملی ایران 
با حضور خداداد عزیزی در کادر فنی تیم ملی ایران در سفر به 
کانادا موافقت کرده است. مهاجم پیشین تیم ملی ایران در لیست 
فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت روادید قرار گرفته است و 

احتماال به کادر فنی تیم ملی اضافه خواهد شد.

 نگاهی به لیست حریف تیم ملی 
در جام جهانی

استارت آمریکا با 17 لژیونر اروپایی
ــروه ورزش/  یکی از رقــبــای تیم ملی ایـــران در جام  گ
جهانی آمریکا خواهد بود  تا برای بار دوم ،دنیای فوتبال 
شاهد تقابل ایــران و آمریکا در جام جهانی باشد.گرگ 
برهالتر، سرمربی تیم ملی ایاالت متحده، 27 بازیکن این 
کشور را برای بازی های دوستانه با اروگوئه و مراکش به 
اردوی آمادگی دعوت کرد. کریستین پولیشیچ، مهاجم 
 چلسی و اریک پالمر براون، مدافع پیشین اسپورتینگ، 
سرشناس ترین بازیکنانی هستند که در این فهرست 
حضور دارند. ایاالت متحده در گروه B با انگلیس، ایران 
و برنده پلی آف اروپا قرار گرفته است.فهرست 27 نفره 
آمریکایی ها از ۱7 بازیکن شاغل در لیگ های اروپایی و 
۱0 بازیکن از لیگ داخلی تشکیل شده است. در لیست 
بازیکنان دعــوت شده به اردوی تیم ملی آمریکا، لیگ 
ام ال اس )9(، انگلیس )۴(، آلمان )۴(، فرانسه )2( و 
اتریش،کانادا،ایتالیا، هلند ، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا و 
ترکیه  هر کدام یک نماینده دارند.میانگین سنی بازیکنان 
دعوت شده 2۴ سال و 2۱۱ روز خواهد بود. ۱۶بازیکن 
2۴ ساله یا کمتر هستند.  دی آندره یدلین با 7۳ بازی 
ملی ،مسن ترین بازیکن فهرست است و پس از آن کلین 
آکوستا )۵۱(، کریستین پولیسیچ )۴۸(، جردن موریس 
)۴۶( و پل آریوال )۴۴( قرار دارند.همچنین در جدیدترین 
لیست تیم ملی آمریکا ۳ تازه وارد هم دیده می شوند و این 
سه بازیکن این شانس را دارند که اولین بازی ملی خود 
را انجام دهند. مالک تیلمن )بایرن مونیخ(، حاجی رایت 
)آنتالیا اسپور( و جو اسکالی )بوروسیا مونشن گالدباخ( 
نفراتی هستند که برای اولین بار به تیم ملی آمریکا دعوت 
شده اند و امیدوارند با درخشش در بازی های تدارکاتی، 

اولین حضور خود در جام جهانی را هم تجربه کنند.

سوژه

هدیه 15 میلیاردی صیادمنش به استقالل
اللهیار صیادمنش ستاره جوان و آینده دار تیم ملی کشورمان در سال 20۱9 با 
مبلغ ۸00 هزار دالر از استقالل راهی فنرباغچه ترکیه شد و بعد از آن قرضی به 
زوریا اوکراین و بعد هم هال سیتی پیوست.عملکرد خوب مهاجم تیم ملی ایران 
با هال سیتی باعث شده تا مدیران باشگاه انگلیسی به دنبال خرید دایمی این 
بازیکن از فنرباغچه باشند. هال سیتی مبلغ 2 میلیون یورو برای خرید دایمی 
صیادمنش آماده کرده و توافقات برای انتقال دایمی این بازیکن انجام شده 
است.طبق اعالم مدیران سابق باشگاه استقالل بندی در قرارداد انتقال 
صیادمنش از استقالل با فنرباغچه وجود دارد که در صورت فروش این بازیکن 
از سوی باشگاه ترکیه ای مبلغ 20 درصد این انتقال به آبی پوشان پایتخت می 
رسد.بدین ترتیب در صورت انتقال دایمی صیادمنش به هال سیتی مبلغ ۴00 

هزار یورو)حدود ۱۵ میلیارد تومان( به باشگاه استقالل می رسد.

داستان دنباله دار بازیکن گابنی

محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل گهر پس از رد اعاده دادرسی این باشگاه 
برای پرونده بازیکن گابنی اعالم کرد که این پرونده را به دیوان داوری ورزش 
)CAS( نمی برند. او درباره دالیل این تصمیم توضیح داد که "مجموعه گل گهر 
قصد ندارد با این کار به بهانه جویانی که به دنبال ضربه زدن به ایران هستند، بهانه 
بدهد."اظهارات مدیرعامل گل گهر این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که 
شانس این باشگاه در پرونده بازیکن گابنی چقدر بوده که گل گهر با نبردن پرونده 
به CAS، به فوتبال ایران لطف کرده است؟ ضمن این که این اظهارات در شرایطی 
مطرح شده که گل گهر با ارائه درخواست اعاده دادرسی به فدراسیون فوتبال 
ایران، به روند رسیدگی به پرونده بازیکن گابنی گره کور زده است.به بهمن ماه 
سال گذشته برمی گردیم؛ جایی که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱2 
بهمن، رای کمیته انضباطی درباره بازیکن گابنی گل گهر را تایید کرد و فقط جرایم 
نقدی را کاهش داد. باشگاه گل گهر از آن تاریخ تا 2۱ روز بعد فرصت داشت که این 
پرونده را به CAS ببرد اما به جای این کار، تصمیم گرفت به فدراسیون فوتبال ایران 
درخواست اعاده دادرسی بدهد و فرصت اعتراض به CAS را بسوزاند.درخواست 
اعاده دادرسی باشگاه گل گهر به نوبه خود عجیب به نظر می رسید چرا که این باشگاه 
توقع داشت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، استقالل نداشتن خودش را در صدور 
رای بازیکن گابنی تایید کند تا دوباره پرونده بازیکن گابنی بررسی شود.سوای این 
موضوع، درخواست اعاده دادرسی، پیگیری پرونده در CAS را دشوارتر از قبل 
کرد، به این دلیل که در CAS فقط به آخرین حکم صادرشده می توان اعتراض کرد. 
در نتیجه با توجه به این که آخرین حکم کمیته انضباطی مبنی بر رد اعاده دادرسی 
بوده و اصال به پرونده ورود نکرده است، باشگاه گل گهر فقط می تواند نسبت به رد 
اعاده دادرسی اش اعتراض کند. در حالی که اگر باشگاه گل گهر در بهمن سال قبل 
پرونده را به CAS می برد، می توانست به رای کسر امتیاز اعتراض کند چون آخرین 
حکم صادرشده درباره این موضوع بوده و استیناف به ماهیت پرونده ورود کرده بود.
در نهایت می توان گفت که باشگاه گل گهر با مسیری که برای پیگیری پرونده بازیکن 
گابنی انتخاب کرد، راه را برای خودش دشوار و دشوارتر کرد به طوری که اگر االن 
بخواهد به CAS مراجعه کند، باید هم هزینه و هم زمان زیادی صرف کند تا به نتیجه 
برسد. در نتیجه مدیران این باشگاه با تصمیماتشان هیچ منتی بر گردن فوتبال 
نگذاشته اند و نباید با استفاده از عباراتی مانند ندادن بهانه به بهانه جویان، به شکلی 

صحبت کنند که انگار با نبردن پرونده به CAS، به فوتبال ایران لطف کرده اند.

گزارش

قائدی دوباره شاگرد استرا می شود؟
مهدی قائدی مهاجم ملی پوش کشورمان فصل گذشته از استقالل راهی شباب االهلی 
دبی شد.ستاره ایرانی در ابتدای حضورش عملکرد خوبی داشت ولی رفته رفته از 
ترکیب اصلی کنار، گذاشته و به یک نیمکت نشین تبدیل شد. مهدی علی سرمربی 
شباب االهلی به نظر می رسد اعتقادی به قائدی ندارد به همین خاطر او را از 
ترکیب خط زد.در همین زمینه سایت » اسپورت نیوز« امارات خبر داد باشگاه 
الغرافه قطر یکی از مشتریان مهدی قائدی مهاجم ایرانی شباب االهلی در 
تابستان است.استراماچونی سرمربی اسبق استقالل در این فصل هدایت 
الغرافه را در اختیار دارد. پیش از این هم استراماچونی در فصل گذشته قبل 
از انتقال قائدی به شباب االهلی به دنبال جذب این بازیکن ایرانی بود.قائدی قراردادی ۵ 
ساله با شباب االهلی امضا کرد و یک سال از قرارداد به پایان رسیده و هر باشگاهی به دنبال 

جذب ستاره ایرانی باشد باید مبلغی باال را پرداخت کند.

بایگانی پیراهن شماره 4 مقابل چشمان اشکبار سعید معروف

خداحافظ کاپیتان!
گروه ورزش/ هشتمین قهرمانی پیکان در بیست ودومین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های مردان آسیا آبستن دو اتفاق متفاوت و به یاد ماندنی بود؛ 
اتفاقاتی که خاطره و البته بیشتر احساسات تاریخ را تا ابد تحت تاثیر قرار خواهد 
داد؛ رونمایی از چهره متفاوت سعید معروف و بایگانی کردن پیراهن شماره ۴ توسط 
باشگاه پیکان در ستایش کاپیتانی که چهره، دیسیپلین و نبوع ورزشی اش شناسنامه 
زرینی برای والیبال ایران در جهان به یادگار گذاشت. تیم پیکان تهران درحالی بعد 
از ۱۱ سال در جام باشگاه های آسیا روی سکوی قهرمانی ایستاد که سعید معروف 
اسطوره بی بدیل والیبال ایران بعد از مدت ها دوری از وطن و آن خداحافظی 
اینستاگرامی اش از تیم ملی دوباره ترکیب تیم پیکان به سالن ۱2هزارنفری آزادی 
پا گذاشت تا این بار در کسوت یک ابرستاره تکرارنشدنی، خداحافظی اش با تیم 
ملی والیبال را رسمی کند. البته به همت باشگاه پیکان. باشگاه خودروسازان بعد 
از قرار گرفتن روی سکوی قهرمانی، به پاس سال ها زحمات سعید معروف پاسور و 
کاپیتان تیم ملی و پیکان از او تقدیر کرد و برای همیشه پیراهن شماره ۴ این باشگاه 
را بایگانی کرد تا کاپیتان معروف در میان تشویق تماشاگران و با چشمانی اشکبار 
به طوررسمی با تیم ملی وداع کند. البته معروف در جریان این اتفاق تاکید کرد که 
تنها از تیم ملی خداحافظی کرده و نه والیبال ایران: »بحث خداحافظی از تیم ملی 
بود که در اینستاگرامم گذاشتم اما معنایش خداحافظی از والیبال ایران نیست. 
این که بتوانم تا ۴۵سالگی بازی کنم می تواند در جاهای مختلف باشد که ایران 
هم جزو آن هاست.« او که سال ها با رسانه های ایران جز در نشست های خبری، 
مصاحبه اختصاصی نداشت، در برگشت اما چهره متفاوتی از خود  رو کرد؛ چهره 
ای که از سعیدی رونمایی کرد که آرام تر و منعطف تر از قبل با رسانه های داخلی بود 
تا معروف در توضیح این چهره جدید چنین بگوید: »زندگی آرامی دارم و خیلی تغییر 
نکرده ام اما بار مسئولیت سنگینی که در تیم ملی روی دوشم بود حس نمی کنم 
و این تاثیرگذار است.« معروف متفاوت، درحالی در میان اشک و شاید اندوه خود 
و هوادارانش با بازی های ملی خداحافظی کرد که تاکید داشت خداوند همیشه 
بهترین ها را برایش رقم می زند: »معموال این اتفاق در ایران از طرف فدراسیون نمی 
افتد و بازیکنان راحت کنار گذاشته می شوند و می روند. اما خدا من را دوست داشت 
که در جو سالن آزادی، با پیروزی در مسابقه و این که بعد از مدت ها بازی می کردم، 
این اتفاق را برایم رقم زد. حسش قابل وصف نیست. این کار خدا بود و خدا آن قدر من 

را دوست دارد که بهترین ها را برایم رقم می زند.« 

مگر بقیه مجانی کار می کنند؟!

 ابقری: همه یم دانند 
اولویمت پرسپولیس است

کریم باقری درباره بحث حضور همزمانش در تیم ملی و پرسپولیس، قهرمان 
نشدن پرسپولیس در لیگ، رسانه ای شدن مبلغ قراردادش با تیم ملی و مسائل 

مختلف دیگر به سؤاالت پاسخ داده است که مشروح آن در زیر می آید:

 تسنیم: این روزها بحث انتخاب نهایی        
شما از میان پرسپولیس و تیم ملی خیلی 
ــت. بــاالخــره تصمیم  خبرساز شــده اس

نهایی تان چیست؟
نمی دانم االن چرا چنین بحث هایی مطرح 
شده است، آن هم در حالی که ما قراردادی 
با تیم ملی نــداریــم. دوستان ابتدا باید 
برادری شان را ثابت و با ما تسویه حساب 

کنند و بعداً به این بحث پرداخته شود.
 ظاهرًا بابت حرف و حدیث های چند        

روز اخیر ناراحت هستید؟
بحث ناراحتی نیست. آقای اسکوچیچ از 
من خواست که با تیم ملی همکاری کنم و 
این همکاری در فدراسیون قبلی هم ایجاد 
شد. حاال بحث نهادهای نظارتی مطرح 
شده است و نمی دانم چرا تا دو ماه پیش 
از این خبرها نبود.تا زمانی که با ما تسویه 
حساب نکنند نمی توانند از قرارداد بستن 
صحبت کنند و بگویند که آیا می خواهم 

بمانم یا بروم.
 از مسئوالن فدراسیون کسی با شما        

تماس گرفته است؟
من فقط دو بار با حمید استیلی صحبت 
کردم و گفتم که باید با ما تسویه حساب 

کنند.
 اگــر با شما تسویه حساب کنند و        

قرارداد جدیدی برای تیم ملی پیشنهاد 
بدهند، در نهایت پرسپولیس را انتخاب 

می کنید یا تیم ملی؟
همه می دانند اولویت من پرسپولیس است 
و یک فصل دیگر هم با این تیم قرارداد دارم. 
من مشکلی در پرسپولیس ندارم و بودن در 
این تیم بزرگ برایم افتخار است. در ضمن 

منتی هم سر هیچ کس نمی گذارم. من در 
پرسپولیس راحت هستم و دوستانم در این 
تیم هستند، اگر یحیی گل محمدی صالح 

بداند در خدمت تیم هستم.
 هفته گذشته هم دستمزد شما در        

تیم ملی رسانه ای شد. در این بــاره چه 
صحبتی دارید؟

آیا مربیان باشگاهی و ملی در جاهای دیگر 
مجانی کار می کنند؟! همه جا عرف است 
که بازیکن یا مربی قرارداد امضا می کند 
و براساس آن قـــرارداد،  دستمزدش را 
می گیرد. مگر من دزدی کردم که این گونه 

حاشیه درست می کنند؟
 پرسپولیس بعد از 5 سال در لیگ        

قهرمان نشد و ایــن موضوع ناراحتی 
هواداران را در پی داشت. در این باره چه 

صحبتی دارید؟
ــرار نیست  ــ ــت و ق ــال هــمــیــن اسـ ــب ــوت ف
پرسپولیس پنج سال قهرمان شود. هیچ 
جای دنیا نمی بینید که یک تیم هر سال 
قهرمان شود و این جذابیت فوتبال است که 

نمی توان چیزی را پیش بینی کرد.
  در بــاره اتفاقات حاشیه ای بــازی با        

تراکتور چه صحبتی دارید؟
متأسفانه اتفاقاتی رخ داد که قشنگ نبود. 
ما نباید چنین چیزهایی را در ورزشگاه ها 

ببینیم.
ــت کــه برخی از         ــن درســـت اس ــا ای  آی

هواداران تراکتور علیه شما شعار دادند؟
من هم دیــدم که برخی رسانه ها چنین 
موضوعی را نوشتند، ولی حقیقت ندارد. 
من ندیدم که آن ها علیه من شعار بدهند 

یا توهین کنند.

'گفت وگو

 کارشناس حقوقی در گفت و گو با خراسان اعالم کرد 

آفساید 

ویژه

تبریک استراماچونی به استقاللی ها

آندره استراماچونی سرمربی پیشین و ایتالیایی استقالل 
ــود، قهرمانی  بــا انتشار پیامی در صفحه مــجــازی خ
زودهنگام آبی پوشان در لیگ برتر را تبریک گفت.وی در 
بخشی از این پیام که آن را به دو زبان انگلیسی و فارسی 
منتشر کرد، نوشت:»تبریک به استقالل برای این پیروزی 
فوق العاده و کسب عنوان قهرمانی لیگ و تبریک به 

فرهاد مجیدی برای کار فوق العاده اش.«

طارمی در پورتو  می ماند
مهدی طارمی در فصل گذشته فوتبال پرتغال عملکرد 
درخشانی داشت و با ثبت 20 گل و ۱2 پاس گل، نقش 
تأثیرگذاری برای شاگردان سرجیو کونسیسائو ایفا 
کرد.روزنامه »آبوال« در شماره دیروز )شنبه( خود، یکی 
از تیترها را به وضعیت طارمی در پورتو اختصاص داد. 
آبوال درباره مهاجم ایرانی پورتو نوشت که وی برای فصل 

2۳-2022 در پورتو ماندنی می شود.

دروازه بان پیکان جانشین رضایی شد
پس از این که فرهاد مجیدی برخالف توافق با مهدی 
مهدوی کیا، مانع حضور علیرضا رضایی در اردوی این 
تیم شد، رضا کاخساز، دروازه بان تیم پیکان در اردوی 

تیم امید جانشین رضایی شد.

یک حکم جنجالی و تغییر دبیر 
فدراسیون ژیمناستیک!

اتفاقات فدراسیون ژیمناستیک در چند سال اخیر حاشیه 
های زیادی برای این رشته ایجاد کرد و کار را به مراجع قضایی 
و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشاند. به گزارش 
مهر در تازه ترین اتفاق، حکمی درباره رئیس پیشین و دبیر این 
فدراسیون منتشر شده که این حکم دادگاه کیفری منجر به 
صدور »قرار جلب به دادرسی« شده است. مهر مدعی شد متن 
این حکم و موارد اتهام در اختیار گروه ورزشی این خبرگزاری 
قرار دارد اما بنا به مالحظاتی از انتشار آن خودداری می شود. 
به دنبال این اتفاق فدراسیون ژیمناستیک از تعیین سرپرست 
دبیری جدید خبر داد و احمدی سرپرست فدراسیون 
ژیمناستیک در حکمی سید مقداد قلندرپور را به جای 
محسن سلیمانی، به عنوان سرپرست دبیری منصوب کرد. 

  احتماال پرسپولیس 3 بر صفر برنده می شود  احتماال پرسپولیس 3 بر صفر برنده می شود



بازدید مدیرعامل برق منطقه ای 
خوزستان و مشاور مدیرعامل شرکت 
توانیر از پروژه خط و پست هفتکل 2

برق  شرکت  مدیرعامل  محمدی:  رحمان   - اهواز 
منطقه ای خوزستان و مشاور مدیرعامل شرکت توانیر از 
پروژه خط دومداره و پست برق در حال احداث هفتکل 

2 بازدید کردند.
به همراه مسعود معین پور و جمعی  محمود دشت بزرگ 
این شرکت از پروژه خط دو مداره و پست  از مدیران ارشد 
برق 132 به 33 کیلوولت هفتکل 2 در شهر هفتکل بازدید 
پروژه،  این  احداث  روند  بررسی  بازدید  این  از  هدف  کردند. 
رفع موانع موجود و تسریع در به سرانجام رساندن آن بوده 
تامین  برای  برق هفتکل 2 که  و پست  است. خط دومداره 
بار خانگی و صنایع آتی و تصحیح افت ولتاژ این شهرستان 
طراحی و برنامه ریزی شده، 100 مگاولت آمپر ظرفیت دارد. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی این پست فوق توزیع برق 35 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بنا است در فروروین 1402 وارد 
مدار شود. با وارد مدار شدن پست برق هفتکل 2، بارگیری از 
پست های این شهرستان به 30 درصد کاهش خواهد یافت و 
پایداری شبکه افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. بر اساس 
این گزارش، شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 
پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

     زیباسازی محیط شهری با انجام 
عملیات رنگ آمیزی جداول در مناطق 

پنجگانه شهر رشت
و  منظر  زیباسازی  هدف  با  حیدری:  علی   - رشت 
جداول  آمیزی  رنگ  شهروندان،  برای  شهری  محیط 
در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت به انجام رسید و 

فرآیند آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
و  آب  شرایط  در حال حاضر  که  آنجا  از   - رشت  شهرداری 
هوایی برای رنگ آمیزی مهیا می باشد، عملیات رنگ آمیزی 
جداول معابر در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت با هدف 
بهبود و زیباسازی منظر و محیط شهری و در راستای انجام 
اقدامات روبنایی با تالش شبانه روزی و بی وقفه اکیپ های 
شهرداری اجرایی شده و همچنان هم ادامه دارد.  بر همین 
اساس مسیرهایی که در منطقه یک رنگ آمیزی شدند، شامل 
بلوار شهید رجایی، بلوار شمسی پور، بلوار ولیعصر، بلوار شهید 
انصاری، بلوار معلم، بلوار توحید، میدان سرگل و بلوار بوسار 
می باشد.  همچنین طبق اعالم شهرداری منطقه دو بیش از 
15 هزار متر مربع از جداول محدوده این منطقه در دو ماه اخیر 
رنگ آمیزی شده است که مسیرهای رنگ آمیزی آن هم شامل 
خیابانهای حافظ، امام خمینی)ره(، منظریه، شهید حبیب زاده، 
ضیابری، شریعتی، مطهری، پرستار، حشمت، ملت، الکانی، 
بیستون، پاسداران، مدرس، جوان، نامجو، مدافعان سالمت و 
خیابان آزادگان است.  در منطقه سه هم حدود 50 هزار متر 
مربع از نیمه دوم 1400 تاکنون رنگ آمیزی در مسیرهای رفت 
و برگشت بلوار امام علی )ع(، بلوار رسالت، بلوار چمران، بلوار 
مدرس، بلوار خرمشهر و بلوار امام رضا )ع( عملیاتی شده است.

مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد:
توجه ویژه به قرآن در همه برنامه های 

ماه رمضان اوقاف

محفل  گفت: 330  قم  استان  اوقاف  مدیرکل   - قم 
قرآنی، حضور 60 مبلغ روحانی و برپایی نمایشگاه در 
حرم حضرت معصومه)س( بخشی از فعالیت های قرآنی 

این داره کل در ماه رمضان هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
قم، نخستین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قم 
در سال جاری با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن استان قم 
برگزار و گزارش هایی از فعالیت های قرآنی ماه مبارک رمضان 
والمسلمین  حجت االسالم  نشست،  از  بخشی  در  شد.  ارائه 
ارائه  ضمن  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  اسکندری 
گزارش فعالیت های قرآنی این اداره کل در ماه رمضان اظهار 
کرد: برپایی 330 محفل جز ءخوانی قرآن کریم در ماه رمضان با 
محوریت بقاع متبرکه شاخص، یکی از مهمترین این فعالیت ها 
به شمار می رود. وی افزود: بیشتر این محافل قرآنی بعد از اقامه 
نماز ظهر و عصر و برخی هم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء 
برگزار شدند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان 
اینکه سفره افطاری ساده نیز در برخی بقاع شاخص گسترده 
شد خاطرنشان کرد: برگزاری 15 محفل انس با قرآن و جلسات 
تفسیر قرآن با حضور مفسران کالم وحی، پخش زنده ویژه برنامه 
تلویزیونی تسبیح سحر از سیمای مرکز قم و از جوار امامزادگان 
شاخص و برپایی نمایشگاه قرآنی در حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه)س(، از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه رمضان 

محسوب می شوند.

تجمع سارهای دردسرساز روی شبکه 
های توزیع برق باعث قطعی لحظه ای 

برق در استان گلستان
گرگان - سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت که ورود 
پرندگان مهاجر از گونه "سار" و نشستن گروهی آن ها بر روی 
سیم های شبکه برق، باعث بروز اختالل در 40 درصد از شبکه 
20 کیلو ولت توزیع برق این شهرستان شد. موسوی افزود؛ 
کالله ۶50 کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت دارد که این روزها 
نشستن سارها بر روی سیم های برق، سبب ایجاد اختالل و 
خاموشی برق می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
برق گلستان ، سید احمد موسوی افزود؛در سالهای گذشته نیز 
در فصل بهار سارهای مهاجر بویژه از خراسان شمالی با تعداد 
کمتری وارد گلستان می شدند ومشکلی خاصی ایجاد نمی کردند 
افزود: امسال و سال گذشته با توجه به خشکسالی شدید استان 
همجوار، جمعیت بیشتری از این پرندگان به استان وارد که 
نتیجه گروهی نشستن آنها روی سیم های برق، اختالل در شبکه 
توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشیهای لحطه ای در شبکه شده 
اند.تجمع این پرندگان روی سیم های شبکه توزیع برق باعث 
قطعی لحظه ای شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکه های 
فرعی می شود که با وجود اعزام تیم های شرکت برق برای رفع 
مشکل خرابی ها به دلیل تعدد موارد خاموشی ، در برخی مواقع 

وصل شدن مجدد برق زمان بیشتری نیاز دارد.

