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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 قیمت خیلی از اجناس نسبت به یکی دو ماه  •
پیش دو برابر شده یعنی تقریبا 100 درصد 
افــزایــش قیمت! یــه کــارت بــا دو ســه میلیون 
موجودی می بری بیرون چند قلم خرید می کنی 

با کارت خالی برمی گردی!
ــاره خونه  •  سه ماه دیگه به پایان قـــرارداد اج

مونده. استرس تمام وجودم رو گرفته که قراره 
چــی بشه! خــدایــا جــز تــو فــریــادرســی نیست. 

رحمتت رو شامل حال ما بفرما.
 اگه دست من بود تو این شرایط اقتصادی  •

تبلیغات همه مواد خوراکی  رو که می تونه برای 
بچه ها هوس برانگیز باشه تو صداوسیما ممنوع 

می کردم!
  چند ساله می گن حذف کنکور، می گن  •

تاثیر معدل و... که هیچ کدوم تصویب نمی شه 
و اگــر هم بشه بــاز هم به نفع دانــش آمــوزان 
سرنوشت  و  فکر  و  ــن  ذه ســامــت  نیست. 

بچه های این مملکت افتاده دست.
 من در منطقه تجاری مغازه دارم. یک چهارم  •

اجاره که دیگران می گیرن از مستاجر می گیرم 
ولی زمانی که می خواهند خالی کنند برخورد 
ــد. همه اش تقصیر موجر  بــدی با موجر دارنـ

نیست، مستاجر هم مقصره.
 پس از ثبت نام وام ودیعه مسکن و تعیین بانک،  •

حاال بانک تعیین شده یعنی صادرات شعبه آب 
و برق به بهانه اباغ نشدن بخشنامه از انجام 

مراحل بعدی امتناع می کند.
 پادگان گویا منتقل شده و نفع عموم مطرح  •

است. در قسمتی از آن، ساختمان هایی ساخته 
شده است، آیا این آپارتمان ها به مردم واگذار 

خواهد شد؟
 اجاره ها با کاری از سمت دولت، به جز عمل  •

به وعــده ساخت مسکن، خیلی قابل کنترل 
نیست. این تصور که با سفت گرفتن و بگیر و 
ببند می شه نرخ ها رو کنترل کرد، همون قدر 
واقع بینانه است که پویش صاحبخانه خوب 
خوبی  مکمل های  این ها  متاسفانه  ــان.  ف و 
هستن به شرط افزایش عرضه مسکن به عنوان 

اقدام اصلی.
 دولت نتونست جلوی گرون شدن 400 قلم  •

کاال را به جای 4 قلم بگیره. حاال برای موجر و 
مستاجر تصمیم می گیره؟

 یه افسانه هست که می گه: اگه کسی به دلت  •
نشست، حتما توی باطنش یه چیزی هست که 
صدات کرده یا صداش کردی. اون چیز از جنس 

توست و تو انگار سال هاست که می شناسیش.
 چطور دولــت به خــودروســازان اجــازه تولید  •

خــودروهــای 400 یا 500 میلیونی می دهد 
درحالی که اکثر مــردم در حسرت خــودروی 
باکیفیت حدود 100 تا 150 میلیونی هستند. 

چرا؟
 بلیت های هواپیماهای تورهای خارجی بی  •

نهایت گــران شــده اســت. پارسال قیمت یک 
پرواز 5 میلیون بود االن شده 18 میلیون! این 

درست نیست.
  یک هموطن دربــاره گــرونــی اجــاره خونه  •

پــیــام داده و گفته کــه تقصیر دفــاتــر امــاک 
اســـت. درخـــور توضیح اســـت، وقــتــی خونه 
ــای امــاک  ــراردادهـ گـــرون مــی شــه تــعــداد قـ
هم کم می شه. پس به ضــرر ماست. لطفا به 

مسئوالن بگین گرونی ایجاد نکنن.

ــن بد  • ــرای  بـــرای دولـــت جنگ روســیــه و اوک
نشد چــون گرانی و بدبختی اقتصادی را که 
دولت  و  می کند  حکمفرمایی  خانواده ها  در 
نتوانسته برای گرانی ها کاری بکند به گردن 
جنگ روسیه می اندازد. ما آرامــش اقتصادی 

می خواهیم.
 تثبیت قیمت نــان جــزو ضــروریــات زندگی  •

ــه در سفره های  است چراکه مصرف آن روزان
مردم است اما اگر بنا باشد در پی این طرح، وزن 
و اندازه آن کم شود آثار این تثبیت خنثی می شود 
همچنان که شاهد این سوء استفاده ها توسط 

گروهی فرصت طلب هستیم.
 بنده نظامی هستم. با افزایش 10 درصدی  •

حقوق ها 600 هــزار تومان به حقوقم اضافه 
شده. با این گرانی ها و اجاره خانه چطوری باید 

زندگی کنیم؟
ــده. برنج  • ــران ش  قیمت برنج فــوق الــعــاده گ

خارجی که تراریخته است. برنج ایرانی هم پر از 
سموم و آفات است.

 غذا خــوردن من پنج تا دلیل داره: 1. چون  •
گرسنمه ۲. چون مال منه ۳. چون غذا هست 4. 

چون ناراحتم 5. چون حوصلم سر رفته!
 آقای رئیسی یارانه ها را برای همیشه نقدی  •

بدهید و در صورت امکان پس از مدتی اضافه هم 
بشود تا مردم بتوانند گذران کنند و چرخ زندگی 

شان بچرخد. 
ــادرات محصوالت آب بر مثل هندوانه،  •  صـ

خربزه، طالبی، سیب زمینی و گوجه به خارج 
با مجوز کمیسیون کشاورزی همچنان ادامه 
دارد. اگر این محصوالت ۲0 برابر قیمت شان 
هم صــادر شــود، آن همه آب که از کشور خارج 
ــد ملت  مــی شــود، جبران نمی شود. 90 درص
ایــران این محصوالت را باید سه برابر پارسال 
بخرند چون مجلس و دولت می خواهند از اقلیت 
تولیدکننده این محصوالت حمایت کنند! این 
نوع حمایت یعنی گستراندن چتر فقر در کشور و 
مزیتی برای اقتصاد غیرنفتی محسوب نمی شود.

 ای کاش   ایران  مثل  پیمان  شانگهای    به عنوان  •
 یک  عضو جدید در پیمان   اقتصادی  بریکس 

  پذیرفته  می شد!
 این روزنامه کیهان فک می کنه داره با بچه  •

حرف می زنه!
 چرا تعرفه های دام پزشکی افزایش پیدا نکرده  •

با این همه تورم؟
 در مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور محترم  •

اعــام شد بسیاری از کسانی که یارانه شون 
حذف شده، بر گشته، اما دریغ از این که حداقل 
اعام کنند چرا قطع شده و تعلق نمی گیره؟ 
۲۲ سال  قسم می خورم کارمندی هستم با 
خدمت که هنوز خونه ندارم. نمی دانم مبنای 
تعلق یا قطع یارانه چیست و کسی هم پاسخگو 

نیست!
ــعــدادی آدم هستند شــعــورشــون دلبری  •  ت

می کنه، نه قیافه شون! از این آدم ها باشید!
 این دولــت تنها چیزی رو که خوب تونست  •

کنترل کنه افزایش حقوق ها بود و بس!
  بانک ملی با وجود برداشت هزینه پیامک از  •

صاحبان حساب فقط برای تراکنش های باالی 
۳0 هزار تومان پیامک می فرستد. چرا؟ این 
باعث خیلی از سوءاستفاده ها می شود. لطفا 

رسیدگی کنید.

پیکر استاد دکتر مهدوی دامغانی در حرم مطهر رضوی آرام گرفت
علوم  برجسته  محقق  پیکر   - غــفــوریــان 
اسامی، الهی دان و ادیــب فــرزانــه، استاد 
دکتر احمد مهدوی دامغانی عصر روز گذشته 
طی مراسمی در حرم مطهر رضوی تشییع و 
در رواق دارالحجه این آستان مقدس به خاک 

سپرده شد. 
به گزارش خراسان، در این مراسم که با حضور 
خانواده و جمعی از فضا، استادان دانشگاه، 
مسئوالن و دوســتــداران این ارادتمند اهل 
بیت)ع( برگزار شد، آیت ا... مصطفی اشرفی 
شاهرودی استاد برجسته دروس خارج حوزه 
دکتر  مرحوم  پــاک  پیکر  بر  خراسان  علمیه 
احمد مهدوی دامغانی نماز اقامه کرد. این 
خبر حاکی است، در ابتدای این مراسم پیام 
تسلیت تولیت آستان قــدس رضــوی حجت 

االسام و المسلمین مروی قرائت شد. 
در ایـن پیـام آمـده اسـت: »خبـر درگذشـت 
اسـتاد و محقـق فرزانـه، ادیـب و پیـش کسـوت 
شهیر عرصه علم و ادب، شادروان دکتر احمد 
مهـدوی دامغانـی طـاب ثـراه کـه عمـر بابرکت 
خویـش را وقـف مجاهـدت و خدمـت بـه نشـر 
و ترویـج معـارف نورانـی قـرآن و اهل بیـت)ع( 
و تدریـس فقـه و علـوم اسـامی و الهیـات و 
زبـان و ادبیـات فارسـی نمـود، موجـب تأثـر و 

تألـم گردیـد... بـدون شـک آرمیـدن ایـن اسـتاد 
فقیـد در جـوار مضجـع شـریف و نورانـی حضـرت 
ثامن الحجـج علیـه آالف التحیـة و الثنـاء نوعـی 
قدردانـی و تجلیـل از خدمـات ارزنـده ایشـان 
علیهم السـام  اهل بیـت  معـارف  توسـعه  در 

 » . شـد می با
گزارش خراسان می افزاید: دکتر احمد مهدوی 
دامغانی از سال 66 در آمریکا اقامت داشت و 
سال های متمادی استاد علوم اسامی در مقاطع 

دکترا و پست دکترای دانشگاه های هاروارد 
و پنسیلوانیا بــود. از کتاب های چاپ شده 
نسفی،  کشف الحقایق  بــه  مــی تــوان  وی 
الَمجدی فی أنساب الّطالبّیین، تصحیح 
نسمه السحر بذکر من تشیع و شعر اشاره 
کرد. دکتر مهدوی دامغانی که ۲7 خرداد 
در 96 سالگی در فیادلفیا دار فانی را  وداع 
گفت، بارها از آرزویش برای زیارت مجدد 

حرم مطهر رضوی سخن گفته بود.

