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تکه مهم پازل اقتدار
ایران در سالهای اخیر با توجه ویژه به یکی از جدیدترین
تولیدات دفاعی جهان به نام پهپاد توانسته پیشرفتهای
مهم و چشمگیری در این حوزه داشته باشد به ویژه که
چنین محصولی در دنیای خرید و فــروش تجهیزات
نظامی جهانی از مشتریان خوبی نیز برخوردار است.
در همین هفتههای اخیر بود که ایران خط تولید ساخت
پهپاد را در تاجیکستان افتتاح کرد و گفته میشود
کشورها و گــرو ههــای مقاومت متعددی مشتریان
پروپاقرص محصوالت پهپادی ایران هستند تا جایی که
امروز این ادعا وجود دارد که با تالش متخصصان صنعت
دفاعی کشورمان ایران در رده  5کشور اول تولیدکننده
پهپادهای نظامی قرار گرفته است .پهپادهایی که یکی
پس از دیگری هنرنمایی خود را به رخ دنیا میکشند و
آجری بر دیوار مستحکم اقتدار دفاعی کشور میافزایند.
جمهوری اسالمی ایــران بیش از شش هزار کیلومتر
مــرز زمینی و  2700کیلومتر مــرز آبــی با  15کشور
در منطقه غرب آسیا دارد که همین موضوع ،اهمیت
راهبردی استفاده از پهپاد با ماموریتهای مختلف
را بسیار باال برده است .وجود مناطق صعب العبور در
داخل کشور نیز باعث شده پایش و رصد مداوم مرزهای
طوالنی با رو شهــای سنتی موضوعی پر چالش و پر
هزینه باشد؛ یکی از مناطق مرزی که ارتش جمهوری
اسالمی ایــران مسئولیت حفظ و حراست از آن را بر
عهده دارد ،مرزهای شرقی و شمال شرق کشور است
که به دلیل همسایگی با کشور افغانستان و شرایط
خاصی که در این کشور جاری است ،همواره مستعد
ترددهای غیرمجاز اتباع خارجی به داخل کشورمان
بوده و میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی قابل توجهی
به دنبال داشته باشد .به همین دلیل ارتش جمهوری
اسالمی ایران طی سالهای گذشته انواع پهپادهای
شناسایی و رزمی را وارد چرخه پایش مناطق مرزی
کرده که از جمله آنها میتوان به پهپادهای مهاجر6-
و ابابیل 3-که در اختیار نیروی زمینی ارتــش است
اشاره کرد.از سوی دیگر و در سالهای پس از انقالب
اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران همواره در معرض
تهدیدات قــدر تهــای فرامنطقهای بــوده و استقرار
پایگا ههای نظامی و اطالعاتی در مناطق حاشیهای
مرزهای ایران در کشورهای همسایه به منظور طراحی و
برنامهریزی برای اجرای توطئههایی در مرزهای ایران یا
در مناطق عمقی داخل کشور یکی از اقداماتی است که
در دستور کار ثابت قدرتهای فرامنطقهای قرار دارد.
به همین دلیل یکی از راههای به دست آوردن اشراف
اطالعاتی و تسلط بر برنامههای توطئهآمیز دشمنان
کشورمان ،استفاده از پهپادهایی است که با پرواز در
نوار مرزی میتوانند اطالعات سیگنالی و فرکانسهای
مورد استفاده دشمنان را رصد و دریافت کنند .ارتش
جمهوری اسالمی ایران امروز در تمام مرزهای زمینی و
دریایی که استقرار دارد با به پرواز درآوردن پهپادهایی
که محمولههای جمعآوری سیگنال حمل میکنند،
توانسته است تسلط بسیار خوبی بر تحرکات دشمنان
فراتر از مرزهای کشورمان به دست بیاورد.موضوع مهم
دیگر صادرات نظامی ایران به کشورهای جهان به ویژه
کشورها و گرو ههای دوست ایران است .امروز ایران
اسالمی توان تولید 90درصد سامانههای دفاعی خود
را دارد که با توجه به صلح جو بودن جمهوری اسالمی
باید به ثروت برای مردم تبدیل شود و بهترین راه در این
میان صادرات قانونی تسلیحات به کشورهای خریدار
است .در این میان پرندههای بدون سرنشین یکی از
نقاط قوت صنعت دفاعی کشور ما محسوب میشوند که
اتفاقا در ردیف محصوالت جذاب ایران برای کشورهای
دیگر هم هستند وبا توجه به قیمت مناسب در برابر
نمونههای خارجی میتوانند بــازارهــای خوبی را از
سر ی
آن خود کنند .انتشار نخستین تصاویر از پایگاه ّ
پهپادی ارتش  ،آن هم با رعایت اصول پدافندی ،صدها
متر زیرزمین ودر چنین موقعیت زمانی حساسی که
وضعیت جهان به لحاظ جنگ اوکــرایــن ،تنشهای
منطقهای در غرب آسیا و وضعیت توافق هستهای از
شکنندگی وی ــژ های بــرخــوردار اســت نشان میدهد
جمهوری اسالمی ایران از چنان اعتماد به نفسی در
حوزه سیاست گذاری خارجی و دفاعی خود برخوردار
شده که میتواند ضمن مدیریت میدانهای راهبردی
در حوزههای مختلف ،نمایش اقتدار خود را نیز داشته
باشد و اجازه ندهد کشوری خیال خامی در سر بپروراند.
توقیف دو نفتکش یونانی توسط سپاه پــاســداران در
جواب توقیف نفت ایران در یونان و رونمایی از پایگاه
پهپادهای ارتــش در روز گذشته همگی از قطعات
پازل اقتدارآفرینی نیروهای مسلح ایران برای ایجاد
بازدارندگی دفاعی و رفع تهدیدات دشمنان از کشور
محسوب میشوند.
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دبیرمجمعتشخیصبااشارهبهتاییدپیشنویسسیاستهایبرنامههفتمتوسعهازسویرهبرانقالبخبرداد:

آغازبررسیسیاستهایکلیبرنامههفتمتوسعهدرمجمعتشخیصمصلحت
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان این که پیشنویس سیاستهای کلی
برنامههفتمتوسعهپسازتاییدمقاممعظم
رهبری برای بررسی به مجمع ابالغ شد،
گفت :در ابتدای امر ۳۲۰ ،بند پیشنهاد
شد که در نهایت به  ۲۱بند کاهش یافت.
به گزارش فارس ،بررسی سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن
مجمع تشخیص طی جلسهای فوق العاده
به ریاست آیــت ا ...آملی الریجانی و با
حضور روسای قوا ،دبیر و اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نــظــام و همچنین
جمعی از نمایندگان دولــت و مجلس
شورای اسالمی آغاز شد.
آیــت ا ...آمــلــی الریــجــانــی در ابــتــدای
جلسه با اشـــار های مختصر به ساختار
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
کشور ،تصریح کرد :سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای
کلی برنامههای سابق ،از نظر تعداد بند
محدودترشدهوبرهمیناساسامیدواریم
که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر
چه بیشتر در بندهای سیاستها طی
جلساتی فــوق الــعــاده ،متنی دقــیــق و
کارشناسی شده را به محضر مقام معظم
رهبریتقدیمکنندتادولتمحترمنیزپس
از ابالغ سیاستهای کلی ،فرصت کافی
برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس
داشته باشد.

محمدباقر ذوالــقــدر دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه
با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی
برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹تا ابالغ پیش
نویس متن از ســوی رهبر معظم انقالب در
 ۱۰بهمن سال  ،۱۴۰۰به برگزاری جلسات
متعدد کمیسیون مشترک ب ــرای بررسی
اید ههای ارائــه شده و تدوین آ نهــا در قالب
بندهای سیاستهای کلی اشــاره و اظهار
کرد :با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب
شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین
ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت
آن با نیازهای واقعی کشور ،روی ایدهها کار
متراکمی صورت گرفت و برای نخستین بار در
قالب جمع سپاری ،حدود  ۸۰۰۰صفحه از
نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه
شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود :سیاستهای کلی برنامه هفتم
توسعه برخالف سیاستهای کلی سابق
که موضوع محور بودند ،کامال مبتنی بر
مسئله محوری شکل گرفته تا با تدوین این
سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب
بــرای حل مهمترین چالشها و مسائل
کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
بیان ایــن که پیش نویس سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام
معظم رهبری بــرای بررسی به مجمع
ابالغ شده است ،اظهار کرد :در ابتدای
امــر۳۲۰ ،بــنــد پیشنهاد شد که پس از
بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به
 ۴۵بند رسید و پس از آن به ۲۹بند کاهش
یافت و در نهایت متن حاضر در قالب ۲۱
بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار دارد.

به واکسن داشتیم ،افتخار بزرگی است و ما
با صــادرات واکسن نشان میدهیم جمهوری
اسالمی ایران همچنان یک کشور قوی در همه
مسائلهست.
▪ آبله میمون وارد ایران نشده
است

وزیــر بهداشت درمــان و آموزش
پزشکی در پاسخ به سوال دیگری
درباره نگرانی مردم در خصوص
آبــلــه مــیــمــون اظــهــار کـــرد :ایــن
بیماری سا لها در کشورهای
مختلف وجود داشته و
مربوط به حیوانات
اســت و به صورت
اتفاقی به میمون
منتقل شده و به
صــورت اتفاقی

هــم بــه انــســان منتقل شــده اســت .این
بیماری بیشتر عــوارض پوستی دارد و
میزان مرگ و میر آن مثل کرونا نیست و
خیلی کم است .عین اللهی یادآورشد:
در کشور ما هم تعدادی موارد مشکوک
اعــام شــده بــود که نمونههای آن را
به انستیتو پاستور دادیــم و هیچ
کدام از آنها ثابت نشد .بنابراین
هنوز در کشور ما ثابت نشده آبله
میمون آمــده باشد .با ایــن حال
کــارشــنــاســان وزارت بهداشت
در مــرزهــا شــرایــط را کنترل
مـیکــنــنــد و اگــر
مــــــوردی بــود
حتم ًا دربــاره
آن اقــدامــات
الزم را انجام
خواهیم داد.

معدوم کردن هزاران جوجه یک روزه در اردبیل!

با انتشار گسترده ویدئوی خالی کردن یک کامیون جوجه یک روزه داخل یک گودال ،دادگستری اردبیل از
تعقیب کیفری عامالن این جنایت خبر داد
در پی اقــدام یکی از واحدهای پرورش
مرغ در اردبیل در دفن چندین هزار جوجه
زنــده که تصاویر ویدئویی آن درفضای
مجازی بازتاب گستردهای داشت ،جالل
آفــاقــی ،مــعــاون اجتماعی و پیشگیری
دادگستری کل استان اردبیل از ورود
سریع دادستانی به موضوع و تشکیل
پرونده قضایی خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل
دادگستری استان اردبیل گفت :به دنبال
انتشار تصاویری از منهدم کردن چندین
هزار جوجه در اردبیل ،عامالن این اقدام

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

وزیربهداشت:نخستینمحمولهواکسنکرونابهونزوئالصادرشد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از
آمادگی کشورمان بــرای صــادرات چهار
میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد و گفت:
نخستین محموله از واکــســن صــادراتــی
ایـــران بــه کــشــور ونــزوئــا صـــادر شــد .به
گزارش ایرنا عین اللهی افزود :من با  ۹وزیر
بهداشتکشورهایمختلفمالقاتداشتم
و آمادگی خود را بــرای صــادرات واکسن
به کشورهای دیگر اعــام کــردم و حتی
میتوانیم به کشورهایی که از نظر توسعه
وضعیت خوبی نــدارنــد ،مجانی واکسن
بدهیم .االنچهارمیلیوندوزواکسنآماده
داریم و در نخستین محموله صدهزار دوز
برای ونزوئال ارسال کردیم که وزیر بهداشت
اینکشوردوبارهتقاضاکردهمقداربیشتری
ارســال کنیم که باز هم خواهیم فرستاد.
عین اللهی گفت :این که ما میتوانیم صادر
کننده واکسن باشیم در حالی که قبال نیاز

حرف مردم

در استان تحت تعقیب کیفری هستند .جالل
آفاقی افزود :به دنبال اقدام غیرقانونی و غیر
شرعی یکی از واحدهای پرورش مرغ در اردبیل
در دفن چندین هزار جوجه زنده که تصاویر آن
در فضای مجازی بازتاب گسترد های داشته
و در حال انتشار است ،دادستانی اردبیل به
صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و تا
تشخیص عامل یا عامالن این اقدام بررسیها
را ادامه خواهد داد .وی این عمل را غیرشرعی،
غیراخالقی و غیرقانونی دانست و اظهار کرد:
تصمیم دستگاه قضایی استان برای مجازات
سنگین عامل یا عامالن این عمل مجرمانه

قطعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل
دادگستری استان با یادآور شدن حقوق
حیوانات ،این عمل را از جنبه اقتصادی
نیز به ویژه در شرایط تورم و گرانی فعلی،
به نوعی اخالل در نظام اقتصادی و تضییع
حقوق مــردم دانــســت و از متولیان امر
در سازما نهای اداری مرتبط خواست
اقدامات الزم را به منظور پیشگیری از تکرار
موارد مشابه انجام دهند .گفتنی است،
از دیــروز فایل ویدئویی دفن جوجههای
زن ــده در اردبــیــل تــوســط یــک خ ــودروی
باری ،موجب ناراحتی و تاسف مخاطبان
رسانهای و شهروندان شده است.
در همین حــال معاون بهبود تولیدات
دامــی جهاد کــشــاورزی استان اردبیل
ب ــا بــیــان ایــنک ــه جــهــاد کـــشـــاورزی و
دامپــزشــکــی اســتــان اطــاعــی از ایــن
موضوع نداشتند،گفت :با افراد متخلف
در ایــن زمینه برخورد قانونی خواهند
کــرد .نوبخت اژدری به تولیدکنندگان
صنعت طیور در استان توصیه کــرد از
هرگونه اقدام خودسرانه و شتابزده در
این زمینه خــودداری کنند ،در غیر این
صورت سازمان جهاد کشاورزی استان با
متخلفان برخورد خواهد کرد.

پیامك2000999 :

•• اگه یک فروشنده و عامل فروش جنسی رو
گرون کنه به آقای رئیسی چه ربطی داره که
بعضی به ایشون ایراد میگیرن؟!
•• منظور مسئوالن از گرانی چهار قلم کاال این
بود؟ فهرست گران شدن اقالم را باید با چهار
قلم (مداد) نوشت! کال مسئوالن دوست دارند
با مردم رمزی حرف بزنند و شوخی کنند.
•• تا زمانی که عدهای در جهت منافع شخصی،
روحیه تملق و چاپلوسی را ادامه بدهند وروحیه
بــازخــواســت از مــدیــران جایش را بــه چنین
مواردی بدهد اوضاع مان خوب نمیشود.
•• مسئوالن سازمان بازنشستگی کشوری چرا
پیگیرهمسانسازینیستید؟
•• قابل توجه اون عزیزی که گفته مسئوالن از
خواب بیدار بشن؛ باید عرض کنم برادر عزیز
مگر نشنیدی که میگن کسی رو که خواب
باشد میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش
رو به خواب زده باشه اصال!
•• این همه خبر خوش وام فرزندآوری ،وام بدون
ضامن و وام ودیعه مسکن مستاجران اما وقتی
مراجعه میکنیم ،رئیسان محترم بانکها منکر
میشوند و مردم مایوس برمی گردند.
•• مشکل اصلی اقتصاد کشور بی ارزش شدن
پول ملی است .اگر فکری برای آن نشود این به
اصطالح جراحیهای اقتصادی خیلی زود بی
اثر میشود و فقط دردش برای مردم میماند.
•• آقای محمدرضا عارف فرمودند که جریان
اصالحات همیشه منبع تغذیه مدیریت کشور
بــوده .ایشان بفرمایند چه دســتــاوردی غیر
از تورم و گرانی طی چند سال اخیر حاصل
کشور شده است؟
•• عد های تو این مملکت هستند اگر همین
االن بدون هیچ مسئلهای قیمتها  10برابر
بشود ،بلندگوی حمایت شان از مسئوالن در
دست شان است .کمی وجدان مطالبه گری
داشته باشید .وقتی این آقایان میبینند هر
کاری میکنند امثال شما حمایت میکنید به
خرابکاری هایشان ادامه میدهند.
•• اگر فــردی به خاطر بیکاری و استیصال و
آزمودن شانس خود برای پیدا کردن کاری در
حد کارگری به خارج از کشور سفر کند ،سفر
ویسفرخارجیمحسوبویارانهویوخانواده
اش قطع میشود! انسان میماند که با دیدن
این همه بی توجهی به شرایط مردم چه بگوید؟
•• قیمت یک خونه دو میلیارد شده اون هم به
خاطر افت ارزش پول کشور ،صاحبخانه همون
پــول رو بانک بــذاره ماهانه  34میلیون سود
میدن بهش .مستاجر هم دومیلیون نداره بده
برای اجاره .این است اقتصاد ویران ما!
•• االن جا داره یک گروه از دهه نود یها رو
ببریم رو عرشه نفتکشهای توقیف شده،
«ســام فــرمــانــده» رو بــه صــورت زنــده بــرای
یونانیها اجرا کنن.
•• دیــروز وقتی حقوق روســای بیمارستانها و
شرکتهای خصوصی را دیــدم ،مغزم سوت
کشید! چراکه ما بازنشستگان ماهی هشت
میلیونمیگیریم!معنیعدالتراهمفهمیدیم.
•• اگر مسئوالن مان همین قدر که برای اجرای
«سرود فرمانده» در همه شهرها و روستاها همت
داشتند،برایرفعمشکالتاقتصادیهمهمت
داشتند ،االن هیچ مشکلی نداشتیم.

تلگرام09033337010 :

•• قلب شکسته و «اعتماد بر باد رفته» یه روزی
ترمیم میشه .تنها چیزی که برنمیگرده
عمرته ،جای اشتباه و کنار آدم اشتباه نمون.
یه کاری کن وقتی  20سال بعد جلوی آینه
به چرو کهای دور چشمت نگاه میکنی با
خودت بگی« :ارزشش رو داشت!» نه این که
بگی « :حیف عمری که تلف کردم».
•• سوالی از دولــت ومجلس انقالبی دارم.
کاالهای اساسی به قیمت جهانی و دالر،
حقوق و افزایش  ۱۰درصد به ریال؟! این بود
جراحی اقتصادی؟
•• وضعیت متروپل ،نماد مدیریت اســت و
نباید به سوگواریبسنده کرد .وضعیت انبو ِه
ساختما نهایی است که با زدوبند ساخته
شدهاند .همین پالسکوی جدید را هم بدهید
بررسی کنید ببینید مجوز دارد یا اگر دارد
چطور جور شده است؟
•• همسایهکناریماچندسالپیشگودبرداری
غیر اصولی کــرده بــود که دیــوارهــای خانه ما
ترک برداشت و حتی ساختمان کج شده بود.
هیچ کس هم کــاری نکرد .از مهندس ناظر و
شهرداری همه به هم نگاه میکردند .شکایت
هم کردیم این قدر طوالنی شد که قید آن را
زدیم .فقط خدا خواست که خانه خراب نشد
و فقط رفــت شــهــرداری دوب ــاره جریمه داد و
مشکالت حل شد و حتی خسارت خانه ما را هم
ندادند.ایناستقانونیکهباپولحلمیشود.
•• زنــده بــاد سپاه پــاســداران که دو نفتکش
یونانی را توقیف کرد .دست شان درد نکند.
•• مجلس در قبال رتبه بندی معلمان گفت
قانون شده و حتما اعمال خواهد شد .به امید
این که قانون حقوق سربازان از ماه بعدی
حتما اجرایی شود هم معلمان وهم سربازان
حقشان است وبرای جامعه زحمت میکشند.
•• ســرود ســام فرمانده در تهران در زمان
مناسبی اجرا نشد .کال چه دلیلی داشت و چه
مناسبت خاصی بود که اجرا شود در حالی
که شهادت امام جعفر صادق(ع) را داشتیم و
مردم آبادان در عزا بودند.
•• خــواهــشــمــنــدم پــیــگــیــری بــفــرمــایــیــد تا
دوربینهای راهنمایی و رانندگی برای ثبت
پالکموتورسیکلتهایمتخلفتجهیزشوند.
•• زمینهای بازی که شهرداری در شهر دایر
کــرده ،در حقیقت زمینهای افتاده بود که
آسفالت کرده و در مجاورت منازل مسکونی
است و باعث آزار و اذیت همسایهها میشود،
چون بچهها شبانه روز در آن جا بازی میکنند
و همسایهها آرامش ندارند .هر چند به نظرم
هدف شهرداری تصاحب این زمینها بوده
است.
•• هر شخصیت حقیقی و حقوقی در ایران
اسالمی ،چه عمدی ،چه سهوی ،چه با نیت،
چه بی نیت ،چه با عملش و چه با سخنش ،اگر
بخواهد کاری کند که مردم مسلمان ایران را از
آینده روشن انقالب اسالمی ،مایوس و ناامید
کند ،ایــن شخص هر کسی و هر جایگاهی
باشد ،یقینا بداند که در جبهه دشمنان اسالم
و ایران قرار دارد و برای ضعف اسالم ،ضعف
مردم ایران و برای تقویت جبهه کفر ،الحاد و
تقویت آمریکا ،انگلیس و اسرائیل غاصب ،قدم
برداشته و عمل کرده است.

بین الملل

یک شنبه  8خرداد 1401
 27شوال .1443شماره 20948

تحلیل روز
صابر گل عنبری

international@khorasannews.com

منطقهودورهپرتنشدیگر؟
نمیتوانبحرانومسئلهایرادرمنطقهخاورمیانه
بدوندرنظرگرفتندیگربحرانهاومسائلتجزیه
و تحلیل کرد؛ از این نظر که تقریبا یک نوع در هم
تنیدگی و ارتباط دور و نزدیک میان آنها وجود
داردوفهمچشماندازمنطقهوبحرانهایآندرگرو
نگاهوارزیابیجامعومستمردردرجهاولبهکلیت
همه آنها ،به ویژه پروندههای بزرگ و سپس فهم
نهاست
سطوحمختلفارتباطسیستماتیکمیانآ 
که از طریق چنین قرائت و سنجش مستمری
میتوان هم بین سطور سیاستها و رفتارهای
پیچیدهبازیگرانمختلفبهویژهقدرتهایجهانی
تاثیرگذاردرخاورمیانهوخلیجفارسوهمتحوالت
احتمالی ،دورنمای سیاستها و رفتارهای آتی
آنهاراتاحدودیدرکوپیشبینیکرد.بهموازات
ادامه دوره تعلیق و ابهام برجام ،به تازگی شاهد
اتفاقاتی معنادار هستیم که میتواند نشانههای
پیشبینییکتنشجدیدباشد؛ازتوقیفنفتکش
و محموله نفتی ایــران در یونان و مصادره آن به
وسیله آمریکا گرفته تا ترور و خرابکاریهای جدید
اسرائیلدرایرانوهمچنیننوعیتغییردرادبیات
سیاسی دولت بایدن در قبال ایران .وضعیت دیگر
پروندههایتنشیمنطقهنیزچنیناست؛لبنانبا
وجودانتخاباتاخیردرمسیرتنشسیاسیجدید
و فروپاشی اقتصادی حرکت میکند؛ سوریه نیز
شاهد افزایش حمالت شدید اسرائیل و همچنین
بهرهبرداریترکیهازمشغولیتقدرتهایجهانی
بهجنگاوکراینبرایایجاد«منطقهامن»درشمال
اینکشوراست.درعراقنیزبحرانسیاسیتشکیل
دولت همچنان ادامــه دارد و حمالت داعش در
این کشور و افغانستان افزایشی است و تنش میان
فلسطینیهاواسرائیلنیزهرروزبیشترمیشود.
همچنین گفت و گوها میان ایــران و عربستان با
وجود خوش بینیها فعال نتیجه خاصی نداشته
و بعید است حتی در صــورت ازسرگیری روابط
اتفاق«محتوایی»خاصیبیفتد.درهمینحالنیز
ائتالفسازیها با محوریت اسرائیل و مواجهه با
ایران ادامه دارد و قرار است بایدن در آینده نزدیک
بهمنطقهسفرکندتاببینیمچهمیشود.

نمای روز

اجتماع معترضان به خشونت های زنجیره ای
با اسلحه در آمریکا در مقابل ساختمان محل
گردهمایی ساالنه «انجمن سالح آمریکا» در
شهر هیوستون ایالت تگزاس /رویترز

خبر متفاوت

در مــراســم انتخاب بهترین ســگ بازیگر در
جشنواره فیلم کــن ،در کنار سگی که با نام
بیست ( )Beastدر فیلم «وار پونی» ،اثر رایلی کیو
و جینا گامل نقش ایفا کرد ،یک سگ مینیاب
اوکراینی نیز برنده جایزه شد .جایزه او را یک زن
عضو هیئت اعزامی اوکراین در کن دریافت کرد.
او با اشاره به جنگی که روسیه در اوکراین به راه
انداخته است ،گفت« :پاترون نمیتواند این جا
باشد چرا که در خانه خیلی به او نیاز دارند ».به
برکت وجود شامه تیز این سگ از شروع جنگ
اوکراین تا حاال تعداد زیادی مین و ماده انفجاری
خنثی شده است.

اعالمبسیجعمومیدرفلسطین
همزمانباقصدصهیونیستهابرایبرگزاری«راهپیماییپرچم»
حماسبرایتمامفلسطینیهادرقدس،کرانهباختریو
اراضیاشغالی ۱۹۴۸اعالمبسیجعمومیکرد

هشدارها به رژیم صهیونیستی درباره
برگزار نکردن «راهپیمایی پرچم»
کارگر نیفتاده و این رژیم گفته است
راهپیمایی مذکور را در تاریخ اعالم
شده یعنی امروز(یک شنبه) برگزار
میکند .اقدامی که برخی آن را نبرد
بــر ســر حاکمیت قــدس میدانند.
همزمان ،جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین «ح ــم ــاس» بــــرای تمام
فلسطینیها در قدس ،کرانه باختری
و اراضی اشغالی  ۱۹۴۸اعالم بسیج
عمومی کرد .حماس از فلسطینیها
خواست در راستای دفاع از قدس،
مسجداالقصی و مقدسات اسالمی،
خود را به مسجداالقصی برسانند.
ایــن جنبش فلسطینی در ادامــه از

تمام امت و کشورهای عربی اسالمی
خـــواســـت در راســـتـــای شکست
تمامی توطئههای یهود یسازی
رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.
«راهپیمایی پرچم» یا «رقص پرچم»
در تقویم عبری برابر است با سالروز
اشغال قدس شرقی به دست رژیم
صهیونیستی.اینرژیمدرهفتمژوئیه
 ۱۹۶۷قدس شرقی را اشغال کرد و
آن روز را «روز اورشلیم» (روز قدس)
نامید اما بر اساس تقویم عبری ،این
روز امسال برابر است با امروز (۲۹
مــی) .راهپیمایی مذکور از قدس
غربی آغاز میشود اما موضوعی که
سالهاست بر سر آن اختالف وجود
دارد مسیر عبور این راهپیمایی در

بخش قدیمی قــدس تــا رســیــدن به
«دیوار ندبه» است .راهپیمایی پرچم
از دهه 70آغاز شد اما از باب العامود
نمیگذشت ولــی بــه گفته «حاتم
عبدالقادر» دبیرکل کمیته اسالمی-

رزم دوباره در پنجشیر؟

طالبانبهرغموجودشواهدیدربارهنبردبا«جبههمقاومتملی»
درگیریهادروالیتپنجشیرراردمیکند
نبرد نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت
ملی افغانستان» با طالبان که چند هفته
پس از روی کار آمدن این گروه و سقوط کابل
فروکش کرده بود ،گویا دوبــاره اوج گرفته
است .جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه
 ۲۷می اعالم کرد حدود 20نیروی طالبان
در درگیری با نیروهای این جبهه به رهبری
احمد مسعود ،در پنجشیر کشته شدند.
علیمیثم نظری ،مسئول روابط خارجی این
جبههدرتوئیترنوشت:سهولسوالیپنجشیر
شاهد درگیریهای شدید میان نیروهای
جبهه مقاومت و طالبان بوده است .با این
حال ،نظری دربــاره تلفات نیروهای جبهه
مقاومت ملی در ایــن درگــیــریهــا چیزی
نگفت .روزنامه۸صبح نوشته است که منابع
محلی نیز وقوع درگیری در ولسوالیهای
شتل ،عنابه و رخه را تأیید کرده اند .به رغم
اعالمیه جبهه مقاومت ملی درباره «تلفات
سنگین» و انتشار ویدئویی از صحنه های
نبرد ،نیروهای طالبان این رویداد را کتمان
می کنند .منابع محلی در پنجشیر نیز گفته
اند که طالبان از ساکنان روستای ُتندخو و
عبدا...خیلولسوالیدراینوالیتتعهدنامه
اجباری گرفتهاند تا مانع حمالت جبهه
مقاومت ملی شوند .در روزهــا و هفتههای
اخیر ،با وجود گزارشهای محلی ،مقامهای
طالبان تاکید داشتهاند که وضعیت امنیتی
در پنجشیر آرام و عادی است .حتی محمد
یعقوب ،فرزند مال عمر و سرپرست وزارت

ماهاتیرمحمد:هدفآمریکا
انزوایچیناست
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
اظهار نظر روز
در جریان سفر اخیرش به ژاپن
یــک گـــروه تــجــاری مــوســوم به
«چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام» را که
متشکلاز ۱۳کشوراست،تشکیلداد.بهگفته
بایدن ،این گروه به آمریکا کمک میکند تا با
کشورهای آسیایی در حوزههایی از جمله
زنجیرههای تامین ،تجارت دیجیتال ،انرژی

دفــاع طالبان ،در سفر به والیــت (استان)
پنجشیر با ریش سفیدان و افراد بانفوذ قومی
این والیت دیدار کرد و گفت« :شکار تبلیغات
دشمن[نشوند]وبهزندگیعادیخودادامه
دهند ».در این میان ،آن چه باعث شک در
اظهارات طالبان مبنی بر آرامش در والیت
پنجشیر می شود ،سفر و رفت و آمد مقامات
ارشد طالبان به این والیت است .روزنامه
«اطالعاتروز»افغانستاندرگزارشینوشته
است طی یک هفته گذشته ،پس از مولوی
محمدیعقوبسرپرستوزارتدفاعطالبان،
مال عبدالغنی برادر معاون نخستوزیر این
گــروه نیز به پنجشیر سفر کردهاست .این
نخستین بار است که این دو مقام طالبان
پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان به
پنجشیر سفر کردهاند .امانالدین منصور،
فرمانده نیروهای هوایی طالبان نیز دو
هفته پیش به پنجشیر سفر کرده و در دیدار
با برخی از ساکنان پنجشیر از آنها خواسته
بــود دســت از جنگ بــردارنــد .بــهگــزارش
«اطالعات روز» هر روز محدودیت برای ورود
به والیت پنجشیر بیشتر میشود و طالبان
از یک ماه پیش با استفاده از دستگاههای
بیومتریکافرادراانگشتنگاریوشناسایی
میکنند تا سوابق آنها در حکومت قبلی
را بهدست آورند .به همین دلیل شماری از
نیروهای سابق امنیتی به اتهام همکاری با
جبه ه مقاومت در درواز ه پنجشیر بازداشت
شده و میشوند.
پاک و مبارزه با فساد همکاری نزدیکتری
داشتهباشد.ماهاتیرمحمد،نخستوزیرسابق
مالزی گفت :آمریکا همیشه میخواهد از
گروههایی از جمله همین گروه برای منزوی
کردن چین استفاده کند .بسیاری از کشورها
تاکید دارند این یک گروه اقتصادی نیست بلکه
حقیقتا یک گــروه سیاسی اســت .کشورهای
عضواینگروهاسترالیا،برونئی،هند،اندونزی،
ژاپن ،مالزی ،نیوزیلند ،فیلیپین ،سنگاپور ،کره
جنوبی ،تایلند ،آمریکا و ویتنام هستند که روی
هم رفته  ۴۰درصــد از میزان تولید ناخالص

مسیحی ویژه حمایت از قدس ،در
سال های گذشته به ویــژه در دوره
نخستوزیری «بنیامین نتانیاهو»
این روند عوض شد و راهپیمایی از
باب العامود و حی الواد میگذشت

و به دیــوار ندبه میرسید .در این
بین« ،جنبش مردمی جوانان» در
واکنش به قصد رژیم صهیونیستی
بــرای برگزاری راهپیمایی پرچم،
خواستار نام گــذاری امــروز به «روز
پرچم فلسطین» شــد .ایــن جنبش
فلسطینی ب ـهمــنــظــور مــقــابــلــه با
راهپیمایی پرچم صهیونیستها
خواستار برافراشتن پرچم فلسطین
در هر خانه ،میدان و خیابانی در
قــــدس شــــد .ازســـــوی دیـــگـــر ،در
جدیدترین حادثه از سلسله حوادثی
کــه ایــن روزهـــا در سرزمینهای
اشغالی رخ میدهد و مقامات رژیم
صهیونیستی سعی در پنهان کردن
آن دارنـــد ،در یکی از بــزرگ ترین
شرکتهای تولیدکننده مصالح
ساختمانی رژی ــم صهیونیستی،
انفجاری بــه وقــوع پیوسته اســت.
شرکت تامبور یک شرکت خصوصی
رژیم صهیونیستی است که در زمینه
رنگ ،پوشش و مصالح ساختمانی
پیشرفته فعالیت دارد.