اخبار ایراناخبار ایران شهردار تبریز:

صندوق ذخیره سرمایه گذاری تشکیل می شود
تبریز گفت: در  آذربایجان شرقی - فالح: شهردار 
تعریف جدید از سرمایه گذاری، شهرداری باید پیشران 
باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق ذخیره 
سرمایه گذاری است که خود باید مداخله گر در پروژه ها 

باشد.
در جلسه کمیسیون گردشگری شورای  یعقوب هوشیار 
اسالمی شهر تبریز با تأکید بر تعریف پروژه های درآمدزا و 
اشتغال آفرین برای شهر اظهار کرد: نیازمندی ها و معضالت 
شهری باید تبدیل به پروژه های سرمایه گذاری شود و در ذیل 
آن درآمد سرمایه گذار نیز مد نظر قرار گیرد. هوشیار با تاکید بر 
تفکیک دو حوزه گردشگری و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: 
حوزه گردشگری فضای وسیعی داشته و تبریز ظرفیت های 
عظیمی در این حوزه دارد که باید از حوزه سرمایه گذاری جدا 
شود و در این راستا طرح های زیادی داریم که هر هفته در 
با  تبریز  صحن علنی شورای شهر مطرح می کنیم. شهردار 
تأکید بر تغییر نگرش و تعریف گردشگری در عصر کنونی 
ادامه داد: پروژه های سرمایه گذاری نباید صرفاً با هدف کسب 
باید در حل معضالت  آن  بر  و عالوه  پیگیری شوند  درآمد 
شهری نیز موثر شود. وی افزود: دلیل ایجاد صندوق ذخیره 

در  مثاًل  است؛  سرمایه گذاری  مطالعه  شروع  سرمایه گذاری، 
حوزه ترافیک شهری پروژه سرمایه گذاری نداریم و باید ابتدا در 
این حوزه پروژه ای تعریف کنیم و چند سرمایه گذار سود حاصل 

را ببینند و ترغیب شوند و یا در خصوص مسیرگشایی ها که 
اگر امروز 70 هزار میلیارد تومان داشته باشیم، طرح تفصیلی 
را اجرا می کنیم. وی ادامه داد: همچنین در بافت فرسوده نیز 

می توانیم از طرح های سرمایه گذاری استفاده کنیم. هوشیار با 
اشاره به اینکه عملیات اجرایی 500 واحد مسکونی در قالب 
قرارگاه مسکن به زودی شروع می شود، اعالم کرد: یک چهارم 
نرخ صدور پروانه ساخت کاهش یافته است و معنی آن کاهش 
درآمد و اشتغال است؛ ما منتظر سرمایه گذار نخواهیم ماند 
که برنامه ای برای ما تعریف کند و باید مدیران خود را با این 
نوع نگاه آشنا کنیم که منتظر سرمایه گذار نباشند. شهردار 
تبریز یادآور شد: بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه 
سرمایه گذاری نیز باید مدنظر باشد و در این حوزه نیز ضعف 
عنوان  به  سرمایه گذاری  حوزه  باید  کرد:  اضافه  وی  داریم. 
مقوله ای مشخص در مناطق پیگیری شود و حتی مدیران 

سرمایه گذاری در مناطق و سازمان ها شروع به کار کنند.
هوشیار با اعالم اینکه شاید در آینده نزدیک چند پروژه 
بزرگ سرمایه گذاری در تبریز رونمایی شود، گفت: نزدیک به 
دو هزار میلیارد تومان تنها در یکی از پروژه ها توافق شده است.
از زیرساخت های مورد  از فیبر نوری به عنوان یکی  وی 
مطالعه نام برد و افزود: یکی از زیرساخت های مورد مطالعه، 
فیبر نوری است که هفته آینده به صحن شورا می آوریم و 

چارچوب آن با قبل متفاوت است.

بوعلی  دانشگاه  همدان - حسین رضوان سرپرست 
اینکه همه  بیان  با  در جمع خبرنگاران  سینای همدان 
رسانه ها کانال ارتباطی و مسیری هستند که انتظارات 
دانشگاه و نظرات را به حوزه تخصصی جامعه و بالعکس 
تمام انتظارات جامعه را به دانشگاه منتقل می کنند، اظهار 
کرد: در دانشگاه یک هدف کلی تخصصی تر و اصلی را 
دنبال می کنیم  و هدف کلی دانشگاه باید خدمت به جامعه 

باشد.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص و متدین 
افزود:  است،  دانشگاه  کلی  اهداف  ذیل  اسالمی  جامعه  برای 
دانشگاه باید در حوزه آموزش نیازهای جامعه را شناسایی کند 
بردارد.  نیاز جامعه قدم  تقویت رشته های مورد  و در جهت 
رضوان با اشاره به اینکه تالش در جهت حل مشکالت جامعه 
با استفاده از توانمندی های پژوهشی که دانشگاه دارد ممکن 
است، ادامه داد: در رشته های مختلف تحصیلی و تحصیالت 
تکمیلی پایان نامه های خوبی در دانشگاه داریم که باید در جهت 
حل مشکالت جامعه استفاده شود. سرپرست دانشگاه بوعلی 
سینای همدان در خصوص تعامالت فرهنگی دانشگاه با سایر 
کشورهای مختلف جهان نیز گفت: دانشگاه بوعلی سینا برای 

جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی های خاصی انجام داده و 
در حوزه تعامالت فرهنگی و اثرگذاری بر روی کشورهای دیگر 
اقدامات خوبی انجام داده است. وی با تاکید بر اینکه تشکیل و 
تقویت شرکت های فناور از دیگر اقدامات دانشگاه بوعلی سینای 
همدان است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته تقویت 
مراکز رشد انسجام یافته و ایجاد یک مرکز شتاب دهی در دانشگاه 
انجام شده است. سرپرست دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به تکمیل 
مرکز شتاب دهی در دانشگاه بوعلی سینا، گفت: این پروژه از قبل 
طراحی شده و تا اوایل خرداد، ساختمان تکمیل می شود. رضوان 
با اشاره به اینکه براساس  تفاهم نامه منعقد شده قرار است عرصه 
فناوری در دانشگاه احداث شود، بیان کرد: امیدواریم با تاسیس 
و تکمیل این عرصه به  مرکز R&D شرکت های غرب کشور 
تبدیل شود. سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص 
دغدغه اسکان دانشجویان غیر بومی در دانشگاه بوعلی نیز یادآور 
شد: اسکان دانشجویان جزو وظایف دانشگاه است و خوشبختانه 
همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دوره کارشناسی ورودی 
سال های ۹7، ۹۸ و ۹۹ در خوابگاه های دانشگاه از 17 فروردین 
ماه امسال اسکان یافته اند.  وی افزود: مشکل تامین خوابگاه 
دانشگاه برای ورودی  سال 1400 به بعد همچنان باقیست و در 

حدود یک هزار و 500 نفر در دانشگاه کسر خوابگاه داریم که 
رقم باالیی است. رضوان در خصوص احداث خوابگاه در دانشگاه 
تصریح کرد: قرار است یک خوابگاه در فضای ۶ هزار و 200 
مترمربع در دانشگاه و یک بلوک دیگر هم با همکاری خیرین  
احداث شود البته ساخت خوابگاه متاهلین با توجه به  بودجه سال 
1401 پیش بینی شده ولی قطعی نیست.  سرپرست دانشگاه 
بوعلی سینای همدان در مورد ساخت پروژه های عمرانی دانشگاه 
هم گفت: پروژه ساخت مرکز همایش های دانشگاه با تغییر دولت 
و وزارتخانه از دانشگاه گرفته شد اما پروژه های ساخت دانشکده 
شیمی، کتابخانه مرکزی، آزمایشگاه های بیلوژیک، دانشکده 
مهندسی، مرکز شتاب دهی و... در حال پیگیری و ساخت است. 
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: دانشگاه بوعلی سینا 
همدان با 57 رشته در مقطع کارشناسی، ۸4 رشته در مقطع 
دکتری، 123 رشته در مقطع کارشناسی ارشد جزو دانشگاه های 
برجسته در سطح کشور است. رضوان اظهار داشت: ۶۶2 نفر 
عضو هیات علمی، 71 نفر استاد تمام، 131 نفر دانشیار، 243 
نفر استادیار، 1۶ نفر مربی و یک نفر استاد ممتاز در دانشگاه 
بوعلی فعالیت دارند. به گفته وی 11 هزار دانشجو  دانشجوی 
فعال در دانشگاه مشغول تحصیل هستند که به تفکیک ۸20 

نفر دانشجو در مقطع دکتری، 2 هزار نفر در مقطع کارشناسی 
ارشد، 50 نفر دانشجوی کاردانی، و حدود هشت هزار نفر در 
مقطع کارشناسی است. سرپرست دانشگاه بوعلی سینا همدان با 
قدردانی از حمایت ها و تعامل سازنده استاندار همدان از دانشگاه 
و پروژه های دانشگاهی در شورای برنامه ریزی اظهار داشت: 
استاندار همدان چهار بلوک به مبلغ حدود سه هزار میلیارد تومان 
را به خوابگاه دانشگاه صنعتی اختصاص داد که این کمک ها به 
دانشگاه بوعلی و صنعتی استمرار دارد. رضوان خاطرنشان کرد: 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته گذشته سامانه ای به نام 
نان )نظام ایده ها و نیازها( راه اندازی کرد تا صاحبان صنایع، 
سرمایه گذاران و نهادهای اجرایی نیازهای مرتبط با فناوری خود 
را در آن ثبت کنند و از طرف دیگر هم پژوهشگران، دانشجویان 
هر طرح نو خود را در آن در اختیار عالقه مندان قرار دهند تا روی 

آن سرمایه گذاری کنند.

سرپرست دانشگاه  بوعلی سینای همدان گفت:
حل مشکالت جامعه با استفاده از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا

بندرعباس - معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم شهر دارای تنش آبی در 

کشور نخواهیم داشت.
محسن بختیار جمع مدیران زیر مجموعه وزارت نیرو در استان هرمزگان با تاکید 
بر تحقق این برنامه افزود: عالوه بر پایان تنش آبی در شهرها هدف گذاری برای 
روستاها نیز صورت گرفته و تا پایان دولت شاخص بهره مندی روستاها باید به ۹0 

درصد برسد.
به گفته وی، نیاز مالی، برنامه زمانبندی این پروژه ها نیز مشخص شده و برای اجرا 

به استان ها ابالغ شده است و امیدوارم مدیران حوزه آب و برق برای تحقق این نقشه 
راه تمام تالش خود را بکار گیرند تا برنامه دولت سیزدهم در این زمینه ها محقق 
شود. معاون وزیر نیرو، استفاده از ظرفیت آبشیرینکن ها را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: اولویت اول محل تامین آب استان هرمزگان باید شیرین سازی آب دریا باشد.
بختیار با اشاره به صنعتی بودن هرمزگان، تصریح کرد، صنایع در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود باید برای اجرای پروژه های آبرسانی وارد میدان شوند.
به گفته وی، در سایر استان های صنعتی از این ظرفیت استفاده شده است و 

ضروری است صنایع هرمزگان نیز در حوزه آبرسانی ورود کنند.

معاون وزیر نیرو:

صنایع هرمزگان باید در اجرای پروژه های آبرسانی مشارکت کنند
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روز جمعه در برنامه »هشتگ عصر جدید« به 
ماجرای اجــرای هومن یارمحمدی فردی که 
از میان تماشاگران روی صحنه آمد، قطعه ای 
ــت، پرداخته  ــرا کــرد و به مرحله بعد رف را اج
شد. ایمان قیاسی پس از یــادآوری این ماجرا 
توضیح داد که قبال یک بار دیگر هم این اتفاق 
در »عصر جدید« رخ داده و یک خواننده از میان 
تماشاگران فرصت اجــرا روی صحنه را پیدا 
کرده بود! در حالی که به نظر می رسد نمی توان 
به واسطه این اتفاق، عــدول »عصر جدید« از 
ــودش، بــرای هومن یارمحمدی را  قوانین خ
توجیه کرد. عالوه بر این، شرایط یارمحمدی با 
تماشاگری که روی صحنه آمد کامال متفاوت 

است و نمی توان این دو اتفاق را برابر دانست.

استقبال متفاوت از هومن یارمحمدی	 
در ویدئویی که در »هشتگ عصر جدید« پخش 
شد، احسان علیخانی توضیح می دهد یکی از 
تماشاگران به او گفته در فصل دوم و سوم مسابقه 
ویدئویی از خوانندگی خود برای »عصر جدید« 
ارسال کرده اما دیده نشده است. علیخانی پس 
از گفت وگوی کوتاهی با این فرد که در میان 
تماشاگران نشسته بود، او را در عمل انجام شده 
قــرار داد و گفت روی صحنه بــرود و ترانه ای 
بخواند. این تماشاگر ترانه کوتاهی را بدون 

موسیقی از روی موبایل خواند اما در خصوص 
هومن یارمحمدی شرایط کامال متفاوت و البته 
مهیا بود. او پس از این که اتفاقی توسط احسان 
علیخانی انتخاب شد، روی صحنه آمد و قطعه 
»نفرین« را خواند که اتفاقا موزیک آن به صورت 
تنظیم شده و آماده موجود بود !  یارمحمدی به 
اندازه شرکت کنندگانی که از فیلتر ارسال فیلم 
و راستی آزمایی عبور کرده  بودند، فرصت اجرای 
یک قطعه کامل را داشــت و با رای داوران در 
فینال حاضر شد، در صورتی که این اتفاق برای 
فردی که ویدئوی اجرایش را در »هشتگ...« 
دیدیم، رخ نداد و حتی اجرای او در برنامه اصلی 

یعنی قسمت سوم، اصال پخش نشد.

نقض قوانین مسابقه	 
هر مسابقه ای چارچوب و قوانینی دارد که 
همه شرکت کنندگان باید آن را رعایت کنند 
تا به رقابت راه یابند، بنابراین حتی اگر فرض 
کنیم فرصتی مشابه فرصت هومن یارمحمدی 
در اختیار دیگر افراد قرار گرفته باشد، باز هم 
مسئله اجحاف در حق دیگر شرکت کنندگان 
مسابقه و نقض قوانین همچنان به قوت خود 
باقی است و نمی توان به واسطه آن ماجرای 
هومن یارمحمدی را توجیه کرد. اگر او صرفا 
قطعه ای را اجرا می کرد و با رای داوران به فینال 
نمی رفت و زنگ طالیی احسان علیخانی را 
دریافت نمی کرد، ایراد مهمی به موضوع وارد 
نبود اما او بدون طی مراحل الزم به مرحله نیمه 

نهایی صعود کرد.

آزمایش عجیب »اسپایدرهد«

فیلم »اسپایدرهد« )Spiderhead( محصول 
2022 آمریکا در آستانه انتشار قرار گرفته است. 
این فیلم را جوزف کوشینسکی کارگردانی کرده 
که آثاری چون »فراموشی« و »تنها شجاعان« را در 
کارنامه دارد. جالب آن که فیلم سینمایی »تاپ 
گــان: ماوریک« دیگر ساخته این فیلم ســاز، به 
تازگی در جشنواره فیلم کن رونمایی شده و قرار 
است از جمعه همین هفته در اکرانی گسترده، به 
نمایش درآید. فیلم نامه این اثر را پل ورنیک و رت 
ریس فیلم نامه نویس های »ددپول« و »زامبی لند« 

نوشته اند.
قصه »اسپایدرهد« در آینده نزدیک می گذرد؛ 
زمانی که به بعضی مجرمان این شانس داده 
می شود تا در برابر یک آزمایش پزشکی، بخشی از 
دوران حبس شان کم شود. در این آزمایش نوعی 
دارو به فرد تزریق می شود که می تواند اختیار 
احساسات آن ها را به آزمایش کنندگان بسپارد و 
هر زمان که آزمایش کنندگان خواستند، بی دلیل 
ناراحت، خوشحال، مشتاق، عصبانی و... شوند. 
ایــن حــال همه چیز همان طور که محققان  با 

پیش بینی کرده اند، جلو نمی رود.

به نظر می رسد اخالقی بودن یا نبودن بعضی 
پیشرفت های فناورانه در عرصه پزشکی، موضوع 
اصلی این فیلم است. »اسپایدرهد« )نام این فیلم( 
نام مکانی است که آزمایش های مذکور در آن 

انجام می شود.
بازیگر اصلی »اسپایدرهد«  کریس همسورث 
ــن آزمــایــش هــای  ــت کــه در نقش محقق ای اس
پزشکی، جلوی دوربین رفته است. مایلز تلر و 
جرنی اسمالت از دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
این فیلم در ژانر اکشن علمی - تخیلی ساخته 
شده و 106 دقیقه زمان دارد. پلتفرم نتفلیکس 
»اسپایدرهد« را تهیه کرده و در روز جمعه 27 
خــرداد منتشر می کند. بنابراین همان روز در 
پلتفرم ها و سایت های دانلود نیز در دسترس 

خواهد بود.

بــه زودی بــرای  امین زندگانی 
اجرای نمایش »پروین« اثر حسین 
کیانی روی صحنه می رود و با اکرم 
محمدی همبازی مــی شــود. او 
سابق  همسر  »سرهنگ«  نقش 

پروین اعتصامی را برعهده دارد.

شقایق فراهانی بازی در سریال 
سعید  ساخته  عاشق«  »عقرب 
سهیلی زاده را به پایان رساند. 
محمدرضا فروتن، آرمان درویش، 
سیاوش خیرابی، متین ستوده 

و رضا بهبودی از دیگر بازیگران این مجموعه اند.

مسعود کیمیایی تهیه کنندگی 
را  عطشانی  علی  جدید  فیلم 
ــن فیلم با  برعهده گــرفــت. ای
ــدون تاریکی  نــام »ســتــاره هــا ب
نمی درخشند« در لس آنجلس 

جلوی دوربین مــی رود و پوالد کیمیایی در آن 
بازی می کند.

مصطفی کیایی در گفت وگو با 
ایسنا اعالم کرده قصه فیلم »ماه 
رخسار« به تهیه کنندگی خود و 
کارگردانی عزیزا... حمیدنژاد، 
شاه  ناصرالدین  بــه  ارتباطی 

نــدارد و داستان آن در سال 30 و دوره پهلوی 
اول می گذرد.

چهره ها و خبر ها

پانته آ بهرام در سریال »پوست 
شیر« اثر برادران محمودی بازی 
کــرده و در این مجموعه نمایش 
خانگی با شهاب حسینی و هادی 
حجازی فر همبازی شده است. 
این سریال قرار است در پلتفرم فیلم نت منتشر شود.

اولــیــن  در  زمــانــی  مصطفی 
هــــمــــکــــاری اش بــــا هــــادی 
مقدم دوست در فیلم عاشقانه 
»عطرآلود« بازی خواهد کرد. 
او به زودی با فیلم »بدون قرار 

قبلی« روی پــرده سینما دیــده می شود و »روز 
ششم« را نیز آماده اکران دارد.

فیلم روز

سعید آقاخانی بازیگر و کارگردان تلویزیون که 
این روزها با پخش مجموعه نمایش خانگی »راز 
بقا« مورد توجه قرار گرفته، به شکل جالب توجهی 
حضوری پررنگ در تلویزیون دارد. همزمان سه 
سریال ساخته او در شبکه های مختلف سیما 
دیده می شود: »نون خ 3« در شبکه یک، »نقطه 
سر خط« در شبکه نسیم و »دزد و پلیس« که از 
دیشب به جدول پخش شبکه تماشا اضافه شد. 
جالب این که در دو ماه گذشته از سال 1401، 
دو ساخته دیگر وی نیز پخش شده اند: سریال 
»خروس« از شبکه امید و سریال »عید امسال« از 

شبکه آی فیلم.

»نون خ« محبوب مدیران تلویزیون	 
در میان آثار آقاخانی، سریال »نون خ« 

به شکل عجیبی محبوب شبکه های 
مختلف تلویزیون است. فصل سوم 
این سریال که برای نخستین بار در 
نوروز 1400 از شبکه یک )معاونت 

سیما( پخش شــد، بالفاصله پس از 
پایان تعطیالت نوروزی آن سال، در 

رمضان 1400 روی آنتن شبکه 
شما )معاونت استان ها( رفت. 
مدتی بعد نیز در پاییز 1400، 
هر سه فصل آن به صورت متوالی 
از شبکه آی فــیــلــم )مــعــاونــت 
ــد و دو  ــرزی( پخش ش ــرون مـ بـ
ماه آنتن این شبکه را در اختیار 
داشت. جالب آن که بعد از پایان 
ــای بد به در«  این سریال، »روزه
دیگر سریال آقاخانی جایگزین 

آن شد. همچنین در تعطیالت 
نــوروز 1401 فصل اول »نون 
)معاونت  تماشا  شبکه  بــه  خ« 

سیما( رسید، اگرچه در اتفاقی نسبتا 
کم سابقه، با پخش فصل های دوم و 

سوم ادامه نیافت. به نظر می رسد به 

شکلی جالب، همه شبکه های تأمینی تلویزیون 
متعلق به معاونت های مختلف، به این سریال 

عالقه دارند.

بازپخش در شبکه اصلی	 
وجه مثبت ماجرا، توجه تلویزیون به سریال های 
محبوب مخاطبان است. در مقابل، آن چه توی 
ذوق می زند، این است که شبکه یک سیما به 
از سه شبکه اصلی پخش کننده  عنوان یکی 
سریال، این روزها سریال جدید ندارد و آنتن خود 
را با سریال بازپخشی »نون خ 3« پر کرده است. 
این اتفاق در حالی قابل تأمل تر می شود که بدانیم 
این شبکه حداقل یک سریال )87 متر( ساخته 
کیانوش عیاری را آماده پخش دارد. روشن نیست 
چرا شبکه یک سیما سریال عیاری را که چندین 

سال از کلید خوردنش گذشته، پخش نمی کند.

سریال کمدی های شکست خورده	 
نکته دیگر این که سریال های طنز پخش شده 
نیز کیفیت الزم را ندارند. در همین نوروز 
امسال چهار سریال طنز محصول سازمان 
صداوسیما، سه عنوان در شبکه های سیما 
و یکی در تلوبیون پالس پخش شدند 
اما از این میان فقط »زیرخاکی« 
مـــورد تــوجــه قـــرار گــرفــت و 
»خداداد«، »دردسرهای 
شیرین« و »جناب عالی« 
شکست خوردند. در 
ــان نــیــز همین  ــض رم
اتــفــاق تــکــرار شــد و 
سریال »خوشنام« که 
تنها تولید طنز تلویزیون 
برای این مناسبت بود، 
مــورد توجه چندانی قرار 
نگرفت. تــأســف آور ایــن که 
در همین شرایط، به تازگی 
کمدی محبوب »ساختمان 
ــذف و  پــزشــکــان« از آنتن ح
ســـریـــال شــکــســت خـــورده 
ــای شــیــریــن«  ــ ــرهـ ــ »دردسـ

جایگزین آن شده است!

امداد »آقا خانی« به 3 شبکه تلویزیون!
 در نبود طنزهای جدید و با کیفیت در جدول پخش صدا و سیما

 مدیران سازمان دست به دامان باز پخش سریال های محبوب شده اند

 مائده کاشیان  

 مصطفی قاسمیان  



به منظور گذر از پیک برق 1401:

برگزاری جلسه هم اندیشی با دستگاه 
ها و ادارات استان کرمانشاه

توزیع  شرکت  اندیشی  هم  نشست   - کرمانشاه 
نیروی برق استان کرمانشاه با سازمان جهاد کشاورزی 
و سازمان آب منطقه ای کرمانشاه حول محور مدیریت 

مصرف برق و پیک بار تابستان 1401 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه، به دعوت مهندس محمد مرادی مدیر عامل شرکت 
با حضور مسئولین و مدیران  و  استان کرمانشاه  برق  توزیع 
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای کرمانشاه، 
نشست هم اندیشی در خصوص مدیریت پیک بار در تابستان 
1401 و چگونگی همکاری مشترکین کشاورزی اعم از پمپاژ 
آب و صنایع تولیدی برگزار شد. در این نشست مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه ضمن تشکر از سازمان ها 
و ادارات شرکت کننده در جلسه به تشریح و توضیح ضرورت 
کنترل و کاهش پیک بار شبکه سراسری، اهداف و برنامه های 
کاهش پیک در حوزه مشترکین کشاورزی پرداخت و گفت: 
مشترکین کشاورزی با همکاری 4 ساعته در ساعت اوج مصرف 
برق می توانند از تخفیفات ویژه ای برخوردار شوند و باتوجه به 
شرایط خویش، قرارداد همکاری با این شرکت منعقد نمایند. 
هدفمند  مابین جهت  فی  راهکارهای  نشست  این  ادامه  در 
کردن طرح تشویق همکاری مشترکین با شرکت توزیع برق 
استان در زمینه کاهش پیک برق اشاره شد و مقرر گردید 
جهت مشترکین دارای تجاوز از قدرت نیز پیگیری قانونی به 
عمل آید. در پایان این جلسه، مدعوین از محل کنترل و پایش 
لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان کرمانشاه بازدید و 
از نحوه پایش و کنترل بار آنالین مشترکین دارای کنتور فهام 

و هوشمند مطلع شدند.

کسب رتبه های برتر کشوری 
توسط مخابرات منطقه مرکزی 

در  مخابراتی،  مناطق  عملکرد  ارزیابی  در   - اراک 
حوزه معاونت تجاری وامور مشتریان شرکت مخابرات 
ایران، مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه های 

اول تا سوم کشوری شد.
مرکزی،  منطقه  مخابرات  روابط عمومی  اداره  گزارش  به 
در ارزیابی عملکرد حوزه های امور مشتریان و تجاری مناطق 
گزارش  طبق   ، سال 1400  چهارم  ماهه  سه  در  مخابراتی 
 ، ایران  مخابرات  شرکت  مشتریان  امور  و  تجاری  معاونت  
مخابرات منطقه مرکزی توانست در حوزه مشتریان رتبه اول ، 
در حوزه تجاری رتبه دوم ودر کل رتبه سوم کشوری را کسب 
نماید .. بر اساس این گزارش این موفقیت ها در سایه  ارائه 
خدمات و سرویس های بهینه و نیل به اهداف و چشم اندازهای 
تعیین شده از طرف شرکت مخابرات ایران کسب شده است. 
گفتنی است؛ رضایتمندی مشتریان از خدمات و سرویس های 
ارائه شده یکی از شاخصه های مهم در اهداف تعیین شده از 
سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات منطقه مرکزی 
نیز پایش مستمر رضایتمندی مشتریان به صورت ماهانه ، دوره 
ای و سالیانه در راستای بهبود کیفیت خدمات و سرویس ها 

انجام می شود .

