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الکاظمی و پروژه میانجیگری

مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق روز یک
شنبه در سفری از پیش اعالم نشده ،وارد تهران
شد .وی قبل از این که به تهران بیاید ،روز شنبه
به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان،
ولیعهد این کشور رایزنی کرد .سفر الکاظمی به
جده که تنی چند از وزیرانش از جمله وزیر امور
خارجه او را همراهی میکردند ،شنبه شب انجام
شد .او بامداد یک شنبه بعد از انجام مناسک حج
عمره ،عربستان را ترک کرد و به سمت تهران
آمد .این شیوه سفر به خوبی نشان میدهد که
سفر او به ایران برای چیست .احیای روابط ایران
و عربستان که مــذاکــرات پیرامون آن تاکنون
پیشرفتهای خوبی داشته ،هدف اصلی او از
سفر به این دو کشور است.
الکاظمی پنج دور مذاکرات هیئتهای عالی
رتبه ایران و عربستان را در بغداد میزبانی کرده
و آخرین دور آن نیز با موفقیت به پایان رسید.
هر دو طــرف به رضایت از نتیجه گفت وگوها
اذعان کردند تا آن جا که انتظار میرفت در گام
بعدی دو طرف درباره بازگشایی سفارتخانهها و
تصمیم برای اعزام سفیر به پایتختهای یکدیگر
به توافقاتی برسند .نشانه پیشرفتها در بهبود
مناسبات دو کشور را میتوان در استقبال خوبی
که طرفهای عربستانی از زائــران ایرانی بیت
ا ...الحرام برای شرکت در مناسک حج انجام
میدهند ،به خوبی مشاهده کرد .حاال الکاظمی
انتظار دارد میوه این تالشها را که خود باعث و
بانی آن بوده و برای پیشبرد آن تالش بسیاری
کرده است ،بچیند.
مصطفی الکاظمی از نخستین روزی که به قدرت
رسید ،احیای جایگاه عراق و میزبانی از کشورهای
متخاصم برای حل اختالفاتشان را محور اصلی
فعالیتهای خود در سیاست خارجی تعریف کرد.
او بر این باور است که عراق ظرفیتهای باالیی
دارد ،روابط خوبی با کشورهای رقیب در منطقه
و همچنین قــدر تهــای بــزرگ جهانی از جمله
ایاالت متحده آمریکا و روسیه دارد ،دوره بی ثباتی
را سپری کرده و وارد مرحله جدیدی شده است
که میتواند بازیگر موثری در حوزه دیپلماسی
باشد .به همین دلیل با میزبانی از کشورهایی که
در حوز ههای مختلف اختالف نظر دارند و گرد
آوردن آنها پشت یک میز برای حل مشکالتشان،
در تالش برای تبدیل بالفعل این پتانسیل است
که امتیازی مهم برای عراق محسوب میشود و
در ارتقای جایگاه منطقهای عراق نقش موثری
خواهد داشــت .میزبانی از نمایندگان ایــران و
عربستان به عنوان دو کشور مهم که بازیگران
اصلی تحوالت منطقه محسوب میشوند ،برای
حل اختالفاتشان مهمترین دستاوردی است که
او گمان میکند میتواند نهایت استفاده را برای
عراق داشته باشد.
از سوی دیگر ،این اتفاق یک جنبه شخصی برای
خود الکاظمی نیز دارد .در بحبوحه تشکیل دولت
که با وجود گذشت حدود هشت ماه از برگزاری
انتخابات مجلس ،هنوز بــه نتیجه نرسیده و
اختالفات جریانهای سیاسی پیروز در انتخابات
عراق در اوج خود به سر میبرد ،برقراری روابط
مستقیم میان تهران و ریــاض با میانجیگری
الکاظمی میتواند امتیازی مهم برای شخص او
باشد تا به عنوان چهرهای با دستاوردهای ملموس
سیاسی بار دیگر برای تکیه زدن بر پست نخست
وزیری مطرح شود .برای همین او اصرار دارد میوه
تالش هایش برای حل اختالفات ایران و عربستان
را االن و نه وقتی دیگر بچیند چرا که به این ترتیب
او میتواند به چهره بی رقیبی در میان رقبای
سیاسیاش تبدیل شــود که شانس او را برای
حفظ جایگاه نخست وزیری عراق بسیار افزایش
میدهد .برای همین به فاصله کوتاهی بعد از
جایگزین شدن نمایندگان فراکسیون چارچوب
هماهنگی شیعیان عــراق که نیروهای نزدیک
به ایران محسوب میشوند به جای نمایندگان
مستعفی جریان صدر ،او تالش هاش را برای از
سرگیری روابط ایران و عربستان مضاعف کرده
است و حتی تالش دارد هر چه سریعتر موضوع
بازگشایی سفارتخانهها از سوی دو طرف اعالم
شود .به عبارت دیگر او فکر میکند ،جوش دادن
روابط ایران و عربستان ،امتیاز بزرگی است که
عالوه بر منفعت آن برای عراق ،دو کشور ایران
و عربستان و ذینفعان دیگر به سود خود او نیز
خواهد بود.
در چشمانداز کالن توافق تهران-ریاض ،نگاه
دولتمردان سعودی تا حد زیادی به کم و کیف و
میزان تنش یا آرامش در مناسبات واشنگتن در
قبال تهران است .سفر الکاظمی بعد از اعالم
از سرگیری مذاکرات هستهای ایــران و آمریکا
هم نشان دهنده این است که سعودی هرگونه
رابطه با ایــران را تابعی از خط مشی واشنگتن
درخصوص تهران تعریف میکند و در چشمانداز
کالن موفقیت این مذاکرات منوط به پیشرفت
توافقات در جای دیگری است .بدیهی است این
نگاه که رسیدن به توافق دوجانبه را گروگان
طرف ثالث میکند ،بر دشواری کار میافزاید.
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رئیسجمهور در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

سازمانمللبگویدچرابسیاریازفناوریهایمبارزهباموادمخدربرایایرانتحریماست!

رئیسجمهور با بیان این که قدردانی جامعه
جهانی از ایران در مبارزه با مواد مخدر جایگزین
عمل نکردن آنــان به مسئولیتهایشان در
این زمینه نیست ،اظهار کــرد :ما از سازمان
ملل گلهمندیم که چــرا دســت کم بــرای رفع
تحریمهای ظالمانه درخصوص فعاالن میدان
مبارزه با مواد مخدر کاری نمیکند؟!
سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در مراسم
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ،معضل مواد
مخدر و روان گردا نها را یکی از بحرا نهای
جدی برای کشورها و جامعه بشری دانست و
گفت :هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی وارد
میدان مبارزه با سوداگران شود و همه کشورها
و سازمانهای بینالمللی باید نقش خود را به
درستی ایفا کنند.
آی ـتا ...رئیسی گفت :سؤالم از سازمان ملل
این است که آیا سهم ،میزان و جایگاهی که
برای مبارزه با مواد مخدر بر عهده این سازمان
قرار داده شده ،به همین میزانی است که عمل
میشود؟ یعنی یک دفتر مبارزه با مواد مخدر
در سازمان ملل برای این منظور کافی است؟
دکتر رئیسی ادام ــه داد :معتقدم کشورها
و ســازمــا نهــای بینالمللی به میزان ادعــا و
مسئولیتی که بر عهده دارنــد ،نقششان را
ایفا نمیکنند .آیا تنها قدردانی از جمهوری
اسالمی ایران برای حضور موثر در عرصه مبارزه
با مواد مخدر کافی است؟ نقش سازمان ملل
متحد قطع ًا باالتر از اینهاست.
رئیسجمهور تأکید کرد :امروز  ۱۱۳سال پس
از امضای معاهده شانگهای توسط کشورهای
مختلف برای مبارزه با مواد مخدر ،شاهدیم که
این کاال در بستر اینترنت سهلتر از بسیاری
از کاالهای دیگر در دسترس قرار دارد و مواد
مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و با دیگر

بازدید رئیس
جمهور از تجهیزات
کشف مواد مخدر
عکس از سایت
پرزیدنت

جرایم سازمانیافته همچون پولشویی پیوند خورده
است.آیتا...رئیسیخاطرنشانکرد:بهنظرمیرسد
ضعف جدی در شکلگیری یک عزم بینالمللی در
مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این ضعف جبران
نشود ،اوضاع رو به بهبود نخواهد رفت .رئیسجمهور
با تشریح اقدامات آمریکا و ناتو در افغانستان که منجر
به توسعه کشت انواع مواد مخدر شده است ،گفت :در
دو دهه تسلط آمریکاییها و ناتو بر افغانستان ،مواد
مخدر تولید و از سنتی به صنعتی تبدیل و در سراسر
جهان توزیع میشد.
دکتر رئیسی افــزود :چرا جامعه جهانی به وظیفه
قانونی ،اخالقی و حقوق بشری خود در پاسخگو
کردن آمریکا و ناتو در این زمینه عمل نمیکند؟
رئیسجمهور در ادامه با بیان این که جامعه جهانی
در قبال وظایف خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر،
میخواهد فقط به قدردانی و ارسال لوح تقدیر به
ایران بسنده کند ،افزود :پیام روز جهانی مبارزه با
مواد مخدر باید پایش میزان ایفای نقش دولتها و

سازمانهای بینالمللی مدعی حقوق بشر در این
زمینه باشد که به اعتقاد بنده در این زمینه ضعف
جدی وجود دارد .وی تصریح کرد :ما از سازمان ملل
گلهمندیم که چرا دست کم برای رفع تحریمهای
ظالمانه درخصوص فعاالن میدان مبارزه با مواد
مخدر کاری نمیکند؟!
رئیسجمهور گفت :سازمان ملل امروز باید به این
سوال پاسخ دهد که چرا جمهوری اسالمی به رغم
ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه با مواد مخدر،
همچنان باید تحت تحریمهای ظالمانه باشد؟
دکتر رئیسی در ادامه به برخورد با شبکههای قاچاق
مواد مخدر در ایران اشاره کرد و افزود :در حالی که
سازما نهای اطالعاتی ما پیگیرانه در این زمینه
فعالیتمیکنند،بایدسازمانهایاطالعاتیمنطقه
و جهان گزارش دهند که چه میزان تبادل اطالعاتی
در این زمینه با کشور ما داشتهاند و چه میزان از
شبکههای قاچاق مواد مخدر را شناسایی و با آنها
برخورد کرد هاند؟

شدن حرمتها و زیرپا گذاشته شدن ارز شهــای
نظام و اسالم رنج میبرند ،تصریح کرد :مردم امروز
از ناتوانی در تأمین معیشت ،برخی ناهنجاریهای
اجتماعی ،تبعیضهای اجتماعی و .. .رنج میبرند
که بخشی از این مسائل برعهده قوه قضاییه است.
همچنین رئیس مجلس در این نشست گفت :امروز
قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن نسبت به گذشته
خود قرار دارد و شاهد روند مثبت در سطوح مختلف
این قوه هستیم .یکی از علتهای این امر ،تدبیر
رهبر معظم انقالب برای انتخاب رئیس قوه از درون
قوه قضائیه است که این موضوع خود آغاز تحول بود.
دکتر قالیباف با یادآوری  4ویژگی هوشمندسازی،
شفاف سازی ،مردمی سازی و کارآمد سازی که الزمه
حکمرانی صحیح است به تجربه راه اندازی سامانه

 110در دورانی که وی فرمانده نیروی انتظامی بود
اشاره کرد و گفت :ما تجربه  110را در پلیس دیدیم و
میدانیمکهاستفادهازظرفیتمردمدرایجادامنیت
چقدر موثر و کارامد است و اکنون می گویم که همین
مردمی سازی ،یکی از راه های مبارزه با فساد است.
وی یادآور شد :هر از گاهی بحثی توسط رسانهها
دنبال میشد ،تحت عنوان سوت زنی و حمایت از
افشاگران فساد؛ به نظر می رسد اگر مجلس و قوه
قضائیه در کنار یکدیگر ،طرحی را بــرای مردمی
سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر
مبارزه با فساد به کمک دستگاههای نظارتی بیایند،
برای مفسدین ،فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و
ان شاء ا ...کمک می کند که بتوانیم ریشه مفاسد
را بخشکانیم.

تغییرمدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییدرپیتخلفیکشرکتدروارداتنهادههایدامی
در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری
از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی
بر بررسی تخلف در واردات نهادههای دامی،
معاونوزیرجهادکشاورزیومدیرعاملسازمان
مرکزی تعاون روستایی تغییر کردند .به گزارش
وزارتجهادکشاورزی،طیحکمیازسویوزیر
جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت
به سمت سرپرست سازمان مرکزی
تعاون روستایی منصوب شد .پیش از
این اسماعیل قادری فر ریاست سازمان
مرکزی تعاون روستایی را بر عهده
داشت .محمد علی نیکبخت در سوابق
خود ریاست جهاد کشاورزی سیستان
و بلوچستان و معاونت برنامه ریزی و
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را
نیز داشته اســت .طی روزهــای اخیر،
ایفا نشدن تعهدات شرکت آریو تجارت
سهیل،بهعنوانپیمانکارشرکتدولتی
تعاون روستایی موجب اعتراض فعاالن
صنعت مرغداری و دامداری شده بود.
چند روز قبل عباس عسگرزاده ،معاون
توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد
کشاورزی در برنامهای تلویزیونی با
اشــاره به ماجرای شرکت آریو تجارت
سهیل و واردات نهادههای دامی توسط
این شرکت خاطرنشان کرد :سازمان
مرکزی تعاون روستایی از این شرکت

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :
تلفن051 37009111 :
09033337010

اژهای:ارتباطنزدیکقوادرکمشترکیازمسائلکشوربهوجودآوردهاست
رئیس قوه قضاییه با بیان این که ارتباط نزدیک
قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود
آورده اســت ،اظــهــار کــرد :بــه موجب قانون
اساسی برخی وظایف از جمله نظارت بر ُحسن
اجــرای قوانین بر عهده قــوه قضاییه است،
هر قانونی باید بهصورت دقیق و کامل اجرا
شود و وظیفه دستگاه قضا تعقیب و مجازات
مسئوالنی است که قانون را زیر پا بگذارند .به
گزارش خانه ملت ،اژ های در دومین نشست
مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت :تقویت
قوه قضاییه در حقیقت تقویت مجلس شورای
اسالمی است زیــرا اگر با شخصی که قانون
را زیرپا گذاشته برخورد نشود ،در حقیقت
زحمات مجلس کم اثــر خواهد شــد .حجت
االسالم اژهای در این جلسه اظهار کرد :از دوره
ســوم مجلس شــورای اسالمی تاکنون هیچ
گاه میان سه قوه مانند امروز ارتباط نزدیک و
نشست و برخاستهای فردی و جمعی نبوده و
این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.
وی ادامه داد :در دورههای مختلف شاهد بودیم
که گاهی میان قوه قضاییه با مجلس یا دستگاه
قضا با دولت اصطکاکهایی وجود داشته اما با
ارتباط خوب میان دو قوه اکنون شاهد برگزاری
دومین نشست مشترک قوای مقننه و قضاییه
هستیم .رئیس دستگاه قضا با بیان این که مردم
امــروز از ناهنجار یهای اجتماعی ،شکسته

حرف مردم

به عنوان مباشر استفاده کرده و همه چیز آن قانونی
بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کل
پول دریافتی از تولید کنندگان در حسابی در بانک
کــشــاورزی بلوکه شــده اســت ،تصریح کــرد :تولید
کنندگان نگرانی درباره مبلغ پرداختی خود نداشته

باشند و طبق روال این پول باید به ارز تبدیل شود تا
نهاده از بنادر تخلیه و بارگذاری شود .چند روز قبل
سازمان بازرسی درباره تخلفات شرکت آریو تجارت
سهیل هشدار داده بود و پیرو آن ابتدا رئیس قوه
قضاییهوسپسرئیسجمهوردستورپیگیریتخلفات
در این باره را به دستگاههای نظارتی صادر کردند.

•• درج ــواب دوســت عزیز که میگن
علت گرانی اجــاره خانه ،بنگا ههای
امــاک هستن ،خیر اصــا ایــن طور
نیست .اکــثــر مــا مستاجر هستیم.
اگــر زحمت بکشین یک روز تشریف
بیارین دفتر دو ساعت وقت بذارین
متوجه میشین که دفاتر امالک هیچ
گناهی نــدارن .ما هرگز روی مــوارد
غیرمتعارف کــار نمیکنیم .برخی
موجران پرتوقع کمیسیون قانونی
شون رو هم نمیدن...
•• وقتی یه نفر به استیصال رسیده
و تو اون شرایط مـیگــرده و بهترین
راه رو پیدا میکنه ،تو دلش رو خالی
نکنین؛ امید و انگیزهاش رو کم نکنین؛
از مسیری که انتخاب کــرده سردش
نکنین .حرفهای به ظاهر ساده شما
برای اون تبدیل میشه به وزنههای
سنگین تو فکرش.
•• رئیسجمهور گفتوگوی تلویزیونی
داشــت اون وقــت به شمارههای صدا
وسیما زنگ میزنم بابت بورس که از
ایشانسوالکنندووعدههاییکهدادند
کهوسطصحبتمتلفنروقطعمیکنند!
•• چرا کارگران پمپ بنزینها برای
خودروها بنزین نمیزنن؟ مگر وظیفه
آ نهــا نیست؟ بسیاری از اتفاقات به
خاطر همین بی مسئولیتی هاست!
کارگر پمپ فقط زمــان پــول گرفتن
سروکلهاش پیدا میشه!
•• به علت نداشتن پــول بــرای اجــاره
وســایــل مـــان تـــوی پــارکــیــنــگ بـــود و
خــودمــان آواره بــودیــم .بــه روزنــامــه
خــراســان پیام دادم که آیــا مسلمانی
هست که پناهمان دهــد .روز بعد از
روزنــامــه تماس گرفتند و گفتند یک
واحد آپارتمان در گلبهار خالی است و
میتوانم با خانوادهام در آن جا رایگان
زندگی کنم .اشک شوق در چشمانم
جـــاری ش ــده ب ــود و بــــاورم نمیشد!
•• این همه پیتزا فروشی باز میشه،
چــرا یــک آب دوغ خیار فــروشــی باز
نمیشه توی این هوای گرم؟
•• خیابا نها پر شــده از ماشین ،باز
وزیر صمت میگه در بهار افزایش سه
برابری خودرو داشتیم .خب خیابانها
دیگه جا نــداره برای ماشینهای بی
کیفیت تان!
•• این که بعضیها میگویند در گرانی
اجاره خانه ،بنگاه دارها مقصرند واقعا
درسته .یعنی حدود  95درصد اینها
قیمتها را مشخص میکنند به خاطر
پول بیشتر گرفتن .اینها هم اکثرشان
جوان هستند و میخوان یک شبه ره
صدساله رو طی کنن .برایشان سختی
و بدبختی مستاجران مهم نیست.
سواد درست و حسابی هم نمیخواد
زحمت زیادی هم نداره ،لباس شیک
هم میپوشن .چه کاری از این بهتر؟
توی هر بنگاهی هم میری  5تا 10تا
میز گذاشتن!
•• مردم اختیار ملک خودشان را دارند
دولــت حق نــدارد بــرای مــردم تعیین
تکلیفکند.شمابایدبرویدشهرکهای
اقماری را که زیر ساختهایش آماده
نشده ،درست کنی مثل مترو و جاده...
اون وقت الیحه تصویب میکنن برای
مــال م ــردم ،نمیدونن نــرخ کرایهها
براساس عرضه و تقاضای بازار است.
ضمن این که خانهها بعد از سه سال
تعمیر میخواهد.

تلگرام:

•• بازنشسته  30ســال کــارکــرده سه
میلیون حقوق میگیرد .زانــو درد
میشه تمام حقوقش میشه هزینه
درمـــان! نــه بیمه و نــه بیمه تکمیلی
آمــپــولهــای تزریقی داخ ــل زان ــو رو
حساب نمیکنند.
•• مشکل پــاک نشدن تیبا و سمند
رو پیگیری کنید .بیش از سه ماهه تو
قرعهکشی سایپا تیبا 2برنده شدم و با
هزار بدبختی پولش رو جور و پرداخت
کردم ولی شرکت سایپا میگه پالک
نمیشن .االن بالتکلیف هستیم.
خواهش میکنم پیگیری کنید.
••هفته قبل تخم مــرغ بــود کیلویی
 ۲۹۵۰۰و اکنون کیلویی ۳۹هزار
تــومــان .مـیگــویــنــد عــلــت ب ــاز شــدن
صادرات به عراق است .جالب است ما
مردم باید تاوان صادرات را هم بدهیم!
•• ســالهــای قــبــل افــــرادی کــه دام
محدود داشتند سهمیه نهاده دامی
دریافت میکردند .برخی از دامداران
االن دامی ندارند اما همچنان نهاده
دولتی دریافت میکنند و به دالالن
میفروشند .شایسته است مسئوالن
در این شرایط دشوار در توزیع نهادهها
بازنگری کنند.
•• مــا کــه نمیتونیم مهاجرت کنیم
چطوریازشرگرونیهاخالصبشیم؟
•• جناب میرکاظمی کدخدای بودجه
کــشــور ،ســال۱۴۰۱هــم دارد تمام
میشود چــرا قانون همسان سازی
حقوق بازنشستگان و فرهنگیان را
اجرا نکردید؟
•• در این مملکت اگر پارتی نداشته
باشی باید بری بمیری .هر سازمان و
حتی ویزیت دکتر هم باید پارتی داشته
باشی تا کــارت در سریعترین زمان
ممکن انجام شود!
•• روزنامه جمهوری اسالمی تفسیر
بــه رای میکند چــون سنگی را که
روحانیانداخته تــوی چــاه و  ۸سال
روش کوبیده آقای رئیسی نتوانسته
طی  ۹ماه دربیاره مقصره!
•• آقای رئیسجمهور گفتن وارد دوره
اصــاحــات اقتصادی مــدرن شدیم!
آقای رئیسی هنوز اون مرحله مقدماتی
اصالح اقتصادی که کامال سنتی بود
گریبان مردم را گرفته و ول نمیکند.
لطفا بس است!
•• به اینها که تا سرشون رو میذارن رو
بالش خوابشون میگیره ،سر کالس
میخوابن ،تا سوار تاکسی و اتوبوس
و مــتــرو م ـیشــن م ـیخــوابــن عمیقا
حسودیم میشه!
•• چرا هیچ سازمان دولتی سقفی برای
قیمت رنگهای ساختمانی که جزو
نیازهای مردم هست تعیین نمیکنه؟
•• ضــمــن تــایــیــد بــخــش کــوچــکــی از
حــرفهــای ای ــن بــــرادر ارجــمــنــد در
خصوص نبود ثبات اقتصادی یک
سوال وجدانی دارم ،اگر برعکس این
اتفاق رخ میداد و استفاده میلیاردی
نــصــیــب شــمــا م ـیشــد یــک ریــــال به
خریداران تخفیف میدادید؟ ببری
مال مسلمان و چو مالت ببرند /بانگ و
فریاد برآری که مسلمانی نیست!
•• اگر کسی بر قیمتها نظارت داشته
باشد ایــن قــدر بــازار شلغمی نداریم
که هرجایی هرکسی هرکاری دلش
میخواهد میکند و هیچ کسی ترسی
از سازمانهای ناظر ندارد!

بین الملل
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تحلیل روز

چرانجیبمیقاتی؟
علیرضا تقوی نیا  -رئیس جمهور لبنان مجدد
نجیب میقاتی را مامور تشکیل کابینه لبنان کرده
است .میقاتی تاجر متمول و متولد طرابلس است
و در گذشته دو بار رئیس الــوزرای لبنان شده بود
.وی شخصیتی معتدل دارد و همواره سعی در
تعامل با گــروه های مختلف لبنانی و کشورهای
خارجیداشتهاست.دربارهماموریتجدیدمیقاتی
برای تشکیل دولت چند نکته باید ذکر شود -1:
این موضوع نشان دهنده این است که گروه های
نزدیک به مقاومت سعی دارنــد هر چه سریع تر و
بدونچالشدولتتشکیلشودواقتصادلبنانسر
وسامانیابد.میقاتیبا ۵۴رایکرسیهایمعتقد
به مقاومت به عنوان مامور تشکیل کابینه به میشل
عونمعرفیشددرحالیکهگزینهمدنظرعربستان
که به طور رسمی از طرف سعودی ها حمایت می
شد،نوافسالمبودکهتنها ۲۵رایآورد-2.میقاتی
رابطهنسبتاخوبیباآمریکاوفرانسهداردوهمچنین
سعی دارد توازن را در روابط لبنان با کشورهای
منطقه برقرار سازد ؛ وی نه مخالف ایران است و نه
سعودی و نه انگیزه و توان اقدام علیه حزب ا ...را
دارد و یک فرد وجیه المله ارزیابی می شود -3.
اگر چه بحث های زیادی در باره فساد اقتصادی
میقاتی در لبنان شنیده می شود اما باید دانست
چنین مسائلی در عروس خاورمیانه متاسفانه
طبیعی و فراگیر است و منحصر به وی نیست.
سعد حریری  ،اشرف ریفی  ،نواف سالم و  ...از
لحاظ اقتصادی دست کمی از میقاتی ندارند.

کارتون روز

قضات محافظهکار ،صلیب را درون دیوان عالی
بردند!کنایهروزنامهواشنگتنپستدربارهحکم
جدید و جنجالی دیوان عالی آمریکا برای لغو
قانونی بودن عمل سقط جنین

«اسکندر» درراهبالروس
پوتین به زودی سیستم موشکی اسکندر-ام را به مینسک خواهد داد .این سیستم
قابلیت پرتاب موشک های کروز و قاره پیما از هر  2نوع کالهک معمولی و اتمی با برد
 ۵۰۰کیلومتر را دارد

نبی شریفی -واحدهای توپخانه ارتش روسیه با
دستکم14فروندموشکمناطقمرکزیکییف،
پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند .این موشک
باران یک روز پس از آن به وقوع پیوست که پوتین
در دیدار با همتای بالروسی خود گفت که مسکو
سامانههایموشکیاسکندر-امرادراختیاردولت
مینسک قرار می دهد .به نوشته رویترز ،سیستم
موشکیاسکندر-امجایگزینموشکهایاسکاد
دوران اتحاد جماهیر شــوروی شــده اســت .این
سیستمقابلیتپرتابموشکهایکروزوقارهپیما
از هر دو نوع کالهکهای جنگی متعارف و اتمی
با برد  ۵۰۰کیلومتر را دارد .پوتین از زمان آغاز
لشکرکشیبهاوکراینبارهاازتواناییاتمیروسیه
سخن گفته و اگر چه مستقیم غرب را به نبرد اتمی
تهدید نکرده ،اما همزمان با اشاره به قابلیتهای
اتمی خود ،کشورهای غربی را از دخالت در جنگ
اوکراین بر حذر داشته است .تصمیم به ارسال
این سامانه موشکی به بالروس ،در حالی است که
الکساندر لوکاشنکو در دیدار با والدیمیر پوتین
در سن پترزبورگ از سیاستهای «تهاجمی»،

تأسیسات پشتیبانی حیفا روی هوا!
مجتمعپشتیبانیولجستیکیدرحیفادچارانفجاروآتشسوزیگستردهایشد.دراینمرکز
انبارهاییازموادخطرناکوقابلاشتعالقرارداشت
درهفتههایاخیردوبارهمواردمتعددیازانفجاروحوادث
گوناگوندرسراسرسرزمینهایاشغالیثبتشدهاست.
صبحدیروزنیزآتشسوزیبزرگیدرچندینسازهصنعتی
حاوی مواد خطرناک در حیفا رخ داد و بسیاری از منازل
اطرافبهدلیلپیشبینیشرایطاضطراریتخلیهشد.بر
اساس گزارش «عرب  ،»۴۸تیمهای امدادی از ساعات
اولیهصبحدرحالتالشبرایخاموشکردنآتشمذکور
در سازههای لجستیک صنعتی در خیابان «بار یهودا» در
شهرحیفاشدند.صدایچندینانفجارنیزشنیدهشدکه
دلیلآنوجودموادخطرناکوسمیدربرخیسازههای
مذکور است .حیفا به تازگی شاهد چند آتشسوزی و
حادثهازاینقبیلبودهاست.دربیستوپنجمخرداد،بروز
اختاللدرسیستمکمپرسوریکیازواحدهایپاالیشگاه
بندراشغالیحیفاباعثوقوعآتشسوزیدراینتأسیسات
شد.حریقدراینتأسیساتازفاصلهدورهمقابلمشاهده
بود و ستون بلندی از دود غلیظ ،منطقه را فراگرفت .یک
روزبعدنیزکانال ۲۰تلویزیونرژیمصهیونیستی ازنشت
موادسمیوخطرناکدریکیازتأسیساتبندرحیفاخبر
داد.رژیمصهیونیستیدرانتشاراخباررخدادهایینظیر
آتش سوزی و همچنین عملیاتهای مقاومتی سانسور

شدیدی اعمال میکند تا در نهایت هدف اصلی خود
یعنی ایجاد امنیت برای اشغالی نشینان را فراهم کند.با
توجه به این که جامعه صهیونیستی ،جامعه ای چند پاره
باترکیبجمعیتیبسیارناهمگونازکشورهایمختلف
جهان اســت ،ســران رژیــم صهیونیستی همواره سعی
میکنندازانتشارودرزاخباریکهامنیتذهنیاشغالی
نشینانراازآنانمیگیرد،جلوگیریکنند.برایناساس،
بسیاری از صهیونیستها در اراضی اشغالی هر روز با
اخباریدستچینشدهازسویرسانههایصهیونیستی
مواجه هستند که امنیت این رژیم را در باالترین سطح
نمایش میدهد .این مسئله برای جلوگیری از مهاجرت
معکوس در جامعهای که شمار زیادی از جمعیت آن ها
تابعیت اصلی کشورهای دیگر را دارنــد ،حیاتی به نظر
میرسد.البتهدربزنگاههایمختلفازجملهعملیاتهای
شهادتطلبانهیاعملیاتموشکیمقاومتفلسطین،این
چتر امنیتی پوشالی برچیده میشود و سیمای عریان
رژیم صهیونیستی بیشتر به چشم میآید .بر همین مبنا
در رخــدادهــای ایــن چنینی شاهد هستیم که جامعه
صهیونیستیدچارشوکومدتهادچارمعضالتروحی
وروانیمیشود.

«مقابله جویانه» و «دافع» همسایگانش ،لیتوانی و
لهستان ،ابراز نگرانی کرد .لوکاشنکو همچنین
از پوتین خواست به بالروس کمک کند تا بتواند به
پرواز هواپیماهای مجهز به تسلیحات اتمی توسط
ائتالف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی «ناتو» در
نزدیکیمرزهایبالروسپاسخیمتقارنودرخور
بدهد.رئیسجمهورروسیهدرپاسخگفتهاستکه
اکنوننیازیبهپاسخمتقارننمیبیند،اماجتهای
سوخو ۲۵-بــاروس در صــورت لــزوم میتوانند
در روسیه به روز شوند.برخی تحلیل گــران این
اقدامپوتینرانیزبهنوعیپاسخبهپذیرشنامزدی
اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا
میدانند.درتحولیدیگر،اوکرایناعالمکردشهر
سیورودونتسکدراستانلوهانسکاوکرایناکنون
بهتصرفکاملارتشروسیهدرآمدهاست.تصرف
کاملسیورودونتسکبهاینمعنیاستکهروسیه
اکنون تقریبا بر تمامی استان لوهانسک اوکراین
مسلط شــده اســت .لوهانسک همسایه منطقه
دونتسکاستوهردومنطقهبخشهایمهمیاز
ناحیهصنعتیدونباساند.