«هارپون» و «هویتزر» در اختیار اوکراینیها
همزمانباپیشرویهایروسیهدردونباس،اوکرایننخستینمحمولهموشکهای
ضدکشتیهارپونازدانمارکوهویتزرازآمریکارادریافتکرد
پیشروی نیروهای روسیه در برخی از جبهههای
دونباس ادامه دارد .همزمان ،روسیه به توپباران
بــدون مالحظه شهر خارکیف در شمال شرقی
اوکراین ادامــه میدهد و به گفته ارتش اوکراین
در این حمالت 9نفر کشته و  ۱۹نفر دیگر مجروح
شدهاند .هدف اصلی حمالت روسیه تصرف دو
شهر کلیدی لیسیچانسک و سیورودونتسک در
ایالت لوهانسک است .در صورت سقوط این دو
شهر و مناطق اطراف آن ،تمام این ایالت به تصرف
روسیهدرمیآید.ولودیمیرزلنسکی،رئیسجمهور
اوکراین در پیام روزانه خود به مردم اوکراین گفت:
روسیه در حمالت به نواحی شرقی کشور مرتکب
«نسلکشی»شدهوباحمالتهواییوآتشسنگین
توپخانهقصددارداینشهرهارا«غیرقابلسکونت»
کند.درعرصهدیپلماتیکنیزماریودراگی،نخست
وزیرایتالیاباوالدیمیرپوتینتلفنیگفتوگوکرد.او
دریکنشستخبریگفتکهدرمذاکراتباپوتین
هیچ امیدی به صلح احساس نکرده ولی از سخنان
پوتین چنین استنباط کرده که او حاضر است در
زمینه حل بحران جهانی مــواد غذایی همکاری
کند .وزارت دفاع روسیه نیز با تکرار همین شروط
اعالم کرد که حاضر است یک مسیر دریایی امن
برای صادرات اوکراین از بنادر دریای سیاه ایجاد
کندولیاینپیشنهادازسویبرخیازسرانغربی
رد شده و آن ها مسکو را به «باجگیری از جهان»
متهمکردهاند.همزماناوکرایننخستینمحموله
موشکهای ضدکشتی هــارپــون از دانــمــارک و
هویتزرهایخودکششیازایاالتمتحدهرادریافت
کردهاست«.الکسیرزنیکوف»،وزیردفاعاوکراین
جــــهــــان را تــشــکــیــل
میدهند .ماهاتیر محمد
دربـــاره کشورهای این
گـــروه گــفــت :ایــن گــروه
ح ــت ــی بــــــرای تــوســعــه
اقتصادی اعضای آن نیز
خــوب نیست .چین یکی از شرکای تجاری
بزرگ مالزی است .ما نمیخواهیم شاهد هیچ
تنش و درگیری با چین باشیم .ماهاتیر محمد
 ۹۶ساله همچنان به عنوان یکی از چهرههای
بانفوذ در مالزی شناخته میشود.

گفت :نه تنها دفاع ساحلی کشور ما با موشک های
هارپون تقویت می شود بلکه این موشک ها توسط
تیم های آموزش دیده اوکراینی نیز استفاده می
شود .به گفته رزنیکوف ،موشکهای ضد کشتی
هارپون در کنار موشکهای نپتون اوکراینی در
دفــاع از سواحل این کشور از جمله بندر جنوبی
اودسا عملیاتی خواهند شد .رزنیکوف یادآور شد
تحویل موشکهای هارپون حاصل همکاری چند
کشوراستوگفت:تحویلتسلیحاتازدانمارکبا
ی انجام شده است .وی
مشارکت دوستان انگلیس 
گفتکهاوکراینهمچنینطیفوسیعیازتوپخانه
های سنگین از جمله هویتزرهای ساخت آمریکا را
دریافتکردهاست.اینتوپخانههابهارتشاوکراین
اجازهمیدهداهدافراازفواصلدورترهدفحمله
قراردهد.ماهگذشته،یکمقامارشددفاعیآمریکا
گفته بود که ارتش این کشور آمــوزش تعدادی از
نیروهایاوکراینیرابرایاستفادهازتوپخانههویتزر
آغاز کرده است و این آموزش ها در خارج از اوکراین
صورتمیگیرد.

3
پیشخوان بین الملل
اســپــکــتــیــتــر بــا
تــیــتــر «انــتــخــاب
زلـــنـــســـکـــی» و
طــــراحــــی روی
جــــلــــد ،رئــیــس
جمهور اوکراین
را در ویرانه های
ایــن کشور پشت
میز مــذاکــره که
فعال جای رئیس
جمهور روسیه را خالی می بیند ،نشان داده
است .اسپکتیتر تالش کرده به این سوال پاسخ
دهد که آیا اوکراین می تواند نیروهای روسیه را
مجاب به مذاکره کند و در نهایت به صلحی قابل
قبول برای اوکراین دست یابد؟

چهره روز

سازمان ملل میگوید ایمن الظواهری ،رهبر
القاعده «عهد وفـــاداری (بیعت)» خــود را با
هبتا ...آخوندزاده ،رهبر طالبان ،تجدید و
القاعده «روابط نزدیک» خود با طالبان را حفظ
کــرده اســت .در این گــزارش آمــده ،اکنون که
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره «آزادی
عمل بیشتری» در افغانستان به دست آورده
اســت ،ایمن الظواهری نیز «پیا مهای ضبط
شده بیشتری منتشر کرده است ».در گزارش
تــازه  ۲۵صفحهای ســازمــان ملل آمــده است
طالبان همچنان به رو شهــای گذشته خود
عمل میکند ،پناهگاههای امن برای گروههای
تروریستی مانند القاعده فراهم کرده و افراد
گــروه طالبان را که در فهرست تحریمهای
سازمان ملل قرار داشتند ،به مقامهای کابینه
خود گماشتهاند/.بی بی سی

قاب بین الملل

«عمران خان» نخست وزیر معزول پاکستان در
اجتماع اعتراضی هوادارانش در شهر اسالم
آباد /خبرگزاری فرانسه

 #هشتگ

4
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رانت به پروازیها و بازگشت جوجه ُکشی !




2.4 M views

3.9 M views

آبادان در حال و هوای مسیر اربعین

مرگ روزانه  7تا  10نفر به دلیل نبود عضو پیوندی

این روزها حال و هوای آبــادان ،حال و هوای عجیبی
است .انگار شهر رنگ و بوی اربعین دارد .یک سو دمامه
زن ها ،در عزای هموطنان مان دمام زنی میکنند ،یک
سو امدادگران بی وقفه در حال تالش برای آواربرداری
هستند و یک سو هم مردم داغدیدهای که با تمام غمی
که بر دل دارند در حال مهمان نوازی از امدادگران
هستند .کاربران هم با بازنشر تصاویری از این مهمان
نوازی به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :نه تنها مردم آبادان که از اطراف هم موکبها
برای پذیرایی از امدادگران خودشون رو به آبادان
رسوندن و موکب زدن ».کاربر دیگری نوشت« :ما
مردم نشون دادیم که توی غمها کنار هم هستیم و
برای همدردی هر کاری میکنیم».

«در ایران بیش از  ۲۵هزار بیمار در فهرست انتظار
پیوند قرار دارنــد و از این تعداد روزانــه  ۷تا ۱۰
نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنند».
این جمالت بخشی از صحبتهای قائم مقام واحد
فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی کشور است .این در
حالی است که طبق گزارش ها ،بر اساس آمار در ایران
ساالنه  ۵تا  ۸هزار مرگ مغزی داریم که با توجه به این
تعداد  ،تنها  2هزار و  500تا  4هزار نفر با رضایت
خانواده به اهدای عضو میرسند .کاربری در این باره
نوشت« :از اون جایی که حادثه خبر نمیکنه به نظرم
قبل از این که مرگ مغزی به سراغ مون بیاد بریم کارت
اهدای عضو بگیریم و وصیت کنیم که اعضای بدن مون
رو اهدا کنن تا جون آدمها رو بشه نجات داد».





2.8 M views

تغییرات اقلیمی دنیا را با بحرا نهای جدیدی
روبــهرو میکند و با توجه به ایــن که بشر توجه
چندانی به جلوگیری از آن ندارد ،باید خودمان را
برای شرایط جدید آماده کنیم .یکی از این شرایط،
کم آبی است که زندگی میلیاردها نفر در سراسر
جهان را تهدید میکند .در همین راستا به گزارش
دیجیاتو ،پژوهشگران با رو شهـــای مختلفی
میخواهند با چنین وضعیتی مقابله کنند .حاال
تیمی از پژوهشگران دانشگاه تگزاس یک الیه
ژل ارزانقیمت تولید کردهاند که با آن میتوان در
خشکترین شرایط اقلیمی مانند کویر ،از هوا آب
آشامیدنی گرفت.
▪توسعه ژل برای گرفتن آب از هوای خشک

3.4 M views

رانت  50هزار میلیاردی به پروازیها

دومین نوزاد رها شده

کــاربــری بــا یــک حــســاب سرانگشتی دربــــاره 50
هــزار میلیارد تومان یــارانـهای که دولــت ساالنه به
هواپیماسوارها پرداخت میکند ،این گونه نوشت:
«قیمت سوخت هواپیما در جهان بیش از یک دالر است
اما در داخل به نرخ  ۶۰۰تومان به شرکتهای هواپیمایی
فروخته میشود! یعنی با مصرف ساالنه  1.5میلیارد
لیتر ،بابت سفر با هواپیما به دهک پردرآمد بیش از ۵۰
هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم .حتی آبان  ۹۸که
بنزین مردم عادی گران شد هم این نرخ تغییر نکرد!»
کاربری نوشت« :اگه دولت میخواد یارانه رو به اهلش
بده باید یارانهای رو که به پولدارها میده قطع کنه و به
دهکهای پایینی بده .قطعا دهکهای باال هواپیما سوار
میشن ».کاربری اما نوشت« :با باال رفتن قیمت سوخت
هزینه حمل و نقل هوایی هم باال میره و به همین نسبت
قیمت تمام شده برخی محصوالت افزایش پیدا میکنه».

کشف نــوزاد رهــا شــده مقابل شیرخوارگاه آمنه در
شبکههای اجتماعی به این دلیل بازتاب زیادی پیدا کرد
که در هفته گذشته یک نوزاد چند روزه دیگر هم در
سطل زباله پیدا شده بود .خدا رو شکر حال هر دو نوزاد
خوب است و نوزاد تازه پیدا شده هم اکنون در یکی از
بیمارستانهای شهر تهران تحت فرایند درمانی قرار
دارد .با این حال ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
با اشاره به آمار ۳۰هزار خانواده متقاضی فرزند خواندگی،
گفت« :سال گذشته  ۶۱نوزاد توسط والدین زیستی خود
در جوار شیرخوارگاهها رها شدهاند ».البته به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور،
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ،ادامه داد:
«هم اکنون بیش از  ۳۰هزار خانواده متقاضی در سامانه
ملی فرزند خواندگی ثبتنام کردند که پرونده  ۱۷هزار
خانواده تکمیل شده و منتظر پذیرش کودک هستند».





2.4 M views

تولید آب در کویر
اب ژل ارزان!

3.1 M views

شروع جوجه ُکشیهای هولناک؟

حراج سوسکهای خاک ماه خورده!

روز گذشته ویدئویی از دفن هزاران جوجه یک روزه
در شبکههای اجتماعی دست به دست شد که بازتاب
زیــادی داشــت .هر چند به گفته معاون اجتماعی و
پیشگیری رئیس کل دادگستری استان اردبیل،
دادستانی به این موضوع ورود کرده و تا تشخیص
عامل یا عامالن این اقدام بررسیها را ادامه خواهد
داد اما کاربران با بازخوانی خاطره کشتار جوجههای
یک روزه در فروردین سال  1399به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :باز اینا شروع
کردن از این کارا کردن! خدا میدونه چه نقشهای
دارن .هر دفعه یک دونــه از این ویدئوها میدن
بیرون یه امتیاز از دولت میگیرن » .کاربری هم
نوشت« :من موندم چرا این جوجهها رو نمیدن توی
روستاها تا بچهها بزرگ شون کنن».

دانشمندان پس از فرود فضاپیمای آپولو  ،11خاک
ماه را به سوسکهای آلمانی خوراندند تا مطمئن شوند
که این مواد حاوی عوامل بیماریزا نیست .حاال این
سوسکها به مزایده گذاشته شدهاند .در سال،2007
این سوسکها با قیمت  10هزار دالر در حراجی به
فروش رفتند .این مزایده جدید از پنجشنبه هفته
پیش افتتاح شده و تا تاریخ  23ژوئن ( 2تیر) ادامه
پیدا میکند .هم اکنون باالترین قیمت پیشنهاد شده
برای این مزایده  11هزار دالر است .کاربران هم به
این مزایده واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :االن
چرا فکر کردن سوسکهای خاک ماه خورده باید برای
مردم جذاب باشن و مردم برای تصاحب شون پول
بدن ».کاربر دیگری نوشت 11« :هزار دالر برای سه تا
سوسک مرده ،مردم خیلی عجیب شدن».

دانشمندان و مهندسان دانشگاه تگزاس در
آستین موفق به توسعه یک روش نوآورانه شدهاند تا
به مردم در مناطق خشک و بیابانی برای دسترسی
به آب آشامیدنی کمک کنند .نتیجه کار محققان
در ژورنــال  Nature Communicationsمنتشر
شــده اســت .ایــن الیــه ژل قیمت بــاالیــی نــدارد
و همچنین از مــواد کمیابی هم ساخته نشده،
بنابراین میتوان آن را به تولید انبوه رساند و در
کشورهای مختلف استفاده کرد .عالوه بر این،
انرژی کلی ورودی به آن برای تولید آب هم تقریبا
ناچیز است.
▪ 2دالر برای تولید روزانه  6لیتر آب در کویر
قیمت هر کیلوگرم از ایــن ژل تنها به دو دالر
میرسد و همین یک کیلوگرم میتواند در مناطقی
با رطوبت نسبی  ۱۵درصد ،روزانه بیش از  ۶لیتر
آب بگیرد .اگر رطوبت نسبی در منطقه  ۳۰درصد
باشد ،میزان آب تولیدی آن به  ۱۳لیتر در روز
میرسد .شاید این میزان آب چندان زیاد نباشد،
اما با افزایش ضخامت الیه یا آرایههای مختلف از
آ نها میتوان میزان آب تولیدی را افزایش داد.
البته طبق گزارش ها ،عمر مفید این ژ لها برای
تولید آب تنها یک هفته است .این ژل به افراد
اجازه میدهد که حتی در خشکترین و گرمترین
مناطق زمین هم از هوا آب تهیه کنند .بنابراین
میلیو نها نفر در سراسر جهان با استفاده از آن
میتوانند آب آشامیدنی روزانه خود را تامین کنند.
▪اشکال مختلف الیه ژل
الیه ژل دانشمندان انعطافپذیر است و میتوان
به راحتی آن را به شکل واندازههای مختلف درآورد،
بنابراین میتواند نیاز افــراد مختلف را برطرف
کند .عالوه بر این ،به گفته محققان برای درست
کــردن ژل تنها به دو دقیقه زمــان نیاز است و با
فرایند سادهای هم روبهرو هستیم .پس از آن ،ژل
باید فرایند خشککردن انجمادی را پشت سر
بگذارد و در ادامه با جدا شدن از قالب ،فورا قابل
استفاده است .بودجه این پژوهش توسط دارپا یا
همان آژانس پروژههای پژوهشی پیشرفته دفاعی
تامین شده و بخشی از پــروژه این سازمان برای
تامین آب آشامیدنی مورد نیاز سربازان در مناطق
و اقلیمهای مختلف محسوب میشود.

تجربه انن کاریت
بعد از عملی شدن طرح جدید نان به صورت آزمایشی در استان زنجان
مردم این شهر و نانواییها از تجربه شان میگویند

رعیت نواز -اردیبهشت امسال توفانی شروع و حذف ارز  4200تومانی از روی بسیاری از کاالها عاملی شد تا قیمتها سر به
فلک بگذارد .آن روزها درست بعد از اعالم حذف ارز  4200تومانی از آرد و گندم و گران شدن قیمت آرد باعث شد برخی از این
فضا سوء استفاده کنند و شایعه گران شدن نان را به راه بیندازند و همین موجب شد شاهد صفهای طوالنی در نانواییها باشیم.
مدتی بعد «کارت نان» مطرح و تصاویری از آن هم منتشر و خیلی زود تکذیب شد .در نهایت اما از طرحی رونمایی شد که براساس
آن ،استان زنجان از ابتدای خرداد به صورت آزمایشی محل اجرای طرح جدید نان باشد و حاال قزوین هم به عنوان دومین استان
یها به دستگاههای کارت خوان مخصوص
شاهد اجرای شیو هنام ه جدید فروش نان است .در قالب این طرح قرار است تمامی نانوای 
مجهز شوند .به این شکل که مردم بعد از خرید نان کارت میکشند و پول نان یارانهای را پرداخت میکنند و از آن جا که نانوایی
آرد را به قیمت آزاد خریده است دولت ما به التفاوت مبلغ نان یارانهای تا قیمت اصلی نان را به حساب نانوایی واریز میکند .حاال
یک هفته از روزی که زنجانیها با کارت خوانهای جدید در نانواییهای شان رو به رو میشوند ،گذشته است .در ادامه با تماس با
برخی از اهالی زنجان و نانواییهای این استان به چگونگی روند این طرح در این استان پرداخته ایم که در ادامه آن را میخوانید.
▪طرحی برای هوشمند سازی فروش نان

به گفته مسئوالن مربوط ،دلیل اجرای طرح عرضه نان فقط با
کارت بانکی و کارت خوانهای نصب شده در واحدهای نانوایی،
جلوگیری از قاچاق گندم و آرد توسط افراد سودجوست .روش
اجرای هوشمند سازی فروش نان که قرار است برای انجام این
طرح اجرا شود و تاکنون مسئوالن درباره اش صحبت کردهاند به
این شکل است که دولت به نانواییها آرد را به قیمت آزاد میدهد
اما در ازای فروش نان به نانوایی یارانه میدهد .قیمت نان در این
طرح هیچ تغییری نمیکند و محدودیتی هم در تعداد خرید نان
وجود ندارد .در این طرح با نصب کارت خوانهای مخصوص
مــردم پول نانی را که خرید هاند به قیمت یــارانـهای پرداخت
میکنند و مابه التفاوت قیمت تا نرخ آزاد را دولت به حساب
نانواییها واریز میکند.
▪وضعیت فروش نان کارتی از زبان زنجانی ها
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زهــرا یکی از شهروندان زنجانی در تماس تلفنی به
خبرنگار ما از تغییرات خرید نان در طرح جدید میگوید:
« تنها تغییری که در نانواییها به وجــود آمــده پــرداخــت با
دستگاههای پوز جدید است ،کارت خوانهای جدید برای هر
نانوایی متفاوت است .مثال نانوایی که سنگک میفروشد ،در
صفحه کارت خوانش عکس نان سنگک قرار دارد ».وی افزود:
«در این کــارت خوا نها مدل نان هم تعریف شــده .مثال نان
کنجدی ،خشخاشی و ...و حتی تصویر خرید پالستیک نان هم
گذاشته شده است ».وی درباره محدودیت خرید نان هم این
گونه گفت« :در این مدت محدودیتی در خرید نان وجود نداشت
و هر کس هر مقداری دلش میخواست میتوانست نان بخرد».
مهدی نجفی دیگر شهروند زنجانی است که او هم این
صحبتها را تایید میکند و به خبرنگار ما میگوید« :هیچ
محدودیتی در خرید نان نداریم و قیمت نان هم تغییری نکرده
است ».وی همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره یکی از
مشکالت طرح میگوید« :در برخی نانواییها شاهد این هستیم
که متصدیان نانوایی با
کــار تهــای دیگر در
کــارت خ ــوان ،خرید
تعداد باالیی نــان را
ثبت میکنند در حالی
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که نانی فروخته نمیشود و احتماال آرد آن تعداد نان در بازار آزاد
فروخته میشود در حالی که یارانه آن از دولت گرفته شده است».
نجفی با بیان این که با هر کارت بانکی و متعلق به هر یک از
اعضایخانوادهمیتواننانخریدهمگفت«:برخالفآنکه
بعضیها فکر میکنند فقط باید با کارت بانکی که در آن یارانه واریز
میشود نان خرید ،با هر کارت بانکی میتوان نان خرید اما ایرادی
کهوجودداردایناستکهاگرکارتبانکینداشتهباشینمیتوانی
نان بخری چون نانواییها فقط با کارت بانکی نان میفروشند».
محمد یکی دیگر از اهالی زنجان از نبود اطالع رسانی در
خصوص نحوه اجــرای این طرح در شهر گالیه دارد و
میگوید« :نه خبری از اطالع رسانی گسترده بوده و نه بیلبوردی
برای این اتفاق در شهر زده شده ،ما هم مثل بقیه مردم هر چه
میشنیدیم از میان همین خبرهایی بود که میآمد و از نظر
روانی هم آمادگی خاصی به ما داده نشد».
مدیر یک نانوایی هم به خبرنگار ما میگوید« :فعال که
مشکلی برای فروش نان نداشتیم و محدودیتی هم وجود
ندارد اما مسئوالن باید این نکته را بدانند که اگر کسی تصمیم به
دور زدن قانون داشته باشد به یقین راهش را پیدا خواهد کرد».
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▪هوشمند سازی فروش نان از زبان مسئوالن

خلیل قاسملو ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
زنجان در این باره گفت وگویی با فارس داشته و محسن افشار،
استاندار زنجان هم با خبرآنالین صحبت کرده که در ادامه
مهمترین بخش این صحبتها را میخوانید.
آن چه در این بخش تغییر کرده نحوه توزیع یارانه نان
سنتی از طریق سامانه هوشمند به قیمت سابق است و
حتی در این مورد براساس تصمیم کشوری 10درصد تخفیف
هم به مردم زنجان به دلیل آمادگی برای اجرای این طرح داده
خواهد شد که مثال نان  2هزار تومانی را هزار و  800تومان
خریداری کنند .در هنگام پرداخت پول نان توسط خریدار ،بقیه
پول همان لحظه از حساب دولت به حساب نانوا واریز میشود.
در تــوزیــع نــان سنتی در زنــجــان بــه هیچ وجــه بحث
سهمیهبندی مطرح نیست و هدف طرح ،جلوگیری از
قاچاق آرد و پیشگیری از خروج ۳۰درصد از آرد یارانهای کشور
از چرخه مصرف و سفره مردم ایران است.
تخلفات در این حوزه هر چقدر هم که باشد حتی اگر این
طرح به صورت متوسط هم اجرا شود ،عایدی بیشتری
نسبت به فروش غیر هوشمند که باعث میشد نان خوراک دام
شود ،برای مردم خواهد داشت.
در دستگاههای کارت خوان قبلی ،عدد وارد میشد؛ اما
در دستگا ههای جدید ،تصویر نــان هم نمایش داده
میشود و شهروندان تعداد نان مورد نیاز را وارد میکنند.
در قالب این طرح پیشبینی شده است خرید نان با پول
نقد متوقف شود ،البته در مرحله ابتدایی اجرای طرح،
کار تهایی بــرای نانوایان پیشبینی شده که در صورت
پرداخت نقدی مشتری ،بتوانند از آن کارت برای دریافت
یارانه بهره ببرند .مثل کارت سوختی که در پمپ بنزینها
وجود دارد.
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کارتخوان جدید نانواییها

ورزشی

یکشنبه  8خرداد 1401
 27شوال .۱۴۴۳شماره 20948

اردوی تیم ملی در قطر از  11خرداد برپا می شود

عکس نوشت

بازی با یارانسوارز ،جایگزین کانادا!

اوزیل در صف نماز جمعه
هافبک پیشین آرســنــال تصویری از
خود را در حال به جا آوردن نماز جمعه
در اندونزی منتشر کرد .مسوت اوزیل
بازیکن پیشین آرسنال و رئال مادرید
راهی اندونزی شده است .اوزیل تصویری
از خود را در حال به جا آوردن نماز جمعه
منتشر کرد و زیر آن نوشت«:خدا را شکر.
نماز جمعه در اندونزی».

گزارش

پرسپولیس خارجی هایش
را جواب یم کند؟
گــروه ورزش /پرسپولیس در ایــن فصل
ســه بازیکن خــارجــی از آســیــای میانه به
خدمت گرفت امــا هیچکدام از آن ها در
حد و انــدازههــای مدافع عنوان قهرمانی
ظاهر نشدند .منوچهر صفروف و وحدت
حنانوف تاجیکی در نیم فصل نخست و
شرزود تمیروف ازبک در زمستان پیراهن
پرسپولیسراپوشیدند.فلسفهجذببازیکن
خارجی باال بردن کیفیت لیگ و تیمهاست
اما این بازیکنان از آسیای میانه نتوانستند
آنچنان که باید به کار یحیی گلمحمدی
بیایند .البته تمیروف به واسطه دوندگی
زیادش در هفتههای اخیر فیکس بوده اما
تاجیکهای این تیم بعد از عملکرد ضعیف
مدت هاست که به نیمکت تبعید شده اند.
در ایــن بین هنانوف بــر خــاف صفروف
توانست حتی به ترکیب اصلی تیم راه پیدا
کنداماصفروفکهورودشبامصدومیتدر
پرسپولیس همراه بود نیمکت نشین ماند تا
باشگاهپرسپولیسباتوجهبهبندهایقرارداد
اینبازیکنتصمیمبهفسخقرارداداودرپایان
فصل بــدون پرداخت مبلغ اضافی بگیرد
هنانوف نیز که نوسان زیــادی در عملکرد

فنی خودش داشت احتما ًال تا پایان فصل
همنیمکتنشینبماندتاکادرفنیبازیرنظر
گرفتن تمرینات او درباره اش تصمیم گیری
کند .با توجه به عملکرد هنانوف احتمال
قــرار گرفتن او در فهرست مــازاد به مراتب
بیشتر از ماندنش در جمع سرخ ها به نظر
میرسد.همچنینمشکلگلزنیخطحمله
پرسپولیسسببشدتاسرمربیسرخپوشان
در نقل و انتقاالت زمستانی بار دیگر به فکر
جذببازیکنخارجیبیفتدواینبارشرزود
تمیروف را از ازبکستان برای حضور در خط
حمله جذب کند .مهاجم پر تالش ازبک ها
با وجود این که فرصت کافی برای گلزنی
داشتنتوانستانتظاراترابرآوردهکندتااو
نیزدرفهرستمازادقطعیپرسپولیسبرای
فصل بعدی قرار بگیرد .باشگاه پرسپولیس
تصمیمی برای تمدید قــرارداد این بازیکن
ندارد و قصد دارد با نظر گل محمدی روی
جذببازیکنخارجیباکیفیتباالترتمرکز
کند.بهاینترتیباحتماالبابازشدنپنجره
نقل و انتقاالت باید منتظر جــدایــی سه
خارجی پرسپولیس باشیم تا دست یحیی
برایجذببازیکنخارجیجدیدبازترشود.

گروه ورزش/لغو دیدار دوستانه تیم ملی ایران
و کانادا از سوی کانادایی ها تمام برنامه ریزی
های فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی را
به هم ریخت و با توجه به پر بودن تقویم فوتبالی
اکثر تیم های ملی ،جایگزین کــردن حریف
دیگری به جای کانادا هم سخت و زمان بر است.
البته این موضوع برای کانادا هم گران تمام
شده به طوری که برخی رسانه ها و خبرنگاران
این کشور به انتقاد از تصمیم فدراسیون فوتبال
پرداخته اند .روز گذشته پیتر گالیندو خبرنگار
کانادایی از پیامدهای منفی برای فدراسیون
فوتبال این کشور بعد از لغو بازی با تیم ملی
ایــران خبر داد و در صفحه توئیترش نوشت:
میلیون ها دالر درآمــد از دست رفته ،جریمه
احتمالی از سوی فیفا و از دست دادن یک بازی
دوستانه با کیفیت قبل از جام جهانی و احتمال
انصراف کولئوشو(پدیده آمریکایی) از بازی
برای تیم ملی کانادا از مهم ترین تبعات لغو بازی
با ایران است .همچنین روز گذشته میرشاد
ماجدی و دراگان
اســکــوچــیــچ
ســرپــرســت
فدراسیون
و سرمربی

دعوت امید ابراهیمی به تیم ملی
بعد از  ۴۳۰روز

▪معوقههفتهبیستونهم؛امشبساعت20:00

فوالد-سپاهان
پرسپولیس-شهرخودرو
هوادار-گل گهرسیرجان

امید ابراهیمی در لیگ ستارگان قطر که حدود دو ماه قبل به پایان
رسید ،عملکرد خوبی داشت و با این نمایش های مطلوب توانست
نظر کادرفنی تیم ملی را جلب کند و یکی از  25بازیکنی باشد
که به اردو فراخوانده شده است .ابراهیمی آخرین بار در بازی
دوستانه مقابل سوریه که با برتری 3بر صفر ایران به پایان رسید ،به
عنوان یار تعویضی به زمین رفت و بعد از آن دیگر پیراهن تیم ملی را
نپوشید.آن بازی دوستانه در تاریخ 10فروردین 1400برگزار شد
و بعد از آن ابراهیمی دیگر به تیم ملی دعوت نشد و حاال با گذشت
حدود  430روز باز هم در فهرست تیم ملی قرار گرفته است.

گروه ورزش/سال گذشته بود که تاتنهام در اقدامی
سوال برانگیز ،ژوزه مورینیو را برکنار کرد تا برای
اولین بــار از ســال  ۲۰۰۲او یک باشگاه را بدون
حتی یک جام ترک کند .تاتنهام شش روز بعد از
اخراج آقای خاص در فینال جام اتحادیه انگلیس
برابر سیتی قرار گرفت و شکست خــورد.ژوزه چند
هفته بعد به عنوان سرمربی رم معرفی شد تا انگار
همه موافق باشند که دوران حضور او در تیمهای
درجــه یک به پایان رسیده .رم حتی حضورش در
لیگ کنفرانس هم قطعی نبود و باید در پلی آف بازی
میکرد .ژوزه موفق شد با کنار زدن ترابزوناسپور
راهــی مرحله گروهی جامی شود که بــرای اولین
بار در حال برگزاری بود .از تیر خالص تاتنهام تا به
امروز دقیقا  ۴۰۲روز میگذرد و حاال ژوزه رم را نه
با میلیونها یورو بازیکن سرشناس ،نه با حضور هر
لحظه در جلد روزنامهها و مجالت و نه با دوربین ۲۴
ساعته شبکههای معروف تلویزیونی در رختکن برای

▪پنجشنبه 12خرداد

فجرشهیدسپاسی  -پرسپولیس | ساعت 20:00
گلگهر  -ذوبآهن | ساعت 20:00
شهرخودرو  -فوالد | ساعت 20:00
سپاهان  -آلومینیوم | ساعت 20:00
صنعت نفت آبادان  -هوادار | ساعت 20:00

سعید عزتاللهی در شرایطی به حضورش در الغرافه خاتمه داد که حاال شایعات
زیادی را درباره انتقالش به ایران میشنود .از یک سو اخبار درباره عالقه فرهاد
مجیدی به بازیکنی در قواره عزت اللهی منتشر شده و در سوی دیگر ،اخبار
مذاکره پرسپولیس بــرای جذب این هافبک ملیپوش از طریق مرتضی
پورعلیگنجی در صفحات مجازی دست به دست میشود .این شایعات در
حالی مطرح شده که از یک سو عزت اللهی هنوز برای یک سال دیگر عضو
وایله بولدکالب دانمارک است و با وجود این که با سقوط این تیم به لیگ دسته
یک دانمارک ،هافبک ایرانی قصد ماندن در وایله را ندارد اما به هر حال برای
جدایی باید نظر باشگاه جلب شود که این فرایند مستلزم پرداخت حداقل یک
میلیون یورو است ،اما مانع دوم که شاید از اولی هم مهمتر باشد ،تصمیم عزت
اللهی برای بازی در خارج از کشور و ترجیحا لیگهای اروپایی است.

اخبار

ساخت مستند آخر فصل ،به اولین جام اروپایی تاریخ
خودش رسانده .در نگاه اول شاید لیگ کنفرانس
اروپــا به عنوان یک رقابت اروپایی درجه سه برای
سرمربی فاتح دو دوره لیگ قهرمانان با پورتو و اینتر،
موفقیت آمیز نباشد .شاید خودش هم وقتی تیمش

استعفای بدون بازگشت دبیر تنیس روی میز

دروازه فاینورد را در نیمه اول باز کرد و سعی داشت
نیمکت را آرام کند ،همین حس را داشت اما این جام
برای ژوزه که از آخرین جامش در فوتبال دقیقا پنج
سال میگذرد ،صرفا یک جام دیگر در کارنامه او
نیست .این جام فراتر از همان معنای عام ،به همه
نشان داد که میتواند خــودش را به همان جای
همیشگی بازگرداند .هنوز یادش مانده چطور در
یک فینال پیروز شود و هنوز یادش میآید که چطور
انگیزه را به تک تک بازیکنان منتقل کند .میداند که
چطور مردم یک شهر را به خیابانها بکشاند .حتی با
یک جام درجه سه .حتی با تیم ششم جدول و حتی
با رمی که دیگر نه توتی را دارد و نه ستارگان گران
قیمتی در این تیم توپ می زنند .قهرمانی مورینیو
با معمولی ترین و کم ستاره ترین رم تاریخ یک پایان
واضح دارد؛ این که آقای خاص آماده یک بازگشت
خــاص به باالترین سطح فوتبال اروپــا و احتماال
تیم های بزرگ قاره سبز است.