رایزنی های فشرده، برگزاری نشست فاطمی امین و 32 استیضاح کننده و زمزمه های پس گرفتن برخی امضاها 

نخستین طرح استیضاح در دولت سیزدهم روانه صحن علنی می شود؟ 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
از بــرگــزاری نشست استیضاح کنندگان با 
وزیر صمت در کمیسیون متبوعش خبر داد 
و اعام کرد: امــروز نتیجه این که استیضاح 
انجام خواهد شد یا استیضاح کنندگان قانع 
شده اند، مشخص می شود. هرچند یکی از 
اعضای کمیسیون صنایع مجلس از انصراف 
حدنصاب  از  و  استیضاح  متقاضیان  اکثر 

افتادن طرح استیضاح خبر داد. 
مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت در تشریح نشست دیروز کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: براساس قانون 
آیین نامه داخلی مجلس در نشست امروز طرح 
استیضاح وزیر صمت که به کمیسیون ارجاع 

شده بود، بررسی شد.
ــارم افـــزود: طرح  ــردم زنجان و ط نماینده م
مــحــور داشــت؛  دو  صمت  ــر  وزیـ استیضاح 
نخستین محور مربوط به صنعت خــودرو به 
ویژه موضوع قیمت و دومین محور نیز معدن و 

اکتشاف در این حوزه بود.
وی با بیان این که ما منتظر نظر نمایندگان 
هستیم، تصریح کرد: اگر نمایندگان قانع شده 
باشند باید به ما اعام کنند تا فردا نتیجه این 
را که استیضاح انجام خواهد شد یا استیضاح 

کنندگان قانع شدند، اعام کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان این که تعداد امضاکنندگان استیضاح 
حدود ۳۲ نفر است، ادامه داد: براساس قانون 

آیین نامه داخلی مجلس اگر تعداد متقاضیان 
کمتر از 10 نفر شود، استیضاح بایگانی می شود 
اما اگر تعداد امضاها از 10 نفر کمتر نشود، پس 
از اعام کمیسیون به صحن علنی مجلس، این 
موضوع در نخستین نشست علنی مجلس اعام 

وصول می شود.
ــای پیامک  ــال وزیـــر صــمــت، ادعـ در همین ح
تهدیدآمیز برخی نمایندگان علیه خودش را رد 
کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدرضا 
فاطمی امین درباره برخی خبرها مبنی بر ارسال 
پیامک تهدیدآمیز برای وی گفت: هیچ پیامک 
تهدیدآمیزی  برای من نیامده است و این ادعا را 
من با صراحت تکذیب می کنم و هرکس چنین 
حرفی مطرح کرده، باید خودش پاسخگو باشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته تعداد 
معدودی درباره انتصابات به من فشار آورده 

ــن کــه پیامک   ــا ای و پــافــشــاری می کنند ام
تهدیدآمیزی برای من آمده باشد، درست 
نیست و من چنین حرفی را جایی نزده ام. 
فاطمی امین اضافه کــرد: اگــر کمیته ای 
برای بررسی این موضوع تشکیل شود من 
آن جا اسامی را خواهم گفت اما به صورت 
شفاف و به صراحت می گویم، کسانی که 
پافشاری بر انتصابات کرده اند، اسامی شان 
در بین امضاکنندگان استیضاح نیست. در 
همین حال حسینی کیا، عضو کمیسیون 
ــاره بــه حــضــور وزیــر  صنایع مجلس بــا اشـ
صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس 
فاطمی امین  ــای  آق حضور  از  بعد  گفت: 
در کمیسیون و پاسخ ایشان به ســواالت و 
ابهامات نمایندگان، تعدادی از نمایندگان 
استیضاح کننده امضای خود را پس گرفتند.

یارانه نقدی به »کاالبرگ« تبدیل می شود 
جانشین معاون رفــاه در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعام کرد که قرار است یارانه 
نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کاالبرگ 
تبدیل شود تا مــردم با مراجعه به فروشگاه ها 
بتوانند کاالها را خــریــداری کنند و کارهای 
آن تا حد خوبی پیش رفته اســت. به گــزارش 
ایسنا، طــرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها« از بیستم اردیبهشت امسال از سوی 
ــاح نظام پرداخت  ــورد. با اص ــت کلید خ دول
یارانه ها، یارانه جدید برای 7۲ میلیون نفر )۲۳ 
میلیون خانوار( واریــز شد که بــرای سه دهک 
اول 400 هزار تومان و برای دهک های 4 تا 
9 نیز ۳00 هزار تومان بود. وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت 
اقتصادی خانوار و دهک بندی آن ها را برعهده 
داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه ای را 
برای ثبت اعتراض مردم به دهک بندی اعام و 
سازمان هدفمندی یارانه ها نیز امکانی را برای 
ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد. البته هنوز 

نتایج بررسی اعتراضات از سوی وزارت رفاه اعام 
نشده است.

با این اوصــاف چندی پیش عبدالملکی، وزیر 
سابق رفاه درباره نحوه اجرای این طرح توضیح 
داد و گفت: »برنامه اصلی دولت که در متن قانون 
بودجه هم آمــده، »کاالبرگ الکترونیک« است 
که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه هایی 
بــا قیمت  ــاال را  مراجعه و مــقــدار مشخصی ک
مشخص دریــافــت می کنند و بناست نــرخ آن 
کاالها، قیمت قبل از افزایش ها باشد. این کار 
به زیرساخت هایی نیاز دارد و مدتی به طول 

می انجامد که طبق برنامه دولــت، دوماه 
ــت در حــال کــار روی جزئیات  ــت. دول اس
است و هرزمان نهایی شود از یارانه نقدی 

به کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم.«
رئیس جمهور نیز شنبه شب گذشته با حضور 
ــاره وضعیت  در رسانه ملی، به سوالی درب
اصاح نظام پرداخت یارانه ها این گونه پاسخ 
داده است: »این طرح در راستای اجرایی 

کردن سیاست ریشه کن کردن فقر مطلق 
در دستورکار قــرار گرفت. ما باید بتوانیم 
فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید 
یارانه ها گامی برای بهبود این شرایط است. 
ما همچنین به دنبال هدایت منابع ارزی به 
سمت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه 
هستیم. اصاح اقتصادی یک گام ابتدایی 
است و ما به دنبال سرمایه گذاری برای رشد 
اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کاالبرگ 
الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتمًا پرداخت 

نقدی یارانه را ادامه می دهیم.«

افشاگری علیه زیاده خواهی ارزی برخی فعاالن بخش خصوصی 
در بحبوحه بحث رئیس صندوق توسعه ملی با 
برخی فعاالن اقتصادی درباره لزوم بازپرداخت 
تسهیات ارزی این صندوق با نرخ روز، یک مقام 
بخش خصوصی با دفاع از موضع رئیس صندوق 
توسعه، خواستار انتشار اسامی بدهکاران این 
صندوق شد و گفت: کمتر از ۳10 نفر، همه  منابع 
صندوق را گرفته اند و پس نمی دهند. مجیدرضا 
حریری با اشــاره به نبود بازپرداخت تسهیات 
از سوی نیروگاه ها، با تأکید بر این که صندوق 
نباید جبران کننده اصاح نشدن  قراردادهای 
بین وزارت نیرو و نیروگاه ها باشد، اظهار کرد: 
تجربه ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که 
بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل 

به ریــال شد و در نهایت نیز از بین رفــت. وی با 
بیان این که، زمانی افرادی از سال 1۳9۲ به بعد 
از صندوق تسهیات دریافت  کرده اند که دالر 
حدود ۳ هزار تومان بوده است، اظهار کرد: این 
که فرد تعهد کــرده است ارز دهد در جای خود 
قرار دارد. این که بانک های کارگزار چه وثایقی 
را گرفته اند نمی دانم. این که همه  بدهکاران در 
است.  درستی  حــرف  شرایط مساوی نیستند 
این که یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت 
نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف 
درستی اســت امــا تمام این ها مشکل صندوق 
ــزارش خــراســان، یک  توسعه ملی نیست. به گ
ماه قبل غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق 

توسعه ملی در انتقاد از درخــواســت اتاق 
بازرگانی ایران برای بازپرداخت بدهی های 
ارزی خود به این صندوق توضیح داد: اتاق 
بازرگانی به ما نامه زده که تسهیات ارزی 
که سال ها پیش با نرخ حدود 4000 تومان به 
آن ها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس 
بدهند؛ آقای شافعی )رئیس اتاق بازرگانی 
ایران( آیا شما حاضرید خانه ای که 10 سال 
پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا 
کارخانه ای که 10 سال پیش ایجاد کردید 
با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار 
کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می زنید. هر 

چیزی منطق خود را دارد.