ترامپ :مایه خنده شده ایم
زندگیدرشیکاگواززندگیدرافغانستانهم
بدتراست!

رئیسجمهورسابقآمریکادراظهاراتی
با انتقاد از سیاستهای جو بایدن در
حــوزه بــرق و ان ــرژی پیش بینی وقوع
قطعیهای بــرق در تابستان امسال
در آمریکا را داشته و همچنین درباره
احتمال وقــوع جنگ جهانی دیگری
هشدار داد.بــه گــزارش ایسنا ،دونالد
ترامپ ،در این مصاحبه تلفنی گسترده
با رسانه سنتر اسکوئر اظهار کرد که
در کمتر از دو سال گذشته از ریاست
جمهوریجوبایدن،کشورشاحترامی
را که نزد جهان داشت  ،از دست داده
است.ترامپ با اشــاره به باالترین تورم
ثبت شده در آمریکا طی ۴۰سال اخیر،
افزایشبیسابقهقیمتگازوجنگبین
روسیه و اوکراین گفت :ما به عنوان یک
کشور مورد احترام نیستیم ،او (بایدن)
مــورد احترام نیست و این کشور دیگر
مــورد احترام نیست .این وضعیت در
کمترازدوسالاتفاقافتاد.ترامپخاطر

نشانکرد:آمریکاییهافقطبایدانتظار
داشته باشند که این افزایش قیمت ها
با سیاستهای بایدن در حوزه انرژی
سبز ادامــه پیدا کند.ترامپ گفت :با
تورمیکهاکنونهست،بارسیدنقیمت
سوخت به  ۶دالر ۷ ،دالر ۸ ،دالر در
هر گالن و بیشتر در برخی جاها این
قیمت ها بیشتر از این ها باال می رود.
ترامپ در باره خشونت های مسلحانه
شیکاگو،وضعیتاینسومینشهربزرگ
کشورش را با افغانستان مقایسه کرد.
او گفت :زندگی در شیکاگو از زندگی
در افغانستان هم بدتر است.قابل باور
نیست .این معادل یک زندگی در یک
مکانامننیست،حتینزدیکبهزندگی
دریکمکانامننیستمثلایناستکه
ما در یک کشور جهان سومی هستیم.
ایاالت متحده آمریکا در دو سال گذشته
چنان تکان خورده است که مایه خنده
شدهاست.

3
پیشخوان بین الملل
ویک به بحث داغ سیاسی
کنونی در آمریکا درب ــاره
تحقیق قضایی از دونالد
تــرامــپ در خصوص حمله
ششم ژانویه هوادارانش به
ساختمان کنگره این کشور
پرداخته است .این نشریه با انتخاب تیتر «دزدی
بزرگ»،دوسوالکلیدیراکهذهنکمیتهتحقیق
رانیزبهخودمشغولکرده،مطرحمیکندوتالش
داردبهآنهاپاسخدهد؛اینسوالهاایناستکه
آیا دونالد ترامپ با اشتباه ادعا کردن در خصوص
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در
آمریکاوهمینطورتالشبرایبرقرارکردننوعی
کودتاباحملههوادارانشبهکنگرهمرتکبجرمی
قضایی شده است؟ و در صورت مثبت بودن این
جوابچهحکمیبایدبرایاوصادرشود؟

چهره روز
روزنامهساندیتایمز چاپلندن
فاش کرد ولیعهد بریتانیا بین
سال های  2011تا  2015در
مجموع3میلیونیوروپولنقدبه
عنوانهدیهازنخستوزیرقطرقبولکردهاست.این
پولبهحساببانکیموسسهخیریهزیرنظرولیعهد
بریتانیا واریز شده اما آن چه جنجالی شده دریافت
پولبهصورتنقدیاست.پرداختودریافتمبالغ
باالی پول نقد ،اتفاق غیرعادی است و معموال به
عنواننشانهایازفعالیتغیرقانونیوحتیتخلف
تلقیمیشودچراکههنگامدریافتوپرداختپول
نقد،هیچثبتحقوقیانجامنمیشود.

قاب بین الملل
خارکیف،
اوکراین/
واکنش
طنز آمیز
به جنگ!

/۱۴۰۱77۴۰6ت

 #هشتگ
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عالمت رانندگی روی پیشانی فردوسی و انسانیت روی در ساندویچی !




3.1 M views

3.9 M views

جنجال نوشیدنی با ورق طال در تهران

برادری ایران و افغانستان انکارناپذیر است

«نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم که امروز خوردیم!»
فیلم فــروش نوشیدنی با ورق طال در یکی از کافی
شا پهای تهران ،دیروز حاشیههای زیادی به دنبال
داشت .در ویدئویی که یک خانم و آقا از یک کافی شاپ
الکچری منتشر کرد هاند ظاهرا یکی از کافی شا پها
در اقدامی پرسروصدا ،به سرو نوشیدنی با ورق طال
به قیمتهای نجومی اقدام کرده است .آن طور که
فروشنده در این فیلم توضیح میدهد این نوشیدنی
ویژه آقایان است و در تصویر دیده میشود که جام
بزرگی داخل یک جعبه شیشهای است و ورق طالیی باالی
جام و روی نوشیدنی را پوشانده است .فروشنده وقتی
با تعجب خانم خریدار مواجه میشود در پاسخ میگوید
این نوشیدنی فقط برای آقایان است و برای خانمها
هم نوشیدنی دیگری داریم که آن هم خیلی الکچری
است .خانم خریدار وقتی نوشیدنی همسرش را باز
میکند ،میگوید«:نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم
که امروز خوردیم!» کاربری در واکنش به این ماجرا
نوشته« :خیلی از مردم ،توانایی تهیه مایحتاج خودشون
رو ندارن اما عدهای برای خوراکیها و نوشیدنی هاشون
از ورق طال استفاده میکنند».

پس از زلزله هولناک و خسار تبار چند روز پیش در
افغانستان که بیشتر از هزار نفر کشته و زخمی در پی
داشت ،خبر آمد که کمکهای انسا ندوستانه ایران
راهی کشور همسایه شده است .پس از آن فیلمی منتشر
شد که گروه زیادی از شهروندان زلزلهزده افغانستانی،
پس از دریافت این کمکها توسط هالل احمر ،از ایران
تشکر میکنند .دیدن این صحنه هم باعث ناراحتی و
هم خوشحالی کاربران فضای مجازی شده است .کاربری
زیر این پست نوشته است« :در این شرایطی که مردم
افغانستان با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکنند،
دیدن کمکهای کشورمان که باعث خوشحالی آنها شده،
دل ما را هم شاد کرد ».کاربر دیگری هم به این فیلم
پاسخ داده که« :ایران و افغانستان در طول تاریخ یک روح
در دو بدن بودهاند و هیچ نظام و حادثه و تالشی نمیتواند
این دو برادر را از هم جدا سازد».





3.4 M views

باورتانشود این جا ایران است

همیشه ادیبان ،بزرگان و حکمای کشورمان در نقش
راهنمای مردم زمانه خود عمل و سعی کردهاند سبک
درست زندگی را به ما نشان دهند .چه با رفتارشان
و چه با داستا نها ،شعرها و آثاری که از خود به جا
گذاشتهاند .ولی به تازگی عکسی در شبکههای
اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد این عزیزان
و مفاخر کشورمان میتوانند در زمینههای دیگر و
به روشهای نوظهوری هم ما را راهنمایی کنند ،مثال
رانندگی! در این عکس میبینیم که روی سردیس
فردوسی بزرگ یک تابلوی راهنمایی نصب شده که
قطعا یک نفر آن را به شوخی روی سر حکیم سخن قرار
داده است ولی همین عکس دستمایه شوخی کاربران
فضای مجازی شده است».

کاربری در توییتر با گذاشتن چند عکس هوایی که
در داخل هواپیما از آسمان یکی از شهرهای ایران
گرفته و در استوری نرمافزار واتسآپ بارگذاری
کردهاست؛ از عالقه و تعجب دوستان آلمانیاش
به این دست عکسها و ســواالت پر تکرارشان از
مکان آ نهــا را به اشترا ک گذاشته اســت .او در
ادامــه با مقایسه آسمان ایــران با آسمان ظلمانی
آلمان از تالش خود بــرای بهبود تصویر ایــران در
اذهــان دوستانش که از نظرش بیشتر تحت تاثیر
فیلمهای جشنوار هها و رسانههای غربی به منظور
زشت نشاندادن ایران ساختهشدهاست؛ میگوید.
نکته جالب اما در بازخوردهای متفاوت کاربران در
زیر این توییت است .کاربری ضمن تحسین این عمل
معتقد است باید با نشاندادن زیباییهای ایران از
حجم سیاهنماییها کم کرد و کاربر بعدی با کنایه ،سعی
میکند توجه فرد را از ظاهر زیبا و از باالی شهر به بطن
شهر و مشکالتش جلب کند .هرچه که هست ،ایران
زیباست اما مشکل هم کم ندارد.





2.8 M views

ی روی سر فردوسی!
تابلوی راهنمای 

2.4 M views

2.4 M views

فروش استخوان در هایپرمارکت!

انسانیت روی در ساندویچی!

چند روزی است در فضای مجازی فیلمی از عرضه
استخوان راسته گوسفندی ،در یک فروشگاه
زنجیر های داخل بسته بند یهایی با مجوز سازمان
دام پزشکی منتشر شده است .درباره این فیلم که
واکنشهای زیادی بین مردم داشته ،رئیس شورای
تامینکنندگان دام کشور گفته« :استخوانفروشی
پدیده جدیدی نیست و پیش از این هم وجود داشته.
اکنون شکل عرضه بهداشتی آن در فروشگا ههای
زنجیرهای بیشتر شده است ».کاربرانی که این فیلم
را دیدهاند هم به چند دسته تقسیم شدهاند .عدهای
میگویند این بستهها برای حیوانات خانگی خریداری
میشود .گروهی معتقدند بعضی شهروندان آنها را
برای جوشاندن و استفاده در سوپ مصرف میکنند
و عده زیادی هم این موضوع را نشاندهنده اوضاع
تاسفبار اقتصادی میدانند.

اصوال در این دوره و زمانه آن قدر بدعهدی و نامردمی
دیدهایم که تا چشممان به جمال چنین عکسی میافتد
بغض میکنیم و مرثیه برای انسانیت فراموششده
مــان سرمیدهیم و یادمان مــیرود میتوانیم به
همین راحتی حس خوب را میان جامعه تکثیر کنیم.
این تصویر که در فضای مجازی توییتر با متن «یه کم
انسانیت و زیبایی ببینیم» دست به دست میشود
به گمانم از شیشه سکوریت یک مغازه ساندویچی
است که هم سرویس بهداشتی رایگان به عموم
مردم میدهد هم از افراد بیپول ،در این گرمای
طاقتفرسا با آب پذیرایی میکند .چه بهتر از این؟
آن هم جمعآوری این همه ثواب به همین سادگی.
باور ندارید؟ سادگی را از دستخطش بخوانید .به
قول یک کاربر ،هموطن! اجرت با شهید تشنهلب
دشت نینوا.

«رعیت» شاهنشین
ِ
زیر تیغ!
گزارشصداوسیمااززندگیمجللحسن
رعیت،پردهازشیوهاختالسودرآمدزایی
عجیباوبرداشت
اواخـــر هفته پیش بــود کــه حکم  ۳۵سال
زنــــدان در دادگـــــاه بـــدوی رســیــدگــی به
پرونده حسن میرکاظمی ،معروف به حسن
رعیت ،به تأیید دیوان عالی ایران رسید.
این خبر که با واکنش مثبت کاربران فضای
مجازی دربــاره عــزم جــدی قو هقضاییه در
مبارزه با ابرمفسدان همراه بود با گزارش
صــدا و سیما دربـــاره مــاجــرای زنــدگــی او،
شیوه اختالس هایش و ...به ترند فضای
مجازی تبدیل شد .در بخشی از این گزارش
آمده :حسن رعیت طی  ۲دهه ۳۰۰ ،میلیون
دالر از بانکها برای راهاندازی کارخانههای
فــوالد ازنــا ،اردستان و لوح فشرده پارس
وام میگیرد اما هیچ کارخانهای تأسیس
نمیکند .به بهانه وارد کــردن فــوالد۶۴ ،
میلیون یــورو از بانک گرگان وام دریافت
میکند ،امــا بیشتر مــواد اولــیــه بــه ایــران
نمیآید ۳ .سال قبل تعهد میدهد با ۴۰
میلیون دالر ارز ترجیحی ،کاالهای اساسی
وارد کند اما برخی از این کاالها هنوز به ایران
نیامده است!
▪وام بگیر ،پس نده!

احتماال برای همه پیش آمده باشد که برای
گرفتن یک وام کوچک چند میلیونی بارها
به یک شعبه بانکی مراجعه کرده و در نهایت
دست خالی از آن خارج شده باشید .قوانین
سفت و سخت شبکه بانکی بهگونهای
است که دریافت مبالغ ناچیز با سد سخت
شعبات روبه رو شده و گرفتن آن از داالنی
پر پیچ و خم میگذرد ،اما نکته جالبی که
در گزارش صدا و سیما درباره حسن رعیت
آمده که او در سال  ۸۷به یکی از بزرگترین
بدهکاران بانکی بدل میشود ،به همین
دلیل برای بهره بردن از رانت ،شیو ههای
دیگری همچون استفاده از سربر گها
و مهرهای جعلی در پیش مـیگــیــرد .او
همچنین برای تأسیس شرکتهای صوری
از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی
خود استفاده میکند .حسن رعیت زمانی
که بیشترین بدهی را به بانکها داشت به
ساخت بزرگترین ملکها در بهترین مکان
برای خود اقدام میکند ،از جمله باغی با
نادرترین گونههای گیاهی و جانوری که
محل برگزاری دورهمیهای او با متنفذین و
بانک داران بود .از خألهای قانونی استفاده
و برای دور زدن نهادهای نظارتی رایزنی
م ـیکــرد .او شبکهای از فساد و رانــت را
بــا افـــرادی همچون اکبر طبری و مهدی
جهانگیری شکل داده بود .پس از شناسایی
او توسط اطالعات سپاه ،اموالش توقیف
شد و در حــال بازگرداندن به بیت المال
است که مبلغی حدود  ۴۰۰میلیون دالر را
دربرمیگیرد.

پیام اقتدار ایران در فضا

دومین ماهواره بر ذوالجناح به فضا پرتاب شد؛ ویژگیهای این ماهوارهبر چیست؟
مصطفوی -ماهواره برهای تحقیقاتی ساخت محققان ایرانی یکی پس از دیگری در نوبت پرتاب قرار میگیرند و در تازهترین دستاورد
فضایی ،روز گذشته اعالم شد که دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده،
بر سه مرحلهای از نظر ویژگیهای فنی ،قابل
انجام شده است .سخنگوی وزارت دفاع دیروز درباره این دستاورد گفت :این ماهواره ِ
رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است .وی با بیان این که پرتاب
بر ترکیبی
ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است ،تصریح کرد :به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه این ماهواره ِ
با بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است .آن طور که سخنگوی وزارت دفاع چند روز پیش هم گفته بود سه پرتاب
تحقیقاتی برای ماهوارهبر ذوالجناح برنامهریزی شده است که با دستاورد جدید دانشمندان کشورمان تاکنون دو پرتاب تحقیقاتی
انجام شده و یک پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.
▪ذوالجناح چیست و چه هدفی دارد؟

بــرای اولین بــار در حــدود سه ســال پیش
و پس از پرتاب ماهوار هبر سیمرغ حامل
ماهواره ظفر ـ  1که البته با موفقیت کامل
هــمــراه نــبــود ،خبر از وج ــود مــاهــوارهبــر
جدیدی بهنام ذوالجناح داده شد .در آن
زمان تنها اعالم شد که ذوالجناح دارای
سوخت جامد و قــرار است ناهیدـ 1را به
مدار مدنظر برساند .آن زمان با وجود این
که جزئیات بیشتری دربــاره مــاهــواره بر
ذوالجناح منتشر نشد امــا صــرف اطالع
از ایــن که برنامه فضایی کشور صاحب
یــک پرتابگر ســوخــت جــامــد هــم خواهد
شد ،بسیار امیدوارکننده بــود .ماهواره
بــر ذوالــجــنــاح در بهمن ســال ۹۹ب ــرای
نخستین بار با هدف دستیابی به فناوری
قدرتمندترین مــوتــور سوخت جامد در
کشور مــورد تست و ارزیابی قــرار گرفت.
آزمــایــش پــرتــاب ذوالــجــنــاح کــه اولــیــن
مرحله از پرتا بهای تحقیقاتی آن بود با
هــدف صحهگذاری بر عملکرد پیشران
سوخت جامد در یک پرتاب زیــرمــداری
تعریف شد امــا عــاوه بر عملکرد صحیح
مرحله اول ،جدایش مرحله اول و شروع
به کــار مرحله دوم هم در ارتفاع مد نظر
بــا موفقیت صــورت گرفت کــه موفقیتی
قابل توجه را حاصل کرد .هدف طراحی
ایــن ماهوار هبر 25.5مــتــری و 52تنی،
قراردادن محمولههایی تا  220کیلوگرم
در مــدار 500کیلومتری دایــروی است،
از این نظر ،توانمندی ذوالجناح نزدیک
به ماهوارهبر بزرگتر و سنگینتر سیمرغ
است که توان حمل  250تا  350کیلوگرم
محموله را به مدار 500کیلومتری دارد.
ذوالجناح مثل سیمرغ قابلیت قراردهی
تــعــدادی مــاهــواره کــوچــک ب ـهجــای یک
ماهواره را هم دارد و مث ً
ال میتواند 10
ماهواره مکعبی 20کیلوگرمی را با هدف
توسعه فناوریهای منظومه ماهوارهای در

مدار قرار دهد .به طور خالصه در حالی که
قطر ذوالجناح نزدیک به سفیر 1-است،
توان عملکردی نزدیک به سیمرغ داشته
و از نظر وزنی بین این دو ماهواره بر قرار
میگیرد در حالی که سهولت پرتاب آن از
هر دو ماهوارهبر بسیار بیشتر است.
▪ماهواره بر ذوالجناح چه تفاوتهایی با
سیمرغ و سفیر دارد؟

از ویژگیهای ذوالجناح ،نیاز نداشتن به
پایگاه پرتاب ثابت اســت .بــرای منظومه
مــاهــوار ههــا نیاز اســت که پرتاب با شیب
مــــداری مختلف صـــورت بــگــیــرد کــه در
صورت استفاده از پایگاه پرتاب ثابت باید از
بلوکهای انتقال مداری استفاده کرد اما با
پرتابگری مانند ذوالجناح که امکان استفاده
از پرتابگر متحرک را دارد میتوان با پرتاب
از عرضهای جغرافیایی مختلف در کشور
از مکان فعلی در سمنان تا سواحل جنوب
کشور بهر هگیری کــرد که برنامه پرتاب
از جنوب شرق کشور نیز برای ذوالجناح
وجود دارد .با کمک این ماهواره بر میتوان
در زوای ــای ثابتی در زمــا نهــای مشخص
کار تصویربرداری دقیق را انجام داد .یکی
از برنامههای ذوالجناح در آینده نزدیک
دستیابی به مدار خورشید آهنگ است.
▪استفاده از سوخت جامد چه مزیتی
برای ذوالجناح دارد؟

پ ــس از مـــاهـــوارهبـــر قـــاصـــد 1-ک ــه در
اردیــبــهــشــت  1399در اولــیــن پــرتــاب
عملیاتیاش ماهواره نــور 1-را در مدار
 430کیلومتری قــرار داد ،ذوالجناح،
دومین ماهوارهبر سه مرحلهای و همچنین
دومین ماهوارهبر با بهرهبرداری از مراحل
سوخت جامد در کنار سوخت مایع است.
تا پیش از این ،معروفترین ماهوارهبرهای

ایرانی شامل سفیر 1-و سیمرغ (سفیر-
 )2بودند که هر دو فقط دارای دو مرحله
سوخت مایع بودند ،اما با ساخت قاصد و
ذوالجناح پای سوخت جامد هم به عرصه
فضایی کشور بــاز شد تا مزیتهای این
نوع پیشرانش نیز به کمک ماهوار ههای
کشور در مسیر قرارگیری در مدارها بیاید.
سوخت جامد هرچند در میزان نهایی
کمیت ضربه ویــژه که در مأموریتهای
فضایی اهمیت دارد هنوز به پیشرانهای
سوخت مایع نرسیده اما میتواند میزان
زیادی از نیروی پیشران را در مدت کوتاهی
تولید کند و به بیان سادهتر شتاب بیشتری
را در اختیار طراحان مأموریت قرار دهد.
این امر سبب میشود تا استفاده از پیشران
سوخت جامد در مراحل اول ماهوارهبرها
بسته بــه تــوان علمی و فنی کشورها یا
شرکتهای سازنده جذابیت پیدا کند.
این نیروی رانــش زیــاد حاصل از سوخت
جامد بــرای غلبه بر نیروی مقاومت هوا
که در ارتفاعات پایین و جو غلیظ وجود
دارد کمک کرده و برای عبور سریع از این
ارتفاعات به کار میآید.
به عالوه هزینه توسعه پیشران سوخت جامد
و تعداد قطعات مکانیکی مورد نیاز در آن
نیز نسبت به سوخت مایع کمتر است .اما
در مراحل باالتر ماهوارهبر خصوص ًا مرحله
نهایی به علت نیاز به مدت زمــان سوزش
باال ،نیاز به خاموش شدن موتور در مقاطعی
از فرایند پرواز ،کنترل پذیری باالتر و نیاز به
تنظیم دقیق نیروی رانش در مرحله نهایی
جداسازی ماهواره یا مرحله تزریق در مدار از
پیشرانهای سوخت مایع استفاده میشود.
درخـــور ذکــر اســت در همین مــاهــوارهبــر
ذوالجناح مرحله سوم بیش از  300ثانیه
در حال کار خواهد بود .پیش از ماهوارهبر
ذوالجناح با قطر  1.5متر ،بزرگترین قطر
پیشرانهای سوخت جامد کشور مربوط به
موشک دو مرحلهای سجیل با قطر 1.25
متر بود .با ساخت ذوالجناح نه تنها یک گام
در افزایش قطر پیشرانهای سوخت جامد
برداشته شد بلکه پیشرانی با نیروی بیش
از  74000کیلوگرم-نیرو یا  74تن-نیرو
به دست آمد که تبدیل به قویترین پیشران
سوخت جامد ساخت کشور شده و برای
اولین بار هم در یک کاربرد غیرنظامی به
کار گرفته شده است.
▪نمونه جدید ماهواره بر ذوالجناح چه
تفاوتی با نمونه قبلی دارد؟

هرچند هنوز جزئیات بیشتری از مزیتها
و تــفــاوتهــای مــاهــواره بــر ذوالــجــنــاح 2
نسبت بــه نمونه قبلی آن منتشر نشده
است اما در زمان پرتاب اولین ماهواره بر
ذوالجناح ،گفته شده بود که در مراحل
بعدی یعنی پرتاب دومین و سومین ماهواره
بر ،نمونههای قو یتر ذوالجناح با توسعه
پیشرانهای سوخت جامد آماده شوند که
به طور دقیقتر باید گفت با ارتقای ضربه
ویژه موتور همراه خواهد بود .همچنین
استفاده از بدنههای سبکتر و احتماال از
مواد غیر فلزی هم در دستور کار قرار گرفته
بود که به افزایش قابل توجه محموله قابل
حمل منجر میشود.

ورزشی
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گزارش

آفساید

استقاللیها نگران تکرار سرنوشت

مهاجم برزیلی پرسپولیس
بهزودی در تهران

مربیان خارجی برای ساپینتو

گــروه ورزش /ریــکــاردو ساپینتو مربی پرتغالی به عنوان
هشتمین سرمربی خارجی تاریخ باشگاه استقالل چند
روز پیش رسما هدایت این تیم را بر عهده گرفت .سرمربیان
خارجی که طی  ۲۰سال اخیر برای هدایت استقالل وارد
ایران شدهاند ،در یک مسئله اشتراک داشته اند و همین وجه
مشترک دردسرهای بزرگی را برای آبی ها ایجاد کرده است.
این مربیان به دلیل نداشتن اشراف کافی به وضعیت استقالل
همواره در هفته های آغازین نتایج ضعیفی گرفتهاند و همین
مسئله باعث ایجاد مشکالت حاشیه ای و نارضایتی هواداران
در ادامه رقابت های لیگ برتر شده است .استقالل دومین
دوره لیگ برتر را با رولند کخ آلمانی از پاییز سال  ۸۱آغاز کرد
هرچند این مربی در اولین هفته مسابقات توانست مقتدرانه
پاس را شکست دهد اما نتایج ضعیفی که در چهار هفته بعدی
به دست آورد ،همه معادالت را برهم زد و حاشیه های زیادی را
برای تیم درست کرد ،به طوری که این مشکالت تا پایان فصل
گریبانگیر آبی ها بود و استقالل در رده های پایین جدول بود.
وضعیت وینفرد شفر اما تفاوت داشت و این سرمربی آلمانی که
پاییز سال  ۹۶به جای علیرضا منصوریان سر کار آمد ،توانست
با سرعت بیشتری خود را منطبق کند البته با وجود تالش
های فراوان باز هم در هفته های آغازین سرمربیگری شفر
یک اتفاق تلخ برای استقالل رخ داد .او دربی پایتخت را واگذار
کرد و هــواداران ناراحت و سرخورده امیدشان را به بهبود
اوضاع و شکست طلسم ناکامی از دست دادند .داستان مرد
ایتالیایی هم به همین منوال بود .اگرچه آندره آ استراماچونی
در مقطعی از سال  ۹۸توانست استقالل را به صدر جدول
رقابت های لیگ برتر برساند ولی با این همه نباید فراموش
کرد که شروع کار این مربی بسیار ضعیف بود و همین مسئله
موجب شد امتیازات فوق العاده ارزشمندی را از دست بدهد.
استراماچونی تا هفته ششم نتوانست استقالل را در لیگ برتر
به پیروزی برساند و دربی را هم واگذار کرد اما هواداران به
پای او ایستادند .شرایطی که بعید به نظر می رسد درخصوص
ریکاردو تکرار شود و همه از همان هفته اول دلشان می خواهد
مدافع عنوان قهرمانی را در نهایت اقتدار ببینند .مرد پرتغالی
باید از ماجراهای رخ داده بــرای سایر سرمربیان خارجی
استقالل در لیگ برتر درس بگیرد و شرایط را به گونهای جلو
ببرد که بعد ًا تاسف امتیازات از دست رفته روزهای نخست را
نخورد و این مسئله مستلزم این است که مسئوالن باشگاه و
اعضای ایرانی کادرفنی او را از این اتفاقات آگاه کنند.

خداحافظیلیگ
باپرافتخارترین بازیکن

اپیان عرص سیدجالل!
گروه ورزش /در حالی که طی یکی ،دو سال اخیر زمزمه
هایی مبنی بر خداحافظی سید جالل حسینی کاپیتان
پرسپولیس از میدان فوتبال و دوران بازی اش شنیده
می شد ،سرانجام او در پایان لیگ بیست و یکم تصمیم
گرفت به بازی اش در مستطیل سبز پایان دهد .البته
سید جالل که فوتبالش را از تیم ملوان انزلی آغاز کرده
و به دنیای فوتبال معرفی شده ،بارها اعالم کرده بود که
می خواهد فوتبالش را با پیراهن ملوان انزلی به پایان
برساند .این اتفاق می توانست در لیگ بیست و دوم رقم
بخورد چرا که قوی سپید انزلی پس از شش سال دوری
ازلیگبرترباکسبعنوانقهرمانیمسابقاتلیگدسته
اول باشگاه های ایران ،مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد.
این بهترین خبر برای سید جالل بود و می توانست با
پوشیدن دوباره پیراهن ملوان و در مسابقات لیگ برتر از
دنیای فوتبال خداحافظی کند اما گویا ملوانان چندان
تمایلی به جذب مدافع  41ساله نشان ندادند و همین
مسئله باعث شد کاپیتان شمالی سرخ پوشان تصمیم
بگیرد در پایان لیگ بیست و یکم به دوران بازی اش پایان
دهد و مربیگری را پیشه کند .هرچند هنوز سید جالل
و باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی درباره ورود
رسمی کاپیتان سرخ ها به دنیای مربیگری و کادرفنی
تیم اظهارنظر صریح و قطعی نکرده اند اما گفته می شود
بر اساس توافقات صورتگرفته ،پرافتخارترین بازیکن
لیگ برتر به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد تا

حضورش در کنار سرخپوشان ادامهدار باشد .سکوت
یحیی بیش از هر چیزی جــای ســوال و تعجب ایجاد
کرده چرا که گفته می شد او در دو فصل اخیر بارها سر
مسائل مختلف با کاپیتان تیمش دچار اختالف نظر
شده و حتی برخی نیمکت نشینی های سید جالل
را هم به همین اختالف ربط می دادنــد .حاال سکوت
سرمربی پرسپولیس مشخص نیست از سر رضایتش
بابت خداحافظی کاپیتان پا به سن گذاشته است یا
نارضایتی اش بابت حضور او در کادرفنی! باشگاه
پرسپولیس قصد داشت شنبه با برگزاری کنفرانس
خبری ،مراسمی برای خداحافظی سید جالل حسینی
بگیرد اما این موضوع در نهایت منتفی شد تا همچنان
شایعات دربــاره آینده کاپیتان سرخ ها ادامــه داشته
باشد .البته باشگاه پرسپولیس در تدارک برگزاری یک
بازی خداحافظی برای کاپیتان پرافتخار خود است و
احتماال این بازی تا پیش از آغاز لیگ برتر بیست و دوم
برگزار شود با این حال برای هواداران و سید جالل این
جدایی سخت خواهد بود حتی اگر کاپیتان روی نیمکت
به همراهی اش با پرسپولیس ادامه دهد.
سید جالل حسینی فوتبالش را با ملوان آغاز کرد و از
سال  81تا  84عضو این تیم شمالی بــود .پس از آن
به سایپا پیوست و از سال  84تا  88برای سایپا بازی
کرد و اولین قهرمانی اش را هم با این تیم تهرانی و با
سرمربیگری علی دایی به دست آورد .از سال  88تا

احتمالبازگشتمنشابهپرسپولیس

صدورحکمپروندهویلموتستا 7مرداد

گادوین منشا که بعد از درخشش در پیکان در شرایطی که با پیشنهادهای خوبی مواجه
شده بود ،به عنوان یکی از خریدهای ویژه پرسپولیس معرفی شد ،در آن فصل با زوج
مهدی طارمی روزهای عجیب و البته پر حاشیهای را دنبال کرد .در نهایت اما منشا با
گلزنی در دیدار حساس مقابل الدحیل به یکی از مهاجمان خاطرهساز پرسپولیس
تبدیل شد .مهاجم نیجریهای خبرساز اما در اقدامی عجیب به عنوان یاغی جدید
فوتبال ایران ،ترجیح داد راهی استقالل شود و حضور با پیراهن آبی را نیز تجربه
کند .حضوری کوتاه مدت در استقالل و البته پرماجرا با حواشی خاص خود.
منشا بعد از حضور در گلگهر سیرجان و مس رفسنجان ،اکنون مورد توجه باشگاه
پرسپولیس قرار گرفته و این باشگاه قصد دارد او را بار دیگر به این تیم بازگرداند .در
این خصوص مذاکراتی بین دوطرف آغاز شده و اگر مشکل خاصی در مسیر توافقات
شکل نگیرد ،باید شاهد بازگشت دوباره منشا به پرسپولیس باشیم.