دردسرسپاهانیهاواحتمالجداییستارگاناینتیم
محرم نویدکیا از حــاال برنامه ریزی
خود را برای فصل آینده شروع کرده
اســت .او طبق قـــراردادش احتماال
در سپاهان میماند و بــرای ترمیم
نقاط ضعف تیمش کار خود را از سر
میگیرد .سپاهانیها بــرای ادامــه
روند رو به رشد خود برای فصل پیش
رو به دردســر افتادهاند و باید به فکر

▪دوشنبه 9خرداد

پیکان  -مس رفسنجان | ساعت 19:00
استقالل  -نفت مسجدسلیمان | ساعت 19:00
سه شنبه  10خرداد
نساجی  -تراکتورتبریز | ساعت 18:30

کار سخت سرخابی برای شکار عزت اللهی

بازگشت خاصآقایخاص!

معوقه هفته بیست و نهم لیگ برتر

طبق اعــام سازمان لیگ هفته پایانی رقابت های
لیگ برتر از فردا آغاز می شود .در صورتی که نتایج
هفته بیست و نهم لیگ برتر به صورتی رقم بخورد که
نیاز به برگزاری همزمان دیدارهای استقالل  -نفت
مسجدسلیمان و شهرخودرو  -فوالد ،برای تعیین تیم
سقوط کننده از لیگ برتر باشد دیدار دو تیم استقالل و
نفت مسجدسلیمان به جای دوشنبه  9خرداد روز پنج
شنبه  12خرداد برگزار می شود.

ویژه

نگاهی به قهرمانی مورینیو با معمولی ترین رم تاریخ

سوژه

برنامه هفته سی ام
و پایانی لیگ برتر اعالم شد

مهدی طارمی حواشی منتشر شده دربــاره زندگی
خصوصی خودش را تکذیب کرد .به تازگی اخباری
درب ــاره قصد مهدی طارمی بــرای تشکیل زندگی
مشترک در برخی رسانهها منتشر شده است .در این
خصوص جزئیاتی نیز مطرح شده و ضمن بیان این
که این ستاره به زودی ازدواج خواهد کرد جزئیاتی
درباره ارتباط شادی گل خاص او با همسر آینده اش
بیان شده است.با این حال طارمی اخبار منتشر شده
دربــاره خودش را تکذیب کرد .این مهاجم برجسته
فوتبال ایران در گفت و گوی کوتاهی اعالم کرد مسائل
مطرح شده صحت ندارد و اگر الزم شود در آینده در این
خصوص شفاف سازی خواهد کرد.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از تمدید قرارداد مهدی ترابی دنبال
حفظمیالدسرلکاستتابتوانداینبازیکنرانیزدرجمعشاگردانیحییگلمحمدی
حفظ کند.با این حال سرلک در هفته گذشته راضی به تمدید دو ساله قرارداد
خود با پرسپولیس با وجود بند فسخ قرارداد پس از یک فصل حضور در این
تیم نشده است .درویش به مدیر برنامههای سرلک اعالم کرده است با توجه
به اهمیت حضور این بازیکن در نقش هافبک بازیساز باید هرچه سریعتر
تکلیف خود را با تیم مشخص کند.صحبتهای مدیرعامل پرسپولیس باعث
شده است تا سرلک در تصمیمگیری خود عجله و تکلیف ماندن یا رفتن خود
را تا دوشنبه هفته جاری مشخص کند .در صورتی که سرلک راضی به ماندن
در پرسپولیس نشود گزینه توافق نهایی با هافبک سپاهان که در پایان فصل
قراردادش با زردپوشان به اتمام میرسد فعال خواهد شد.

گروه ورزش /امشب  3بــازی معوقه از هفته بیست و نهم
رقابت های لیگ برتر برگزار می شود که در مهم ترین بازی
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان شهرخودرو خواهد
بود .شهرخودرو در حالی مقابل سرخ های پایتخت قرار
می گیرد که به هیچوجه کار آسانی برای بقا ندارد و برای
ماندن در لیگ برتر باید عالوه بر پیروزی در  2بازی باقی
مانده خود،امیدوار به شکست نفت مسجدسلیمان در هفته
سی ام مقابل استقالل هم باشد .البته که موضوع دوم یعنی
باخت شاگردان مهاجری در آزادی با توجه به انگیزههای
استقالل و قدرت این تیم کامال قابل پیش بینی است ،اما این
که خودشان بتوانند پرسپولیس و فوالد را شکست بدهند،
چیزی مانند یک ماموریت غیرممکن است .برای انجام این
ماموریت شاگردان سیدعباسی ابتدا باید از سد پرسپولیس
عبور کنند؛پرسپولیسی که برای نایب قهرمانی می جنگد و
انگیزه های زیادی برای کسب  3امتیاز مقابل تیم قعرنشین
جدول دارد .در این شرایط اگرچه روی کاغذ شانس بقای
شهرخودرو در لیگ برتر بسیار اندک است اما به هر حال
سیدعباسی و شاگردانش آخرین تالشهای خود را نیز برای
تحقق این امر انجام خواهند داد .پرسپولیس برای بازی
امشب سعید آقایی و حامد پاکدل دو بازیکن اخراجی دیدار
تراکتور را در اختیار نخواهد داشت و این در حالی است که
فرشادفرجیوسیدجاللحسینیازمصدومیتبازگشتهاند.
در شرایطی که گفته میشد میالد سرلک چهار کارته است و
نمیتواند در بازی با شهر خودرو تیمش را همراهی کند اما
سازمان لیگ اعالم کرد که او میتواند به میدان برود.

تیم ملی در نشستی با هم وضعیت پیش آمده
بــرای تیم ملی را بررسی کردند تا بهترین
تصمیم برای جبران این اقــدام غیرحرفه ای
و غیرورزشی کانادا بگیرند .البته لغو بازی با
کانادا از یک سو و تعویق چند بازی لیگ برتر
به خاطر گرد و غبار غلیظ و شدید در چند شهر
از سوی دیگر ،برنامه های تیم ملی را با چالش
مواجه کرده است و از این رو فرد سوم جلسه
هم سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات
لیگ برتر بود .با توجه به شرایطی که برای هفته
پایانی لیگ برتر به وجود آمده است به احتمال
خیلی زیاد برنامه اردویــی تیم ملی هم تغییر
خواهد کــرد .در جلسه ای که بین ماجدی،
سهیل مهدی و اسکوچیچ برگزار شده مقرر شد
تیم ملی به جای نهم خرداد در تاریخ  11خرداد
در دوحه اردوی  14روزه خود را شروع کند .با
توجه به تغییر دو روزه برنامه تیم ملی به احتمال
زیاد سازمان لیگ بازی های هفته پایانی را قبل
از سفر تیم ملی برگزار کند .البته نتایج بازی
هایی که امروز برگزار می شود هم
در اعالم زمان برنامه هفته
پایانی لیگ تاثیر دارد.
اردوی تیم ملی در قطر
به احتمال زیاد با انجام
دو دی ــدار بــا تیم های

آفریقایی و آمریکای جنوبی همراه خواهد بود.
پاراگوئه و یک تیم آفریقایی حریفان احتمالی
ایرانخواهندبودوشایدتیماروگوئههمسومین
حریف تدارکاتی ایران باشد که البته این دیدار
در صورت توافق نهایی در اروگوئه انجام خواهد
شدوبهنوعیجایگزینبازیباکاناداستویوزها
به جای آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی
می روند تا با یاران لوئیس سوارز ستاره سابق
لیورپول و بارسلونا و بازیکن اتلتیکو مادرید
بازی کنند .البته صحبت از بازی ایران و غنا هم
هست اما این دیدار در فیفا دی بعدی که اواخر
تابستان خواهد بود برگزار می شود .نکته ای
که وجود دارد سبک بازی هیچ کدام از این تیم
ها به سبک بازی حریفان ایران در جام جهانی
شباهتی ندارد و به نظر می رسد حتی با وجود
جایگزین کــردن حریفان دیگر ،خسارت لغو
بازی با کانادا جبران نخواهد شد .البته بحث
غرامت مالی از سوی کمیته بین الملل و کمیته
حقوقیفدراسیونفوتبالدرحالپیگیریاست
و ایران به دنبال گرفتن غرامت از کانادایی ها
به خاطر لغو یک
طرفه بازی
است.

برنامه

واکنش طارمی
به یک خبر جنجالی

ضرب االجل پرسپولیس به سرلک

بازی مرگ و زندگی درآزادی
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تمدید قرارداد بازیکنان شان باشند.
قــــرارداد ســـروش رفــیــعــی ،دانــیــال
اسماعیلیفر ،سجاد شــهــبــاززاده،
رضــا میرزایی ،محمد نژادمهدی،
یاسین سلمانی ،کریستوفر کنت
و گئورگی ولسیانی در پایان فصل
تمام میشود .برخی از این بازیکنان
ســودای جدایی دارنــد و برخی دیگر

با هدف ترمیم تیم در لیست خروج
نویدکیا قــرار خواهند گرفت .البته
امید نورافکن را باید جزو خروجیهای
احتمالی سپاهان دانست .نورافکن با
اینکه یک سال دیگر قرارداد دارد اما
پیشنهادهای مختلفی دریافت کرده
اســت و به زودی درب ــاره آینده خود
تصمیم خواهد گرفت .این بازیکن

اعــام کــرده که دوســت دارد فوتبال
خود را در اروپا دنبال کند اما باشگاه
سپاهان نیز تاکید به حفظ او دارد.
سپاهانیها در حــال مذاکره با این
بازیکنان هستند و به حفظ و تمدید
ق ــرارداد آنهــا امیدوارند .باید دید
سرنوشت ستار ههای طالییپوش
برای فصل بعد به کجا خواهد رسید.

پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس رویمیز که سال گذشته از سمت
خود کنار هگیری کرده بود مجدد تصمیم به استعفا گرفته اما این بار
بازگشتی در کار نیست و ب ـهزودی گزینه جدید معرفی خواهد شد.
کناره گیری حسنی از دبیری فدراسیون به خاطر اساس نامه جدید
فدراسیونهای ورزشی و عدم تطابق شرایط وی با عوامل مورد تاکید در
این اساس نامه برای بر عهده داشتن پست دبیرکلی است .همین مسئله
باعث شد مرداد سال گذشته و بالفاصله پس از ابالغ اساس نامه جدید
فدراسیونهای ورزشی ،حسنی پس از دو سال همکاری با فدراسیون
تصمیم به استعفا بگیرد .البته آن زمان برخی رایزنیهای انجام شده با
علی نژاد معاون وقت وزارت ورزش به بازگشت حسنی منجر شد اما بعد
از گذشت حدود یک سال و عدم تغییر برخی شرایط ،وی مجدد تصمیم
به پایان دادن به همکاری خود با فدراسیون به عنوان دبیر گرفته است.
قرار است طی همین چند روز آینده دبیرکل جدید فدراسیون تنیس روی
میز معرفی شود.

مثبت شدن تست دوپینگ  2ملیپوش کوراش
نتایج تستهای انجام شده از اعضای تیم ملی کوراش نشان میدهد
دو عضو این تیم در سنگین وزن با تست مثبت مواجه شدهاند .ضمن این
که گفته میشود یکی از ملی پوشان سابق جودو که در این اردو حضور
داشت ،حاضر به دادن تست دوپینگ نشد و اردو را ترک کرده بود.

حضور دوباره کارخانه در والیبال
باشگاه پیکان دیروز اعالم کرد مصطفی کارخانه یکی از باسابقهترین
مربیان و مدیران والیبال ایران که مدتی از این رشته دور بود ،به عنوان
رئیس سازمان والیبال منصوب شده است .حکمی که باعث خواهد
شد تمامی فعالیت های والیبال پیکان در ردههای سنی مردان و بانوان
باشگاه زیر نظر کارخانه انجام شود .باشگاه پیکان به تازگی طی توافقنامه
همکاری با باشگاه میالنوی ایتالیا قصد دارد آکادمی بینالمللی والیبال
راتاسیسکندکهفعالیتهایاینآکادمیبینالمللینیززیرنظرکارخانه
انجام خواهد شد.

سینما و تلویزیون

۶

یک شنبه  8خرداد 1401
 27شوال .1443شماره 20948

چهره ها و خبر ها

فیلم روز

جــــــواد عـــزتـــی از س ـهشــنــبــه
ســاعــت  ،21بازپخش سریال
«دردســرهــای عظیم  »2ساخته
برزو نیکنژاد را روی آنتن شبکه
تماشا دارد .این مجموعه کمدی
اولینبارسال 94پخش وبااستقبالمواجهشد.

مصطفی قاسمیان
info@khorasannews.com

روباتیازجنسماشینلباسشویی!
فیلم سینمایی «برایان و چارلز» محصول 2022
انگلیس ،به زودی به نمایش درخواهد آمد .این
فیلم را جک آرچر کارگردانی کرده است.
«برایان و چارلز» که در ژانر کمدی با مایههای
فانتزی ساخته شده ،دربــاره مردی بسیار تنها
و منزوی به نام «برایان» است که پس از سپری
کــردن یک دوره افسردگی ،با استفاده از یک
ماشین لباس شویی خــراب ،روباتی عجیب و
غریب به نام «چارلز» میسازد ،اما با حضور وی،
دچار چالشهایی بامزه میشود.
نکته جالب دربــاره این فیلم ،آن است که جک
آرچــر ،دیوید ارل و کریس هیوارد کارگردان،
نویسندگان و بازیگران این اثر ،در سال 2017
با همکاری یکدیگر یک فیلم کوتاه  12دقیقهای
به همین نام ساخته بودند که تحسین برانگیز
شد .آ نها این بار همین قصه را به صورت یک
فیلم بلند جلوی دوربین برد هاند .در این فیلم
به جز بازیگران نقشهای «برایان» و «چارلز»،
لویی بریلی هنرپیشه سریال «شــرلــوک» نیز
نقشآفرینی کرده است.

بر اســاس تریلر اثــر ،فیلم سینمایی «بــرایــان و
چارلز» به موضوعاتی چون دوستی ،ارتباط و
زندگی روزمره میپردازد .این اثر در بخش جنبی
جشنواره فیلم ساندنس  2022رونمایی شد
و نقدهای مثبتی بابت شوخیها و فضای خود
دریافت کرد ،اما موفق به دریافت جایزهای از این
جشنواره نشد.
فیلم «برایان و چارلز» تاکنون در نمایشهای
محدود جــشــنــوار های ،امتیاز خــوب  8.3را از
کاربران آیامدیبــی دریافت کرده است .این
اثر قــرار است جمعه  27خــردادمــاه روی پرده
سینماها برود و با فاصلهای به اینترنت خواهد
رسید.

اخبار ایران

باند دوم جاده امیدیه-آغاجاری توسط
شرکت نفت و گاز آغاجاری تکمیل میشود

اهواز – رحمان محمدی :مسیر یک کیلومتری
باند دوم جاده امیدیه-آغاجاری منتهی به سه
راهی آغاجاری توسط این شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری تکمیل میشود.
مهندس جواد تقیزاده سرپرست شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری ضمن بازدید از این
پروژه بر تکمیل باند دوم جاده امیدیه تا سه راهی
آغاجاری تاکید کرد.
پروژه حداث باند دوم جاده امیدیه تا سه راهی
آغاجاری به عهده راه و شهرسازی استان خوزستان
بود که تکمیل مسیر انتهائی آن به علت طوالنی شدن
به مطالبه عمومی همشهریان و مسئولین اجرائی
شهرستان تبدیل شده بود.
مطابق برنامهریزی صورت گرفته توسط مهندسی و
ساختمان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری زمان
بهره برداری از این پروژه یکسال دیگر اعالم شده است.
در ادامه این بازدید مهندس تقی زاده سرپرست
شرکت آغاجاری از جاده نیمه تمام سه راهی چیتپلند
تا شهرستان آغاجاری بازدید نمود.

مائده کاشیان

ایــرج طهماسب از آغــاز برنامه «مهمونی»
میزبان چهرههای محبوب از جمله بازیگران
سینما و خوانندگان پاپ بوده است .دعوت
از این چهر هها یکی از بر گهای برنده این
برنامه است که به دیده شدن آن و شکلگیری
تعامل جذاب میان شخصیتهای عروسکی و
مهمانان کمک مهمی کرده است« .مهمونی»
جمعهشب در قسمت دوازدهم خود میزبان
علی نصیریان بود و لحظات جذابی با حضور
او در این برنامه رقم خورد .پیشتر نیز پژمان
جمشیدی ،ویشکا آسایش ،محسن کیایی،
هومن سیدی و پریناز ایــزدیــار با حضور در
«مهمونی» آقای مجری تجربه متفاوتی را پشت
ِ
سر گذاشته بودند.
▪علی نصیریان

زمــانــی کــه خبر حــضــور علی نصیریان در
«مهمونی» منتشر شد ،بسیاری از مخاطبان
راجع به مواجهه شخصیت «بچه» با این بازیگر
پیش کسوت کنجکاو شدند و پیشبینی
میشد این بخش از «مهمونی» جزو لحظات
جذاب برنامه باشد .قسمت دوازدهم منتشر
شــد و همان طــور کــه انتظار مـیرفــت علی
نصیریان با ایــن شخصیت ،ارتــبــاط دیدنی
و بــامــز های داشــت .او سعی میکرد با لحن
متفاوت و کمی کودکانه با «بچه» صحبت
کند و در مواجهه با او متواضع و مهربان جلوه
میکرد .کاراکتر «بچه» نیز متقابال متناسب با
جایگاه و سن و سال علی نصیریان ،برخالف
دیگر مهمانان با احترام و مالحظه بیشتری
با او صحبت میکرد .کمتر اتفاق افتاده که
مخاطبان بازیگری مانند علی نصیریان را در
چنین موقعیتی ببینند ،بنابراین او جزو یکی از
جذابترین مهمانان برنامه در این  12قسمت
بوده است.

بــهــرام رادان بــه زودی بــرای
اجـــــرای نــمــایــش کــنــســرت -
نمایش «سیصد» به کارگردانی
امیر جدیدی و خوانندگی رضا
بهرام روی صحنه م ـیرود و با
امیر جدیدی ،غزل شاکری و مهران غفوریان
همبازی میشود.

▪پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی معموال حضور پررنگی در
برنامههای مختلف دارد ،اما این بازیگر چهره
محبوبی نزد مخاطبان است ،به همین دلیل
معموال حضورش در برنامهها مــورد توجه
قــرار میگیرد .جمشیدی در قسمت دهم
«مهمونی» مهمان ایرج طهماسب بود .او به
خوبی با شخصیتهای عروسکی برنامه به
ویژه با شخصیت «بچه» ارتباط برقرار کرد.
بریده ویدئوی مواجهه او با شخصیت «بچه»
نیز در فضای مجازی منتشر و با استقبال
مخاطبان روبــــهرو شــد .او بــرخــاف دیگر
مهمانان در برابر این کاراکتر رفتار آرامی
نداشت ،بنابراین َکل َکل او با این شخصیت
جالب و متفاوت از آب درآمد.
▪ویشکا آسایش

دومین بازیگر زنی که تا به حال به «مهمونی»
آمده ،ویشکا آسایش است .آسایش کمتر در
برنامههای اینترنتی گفتوگومحور حاضر
شده و جزو مهمانان خوب این برنامه بود.
این بازیگر در قسمت هفتم «مهمونی» حضور
پیدا کــرد و متناسب با فضای شــاد برنامه،
حضور گرم و صمیمانهای در آن داشت .او در
بخش گفتوگو با ایرج طهماسب ،در پاسخ
به سوالی درباره کلمات دوستداشتنیاش

▪محسن کیایی

معموال حضور بازیگران شوخطبع و چهرههای
نه چندان جدی در «مهمونی» نتیجه خوب
و مثبتی دارد .هرچند که بخش مهمی از
جذابیت این برنامه روی دوش شخصیتهای
عروسکی است ،اما حضور بازیگران و ارتباط
آنها با کاراکترهای «مهمونی» نیز در جذابیت
بیشتر آن تاثیرگذار است .محسن کیایی که
روحیه شوخطبعی دارد ،مهمان قسمت ششم
این برنامه بود .او خیلی خوب با شخصیتهای
عروسکی همراه شد و ارتباطش با آنها کامال
طبیعی و باورپذیر بود .محسن کیایی در بخش
مربوط به گفتن جمالت همراه با حسهای
مختلف نیز احساسات متنوع را به خوبی
نشان داد .حضور این بازیگر در «مهمونی»
واکنشهای مثبتی به دنبال داشت.
▪هومن سیدی

هومن سیدی جــزو آن دسته از چهر ههایی
است که چندان اهل گفتوگو نیست ،بنابراین

▪پریناز ایزدیار

اولین مهمان برنامه «مهمونی» پریناز ایزدیار
بود و برنامه با دعوت از این ستاره شروع خوبی
داشت .ایزدیار معموال در برنامههای اینترنتی
ظاهر نمیشود ،به همین دلیل حضور او در
«مهمونی» اتفاق جذابی برای مخاطبان بود.
این بازیگر در برخورد با عروسکها عملکرد
چندان قابل توجهی نداشت ،اما گفتوگوی
او با ایرج طهماسب و روایت قصهاش همراه
با احساسات با توجه مخاطبان مواجه شد.
او به خوبی توانست در لحظه احساس غم،
خشم و شادی را بروز بدهد و در این برنامه هم
به شکل متفاوتی تواناییاش را در بازیگری
نشان بدهد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:

دپارتمان تکنولوژی نانو در تراکتورسازی ایران تشکیل میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل گروه صنعتی
تراکتورسازی ایران گفت :دپارتمان نانو تکنولوژی با
هدف دستیابی و تولید تکنولوژیهای نوین در گروه
تراکتورسازی تشکیل میشود.
مصطفی وحیدزاده اظهار کرد :باتوجه به قابلیتها و ویژگی
هایی که در این بخش وجود دارد ،میتوان با استفاده از نانو
تکنولوژی تحوالت بنیادین در عرصه تولید و صنعت به وجود
آورد .وی ،مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی نانو در تولید
و صنعت را باال بردن کیفیت اعالم کرد و گفت :با استفاده از
قابلیتهای این حوزه میتوان محصولی با کیفت و قابلیت های
باال به دست مصرف کننده رساند و در فرآیندهای مصرف به
تبع طوالنی شدن عمر محصول ،بتوان عنوان کیفیت باال و
قیمت پایین را نیز به آن داد .وحیدزاده از فعال بودن علوم نانو
در شرکت ریختهگری تراکتورسازی خبر داد و افزود :شرکت
ریخته گری تراکتورسازی که یکی از مجموعههای موفق در
عرصه بین المللی بوده و سابقه همکاری با بسیاری از شرکتهای
معتبر جهانی از جمله فیات را در کارنامه دارد ،چندین سال
است که وارد حوزه نانو تکنولوژی هم به عنوان تولید کننده و
هم به عنوان مصرف کننده شده است .مدیرعامل تراکتورسازی،
عرصه صنعتی و تالش در این بخش را مقدس دانست و گفت:
فعالیت در حوزه صنعت و ارائه دستاوردها به بشر ،با عبادت

به درگاه خداوند ،برابری میکند و این معنویات بیشترین
پشتکار را برای ادامه این مسیر در فعاالن این عرصه بوجود
میآورد .گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین
واحد تولیدکننده تراکتور در کشور  98درصد نیاز کشور به این
محصول را تامین کرده و ساالنه حجم قابل توجهی از تولیدات

خود را نیز روانه بازارهای جهانی در بیش از  15کشور دنیا
میکند .تراکتورسازی تبریز با توانایی تولید  18نوع تراکتور
سبک ،متوسط و سنگین در کشور و تولید فعلی  14نوع انواع
تراکتور برای نه فقط رفع نیاز داخلی بلکه برای صادرات به
اروپا و کشورهای همسایه نیز گامهای بلندی برداشته است.

بیشترین صادرات تراکتورسازی تبریز تراکتورهایی است که
مختص کشورهای خارجی تولید میشود که عمدهترین آن
تراکتور  ۷5تا  80اسب بخار و تراکتورهای مدل  399و  285به
شمار میرود که به اروپا و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
سال گذشته خط تولید  2محصول جدید تراکتور مدل  455و
 4120افتتاح شد که پس از تامین نیاز داخلی ،امیدواری نسبت
به صادرات این محصوالت نیز وجود دارد .شرکت تراکتورسازی
ایران به مرکزیت تبریز سازندهٔ انواع تراکتور ،کامیونت و ابزار
است؛ این شرکت در زمینی به مساحت  400هکتار احداث
شده و ظرفیت تولید  20هزار دستگاه تراکتور 30 ،هزار دستگاه
موتور دیزلی 33 ،هزار تن انواع قطعات آهنگری و  54هزار تن
انواع قطعات ریختهگری را در سال دارد .شرکت تراکتورسازی
ایران در سال  134۷به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس
شد و در ادارهٔ ثبت شرکتها در تبریز به ثبت رسید؛ این
شرکت طی سهماههٔ آخر سال  1348کار ساخت تراکتور را
با مونتاژ تراکتورهای یونیورسال رومانی با قدرت  65اسب بخار
شروع کرد .در سال  1354نخستین تراکتورهای ( MFمسی
فرگوسن) در چهار نوع به بازار عرضه شد ،شرکتهای آهنگری،
موتورسازان و ریختهگری در سال  1366از این شرکت تفکیک
شد؛ در سال  13۷3نیز کارگاه ابزارسازی این کارخانه مستقل
شد.

 ۱۰هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی واریز وجه کردند

آغاز پروژه آسفالت جاده جایزان امیدیه از
سوی شرکت نفت و گاز آغاجاری

اهواز – رحمان محمدی :عملیات اجرایی پروژه
آسفالت  .۲۲کیلومتر از جاده جایزان – امیدیه با
حضور سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری آغاز شد.
این پروژه شامل بخشی از ریز سازی قدیم ،قیرپاشی
و آسفالت میباشد که با اعتباری بالغ بر  50میلیارد
ریال از محل اعتبارات سرمایهای این شرکت در حال
انجام است.
طی برنامهریزی صورت گرفته توسط مجموعه
مهندسی و ساختمان ،عملیات اجرایی آسفالت
مسیر 2٫2کیلومتری قطعه ج تا یکماه دیگر به بهره
برداری میرسد.
مهندس جواد تقیزاده سرپرست شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری در این بازدید بر شناسائی
راهکارهای الزم جهت تسریع در اجرا و تکمیل جاده
جایزان -امیدیه تاکید نمود.

با انتخاب کلمات سخت و کمی غیرمعمول
برای پاسخ به سواالت بعدی با چالش جالبی
روبهرو شد و روایت خاطره صعودش به قُله نیز
همراهیبرانگیز بود ،به این ترتیب گفتوگوی
او با ایرج طهماسب خوب و سرگرمکنند ه بود.

دعوت از او در «مهمونی» با توجه مخاطبان
مواجه شد .سیدی جزو اولین مهمانان ایرج
طهماسب بود و در قسمت سوم این برنامه
حضور پیدا کرد .این بازیگر نیز مانند محسن
کیایی گپوگفت جالبی با شخصیتهای
عروسکی داشت و در مقابل رفتارهای آنان
عکسالعملهایی خــوب و طبیعی نشان
مـیداد .گفتوگوی این بازیگر با شخصیت
محبوب «پــشــه» و شوخی ایــن شخصیت با
سریال «قورباغه» نیز جزو بخشهای جالب
این برنامه بود.

ارومیه  -کاظمی :مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :از
مجموع ثبت نام کنندگان 55 ،هزار نفر واجد شرایط اولیه برای نهضت ملی
مسکن شناخته شدند که از این میزان  10هزار متقاضی نسبت به واریز وجه
اقدام کردند.
سیدمحسن حمزهلو در برنامه تلویزیونی " سحریز خیر" که از شبکه استانی
آذربایجان غربی پخش شد ،اظهار کرد :افرادی که نسبت به واریز وجه اقدام کردند

مراحل شروع به کار و تامین زمین را پیگیری میکنند .وی ادامه داد :میزان واریزی
وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن  400میلیون ریال تعیین شده که
پس از آن بالفاصله عملیات اجرایی پروژهها و پرداخت کمک تسهیالت آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه  24هزار هکتار اراضی منابع طبیعی و دولتی برای اجرای این
طرح ملی در داخل حریم شهرها شناسایی و برای طرح به راه و شهرسازی واگذار
شده است ،افزود :سهم ابالغی آذربایجانغربی از قانون جهش تولید مسکن حدود
 180هزار واحد تعیین شده است .مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت:
تسهیالت بانکی برای واحدهای مسکونی در مرکز استان سه میلیارد و  500میلیون
ریال ،سایر شهرها سه میلیارد ریال و مناطق روستایی  2میلیارد و  500میلیون ریال
خواهد بود .حمزهلو با بیان اینکه برای توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن باید
مشوقهای الزم را در نظر گرفت ،گفت :در اجرای قانون جهش تولید ،مشکل تامین
زمین وجود ندارد و با مساعدت دستگاه قضایی ،اراضی ملی و دولتی در داخل حریم
از منابع طبیعی تحصیل شده است .وی تاکید کرد :ظرفیتهای قانونی استفاده
از اراضی دولتی برای این طرح مهم ابالغ شده که تغییر کاربری زمینها ،الحاق به
محدوده و شناسایی اراضی مازاد دستگاههای اجرایی از جمله آنها است.
 307هکتار بافت تاریخی فرسوده در ارومیه وجود دارد
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :در راستای حمایت از ساخت و
ساز مردمی و نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده تسهیالت بانکی برای احداث
واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده و این تسهیالت به سه میلیارد و  500میلیون

ریال افزایش یافته است.
حمزه لو در این رابطه اظهار داشت :این مبالغ در قالب تسهیالت بانکی و سود
مشارکت  9درصد به متقاضیان پرداخت میشود.
وی ادامه داد :تمام محدودههای بازآفرینی شهری ،بافتهای فرسوده و تاریخی
شامل این تسهیالت میشوند و میتوانند از تسهیالت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد :اقدامات گوناگونی برای ساماندهی محدودههای هدف بازآفرینی
شهری مصوب از قبیل حمایتهای قانونی ،اصالح کالبدی ،افزایش خدمات روبنایی
مثل مدرسه ،مسجد ،مراکز خدماتی و بهداشتی و نیز توانمندسازی اجتماعی در حال
انجام است .وی بیان کرد :پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرحهای
جامع ،تامین مسکن محرومان و تسریع در فرآیند نوسازی و بهسازی محدودههای
هدف بازآفرینی شهری مصوب در رأس برنامههای اجرایی این اداره کل قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :پروژههای بازآفرینی شهری یکی
از مهمترین طرحهای در دست اجرای این اداره کل است.
استفاده از ظرفیت باری راهآهن آذربایجانغربی در اولویت است
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت :ایستگاه های قطار و مسیر ریلی
ازد یگر مسائل مهمی است و تاکنون از ظرفیت باری این بخش استفاده نشده است.
حمزه لو بیان کرد :چهار هزار میلیارد ریال نیز برای تکمیل ایستگاهها ،سکوهای
بارگیری و ایستگاههای سوخت گیری و تکمیل مسیر ارومیه به مراغه تخصیص یافت
تا حمل و نقل ریلی افزایش و کاهش تلفات جاده ای را شاهد باشیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی رتبه نخست مدیریت هوشمند راهها را کسب کرد

اراک  -معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت :بر اساس
آخرین تحلیل عملکرد ادارات کل استانهای کشور
درخصوص مدیریت و توسعه سامانههای هوشمند
جادهای ،این اداره کل رتبه نخست را در این زمینه به
خود اختصاص داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان مرکزی «محمد محسنی»  ،افزود :کسب این
موفقیت در راستای توسعه زیرساختها و سامانههای هوشمند
جادهای از جمله ارتقای دوربینهای ثبت تخلفات سرعت و

محاسبه میانگین سرعت خودروهای عبوری از جادههای
استان و افزایش تعداد دوربینهای نظارت تصویری برای پایش
برخط وضعیت ترافیکی و جوی راهها انجام شده است .وی
ادامه داد :نگهداری و توسعه این سامانه در راستای اهداف سال
تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین با بهرهگیری از ظرفیت
نیروهای متخصص بومی و استفاده از ظرفیت شرکتهای
دانش بنیان استان در دستور کار قرار دارد .معاون فنی و
راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
مرکزی خاطرنشان کرد 2۷ :دوربین نظارت تصویری برخط
اکنون در جادههای این استان فعال است و جادههای استان

به صورت شبانهروزی برای خدمت رسانی در کوتاهترین زمان
به کاربران جادهای توسط اپراتورهای مرکز مدیریت راههای
این اداره مورد رصد و پایش قرار دارد .محسنی افزود :پیش
بینی میشود با فعال سازی  24دستگاه دوربین ثبت تخلف
در شبکه راههای استان مرکزی تعداد این دوربینها به ۷2
دستگاه افزایش یابد .وی یادآور شد :بر اساس پیش بینیهای
انجام شده برای توسعه سامانههای هوشمند جادهای استان،
بهرهبرداری از  14دوربین ثبت تخلف دیگر نیز به شبکه
سامانههای هوشمند مدیریت راههای استان مرکزی در دستور
کار قرار دارد 6 .هزار و  400کیلومتر انواع آزاد راه ،راه اصلی

و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار
کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل داده است.