مدیرعامل فوالد مبارکه با صدور پیامی به مناسبت 
روز روابط عمومی اعالم کرد؛

نباید از روایت تالش  صنعت گران و 
انعكاس صحیح آن غافل شویم

اصفهان - مرادیان: محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه، 
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، با صدور پیامی، 
این روز را به همه فعاالن عرصه روابط عمومی کشور 

تبریک گفت.
متن پیام محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی به شرح زیر است: وقتی از جهش تولید 
آن  تحقق  برای  را  زیادی  ارکان  می آید،  میان  به  سخن 
متصوریم. مواد اولیه، سرمایه های انسانی، ماشین آالت و.... 
دست به دست هم می دهند تا بهترین ها را برای این مرز 
است که تالش های همه جانبه  بزنند. درست  رقم  بوم  و 
و شبانه روزی در شرکت فوالد مبارکه برای لبیک گفتن 
نیاز  تأمین  راستای  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به 
داخلی و رسیدن به قله اقتصاد غیرنفتی ادامه دارد ولی 
جوانان  تالش های  صحیح  روایت  از  نباید  بین  این  در 
این مرز و بوم در این زمینه و انعکاس صحیح آن غافل 
نگاهی  با  هنرمندانه  و  روایت دست اول، صادقانه  شویم. 
عمیق و غیر تبلیغاتی به موضوع تولید باعث می شود تا 
جریان های غرض ورزانه صنعت ستیزی از خارج کشور که 
گاهی ناآگاهان داخلی نیز آن را تشدید می کنند، نتوانند 
به هدف شوم خود یعنی وابستگی دائم صنعت و اقتصاد 
کشور به واردات برسند. عبارت "روابط عمومی، پشتیبان 
تولید" عبارتی صحیح، دقیق و به جاست که این تالش های 
شبانه روزی و هنرمندانه فوالدمردان روابط عمومی فوالد 
مبارکه را برای تزریق امید به مردم جامعه توصیف می کند.

 

تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید 
رجایی به پایان رسید

واحد   RI و  اساسی  تعمیرات  اتمام  قزوین-با 
شماره 3 گازی نیروگاه شهید رجایی، آخرین برنامه 

تعمیرات واحدهای این نیروگاه پایان یافت.
برق  تولید  روابط عمومی شرکت مدیریت  به گزارش 
تعمیراتی  های  برنامه  اجرای  تکمیل  در  رجایی،  شهید 
واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، واحد شماره 3 گازی 
نیروگاه سیکل ترکیبی با توان نامی 1۲3 مگاوات که به 
منظور انجام تعمیرات اساسی و RI کمپرسور از مدار تولید 
خارج شده بود پس از اتمام برنامه های تعمیراتی، دوباره به 

شبکه ی سراسری پیوست.
ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در توضیح 
نتایج تعمیرات واحد شماره 3 گازی گفت: در این دوره 
این واحد، 148۷  با توجه به شرایط فنی  از تعمیرات و 
فعالیت تعمیراتی در قالب 13 بسته و برنامه ی تعمیراتی 
اجرا شد که عالوه بر تعمیرات اساسی مسیر گاز داغ که 
به تعویض کامل قطعات اصلی آن انجامید، کمپرسورهای 
اصلی و کمکی هوای واحد هم با قطعات نو تعویض گردید.
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه افزود: مونتاژ و 
روتور  و  کمپرسور  احتراق،  محفظه  تجهیزات  دمونتاژ 
انجام تست  توربین،  پره های  و  ها  نازل  توربوکمپرسور، 
های غیرمخربNDT، تست  و بازدید الکتریکی ژنراتور، 
تعمیرات الکتروفن و پمپ های 400 ولت، استارتر های 
MCC بریکرهای 400ولت و6/6کیلو ولت و...، از اقداماتی 
بود که در این برنامه تعمیراتی  از سوی متخصصان این 

نیروگاه انجام شد.

اخبار ایراناخبار ایران وزیر آموزش و پرورش در شهرستان اسالمشهر

 برای تسهیل و تسریع در مهارت آموزی دانش آموزان باید 
هنرستان ها را در نزدیک کارخانه ها احداث کرد

 اسالمشهر - یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش 
در سفر خود به اسالمشهر ضمن بازدید از بعضی مراکز 
آموزشی و اطالع یابی از مشکالت زیر ساختی آن ها در 
نشست برگزارشده ساختمان فرمانداری این شهرستان 
حضور یافته و تصریح کرد: برای پیشرفت در امور باید 
دیدی " نگاشت نهادی" داشته باشیم یعنی عالوه بر 
این که باید همه با هم باشیم؛ در کنار آن باید از نگاه 

برون سازمانی نیز برخوردار گردیم.
نوری اظهار داشت: برای تسریع و تسهیل در امور مهارت 
ها  کارخانه  کنار  در  را  ها  هنرستان  ساختمان  باید  آموزی 

احداث کرد.
وی شهرستان اسالمشهر و شهرهای چهاردانگه و نسیم 
شهر را به علت وجود کارخانه ها و فضاهای صنعتی بیشمار، 
شهرهای هنرستانی برشمرد و گفت: برای بررسی مشکالت زیر 
ساختی آموزش و پرورش سفرهای متعدد استانی انجام گرفته 
نیز برای استان  است و در همین رابطه کمک های خوبی 

تهران مدنظر است که تامین بخش دیگری از کمک ها نیز به 
خیرین واگذار شده است.

تکمیل  بدنی، هنرستان جوار،  تربیت  تاسیس هنرستان 
مدارس دانش آموزان استثنایی و مجموعاً همکاری جهت رفع 
مشکالت پیش روی آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر از 
جمله محورهایی بود که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش 
قول مساعدت برای انجام آن ها را در جمع مسئوالن و مدیران 

آموزش و پرورش این شهرستان ابراز کرد.
نماینده مجلس  نشست مهدی شریفیان  این  ابتدای  در 
رییس  قنبری  اکبر  و  اسالمشهر  فرماندار  ، حسین حبیبی 
آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر به بیان مشکالت زیر 
ساختی و معضالت آموزشی موجود در این منطقه پرداختند.

در این جلسه  تعهداتی از طرِف وزیر بعنوان اردوگاه دانش 
آموزی چند منظوره در احمد آباد اسالمشهر و تجهیزات آن 
، پژوهش سرا  ، تکمیل پروژه تربیت بدنی امیرالمومنین) ع( 
میلیاردتومان،همچنین  اعتبار 10  سال 1401با  مهرماه  در 

تجهیزات هنرستانها  بویژه هنرستان های ورزشی ، استاندارد 
سازی بهسازی و روکش آسفالت محوطه مدارس،  سیستم 

گرمایشی، ایزوگام ، تجهیزات آموزشی از دیگر مصوبات این 
جلسه بود.

کرج - سیروس رنجبر کهن: طی مراسمی باشکوه با 
اصحاب   ، اسالمی شهر  رئیس شورای   ، حضور شهردار 
از  واعضای شورای جوانان شهرستان ساوجبالغ  رسانه 
مدیر و کارکنان روابط عمومی شهرداری هشتگرد تجلیل 

شد.
استماع   از  هشتگردپس  مردمی  شهردار  یعقوبی  مهندس 
نظرات و دغدغه های خبرنگاران با ایراد سخنانی ضمن پاسخ به  
سواالت  و خواسته های مطرح شده ، روابط عمومی را آیینه تمام 
نمای عملکرد سازمانها و ادارات دانست و گفت : با توجه به اینکه 
شهرداری بنابر وظایف ذاتی خود نیاز به ارتباط گسترده و مستمر 
انتقال درخواست های شهروندان  از یک سو  با شهروندان دارد 
و مشکالت موجود به مدیریت و از سوی دیگر ارائه عملکرد و 
راهکارهای شهرداری برای عمران و آبادانی شهر به شهروندان 
از جمله وظایف حوزه روابط عمومی خواهد بود . وی گفت : 
خوشبختانه با حمایت رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی شهر 

طی ماه های اخیر روند توسعه  با سرعت در حال انجام است و در 
جای جای شهر شاهد اجرای پروژه های عمرانی هستیم . شهردار 
هشتگرد افزود : برگذاری موفق هفتمین نمایشگاه گل و گیاه در 
محوطه 3 هکتاری بوستان پروین اعتصامی توانست نمونه ای بارز 
از همکاری و مدیریت جهادی را به نمایش بگذارد که با استقبال 
بسیار خوب  شهروندان و دوستداران گل و گیاه روبرو گردید و 
اصحاب رسانه نیز در پوشش این اتفاق مهم نقش مهمی داشته 
اند . وی با اشاره به اجرای پروژه آسفالت معابر شهری بیان کرد :  
طی ۵ ماهه اخیر بالغ بر ۷000 تن آسفالت در معابر شهری توزیع 
گردیده است و این نشانگر پویایی حوزه عمرانی شهرداری می باشد 
. اجرای  4۵00 متر مربع کفپوش پیاده روها و بهسازی بوستان ها ،  
3۵00 متر طول جدول گذاری معابر شهری و نیز تکمیل بوستان 
شهید باکری که در 18 اردیبهشت همزمان با افتتاح نمایشگاه 
گل و گیاه به بهره برداری رسید از جمله این اقدامات بوده است . 
وی با اشاره به بودجه مصوب پیشنهادی سال 1401 شهرداری به 

برنامه ریزی در راستای عمل به 6 مأموریت تعریف شده در بودجه 
اشاره کرد که ماموریت های کالبدی و شهرسازی ، حمل و نقل 
و ترافیک ، محیط زیست ، خدمات مدیریت ، ایمنی و مدیریت 
بحران و ماموریت اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوعات تعریف 
شده در بودجه ۲۵4 میلیارد تومانی سال 1401 می باشد  و انتظار 
می رود بودجه امسال با حمایت اعضای پارلمان شهری ، مسئولین 
شهرستان و تالش کارکنان شهرداری به طور کامل محقق گردد . 
مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی هشتگرد با تقدیر و تشکر 
از زحمات شهردار هشتگرد گفت : خوشبختانه اقدامات خوب و 
گامهای موثری در ماههای اخیر برداشته شده و تعامل با اصحاب 
رسانه بعنوان یکی از اصول مدیریت شهری مورد تاکید می باشد و 
اعضای شورا از انتقادها و پیشنهادهای شهروندان و اصحاب رسانه 
در جهت بهبود اوضاع کاری استفاده خواهند نمود  . افشاری با 
بیان برنامه های آتی شورای هشتگرد به بخشی از عملکرد آن 
شورا اشاره کرد و گفت :  بخشی از پیگیری های پارلمان شهری 

در خصوص تعیین تکلیف پل راه آهن ، اراضی قولنامه ای ، ایجاد 
جاده کمربندی ، طرح تصفیه خانه فاضالب بوده و تعامل با سایر 
ادارات و پیگیری های مستمر را زمینه ساز رفع نواقص شهری 
دانست . سرکار خانم صالحی عضو شورای اسالمی شهرنیز طی 
سخنانی  با اشاره به اقدام بزرگ مدیریت شهری در برگزاری 
نمایشگاه گل و گیاه ، خواستار تجلیل از زحمتکشان و دست 

اندرکاران برگزاری نمایشگاه شد .

تجلیل ازمدیرفعال وپرسنل روابط عمومی شهرداری هشتگرد 
درنشست صمیمی شهردارورییس شورای اسالمی شهرهشتگردبا اصحاب رسانه شهرستان ساوجبالغ

شورای  جلسه  در  که  ای  مصوبه  اساس  بر  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
مرکزی  بانک  رئیس  ریاست  به  شرقی  آذربایجان  بانکهای  هماهنگی 
گرفته شد، شعبه صرافی بانک ملی در تبریز با در نظر گرفتن مالحظات و 

پیشنهادات اولیای  بانک ملی ایران، راه اندازی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره بانک ملی در این زمینه گفت: از مصوبه بانک مرکزی تشکر 
کرده و در هفته آتی مقدمات راه اندازی این شعبه بررسی شده و پیشنهادات الزم 
ارائه  می شود. حسن مونسان، بر حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی استان 
نیز تاکید کرد و اظهار داشت: با رفع برخی موانع در بخشنامه های بانک مرکزی، 
امکان اعطای تسهیالت بیشتر فراهم خواهد شد. وی همچنین خواستار بازنگری 
در برخی دستورالعمل های جدید ابالغی از سوی بانک مرکزی برای خدمات دهی 
بهتر به مشتریان شد. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی و 
رئیس بانک ملی استان نیز از آماده بودن زیرساخت های الزم برای راه اندازی این 
صرافی خبر داد. عادل غالمی همچنین با اشاره به حمایت بانکی از صنایع بزرگ 
در استان عنوان کرد: کشاورزان زیادی در استان از کانال بنیاد برکت برای خرید 

تراکتور از تسهیالت بانک ملی بهره مند شده اند که موجب رونق اقتصادی کارخانه 
تراکتورسازی نیز شده است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی 
بانکی استان  انعکاس مشکالت  این دبیرخانه در  با اشاره به محوریت  همچنین 
به بانک مرکزی یادآور شد: در سفر رئیس بانک مرکزی به تبریز مقرر شد این 
بانک  به  و  تجمیع  را  استان  های  بانک  مطروحه  مسائل  و  موضوعات  دبیرخانه 
مرکزی انتقال دهد. وی تصریح کرد: در جلسه مشترک مدیران بانکی کشور و 
مدیران بانکی استان نیز ۵ نفر از مدیران بانکی استان به بیان دیدگاه های خود 
پرداختند. غالمی به دیدار مدیران بانکی با امام جمعه تبریز اشاره کرد و افزود: در 
این دیدار آیت اهلل آل هاشم از توجه ویژه بانک های استان برای اعطای وام قرض 
الحسنه و حمایت از واحدهای تولیدی تشکر و قدردانی کرد و رهنمودهایی برای 

خدمات دهی بهتر داشتند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی:

صرافی بانک ملی در تبریز راه اندازی می شود
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ادبی درنگ

رئیس جمهور: نمایشگاه کتاب می تواند 
جوان ها را تشویق به مطالعه کند

رئیس جمهور در آخرین روز برگزاری سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به طور سرزده از 
آن بازدید کرد. به گزارش ایرنا، آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسی در حاشیه این بازدید در گفت و گو با یک 
برنامه رادیویی و در پاسخ به این که چه کنیم تا 
ــس بگیرند، گفت:  جــوانــان بیشتر بــا کتاب ان
»نمایشگاه کتاب از جلوه های معرفی بهترین  ها 
و جدیدترین هاست و به نظرم یکی از جلوه ها و از 
رویدادهای مهم فرهنگی است که می تواند جوان ها 
را به کتاب خواندن تشویق کند«. رئیس جمهور 
در ادامه درباره نقش رسانه ها برای ترغیب بیشتر 
جوانان به کتاب و کتاب خوانی گفت: »در رسانه ها، 
معرفی جدیدترین های حوزه نشر خیلی مؤثر است. 
همچنین آثار کتاب خوانی و آثار کتاب نخواندن را 
باید تشریح کنید. اگر هر دو بخش مثبت و منفی 
برای مردم و جوان ها روشن شود، به نظر من در 
ایجاد شوق در جوان ها بسیار مؤثر اســت«. وی 
تأکید کرد: »اگر جلوه یک فرد کتاب خوان و یک فرد 
کتاب نخوان را خوب برای مردم و جوان ها به تصویر 

بکشید، این خودش بهترین مشوق است«.

  سفیر مکزیک 
از عالقه اش به شاهنامه گفت

سفیر مکزیک در ایــران، از شاهنامه فردوسی به 
عنوان کتاب مورد عالقه اش یاد کرد. به گزارش 
ایرنا، گییرمو پوئنته اوردوریکا گفت: »من فارسی 
بلد نیستم و فقط می توانم بخوانم. نسخه های 
متفاوت شاهنامه را جست و جو کــردم که بدانم 
کدام را می توانم بخوانم و یکی از ترجمه های خوب 
انگلیسی را پیدا کردم، اما از این که یک ترجمه از 
شاهنامه به اسپانیایی یافتم، شگفت زده شدم. 
اکنون در حــال خــوانــدن آن هستم و امــیــدوارم 
نه تنها مردم مکزیک، بلکه مردم همه کشورهای 

اسپانیایی زبان آن را بخوانند«.

 بمب »هیروشیما«
در نمایشگاه کتاب!

آرانیان- سی و سومین 
بین المللی  نمایشگاه 
ــران،  روز  ــ ــه ــ کــتــاب ت
یافت.  پــایــان  گذشته 
حاشیه های  از  یــکــی 
جنجالی ایــن دوره از 
بــرگــزاری  نمایشگاه، 
ــای یک  ــضـ ــن امـ ــش ج
اینستاگرامی  بــالگــر 
»هیروشیما«  نـــام  ــه  ب
بود که پیشه و فعالیتش، کمترین ارتباطی با 

داستان نویسی ندارد.

از آرایشگری تا نویسندگی!	 
ــش و  شیما کاتوزیان، یک بالگر در زمینه آرای
زیبایی است و مدتی است که مهاجرت کرده است 
و در آمریکا زندگی می کند. »مِن احمق«، عنوان 
کتاب داستان کاتوزیان اســت که با استقبال 
مواجه  فالوئرهایش  بگوییم  بهتر  یا  مخاطبان 
شــده و حــاال بــه چــاپ ششم رســیــده اســت! این 
داســتــان،دربــاره دختری به نــام بیتاست که با 
همسر ایتالیایی اش خارج از ایران زندگی می کند 
و پس از مدت ها به ایران بازمی گردد. عالوه بر 
انتقادهای فراوانی که به چاپ کتاب این بالگر، 
آن هم در  روزهای گرانی کاغذ و محروم بودِن آثاِر 
نویسنده های شاخص از مجوز نشر شده است، به 
نظر می رسد عنوان کتاب هم کاماًل از نام آثار دیگر 

کپی شده است! 

 معمای صدور مجوز برای این کتاب	 
ــن،  ــدرس ــروود ان ــ ــق«، نـــام کــتــاب ش ــم ــِن اح »مـ
داستان نویس آمریکایی است که علی جعفری آن 
را ترجمه کرده و سال گذشته منتشر شده است. 
کاربری در واکنش به انتشار کتاب این بالگر 
ــن روزهـــا؛ جشن  نــوشــتــه اســت: »از عجایب ای
امضای کتاب یک بالگر در نمایشگاه کتاب! آقای 
مسئول! لطفًا شفاف سازی کنید که چطور کتاب 
شیوا کاتوزیان که حتی نام آن هم کپی است، 
مجوز نشر گرفته است، ولی کتاب های دیگر مجوز 

نمی گیرند؟«

افزایش خریداران مجازی کتاب	 
گفت وگو  ایــن  ابتدای  در  ضابطیان،  منصور 
دربــــاره وضــعــیــت نمایشگاه کــتــاب امــســال 
می گوید: به دلیل شرایط اقتصادی موجود 
ــدن کــتــاب نسبت بــه ســال هــای  ــرش ــران ت و گ
خلوت تر  امــســال  کتاب  نمایشگاه  گذشته، 
بود که البته طبیعی اســت. یکی از اقدامات 
قابل توجه نمایشگاه امسال به کارگیری سامانه 

فروش مجازی کتاب بوده است. این سامانه 
به کتاب خوان هایی که دور از تهران زندگی 
می کنند، امکان مــی داد به شکل مناسبی به 
امسال  نمایشگاه  در  عرضه شده  کتاب های 
دسترسی داشته باشند؛ نکته این جاست که 
اگرچه این نوع فروش کتاب، شور و حال حضور 
کتاب خوان ها در نمایشگاه را کمتر کرد اما 
قطعا تعداد کتاب خوان های امسال از سال های 

گذشته بیشتر شده است.

مردم کتاب خوان می شوند اگر...	 
ــروز به کشورهای  وقتی از ضابطیان که تا ام
زیادی سفرکرده است، دربــاره استقبال زیاد 
مردم برخی کشورهای اروپایی از کتاب خوانی 
در مقایسه بــا مــردم کــشــورمــان می پرسیم، 
می گوید: این موضوع، ریشه ای تاریخی دارد؛ 
کشورهایی که مردم امروزش کتاب خوان ترند، 
روی مقوله کتاب خوانی به شکل گسترده ای از 
گذشته های دور فرهنگ سازی کرده اند؛ ولی ما 
در مسیر این فرهنگ سازی جدیت نداشته ایم. 
از طرفی، یک باره وارد دوران فناوری شده ایم و 
به این دلیل که کتاب خوان نبوده ایم، از فناوری 
نیز زیــاد به نفع کتاب خوانی بهره نمی بریم. 
کاغذی  کتاب  شاید  کشورها  از  بسیاری  در 
حذف  شده باشد اما مــردم، در پــارک و مترو، 
کتاب را داخل گوشی های تلفن همراهشان 
ما  کتاب خوانی  شــرایــط  البته  می خوانند. 
آن قدرها هم ناامیدکننده نیست و اگر کتاب 
خوب و خوش خوان چاپ شــود، مــردم رغبت 

نشان می دهند.

توطئه ای در کار نیست	 
ــاره چند مسئله  ــه، از ضابطیان دربـ در ادامـ
ــروش صحت از  ازجمله پیامدهای حــذف س
برنامه »کتاب باز«، کمبود برنامه های مربوط 
همچنین  و  سیما  و  صــدا  در  کتاب خوانی  به 
چگونگی تأثیر رسانه ملی بر ترویج کتاب خوانی 
ســـؤال می کنیم. او در پــاســخ مــی گــویــد: در 
صداوسیما این اتفاقات، اتفاقاتی جدا از هم 
است و این طور نیست که توطئه ای برای حذف 
کتاب خوانی در کار باشد. در یک شبکه، یک 
و در شبکه ای دیگر  ــذف مــی شــود  برنامه ح
به  البته نقدهایی  برنامه ای اضافه می شود؛ 
نوع مدیریت وارد است که باید اصالح شود؛ 
به عنوان مثال، ما »رادیــو هفت« را با کمترین 
بدانید  است  جالب  می کردیم،  تولید  هزینه 
هزینه ساخت یک ماه از این برنامه، به اندازه یک 
اپیزود بعضی از برنامه های تلویزیون است. به 
نظر می رسد باید در این زمینه مسئوالن رسانه 
ملی اقدامات جدی داشته باشند.ضابطیان در 
پاسخ به سؤال دیگر ما مبنی بر این که مهم ترین 
موضوع فرهنگی که اکنون باید در صداوسیما 
موردتوجه قــرار گیرد، چیست؟ می گوید: ما 
نمی توانیم بگوییم بهترین معماری یا بهترین 
آشپزی جهان یا موضوعاتی ازاین دست را داریم 
ولی من با توجه به سفرهای متعددی که رفته ام، 
می توانم ادعا کنم بهترین شعر جهان متعلق 
به کشور ماست. به نظر من در طول تاریخ، نه 
سینما، نه موسیقی، نه تئاتر و نه معماری را 
می توان مهم ترین رسانه دانست بلکه مهم ترین 
رسانه در عرصه بین المللی، شعر بوده و هست، 

هم اکنون، جای این هنر بزرگ در رسانه ملی 
به شدت خالی است؛ از همین رو، صداوسیما 
باید نگاه ویژه به کتاب، ادبیات و شعر را جزو 

اولویت های اصلی خود قرار دهد. 

الگوپذیری از نگرش سعدی و خیام	 
منصور ضابطیان در پاسخ به این سؤال که چه 
افرادی در زندگی، روش فکری و نویسندگی 
خالق او بیشترین تأثیر را داشته اند، خاطرنشان 
می کند: سعدی و خیام تأثیر زیادی بر تفکر من 
داشته اند؛ سعدی نگاهی بازیگوشانه به جهان 
دارد و همه چیز را به شوخی می گیرد. این شکل 
از تفکر، برای من جذابیت زیادی دارد و شاید 
سفرهای زیاد من و شوق دیدن نادیده ها، از این 
نوع تفکر سعدی نشئت می گیرد. از طرفی، 
خیام در شعرهایش بر زندگی در لحظه اکنون 
ــادی دارد و خیلی نگران گذشته و  تأکید زی
دلواپس آینده نیست. همین چند نوع نگرش، 
ــی و  ــوی در زنــدگــی، ساخت برنامه های رادی
تلویزیونی و همچنین نوشتن کتاب ها به من 
کمک زیادی کرده است. او درباره جدیدترین 
آثار در دست تولیدش نیز چنین می گوید: دو ماه 
از انتشار جدیدترین کتابم به نام »استامبولی« 
که سفرنامه من به ترکیه اســت، مــی گــذرد و 
درحال سفر به شهرهای مختلف، برای برگزاری 
جشن امضای ایــن کتاب هستم. همزمان با 
این برنامه، آماده سازی دو برنامه تلویزیونی 
در دستور کارم است  و در برنامه ای با عنوان 
»برسد به دست فردا« نیز به عنوان مجری بخش 

گفت وگو حضور دارم.