بعد از آن که فدراسیون فوتبال ایــران با استخدام وکالی
بینالمللی به حکم شش میلیون یورویی فیفا در پرونده ویلموتس
اعتراض کرد ،پرونده به دادگاه عالی ورزش رفت .با توجه به این
که دادگاه  CASچندین بار اعالم حکم نهایی را به تعویق انداخته،
پیش بینی میشد آخرین وعده این دادگاه برای صدور حکم در
تاریخ  23اردیبهشت  1401محقق شود اما این اتفاق رخ نداد.
حاال اما دادگاه  CASزمان جدیدی را برای صدور حکم نهایی
پرونده شکایت ویلموتس از ایران معین کرده است .بر اساس
اعالم فدراسیون فوتبال طبق مکاتبات صورت گرفته ،مهلت
صدور رای تا تاریخ  ۲۹جوالی  ۷ ،۲۰۲۲مرداد  ۱۴۰۱تمدید
شده است.

اخبار

 ۳تغییر برای تیم ملی والیبال
در هفته سوم لیگ ملتها

گروه ورزش /هفته دوم لیگ ملتهای والیبال با دو
پیروزی دلچسب برای ایران مقابل آمریکا و کانادا با
نتیجه  3بر صفر به پایان رسید و ایران همچون هفته
اول دو شکست را هم در کارنامه داشت .به این ترتیب
شاگردان بهروز عطایی با چهار پیروزی از هفته اول و دوم
مقابل چین ،استرالیا ،آمریکا و کانادا و چهار شکست
مقابلهلند،ژاپن،بلغارستان،برزیلوکسب 12امتیاز،
مهیای حضور در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی
لیگ ملتها به میزبانی لهستان میشوند .برای هفته
سوم عطایی سه تغییر در ترکیب دارد و فاضل پژومان،
احسان دانش دوست و ابوالفضل قلیپور در فهرست
 14نفره تیم ایران قرار میگیرند تا جای علی رمضانی،
اسماعیل مسافر و محمدرضا مــوذن را در تیم ملی
بگیرند .ایران در هفته سوم ( 14تا  18تیر) به ترتیب به
مصاف لهستان ،ایتالیا ،اسلوونی و صربستان میرود.

گروه ورزش /استقالل در بــازار تابستانی
تاکنونفقطموفقبهجذبسجادشهباززاده
شده تا هواداران این تیم از عملکرد مدیریت
باشگاه و وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کنند
اما این همه ماجرا نیست و عالوه بر عملکرد
ضعیف استقالل در جذب بازیکن ،احتمال
جدایی چند بازیکن تاثیرگذار نیز نگرانی
آبی ها و به خصوص سرمربی جدید این تیم
را دوچندان کرده است .مهدی مهدی پور
بهترینپاسوراستقاللدرفصلگذشتهویکی
از بازیکنان موفقی که به دلیل درخشش در
این تیم و تاثیر فراوان در قهرمانی به تیم ملی
هم دعوت شد ،مورد توجه العربی قطر قرار
دارد و احتمال این که این بازیکن ۲۸ساله با
پیشنهادیاغواکنندهمواجهشود،زیاداست.
همچنینامیرحسینحسینزادههافبک
جوانی که در اولین سال حضورش در
استقالل خوش درخشید و بدون
احتساب ضربات پنالتی اولین
گلزن استقالل و دومین گلزن
برتر لیگ شد و از او به عنوان
یکی از پدیدههای احتمالی
جــام جهانی یــاد میشود نیز با
پیشنهادیازلیگبلژیکروبهروشده
است .با این که قرارداد این دو بازیکن تا
پایان فصل  ۱۴۰۱-۱۴۰۲است اما گفته
میشود در قرارداد آن ها بندهایی قرار دارد
که میتوانند در صــورت داشتن پیشنهاد
ترانسفر آن را فعال کنند و از این تیم جدا
شوند.بایددیددرآیندهاینزدیکسرنوشت

اگر اتفاق ویــژهای رخ ندهد یکی از بازیکنانی که در
لیگ بیست و دوم با پیراهن سپاهان به میدان میرود،
آرمینسهرابیانخواهدبود.مسئوالنباشگاهسپاهان
مذاکراتی جدی را با آرمین سهرابیان آغاز کردهاند؛
مدافعی که پس از جدایی از جمع طالییپوشان
اصفهانی عملکرد قابل توجهی را طی چند سال اخیر
دراستقالل،سایپاوگلگهرازخودبهجاگذشتهاست.

خبر

پرسپولیس دنبال راهی
برای انتقال پول استوکس
باشگاه پرسپولیس که این روزها عملکرد بسیار ُپر سر
و صدایی در نقلوانتقاالت تابستانی داشته است ،پس
از جذب چندین ستاره داخلی ،حاال به دنبال پرداخت
مطالبات استوکس و باز شدن پنجره نقلوانتقاالتی
این باشگاه است .در همین زمینه سرخ پوشان با تأمین
منابع مالی ،طی روزهای اخیر در پی راهی مطمئن
بــرای انتقال مطالبات  86هــزار دالری استوکس
به حساب این بازیکن هستند و احتما ًال تا چند روز
آینده نیز اقدام به واریز این پول خواهند کرد تا این
پرونده بینالمللی هم بسته شود .باشگاه پرسپولیس
همچنین برای باز شدن پنجره نقلوانتقاالت داخلی
خود باید حــدود سه میلیارد تومان به باشگاه شهر
خودرو پرداخت کند که در همین راستا هفته گذشته
جلساتی برگزار شد و توافقاتی نیز شکل گرفته است.

بعد از انتخاب سرمربی خارجی برای هدایت استقالل ،حاال حضور مربی ایرانی در کنار او یکی
دیگر از دغدغههای کادر مدیریتی استقالل است .از باشگاه استقالل خبر میرسد گزینههای
ایرانی دستیاری ساپینتو از بین چهرههای محبوب باشگاه در دهه های  80و 90انتخاب
شدند تا پس از به تفاهم رسیدن با ساپینتو ،به صورت رسمی معرفی شوند .آن طور که به نظر
میرسد مجتبی جباری به عنوان یکی از برترین و محبوبترین بازیکنان استقالل در تاریخ
لیگ برتر گزینه اصلی مدیران استقالل برای قرار گرفتن در کادر فنی ساپینتو است .هشت
شاکی آبیها پس از یک دوره کوتاه همکاری با وینگو بگوویچ در گلگهر تا امروز دیگر با
ی همکاری نکرده و بیشتر مشغول کالسهای مربیگری و دانشافزایی بوده است .آرش
مرب 
برهانی ،سرمربی تیم امیدهای استقالل و مسئول آکادمی پایههای باشگاه ،دیگر گزینهای
است که مدیران باشگاه به حضور او در کادر فنی استقالل فکر کردهاند .خسرو حیدری اما
دیگر گزینه مدنظر مدیران استقالل برای حضور در کادر فنی است.

سوژه

مثلث طالیی استقالل از هم میپاشد؟!
این دو بازیکن ملی پوش و موفق چه خواهد
شد و آیا فصل آینده هم با پیراهن استقالل
در لیگ برتر حضور پیدا میکنند یا به جمع
بازیکنان لژیونر میپیوندند .کوین یامگا
نیز دیگر بازیکنی است که در اخبار نقل و
انتقاالتی استقالل نامش شنیده می شود.
کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقالل که
فصلگذشتهعملکردخوبیداشتوبهترین
گلزناینتیمهملقبگرفت،یکسالدیگر
با آبی پوشان قــرارداد دارد اما مسائلی به
وجود آمده که شایعاتی دربــاره جدایی این
بازیکن را مطرح کرده
اســت .دربـــاره یامگا
گفته میشود که این
بــازیــکــن قــســط آخــر

سپاهان در آستانه توافق
با سهرابیان

 8شاکی روی نیمکت استقالل؟

نگرانی بزرگ ریکاردو ساپینتو

فصیحی :در حالت خلسهام!
فــرزانــه فصیحی بــانــوی ملیپوش دوومــیــدانــی پس
از شکستن رکــورد  16ساله دوی سرعت ایــران در
مسابقات ترکیه گفت« :بین زمین و آسمان هستم و به
نوعی در حالت خلسهام البته مغرور نمیشوم ،چرا که
کارم تمام نشده و این رکوردشکنی انگیزه بسیار خوبی
برای ادامه راهم خواهد بود ».دونده المپیکی ایران با
اشاره به در پیش بودن بازیهای کشورهای اسالمی در
قونیه اظهار کرد :همه تالشم را میکنم تا بهترین نتیجه
را بگیرم و قول میدهم یک لحظه نیز در مسیر حضور در
این رویداد غفلت نکنم .من تالشم را خواهم کرد ،نتیجه
هم دست خداست .امیدوارم نتیجهای که دلخواهم
است ،در بازیهای کشورهای اسالمی رقم بخورد.

 91او پیراهن تیم سپاهان را پوشید که در آن سال ها در
فوتبال ایران یکه تازی می کرد و اولین تیم ایرانی بود که
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و حتی در مسابقات
جام باشگاه های جهان هم حضور یافت .حاصل این سه
فصل حضور سید جالل در این تیم ،چند قهرمانی در
مسابقات مختلف بود .پس از درخشش سید جالل در
سپاهان ،پرسپولیس خواهان جذب او شد و این بازیکن
در سال  91به سرخ پوشان پیوست و تا سال  93برای
این تیم بازی کرد .در آن مقطع پیشنهاد خارجی خوبی
به دست سید جالل رسید و او برای ادامه فوتبالش به
قطر رفت و یک فصل برای االهلی توپ زد .در بازگشت
از قطر حسینی جذب تیم نفت تهران شد و یک فصل هم
برای زردپوشان تهرانی بازی کرد .سال  95او دوباره
مورد توجه پرسپولیس قرار گرفت و برای دومین بار
پیراهن این تیم را پوشید که مصادف شد با دوران اوج
سرخ ها و چندین قهرمانی متوالی در لیگ و جام حذفی
و سوپرجام تا سید جالل پرافتخارترین بازیکن تاریخ
لیگ برتر ایران لقب گیرد ،بازیکنی که با سایپا ،سپاهان
و پرسپولیس چندین بار قهرمان لیگ برتر شده بود.
سید جالل در مجموع دو مقطعی که بازیکن پرسپولیس
بود۲۵۶ ،بازی با پیراهن سرخ ها در مسابقات داخلی
و آسیایی انجام داد و  ۱۲گل به ثمر رساند .او یکی از
بازیکنان باسابقه تیم ملی هم بود و در مجموع۱۱۵
بازی برای تیم ملی انجام داد و  ۸گل زده ملی هم دارد.

باشگاه پرسپولیس پس از مــذاکــرات ف ــراوان طی
هفتههای گذشته در نهایت با کاسیانو دیاز موریرای
برزیلی به توافق رسید تا مقدمات سفر این بازیکن به
تهران فراهم شود .پرسپولیسیها برای جذب این
ت باشگاه ویزالی پرتغال را نیز جلب
بازیکن باید رضای 
میکردندکهظاهر ًامذاکراتدراینزمینهنیزبهنتیجه
رسیده است و سرخ پوشان موفق شدند رضایتنامه
این بازیکن برزیلی را بــرای حضور در پرسپولیس
بگیرند.

مبلغقراردادشراازاستقاللدریافتنکرده
وبههمیندلیلطینامهایبهباشگاهمهلتی
را تعیین کرده و با توجه به پایان این مهلت
قصد دارد طبق بندهای قرارداد یک طرفه
فسخ کند و جدا شــود .مسئله مهم اما این
جاست که یامگا همه مطالبات خود را از
فصل گذشته از باشگاه استقالل دریافت
کــرده است و بابت لیگ بیست و یکم هیچ
پولیازاستقاللطلبکارنیست.تنهامبلغی
که یامگا از استقالل دریافت نکرده ،مربوط
به پاداش قهرمانی است .عالوه بر پاداشی
که باشگاه برای
همه اعضای
تیم مصوب
کرده و هنوز

بههیچکسپرداختنشده،برخیبازیکنان
در قراردادهایشان بندهایی داشتند که در
صورت قهرمانی مبلغی را به صورت مجزا
دریافتکنند.یامگانیزبنددریافتپولبیشتر
درصورتقهرمانیاستقاللرادرقراردادش
گنجانده بود و حاال مسئوالن استقالل فقط
باید مثل همه بازیکنان دیگری که این بند
را در قراردادشان داشتند ،پول مذکور را به
یامگا پرداخت کنند .شاید پرداخت نشدن
همینپاداشبهبرگبرندهیامگاتبدیلشود
و او بتواند با استناد به دریافت نکردن پاداش
خودقراردادشرایکطرفهفسخکند.یامگا،
حسین زاده و مهدی پور جزو بهترین های
استقالل در لیگ بیست و یکم بوده اند و این
سهبازیکنباتاثیرگذاریبر 30گلاستقالل
نقشبسزاییرادرقهرمانیآبیهاایفاکرده
اند .در واقع این مثلث طالیی فصل
گذاشته روی  77درصد گل های
استقالل به صــورت مستقیم
نقش داشته اند و جدایی آن
ها از جمع آبی ها می تواند
ریکاردو ساپینتو را در همین
ابتدایکارشدراستقاللبایکمشکل
بزرگ مواجه کند؛ مشکلی که بدون
شکخیلیراحتحلنخواهدشد.
سرمربی پرتغالی استقالل نیز به
همین دلیل از مدیریت باشگاه
خواسته تا هر طــور شــده مثلث
طالیی فصل گذشته را حفظ
کند.

واکنش معاون وزیر و راستینه به اتفاقات
مجمع کشتی

حمله بنا و سوریان به پوالدگر!

گروهورزش/پسلرزههایمجمععمومیفدراسیونکشتی
که تبدیل به میدانی برای نزاع میان علیرضا دبیر و محمد
پوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش شد ،هنوز ادامه دارد.
بعد از آ نکه پوالدگر نتوانست در مجمع آ نطور که دلش
میخواست از خجالت رئیس فدراسیون کشتی درآید ،دیروز
در مصاحبهای با سایت وزارت ورزش از رفتارهای دبیر ابراز
تاسف کرد تا بگوید« :واقعا متاسفم که یک رئیس فدراسیون
با چنین ادبیاتی با بزر گتر سنی خود حرف میزند .اگر
چنین فرهنگ و ادبیاتی باب شــود ،باید فاتحه ورزش را
خواند!» او همچنان بر مواضع خود در خصوص بودجه
قهرمانیفدراسیونکشتیپافشاریمیکند.پوالدگرمعتقد
است بودجه ویژه مجلس هم بخشی از بودجه ورزش است.
به گفته یک منبع آگاه ،تخصیص مدنظر وزارت ورزش برای
کشتی  10میلیارد تومان است .در این بین اما صحبتهای
احمد راستینه رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون
فرهنگی مجلس در واکنش به اقدام وزارت ورزش هم در نوع
خود جالب توجه است« :اختصاص مجلس به معنی حذف
بودجه فدراسیونها در وزارت ورزش نیست از این رو از وزارت
ورزش انتظار داریم نقش تخصیصی خود را اعمال کند ».در
این گیرودار خانواده کشتی هم به نوبت با استوری و مصاحبه
ی اینستاگرامش
از دبیر حمایت میکنند .بنا دیروز در استور 
نوشت« :دبیر عزیز ممنونیم که برای کشتی با آدم کوتولهها
میجنگی! آقای پوالدگر شما به رضا مهماندوست هم رحم
نکردی حاال برای فدراسیونهای دیگر دایه مهربانتر از مادر
شدی؟» حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی هم
در مصاحبهای گفت« :نتیجه کار پوالدگر چیزی جز نابودی
ورزش نیست .کارنامه او در تکواندو مشخص است و معاون
وزیر به دنبال تحریک سایر رشتهها علیه کشتی است».

سینما و تلویزیون
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چهره ها و خبر ها

اخبار

چرا نمایش نوید محمدزاده
متوقف شد؟
امیرحسینبریمانیکارگرداننمایش«شبشک»
گفت ،علت توقف این نمایش نام نوید محمدزاده
بودهاست.
بهگزارشصبا،اجراینمایش«شبشک»بهتهیه
کنندگینویدمحمدزادهوکارگردانیامیرحسین
بریمانی که در دور جدید اجراهای خود با عنوان
«سیزنچهار»درپردیستئاترشهرزادرویصحنه
رفــت ،متوقف شده اســت .امیرحسین بریمانی
کارگردان این اثر نمایشی بیان کرد« :علت توقف
اجرایایننمایشحضورنویدمحمدزادهبهعنوان
تهیه کننده و نام او در پوستر اعالم شده است .ما
ظهرامروز ۵تیربرایرفعمشکلاجرایایننمایش
درادارهکلهنرهاینمایشیجلسهداریم».شایعه
ممنوعالفعالیتینویدمحمدزادهبازیگرسینماپس
ازاتفاقاتجشنوارهفیلمکن ۲۰۲۲اعالمشدهبود
ولی یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان
سینمایی آن را تکذیب کرده بود ولی حاال با این
اتفاقبایدمنتظراطالعاتجدیدبود.

«زاالوا» اکران میشود
سخنگویشورایصنفینمایشازمتقاضیشدن
سه فیلم جدید برای اکران و آغاز نمایش «زاالوا»
خبرداد.
همایون اسعدیان دبیر و سخنگوی شورای صنفی
نمایش درباره جلسه این شورا که یکشنبه ،پنجم
تیرماه در خانه سینما برگزار شد به ایسنا گفت:
«زاالوا»بهکارگردانیارسالنامیرینیزازاینهفته
(هشتمتیرماه)درسینماهااکرانمیشود.
به گفته وی ،این فیلمها «پیتوک» به کارگردانی
مجید صالحی« ،تیتی» ساخته آیــدا پناهنده و
«بازیوو»بهکارگردانیامیرحسینقهراییهستند
و زمان اکران آنها در آینده مشخص خواهد شد.
با این حال اکــران فیلمهای روی پرده همچنان
ادامهدارد.

مائده کاشیان

پس از فیلم «شبی که مــاه کامل
شــد» ساخته نــرگــس آبــیــار کــه با
محوریت جنایتهای عبدالمالک
و عبدالحمید ریگی ساخته شد،
«روز صفر» اولین فیلم سعید ملکان
نیز با موضوع عملیات دستگیری
عبدالمالک ریگی در آسمان ایران
جلوی دوربین رفت .فیلم آبیار با
تمرکز بر ازدواج فائزه منصوری
با عبدالحمید ریگی روایــت شد
امــا ملکان ســراغ وجــه سیاسی و
اکشن ماجرا رفت و فیلم «روز صفر»
را ساخت .آرمین رحیمیان و ساعد
سهیلی به واسطه این دو فیلم نقش
سخت و پیچیده عبدالمالک ریگی
را تجربه کــردنــد .به بهانه اکــران
آنالین فیلم ملکان ،به بازی ساعد
سهیلی و مقایسه کار او با آرمین
رحیمیان پرداختیم.
▪بازی تحسین برانگیز رحیمیان

آرمینرحیمیانتاپیشازایفاینقش
در«شبیکهماه
ک ــام ــل شــد»
روی صحنه
تئاتردرعرصه
بــــازیــــگــــری
فعالیت کرده
بــود امــا چهره
شناختهشدهای
بــــــــرای ع ــم ــوم
مخاطبان سینما
و تلویزیون نبود .او در
اولین تجربه جدی
ب ــازی ــگ ــری خـــود،
فــرصــت بــــازی در

نقش عبدالمالک ریگی را پیدا کرد و
بااینفیلمبهشهرترسید.رحیمیان
به خوبی توانست از پس ایفای این
نقش برآید و بیرحمی و نفرتانگیز
بودن شخصیت اش را در عین حال
با چهره و لحنی سرد و بیاحساس
نشان بدهد .او بر این نقش تسلط
پیدا کرد و موفق شد شخصیت اش
را در نگاه مخاطب ترسناک جلوه
دهد .رحیمیان لهجه بلوچی را نیز
به خوبی ادا کرد و توانایی او در ادای
لهجهنیزبهباورپذیرشدنکاراکترش
کمک کرد .عالوه بر اینها تماشاگر
پیش از «شبی که مــاه کامل شد»
تصویر و پیشزمینهای از رحیمیان
نداشت ،بنابراین بهتر او را به عنوان
عبدالمالک ریگی پذیرفت .بازی
خوب آرمین رحیمیان در این فیلم،
تحسین مخاطبان و منتقدان و
همچنین نامزدی در رشته بهترین
نقشمکملمردرانصیباوکرد.
▪بازی باورناپذیر سهیلی

ســال  98وقتی اولــیــن تصویر از
ساعد سهیلی در نقش عبدالمالک
ریــگــی رونــمــایــی شد،

انتخاب ایــن بازیگر بــرای چنین
نقشی و گریم خــوب او باعث شد
کنجکاو یها در خصوص کیفیت
بـــــاز یاش در ایـــن نــقــش بیشتر
شود و توقعات از سهیلی باال برود
امــا پــس از رونــمــایــی از فیلم در
سیوهشتمین جــشــنــواره فجر،
انــتــظــارات بــــرآورده نشد .ساعد
سهیلی برخالف آرمین رحیمیان،
نتوانسته تصویر عبدالمالک ریگی
را آنطور که باید بیرحم ،هولناک
و طبیعی به نمایش بگذارد .هرچند
که گریم این بازیگر از لحاظ ظاهری
چهره او را به ریگی نزدیک کرده
اما بــازی سهیلی ،صحبت کردن
او و طـــرز نــگــاهــش ،شخصیتی
مانند عبدالمالک ریگی را تداعی
نمیکند .ایــن بــازیــگــر در ادای
لهجه نیز موفق عمل نکرده و حتی
گاهی لهجه و لحن خاص صحبت
کردنش را از دست میدهد .بازی
ساعد سهیلی در این فیلم تماشاگر
را غافلگیر نمیکند و ایــن نقش
دستاورد ویژهای را نصیب سهیلی
نــکــرده اس ــت .نقشآفرینی این
بازیگر مــورد توجه داوران
جــشــنــواره فجر نیز قــرار
نگرفت ،بــه ایــن ترتیب
او در جمع نــامــزدهــای
بــهــتــریــن بــازیــگــر نقش
م ــک ــم ــل مــــــرد حــضــور
نداشت ،در عوض بیشتر
توجهات به امیر جدیدی و
بازی خوب او در نقش مامور
امــنــیــتــی فیلم
مـــعـــطـــوف
شد.

مــهــران احــمــدی در اکـــران
مردمی فیلم «روز ششم» اثر
حــجــت قـــاســـمزاده اصــــل ،با
اشـــاره بــه وضعیت نامناسب
سینما گفته احتماال با ادامــه
اوضاع تا دو سال دیگر َکلک سینما کنده است و
سینماگران باید سراغ کار دیگری بروند.

وضعیت قرمز!

فصل دوم سریال کمدی «وضعیت زرد» چه کیفیتی دارد؟
مصطفی قاسمیان

فصل دوم مجموعه «وضعیت زرد»
که از هفته گذشته روی آنتن شبکه
 2سیما رفته ،سریالی طنز است
که فصل اول آن مایههای سیاسی
داشتودرفصلدوم،باکارگردانی
مجیدرستگار ،موضوعیاجتماعی
پیدا کرده است .ماجرای سریال
دربـــــــاره یـــک مــهــنــدس جـــوان
تاسیساتهستهایاستکههمراه
با دوستانش یک خبرگزاری علمی
را اداره میکند.
«وضعیت زرد  »2مشکالت جدی
ســاخــتــاری دارد .عــیــب بــزرگ
ایــن سریال ،آن اســت که چندان
خـــنـــدهدار نــیــســت و در زمینه
شوخیها ،از سری اول آن عقبتر
اســـت .اکــتهــای اغـــراقشـــده،
شــوخـیهــای تــکــرارشــونــده مثل
تصحیح واژگان غیرفارسی توسط
«سعید»وهمسرش،گستاخیهای
«دایــی جــان» ،تپقهای «سامان»
و «رضا» و موسیقی سریال نیز که
قرار است بامزه باشد ،نتوانسته به
«وضعیت زرد »2کمکی کند.
اتفاقات اجتماعی و به خصوص
وایــرالهــای فضای مجازی مثل

«گــاز گرفتن بازیکن فوتبال» و
«چطور به تو گیر نــدادن» که متن
سریال در جایجای آن به شوخی
با آنهــا مـیپــردازد ،آنقــدر کهنه
و دستمالی شــده اســت که دیگر
جذابیتی ندارد .با این حال همین
شوخیها هم میتوانست با اجرای
درست ،بامزه باشد اما ادا و اطوار
کاراکترها این اجازه را نداده است.
فارغ از شوخیها ،قصه فصل دوم
«وضــعــیــت زرد» نیز ضعفهای
مهمی دارد که کشش آن را برای
مخاطب ،به حد پایینی رسانده
است .مهم ترین نکته این که روند
پیشبرد ماجراها کند است و اساس ًا
واجد گرههایی جالب توجه برای
قالب انداختن به ذهن مخاطب
نیست .پیرنگ اصلی قصه نیز
کــه قـــرار بـــوده مــاجــرای کـــاری و
خانوادگی «سعید» باشد در البه
الی داســتــان ـکهــای فــرعــی گم
شده است؛ با درام و موقعیتهایی
سست و ســادهانــگــارانــه  .ایــن در
حالی است که اغلب کاراکترهای
اصلی ســریــال بــه جــز «فــرزانــه» و
«آرش» زی ــادی ســادهلــوحانــد؛ تا
جایی که «وضعیت زرد  »2را به
اثــری آزاردهــنــده بــرای مخاطب
جــدیتــر تلویزیون تبدیل کــرده
است.

کمند امیرسلیمانی در سریال
«بیهمگان» کــاری از بهرنگ
توفیقی ،جایگزین مرحوم زهره
فــکــورصــبــور شـــده .بــه گ ــزارش
تسنیم 19،قسمت از این سریال
 37قسمتیبابازیفکورصبورپخشمیشود.
هــدی زینالعابدین بــه جمع
بازیگران فیلم «عطرآلود» به
کارگردانی هادی مقدمدوست
اضــافــه شــد .سومین ساخته
ســیــنــمــایــی مـــقـــدمدوســـت
ملودرامی عاشقانه است و مصطفی زمانی نقش
اصلی مرد آن را بازی میکند.
بــهــاره کــیــان افــشــار بــه عــنــوان
جدیدترین تجربه تلویزیونی ،در
سریال«دیگران»بازیکردهاست.
این مجموعه پلیسی با بازی اکبر
زنجانپور،سعیدچنگیزیانوآرش
ظلیپوردرحالتولیداست.
کامران تفتی قرار بوده از دیروز
بــرای اج ــرای نمایش «یــه گاز
کوچولو» به کارگردانی فقیهه
سلطانی روی صحنه برود .او در
این تئاتر که اجرای آن تا مرداد
ادامــه دارد ،با فقیهه سلطانی و نــورا هاشمی
همبازی است.
محمودرضا قــدیــریــان اجــرای
فصل جدید برنامه «شهر امن» را
در شبکه  5برعهده گرفت .این
برنامهکههدفآنفرهنگسازی
در حــوزه ترافیک اســت شنبه،
دوشنبهوچهارشنبهساعت 6:30رویآنتنمیرود.

/۱۴۰۱77۴۰۱ت
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تابستان داغ؛ تروریسم التقاط علیه یارانخمینی
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شهایمستند از وقایع 6و 7تیر1360؛ترورنافرجامآیتا...خامنهایتوسطگروهک فرقان و شهادت مظلومانه آیتا...بهشتیتوسطمنافقین
تحلیل و بازخوانیگزار 
جواد نوائیان رودسری – زندهیاد دکتر محمد
معین ،در «فرهنگ معین» ،واژه «التقاط» را،
«مضمون و مطلبی که از جای دیگری گرفته
شده» معنا کردهاست .دیگر فرهنگنویسان،
مانند مرحوم حسن عمید نیز ،کم و بیش در آثار
خود چنین معنایی از التقاط ارائــه میکنند.
با این حال در مطالعات سیاسی و اعتقادی،
التقاط گرفتن بخشی از یک تفکر یا مکتب و
ضمیمهکردن آن به مکتب دیگر معنا میشود.
مقدمات جریان التقاط در فضای سیاسی و
اجتماعی ایران ،همزمان با ورود تفکرات بیگانه
به کشور ،از اواخر دوره قاجار آغاز شد .گروهی
که من ّورالفکر نامیده میشدند ،میکوشیدند
تا تفکرات مبتنی بر مادیگرایی و اومانیسم را
در ذهن مردم و به ویژه جوانان تحصیلکرده،
نهادینه کنند؛ بر اساس این تفکر که ناشی از
ریشههای تاریخی وقایع رنسانس در اروپــا و
مطابقبااصلتعارضعلمودینشکلگرفتهبود،
اسالم به عنوان دین قاطبه مردم ایــران ،بدون
آنکه مبانی و ساختارهای اعتقادی آن شناخته
شود،درردیفمسیحیتقرارمیگرفتوالجرم،
در تفکر منورالفکران ،دستورهای آن سنخیتی
با علم و عقل نــداشــت .بدیهی بــود که چنین
تفکری ،خــواه برخاسته از نگاه لیبرالیستی
باشد یا وام گرفته شده از تفکرات مارکسیستی،
نمیتوانست در جامعه ایران ،با توجه به نهادینه
شــدن ساختار آمــوزههــای مذهبی و قــدرت
پاسخگویی حوزههای علوم دینی ،راه به جایی
ببرد .چنین شد که جریانهای التقاطی ،برای
ایجاد پیوند میان آموزههای دینی و باورهای وام
گرفته شده از تفکرات مادیگرایانه شکل گرفت
مقید به فرایض
و به ویژه در میان نخستین افراد ّ
دینی که سر از دانشگاه و فضاهای روشنفکری
درآوردند ،به چشم آمد.

پایبندی به آموزههای مذهبی بودند؛ اما خیلی
زود و هنگامی که مردم حاضر نشدند این ادعای
مز ّورانه را بپذیرند ،دوباره چهره اصلی خود را
رو کردند و اینبار ،به ترورهای گسترده و جنگ
با ملت رو آوردنــد .طولی نکشید که در التقاط
منافقانه آنها ،بدیهیترین احکام فقهی نیز،
قابلیت تغییر و تبدیل پیدا کرد و از آغاز تابستان
داغ سال  ،1360سازمان منافقین ،به تدریج
از یک سازمان مبتنی بر تشکیالت ،به فرقهای
ماسونی و مافیایی تبدیل شد که مسعود رجوی
آن را تحت یک دیکتاتوری نفسگیر استالینی
اداره میکرد.