هومن برقنورد در دومین فینال
مسابقه «جوکر» شرکت کرده.
سیروس میمنت به عنوان برنده
فصل پنجم و امیرمهدی ژوله
از شرکتکنندگان منتخب
فصول قبلی مسابقه ،دیگر چهرههای حاضر در
فینال هستند.
نازنین فراهانی از  16خرداد با
سریال تاریخی «مستوران» به
کارگردانی مسعود آبپــرور به
تلویزیون میآید .این مجموعه
برگرفتهازقصههایکهنایرانی،
در 26قسمتازشبکهیکرویآنتنخواهدرفت.
مــهــرداد صدیقیان در سریال
«پوستشیر»اثربرادرانمحمودی
ایــفــای نــقــش م ـیکــنــد .شهاب
حسینی،هادیحجازیفروپانتهآ
بهرامدیگربازیگراناینمجموعه
هستند«.پوستشیر»درفیلمنتمنتشرمیشود.
کــتــایــون ریــاحــی در صفحه
مجازی خود مدعی شد سعید
پورصمیمی  25سال پیش با
سوءاستفاده از موقعیت خود در
خانه سینما ،به وی تعرض کرده
است .گویا پورصمیمی در آن زمان در خانه سینما
مسئولیت داشته است.

اخبار ایران

سوخترسانی به  1855پرواز در مرکز
سوختگیریهواپیماییمنطقهگلستان

گرگان  -فیروزه سادات یعقوبی -سرپرست مرکز
سوختگیری هواپیمایی گرگان از سوخترسانی به
 1855پرواز در استان گلستان در سال  1400خبر
داد.
مرتضی جرجانی درباره جزئیات سوخترسانی به
هواپیماها در مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان افزود:
سال گذشته ،بیش از  5میلیون و  238هزار لیتر سوخت
برای  1855پرواز تأمین گردیده است.
وی بیان کرد :پروازها از فرودگاه بین المللی گرگان به
مقاصد تهران ،مشهد ،کیش ،قشم ،زاهدان ،زابل ،اهواز،
بندرعباس ،عسلویه و کشورهای ترکیه و قزاقستان انجام
شده است.
جرجانی تأکید کرد :مصرف این فرآورده در سال 1400
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال 39 )99
درصد افزایش نشان میدهد که این میزان به دلیل کاهش
محدودیتهای ایجاد شده جهت جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا بوده است.
مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان با ظرفیت ذخیره
سازی  360هزار لیتری ،وظیفه سوخترسانی به ناوگان
هواپیمایی کشور در فرودگاه بینالمللی گرگان را بهعهده
دارد

برگزاریجلسهکارگروهپیشگیریازعرضه
خارجازشبکهفرآوردههاینفتیاستانگلستان

گرگان  -مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه گلستان از برگزاری جلسه کارگروه
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه
فرآوردههای نفتی استان در ستاد این منطقه خبر
داد.
عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود :هدف از
تشکیل این کارگروه را پیشگیری از عرضه خارج از شبکه
فرآورده های نفتی عنوان نمود و ابراز داشت  :هدف اصلی
ما تامین سوخت مصرف کنندگان واقعی است و اقدامات
انجام شده در این کارگروه حافظ منافع عمومی و صیانت
از سرمایه های ملی است که در این زمینه فرهنگ سازی
و پیشگیری از قاچاق و مبارزه با آن در دستور کار قرار
دارد.
افتخاری افزود :انحراف فرآورده های نفتی یارانه ای
غیر از مسیر و مقصد ذکر شده در بارنامه محموله نفتی
مصداق عرضه خارج از شبکه و قاچاق را داشته و تبیین
روش یکنواخت در سطح استان در تعیین ماهیت فرآورده
های نفتی مکشوفه ضروری می باشد .
وی بیان داشت:اگر دستگاههای متولی نقش خود را در
تایید و راستی آزمایی درخواست متقاضیان به درستی ایفا
کنند ،موضوع قاچاق فرآورده های نفتی در سطح جامعه به
شدت کاهش خواهد یافت.در این جلسه همچنین مصوبات
نشستهای قبلی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاهای
مرتبط گزارشات اقدامات خود درخصوص پالک گذاری و
بیمه ادوات کشاورزی را ارائه نمودند.
در این جلسه ،ابوالفضل کشیری دبیر کارگروه فرعی
پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی استان
و نمایندگانی از شرکت گاز ،تعزیرات حکومتی ،اداره
کل حمل و نقل جادهای ،پلیس آگاهی ،پلیس راهور،
دادگستری ،اداره کل استاندارد ،جهاد کشاورزی ،توزیع
برق و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان حضور
داشتند.

/۱۴۰۱73۴63ت

اندیشه
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ناشنیدهها از13روز پایان

حا...
حیات رو 

بین روزهای اول تا 13خرداد ،1368امامخمینی(ره) با وجود وخامت حال ،دستورهای
پزشکان را دقیقاً اجرا میکرد و از اعمال عبادی و احوال مردم لحظهای غافل نبود

جواد نوائیان رودســری – روزهــای پایانی اردیبهش 
ت
سال 1368است؛ امام از ناراحتی معده رنج میبرد و گاه
ضعف و بیحالی به او غلبه میکند .بعد از انجام معاینات
مقدماتی،معلوممیشودکهبنیانگذارجمهوریاسالمی
ایران ،به سرطان بدخیمی مبتالست؛ سرطانی که باعث
خونریزی فعال در معده شــده .تصمیمگیری بــرای تیم
پزشکی ،کار سادهای نیست .آن ها نگران بیماری قلبی
امام خمینی و همچنین ،سن باالی ایشان نیز هستند که
میتواند در روند درمان ،مشکالت زیادی به وجود آورد؛
اما چارهای نیست و بهترین اقدام در این شرایط ،جراحی
است.موضوعراباامامدرمیانمیگذارند.دکترغالمرضا
باطنی،ازاعضایتیمپزشکیاماممیگوید«:امامخمینی
پس از توضیحات تیم پزشکی ،عمل جراحی را پذیرفتند،
اما تأکید داشتند که برای عمل جراحی به خارج از کشور
نمیروند و حاضر نیستند زیر تیغ جراح خارجی بروند».
پزشکان بر مبنای خواست امام ،ایشان را به بیمارستان
بقیةا ...جماران منتقل میکنند؛ حاال روز اول خردادماه
سال  1368است .امام از این روز تا پایان عمر خویش،
در بیمارستان بقیةا ...بستری و تحت مراقبتهای ویژه
پزشکانایرانیهستند.
▪پذیرفتننظرمتخصصان

تیم پزشکی بــرای انــجــام جــراحــی ُمـ ِ
ـصــر اســت .آن ها
آزمایشهای اولیه را انجام میدهند و برای جلوگیری
از کمخونی بیشتر ،دستور تزریق خون میدهند .امام با
همانآرامشهمیشگی،باپزشکانهمراهیمیکند.دکتر
باطنی میگوید« :به گواه همه پزشکان ،ایشان از بهترین
بیمارانی بود که این تیم پزشکی ،در طول عمر حرفهای
خود معالجه کرد؛ چرا که حضرت امام خمینی به طور
دقیقبهحرفهایپزشکانگوشمیدادندوپزشکان[در
امرطبابت]برایایشانحکممجتهدراداشتندوبهاجرای
دستورهای آن ها مقید بودند ».در این مدت ،تغییری در
برنامه عبادی امام به وجود نمیآید؛ حتی نماز جماعت را
همترکنمیکند.روزدومخردادماهسال،1368امامرا
بهاتاقعملمیبرندتاجراحیانجامشود؛یکجراحیدو
ساعته که همه اعضای خانواده و برخی مسئوالن از طریق
دوربین مدار بسته شاهد انجام آن بودند .عمل جراحی با
موفقیت انجام میشود .به نظر میرسید پاسخ بدن امام
به این عملیات پزشکی ،مثبت باشد .در ظاهر امر هم،
چنینبود؛امامششروزبعدیرادرحالیگذراندکهحتی
نشانههاییازبهبودیجسمانیدرویمشاهدهمیشد.
▪حالمردم؛دغدغههمیشگیامام

امام در شش روز بعد ،باز هم اعمال عبادی خود را ترک
نکرد.اوحتیحاضرنشدکهازمستحباتپیشازاقامهنماز
خود،کمکند؛قبلازورودبهوقتنماز،بادقتیمثالزدنی
وضومیگرفت،محاسنخودشراشانهمیزدولباسهاو

اخبار ایران
مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک شهر استان خبر داد:

تقویت فشار شبکه توزیع آب
چهارمحلهشهرکرمانشاه

کرمانشاه  -مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک
شهر کرمانشاه خبر داد :با رینگ خط لوله  100پلی
اتیلن به  150آزبست شبکه توزیع آب شهر کرمانشاه
در محدوده تپه فتحعلی خان آب شرب چهار محله
این شهر با جمعیتی بالغ بر  ۳هزار نفر تقویت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
کرماشاه ،فرشاد حیاتی به تشریح این خبر پرداخت و گفت:
اکیپ حوادث و اتفاقات امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه
و اکیپ اجراییات شهرستان در راستای تقویت فشار شبکه
توزیع آب محله های بازرگانی ،شهرک بعثت و بخش هایی
از محله جعفرآباد و تپه فتحعلی خان عملیات رینگ شبکه
توزیع آب این محالت را انجام داد .حیاتی زمان اجرای
این عملیات را دو روز اعالم کرد و افزود :با اتمام عملیات
فوق که شامل لوله گذاری به متراژ  ۱۰۰متر با لوله پلی
اتیلن و دو مورد رینگ شبکه در محدوده تپه فتحعلی خان
بود شبکه توزیع آب شرب محله های مذکور تقویت شد.
وی در پایان ضمن اشاره به گستردگی شبکه توزیع آب
در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه ،خاطر
نشان ساخت :از مشترکین گرامی خواهشمندیم به منظور
جلوگیری از هدر رفت آب و رفع به موقع حوادث احتمالی
در صورت مشاهده هر گونه حادثه و یا هدر رفت آب مراتب
را با سامانه  ۱۲۲حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه در میان بگذارند.

▪مفارقتنزدیکاست

هشتم خرداد فرا رسید .همه فکر میکردند که حال امام
رو به بهبودی است ،اما ناگهان همه چیز تغییر کرد .حال
امام به وخامت گرایید و پزشکان ،بعد از آزمایش ،متوجه
شدند که سرطان ،وارد مرحله «متاستاز» شده و به همه
بدن سرایت کردهاست ،باید برنامه شیمیدرمانی هرچه
زودتر آغاز میشد .همان روزها بود که خانواده دایم به
دیدار امام میآمد .مرحوم سید رحیم میریان ،از اعضای
بیت امام ،بعدها نقل کرد که در روز دهم خرداد ،امام رو
به اعضای خانواده که برای وضعیت جسمی ایشان نگران
بودند،کردهوگفتهبود«:منخوبمولیکنمثلاینکهکمکم
وقت مفارقت فرا میرسد ».در آن روزها ،حتی یک بار هم
نمازهای مستحبی و ذکر گفتن را ترک نکرد .حتی وقتی
روز 12خرداد فرا رسید و اوضاع جسمیاش دچار بحران
شد ،باز هم زیر لب حمد و سوره میخواند .مرحوم میریان
میگوید« :ساعت  20دقیقه به  11آن روز ،امام بیدار شد
تانمازظهربخواند.گفتیمهنوزوقتشنشدهاستوبهشما
اطالعمیدهیم.پذیرفت،وضوگرفتوروبهقبله،مشغول
خواندننمازهایمستحبیشد».حرفهایامامخمینی
هم در روزهــای پایانی حیات ،دیگر رنگ و بوی دنیوی
نداشت؛ مرحوم میریان میگفت« :دیگر از دنیا حرفی
نمیزدودایمزیرلبشکرگزاریمیکرد».
ِ
خداحافظشما!
▪خانم!

شبپایانیعمرامامخمینیفرارسید.گفتهبودهمسرش
را خبر کنند تا دیــدار تــازه شــود .خانم خدیجه ثقفی به
بیمارستان آمــد تا امــام را ببیند .ایشان را بــرای انجام
آزمایشها به اتــاق مخصوص بــرده بودند .مرحوم حاج
عیسی جعفری ،خادم امام ،شاهد و ناظر آخرین دیدار او با
همسر بزرگوارش بود .حاج عیسی درباره این دیدار کوتاه
گفتهاست« :ساعت  9شب بود .امام پس از معاینه از اتاق
بیرون آمدند و با خانمشان رودررو شدند .با حالتی خاص
ِ
خداحافظ شما! همسر امام پس از
به خانمشان گفتند:
مالقات با ایشان در حال بازگشت به خانه بودند که امام
دوبارهبلندگفتند:خانم!خداحافظشما!انگارمیدانستند

کهدیگربرنمیگردند».
▪پاکیزگی،حتیدردقایقآخر

ساعات بعدی بسیار حساس بــود .وقتی شب به نیمه
رسیدُ ،افت فشار خون آغاز شد .اما امام کام ً
ال هوشیار بود
و دایم مشغول ذکر گفتن .دکتر عارفی ،متخصص قلب و
از اعضای تیم پزشکی ،دایم به اتاق امام آمد و شد داشت؛
او میگوید« :دمــای بــدن امــام ،ساعت  5صبح ،به 36
درجه رسید؛ ایشان احساس سرما میکرد ،اما از اعمال
عبادی ،نماز و ذکر و دعا ،غافل نبود .دایم حمد و سوره
میخواند ».امام نماز صبح را در حالت خوابیده اقامه کرد
و تا زمان نماز ظهر ،در عین ضعف ،کام ً
ال هوشیار بود .بعد
ازنمازظهر،برایشکمیسوپآوردند؛بهآرامیخورد،اما
معدهاشآنرانگهنداشت.دکترعارفیمیگوید«:لباسو
مالفههایتختکمیکثیفشد.امامفوری دستوردادکه
لباسهایش را عوض کنیم و مالفه نو بیاوریم .حتی در آن
دقایقحساس،بهپاکیزگیونظافتاهمیتفوقالعادهای
یداد».
م 

پایان چشم انتظاری شش مجتمع پرورش میگو برای برق دار شدن

بندرعباس – حسین پور :طی نشستی با حضور
استاندار هرمزگان ،مدیر کل شیالت هرمزگان،
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی برق
منطقه ای استان هرمزگان ،مدیر عامل شرکت توزیع
برق هرمزگان ،و جمعی از مسئوالن استانی تفاهم نامه
احداث تاسیسات تامین و توزیع هفت هزار هکتار از
اراضی پرورش میگومنعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،استاندار
هرمزگان در این نشست با بیان اینکه این تفاهمنامه یکی از
عملیاتی ترین مصوبات سفر ریاست محترم جمهور است گفت:
عطف سفر رئیس جمهور محترم به استان یکی از در خواست
ها برق رسانی به مزارع میگو بود که خوشبختانه محقق شد.
مهندس مهدی دوستی افزود :در این سفر اعتباراتی برای این
مهم لحاظ شد که با تسریع دولت در تخصیص اعتبارات شاهد
انعقاد این تفاهم نامه مهم و اساسی بوده ایم .وی تصریح کرد:
امروز تفاهم نامه ایی امضا شد که هفت هزار هکتار از مزارع
میگو از آن منتفع می شود و بالغ بر دوهزار شغل ایجاد میگرد.
استاندار هرمزگان افزود :این برق رسانی افزایش  ۲۱هزار تنی
در تولید مزارع برق دار شده را به دنبال خواهد داشت .وی
تصریح کرد :امید است با تالش های صورت گرفته شاهد
افزایش  ۱۰۰درصدی برق رسانی تا پایان باشیم .در ادامه مدیر

کل شیالت استان هرمزگان با اشاره به اینکه این استان یکی
از ظرفیت مهم پرورش میگو است گفت ۴۵ :هزار هکتار اراضی
مستعد و مناسب پرورش میگو شناسایی شده در استان که
ده هزار هکتار از ان تا بهره برداری شده ،ده هزار هکتار نیز
در حال ساخت ،ده هزار هکتار موافقت اصولی صادر شده و

حدود۱۵هزار هکتار نیر به شرکت شهرکهای کشاورزی واگذار
گردیده است .عبدالرسول دریایی یکی از نیاز های اساسی
مزارع پرورش میگو و افزایش تولید در این مزارع را برق رسانی
خواند و گفت :افزایش تولید و ایجاد و حفظ اشتغال مستقیم
و غیر مستقیم از مهمترین مزایای این طرح است .وی گفت

با برق رسانی تولید این مزارع از از دوتن در هکتار به حدود
پنج تا شش تن در هکتار می رسد .مدیرکل شیالت هرمزگان
با اشاره به اینکه برق رسانی به مزرع پرورش میگو نقش
بسزایی در ارتقای راندمان تولید در مزارع میگو هم از جهت
کیفی و هم کمی دارد تصریح کرد :این مهم پیرو سفر رییس
جمهور محترم و مردمی به هرمزگان ،و در راستای مصوبات
این سفر بوده است که بخش قابل توجه ای از دغدغه های
تولیدکنندگان میگوی پرورشی و بهره بردارن مزارع پرورش
میگو را مرتفع ساخته است .عبدالرسول دریایی با بیان اینکه
در این تفاهمناه اداره کل شیالت هرمزگان به عنوان متقاضی
و شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان و شرکت
توزیع برق به عنوان مجری تعریف شده است افزود :موضوع
این تفاهم نامه عبارت است تامین و برق رسانی به شش
مجتمع پرورش میگو شامل مجتمع پرورش میگو کولغان،
مجتمع پرورش میگو حسن لنگی ،مجتمع پرورش میگوی
سایه خوش ،مجتمع پرورش میگو نقاشه ،مجتمع پرورش میگو
مقام و مجتمع پرورش میگو تیاب و مجاور تیاب .وی تصریح
کرد :حذف سوخت های فسیلی ،افزایش تولید وامکان استفاده
از سیستم های هوادهی و غذا پاش در استخرهای پرورشی
،ارتقای بهداشت و رفاه کارکنان مزارع پرورشی میگو و  ...از
مهمترین مزایای برق دار شدن سایت های پرورش میگو است.

دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور:

یک درصد از قطعات تراکتورهای داخلی با فناوری نانو تولید میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :بر اساس تفاهم نامه همکاری بین ستاد
نانو تکنولوژی کشور و گروه تراکتورسازی ایران با هدف تجاری سازی
فناوریها ،تجهیزات و محصوالت مبتنی بر فناوریهای نوین ،یک درصد

از قطعات مورد استفاده در تراکتورهای تولیدی کشور با استفاده از فناوری
نانو تولید میشود.
دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت :بر اساس
مذاکرات صورت گرفته با تراکتورسازی ،به زودی  ۱۰۰نمونه از قطعات تراکتور با
استفاده از ظرفیتهای نانو تکنولوژی موجود در کشور تولید و بر روی محصوالت
این گروه صنعتی استفاده خواهد شد .سعید سرکار از برنامه ریزی  ۶ماهه برای تولید
به روش نانو تکنولوژی یک درصد از کل قطعات تراکتور خبر داد و افزود :براساس
هماهنگی بین دو طرف در این مدت  ۱۰۰مورد از قطعات مورد استفاده در یک
محصول کامل تراکتور با فن آوری نانو تکنولوژی تولید میشود .وی اعالم کرد:
در حال حاضر دانشمندان حوزه نانو از  ۱۰۰قطعه مورد اشاره به دانش فنی تولید
 ۳۰قطعه به روش نانو دست یافته اند که به عنوان محصوالت تجاری قابل عرضه و
استفاده بر روی محصوالت تولیدی تراکتورسازی میباشد که این امر حکایت از طی
شدن  ۳درصد از اهداف برنامه پیش بینی شده دارد .سرکار قابلیتهای قطعه سازی
و خود اتکایی تراکتورسازی را در هموار بودن این مسیر ارزشمند دانست و گفت:
تراکتورسازی ایران با داخلی سازی  ۹۳درصد از قطعات مورد نیاز خود گامهای پیش
برندهای را برداشته که میتواند الگویی برای تمامی صنایع از جمله خودروسازان باشد.

دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور خاطرنشان کرد :با برنامه ریزی صورت گرفته به زودی
تراکتورسازی به عنوان الگوی نانو تکنولوژی کشور در عرصه صنعتی تبدیل خواهد
شد و برای رسیدن به تمامی اهداف این مجموعه ،ستاد نانو تکنولوژی پشتیبان و
حامی این گروه توانمند در حوزه تولید و صنعت کشور و حتی بازارهای جهانی خواهد
بود .مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز ورود این صنعت را به حوزه فن
آوریهای نوین اتفاقی مهم در ارتقاء کمی و کیفی محصوالت تولیدی تراکتورسازی
عنوان کرد و گفت :تراکتورسازی همواره تامین نیاز کشاورزان را با نگاه مشتری
محوری از تمامی جوانب کیفی و اقتصادی در سرلوحه برنامههای خود قرار داده
است و ورود به عرصه فناوریهای نانو تکنولوژی هم با این هدف صورت می گیرد.
مصطفی وحید زاده هدف از امضای این تفاهم نامه را به کارگیری ظرفیتهای
دو طرف برای تجاری سازی فناوریها ،تجهیزات و محصوالت مبتنی بر فناوریهای
نوین ،با تمرکز فناوری نانو و همچنین شناسایی واولویت بندی نیازهای فناورانه و ارائه
راهکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین برای تامین این نیازها اعالم کرد.
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با بیش از  ۶دهه سابقه تولید و عرضه انواع
تراکتور و تامین  ۹۸درصد نیاز داخلی به این محصول ،امسال تولید  ۳۵هزار دستگاه
تراکتور در نوع و توانهای متنوع را در برنامه تولیدی خود قرار داده است.

همایشتجلیل از جهادگران فاطمی شهرستان لنجان

اصفهان  -مرادیان  -همایش تجلیل از جهادگران
فاطمی شهرستان لنجان با حضور نماینده مردم
شهرستان ،فرماندار لنجان ،مسئول بسیج سازندگی سپاه
صاحب الزمان(عج) ،معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
و فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان ،ائمه جمعه و جماعات
و تعدادی از مسئولین گروهای جهادی شهرستان در
فرهنگسرای امام رضا (ع) برگزار شد.
دکتر رجائی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای
اسالمی در این آیین با قدردانی از گروه های جهادی گفت :برای
تحقق اهداف بسیج سازندگی و گسترش فعالیت های جهادی،
باید بستر و پشتیبانی های الزم صورت گیرد .وی ضمن قدردانی
از گروه های جهادی ذوب آهن اصفهان که در طی دوسال گذشته

در بخش محرومیت زدایی ،تعداد  ۳۴واحد مسکونی را جهت
نیازمندان به بهره برداری رسانده اند ،تصریح نمود :همکاری و
تعامل صنایع مختلف همچون فوالد مبارکه می تواند فصل
جدیدی را در توسعه فعالیت های جهادی در منطقه محقق
نماید .دکتر رجائی نسبت به تشکیل "واحد پشتیبانی" گروه های
جهادی با حضور صنایع منطقه ،بسیج و سپاه و خیرین تاکید نمود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت :با همه توان
در خدمت گروه های جهادی برای رفع چالشهای موجود هستم
و دستگاه های اجرایی نیز ضمن پرهیز از بوروکراسی اداری ،در
جهت اتمام پروژه های مورد نظر تالش کنند .محمدی فرماندار
لنجان نیز ضمن قدردانی از زحمات و تالش گروه های جهادی به
ویژه حمایت جدی ذوب آهن اصفهان گفت :خوشبختانه با ورود

گروه های جهادی و گسترش فعالیت های جهادی ،بارقه امید در
جامعه زنده شده است .وی با تاکید بر توسعه بسیج سازندگی،
اظهار امیدواری کرد :با تشکیل "ستاد پشتیبانی" از گروه های
جهادی ،در محل فرمانداری و با حضور مسئولین و صنایع منطقه،
بتوان برنامه ریزی مناسب و قدم های بیشتری در محرومیت
زدایی و فعالیت های جهادی برداشت .وی کارنامه فعالیت های
جهادی در شهرستان لنجان را درخشان و ارزنده توصیف کرد و
یاد آور شد :اینگونه فعالیت ها الگویی ارزشمندی برای مدیران
شهرستان است.سرهنگ خدامیان فرمانده سپاه ناحیه لنجان نیز
در ابتدای این آیین ،با اشاره به رهنمود های قرآن در خصوص
جهاد و شرایط رستگاری در این زمینه گفت :واژه جهاد از واژه
های مهمی است که زیاد درقرآن به کار رفته و جایگاه اهل جهاد و

▪آخرینسخن

عقربههای ساعت ،به عــدد سه نزدیک میشد ،یعنی
ساعت 15روز 13خردادماه سال 1368فرا رسیدهبود.
امام ضعف داشت ،اما هنوز هم هوشیار بود .دکتر عارفی
میگوید« :امام ناگهان با صدای بلند مرا صدا کردند .سر
و گوشهایم را نزدیک لبهای لرزان و ناتوان ایشان بردم
و عرض کــردم :آقاجان بفرمایید ،در خدمتتان هستم.
فرمودند:اگروضوقبلازواردشدندروقتباشد،بایدنیت
چنینباشد.منهمفوریبرادران،حاجاحمدآقایخمینی
وحجتاالسالمآقایآشتیانیراکهنزدیکبودندبهحضور
ایشان خواندم .در حقیقت آخرین مطلب [که] ایشان [بر
زبان آوردند ]،راجع به یک موضوع شرعی و فقهی بود».
امام حتی تا دقایق آخر نیز ،وقت تلف شده نداشت؛ این را
همه کسانی که او را میشناختند ،گواهی میکنند .امام
خمینینمازمغربوعشاراهمبهصورتخوابیدهاقامهکرد
و بعد ،برای مدتی بیهوش شد .ساعت 22و 20دقیقه روز
 13خردادماه سال  1368بود که روح بزرگمردی از تبار
صالحان،بهسویملکوتاعلیپرکشید.
منابع:
طبیبدلها،سیدحسنعارفی،مؤسسهتنظیمونشرآثار
امامخمینی(ره)،تهران1376،
خاطراتخادمانوپاسدارانامامخمینی(ره)،مؤسسه
تنظیمونشرآثارامامخمینی(ره)،تهران1387،
گوهریدردستهایلرزان،حشمتا...رنجبر،مؤسسه
تنظیمونشرآثارامامخمینی(ره)،تهران1385،
اطالعاتموجوددرپایگاهمرکزاسنادانقالباسالمی
مصاحبه دکتر غالمرضا باطنی ،باشگاه خبرنگاران
جوان،تاریخنشر 14:خرداد1398

در راستای مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم و مردمی به استان هرمزگان:

آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قم برگزار میشود

قم  -با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امیر
علی عموزاده به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی قم منصوب و آئین تکریم و معارفه مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم صبح امروز برگزار
میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم ،آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان قم ،با حضور دکتر هاشمی معاون
حقوقی ،امور مجلس و امور استانهای وزارتخانه و
شاهچراغی استاندار قم در مجتمع فرهنگی و هنری شهید
آوینی برگزار میشود.
در این گزارش افزوده شده :محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی «امیرعلی
عموزاده» را به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم منصوب کرد.

مالفههارابازدیدمیکردکهمبادارویآنهالکهایباشد؛
امام حتی در روزهای پایانی عمر هم ،به نظافت و طهارت،
اهمیت فراوانی مـیداد .برنامه تالوت قرآن نیز ،هر روز
برقراربود؛امامقرائتروزانهیکجزءازقرآنکریمرا،طبق
روال ،انجام میداد .از اینها گذشته ،او یک دغدغه مهم
دیگر هم داشت؛ مردم .بعد از آنکه از اتاق عمل بیرون آمد
و با مسئوالنی روبهرو شد که با نگرانی به وی چشم دوخته
بودند ،اولین کالمی که به زبان آورد ،پرسیدن از اوضاع
و احوال مردم و جریان اداره کشور بود .در برخورد با تیم
پزشکی ،مهربان بود؛ همه را «آقای دکتر» صدا میکرد تا
عدالتبرقرارباشد.
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صابران در این عرصه به خوبی نشان داده شده است .وی افزود :بر
اساس نظر قرآن ،جهادگران واقعی در مقابل سختی ها و مشکالت
با همه وجود تالش می کنند .سرهنگ خدامیان با تبیین شرایط
امروز جامعه یاد آور شد :در شرایط فعلی که هدفمندی یارانه ها
در حال اجراست ،تنها با روحیه جهادی و خدمت خالصانه می
توان مشکالت را پشت سر گذاشت و دشمنان را مأیوس نمود.

اخبار ایران

تجلیل از حماسهسازان آزادی خرمشهر
در حرم امامزاده سید علی(ع) در قم

قم  -مراسم گرامیداشت سالروز آزادی
خرمشهر و تجلیل از قهرمانان جنگ و
خانواده شهدا در حرم امامزاده سید علی
(علیه السالم) برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان قم ،همزمان با سوم خرداد
سالروز آزادسازی خرمشهر ،ویژه برنامهای با هدف
گرامیداشت این روز و تجلیل از قهرمانان جنگ
و خانواده معظم شهدا به میزبانی آستان مقدس
امامزاده سید علی (علیه السالم) تدارک دیده شده
است .بر این اساس مراسم مذکور از ساعت  ۱۸روز
سهشنبه سوم خرداد با سخنرانی سرتیپ خلبان
یداهلل خلیلی از خلبانان تیزپرواز نهاجا و حجت
االسالم صمدانی رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان
قم آغاز میشود.
در این برنامه همچنین احمد علوی و حاج جواد
اشعری نیز مداحی خواهند کرد.

نماینده مردم رشت با مدیرعامل گاز
گیالن دیدار کرد

رشت  -علی حیدری  -روز پنجشنبه 5
خرداد  ،1401آقای محمدرضا احمدی سنگری
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس
شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز
استان گیالن با آقای عیسی جمال نیکویی
مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار درخصوص روند ارائه خدمات
مرتبط با گاز به مردم و مشترکین در شهرستان
رشت وهمچنین راهکارهای بهبود سطح کیفی
خدمات بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
همچنین در این دیدار آقای محمود شکورنیا
معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن نیز
حضور داشت و گزارشی از اقدامات صورت گرفته
در حوزه مربوطه ارائه نمود.

/۱۴۰۱73۴6۴ت

حوادث
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یک شنبه  8خرداد 1401
 27شوال .1443شماره 20948

اب دستگیری دزدان مرموز فاش شد

رازکارگران بیهوشدرکارواش ها!
دیگری دستبرد بزند ،دستبندهای قانون را بر
دستان وی حلقه زدند.
گزارش خراسان حاکی است :با انتقال متهم به
کالنتریشیرازیمشهدبازجوییهایتخصصی
از وی با صدوردستوری از سوی
سرهنگبرزنونی(رئیسکالنتری
شیرازی مشهد) در دایره تجسس
آغازشد.
متهم معروف به «میالد تهرانی»
اعتراف کرد که لپ تاپ را به مبلغ
ناچیزی در پنجراه مشهد به یک
رهگذرفروختهاست.امااعترافات
زیرکانه متهم ،نشان داد که او یک
ســارق حرفه ای اســت و احتماال
همدستانی دارد بنابراین شیوه
بــازجــویــی هــا بــا دســتــور بازپرس
شعبه  301دادس ــرای عمومی و
انقالب مشهد تغییر کرد تا این که
مشخصشداودوستیبهنام«امید
اصفهانی» دارد که با یکدیگر در
یک کارواش کار می کردند .بنابر
گــزارش خراسان ،با لو رفتن این
ماجرا،تحقیقاتنیروهایتجسس
نیز وارد مرحله جدیدی شد چرا که
طی ماه های اخیر سرقت هایی با
شیوه بیهوش کردن کارگران  ،در
کــارواش های مشهد رخ داده بود
سرکرده باند سرقت معروف به میالد تهرانی
و با توجه به این که مال باخته زائر
نیز پس از یک خواب عمیق متوجه سرقت لپ دستگیری«امیداصفهانی»نهتنهاماجرایسرقت
تاپ شده بود ،سرنخ مهمی برای بررسی سرقت چندین گوشی تلفن همراه از مسافران و زائران
های کارواش به دست آمد و بدین ترتیب گروهی در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) لو رفت بلکه
از افسران ورزیده تجسس به سرپرستی «سرگرد راز بیهوشی کارگران در کارواش های مشهد نیز

عملیاتانفجارساخمتانمرتوپلمنتیفشد
در حالی که تعداد جان باختگان ریزش ساختمان 10طبقه آبادان به 29نفر رسید هیئت دولت
روز یک شنبه را عزای عمومی اعالم کرد
شش روز پس از ریزش ساختمان  10طبقه در آبادان ،هنوز بسیاری
از خانواده ها منتظر هستند تا امدادگران ،پیکر عزیزانشان را از زیر
آوار سنگین بتن و آهن بیرون بیاورند .پس از حدود  150ساعت از
ریزش متروپل کسی امیدی به زندهماندن مفقودان ندارد و خوزستان
یکپارچه عزا و ماتم شده است .در ششمین روز حادثه متروپل ،تعداد
جان باختگان این حادثه به  29نفر رسید و هیئت دولــت به دلیل
ریزش ساختمان متروپل آبادان و جان باختن تعدادی از هموطنان
روز یک شنبه را عزای عمومی اعالم کرد.
و به گفته برخی مسئوالن ،عملیات امدادرسانی و آواربرداری سرعت
بیشتری گرفت .آن طور که تابناک نوشته پایدارسازی قسمت باقی
مانده ساختمان  ۱۰طبقه متروپل ممکن نیست ،این قسمت از سازه
کج شده و آواربرداری قسمت فروریخته آن ممکن است به ریزش دوباره
در محله ته لنجی آبادان منجر شود .هرچند که معاون ایمنی قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیا پس از این اظهارات در واکنش به احتمال
تخریب بخش باقیمانده متروپل گفت :جلسات متعدد کارشناسی با
حضور مهندسان و متخصصان حوزه انفجارات برگزار شد و آن ها پس
از بررسی شرایط این سازه و موقعیت حساس منطقه ،انفجار درجا را
منتفی دانستند و عملیات آواربــرداری با طرحهای دیگری در حال
انجام است.
▪وزیر کشور:آوار برداری برج متروپل ازچهار جبهه درحال انجام
است

وزیر کشور هم شب گذشته اظهارکرد :با استفاده از انواع لودرهای
سنگیندرمقیاسهایمختلفوجرثقیلهایسنگینونیمهسنگینو

تعداد بسیار زیادی لیفتراک و بیل مکانیکی انجام عملیات آواربرداری
برج متروپل در چهار جبهه سرعت بیشتری پیدا کرده است.
همه نهادها ،سازمانها و دستگاهها و مردم برای کار آواربــرداری و
امدادرسانی در آبادان بسیج شده اند و این حق مردم عزیز آبادان است
که کار به سرعت انجام شــود.وی افــزود :تاکنون پیکر  ۲۹نفر از زیر
آوار بیرون آورده شد و همچنان تعدادی دیگر از اجساد در این منطقه
مشاهده شده است که از محل خارج خواهند شد.وحیدی در ادامه
گفت :با توجه به حجم آوارها ممکن است عملیات خارج سازی پیکر
جان باختگان با تاخیر زمانی انجام شود ،ولی تمام تالش نیروهای
امدادی این است تا با هماهنگی و همدلی کار با سرعت بسیار بیشتری
جلو رود.
▪فاجعه ای وحشتناک که در انتظار متروپل بود

دیروز مصاحبه ای از مسئول حراست ساختمان ویران شده متروپل
واکنش های زیــادی به دنبال داشــت .او به همشهری آنالین گفته
است :قرار بود پارکینگ ساختمان متروپل در نوروز  ۱۴۰۲افتتاح
شود و بر اساس کاتالوگی که خود عبدالباقی (مالک ساختمان)
داده بود و ما بین مردم توزیع کرده بودیم قرار بود  ۸۰۰خودرو در
این پارکینگها حضور داشته باشند .عبدالباقی میخواست در این
ساختمان ،سینمامتروپل را نیز افتتاح کند .وی خاطرنشان کرد :اگر
این ساختمان افتتاح رسمی شده بود و  ۸۰۰خودرو در ساختمان
حضور داشتند و سینما و فروشگا هها کامل راه میافتادند و چنین
فاجعهای مث ً
ال ساعت  ۹شب در خیابان شلوغ امیرکبیر آبــادان رخ
میداد ،میتوانست نزدیک به چهار هزار نفر را به کام مرگ بکشد.