  منصور ضابطیان در گفت و گو با خراسان ، جایگاه شعر فارسی را در عرصه جهانی
 بی بدیل می خواند  و جای آن را در برنامه های تلویزیون ، به شدت خالی می داند 

ضابطیان،  منصور  نیا-  بهبودی  محمد 
نویسنده، کارگردان، مجری و تهیه کننده ای 
است که تا امروز برنامه های تلویزیونی »سبد«، 
»مردم ایران سالم«، »جغرافیای فریاد«، »فرش 
واژه«، »نقره« و »رادیو هفت« را در کارنامه کاری 
خــود دارد. همچنین ضابطیان 10 عنوان 
کتاب را که بیشتر شامل سفرنامه های او به 
کشورهای مختلف دنیاست، به رشته تحریر 
درآورده اســت. روایــت هــای منحصر به فرد، 
شیوا و روان ضابطیان در سفرنامه هایش با 
استقبال زیــادی ازســوی خوانندگان روبه رو 
شده؛ به طوری که تازه ترین کتاب او که روایت 
سفرش به ترکیه است، در مدت کوتاهی به چاپ 
سیزدهم رسیده است. انتخاب این  شیوه از 
نویسندگی را می توان یکی از اصلی ترین دالیل 
موفقیت برنامه های تلویزیونی و رادیویی او 
دانست. به بهانه برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران به سراغ منصور ضابطیان رفته  و با او   

گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.



سیاه  تیرانداز  سجادپور-  سیدخلیل 
پوش که با شلیک از پشت بام یک منزل 
مسکونی، دو جنایت هولناک را رقم زد، 
در حالی با رای قضات شعبه ششم دادگاه 
کیفری یــک خــراســان رضــوی بــه دو بار 
قصاص نفس محکوم شد که رای مذکور به 

تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.
ــان، این  ــراس ــزارش اختصاصی خ بــه گـ
حادثه تلخ از تابستان سال 98 و در یکی 
از روستاهای شهرستان رشتخوار از توابع 
استان خراسان رضوی هنگامی رخ داد 
ــت زخمی  ــرد چــوپــان بــا دیـــدن دس کــه م
همسرش، پیگیر ماجرا شد. »حسین- ق« 
که به اظهارات دختر خردسال و پسرش 
ــود، به یکی از اهالی روستا  ــرده ب اتکا ک
به نــام »م« سوءظن بــرد که وارد منزلش 
شده است چرا که پسر او ادعا می کرد با 
مرد نقاب دار درگیر شده و نقاب از چهره 
ــت. همین ســوء ظن به  اش برداشته اس
شکایت قضایی انجامید اما »م« در روستا 
نبود. با تصور فراری بودن متهم، کینه ها و 
اختالفات عمیق تر شد و مرد چوپان برای 
به دام انداختن »م« به هرکجا سر می زد تا 
این که باالخره »م« خود را به پلیس معرفی 
کرد و روانه زندان شد. این درحالی بود که 
»حسین – ق« نقشه وحشتناکی را برای 
انتقام از »م« در ذهن خود طراحی کرده 
بود و هیچ کس  از آن خبر نداشت. روزها 
به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
بامداد پنجم شهریور سال 98 زمانی که 
»م« برای مرخصی از زندان به منزل آمده 
بــود، ناگهان حادثه وحشتناکی اهالی 
روستا را از خانه هایشان بیرون کشید. 
تیرانداز سیاه پوشی در پشت بام یکی از 
منازل مسکونی مشرف به حیاط منزلی که 
»م« به همراه چند مرد دیگر در آن خوابیده 
بودند، کمین کرده بود که در یک لحظه 
صدای شلیک تیر هوایی، سکوت بامدادی 
را شکست. زمانی که »م« و همراهانش پتو 
را از روی  سرشان کشیدند، آمــاج گلوله 
های کالشینکف قرار گرفتند که از سوی 
تیرانداز سیاه پوش شلیک می شد. »م- ن« 

که هدف اصلی تیرانداز 
بــود بــه  هــمــراه »ج – ن« 
ــان ســپــرد و بـــرادرش  ج
»ر« به دنبال تیرانداز به 
پشت بام دوید ولی او نیز 
با شلیک گلوله به شدت 

مجروح شد.
گزارش خراسان حاکی 
ــزارش ایــن  ــ ــا گ اســـت، ب
جـــنـــایـــت مــســلــحــانــه، 
ــای  ــروه ــی ــه ن ــل ــاص ــالف ب
انتظامی بــا دســتــورات 
ویــژه قضایی وارد عمل 
ــه تحقیق در  شــدنــد و ب
ــاره پــرداخــتــنــد.  ــ ــن ب ایـ
ــدارک  همه شــواهــد و م
بود  آن  بیانگر  مــوجــود 
که »حسین- ق« انگیزه 
ــرای ارتکاب  ب بیشتری 
این جنایت هولناک دارد 
همراه  بــه  وی  بنابراین 

برخی از نزدیکانش دستگیر و بازجویی 
شــد. چوپان 46 ساله در اولین مراحل 
بازجویی به صراحت ارتکاب دو جنایت 
مسلحانه با اسلحه کالشینکف را پذیرفت و 
جزئیات این انتقام وحشتناک را در حضور 
مقام قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی 
رشتخوار تشریح کرد اما در حالی که بعد از 
این ماجرا تالش می کرد تا خود را بی گناه 
جلوه دهد، مدعی شد که در قتل ها نقشی 
نداشته است و اعترافات قبلی خود را هم 
انکار کرد. در این شرایط پرونده مذکور با 
صدور کیفرخواست به شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و 
متهم این پرونده جنایی پای میز محاکمه 
ایستاد. در جلسات دادگاه که به ریاست 
قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، متهم 
46 ساله در پاسخ به سوال مقام قضایی 
درباره قتل »م- ن« و »ج- ن« گفت: سال 
1394 که چوپان بودم »م- ن« به همراه 
یکی از بستگانش به نام »محمد« به زور 
وارد خانه ام شدند و همسر و فرزندم را 

کتک زدند. آن زمان من در کنار گله بودم 
که یکی از اهالی روستا با من تماس گرفت 
و گفت به روستا برگردم چون همسرم بیمار 
است. چون موتورسیکلتم نقص فنی داشت 
از فرد تماس گیرنده خواستم به دنبالم 
بیاید که با خــودروی او به روستا آمدم و با 
اظهارات فرزندانم متوجه شدم که »م- ن« 
و یکی از بستگانش به زور وارد خانه ام شده 
اند. با شکایت من، فامیل »م- ن« دستگیر 
و زندانی شد اما »م- ن« فراری بود تا این که 
خودش را به پلیس معرفی کرد ولی وقتی از 
زندان بیرون آمد من او را تحت نظر داشتم!
چگونه او را زیــر نظر گرفتی؟ رفــت و 
آمدهایش را کنترل می کردم و از پشت بام 
خانه آن ها را می پاییدم. در شب حادثه هم 
رفتم ولی آن شب عروسی بود و آن ها دیر از 
عروسی بازگشتند. من هم از کوچه پشت و 
از علمی گاز به پشت بام رفتم که دیدم همه 

داخل حیاط دراز کشیده اند.
ابتدا یک تیر هوایی با سالح کالشینکف 
شلیک کــردم که دیــدم »م- ن« بیدار شد 
و »ر« )بــرادر »م- ن«( از در خانه به درون 

حیاط آمد و فریاد زد »چه 
کسی هستی؟« 

ولی من به سوی »م- ن« 
ــردم و از همان  شلیک ک

کوچه پشت گریختم! 
چند گلوله به »م- ن« 
زدیــد؟ نمی دانم همین 
ــردم.  ــور شلیک مــی ک ط
فکر کنم چند گلوله به او 

اصابت کرد.
»ر- ن« را کجا زدید؟ او 
به دنبالم آمد که با هم در 

بیرون درگیر شدیم.
ــم شــمــا را  آیـــا کــســی ه
هنگام فرار دید؟ من به 

اطرافم نگاه نمی کردم.
»ج- ن« را کجا به قتل 
رساندید؟ داخل کوچه 
پشت! هر دو نفر به دنبالم 
آمــــده بـــودنـــد کـــه جــای 
یــک خانه مخروبه بــا آن 
ها درگیر شدم و آن جا تیرهای بیشتری 

شلیک کردم.
آن ها دست خالی بودند؟ با آجر به سمت 
من حمله ور شدند. اطراف کامیون حامل 

آجر ایستاده بودند.
اسلحه را چه کار کردید؟ بیرون از آبادی 

میان دشت و تپه انداختم. 
آن شب لباس هایتان چه رنگی بود؟ 
شلوار کردی و شال سیاه داشتم و لباسم 

قهوه ای سوخته بود.
لباس هایت را چه  کردی؟ آن ها را هم 

بیرون انداختم.
از جاده  بازگشتی؟  به روستا  چگونه 
اصلی به طرف روستا آمدم و بعد هم پنهانی 
از داخل کوچه و پس کوچه ها خودم را به 

منزلم رساندم که کسی مرا ندید! 
از محل قتل تــا جــایــی کــه اسلحه را 
انداختید، چقدر فاصله دارد؟ حدود 

30 دقیقه رفت و برگشت طول می کشد.
لحظه تیراندازی در چه وضعیتی بودی؟ 
روی دو پا نشسته بودم که در همان حالت 

تیرهوایی را شلیک کردم.
»م- ن« چندمین نفر در حیاط خوابیده 

بود؟ نفر دوم از در خانه بود.
از قبل می دانستید کجا خوابیده است؟ 
نه! وقتی شلیک کــردم پتو را برداشت و 
من به سمت او شلیک کردم.بنابر گزارش 
خراسان، متهم این پرونده جنایی که در 
جلسات بازجویی و محاکمه اولیه چگونگی 
وقوع دو جنایت مسلحانه را با جزئیات آن 
بازگو کرده بود، در مراحل بعدی محاکمه، 
همه اعترافات خود را انکار کرد.با وجود 
این، جلسات بعدی دادگاه نیز در حضور 
ــالی مدافع به ریاست قاضی هادی  وک
دنیا دیــده و مستشاری قاضی غالمرضا 
مصطفوی در مشهد برگزار شد و قضات 
با طمأنینه و حوصله در حالی به اظهارات 
متهم گوش دادند که اولیای دم تقاضای 
قصاص نفس داشتند. در نهایت قضات 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش 
های انتظامی و پزشکی و همچنین اقاریر 
متهم در مراحل دادرسی به شور نشستند 
و به اتفاق آرا، »حسین- ق« را به اتهام 
مشارکت در دو فقره قتل عمدی مسلحانه 
بــه دوبـــار قصاص نفس محکوم کردند. 
گزارش خراسان حاکی است، در همین 
حال رای صادر شده از سوی قضات شعبه 
ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار 
گرفت و این پرونده حساس جنایی برای 
رسیدگی دقیق تر به دیــوان عالی کشور 
ارسال شد. قضات شعبه 39 دیوان عالی 
نیز پس از آن که سطر به سطر این پرونده 
جنایی را زیر ذره بین قضاوت بردند، رای 
ــوی را  دادگـــاه کیفری یک خــراســان رض
منطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص 
دادند و مهر تایید بر آن زدند. این گونه بود 
ــرای احکام  که ایــن پرونده جنایی به اج
ارسال شد تا دیگر مراحل قانونی را طی 
کند.شایان ذکر است، برخی از متهمان 
دیگری که در این پرونده دستگیر شده 
بودند، پس از انجام تحقیقات مقدماتی آزاد 

شدند و دادگاه نیز رای به برائت آنان داد.

حوادث یک شنبه  اول خرداد 81401
20 شوال  1443.شماره 20942

در امتداد تاریکی

 ماجرای گل فروش تزریقی!

روزی که برای ازدواج با شاگرد گل فروش دست به خودکشی زدم تا به خانواده ام 
ثابت کنم که در انتخابم اشتباه نکرده ام، حتی برای لحظه ای هم نمی توانستم 
تصور کنم که با یک جوان تزریقی ازدواج می کنم که عادت به عشق های 
خیابانی دارد و... .به گزارش خراسان، زن 46 ساله ای که به اتهام خیانت از 
همسرش شکایت کرده بود، درباره ماجرای ازدواجش با پسر گل فروش به 
کارشناس اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت: فرزند اول خانواده بودم که 
در 18 سالگی عاشق پسر همسایه شدم. »مرتضی« که در حال گذراندن خدمت 
سربازی اش بود در یک گل فروشی نیز کار می کرد تا مخارج خودش را تامین 
کند. من هم که عاشق او شده بودم هر وقت صاحب گل فروشی در مغازه حضور 
نداشت به بهانه های مختلف به آن جا می رفتم تا این که روابط پنهانی ما آغاز شد. 
حاال دیگر درگیر یک عشق خیابانی شده بودم و بیشتر اوقاتم را با مرتضی می 
گذراندم. مدتی بعد او به خواستگاری ام آمد اما پدرم به خاطر شرایط اقتصادی 
و رفتارهای سبک سرانه مرتضی با این ازدواج مخالفت کرد. من هم که چشم و 
گوش بسته عاشق شده بودم، با یک تصمیم احمقانه دست به خودکشی زدم تا 
به خانواده ام ثابت کنم در انتخاب خودم دچار اشتباه نشده ام و همه عشق های 
خیابانی فرجام تلخی ندارند. خالصه آن روز به طور معجزه آسا از مرگ حتمی 
نجات یافتم و پدرم مجبور شد با این ازدواج موافقت کند اما او فقط یک جمله به 
من گفت که »دخترم در این دنیا کسی دلسوزتر از خانواده و تکیه گاهی بهتر از 
پدر وجود ندارد و این عشق های خیابانی هم چیزی جز هوس های زودگذر 
نیست!« با وجود این من به حرف پدرم توجهی نکردم چرا که عالقه ام به مرتضی 
را یک عشق واقعی می پنداشتم. باالخره زندگی مشترک من و او در زیرزمین 
منزل پدر شوهرم در حالی آغاز شد که فقط یک هفته بعد از ازدواج فهمیدم که 
مرتضی یک هروئینی تزریقی است اما نمی توانستم در این باره چیزی به خانواده 
ام بگویم. در حالی که باردار بودم، مرتضی مقابل چشمان من هروئین تزریق 
می کرد و از شدت خماری یا نشئگی نمی توانست به طور منظم به گل فروشی 
برود، به همین دلیل صاحب کارش او را اخراج کرد و من مجبور شدم از آن چه در 
هنرستان خیاطی آموخته بودم برای امرار معاش استفاده کنم. چرخ خیاطی را 
برداشتم و در حالی شروع به دوخت و دوز کردم که اعتیاد همسرم هر روز بیشتر 
می شد. در این شرایط او با کمک اطرافیان راننده یک خودروی اجاره ای شد 
ولی اختالفات ما شدت گرفته بود و مرتضی به بهانه های مختلف مرا کتک می 
زد. به ناچار ماجرا را برای پدرم بازگو کردم اما او مرا سرزنش کرد و گفت: هنوز 
هم روزهای خوبی را می گذرانی چرا که عشق های خیابانی فرجامی جز خیانت 
ندارد و زندگی ات متالشی خواهد شد. تصمیم گرفتم هر طور شده مرتضی را 
از این شرایط خارج کنم. با آن که دختر دومم را باردار بودم اما شب و روز کار می 
کردم تا مخارج زندگی را بپردازم و دختر 8 ساله ام نزد همکالسی هایش خجالت 
زده نشود. در این شرایط بود که مرتضی هم تصمیم به ترک اعتیاد گرفت و پدرم 
برای آن که از ما حمایت کند طبقه باالی منزلش را در اختیار ما گذاشت. مدتی 
بعد مرتضی راننده اتوبوس بین شهری شد و زندگی ما رو به بهبودی رفت. طولی 
نکشید که با پس اندازهای من و درآمد همسرم یک واحد آپارتمانی در شهر جدید 
گلبهار خریدیم اما بعد از آن باز هم مرتضی به مصرف مواد مخدر سنتی و قرص 
های مخدردار روی آورد. هنوز طعم شیرین زندگی مشترک را احساس نکرده 
بودم که با رفتارها و تماس های مشکوک شوهرم روبه رو شدم. یک روز وقتی 
به طور اتفاقی متوجه گفت وگوی عاشقانه مرتضی با فردی در آن سوی خط 
شدم، ناگهان همسرم داد و بیداد به راه انداخت و با انکار مکالمه تلفنی اش در 
حالی با عصبانیت از خانه خارج شد که گوشی را روی تخت جا گذاشت. همان 
لحظه پیامی روی گوشی همسرم نقش بست که با او در گلبهار قرار گذاشته بود. 
بالفاصله با تاکسی اینترنتی خودم را به منزل مشترکمان در گلبهار رساندم اما 
زن غریبه ای را با سر و وضعی زننده درون اتاق دیدم. آن زن جوان که دست و 
پایش را گم کرده بود، در برابر حیرت و پرسش های من گفت، من مسافر اتوبوس 
مرتضی بودم و چند روزی است که با او ارتباط دارم و به من قول ازدواج داده 
است. اشک ریزان به مشهد بازگشتم ولی همسرم باز هم موضوع را انکار کرد 
و مدعی شد آن زن جا و مکانی نداشت و من برای چند روز واحد آپارتمانی را در 
اختیارش گذاشتم. وقتی فریاد زدم »حرف هایت را باور نمی کنم« به شدت کتکم 
زد و از خانه خارج شد. تازه فهمیدم که چرا آن روز پدرم نصیحتم کرد که این عشق 

های خیابانی چیزی جز هوس زودگذر نیست و... .
گزارش خراسان حاکی است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ مهدی 
کسروی )رئیس کالنتری نجفی( رسیدگی تخصصی به این پرونده توسط 

مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل شلیک از پشت ابم محکوم شد 

2 بار قصاص برای تیرانداز سیاه پوش! 
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اختصاصی خراسان

دستگیری عامالن نزاع و درگیری دسته جمعی 
توکلی/  سه  نفر از عامالن نزاع و درگیری دسته جمعی در 
شهرستان نرماشیر در شرق کرمان به چنگ قانون افتادند. 

جانشین انتظامی شهرستان نرماشیر در این باره گفت: به 
دنبال وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی منجر به تیراندازی 
و چاقو کشی و ایجاد خسارت در یکی از مناطق روستایی این  
شهرستان، بالفاصله دستگیری عامالن این نزاع در دستور 

کار نیروهای پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. 
سرگرد علیرضا علی آبادی افزود: در این زمینه در کمتر از 
۲4 ساعت سه نفر از افرادی که سرکرده و عامل این درگیری 
بــودنــد، شناسایی و پس از هماهنگی قضایی طی چند 

عملیات ضربتی دستگیر شدند. 
جانشین انتظامی شهرستان نرماشیر با اشــاره به کشف 
ــالح شــکــاری از این  ــرد و دو  قبضه س ــالح س تــعــدادی س
متهمان، ادامه داد: براساس پرونده های تشکیل شده در 
واحدهای انتظامی این شهرستان، نزاع و درگیری یکی از 
جرایم پر تعداد در شهرستان است که می تواند عواقب شوم 
و غیرقابل جبرانی برای افراد درگیر یا دیگر شهروندان 
به وجود آورد. از این رو از همگان به ویژه از قشر جوان می 
خواهیم هیچ گاه برای حل اختالف و مسائل به خشونت 

متوسل نشوند. 

شلیک مهاجمان انشناس به  مامور پلیس گلوگاه 
ستوان یکم وحید ناظری مأمور نیروی انتظامی در شهرستان 
ــزارش رکنا، وی از نیروهای  گلوگاه به شهادت رسید. به گ
فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان است که جمعه 
شب گذشته در مقابل منزل خود در روستای تیله نو گلوگاه 
توسط افرادی ناشناس به درجه رفیع شهادت نایل شد. هنوز از 
ماهیت ضاربان اطالعاتی در دسترس نیست و تحقیقات پلیس 

در این زمینه ادامه دارد. 

قتل هولناک راننده پیک اینترنتی در درگیری 20 نفره 
 یک راننده پیک  اینترنتی در درگیری خونین 
خیابان پوراتحاد منطقه نیاوران تهران با ضربه 
چاقو به قتل رسید.به گزارش تسنیم، عصر روز 
جمعه 30 اردیبهشت، درگیری مرگبار حدود 
۲0 مرد جوان در خیابان پوراتحاد منطقه نیاوران 
به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش شد. 
با اعالم این خبر، گروهی از مأموران کالنتری 
1۲3 نیاوران به  محل حادثه رفتند و پس از 
پایان دادن به درگیری با مــرد جوانی مواجه 
شدند که از ناحیه سینه هدف ضربه چاقو قرار 
گرفته بود.امدادگران اورژانــس که همزمان با 
تیم پلیس به صحنه رسیده بودند، مرد جوان را 
به بیمارستان شهدای تجریش انتقال دادند اما 
اقدامات درمانی فایده ای نداشت و مرد جوان 
چند ساعت بعد بر اثــر ضربه چاقو فــوت کرد.

بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی با هماهنگی قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی بازپرس ویژه قتل دادسرای امور 
جنایی، تحقیقات ابتدایی را کلید زدند. تحقیقات 
جنایی نشان داد، درگیری میان رانندگان یکی 
از پیک های اینترنتی به دلیل پایین بودن نرخ 
سفارش ها اتفاق افتاده است که دو نفر دیگر 
به صورت سطحی در درگیری مجروح شدند. 
ماموران پلیس با رصدهای اطالعاتی، سه متهم 
اصلی درگیری مرگبار را شناسایی و با هماهنگی 
بازپرس ویــژه قتل آن ها را دستگیر و به اداره 
پلیس منتقل کردند. بنا بر این گزارش، متهمان 
با دستور بازپرس ویژه قتل برای شناسایی عامل 
اصلی جنایت در اختیار کارآگاهان آگاهی قرار 
گرفتند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

متهم به قتل هنگام محاکمه در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی دنیا دیده
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گزیده 

اگرچه هنوز ساز و کار تامین ارز دارو تغییر نکرده اما بدهی چندهزار میلیاردی دولت به بیمه ها و زمزمه تغییر شیوه تخصیص 
ارز دارو منجر به بروز مشکالتی از جمله گرانی برخی اقالم و باعث نگرانی شده است. ما در گفت وگو با عضو هیئت مدیره 

سندیکای صنایع دارویی و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مشکالت دارویی را بررسی کرده ایم 

مصطفی عبدالهی – با تخصیص یک میلیارد 
دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
در فروردین امسال، خیالمان آسوده شد که 
بازار دارو تا مدتی آرام می ماند اما همچنان 
نگرانی هایی درباره ساز و کار جدید تخصیص 
ارز دارو وجود دارد و آن طور که کارشناسان 
می گویند، دولت نباید برای اجرای سیاست 

جدید این حوزه شتاب زده عمل کند.

عضو کمیسیون بهداشت: مردم تاوان        
گرانی دارو را با مال و جانشان می دهند

ــاز و کار  اگــرچــه هنوز هیچ تغییری در س
تخصیص ارز دارو اعمال نشده اســت، اما 
بررسی ها از افــزایــش قیمت برخی اقالم 
بندپی  محسنی  دارد؛   حکایت  ــی  ــ داروی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم اوایل 
اردیبهشت ماه ایــن موضوع را تایید کــرد و 
گفت: »وزارت بهداشت ادعــا می کند دارو 
ــران نشده و برخی مسئوالن هم گرانی  گ
دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی 
نمی دانند اما مردم به ویژه بیماران، تاوان 
این گرانی را با مال و جان خود می دهند«. 
»امیرحسن زرنانی« دبیر علمی کنگره علوم 
آزمایشگاهی هم به فانا گفته است: »قیمت 
برخی از کیت ها ۵۰ درصد و برخی تا ۳۰۰ 
درصد گران شده و سیاست دولت در تحمیل 
هزینه ها به ارائه دهندگان خدمت، آسیب زا 

خواهد بود«.

سازمان غذا و دارو چه می گوید؟       
ــذا و  ــال مدیرکل دارو ســازمــان غ ــن ح بــا ای
دارو دلیل این افزایش قیمت ها را توضیح داده 
و گفته: فقط ماده موثره دارو مشمول دریافت 
ارز دولتی است؛ اما دستمزد کارگر، هزینه 
حامل های انرژی، هزینه بسته بندی، حمل و 
نقل و... روی قیمت دارو تاثیر می گذارد. دکتر 
اینانلو تصریح کرده است: آن چه طی ماه های 
گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده، 
مربوط به تغییر قیمت اواخر سال گذشته و 
عدم پوشش بیمه ای بود؛ اما امسال با همکاری 
بیمه ها، پرداختی مردم بابت  9۰ قلم دارو 
به قیمت شهریور 14۰۰ بازگشت. اینانلو 
همچنین تاکید کــرده افزایش پرداخت از 
جیب مردم، خط قرمز دولت در حوزه دارو 
است و هرگونه اصالح قیمت هم با درنظر 

گرفتن پوشش بیمه انجام خواهد شد.

 سندیکای صنایع دارویی: هنوز ساز و کار       
 تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است

آن طور که سندیکای صاحبان صنایع دارویی، 
شامل 11۸شــرکــت تولیدی، ۵1 شرکت 
وابسته، 11 شرکت صادراتی و ۸ شرکت 
پخش دارو هم اعالم می کند، فعال ساز و کار 
تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است و اوایل 
امسال هم یک میلیارد دالر برای تامین ارز 
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص 

یافت.

کار سنگین بیمه ها       
ــی  ــضـ ــرتـ ــر مـ ــ ــت ــ دک
ــادی، عضو  ــرآبـ ــیـ خـ
هــیــئــت مـــدیـــره ایــن 
سندیکا، در گفت وگو 
ــاره  ــان دربـ ــراس ــا خ ب
الزامات تغییر شیوه 

باید  بیمه ها  می گوید:  دارو  ارز  تخصیص 
افزایش قیمت جدید 2۸۰۰ قلم دارو و 14 
ــزار قلم تجهیزات پزشکی را تک به تک  ه
محاسبه و همراه با سهم پرداختی بیمه، به 
دولــت اعــالم کنند تا مقدمات اجــرای طرح 
فراهم شود؛ سازمان های بیمه گر برای انجام 
این کار اعالم آمادگی کرده اند اما این کار 
سنگینی است و به نظر می رسد آمادگی اش 

در کشور وجود ندارد.