▪نخستین رگههای التقاط

نمونه ب ــارز چنین رویــکــردی را م ـیتــوان در
فعالیتهای مرحوم مهندس مهدی بازرگان و
کتاب «راه طی شده» او دید .وی و همفکرانش
بــرای تقابل با تفکرات وارداتـــی که به شدت
جوانان تحصیلکرده را تحت تأثیر قرار داد ،به
تفاسیر مادیگرایانه از دین رو آوردند .مرحوم
بازرگان ،حتی از قیامت و بهشت و جهنم نیز،
تفسیری مادی ارائــه میکرد و در برای اثبات
واقعه «عامالفیل» و سرکوب سپاه ابرهه نیز ،به
دنبال توجیههایی از این قبیل میگشت .برخی
از متفکران معاصر ،مانند دکتر علی شریعتی،
این اقدام را با رویکردهای اسکوالستیکی دوره
رنسانسدرغرب،مقایسهمیکردند.اینرویکرد
هرچند در ابتدای کار ،مثبت ارزیابی میشد؛
اما به تدریج ضعفهای بارز آن به چشم آمد و
مشخص شد که جفتکردن دو اندیشه که مبانی
و منشأ کام ً
ال متضاد دارند ،میتواند نتایج بسیار
مخربی را به بار آورد که گاه قابل جبران نیست.
ّ
▪منافقین و شیرجه زدن در التقاط

شکل گرفتن جریان منافقین ،در اواخــر دهه
میسر شد.
 ،1340بر بستر همین رویــکــرد ّ
جوانانی مانند حنیفنژاد که از احزاب سیاسی
فعال مانند جبهه ملی ،سرخورده شدهبودند و از
سوی دیگر ،با تفکرات مارکسیستی که در میان
برخی از روشنفکران ،به عنوان «علم مبارزه»
تمسک به
شناخته میشد ،آشنایی داشتند ،با ّ
آثاری مانند «راه طی شده» مهندس بازرگان،
به دنبال تلفیق عناصر مبارزاتی مارکسیسم
با آمــوزههــای اســامــی ،بــرای خلق نسخهای
جدید از اندیشه به اصطالح دینی افتادند که
گمان میکردند نسخهای مؤثر بــرای مبارزه
با استبداد و استعمار در ایــران است .اما نکته

▪فرقان و ساختارهای التقاطیاش

اساسی این بود که آنها ،بدون اینکه اطالعی
از اسالم و آموزههای اسالمی و ظرفیت غنی آن
برای مدیریت مبارزه داشتهباشند ،صرف ًا برای
داشتن برچسب اسالمیت و اقناع جامعهای
که باید در برابرش پاسخگو میبودند ،به این
تلفیق کام ً
ال التقاطی رو آوردنــد و پیدا بود که
بعد از مدتی ،به دلیل شیفتگی به جریان چپ
و تفکرات مارکسیستی ،به سمت آن خواهند
غلتید .درک این وادادگی در آیندهای نزدیک،
آنقدر ساده بود که حتی فعاالن سیاسی کام ً
ال
چپگرا نیز ،آن را فهمیده بودند و به روی اعضای
سازمان منافقین میآوردند .مسعود احمدزاده،
از اعضای گروهک چریکهای فدایی خلق
که تفکرات و رویکردهای کام ً
ال مارکسیستی
داشت ،به مهدی ابریشمچی ،یکی از اعضای
سازمان منافقین ،در زنــدان گفتهبود« :شما
یک پوسته ایدهآلیستی (تعبیر مارکسیستها

ساختمان حزب جمهوری اسالمی
ساعتی بعد از عملیات تروریستی

مسجد ابوذر
ساعتی پیش از سخنرانی آیت ا ...خامنه ای

ترور«مظلومیت» در چهارراه سرچشمه
شبانگاه هفتم تیر  ،۱۳۶۰آی ـتا ...سیدمحمد
حسینی بهشتی ،رئیس وقت دیوانعالی کشور
و بیش از  ۷۰نفر از مقامات و چهرههای برجسته
سیاسی ،از جمله چهار وزیــر ،چند معاون وزیر،
 ۲۷نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب
جمهوریاسالمیدرجریانانفجارمقراصلیاین
حزب در چهارراه سرچشمه تهران ،به شهادت
رسیدند.اینعملیاتتروریستی،بهدستسازمان
منافقینودرستششروزپسازعزلبنیصدراز
ریاستجمهوریصورتگرفت.عاملاینانفجار
تروریستی،محمدرضاکالهیبود؛یکیازاعضای
سازمانمنافقینکهبادستورکادرمرکزیدرحزب
نفوذ کرد و درنهایت توانست مسئول برگزاری
جلساتوامورتشریفاتحزبجمهوریاسالمی
شود.گزارشهانشانمیدهدکهاوپسازپیروزی
انقالب اسالمی به عضویت سازمان منافقین
درآمد و با حفظ این عضویت ،ابتدا پاسدار کمیته
انقالباسالمی خیابان پاستور شد و بعدها ،به
عنوان یک عنصر نفوذی ،به عضویت ظاهری
حزب جمهوری اسالمی درآمد و حتی مسئول
حفاظتحزبنیز،بود!اینبرنامهریزیبراینفوذ
مویرگینشانمیدهدکهمنافقین،مدتهاقبلاز
وقایع مربوط به عزل بنیصدر و ادعای ورود به فاز
مسلحانه ،برنامههای گستردهای را برای حذف
رقبای سیاسی و به دست گرفتن قدرت طراحی
کردهبودند .به دیگر سخن ،اگر حتی ماجرای
بنیصدر هم رخ نمیداد ،آنها به دنبال بهانه
دیگریبرای اجرای نقشه خودمیگشتند .تضاد
آنها با یاران خمینی ،زمانی به اوج خود رسید
که دریافتند سازمان ،در میان تودهها اصو ًال نه
جایگاهیداردونهقادراستمردمرانسبتبهامام
وافرادموردتأییداو،بدبینکند.مهدیاصفهانیان
معروفبه«سعیدشاهسوندی»،ازسرانگروهک
منافقینکهبعدهاازآنهاجداشد،درخاطراتش
میگوید«:روابط کالهی با سازمان به صورت
مخفیوبابخشهایمخفیبود.آنموقعمابخش
«اطالعات»وبخش«ارتش»داشتیمکهبخشهای
غیرعلنی محسوب میشدند ».ظاهر ًا از نفوذی
بودنکالهی،تنهاچهارنفرخبرداشتند:مسعود
رجــوی ،موسی خیابانی ،هادی روشــنروان(از

از دین) دارید؛ مثل یک جوجه که رشد میکند
و پوسته تخممرغ را میشکند ،ایــن پوسته
ایدهآلیستی در حال شکستن است و به زودی
هسته ماتریالیستی(مادیگرایانه) آن بیرون
میزند و نمایان میشود ».به تدریج و بعد از
ضربات سنگین ساواک به سازمان ،این قبیل
پیشبینیها به واقعیت تبدیل شد؛ منافقین
رسم ًا مکتب الحادی و مارکسیسم را پذیرفتند.
تکاپوهای تقی شهرام در میانه دهه ،1350
حذفهای درون سازمانی و ترور وحشیانه مجید
شریف واقفی و رقم خــوردن فضایی که یادآور
«تــرور ســرخ» در اتحاد جماهیر شــوروی بود،
همه به دلیل غلتیدن اعضای سازمان به سمت
مارکسیسم رقم خورد .هرچند که منافقین ،در
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و با سوءاستفاده
از فضای به وجود آمده ،دوباره لعابی نازک از آیه
و حدیث را روی بیانیههایشان کشیدند و مدعی

تــاریــخ جــریــان الــتــقــاطــی فــرقــان نــیــز ،از نظر
شــاخ ـصهــای شکلگیری ،ســابــق ـهای بسیار
شبیه به جریان التقاطی منافقین داشت .اکبر
گــودرزی ،بنیانگذار این فرقه ،بعد از شکست
در فعالیتهای طلبگی و تحت تأثیر تفکرات
مارکسیستی ،به التقاط رو آورد .او شــروع به
ارائه تفسیرهایی از قرآن کرد که هیچ ارتباطی
با منابع روایی و حدیثی نداشت .به دیگر سخن،
گودرزی تفسیری مطابق میل خود از قرآن ارائه
میکرد .با این حال ،فرقان یک تفاوت اساسی با
سازمان منافقین داشت؛ سازمان ،دستکم در
سالهای اولیه فعالیت ،به کار تشکیالتی روی
خوش نشان م ـیداد و مدعی بود که رأی ،رأی
شورای مرکزی است؛ اما فرقانیها از همان ابتدا
دور گودرزی را گرفتند و او ،حرف آخر را در این
گروهک میزد .گودرزی بود که با تفسیرهایش
از قرآن و متون دینی ،حتی دیدگاههای افرادی
مانند دکتر شریعتی را هم مصادره به مطلوب
میکرد .رویکرد التقاطی فرقانیها ،حتی نظر
ساواک را هم به خود جلب کردهبود؛ مأموران این

سازمان گزارش دادهبودند که گودرزی ،شخصی
به نام عبدالرضا رضوانی را «مأمور ارتباط و اتحاد
با کمونیستها» کردهاست .این گروه تقریب ًا از
اوایل سال  1356فعالیت خود را شروع کرد؛ اما
همان فعالیتهای نخستین که با حجم گسترده
تولیدات مکتوب همراه بود ،باعث نگرانی برخی
از متفکران بزرگ مانند شهید مطهری شد و نقد
علمی آن مرحوم را بر دیدگاههای این گروهک،
در مقدمه کتاب «علل گرایش به مادیگری» به
دنبال داشت .گودرزی که به دلیل ضعف شدید
علمی ،نمیتوانست پاسخ مستدلی به نقدهای
علمیبدهدودرقاموسفکریوتشکیالتیاو،باید
همه بلهقربانگو میبودند – درست مانند آنچه
در سازمان منافقین به وجود آمد – بعد از پیروزی
انقالب اسالمی و به اصطالح بــرای زهرچشم
گرفتن از مخالفان ،بر مبنای عقاید التقاطیای
کهارائهمیکرد،تروروحذفشخصیتهاییمانند
شهیدانمطهری،قرنی،مفتح،قاضیطباطبایی،
مهدی عراقی و ...را الزم دانست و حتی بعدها که
شیرازه این گروه از هم پاشید ،بقایای آن با اتکا به
همان تفکر التقاطی ،طرح ترور آیتا ...خامنهای
را در مسجد ابوذر تهران ریختند.
با این مقدمه نسبت ًا مط ّول و در عینحال خالصه،
دربــاره مبنای تفکرات التقاطی دو گروهک
فرقان و منافقین ،میخواهیم به وقایع ششم
و هفتم تیرماه ســال  1360نگاهی دقیقتر
بیندازیم؛رویدادهاییکهمیتواندفرجامالتقاط
را بهتر و عینیتر به ما نشان بدهد .آنچه پیش
روی شماست ،گــزارش غوغایی است که این
دو گروهک التقاطی ،با هدف زمینگیرکردن
نظام جمهوری اسالمی بهپا کردند؛ غوغایی
که با هوشیاری امام خمینی(ره) و پشتیبانی
گسترده و یکصدای ملت از رهبر انقالب ،راه
به جایی نبرد.

کادرهای اطالعاتی) و مهدی افتخاری(مسئول
بخشاطالعاتومعروفبهفرماندهفتحا.)...
▪برنامهریزیتروردرخانهتیمیعباسآباد

شب  7تیر  ،1360در خانه تیمی عباسآباد،
کادرهای اطالعاتی سازمان منافقین ،عملیات
تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی
را طراحی کردند .اصفهانیان میگوید«:این
عملیات  ...توسط کــادرهــای بخش اطالعات
طراحی شد ،ولی توسط مرکزیت سازمان و به
طور مشخص مسعود رجوی ،موسی خیابانی و
علی زرکش به تصویب نهایی رسید ».چاشنی
بمب ،قبل از تحویل دادن به کالهی ،توسط
موسی خیابانی چک شد .اصفهانیان در اینباره
توضیح میدهد«:چاشنیها را شخص موسی
خیابانی در پایگاه مخفی و در وان حمام ،طوری
که جلوی صدای آن گرفته شود ،تست میکرد
تا مطمئن شود که با گذشت نزدیک به دو سال
از انقالب ،فاسد نشدهباشند؛ چون اصل انفجار
با چاشنیهایش بــود ،مــواد منفجره به راحتی
فاسدنمیشد،چاشنیهابودندکهمیتوانستند
اشکاالتی ایجاد کنند .به همین دلیل موسی
خیابانیشخص ًااینچاشنیهاراکنترلمیکرد».
کالهی دو بمب از سازمان تحویل گرفت :یکی
برای زیر تریبون و دیگری برای کنار ستون اصلی
سالن .صبح روز  7تیرماه ،او تقریب ًا در سالن
برگزاری جلسه تنها بود و توانست با استفاده از
فرصتی که در اختیار دارد ،بمبها را جاسازی
کند.
▪اجراینقشهترور

اندکیبهساعت 9شبماندهبود.جلسههفتگی
حزب جمهوری اسالمی ،مطابق برنامه ،آغاز
شد .طبق دستور جلسه ،قرار بود درباره موضوع
مهار تــورم صحبتهایی شــود .وزیــر بازرگانی
هم آمدهبود تا دربــاره مهار تــورم مباحثی ارائه
کند .حجتاالسالم «باغانی» ،از نجاتیافتگان
حادثه 7تیر ،میگوید«:وزیر بازرگانی وقت پشت
تریبون رفت تا موضوع تورم را مطرح کند و بحث
پیگیری شود ،ولی یکی از اعضا ،با اشاره به عزل

بنیصدر از رئیسجمهوری ،از سوی حضرت
امام(ره)،بهشهیدبهشتیپیشنهاددادباتوجهبه
اهمیت انتخابات ،موضوع جلسه را به انتخابات
ریاستجمهوری اختصاص دهیم  ...شهید
بهشتی با تأیید این مطلب گفتند :چون موضوع
جلسه ،مهار تورم است ،باید برای تغییر دستور
جلسهرأیگیریشود.پیشنهاداینعزیز،ازطرف
دکتر بهشتی به رأی گذاشتهشد که همه اعضا
موافقتکردندوبحثمهارتورمبهجلساتبعدی
موکول شد و بحث انتخابات ریاستجمهوری
در دستور جلسه قــرار گرفت ».به ایــن ترتیب،
بحث درباره انتخابات ریاستجمهوری آغاز شد.
حجتاالسالم «باغانی» توضیح میدهد« :برای
شروع بحث انتخابات ریاستجمهوری ،اعضا از
دکتر بهشتی خواستند آغازکننده این موضوع
باشد و ایشان هم پذیرفت .آقای استکی ،نماینده
مــردم شهرکرد [در مجلس شــورای اسالمی]،
مشغول تــوزیــع برگههایی بین حاضرین در
جلسه شد تا نظرات ،پیشنهادها و تقاضای وقت
سخنرانی ،درباره انتخابات ،مکتوب شود .دکتر
بهشتی پشت تریبون رفت و پس از بیان مقدماتی
گفت :بحث انتخابات ریاست جمهوری یکی از
مهمترین مسائل کشور است و نباید دوباره ،یک
عنصر در آب و نمک خیسانده دشمن به جامعه
تحمیل شود .در همین لحظه بود که انفجار رخ
دادوفقطشعلههایآتشوپایینآمدنسقفرابه
یاددارم».انفجارآنقدرمهیببودکهسقفسالن
محلبرگزاریجلسهفروریخت.
نکتهای که باید آن را در تکمیل گزارش مربوط به
این واقعه تروریستی مدنظر قرار دهیم ،افتادن
عامل بمبگذاری ،یعنی محمدرضا کالهی در
دامرویکردهایالتقاطیسازمانمنافقیناست!
شایدعجیبباشدکهبدانید،اوبعدازفرارازایران،
به عراق رفت و البته مدتی مورد حمایت سازمان
منافقین بود؛ اما در سال 1370ش ،در فهرست
اعضای «مسئلهدار» سازمان قرار گرفت و پس
از جدایی از تشکیالت ،به آلمان رفت .در سال
،1394پلیسهلندخبرازیافتنجسدمردیداد
که به ضرب دو گلوله ،کشته شدهبود؛ مشخصات
ویبامحمدرضاکالهیتطبیقداشت!

ناکامی جریان التقاط در مسجد ابوذر
هرچند که اعضای اصلی گروهک فــرقــان ،در
دیمــاه ســال  1358و طی یک عملیات دقیق
اطالعاتی بــازداشــت شدند و سرکردگان این
گروهک ،در خردادماه سال  ،1359به سزای
اعمال خــود رسیدند ،امــا بقایای فرقانیها که
توانستهبودند از ماجرای بــازداشــت بگریزند و
زندگی مخفیانهای را در پیش بگیرند ،هنوز فعال
بودند.تعدادیازاینافرادکهتوسطمحمدمتحدی
سازماندهی شده و نام خود را «رهــروان فرقان»
گذاشته بودند ،قصد داشتند با انجام یک ترور
جدیددرتابستان،1360اعالمموجودیتدوباره
کنند .نخستین شخصیتی که نقشه ترور او توسط
گروهک رهــروان فرقان طراحی شــد ،حضرت
آیتا...خامنهایبود.
▪مسجدابوذر؛یکهفتهقبلازترور

بــا گــرم شــدن بــــازار شــایــعــات و تخریب وجهه
شخصیتهایانقالبی،توسطجریانهایمعاند،
لزوم بیان حقایق و پاسخ به شبهات مردم احساس
میشد.بههمیندلیل،آیتا...خامنهای،نماینده
وقــت مــردم تهران در مجلس شــورای اسالمی،
امــام جمعه این شهر و از اعضای برجسته حزب
جمهوریاسالمی ،تصمیم گرفتند دیــداری
مردمی ،در یکی از مساجد تهران ،برگزار کنند.
گزینه نخست برای محل برگزاری این مالقات
عمومی ،مسجد «ابوالفتح» ،واقع در خیابان «ری»
بود؛امابهدالیلیمحلسخنرانیتغییرکردومسجد
«ابوذر»بهعنوانمحلبرگزاریمراسمانتخابشد.
اینمسجد،ازمساجدفعالجنوبشهرتهرانبود.
حجتاالسالم رضا مطلبی ،امام جماعت مسجد
ابوذر ،در گفتوگویی با خبرگزاری مهر ،درباره
چگونگی برگزاری این مراسم در مسجد ابوذر
میگوید«:روز شنبه ،روزی بود که قرار شد مقام
معظم رهبری به مسجد ابوذر بیایند .قبل از آن،
روزنامهجمهوری[اسالمی]خبراینحضورراچاپ
کردهبود .خودمان هم در سطح منطقه تبلیغات
کردهبودیم ».اما تالقی این زمان ،با روز استیضاح
بنیصدر در مجلس ،باعث شد که جلسه آیتا...
خامنهایدرمسجدابوذر،یکهفتهعقببیفتدوبه
ششمتیرماهموکولشود.

▪ضبطصوتیرویتریبون

روز موعود فرا رسید .صحن و شبستان مسجد و
خیابانهایاطرافآنمملوازجمعیتبود.حوالی
ظهر بود که آیتا...خامنهای به مسجد آمدند.
حجتاالسالم «مطلبی» میگوید«:یک ساعت
به ظهر مانده بود که ایشان به مسجد آمدند و از در
روبهرویمسجد،کهبهخیاباناصلیبازمیشود،
واردمسجدشدندودرهمانگوشهورودیمسجد
نشستند .هفت ،هشت نفر از دوستان انقالبی
ایشانهمبرایشنیدنسخنرانیبهمسجدآمدند.
این افراد ،به همراه آیتا...خامنهای ،حدود سه
ربع ،در گوشهای از مسجد دور هم نشسته بودند
و با هم صحبت میکردند ».با برخاستن صدای
اذان از بلندگوی مسجد ،آیتا...خامنهای برای
اقامه نماز آماده شدند .قرار بود سخنرانی بین
دو نماز ظهر و عصر انجام شود .وقتی نماز ظهر به
پایان رسید ،آیتا...خامنهای ،با همان آرامش
و تسلط همیشگی ،پشت تریبون قرار گرفتند و
سخنرانی خود را آغاز کردند .حاضران ساکت
بودند و به سخنان ایشان گوش میدادند .هنوز
دقایقی از آغاز سخنرانی نگذشتهبود که جوانی
قدبلند با موهای فرفری ،جمعیت را به آرامی
شکافت ،به تریبون نزدیک شد و ضبط صوتی را
روی میز قرار داد .امیرمسعود تقیزاده ،عضو
گروهک رهــروان فرقان ،بعد از گذاشتن ضبط
صوت روی میز ،در نزدیکترین نقطه به آیتا...
خامنهای،دکمهضبطصدارافشاردادوخیلیآرام
به سمت در ورودی مسجد رفت .ظاهر تقیزاده
آرام به نظر میرسید ،اما نگران انفجار زودهنگام
بمب جــاســازی شــده داخــل ضبط صــوت بود.
او در اعترافاتش میگوید«:من روز قبل برای
شناساییمسجدوفردایشباضبطبهمحلرفتم.
قبال مهدی (اسم مستعار محمد متحدی) آن را با
چراغامتحانکردهبود،خوبعملمیكرد؛ولی
روزبرنامه،صبحكهمنچنددفعهآزمایشكردم،
متوجه شدم كه زیاد هم قابل اعتماد نیست و با
كمیتكانازحالتمعمولشبیرونمیآید.بههر
حال ،من ظهر به مسجد رفتم و دیدم كه یک نماز
به امامت [آیتا]...خامنهای خواندهاند  ...وقتی
وی بــرای سخنرانی ،پشت میز بزرگی كه قرار

داشت رفت ،بعد از یكی دو دقیقه ،ضبط را به كار
انداختهوجلویویگذاشتم.میترسیدمقبلاز
رسیدننواربهآخر،بمبعملكند.بههمیندلیل
هرچه سریعتر به گوشهای رفتم و جورابهایم
را پوشیدم و از آنجا خارج شدم ».لحظاتی بعد
از قرار گرفتن ضبط صوت روی تریبون ،بلندگو
شروع به سوت کشیدن کرد .همین مسئله باعث
شدآیتا...خامنهایازمسئولمربوطهبخواهند
تا بلندگو را درســت کند و خودشان اندکی از
تریبون فاصله گرفتند .آیتا...خامنهای ،پس
از چند ثانیه تأمل ،به سخنرانی ادامه دادند«:در
زمــان امیرالمؤمنین(ع) ،زن در همه جوامع
بشری  -نه فقط در میان عربها  -مظلوم بود.
نه میگذاشتند درس بخواند ،نه میگذاشتند
در اجتماع وارد بشود و در مسائل سیاسی تبحر
پیدا بکند ،نه ممکن بود در میدانهای  ». ..در
این لحظه ،ناگهان صدای انفجار همه را شوکه
کــرد .آیـتا...خــامــنـهای به طــرف چپ تریبون
افتادند.تنهامحافظهمراه،سعیکردایشانرااز
مسجدبیرونببرد.صدایانفجارباعثشدمردم
اطــراف ،شتابان به سمت مسجد ابــوذر بیایند.
مقابل مسجد محشری برپا بود .در آن گیر و دار،
چشمامامجماعتبهضبطصوتیافتادکهمانند
کتابی از وسط باز شده و روی جداره داخلی آن،
با ماژیک قرمز ،نوشته شدهبود«:عیدی گروه
فرقان به جمهوری اسالمی» .با زحمت فراوان
آیتا...خامنهای را از مسجد بیرون آوردند و در
یک خــودروی «بلیزر» گذاشتند .شرایط اصال
مناسب نبود .راننده باشتاب خودرو را میراند.
به خیابان قزوین که رسیدند ،مقابل درمانگاه
کوچکی متوقف شدند ،اما در آن درمانگاه امکان
رسیدگی به وضعیت وخیم آیتا...خامنهای
وجود نداشت .به همین دلیل یکی از پرستاران،
کپسول اکسیژنی برداشت و همراه با مصدوم به
سمت بیمارستان «بهارلو» حرکت کردند .دکتر
محجوبیوهمکارانشدربیمارستانبهارلو،عمل
جراحیسختوسنگینیانجامدادند.شایددرآن
لحظاتبرخیفکرمیکردندکهآیتا...خامنهای
به شهادت خواهندرسید ،اما مشیت الهی به
گونهایدیگررقمخورد.
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جنایت در تعمیرگاه!

در امتداد تاریکی

خمش و غرور آین ،قاتل جوان را اپی چوبه دار کشید

عصیان نوه  14ساله
ختصاصی خراسان

ا

قضات دیوان عایل کشور بر حکم قصاص نفس قاتل جوان مهر اتیید زدند
«احمد» در همین حال دستان شاگرد جوان را
آنمرددستانشاگرد 20ساله
محکم گرفت و از فرزندش سوال کرد «او چند
تعمیرگاهراگرفتوازپسر11
سیلی به تو زد؟» کــودک  11ساله گفت2« :
سیلی
سالهخودخواستتادو
سیلی زد!» در این لحظه پدر که احساس غرور
محکمبهصورتآنجوانبزند!
می کرد و خشم و عصبانیت سراسر وجودش را
فرا گرفته بود از فرزندش خواست تا دو سیلی
محکم به گوش پسر جوان بزند! او نیز چنان
سیدخلیل سجادپور -دیــوان عالی کشور کــرد و در همان هنگام «احــمــد» نیز آخرین
بر حکم قصاص نفس جوان  21ساله ای مهر سیلی را خــودش بر صــورت شاگرد  20ساله
تایید زد که با ضربات چاقو شاگرد  20ساله را نواخت .گــزارش اختصاصی خراسان حاکی
در چاله سرویس تعمیرگاه برق خودرو به قتل است ،در حالی که کشمکش های بین آن ها
رسانده بود.به گزارش اختصاصی خراسان ،ادامــه داشــت ،یکی از
عصر نوزدهم تیر سال  97بود که شاگرد  20شاهدان ماجرا ،احمد
ساله تعمیرگاه برق خودرو ،از کودک کارآموز را به گوشه تعمیرگاه
 11ساله خواست تا لوازمی را برای تعمیر به او بــرد تــا او را نصیحت
بدهد اما کودک با بیان این که «تو همواره به کند ولی در آن سوی
من زور می گویی» ،از انجام خواسته شاگرد دیگر تعمیرگاه حادثه
بزرگ تعمیرگاه امتناع کرد .جوان  20ساله هــولــنــاکــی رخ داد.
هم به همین دلیل با دست ضربه ای به پشت «مـــحـــســـن» (دایـــــی
گردن کودک زد که موجب ناراحتی و دلخوری کـــودک) بــه مشاجره
کودک مذکور شد به گونه ای که او تعمیرگاه بــا تــعــمــیــرکــار جــوان
را رها کرد و به خانه اش بازگشت .پدر که از پرداخت و او نیز درباره
بازگشت بی موقع فرزندش تعجب کرده بود ،این که چرا خواهرزاده
از او علت را پرسید .پسر  11ساله نیز ماجرای اش را ســیــلــی زده
است ،از جوان هم سن
سیلی خوردن را برای پدرش بازگو کرد.
«احــمــد» کــه از شنیدن ایــن حــادثــه ،سخت و سال خودش توضیح
عصبانی شده بود با چهره ای برآشفته پسرش خ ــواس ــت! ولـــی ایــن
را ســوار بــر خ ــودرو کــرد تــا بــرای ادب کــردن مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی کشید به
«مهدی -پ» به تعمیرگاه برود .در همین حال طوری که محسن طبق اظهارات برخی شهود
«محسن -ع» (برادر زن احمد) نیز که در خانه سیلی دیگری به صورت شاگرد تعمیرگاه زد!
آن ها مهمان بود در حالی با شوهر خواهرش «مهدی» که دیگر کنترل خود را از دست داده
همراه شد که چاقویی را نیز بر کمر بسته بود .بود با میله آهنی (و بنا به قولی آچار رینگ) به
دقایقی بعد آن ها وقتی به تعمیرگاه خودرو سوی محسن (جوان  21ساله) حمله ور شد و
در تایباد رسیدند که جوان  20ساله (شاگرد او را زخمی کرد .در این لحظه «محسن» چاقو
تعمیرگاه) در غیاب استادکارش مشغول کار در را از کمرش بیرون کشید و به سمت شاگرد
چاله سرویس بود .با صدای «احمد» که شاگرد تعمیرگاه هجوم برد« .مهدی – پ» که از ترس
جوان را به بیرون از تعمیرگاه فرامی خواند ،او چاقو به داخــل تعمیرگاه فــرار می کرد بر اثر
کارش را رها کرد و از چاله سرویس بیرون آمد .اضطراب شدید ،درون چاله سرویس تعمیرگاه
در این هنگام پدر کودک از او پرسید چرا پسرم را افتاد اما زمانی که بلند شد هدف ضربات چاقو
قــرار گرفت و با وارد
سیلی زدی؟ جوان
آمــدن چندین ضربه
 20ساله در پاسخ
در حالی که هر دو مهاجم این
هولناک به خون ریزی
گــفــت« :او زبـــان
پرونده جنایی ،دیگری را به
افــتــاد .همسایگان و
درازی می کــرد!»
ارتکاب قتل متهم می کردند،
شاهدان این ماجرای
همین جمله کافی
تاسف بــار ،بالفاصله
بــود تــا شعله های
قضات دادگاه روند رسیدگی
وارد عــمــل شــدنــد و
یکنزاعوحشتناک
سختی را در پیش داشتند
شاگرد مجروح را از
زبانه بکشد چرا که

فرمانده انتظامی استان :

کرمان در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد
توکلی-حدود ۶۰درصدموادمخدریکهوارد
کشور میشود از مسیرهای استان کرمان عبور
می کند.به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
استانکرماندرنشستتخصصیکهبهمناسبت
بزرگداشت روز جهانی مبارزه با موادمخدر به
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور،
وزیــران ،استانداران و اعضای ستاد مبارزه با
مواد مخدر و دیگر مهمانان برگزار شد ،با بیان
این که محصوالت کشاورزی و معدنی زیادی از
محورهای این استان ترانزیت میشود ،افزود:
برخیازسوداگرانمرگ،ازاینفرصتاستفاده
و موادمخدر را در این بارها جاسازی میکنند،
بنابرایننیازبهتامیناعتباربرایتهیهتجهیزات

ایکس ری (تونل تصویربرداری) داریم.سردار
عبدالرضا ناظری ادامه داد :استان کرمان در
خط مقدم مبارزه با موادمخدر قــرار دارد و در
سالگذشتهباکشفبیشاز ۱۶۱تنانواعمواد
مخدر ،رتبه اول مقابله با موادمخدر در کشور را
کسب کرد .وی اظهار کرد :براساس برآوردها
حدود  ۶۰درصد مواد مخدری که وارد کشور
میشود از مسیرهای این استان عبور میکند،
زیراکرماندرمسیرترانزیتموادمخدرقراردارد.

چنگ جوان  21ساله (محسن) رها کردند.
در حالی که مجروح این حادثه به سختی قدم
برمی داشت و ضعف جسمانی بر او غلبه کرده
بود ،به بیرون از تعمیرگاه رفت که در این هنگام
«احمد» از پشت سر و با ضربات مشت و لگد به او
حمله ور شد .در حالی که پیکر خون آلود شاگرد
جوان روی سنگ فرش خیابان افتاده بود و به
سختی نفس می کشید« ،محسن» دوباره روی
سینه او نشست و ضربات مهلک چاقو را در حالی
باز هم بر سر و سینه او فرود آورد که «احمد» نیز
با مشت و لگد برادرزنش را همراهی می کرد.