سندروم احیای وزارت 
بازرگانی 

 تاریخ بارها تکرار شده است. این بار هم با خبر 
سخنگوی دولت درباره موافقت دولتمردان با 
احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر 
تاریخ تکرار شد. خــرداد 5 سال قبل، دولت 
وقت الیحه ۲ فوریتی تبدیل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به دو  وزارتخانه صنعت و معدن و 
بازرگانی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس 
وقت مواجه شد و پس از آن اصــرار چندباره 
دولت و رئیس جمهور وقت، اثرگذار نبود تا در 
نهایت دولت دوازدهم مجبور به بستن پرونده 
احیای وزارت بازرگانی شد. اکنون در دولت 
سیزدهم نیز این ایده مجدد مطرح شده است. 
نگارنده در یادداشتی در تاریخ ۲1 خرداد 
1۳96 در همین صفحه  با تیتر »خطر تشدید 
اختاف در تیم اقتصادی دولــت با تفکیک 

وزارتخانه ها« به نقد آن تصمیم پرداخته بود.
طبیعی است که هر ایده ای از این دست منافع 
و مخاطرات خاص خود را داشته باشد. هر 
بخش در صورت جدا شدن و تبدیل شدن به یک 
وزارتخانه ممکن است از قدرت اجرایی باالتر 
بهره مند شود. چنان که تفکیک مسکن از راه، 
تفکیک تعاون و رفاه اجتماعی از کار و حتی پس 
از تفکیک بازرگانی، تفکیک معدن از صنعت 
و ایجاد یک وزارتخانه مجزا می تواند موجب 
جلب امکانات بیشتر و توجه خاص تر نسبت 
به یک حوزه خاص شود اما در نهایت معضل 
دولت حجیم و مسئولیت های پراکنده و سختی 
هماهنگ کردن آدم های بیشتر، در مقطعی 
دولت را به ادغام چند وزارتخانه مجبور کرد. 

منطقی که همچنان درستی آن پابرجاست.
ــر منفعت شکل گــیــری یک  ــال اگ ــن ح بــا ای
وزارتخانه جدید با تمرکز جدی تر روی حوزه 
بازرگانی موجب شود تا بتوان بهتر بازرگانی 
ــادرات  ــازار و توسعه ص داخــلــی، نظارت بر ب
غیرنفتی را مدیریت کرد، شاید بتوان از این 
ایده دفاع کرد و هزینه تاسیس یک وزارتخانه 
جدید را به جان خرید اما واقعا مشکل بازار، 

نداشتن وزارتخانه مجزاست؟
آن چه از ادبیات مسئوالن دولت سابق و دولت 
بر  بازرگانی  وزارت  تشکیل  زمینه  در  فعلی 
می آید، مهم ترین هدف از این طــرح، نظارت 
جدی تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست. 
متن توئیت سخنگوی دولــت نیز به صراحت 
ــداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را  اه
نظارت بر قیمت ها و برخورد با متخلفان می داند. 
ــت کــه ایـــده تاسیس وزارت  ــن اس واقعیت ای
بازرگانی پس از نخستین نشانه های رشد تورم 
در سال 96 و پس از آن جهش ارزی سال 97 
و ورود اقتصاد ایــران به یک دوره مــداوم تورم 
باال، جدی شد. ذهنیت بخش قابل توجهی از 
مسئوالن در دولت های قبلی و فعلی، مهار تورم 
با تشدید نظارت بر بــازار، قیمت گذاری طیف 
وسیعی از محصوالت و تشدید مقابله با تخلفات 
و گران فروشی هاست. در حقیقت مخلوط شدن 
دو مقوله گرانی و تــورم در ذهنیت مسئوالن 
اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات 
و  بودجه  ساختاری  ــاح  اص نظیر  ساختاری 
کنترل نقدینگی، تاش شود تا با تشدید برخورد 

و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود.
واضح است که بازار را نمی توان بدون نظارت 
ــذاری اداره کرد.  و رهــا از هر گونه قیمت گ
نویسنده قائل به دیدگاه افراطی آزادســازی 
قیمت ها و حذف نهادهای ناظر بر بازار نیست 
)چنان که یکی از وزیـــران دولــت هــای قبل، 
نهادهایی مثل تعزیرات و سازمان حمایت را 
کمونیستی قلمداد می کرد!(، بلکه منتقد نگاه 
افراطی است که اثر دستورات بر بازار، قیمت 
گذاری ها و نظارت های تعزیراتی  و به عبارتی 
همان »باید بشود « را بیشتر از اقدامات کان و 
ساختاری در اقتصاد می بیند. از این نظر احیای 
وزارت بازرگانی را به این دلیل که ناشی از یک 
ذهنیت غلط و افراطی نسبت به مقوله قیمت ها 

و بازار است، نمی توان قابل دفاع دانست.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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تحلیل روز

تلنگر هنیه به تل آویو 
»اسماعیل هنیه« رهبر جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین در سخنانی در لبنان در تشریح قدرت 
بازدارندگی نیروهای مقاومت اعالم کرد که 
ایــن جنبش قــادر اســت در کمتر از 5 دقیقه، 
اشغالی  فلسطین  سمت  به  را  موشک   150
شلیک کند. این اظهارات به روشنی ابعاد کمی 
و کیفی توان موشکی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین را نشان می دهــد. تا قبل از این که 
نیروهای مقاومت در فلسطین و منطقه به توان 
ــدرت بــازدارنــدگــی دســت یابند،  موشکی و ق
هر روز در معرض تهاجم   حمالت زمینی و به 
خصوص هوایی رژیم صهیونیستی قرار داشتند 
اما بعد از این که قــدرت بازدارندگی جنبش 
های مقاومت فلسطین به تدریج افزایش یافت، 
زمان جنگ های تحمیلی کوتاه شد چون این 
رژیــم دیگر نمی توانست بــرای مدت طوالنی 
ضــربــات وارد شــده را تحمل کند. بــه همین 
دلیل آخرین جنگی که بین دو طرف درگرفت، 
»شمشیر قدس« بود که 11 روز طول کشید. در 
آن مقطع، جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
با توان موشکی خود وارد عمل شد و بعد از این 
که تل آویو و دیگر اماکن استراتژیک این رژیم 
را هدف حمله قرار داد، تل آویو از کوچ اجباری 
فلسطینی های ساکن شیخ جراح دست کشید 
و تا االن هم جرئت اجرای آن را به خود نداده 
است. بر این اساس یکی از اهداف اسماعیل 
ــادآوری جنگ 11 روزه  هنیه از بازخوانی و ی
و همچنین تــوان موشکی حماس، دادن این 
هشدار به رژیم صهیونیستی بوده است که دست 
از تهدیدهای جدید خود علیه قدس بــردارد و 
گرنه امکان دارد این جنبش همانند ماجرای 

شیخ جراح وارد عمل شود.

نبی شریفی- هفت کشور پیشرفته و صنعتی 
جهان موسوم به »گروه هفت« متعهد شدند که 
برای رقابت با پروژه »ابتکار کمربند و جاده« 
چین، طی پنج سال آینده ۶00 میلیارد دالر 
در پروژه های بین المللی سرمایه گذاری کنند. 
بخشی از این مبلغ شامل نصب کابل مخابراتی 
جدید به طــول 1000 مایل از سنگاپور تا 
مصر، ساخت نیروگاه خورشیدی در آنگوال، 
بیمارستان سازی در ساحل عــاج و احــداث 
کارخانه تولید واکسن  در سنگال می شود. 
این تصمیم در حالی است که اتحادیه اروپا 
نیز پارسال یک طرح ۳00 میلیارد یورویی را 
برای رقابت با پروژه »ابتکار کمربند و جاده« 
ــروژه »ابتکار کمربند و  چین تصویب کــرد. پ
ــال ۲01۳ آغــاز شده  جـــاده« چین کــه از س
است، با هدف احیای جاده باستانی ابریشم 
دنبال می شود و قرار است 1.۳ تریلیون دالر 
در زیرساخت های حمل ونقل و انــرژی دیگر 

 )G7( 7 کشورها سرمایه گذاری کند. گروه
شامل چهار کشور اروپایی آلمان، فرانسه، 
بریتانیا و ایتالیا، دو کشور آمریکای شمالی 
کانادا و ایاالت متحده و کشور آسیایی ژاپن می 
شود. در فاصله سال های 1۹۸۹ تا ۲01۴، 
روسیه نیز یکی دیگر از کشورهای این جمع 
بود که آن زمان گروه ۸ خوانده می شد. الحاق 
شبه جزیره کریمه به روسیه باعث کنار گذاشتن 
ــد. »کمربند و  ــن کشور از گــروه هشت ش ای
جاده« محور سیاست خارجی چین در دوران 
که  شــده  جین پینگ  شی   ریاست جمهوری 
عبارت است از سرمایه گذاری در احداث جاده، 
پل، راه آهن، بندر، فرودگاه و تاسیسات صنعتی 
مثل نیروگاه در قاره های مختلف دنیا. چین 
هدف خود را توسعه جهانی عنوان می کند 
اما غرب، پکن را به تملک زمین در کشورهای 
دیگر، بهره برداری نظامی و وام  دادن با بهره 
سنگین متهم می کند. غرب این سیاست را »تله 

وامی« می نامد. »تله وامی« اشاره به وام هایی 
اســت که چین بــه صــورت »محرمانه و بدون 
انتشار جزئیات« به کشورهای فقیر یا در حال 
توسعه می دهد و در صورت بازپرداخت نشدن، 
دارایی ها و زیرساخت های آن کشور را تحت 
مالکیت خود در می آورد. نمونه آن، وام ۳۶1 
میلیون دالری سریالنکا از اگزیم بانک چین 
و جذب دو شرکت چینی بــرای توسعه بندر 
هامبانتاتواست که در نهایت به دلیل بازپرداخت 
نشدن بدهی، سریالنکا این بندر را در سال 
۲017 به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داد؛ 

موضوعی که به نظریه »تله وامی« مشهور شد.