ــر بهداشت: زیرساخت ها کافی         وزی
نیست

وزیــر بهداشت هم ابتدای اردیبهشت ماه 
ــرد و گفت:  ــدالل را مــطــرح ک ــت همین اس
بیمه ها آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز 
دارو را ندارند و زیرساخت ها کافی نیست؛ 
بنابراین تخصیص ارز دارو فعال طبق روال 
ــود«. پیش از ایــن،  ــی ش گذشته انــجــام م
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در 
این باره هشدار داده و به خراسان گفته بود 
زیرساخت های کشور آمادگی تغییر شیوه 

تخصیص ارز دارو را ندارد و با این کار مردم 
دچار مشکالت فراوانی خواهند شد. البته 
برخی نیز معتقدند که فرایند ارز ترجیحی 
دارو به صــورت هدفمند و در مــورد برخی 
داروها از چندی قبل آغاز شده و بخشی از 
تغییرات قیمتی دارو در بازار به همین دلیل 

است.

بدهی سنگین بیمه ها و دولت       
جلسه هفته گذشته کمیته دارو کمیسیون 
جزئیات  مجلس  خبرگزاری  که  بهداشت 
ــاوی اطــالعــات  آن را منتشر کـــرد نــیــز حـ
ــت: طلب 12 هــزار  نــگــران کــنــنــده ای اسـ
از  پزشکی  علوم  دانشگاه های  میلیاردی 
بیمه ها، بدهی سنگین بیمه ها به شرکت های 
ــازی، طلب ۵ هــزار میلیارد تومانی  داروسـ
سازمان تامین اجتماعی از دولت، سنگین تر 
شــدن بدهی بیمه ها در صــورت تغییر نرخ 
ارز دارو و خطر زمین گیر شدن شرکت های 
داروسازی ... . این آمارها نشان می دهد که 
دولت با مشکالت زیادی در حوزه دارو مواجه 
است و به نظر نمی رسد فعال زمان مناسبی 
برای ایجاد یک تغییر بزرگ در شیوه تامین نیاز 

اساسی بیماران باشد.

یک شنبه اول خرداد ۱۴۰۱
۲۰  شوال   ۱۴۴۳.شماره ۲۰۹۴۲

دکتر »سیدعلی فاطمی« نایب رئیس انجمن داروسازان هم به 
خراسان می گوید: برای تغییر شیوه تخصیص ارز دارو در وضعیت 
پیچیده ای هستیم و همه به دنبال راه حل هستند. وی تصریح 
می کند: زیرساخت اجرای این طرح تا حدودی وجود دارد اما 
قطعا کافی نیست و نباید شتاب زده عمل کنیم. فاطمی می افزاید: 
با تغییر شیوه تخصیص ارز دارو، قیمت برخی داروها ۵ تا6 برابر 

خواهد شد و در این شرایط اگر پوشش بیمه ای داروها از 7۰ درصد فعلی به 9۵ درصد 
نرسد، بار مالی آن روی دوش مردم خواهد بود. وی ادامه می دهد: جلوگیری از این اتفاق، 
نیازمند چیزی حدود 7۰ تا 1۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که گفته می شود از محل 
اختالف ارز دولتی و آزاد تامین خواهد شد؛ اما مهم این است که در گام اول این اعتبار به 

سازمان های بیمه گر اختصاص یابد و بعد از آن قیمت داروها تغییر کند.

نایب رئیس انجمن داروسازان در گفت و گو با خراسان: 
   

شتاب نکنیم؛ باید پوشش بیمه ها به ۹5 درصد برسد

رسانه های جهان 

تی آر تی:   سطح 
دی اکسیدکربن 
ــرای  ــ ــان بـ ــ ــه ــ ج
اولین بار رکــورد 
شـــــکـــــســـــت و 
ــن  ــی ــگ ــان ــی م از 
 )ppm( میلیون  در  قسمت   42۰
ــت. نتایج ثبت شده  در مــاه فراتر رف
 Mauna Loa رصدخانه  طریق  از 
هاوایی، توسط اداره ملی اقیانوسی 
و جوی ایــاالت متحده )NOAA( به 
اشتراک گذاشته شد. بر این اساس، 
ــن از  ــی ــن روی زم ــرب ــدک ــی ــس دی اک
میانگین ماهانه 42۰ پی پی ام فراتر 
رفته است که باالترین میزان در تاریخ 
ــت. ســال گذشته بیشترین  بشر اس
میزان در ماه می با 419.1۳ پی پی ام 
ثبت شده بــود. 2۰ سال پیش، این 
رکورد ۳7۵.9۳ پی پی ام بوده است.

ــنــیــک:  اســپــوت
دانـــشـــمـــنـــدان 
ــد  ــه ان ــت ــس ــوان ــت ن
دربــــــــاره مــنــشــأ 
ــری  ــ ــی ــ ــه گ ــ ــم ــ ه
ویــروس کرونا به 
توافق برسند. در حالی که به طور 
ــر ایـــن اســـت که  گــســتــرده اعــتــقــاد ب
ویروس کووید از یک بازار مرطوب در 
ووهان چین سرچشمه گرفته است، 
عده ای  نیز اصرار دارند که کووید19 
ساخته دست بشر است و همه گیری 
است.  آزمایشگاهی  نشت  از  ناشی 
پروفسور آمریکایی »جفری ساکس« 
 PNAS ــود بـــرای مجله  در مقاله خ
نوشت: آزمایش های ایــاالت متحده 
از  می توانند  که  ویروس هایی  روی 
حیوانات به انسان ها بپرند، ممکن 
است در پیدایش ویروس کرونا نقش 

داشته باشد.

یک توئیت

پیگیری های مجلس نتیجه داد

 اعالم جزئیات
 افزایش حقوق سربازان

بــا اعــالم رسمی جزئیات افزایش  ــروه اجتماعی-  گ
حقوق ســربــازان، حــاال مــی تــوان گفت که پیگیری های 
مجلس کارگشا شد و حقوق سربازان با افزایش تقریبا 
11۵درصدی تا حدود زیادی نسبت به قبل شرایط بهتری 

پیدا کرد.
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در این باره 
اعالم کرده بود: سال گذشته با استناد به ماده 49 و 
۵۰  قانون خدمت وظیفه عمومی درخصوص حقوق 
سربازان وظیفه مشخص شد تنها 1۳ درصد از حقوق 
مصوب تمامی سربازان پرداخت می شد، از وزیر دفاع 
این  تامین  مسئول  که  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و 
بودجه است، با طرح سوالی موضوع پیگیری شد. اینک 
حقوق  افــزایــش  شاهد  مجلس  پیگیری  و  تالش ها  با 

سربازان هستیم.
ــروز ، رئیس    ایــن خبر حاکی اســت، در همین زمینه دی
ســازمــان وظــیــفــه عــمــومــی فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی کل 
کشور)فراجا( جزئیات افزایش حقوق سربازان را تشریح 
کرد و گفت: معوقات حقوق در ماه های آینده به حساب 

سربازان و پایوران واریز می شود.
به گزارش مهر، سردار تقی مهری  اظهار کرد: با مساعدت 
مجلس و دولت و همچنین پیگیری های سازمان نیروهای 
مسلح حقوق سربازان نسبت به سال 14۰۰ میانگین 
ــد افــزایــش پیدا کرده  ــدود دو برابر یعنی 11۵ درص ح
اســت. یعنی از مبلغ یک میلیون و 49۰ هــزار تومان در 
فروردین 14۰۰ به ۳ میلیون و 2۰۰ هزار تومان افزایش 
یافته است. حقوق و مزایایی که در فیش حقوقی هر سرباز 
نسبت به درجه و محل مأموریت تعیین شده است، به این 

عدد و رقم افزایش حقوق اضافه می شود.
وی گفت: خدمت سربازی سه طیف دارد که به ترتیب 
سربازی، درجه داری و افسر جزئی است و حقوق ها هم بر 
اساس همین طیف ارتقا پیدا می کنند؛ همچنین مقطع 

تحصیلی و جایگاه خدمت هم در حقوق ها تأثیر دارد.
بــه ایــن کــه حداقل حقوق یک سرباز  مهری با اشـــاره 
ــزود: در هفته  2 میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان اســت، اف
شده  گرفته  افزایش حقوق درنظر  این  منابع  گذشته 
ــازان یا  ــرب ــده اســت؛ البته س و اجــرایــی و عملیاتی ش
حتی پایورانی که حقوق فروردین نگرفته اند، در ماه های 

بعد به عنوان معوقه دریافت می کنند. 
گفت:  پایان  عمومی فراجا در  وظیفه  سازمان  رئیس 
امکان دارد یک ستوان یکم سرباز )بیشترین درجه( در 
تومان  میلیون   ۸ از  بیش  به  حقوقش  عملیاتی  منطقه 

هم برسد.

ِدارو همچنان آه مردم



اقتصاد یک شنبه  اول خرداد 101401
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

) 174(256,248281,300320,25338,29969,79813,867,150) 3,000,000(144,500,00080,500,00050,000,000390,176-
 شاخص

رشد 7.6 درصدی تولید لوازم 
خانگی بزرگ در 1400 

تازه ترین داده های وزارت صمت نشان می 
دهد که در سال گذشته، تولید چهار قلم لوازم 
خانگی بزرگ با رشد 7.56 درصدی به بیش 
از 6 میلیون و 273 هزار دستگاه رسیده است. 
بر این اساس، بیش از یک میلیون و 305 هزار 
265 هزار  2 میلیون و  دستگاه تلویزیون، 
دستگاه یخچال فریزر، یک میلیون و 456 هزار 
دستگاه ماشین لباس شویی و یک میلیون و 
246 هزار دستگاه کولر آبی تولید شده است. 
با این حال، بیشترین رشد تولید به ماشین لباس 
شویی با 20 درصد و کمترین رشد به کولر آبی 

با منفی 1.6 درصد تعلق دارد. )منبع: ایرنا( 

حقگو- اظــهــارات اخیر قائم مقام سازمان 
بازرسی که گفته 80 درصد تسهیالت بانک 
های خصوصی را 20 ابربدهکار دریافت کرده 
اند، داغ دل مردمی را که برای چند ده میلیون 
وام خرد پشت بوروکراسی بانک ها گیر کرده 
اند تازه کرد.این در حالی است که آمارهای 
وزیر اقتصاد نیز نشان می دهد سهم تسهیالت 
خرد از وام های بانکی تنها 10 درصد است. 
این مسئله، نبود توازن شدید در عملکرد نظام 
بانکی را نشان می دهد. بررسی ها نشان می 
دهد که بانک ها الاقل از دو منظر تسهیالت 
به شرکت های زیرمجموعه و نیز استمهال وام 
هایی که بدون پشتوانه کافی پرداخت شده 
اند، به این بی عدالتی تسهیالتی دامن زده اند.

وزیر اقتصاد: سهم مردم  و تسهیالت 	 
خرد از وام های بانکی 10 درصد است

به گزارش خراسان، در میان معضالت نظام 
بانکی، یکی از مواردی که مستقیمًا به مردم 
مرتبط می شود، دسترسی ناعادالنه مردم به 
تسهیالت بانکی است. تازه ترین آمارها در این 
زمینه را قائم مقام سازمان بازرسی داده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان 
با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان 
بازرسی به معوقات بانکی بانک های خصوصی 
گفت: »80 درصد تسهیالت را 20  ابربدهکار 
بانکی دریافت کــرده انــد. از این رو ضرورت 
دارد به این مسئله ورود و مشخص شود که آیا 
پرداخت تسهیالت و اخذ وثیقه از این افراد 
به درستی انجام شده است یا نه؟« نکته قابل 
تامل دیگر در این زمینه این جاست که اگرچه 
از یک سو، 20 نفر دریافت کننده 80 درصد 
تسهیالت کالن اند اما از سوی دیگر سهم مردم 
و تسهیالت خرد از وام های شبکه بانکی نیز 
اندک است. به گزارش خبرگزاری فارس، در 
دهم اردیبهشت ، وزیر اقتصاد با بیان این که 
سهم مردم و تسهیالت خرد از وام های شبکه 

بانکی، 10 درصــد اســت، خواستار افزایش 
تسهیالت خرد بانک ها برای مردم شده است.

توزیع نامتناسب یا ناعادالنه؟ 	 
موارد فوق، توزیع به شدت نامتناسب تسهیالت 
بانکی در شبکه اقتصادی و بانکی کشور را 
نشان می دهد اما آیا می توان از این نامتناسب 
بودن تعبیر ناعادالنه بودن را داشت؟ در حالت 
معمول این فرضیه وجود دارد که تسهیالت 
به تناسب اعتبار و سپرده تسهیالت گیرنده 
پرداخت می شود. به عبارت دیگر، چه اعتبار 
و چه میزان سپرده تسهیالت گیرندگان کالن 
را که مد نظر قــرار دهیم، به ایــن نتیجه می 
رسیم که بالطبع ، تسهیالت گیرندگان کالن، 
باید قدرت اقتصادی متناسب با دریافت 80 
درصد تسهیالت بانکی را داشته باشند.با این 
حال با کنار هم گذاشتن حجم باالی نقدینگی 
و تسهیالت بانکی، بانک محور بودن تامین 
مالی در اقتصاد ایران و نیز این که نرخ رشد 
اقتصادی کشور در سال های اخیر، رقم باالیی 
نبوده، به طور خالصه می توان این برداشت 
را مطرح کرد که تسهیالت به تناسب ارزش 

افزوده تسهیالت گیرندگان یا قدرت واقعی 
اقتصادی آنان پرداخت نشده است. از این رو 
فرضیه ناعادالنه بودن تسهیالت بانکی )یعنی 
پرداخت تسهیالت خالف کارایی اقتصادی 

آن( تقویت می شود.

ریشه تسهیالت ناموزون بانکی	 
در این زمینه که چه پدیده هایی درخصوص 
شکل گیری تسهیالت ناموزون در نظام بانکی 

وجود دارند، می توان به دو مورد اشاره کرد:
ــه شــرکــت هــای  ــه تسهیالت ب ــ   1- ارائ
زیرمجموعه یا مرتبط با بانک: بانک مرکزی 
حدود یک ماه قبل، فهرست ابربدهکاران بانک 
ها را منتشر کرد. بررسی جزئیات فهرست های 
منتشر شده یک موضوع را به خوبی نمایان کرد 
و آن رواج پدیده تسهیالت دهی به شرکت های 
زیرمجموعه برخی بانک ها بود. به اغراق می توان 
گفت که گویی برخی بانک ها )عمدتًا بانک های 
خصوصی( اساسًا شاید با هدف جذب منابع برای 
شرکت های زیرمجموعه به وجود آمده باشند. 
فهرست ابربدهکاران بانکی نشان می دهد که به 
عنوان مثال، در بانک پاسارگاد 70 درصد مانده 

تسهیالت بزرگ این بانک در اختیار این قبیل 
شرکت هاست یا در بانک رفاه، بیش از 90 درصد 
مانده تسهیالت این بانک در اختیار ذی نفعان 
مرتبط با تامین اجتماعی قرار گرفته است. در 
بانک آینده هم که در سال های قبل حاشیه های 
زیادی را درست کرده، طبق گزارش ایران آنالین 
80 درصد منابع بانک صرف پرداخت تسهیالت 
به شرکت های زیرمجموعه این بانک شده است.
  2-استمهال پی در پی تسهیالت بانکی: 
پدیده ای که در نظام بانکی در ســال های 
اخیر مشاهده شده، این بوده است که در نبود 
نظام اعتبارسنجی صحیح، تسهیالت بانکی 
اعطا شده و در ادامه، عملکرد غیر اقتصادی 
تسهیالت گیرندگان یا شرایط بد اقتصادی 
موجب غیر جاری شدن این تسهیالت شده 
اســت. با این حــال، بانک ها به دالیلی نظیر 
فرار از شناسایی مطالبات مشکوک الوصول یا 
معوق در ترازنامه اقدام به استمهال تسهیالت 
کرده اند. آن هم با افزودن مبلغ تسهیالت با 
عناوینی نظیر جریمه دیرکرد که خود به خود 
موجب فربه شدن رقم تسهیالت جدید نسبت 
به قبل شده اســت. این کار حتی شناسایی 
تسهیالت جدید و بهبود وضع ترازنامه ای آن 
ها را هم رقم زده و البته به مرور زمان قدرت 
تسهیالت دهی آن ها برای ذی نفعان بیشتر را 

کاهش داده است. 
در مجموع باید گفت تا زمانی که نظام بانکی 
برخالف رویه های سابق به تسهیالت دهی 
ــه مــی دهـــد، تغییر تمرکز شدید  ــود ادامـ خ
تسهیالت بانکی به نفع مردم )به خصوص برای 
مصارفی نظیر تسهیالت مسکن، تسهیالت 
خرد، تسهیالت سرمایه در گردش برای بنگاه 
های مولد و ...( شدنی نیست و منافع خاصی از 
این نظام تسهیالت دهی )بدون دوپینگ هایی 
که به رشد پایه پولی یا نقدینگی منتهی شده و 
مضرات بعدی را به همراه دارد( دستگیر مردم 

نخواهد شد.

سهم تقریبا هیچ مردم از تسهیالت بانک های خصوصی 
 به گفته قائم مقام سازمان بازرسی 80 درصد تسهیالت بانکی را 20 ابربدهکار دریافت کرده اند ،

 بخش عمده سایر تسهیالت بانک ها به  شرکت های زیر مجموعه و استمهال تسهیالت قبلی می رسد، سهم مردم چقدر است؟!

افزایش 160 مگاواتی تولید برق 
کشور بدون سوخت 

سیکل  نیروگاه  عامل  مدیر  بــردبــار:  حسین 
ترکیبی فردوسی مپنا از راه انــدازی واحد دوم 
بخار این نیروگاه تا پیک تابستان امسال خبر داد و 
گفت: با هدایت دود خروجی بخش گازی نیروگاه 
به سمت بویلرها و تولید بخار آب و چرخاندن 
توربین هــای ایــن واحــد بــدون مصرف سوخت 
اضافه 160 مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده 

می شود. 
به گزارش خبرنگار خراسان، »فریبرز موتمنی« 
در جریان بازدید خبرنگاران از رونــد ساخت 
واحــدهــای بــخــار نــیــروگــاه 1434 مگاواتی 
فردوسی مپنا در حومه شهر مشهد افــزود: این 
نیروگاه دارای شش واحد گاز 159 مگاواتی و 
سه واحد بخار 160 مگاواتی است که عملیات 
ساخت واحدهای بخار در قالب طرح های قرارداد 
بیع متقابل در دستور کار قرار گرفته است که 
اولین واحد بخار سال گذشته به بهره برداری 
رسید و دومین واحد تا پیک تابستان امسال به 

بهره برداری می رسد.
 وی ادامــه داد: ماموریت اصلی طرح های بیع 
متقابل ساخت بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 
از محل منابع حاصل از صرفه جویی سوخت 
است ،در نیروگاه های گازی، حرارت واحدها 
از اگزوز بخش گاز با درجه حرارتی بین 540 تا 
600 درجه سانتی گراد به محیط بیرونی خارج 
می شــود که عــالوه بر هــدررفــت انـــرژی، باعث 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شود اما 
در این طرح با استفاده از حرارت خروجی اگزوز 
واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش 
بخار، انرژی الکتریکی تولید می شود. مدیر عامل 
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی گفت: ساخت 
سه واحد بخار نیروگاه فردوسی مانع از انتشار 
2.4 میلیون تن دی اکسیدکربن در سال می 
شود. موتمنی با تاکید بر این که سیستم کنترل 
نیروگاه ها تا پیش از این در انحصار تعداد کمتر 
از انگشتان دست از شرکت های مطرح خارجی 
بوده است، گفت: با تالش متخصصان داخلی 
این تجهیزات برای نخستین بار در کارخانه های 
گروه مپنا طراحی و بومی سازی شده و در بخش 
بخار نیروگاه پرند با موفقیت مورد استفاده قرار 

گرفته است. 

بدون محدودیت شماره ملی، 
برای یارانه ثبت نام کنید

ایسنا - متقاضیان دریافت یارانه می توانند امروز 
بدون محدودیت مربوط به شماره کارت ملی برای 
ثبت نام اقــدام کنند. به گــزارش ایسنا، طی زمان 
بندی صورت گرفته جهت ثبت نام از جاماندگان 
یارانه نقدی، 31 اردیبهشت و اول خرداد، متقاضیان 
می توانند بدون رعایت شماره آخر کد ملی برای ثبت 
نام اقــدام کنند. با اتمام این دو روز، اگر همچنان 
کسانی از ثبت نام جا مانده باشند، باید منتظر باشند تا 
سازمان هدفمندی یارانه ها زمان دیگری را مشخص 
و اعالم کند. متقاضیان ثبت نام باید برای کسب 
اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام خود، کد دستوری 
#کد ملی*43857*4* را شماره گیری و سپس با 
مراجعه به نشانی اینترنتی my.gov.ir  درخصوص  

ثبت درخواست برقراری یارانه اقدام  کنند.

بازار خبر

خبر

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی
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 ساعت ها جست وجوی نافرجام 
دختر گمشده

ادامه جست وجوها برای یافتن دختر ۸ ساله در جنگل 
ــال احــمــر شهرستان میامی اســتــان سمنان  رئــیــس شعبه ه
منطقه  در  ساله   ۸ دختر  یک  گذشته  جمعه  بعدازظهر  گفت: 
جنگلی بین استان گلستان و سمنان گم شد و جست وجوها 
ــرای یافتن وی ادامــه دارد. به گــزارش صــدا و سیما، حسین  ب
ــزود: ساعت  اسماعیلی ظهر دیــروز در یک برنامه تلویزیونی اف
در  ساله   ۸ دختر  یــک  مفقودی  خبر  گذشته  جمعه   17:40
منطقه دشت شاد منطقه کارکوش حدفاصل استان سمنان و 
گلستان به هال احمر استان اعــام شد و بافاصله سه تیم از 
شهرستان میامی، یک تیم از شهرستان شاهرود و یک تیم از مرکز 
 استان سمنان به همراه دو قــاده سگ به منطقه اعــزام شدند.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که با استان گلستان به وجود 
آمد چهار تیم هم از استان گلستان اعزام شدند و عملیات امداد 
و نجات به صورت مستمر با توجه به شرایط جوی نامناسب ادامه 
دارد. همچنین مردم محلی راه بلد، در کنار نیرو های امدادی، 
پرداختند.  به جست وجــو  ــردم منطقه  م و  انتظامی   نیرو های 
رئیس شعبه هال احمر شهرستان میامی گفت: جمعه در این 
منطقه جشنواره دشت شقایق برگزار شده بود و جمعیت بسیار 
زیادی در منطقه حضور داشتند و فردی که مفقود شده است به 
اتفاق خانواده در منطقه حضور پیدا کرده بود. این دختر هشت ساله 
با کودکان دیگر مشغول بازی بوده اند که با فاصله گرفتن از کودکان 
دیگر، مفقود شده است. وی با بیان این که با وجود مه گرفتگی و 
بارندگی در این منطقه، امدادگران به همراه دو قاده سگ زنده یاب 
به جست وجو ادامه می دهند، افزود: جست وجو برای پیدا کردن 

این کودک تا فردا )امروز( بعدازظهر ادامه خواهد داشت. 

خواب بهاری بازار خودرو
در ادامه مسیر نزولی قیمت خودرو، پراید از 200 میلیون هم عقب 

نشینی کرد؛ کاهش قیمت ها تداوم دارد؟

مصطفوی- بعد از اعام خبر آزادشدن 
واردات خــودروی خارجی بازار خودرو 
ــرروز آرام تـــر و وارد یک مسیر نزولی  ه
شــد. بـــازار خـــودرو کــه از اواســـط هفته 
مرحله  وارد  مایمی  شیب  بــا  گذشته 
کاهش قیمت ها شــده بــود، با آغــاز این 
هفته بر شدت کاهش قیمت ها افزوده 
شد به گونه ای که قیمت پژو ۲0۶ تیپ 
دو کاهش هشت میلیونی را ثبت کرد و 

پراید 111 سه میلیون تومان افت 
قیمت را تجربه کرد. 

همه منتظر سرنوشت واردات     
خودرو هستند!

مشاهدات خبرنگار خراسان از جمعه 
بازار خودرو در مشهد نشان می دهد 
که اکنون  قیمت خودروهای داخلی 

و خارجی در بازار مشهد روند نزولی به خود 
گرفته است. بازار معامات به شدت راکد 
است  و حتی در جمعه بازار خودرو که محلی  
برای عرضه مستقیم خودرو و حتی دالالن 
است خرید و فروش محسوسی مانند سابق 
وجود نــدارد. خریداران و فروشندگان به 
دنبال ثبات وضعیت و تعیین تکلیف نهایی 
واردات خــودرو هستند تا زیان کمتری را 

تجربه کنند.  

کاهش ۸ میلیونی قیمت پژو 20۶ و...    
در بازار خودرو که از اواسط هفته گذشته 
وارد روند نزولی شده بود، با آغاز این هفته 
ــزوده شد. به  بر شدت کاهش قیمت ها اف
گونه ای که قیمت پژو ۲0۶ تیپ دو کاهش 
هشت میلیونی را ثبت کرد و پراید 111 نیز 
سه میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد. 
پژو ۲0۶ هفته را با ادامه روند کاهشی خود 
در هفته گذشته شروع کرد و با ۸ میلیون 
تومان کاهش به ۳0۵ میلیون تومان رسید و 
در حال خروج از کانال ۳00 میلیونی است. 
پژو ۲07 دنده ای پانوراما مدل 1401 هم با 
۸ میلیون کاهش همراه بود و 407 میلیون 
 GLX تومان معامله شد پژو 40۵ در نسخه

و بنزینی در مدل 1۳۹۹ که هفته گذشته 
زیر بار کاهش نمی رفت و همچنان افزایشی 
بود، دیروز با ۳ میلیون تومان کاهش ۲۸7 

میلیون تومان معامله شد.  