عکس :خراسان

سیدخلیل سجادپور -اعضای یک باند سرقت
کهبابیهوشکردنکارگرانکارواشهادرمشهد
بهاموالآنهاولوازمکارواشدستبردمیزدنددر
حالیباتالشنیروهایکالنتریشیرازیمشهد
دستگیرشدندکهتالشبرایدستگیریمتهمان
فراریودیگرافرادمرتبطبااینباندادامهدارد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،حدود  2هفته
قبل جوانی در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)
در جست وجوی طعمه ای بود که به اموالش
دستبرد بزند .در همین حــال چشم اش به
جوانی هم سن و سال خودش افتاد که لپ تاپی
را در دست داشت .این جوان که خود را میالد
تهرانی ،معرفی می کرد به طعمه خود نزدیک
شد و با او طرح دوستی ریخت .دقایقی بعد آن
دو برای استراحت به مکانی ساکت و خلوت
رفتندولیطعمهجوانناگهانبهخوابعمیقی
رفت و زمانی که از خواب بیدار شد نه از تاک
نشانی بود و نه از تاک نشان! «دوست قالبی»
لپ تاپ را سرقت کــرده و به مکان نامعلومی
گریخته بود .مال باخته که همه امور روزمره
اش را با لپ تاپ انجام می داد برای دستگیری
سارق دست به دامان پلیس شد و ماجرا را برای
نیروهای فرماندهی انتظامی ثامن بازگو کرد،
طولی نکشید که نیروهای انتظامی با بازبینی
دوربین هــای مــدار بسته ،تصویری از سارق
جوان را به دست آوردند که مشخص شد هویت
واقعی او «عرفان -ن» است .دقایقی بعد تصویر
این سارق  20ساله در اختیار نیروهای گشت
انتظامی قرار گرفت اما دزد بد شانس ،روز بعد
هم به اطراف حرم رفت تا طعمه دیگری را به دام
اندازد .در این هنگام بود که نیروهای انتظامی
او را شناسایی کردند و قبل از آن که به اموال زائر

عربی» دامنه تحقیقات پلیسی را با راهنمایی
هــای قاضی محمودی به کــارواش در خیابان
امام خمینی (ره) کشاندند و جایی که دوست
و همدست متهم در آن جا مشغول کار بــود .با

فاش شد .دو متهم  19و  20ساله این پرونده که
مدعی بودند از  7یا  8ماه قبل با یکدیگر دوست
شدهانددراعترافاتخودگفتند:بهعنوانکارگر
شهرستانی به متصدیان کارواش ها مراجعه می
کردیم و با دستمزد بسیار اندک
استخدام می شدیم اما اتاقی را
برایزندگیمجردیدراختیارما
میگذاشتند.ماهمبعدازگذشت
چند روز که اعتماد دیگر کارگران
راجلبمیکردیمنقشهسرقترا
به اجرا درمی آوردیم .شب هنگام
یکیازمادونفربابهانهگیریمانند
این که«شما دوست ندارید ما این
جاکارکنیم!»دعوایساختگیبه
راه می انداخت و سپس نفر دیگر
به عنوان میانجی وارد عمل می
شدتاآنهاراباهمآشتیدهد.در
این میان قرص های خواب آوری
راکهازقبلتهیهکردهبودیمداخل
فالسکچایمیریختیم تابعداز
آشتی کنان دور هم بنوشیم! ولی
زمانیکهکارگرانبهخوابعمیق
میرفتندشبانهگوشیهایتلفن
و امــوال دیگر کــارواش را سرقت
می کردیم و از محل متواری می
شدیم.
دوسارقجوانبابیاناینکهیکی
دیگرازدوستانشاننیزدرفروش
اموال سرقتی با آن ها همکاری داشته است ،در
ادامهاعترافاتافزودند:تاکنونبهکارواشهایی
دربولوارجانباز،خیام،الدنوکالهدوزدستبرد
زدهایمواموالیمانندگوشیتلفن،لوازمتزیینی

در امتداد تاریکی

ختصاصی خراسان

ا

خودروها ،واکس های داشبورد ،فلش ،جعبه
ابزار،باند،پخشوغیرهرابهسرقتبردهایم.
گزارش خراسان حاکی است ،تحقیقات بیشتر
برایدستگیریمالخرانلوازمسرقتیدرمناطق
پنجراهوخواجهربیعهمچنانادامهدارد.
▪کالهبرداریبافروشگوشیهایسرقتی

همچنینجوانیکهباترفندیحیلهگرانهگوشی
هــای سرقتی را از طریق سایت واسطه گر به
مردم می فروخت نیز دستگیر شد و تاکنون 6
شاکی دارد.بــه گزارش اختصاصی خراسان،
چند روز قبل مــال باخته ای بــا مراجعه به
کالنتری شیرازی مشهد مدعی شد گوشی
تلفن خود را که مدتی قبل سرقت شده بود،
در سایت دیــوار دیــده است که فــردی تصویر
آن را برای فروش گذاشته بود .با دریافت این
خبر ،بالفاصله نیروهای تجسس وارد عمل
شدند و با هماهنگی مقام قضایی برای خرید
گوشیتلفنقرارصوریگذاشتند.هنگامیکه
فروشنده سر قرار آمد ناگهان ماموران انتظامی
دستانش را دستبند زدند و به کالنتری هدایت
کردند .در بررسی های تخصصی مشخص شد
که متهم تصاویر و مشخصات گوشی سالم را
برای فروش در سایت دیوار می گذارد و پس از
دریافت بیعانه ،یک گوشی سرقتی یا معیوب
را برای خریدار پست می کند .خریدار هم با
دیدن تصویر رسید پستی بالفاصله بقیه وجه
را به حساب فروشنده واریز می کند .بنابراین
گــزارش ،با لو رفتن شگرد این متهم ،تاکنون
 6نفر از شاکیان و مال باختگان به کالنتری
شیرازی مشهد مراجعه کرده اند که تحقیقات
بیشتر در این باره آغاز شده است.

عامل تیراندازیخیاابنطالقاین
به ۴قتلاعرتافکرد
 4مامور پلیس هم در درگیری با ضارب مجروح شدند
ضارب دستگیر شده حادثه خیابان طالقانی به قتل چهار نفر در شهریار و مجروح کردن چهار
مامور پلیس تهران اعتراف کرد و گفت :به دلیل شناسایی از سوی پلیس تیراندازی کردم.
به گزارش ایرنا ،این فرد پس از دستگیری گفت :از  ۱۸سالگی به دلیل اختالف ملکی از
قربانیان جنایت کینه به دل داشتم تا این که از دو یا سه سال قبل بود که تصمیم به قتل آن ها
گرفتم.وی افزود :از این که دو نگهبان بیگناه را کشتم پشیمانم اما از این که دو مرد دیگر را
کشتم که با آن ها در کار خرید و فروش زمین و باغ کار می کردم پشیمان نیستم و خود آن ها
باعث شدند تا من به خاطر اختالف ملکی که با آن ها داشتم دست به این کار بزنم.
این فرد درباره تیراندازی به سمت پلیس گفت :احساس کردم که از سوی پلیس شناسایی
شدم و در یک لحظه تصمیم گرفتم تیراندازی کنم.به گزارش ایرنا ،سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت اظهارکرد :روز جمعه جنایتی در روستای باالبان در شهریار اتفاق
افتاد و فردی اقدام به شلیک به  ۶نفر از نگهبانان کرد که در نتیجه چهار نفر کشته و دو نفر
مجروح شدند.
وی ادامه داد :با اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل از روز گذشته اقدامات الزم انجام و قاتل
متواری و در جای دیگری مخفی شده بود و امروز( دیروز شنبه ) در یک درگیری با ماموران
پلیس در خیابان طالقانی شلیک کرد.
وی با اشاره به این که در این حادثه چهار نفر مجروح شدهاند ،افزود :با رشادت و پایمردی ۲
نفر از همکاران ما ،فرد مسلح دستگیر شد و با بررسیها مشخص شده که این فرد آن قاتل
روز گذشته است و امروز هم قصد داشته به افراد دیگری صدمه بزند.
به گفته رحیمی ،متهم  ۲۴ساله است و تیرهایی که در این حادثه شلیک شده با تیرهایی که
روز جمعه در شهریار شلیک شده مطابقت دارد همچنین باید توجه ویژهای برای برخورد با
استفاده کنندگان سالح صورت گیرد.رئیس پلیس پایتخت با بیان این که انگیزه این فرد از
درگیری با نگهبانان به دلیل اختالف مالی بوده افزود :موضوع امنیتی مطرح نیست و صرفا
اختالفات مالی بوده است.

ماجرای دزد خون ریز!
با آن که می دانستم او یک تبهکار حرفه ای است
و هیچ کس دوست ندارد به او نزدیک شود اما من
فکر می کردم حاال که به تازگی از زندان آزاد شده
است سرکار می رود و اوضاع مالی خوبی دارد
ولی زمانی که برای رفع نیاز مالی نزد او رفتم با
پیشنهاد زورگیری با چاقو روبه رو شدم و ...
به گــزارش خراسان  ،نوجوان  16ساله ای که
در عملیات ضربتی نیروهای کالنتری سناباد
مشهد و به اتهام زورگیری های خون آلود دستگیر
شده است درحالی که بیان می کرد برای فرار از
مجازات ،ضربات چاقو را بر پیکر مال باخته فرود
آوردم ،به کارشناس اجتماعی کالنتری توضیح
داد :پدرم معتاد است و مادرم نیز در خانه های
مردم کار می کند.من هم که فقط یک خواهر
بزرگ تر از خودم دارم در نانوایی کار می کنم تا
اندکی به امرار معاش خانواده کمک شود .اما
زمانی که قرار بود خانواده ای به خواستگاری
خواهرم بیایند سراغ یکی از دوستانم رفتم و550
هزار تومان از او قرض کردم تا برای خواهرم رخت
و لباس زیبا بخرم اما دیگر نتوانستم بدهکاری ام
را بپردازم این درحالی بود که آن دوستم به پولش
نیاز داشت و خیلی به من فشار می آورد که بدهی
ام را پس بدهم در این شرایط هیچ کس به من
اعتماد نمی کرد حتی صاحبکارم نیز این مبلغ
را به من قرض نداد به همین خاطر تصمیم گرفتم
نزد دایی ام بروم .او از تهبکاران حرفه ای بود و
از راه خالف زندگی اش را می گذراند .او بارها
به جرم مواد مخدر و درگیری و نزاع روانه زندان
شده بود به همین دلیل کسی جرئت نمی کرد
به «سیامک» نزدیک شود ولی او که مدتی قبل
و به تازگی از زندان بیرون آمده بود چنین وانمود
می کرد که به جوانی سر به راه تبدیل شده است و
سرکار می رود .با شنیدن این حرف ها به سراغ او
رفتم تا این مبلغ را از او قرض کنم و طلب دوستم
را بدهم چرا که فکر می کردم شرایط مالی خوبی
دارد ولی برخالف تصورم او نه تنها پولی به من
نداد بلکه پیشنهاد کرد گوشی قاپی کنم تا هم
بدهکاری هایم را بپردازم و هم برای خواهرم
هدیه های گران قیمت بخرم و حتی به خانواده
ام نیز کمک کنم .او چنان از مبالغ میلیونی
وسوسه انگیز سخن می گفت که آرام آرام ترسم
فرو ریخت .سیامک از سادگی گوشی قاپی و
راحتی فــروش آن حرف زد و سپس چاقویی را
کف دستم گذاشت و گفت اگر جایی طعمه ای
مقاومت کرد از این چاقو استفاده کن .او ادامه داد
من هنگام زورگیری کنار تو هستم و اگر اتفاقی
افتاد بالفاصله جلو می آیم و تو را از معرکه فراری
می دهم و ...
خالصه سیامک که خودش یک تبهکار حرفه ای
بود آن قدر از پولداری یک شبه برایم سخن گفت
که من هم در رویاهای خودم کاخ می ساختم و در
یک زندگی اشرافی فرو می رفتم باالخره حدود
ساعت 23شب بود که با یکدیگر به یکی از خیابان
های خلوت آمدیم .او در فاصله دورتری ایستاد و
من هم در انتظار یک طعمه گوشی به دست ماندم
طولینکشیدکهمردیدرحالگفتوگویتلفنی
به سمت من آمد و خیلی راحت از کنارم عبور کرد
دایی ام که به شدت عصبانی شده بود در حالی که
فریاد می زد چرا به اشاره های من توجهی نمی
کنی؟ و طعمه را مفت از دست دادی! مرا سرزنش
کــرد من هم با بیان ایــن که از هیکل آن طعمه
ترسیدم! دوباره از دایی ام فاصله گرفتم که ناگهان
جوان دیگری از آن سوی خیابان به طرف من آمد.
دسته چاقو را محکم فشار دادم و در یک لحظه
گوشیراازدستشکشیدمولیگوشیرویزمین
افتاد و آن جوان در حالی که سروصدا می کرد و از
رهگذران کمک می خواست محکم مرا در آغوش
گرفت در این هنگام بود که دیدم مردم به سمت
من هجوم آوردند و سیامک هم بالفاصله از محل
فرار کرد دیگریقین داشتم که راه گریزی ندارم
ترس همه وجودم را فرار گرفته بود که در همان
وضعیت تیغه چاقو را بر پیکر مالباخته فرود آوردم
و بعد هم ضربات دیگری زدم تا مرا رها کند اما با
آن که مال باخته به شدت مجروح شده بود و خون
زیادی از پیکرش بیرون می زد مرا رها نکرد و من
در محاصره رهگذرانی خشمگین قرار گرفتم که
صحنه دلخراش خون ریزی را دیده بودند در حالی
که می ترسیدم در چنگ رهگذران خشمگین
گرفتار شدم ناگهان نیروهای انتظامی از راه
رسیدند و مرا به کالنتری انتقال دادند .در همین
حال آمبوالنس اورژانــس هم از راه رسید و پیکر
خون آلود مال باخته را به مرکز درمانی برد .حاال
هم از وحشت این که حادثه تلخی رخ دهد پاهایم
می لرزد چرا که نمی دانستم مجازات زورگیری
آن قدر هولناک است که حتی تصور آن نیز به یک
کابوس ترسناک می ماند و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به زورگیری
های مخوف در برخی از پرونده های سرقت،
تحقیقات گسترده ای با شیوه بازجویی های
تخصصی از ایــن نوجوان چاقو کش با نظارت
و هدایت مستقیم سرگرد محمدباقر بهرازفر
(رئیس کالنتری سناباد) در حالی آغاز شد که این
عملیات برای دستگیری سیامک نیز ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

یک شنبه  8خرداد ۱۴۰۱
 ۲۷شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۴۸

یک توئيت

خطرسفرههایبدونلبنیات
دولتبرپیشبینیسهمیهلبنیاتدرکاالبرگالکترونیکخانوادههاتاکیدداردباوجوداینکارشناساننگرانانداجرایی

نشدناینوعدهیامتناسبنبودنمیزانآنبانیازغذاییخانوار،بارسنگینیرابهآیندهنظامسالمتودرمانکشورتحمیلکند
مصطفیعبدالهی–سرانهفعلیمصرفلبنیاتدرکشور
ما ساالنه  50تا  70کیلوگرم برای هر فرد ،یعنی چیزی
حدود نصف میانگین سرانه جهان است و پیش بینی می
شود در صورت غفلت از آن در کاالبرگ های الکترونیک،
پایین تر از این هم خواهد آمد و تبعاتش دامن گیر نظام
سالمت و بهداشت و درمان خواهد شد.
▪وعده دولت؛ قرار گرفتن لبنیات در کاالبرگ

رسانه های جهان

یورونیوز :یک
مـــــقـــــام ارشـــــد
ســازمــان جهانی
بــــــهــــــداشــــــت
مــــــیگــــــویــــــد
کشورهای جهان
بــایــد گــا مهــای سریعی بـــرای مهار
شیوع بیماری آبله میمون بردارند
و اطالعات مربوط به ذخایر واکسن
خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
وی درخصوص آمادگی برای مقابله با
بیماریهای عفونی در اجالس ساالنه
سازمان جهانی بهداشت افزود« :ما
فکر میکنیم اگر اقدامات درست را
همین امــروز انجام دهیم ،احتماال
م ـیتــوان بــه راحــتــی ایــن بیماری را
مهار کرد .تاکنون حدود  ۳۰۰مورد
تایید شده یا مشکوک در حدود ۲۰
کشوری که ایــن ویــروس قبال در آن
جا مشاهده نشده بود ،به ثبت رسیده
است.

آن طور که مسئوالن دولتی وعده داده اند ،لبنیات یکی
از کاالهایی است که در کاالبرگ الکترونیکی در حال
طراحی قرار داده خواهد شد .حجت عبدالملکی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است« :مرغ،
تخممرغ،روغنولبنیات،چهارکاالییهستندکهبهمحض
آماده سازی کاالبرگ الکترونیکی ،سهمیه های مناسبی
برای مردم در چهار قلم ذکر شده اختصاص پیدا خواهد
کرد».اینوعدهوزیررفاهوتعدادیدیگرازمتولیانرابهفال
نیک می گیریم اما نمی توانیم این سوال را نادیده بگیریم
که «سهمیه مناسب» ذکر شده ،چه متر و معیاری دارد؟
▪سرانه رو به افول مصرف لبنیات

بهمن سال گذشته بود که روزنامه دولــت ،در گزارشی
تفصیلیبهچراییکاهشمصرفلبنیاتدرکشورطییک
دهه اخیر پرداخت و به نقل از مسئوالن و کارشناسان این
حوزه ،آمارهای نگران کننده ای را منتشر کرد ،از جمله:
▪کاهش  30درصدی مصرف طی دو سال کرونایی

* شیوع کرونا و افزایش قیمت لبنیات در دو سال اخیر
سبب شد  30درصد از مصرف شیر در کشور کاسته شود و
با توجه به افزایش قیمت  50تا  60درصدی شیر در سال
 ،1400انتظار میرود مصرف شیر با کاهش بیشتری هم
روبهرو شود.
▪حذف لبنیات از سفره دهک های پایین

* به گفته دکتر زهرا عبداللهی ،مدیر کل دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشت ،حاال دیگر مصرف شیر ،ماست و
پنیر از سفره دهکهای پایین جامعه حذف شده است که
این امر سبب کوتاه قدی ،کمبود کلسیم ،کمخونی و سوء
تغذیه کودکان در بین مردم جامعه خواهد شد.

* بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت ،هر ایرانی
روزانه  190گرم لبنیات مصرف میکند که اگر این آمار
را ساالنه محاسبه کنیم سرانه ساالنه مصرف لبنیات
در کشورمان حدود  70کیلوگرم است .البته اتحادیه
تعاونیهای لبنی معتقد اســت سرانه کنونی مصرف
لبنیات مردم ما کمتر از  ۵۰کیلوگرم است .این عدد را
فقط با میانگین سرانه مصرف شیر در جهان مقایسه کنیم
که  150کیلوگرم است و در برخی کشورهای اروپایی تا
 300کیلوگرم در سال هم می رسد.
آمارهای رسمی را به استناد از گزارش هفتم بهمن1400
روزنامه دولت آوردیم که کمی خیالمان را راحت کند و
مطمئن باشیم که دولت سیزدهم ،خودش هم به خوبی از
وضعیتبغرنجونگرانکنندهمصرفلبنیاتدرکشورخبر
دارد و قطعا به آن کم توجه نخواهد بود.
▪یک نگرانی بزرگ

اما نمی توانیم نگران نباشیم از این که در اجرای طرح
مردمی سازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت لبنیات ،آن چه
بهعنوانسهمیهلبنیاتدرکاالبرگهایالکترونیکیدر
نظر گرفته خواهد شد ،کمتر از نیاز خانواده ها پیش بینی

سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

حفظ سرانه فعلی ،در صورت اراده دولت

«سید محمدرضا بنی طبا» سخنگوی انجمن صنایع فراورده های
لبنی هم در این باره به خراسان می گوید :رایزنی هایی درباره
سهمیه لبنیات کاالبرگ الکترونیک انجام شده اما ما هم منتظر
برنامه نهایی وزارتخانه های صمت و رفاه هستیم.
بنی طبا می افزاید :طبق رایزنی های اولیه ،اگر دولت پای کار
بیاید و سهمیه مناسب شیر ،ماست و پنیر برای خانوارهای پنج
دهک پایین در کاالبرگ آن ها تامین شود ،می توانیم امیدوار
باشیم سرانه مصرف لبنیات در کشور الاقل در همین حد فعلی
باقی بماند اما در صورت اجرای ناقص ،احتمال کاهش سرانه هم
وجود دارد.

شود و خروجی اش این باشد که این نیاز اساسی تغذیه ،از
سفره خانواده های بیشتری حذف شود.
▪سهم لبنیات باید متناسب با نیاز خانوار باشد

«دالرام قــدســی» پژوهشگر انستیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع غذایی کشور دربــاره اهمیت این
موضوع به خراسان می گوید« :وقتی قیمت اقالم
غذایی افزایش پیدا می کند ،متاسفانه سهم مواد
مغذی مثل لبنیات در سبد غذایی جامعه ،به ویژه
قشرهای آسیب پذیر پایین می آید و به همین دلیل باید
این ماده غذایی در یارانه مستقیم دولت ،چه به صورت
یارانه نقدی و چه به صورت کاالبرگ ،به میزان مناسب
و متناسب با بعد خانوار دیده شود و بر روند توزیع آن
نیز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مطمئن باشیم
خانواده ها قطعا این نیاز غذایی خاص را دریافت و
مصرف می کنند».
▪هشدار درخصوص تحمیل بار اقتصادی به نظام
سالمت کشور

قدسی این هشدار را هم می دهد که اگر این کار انجام
نشود ،باید منتظر عوارض
ناشی از کاهش مصرف
لبنیاتدرجامعهباشیموبا
توجهبهآثارآنرویسالمت
افراد،درآیندهباراقتصادی
بسیاری را به نظام سالمت
کشورتحمیلخواهدکرد.

وی درباره پیشنهادهای انجمن صنایع
فــراورده های لبنی برای جلوگیری از
ایــن بحران هم می گوید :دولــت باید
تامین لبنیات مورد نیاز دانش آموزان
سراسر کشور و دهک های پایین جامعه را هدف اصلی قرار دهد و
به عنوان مثال ،توزیع شیر در مــدارس می تواند سرانه مصرف
لبنیات در کشور را حدود  14کیلوگرم افزایش دهد اما با شیوه
فعلی که قرار است فقط در چند استان اجرا شود و تامین شیر هم
به شکل مناقصه ای با در اولویت قرار گرفتن شیرهای ارزان تر و بی
کیفیت باشد ،نمی توان انتظار تغییر خاصی در این حوزه داشت.

اجتماعی

۹
گزیده

آیت ا ...جوادی آملی:

اسالم می گوید حتی قبر و خانه مرده را
هم محکم بسازید
  آیت ا ...جوادی آملی به مناسبت حادثه آبادان گفت :رخداد تلخ و
سانحه سنگین و غمبار آبادان را به همه تعزیت عرض می کنیم این
گونه از حــوادث تلخ ناشی از لــرزان بودن بنیان فکری مسئوالن و
همچنین مردم است .جامعه اعم از مسئول و مردم عادی موظف اند
یعنی همه ما موظفیم که اساس فکر ،عقل ،درایت ،اندیشه و انگیزه
را بر اعتقاد صائب و عمل صالح بنیان گــذاری کنیم .این گونه از
رخدادهای تلخ در اثر نبود عقیده صائب و ایمان سالم است .این مفسر
قرآن و مرجع عالی قدر شیعه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
نمونه هایی از الگوهای اسالمی گفت:رسول گرامی(ص) در ساختن
دو قبر شرکت کرد؛ یکی مربوط به فرزندش یکی در جای دیگر .دستور
بکنید ،این طور َ
داد که این قدر َ
بکنید ،لحد را این طور بگذارید ،مرده
را آن چنان بخوابانید .فرمودند اسالم خانه ای که برای مردم می
سازد هر چند قبر و خانه مرده باشد آن را محکم می سازد! دین برای
مرده قبر محکم می سازد ،قبری که ریزش کند دینی نیست اسالمی
نیست؛ فرمود« :و َل ِک َّن َّ َ
الل ِ
یح ُّب َع ْبد ًا ِإ َذا َعمِ َل َع َم ًل َأ ْح َک َمه» .این پیام
دین است! فرمود مهندس هستی ،محکم بساز؛ معمار هستی ،محکم
َ
گورکنی می کنی
بساز؛ پیمانکار هستی ،محکم بساز؛ برای مرده
محکم بساز! وی تاکید کرد :امیدواریم هم مسئوالن عاقل باشند هم
مردم متدین باشند تا هیچ کسی حادثه تلخ نبیند و امیدواریم ذات
اقدس الهی همه داغ دیدگان و مصیبت دیدگان را به احسن وجه و با
لطف و کرم خویش مورد عنایت قرار دهد.

دومین کودک رها شده
در خیابان های تهران در یک هفته
در پی انتشار خبری دیگر درخصوص رها شدن نوزادی دیگر در یکی
از خیابان های تهران ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،
این خبر را تایید و بیان کرد :خبر رها شدن نــوزادی چند روزه در
محدوده خیابان ونک در مقابل شیرخوارگاه آمنه صحت دارد و در روز
پنج شنبه این نوزاد رها شده است .به گزارش ایسنا ،محمد نصیری
گفت :از طریق گریههای این نوزاد در مقابل شیرخوارگاه آمنه ،یکی از
شهروندان مطلع میشود که پس از آن و از طریق اورژانس این موضوع
پیگیری میشود .این نوزاد دختر است و در یکی از بیمارستانهای
شهر تهران تحت درمان قرار دارد.
▪رها شدن  ۶۱نوزاد در سال گذشته  

همچنین در همین زمینه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
گفت ۶۱ :نوزاد سال گذشته توسط والدین زیستی خود در سطح
شهر به خصوص در جوار شیرخوارگا هها رها شد هاند .طبق خبر
تسنیم ،نصیری گفته است :سالیانه خانوادههای فراوانی متقاضی
فرزندخواندگی هستند اما به سبب کمبود کودکان فاقد سرپرست در
کشور ،سالها در صف انتظار میمانند.هم اکنون بیش از  30هزار
خانواده متقاضی در سامانه ملی فرزندخواندگی ثبتنام کرده اند که
پرونده 17هزار خانواده تکمیل شده و منتظر پذیرش کودک هستند.

اقتصاد

10
شاخص
تغییرقیمتکاالهایاساسی
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دالر

(سامانهسنا) ) 1,081(259,266

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

37,967

320,728

39,988

69,257

13,883,310

) 2,300,000(147,000,000

81,200,000

51,500,000

406,535

-

طرحدوبارهاوراقارزیباوجودتجربیاتتلخقبلی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در شرایطی از انتشار اوراق ارزی به زودی خبر داده که سپرده گذاران تجربه های تلخی
از حساب های سپرده ارزی دارند ،این بار بانک مرکزی برای جلب اعتماد مردم چه خواهد کرد؟

تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که
در اردیبهشت ماه ،ماکارونی با رشد ماهانه49
درصدیقیمتدرصدرافزایشماهانهقیمتها
قرارداشتهوپسازآن،روغنمایعوجامدورشته
آش قرار گرفته اند .این کاالها به نوعی مرتبط با
آزادسازیهایقیمتیطرحمردمیسازییارانه
ها ست.بدینترتیبتغییراتقیمتیاینکاالها
نسبتبهاردیبهشتسالقبلتا 74درصدبرای
ماکارونی هم می رســد .گفتنی است یکی از
نتایج مثبت آزادسازی قیمت کاالهای اساسی
در بازار و پرداخت مابه ازای قیمت آن به مصرف
کنندگان،کاهشمحسوسقاچاقبرخیازاین
کاالهایحاملیارانهپنهانبهخارج،بودهاست.

بازار خبر

ذخیره گندم جهان ،تنها  10هفته
فــارس  -یک کارشناس به سازمان ملل متحد
هشدار داد که جهان تنها  ۱۰هفته ذخیره گندم
داردوکشورهابرایمقابلهبااینبحرانبایداجماع
کنند.براساساعالمسارامنکر،رئیسیکشرکت
بینالمللیکهازدادههایهوشمندمصنوعیبرای
پیش بینی عرضه مواد غذایی استفاده می کند،
ناامنی غذایی به حدی رسیده که جهان از سال
 ۲۰۰۸تاکنونبهخودندیدهاست.

افزایش چند برابری هزینه
خدمات پستی تکذیب شد
مهر  -سخنگوی وزارت ارتباطات افزایش چند
برابری هزینه خدمات پستی را تکذیب کرد .در
چند روز اخیر کاربران از افزایش تعرفه خدمات
پستی خبر داده اند .گفته میشود که تعرفههای
پستیبستهبهنوعخدمت،بین ۶۷تا ۱۱۰درصد
افزایش داشته و این موضوع اعتراض بسیاری از
کسبوکارهای فروش آنالین خانگی را به همراه
دارد .این در حالی است که کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات ،مصوبه جدیدی بــرای نرخ
گذاریخدماتپستینداشتهاست.