»کمربند و جاده« چیست؟	 
طرحی که چین از یک دهه پیش و به رهبری 
رئیس جمهور شی جین پینگ راه انداخته، 
تاریخ  در  زیرساختی  برنامه  بــزرگ تــریــن 
شناخته می شود که چهار قاره جهان را در 
می نوردد و جاده ابریشم کهن را از یک سو 
به اروپا و آفریقا و از سوی دیگر به چین پیوند 
مــی دهــد. نــام ایــن طــرح چین از دو بــال آن 
می  آید: »کمربند« آن از »کمربند اقتصادی 
جاده ابریشم« گرفته شده که شامل مسیرهای 
زمینی حمل  ونقل جاده  ای و ریلی در آسیای 
میانه می شود که به »جاده ابریشم« تاریخی 
معروف است و »جاده« آن هم از »جاده ابریشم 
دریایی قرن بیست و یکم« گرفته شده است که 
شامل مسیرهای دریایی که از جنوب  شرقی 
آسیا تا جنوب آسیا و بعد خاورمیانه و آفریقا 
کشیده شده است، می  شود. بحران اقتصاد 
جهانی که سال ۲00۸ شروع شد، فرصت 
مناسبی برای چین بود تا با عرضه وام های 
کالن، جای پایی در کشورهای جهان، حتی 
در کشورهای اروپایی باز کند. به گزارش بی 
بی سی، آخرین برآوردها این است که این رقم 
به بیش از 1۳00 میلیارد دالر رسیده است 
یعنی 10 برابر هزینه طرح مارشال، طرح 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برای نوسازی 

اروپا که آن زمان 1۳0 میلیارد دالر بود.

پیشخوان بین الملل 

اکونومیست در گزارشی 
به بحران انرژی در جهان 
پرداخته است. این هفته 
ــود با  نامه در پــرونــده خ
عنوان »راه درست برای 
حل بحران انرژی« معتقد 
ــــت بـــحـــران کنونی  اس

انــرژی جهان بزرگ ترین بحران در این حوزه 
از زمان بحران نفت خاورمیانه بین سال های 
1۹7۳ تا 1۹7۹ است و تاکید می کند تمرکز 
شدید کشورهای بزرگ بر تامین منابع انرژی 
فسیلی خود که به دلیل حمله روسیه به اوکراین 
شدت گرفته است، می تواند تمامی تالش ها 
برای رسیدن به انرژی های پاک و تجدیدپذیر و 
برنامه جهانی برای کم کردن سطح دی اکسید 
کربن هــوای زمین تا سال ۲050 را در خطر 

جدی قرار دهد.

نمای روز 

فرا خبر  

وعده سرخرمن گروه ۷؟

کشورهای غربی در حالی از اختصاص بودجه ۶00 
میلیارد دالری برای مقابله با طرح های عظیم اقتصادی 
چین خبر داده اند که نه تنها منابع تامین آن مشخص 
نیست بلکه خود نیز با بحران های بسیار اقتصادی و 
کمبود بودجه مواجه اند. تصمیم گروه7 در حالی است 
که چین در سال ۲0۲1، بیش از 5۹ میلیارد دالر در 
طرح »کمربند و جاده« با هدف ایجاد یک بازار بزرگ 
متحد و زیرساخت در کشور های در حال توسعه، سرمایه 
گذاری کرده است اما در مقابل؛ بسیاری از کشورهای 
اروپایی در شرایط کنونی با نارضایتی های اجتماعی، 
بیکاری و تورم روبه رو هستند. از سوی دیگر، آمریکا 
خود در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد به طوری که 
»کریستالینا جورجیوا« مدیر عامل صندوق بین المللی 
پول )IMF( در این زمینه هشدار داد: »ایاالت متحده 
ممکن است برای مهار تورم افسارگسیخته، مجبور 
شود »درد« شدیدی را تحمل کند.« این درحالی است 
که دولت بایدن سال گذشته برای بازسازی و نوسازی 
زیر ساخت ها درآمریکا درخواست بودجه ای حدود 
چهار تریلیون دالری را مطرح کرده بود که کنگره در 
نهایت با تخصیص یک تریلیون دالر بــرای بازسازی 
تاسیسات زیربنایی فرسوده در این کشور موافقت کرد. 
این درحالی است که سناتور »برنی سندرز« چندی پیش 
هشدار داد زیرساخت های آمریکا دچار از هم پاشیدگی 
شده اند. همچنین »انجمن مهندسان شهری آمریکا« در 
گزارشی اعالم کرد، آمریکا با کسری دو تریلیون و 5۹0 
میلیارد دالری برای رفع نیازها در تاسیسات زیربنایی 
خود مواجه است که مستلزم افزایش هنگفت هزینه 
های دولتی برای رسیدگی به پل ها و جاده های فرسوده 
و برنامه های دیگر است. با این شرایط به نظر می رسد 
تصمیم به اجرای طرح »بازسازی جهان بهتر« از سوی 
کشورهای عضو گروه هفت با مشکالت جدی مواجه 
شود، به ویژه این که اکنون جنگ اوکراین فشارهای 
اقتصادی مضاعفی را به غرب وارد می کند و هر اقدام 
تحریک آمیز علیه چین می تواند به نزدیکی بیش از پیش 

پکن به مسکو بینجامد.

چهره روز 

قاب بین الملل 

خبر متفاوت 

سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش در شهر 
"ِمنُدن" در ایالت ایلینوی آمریکا/ گتی ایمجز

تزیین یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ با 
پرچم چین در آستانه بیست و پنجمین سالگرد 

EPA /بازگشت دوباره به حاکمیت چین

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و جاستین 
ــاره به تصاویر  تــرودو، نخست وزیــر کــانــادا، با اش
اسب سواری پوتین با باالتنه برهنه، او را دست 
انداختند و اورزوال فون درالین، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز با آن ها همراه شد. بوریس 
جانسون: کت هایمان تنمان باشد یا دربیاوریم؟ 
جاستین ترودو: صبر کن بعد از گرفتن عکس )این 
کار را بکنیم(. اورزوال فون درالین مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا: اوه بله... اسب سواری بهترین 
)کار( است. جانسون: ما باید ماهیچه هایمان را 

نشان دهیم./فرارو

تظاهرات ضددولتی در اکوادور در اعتراض به 
افزایش هزینه های زندگی/ رویترز

جی ۷ علیه  ابتکار »شی« 
گروه 7 با اختصاص بودجه ۶00 میلیارد دالری به زیرساخت های عمومی 
و خصوصی کشورهای درحال توسعه برای مقابله با طرح بزرگ کمربند و 

جاده چین موافقت کردند 

درحالی که نیروهای روسی  پیشروی شان را برای 
تصرف شرق اوکراین ادامــه می  دهند، از توانایی 
کی  یف بــرای مقاومت در برابر حمالت روس  هــا 
بیش از هر زمان دیگری کاسته شده و حاال بیشتر 
از گذشته چشم امید به کمک  های ایاالت متحده 
و متحدانش دوخته است. رئیس جمهور اوکراین 

در سخنرانی خود در جمع سران گروه هفت، بحث 
تشدید تحریم ها علیه روسیه را پیش کشید و به بهانه 
جنگ در این کشور تسلیحات جدید درخواست کرد. 
»ولودیمیر زلنسکی« که به صورت ویدئو کنفرانس در 
جمع سران گروه هفت حضور یافته بود، از متحدان 
غربی کی یف خواست به این کشور برای صادرات 

غالت و بازسازی مناطق جنگ زده کمک کنند. 
سران گروه هفت در حالی در آلمان گرد هم آمده اند 
که از میدان نبرد مسکو و کی یف خبر می رسد روسیه 
کنترل کامل شهر راهبردی »سیویرودونتسک« در 
منطقه »دونباس« در شرق اوکراین )شامل مناطق 
»دونتسک« و »لوهانسک« که روسیه استقالل آن 
ها را به رسمیت شناخته( را به دست گرفته است. 
همزمان منابع خبری روسی اعالم کردند نیروهای 
ارتش این کشور به تسلط بر »لیسیچانسک« دومین 
شهر راهبردی در دونباس نیز نزدیک شده و راه 

عقب نشینی نیروهای اوکراینی را مسدود کرده اند. 
ازسوی دیگر، تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد 
والدیمیر پوتین نخستین سفرهای خارجی اش 
را از هنگام شروع جنگ در اوکراین، به دو کشور 
کوچک اتحاد شوروی سابق انجام خواهد داد. به 
نوشته  رویترز، پوتین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 

با امام علی رحمان اف، متحد نزدیک روسیه و 
درازمدت ترین حاکم یک کشور اتحاد شوروی سابق 
دیــدار خواهد کرد و سپس در عشق آباد، پایتخت 
ترکمنستان در اجالس رهبران کشورهای حاشیه 
دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، ایران و 

ترکمنستان حضور خواهد یافت. 

 رئیس جمهور اوکراین معتقد است کشورهای غربی باید به تجهیز تسلیحاتی این کشور همزمان
 با تشدید تحریم های روسیه ادامه دهند 

زلنسکی  روی دور تکرار

  احمدکاظم زاده
international@khorasannews.com
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باغ وحش های خانگی و درآمد 2میلیونی از مالیات خانه های خالی !
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کشف باغ  وحش خانگی در یک باغ شخصی!

شنیدن این که یک نفر در باغ شخصی اش باغ وحش آن 
هم با حیواناتی نادر و کمیاب داشته باشد، بسیار عجیب 
است. اما انگار خبرهای عجیب دیگر قرار است برای ما 
عادی شود چون یک نفر در اصفهان در باغ شخصی اش 
یک باغ وحش خانگی داشته آن هم با حیواناتی مثل شیر 
آفریقایی و 64 نوع پرنده کمیاب! فرماندهی انتظامی 
شهرستان خمینی شهر در این باره گفته: »با هماهنگی 
مقام قضایی به همراه نماینده اداره محیط زیست در 
بازرسی از این محل، یک قالده شیر ماده آفریقایی و 
64 نوع پرنده کمیاب که به صورت قاچاق تهیه شده 
بودند، کشف شد.« او در ادامه به تسنیم گفته: »در این 
خصوص یک نفر بازداشت شده و حیوانات کشف شده 
هم تحویل یگان حفاظت محیط زیست استان شده اند.«
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درآمد 2 میلیون تومانی دولت از مالیات خانه های خالی!