کاهش قیمت خودرو سرعت خواهد     
گرفت؟

بازار خودرو در ماه های آینده چه روندی 
ــت؟ پرسشی که بسیاری از  خواهد داش
ــودرو مطرح  ــازار و متقاضیان خ فعاالن ب
بازار  تحلیل گران  از  بسیاری  می کنند. 
ــودرو به  ــودرو معتقدند بــا واردات خـ خـ
ــازار خودرو  شکل صحیح، قیمت ها در ب
کاهشی خواهد شد. تاثیر واردات خودرو 
بر بازار زمانی نمایان می شود که واردات 
به شکل عادالنه و بــدون انحصار صورت 
گیرد. هرچند که برخی معتقدند ورود 
خودروهای وارداتی با نرخ های گمرکی و 
مالیات و... با قیمت های باال و برای طبقه 
مرفه جامعه خواهد بــود و ایــن قیمت ها 
تاثیر زیادی بر بازار خودروهای معمولی 

نخواهد داشت. 

حزب کارگر در انتخابات سراسری استرالیا پیروز شد
انتخابات ســراســری در استرالیا دیــروز 
ــزب کارگر  ــزار شــد کــه ح ــرگ در حــالــی ب
چپ میانه پس از ۹ سال حضور در جایگاه 
اپوزیسیون، به پیروزی در این رقابت دست 
یافت. در پی اعــام نتایج اولیه، اسکات 
موریسون، نخست وزیر استرالیا به شکست 
ــن کشور  ــری در ای ــراس در انتخابات س
اذعان کرده است. موریسون در صحبت با 
هوادارانش به آنتونی آلبانیز، رهبر حزب 
مخالف کارگر که انتظار مــی رود نخست 

وزیــر آینده شــود، تبریک گفت. رسانه های 
محلی پیش بینی می کنند که حزب کارگر 
کرسی کافی برای تشکیل یک دولت جدید 
به دست بیاورد، اما هنوز معلوم نیست که 
دولت بعدی ائتافی خواهد بود یا در اکثریت 
ایــن حــزب. در پارلمان فعلی که کــارش به 
اتمام رسیده، ائتاف لیبرال-ناسیونال 7۶ 
کرسی از 1۵1 کرسی مجلس را در اختیار 
داشت، در حالی که حزب کارگر ۶۸ کرسی را 
با هفت عضو کوچک حزبی و مستقل در اختیار 

داشت. این پیروزی در حالی به دست آمده 
که در طول مبارزات انتخاباتی، حزب کارگر 
اعام کرده بود با هدف مقابله با کمبود کادر 
آموزشی و افزایش استانداردهای آموزشی 
مبلغ 14۶.۵ میلیون دالر در قالب یک طرح 
4 ساله اختصاص می دهد که بر اساس آن 
به دانشجویان مایل به ادامه تحصیل و ورود 
به عرصه آمــوزش، ساالنه تا سقف 1۲ هزار 
دالر پرداخت می شود. پیشنهاد حزب کارگر 
استرالیا برای تخصیص 400 میلیون دالر 
به منظور تجهیز و نوسازی 
مرکز درمانی فایندرز در 
بوثبی، درصـــورت پیروزی 
در انتخابات فدرال، از طرف 

دولت استرالیای جنوبی با استقبال مواجه 
شد. قرار است ۵0 درصد هزینه اجرای این 
طرح از طرف دولت ایالتی تامین شود. آلبانیز 
از افزایش حداقل دستمزد برای همگامی با 
افزایش تورم که در سطح ۵.1 درصد قرار 
دارد حمایت کرده است و می گوید حمایت از 
کودکان باعث می شود شمار زنان بیشتری 
به نیروی کار بازگردند. افزایش حداقل 
دستمزد، افزایش دستمزد کارگران شاغل 
در بخش مراقبت از سالمندان و اصاح 
بخش آموزش دوران کودکی با هدف افزایش 
مشارکت زنان در محل کار، بخشی از برنامه 
حزب کارگر برای مقابله با هزینه های در حال 

افزایش زندگی خواهد بود.

وزیر اقتصاد در  نقد روند 20 ساله 
واگذاری شرکت های دولتی مطرح کرد: 

رهاشدگی به جای 
خصوصی سازی! 

نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در 
اقتصاد ایران در شرایطی برگزار شد که فهرست 
و مصادیق متعددی از نقدهای مسئوالن دولتی 
و بخش خصوصی به روند واگذاری شرکت های 
دولتی در سال های گذشته و قول تغییر مسیر 
واگذاری ها در سال های آینده مطرح شد. به 
ــزارش فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر  گ
اقتصاد در ایــن مراسم ضمن انتقاد از تــداوم 
واگذاری شرکت های دولتی در قالب رد دیون 
طی امسال، از تقدیم پیش نویس الیحه اصاح 
قانون اصل 44 به کمیسیون اقتصادی دولت 
ــذاری شرکت ها  خبر داد و گفت: در رونــد واگ
یک نوع رهاشدگی دیده می شود. وی گفت: 
براساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین 
جلسه هیئت واگذاری که چند هفته قبل برگزار 
شد، امسال 1۸7 شرکت دولتی با درصدهای 
مختلف سهم دولت که از ۳ تا 4 درصد گرفته تا 
صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین 
ــی متنوع دولــت در دستور  ۳00 عنوان دارای
کار واگذاری قرار دارد. خاندوزی افزود: تکالیف 
قانون بودجه در سال های گذشته و امسال 
این است که دولت سهام خود در شرکت ها را 
به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی 
کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون 
واگذار کند، اما از نظر وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، تداوم واگذاری ها در قالب رد دیون نه به 
بهره وری شرکت ها منجر می شود و نه از آن طرف 
مشکل نقدینگی صندوق های تأمین اجتماعی یا 
بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می کند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

توئیت سیاسی

اعتماد- علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی  •
با اشاره به سفر اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل 
به تهران  نوشت: گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
ــادآوری کرد که تحریم ها  کنفرانس مطبوعاتی ی
۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر از دارایی های ایران 
را مسدود کرده و موجب افزایش قیمت کاالهای 
ــی و کاهش کیفیت آن ها شده است. این  واردات
موضوع به  خوبی نشان از اثرگذاری غیرقابل انکار 
تحریم ها، نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک 
زندگی ایرانیان در همه شئون اجتماعی دارد که 
البته شاید برای مردم روشن و بدیهی باشد، اما 
همچنان شاهد هستیم که برخی مسئوالن و فعاالن 
سیاسی درصدد انکار آن برمی آیند و در تداوم مشی 
سیاسی ناپسندی که هدف آن تخطئه دولت قبل 

بود، اهمیت تحریم را انکار می کنند.
کیهان – این روزنامه نوشت : برجام برای مدعیان  •

اصالحات، به قول مولوی، آن بت عیاری است که 
هر لحظه به شکلی درمی آید. در دوره مذاکرات 
آب خوردن مردم هم به آن پیوند می خورد. وقتی 
مردم مطالبه میوه اش را کنند، باغ سیب و گالبی 
می شود که فعال باید منتظر محصول ماند و عجله 
نکرد. وقتی هم تقش درآمد می گویند مگر هدف 
برجام اقتصادی بود؟ چه کشکی چه پشمی؟ حال 
چند سالی گذشته و مردم زیر فشار آوار تدابیر هشت 
ساله حضرات هستند و گمان می کنند بار دیگر 
وقت آن شده که این شغال را در خم رنگرزی فرو و به 
جای »طاووس علیین« به مردم قالب کنند. فارغ از 

این که این شغال دیگر پشمی ندارد.
شرق- این روزنامه نوشت : گفت وگوی اخیر  •

ــودرو با خبرنگار شبکه افق  ــران خ مدیرعامل ای
شگفت انگیز بود! شنیده بودیم تقیه شرط بقاست 
اما ندیده بودیم این میزان بی توجهی به شعور 
مخاطب شرط بقا باشد! گویی این مدیر عالی رتبه 
اصال از تاریخ خودروسازی در ایــران و آن چه در 
بیش از شش  دهه بر این صنعت گذشته و   در طول 
این مدت از سوی این صنعت بر مردم رفته است و 

ده ها هزار نفری که زیر خاک فرستاده خبر ندارد!
جوان – این روزنامه نوشت :در حالی که نگرانی  •

از قحطی و فاجعه جهانی به تمام دنیا تسری 
یافته است، شاید تنها راهکار خودکفایی در تولید 
غالت و محصوالت استراتژیکی همچون گندم 
باشد که می تواند ما را از تبعات جهانی این بحران 
نجات دهد. این در حالی است که به رغم دستیابی 
به خودکفایی گندم بی مهری و حتی تمسخر 
ــرادی  مسئله خودکفایی در غــالت از ســوی اف
همچون عیسی کالنتری که در دولت های گذشته 
پست هایی همچون وزیر کشاورزی، مشاور معاون 
اول دولت در امور آب و کشاورزی و رئیس سازمان 
محیط زیست را بر عهده داشت، موجب شد دوباره 
در این زمینه به واردات وابسته و از تالطم های 

جهانی متأثر شویم.

صهیونیستی  • نوشت:شبکه  اعتمادآنالین 
»کان« اذعان کرد تمام مانورهایی که اسرائیل 
ــت؛  ــرف اس ــد حـ ــد فــقــط در ح ــی ده ــام م ــج ان
کشورهای غربی اکنون مشغول اوکراین هستند 

و رژیم صهیونیستی تنهاست.
ــالم  • ــان ایـــران نوشت:حجت االس ــده ب دی

والمسلمین برته مدیر مسئول خبرگزاری حوزه 
با بررسی حضور مبلغان در متاورس، گفت: از 
آن جا که باطل به دنبال حذف جبهه حق است 
، اما جبهه حق به دنبال سعادت و نجات جبهه 
باطل است، تا مبلغان این روحیه را پیدا نکنند، 
زمینه حضور موثر در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی و متاورس را نخواهند داشت.
عصر ایــران نوشت:سردار سرلشکر حسین  •

سالمی فرمانده سپاه در ارتباط تلفنی با اجتماع 
مردم لنگرود سرود »سالم فرمانده« را یک اجرای 
آسمانی خواند و اظهار کرد: سرود سالم فرمانده 
در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد زیرا یک کار 

فرهنگی زیبا در جمهوری اسالمی بود.
رویداد24 خبر داد:»محزون« مدیرکل دفتر  •

جمعیت و سرشماری مرکز آمــار ایــران گفت: ۵ 
میلیون و ۴۰۰ هزار آقا و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
خانم ازدواج نکرده در سن ازدواج در کشور داریم.

دیده بان ایران نوشت:پورابراهیمی رئیس  •
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که »از 
دولــت می خواهیم ظرفیت پرداخت یارانه را 
به 9۵ درصد افزایش دهــد«، افــزود:  مجلس و 
کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده و 
نشست مشترکی با وزیر کار خواهیم داشت چون 
موضوع بازنگری و دهک بندی ها در دستور کار 

مجلس است.
تابناک نوشت:دادستان تبریزگفت: تعدادی  •

از عوامل اصلی اخالل در نظم بازی پرسپولیس 
دستگیر شدند. دستورهای الزم برای شناسایی 
و بازداشت دیگر افــرادی که مرتکب رفتارهای 

مجرمانه شده اند صادر شده است.
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روایت تاجیک از اصالح طلبان 
واقعی و بدلی 

تئوریسین اصالحات : اصالح طلبان 
مجرای ارتباط با توده مردم را به حاشیه 

برده اند 
ــس از چندین  مــجــاور - اصــالح طــلــبــان پ
ــوردر مناصب و جــایــگــاه های  ــض نــوبــت ح
سیاسی مختلف،  حاال دور از قــدرت به سر 
می برند.  این وضعیت   واکنش های متفاوتی 
در میان اصالح طلبان داشته است؛ از تداوم 
دفاع از سیاست های گذشته  گرفته تا انتقاد 
از کارنامه و عملکرد اصالح طلبی . در همین 
راستا  محمد رضا تاجیک تئوریسین شهیر 
جــریــان اصــالحــات، در گفت و گــوی اخیر 
خود با فرهیختگان ، حال و روز این روزهای 
اردوگاه اصالح طلبی را بررسی کرده و دراین 
ــاره معتقد اســت که جریان فعلی اصالح  ب
طلبی به مفهوم اصالح طلبی خیانت کرده 
است :»جریان اصالح طلبی جریانی ماهیتا 
اندیشگی و گفتمانی و تاریخی و فرهنگی و 
سیاسی است؛ اما جریان اصالح طلبی که 
در اکنونیت ما معنا پیدا کــرده یک جریان 
کامال سیاسی است که تمام آمال و آرزوهای 
خود را در این خالصه کرده است که در یک 
مسابقه قدرت آن هم در سطح مایکروفیزیک، 
ورودی داشته باشد و سهمی از قدرت را ازآن 
خود کند. بنابراین همین جا مشخص است 
آن چیزی که امروز به عنوان جریان رسمی 
معنا  یک  به  می شود  نامیده  اصالح طلبی 
به جریان اصالح طلبی خیانت کرده و آن را 
تقلیل داده و فشرده کرده و تمامی ساحات 
آن را زیرسایه خود و تحت الشعاع بازی قدرت 
و سیاست قــرار داده است و حیات و ممات 
جریان اصالح طلبی را در گرو این گذاشته 
که بتواند سهمی از قدرت و مایکروسیاست 
داشته باشد و از این جهت فراموش کرده 
ــود قــدرت و  ــت کــه چهره گفتمان از خ اس
رئیس  مــشــاور  می کند.«  ساطع  سیاست 
دولت اصالحات،با بیان این که اصالح طلبان 
مجرای ارتباط با تــوده مــردم را به حاشیه 
ــد،در بررسی سیر وضعیت کنونی  ــرده ان ب
اردوگاه اصالح طلبی نیز  اظهار می کند :» 
به عقیده من جریان اصالح طلبی در راس، 
غیراصالح طلبانه  و  غیرعقالیی  کنش  بــا 
برخی اصالح طلبان دچــار چنین بحرانی 
شده است و ما امــروز آن سرمایه اجتماعی 
و آن استعدادی را که زمانی می توانست 
به صورت ایجابی نیروهایی را بسیج کند و 
با طرح مفاهیم و ایده های نو و آموزه های 
از دست  نو و گفتمان متفاوت عمل کند، 
داده ایم. اما بحران می تواند چهره ژانوسی 
داشته باشد. به قول هابرماس: در بحران 
است که هویت به مسئله تبدیل می شود.«  
تاجیک در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود  
دربــاره نسبت اندیشه اصالح طلبی خود با 
انقالب می گوید: »من کامال به اصالح طلبی 
می اندیشم که به تکانه های اصیل انقالب 
بــرگــردد، نه ایــن که عبور کند.« وی میان 
اصالح طلبی، رادیکالیسم و براندازی نیز 
این گونه فاصله گذاری می کند: »هر کسی 
که وارد رادیکالیسم می شود، هرچه باشد، 
اصالح طلب محسوب نمی شود، فقط نامی 
را دارد و فقط در این کالبد حرکت خود را 
انجام می دهد و کسی که معتقد است از درون 
نمی توان تغییری ایجاد و با همین ارزش ها و 
در این چارچوب ها نمی توان فضا ایجاد کرد 
و باید بیرونی و کامال اکسترنال ایستاد که 

نمی تواند اصالح طلب باشد.« 

چهره   

گــروه سیاسی-مذاکرات ویــن در مــدت اخیر 
دستخوش تحوالت و البته نوسان های مختلفی 
بوده است. در این راستا، پس از طی دوره ای از 
رکود و سکون در روند مذاکرات که تا حد زیادی بر 
اساس آن چه در محافل رسانه ای و سیاسی اعالم 
شده، بر اثر اصرار های جدی طرف آمریکایی مبنی 
بر ضرورت باقی ماندن نام سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا 
)فهرست FTO( ایجاد شد، به تازگی، »انریکه مورا«، 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
سفری چند روزه به تهران انجام داد و با مقام های 
ایرانی به دیدار و گفت وگو پرداخت.گفت وگو هایی 
که پس از اتمام با استقبال رو به رو شدند و بسیاری 
از ایجاد گشایش در روند مذاکرات اتمی وین خبر 

ــد )به طور خاص »جــوزپ بــورل« نیز بر این  دادن
مسئله صحه گذاشت.( این تحول در کنار انتشار 
خبر سفررئیس جمهور کشورمان به عمان )که به 
طور سنتی در میانجی گری میان ایران و آمریکا 
نقش  داشته( و همچنین گمانه زنی هایی که در 
باره سفر اخیر »حسین امیرعبداللهیان« به امارات 
و رایزنی های وی با مقام های اماراتی و حضور 
همزمان یک هیئت آمریکایی در این کشور منتشر 
شد، همه و همه، بار دیگر امید ها در باره احتمال 
تقویت شدن روند مذاکرات اتمی وین و بیشتر شدِن 
شانس دستیابی به یک توافق در قالب مذاکرات 
ــد. مسئول سیاست  مذکور را افــزایــش داده ان
خارجی اتحادیه اروپا، اما در تماس تلفنی با حسین 
امیرعبداللهیان بار دیگر موضوع مذاکرات وین 
را مطرح کرده است. براساس خبری که دستگاه 
دیپلماسی در اختیار خبرگزاری ها قرار داده است، 
بورل ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شده از سوی 
جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات وین، 
ابراز کرد: ما اکنون در مسیر جدید تداوم گفت وگو 
و تمرکز بر راه حل ها قرار داریم. وی با بیان این که 
ما مصمم هستیم در تماس مستمر بین تهران و 
واشنگتن به منظور نزدیک ساختن دیدگاه ها به 
تالش خود ادامه دهیم، اظهارکرد: برای رسیدن 
به نتیجه خوب امیدوار هستم.وزیر امور خارجه 
کشورمان نیز در این گفت وگو، با اشــاره به سفر 
اخیر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران گفت: در سفر وی ابتکاراتی 
مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به جدی 
بــودن جمهوری اسالمی ایــران در توافق قوی و 

پایدار گفت: تهران حسن نیت و اراده الزم را برای 
رسیدن به یک توافق دارد.این بار نیز گویی که نام 
امیر قطر با مذاکرات برای احیای برجام گره خورده 
باشد، شیخ تمیم در دیدار با صدراعظم آلمان به 
موضوع برنامه هسته ای ایران و مذاکرات وین هم 
پرداخت و گفت: با شولتز بر حل و فصل مسالمت 
آمیز پرونده هسته ای ایــران تأکید کردیم. ما به 
ضرورت توافق ایران با کشور های اروپایی و آمریکا 
پرداختیم و در این خصوص خوش بین هستیم. 
امیدواریم دو طرف به توافق دست یابند و قطر آماده 
مشارکت در حل و فصل این پرونده است.»محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر 
نیزگفت: مقامات ایرانی به ما اطالع داده اند که 
آماده پذیرفتن راهکار میانه برای حل و فصل پرونده 
هسته ای ایــران هستند. تزریق مقادیر بیشتری 
از نفت ایران به بازارها به ثبات قیمت نفت خام و 
کاهش تورم کمک می کند.روز های پس از ۲۰ 
اسفند ۱۴۰۰ که هماهنگ کننده برجام از ایجاد 
وقفه در مذاکرات برای احیای توافق هسته ای خبر 
داد، گویی دو فرد بیش از دیگران پیگیر از سرگیری 
مذاکرات و خروج روند احیای برجام از بن بست 
هستند؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که نهاد متبوعش هماهنگ کننده برجام است و 
البته امیر قطر که تالش دارد کشورش را به عنوان 
تسهیل گر این روند معرفی و تثبیت کند هر چند 
که لورا روزن، روزنامه نگار آمریکایی به نقل از یک 
دیپلمات اروپایی خبر داد که خطر باختن همه چیز 
در مذاکرات برجام افزایش یافته و ایران و آمریکا به 

دو جهت مختلف می روند.

آیت ا... سیدابراهیم رئیسی  فردا   دوشنبه 
به دعوت رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« 
سلطان عمان و در راس هیئتی بلندپایه، به این 
کشور سفر می کند. سفر  رئیسی به مسقط، 
اولین سفر مقام ریاست جمهوری ایران،  به این 
کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین 
سفر خارجی رئیس جمهور در 9 ماه فعالیت 
دولــت سیزدهم اســت. در همین راستا و  بر 
اساس اعالم ریاست جمهوری ایران مالقات 
رسمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با »هیثم 
بن طــارق آل سعید« سلطان عمان، امضای 
چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و 
دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله 
برنامه های سفر یک روزه آیت ا... رئیسی به 
این کشور است.با نگاهی گذرا  به سفرهای 
گذشته رئیس جمهور به روسیه، تاجیکستان، 
قطر  و ترکمنستان  می توان پی برد که بیش 
از هر چیزی تقویت روابط دو جانبه به ویژه در 
حوزه های اقتصادی محور سفرهای رئیسی 
تا این جای کار بوده است. باید گفت که طبق 
ــر صمت در حاشیه سفر سال  اظــهــارات وزی
گذشته اش به این کشور،  حجم تجارت بین 

دو کشور در حدود یک میلیارد دالر است که 
باید افزایش پیدا کند.  در همین زمینه و  به 
عقیده کارشناسان  ظرفیت فعلی تجارت بین 
دو کشور می تواند پنج برابر افزایش پیدا کند 
و با توجه به شرایط مناسب برای افزایش تنوع 
ــران و زیرساخت های  کاالهای صــادراتــی ای
موجود برای صادرات مجدد در عمان، ظرفیت 
افزایش حجم مبادالت تجاری میان دو طرف تا 
پنج میلیارد دالر وجود دارد. موضوعی که سفر 
رئیس جمهور به عمان می تواند آن را تسریع 
در  پیوسته  عمان  این،نام  بر  ببخشد.افزون 
محافل سیاسی داخل کشور با مذاکرات گره 
خــورده و این کشور پیوسته نقش کلیدی در 
میانجی گری بین ایران و طرف های غربی به 
ویژه ایاالت متحده آمریکا ایفا کرده است. این 
روزها و در پی به  بن بست خوردن مذاکرات 
وین، به نظر می رسد این سفر رئیسی به مسقط 
بی تاثیر روی روند مذاکرات نخواهد بود. در 
عین حال اما باید تاکید کرد که عمان  دیگر 
همچون گذشته در ایــن مسیر تنها نیست و 
قطر با فعال کردن دیپلماسی خود در حوزه 
بین الملل و منطقه خود در این مسیر حرفی 

برای گفتن دارد. نمونه اش هم اظهارات روز 
گذشته  شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر  
در کنفرانس خبری مشترک با اوالف شولتز، 
صدراعظم آلمان اســت که خوش بینی خود 
ــاره  حصول توافق میان ایــران و ایــاالت  دربـ
متحده را ابراز کرد و از آمادگی خویش برای 
کمک رسانی در حصول توافق خبر داد. گفتنی 
است  همواره قطر وعمان  در سال های اخیر 
یکی از میانجی گران اصلی میان ایران و آمریکا 
ــد. ایــن میانجی گــری هم معطوف به  ــوده ان ب
موفقیت روز افزون دوحه  ومسقط در دیپلماسی 
بین المللی و منطقه ای است؛ به نحوی که هم 
اکنون به مرکز ثقل دیپلماسی منطقه ای تبدیل 
شده اند. البته  وابستگی احتمالی اروپا به گاز 

قطر در آینده موقعیت آن در سیاست بین الملل 
را وارد فاز کانونی خواهد کرد. قطر دو دهه 
اســت که در پرونده های مختلف آفریقایی و 
آسیایی و بین المللی وساطت کرده و میزبان 
طرف های متنازعی از مناطق مختلف بحران 
خیز بــوده اســت.  با توجه به موفقیت قطر در 
اخیر  سال های  در  گری ها،  میانجی  بیشتر 
در کنار عمان و عراق پیام های مختلفی میان 
آمریکا و ایران رد و بدل کرده   و بیشتر تماس ها 
میان دو کشور نیز ناظر به این پرونده بوده است. 
همچنین، به موازات باال گرفتن نقش قطر در 
ایــن میانجی گــری، نقش میانجی گر سنتی 
یعنی عمان هرچند کمی  کاهش یافته اما هنوز 

هم پابرجاست.