به گزارش خراسان ،چند دقیقه بعد دو مهاجم
مذکور هنگامی پیکر شاگرد خون آلود را کنار
خیابانرهاکردندوازمحلگریختندکهشاهدان
این حادثه همچنان در بهت فرو رفته بودند.
طولینکشیدکهباتماسهمسایگان،نیروهای
امدادی از راه رسیدند و پیکر «مهدی -پ» را به
مرکز درمانی بردند اما او بر اثر عوارض ناشی از
اصابت ضربات چاقو جان سپرد و بدین ترتیب
پروندهایجناییرویمیزدستگاهقضاییتایباد
قرار گرفت .با صدور دستورات محرمانه ای از
سوی بازپرس پرونده ،دو فرد مهاجم بعد از پنج
روز فرار و زندگی مخفیانه ،دستگیر و به پنجه
عدالت سپرده شدند .در همین حال پزشکی
قانونی نیز علت دقیق مرگ جوان تعمیرکار را
اصابت جسم برنده به ناحیه شکم اعالم کرد اما
«محسن» مدعی شد او فقط یک ضربه با چاقو
به بازوی چپ مقتول زده است .وی ادامه داد:
در حال درگیری ،شوهر خواهرم چاقو را از من
گرفتوباجوانتعمیرکارواردنزاعشد.
او همچنین ادعا کرد« :احمد» در زندان و در

حضور چند تن از زندانیان از من خواست تا قتل
را به گردن بگیرم! چرا که وعده می داد اگر آزاد
شود با فروش خانه و ماشین مخارج رهایی من
از زندان را می پردازد!
به گزارش خراسان ،این ادعاها در حالی مطرح
می شد که مدتی بعد از وقــوع جنایت ،فرد
دیگری نیز شهادت داد :زمانی که مرحوم را واکاوی بیشتر پرداختند و جلسات محاکمه را
درون خــودروی امــدادی می گذاشتم به من به طور تخصصی و با سواالت فنی ادامه دادند.
گفت« :احمد -پ» مرا به قتل رسانده است! با باالخره یکی از زندانیان هم بندی «احمد»
این ادعاها ،این پرونده جنایی شکل پیچیده شهادت داد آن چه را بازگو کــرده است صرفا
تری به خود گرفت و پس از صدور کیفرخواست ادعاهایی بود که از زندانیان دیگر شنیده است
در دادســرای عمومی و دیگر شهود زندانی نیز مطالبی در رد یا اثبات
وانـــقـــاب تــایــبــاد به اینماجرابیاننکردند.باوجوداین،تحقیقاتبا
دادگــــاه کیفری یک استنادات حقوقی محکم و دالیل قاطع قضایی
خراسانرضویارسال به نتیجه رسید و مشخص شد که «محسن»
شدوباتوجهبهاهمیت جوان 21ساله،قاتلیاستکهشاگردتعمیرگاه
ویژه آن در شعبه ششم را هدف ضربات مهلک چاقو قرار داده است.
دادگاه کیفری زیر ذره بنابراین قضات دادگاه پس از شور قضایی رای
بــیــن قــضــاوت رفــت .خــود را در ایــن پرونده پیچیده جنایی اعالم
بــنــابــرایــن گــــزارش ،کردند.دراینرایکهبهامضایقاضیدنیادیده
قــضــات دادگــــــاه که (رئیس دادگاه) و قاضی مصطفوی (مستشار)
اکنونبایدقاتلواقعی رسیده« ،محسن -ع» به خاطر ارتکاب یک فقره
راشناساییمیکردند قتل عمدی به قصاص نفس و برای وارد آوردن
در بــرابــر اســتــنــادات جراحات دیگر به پرداخت دیه محکوم شده
مبهمی قــرار داشتند است .همچنین «احمد» (متهم دیگر پرونده) به
کـــه تــــاش و تجربه اتهام اخالل در نظم عمومی به تحمل یک سال
خاصی را می طلبید تا زندانوبهدلیلایرادصدماتغیرموثردرمرگ،
بهپرداختدیهوهمچنینتحملیکسالزندان
بیگناهیپایچوبهدارنرود!
اینگونهبودکهجلساتدادگاهبهریاستقاضی محکوم شد .این در حالی بود که اولیای دم از
هادی دنیادیده و مستشاری قاضی غالمرضا محضر دادگــاه خواسته بودند برای هر فردی
مصطفوی آغاز شد .بنابر نظر تخصصی رئیس که دادگاه ارتکاب جنایت توسط او را به اثبات
دادگــاه ،سطر به سطر اوراق این پرونده قطور برساند،تقاضایقصاصنفسدارند.
جنایی مورد واکاوی و کنکاش های علمی قرار گزارش خراسان حاکی است ،صدور این رای
گرفت و بازجویی از شاهدان و افراد مرتبط با اما با اعتراض وکالی مدافع متهمان روبه رو شد
پرونده به طور ویژه آغاز شد .قضات شعبه ششم و این پرونده توسط قضات با تجربه دیوان عالی
دادگــاه کیفری یک خراسان رضــوی هرگونه کشور مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت ولی
اظهارنظر از سوی وکالی مدافع و شاهدانی که قضات شعبه  48دیوان عالی نیز پس از بررسی
هــــای مــوشــکــافــانــه،
به دادگــاه معرفی
بــر رای قــضــات شعبه
می شدند ،با دقت
کارآموز 11سالهوقتیبه
ششم دادگــاه کیفری
بررسی می کرد تا
خواستهشاگرد 20ساله
یــک خــراســان رضــوی
ایــن کــه مشخص
تعمیرگاهتوجهینکرد ،اویک
مهر تایید زدند و بدین
شد استدالل ها و
سیلیبهپشتگردنکودک
تــرتــیــب ایـــن پــرونــده
اظهارات برخی از
مذکورنواختکههمینماجرا
جــنــایــی بـــه اجــــرای
شاهدانباواقعیت
احـــکـــام دادســــــرای
هایحادثهمنطبق
یکنزاعمرگباررارقمزد!
عــمــومــی و انــقــاب
نیست امــا بــاز هم
ارسال شد.
قضات دادگ ــاه به

توقتلرابهگردنبگیر!چراکه
اگر من آزاد شوم با فروش خانه و
خودرو تو را از زندان نجات
میدهم

زمینلرزهراورکرمانخسارتنداشت
توکلی-زمین لــرزه  5.4ریشتری عصر یک
شنبه در حوالی راور کرمان خسارتی نداشت.
به گزارش خراسان ،مالک اژدری فرماندار راور
گفت :این زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری
زمین رخ داد.مجید سعیدی مدیرکل مدیریت
بحران استانداری کرمان با بیان این که این

زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ
داد ،افزود :کانون زمین لرزه خارج از منطقه
مسکونی و در  ۶۰کیلومتری شمال شهرستان
راور در نزدیکی مرز خراسان جنوبی بوده است.
وی تصریح کــرد :گــروه های ارزیــاب در حال
بررسی مناطق اطــراف کانون زلزله هستند.

بنابر این گزارش ،زمین لرزه مذکور در شهرهای
اطراف از جمله مناطقی از مرکز استان کرمان
نیز احساس شد.
فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان
از آماده باش نیروهای امدادی شمال استان
کرمان خبر داد.

دیگر توان سرپرستی نوه  14ساله ام را ندارم .از
روزی که دخترم خودکشی کرد دختر 8ساله اش
به منزل من آمد اما اکنون نمی توانم خواسته های
او را برآورده کنم به همین دلیل یک هفته از خانه
فرار کرد و در مخمصه های خطرناکی افتاد که...
به گــزارش خراسان ،زن  57ساله ای که قصد
داشت حضانت نوه  14ساله اش را از خود سلب
کند و او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارد،
درباره سرگذشت تاسف بار خود و فرزندانش به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت 24 :ساله بــودم که به طــور سنتی
ازدواج کــردم .همسرم کارگری زحمتکش بود
که خیلی برای امــرار معاش خانواده اش تالش
می کرد اما بعد از هشت سال زندگی مشترک
سرنوشت من به گونه دیگری رقم خورد چرا که
همسرم به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شد و
جان خودش را از دست داد .آن زمان «محبوبه»
 6سال بیشتر نداشت و من مجبور بودم دخترم
را زیر بال و پر خودم بگیرم .درحالی که روزگار
سختی را می گذراندم و دو سال از مرگ همسرم
سپری شــده بــود« ،قـــدرت» به خواستگاری ام
آمد .من هم برای رهایی از این وضعیت آشفته و
نابسامان تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما یک
هفته بعد از جاری شدن خطبه عقد تازه فهمیدم
همسرم اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد ولی
نمی توانستم از او جدا شوم چرا که بعد از مرگ
همسر اولم دوران سختی را تجربه کرده بودم،
بنابراین به زندگی با او ادامه دادم .باالخره هشت
سال بعد و در حالی که صاحب دو دختر دیگر شده
بودم ،کارد به استخوانم رسید و دیگر نتوانستم به
زندگی مشترک با یک مرد معتاد و بی مسئولیت
ادامــه بدهم ،ایــن بــود که به ناچار از او هم جدا
شدم و همه تالشم را به کار گرفتم تا هر سه دخترم
را بــزرگ کنم .با کارگری در خانه های مــردم و
کارخانجات تولیدی در نهایت آن ها را به خانه
بخت فرستادم ولی متاسفانه زندگی هرکدام
از دخترانم به سرنوشتی تلخ گره خورد و در فراز
و نشیب های روزگــار خاکسترنشین شدند .در
این میان محبوبه (دختر اولم) حدود شش سال
قبل به دلیل مشکالت روحی و روانــی دست به
خودکشی زد و در حالی که «سمیرا» تنها دخترش
 8سال بیشتر نداشت ،جان سپرد و مرا عزادار
کرد .در همین حال شوهر او که از اتباع خارجی
بود ،حضانت فرزندش را نپذیرفت و با زن دیگری
ازدواج کرد .من هم که نمی توانستم آوارگی نوه
 8ساله ام را تحمل کنم ،سرپرستی او را به عهده
گرفتم و نــزد خــودم آوردم امــا اکنون که به 14
سالگی رسیده است ،خواسته هایی مانند خرید
دوچرخه یا گوشی هوشمند دارد که در توان من
نیست .اگرچه همواره تالش کرده ام در حد توانم
خواسته هــای ضــروری او را ب ــرآورده کنم امــا او
دختری نوجوان است و من نمی توانم هر آن چه را
دوست دارد برایش فراهم کنم به همین دلیل چند
ماه قبل یک شب از خانه فرار کرد و ما برای یافتن او
به هر جایی سرزدیم تا این که باالخره او را هنگامی
در پارک ملت یافتیم که مورد تعرض قرار گرفته
بود .بعد از این ماجرا چنان بی حیا و جری شده
است که دیگر نه تنها به نصیحت ها و توصیه هایم
گوش نمی دهد بلکه با توهین های زننده به من بی
احترامی می کند و بدون اجازه من به هرجایی که
دوست دارد قدم می گذارد ،به همین دلیل تصمیم
گرفتم او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارم تا
فقط آخر هفته به منزل بیاید چرا که آینده روشنی
برای آن دختر نوجوان متصور نیستم .از سوی
دیگر «سمیه» (دختر دومم) به سرنوشت من دچار
شد و با یک فرزند از شوهر معتادش طالق گرفت و
سپس با مردی ازدواج کرد که از همسر اولش نیز
دختر داشت .دخترم نیز به ناچار سرپرستی دختر
شوهرش را پذیرفت و در کنار دختر خودش بزرگ
کرد اما وقتی از شوهر معتادش طالق گرفت،
دادگاه صالحیت حضانت هر دو دختر را از شوهر
او سلب کرد و به سمیه سپرد.
اکنون «سمانه» دختر سومم نیز در کشاکش
طالق است و از مدتی قبل در منزل من زندگی
می کند اما دلش به حال خواهر بزرگ ترش می
سوزد که نمی تواند مخارج خود و دو دخترش
را در شهرستان تامین کند .این درحالی است
که من هم حدود  20سال قبل برای سومین بار
ازدواج کــردم تا سایه مــردی بــاالی سرم باشد.
اکنون نیز اگرچه همسرم در کنار ما زندگی نمی
کند اما تا حدودی مخارج زندگی ام را می پردازد.
در این وضعیت به دختر دومم پیشنهاد کردم اگر
قصد دارد به مشهد بیاید و در کنار من زندگی کند
باید چاره ای برای دختر شوهرش بیندیشد چرا
کهمنفقطمیتوانمهزینههایاوودخترخودش
را تامین کنم .حاال به کالنتری آمده ام تا برای
رهایی از این مشکالت یاری ام کنید.
گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستوری
از ســوی سرهنگ سیدرضا معطری (رئیس
کالنتری قاسم آباد مشهد) رسیدگی تخصصی و
کارشناسی به ادعاهای این زن میان سال توسط
مشاوران کارآزموده دایره مددکاری اجتماعی
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اجتماعی
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یک توئيت

مافیایداروخانههایزنجیرهای

رئيس کمیسیون بهداشت اخیرا از داروخانه های زنجیره ای که باعث مافیای دارو شده سخن گفت .طبق اعالم یک منبع موثق
به خراسان  70درصد داروخانه ها در تهران و  50درصد در شهرهای بزرگ به صورت مافیای زنجیره ای فعالیت می کنند.
این اتفاق چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

رسانه های جهان
دیــلــی مــیــل :تــعــداد
پذیرش روزانه مبتالیان
کرونا مجدد پس از ماه
آوریـــل(فـــروردیـــن) در
انگلیس رو به افزایش
اســـت .دادههـــــای دفــتــر آمـــار مــلــی در
انگلیس نشان میدهد که  1.3میلیون
نفر در انگلیس در هفته منتهی به 18
ژوئــن(آخــر خـــرداد) مبتال شــدهانــد که
یکپنجمدریکهفتهافزایشیافتهاست.
مواردابتالدراسکاتلند،ولزوایرلندشمالی
نیز در حــال افزایش اســت به طــوری که
تستهای مثبت تا  40درصــد افزایش
یافتهاست.
الجزیره:چین برای
نــخــســتــیـنبــار از مــاه
مــارس (اردیبهشت)
تــــاکــــنــــون ،در روز
شنبه(دو روز قبل) هیچ
آلودگی جدید کووید 19را در شانگهای
گزارش نکرده است؛ زیرا آخرین شیوع
این کشور پس از ماهها قرنطینه و سایر
محدودیتها کاهش یافته است .چین
آخرین اقتصاد بزرگی است که متعهد به
استراتژی کووید صفر است و با ترکیبی
از قرنطینههای هدفمند ،آزمایشهای
انبوه و دورههای طوالنی قرنطینه ،همه
عفونتها را از بین میبرد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

افرادیغیرازداروسازانادارهمیشود.

مصطفی عبدالهی -هفته گذشته بود که رئیس
کمیسیون بهداشت ،در صحن علنی مجلس
باردیگر هشداری را مطرح کرد که طی سالهای
اخیرشنیدهشدهبوداماشایدچندانجدیگرفته
نمیشد .دکتر حسینعلی شهریاری با اشــاره به
دغدغههای بیماران برای تهیه دارو و مشکالت
موجوددرحوزهمدیریتایننیازحیاتیاظهارکرد:
«داروخانههایزنجیرهایباعثایجادمافیایدارو
شدهاست».

▪افزایش 10درصدیداروخانههافقط
طییکسال

▪داروخانههایزنجیرهایچیست؟

تا به حال نام فروشگاههای زنجیرهای را بسیار
شنیدهایم؛فروشگاههاییکهتوسطسرمایهداران
بـــزرگ و بــه شکل گــســتــرده در نــقــاط مختلف
کشور تاسیس میشود و مــردم را سمت خود
جــذب میکند .اگــرچــه گفته مـیشــود توسعه
ایــن فــروشــگــاههــا ،منجر بــه حــذف بسیاری از
فروشگاههای کوچک ،به ویژه در شهرستانها
میشود ،امــا فعال خــوب یا بد بــودن توسعه این
فروشگاهها مدنظر ما نیست و میخواهیم درباره
«داروخانههای زنجیرهای» صحبت کنیم .این
داروخــان ـههــا هــم مشابه همان فروشگاههای
زنجیرهای هستند با این تفاوت که برخالف آنها،
بسیاریشان تابلوهای یکرنگ و نامهای یکسان
ندارند در حالی که پشت پــرده ،مدیریت آنها
در دست سرمایهدارانی است که به حوزه دارو،
مکملهاولوازمآرایشیورودکردهاند.
▪رئیس کمیسیون بهداشت در گفت و گو با
خراسان:درحالپیگیریهستیم

ما ایــن موضوع را عصر روز
گذشته از دکتر حسینعلی
شهریاری ،رئیس کمیسیون
بــهــداشــت ،جــویــا شــدیــم.
شــهــریــاری در گــفـتوگــو با
خراسان درباره این موضوع و نگرانیها از ایجاد

خطر افزایش فشار به مردم و رونق دوباره ناصرخسروها
نایب رئیس انجمن داروسازان میافزاید :این وضعیت بسیار نگرانکننده است و شاید یکی از
تبعات آن ،رونق بیشتر عرضه داروها در ناصرخسروها و شیوع پدیدههایی مانند قاچاق دارو
باشد .فاطمی میگوید :هماکنون تولید دارو برای بسیاری از داروسازان کشور هم مقرون به
صرفه نیست و توان مالی بیمهها برای حمایت از پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمتها هم
بیشتر نشده است .به گفته او ،در این شرایط کمبودهای دارویی دارد به مردم فشار میآورد
و ناگزیرشان میکند به سمت بازار سیاه و ناصرخسروها بروند و این یعنی ،روزهای جشن
قاچاقچیان دارو.
مافیایداروبهدلیلایجادداروخانههایزنجیرهای
در کشور ایـنطــور گفت :کمیسیون بهداشت
درحالپیگیریاینموضوعاست.ویتصریحکرد:
مجلس صرفا در این حوزه وظیفه نظارتی دارد اما
باید با کمک سایر دستگاههای نظارتی ،این
موضوعرابررسیکنیم.
▪آمار هولناک هجوم سرمایه داران
به یک حوزه حیاتی

استقبالازسرمایهدارانوانداختنفرشقرمززیر

پای آنها ،همیشه خوب و ضروری است اما نه در
جایی که بحث جان مردم و تامین داروی بیماران
درمیانباشد.بااینحالبهنظرمیرسدایناتفاق
در کشور ما رخ داده و فاجعه بزرگی رقم خورده
است که گاهی هم صدایش از میان شکوه و ناله
خانوادههایسردرگمیافتندارویبیمارانشنیده
میشود .طبق آماری که یک منبع خبری موثق به
خراساناعالمکردهاست،برآوردهانشانمیدهد
حدود 70درصدداروخانههایتهرانو 50درصد
داروخانههای شهرهای بزرگ هماکنون توسط

اگرچه افــزایــش امکانات
سالمت و درم ــان در همه
حوز هها اتفاق خوبی است
امـــا بــه نــظــر مــیرســد ایــن
موضوع در حوزه داروخانهها
منجر به مشکالتی شده است.
دکتر «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن
داروسازان ایران به خراسان میگوید :هماکنون
حــدود  14هــزار و  500داروخانه در کل کشور
داریم که 10درصد آنها ،یعنی 1400داروخانه
فقط طی یک سال اخیر فعال شده است؛ اما با
توجه به مشکالت متعدد این صنعت ،نه تنها اکثرا
جنسشان جور نیست و همه داروهــای بیماران
را ندارند ،بلکه از عهده تامین هزینههایشان هم
بر نمیآیند و قبل از ورشکستهشدن ،امتیازشان
را واگــذار میکنند .فاطمی میافزاید :در این
شرایط متاسفانه اشخاصی که تحصیالت مرتبط
با داروسازی را هم ندارند ،با خرید تعداد زیادی از
اینداروخانههامدیریتزنجیرهایآنهارابرعهده
میگیرند و طبیعتا اولویتشان منافع اقتصادی و
استفاده از تسهیالت مقرون به صرفهای است که
بهداروخانههادادهمیشود.
▪دریغازیکجلسهباآقایوزیر

فاطمیمعتقداستانجمنداروسازان،بیشترازهر
نهاددیگرینیازهاومشکالتاینصنفرامیداند
ومسئوالنحتمابایدبرایحلچنینمشکالتی،با
نمایندگاناینانجمنگفتوگوداشتهباشندامااوو
همکارانشتابهامروزحتییکبارهمنتوانستهاندبا
وزیربهداشتدولتسیزدهممالقاتداشتهباشند
وتعدادجلساتآنهابارئیسسازمانغذاوداروهم
فقطیکجلسهبودهاست.

۹
جوابیه

فرایند قانونی افزایش ساالنه
مستمری ها در سازمان تامین
اجتماعی
با عنایت به گــزار شهــای منتشره در آن
روزنامه با عناوین « :راضیها و ناراضیها از
فرمول افزایش حقوق بازنشستگان و بهت
و نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی!»
مورخ  1401.03.16و ،1401.03.18
پاسخ ایــن وزارتــخــانــه به شــرح زیــر ارســال
مــیگ ــردد .مقتضی اس ــت بــرابــر قــانــون
مطبوعات نسبت به درج آن اقــدام الزم به
عمل آورند:
موضوع معیشت قشر بازنشسته و تامین و
ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و
تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی و
پرداخت به موقع حقوق ماهانه این عزیزان،
از مهمترین ماموریتها و دغدغههای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوقهای
بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه از
جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان
بزر گترین صندوق بازنشستگی کشور
است.
▪مواد  96و  111قانون تامین اجتماعی
چه می گویند؟

طبق تصریح مـــاده  111قــانــون تامین
اجتماعی ،حــداقــل مستمری پرداختی
به افــراد واجــد شرایط دریافت مستمری
کامل در هر ســال (مشتمل بر مستمری
از کارافتادگی کلی ،مستمری بازنشستگی
و مجموع مستمری بــازمــانــدگــان) نباید
کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی
شــورای عالی کار برای کارگران مشمول
قانون کار باشد .عالوه بر آن طبق تصریح
ماده  96قانون تامین اجتماعی ،سازمان
تامین اجتماعی «مکلف است میزان کلیه
مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی
کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در
فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار
کمتر نباشد ،بــا توجه بــه افــزایــش هزینه
زندگی با تصویب هیئت وزیــران به همان
نسبت افزایش دهد».

اقتصاد

10
شاخص
برنامهاحتمالیوزارتصمتبرای
تامیننیازخودرویدهکها

نرخ ارز

دو شنبه  6تیر 1401
 27ذی القعده .1443شماره 20971
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مجلس با تصویب کلیات طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت ،گام مهمی در حذف شرکت های داللی نیروی کار و امکان
تبدیل قراردادهای غیرمستقیم کارکنان دولت به قرارداد مستقیم را فراهم آورد

شنبه ایــن هفته ،منوچهر منطقی معاون
امور حمل و نقل وزارت صمت راهبردهای
خودرویی این وزارتخانه را تشریح کرد .در
خبری که خبرگزاری تسنیم در این خصوص
منتشر کرده ،تصویر جدولی آمده که احتماال
نشان می دهد این وزارتخانه بــرای تامین
خودروی دهک های درآمدی مختلف ،تولید
چه نوع خودروهایی (با توجه به پلتفرم های
خودرویی) را در نظر گرفته است .این جدول
به همراه اظهارات منطقی نشان می دهد که
هم اکنون برای دهک های پایین و متوسط
که حــدود  45درصــد جامعه را تشکیل می
دهند ،خودرویی تعریف نشده است و برای
این قشرها می تــوان به تولید خودروهای
اقتصادی  6تا  8هزار دالری (حدود 180
تا  240میلیون تومان) پرداخت که البته
با توجه به ادبیات مهندسی خودرو در دنیا
خودروهای با کیفیت پایین هم نیستند.

نبض بازار

رصد قیمت شیرینی در تهران
بردبار :با افزایش قیمت آرد صنعتی طی یک
مــاه گذشته که منجر به افزایش قیمت برخی
از کاالهای مرتبط نظیر ماکارونی و نان باگت
نیز شد ،شاهد افزایش قیمت شدیدی در انواع
شیرینی جات بودیم که این موضوع رصد قیمت
این کاال را بیش از گذشته گوشزد می کند.از این
رو سری زدیم به چند شیرینی فروشی و قنادی
در مرکز شهر تهران که ماحصل قیمت های رصد
شده در آن ها را در ادامه می خوانید .البته بدیهی
است این قیمت ها با قیمت های شهرستان ها و
مراکز استان ها متفاوت است:
رولت و شیرینی های تر مشابه آن :کیلویی 110
تا  130هزار تومان (بسته به انصاف فروشنده و
کیفیت)
زبان :کیلویی  85تا  100هزار تومان (بسته به
انصاف فروشنده و کیفیت)
شیرینی آلمانی :کیلویی 120هزار تومان
گل محمدی (دانمارکی) :کیلویی  80تا 100
هزار تومان (بسته به انصاف فروشنده و کیفیت)
نانخامهای(نارنجک):کیلویی 130هزارتومان
کیک خامه ای تولد :کیلویی 140هزار تومان
باقلوا :کیلویی 120هزار تومان
نان برنجی :کیلویی  100تا  130هزار تومان
(بسته به انصاف فروشنده و کیفیت)
قرابیه (نوعی شیرینی تبریزی) :کیلویی 220
هزار تومان
بستنی سنتی :کیلویی 100هزار تومان
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از زمانی که در دهه « 70قراردادهای موقت»
ســربــرآوردنــد و در دهــه  80ایــن عصیان در
روابــط کــار با «شرکت هــای پیمانکاری» به
اوج رسید ،کارگران زیــادی در بخش های
دولتی و حتی خصوصی صدمه دیدند اما در
نهایت ،این شرکت های تامین نیروی انسانی
بودند که همچنان به حیات خود ادامه دادند
و امــروزه کمتر نیروی کــاری وجــود دارد که
بتواند با کارفرمای اصلی در بخش دولتی،
قرارداد مستقیم منعقد کند .همچنین اختراع
انــواع و اقسام قــراردادهــای کار که به گفته
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم
اینک در دستگاه هــای اجرایی به  27نوع
رسیده اســت ،شرایط را پیچیده تر کــرد .با
این حــال ،نمایندگان مجلس دیــروز کلیات
طرحی را به تصویب رساندند که می تواند به
سامان دهی نیروی کار در دولت از این منظر
کمک کند.اگر چه دغدغه نیز ایجاد خواهد
شد که متعهد شــدن دولــت در قبال نیروی
کار فعلی ممکن است به بزرگ تر شدن حجم
دولت و افزایش هزینه های جاری و در نتیجه
کسری بودجه منجر شود که به نظر می رسد در
تصویب جزئیات طرح و اجرا باید حتما مراقب
این آسیب بود.
▪شرکت های نیروی انسانی؛ آن چه قرار
بود باشد تا آن چه شد

به گــزارش خــراســان ،اگرچه شاید در ابتدا
خالص شدن از فرایندهای منابع انسانی نظیر
بهگزینی،تنظیمقرارداد،پرداختحقالزحمه
و بیمه و مالیات و  ...دلیل این اقدام ذکر می
شد ،اما افراط در این قضیه تا جایی پیش رفت
که انواع و اقسام تبعات منفی دامنگیر حیطه
منابع انسانی سازمان ها و همچنین معیشت
و وضعیت کار کارگران بخش های دولتی و
خصوصی شد.
با این حال ،ماحصل این جریان،در وهله اول،
این شده که انواع و اقسام قراردادهای عجیب
و غریب در بــازار کار رواج یافته است .کارگر
پیمانکاری ،کارگر حجمی ،پروژه ای ،قرارداد
کار معین ،خرید خدمات ،کارگر ارکان ثالث و
 ...از این دست هستند.
در مرتبه دوم و از منظر نیروی کــار نیز این
شرکت ها ،عمدت ًا به پدیده هایی که نتیجه
آن پوسیدگی رشد و توسعه منابع انسانی در
کل بازار خدمات نیروی کار است ،دامن زده
اند .گزارش ها نشان می دهد کارگرانی که
در قالب این قــراردادهــا کار پیدا میکنند،
از رفتار شرکتهای تامین نیرو ،در زمینه
پــرداخــت اضــافـهکــاری ،ش ـبکــاری ،شیفت
ک ــاری ،پــرداخــت حــق بیمه سهم کارفرما،
فقدان قراردادهای کار و تعویق در پرداخت
دستمزدها و  ...گالیه داشته اند.
ً
و در مرتبه سوم ،رسیدن این شرکت ها بعضا به
درآمدهای بــادآورده ناشی از رعایت حداقلی
تعهدات خود در قبال نیروی کار سومین نتیجه
منفی رشد و نمو این شرکت ها به شمار می آید.

▪دو مالحظه دولت :لزوم سامان دهی
نیروهای فعلی مازاد و نیز توجه به قوانین
برای جذب نیرو

▪رای مجلس به کلیات طرح سامان دهی
استخدام کارکنان دولت

با این حال ،نمایندگان مجلس در جلسه دیروز
خــود به کلیات طرحی رای دادنــد که هدف
آن سامان دهی استخدام کارکنان دولت و به
خصوص نیروهای کــاری است که با عناوین
مختلف در دولت مشغول کار هستند.
به گزارش ایمنا ،طبق ماده واحده این طرح،
به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف
خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک
سال) دارند و هم اکنون از سوی شرکت های
مــوضــوع مــاده  17قــانــون مدیریت خدمات
کشوریوطرقدیگردرقالبشرکتی،حجمی،
طرحهای عمرانی ،تأمین نیروی انسانی و
عناوین مشابه بهکارگیری میشوند ،در تمامی
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۲۹قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه ،صرف ًا از طریق
انتشارآگهیعمومی،برگزاریآزمون،مصاحبه
و طی مراحل گزینش به صــورت متمرکز در
کل کشور و در قالب قرارداد کار معین خواهد
بود .تبصره  2و  3این طرح تصریح می کند:
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف
اســت ظــرف حداکثر شــش مــاه از زمــان
الزماالجــرا شدن این قانون ،با نیروهای
شاغل در دستگاههای اجرایی که در قالب
طرحهای عمرانی ،حجمی ،شرکتی و
سایر عناوین مشابه موضوع ایــن قانون
طرف قــرارداد با شرکتهای پیمانکاری
موجود دستگاههای مشمول بوده و دارای
حداقل دو سال سابقه خدمت هستند ،در
صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش
صالحیتهای حرفهای قرارداد کار معین
منعقد کند .این سازمان همچنین برای
نیروهای پذیرفته نشده نیز باید در قالب
سامانه متمرکز پرداخت به ذی نفع نهایی،
مقدمات الزم را برای پرداخت عادالنه به
تمامی ایــن نیروها توسط دستگاههای
مشمول ،در قالب استانداردهای شغلی
تعیین شده فراهم کند.
طبق تبصره شماره  4ایــن طــرح ،ادامــه
فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات،

صرف ًا بــرای ارائــه خدمات موقت (طــول عمر
یــک ســال و کمتر از یــک س ــال) و بــر اســاس
دستورالعملتدویناستانداردها،صالحیتها
و ضوابط انضباطی مصوب شــورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی است.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری خــانــه مــلــت ،لطفی
سخنگویکمیسیوناجتماعیمجلسبااشاره
به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری
در سال  88توضیح داد :پس از سال تصویب
قانون مذکور 23 ،دستگاه اجرایی خود را از
آن مستثنا کردند و همین استثنائات باعث
شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این
فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام
نیز دچار چالش شدیم .وی ادامه داد :ما قبال
سه نوع نیروی اداری داشتیم ،یا رسمی بودند
یا پیمانی و قراردادی  ،اما متاسفانه هم اکنون
با  27نوع قــرارداد مواجه هستیم .نیروهای
قــرارداد کار معین شناسه دار ،قــرارداد معین
بدون شناسه ،قرارداد شرکتی با شناسه و...
که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در
پرداخت ها از بین برود.

اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز
در نشست دیروز مجلس ،مالحظات قابل تاملی
را درباره طرح مجلس مطرح کرد .لطیفی ضمن
سابقه ای از همکاری دولت و مجلس در طرح
مذکور گفت :سامان دهی نیروهای شرکتی از
دو سال قبل در مجلس شورای اسالمی پیگیری
شده و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور
در انتخابات  1400توجه به نیروی انسانی
در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای
کارکناندولتباهرالگویجذبیبودهاست.وی
ادامه داد :دلیل تاخیر تدوین طرح سامان دهی
استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و
لزومتوجهبههمهابعادآنبودهاست.ساماندهی
در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی
دستگاه های اجرایی صــورت گیرد .بر اساس
گزارشسازمانملیبهرهوری،بهرهورینیروی
کاردر 10سالگذشتهمنفیبودهکهسببجذب
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نبود
تناسبمیانشغلوشاغلونبودشایستهساالری
دردستگاههایاجراییشدهاست.ویبابیاناین
کهیکیدیگرازاصولسازماناموراستخدامیدر
جذب نیرو توجه به قوانین است،افزود :بر اساس
بند  10اصل  3قانون اساسی و نیز بر اساس
بند  2و بند  10سیاست های کلی نظام اداری
که به چابک ســازی ،متناسب سازی و منطقی
سازیتشکیالتاداریتاکیدداردنمیتوانیمدر
دستگاههایاجراییجذبنیروداشتهباشیم.
لطیفی بیان کرد :در ابتدای سال  ،1396آمار
کارکنان دولت دو میلیون و  332هزار و  99نفر
بود که این رقم در ابتدای سال  ،1401به دو
میلیون و  216هزار و  913نفر رسیده است.
یعنی تنها  115هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه
 15درصد .در صورتی که باید بر اساس برنامه
 350هزارنفرکاهشنیرومیداشتیم.

بازار خبر

آغاز هفتهای آرام در بازار ارز
فارس  -رئیس کانون صرافان با اشاره به کاهش
قیمت دالر در روز جاری گفت:دربازار توافقی
دیــروز دالر در محدوده  29هــزار تومان تا 30
هزار و  100تومان معامله شد.کامران سلطانی
زاده ادامه داد :ارز مسافری به قیمت 27600
تومان خریداری شد و  27900تومان فروخته
شد.همچنین نرخ های اعالمی برخی کانال ها از
قیمت بازار آزاد ارز از افت قیمت دالر به 31400
تومان حکایت دارد.

تورم لبنان به  ۲۱۱درصد رسید
ایسنا  -لبنان همچنان به تحمل تورم سرسامآور
ادامــه میدهد و در مــاه مه شاهد تــورم ۲۱۱
درصــدی بــود .تــورم در این کشور که با بدترین
بحران اقتصادی از زمان استقالل خود در سال
 ۱۹۴۳مواجه اســت ،در ماه گذشته نسبت به
مدت مشابه سال قبل به  ۲۱۱درصد افزایش
یافت .این بیست و سومین افزایش متوالی سه
رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی
آمار از جوالی  ۲۰۲۰است .این شاخص نسبت
به آوریل  ۲۰۲۲به میزان  ۷.۸۵درصد بیشتر
شده است.

انتقاد توئیتری وزیر راه از
معاونش!
تسنیم  -درحــالــی شرکت را هآهـــن دی ــروز از
حذف واگنهای با عمر باالی  ۴۸سال از شبکه
سیر خبر داده بود که رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی در توئیتی خطاب به میعاد صالحی،
مدیر عامل را هآهــن گفت :بهجای پاک کردن
صورت مسئله  ،سریع ًا راهی برای حل موضوع
پیدا کنید .وزیر راه در این باره در توئیتر نوشت:
«جناب آقای صالحی ،با حذف چند رام قطار
باالی  30سال ،گزارشی مبنی بر تعدیل پرسنل
شرکتهای ریلی به بنده رسید .هما نطور
که نگران جان مردم عزیز هستیم باید نگران
معیشت کارکنان زحمتکش این قطارها نیز بود.
با همکاری مدیران شرکتها بهجای پاک کردن
صورت مسئله  ،سریع ًا راهی برای حل موضوع
پیدا کنید».

دوشنبه  6تیر 1401
 27ذی القعده .1443شماره 20971

بهرهمندیبیشاز 92درصدمشترکانصنعتیبرقبدون
خاموشیدرتابستان
وزیر نیرو گفت :از  630هزار مشترک صنعتی در
کشور 580 ،هزار مشترک بدون هیچ محدودیت
و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار
سال 1401استفادهمیکنند.بهگزارشتسنیم،
علی اکبرمحرابیان با اشاره به برنامههای اجرا
شده برای مدیریت مصرف برق در کشور ،از طریق
مشارکت دستگاه ها ،مدیریت مصرف اعمال شده
امسال را با سالهای گذشته متفاوت دانست و
اظهار کرد :این برنامه دقیق با محدودیت کمتر
بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به همراه
دارد و این مهم در کاهش مصرف مشهود است.
محرابیان،بااشارهبهآمارمشترکانصنعتیکشور

گفت:باتوجهبهبرنامهریزیانجامشدهبراساس
آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت از 630هزار
مشترک صنعتی در کشور 580،هزار مشترک
بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی
از انرژی کامل در اوج بار سال  1401استفاده
میکنند و امیدواریم بدون مشکل ،برق این
بخش را تامین کنیم .وی با اشاره به برنامه سایر
صنایع برای مدیریت مصرف برق گفت :برق
حدود  49هزار مشترک صنعتی هر روز هفته
از ساعت  11تا  20قطع میشد اما امسال این
محدودیت به  12ساعت در طول هفته و فقط
طییکروزازساعت 11تا 23اعمالمیشود.

رئیسکلسازمانامورمالیاتیبااشارهبهثبت۴۱۰۰گزارشتخلفدرسامانهسوتزنیخبرداد:

گزارش 781مورداستفادهنکردنازکارتخواندرمراکزپزشکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این که پس
از راهانــدازی سامانه سوت زنی مالیاتی ،حدود
 ۴۱۰۰گزارش در این سامانه ثبت شده است،
 781مورد از این گزارشها را مربوط به استفاده
نکردن از کارت خوان در مراکز پزشکی دانست.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ،داوود منظور
اظهارکرد :پس از راهانــدازی سامانه سوت زنی
مالیاتی ،حدود  ۴۱۰۰گزارش در این سامانه،
ثبت شــده اســت کــه فرایند رســیــدگـیهــا ،در
چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمــار گــزارش های سوت زنی را
مربوط به حــوزه پزشکان اعــام کــرد و افــزود:
از تعداد  ۷۸۱گــزارش تخلف مربوط به حوزه
پزشکی (اعم از پزشک ،بیمارستان ،درمانگاه
و )...که اغلب در زمینه استفاده نکردن از کارت
خــوان بــوده ،پــس از اخـــذ و تکمیل اطالعات
کافی ،به  ۱۶۶نفر از متخلفان ،پیامکی حاوی
ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت خوان و
پیامدهای قانونی نصب نکردن و استفاده از

دستگاه پوز ،ارسال شده است .دکتر منظور
تصریح کــرد :تاکنون  ۱۱۳فقره گــزارش با
اهمیت درخصوص فرار مالیاتی که نیازمند
بــازدیــدهــای میدانی ب ــوده ،استخراج و در
ادامــه  ۳۰فقره گزارش مهم به ادارات کل
امور مالیاتی ارسال شده و  ۸۰فقره نیز پس
از بررسی اطــاعــات ،ارســال خواهد شد تا
رسیدگیهای الزم و قانونی صورت گیرد.
رئیس کل سازمان امــور مالیاتی کشور ،در
ادامــه به  ۳فقره از گــزارش های سوت زنی
مشکوک به دریافت رشــوه نیز اشــاره کــرد و
گفت :این موارد به دادستانی انتظامی مالیاتی
ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود.
وی از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه
ملی مالیات به نــشــانــی  intamedia.irدر
قسمت ویژه «سوت زنی» ،گزارشهای خود را
ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد
مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود،
بهره مند شوند.

درخواستفوریوزیرصمتبرایکاهشتعرفههایگمرکی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) طی نامهای
به رئیسجمهور با بیان این که افزایش نرخ مبنای
محاسبه تعرفه (از  4200تومان به نرخ ETS
(نزدیک به نرخ ارز در سامانه نیما یعنی حدود 25
هزار تومان تا دیروز)) ،افزایش مضاعف مالیات بر
ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته،
خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه،
واسطهای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
به گزارش ایسنا ،فاطمی امین در این نامه با اشاره
به این که اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز
مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند« ه »تبصره ۷
قانون بودجه  ،)۱۴۰۱با شرایط متفاوتی نسبت
به زمان تهیه الیحه مواجه شده ،آورده است :این
شرایط متفاوت شامل رویدادهای بینالمللی
از جمله افزایش قیمت جهانی کاالها ،به ویژه
کاالهای پایه و اساسی ،محدودیتها و افزایش
شدید هزینههای حمل ونقل ( ۳۰تا  ۴۰درصد
افزایش فقط طی یک مــاه) ،تغییر رو شهــای

خرید کاال در دنیا (از حالت خرید اعتباری به
خرید نقدی و پیش خرید ساالنه) ،ممنوعیت
صادرات برخی از کاالها به واسطه بروز بحران
جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا
و رویــدادهــای داخلی شامل افزایش قیمت
مــواد اولیه بورسی به ویــژه مــواد پایه نفتی و
پتروشیمی ،افزایش نرخ ارز ،حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی کــاالهــای اساسی بر اســاس قانون
بودجه ،حذف معافیتهای گمرکی ماشین
آالت و تجهیزات (افزایش هزینههای سرمایه
گــذاری) ،رشد نرخ دستمزد سال  ۱۴۰۱و
شکلگیری تورم انتظاری در جامعه است .به
گفته وزیر صمت ،افزایش نرخ مبنای محاسبه
تعرفه ،افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده
کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع
باعث افــزایــش هزینههای تولید ،افزایش
قاچاق ،افزایش نیاز به نقدینگی ،کاهش تولید
و افزایش تورم خواهد شد.

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :
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رشد ۳۰درصدیتعدادچکهایبرگشتی!

گزارش بانک مرکزی نکات جالبی درباره خوش حسابترین و بد حسابترین استانهای ایران و ...دارد

تــازهتــریــن گــــزارش بــانــک مــرکــزی نشان
مــیدهــد تــعــداد چــکهــای بــرگــشــتــی در
اردیبهشت نسبت به فروردین امسال رشدی
۲9.9درصــدی داشته و از حیث مبلغ رشد
چ ـکهــای برگشتی ۶5.3درصــــد ب ــرآورد
شــده اســت .تــعــداد چـکهــای مبادلهشده
بین بانکها در اردیبهشت ۱۴۰۱نسبت به
ماه قبل ۲0.9درصــد و از نظر ارزش ریالی
۴9.2درصـــد رشــد داشته اســت .نکته مهم
درخصوص وضعیت چکهای رد و بدل شده
بین بانکها بهعنوان شاخص اعتماد بازار ،این
که تعداد چکهای مبادلهشده در اردیبهشت
امسال نسبت به اردیبهشت ســال گذشته
ی که از نظر
۱6.1درصد کاهش یافته؛ در حال 
مبلغ ریالی ۴1.2درصد رشد نشان میدهد.
از سوی دیگر تعداد چکهای برگشتی در
اردیبهشت امــســال نسبت بـه مــدت مشابه
پــارســال  8.6درصــد کمتر شــده ،امــا مبلغ
چکهای برگشتی رشدی ۴7.2درصدی را
نشان میدهد.
به گزارش همشهری ،بانک مرکزی میگوید
در دومین مــاه امسال در کل کشور حدود
6.3میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴هزار و
۲۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به
فروردین از نظر تعداد ۲0.9درصــد و از نظر
ارزش ۴9.2درصد رشد را نشان میدهد .از
کل چکهای مبادله شده سهم استان تهران
۲میلیون فقره بوده و ۴9.6درصد از کل تعداد
چکهای رد و بدل شده به  ۳استان تهران با

مبادله شده در استانها بهترتیب به استانهای
زنــجــان و گیالن هــرکــدام ۹0.8درصــــد ،البرز
۸9.8درصــــد و مــرکــزی ۸7.6درصــــد مربوط
میشده و استا نهای کهگیلویه و بویراحمد با
۸1.5درصــد ،کردستان با ۸1.8درصــد و یزد با
۸2.1درصـــد کمترین نسبت ارزش چکهای
وصول شده را بهخود اختصاص دادهاند.
▪بیشترینچکبرگشتیدرکداماستانهاست؟

سهم ۳1.2درصــد ،اصفهان با ۱1.1درصــد و
خراسان رضوی با 7.3درصد اختصاص داشته
اســت .همچنین ۶2.5درصــــد از ارزش این
چکها مربوط به چکهایی بوده که شهروندان
استانهای یاد شده صادر کردهاند و برای پاس
شدن به بانکها بردهاند که سهم استان تهران
۴9.8درصــد ،اصفهان 7.3درصــد و خراسان
رضــوی 5.4درصــــد بــوده اســت .ایــن گــزارش
میافزاید :همچنان تهران به عنوان پایتخت
اصلی چک در کشور به شمار مــیرود و سهم
این اوراق بهادار در مبادالت تجاری بین مردم
و بنگاههای اقتصادی باالست؛ به گونهای که از
مجموع5.7میلیون فقره چکی که در اردیبهشت
امسال وصــول و پاس شــده1.8 ،میلیون فقره
مربوط به استان تهران بوده است.

▪گیالنیها همیشه خوشحساب هستند

روند وضعیت صدور و وصول چک در سا لهای
اخیرنشانمیدهدکهشهروندانگیالنیهمچنان
از نظر خوش حسابی و خوشقولی در پاس کردن
چک،سرآمدسایراستانهاهستندودراردیبهشت
امسال بیشترین نسبت تعداد چکهای وصول
شده به کل چکهای مبادله شده در استان به
ترتیب به استا نهای گیالن با ۹2.8درصـــد،
خوزستان با ۹1.4درصد و البرز با ۹1.2درصد
اختصاص دارد و در مقابل بدقولترین استانها
در پــاس کــردن به موقع چکها به کهگیلویه و
بویراحمد با ۸4.4درصـــد ،خراسان شمالی با
۸4.8درصدوکردستانبا ۸7.1درصداختصاص
دارد.اینگزارشمیافزاید:بیشتریننسبتارزش
چکهای وصــول شــده به کل ارزش چکهای

بانکهای استان تهران در اردیبهشت امسال
۱۷۶هزار فقره چک به ارزش۱4.7هزار میلیارد
تومان را برگشت زدهاند که از نظر تعداد ۹درصد
و از نظر ارزش ۱0.8درصد کل چکهای مبادله
شده در استان پاس نشده است .بیشترین نسبت
تعداد چکهای برگشتی در ماه دوم امسال به
ترتیب به استا نهای کهگیلویه و بویراحمد با
۱5.6درصد ،خراسان شمالی با ۱5.2درصد
و کردستان با ۱2.9درص ــد اختصاص داشته
اســت؛ درحــالــیکــه بانکهای اســتــان گیالن
فقط 7.2درصــد ،خوزستان 8.6درصد و البرز
8.8درصد از چکهای مبادله شده را برگشت
زدهانــــد .از نظر ارزش ریــالــی هــم ســرآمــدان
چـکهــای برگشتی شــهــرونــدان استا نهای
کهگیلویه و بویراحمد با ۱8.5درصد ،کردستان
با ۱8.2درصــد و یزد با ۱7.9درصــد بودهاند.
در حالی که کمترین نسبت ارزش چکهای
برگشتی در اســتــا نهــای زنــجــان و گیالن
(9.2درصـــد) ،البرز (۱0.2درصـــد) و مرکزی
(۱2.4درصد) ثبت شده است.

کاهشعملکردتحصیلیودلزدگیازآموزش،درصدرآفاتآموزشمجازی

نکات جالب نظرسنجی ایرنا از خانوادههای تهرانی نشان میدهد که بیشتر از  71درصد آنها از افت تحصیلی فرزندان شان نگران هستند

نتایج نظرسنجی اخیر ایرنا نشان میدهد که
 ۷1.1درصــــد از خـــانـــواد ههـــای تــهــرانــی
معتقدند فرزندانشان در دوران کرونا با افت
تحصیلی روبهرو شدهاند و تنها  ۲8.9درصد
از پاسخگویان بیان کردهاند که فرزند آنها در
دوران کرونا با افت تحصیلی چندانی مواجه
نشده است .تعطیلی طوالنی مدت نهادهای
آموزشی (اعم از مدرسه و دانشگاه) در دوران
اپیدمی کــرونــا تجربه بیسابقهای بــود که
نظامهای نوین آموزشی در تمامی کشورهای
جهان از سر گذراندند.
در این دوران که آمــوزش مجازی جایگزین
آمــوزش حضوری شد به گــواه کارشناسان
حوزههای آموزشی و رفتاری ،معضالت متعدد
و گــاه غیرقابل جبرانی بــرای دانـشآمــوزان
پیش آمد که برایند آنان افت تحصیلی ،ضعف
مهارتهای اجتماعی ،مشکالت روحی روانی
و حتی آسیبهای جسمانی است.
در این پژوهش از خانوادههای تهرانی پرسیده
شد که فرزندشان چه میزان در دوران کرونا با
افت تحصیلی روبهرو شده است و  ۷1.1درصد
از پاسخگویان اظهار داشتند که فرزندشان در
دوران کرونا با افت تحصیلی روبهرو شد ه است
(جمع گزینههای خیلیزیاد ،زیاد و تاحدی) از
خ گویان بیان کردند
طرفی ۲8.9درصد از پاس 

که فرزند آنها در دوران کرونا با افت تحصیلی
چندانی مواجه نشده است (جمع گزینههای کم،
خیلیکم و اصال).
▪افت تحصیلی ،بیشتر آسیب آموزش مجازی
کرونایی

به گفته پاسخ گویان بیشتر دان ـشآمــوزان در
دوران کرونا و به واسطه آموزش مجازی به ترتیب
عوارضی چون کاهش عملکرد تحصیلی (۲0.3
درصد) ،دلزدگی از آموزش ( ۱8.5۳درصد)،
اعتیاد به اینترنت ( ۱7.4۲درصــد) ،کاهش
مهار تهای ارتباطی با همساالن (۱6.6۸
درصد) ،اضافه وزن و تهدید سالمتی(۱2.7۴
درصــد) و آسیبهای روحی و روانــی (۱1.4۵
درصد) را تجربه کردهاند ،همچنین 2.8۸درصد
از خانواد ههای تهرانی عــوارض دیگری مانند
بیتوجهی دانشآموزان به نظم و قوانین مدرسه،
کاهش تمرکز و توجه در فرزندان و بروز تنش در
فضای خانواده را به عنوان جد یترین تبعات
آموزش مجازی اعالم کردهاند.
▪بــرای جبران افت تحصیلی چه باید کرد؟

بیشتر پاسخگویان ( ۴3.3درصد) معتقدند که
«آموزگاران و مدیران مــدارس» بیشترین سهم
را در جبران افت تحصیلی دانشآموزان دارند،

همچنین  ۳7.9درصــد از پرسش شوندگان
عقیده دارند که «دولــت» باید نقش اصلی را در
جبران افت تحصیلی دان ـشآمــوزان ایفا کند.
 ۱2.5درصــد از پاسخ گــویــان نیز مسئولیت
اصلی جبران افت تحصیلی دانشآموزان را بر
عهده «خود دانشآموز» و 6.3درصد بر عهده
«خانوادهها» میدانند ۵1.8۳ .درصد از پاسخ
گــویــان اظــهــار کــردهانــد کــه بــرای جــبــران افت
تحصیلی دانشآموزشان ،همراهی و حمایت
بیشتری با آنها داشتهاند ،همچنین برخی
والدین ( ۲6.5۵درصد) گفتهاند که برای
جــبــران افــت تحصیلی ناشی از آمــوزش
مجازی ،دانشآموز خود را در کالسهای

تقویتی ثبت نام و  ۱6.9۴درصد پاسخ گویان
از معلم خصوصی بــرای فرزند خــود استفاده
کــرد هانــد .تعداد کمی از پاسخ گویان (4.6۸
درصد) نیز بیان کرد هاند که برای جبران افت
تحصیلی فــرزنــدان شــان از روشهــای دیگری
همچون تهیه منابع کمک آمــوزشــی ،مراجعه
بــه مــشــاوران تحصیلی ،بهر هگیری از تــوان
همکالسیهای دانشآموز و تشویق دانشآموز
به تالش بیشتر استفاده کردهاند.

دوشنبه  6تیر  27 ،1401ذیالقعده  27 ،1443ژوئن  ،2022شماره  ، 20971سال هفتاد وچهارم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
يف ُي ُ
أج َل ُه َك َ
طيل َأم َل ُه.
َع ِج ُ
بت ِل َمن ال َيم ِل ُك َ
در شگفتم از كسى كه اختياردار اجل خود نيست ،اما آرزوی طوالنی مى كند.
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تازه های مطبوعات
••صبح نو -ناتوانی در تصمیمگیری و بازی با
نهادهای حقوقی بــرای فشار به تهران ،منجر
بــه کرنش ای ــران در بــرابــر زیــادهخــواهــیهــای
محور غربی-عبری نشد؛ اگرچه تهدیدها و
فضاسازیها مذاکرات را به لبه پرتگاه برد اما باز
هم به آمریکاییها ثابت شد که هیچ گزینهای جز
مذاکره در برابر ایران ،کارساز نیست.
••همشهری  -بر اساس آخرین آمار منتشرشده
از ســـوی بــانــک م ــرک ــزی ،تــعــداد چ ـکهــای
برگشتخورده در اردیبهشت امسال نسبت
به فروردین حدود  ۳۰درصد و مبلغ چکهای
برگشتی نیز  ۶۵درصد رشد داشته است.
•• شرق -در پنج سال گذشته میزان سرقت در
کشور بیشتر از چهار برابر شده است .بر اساس
گزارش مرکز آمار ایران ،شمار سرقتها در سال
 ۹۵حدود  ۳۴۳هزار و  ۴۲۵فقره بوده که بنا
به اعالم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه در سال گذشته شمار سرقتها
به حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار فقره رسیده
است.
••جوان  -این روزنامه با اشــاره به شهریههای
کالن فعلی برای کنکور نوشت :پرداخت این
شهریههای نجومی از سوی والدین اگر چه به
امید موفقیت فرزندانشان در ماراتن رقابت بر سر
رشتههای خاص و دانشگاههای خاص پرداخت
میشود ،اما واقعیت این است که درصد ناچیزی
از دانشآموزان شانس موفقیت در این رقابت
را دارنــد و بقیه این بچهها پس از پایان دوران
تحصیل بیآن که هیچ مهارتی داشته باشند،
برای سالهای بعد پشت کنکور رها میشوند.
••دنیای اقتصاد  -این روزنامه با تیتر «تور خالی
مالیات بر لوکسها» نوشت :سیاست گذار با این
تصور که «ریشه جهش قیمت مسکن ،خانههای
لوکس است» و «امکان درآمدزایی در بودجه با
اخذ مالیات از این امالک وجود دارد» ،معادلهای
برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن تعریف کرد.
این معادله اما از دو بابت «نرخ مالیات و تعیین
کف قیمت خانههای مشمول» کامال با «فرمول
جهانی مالیات تنظیمگر در بخش مسکن»
مغایرت دارد.
••فرهیختگان  -توزیع سرانه دندان پزشکان
نسبت به جمعیت در کشور نشا ندهنده این
است که سرانه دندان پزشک شهر تهران  6برابر
 54درصد مناطق کشور است .طبق بررسیها
سرانه دندان پزشک در  27استان کشور کمتر
از میانگین کــشــوری اســت و ساکنان استان
سیستا نوبلوچستان ،بهعنوان محرو مترین
استان ،به ازای هر  100هزار نفر به  16دندان
پزشک دسترسی دارند .استاندارد جهانی سرانه
دندان پزشک به جمعیت ،بیش از دوبرابر این
عدد در ایران است.

انعکاس
••همشهری آنالین نوشت :حاجی دلیگانی
عضو هیئت رئیسه مجلس ش ــورای اسالمی
گفت :تا به االن  ۵تقاضا برای استیضاح وزیران
آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است که
البته  ۲دسته امضا آمده بود که برای بررسی به
کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده
و نیاز است کمیسیون این هفته بررسیها را
انجام دهد و زمانی که در صحن اعالم وصول شد
حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد
شــد.وزیــران کشور ،راه و شهرسازی و جهاد
کشاورزی از دیگر وزیرانی هستند که درخواست
استیضاحشان به هیئت رئیسه آمده است.
••صــابــریــن نــیــوز مــدعــی ش ــد :رســان ـههــای
اسرائیلی با انتشار تصاویری از قطعات پهپاد
گلوبال هاوک آمریکایی که توسط سپاه سرنگون
شده بود مدعی شدند :ایرانیها قسمتهایی از
این پهپاد را برای تمسخر آمریکا و ناتو ،به روسیه
هدیه دادهاند.
••فرارو مدعی شد :محسن شاطرزاده،سفیر
اسبق ایران در برزیل گفت:چاوز اواخر عمر خود
به شدت مذهبی شده و در کاخ ریاست جمهوری،
کلیسای کوچکی درست کرده بــود.آن اواخر
حتی به امــام مهدی(عج) هم اعتقاد داشــت و
حرفش را مــیزد . او کمونیست نبود و سبکی
منحصر به فرد به نام سوسیالیسم بولیواری
داشت.مادورو هم تقریبا همین رویه را در پیش
گرفته است.
••جهان نیوز نوشت  :منابع محلی گــزارش
کردند که مقامهای یونان ،نفتکش روسی حامل
نفت ایران را که دو ماه پیش به درخواست ایاالت
متحده توقیف کرده بود ،آزاد کرد .خبرگزاری
فرانسه گزارش کرد که روز یک شنبه از پلیس
بندر یونان مطلع شد هایم که نفتکش روسی
حامل نفت ایران که در اواسط آوریل در یونان به
درخواست دادگستری آمریکا توقیف شده بود،
می تواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد.

تیرماهداغبرجامی
قرار است در نخستین روزهای فصل تابستان ،مذاکرات این باربین ایران با
اروپا و آمریکا نه در وین بلکه احتماال در قطربرگزارشود .بورل گفت:
بن بست مذاکرات را بازگشایی کردیم
هــادی محمدی – ساعتی پــس از نشست
خبری روز گذشته حسین امیرعبداللهیان
وزیرامورخارجهکشورمانوجوزفبورلمسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپادرتهرانواعالماز
سرگیری مذاکرات هسته ای در روزهای آینده
 ،بازار گمانه زنی بر سر روز شروع و نحوه حضور
طرفمقابلدرگفتوگوهاداغشدامادرحالی
کههمهفکرمیکردندهمچونیکسالگذشته

گفت وگوها در هتل کوبورگ وین انجام می
شود  ،جوزف بورل اعالم کرد گفت وگوها قرار
است در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس
انجام شود  .شبکه قطری الجزیره نیز مدعی
شد که کشور قطر بیشترین شانس میزبانی از
مذاکراتاحیایتوافقهستهایرادارد.الجزیره
به نقل از یک مسئول ایرانی تاکید کرد :قطر
هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم برای
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میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را
دارد.بورل علت این تغییرمکان مذاکرات را به
تغییرترکیبمذاکرهکنندگانمربوطدانستو
گفت«:گفتوگوهایبینایران،آمریکاواتحادیه
اروپادروینانجامنخواهدشدچونگفتوگوها
درفرمت+۴+۱آمریکاانجامنمیشوند».ویبار
دیگر بخشهایی از این ادعاهای اثبات نشده را
تکرارکردوگفت«:دریکمقطعمشخص،روسیه
بسیار با توافق مخالف بود چون نفت ایران وارد
بازارمیشدوبهیکمنبعجایگزینبرایروسیه
تبدیلمیشد.امابعدازتماسهاییکهایرانیها
خودشانباروسهاداشتندروسهامخالفتشان
باتوافقراکنارگذاشتند».بورلهمچنیندرباره
احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ابراز
تردید کرد .او گفت :نمیتوانم بگویم که توافق
نهایی چه زمانی حاصل خواهد شد و این که
ایناتفاقخواهدافتادیانه.اجازهبدهیدببینیم
هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد .باید فضای
مذاکراترادرجلسهبعدارزیابیکنم.نمیتوانم
پیشبینیکنم.ازحسننیتطرفایرانیتقدیر
میکنم.ازسمتطرفآمریکاییهمحسننیت
وجود دارد .اما هنوز نمیدانم آیا دو طرف قادر
خواهند بود به اختالفهای سیاسیشان فائق
بیایندیاخیر.چونمسئلهاالنمشکالتسیاسی
است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
بامداد یک شنبه نیز در توئیتی نوشت« :نتیجه
مهمسفرمنبهایراناینبودکهمابنبستاخیر
رابازگشاییکردهومذاکراتمتوقفشدهبرسر
برجام از سر گرفته میشود».به نظر می رسد

مذاکرات چند منظوره الکاظمی در تهران

نخستوزیر عــراق ،پس از حضوری کوتاه در
عربستان و دیــدار با بن سلمان ،روز گذشته با
استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان وارد
تهرانشدوبا آیتا...سیدابراهیمرئیسیرئیس
جمهوری دیــدار و گفت و گو کــرد .دیــداری که
نشستمطبوعاتیبعدازآننشاندادکهرئیسی
و الکاظمی دربــاره موضوعات مهم و کلیدی
از جمله حــوزه ان ــرژی ،تقویت همکاری های
اقتصادی و تجاری و همچنین تسهیل روابط
پولی گفت و گو کــرده انــد .برخی تحلیلگران
این سفر الکاظمی را چند منظوره می دانند و
معتقدند او عالوه بر مسائل دو جانبه موضوع
میانجی گری میان تهران و ریاض را هم به طور
جدی دنبال می کند.به گــزارش ایرنا رئیس
جمهوردرنشستخبری پسازانجامدیدارهای
دوجانبه با نخست وزیــر عــراق ،دربــاره محور
گفت وگوها با الکاظمی گفت «:درباره اتصال
ریلی شلمچه و بصره گفت و گو شد و همچنین
بــرای تسهیل روابــط پولی بین دو کشور قرار
شد گام های جدیدی برداشته شــود ».رئیس

نشست ضد ایرانی در «شرم الشیخ »؟
چند وقتی است که منطقه خاورمیانه تحرکات
فشردهدیپلماتیکوگستردهایرابرایتشکیل
یکپیماننظامیمشترکمیانمتحدینآمریکا
تجربه میکند .دیروز نیزروزنامه وال استریت
ژورنال آمریکا فاش کرد در نشست محرمانهای
که به تازگی در منطقه شرم الشیخ مصر برگزار
شدعالوهبرکشورهایعربی،رژیمصهیونیستی
و آمریکا نیز در آن حضور داشته و در آن به بررسی
قــدرت موشکی و پهپادی ایــران پرداخته اند.
براساس گزارش این روزنامه این مذاکرات که
پیشازاینمطلبیازآنفاشنشدهبوددر«شرم
الشیخمصر»برگزارشدهواولینباربودکهچنین
طیفی از افسران عالیرتبه صهیونیستی و عرب
تحت نظارت ارتــش آمریکا بــرای بحث دربــاره
چگونگی دفاع در برابر یک «تهدید مشترک»

دیــدار کردند.امارات و بحرین نیز افسرانی را
به ایــن نشست اعــزام کردند و ژنــرال «فرانک
مکنزی» فرمانده وقــت نیروهای تروریستی
آمریکا در منطقه (سنتکام) هم به نمایندگی
ازآمریکا در مذاکرات مذکور حضور داشت.وال
استریتژورنالاعالمکردیکیازعواملافزایش
همکاری نظامی ،تمایل کشورهای عربی برای
دسترسی به فناوری و تسلیحات دفاع هوایی
رژیــم صهیونیستی در زمانی است که آمریکا
اولویتهاینظامیخودرابهسمتمقابلهباچین
و روسیه تغییر میدهد .وال استریت ژورنال در
ادامه این گزارش افزود :همکاری با اسرائیل در
اینزمینهنیزنسبتبهگامهایگستردهترمانند
تمرینهاینظامیمشترکیامانورهایمشترک
نیروهاینظامی،حساسیتکمتریدارد».