همین چند روز پیش بود که رئیس مجلس در جریان 
بررسی کلیات طرح کنترل اجاره  بهای امالک مسکونی 
گفت که »رویم نمی شود بگویم از چند صد هزار خانه 
این تعداد تعیین تکلیف شده است.« حاال بر اساس 
آمارهای سازمان امور مالیاتی، مشخص شده درآمد 
دولت از مالیات بر خانه های خالی در  دو ماه نخست 
سال ۱4۰۱ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده 
است در حالی که قرار بود مالیات بر خانه های خالی 
باعث ارائه آن ها به بازار شود. البته قالیباف اعالم 
کرد که به وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی 
خانه های خالی تذکر داده است. کاربران هم به این 
مقدار مالیات از خانه های خالی واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »الاقل این قدری مالیات بگیرن که 
پول سامانه ای که طراحی کردن و آدم هایی که توی 

این مدت گرفتار خونه های خالی بودن در بیاد!«
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سانروف جای بچه نیست!

توئیت یکی از خبرنگاران حوزه سالمت در خصوص 
حادثه ای که برای یک کودک 6 ساله رخ داده  بازتاب 
زیادی در فضای مجازی داشت. این خبرنگار با انتشار 
تصویر این کودک در بیمارستان نوشته: »بچه 6 ساله از 
سانروف خودرو در حال حرکت پرت شده بیرون! و االن با 
شکستگی های مختلف  و با هوشیاری پایین در کماست. 
موارد بسیاری از قطع نخاع و تروما به خاطر بیرون بودن 
بچه از سانروف اتفاق می افته؛ حماقت پدر  و مادر ها 
که دامن گیر بچه ها می شه و غیر قابل جبران هست.« 
کاربری نوشت: »بچه هاتون رو از سانروف جمع کنید؛ 
چند دقیقه گریه کنه بهتر از چند سال گرفتاریه.« کاربر 
دیگری نوشت: »یکی از حسرت های پسرم این بوده که 
سرش رو از سانروف ماشین بگیره بیرون و االن خدا رو 

شکر می کنم که ماشینم سانروف نداره.«
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جشن دانش آموختگی کودکان  کار

تصویری از جشن دانش آموختگی کودکانی که مدرسه 
شان نه نیمکت دارد و نه تخته سیاه در فضای مجازی 
مورد توجه کاربران قرار گرفت. ماجرا از این قرار است 
که خانم »جمیله سادات میرهادی« معلم بازنشسته ای 
است که در گوشه ای از جنگل چیتگر به کودکان کار و 
اتباع و کودکان جامانده از تحصیل آموزش می دهد آن 
هم در مدرسه ای به نام مدرسه طبیعت که سقفش 
آسمان خدا، دیوارهای کالس، درختان کاج جنگلی 
و بنرهای تبلیغاتی کهنه، میز و نیمکتش است. در 
روزهای گذشته بعد از 9 ماه آموزش، دانش آموزان 
این مدرسه کارنامه گرفته اند و خانم میرهادی برای 
آن ها جشن دانش آموختگی گرفته است. کاربری در 
این باره نوشت: »بعضی از آدم ها انگار اومدن تا کاری 

کنن زمین به جای بهتری برای زندگی تبدیل بشه.«
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روش جدید سرقت در پمپ بنزین ها

ویدئویی از شیوه جدید سرقت در پمپ بنزین ها 
منتشر شد که شاید اصال به فکرتان هم نرسد! در این 
ویدئو می بینیم، مردی برای این که مردم فکر کنن او 
هم یکی از اپراتورهای پمپ بنزین است، پیش اپراتور 
پمپ بنزین می رود و  شروع می کند با او حال و احوال 
کردن  بعد به سراغ خودرویی می رود که راننده اش از 
اپراتور می خواهد برای او بنزین بزند. کارت بنزین را 
می گیرد، بنزین می زند بعد هم کارت بانکی را به همراه 
رمز از راننده می گیرد!  حاال بعد از پرداخت پول بنزین 
کارت بانکی راننده را با کارت بانکی مشابهی که پولی 
ندارد جا به جا می کند و از محل دور می شود و احتماال در 
اولین مغازه در همان نزدیکی با توجه به این که کارت 

بانکی و رمز را دارد خرید و حساب را خالی می کند!

 

  2.4     M   views 

انیمه های انگیزه ساز

تصاویری از »یوجی نیشیدا« بازیکن تیم ملی والیبال 
ژاپن منتشر شده که با ۱87سانتی متر قد پرش های 
فوق العاده ای دارد. این تصاویر واکنش هایی را به 
همراه داشته است. یکی از کاربران شبکه های اجتماعی 
معتقد است که دلیل این همه انگیزه بین بازیکن های 
تیم های ملی ژاپن به خاطر انیمه هایی است که این 
کشور برای نوجوان ها ساخته است. جالب است بدانید 
که غیر از پویانمایی فوتبالیست ها که برای بسیاری از ما 
همچنان محبوب و دوست داشتنی است در سال ۲۰۱6 
ژاپن یک انیمه دیگر به سبک فوتبالیست ها می سازد به 
اسم »آبشار سرنوشت« که درباره والیبال است و نقش 
زیادی در ایجاد انگیزه بین نوجوان های ژاپنی داشته 
است. کاربری نوشت: »نتیجه انیمه سال ۲۰۱6 رو 
توی ۲۰۲۲ دارن برداشت می کنن و ورزشکاری با قد 

کوتاه ولی آبشارهای سرنوشت ساز دارن.«

 کشت فرا سرزمینی چیست؟    
از آن جایی که برخی کشورها از منابع آب کافی یا زمین 
مناسب برای کشاورزی برخوردار نیستند در اراضی حاصلخیز 
کشورهای برخوردار از زمین مناسب و آب کافی سرمایه گذاری 
می کنند تا محصوالت اساسی مورد نیازشان را تامین کنند. در 
اصل کشت فرا سرزمینی یعنی بهره برداری از منابع، عوامل،  
ظرفیت ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصوالت 
کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع تولید و ارتقای 
امنیت غذایی. چند سالی است که این نوع کشت در کشورمان 
مطرح است و حاال با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از 
استان ها، محدودیت شدید منابع آبی و تاثیر آن بر وضعیت 

معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.

تاریخچه کشت فرا سرزمینی    
قدمت کشت فرا سرزمینی در دنیا بر می گردد به 25 سال 
قبل یعنی سال 1۹۹7 میالدی. در کشور ما هم از  سال ۹5 
فعالیت هایی برای کشت فرا سرزمینی از طریق وزارت جهاد 
کشاورزی شکل گرفت و مقرر شد افــرادی با معرفی وزارت 
کشاورزی و تحت عنوان شرکت »جهاد سبز « معرفی شوند ولی 
این مسئله محقق نشد. البته به گزارش مهر، افرادی به صورت 
خودجوش در کشورهای گرجستان، اوکراین، تاجیکستان 
و کشورهای آفریقایی فعالیت هایی را شــروع کرده اند. از 
جمله کشت غالت و ایجاد گلخانه های سبزی و صیفی با 
سرمایه گذاری های شخصی و بدون استفاده از تسهیالت و 

منابع ارزی ایران  یا ثبت شرکت در کشورهای هدف.

سهم ایران از کشت فرا سرزمینی؛ تقریبا هیچ    
اوایل خرداد امسال یک هیئت تجاری روسی در سفری که به 
ایران داشت، پیشنهاد کرد که ایران بیش از 1۰۰ هزار هکتار 
زمین کشاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد و »کشاورزی 
فراسرزمینی« انجام دهد. این پیشنهاد در نوع خود کم سابقه 
است و به دلیل شرایط تحریمی که ایران و روسیه در آن قرار 
دارند، شاید از همیشه هم به اجرا نزدیک تر باشد. با این حال 
بر اساس آمارها، در سال زراعی 1۳۹۹ تا 1۴۰۰، سطح زیر 
کشت محصوالت زراعی در ایران حدود 12 میلیون هکتار 
گزارش شده است. در واقع، پیشنهاد تخصیص 1۰۰ هزار 
هکتار زمین زراعی به ایران در روسیه، معادل حدود ۰٫۸ 
درصد )یا کمتر از یک درصد( از تمام سطح زیر کشت در ایران 
خواهد بود که مقدار بسیار ناچیزی نسبت به سطح زیر کشت 
در کشورمان است. البته پیش از این علی رضوانی زاده، رئیس 
هیئت مدیره انجمن کشت فرا 
با  گفت وگویی  در  سرزمینی 
ایرنا گفته: »برای این که بتوانیم 
امنیت غذایی برای کشور تامین 
کنیم و نیازهای وارداتی خود را 
به حداقل برسانیم باید هدف 
میلیون   7 در  کشت  گـــذاری 
عملیاتی  و  ترسیم  را  هکتار 
ــون فقط  ــن ــم اک ــا ه کــنــیــم. امـ
درصد   11 از  کمتر  توانستیم 
محقق  را  هکتار  میلیون   7 از 
کنیم.« با این حال کشورهای 

دیگری از جمله ارمنستان هم پیشنهادهایی برای کشت در آن 
کشور داشته اند که می تواند به افزایش کشت       فرا سرزمینی 

کشورمان کمک کند.

مزیت های کشت فرا سرزمینی    

بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهم ترین مزیت کشت 1 
فرا سرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است. با توجه 
به  شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهره ور کردن 
کشاورزی موجود و استفاده از روش های آبیاری و کاشت، 
داشت و برداشت نوین و کاشت محصوالت آب  بر در سایر 

کشورها و ایجاد کشت فرا سرزمینی گام برداشت.

مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصوالت کشاورزی 2 
و آسودگی خیال از تامین امنیت غذایی است. طبق 
آمار اعالمی وزارت جهاد کشاورزی، هم اکنون ۹۰ درصد 
از محصوالت روغنی و بخش قابل  توجهی از برنج مصرفی 

کشور وارداتی است.

ــارج از کشور، ۳  با به کارگیری اراضــی کــشــاورزی خ
استراحت زمین های داخلی تضمین و همین موضوع 
باعث می شود زمین های کشاورزی آب و خاک خود را ترمیم 
کنند. عالوه بر آن، بخش بزرگی از نیازمان به محصوالت 

کشاورزی تأمین می شود.