تداوم دیپلماسی همسایگی
رئیسی به دعوت رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان، فردا در 

راس هیئتی بلندپایه عازم مسقط پایتخت این کشور خواهد شد 

 »مورا« و »شیخ تمیم« 

همچنان پیگیر احیای برجام
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: به تماس مستمر بین تهران و 

واشنگتن برای دستیابی به توافق ادامه می دهیم  

لزوم تجهیز سپاه به شناورهای بزرگ 
برای ایفای نقش در مأموریت های 
جدید و مقتدرانه در زمینه حضور در 
آب های دور چند سالی است که به 
عنوان بخشی از راهبرد توسعه ای 
ــورد تأکید  نــیــروی دریــایــی سپاه م
ــرار گرفته و در ایــن زمینه شاهد  ق
اقدامات مهم و راهبردی و در عین 
حال مبتکرانه با بهره مندی از دانش 
جوانان این مرز و بوم هستیم.این 
دامنه از نوآوری های جدید دفاعی 
ــرای ساخت شناورهای  ــی ب و رزم
سنگین، هم راستا با توسعه انبوه 
و الحاق شناورهای سبک و تجهیز 
آن ها به آرایه های متنوعی بود که 
بتوانند اقتدار ایران بر خلیج فارس 
و دریــای عمان را   حفظ کنند و در 
فرامنطقه ای  دشمنان  بــا  تقابل 
نیز هــمــواره دســت بــاال را به قوای 
ببخشند.گواه  کشورمان  مسلح 
بر این ادعــا نیز الحاق های متعدد 
به  پرشمار  شــنــاورهــای  مستمر  و 
نیروی دریایی سپاه در سال های 
ــا طیف  ــه ب 99 و ۱۴۰۰ اســـت ک
جدیدی از تجهیزات وامکانات از 
زیرسطحی های  و  پهپادها  جمله 
هوشمند در هم آمیخت که  تلفیقی 
از ارتقای ُبــرد موشک های همراه 

مانورپذیری  قابلیت  و  شــنــاور  بــا 
ــر از 9۵ نــات و  ــاال، ســرعــت فــرات بـ
گریزپذیری از جنگ الکترونیک از 
جمله این قابلیت ها بود.ناو شهید 
رودکــی نیروی دریایی سپاه نیز با 
طول ۱۵۰ متر و پهنای بیش از ۲۲ 
متر به مثابه شهر دریایی متحرک 
جدیدی برای ایران است که با توجه 
به مأموریت های جدید سپاه برای 
حضور در آب های آزاد و اقیانوس ها، 
فصل تازه ای از حضور سپاه در عرصه 
جدیدی را رقم زده اســت. این ناو 
تغییر  از  موفقی  تجربه  پشتیبانی 
کاربری شناورهای تجاری به نظامی 
را در کشورمان نشان می دهد که 

در دنیا نیز نمونه های مشابهی از 
این تجربه وجود دارد. همان طور 
که آمریکایی ها با تغییر کاربری و 
به سازی یک ناو ترابری توانستند 
شناور یواس ان اس لوئیس بی پولر 
و شناور MV Ocean Trader را 
عملیاتی کنند، نیروی دریایی سپاه 
نیز تجربه موفق ساخت شناور شهید 
رودکـــی را بــه اثــبــات رساند.سپاه 
در آبــان ۱399 شناور لجستیکی 
ــی و ارتــش در دی ماه  شهید رودک
۱399 شناور لجستیکی مکران را 
موسوم به ناو بندر مکران رونمایی 
کرد و این دو شناور که تجربه خوبی 
از تغییر کاربری و به سازی نظامی 

دانش  بودند،  تجاری  شناورهای 
ایران در این بخش را به رخ جهانیان 
شرایط  در  که  کشیدند.موضوعی 
تحریمی یک موفقیت بــزرگ برای 
ایران به شمار می رود و در عین حال 
آرایه هایی از قدرت قابل اتکا را در آب 
های دور برای ایــران مهیا ساخت.
قدرتی که به مدد آن ایران توانست در 
اعزام یک ناوگروه به مأموریت ۱33 
ناوشکن  و  مکران  ناوبندر  با  روزه 
سهند به اقیانوس اطلس بدون هیچ 
توقفی، رکورد تازه ای در این میدان 
انتشار  نیز  تــازگــی  کند.به  کسب 
تصویری از ناو شهید مهدوی در یک 
داک به ســازی و نوسازی شناوری 

در جنوب ایران )بندرعباس( نشان 
می دهد این ناو پشتیبانی که حاصل 
یک تغییر کاربری حرفه ای کشتی 
فله بــر و تبدیل آن بــه یــک شناور 
مراحل  ــت،  اس نظامی  لجستیکی 
پیشرفت پروژه را به خوبی طی کرده 
و پــاره ای از تجهیزات مخابراتی و 
راداری یکپارچه نیز روی آن نصب 
شــده اســت و امکانات جــدیــدی از 
تأسیسات عرشه   روی آن در حال 
بارگذاری است.با به ثمر رسیدن ناو 
شهید مهدوی، عمال نیروی دریایی 
ــالوه بر قابلیت های رزمی  سپاه ع
که در حوزه های مختلف برخوردار 
خواهد شد، گستره تــازه ای از توان 
ایفای مأموریت های دور دست را 
نیز به دست خواهد آورد تا بتواند با 
اطمینان خاطر و قدرت متراکم تری 
مأموریت های خــود را به آب های 
آزاد و اقیانوس ها گسترش دهد. 
قدرتی که در کنار نیروی دریایی 
ارتـــش جــمــهــوری اســالمــی ایــران 
می تواند توان بازدارندگی و سیادت 
دریایی ایران را به شکل بی سابقه ای 
ارتقا بخشد و تضمین کننده امنیت 
خطوط تجاری ایــران و نیز تأمین 
کننده حقوق دریانوردان و صیادان 

ایرانی در آب های آزاد باشد.

دومین شهر دریایی متحرک سپاه در راه است 
انتشار عکسی از شناور لجستیکی در حال ساخت شهید مهدوی در روزهای اخیر نشان دهنده آن است که این شهر دریایی متحرک به روزهای پایانی 

ساخت خود نزدیک می شود 



 حرم

 زندگی روزمره ما را تعامالت بین  فردی مان می سازد؛ 
احوال پرسی با همسایه، خرید کردن از مغازه محل، 

آدرس پرسیدن از پلیس سر چهارراه، خبر گرفتن 
از دوســت قدیمی و گپ زدن با همکار دربــاره 
سریالی تازه؛ حاال فکر کنید این دریچه های ارتباطی یک  جا بسته 
شوند. چه اتفاقی می افتد اگر نتوانید با دیگران حرف بزنید؟ این 
زندگی روتین که تصور حالتی جز آن برای مان غیرممکن است، برای 

افراد ناشنوا پر از چالش است. از کارهای ساده ای مثل خرید کردن 
و آدرس پرسیدن بگیرید تا تفریحات پیش  پا افتاده ای مثل تلویزیون 

دیدن و سینما رفتن و موقعیت  های اضطراری مثل درخواست کمک از 
پلیس و آتش نشانی یا تماس با اورژانس. ناشنواها برای ارتباط برقرار کردن 

با این دنیای پرهیاهوی بی صدا البته راهی دارند اما مشکل آن  جاست که ما این 
راه را بلد نیستیم. ما زبان اشاره نمی دانیم و امکانات و خدمات زندگی جمعی برای 

شنواها – و اصوال افراد بدون معلولیت- طراحی شده  است. در پرونده امروز چند 
جمله و واژه ساده و کلیدی را به  زبان اشاره می آموزیم. »پریسا فتحی«، کارشناس، 

مدرس ،مترجم و مددکار ناشنوایان به ما آموزش می دهد. اگر به یاد گرفتن کامل 
این زبان عالقه مند باشید، می توانید به انجمن ناشنوایان، کانون ناشنوایان یا 

سازمان بهزیستی مراجعه و در دوره های آموزشی  شرکت کنید.

پرونده

 چند جمله و واژه ساده و کلیدی را به  زبان اشاره می آموزیم تا بتوانیم با افراد ناشنوا ارتباط برقرار کنیم 
و قدمی در به  گوش رسیدن صدای شان برداریم

دری رو به سکوت!
الههتوانا|روزنامهنگار

 بیمارستان کمک می خواهی؟ سالم

 اتوبوس

 مغازه

 چطوری؟)احوال پرسی(

 خداحافظ دوستت دارم

 سینما

 کتاب

 تاکسی آب غذا
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اسموتی هندوانه و توت فرنگی، خوش رنگ و خنک 

سالمت 

 
مهسا کسنوی |  مترجم                                                                              

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود ۴۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان درگیر دیابت هستند. همچنین براساس 
اطالعات این سازمان، سالیانه ۱.۵ میلیون نفر به دلیل ابتال به قند خون باال جان خود را از دست می دهند. با توجه به 
این میزان فراوانی، دیابت جزو بیماری های حائز اهمیت محسوب می شود. ابتال به این بیماری مساوی با زدن یک عمر 
انسولین و پرهیز غذایی است اما دانشمندان دانشگاه ماساچوست به تازگی روش جدیدی را کشف کردند که از طریق 

آن می توان دیابت نوع یک را درمان کرد.

بانوان

  دیابت نوع یک
دیابــت نوعــی بیمــاری متابولیــک )ســوخت و 
ســاز مواد غذایی( مزمن اســت. در ایــن بیماری 
هورمونی به نام انسولین عملکرد خود را از دست 
می دهــد. این هورمون توســط غــده پانکراس یا 
همان لوزالمعده ترشح می شــود. وظیفه اصلی 
آن، این اســت که گلوکز را به ســمت سلول های 
بدن هدایت کنــد. زمانی که انســولین در انجام 
وظیفه خود ناتوان اســت، گلوکز به جای ورود به 
سلول، در خون انباشته می شــود و به این ترتیب 
ســطح آن در بدن باال می رود.دیابــت نوع یک به 
دیابت وابسته به انســولین معروف است و نوعی 
اختــال خودایمنی شــناخته می شــود. در این 
نــوع دیابت،سیســتم ایمنی بدن به ســلول های 
تولیدکننده  انسولین در لوزالمعده حمله می کند 
و توانایی بدن در تولید انسولین را از بین می برد. 

دیابت نوع یک معموال مادرزادی  است و به همین 
دلیل در کودکان بیشتر دیده می شود.

  روش های نوین درمان
   پمپ انسولین

پایــه  بــر  کــه  نویــن  فناوری هــای  از  یکــی 
سیستم عامل های جدید برنامه ریزی  شده،  پمپ 
انسولین است. این وسیله در ابعاد یک تلفن همراه 
است و در بیرون از بدن قرار می گیرد. پمپ مجهز 
به یک مخزن کوچک انســولین و یک لوله باریک  
اســت و قادر اســت انســولین داخل مخــزن را  به 
الیه زیرپوست انتقال دهد. در سال ۲۰۰۹ پمپ 
انســولین برای کودکان مبتا بــه دیابت نوع یک  
توسط ســازمان غذا و داروی آمریکا )FDA(  تایید 

شد.
   پیوند پانکراس 

یکی از روش هایی که برای درمان دیابت پیشنهاد 

شــده ، پیونــد پانکــراس اســت امــا ایــن روش  با 
محدودیت هــای مرتبط بــا مشــکات رد پیوند و 
دسترســی محدود به بافت مناســب پیوند مواجه 

است.
    سلول های بنیادی 

استفاده از سلول های بنیادی برای درمان دیابت 
به دو روش صورت می گیرد:

*در روش اول، ســلول بنیادی در محیط کشــت 
 بــه ســلول بتــای پانکــراس تمایــز یافته و ســپس
 سلول های تمایز یافته به بدن فرد مبتا به دیابت 

نوع یک پیوند زده می شود.
* در روش دوم، ســلول های بنیــادی به صورت 
تمایزنیافته به بدن فرد بیمار  وارد می شود و در 
بافت پانکراس و تحت تاثیر فاکتورهای محیطی 
بافتی به سمت سلول های پانکراسی تمایز پیدا 

می کند.

   روش جدید چه می گوید؟ 
میمون هــای  روی  کــه  جدیــد  مطالعــه  در 
سینومولگوس انجام شد، محققان  با پیوند جزایر 
پانکــراس ترکیب شــده با یــک میکــروژل حاوی 
FaSL )پروتئینی که در مرگ سلولی نقش دارد( به 

موفقیت باورنکردنی رسیدند.
همچنین در این تحقیق به جای پیوند ســلول ها 
به کبد )مســیر بالینــی معمولــی(، محققان یک 
کیسه کوچک در اومنتوم)پرده ای است که روده 
ها را پوشــانده( یــک الیه مســطح بــزرگ از بافت 
چربی درســت زیر معده تشــکیل دادند.جی لی، 
محقق اصلی این تحقیق می گوید: »برخاف کبد، 
اومنتوم یک اندام غیر حیاتی اســت که در صورت 
بــروز عــوارض ناخواســته،می توان آن را حــذف 
کرد. بنابراین، اومنتوم مکان امن تری برای پیوند 
 جهت  درمان دیابت اســت.« محققان معتقدند :
» رویکردشان به پیوندها اجازه داده  تا بیش از شش 
ماه بدون داروهای دیابت زنــده بمانند و دیابت را 

کنترل کنند.«
  تا کی باید منتظر باشیم؟ 

اگرچه برنامــه ریزی برای یــک کارآزمایی بالینی 
انســانی آغاز شــده اســت، اما هنوز راه زیــادی تا 
 رسیدن به این هدف که یک بیمار دیابت نوع یک
 واقعًا انتظار دریافت آن را داشته باشد، باقی مانده 
scienc e   Alert : است.                    منبع

با  دیابت
 خداحافظی کنید! 

ابتال به دیابت مســاوی با زدن یک عمر انســولین و پرهیز غذایی 
است اما دانشمندان دانشگاه ماساچوست به تازگی روش جدیدی 
را برای درمان دیابت نوع یک کشف کردند که از طریق آن می توان 

دیابت نوع یک را درمان کرد 

در زمان  آلودگی هوا  غذاهای سرخ شده نخورید! 

در زمــان آلودگــی هوا بــرای پیشــگیری از بــروز بیماری های 
تنفسی باید کمتر از غذاهای سرخ   استفاده کنید چراکه چربی 

زیاد، التهاب را مضاعف می کند.
 همچنین ســعی کنید در روزهای آلــوده مــواد غذایی  حاوی 
کافئین شامل چای پررنگ، نوشــابه، قهوه و شکات را  تا حد 
امــکان کمتر  بخوریــد زیرا ایــن مواد ضربــان قلــب را افزایش 
می دهــد و به تبــع آن افزایــش تنفــس را در پــی دارد و مــواد 

آلوده کننده را بیشتر وارد بدن می کند.
منابع غذایی حاوی ویتامین E مانند بادام، پسته و زیتون به علت 
این که منبع غنی آنتی اکسیدان هستند، به عنوان ضد التهاب 

عمل می کنند و سلول های سرطانی را از بین می برند.
بهتر است در زمان آلودگی  هوا از کلم، مواد غذایی حاوی امگا3 
مانند ماهی، گردو و تخم کتان، سیر و پیاز ترجیحًا خام به علت 
این که حاوی موادی هســتند که فلزات ســنگین را جذب  می 

کنند و مانع جذب آن در بدن می شوند، استفاده کرد.
استفاده از انار، آب انار و چای سبز بسیار مؤثر  است.بهتر است 
از مواد غذایی حاوی مواد نگه دارنده همچون کنسروها و غات 

حجیم  شده و  چیپس استفاده نکنید.
برای کاهش آثار مخرب آلودگی هوا بــر بدن در صورت امکان 
روزانه یک عدد قرص جوشان ویتامین ث و یک روز در میان یک 

عدد مکمل امگا 3 بخورید.

پزشکی 

بیشتر بدانیم 

دانستنی ها

نوشیدنی

حقایقی عجیب درباره 
قاعدگی که نمی دانستید 

آشنایی با بعضی از واقعیت ها در دوره قاعدگی باعث می شود 

این دوره را راحت تر پشت سر بگذارید 

ترکیب هندوانه و توت فرنگــی عالوه بر رنــگ جذابش،طعم خاص و خنکی دارد کــه  آن را برای 

روزهای گرم تابستان مناسب می کند. پس اگر دنبال یک نوشیدنی خوش رنگ و خوش طعم برای 

این روزها هستید به شما اسموتی هندوانه و توت فرنگی را پیشنهاد می کنیم.

1-ابتدا بــرگ های نعنــاع را بشــویید و آن 
را ریــز خــرد کنیــد.) در نهایــت یک قاشــق 
غذاخــوری بــرگ نعنــاع خــرد شــده الزم 

دارید(
۲- چند برگ از بــرگ های تازه نعنــاع را برای 

تزیین انتخاب کنید و کنار بگذارید.
3-در مرحله بعــد هندوانه را خــرد و دانه های 
آن را با دقــت جدا کنید تــا هنگام خــوردن زیر 

دندان نیاید.
4- ســر توت فرنگی ها را جدا و آن را به قطعات 

کوچک خرد کنید.
5- هندوانــه و توت فرنگی خرد شــده را داخل 
 دســتگاه غذاســاز یــا مخلــوط کــن بریزیــد و  

میوه ها را پوره کنید.
6-ســپس  یخ ها را بریزید و مجدد دســتگاه را 
روشــن کنید تا یخ ها خــرد و با میــوه ها ترکیب 

شود.
7- اکنون نعناع خرد شده، شکر و آب لیموی 
تازه را هم بریزید و برای چند ثانیه دیگر مواد را 

مخلوط کنید تا کاما یکدست شود.
8-اســموتی را داخل لیوان های بلنــد بریزید 
و بــرای تزییــن از بــرگ هــای نعناعی کــه کنار 
گذاشــته اید اســتفاده کنید. البته اگر دوست 
داشــتید می توانیــد نعنــاع را از ایــن اســموتی 
حذف و بــرای تزیین از یــک عدد تــوت فرنگی 

استفاده کنید.

  هوای سردتر، قاعدگی سخت تر

باورش سخت است اما هوای سرد می تواند با تاثیر بر قاعدگی ، آن را طوالنی تر 
و ســنگین تر از حد معمول کند. قضیه از این قرار اســت که در فصل های پاییز 
و زمستان میزان درد و جریان خون در این زمان بیشــتر و  طول دوره  قاعدگی 
طوالنی تر از فصل  های بهار و تابستان است. آثار هورمون ها هم عامل مضاعفی 
می شود تا برای فرد روزهای سخت تر رقم بخورد. به گفته متخصصان، مصرف 

ویتامین D  می تواند به بهبود این مسئله کمک کند.
  تاثیر قاعدگی بر صدا و بوی بدن 

ترشــح هورمون ها در دوره قاعدگی روی بــوی طبیعی بدن تاثیرگذار اســت و 
می تواند آن را در  این دوران تغییر دهد. برخی دانشمندان معتقدند این تغییر 
به دوران غارنشــینی نیاکان ما بازمی گــردد. تغییر بوی بدن بــه مردان کمک 
می کرد که متوجه زمان تخمک گذاری شوند . شاید به نظرتان عجیب باشد اما 
باید بدانید احتماال همین تغییر بــو باعث افزایش تولید مثل و بقای انســان ها 

شده است.
  ترشح هورمون و تغییر صدا

محققان صدا و آواز دریافته اند که ترشــح هورمون های تولیــد مثل می تواند بر 
تار های صوتــی تأثیر بگذارد و صــدای خانم ها را در طــول دوره  قاعدگی تغییر 
 دهد. موضوعی که ممکن اســت بعضی از خانم ها به آن دچار شــوند اما هرچه 

جست و جو می کنند  علت آن را پیدا نمی کنند.
 احتمال بارداری در  قاعدگی

احتمال بارداری در قاعدگی  وجود دارد و این واقعیتی است که هنوز بسیاری 
از مردم آن را باور نمی کنند. هر چند تخمک گذاری بعد از پایان قاعدگی انجام 
می شود اما از آن جایی که اسپرم می تواند در بدن زنده بماند امکان بارداری در 

دوره  قاعدگی هم وجود دارد .

 نشانه هایی که می گوید زیاد قند
 مصرف می کنید 

  مشکالت گوارشی: تحقیقات نشــان می دهد که مصرف قند ممکن است میزان 
توزیع باکتری های سالم را در معده به هم بریزد و در نتیجه مشکات گوارشی ایجاد 
 کند. پس مشکات گوارشــی و معده درد می تواند نشــان دهنده مصرف باالی قند 

باشد.
چروک اطراف دهان و چانه :متخصصان بر این عقیده هستند که آکنه هیچ ربطی به 
رژیم غذایی ندارد، اما چین و چروک نشان دهنده مشکات تغذیه ای به ویژه مصرف 

قند باالست؛ به خصوص اگر در اطراف دهان و روی چانه باشد.
تغییرات روحیه و کالفگی:مصرف زیاد قند اختاالت روحی و افسردگی را در فرد 
ایجاد می کند. همچنین انتقال دهنده های عصبی در مغز را به هم می ریزد و فرد دیگر 

نمی تواند هورمون سروتونین را به اندازه کافی در بدن داشته باشد.
پیری زودرس پوست: مصرف زیاد قند پیری پوست را سرعت می بخشد، زیرا قند 
و پروتئین های موجود در جریان خون را کاهش می دهد و عاملی برای از بین رفتن 

کاژن و انعطاف پذیری پوست خواهد بود.
 پوســیدگی دندان: قنــد زیــاد عاملی بــرای ایجاد پاک هــای دندانی اســت که 

خودشان دلیل اصلی پوسیدگی هستند.
 گرســنگی دایمی:اگر قنــدی که مصــرف می کنید حــاوی فیبر یا پروتئین باشــد
 احساس سیری را به شــما نخواهد داد. وقتی قند بیشــتری مصرف کنید احساس 

گرسنگی شما بیشتر خواهد شد حتی اگر همین االن غذا خورده باشید.
 درد مفصل:تحقیقات نشان می دهد که مصرف نوشیدنی های شیرین عاملی برای 
ایجاد درد های روماتیســمی در خانم هــا و درد مفصل و عاملی بــرای ایجاد التهاب 

است.
 نفخ مداوم: اگر می خواهید با نفخ برای همیشه خداحافظی کنید، باید از مصرف 

مواد و غذا های بسیار شیرین صرف نظر کنید.
 فشار خون باال: رژیم قند غذایی با ساکارز باال فشار خون دیاستولیک و سیستولیک 

را افزایش می دهد.
 از دست دادن انگیزه برای ورزش: مصرف زیاد قند باعث اضافه وزن می شود و در 
نتیجه افراد انگیزه خود را برای انجام فعالیت های فیزیکی از دســت می دهند، زیرا 

احساس می کنند با این همه اضافه وزن دیگر نتیجه ای نخواهند گرفت.

اکرم انتصاری |  روزنامه نگار                                                                              

قاعدگی مسئله ای  است که هر خانم در طول زندگی اش حدود ۴۵0 بار آن 

را تجربه می کند. این یعنی هر خانم حدود ۳۵00 روز یا ۱0 سال از عمرش  

در این دوران می گذرد. با این حال بســیاری از خانم ها اطالعات کاملی از 

قاعدگی و واقعیت های آن ندارند و همین باعث می شود هر بار، این دوره 

را ســخت تر پشــت ســر بگذارند. آگاهی از حقایــق ایــن دوران و افزایش 

اطالعات فردی باعث افزایش سالمت روحی و جسمی و گذراندن این دوره 

با آرامش بیشــتر می شــود. در این مطلب می خواهیم درباره برخی از این 

حقایق بیشتر بنویسیم.

مواد الزم:
 هندوانه: ۲ فنجان

توت فرنگی: ۲ فنجان
شــکر یا عســل: یــک قاشــق 

غذاخوری
 یخ: 3 تا 4 قطعه

 آب لیمــوی تازه :یک قاشــق 
غذاخوری

 نعناع :در صورت تمایل چند 
برگ
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

۱

خانمم 55 سال دارد و خیلی زودرنج و کم 
طاقت شده است. می گویند احتماال به دلیل 
این است که وارد دوران حساس یائسگی 
شده است. می خواســتم راهنمایی کنید که چه رفتار 
اصولی باید با او داشته باشــم تا مشکالت مان بیشتر 
نشود؟ سر هر مســئله ای با من بحث می کند و خیلی 

حساس تر از گذشته شده است.

خانم 55 ساله ام خیلی زودرنج و حساس شده است

مشاوره
 زوجین

زندگی سالم 
                      یک شنبه    
    اول خرداد  ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۶۳ 

  
دکتر هادی غالم محمدی|   مشاور خانواده

شاید در ذهن بعضی از افراد یکی از دالیل اصلی پایین آمدن آمار 
ازدواج، بی انگیزگی جوانان به دنیای متاهلی باشــد. در این بین و 
به تازگی، سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفته که 88 
درصد از ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مجرد در کشور تمایل به ازدواج 

دارند)منبع خبر: ایرنا(. 

نابودگران تمایل 88 درصد 
مجردها به ازدواج

سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفته که 88 درصد از ۱۱ 

میلیون مجرد در کشور تمایل به ازدواج دارند، پس مشکل کجاست؟

سوژه روز

ترس، هیجانی است که هنگام احساس خطر در شخص به وجود می آید. کودکی که نتواند ترس هایش را 
مدیریت کند، از ارضای نیازهایش باز می ماند، تعادل روانی اش به هم می خورد و نمی تواند از فرصت ها و 
توانایی هایش به طور مناسب استفاده کند. البته مقدار معینی از ترس نه تنها برای کودکان،بلکه برای بزرگ 
ساالن هم شرط بقا و ادامه زندگی و حیات و دور نگه داشتن انسان از حوادث و خطرهاست اما در صورتی 
که ترس از حد معینی تجاوز کند، فرد را از انجام امور روزمره بازمی دارد و باید برای درمان آن اقدام شود. طبق تحقیقات، 
حدود 4۰ درصد کودکان ۶ تا ۱2 ساله، یک یا چند نوع از ترس را تجربه می کنند. در ادامه، توصیه هایی به والدین برای کمک 

به کودکان در مدیریت ترس هایشان خواهیم داشت.

محوری 

حدود 40 درصد کودکان 
6 تا 12 ساله، یک یا چند 

نوع از ترس را تجربه 
می کنند که برای شان 
دردسرساز می شود، 

والدین چه کنند؟

   تغییر علت ترس  با رشد کودک
احساس ترس مانند سایر احساسات از زمان تولد کودک با او 
همراه است و باعث حفاظت از او در مقابل حوادث می شود. 
علت ترس در هر سنی با رشد کودک تغییر می کند. در ابتدا 
اگر کودک از آغوش مادر و پدر خود دور شــود می ترســد، در 
سنین باالتر از خیاالت و موجودات غیرواقعی می ترسد و در 
سنین مدرســه ترس از حضور در اجتماع، ترس های شایعی 
هستند که کودکان تجربه می کنند. برخی از کودکان نسبت 
بــه دیگران بیشــتر می ترســند که دالیــل آن شــامل ژنتیک، 
والدیــن مضطــرب، توجــه بیــش از حد بــه کــودک، حوادث 
اســترس زا)مانند جدایی یا فوت والدین، بســتری شــدن در 
بیمارستان و ....(، محدودیت و فشار روانی به کودک است.