غروبآفتاب20:24

اذانمغرب 20 :45

نیمه شب 00:14

با تحوالت  48ساعت گذشته در حوزه برجام
باید در انتظار تیرماهی داغ نشست و مذاکراتی
که قطعا در سرزمینی داغ در حاشیه جنوبی
خلیج فارس صورت می گیرد .به گفته منابع
آگاه همچنان غیرمستقیم و به صورت انتقال
«نان پیپیرهایی»( )non peaperبین ایران
و آمریکا از سوی اروپایی ها خواهد بود با این
تفاوت که این بار کشورهای 4+1حضور ندارند
و مذاکرات غیر مستقیم با حضور سه نفر ( علی
باقری  ،انریکه مورا و راب مالی ) انجام می شود
 ،فاصله طرفین نیز تنها چند اتاق خواهد بود و
موضوعاتمذاکرههممحدودشدهبهاختالفات
ایران وآمریکا .اما دشمن اول مذاکرات و توافق
یعنیرژیمصهیونیستیهمدراینمیانساکت
نبود  .نشریه پولیتیکو در گزارشی با استناد به
اظهارات دیپلماتهای اروپایی مدعی شد که
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از
سفرش به ایران برای رایزنی برای از سرگیری
مذاکرات احیای توافق هستهای ،با انتقاد
شدید وزیــر امــور خارجه رژیــم صهیونیستی
مواجه شده است.پولیتیکو در گــزارش خود
نوشت :یائیر الپید ،وزیر امور خارجه اسرائیل
از جــوزف ب ــورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا و هماهنگکننده کمیسیون
مشترکبرجامبهخاطرسفرشبهتهراندرباره
از سرگیری مذاکرات احیای توافق هستهای
انتقاد کرده است .اسرائیل مدتهاست با این
توافق مخالفت کرده و سعی داشته است به هر
شکل ممکن در آن کارشکنی کند.
اعالمکنیم.نخستوزیرعراقدربخشدیگریاز
سخنانخود تصریحکرد«:توافقکردیمحمایت
خود را از اصل گفت و گو بــرای پایان دادن به
جنگیمناعالمکنیم.تالشهایمشترکبرای
مقابلهباچالشحوزهامنیتیبهسبکجنگیکه
اوکرایناستبهانجامبرسانیم».

نخست وزیر عراق پس از پایان سفر به عربستان وارد تهران شد و
در کاخ سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت .رئیسی گفت :نزدیکترین
روابط را با کشور عراق داریم

دولت سیزدهم در ادامــه تاکید ک ــرد ....  «:در
بین همسایگان بیشترین رواب ــط را با عراق
داریم .دربارهروابطسیاسی،اقتصادیوتجاری
بین دو کشور مذاکره و قرار شد روابط اقتصادی
بین دو کشور افزایش یابد ».رئیس جمهور در
بخش دیگری از این نشست خبری با بیان این
که تالش رژیمصهیونیستی برای عادیسازی
روابطباکشورهایمنطقهبههیچوجهامنیتساز
برای این رژیم نخواهد بود خاطرنشان کرد «:
صلح و آرامــش در منطقه در پرتو نقشآفرینی
همه مسئوالن منطقه است و عــادیســازی با
رژیمصهیونیستی  و حضور بیگانگان در منطقه
مشکلی را از مردم منطقه حل نخواهد کرد....
بر این باوریم که گفتوگوی مسئوالن منطقه
میتواند مشکالت منطقه را حل کند و حضور
بیگانگاننهتنهاکمکیبهحلمشکالتمیکند
بلکهمشکلسازاست ».نخستوزیرعراقنیزدر
نشست مطبوعاتی با بیان این که روابط با ایران
بسیارمهماست،ودرچارچوبومنافعمشترک
دو کشور برای تامین منافع ملتها تالش می
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موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
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مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

▪الکاظمی درتهرانبهدنبالچیست؟

کنیم از توافق با کشورمان بر سر تقویت روابط
تجاری سخن گفت .وی افزود  «:توافق کردیم
یکبرنامهزمانیبرایتسهیلزیارتزائرانیکه
قصدحضوردرایاماربعین بهحرمامامحسین(ع)
رادارندتنظیمکنیم.تاپیشازاینزوارایرانیدر
فرودگاههایعراقمیتوانستندروادیددریافت
کنند اما طی چند هفته اخیر زمینهای را فراهم
کردیم تا زائــران ایرانی در گذرگاههای مرزی
بتوانند روادید ورود به عراق را دریافت کنند».
ویدرادامهگفت«:برایثباتوآرامشدرمنطقه
تالش می کنیم و برای مسائل سرنوشت سازی
کهملتهایمنطقهباآنروبهروهستندگفتوگو
کردیم که حمایت خود را از آتش بس درباره یمن

در این بین سفر الکاظمی به تهران آن هم پس از
حضور کوتاهش در عربستان با توجه بسیاری از
رسانه های منطقه ای و بین المللی مواجه شده
است و هر یک از زاویه ای سفر الکاظمی به ایران
راتحلیلوبررسیکردهاند .بایدگفتکهبه باور
برخی رسانه های جهانی یکی از جدی ترین
اهدافی که الکاظمی در سفر خود به تهران به
دنبالآناستمیانجیگریمیانتهرانوریاض
از سر گیری روابط دو کشور است و تا پیش از این
نیزبغدادتاکنونمیزبان 5دورهازگفتوگوهای
تهران  -ریاض بوده است .از سوی دیگر به باور
برخی ،فارغ از تقویت روابط تجاری میان ایران و
عراقوتالشالکاظمیبرایمیانجیگریمیان
تهرانوریاض،بهزودینمایندگانمجلسعراق
انتخابنخستوزیرراشروعخواهندکردو   ازآن
جاکهجریانهایشیعهدرپارلمانروابطخوبی
با ایران دارند سفر الکاظمی به تهران و دیدار با
مقامات ارشد ایرانی هم برای جلب نظر مساعد
شیعیاناست.
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چهره
سرلشکرباقری:همزمانباتهدیدسختدشمن
باتهاجمهایمختلفروبهروهستیم
رئیسستادکلنیروهایمسلحبابیاناینکهبیشتر
کشورهایدنیاممکناستتهدیدینداشتهباشندیا
بایکنوعتهدیدروبهروباشند،اظهارکرد:نیروهای
مسلح ما با تهدیدهای مختلف روبه رو هستند ،نظام
اسالمیماکهحاصلقرنهاتالشومجاهدتاست
از جهات مختلف مورد تهاجم ،توطئه و تهدید است.
ویادامهداد:همزمانبااینکهباتهدیدهایسخت
نظامی از سوی قدرت های بزرگ روبه رو هستیم که
لوازمخودرادارد،بادیگرتهدیدهانیزمواجههستیم.
سرلشکرباقری با بیان این که نیروی انسانی ما در
برابرتهدیدسختدشمنباتهاجمهایمختلفروبه
رو است ،تصریح کرد :اگر نیروی مسلح قدرت تاب
آوری برابر دشمن در صحنه را نداشته باشد چگونه
میخواهد به آرامســازی ،کنترل و
مدیریتبرسدومقابلهباجنگنرم
دشمنوتوسعهفرهنگانقالبیو
اسالمیبرعهدهنیروهای
مسلحاست/.ایرنا

نگاه سوم

حضورهمزمانشمخانیوبورلدرکنارنقشهایران
ت دبیر شورای عالی امنیت
که در اتاق های مالقا 
ملی نصب شده و توضیحاتی که شمخانی برای
مهمان خود ارائــه میکند ،کنجکاوی مخاطبان
دربارهمحتوایگفتوگویدومقامایرانیواروپایی
همراهبابررسینقشهایرانرابهدنبالداشت.ماجرا
از این قرار بود که پس از مصافحه رسمی شمخانی
و بورل و قبل از آغاز رسمی گفت وگوها ،دیپلمات
اروپایی با حضور در کنار نقشه ایران از دبیر شورای
امنیت ملی کشورمان درب ــاره ویژگی کوههای
اطراف تهران از جمله تعداد قلل مرتفع این رشته
کوهها سواالتی را مطرح کرد.دریابان شمخانی
نیز بر خالف رویــه همیشگی خود که با مهمانان
خارجی صرفا با زبــان فارسی صحبت میکند،
توضیحات جامعی را به زبان انگلیسی برای جوزف
بورل ارائــه کرد.بورل در ادامــه به شمخانی گفت
که از کوهنورد بودن او اطالع دارد و چون خود نیز
به صورت حرفهای کوهنوردی میکند ،خواستار
دریافت این اطالعات از او شده است.البته بورل در
پایاناینگفتوگویکوتاهوغیررسمیباصمیمیت
از شمخانی خواست که در برنامه کوهنوردی
مشترک با او شرکت کند و پاسخ شمخانی این بود
کهکامالآمادهام/.همشهریآنالین
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بامرورصحبتهاودقتدرسبکزندگیسیدجاللحسینی،پرافتخارترینفوتبالیستتاریخلیگبرتر
بهدالیلموفقیتمستمراوپیمیبریم

حفظ انگیزه و اشباع نشدن
سید سورنا ساداتی | روزنامهنگار

اینروزها صحبتاز خداحافظی سید جالل حسینی از دنیای فوتبال داغ
پرونده
است ،گویا کاپیتان محبوب و پرافتخار سر خها قرار است بهکادر فنی
تیم اضافه شود؛ هرچند تا لحظه نوشتن این پرونده ،باشگاه پرسپولیس
موضع رسمی در قبال این ماجرا نداشته؛ اما بعید نیست دوران پرشکوه
یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ،الاقل در کسوت بازیکن تمام شده باشد.
سید جالل و موفقیتهایش درسهای بزرگی دارد برای هرکسی که در مسیر زندگی دنبال
یادگرفتن است؛ چه فوتبالی ،چه غیر فوتبالی .بازیکنی که استمرار داشت ،موفقیتهای
بزرگ در رده باشگاهی و ملی کسب کرد و تمام نشدنی بود .حدود دو سال قبل و بعد از
پوکر سید در باال بردن جام قهرمانی با قرمزهای پایتخت گپی با او زدیم که در زندگی سالم
 13مرداد  99چاپ شد .گپی که مرور و تحلیل آن به ما کمک میکند بدانیم چطور چنین
موفقیتهایی را رقم زده است.

نقش محیط
سید درباره شهرش به «زندگی سالم» گفته بود« :در شهر انزلی ،بچهها
تاچشمبازمیکنندبافوتبالآشنامیشوند.اینشهر،الگوهایفوتبالی
بزرگی همچون مرحوم سیروس قایقران دارد که همه را به فوتبالیست
شدن ترغیب میکند .من هم مثل خیلی از بچههای این شهر از دوره
کودکی،عاشقفوتبالشدم.دردورانابتدایی،عضوتیممدرسهمانشدم
وتقریباهمهاوقاتفراغتمرادرآنزمانبافوتبالسپریمیکردم.خیلی
زودهمعضوتیمپایههایملوانشدموآنزمانفکرشراهمنمیکردمبه
موفقیتهاییکهاکنوندستیافتهام،برسم.شروعاززمینخاکیوقرض
گرفتن استوک برای همه بازیکنانی که از بچگی فوتبال را آغاز کردند و
اکنونبهموفقیترسیدهاند،روزهایسختوخاطرهانگیزیبودهاست».
حضور یک بازیکن الهامبخش مثل مرحوم سیروس قایقران که به
بچههای کوچه پسکوچههای انزلی نشان داد میشود از همین شهر
شروع کرد و کاپیتان تیمملی شد؛ حس خوبی که تمام شهر به فوتبال
دارد و از همه مهمتر تیمی ریشهدار و محبوب مثل ملوان که زمینه دیده
شدن بازیکنان را در سطح کشوری فراهم میکند میتوانند عوامل
محیطی برای دیده شدن سید باشند .استعدادهای زیادی مثل سید
جاللدرشهرهاییهستندکهچونفوتبالدرآنهارونقندارد،یاباشگاه
حرفهایندارند،یاباشگاهیهستامابهبازیکنانبومیاهمیتنمیدهد
وسرمایهگذاریرویتیمهایپایهندارد؛برایهمیناستعدادهایشان
هدر میرود اما انزلی قصه متفاوتی دارد و با اینکه شهر کوچکی است
سهمزیادیدرمعرفیچهرههایورزشیمثلسیدجالل،پژماننوری،
مازیار زارع ،جالل رافخایی و ...به فوتبال کشور داشته .جالبتر اینکه
ملوانتیمپولداریهمنیستوچیزیکهباعثشدهتیمشحفظشود
همینعالقهایاستکهکوچکوبزرگدرشهربهتیمدارند.

کار گروهی و دیگر هیچ

سید جالل رکــوردهــای زیــادی را شکست ،بین مدافعین بیشترین
بازی ملی را دارد ،در طول ادوار لیگبرتر بیشترین قهرمانی را داشته،
بهعنوان کاپیتان بیشترین جام را باالی سر برده و در کنار همه اینها
پشتسرهمترینقهرمانیهارابا 5قهرمانیداشته،امانگاهشبهرکورد
همجالباست.
او گفته بود« :فوتبال یک ورزش گروهی است و برای موفق شدن در آن،
خوببودنیکنفرکافینیستوشمابایدبهمعنایحقیقیکلمهیکتیم
باشید.منخوشحالمکهدرتیمهاییبازیکردمکههمیشهبرایقهرمانی
جنگیدهاند .در ضمن خیلی به رکوردشکنی فکر نمیکنم و این چیزها
بیشترموردتوجههوادارهاست».
اینکهاوبهرکوردشخصیفکرنمیکند،بااینهمهقهرمانیو رکوردهای
دستنیافتنیخودشراباالترازبقیهنمیداندوکارگروهیراازهرچیزی
مهمترمیداندکمچیزینیست.روحیهجنگندگیتیمشایدتاحدزیادی
ناشیازهمینتوجهکاپیتانبهاهمیتکارگروهیوپرهیزازخودمحوری
بودهاست.سیدجاللبازیکنکاریزماتیکیبود.بازیکنیکهتاثیرزیادی
روی دیگران میگذارد و الهامبخش است .او میداند برای موفق شدن
خودش،تمامتیمبایدموفقباشدوبرایهمیناستکهدنبالخودنمایی
نیست.بلکهموفقیتتیمرامقدمبرهمهچیزمیداند.اتفاقیکهبینخیلی
ازبازیکنانبزرگدنیایفوتبالمثلامباپه،نیماروگاهیکریسرونالدو
هم نمیبینیم و ترجیح میدهند خودشان توی دید باشند و هربالیی
سرتیم آمد مهم نیست .سید جالل بارها بهعنوان بازیکن تعویضی وارد
زمین شد ،از کنار خط تا کنار دروازه خودی با انگیزه و سریع استارت زد
و دوید و بابت ذخیره بودن گالیهای نداشت .او میتوانست سال قبل از
فوتبال خداحافظی کند تا بِرند حرفهای و جایگاهش را حفظ کند ،اما
وقتیدیدتیمب هاونیازداردماندوموثربازیکرد.

حمایتهای خانواده
در آن گفتوگوی خواندنی که ما فقط بخشهایی از آن را در این پرونده منعکس
میکنیم کاپیتان پرسپولیس درباره نقش خانوادهاش به ما گفت« :سالها پیش و
زمانیکه من با پدر و دو برادرم کار میکردم ،آنها از من خیلی حمایت میکردند.
در واقع برادرهایم به خاطر اینکه من بتوانم به تمرینات فوتبال برسم ،خیلی جور
من را میکشیدند .یادم هست حتی زمانیکه من بازی داشتم ،آنها بیشتر کار
میکردند تا من بتوانم استراحت کنم و در واقع خیلی برای پیشرفت من زحمت
کشیدند و به خوبی میدانم که دین بزرگی به گردن من دارند».
سید جالل بیشتر از آنکه یک فوتبالیست نابغه مثل علی کریمی و خداداد عزیزی
باشد ،یک فوتبالیست پرتالش مثل علی دایی است .درست مثل تفاوتی که مسی
و رونالدو دارند .مسی سرشار از نبوغ است اما چهرهاش بیتفاوت ،اما رونالدو دنبال جاهطلبی است و در این مسیر دست از تالش برنمیدارد.
برایفردیکهنبوغزیادینداردومتکیبهتالشاستعالوهبرمحیط،نقشاطرافیانهمخیلیموثراست.بازیکنپرتالشبایدبرایجایگاهش
بیشتربجنگدچونسختتردیدهمیشودامااگرجایگاهیرابهدستبیاوردراحتازدستنمیدهد.برخالفعلیکریمیکهتابایرنرفتاما
چندان انگیزه نداشت ،اما علیدایی با تالش زیاد از موفقیت اشباع نمیشد .سید جالل هم در 26سالگی بهتیم ملی رسید ،سنی که خیلی از
بازیکنانمطرحمثلشاهرودی،میناوند،پوالدیو...آخرینبازیملیشانراانجامدادند.اماسیدجاللتازهشروعکردواگردعوایمضحکو
بچگانهکیروشوبرانکونبود،سیدجاللقطع ًابازیکنفیکستیمملیدرجامجهانی 2018بود.خالصهاینکهدرمسیرتالشبرایرسیدنبه
موفقیت،اطرافیانبایدبافردهمسوباشندتازمینهموفقیتفراهمشودوفردشایستگیهایشرانشاندهد.درحقیقتخانوادهسیدجاللروی
موفقیتاوسرمایهگذاریکردند.همینصحبتهانشانمیدهداوازخانوادهمرفهیواردفوتبالنشده،اماخانوادهاشبهمسیریکهاوانتخاب
کردهباورداشتندوخوداوهمباتالشقدردانبسترمحیطیشهروهمسوییوهمراهیخانوادهبودهاست.

سید جالل و همسر و فرزندانش و عشق به خانواده

سید جالل یک نکته تستی را هم میگوید که با شنیدن آن دلیل این استمرار را
میفهمیم ،دلیل آن استارتهای انفجاری که موقع ورودش به زمین بهعنوان یار
جایگزین میدیدیم و غافلگیرمان میکرد.
اوبهماگفتهبود«:سعیکردهامکههمیشهانگیزهخودمراحفظکنموفکرمیکنمتااالن
همهمینطوربودهاست.حفظانگیزهرارمزموفقشدنوالبتهمحبوبشدنمیدانم».
فردی که محرکی ندارد حرکتی ندارد .کسی که با پول اشباع میشود دلیلی برای
موفقیت ورزشی ندارد .خیلی از فوتبالیستها بازی میکنند تا قرارداد بهتری ببندند
و بعد از مدتی چون بهلحاظ مالی بهچیزی که میخواستند رسیدند دیگر دلیلی برای
تالش بیشتر نمیبینند .خیلیها بهجای پول با موفقیت اشباع میشوند و انگیزهشان
را برای تالش از دست میدهند .خیلیها بعد از ناکامی دیگر حالی برای تکاپو ندارند.
شاید چهار سال قبل و وقتی با دالیل غیرفوتبالی سید جالل از تیمملی برای حضور در
جامجهانی خط خورد اگر کسی جز او بود فوتبال را رها میکرد یا الاقل بعد از نبود در
بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان ،انگیزهای برای تالش نداشت؛ اما موفقیتهای او
با همین خط خوردن شکل جدیتری گرفت و یکی از عوامل اصلی رسیدن قرمزها به
فینال لیگ قهرمانان آسیا با پنجره بسته نقل و انتقاالتی بود.
خودش درباره اینکه آیا ممکن است از قهرمانی خسته شود به ما گفته بود« :اصال
چنین چیزی نیست ،چرا باید خسته شویم؟ ما همیشه تالشمان را میکنیم اما اینکه
درزمینچهنتیجهایرقمبخورد،مشخصنیستوهمیناززیباییهایفوتبالاست».

بهترین اتفاق زندگی سید جالل
اما بحث خانواده در زندگی کاپیتان سرخها یک موضوع ساده
و تعارفی نیست؛ او با این همه رکورد و افتخار بهترین اتفاق
زندگیاشرااینگونهمعرفیکرد«:بهتریناتفاقدرزندگی
من پدر شدن است و من هم از داشتن دو دختر ،خیلی
خوشحالم .بچه هرچقدر بزرگتر میشود شرایط برای پدر
و مادر سختتر میشود .امیدوارم پدر خوبی باشم و تمام
تالشم را میکنم تا خوب پرورش پیدا کنند».
شاید یک دلیل همراهی و همدلی همسر و فرزندان سید با او
این باشد که خودش هم واقع ًا خانواده دوست است و حواشی
خیلی از سلبریتیها را ندارد.

مدتها قبل در خبرها داشتیم که همسر سید جالل برای هر بازی نذر میکند ،پیج اینستاگرامی او را
هم که نگاه کنیم عکسهای زیادی با دخترانش دارد ،خانواده برای او اهمیت زیادی دارد و یکی از
ستونهایاستمراراست،اگرروزیبرادروپدرشزمینهموفقیتاولیهرافراهمکردند؛درادامهزندگی
سالمومتاهلی،درکنارهمراهیوهمدلیهمسرشبرداشتنگامهایبعدیرابرایشفراهمکرد.
خود سید جالل در گپ و گفتش به «زندگی سالم» گفته بود« :واقعا ممنون همسر و دو دخترم
هستم که خیلی سختیها را تحمل کردند تا شاهد پیشرفت بیشتر من باشند .این موضوع
ارزشمندی است که نباید بی توجه از کنارش گذشت .قطعا بخش زیادی از موفقیتهایم را
مدیون صبر و بردباری همسرم هستم و همانطور که گفتم اگر فداکاریهای ایشان نبود ،قطعا
شرایط برای پیشرفت من مهیا نمیشد و درک خوب ایشان از من و شغل من باعث شد پیشرفت
زیادی در زندگیام داشته باشم».

رفتار حرفهای

پرهیز از عوامل بازدارنده

بازیکنانبزرگازیکجاییبهبعدتصورمیکنندعملکردهمیشگیراحفظمیکنندونیازیبهتمرینبیشتر
نیست .عجیب نیست بعضی بازیکنان در سی سالگی از فوتبال محو میشوند و سید جالل تا  40سالگی در
اوجآمادگیبود.
او درباره حفظ آمادگی در سن و سال باال میگوید« :من همه وقت خودم را با تمرین و استراحت پر میکنم.
همیشهحواسمبهتغذیهامهستتاخطری،سالمتجسمیامراتهدیدنکند.بعدازجامجهانی 2014بهاین
طرف،منخیلیبیشترتالشکردموزمانبیشتریرابهتمرینکردناختصاصدادم.یکفوتبالیستوقتی
سنشباالترمیرود،کارشخیلیسختترمیشود».
نکته جالب این جاست که بازیکنان معمولی بعد از یک موفقیت مثل حضور در جامجهانی اشباع میشوند اما
سیدجاللتازهتمریناتشرابیشترکرده.زندگیحرفهایداشته،رویتغذیهاشحساسبوده،سالمو
بیحاشیهزندگیکرده،یاتمرینداشتهیااستراحتکنارخانواده؛کمترعکسیازاودیدهشده
کهدرحالتفریحاتالکچریباشد،رستورانگردیکند،سواربرماشینآنچنانیباشدیادر
مهمانیهایکذاییشرکتکند.نتیجهتمرکزشرویرفتارحرفهایمیشوداستمراری
بینظیروشگفتانگیزدردورانورزشی.هوادارانپرسپولیسیکیازبیتعارفترین
طرفدارانفوتبالدنیاهستندوحتیازاسطورههاییمثلعلیپروینزمانیکهتیمش
نتیجهنمیگرفتانتقادمیکردند،امادرتماماینسالهاحتیاگرتیمنتیجهنگرفت
انگشتاتهامونقدسمتسیدجاللنرفت،چوندرروزهایبدتیمهماوخوببود.
بهاینبخشجالبازصحبتهایشتوجهکنید«:دربارهاوقاتفراغت،منیاسرتمرینهستمیا
درخانه.طبیعتابیشتراوقاتفراغتمباخانوادهمیگذرد.هرچندکهبعضیاوقاتدرخانههمتمرین
میکنمیافیلمبازیهایمختلفرامیبینم.انگارذهنمنبرایفوتبالتنظیمشدهوخیلیاوقات
فراغتمبهآنشکلیکهبشودکارخاصیکرد،نیست».

خیلیازما،درهرموقعیتیکهباشیممسیرموفقیترابلدیم،میدانیمچهکاریمارادرشغلیاحوزهموردعالقهمانبهموفقیت
میرساند،اماعواملبازدارندهرانمیشناسیم،یکیازآنهاحضورمدیریتنشدهدرفضایمجازیاست.
سیدجاللدراینبارهگفتهبود«:منخیلیوقتبرایفضایمجازینمیگذارموخیلیهمبرنامهخاصیبرایحضوردراین
فضاندارم.مثالاینطورنیستکهباخودمبگویمبایدروزییکبارپستبگذارمیا...سعیمیکنممدیریتشدهدر
فضایمجازیحضورداشتهباشموزمانمرابهانجامکارهایمفیدتراختصاصبدهم».
اما خیلی از فوتبالیستها که محبوبیت و عملکرد سید جالل را ندارند اینروزها غرق در فضای مجازی هستند.
درحقیقتآنهابهجایآنکهباتالشمحبوبهوادارانشوند،سعیمیکنندباحواشیاینستاگرامیموردتوجه
باشند،با ُکریخواندنهایسطحیوکودکانهبرایرقیبوهوادارانمحبوبخودیهاشوند یابافعالیتدرفضای
مجازیفرصتیبرایجذبآگهیودرآمدداشتهباشند؛غافلازاینکهبهترینراهموفقیت،محبوبیتوحتیدرآمد
بیشترتمرکزرویبهبودعملکرداست.سیدجاللمثلهمهفوتبالیستهادرزمینپرسروصداوپرشوراست،
امادرتمرینتمرکزدارد،اهلبحثهایفرسایشیباهمتیمی،مدیرانباشگاه،تیمهایرقیبو...نیست.وارد
حاشیههانمیشود.نهمصدومیتاورامتوقفمیکرد،نهمشکالتمالیباشگاه،نهمشکالتمدیریتی.اودر
هرحالسعیمیکردبهترینخودشباشد.جالباینکهبهرغمعالقهوتعصببهپرسپولیس،زمانخوبی
همبهاینتیمآمد.اوبالفاصلهبعدازدرخششدرملوانازپرسپولیسپروینپیشنهادداشت،اماترجیحداد
برودسایپا،بعدسپاهانوبهعنوانیکبازیکنملیپوشوکاپیتانواردپرسپولیسشودتامسیرشبرای
موفقیتپرازدستاندازنباشد.حاالاگراخبارمربوطبهخداحافظیاشصحت
داشته باشد خاطره بازیهایش بهعنوان یک سوپرمن در ذهن ما باقیاست،
کسی که بیمحابا روی توپ مسی میرفت ،کسیکه با گلهایش به الجزیره
و الدحیل پرسپولیس را به فینال آسیا برد و کسی که تصویرش با جام قهرمانی،
تکراریترینقابفوتبالمادرسالهایاخیربود.مردیکهنانتالشوغیرتشرامیخورد.

زندگیسالم
دوشنبه
 ۶تیر    ۱۴۰۱
  شماره ۲۱۹۱

درمانیتازهبرایسرطانسینه

با عینک آفتابی ،تابستان را سر کنید!

موفقیت اولیه داروی  Enhertuامیدواری های زیادی برای درمان مبتالیان به تومورهای
متاستاتیک ایجاد کرده است

انتصاری| روزنامه نگار
با رسیدن تابستان و روزهای گرم ،بدن به مراقبتهای بیشتری نیاز

سالمت

مناسبتی

دارد .در این فصل عالوه بر این که باید مراقب باشــید آب بدنتان
کم نشود و گرمازده نشــوید باید مراقب چشمهایتان هم باشید.

مهساکسنوی|مترجم

اهمیت این موضوع آنقدر زیاد است که سازمان بهداشت جهانی

برای تاکید بر ارزش مراقبت از چشمها در برابر اشعه ماوراءبنفش نور خورشید امروز

بــرای برخــی از بیمــاران مبتــا
پزشکی
بــه تومورهــای متاســتاتیک کــه
شیمی درمانی برای آنها کارساز
نیســت ،یک داروی جدیــد
توانست رشــد ســرطان آنها را متوقف کند.این
بیماران که سرطان سینه متاستاتیک داشتند ،به
نشان
یدرمانی شدید،سرطا 
رغم دورههای شیم 
در حال پیشــرفت بــود امــا بــه تازگی درمــان با
دارویی به نام  Enhertuکه ســلولهای سرطانی
را بــا دقت لیــزری هــدف قــرار میدهد ،بــه طرز
خیرهکنندهای موفقیتآمیز بود و توانست رشد
تومــور را کند کــرده و عمــر بیمــاران را تــا حدی
افزایش دهد.

 27ژوئن را روز جهانی عینک آفتابی معرفی کرده است .به همین بهانه قرار است

در این مطلب بیشتر از تاثیر عینک آفتابی بر سالمت چشم بگوییم.