به همین دلیل ایرادی ندارد که محصوالت راهبردی ۴ 
مثل گندم، خوراک دام و دانه های روغنی به  وسیله 
کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید 
و برای تامین نیازهای داخلی استفاده شود. ضمن این که 
تبدیل فناوری و دانش به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت 

فرا سرزمینی به  شمار می آید.

تجربه دیگر کشورها در کشت فرا سرزمینی    
همان طور که پیش از این نوشتیم کشت فرا سرزمینی 25 
سال پیش شــروع شد و آمریکا با کشت در کشورهایی که 
نیروی کار ارزان تری داشتند سعی در کمتر شدن قیمت تمام 
شده محصوالت کشاورزی را داشت و حاال یکی از کشورهایی 
است که بیشترین میزان کشت فرا سرزمینی را دارد. طبق 
گزارش های بین المللی هم اکنون بزرگ  ترین پروژه کشت 
فرا سرزمینی برنج در اختیار چین قرار دارد که  در موزامبیک 
آفریقا در حال اجراست. هند هم چند سالی است که برای 
مشکل کمبود تولید غــالت در کشورش رو به کشت فرا 
سرزمینی آورده و تولید محصوالت زراعی و باغی را در چند 
سال گذشته در استرالیا شروع کرده است که با توجه به سود 
این کار در چند سال اخیر کشاورزان هندی اقدام به خرید 

زمین های کشاورزی در استرالیا کرده اند.
البته در این بین نباید از کشور امــارات هم غافل بود چون 
این کشور تقریبا 1۰ سال است که اقدام به سرمایه گذاری 
در صنعت کشاورزی سودان کرده و تاکنون توانسته است 
تقریبا 2۸۰ هزار هکتار از اراضی اطراف خارطوم را به زیر 
کشت ببرد. همچنین با امضای تفاهم نامه ای با وزارت 
کشاورزی پاکستان تاکنون توانسته ۳25 هزار هکتار از 
اراضی پاکستان را به زیر کشت برنج و گندم ببرد.  امارات در 
سال های اخیر با افزایش کشت فرا سرزمینی قصد دارد به 
تولید کننده اول محصوالت کشاورزی در میان کشورهای 

حوزه خلیج فارس برسد. 

روسیه 100 هزار هکتار زمین برای کشت فرا سرزمینی در اختیار کشورمان قرار داده، این اتفاق 

چه مزیت هایی برای کشاورزی کشور دارد و سهم ایران از کشت    فرا سرزمینی چقدر است؟

 محصول ایراین 
اب زمین و آب خارجی

ناصر  رعیت نواز-   یکی از آرزوهایی که از دیرباز در کشورمان وجود داشته خودکفایی در تولید محصوالت راهبردی کشاورزی 
مثل گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و. .. بوده است. اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان های مختلف است اما به دلیل 
خشکسالی های پی  در پی این سال ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان ها، مدت زمانی است که این خودکفایی اتفاق نیفتاده 
و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود. از آن جایی که حدود 85 درصد از آب شیرین کشور در 
حوزه کشاورزی مصرف می شود این طرح می تواند هم میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور 
شود. چندی پیش هم روسیه پیشنهاد در اختیار قراردادن 100 هزار هکتار زمین به ایران برای کشت فرا سرزمینی را داده که 
همین موضوع باعث شد در این گزارش درباره این طرح، مزیت های آن و تجربه های دیگر کشورها از کشت فرا سرزمینی بنویسیم.

هزینه های اضایفِ 
ازدواج اما میلیوین!
ناصری- در سال های اخیر باال رفتن اجاره خانه به اندازه 
کافی مشکل برای جوان های تازه ازدواج کرده ایجاد 
کرده است با این حال پیش از نیاز به اجاره کردن خانه، 
گرفتن مراسم عروسی یکی از کوه هایی است که جلوی 
پای جوانان قــرار دارد. مراسمی که میلیون ها تومان 
هزینه اضافی دارد آن هم در ابتدای زندگی جوان ها در 
حالی که می شود با یک مراسم مختصر این ازدواج را در 
کنار خانواده، اقوام و دوستان جشن گرفت. به تازگی 
خبرآنالین گزارشی از هزینه اجاره ماشین عروس منتشر 
کرده که سر به فلک می کشد. در ادامه در کنار هزینه اجاره 
ماشین عروس به هزینه گل آرایی و بادیگارد ماشین عروس 
که به تازگی به اقدامات تشریفاتی مراسم عروسی تبدیل 
شده، پرداخته ایم. هزینه هایی که به راحتی می توان آن ها 

را حذف و میلیون ها تومان صرفه جویی کرد.  

اجاره ماشین عروس برابر با نصف پول پراید97    
نرخ های اجاره ماشین های عروسی این روزها سر به فلک 
کشیده است؛ در سال 97 هزینه اجاره خودروهای بی ام  و 
از 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان متغیر 
بود اما امروزه هزینه اجاره خودروهای این برند از 3 میلیون 
تومان تا 8 میلیون و 500 هزار تومان متغیر است. اجاره 
خودرو مازراتی »گرن توریسمو« روزانه از 15 میلیون تومان 
آغاز می شود و این رقم بیش از نصف قیمت خودروی پراید 
111 در سال 97 است. برای اجاره پورشه هم باید بین 9 
تا 11 میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره خودروهای 
مرسدس بنز هم روزانه 2 میلیون تا ۶ میلیون تومان است. 
همزمان با اوج گرفتن قیمت ها در بازار خودروهای چینی 
این خودروها به بازار اجاره راه پیدا کردند؛ هزینه اجاره 
خودروهای چینی برای شب های عروسی روزانه از ۶00 
هزارتومان  تا یک میلیون تومان متغیر است. خودروهای 
کالسیک هم اجاره های باالیی دارند به طوری که هزینه 
اجاره شورلت مدل 195۶ روزانه 3 میلیون و 7۶0 هزار 
تومان است و مدل 1977 این خــودرو نیز این روزهــا 3 

میلیون و 790 هزار تومان اجاره می شود.

گل آرایی های ماشین و دسته گل عروس    
آرایــی  گل  مراسم عروسی  هزینه های  از  دیگر  یکی 
ماشین عروس و دسته گل عروس خانم است. بر اساس 
گــزارش هــا و قیمت هایی که در فضای مجازی دیده 
می شود پکیج های گل آرایی ماشین های عروسی این 
روزها از 2 میلیون و 500  تا ۶ میلیون و 250 هزار تومان 
متغیر است. در این بین گویا هزینه دسته گل عروسی نیز 
به طور جداگانه محاسبه می شود و از 750 تا یک میلیون 

و 500 هزار تومان متغیر است.

بادیگارد ساعتی 85 هزار تومان    
بادیگارد هم این روزهــا به اقدامی تشریفاتی برخی 
از مراسم عروسی افـــزوده شــده، ایــن بادیگاردها از 
اسکورت با موتور گرفته تا بادیگارد شخصی در این 
مراسم در کنار خود عروس و داماد و خودروی عروس 
ــد. بررسی ها حاکی از آن است که هزینه  حضور دارن
اجاره هر موتورسیکلت برای اسکورت ماشین عروس 
از یک میلیون و 800 هزار تومان آغاز می شود. هزینه 
استخدام بادیگارد هم برای 10 ساعت در روز 850 هزار 

تومان است.



یحیی گل محمدی در حالی نقاط  گــروه ورزش/ 
ضعف تیمش را با جذب ستاره های لیگ برتر پوشش 
داد و این تیم را به یکی از پرستاره ترین تیم های تاریخ 
باشگاه پرسپولیس تبدیل کرده که  این باشگاه در 
کهکشانی ترین سال های ممکن، نتایج ایده آلی به 
دست نیاورده است. پرسپولیس یک بار با هدایت 
وینگو بگوویچ، مجموعه ای از بهترین ستاره های فوتبال 
ایران را در اختیار داشت اما در لیگ نتیجه نگرفت و 
ناکام شد. قرمزها در هشتمین دوره لیگ برتر نیز با 
هدایت افشین قطبی، ستاره های بسیار زیادی مثل 
ابراهیم توره را جذب کردند اما کار به جایی رسید 

که قطبی خیلی زود از تیم جدا شد. این تیم در لیگ 
دوازدهم با مدیریت رویانیان دوباره ستاره های زیادی 
را جذب کرد اما باز هم در مسیر قهرمانی موفق نبود 
و درگیر حاشیه های زیادی شد، در حقیقت آن چه در 
این سال ها به پرسپولیس کمک کرده، جفت و جور 
شدن ترکیب تیم و رسیدن به هماهنگی ایده آل بین 
نفرات بوده است. ایجاد هماهنگی بین ستاره های 
پرشمار هم کار ساده ای به نظر نمی رسد، از یاد نبریم 
که یکی از موفقیت آمیزترین مقاطع تاریخ پرسپولیس، 
با پنجره های بسته نقل و انتقاالت در دوران برانکو رقم 
خورد.در این بین نباید فراموش کرد که پرسپولیس 

در کنار جذب ستاره های نامدار یک تیم کامل را هم 
 از دست داده است و این یعنی تغییرات حداکثری 
سرخ ها برای حضور در لیگ بیست و دوم. حامد لک در 
درون دروازه یکی از اولین خروجی های پرسپولیس 
بود.در خط دفاعی هم سیدجالل حسینی کاپیتان 
پرافتخار پرسپولیس قرار است به عنوان مربی کار را 
استارت بزند و به دوران بازنشستگی رسیده و در سمت 
چپ دفاعی هم سعید آقایی به توافق با فوالد رسید 
تا حضور دوساله اش در پرسپولیس به پایان برسد. 
در سمت راست رامین رضاییان و در قلب دفاعی هم 
علیرضا ابراهیمی کار را در تیم دیگری دنبال خواهند 
کرد. در خط میانی هم پرسپولیس تغییراتی داشته 
است. رضا اسدی بزرگ ترین تغییر در این پست بوده 
که البته هنوز تکلیفش برای فصل آینده مشخص نشده 
است. احسان پهلوان هم بعد از جذب سروش رفیعی 
و سعید صادقی ترجیح داد راهی فوالد خوزستان 
شود تا جمع نفرات پرسپولیس در ترکیب تیم نکونام 
)شیری، آقایی و پهلوان( تکمیل شود. محمد شریفی 
جوان و علی شجاعی نیز دیگر نفراتی هستند که از این 
تیم جدا شده اند. عالوه بر این باید سه گزینه خارجی 
را نیز به عنوان خروجی های احتمالی اضافه کرد. 
منوچهر صفروف، شرزود تمیروف و وحدت حنانوف 
جزو نفراتی هستند که با تقویت کامل تیم، احتمال 

جدایی شان از این تیم دور از ذهن نخواهد بود.