مدیرروابطعمومیبانکمرکزیدرخبریکوتاه
از انتشار اوراق ارزی به زودی خبر داد .این در
حالی است که مردم تجربه تلخی از طرح های
مشابه قبلی در دهه  90یعنی حساب سپرده
ارزی دارند .طرح هایی که در آن ارز از دسترس
مردم خارج و سود آن نیز بسیار نامتناسب با رشد
نرخ ارز به مردم بازگردانده شد .در واقع اشکال
کار نه مربوط به مدل اوراق ارزی ،بلکه به سابقه
بدعهدیهاییبرمیگشتکهنظامبانکیانجام
داد و موجب بی اعتمادی مــردم به ایــن شکل
سرمایهگذاریشد.باایناوصافبایدمنتظرماند
ودیدکهاینباراینبانکچگونهمیخواهددریک
بازیبردبردسودمردمازاینشکلجدیدسرمایه
گذاریراتامینکند؟
به گزارش خراسان ،یکی از دالیل روی آوردن
سرمایهگذارانعادیبهسفتهبازیدربازاردارایی
هایمالی،مصوننگهداشتنپساندازهاازرشد
نرخ ارز و تبعات تورمی کاهش ارزش پول ملی
است.دراینخصوص،یکیازابزارهاییکهدولت
هابهکارمیگیرند،اوراقارزیاست.دیروزمدیر
کل روابط عمومی بانک مرکزی ،این خبر را داد
که «برای نخستین بار ،طرح انتشار اوراق ارزی
در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و جزئیات
آنبهزودیاعالمخواهدشد».
▪ دو مدل اجرای اوراق ارزی

اگرچه طبق آن چه مدیر روابــط عمومی بانک
مرکزی مطرح کــرده ،جزئیات طرح مذکور به
زودی اعالم می شود ،اما به طور کلی باید گفت
عمدت ًا دو نوع روش برای انتشار این اوراق قابل

تصور است .در روش اول ،انتشار اوراق ،پرداخت
سودهایدورهایونیزتسویهتمام ًابهشیوهارزی
انجام می شود .از آن جایی که دسترسی به ارز
برای سرمایه گــذاران ،شرط اصلی ورود به این
سرمایه گذاری است و از سوی دیگر با توجه به
محدودیت های ارزی کشور ،به نظر نمی رسد
اینشیوهموردعملبانکمرکزیقرارگیردامادر
روش دوم که به طور خاص برای پوشش ریسک
نوسانات ارز مورد توجه است ،ما به ازای ریالی
سرمایه گــذاری ارزی مالک عمل قرار خواهد
گرفت اما این ریالی که دریافت و پرداخت می
شود،معادلریالیارزمشخصیاستکهدرابتدا
بینبانیوسرمایهگذارانوبانرخمشخصتوافق
شدهاست.
▪سابقهبدسپردهگیریارزیدردهه90

طرح اوراق ارزی ،طرح تلخ سپرده ارزی را که

در دهه  90به اجرا درآمد تداعی می کند .به
عنوان مثال در جریان شوک ارزی سال 91
و با تصمیم بانک مرکزی ،بانک ها اقــدام به
جذب ارزهای خانگی در قالب حساب سپرده
ارزی کردند .با این حال آن چه در نهایت به
سپرده گذاران بازپرداخت شد ،معادل ریالی
سپرده ارزی به نرخ ترجیحی و نه آزاد بود .بانک
مرکزی یک بار دیگر و در سال  97نیز چنین
سپرده ای را به اجرا گذاشت با این حال ،برخی
گزارش ها نشان می دهد که بازپرداخت سود
این حساب ها بار دیگر مشکل ساز شده است.
▪روی دیگر اوراق ارزی

انتشار اوراق ارزی ،اگرچه می تواند با جمع
آوری تقاضاها در بازار ارز ،فشار به این بازار را
تا حدی کاهش دهد ،با این حال ،از منظری
دیگر می تواند برای دولت ریسک نیز به همراه

پاسخیکمقامنفتیبهادعایکاهشصادراتنفت
با وقوع جنگ روسیه و اوکراین ،نگرانی هایی ناظر به حفظ بازار
صادراتی نفت ایــران در چین و جایگزینی نفت روسیه به جای
نفت ایــران در آن کشور ایجاد شده است .هر چند این آمارها،
با آمارهای دیگر نظیر افزایش تولید نفت ایــران و در عین حال
ثابت ماندن ظرفیت پاالیشی کشور تا حدی رد می شود ،با این
حال ،یک مقام وزارت نفت ،توضیحات بیشتری در این زمینه
ارائه کرد .به گزارش خبرگزاری فارس ،جوکار رئیس موسسه
مطالعات بینالمللی انــرژی وزارت نفت گفت :با حضور نفت

روسیه،کشورهایصادرکنندهنفتبهمقصدآسیامثلهندوچین
آسیبپذیر خواهند بود اما در بین این کشورها ،آن هایی که برای
فروشنفتخودبازارسازینکردهاندبیشازبقیهآسیبخواهند
دیــد .به طور خاص ایــران از سال گذشته تالش کــرده که برای
تضمین بازار نفت خود در چین مکانیسم بازارسازی را با اجرای
سیاستهایی نظیر Buy demand، strategic partnership
درپیشبگیرد.جوکارگفت:دربازههایباالترازسهتاششماه،اثر
منفیحضورنفتروسیهبربازاردیگرکشورها(کهباتخفیفهای

داشته باشد .عادل پیغامی اقتصاددان در این
باره و در قالب نقد ماده « 32طرح قانون بانک
مرکزی» به پیچیده بودن فرایند مدیریت اوراق
مبتنی بر ارز اشاره و تصریح کرده است« :اوراق
مبتنیبرارزومشتقاتارزیبرایبانکمرکزی
ایرانخطرناکاستومانندبازییکخردسال
با کبریت است .اقدامات فراوانی الزم است
تا بانک مرکزی رشد کند تا بتواند این بازار و
اوراق را مدیریت کند ».مجید شاکری دیگر
اقتصاددان کشور نیز دیروز درخصوص خبر
طرح اخیر بانک مرکزی در یادداشتی نوشته
است« :بدنه بانک مرکزی سالی یک بار طرح
اوراق ارزی را روی میز روسای خود می گذارد.
بعد می بینند این مسیر خردمندانه نیست،
ماجرا می رود تا سال بعد .ببینیم این دفعه چه
می شود».
در واقــع ریسک هــای پیش روی انتشار این
اوراق به نرخ سود ارزی آن ،میزان توانمندی
بانک مرکزی برای مهار بازار ارز و نیز میزان
جلب اعتماد مردم توسط بانک مرکزی بر می
گردد .در این زمینه یک حالت خطرناک ،بروز
شوک ارزی است که بازپرداخت سود ارزی
این اوراق را برای دولت و بانک مرکزی دشوار
خواهدکرد.اگرهمبهسیاقدورههایپیشین،
با بدقولی بانک مرکزی ،فرمول محاسبه سود
این اوراق با روش هایی نظیر دخالت دادن نرخ
ترجیحی ارز به جای نرخ بازار یا نرخ آزادتر،
دستکاری شود ،منجر به تعمیق شکاف اعتماد
عمومی برای اجرای این طرح در دفعات بعدی
خواهد شد.

زیادروینفتاینکشورایجادشدهاست)کاهشمییابد،زیراهم
کشورهابهاستراتژیامنیتانرژیخود(ووابستهنشدنبهواردات
انرژیازیککشور)برمیگردندوهمتوانتولیدروسیهبنابربرخی
آمار میتواند تا 3میلیون بشکه در روز نیز کاهش یابد و این کشور
امکان حمایت از این افزایش تهاجمی صادرات با قیمت ارزان را
نخواهدداشت.دربارهجایگزینینفتروسیهباایراندربازارچین
هم آن چه در ظاهر مبنای تحلیل در فضای رسانهای قرار گرفته،
درستنیست.برخیمسائلپشتپردهوجودداردکهبازگوکردن
آندرشرایطتحریمبهصالحکشورنیست.بندهفقطدرحدتکذیب
جایگزینینفتروسیهباایراندربازارچینمیتوانمسخنبگویم.

یادداشت
حسین بردبار

info@khorasannews.com

الزامات اثربخشی طرح عادالنه
سازی توزیع یارانه ها
پس از اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در اجرای
طرحعادالنهسازیومردمیسازیتوزیعیارانههاو
قطعیارانهتعدادیازخانوارهاوالبتهامکاناعتراض
به این موضوع از طریق سامانه های وزارت رفاه و
سازمان هدفمندی یارانه ها ،اکنون این پرسش
اساسی مطرح است که چه تضمینی وجود دارد
تا سرانجام این طرح به عاقبت برخی از طرح های
مشابهتبدیلنشودیعنیدراثرگذرزماناهدافاین
طرحوثمراتیارانهبازتوزیعشدهبینطبقاتضعیف
جامعه مستهلک نشود ،شبیه آن چه که دربــاره
افزایشقیمتبنزیندرسال 98اتفاقافتادیایارانه
نقدی 45هزار تومانی که اکنون به دلیل کم ارزش
شدن پول ملی سهم چندانی در تامین نیازهای
خانوارندارد.واقعیتآناستکهاگردولتهمزمان
بااجرایاینطرحیکسریالزاماتاثربخشکردن
آنراپیگیرینکند،بیتردیدباگذرزمان،یارانهفعلی
نیز به سرنوشتی مشابه یارانه های قبلی مبتال می
شود و اثر قیمتی کاالهای مشمول این طرح نیز از
بینمیرودشبیهشرایطفعلیکهقیمتبنزیندیگر
مثل زمان اجرای طرح یارانه معیشتی در کنترل
مصرف بهینه آن اثر زیادی ندارد ،اما آن الزامات به
شرحذیلاند:
-1اصالح سیاست های پولی و مالی کشور:
تردیدی نیست در نظام بانکی که هر ماه چند هزار
میلیاردتومانپولجدیدرادرقالبسودسپردههای
بانکی به اقتصاد پمپاژ می کند و از سوی دیگر هیچ
مالیاتیدرقالبمالیاتبرمجموعدرآمدیامالیاتبر
سپردههایکالنبانکیمشمولاینسودهانیست،
باگذرزماننقدینگیهرسالبیشترودرنتیجهارزش
پولملیکمترمیشودکهمنجربهکماثرشدنیارانه
هایبازتوزیعینیزخواهدشد.ازسویدیگربودجه
کشوروسیاستهایمالیاتینیزنیازمنداصالحات
جدیاستکهدراینیادداشتنمیگنجد.
-2تقویت تولید ملی :پر واضح است که افزایش
تولید منجر به کاهش تــورم و پرقدرت شدن پول
ملی می شود که در راستای تقویت آثار یارانه های
بازتوزیعیاست.
-3ضــرورت اصالح اطالعات یارانه بگیران:
هنوزبرخیازاطالعاتیارانهبگیراندرسامانههای
فعلیکشورمتعلقبهزماندولتهایقبلیوحتی
اجرایطرحیارانههاینقدیاستکهایناطالعات
تا زمانی که به درستی اصالح نشود ،توزیع عادالنه
یارانهبیندهکهابهدرستیمحققنخواهدشد.
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روایتوزیرکارازدالیلقرارنگرفتنبرخیافراددرفهرستیارانهبگیران
وزیــر تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی دالیــل قرار
نگرفتن برخی افراد در فهرست یارانه بگیران را
اعالم کرد.
به گــزارش فــارس ،حجت ا ...عبدالملکی در
حاشیه معارفه سرپرست حراست وزارت کار در
جمع خبرنگاران گفت :کسانی که تقاضایشان
بررسی شده و جزو  9دهک کمدرآمد باشند به
فهرست یارانهبگیران اضافه میشوند و به زودی
برایشان پیامک ارسال میشود .همچنین افراد
میتوانند شناسنامه اقتصادی خانوار خود را
ببینند و اگر درخواست بازنگری دارند ،در سامانه
حمایت اعالم کنند.
وی درباره گالیه برخی از بازنشستگان که فرزند
آنها دارای درآمد شده و یارانه معیشتی آنها
حــذف شــده اســت ،گفت :بخش زیــادی از این
اعتراضات درست است یا مثال کسانی که خودرو
داشتند و به صــورت قولنامهای فروختهاند یا
براساس اطالعات پلیس راهور هنوز خودرو به
نام فرد قبلی است ،ما اصل اعتراض را بر صحت
میگذاریم و به آنها فرصت میدهیم که سند را
به نام خریدار خودرو صادر کنند یا این که فرزند
خانوار که بزرگ شده و خانواده مستقل تشکیل
داده است اما پرونده یارانهاش را جدا نکرده،
خانوار جدید یارانهای تشکیل دهد و مستقل
شود تا بتوانیم به سرپرست خانوار یارانه معیشتی
بدهیم.
وزیر کار این را هم گفت:کسانی که فرزند بزرگ
دارند و میخواهند پرونده یارانهای خانوار آنها
جدا شود یا کسانی که با حساب شخصی خود کار
اقتصادی انجام میدهند ،باید حساب فردی از

حساب تجاری آ نها جدا شود .به عنوان مثال
کسانی هستند که حساب کارپردازی اداره با
شماره حساب فردی آنها انجام میشود .به آنها
هم فرصت میدهیم شماره حساب شخصی خود
را از حساب تجاری و اداری جدا کنند.
وی همچنین اظــهــار کــرد :تــعــدادی از طالب
هستند که وجــوه شرعی به حسابشان واریــز
میشود که آنها باید به دفتر مراجع تقلید ارجاع
دهند ،آ نهــا هم باید حساب فــردی خــود را از
حساب وجوه شرعی جدا کنند ،اگر این اتفاقات
بیفتد ،اکثر این متقاضیان جزو  90درصد مردم
قرار میگیرند و یارانه شامل حالشان میشود.
در همین حال معاون رفاهی وزیر تعاون با بیان
این که امالک فرد فعال مبنای محاسبه پرداخت
یارانه نیست ،از ارســال دو فهرست شامل یک
فهرست سه میلیون نفری و یک فهرست یک
میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانهها برای
واریز یارانه معیشتی خبر داد.
به گــزارش فــارس ،داریــوش ابوحمزه ،دربــاره
معیارهای شناسایی یارانه بگیران گفت :سنجش

تمکن مالی خانوار فقط یک شاخص ندارد بلکه
مجموعهای از شاخصها در نظر گرفته میشود
مث ً
ال داشتن امالک تنها مالک نیست .عدهای
هستند که امــاک زیــادی به نامشان است اما
مربوط به آنها نیست ،باید نقایض سازمان ثبت
اسناد و امــاک کشور در ایــن سامانه برطرف
شود .اگر این مشکالت نبود امالک هم مبنای
محاسبات قرار میگرفت اما فع ً
ال سامانه امالک
دچار ضعف است و باید سازمان ثبت اسناد آن را
برطرف کند.
وی همچنین گفت  :تعداد زیادی از معامالت خانه
و ملک با قولنامه انجام میشود که در جایی ثبت
نمیشود بنابراین افرادی هستند که ملک دارند
و مشمول یارانه شدهاند.
معاون رفاهی وزیــر کار گفت :در رویکرد تازه
این گونه است که برخی افراد داراییهای قابل
توجهی دارند و یارانه میگیرند و کسانی هستند
که وضع مالی خوبی ندارند و امــوال یا خودرو
اشتباهی به نام آنها ثبت شده است که به آنها
یارانه نمیدهیم بنابراین باید بررسی شود و اگر
جزو  9دهک باشند یارانه به آنها تعلق میگیرد.
ابوحمزه همچنین درباره کسانی که خانه خود
را خرید و فروش کرده و مبلغ زیادی در حساب
آنها به یک باره جابهجا شده است ،گفت :مبنای
محاسبات ما صرفا با یک خرید و فــروش خانه
نیست که فرد وارد دهک دهم شود بلکه تراکنش
در سالهای مختلف را بررسی میکنیم و با یک
بار خرید و فروش خانه فرد به دهک دهم وارد
نمیشود .ایــن افــراد درآمــدهــا یا دارایـیهــای
دیگری هم دارند.

آتشسوزیکانکسهایخوابگاه
دانشجویی دخترانهبمبهخیرگذشت

اخبار
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توکلی  -آتشسوزی دو کانکس که به عنوان خوابگاه دانشجویی
دختران دانشگاه علوم پزشکی از آن استفاده میشد ،شامگاه جمعه
بدون تلفات جانی مهار شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بم در این باره گفت:
خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی بم به صورت
کانکس است که به علت اتصال برق دو کانکس مجاور هم در آتش
سوختند .حدادیان افزود :با وجود این که در هر کانکس چهار تا شش
دانشجو ساکن هستند اما وسایل ایمنی مانند کپسول آتش نشانی
در کانکسها وجود نداشته است.
به گفته دانشجویان ،خرابی فیوز برق چندین مرتبه به مسئوالن
خوابگاه گزارش شده بود اما متاسفانه پیگیری الزم برای تعمیر آن
صورت نگرفته است.

حسین بردبار -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از اختصاص هزار
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خانه های ایثار خبر داد .قاضی زاده
هاشمی در همایش تجدید بیعت جانبازان شیمیایی سراسر کشور با
آرمان های انقالب اسالمی و مکتب شهید سلیمانی در کرمان با اشاره
به اینکه دولت تالش مضاعفی برای تامین نیازهای درمانی ایثارگران
در دستور کار قرار داده است ،افزود :طی تفاهم نامه ای با دانشگاه های
کشور از ظرفیت علمی دانشگاه ها برای ساخت و تامین تجهیزات درمانی
ایثارگران استفاده میکنیم تا هم تولید علم و دانش شود و هم نیروی
انسانیآموزشببینند.ویبابیاناینکهنشانایثارگرانتهیهمیشودوهر
کدام از ایثارگران مانند فرزند شهید یا پدر و مادر شهید نشان خودشان را
دارند ،افزود :حمایت ،دفاع و توجه دولت آیتا ...رئیسی از ایثارگران طی
 ۴۰سال انقالب اسالمی بینظیر است .در پایان این همایش میثاق نامه
جانبازان شیمیایی برای تجدید عهد با آرمانهای انقالب اسالمی و مکتب
شهید سلیمانی با هم خوانی دسته جمعی جانبازان قرائت شد.

«برادرانلیال»برندهجایزه«فیپرشی»
جشنوارهکنشد

فارس:پلیسباگازاشکآورمانعورود
تجمعکنندگانبه«متروپل»شد

هیئت داوران فدراسیون بینالمللی منتقدان (فیپرشی) جایزه
بهترین فیلم بخش رقابتی اصلی را به فیلم «برادران لیال» ساخته
سعیدروستاییاعطاکرد.بهگزارشایسنا،شبگذشتههیئتداوران
فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) ،آثار برگزیده خود
در بخشهای مختلف جشنواره کن را معرفی کردند و فیلم «برادران
لیال» به کارگردانی سعید روستایی به عنوان برنده جایزه بهترین
فیلم در بخش رقابتی اصلی انتخاب شد .هیئت داوران "فیپرشی"
به ریاست «احمد شوکی» سینماگر مصری در بیانیهای اعالم کردند
فیلم «برادران لیال» به دلیل «توانایی کارگردان در ساختن داستانی
جذاب ،بینشهای فرهنگی بسیار متراکم ،ترسیم دنیای کوچکی از
مردساالری ناکارآمد و تغییرات آزادانه و شادیبخش بین لحنها» به
عنوان بهترین فیلم بخش مسابقه اصلی جشنواره کن انتخاب شده
است .همچنین فیلم «خفتان آبی» ساخته «مریم توژانی» به عنوان
بهترینفیلمبخشنوعینگاهو«عشقبراساسدالوا»ساخته«امانوئله
نیکوت» هم بهترین فیلم در بخشهای هفته منتقدان و دو هفته
کارگردانان جشنواره کن به انتخاب هیئت داوران فیپرشی شدند.

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت :در پنجمین شب حادثه متروپل یعنی
شامگاه جمعه ،حدود  200نفر از مردم ماهشهر برای همدردی با جان
باختگان حادثه متروپل آبادان گردهم آمدند .در تجمع میدان امام خمینی
بندر ماهشهر مردم با سردادن شعارهایی علیه مقصران و مسببان حادثه
آبادان ،خواستار محاکمه آنها شدند .براساس این گزارش در آبادان هم
چند صد تن از مردم با تجمع در محدوده چهارراه امیرکبیر تا سهراه شهید
منتظریدرسوگهمشهریانخودبهعزاداریپرداختند«.مسئولبیکفایت
اعدام باید گردد» و «مرگ بر مسئول بی کفایت» عمده شعارهای مردم آبادان
را تشکیل میداد .از روز گذشته (جمعه) ورود به منطقه حادثه که توسط
داربست و کانتینرهای فلزی محدود شده است ،حتی برای خبرنگاران
محدود شد و تنها نیروهای امداد و اورژانس در محدوده برج متروپل حضور
دارند .با وجود این که دو شب گذشته تجمع مردم آبادان به طور مسالمتآمیز
برگزار شد ،جمعه شب اصرار جمعیت برای ورود به محدوده برج تخریب شده
متروپلاعتراضرابهخشونتکشاندوپلیسباشلیکگازاشکآوروتیرهوایی
مردم را از محدوده امدادرسانی متفرق کرد .در اهواز هم حدود  200نفر در
عزای مردم آبادان در مقابل کتابخانه مرکزی شمع روشن کردند.
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انعکاس
••نور نیوز نوشت:اول گفتند خواهر عبدالباقی
عروس شمخانی است ،حال که دروغ شان اثبات
شده میگویند بــرادرزاده شمخانی و مخبر با او
ارتباط داشتهاند و /...همزمان دو آوار بر مردم
شریف و قهرمان آبادان فرو ریخته :آوار ساختمان
متروپل و آوار جنگ روانــی و دروغهــای بزرگ
معاندین .حتما آوار دوم جانکاهتر است.
•• منیبان نوشت  :نماینده مردم رباط کریم در
واکنش به این که هیچ یک از نمایندگان زن به
هیئت رئیسه راه نیافتند ،یادآور شد :نمایندگان
زن هم بــرای انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا
بودند ،اما بار اولی است که به مجلس آمدهاند و
مجلس در انتخاب میان کسانی که دارای تجربه
هستند و کسانی که کمتر تجربه دارنــد ،قطع ًا
افراد باتجربه را انتخاب میکند.
•• دیــده بــان ایـــران نوشت  :سید عــطــاءا...
مهاجرانی درباره فروریختن برج متروپل نوشت:
نخستین پرسشی که به ذهــن مــیرســد ،این
است که چرا نام برج «متروپل» بــوده است؟!
فرهنگستان زبـــان کــجــاســت؟ آیــا هــر کسی
میتواند هر نامی خواست ،با هر زبانی و واژگانی
بر برج یا موسسه خود بگذارد؟ نظارتی بر کاربرد
زبان و واژگان نیست؟
••   عــصــرایــران نوشت  ۳۰  :ه ــزار خــانــواده
متقاضی در ســامــانــه ملی فرزندخواندگی
ثبتنام کــرد هانــد .معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور با اشــاره به این که  ۶۱نوزاد
ســال گذشته توسط والــدیــن زیستی خــود در
شهر به ویژه جوار شیرخوارگاهها رها شدهاند،
گفت :ساالنه خانواد ههای فراوانی متقاضی
فرزندخواندگی هستند امــا به سبب کمبود
کودکان فاقد سرپرست در کشور ،سا لها در
صف انتظار باقی میمانند.
•• تابناکنوشت:سیدمجیدامامی،دبیرشورای
فرهنگ عمومی کشور گفت :متاسفانه به دلیل
مشکالتی که در تولید و دسترسی به پوشاک
ارزان مبتنی بر شاخص هــای حجاب و عفاف
وجود دارد ،سوء استفاده هایی از طریق واردات
پوشاک صــورت می گیرد که سبب شده مقوله
عفافوحجاببهصورتافراطوتفریطدرپوشش
به انحراف کشیده شود .وی از ابالغ دستورالعمل
پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید ،توزیع و
ویترین چینی خبر داد و افزود :اکنون یک قانون
مشخص و واحد وجود دارد که طبق آن مانتوهایی
کهقدآنهاتاباالیزانوباشدممنوعاستوجلوی
مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشته باشد.
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گزارش

تازه های مطبوعات
••کیهان -ایــن روزنــامــه با اشــاره به توقیف دو
نفتکش یونانی نوشت:اکنون انتظار آن است
که جمهوری اسالمی ایــران تنگه هرمز را روی
نفتکشها و شناورهای حامل کاالی تجاری کره
جنوبی نیز مسدود کند.مادام که این کشور بدهی
 ۷میلیارد دالری خود به ایران را پرداخت نکرده
است به شناورهای آن اجازه عبور از تنگه را ندهد
و در همان حال معادل  ۷میلیارد دالری که کره
جنوبی به ایران بدهکار است ،محمولههای نفتی
و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره کند.
••جمهوری اسالمی  -این روزنامه نوشت :این
محترمین تریبون دار ،میگویند،
که برخی از
ِ
گرانی هست اما مسئوالن دلسوزند! خب تا وقتی
نتوانند از سوز دل مردم اندکی بکاهند ،دلسوز
بودن شان چه سودی برای جامعه میتواند داشته
باشد؟ برخی دیگر همچنان پای خدا را به میدان
گرانی میکشند و امتحان الهی میخوانند وضع
موجود را .یادشان نمانده است انگار پیش از این
چه میگفتند در برابر گرانی! ولی مردم یادشان
هست و رسانهها ثبت کردهاند.
••آرمان ملی  -این روزنامه با اشاره به مذاکرات
وین نوشت  :بهرغم امیدواریهای اندک پس از
سفر اخیر انریکه مورا به تهران ،ظاهرا قرار نیست
قفل مذاکرات شکسته شود و طرفین به توافقی
مرضیالطرفین(برد-برد)دستیابند.
••رسالت  -این روزنامه در پاسخ به انتقادهایی
که از مراسم«سالم فرمانده» می شود ،نوشت:
این که گفته میشود چرا مراسم شب شهادت
امام صادق علیه السالم برپا شده ،این مراسم
یــک جشن نیست ،محوریت اش بــا ســرودی
است که نغمههای آن تماما از نوحههای امام
حسین برداشته شده و بسیاری همراه با آن اشک
میریزند.همچنین چون مراسم ویژه بچههای
دههنودی است ،مهم است که با امتحانات آنان
تالقی نداشته و حتما پنج شنبه باشد تا فرصت
مطالعه برای بچهها در روز جمعه فراهم باشد.
••اعتماد  -این روزنامه نوشت :شبهه فوت یا زنده
بودن عبدالباقی(مالک متروپل) بهطور مستقیم
مربوطبهبیاعتبارینهادرسانههایرسمیاست.
همچنانکهیکیازعللبروزاینحادثهدلخراشو
تاسفبارنیزبههمینعاملمربوطمیشود.
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ارفاقمشروطسپاه
به ۱۷کشتیدیگریونان
واکنش ها به توقیف نفتکش های یونانی در
خلیج فارس همچنان ادامه دارد .چرا نیروی
دریایی سپاه این بار  2کشتی را توقیف کرد؟

هادی محمدی – یکی از مهم ترین و بزرگ ترین
پایگاه سری پهپادی ارتــش جمهوری اسالمی
ایرانباعنوان«پایگاهپهپادی،»313روزگذشته
با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل
نیروهای مسلح و امیر سرلشکر موسوی فرمانده
کل ارتش رونمایی شد.در این بازدید که تصاویر و
خبرهای محدودی به دالیل امنیتی از آن منتشر
شده ،سرلشکر باقری از آخرین توانمندی ها در
حــوزه تولید انــواع پهپادهای نظامی ،تهاجمی
و دوربــرد ارتــش بازدید کــرد .به نظر می رسد با
عملیاتیشدناینپایگاهسریکهدرعمقصدها
متری زمین طراحی و ساخته شــده ،جمهوری
اسالمی ایران قدرت اول از نظر توان پهپادی در
منطقهشدهاست.
▪ رونمایی از موشک کــروز ۲۰۰کیلومتری
حیدر

پایگاه پهپادی راهبردی  ۳۱۳ارتش جمهوری
اسالمیایرانباانواعپهپادهایرزمی،شناسایی
وانهدامیایرانی،مسلحبهسامانههایموشکیو
بمبهای بومی و سامانههای جنگ الکترونیک،
یکی از پایگاههای زیرزمینی پهپادی ارتش
است که متناسب با سطح امنیتی مورد نیاز در
مناطق مختلف مرزی توسط ارتش طراحی شده
و گسترش یافتهاند .در این پایگاه ،پرندههای
بــدون سرنشین راهــبــردی ارتــش شامل بیش
از یکصدفروند پهپاد کــمــان ،۲۲کــمــان،۱۲
ابابیل ،۵مهاجر ،۶فطرس و کرار ،مجهز به انواع
مهمات ،بمبها ،موشکهای رهگیر و هوا به
سطح و راکتهای بومی  استقرار یافتهاند.از
جمله مهم ترین نکات این بازدید ،رونمایی از

ارتشسریپهپادها

ارتش برای اولین بار از یکی از پایگاه های سری پهپادی خود در اعماق زمین
رونمایی کرد.سرلشکرباقری گفت :پهپادها جایگاه استثنایی در نبردهای
امروز دارند
موشک کروز ۲۰۰کیلومتری حیدر ،به عنوان
اولینموشککروزایرانیباقابلیتشلیکازپهپاد
بود.اینموشکقابلشلیکازپهپادهایفطرس
و کمان 22ارتش  200 ،کیلومتر برد دارد و در
لحظهاصابتبههدفبهسرعت1000کیلومتربر
ساعتمیرسد.دراینپایگاههمچنینپهپادهای
انهدامی آرش و ضد رادار امید و انواع پهپادهای
رزمی با بمب بالدار باالبان ،موشکهای شفق،
قائم و الماس آماده اجرای هرگونه ماموریت در
مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اسالمی ایران
هستند .مداومت پروازی طوالنی مدت ،ارتفاع
باال ،عمق عملیاتی قابل مالحظه ،قابلیت حمل
انواعتسلیحاتضدهواییوضدسطحینقطهزنو
دورایستا،توانباالیحملسامانههایجمعآوری
اطالعات و جنگ الکترونیک ،بــرخــورداری از
سامانههای خودمراقبتی ،ناوبری و ارتباط امن
از ویژگی های پهپادهای آمــاده عملیات پایگاه
راهبردی ۳۱۳ارتش است .این پهپادهای بومی
و ایرانی با انواع مهمات با کاربردهای مختلف،
ترکیبیازپرندههایطراحیشدهوساختارتشو
وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحباهمکاری
شرکتهای دانــش بنیان اســت کــه در پایگاه
راهبردی ۳۱۳به عنوان یکی از پایگاههای سری
ارتشجمهوریاسالمیایرانمستقرشدهاست.

▪سرلشکر باقری :هیچ وقت تهدید را کوچک
نمیگیریم

ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران پس از بازدید از پایگاه پهپادی راهبردی
 313در جمع فرماندهان ارتش و فعاالن عرصه
طراحی و تولید پهپادهای ارتش ،گفت :امروز
برایمنیکروزفوقالعادهارزشمندواستثنایی
است که چنین قــدرت قابل توجهی در حوزه
پهپادیرادرارتشجمهوریاسالمیایرانویکی
ازپایگاههایزیرزمینیوامنعملیاتیپهپاد،آن
همدرسطحراهبردیمشاهدهکردم.ویافزود:
در نبردهای امــروز در عملیاتهای گوناگون
دفاعی ،تهاجمی ،زمینی ،دریایی ،هوایی و
پدافند هوایی و در ابعاد دفــاعــی ،تهاجمی،
انهدامی،شناسایی،مراقبتی،جنگالکترونیک،
حمل محموله و دهها ماموریت دیگر ،پهپادها
روز به روز جایگاه باالتری در میان تجهیزات و
روشهای نبرد پیدا میکنند.وی اضافه کرد:
آن چه در نبردهای سالهای اخیر در قفقاز،
اوکراین و جاهای دیگر میبینیم و قبلتر از آن
در مقابله با تروریستها در سوریه و عراق تجربه
شد و سایر نبردهای دهه اخیر ،بیانگر این است
که جایگاه پهپاد جایگاهی استثنایی و به شدت

آفاتسوپرانقالبیهابرایانقالب

رهبر انقالب به تازگی از رفتار سوپر انقالبی ها انتقاد کردند و درباره اهمیت و لزوم
انقالبی ماندن سخن گفتند.با  3تن از کارشناسان درباره آفات این دسته افراد در
عرصه سیاسی کشور گفت وگو کرده ایم
میرزا رضا توکلی « -بعضی افراد در سال های اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و به تعبیری
سوپرانقالبی بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر
جمعی مجلس است ».این
بمانند بنابراین مشکلتر از انقالبی بودن ،انقالبی ماندن فردی و
ِ
بخشی از بیانات اخیر رهبر انقالب در دیدار با اهالی  خانه ملت است که به موضوع سوپر انقالبی
ها اشاره می کنند .در این بین اما همان طور که واضح و روشن است ،به نظر می رسد این مهم
صرفا متعلق به یک برهه تاریخی و مختص به دهه های  آغازین انقالب نبوده و همان طور که
رهبری  نیز اشاره کردند آفتی است که در هر زمانی می تواند جریان انقالبی را به شدت تهدید
کند .درواقع ،اشاره رهبر انقالب به سوپرانقالبیها در سخنرانی اخیر از این جهت اهمیت دارد
که رادیکالیسم موجود نزد برخی افراد مدعی انقالبیگری از طرفی از بزرگترین تهدیدهای
سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی و از سوی دیگر ،اداره کشور است .سوپرانقالبیگری
عالوه بر این که جریان انقالب را از واقعیتها ،افکارعمومی ،مصلحت و عقالنیت تهی میکند،
موجب گسستگی جریانی و افتراق سیاسی هم خواهد شد و درنهایت بدنه جریان انقالب را
نحیف خواهد کرد.در گفت و گو با سه کارشناس به ابعاد این موضوع پرداخته ایم:
▪گنجی:کسی که تند میرود باالخره از
نفس می افتد

عبدا ...گنجی  در گفت و
گو با ما ،به بیان ویژگی
هــای ســوپــر انقالبی ها
پرداختهومیگوید«:یکی
از آفات سوپر انقالبی ها و
یاهمان جریان تندرو این
است که توانایی جمع بین مبارزه از سویی و از
ســوی دیگر نهادسازی و دیــوان ســاالری را
نــدارنــد .بــه همین جهت بــه مــبــارزه طــوری
می اندیشند که امکان نداشته باشد کشور را به
سمت دیوان ساالری و عقالنیت سوق داد و بر
مبنای عقالنیت اداره کرد و درو اقع همه مشی
آنها مبارزه است و دراین مبارزه عقالنیت نقش
کمرنگی دارد .این هم البته مبتنی بر یک سنت
الهی است که قرآن هم به آن اشاره داشته و در
این باره فرموده « اعدلوا هو اقرب للتقوی»
کسی که تند میرود باالخره از نفس می افتد و
ممکن است بنشیند و یا ممکن است از ادامه راه
پشیمان شود .ما در تاریخ انقالب هم از این
موارد زیاد داشتیم ،افرادی بودند که هیچکس

جز خودشان را قبول نداشتند و در نهایت
سقوط کردند و از طرف دیگر افرادی که متهم
میشدند به غیر انقالبی  ،بعدا تاریخ نشان داد
موجه ترند ،همانند مرحوم آیت ا...مهدوی
که ّ
کنی که به او اتهام اسالم آمریکایی میزدند و
باالخره تاریخ نشان داد که ایشان استاد اخالق
و تربیت و مصداق «رهرو آن است که آهسته و
پیوسته رود» می باشد ».
▪سوپر انقالبی ها همیشه یک ذره بین برای
عیب یابی دارند

وی در توصیف آفات و ویژگی های این جریان
می افزاید  «:یکی دیگر از ویژگی جریان سوپر
انقالبی ها این است که آدم هایی که به اندیشه
و تفکرشان نزدیک هستند را اندک میبینند و
از این جهت در اقبال مردم ساالری در ردیف
آخر قــرار میگیرند ».گنجی در ادامــه تاکید
میکند  «:از دیگر آسیب های این جریان است
که همیشه یک ذره بین بــرای عیب یابی در
دستشان قرار دارد و هیچگاه مسائل کالن را
نمی بینند .از سوی دیگر در مبارزه با دشمن
بر روش های کالمی تمرکز داشته و با ادبیات

خاص سخن میگویند ،مثال هیچ موقع به این
فکر نمیکنند مبارزه با آمریکا یعنی خدمت به
این مردم که مقام معظم رهبری بار ها فرمودند
و در واقع آن حرارت تند کالم را به عنوان نماد از
خودشان بروز میدهند و در این میان یک شانی
هم قائلند که با خیلی ها صحبت نمیکنند».
▪تحمل نکردن منتقدان از شاخص های
سوپرانقالبی هاست

گنجی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه عالوه بر آسیب به کشور  ،خود آنها هم
از این رفتار هایشان آسیب می بینند ،تحمل
نکردن منتقدان را از دیگر ویژگی های جریان
سوپر انقالبی توصیف کــرده و خاطر نشان
میکند  «:ایــن کنشگری و تندروی جریان
سوپر انقالبی ،باعث میشود که دشمن و یا
حتی غیر دشمن نگاه و منطق آنها را به پای
اسالم و انقالب نوشته و تالش کند که اندیشه
و رفتار آنان را به عنوان منش و روش انقالب و
نظام معرفی کند و اینگونه اقدامات آنان با عث
تخفیف و تقلیل نظام میشود  .این نکته را هم
باید اضافه کنم که باال رفتن سن این طیف
باعث میشود که آن ها خیلی زود دچار تناقض
بشوند و این تناقض یا آن ها را به ورطه واقع
گرایی صرف می کشاند یا از نسبت به گذشته
و عملکرد خود ابراز پشیمانی میکنند و همین
امر باعث میشود که پیوسته تغییر ریل بدهند
و مکرر در مکرر مواضع خود را تغییر بدهند و
همین کافی است که اعتماد عمومی از آنها
سلب شود ».مدیر مسئول همشهری  در ادامه
هزینه تراشی این جریان را از دیگر آسیب های
سوپر انقالبی ها توصیف کرده و می گوید «:
ایــن جریان خلوص گرایی را طــوری تفسیر
میکنند که امکان هم افزایی در آن نباشد و
مجریان انقالبی نتوانند با یک چتر باز خود را
نشان بدهندو همیشه جریان انقالبی دچار
یک تشتت داخلی شده و انــرژی که باید در

در حال رشد اســت .ارتــش با درک دقیق نیاز
نبردهای آینده با استفاده از روشها و تجهیزات
جدید وارد صحنه و عرصه متحول امروز و آینده
شدهاستوخوشبختانهامروزدرعرصهپهپادی
اینتوانمندیرادرارتشدیدیم.رئیسستادکل
نیروهای مسلح با تاکید بر این که ما هیچ وقت
تهدید را کوچک نمیگیریم ،دشمن را خواب
فرض نمیکنیم ،چشمان مان باز است و دایم
هوشیار و مراقب هستیم ،خاطرنشان کرد :خدا
رابابتداشتنچنینفرماندهانالیق،توانمند،
پا در رکاب ولی امر مسلمین و انشاءا ...سرباز
حضرت ولی عصر (عج) شاکرم و امیدوارم روز به
روزابعاددیگرقدرتارتشراببینیم.