دردسرهای عینک آفتابی نزدن!
اشعه ماوراءبنفش نور خورشــید میتواند برای یک فرد واقعا دردسرساز شــود و قرار گرفتن در
معرض آن بیماریهای چشمی را به دنبال داشته باشــد .ناخنک چشم ،آب مروارید و ماکوال یا
تباهیلکهزردازجملهاینبیماریهاهستندکهممکناستکارفردرابهاختاللبیناییوجراحی
برساند.بههمیندلیلاستکهمتخصصانمیگویندهمهافرادنیازمنداستفادهازعینکآفتابی
هستند .هرچند افراد زیادی این توصیهها را پشــت گوش میاندازند و حتی افرادیکه عینک
آفتابیدارند،درزمانکوتاهی،مثالفقطدرهنگامظهرازآناستفادهمیکنند.
سشان باشد
سها حوا 
حسا 

این امکان را داد که شش ماه بیشــتر از افرادی که با شیمی
درمانی درمان میشــوند عمــر کنند.البته ایــن همه نتایج
نیست،خبرخوبفراتراز درمانسرطانسینهاست.شواهد
نشان میدهد که این دارو میتواند برای درمان بسیاری از
انواع تومورها مورد استفاده قرار گیرد.
کیفیت زندگی و افزایش طول عمر
در بیمارانی که این دارو را مصرف کردند،رشد تومورها برای
حدود  10مــاه متوقف شــد ،در صورتی که این عــدد برای
افرادی که شیمی درمانی استاندارد داشتند ،حدود  ۵ماه
است .همچنین بیمارانی که این داروی آزمایشی را دریافت
کرده بودند به مدت  23.9مــاه زنده ماندند ،در صورتی که
افراد تحت شیمی درمانی فقط 16/8ماه زنده بودند.
دکتر مور ،یکــی از محققان ایــن پژوهش میگویــد« :برای
آزمایشهای شیمیدرمانی در سرطان متاستاتیک سینه،
بهبود بیماران تا شش ماه بیسابقه است.معمو ًال موفقیت در
یک پژوهش بالینی یک تا چند هفته بیشتر از زندگی است
اما این دارو ضمن طوالنی کردن این دوران کیفیت زندگی

 Enhertuچیست؟
 Enhertuدارویــی اســت کــه بــه عنــوان یــک ترکیــب
آنتیبادی-داروشناختهمیشود،چون ازیکآنتیبادیبرای
ورود به سلول تومور قبل از شــیمی درمانی و برای کشتن آن
استفاده میکند .آنتی بادی این دارو ،پروتئینی به نامHER2
را صفر میکنــد HER2 .پروتئینی اســت که به رشــد ســریع
سلولهایسرطانسینهکمکمیکند.سلولهایسرطان
سینهباسطوحباالترازحدطبیعیاینپروتئین HER2،مثبت
نامیده میشود.ســازمان غذا و داروی آمریکا  Enhertuرا در
اواخر ســال 2019برای برخی از ســرطانهای به اصطالح
« HER2مثبت» یا تومورهایی که در یک آزمایش تشــخیصی
آستانه مشــخصی از ســرطان دارند ،تأیید کرد اما داده های
جدیدمربوطبه درماندستهایازسرطانهایسینهاستکه
سطوحپایینوحتیناچیز HER2دارند.اینبدانمعناستکه
اینداروروی طیفگستردهتریازبیمارانموثرخواهدبود.
برتری نسبت به شیمی درمانی
داروی  Enhertuبه زنان مبتال به ســرطان ســینه پیشرفته

بیماران را هم بهبود میبخشد».
محدودیت مصرف
همانطورکهمیدانیمهیچداروییبدونعوارضیامحدودیت
نیســت .عوارض جانبــی ایــن دارو و به طــور کلــی ترکیبات
آنتی بادی-دارو شــبیه به همه شــیمی درمانی هاست .این
داروهابسیارگرانهستندواستفادهازآنهابرایمبتالیانبه
سرطانسینهدرکشورهایکمدرآمد،سختاست.
درمان سرطانهای معده ،روده بزرگ و ریه
موفقیــت ایــن پژوهــش در حقیقــت بــه ایــن علت اســت که
این دارو فراتر از ســرطان ســینه مورد اســتفاده قــرار خواهد
گرفــت و میتوانــد بســیاری از انــواع تومورهــای ســطوح
پاییــن  HER2از جملــه ســرطان معــده ،روده بــزرگ و ریه را
درمــان کنــد .شــرکت میگویــد« :مزایــای مثبت ایــن دارو
هنوز به طور کامل مشــخص نشده اســت اما تحقیقات نشان
میدهــد کــه ترکیبــات آنتیبــادی-دارو ،روزی جایگزیــن
شیمیدرمانیهایمعمولیبرایبیشتربیمارانخواهدشد».
منبع:بلومبرگ و نیویورک تایمز

تا زه ها

آزمون تشخیص احتمال تومور مغزی
یکی از نشــانه های تومور مغزی سردرد اســت که اغلب
ممکن اســت تا زمان پیشــرفت بیمــاری نادیــده گرفته
شود اما یک آزمایش ساده که توســط محققان دانشگاه
ادینبورگ ابداع شــده میتواند به تشــخیص زودهنگام
تومور مغزی کمک کنــد.در این آزمایش که به «کشــتی

نوح»معروف است ،از شرکت کنندگان خواسته میشود
تا در طول  ۶۰ثانیه هر تعداد حیوانی را که میتوانند نام
ببرند.بر اساس نتایج مطالعات به دست آمده ،افراد مبتال
به تومورهای مغزی بهطور قابل توجهی نمراتشان نسبت
به افرادی که سردرد معمولی داشتند،پایینتر بود.

محققان این مطالعه میگویند  «:بیماران دارای عالیم با
نمرات پایین را باید برای تصویربرداری سریع در اولویت
قــرار داد ،در حالــی که ســایر بیمــاران بــا نمرات بــاال را
میتوان فقط تحت نظر داشــت ،زیرا احتمال بهبود آنها
بیشتر است».

آشپزیمن
آشپزی
من

مواد الزم
شکر  ۲ :کیلو
آلبالو  :یک کیلو
وانیل ( در صورت تمایل )  :یک
قاشق چای خوری
آب  :یک لیوان
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به مناسبت روز جهانی عینک آفتابی به اهمیت استفاده از این وسیله
برای سالمت چشم ها پرداختیم

layout@khorasannews.com

نو

بیشتر بدانیم

ش
یدن

ی

شربت آلبالو خوش رنگ و ملس
اگر بگوییم تابستان فصل پادشاهی شربتهاست بیراه نگفته ایم.یک لیوان شربت در این فصل میتواند گرمای هوا را برای شما
قابل تحمل کند و در این میان ،شربت آلبالو از آن شربتهایی است که طرفداران مخصوص خودش را
دارد،زیرا هم خوشرنگ است و هم خوشمزه.

استفاده از عینک آفتابی در همه فصلهای سال الزم است اما در تابستان از واجبات است.
فرقی ندارد چه ساعتی از روز است ،هر بار که پایتان را از خانه بیرون میگذارید عینک بزنید.
بهخصوص اگر میدانید قرار است ساعتهای طوالنی در معرض نور طبیعی خورشید باشید.
چشمهای افرادی که جراحی چشم داشتهاند یا داروهای آرام بخش ،سولفامیدها یا داروهای
پیشگیری از بارداری مصرف میکنند ،به نور حساستر اســت بنابراین این دسته افراد باید
مراقبت بیشتری داشته باشند و از عینک آفتابی غافل نشوند.
کودکان هم عینکالزم اند!
چشم کودکان در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید بسیار حســاس است .چشم آنها تا 12
ســالگی توانایی فیلتر کردن اشــعه  UVرا ندارد و مواجهه طوالنی با نور خورشــید میتواند
سبب چسبندگی قرنیه و پیرچشمی شود .از آنجا که بسیاری از کودکان عصرهای تابستان
را برای بازی بیرون از منزل انتخاب میکنند ،استفاده از عینک آفتابی برای آنها الزم است.
قاب عینک کودکان باید از جنس پلیکربنات که انعطافپذیر و نشــکن اســت ،باشد .برای
انتخاب عینک کودکان به رنگهای قرمز ،سبز و آبی فکر نکنید چون این رنگها ،نور زیادی
را وارد چشم میکند.
استانداردها فراموش نشود!
ی است که در خرید عینک آفتابی باید به آن توجه کرد .عینک
استاندارد بودن اولین گزینها 
استاندارد عینکی است که از چشم شما در مقابل دو اشعه  UVAو  UVBمحافظت کند .بهتر
م تا منطقه گیجگاهی را بپوشــاند تا محافظ
اســت عینکی را انتخاب کنید که دو طرف چشــ 
خوبی در برابر برخورد اشعه ماوراءبنفش به چشم و پوست اطراف آن باشد.

طرز تهیه
 -1ابتدا آلبالوها را به خوبی بشویید و دم و هست ه آن ها را خارج کنید.
-2سپس آلبالوهای تمیز و بدون هســته را درون یک ظرف در دار مناسب با مقداری شکر مخلوط کنید و
ظرف را به مدت  ۲۴تا  ۴۸ساعت در یخچال قرار دهید.
-3بعد از مدت زمان ذکر شده ظرف حاوی آلبالو را از درون یخچال بیرون بیاورید و مقداری آب
به آلبالوها اضافه کنید.
-4قابلمهرارویگازباحرارتمتوسطقراردهید.درهمهمدتیکهقابلمهرویحرارت
گازاستبایدمدامشربتراهمبزنیدتاشکردردرونشربتبهخوبیحلشود.
-5بعد از این که شــکر در درون شربت حل شــد  ۱۵دقیقه دیگر اجازه دهید شربت
روی شعله گاز بماند تا به خوبی قوام بیاید.
-6پس از ریختن مواد درون قابلمه در صافی ،شربت را بعد از خنک شدن در بطری
شیشه ای بریزید و بطری را در یخچال قرار دهید.

مدت زمان ایده آل برای دوش گرفتن چقدر است؟
سعیده اکبری| مترجم
همه ما از کنار دوش گرفتن راحت عبور میکنیم اما دوش گرفتن هم قواعد و مالحظاتی دارد

که با توجه به ویژگیهای پوست و موی سر متفاوت است .در ادامه به این نکات میپردازیم.

متخصصان پوســت توصیه میکنند که زمان دوش گرفتن باید کوتاه باشــد.اگر به بیماریهای
پوستی مانند اگزما یا پسوریازیس مبتال هستید ،آب داغ میتواند آزاردهنده و همچنین صابونها
و دیگر محصوالتی که در حمام استفاده میکنید ،میتواند تحریککننده باشد .آکادمی پوست
آمریکا توصیه میکند در صورت خارش پوســت ،زمان دوش گرفتن شما باید کمتر از  10دقیقه
باشد و اگر پسوریازیس دارید ،ممکن است بهتر باشــد دوش گرفتن را به  5دقیقه محدود کنید.
(آب ولرم بهتر از آب داغ است و به شــما در صرفهجویی در انرژی هم کمک می کند) افرادی که
موهای بلندی دارند شاید الزم باشد  ۱۰تا  ۲۰دقیقه استحمام کنند اما بهتر است تمام این مدت
را زیر دوش نباشند ،یعنی آب را قطع کنند تا اسراف نشود و بعد با حوصله موها را ماساژ دهند.یک
بار دوش گرفتن در هفته برای بسیاری از ما به اندازه کافی بهداشتی و به هر حال برای پوست بهتر
است .برای اینکه هم ســرما نخورید ،هم آب داغ به پوستتان آسیب نزند و آب هم اسراف نشود
یک سردوش بهینه تهیه کنید که آب را یکسان پخش میکند .گاهی برخی سردوشها بهدلیل
جرمگرفتگی و ...فقط از یک نقطه و با فشار زیاد ،آب را پخش میکند که میتواند باعث هدررفت
آب و آسیب زدن به بدن شود.

مرامس خمت برای کارتابنیک شوهر!

آنچه صدای شما
در باره شخصیتتان لو میدهد

نوشوهردربارهمسائلمالی
بهبهانهپربازدیدشدنچتیکز 
ازنحوهمدیریتچالشهایاینحوزهبینزوجها گفتیم

مطالعات روانشناختی روی  ۲۲۱۷نفر نشان داد ه که
ویژگیهای صدای افراد با شخصیتشان ارتباط دارد

آسیه بشر دوست   | روانشناس

«سالم عزیزم خوبی صبحت به خیر .می گم دیروز کارتم رو دادم رفتی خرید کردی برا خودت فکر کنم کارتم موند پیشت
شبکه های
یادت رفت بدی بهم ...نازنین از حسابم 350تومن کم شد ،تو کارت کشیدی؟ « ،»....سالم عشقم ،متاسفانه کارتت فوت
اجتماعی
کرد ،خدا بیامرزتش ،دیگه نمیبینیش .»...این عبارتها ،بخشی از چت بین یک زن و شوهر است که اسکرین شات آن،
بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشــت .هرچند این موضوع ،جدی نبوده و مزاح و شوخی به نظر میرسد ،اما
درخواست زنان از شوهرشان برای گرفتن پول ،یکی از مسائلی است که معموال دردسرساز می شود و روابط زوجین را تحت تاثیر قرار
میدهد .حاال سوال این است که آیا شیوه این خانم برای گرفتن پول از شوهرش درست بوده؟ زنان برای بیان این درخواست ،باید چه
کنند؟ و البته چرا شوهرها باید حواسشان به همسرشان از لحاظ مالی باشد؟ در ادامه ،به این سواالت پاسخ دادیم.
یکفرمولکلیبرایاینمسئلهنداریم
منابع مالی خانــواده و چگونگی صرف آن بــرای هزینههای مختلف از
موضوعاتی است که نیاز به گفتوگو و حلمسئله در بین زوج ها دارد.
نوعشغلی
شرایطخانوادهراباتوجهبهآورد همالیوهزینههایپیشروو ِ
کهزنومردانجاممیدهند،بایدسنجیدواینشرایطبرایهرخانواده،
متفاوتخواهدبود.مثالآیازنومردهردوبهحرفهایمشغولهستند
که به موجب آن حقوق دریافت میکنند؟ یا حرف ه خانهداری در خانه با
زناستو شغلبیرونازخانهبامرد؟بنابرایننمیتوانیکفرمولکلی
یاقانونبرایاینمسئلهمشخصکردونیازبهبررسیموشکافانهودقیق
اینموضوع،توسطزنوشوهردارد.
ذهنیتهایاشتباهیکهبایداصالحشود
ِ
ذهنیتموجودراجعبهتعهداتزنومرداصالح
درقدماولالزماست
شــود .اگر در خانوادهای زن در خانه و امور منزل مسئول
است ،نباید بیکار تلقی شود .همانطور که فردی در
بازههای زمانی مشخص به انجام وظایفی متعهد
میشود،یکخانمخانهدارهمراجعبهامورمنزل
ِ
مدیریت امور
مسئولیتپذیر است .با این تفکر،
منزلتوسطیکخانمخانهدارمعنادارمیشود
احساسبیارزشیندارد.
وفرددربارهتعهداتش
ِ
از ِ
طرف دیگر ،هر کدام از مســئولیتها به واسطه
جایگاهشان در پیشبرد و سامان دهی زندگی ارزش
مییابند،نهفقطبامیزانپولیکهبهازایآنبهخانهمیآید.
توصیفاتیمانند(نداشتناستقاللمالی)کهبهزنیباحرف هخانهداری

اطالق میشــود ،موجب بیارزشــی و بیمعنایی تعهد زمانی و کاری
او راجع به مدیریت امور خانه میشود .در واقع این نوعی از تقسیمکار
استکهالزماستدرهمهخانوادههاصورتبگیرد.چهزمانیکهمردو
زنهردوبهحرفهایخارجازخانهمشغولهستندوچهزمانیکهزندر
خانهومردبیرونازخانهمشغولاست.بنابراینزمانیکهماصحبتاز
رفعنیازهایمالییکخانمخانهدارمیکنیم،درمرحل هاولالزماست
حالاجراستومسئولیتهای
نوعنگاهمانرابهتقسیموظایفیکهدر ِ
ِ
چگونگیمطرحشدنایننیازورسیدگی
اوتغییردهیم.دراینصورت
ِ
ِ
طبیعی امــور خانواده قــرار میگیرد و
الزامــات
چارچوب
به آن هــا در
ِ
ِ
ارزشمندیمسئولیتهایخانمهمحفظمیشود.
عزتنفسو
ِ
این 2نکتهراجدیبگیرید
خانمها با قدری صبوری عاشــقانه و تایید داشــتهها و
۱
نداشــتههای شوهرشــان و پذیــرش آنها ،دســت به
ســاختن مردی وفادار و به فکر خانواده خواهند زد.
این معادله بســیار ساده اســت که در قبال ایجاد
امنیت عاطفی و عاشقانه برای مردتان شما هم
در چتر امنیت مالــی و از جمله عاطفــی او قرار
خواهیــد گرفت؛ناگفتــه نمانــد اگــر خانمــی
کوتاهی داشت دلیلی برای سلب مسئولیت از
مردخانوادهنمیشود.
شوهرهابایدبهاحساساتلطیفوشکننده
۲
همسرشان  ،توجه و برای امنیت مالی او در
حد توان ،تــاش کنند .همچنین مــردان به دقت بایــد مراقب امنیت

تشخیص تعداد کمی از ویژگیهای شخصیتی از روی صدا

عاطفیهمسرخودباشندوتازمانیکهدراینموضوعمهارتودانایی
کافیپیدانکنند،رابطهعاطفیرابهطورمتقابلسردوبرخیزناناین
خألراباانتظاراتمالیریزودرشتپرمیکنند.
چراروشاینخانماشتباهبود؟
تأمین نیازهای مالی یک خانم خانهدار ،مانند نیازهای مالی آقا و دیگر
هزینههای منزل نیاز به گفتوگو ،مشــورت ،برآورد و تصمیمگیری دو
نوع نگاه دو نفر به تقسیم وظایفی
نفر دارد .مسئله مهم در این موضوع ِ
گذاریبرابرنسبتبهجایگاهطرفمقابل
استکهصورتگرفتهوارزش
ِ
است.توجهنکردنبهاینمسئله،دقیقاهماناشتباهیاستکهدراین
چتپربازدید،بایدبهآنتوجهشودونشاندهندهاشتباهبودنرفتاراین
خانماستحتیاگربهشوخیبودهباشد.

شــیلد بخشــی از یک تیم تحقیقاتی به رهبری «جولیا اســترن» بود که پیشتر در
دانشگاهگوتینگنکارمیکرد.آنتیمدرتالشبودتادریابدکهآیاصداییکفرد
تاثیر واقعی بر شخصیت او دارد یا خیر .پاسخ به طور خالصه این است« :بله ،شما
میتوانیدبرخیازویژگیهایشخصیتی(اماتنهاتعدادکمی)راازطریقصدای
یکفردتشخیصدهید».درهمینزمینه پژوهشگران دوهزارو ۲۱۷مردوزنرا
برایمطالعهخودانتخابکردندکهتعدادزنانکمیبیشترازمردانبودومقالهای
رادرسال۲۰۲۱میالدیبرمبناینتایجپژوهشمنتشرکردند.آنانمیخواستند
آزمایش کنند آیا افرادی که صدای عمیقتری دارند غالب تر ،برون گراتر و از نظر
جنسی فعالتر هســتند یا خیر؟ پژوهشــگران صدای تمام شــرکتکنندگان را
ضبط کردند تا میزان دقیق صدای آنان را مشــخص کنند .در این بررســی سن و
جنسیت در نظر گرفته شده بود .عالوه بر این ،پژوهشــگران دادههایی را در باره
رفتار و میل جنسی جمع آوری کردند .شــرکتکنندگان باید نشان میدادند تا
چه میزان خود را مسلط ،برونگرا ،عصبی ،روشنفکر ،با وجدان و وظیفهشناس
میدانند .بر اساس این مطالعه مشخص شد افرادی که صدای عمیقتری دارند
غالبتر و برونگراتر هستند و بیشتر به رابطه خارج از رابطه
عاشقانهیاازدواجعالقهنشانمیدهند.شیلدمیگوید:
«با این حال ،دیگر ویژگیهای شــخصیتی را نمیتوان
به طور مســتقیم به صدا مرتبط دانســت .بعید
اســت که صدای یک فــرد به مــا بگوید چه
میزانعصبی،وظیفهشناسوباوجدانیا
روشنفکراست».

شکست حاصل کار شما باشد.
روابط حسنه با والدین خود برقرار کنید
والدین شما هر طور که رفتار کنند و هر طور که درباره شما
تصمیم بگیرند ،باز هم افرادی هستند که در تمام جوامع
بشــری ،از هر دین و تفکری ،احترام به آنها واجب و الزم
دانسته شده است .از سوی دیگر یکی از ارکان مهم سالمت
روان ،داشتن ارتباط دوســتانه و مؤثر با افراد است .دقت
داشــته باشــید که توجه صرف به جوانب منفی رفتارهای
دیگران ،تنها موجب بروز ذهنیتهای منفی درباره آنها
میشــود .وجود ذهنیــت منفی دربــاره والدینی که شــما
با آنها زندگــی میکنید و تــا انتهای عمرتان منتســب به
آنها هســتید ،تنها به صدمه دیدن روحــی خودتان منجر
می شود.
از یک مشاور و روان شناس کمک بگیرید
دربــاره جوانــب و ریزهکاریهــای ارتباطــات انســانی و
هدفگزینی برای زندگی ،قطعا کمک یک مشاور میتواند
مفید باشد .مشاور به شــما کمک میکند در محیطی فارغ
از هیجانات منفی به دید مناســبی از وضعیت فعلی دست
یابید و با فراغ بال و عقالنیت بیشتری درباره شرایط موجود
تصمیمگیری کنید.در ضمن اگر افکار مزاحم سراغتان آمد
می توانیدباشماره ۱۲۳اورژانساجتماعیتماسبگیرید.

*مطلب«موانعذهنیبرسرراهکمک
خواســتن» در صفحه خانواده ،نکات
بسیارجالبیداشت.ممنون.
* کانــادا 500 ،هزار دالر بــرای این
آزمایشوالبتهبهتربگیم،ماستمالی
کردن این خیانت آمریکاییها هزینه
کرده؟سازمانحقوقبشر،هیچکاری
نکــرده این وســط؟ حتی یــک بیانیه
نداده؟
* در صفحــه خانــواده ،موضوعــی را
نوشتیددرباره«خجالتنداره»...که
دربــاره مهمترین نکتهای کــه باید در
آن اشاره می شد ،چیزی نگفتید! در
اینستونبایدازمسائلزناشوییهم
میگفتید که زوج هــا هیچ اطالعات
درستیدربارهاشندارند.
* در زندگیســام ،از ورزشگاههای
قطــر بــرای جــام جهانــی ،2022
امکاناتش و  ...هم بنویســید .ظاهرا
آپشنهای خفن و عجیب زیادی دارد
کههمهرا شوکهخواهدکرد.

دختری هنرمندم و طاقتم از دست والدینم بد جوری طاق شده است
 19ســالهام .یک برادر  25ســاله هم دارم .پدر و مادرم به طرز عجیب
و باورنکردنی بین من و او فرق می گذارنــد .طاقتم بدجوری به خاطر این
رفتارهایشانطاقشده.البتهشایدچونمنهنرمندم،کمیحساسترباشم.
این را هم بگویم که من نمیتوانم ناراحتی و عصبانیتم را در لحظه بروز دهم و
توی خودم میریزم .حتی گاهی ،به خودکشی فکر میکنم .چه کنم؟
جواد غفورینسب  | کارشناس ارشد مشاورهخانواده

گفتهاید که این غم را در درون
مشاوره
خــود میریزیــد و حتــی بــه
خانواده
خودکشی هم فکر میکنید.
ایننشاندهندهفشاربیشاز
حد ایــن مســئله بــرای شماســت؛ اما از شــما
خواهشمیکنمراهکارهایمنطقیرابررسی

کنید و تالش خود را برای بهبود شرایط انجام
دهید .به جای مقابله و اعتراض ،رویکردی را در
پیش بگیرید که در درجه اول به قویتر شدن و
باال رفتن اعتماد به نفس خودتان کمک کند و
در درجــه دوم والدینتــان را بــا عملکــرد خود
مجاب کنید که درباره شما اشــتباه میکنند.

خانواده و مشاوره

زمانی که به صدای فردی گوش میدهیم ،بهطور خودکار
شخصیت
آن را به شخصیت آن فرد مرتبط میسازیم اما واقعا صدا
شناسی
در باره شخصیت یک انسان چه میگوید؟ «دویچه وله»
با این مقدمه ادامه داده که بیشــتر افراد احتماال با این
موضوع آشنا هستند :ما با یک غریبه تلفنی صحبت میکنیم یا به پادکست
گوش میدهیم و ذهن ما به طور خودکار تصویری از فردی که صحبت میکند
ایجاد میکند .سن و جنس آنان را تصور میکنیم و این که آیا فرد کوچک و
ظریف است یا قد بلند و قوی .ما همچنین میشنویم که آیا آنان غمگین ،با
روحیهدوستانه،عالقهمندیاعصبیهستند.مابراینباوریمکهتنهاباشنیدن
صدای آنان میتوانیم از شخصیتشان برداشتی در ذهنمان داشته باشیم.

زندگیسالم
دوشنبه
 ۶تیر ۱۴۰۱
شماره ۲۱۹۱

برای این منظور این راهکارها به شما پیشنهاد
میشود:
زندگی تان را هدفمند کنید
تا شــما نتوانید در زندگی خود هدف مشخص
و واضحی داشته باشید ،انجام هرگونه تالشی
از سوی شــما محکوم به شکســت است .هدف
مشــخص ،هدفی اســت کــه میتوانیــد برای
رسیدن به آن برنامه مشخص و عملیاتی داشته
باشید و ابزارهای رسیدن به آن قابل دسترس
هستند.گاهی برای شــروع یک مسیر ،منتظر
حمایت دیگران هســتیم و بعد بــه حرکت فکر
میکنیم .این اشتباه است .توجه داشته باشید
کهاینزندگیشماستوشمامعمارآنهستید
و شــما هســتید که تعیین میکنید موفقیت یا

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

*دربارهپرونده«پروژهایغیرانسانی
برای کنترل ذهن» فقط میتونم بگم
که دنیا خیلی جای ترســناکی شده،
واقعاآدمباورشنمیشهکهیکسری
کشورهاحاضرندستبههرجنایتی
بزننتابهاهدافخودشونبرسن.
* من علل ایجاد بیمــاری «مه مغزی»
مثــل فشــارخون و  ...رو نــدارم ولــی
عالیمــش رو دارم و ذهنــم خیلــی
درگیره.نمیدونمبرایریستکردن
مغزم،بایدچیکارکنم.
* االن که خیلیها دنبال پیدا کردن
راههــای مثبتاندیشــی هســتن و
حاضرن میلیونی بــراش خرج کنن،
شماازمثبتاندیشیسمینوشتین!
بهنظرم،مثبتاندیشیدراینشرایط،
تنهاراهپیشرفتمحسوبمیشه.
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سودوکو ها

تست هوش

مسیریابی

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.

اعداد را طو ری در جدول قرار دهید که
از تمام اعداد استفاده و تمام ستون ها
هم پر شود.
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هوش منطقی:گزینه (د) صحیح است .اعداد روی قطعات نشان می دهند هر
یک با چند قطعه دیگر ،همسایه (مجاور) است.
4 9
2
6
5
9 2
9
8 5

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.

تستهوش:پاسخ گزینه (ب) است.
برایبهدستآوردنعددباالیداخل
هر مثلث باید اعداد پایین را ضرب در
خودشان کنید و همان را در باال قرار
دهید به طور مثال در مثلث اول 2×2
شــده و  6×6ســپس جواب هــر یک
در قســمت باال آمده و شده  .436در
مثلث آخر هم همین کار را تکرار می
کنیم که می شود.149

اختالفتصاویر

میدونیمنکیهستم؟

عددیاب :
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3 2 6

6 2

آقای اســمیت در اولین روز کارش در شرکت جدید خیلی
آراستهوبهموقعسرکاررفت.جاناتانبهاوتوضیحداد«:اگه
باخدمتکارکارداشتیعددیکروبگیر،اگهبادفترمدیریت
کارداشتیعددصفررو»!اسمیتبعدازساعتیخستهشد
وعددصفرروگرفتوگفت«:زودباشبرایمنیکفنجون
قهوه با یک مقدار بیسکویت بیار» مردی از آنطرف خط با
عصبانیتگفت«:مردکاحمقمیدونیمنکیهستم؟»
اسمیتکهتازهفهمیدهبودچهگندیزدهگفت«:شماآقای
مدیرهستین؟»مدیرباصدایبلندجوابداد«:بلهمنمدیر
هستم».اسمیتگفت«:خبآقایمدیرشمامیدونینمن
کی هستم؟» مدیر گفت« :نه کی هستی؟» اسمیت جواب
داد«:خبخداروشکرکهنمیدونیکیهستم،نمیخواد
قهوهروبیاری».بعدهمتلفنراقطعکرد.

بازی کلمات:ممکن است تعداد کلمات بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به
دست آورید .ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها که شما می توانید در خانه های
خالی قرار دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها :اهر،مهر ،آره ،رها ،هرم و ...
چهار حرفی :آهار ،اهرم ،ماهر ،مهار ،آمار و ..
پنج حرفی :مارها و اهرام

افقی.1:ستاره-سبزینه.2کجاست-قایقپارویی–اسکلتبندی.3کال-منزلت-واحدی گاو تبتی-پرتابــه .11مســتعمره-از مرکبات-حــرف ندا
 75گرمی .4یکی پس از دیگری-صافی.5شخص-شهر شمال.6زبان ابداعى زامنهوف .12اثریبابازیجوادرضویان-خوب
.7اختراعیازژرژاستفنسن.8سان-آهار.9یخزن-اثریازنیمایوشیج.10کالمپرسش-
عمودی  .1:روشی در عکاســی رنگی-گرداگرد درون
دهان.2هواپیمای جاسوســی آمریکا-فدراسیون جهانی
کشــتی.3عالمت مفعولی-زیرترین صدا در اپرا.4داروی
جوانی-مســاوی .5زراعــت  .6عمل-امتحان-مســابقه
اتومبیلرانــی.7گلیــم باف-سالخورده-دشــمنی.8ازت
.9غوزهپنبه-دشت.10نوعیپارچه-پرندهزیبا.11آسان-
لباس.12پولترکیه-خالقاثرنامههایایرانی
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افقی.1:کهکشان ما .2یگانه-بایستگی -رسوب  .3طلیعه اعداد–ودیعه -سیخونک .4
درمانده-برهنه-دستور.5لقب اروپایی -فصل گرما .6سنگ بیابان-خشمگین .7جانور
تک سلولی–آرزو.8اشتراک -سوغات ارومیه .9مرتبه–قاب شکسته–صراحت .10حرف

جوابها

جدول متوسط | 8261

جدول سخت | 1467

4
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داستانک طنز

معمایتصویری:

اوایل بهار میگفتم تابستون بشه این کار رو می کنم،
اونکاررومیکنمولیاالنتنهاکاریکهمیتونمتواینگرما
بکنمزندهموندنه.
یادآوریش خنده داره! زمانی یک هفته منتظر می
موندیم یک شــنبه بشــه ،تو برنامه دیدنیهــا چندتا از
این کلیپهای سرخوردن روی یخ و افتادن تو استخر رو
ببینیم.
کار درســت رو کــوآال میکنــه! فهمیــده تهــش هیچــی
نیست،میگیرهمیخوابه!
حالم شبیه اینترنت اکسپلورریه که ازش فقط یک
بار برای دانلود گوگل کروم استفاده کردن!
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تاپخند
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یک کره خر :حمالیمون برای بشــر دوپا کم بود که میخوان
عصارهمونروهمبکشن!
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در این بخش شما باید دو اشتباه موجود در تصویر را پیدا کنید .پیشنهاد می کنیم این بازی را با گرفتن زمان
رسیدنبهجواببیناعضایخانوادهبرگزارکنیدتالحظاتخوبیدرکنارهمداشتهباشید.

8
7
5
1
9
3
2
4
6

بگرد و پیدا کن

4

حلجداولومعماها
3
2
4
5
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معمای تصویری

برای شــما تعدادی از حروف را نوشتهایم که
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر
کلماتیراباهمانتعدادحروفبنویسید.
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295 – 843 – 259
827 - 682 – 517

6543 – 8562
3265 – 6398

92154 – 42659
52348 - 49732

781459 – 492678
936457 - 437586

بازی کلمات
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ُ
خرکیش در حاشــیه هتران برای فروش گــران «روغن
خر»خالص

سه رقمی:

چهار رقمی:

پنج رقمی:

شش رقمی:

سعیکنیدرابطهبیناعدادرابیابیدوجای
خالیراپرکنید.
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هواداران :کاش به جای این که با پا شــوت بزنن ،توپ رو با
راکتبندازنتویتور!
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دﻗﻴﻘﻪ
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رئیسفیفا:ابزیهادرجامجهاین 2026کامالمتفاوت
خواهدبود

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

9 1
4 6
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مردم:ماکهخیلیوقتهتوفضایبستههمماسکنمیزنیم!
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خربخوشسخنگویستادکروان:درفضایابزماسک
نزنید
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تیترخند
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هوش منطقی

عددیاب
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یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی ،بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت
هوش و تمرکز مفید است.

باپیداکردنمنطقموجود،گزینهمناسب
رابرایجایخالیپیداکنید.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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مسیریابی:

طنز و سرگرمی
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زندگیسالم
دوشنبه
 6تیر۱۴۰1
شماره 2191

درد -آشــفته-با  .11درخــت کنار -خیال–سرشــت
.12همیشگی

عمودی .1:ازحاالتماده–سودحرام-نام.2کنده
کاری -مومن.3باب روز-رزمنده–رفوزه .4نیتروژن-
ســتاره شــناس.5ستم-وســیله انتقال برق -ســماق
.6از مقامــات کشــوری–نوعی شــیرینی .7روی هــم
بندی– ناخلــف.8عزم جــزم -رئیــس قوم-حرص.9
قانون چنگیزخان-خواب عرب.10صابون خیاطی–
ضد یکدیگر-در بازی می زننــد.11راهرو– مالح.12
زاپاس-رودفراعنه-بزرگی
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