منچستریونایتد برای خرید نیمار با چلسی وارد رقابت شد

رادیو مونت کارلوی فرانسه مدعی شده که نیمار 
حاضر شــده پــاری ســن ژرمــن را تــرک کند و برای 
انتخاب مقصد بعدی اش هم سه گزینه دارد که 
دو تای آن واقع بینانه تر به نظر می رسد. بر طبق 
ــزارش ایــن رســانــه؛ در حالی که پیش از ایــن از  گ

چلسی به عنوان مشتری نیمار یاد شده بود، اکنون 
منچستریونایتد هم به کورس جذب بازیکنی پیوسته 
که چند روز پیش شایعه پیشنهاد شدنش به یوونتوس 
نیز شنیده شد. در حقیقت رادیو مونت کارلو مدعی 
شده است انتقال نیمار به منچستریونایتد می تواند 

کلیدی برای انجام یک جابه جایی بزرگ دیگر در 
فوتبال اروپا باشد که آن جدایی کریستیانو رونالدو 
از منچستریونایتد است. گویا رونالدو به سبب حضور 
نداشتن منچستریونایتد در فصل آینده رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا خواهان جدایی از این تیم است 
و امید ی هم به بهبود آینده تیم با هدایت سرمربی 

جدیدش، اریک تن هاخ ندارد.
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سقوط استقالل و تثبیت پرسپولیس
سایت »فوتبال دیتابیس« در جدیدترین رده بندی خود از باشگاه های 
فوتبال جهان رده بندی باشگاه های ایران در آسیا را هم اعالم کرد.
در رنکینگ جدید باشگاه پرسپولیس به رغم از دست دادن 
قهرمانی با کسب 1604 امتیاز در رده نخست فوتبال ایران 
ماند و در آسیا نیز همچنان در رده ششم ماند. شاگردان 
گل محمدی در جهان هم بدون تغییر در رده 121 جهان 
ماندند.در مقابل استقالل با وجود قهرمانی در لیگ 
ایران در رده بندی همچنان در جایگاه دوم ایران ماند 
و در آسیا هم در رده نهم ایستاد. همچنین آبی های 
پایتخت در رده بندی جهانی هم با یک پله سقوط در 

جایگاه 168 جهان ایستادند.

گزارش

سعید صادقی گران ترین خرید پرسپولیس

20 میلیارد برای یک فصل!
انتقاالت  و  نقل  فعالیت  پرسپولیس  باشگاه 
تابستانی خود را در حالی آغاز کرد که 
طبق مصوبه هیئت مدیره، سقف 12 
میلیارد تومان برای جذب بازیکنانی 
که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی 
ایران را دارند در نظر گرفت.از این 
رو رضا درویش مدیرعامل باشگاه 
علیرضا  تــوانــســت  پرسپولیس 
بیرانوند و سروش رفیعی را به این 
تیم باز گرداند و با مرتضی پور علی 
گنجی، دانیال اسماعیلی فر و گئورگی 
گولسیانی قــرارداد ببندد. درویــش پس از 
جذب ستاره های اسم و رسم دار فوتبال باشگاهی کشور سراغ پدیده مسابقات فصل 
گذشته هم رفت تا سعید صادقی را که در آخرین اردوی تیم ملی ایران حضور داشت 
و بیشترین تعداد پاس گل را در فصل گذشته نیز داشت به خدمت بگیرد.صادقی که 
پیشنهاد همزمان از استقالل تهران داشت چند روزی را در امارات پشت سر گذاشت 
تا پیشنهاد از این کشور را نیز بررسی کند اما مبلغ پیشنهادی آن ها پایین بود تا صادقی 
قید دریافت دالر را بزند و در تهران بازار گرمی خود برای گرفتن میلیاردهای بیشتر 
را ادامه دهد.یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز از نرفتن صادقی به امارات 
استقبال کرد و در تماس با او به وی اطمینان داد در صورت مصدومیت نداشتن 
می تواند در ترکیب اصلی بازی کند.گل محمدی برای این که خیال صادقی را راحت 
کند قول حضور وحید امیری در دفاع چپ را داد و هیچ بازیکنی را هم به خدمت 
نگرفت تا جا برای حضور صادقی باز شود.اصرار سرمربی پرسپولیس به صادقی و 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باعث شد تا دو طرف بار دیگر پای میز مذاکره بروند اما 
مدیر برنامه های این بازیکن درخواست مبلغی را کرد که به مصوبه جدید هیئت مدیره 
پرسپولیس نیاز داشت. درویش برای این که خطای حقوقی نکرده باشد سقف 12 
میلیارد تومانی را به صادقی پیشنهاد داد اما بندهای مالی در قرارداد او گنجاند تا او 
را به گران قیمت  ترین بازیکن نقل و انتقاالتی پرسپولیس تبدیل کند.در آپشن های 
مربوط به قرارداد صادقی گزینه هایی همچون میزان حضور در بازی های فصل این 
تیم )حدود نصف مسابقات فصل(، میزان رضایت سرمربی، تأثیرگذاری فنی در 
تیم و... وجود دارد که این بازیکن بابت آن ها 4 میلیارد تومان غیر از مبلغ قرارداد 
اصلی اش دریافت می کند.صادقی در حالی پای برگه قرارداد یک ساله قطعی با 
پرسپولیس را امضا کرد که یکی از هواداران متمول این باشگاه که در خارج از کشور 
حضور دارد حاضر شده است مبلغ 4 میلیارد تومان  دیگر را هم به او بپردازد تا این 
بازیکن با مبلغی نزدیک به 20 میلیارد تومان به پرسپولیس بپیوندد.رقمی غیر قابل 
قبول برای بازیکنی که درخشش او تنها به واسطه چند پاس دادن در فصل گذشته 
رقم خورده که نه موفقیتش تداوم داشته، نه سابقه زیادی در تیم ملی دارد و نه این که 

امتحانش را در تیم های بزرگ پس داده است.

هادی/ طوالنی شدن فرایند انتخاب سرمربی 
جدید استقالل و از دست رفتن یک ماه طالیی 
در نقل و انتقاالت و یکه تازی پرسپولیس در 
ــازار و جــذب بازیکنان ملی پــوش و لژیونر و  ب
گزینه های مشترک با استقالل، باعث شده 
هواداران به مدیریت باشگاه انتقاد وارد کنند. 
این انتقادات روز گذشته به اوج خود رسید چرا 
که استقاللی ها با تعلل مدیریت و گذاشتن 
سقف قـــرارداد بــرای بازیکنان قـــرارداد تمام 
و گزینه هــای مدنظر عمال آن ها را به سوی 
رقبا سوق دادند و دیروز محمد دانشگر مدافع 
ــواداران آبی از استقالل جدا شد و  محبوب ه
رسما به سپاهان پیوست. البته این تنها خبر بد 
برای استقاللی ها نبود و پس از انتقال دانشگر 
به سپاهان برخی رسانه ها از مذاکره این باشگاه 
اصفهانی با روزبه چشمی دیگر مدافع باتجربه 
آبی ها پرده برداشتند. عالوه بر این استوری 
انتقادی و تند وریا غفوری کاپیتان استقالل 
شایعات مربوط به تمایل نداشتن باشگاه به 
حفظ کاپیتانش را قوت بخشید و در ادامه هم 
خبر آمد امیرحسین حسین زاده و سید حسین 
حسینی مهاجم و دروازه بان استقالل در حال 
بررسی پیشنهادهای رسیده از اروپا هستند و 
با وضعیتی که باشگاه استقالل دارد و سقف 
قرارداد پایینی که در نظر گرفته آن ها هم تصمیم 
به جدایی دارند. حتی حسین زاده پدیده آبی 
ها در فصل گذشته استوری با مضمون تشکر از 
کادرفنی فصل گذشته گذاشت تا شایعه جدایی 
از استقالل تقویت شود. کنار این شبیخون رقبا 

به استقالل و تعلل عجیب و قابل تامل مدیریت 
باشگاه، اظهارنظرهای مداوم و بی وقفه اعضای 
هیئت مدیره و معاونان مدیرعامل در شبکه 
های مختلف رادیویی و تلویزیونی و گاف هایی 
که پشت سر هم می دهند عصبانیت هواداران 
و پیش کسوتان را به اوج رساند تا در فضای 
مجازی و رسانه ای حسابی از خجالت آن ها 
در آیند و سردار آجورلو را هم به خاطر سکوتش 
و دادن اختیار به افرادی که به زعم هواداران 
و  مدیریتی  تشکیالت  در  حضور  شایستگی 
اجرایی باشگاه را ندارند، مورد انتقاد شدید 

قرار دادند.
 به زعم هواداران، باشگاه استقالل در شرایطی 
که رقیب سنتی بازار را جارو کرده و سپاهان 
و فوالد هم تک ستاره های باقی مانده لیگ 
و لژیونرها را جذب می کنند، بسیار عجیب و 
مشکوک عمل کرده و به نظر می رسد مدیریت 
انگیزه ای برای حفظ اسکلت اصلی تیم قهرمان 
و تقویت آن ندارد! در حالی که اولویت باشگاه 
باید حفظ ستاره ها و جذب بازیکنان خوب 
باقی مانده باشد اما مدیرعامل در مراسم معارفه 
ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید از راه اندازی 
شبکه ماهواره ای استقالل می گوید و گویا 
اصال حواسش به نقل و انتقاالت و از دست رفتن 
زمان و جدایی ستاره ها نیست.هواداران و پیش 
کسوتان در فضای مجازی و رسانه ای بارها 
سردار آجورلو را به نقد کشیده و انفعال او و دیگر 
مسئوالن باشگاه را نکوهش کرده اند و حتی 
در این بین عملکرد احمد مددی مدیرعامل 