   انواع ترس در کودکان
معمواًل عمده ترین ترس هایی که کودکان تا سنین جوانی آن 

را تجربه می کنند عبارت اند از:
یک تــا 6 ماهگــی| تــرس از دســت دادن حمایــت والدین و 

صدا های بلند.

7 تا 12 ماهگی| ترس از اشخاص غریبه.
یک ســالگی| ترس از جدایــی والدین، سرویس بهداشــتی و 

غریبه ها.
3 سالگی| تاریکی، حیوانات و جدایی والدین.

4 سالگی| جدایی والدین، حیوانات، صدا ها 
و تاریکی.

5 ســالگی| اشــخاص بــد، جدایــی 
والدین و صدمات بدنی.

ارواح،  ســالگی|   6
غول هــا،  جادوگــران، 

رعد و برق، تنها خوابیدن، 
جدایی والدین و تاریکی.

7 تا 8 ســالگی| تــرس از اخبار 
بد، صدمات بدنی و تنها ماندن.

12 ســالگی| آزمون هــا  9 تــا 
ظاهــر  مدرســه،  امتحانــات  و 
فیزیکــی، رعــد و بــرق، مــرگ و 

تاریکی.

   چه ترس هایی نیاز به درمان دارند؟
توجه داشــته باشــید به طور کلی ترس هایی که بیــش از دو تا 
سه ســال طول بکشــد، ترس های غیرمنطقی و نیازمند توجه 
اســت. ترس ها، کودکان را از زندگی شــاد محروم و احساس 
خشم، گوشه گیری، اضطراب، پرخاشگری، فرار از موقعیت، 
ناخن جویــدن، شــب ادراری، عرق کــردن، خشــکی دهان، 
لرزش، تنگی نفس، لکنت، اختالل خواب، اختالل گوارش، 
حسادت، چنگ زدن، چسبیدن به والدین و عدم اعتماد را در 

او ایجاد می کند.

   برای کنترل احساس ترس در کودکان چه کنیم؟
ترس خــود را پنهــان نکنید| کــودکان تــرس و اضطراب را 
در رفتار شــما که والد او هســتید، می بینند و در خود پرورش 
می دهند. اگر موضوعی باعث ایجاد ترس در شــما شده است 
حتما آن را با روان شــناس خود در میان بگذارید تا بتوانید آن 

را کنترل کنید.
ترس کــودک را غیر منطقــی جلوه ندهید| هــر عاملی که 
باعث ترس کودک شده باید به طور ریشه ای مورد بررسی قرار 
گیرد. بنابراین در این مواقع، کودک را تحقیر نکنید، از کودک 
فاصله نگیرید، کــودک را در آغــوش بگیرید و بــه او اطمینان 

خاطر بدهید و در ابراز احساسات خود زیاده روی نکنید.
از گفتار درمانی کمک بگیرید| برای پیشــگیری بهتر است 
ابتدا پدر و مادر و اطرافیان توجه کودک را از انگیزه یا موقعیت 
ترســناک منحرف کنند. البته این اقــدام نمی تواند کودک را 
از ترس های آینده در هنگام تنهایی دور کند. در واقع بهترین 
روش این اســت که در بــاره موقعیتــی که هنوز بــرای کودک 
اتفاق نیفتاده اســت، اما احتمال آن  وجود دارد، با او صحبت 
کنید و بــه او اطمینان دهید که همیشــه در کنارش هســتید. 
اگــر می خواهید بــه جایی برویــد، قبــل از جدایــی او  را آماده 
کنید. سعی کنید احساسات او را بفهمید و با او صحبت کنید. 
صحبت کردن با فرزند خود جدای از افزایش اعتماد به نفس 

او، یک نوع گفتار درمانی است.
او را با موقعیت ترسناک روبه رو کنید| سعی کنید کودک 
را با موقعیت های ترســناک روبــه رو کنید. ایــن گونه تحمل 
آن موقعیــت راحت تــر می شــود اما نیــاز به 
دقــت و حساســیت زیــادی در ایــن زمینه 
وجود دارد. برای مثال کودکی که از گربه 
می ترســد، ضمــن نشــان دادن گربه آن 
را با بوی خوشــایندی مانند شــیرینی 
همــراه  دارد  دوســت  همیشــه  کــه 
کنیــد. ایــن کار باعث پاســخ مثبت او 
می شــود. فیلم هایــی را بــه او نشــان 
دهید تا سرمشق نوعی شجاعت باشد 
یا کودکــی را مشــاهده کند کــه با آن 
موقعیــت مواجــه می شــود. می تــوان 
بــرای از بیــن بــردن تــرس از موقعیــت 
ترسناک، کودک را با عروســک یا مجسمه آن 
آشنا کرد تا بتواند از نزدیک آن را لمس کند و کم کم با 

آن موقعیت مواجه شود.

نجات کودکان از چنگال ترس!

فهیمه میرزایی |  کارشناس ارشد روان شناسی 

اول  صفحــه  در  کــه  عکس هایــی   *
زندگی سالم چاپ شــده، هر کدوم شون 
می تونه یک اثــر هنری گران قیمت بشــه 
که حتــی نشــه روش قیمت گذاشــت ،به 
خصــوص عکس هــای فوران کهکشــان، 
ســرزمین هیچ کــس و کهکشــان ســرد 

می شود.
* نویســنده مطلب »ادبیات منشــوری و 
پرآســیب »علــی صادقی« در مدرســه«، 
بایــد بدونــه کــه االن دهــه نودی هــا از 
من و شــما، ایــن مســائل رو خیلــی بهتر 
می دونن. اونا مثل نســل ما نیستن، یک 
جست و جوی ســاده می زنن و آمار همه 

چیز رو درمیارن.
* حالم بد شد از خواندن مطلب »مهم ترین 
علــت انتقــال آبلــه میمونــی« در صفحــه 
ســالمت. کرونا به خاطر خوردن خفاش 
همــه گیر شــد، اینم بــه یک دلیــل کثیف 
دیگه. فرهنگ غــرب داره همه مردم دنیا 

رو بیچاره می کنه.

* تصاویــر کهکشــان راه شــیری خیلــی 
هیجــان انگیز بــود. در ایران هــم جایی 
 هســت کــه بشــه رفــت و ایــن لحظــات 

رو دید؟
 * سالم زندگی سالم. من از خواننده های
 قدیمی تون هســتم کــه چنــد وقتی بود 
روزنامــه رو نخونــده بــودم. اون موقــع 
خیلــی داســتانک ترســناک رو دوســت 
داشــتم. اگر می شــه، بازم چاپ کنین، 
جالب بــود. ذهــن رو درگیر می کــرد تا 
چنــد دقیقــه بعــد از خوندنــش. همین 

دیگه. موفق باشید.
ما و شــما :  به افتخــار شــما مخاطب عزیز 
امروز یک داستانک ترسناک )ترسانک( در 
صفحه سرگرمی زندگی سالم چاپ کردیم 

که امیدوارم از خواندنش لذت ببرید. 
* واقعا بــرای »علــی صادقی« متاســفم. 
آدم هر حرفــی رو که بین دوســت هاش و 
افراد بزرگ ســال می زنــه، جلوی بچه ها 

نباید بزنه.

زهره حسینی |   مشاور و دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی

مخاطب گرامی، توجه شما به حاالت روحی 
همســرتان و جســت و جوی راهکاری برای 
بهبود روابط خود با ایشان بسیار ارزشمند و 
قابل تحســین است و نشــان دهنده اهمیت 
 شــما بــه  زندگی  مشــترک و کانــون خانــواده اســت. در ادامه

توصیه هایی به شما خواهم داشت.
    بروز افسردگی در زنان با تغییرات هورمونی

ورود بــه دوران یائســگی همزمــان که تحــت تاثیــر تغییرات 
هورمونی قــرار دارد و ممکن اســت موجب بروز نشــانه های 
افسردگی در زنان شود، با شــروع بحران میان سالی هم در 
ارتباط اســت. هر دو عامــل باعث پیچیدگی شــرایط فرد در 
این دوران می شود. زودرنجی و حساســیت ممکن است در 
نتیجه پایین آمدن آستانه تحمل به وجود آید یعنی تاب آوری 
و تحمل ناکامی در فرد کاهش می یابد و هر موضوع کوچکی 
می توانــد به ســرعت فــرد را ناراحت یــا عصبانی کنــد. علل 
روان شناختی مختلفی می تواند موجب افزایش حساسیت 
در همســرتان شــده باشــد، به طور مثال: پاییــن بودن حس 

خودارزشمندی، مقایسه فرد با دیگران، توجه طلبی و تایید 
خواهی مفــرط، نارضایتی از گذشــته زندگــی و روابط خود 
با دیگــران، اضطــراب، تفســیرهای بدبینانه راجــع به رفتار 
دیگــران و ... که البتــه تغییــرات هورمونی و یائســگی آن را 

تشدید می کند.
  شاید اضطراب همسرتان باالست

برای بهبود روابط خود و کاستن از میزان حساسیت خانم تان، 
ریشــه یابی علت  کمک می کند تا رســیدگی دقیق تری به این 
موضوع داشته باشید مثال اگر اضطراب ایشان باالست، بهترین 
کار درمان اضطراب است. تقویت حس ارزشمندی هم به همسر 
شما کمک می کند. هرچه  فرد احســاس ارزشمندی درونی  
بیشتری داشته باشــد، حساســیت کمتری را  در بیرون تجربه 
خواهد کرد. بازخورد مثبت نســبت به توانمندی های ایشان و 
مشورت و پرسیدن رای و نظر ایشان در مسائل مختلف از طرف 

شما موثر است.
  احساسات همسرتان را درک کنید

همچنین بهبود روابط خــود در زمینه های 
مختلف از جمله عاطفی، تفریحی، زناشویی 
و ... می تواند حس مطلوب تری را به ایشان 
منتقل کنــد. از بــروز موضوعــات تکراری 

کــه بــه ســرعت ایشــان را برانگیخته و 
ناراحت می کند تا حد امکان پرهیز 
کنید. گفت وگو و مهارت همدلی را 

بیاموزید تا بتوانید احساســات درونی 
ایشان را بهتر بفهمید. در پایان توصیه می شود 

در صورت تغییر نکردن ایشان از مشاوره حضوری 
کمک بگیرید.

حاال سوال این است که چه عواملی باعث نابودی 
یا بی اثر شدن این تمایل برای ازدواج بین جوانان 
شده است؟ قبل از ورود به بحث باید اشاره کنم که 
ازدواج به عنوان مهم ترین انتخاب زندگی هر فرد 
در زندگی جایگاه ویــژه ای دارد؛ انتخابی که تمام 
جنبه های زندگی یــک فرد، می توانــد تحت تاثیر 
آن قرار بگیرد. ازدواج موفق به افزایش رضایت از 
زندگی فرد منجر می شود و آرامش هدف نهایی و 

اساسی زندگی هر فردی است اما ازدواج ناموفق می تواند زمینه ساز آسیب در فرد شود. 
اما عوامل به سرانجام نرسیدن تمایل جوانان به ازدواج عبارت اند از:

 شرایط اقتصادی

با یک حساب سرانگشــتی می توان به این نتیجه رســید که برای شروع یک 1
زندگی بســیار معمولی، به ســرمایه حداقــل ۲۰۰ میلیونی برای یک پســر 
نیاز اســت و البته خانواده دختر هم  به سرمایه ای مشــابه برای  تهیه جهیزیه نیاز دارند. 
موضوعی که بسیاری از جوان ها و خانواده ها دغدغه آن را دارند و به نظر می رسد در این 
زمینه، مسئوالن اقتصادی کشــور باید بیش از پیش پای کار بیایند و دلسوزانه و البته با 
برنامه ریزی مناسب به حل این دغدغه جوانان و خانواده ها کمک کنند. در همین زمینه 
داشتن شغلی با درآمد مناسب هم مدنظر اســت تا جوانان با اطمینان خاطر بتوانند به 
اصل موضوع ازدواج و بــا هم بودن بپردازند. هزینه های بــاال و از طرفی درآمدهایی که 
کفاف زندگی ها را نمی دهد، موضوعی است که نیاز به تفکر و تامل چندانی ندارد و جوان 

آن را به شکل عینی تجربه می کند.
 سخت گیری های خانواده ها

یکی دیگر از ایــن عوامــل، خانواده ها هســتند. ســخت گیری های فراوان، ۲
انتظارات غیر واقعی و تاکید زیاد بر یک سری آداب و رسوم خانوادگی دست 
و پا گیر از جمله مواردی هستند که برای جوانان دردسرساز شده اند. به تازگی مراجعی 
داشتم که تمایل فراوانی به ازدواج داشت، شرایط اجتماعی و اقتصادی قابل قبولی هم 
برای شروع زندگی مشترک داشت ولی متاسفانه مادرش بسیار سخت گیر بود و روی هر 
دختری که به خواســتگاری می رفت، یک ایراد و عیبی می گذاشت. به نظر می رسد در 
این زمینه به کارهای فرهنگی عمیق نیاز داریم و آموزش به خانواده ها از جمله مواردی 

است که باید مورد توجه باشد.
 شخصیت خود فرد

در بســیاری مواقع ما تمایــل بــه ازدواج داریم امــا برای تحقق ایــن موضوع ۳
برنامه مشخصی نداریم و به نظر می رسد از قبول مسئولیتی به این بزرگی، 
شانه خالی می کنیم یا این که در مواردی تمایل داریم ولی سخت گیری و کمال گرایی 
داریم و به دنبال افراد خاصی هستیم و انگار احســاس می کنیم هیچ فردی مناسب ما 
نیست. یا تمایل به ازدواج داریم ولی فکر می کنیم که ابتدا باید حتما خانه، خودرو و ... 
داشته باشــیم و بعد ازدواج کنیم. در این زمینه می توان با انجام آموزش های گروهی و 
مشاوره های فردی به خودشناسی و خودآگاهی فرد کمک کرد تا از یک سری معیارها 

و مالک های غیر ضروری صرف نظر کند و از مزایای بی شمار ازدواج، بهره مند شود.

2 نوع تنبلی رایج
سیدسورنا ساداتی |   روزنامه نگار موفقیت

سردرگم هستیم| گاهی نمی دانیم چه کار باید انجام  بدهیم، گاهــی می دانیم اما کمالگرا هســتیم و منتظر 1
شــرایط خیلی عالی برای شــروع کارهــا، بــرای همین چون 
شرایط فراهم نمی شود پس هیچ کاری نمی کنیم، دست روی 

دست می گذاریم تا اوضاع جور شود که نمی شود.
راه حل: کارها را شروع کنید و اجازه بدهید در مسیر مشکالت 
را رفع کنیــد. فراموش نکنید بهترین ســرمایه زندگی ما وقت 
اســت و اگر قــرار باشــد همیشــه منتظر شــرایط بهتر باشــیم 

فرصت های خوب را از دست می دهیم.
 این هم نوعی دیگر از کمالگرایی است که باعث می شود ۲ می ترسیم اشتباه کنیم

به جای رشــد، فقط تنبلی کنیم، وقتــی می خواهیم هر کاری 
در بهترین شکلش انجام شــود و نگرانیم اگر خرابکاری کنیم 
دیگران نــگاه بدی به ما داشــته باشــند، فرصت یاد 
گرفتــن و اشــتباه را از خودمــان می گیریــم و 
نتیجه اش می شود این که ایستا خواهیم بود.
راه حل:  همه شــرایط را بررسی کنید 
و با امیــد به خــدا و مشــورت دیگران 
کارها را انجام دهید. فراموش 
نکنید شکست در هر کاری 
تنهــا نتیجه ای نیســت که 
عاید شــما می شــود، بلکه 
در کنــارش تجربــه ای هم 
کســب کردید که در خیلی 
مواقــع دیگــر بــه شــما کمــک 

می کند.
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طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
  یک شنبه 

  اول خرداد ۱۴۰۱    
 شماره 2۱62

6 3 7
8 9 7

7 8 6 9
2 1 4

3 7 5 6
6 9 3

4 5 8 3
6 4 1

1 9 2
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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.

831245769
756938241
492671583
913582476
678493152
245167938
389714625
124356897
567829314

463192578
895473612
271856394
789621453
134785269
526934187
942518736
357269841
618347925

9.خاک گور-حــرف فقدان 10.جدول اعدادی -ناشــنوا 
11.نمودار-از مصالح  ســاختمانی 12. شماره استاندارد 

بین المللی کتاب -از غذاهای سنتی گیالن

عمودی : 1.لقب رستم-رشته خوش نوا- پیشوند مخالف 
در زبان پارسی 2. لطیف-زرد انگلیسی- از تمدن های کهن 
آمریکای مرکزی 3.شهر جشنواره- اصطالح ریاضی- از ماه 
های سریانی 4.از گل ها- آرامش یافتن- بخشی از کمربند 
5.شــعله آتش-قاضی ورزشــی 6. زهره-میهن- سیستم 
عامل قدیمی 7. درخــت انگــور-ردای فرنگی-محلی 8. 
فلس- شــهرک صنعتی قزوین 9. آهک- صمغ صبر زرد-

بیماری مهلک 10.نوعی جین  - از پسران رستم-حرارت 
بدن 11.نام زنانه- بخشــی از شــبانه روز-بــرزن 12.  مرغ 

انگلیسی-ابریشم پست- از مرکبات

افقی:1.رمانی از میگل د سروانتس-واژه 2. از ساز ها-محبوس جزیره سنت هلن 3.زمینه-
اولین پادشاه سلوکیان 4.آخرین نازی-واحد شمارش گردو 5. عدم-صید 6. پایتخت پرتغال- 
واحد پول لتونی 7. داالن-فیلم همایون اسعدیان 8. دویدن بی آغاز-از القاب اشرافی اروپا 

افقی:1.دستگاه تنفسی جانوران آبزی-چیتا 2.جنجال-جدید-نهنگ 3.بت قوم نوح-
مقدمه کتاب 4. بی شــرم-ردای فرنگی 5. ذره بنیادین-سالح رستم-امر از گفتن 6.جامه 
صاف کن-تحلیل 7.از میوه ها-پدر ترکی 8.روز گذشته-پژواک-گنگ 9.محصول گریه-

راه 10.نوعــی بیمــاری روانی-حــرف همراهی عرب 
11.پارچه چاپی تبلیغاتی-مذکر- مایوس 12.نوعی 

روش تمرکز –گیاهی از تیره نعناعیان

عمودی :1.خدای زرتشت-آوای درشت 2.درخت 
مجنون-اســتهزا 3.مخفــف شــاد-داروی مالیدنی-
نابینایــی 4.قســمتی از بــال هواپیما-درخــت انگــور 
5.کاما-موســس 6.دستگاهی در موســیقی ایرانی-
گشوده-زرشــک نشــده 7. گریه نوزاد-پسوند مولد-
پرسش از مکان8.از گیاهان دارویی-ناشی 9.ژول در 
ثانیه-اهرم 10.نوعی نان-گل شــهدا-کله 11.میوه 

پاییزی-حد 12.هدف فوتبال-پانکراس

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

بدون ابزار خاصی و تنها با نگاه کردن بگویید 
طول کدام میز بیشتر است؟ 

معمای چشمی

جدول متوسط  |  8232جدول سخت  |  1438  

حل جدول شماره  8231 حل جدول شماره1437     

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

چی می تونه باشه؟

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره ها نام درخت، گل و گیاه را نوشته ایم 

که شما باید آن را حدس بزنید. 

چالش ذهن

1 5
5 9 2 4

7 3
9 8 2 4

7 5
5 1 6 8

3 1
2 4 6 9

8 3
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متوسط

ف ی ل ک ت ر ه ز د ا پ
ر ا ب ت ه و ی ک ل ا

ک و ه چ ز ا ی پ و ر
ا ر ت ک ا ل ه پ ک

ن ن م ر و ک ی ر ت
س ی د ن ا پ ا ا س ب

ا ب ا ا ش و ی ت ا ک
ت ک ا ل پ ی ت و ا
ا د ا ل ا ک ن ر ت
و ب ه پ ا ن ا ک و ی
ا ن ر و م ه ر ا ی و

ن ا گ د ا پ ا د خ ا ن

ا ک ن ا ل ب ا ز ا ک ب
ت ی ش ن ر ب ل ک ل ا

ک ه ک ی ن ا ک م و ر
ا ف ن ن و د ب

ف ق و ت ا ه ت ک ی د
ی ا ت و ن ر ا ک و س

ل س ا ک و ی ن پ ا ک
ک ب ا ت ا ل ر ا ر ف

ا ل ل م ه ژ ی
ب ل ه ت ا ر ا ک ا ل
و م ی ل ی ج و ب ا ب

ی ر و ت ا ب ن ا ل و ا

ُکشتار بدون اره برقی

بعد از کلی گشــتن باالخره یک خانــه را که قیمتش خیلی 
مناســب بود، پیدا کردیم. چون خانه خالی بود، با همسرم 
کلید را از بنگاه گرفتیم که برویم بــرای بازدید. کمی پیاده  
رفتیم تا آدرس را پیــدا کردیم. خانــه ای قدیمی که با کمی 
بازسازی تروتمیز می شد؛ حیاط خانه به هم ریخته بود. روی 
تراس یک المپ نیم ســوخته بود که هی چشــمک می زد و 
صدای وزوزش روی مخ بود. درهای داخل خانه باز بود. وارد 
خانه که شدیم انگار وارد یخچال شــده باشیم. آن قدر سرد 
بود که هیچ تناسبی با هوای آن روزها نداشت. در آن هوای 
راکد، باد عجیبــی در اتاق ها را تکان می داد و صدای شــان 
را درمی آورد. همین طور که بــه اطراف نگاه می کردیم یک 
توپ پالستیکی ِقل خورد و رســید کنار پایم. همسرم جیغ 
کشید. خم شــدم که توپ را بردارم. پاهای یک بچه را دیدم 
که آن طرف ایســتاده. زل زده بود توی چشــم مــن. بعد هم 
گفت: »تو رو خدا خونه ما رو نخرین. ما داریم این جا زندگی 
می کنیم«. همسرم پرســید: »مامان و بابات کجا هستن؟« 
بچه جواب داد: »تا برنگشــتن برین از این جا. اگه بابام شما 
رو این جا ببینه عصبانی می شــه«. گفتم: »اگه شما این جا 
هستین پس وسایل تون کجاست؟« بچه با عصبانیت گفت: 
»میگم برین تا بابام نیومده« آمدم روی تراس، با بنگاه تماس 
گرفتم و گفتم: »آقا توی خونه یک بچه کوچیک هست که می 
گه ما هنوز اینجا زندگی می کنیم«. بنگاهی گفت: »نه آقا، اون 
خونه خالیه.راستش من به شما نگفتم چرا قیمتش پایینه. 
چند وقت قبل پدر خانواده دیوانه شد، اول زن و بچه اش رو 
کشت، بعد خودکشــی کرد...« المپ نیم ســوخته ناگهان 
ترکید... باد سردی را از پشت سرم احساس کردم؛ برگشتم، 

سایه ای بلند و کریه به اندازه یک مرد پشت سرم بود...     
سین میم صاد

تاپخند

    خروس ها چرا این قدر زود بیدار میشن؟ بگیر بخواب 

بدبخت انگار داری 10 تا خانوار رو نــون میدی، این  لوس  

بازی چیه در میاری آخه!

    از لحاظ روحی االن به این احتیاج دارم که ماهی سه بار 

به من حقوق بدن.

ترسانک

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

 دام پزشک معمتد محیط زیســت: توله یوز سوم در 
»مهمانرسای مدیران« نگهداری  یم شود

مردم: کاش حاال جوگیر نشن بهش چلوکباب و نوشابه بدن!

 افزایش ۲۵ درصدی قیمت بستین و آب میوه از اول 
خرداد

یک بچه: بابــا از یارانه ام چیــزی اضافه مونده کــه برام یه 

بستنی بخری؟!

  توده جدید گرد و خاک به کشور رسید
شهروندان: قدمش روی چشم... اوهو اوهو...!

اختالف تصاویر:شرح در متن

معمای چشمی:
خطای دید مانع از آن می شود که 

بفهمیم هر دو میز برابرند.

چی می تونه باشه؟:
غار + آش + میش= قاراشمیش

اطالعات عمومی:
1 . مورچه 2 . نارنجی3. 1999 میالدی

4. گوتنبرگ 5. 70کیلومتر 6. خرس آبی

چالش ذهن:
1. کاکتوس 

2. حسن یوسف

 3. همیشه بهار

 4. ارکیده

 5. صنوبر

 6. سپیدار

اطالعات عمومی

ی :
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

1. کدام حیوان ریه ندارد و نمی خوابد؟ 

ب(سوسک الف( زنبور  

د(مورچه  ج(عنکبوت  

2. ترکیب رنگ قرمز و زرد چه رنگی می شود؟  

ب(قهوه ای الف(سورمه ای  

د(صورتی ج(نارنجی   

3. چه سالی علی دایی  بازیکن سال آسیا شد؟ 

ب(1999 میالدی    الف(1998 میالدی 

د(2001 میالدی ج(2000 میالدی  

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

تیترخند

4. مخترع ماشین چاپ چه کسی بود؟

ب( گوتنبرگ   الف( هانس یانس 

د( گرهام بل ج( کریستوفری 

5. حداقل سرعت در آزادراه ها چقدر است؟ 

ب(60کیلومتر    الف(30کیلومتر 

د(120کیلومتر ج(70کیلومتر    

6. چه جانوری  دمای  منفی 273   را تحمل  می کند؟

ب( خرس قطبی  الف( خرس آبی   

د( نهنگ ج( پنگوئن  
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