توکلی  -پس از توقیف نفتکش ایرانی توسط
یونان و عکسالعمل ایران نسبت به آن با توقیف
دو فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس،
کاربران فضای مجازی با انتشار توئیتهایی به
این موضوع واکنش نشان دادند.این کاربران
یادآور شدند که دوران بزن در رو تمام شده است .
بسیاری نیز توقیف نفتکش های یونان را خفت
خودخواسته برای آمریکا دانستند و با انتشار
پیا مهای طنز ابــراز پشیمانی یونانی ها را به
تصویر کشیدند .به عنوان نمونه صفحه توئیتری
منتسب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در
این باره نوشت  «:دست درازی به اموال ایران ،
خواهی کشور ثالث! بازی دو
آن هم برای زیاده
ِ
سر باختی بود که یونان شروع کرد اما شیرمردان
سپاه ایران تمام نمودند .ذلت امروز یونان تجربه و
هشدار خوبی برای دیگران است تا عاقبت بازیچه
شیطان بزرگ شدن را از نزدیک ببینند».

▪امــیــرمــوســوی :ارتــقــای تـــوان پــهــپــادی ما
توقفناپذیراست

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده
کل ارتش نیز در حاشیه این بازدید گفت :بزرگ
ترین دستاورد ما این است که به هیچ کجا وابسته
نیستیموهمهآنچیزیراکهبرایدفاعازکشورو
انجامماموریتنیازداریم،خودمانفراهممیکنیم
و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای
توان پهپادی توقفپذیر نیست.وی تصریح کرد:
نیاز به تقویت پهپاد دورپــرواز با مداومت پروازی
باال و توان حمل باالی مهمات برای زدن اهداف
راهبردی ،باعث شد ارتقای قابلیت پهپادهای
موجود و تجهیز به انــواع موشکها و بمبها با
بردهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهیم و
باکمکجوانانباانگیزه،متعهدومتخصصمسیر
خوداتکاییراباطراحیوتولیدانبوهپهپادهاادامه
خواهیمداد.
جای درست خود خرج بشود ،صرف هزینه
های حل مشکالت داخلی میشود».
▪سلیمی نمین:تغییر در اولــویــت هــا از
مهم ترین شگردهای سوپر انقالبی هاست

در همین راستا سلیمی
نمین فعال سیاسی  نیز
معتقداستکهازمهمترین
مولفه های جریان سوپر
انقالبی ایــن اســت که در
جای مناسب خود حضور
ندارند  ،در آن جایی که نباید باشند احساس
وظیفهمیکنندوهستندودرجاییکهبایدحضور
پیدا کنند و نقش موثری ایفا کنند ،نیستند و این
گونه هزینه ساز می شوند .سلیمی نمین با بیان
اینکهتغییردراولویتها ازمهمترینشگردهای
اینجریانهایتندرواست،تبیینصحیحمسائل
وتشخیصاولویتهایواقعیکشورومعرفیآن
هابهمردمراپاتکاساسیبهاقداماتاینجریان
اعالممیکند.او همچنینمعتقداستکهجریان
سوپر انقالبی توسط هدایتگران پنهان مدیریت
شــده و پی بــردن به پشت پــرده کنشگری این
جریان ،می تواند در خنثی سازی آسیب های
سوپرانقالبیهاکمکشایانیکند.
▪حقیقتپور:سوپر انقالبیها رفتار حکمت
پایه ندارند

منصور حقیقتپور ،فعال
سیاسی اصولگرا نیز از
جمله تحلیل گرانی است
کهدربارهسوپرانقالبیها
هشدار میدهد  .وی می
گوید « :این گروه چه با داد
زدن و افترا زدن یا هیجان ایجاد کردن دنبال
دیده شدن هستند و رفتار حکمت پایه ندارند».
ایننمایندهپیشینمجلسگفت«:رفتارحکمت
پایه که قبال هم مقام معظم رهبری گفته بودند
رفتاری است که در اندیشه و عمل از استواری و
استقامتخوبیبرخورداراستودرنهایتمنتج
به کار درست میشود ».حقیقتپور تاکید می
کند :برخی پشت تریبون قرار میگیرند و توجه
نــدارنــد کــه همه دنــیــا نطق ایــن هــا را گوش
میدهند .حاضر هستند بــرای دیــده شدن
پردهدریکنند،شعارهایسختوتندونشدنی
بدهند و  ...اینرفتارها جــواب نمیدهد و ما
نیازمندرفتاربرپایهحکمتهستیم.

در این بین اما پای واکنش های طنز هم به ضرب
شستسریعایران بهیونانبازشد.کاربرینوشت«:
امتحانریاضیکالساولابتداییدریونان:سؤال:
۱۹نفتکش داریم ۱ ،نفتکش هم از ایران گرفتیم،
حاال چند نفتکش داریــم؟ جــواب۱۸ :نفتکش!»
نکتهجالبماجرااینجاستکهسپاهپاسدارانیک
ارفاقمشروطبهدیگرنفتکشهاییونانیدادهوبنا
بهشنیدههاازیکمنبعآگاههنوز۱۷کشتییونانی
دیگر در خلیج فــارس حضور دارنــد که در صورت
ادامــه شیطنتها توسط یونان احتمال توقیف آن
ها توسط سپاه وجود دارد .یونان باید هرچه زودتر
اقدامات جبرانی در قبال نفتکش حامل نفت ایران
را اجرا کند .اشتباه محاسباتی یونان در دست کم
گرفتن کشورمان و درس عبرت نگرفتن از بریتانیا
و کره جنوبی ،باعث شد رسانه های داخلی یونان
نیز به این اقدام نسنجیده آتن اعتراض کنند و حتی
دکتر«کلیانتیس کریاکیدیس» تحلیل گر مشهور
یونانیدرگفتوگویاخیرخودباشبکهاسکاینیوز
پسازاینکهنتوانستازسواالتچالشیمجریاین
رسانهفرارکند،اعترافکرد«:بلهیوناناشتباهکردو
نبایدنفتایرانرابهآمریکاتحویلمیداد!»همزمان
جهان نیوز نوشت:یک سوال مهم این است که چرا
اینبارنیرویدریاییسپاه 2نفتکشراتوقیفکرده
است .در وهله اول این طور به نظر میرسد که شاید
ایران معادل ارزش نفتکش یا محموله نفتی توقیف
شده خود ،عمل کرده و  2کشتی یونانی و محموله
نفتی آن ها را توقیف کرده است.اما این در حالی
است که هر 2کشتی توقیفشده یونانی در مجموع
ظرفیتی معادل  1/8میلیون بشکه نفت یا دیگر
فراوردههاینفتیدارندکهدرصورتبارگیریکامل،
اکنون این مقدار از محصول در اختیار ایران است.
بنابراین اگر میزان ارزش نفتکش ها و محموله های
آن بیشتر از میزان نفت توقیف شده و نفتکش ایرانی
باشد ،در آن صورت یک پیام راهبردی جالب نیز در
توقیفدونفتکشیونانینهفتهاست.پیامراهبردی
کهمیگویدایرانازاینپسکشورهایخطاکاررادو
یا چند برابر معمول تنبیه خواهد کرد .اگر این گزاره
درست باشد ،نیروی دریایی سپاه در حال ترسیم
معادله جدیدی از بازدارندگی بــرای کشورهایی
استکهقصدطمعبهمحمولههاینفتیایراندارند.

بام جهان به روایت فاتحان

یکشنبه

در سالروز اولین فتح اورست ،با چهارمین زن تاریخ ساز کوهنوردی کشور و سالمندترین
فاتح ایرانی مرتفعترین قله جهان درباره این صعود هیجانانگیز گفتوگو کردیم
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ماهها و حتی سالها تالش برای صعود به قله اورست ،شاید برای عدهای باورپذیر نباشد و حتی کار منطقی هم به نظر
نیاید .این که حداقل یک ماه روی یخ و برف ،باال و پایین بروید ،از روی درههای مرگبار عبور کنید ،جانتان را به خطر
پرونده
بیندازید و  ...تا به قله برسید ،به اورست ،به بام جهان ،به ارتفاع  ۸هزار و  ۸۴۸متری ،اتفاقی است که امکان تجربهاش
برای بیشتر ما وجود ندارد 69 .سال پیش در چنین روزی ،یعنی  29می 1953میالدی ،اورست بلندترین قله جهان
توسط «ادموند هیالری» از انگلیس و «نتسینگ نورکی» از هند برای اولین بار فتح شد .قبل از این صعود ،گروهها و افراد دیگری برای
فتح اورست تالش کرده و حتی جان خود را بر سر این راه گذاشته بودند اما این برای اولین بار بود که فاتحان اورست بعد از صعود موفق
به بازگشت شدند .این قله با 8هزار و  848متر ارتفاع ،مرتفعترین نقطه
جهان است که در سلسله کو ههای هیمالیا و در کشور نپال قرار دارد.
در سالروز اولین فتح اورست ،گفتوگویی
داشتیم با «عزیز عبدی» کوهنورد  ۶۳ساله و
سالمندترین فاتح ایرانی اورست و همچنین
دکتر «افسانه حسامیفرد» ،چهارمین زن
تاریخ ساز کوهنوردی کشورمان که هر دو
نفرشان امسال موفق به این صعود شده اند.

روی قله انگار همه دنیا رو بهرویم بود

«عزیز عبدی» ،سالمندترین فاتح ایرانی اورست درباره تمرینات عجیب و غریبش برای این صعود و از احساسش در زمان حضور روی قله میگوید

تجربه احساس رهایی ،لذت و رضایت در قله اورست
دکتر « افسانه حسامیفرد» از یک میلیارد هزینه برای حضور چند دقیقهای بر باالی قله اورست میگوید

تصور اینکه یک نفر در  63سالگی خودش را مهیای صعود به اورست کند ،کمی دور از انتظار بهنظر میرسد؛ ب ه خصوص اگر آن فرد یک سال قبلش
یک عمل سنگین انجام داده باشد« .عزیز عبدی» که پیش از این نامش در ماجرای فتح کلیمانجارو و البته قله مونبالن مطرح شد ،اردیبهشت
امسال راهی نپال شد تا به اورست صعود کند و حاال او سالمندترین فاتح ایرانی اورست شده است .خودش در این باره میگوید« :خیلی خوشحالم
که توانستم در این سن و سال ،موفق به فتح اورست شوم .با توجه به تواناییهایی که در خودم میدیدم و البته تمرینات زیاد و هدفمندی که داشتم،
مطمئن بودم در  63سالگی موفق به این صعود خواهم شد».

 24اردیبهشت امسال ،ویدئوی منتشر شده از «افسانه حسامیفرد» که در  46سالگی بر بام قله اورست از خودش فیلم گرفته و
موفق به این صعود شده بود ،در شبکههای اجتماعی پربازدید شد .او چهارمین زن تاریخ ساز کشورمان است که بر بام جهان قدم
زده است .وی در گفتوگو با ما درباره سخت بودن این صعود می گوید« :سختی برای هر فردی یک واژه نسبی است اما اورست
یک قله ساده نبود و چالشهای زیادی برای فتح آن داشتم .زمان طوالنی تا رسیدن به آن ،محل مکانی قرارگیریاش ،نوع پیمایش
و  ...این قله را خاصتر از تجربههای قبلیام کرد ،به خصوص که من در بین قلههای هشت هزاری ،چند تا را تجربه کرده بودم».

معروف در سه قاره طی شش ماه صعود کردم.
این را هم بگویم که من  ۴۰هزار دالر برای این
صعود هزینه کردم».
دربامجهانفقطبهفکرمردمکشورمبودم
وی درباره این صعود و لحظاتی که به بام جهان
رسیده ،میگوید« :نوروز دو سال پیش ،تصمیم
به فتح اورست گرفتم که به علت شیوع کرونا،
برنامهام تا امسال عقب افتاد .ساعت 12
ظهر  24اردیبهشت  1401به بــاالی قله
اورست رسیدم .واقعیت امر این است که قله
اورست معمولی و شوخیبردار نیست .دقیقا
یادم نیست که چند دقیقه باالی قله اورست
بودم ولی این قدر یادم هست که آن جا چند
لحظه ای با خودم خلوت کردم ،چند تا فیلم
و عکس گرفتم و پرچم کشورم را به اهتزاز در
آوردم و آن را بوسیدم .بــاالی بلندترین قله
جهان در برابر پرچم ایــران که نماد مردمی
ن جا فقط به فکر مردم
فهیم بود ،زانو زدم و در آ 
کشورم بودم .نمیدانم چطور احساسم را در
آن باال توصیف کنم ،انگار همه دنیا روبهرویم بود ،متوجه هیچ چیزی نمیشدم
و فقط عظمت خداوند را می دیدم».
هم سرمای اورست غیرقابل تحمل است و هم گرمایش
وی دربــاره چالشهای صعود به اورست میگوید« :هر کوهی سختیهای
خودش را دارد .اورست از ابتدایش سنگین و سخت است و با همه کوههای
جهان فرق دارد .از همان ابتدای کمپ پایه که شما با یخ و برف و دیوارههای
یخی و  ...دست وپنجه نرم میکنید تا برسید به کمپ یک و  . ...آنجا تا چشم
کار میکند ،همه چیز روی یخ و برف است .یک ویژگی عجیب اورست این
است که هم گرمایش غیرقابل تحمل است و هم سرمایش .قدم برداشتن در
لحظه لحظه آن جا همراه با مشکل و دردسر است و کار راحتی نیست .البته
همه مسیر نکتههای جالبتوجه داشت .صعود به اورست مگر میشود نکته
جالب نداشته باشد؟ شکافها ،برجهای یخی ،آبهایی که زیر یخ روان است،
درههایی که هر دقیقه جابه جا میشود ،شیبهای یخ زده و  ...هر جا نگاه کردم
برایم جالب توجه بود».
دلم میسوزد که مردم ورزش نمیکنند
عبدی در پایان میگوید« :خیلی دلم میسوزد که مردم ما به ورزش اهمیت
نمیدهند.البتهاینمسئلهخیلیجایصحبتوبحثداردچونواقعیتاش
این است که ما امکانات ورزشی برای مردم کم داریم ،چه بانوان ،چه آقایان،
چه بچهها ،جوانها و سالمندان .باید امکانات ورزشی برای همه مردم
رایگانباشد.یکطرفقضیههمبرمیگرددبهمسائلاقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی .باید یک مقداری از گرفتاریهای مردم کم
شودتاورزشبهبرنامهروزانهشانراهیابد.اماخوشحالم
کاری کردم که در این موقعیت که بیشتر مردم
فکر میکنند نمیشود و احساس ناتوانی
دارند ،به مردم بگویم میشود ،تالش
کنیدویقینداشتهباشیدکهبههرچه
یرسید».
بخواهیدم 

احساسمدرقلهاورستبینظیربود
ازدکتر«حسامیفرد»میخواهمکهازحسوحالحضوربربامجهان
ی مان بگوید« :فتح قله بعد از سختیهای زیاد ،قطعا
و این صعود برا 
شیرین و خوشحالکننده است .یک حس بینظیر و لذتبخشی
در آن باال وجود دارد .احساس رضایت از خود بابت کاری که انجام
دادید و تالش خودتان را کردید و به چیزی که خواستید ،رسیدید.
برای من این طور بود .یک حس رهایی و سبکی و خوشحالی از این
که به هدفی که داشتم ،رسیدم ».به او میگویم که در ویدئوی منتشر
شده از شما روی قله به سختی نفس میکشیدید که اینطور توضیح
میدهد« :بله ،درست متوجه شدید .در قله هم اکسیژن کم بود ،هم
شما باید بعد از یک پیمایش طوالنی روی
یخ و طناب و  ...به قله میرسیدید ،طبیعتا
خیلی خسته خواهید بود .بنابراین برای
من نفس کشیدن راحت نبود .من ساعت
 6و  43دقیقه باالی اورست بودم .بیش از
شش ماه ،تالش کردم تا  20دقیقه بر بام
جهان بایستم و موفق شــدم .در آن جا به
اندازهای بودم که بتوانم یک ویدئو و چند تا
عکس بگیرم .خیلی هوا سرد بود و نمیشد
بیشترماند».
زیباترین و عجیبترین جایی بود که
دیدم
وی درباره جزئیات این صعود هم میگوید:
« ۲۲فروردین سفرم از ایران شروع شد و
 ۲۴اردیبهشتبهقلهصعودکردم.صعودبه
اورست  ۴۵تا  ۶۰روز طول میکشد چون
بدن نیاز به همهوایی دارد ولی بدن من
خیلی زود به شرایط عادت کرد .در منطقه
ایران صعودها تابستان انجام میشود اما در منطقه نپال صعودها
را مهر یا فروردین و اردیبهشت انجام میدهند چون با گرم شدن
هوا شکاف یخچالها باز میشود و احتمال ریزش هست .تا قبل از
قله ،یک کمپ پایه داریم و  ۴کمپ اصلی .خیلیها از منطقه خومبو
که کمپ پایه آن جاست وحشت دارند اما وقتی من به آن جا رسیدم
بهخودم گفتم این جا همان جایی بود که باید میآمدم .آن جا پر از
تودههای بزرگ برف و یخ است و هر لحظه ممکن است ریزش کند
اما برای من زیباترین و عجیبترین جایی بود که میدیدم و جاذبه
زیادی داشت».
کوهنوردیبایداصولیباشد
ی فرد» پزشک است و درباره رشته کوهنوردی میگوید:
خانم «حسام 
یهستموب هعنوانپزشککوهستانهمکارمیکنم.از
«پزشکعموم 
لحاظ پزشکی این ورزش 100درصد توصیه میشود اما این که شما
بدونتمریناتمنظمهفتگی،یکدفعهآخرهفتهبرویدکوهوشروعکنید
بهصعود،آسیبرسانخواهدبود.همهفکرمیکنندیککولهپشتیو
یکجفتکفشبرداریمو برویمکوهامابهقلب،ریه،زانو،کمرو...آسیب
وارد خواهد شد .این ورزش هم روح آدم را میسازد و هم جسم و یک
ورزشفوقالعادهوبینظیراستبهشرطیکهاصولیباشد».

یازدهمین سالمند جهان هستم که
اورست را فتح کرد
«متولد 5شهریور 1338هستم در آذربایجان.
ســال  62بــا دوســتــی آشنا شــدم کــه عاشق
کوهنوردی بود .تا قبل از آن ،من فقط فوتبال
بــازی م ـیکــردم .تنها ورزشـــی کــه بــه نظرم
میتوانست جایگزین فوتبال و پاسخ گوی
هیجان من باشد ،کوهنوردی بود .شاید برای
خیلی از عزیزان که اهل کوهنوردی نیستند،
بــاورش سخت باشد که ایــن رشته ورزشــی
به شــدت چالش برانگیز و هیجانی است.
مثال برای باال رفتن از یک کوه اگر مسیرهای
مختلف کوهنوردی را انتخاب کنید ،هر روز
بیشتر عاشق این رشته ورزشی خواهید شد.
درباره صعود اخیر هم من مسنترین ایرانی
هستم که در  ۶۳سالگی توانستم صعود کنم
و در جهان نفر یازدهم از این بابت به شمار
یآیم».
م 
روزی  50کیلومتر دوچــرخــه ســواری
میکردم
موردی که «عبدی» را خاص تر میکند ،این است که او تقریبا یک سال پیش
عمل تعویض مفصل هیپ لگن انجام داده است .خودش در اینباره میگوید:
« 17یا  18سال پیش بود که هر دو زانوی من آسیب دیدند .زانوی راستم
را دو بار و زانوی چپم را یک بار عمل کردم تا این که سال  ،95یک
صعود داشتم به قله کمونیزم در تاجیکستان که خیلی سنگین
بود .تنهایی با یک کوله پشتی  20کیلویی باید صعود
میکردم .بعد از صعود و در برگشت از قله ،ناگهان
متوجه شدم که پای چپم از لگن خم نمیشود.
بعد از آن اما عمل نکردم و چندین قله دیگر را هم
فتح کردم تا اینکه سال گذشته مجبور شدم
عمل کنم .این عمل باعث نشد تا من از ورزش
دور شوم چون بالفاصله بعد از این جراحی
سنگین ،پیادهروی را شروع کردم .بعد هم
تپهها و کوههای اطراف تهران و بعد از شش ماه ،به یک
قله  4هزار متری صعود کردم و ادامه دادم .بنابراین
طبق برنامهام ،شش ماه قبل از این که به نپال بروم،
تمرینات خیلی سنگینی را شروع کردم و اجازه ندادم
که بدنم از فرم خارج شود .شش ماه مدام ،روزانه  40یا
 50کیلومتر دوچرخه سواری میکردم ،هفتهای یک
باربه قله  4هزار متری توچال می رفتم ،روزانه یک تا
 2ساعت پیادهروی و بدن سازی داشتم تا بتوانم وارد
نپال برای این صعود شوم .در این سالها ،قله
مونبالن در فرانسه ،البروس در روسیه،
آکونکاگوا در آرژانتین که بلندترین قله
قاره آمریکاست ،کلیمانجارو و  ...را فتح
کردم .یک رکورد هم دارم که به سه قله

هفتهآخراسفند 1400صعودمقطعیشد
یافزاید:
اینکوهنورددربارهزمانیکهتصمیمبهصعودبهاورستگرفته،م 
«برنامهریزی قطعی من از مهر  1400بود اما واقعیت این است که تا
هفته آخر اسفند ،این صعود قطعی نشده بود چون برای رفتن به اورست
درخواستوامکردهبودموروزهایپایانیسال 1400باایندرخواست
موافقتشد.مناینصعودرامدیونهمکاریبانکتجارتهستم.اینرا
هم بگویم که شروع کوهنوردی من از سال  76بود و از  78با عضویت در
هیئت کوهنوردی خراسان ب ه صورت حرفهای وارد این ورزش شدم .در
هفتیاهشتسالاخیر،صعودهایداخلیوخارجیامهمبیشترشد».
 6ماههرروز 2نوبتتمرینمیکردم
یفرد»دربارهتمریناتیکهقبلاز
دکتر«حسام 
اینصعودپشتسرگذاشته،میگوید«:تقریبا
ازششماهپیش،منهرروزبهجزپنجشنبهها
بعدازظهر که زمان استراحتم بود ،دو نوبت
صبح و بعدازظهر تمرینات هوازی و تمرینات
قدرتی کار با وزنه و  ...داشتم .بهطور کلی،
وقتی میخواهید وارد فضای ورزشی شوید،
فشارهایروانیسنگینیرابایدتحملکنید.
اماهرکسیکهکوهنوردیرابهعنوانورزش
انتخاب میکند ،صعود به اورســت هدف
اصلیاشمیشودومنبرایدستیابیبهاین
هدف،خیلیتالشکردم».
بیشازیکمیلیاردتومانهزینهکردم
این کوهنورد دربــاره هزینههای صعود به
اورست و این که رسیدن به بام جهان ،ارزش
این همه هزینه را داشته یا نه ،میگوید« :این
سفر،بیشازیکمیلیاردتومانهزینهداشت
و همه هزینهها را خودم دادم .نه حامی مالی
داشتمونهازفدراسیونووزارتورزشپولیگرفتم.راستشرابخواهید
برای جور کردن این پول ،زمین داشتم و میخواستم بفروشم ولی چون
بههمیندلیل
دیدندمنبهپولنیازدارممیخواستندباقیمتکمبخرندو 
منصرفشدم.بنابراینوامگرفتموخودمهمپساندازداشتم.دربارهاین
کهصعودمارزششراداشتیانه،بایدبگویمبرایهرکسیاینعددورقم،
معادلیکچیزیاست.خیلیهادراینمدتبهمنگفتندکهتوبهجای
اینهمههزینهکردنبرایرفتنبهاورست،یکقطعهزمینمیخریدی،
یاخودرواتراعوضمیکردیویکمدلبهترمیگرفتی.میگفتندچرا
میخواهییکمیلیاردتومانبیزبانرابرویدرکوهبیندازیوبرگردی؟
اماشمابدانیدازنظرمناینپولاگربرایهرکاریبهجزصعودبهاورست
هزینهشدهبود،هدررفتهوازنظرمن،بیفایدهشدهبود».
ارزشاینصعوددرحدطالیالمپیکاست
ازاومیخواهمازاولینباریبگویدکهاورسترادیدهکهاینطورتوصیف
میکند«:اولینبارکهاورستراازنزدیکدیدم،عظمتوبزرگیاشمن
راشوکهکردامااصالبهاینفکرنکردمکهموفقبهصعودنشوم.برعکس
بهخودمگفتمچقدراینجاجذاباستوهمینانگیزهایشدبرایتالش
بیشتر .صعود به همه قلههای باالی  ۸هزار متر به اندازه طالی جهان
ارزشداردوامارفتنرویقلهاورست،درحدطالیالمپیکاست».

تغذیه

زندگیسالم
یک شنبه
 ۸خرداد     ۱۴۰۱
شماره ۲۱۶۸

سالمت

اینبیماری ها
را با آبله میمونی
اشتباه نگیرید!
باباالگرفتنتب اخبارآبلهمیمونی،برخیافرادهرنوعنشانهجوشوالتهابپوستیرابهاین
بیماریمرتبطمیکنند،بااطالعازتفاوتها،بیدلیلنگراننخواهیدشد

مهسا کسنوی | روزنامه نگار

پزشکی

این روزها که خبر آبله میمونی در سراســر جهان به یکی از ترندهای فضای مجازی تبدیل شده
است،بسیاری از افراد دچار توهم مبتال شدن به این بیماری شدهاند .در ادامه به بررسی چند
بیماری مشابه آبله میمونی میپردازیم که ممکن اســت با گرفتن یکی از اینها فکر کنید مبتال
به آبله میمونی هستید.

آبله مرغان
معموال همه ما در کودکی آبلهمرغان را تجربه کردهایم اما ممکن
است بیش از یک بار در زندگی خود به آبله مرغان مبتال شوید،
بزرگ ســاالن میتوانند دوباره به آن مبتال شــوند ،حتی اگر در
کودکی درگیر آن شده باشند .این بیماری در بزرگ سالی،به
زونا معروف است( فعال شــدن مجدد ویروس آبله مرغان ) زونا
میتواند بــه صورت جوشهــای چرکی ظاهر شــود که معمو ًال
دردناک هســتند .این التهابها معمو ًال خارش بسیاری دارند
و مراحل مشابه با آبله میمونی را پشت سر میگذارند که با زخم
خاتمه مییابد.

گال
گالتوسطکنههاییایجادمیشودکهدرپوستتخممیگذارند
و باعث خارش زیاد و قرمز شــدن پوست میشــوند .جوشها و
التهابها میتوانند در هر جایی از بدن ظاهر شوند ،اما اغلب از
بینانگشتاندستشروعمیشود.ممکناستمتوجهخطوط،
ردها و همچنیــن نقطههایــی روی پوســت شــوید .اگرچه این
بیماری جدی نیست ،اما بسیار مسری است و باید درمان شود.
نیش حشرات یا ساس
اگر رختخواب یا تشــکی که روی آن میخوابید آلوده به ساس
باشد ،ممکن است توسط ساس گزیده شوید .خود این حشرات

کوچک هستند ،بنابراین ممکن است متوجه آنها نشوید.
سیفلیس یا تبخال تناسلی
سیفلیس یک عفونت باکتریایی است که معمو ًال از طریق رابطه
جنسی با فردی که مبتالست ،منتقل میشود.تبخال تناسلی
ویروسیاستکهمیتواندازطریقرابطهجنسیانتقالیابد.هر
دو بیماری ،میتوانند باعث ایجاد تاول شوند .اگر فکر میکنید
ممکن است به عفونت مقاربتی مبتال باشــید ،مهم است که در
سریع ترین زمان ممکن آزمایش دهید و درمان شوید.
کهیر
کهیر،واکنش پوســتی به چیزی اســت که بدن تصــور میکند
تهدیداستوبهآنواکنشنشانمیدهد.اینالتهابهایقرمز
همراه با خارش و سوزش است .گاهی اوقات هیچ محرکی پیدا
ک رایج شامل خوردن برخی غذاها یا
نمیشود ،اما موارد محر 
تماس با برخی گیاهان ،مواد شیمیایی یا داروهاست.
زرد زخم
زردزخمیکعفونتپوستیشایعوبسیارمسریاستکهبهطور
عمده روی نوزادان و کودکان دو تا پنج ساله تاثیر میگذارد اما با
وجوداینمیتوانددرهرسنیدیدهشود.اولینعالمتزردزخم
لکههای قرمز پوستی و خارش پوست است .زرد زخم معموال به
صورت زخمهای قرمــز روی صورت ،به ویــژه در اطراف بینی و
دهان کودک و در دست و پا ظاهر میشود.
بیماری دست ،پا و دهان
بیماری دست ،پا و دهان میتواند توسط ویروسهای مختلف
و بیشــتر از همه ،توســط ویروس کوکســاکی ایجاد شود .این
بیماری بیشتر در کودکان زیر پنج سال بروز میکند ،اما بزرگ
ساالن هم به آن مبتال میشوند .این بیماری میتواند عالیمی
شبیه آنفلوانزا و همچنین زخم در دهان و التهابهای پوستی
قرمز روی کف دست و کف پا ایجاد کند.
مولوسکوم یا زگیل آبکی
زگیل آبکی یک عفونت پوستی با منشــأ ویروسی است .ویروس
ایجاد کنند ه این بیماری مولوســکوم نامیده میشود و دانهها و
ضایعاتخوشخیمیرارویالیهروییپوستایجادمیکند.این
عفونت ویروسی رایج اغلب در کودکان دیده میشود و بیخطر
اســت ،اما میتواند در سراســر بدن پخش شــود و باعــث ایجاد
لکههای خارشدار ،سفت و برجستهای شود که گودی کوچکی
در وسط دارند .مولوســکوم از طریق تماس پوست به پوست یا با
دست زدن به اشیای آلوده مانند حوله منتقل میشود.

غذا

آشپزیمن
آشپزی
من

یا
صلی

فتوچینی با سبزیجات،سالم و رژیمی
همه ما دوســت داریم غذای ســالم بخوریم اما همیشه یک مسئله

مواد الزم برای  3نفر :
فتوچینی یا ماکارونی نواری 250 :
گرم ( نصف بسته )
سیر  5:حبه ( کامل با پوست  ،شسته
شده )
کدو سبز 3 :عدد
هویج  2 :عدد
روغن زیتون :یک قاشق غذاخور ی
نمک و فلفل  :به ميزان الزم
مغر تخمه آفتابگردان  2:قاشق
غذاخوری

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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باعث میشــود از خوردن غذاهای ســالم صرف نظر کنیم و آن این
است که غذاهای رژیمی و سالم بدمزه هستند .در ادامه به شما یک

غذای خوشمزه و کم کالری را معرفی خواهیم کرد.

طرز تهیه :
-1هویج ها و کدوها را پوست
کنید و با پوست کن به صورت
نوارهــای باریــک و بلند برش
بزنید-2.آب را با کمی نمک،
جوش آورید و سبزیجات را به
مدت یک دقیقه بجوشــانید و
آبکش کنید.
-3فتوچینــی را در قابلمه آب
جوش و نمک  10دقیقه بپزید

و آبکش کنیــد ولــی روی آن آب
سرد نگیرید.
-4در ماهیتابــه روغــن زیتــون
را گــرم کنیــد ســیرها را در
آن تفت دهیــد تــا روغــن طعــم
بگیرد -5.فتوچینی و سبزیجات
را یکی دو دقیقه تفت دهید و بعد
در ظرف ســرو بریزیــد و روی آن
مغز تخمه ،فلفل و نمک بپاشید.

منابع کلسیم را بشناسیم
همه ما ارزش غذایی کلســیم را میدانیم و با آمدن اســم کلســیم یاد خوردن شــیر

میافتیم که متاســفانه این روزها با افزایش قیمت آن ممکن اســت مصرف ما کاهش
جدی داشته باشــد؛ در حالی که بدن مان نیاز جدی به کلســیم دارد .خیلی از مواد

غذایی دیگر هستند که کلسیم دارند اما به اندازه شیر معروف نیستند .در ادامه به
معرفی این منابع میپردازیم.

پرتقــال | ویتامیــن  Cموجــود در
پرتقال برای سیســتم ایمنــی بدن مفید
اســت ،عالوه بر آن ،یــک عــدد پرتقال،
 ۶درصد از کلســیم روزان ه مورد نیاز یک
فرد معمولی را داراست.
دانههــای چیــا | دانــه چیــا خواص
متعددی از جملــه کاهش فشــار خون،
کاهش درد آرتروز و سرعت بخشیدن به کاهش وزن دارد اما باید بدانید که چیا ،منبع
غنی کلسیم است .فقط یک قاشق سوپخوری از آن ۸،درصد ارزش توصیهشد ه روزانه
از کلسیم مورد نیاز برای تقویت استخوانها را تأمین میکند.
اسفناج خام | اسفناج خام سرشار از ویتامین  ،Aویتامین  ،Kفیبر ،پتاسیم و کلسیم
است و تقریبا برای هر جنبه از سالمتی شما ،یک غذای مفید محسوب میشود.
شیر ســویا| شــیر ســویا به انداز ه شــیر  ۲درصد چربی و شــیر چرب ،کلسیم دارد
اما ســویای موجود در آن مزایای دیگــری را نیز به همــراه دارد ،از جملــه جلوگیری از
سرطانهای خاص ،سرعت بخشــیدن به کاهش وزن و پایین آوردن کلسترول .سویا
همچنین میتواند جذب کلسیم را سرعت ببخشد.
لوبیای ســفید| فقط نصف فنجان لوبیای ســفید حدود  ۱۰۰میلیگرم کلســیم
دارد که برای تأمین  ۱۰درصد از میزان توصیهشد ه روزانه کافی است .لوبیاها متنوع
و خوشمزه هستند ،بنابراین ترکیب آن ها با هر غذایی آسان است.
انجیر خشک | فقط دو عدد انجیر خشک شیرین و سالم ۵۵ ،میلیگرم از کلسیم
بدن شما را تأمین میکند که تقریبا  ۶درصد نیاز روزان ه یک فرد معمولی است.
کلم بروکلی| کلم بروکلی برای سالمت استخوانها عالی است ،زیرا حاوی مقادیر
زیادی کلسیم و ویتامین  Kاست .بنابراین برای ســامت استخوانها و تقویت آنها و
پیشگیری از پوکی استخوان مفید است .افزودن کلم بروکلی به رژیم غذایی ،میتواند
فشار خون ،سیستم ایمنی و سالمت قلب را بهبود بخشد.
کینوآ| کینوآیکغذایعالیاستکهبایدآنرابهرژیمغذاییتاناضافهکنید،بهویژهاگر
تأمینکلسیمکافیازیکمنبعغیرلبنیبرایتانمهماست.یکفنجانکینوآ ۸۰میلیگرم
کلسیمضرورییاحدود ۸درصد ازکلسیمروزان هموردنیازیکفردمعمولیراتأمینمیکند.
بیشتر بدانیم

چرا بعضی سیگاری های مادام العمر،سرطان نمیگیرند؟
سیگار کشیدن اولین عامل خطر سرطان ریه است ،به طوری که محصوالت دارای تنباکو
باعث  90درصد مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در آمریکا میشود.
بدون شک ،ایمن ترین راه برای محافظت از خود در برابر سرطان ریه ،اجتناب از کشیدن
سیگاراست،اما همهافرادیکهتمامعمرخودسیگارمیکشندمحکومبهابتالبهسرطان
نیستند.در میان افرادی که سیگار میکشــند اما هرگز به سرطان ریه مبتال نمی شوند،
محققان به یک نتیجه مهم رســیدند .به نظر می رســد ســلول هایی که ریه های آنها را
پوشانده اند در طول زمان کمتر دچار جهش میشوند.
این یافتهها نشــان میدهد که ژنهای ترمیمکننده  DNAدر میان برخی افراد فعالتر
هستند و میتوانند در برابر ســرطانهای ایجاد شــده ،حتی زمانی که به طور منظم در
برابر دود هستند،از بدن محافظت کنند.
منبع Nature :

جتریناشتباهات
رای 
والدینکنکوریهادرماهآخر

زندگیسالم
یک شنبه
 ۸خرداد ۱۴۰۱
شماره ۲۱۶۸

خانواده و مشاوره

امامیتوانیمدربارهآثارمنفیاشباهمبحثکنیم.
تحمیلبارمسئولیتبهبیمار
استعاراتمرتبطباسرطان،یکمنظومهاند؛جنگ،مبارز،قهرمان،
شجاعو....قراردادنبیماردراینمنظومه،پیامهاییضمنیبرایش
دارد؛مسئولیتدرمانشدناینبیماریبرعهدهتوست،همانطور
کهمسئولیتشکستوپیروزیدرمبارزهوجنگبرعهدهفردمبارز
رفتاروگفتارپدرومادرهایداوطلبانکنکوردراین 30روزباقی
است .در میدان جنگ اگر پرچم رقیب برافراشته شود ،معنیاش
ماندهتاآزمون،نقشبسیارمهمامامغفولماندهایدارد
آن اســت که ســربازان ،جانانه نجنگیدهاند اما آیا واقعا در ساحت
بیمــاری ،اراده و اختیاری درمیان اســت؟ داروها ،رونــد درمان و
شرایطبدنیفرداستکهتعیینمیکندبیماریچطورپیشبرود
فرزانهعطاران|مشاورتحصیلی
واینشمشیروسپریکهبهدستبیمارمیدهیم،درواقعیتوجود
ندارد و حاوی چنین پیامهای ضمنی اســت« :اگــر بهاندازه کافی
عالوه بــر داشــتن برنامهریزی بــرای کنکور سراســری و
شجاع باشی ،میتوانی در این جنگ پیروز شوی و اگر بیماریات
مشاوره
مطالعه منابع آن ،عوامل مختلف دیگری هم هستند که در موفقیت
رو به بدتر شدن میرود ،به این دلیل است که خوب نجنگیدهای».
تحصیلی
داوطلبان کنکور سراسری نقش بسیار مهمی دارند .از میان همه
ســانتاگ در کتابش مینویســد« :بیمــاری که میتــوان همچون
این عوامل ،خانواده به دلیل این که ارتباط نزدیکتر ،بیشــتر و
سالمتیجزئیازطبیعتمحسوبشکرد،مترادفیمیشودبرای
طوالنیتری با دانشآموز کنکوری دارد ،دارای مهمترین و تاثیرگذارترین نقش
هرآنچه«غیرطبیعی»است».واینغیرطبیعیومهاجمودرندهخو
مثبت یا منفی است .آزمون سراسری  1401در روزهای هشتم ،نهم و دهم تیرماه
بودنبیماری،درطرفدیگرآنراب هاستعارهایبرایهمهچیزهای
برگزار میشــود و در فاصله یک ماه مانده تا این ماراتن الزم دیدیم به رایجترین
ناخوشــایند تبدیل میکند .مرســوم اســت که وقتی میخواهیم
اشتباهات والدین کنکوریها اشاره کنیم .در این مطلب به این موضوع میپردازیم
موقعیت،رفتاریاشخصیرابدونامطبوعتوصیفکنیم،میگوییم
که حتی اگر والدین دانشآموزان کنکوری نتواننــد همه امکانات مورد نیاز را برای
«فالنچیزخیلیسرطانه»
فرزند خود فراهم کنند ،با استفاده از راهکارهایی میتوانند تاثیر مثبت و چشمگیری
محرومکردنبیمارازابرازاحساسات
در پیشرفت و موفقیت فرزند خود داشته باشند.
استعاریکردنبیماری،وجهفشارزایدیگریهمدارد؛وقتیفرد
بررسی پیامدهای بهکار بستن زبان و نگاه استعاری و کلیشهای به بیماریها
مبتال به سرطان را قهرمان و شــجاع و مبارز مینامیم ،او را از ابراز
مدام به او استرس وارد میکنید
احساسات ناخوشــایندش محروم میکنیم .فرد مبتال در مراحل
که بهصورت عادتی بیچونوچرا درآمده است
مختلفبیماریاشدستخوشاحساساتیمثلخشم،بیعدالتی،
توصیه اول این که به دانشآموز کنکوری ،در این 30روز باقی مانده تا آزمون
استرس وارد نکنید .دایم از او نپرســید که درس خوانده؟ تست زده؟ چند
یأسواندوهمیشودوحقداردکهدربارهآنهاحرفبزنداماوقتی
الهه توانا | روزنامه نگار
درصد؟ و  ...در این صورت خانواده همراه با جامعه که کنکور را غول کرده اســت ،این
جامه قهرمان و مبارز بر تنش پوشــانده میشــود ،الــزام به «قوی»
مسئله را بزرگ نشان داده و به دانشآموز اســترس وارد میکند ،در حالی که خانواده
بودن ،امکان خالصیآو ِر ابراز احساسات را از او سلب میکند .در
مبتالیان به سرطان در نگاه عمومی بیشتر از آنکه بیمار تلقی شوند« ،مبارز» و «جنگجو» هستند .سرطان،
محوری
باید برای آرامش ،احساس امنیت و اطمینان خاطر دانش آموز تالش کند.
تصورعموم،حرفزدندربارهاحساساتناخوشایندمذموماستو
لشکر مهاجمی فرض میشود که از ناکجا سر میرسد و باید در میدانی نادیدنی به نبرد با آن رفت .مبارزان
با داوطلبان دیگر مقایسه اش نکنید
عموماباچنینواکنشهاییروبهرومیشود«:ازاینحرفهانزن»،
بیرون گود،
این جنگ نابرابر ،به دریافت القابی مثل «شجاع» و «قهرمان» مفتخر میشوند و تماشاچیان
ِ
دانشآموزان را در قیاس با دیگر داوطلبان کنکور سراسری قرار ندهید .این
«روحی هاترو نباز»«،خودتوجمعوجورکن،میتونستازاینبدتر
ی ها که خیلیها اعم از مردم ،پزشکان و حتی
برایشان هورا میکشند اما واقعیت چیز دیگری است .بیمار 
مقایسه میتواند برای آنها ،آسیبرسان باشد .ایجاد استرس و اضطراب با
بشه»؛ به اینترتیب احساسات طبیعی ،ســرکوب میشوند و فرد
تعدادی از خود بیماران تمایل دارند به آنها وجهی اســتعاری بدهند ،صرفا بیماری هستند و تحمیل کردن با ِر معنایی ویژه
مطرح کردن این گونه موارد در منزل میتواند دانش آموزان را به عقب برگرداند و مانع
باید بهتنهایی با آنها مواجه شود .شــاید بدبینانه بهنظر برسد اما
به آنها درواقع تحمیل کردن بار روانی مضاعف به مبتالیان است« .سوزان سانتاگ» در کتاب «بیماری بهمثابه استعاره» در
پیشرفت آن ها شــود .به جای آن میتوانید به بررســی کارنامه اولیه کنکور سالهای
بعیدنیستکهاینرفتاردرناخودآگاهبرایمحافظتماازخودمان
ضدیت با کاربرد استعاری بیماریها ،مینویسد« :استعارههایی که در توصیف سرطان برای اشاره به مهار این بیماری بهکار
پیش داوطلبان بپردازیــد و از رتبه و تراز آنها آگاه شــوید و دانش آموزتــان را به تالش
باشــد؛ من دوســت مبتال به ســرطانم را قهرمان صــدا میکنم ،او
میروند ،برگرفته از زبان جنگاند؛ پزشکان و بیماران با ایندست واژگان نظامی آشنا هستند و چهبسا به آنها خو کردهاند.
بیشتر ترغیب کنید.
نقــاب قهرمانی را بــر صورتش میپذیرد و غم و خشــم
بنابراین سلولهای سرطانی صرفا تکثیر نمیشوند؛ آنها «مهاجم» هستند .شیمیدرمانی هم با کاربرد سموم به سالحهای
با او همدلی نمیکنید
و ناامیــدیاش را ابــراز نمیکند ،من از احساســات
شیمیایی ارتباط پیدا میکند .هدف از درمان ،نابودی سلولهای سرطانی است ».اما بهنظر میرسد بر سر این نظام واژگانی
فتونکته
داوطلبان کنکور ،شرایط بسیار پر استرس و سختی را در این ماه
ن رفتار بهعالوه فرد
ناخوشایند او درامان میمانم .ای 
جنگی اتفاق نظر وجود دارد پس چرا ما اصرار داریم که بگوییم یکجای کار میلنگد؟
آخرتجربهمیکنند.ازشمامیخواهمبادانشآموزهمدلیکنید
مبتالبهسرطانرادچارتناقضیبیرحمانهو
و ســعی در برقراری و حفظ آرامش فرزند خود داشــته باشید.
غیرضروریمیکند.اودرنتیجهبیماری
درست است که برخورد استعاری با بیماریها و مشخصا سرطان
سرطانواستعارهجنگ
همچنین فضای مناسبی که دانشآموز بتواند خودش را
ومصرفداروممکناستاحساس
مدتهاســت که پذیرفته شــده و بهصورت عادتــی بیچونوچرا
یــک نظرســنجی که بــه تازگی ازســوی بنیــاد بریتانیایــی «مک
در آن فضا قرار دهد و توانمندیهایــش را اثبات کند،
ضعفکند و رونددرمانشروبه
درآمــده اما مــا هیچوقــت از مبتالیــان نپرســیدهایم که
میالن» با حضور 2هزار شرکتکننده مبتال به سرطان انجام
ایجاد کنید.
بهبود نباشد اما از همه طرف
نامگــذاری روی تجربهشــان چــه احساســی در
شده ،موضوع استعاری کردن بیماری را بررسی کردهاست.
از هــر نوع اســتراحت منــعاش می
میشــنود کــه «شــجاع» و
آنها برمیانگیزد .آیا اگر عــدهای تمایل دارند
براساسنتایجایننظرسنجی«،سرطانی»و«قربانی»ازجمله
کنید
«قهرمــان» اســت و باید با
تجربهشانرا«مبارزه»توصیفکنندیادستکم
نامحبوبترینواژههابرایتوصیفاینبیمارانهستندواطالق
والدینــی کــه بیــش از انــدازه ،نگــران
تمام توانش مبارزه کند و
مخالفتیبااینتعبیرندارند،بهاینمعناستکه
واژههاییمثل«جنگ»یا«مبارزه»بهسرطان
وضعیــت فرزند کنکوری خــود هســتند و دایم با
این یعنی دیگــران نهتنها
همه مبتالیان چنین نظری دارند؟ آیا نســبت
افراد و توصیــف مرگ بیماران بــا عباراتی
تشــر و ســرزنش او را به میز مطالعه میکشانند،
درکــش نمیکننــد بلکه
دادنبارمعناییویژهبهبیماری،لزوماآثارمثبت
مانند «شکست در جنگ» و «ازپادرآمدن
اســتراحتهای معمولــی کــه هــر دانــش آمــوز
ف منطق از
انتظاراتی خال 
دارد و بــه تقویت روحیــه بیماران منجر میشــود؟
در مبــارزه» ،ازجملــه ناخوشــایندترین
کنکــوری احتیــاج دارد را منع میکننــد و با ترش
اودارند.
شواهدیوجودنداردکهاینموضوعراتأییدکند
برخوردهــا بــا ایــن بیمــاری اســت.
رویی رفتار خود را سازمان میدهند ،به طور مستقیم
اعتماد به نفس و روحیات فرزندشان را مختل میکنند.
این رفتار باعث میشــود داوطلب کنکور از لحاظ عاطفی
احســاس درک نشــدن و تنهایی کند و این موضوع خود موجب
اختالل جدی در عملکردش خواهد شــد .عالوه بر آن ،این رفتار باعث
ایجاد یک چرخه منفی میشــود یعنی با تاثیر رفتار سرزنش گرانه والدین ،دانش آموز
نیســت ،بنابرایــن ســعی کنیــد در پــی
و بازدارنده رفتارهای پرخاشگرانه وی باشید.
مشــکل من با شــوهرم این اســت که یک روز خیلی خــوب  ،محترم و
دچار ضعف عملکرد میشــود و همین خود باعث برانگیختن ســرزنشهای بیشتر از
شــناخت علت رفتار های پرخاشگرانه وی
محرکهای رفتاری را شناسایی کنید
دوستداشتنی است و مرد رویاهایم میشود ،اما یک روز پرخاشگر و زودرنج.
طرف والدین خواهد شد.
باشــید و به مرور چیز هایی که او را عصبی
در پیامک تــان نوشــته اید گاهــی رفتار های
واقعا نمیدانم باید با او چگونه رفتار کنم؟ تقریبا  7ســال از شروع زندگی
می کنــد ،شناســایی و ســپس بــرای رفــع
شــوهرتان خیلی خوب اســت .پس می توان
احساس
مشترکمان گذشته و یک دختر هم دارم .زندگیام را دوست دارم و میخواهم
یک نکته مهم
آن ها برنامه ریزی و اقدام کنید.
نتیجه گرفت کــه تا حدودی شــرایط و محیط
خوشبختی کنم .راهنمایی کنید لطفا.
گاهی خانواده از نظر مالی در حدی نیست که بتواند فرزندش را به کالسهای کنکور
کاش از مشکالت شوهرتان میگفتید
روی نحــوه رفتــار وی موثــر اســت و شــما
بفرستد یا کتابها و منابع کنکور سراسری یا وسایل کمک آموزشی برایش تهیه کند.
شــما هیچ اشــاره ای به مشکالت شــوهرتان
می توانید با تشخیص این مسئله و شناسایی
دکتر حسین محرابی | روان شناس
در چنین مواقعی توصیه میشود ،والدین توانمندیهای فرزندشان را کشف و همانها
نکرده ایــد .اگــر بــه دالیــل بداخالقــی و
محرکهایی که باعث آرامش و خوش رفتاری
را تقویت کنند .راه دیگر این است که با مشــاورانی ارتباط برقرار کنند که روش درس
پرخاشگری شــوهرتان پی بردید ،بهتر است
توصیههایی برای روزهایی که شوهرتان وی می شود ،آن ها را تقویت کنید و همچنین
مخاطــب گرامــی ،مطمئن
مشاوره
خواندن را به دانشآموزان آموزش دهند تا کیفیت مطالعهشان افزایش یابد.
به جای اذیت و طرد کردن او ،تالش کنید او را
بــا شــناخت محرک ها و شــرایطی کــه باعث
باشــید که تالشتــان برای خوب است
زوجین
درک کنید و بدانید که احتماال خودش هم از
احســاس خوشــبختی اگــر نوشــته اید شــوهرتان چنــد وقتــی بــا شــما برهم خوردن تعادل و بدرفتاری در شوهرتان
این گونه رفتارها راضی نیست و در صورتی که
اصولــی و بــا کمــی صبــر و دخترتــان خــوب اســت ،محتــرم اســت و می شود ،آن ها را کم رنگ و مشکل تان را حل
مناسب
راهنمایی
و
حمایت
با
اطرافیان
و
شما
باشد ،نتیجه خوبی خواهد داشت .قبل از هر دوستداشــتنی و به مرد رویاهایتــان تبدیل کنید .در این شــرایط می توان گفت شــما در
ما و شما
بتوانید اعتمــاد او را مبنی بر پشــتیبانی از او
موضوعی الزم است شــما و همسرتان به یک میشود .یک نکته مهم این است که نوع رفتار موارد زیادی میتوانید از بروز تنش پیشگیری
راه ارتباطی با زندگی سالم
اش
روانی
های
فشــار
از
مرور
به
کنید،
اثبات
شناخت مناســب از روحیات همدیگر برسید شما در زمانهایی که شوهرتان خوب و خوش کنید.
پیامک  2000999و تلگرام 09354394576
کم میشود و رفتارش بهتر خواهد شد.
ریشــههای پرخاشــگری شــوهرتان را
تا بتوانید برای رفــع نیاز های عاطفی و روانی رفتار اســت باید با زمان هایی کــه بداخالقی
یکدیگــر واکنش مناســب تری نشــان دهید .می کنــد ،متفاوت باشــد بــه گونــه ای که وی کشف کنید
* این آنالیزور فوتبال که باهاش مصاحبه برنده این بازی باشن و خوشحال بشن.
کردین ،نتونســته عالقهاش به لیورپول * به خاطــر یک چپچــپ نگاه کــردن و
برای کسب این شناخت هم بهتر است گاهی نتیجــه خــوب رفتــار کــردن خــود را در رفتار تقریبــا هــر رفتــاری بــه دنبــال علت های
از زاویه دید طرف مقابل به قضایا نگاه و خود را مناسب شــما مشــاهده کند و همواره طوری روانــی و فیزیولوژیکــی اتفــاق می افتــد و
رو پنهان کنه و مشــخصه که دوست داره دعوای بعدش ،دو تا خانواده و شاید بهتر
رفتار کنید که تقویتکننده رفتارهای مناسب شــوهر شــما هم از ایــن موضــوع مســتثنا
در شرایط وی تصور کنیم.
بگم دو تا خانــدان ،االن عــزادار و درگیر
لیورپول قهرمان باشــه اما مــن مطمئنم
که رئال این بــازی رو 3 ،بر یــک یا  3بر  2شــدن .اگر در لحظه اوج خشم به همین
موضوع فکــر کنیم ،هیچ دعوایی شــکل
میبره .با هت تریک بنزما.
* مطلب «چپچپ نگاهکردن ،خشــم و نمیگیره.
قتل!» و نکاتی که در آن مطرح شده و این * در ستون آشپزی من ،اگر میزان کالری
که خیلی ســخت نگیریم و دنبال دعوا با خوراکیهایی کــه دستورپختشــان را
همه نباشیم را خیلی دوست داشتم و به میزنیــن ،چاپ بشــه ،خیلــی خوب می
شه .ممنون.
نظرم کاش همه بهش توجه کنن.
* اوه اوه! میگن  10نفر مشکوک به آبله * در بخــش پایینــی صفحــه اول
میمونی در کشور مشــاهده شده اند .در زندگیســام یعنــی مقایســه افتخارات
صفحه ســامت گفته بودین که داروش دو تیم ،به نظرم مشــخصه که برنده بازی
ساخته شده و مهم نیست اما داره اپیدمی امشب رئال مادرید خواهد بود.
* این پیامک رو میفرستم تا ببینم واقعا
می شه که!
* بنزما و صالح ،تقابل جذابی برای بازی همه پیامکهای مخاطبهاتون رو چاپ
فینال امشب هســتن و من هردوشون رو میکنین یا هرکدوم رو دوســت داشــته
شهریار
دوســت دارم .کاش می شــد هر دوشون باشین ،چاپ میکنین.

توصیفپرآسیب بیماراناب
القاب « مبارز » و « جنگجو »

۱

۲

۳

آدمیبهدف
هیچگاهمنیفهمد
بهکجایمرود ۴

شوهرم یک روز مرد رویاهایم میشود و یک روز پرخاشگر و زود رنج

3

سودوکو ها

معمای شطرنج

بازی ریاضی

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

زندگیسالم
یک شنبه
 8خرداد۱۴۰1
شماره 2168

2

9 4

چی می تونه باشه؟

6

رئیساتحادیهطالوجواهر:بعیداستقیمتسکهاز
۱۴میلیونتومانابالتربروداماشایدهمرفت
سازمان جهاین هبداشت :شیوع آبلهمیمون ممکن
استنوککوهیخابشد

مردم:ماروازکوهیخنترسونین،ماکروناروشکستدادیم!
50
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این تصویر به چه کلمه ای اشــاره دارد؟ تعداد
حروفآندرتصویرمشخصشدهاست.

چالش ذهن
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چیستان:
 .1همه ماه ها حداقل  28روز دارند .2 .ساعت .3اسمت  .4کیت .5قول
 .6نفر دوم .7جواب :شش فرزند دارد زیرا برادر همه دختران یک نفر است و در
نتیجه پنج دختر و یک پسر در آن خانه هستند .8 .دو عدد سیب داری چون دو
عدد سیب رو برداشتی و یک عدد سیب داخل سبد مونده.
چیمیتونهباشه؟:
ام  +الک = امالک
چالشذهن:
.1بالروس
.2بلغارستان
.3مالدیو
.4دانمارک
.5ایرلند
.6آنگوال
اختالفتصاویر:

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

8
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و ...؟

سیبرابرمیداری،حالچندعدد سیب داری؟

4
9
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5

 .4مامان کیت ســه فرزند دارد  ،اســنپ ،کراکر

 .8سه عدد ســیب داخل سبد هســتند و تو دو
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بیشترازآناستفادهمیکند؟

یک برادر دارند  ،آقای برون چند فرزند دارد؟
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شرحدرمتن

معمایشطرنج:
برای مات کردن مهره ســفید کافی است
اســب مهره ســیاه از خانه  h3بــه خانه f2
منتقل شــود .آن وقت شاه ســیاه فقط می
تواند به  g2برود کــه آن جا هم با رخ کیش
می شــود .به این ترتیب مهره ســفید مات
شده است.

جدول متوسط | 8238

جدول سخت | 1444
افقی.1:نویسندههریپاتر.2بصیر-برادرفریدون.3نفسچاق-شمشیرسنتیژاپنی -مرکزی-تنها.11ازسالحهایآتشینخودکار-فالگیر.12
آسیب.4تایید آلمانی.5فعال-درخت ســدر.6از ایاالت آمریکا -پنهان .7امیر قوم -شاعر ازرمانهایجکلندن
فنالندی.8درود-پایتختدولتسامانیان.9آبترکی.10ویتامینجدول-کانالآمریکای
عمودی .1 :برنده اسکار بهترین فیلم-1940قسمتی
ازگل.2پولآسیایی-ضامن-پدرترکی.3موجودنامرئی-
جای کشتار-مســاوی .4گاومیــش تبتی-ضمیر بیگانه-
مکاندورافتاده.5بزرگترینسرخرگبدن-سالنانتظار
هتل.6فریــد-زادگاه نیما-قــوت غالــب  .7دورویی-پدر
برعکس-نــام زنانه .8ماشــین باری کوچــکُ -جنگ.9از
رودهایروسیه-آبمنجمد-گندمسوده.10قمربرجیس-
پایتختکشورپورتوریکو-حرفجرعرب.11نمو-تاج-لنگه
چیزی.12رمانیازژوزهساراماگو-استخوانبندی
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افقی.1:ورید-ازدرختانصنعتى.2مقابلپشتک-دریایعرب-عنان.3معبررودخانه-از
گلها-وسط.4زمامشتر-گونهایکشتیتفریحی.5چوبفرش-بلهروسی.6خمزلف-از
معجزاتپیغمبر.7ازتجهیزاتدرمانی-ماهخارج.8صدفنشین-دههزارمترمربع.9عضو

جوابها

اوضاع یهجوریه که تعداد خوانندهها چند برابر شــنوندهها
شــده .چــرا؟ چــون خیلــی از خوانندههــا نه محتواشــون
محتواســت ،نه موزیکشــون موزیکه؛ فقط تو بیو نوشتن:
«خواننده» .براســاس چیزی که تو فضای مجازی از بعضی
افرادموسومبهخوانندهدیدیم،هرکسیبخوادخوانندهبشه
چندتاکارسادهبایدانجامبده.
 )1قهر با ننه مهربان خود )2 .خوردن شکســت عشــقی با
نوناضافه)3.یهذرهبغضتوگلو)4.داشتنیکگوشیکه
دوربین حداقل  8مگاپیکسلی داشته باشه )5 .راهاندازی
یکپیجاینستاگرامی)6انتخابیکاسمهنریتومایههای
ام جی 236یا مسعود اف اف آیفون ،آرمین خسته ،کامبیز
تودیایزکامینگ،آبتینبرکینگبدوازاینچیزها)7.رفتن
به کافیشاپ فامیل ،سفارش یک قهوه اسپرسو دبل برای
اینکهمالطالزمبرایترانهیهوییفورانکنهازمغزتون)8.
رفتن به باغ یکی از فکوفامیلها برای ضبط موزیک ویدئو
)9رفتنبهپیجسلبریتیهامثلرامبدجوان،پرینازایزدیار
و ...و گذاشــتن یک کامنت با این مضمون« :بچهها دوست
داشتینیهسرهمبهپیجمنبزنین»یا«کسیکهاینکامنت
رو میخونی ،اگه به پیج من سر بزنی ان شاءا ...خدا مامان
بابات رو برات حفظ کنه» )10گذاشتن چند الیو جنجالی
برای افزایش مخاطب و ...مث ً
ال وســط الیو با عشقتون قهر
کنین یاماستهاروبریزینتوقیمههابعدباشیرموزترکیب
کنیــن از اینکارهایی که هیچکس انجام نمــی ده .تبریک
میگیم شــما یک خواننــده هســتین .هرچــی بیمزهتر و
بیهنرترباشینبامزهترهستینوآدمهایبیشتریشمارو
فالومیکنن؛بعدمیتونینآگهیهمبگیرین.

 .3آن چیســت که متعلق به توست اما دوستت

.7آقایبرونپنجدختردارهکههرکدامازدخترها
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موادالزمبرایخوانندهشدن

نمیتواندچیزیرانگهدارد؟

آخرازنفردومجلومیزنیاالننفرچندمی؟

9

6

بازیریاضی:

طنزپرداز

 .2آن چیست که دو دست و یک صورت دارد اما

 .6فکر کن که داری مسابقه دو میدی ،در لحظه
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دانیال دایی داووداینا
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 .1کدام یک از ماه ها 28روز دارند ؟
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.5منچیهستمکهاگهمنونگهنداری،میشکنم؟
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چیستان

3 2
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حلجداولومعماها
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یه ســؤال چند وقته ذهن منو درگیر کرده که نمی شه
خودشون تن ماهی رو 20دقیقه بجوشــونن بعد توی بازار
بفروشن؟!
یهبارهمافسرگفتچرااینقدرتندمیری؟گفتمآخه
گاهیازیهحدیکهدیرتربرسی،انگاراصالنرسیدی.گفت
زیبابود،بااجازهماشینرومیبرمپارکینگ!
اونــی کــه از کنجــد روغن گرفتــه چــی فکر کــرده پیش
خودش؟چطوریدلتاومد؟اونبچهجونندارهاص ًال!

در هر یک از شماره های تصویر زیر ،نام یکی
ازکشورهایجهانرانوشتهایمکهشمابایدبا
جابهجاییحروف،نامآنکشورراپیداکنید.
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تاپخند
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خریــداران :کجــاش عجیبه؟ این کــه قیمتش ثابــت بمونه
عجیبتره!
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افزایش عجیب قیمت پفک ،چوب شــور ،بیسکویت
وشکالت

1

3
6
7
9 2
3 6
7 4
2
5

مردم :شماباجوادخیابانینسبتیدارید؟

اینطورکی
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شرح در متن
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تفاوتنسلها–کاریازمجیدخرسوانجم
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اگرکمیبااعدادرابطهخوبیداشتهباشید،میتوانیدرمز 5رقمیمخفیشدهرابراساسداده
هایباالبیابید؛فقطکافیاست باکمیدقت،رابطهبیناعدادرادرسطرهایباالپیداکنید.
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تیترخند
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طنز و سرگرمی

8
نوبتحرکتسیاهاست.آیامیتوانیدبایک
حرکتمهرهسفیدراماتکنید؟

4

5

7

گوارشی-گوشهفوتبال.10حرفدهانکجی-منشأ-
مظهر پاکی  .11نوعی کفش-حــرف گزینش-نوعی
خوراکی شــیرین .12ردیــاب -مدرســه خواجه نظام
الملک
عمودی .1:دریچهاطمینان-بخشیازدینام.2موی
گــردن اسب-شــهر فالسفه-پســر مازندرانی.3یــک
صدم هکتار-غمنامه-باال آمــدن آب دریا.4هواکش-
بزرگ-ســتاره بنــات النعش .5پیــروان-آب شــرعی
.6نوعی کفش-صیاد .7ســازش-عالمت.8ورودی
خانه-حجم فرعونی.9سرپرست-کیسه کش-پرنده
سعادت.10حیوانباوفا-نوعیانگور-پایتختایتالیا
 .11متاع-از حــروف یونانی-رنگ دریا.12غیرحرفه
ای-جانوریگوشت خوار
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