سابق باشگاه را در نقل و انتقاالت بهتر از آجورلو 
دانسته اند. آن ها با اشاره به لیستی که فصل 
گذشته فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل 
به مــددی داده بــود معتقدند که مدیرعامل 
پیشین استقالل با وجود برخوردهای نامناسب 
با برخی بازیکنان و هـــواداران، در امر نقل و 
انتقاالت کامال موافق عمل کرده و همسو با 
خواسته های سرمربی پیش رفته اســت. در 
نقل و انتقاالت چند نوع خرید وجود دارد. اول 
خرید بازیکنی است که قرارداد دارد، دوم خرید 
بازیکنی هست که مشتری زیاد دارد. در دوره 
مدیریت مــددی هر دو نوع خرید انجام شده 
است. در آن مقطع که مددی مدیرعامل بود 
مجیدی خواهان جذب محمدرضا آزادی، جعفر 
سلمانی و ابوالفضل جاللی و امین قاسمی 
نژاد بود و مدیریت باشگاه هر چهار بازیکن را 
از باشگاه های خارجی و ایرانی خرید و حتی 
یکی از خرید ها هایجک بود و قاسمی نژاد را 
از دست پرسپولیس درآورد اما در حال حاضر 
آجورلو نه تنها هیچ کدام از این کارها را نکرده  
بلکه ستاره های تیم را هم از دست داده است 
در مقابل  رقیب همه لژیونرها و ملی پوشان آزاد 
را جذب کرده است. این مسائل دست به دست 
هم داده تا مدیریت باشگاه استقالل در سیبل 
انتقاالت قرار بگیرد و نوک تیز آن هم متوجه 
سردار آجورلو باشد و حتی شایعاتی درباره این 
که حواس او بیشتر از استقالل متوجه انتخابات 
فدراسیون فوتبال و ریاست آن است، مطرح 

شده است.

فیفا ادعای میلیچ درباره استقالل را رد کرد

فدراسیون جهانی فوتبال ادعای هرویه میلیچ در شکایت از باشگاه استقالل 
را رد کرد. هرویه میلیچ بازیکن کروات سابق استقالل که در اواخر فصل 
بیستم لیگ برتر به  صورت ناگهانی ایران را ترک کرد و دیگر برنگشت، 
به دلیل دریافت نکردن مطالباتش به فیفا شکایت کرد. او بعد از آن که با 
مسئوالن استقالل به توافق مالی نرسید، شکایتش را در فدراسیون جهانی 
مطرح کرد. حاال با گذشت حدود یک  سال، کمیته انضباطی فیفا حکم خود 
را درباره این پرونده اعالم کرده که طی آن ادعای عجیب هرویه میلیچ رد 
شده است. میلیچ در زمان شکایت به فیفا ادعا کرده بود که مبلغ 600 هزار 
دالر از استقالل طلب دارد،  اما وکالی باشگاه استقالل با ارسال دفاعیات 
خود چنین موضوعی را رد کردند. در نهایت فیفا حکم خود را صادر کرده که 
ادعای میلیچ طی آن رد شده است.بر اساس حکم فدراسیون جهانی باشگاه 
استقالل صرفا به پرداخت 165 هزار دالر به میلیچ محکوم شده است که این 
رای یک موفقیت برای مدیران حقوقی باشگاه استقالل محسوب می شود.

واکنش ستاره جوان استقالل به شایعات جدایی!

وینگر خوش تکنیک استقالل امیدوار است اتقاق مشترک خوبی برای او 
و باشگاه رخ بدهد. امیرحسین حسین  زاده ستاره جوان استقالل درباره 
شرایط خودش گفت: چند روزی است تمرینات انفرادی خودم را شروع 
کردم تا به شرایط آرمانی برسم . امیدوارم در مدتی که به آغاز تمرینات مانده 
است ، یک اتفاق خوب برای من و استقالل بیفتد و هر دو راضی باشیم. وی در 
خصوص عملکردش در فصل گذشته افزود: فصل قبل یک فصل رویایی برای 
تک تک بازیکنان و مربیان بود و واقعا فصلی بود که فوق العاده گذشت. خیلی 
بابت قهرمانی خوشحالم که دل هواداران را شاد کردیم. از این که آقا وریا جام 
را باال برد، خیلی خوشحالم و آن لحظه برایم رویایی بود. از همه کسانی که 
پارسال زحمت کشیدند ممنونم و فکر نکنم سالیان سال برای من و باشگاه 
بزرگ استقالل اتفاق بیفتد.وینگر استقالل درباره دعوت به تیم ملی توضیح 
داد: خدا را شکر در اردوی اخیر تیم ملی حضور داشتم و از اعتماد آن ها ممنونم 
و امیدوارم پاسخ اعتماد آن ها را بدهم. من هر جا بودم سعی خودم را کردم و 
امیدوارم در اردو و بازی های تیم ملی هرچه در توان دارم بگذارم و دریغ نکنم.

از میان خبرها

پرسپولیس- کاسیانو؛ در انتظار اعالم رسمی
به نظر می رسد کاسیانو  مهاجم 33 ساله برزیلی با پرسپولیس به توافق نهایی رسیده و در 

این زمینه هم قرارداد امضا شده توسط باشگاه ایرانی با مهاجم برزیلی فاش شده است.
طبق این قرارداد منتشر شده، کاسیانو از سرخ پوشان 300 هزار دالر دستمزد خالص 

دریافت می کند. همچنین مقرر شده مهاجم برزیلی در صورت قهرمانی سرخ ها 25 
هزار دالر هم به عنوان پاداش دریافت کند.این در حالی است که سایت »ترانسفر 

مارکت« که به عنوان مرجع ارزش گذاری بازیکنان به شمار می آید، ارزش این 
بازیکن برزیلی و 33 ساله را حدود 200 هزار یورو اعالم کرده است. این سایت 
معموال ارزش بازیکنان را باالتر از قیمت واقعیشان اعالم می کند.همچنین این 

رسانه درصد انتقال مهاجم برزیلی به پرسپولیس را 75 درصد دانست. البته 
گفته می شود پرسپولیس تنها دستمزد این بازیکن را پرداخت نمی کند بلکه باید 
مبلغ 250 هزار دالر هم برای دریافت رضایت نامه به باشگاه پرتغالی پرداخت کند.

آفساید

خبر

گزینه استقالل در سپاهان ماند
محمد نژادمهدی مدافع میانی تیم فوتبال سپاهان که مورد توجه 
باشگاه استقالل قرار داشت،  پس از انجام مذاکره با مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه قرارداد خود را به مدت دو فصل 
دیگر با سپاهان تمدید کرد.نژادمهدی که در دو فصل گذشته از 
ارکان اصلی خط دفاعی سپاهان بود با درخواست خوزه مورایس 

دو فصل دیگر قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد.

مربی برزیلی پرسپولیس در راه تهران
باشگاه پرسپولیس پس از ناامیدی از جذب دینکا آلین مربی 
دروازه بانان رومانیایی تراکتور، طی روزهای گذشته به سراغ 
ولسلی ننسا مربی دروازه بانان برزیلی سابق تیم  الریان قطر 
رفت و در نهایت نیز با این مربی به توافق نهایی دست یافته است.
در همین زمینه با تصمیم مدیران باشگاه پرسپولیس قرار است 
به زودی زمینه حضور این مربی در تهران فراهم و بلیت  سفر او 
تهیه شود تا ننسا قرارداد رسمی خود با سرخپوشان را امضا کند.

دومین شکار مطهری از پرسپولیس
محمد شریفی هافبک بوشهری و سابق پرسپولیس که جزو 
سهمیه زیر 23 سال محسوب می شود، طی توافقی با باشگاه، به 
مدت یک فصل به نساجی مازندران پیوست. شریفی بازیکن تیم 
ملی نوجوانان در جام جهانی 2017 از سوی فیفا به عنوان یکی 
از 50 استعداد برتر فوتبال جهان معرفی شد. حمید مطهری 
مربی سابق پرسپولیس که سرمربی نساجی شده پیش از این 
علی شجاعی را از پرسپولیس به خدمت گرفته بود و شریفی 

دومین خرید اوست.

 اختصاص اعتبار 10 میلیاردی 
وزارت به کشتی!

عامل اختالف دبیر و پوالدگر مشخص شد
گروه ورزش/ اظهارات تند علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کشتی در مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون در مقابل 
تالش مجدانه سیدمحمد پوالدگر معاون وزیر ورزش برای حفظ 
خونسردی اش، درنهایت عاملی شد تا فارغ از این ماجرا که حق 
با کدام یک از طرف های دعوی است، این سوال مطرح شود که 
در تفاهم نامه ارائه شده از سوی وزارت ورزش چه رقمی برای 
بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی درج شده بود که علیرضا 
دبیر از امضای آن امتناع کرد؟ به گفته یک منبع موثق در وزارت 
ورزش این وزارتخانه مبلغ 10 میلیارد تومان بــرای بودجه 
قهرمانی کشتی درنظر گرفته است. رقمی که شاید از نظر 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برای ورزش اول کشور 
تفاوتی با بودجه صفر ندارد و آتش اختالفات هم از همین بودجه 

غیرکارشناسانه شعله ور شده است.

بهداد سلیمی نایب رئیس پوالدمردان شد

بازگشت کوروش باقری به وزنه برداری
سجاد انوشیروانی پس از این که به عنوان سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری منصوب شد، اولین تغییرات را در فدراسیون رقم 
زد. با حکم انوشیروانی، بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان و 
المپیک به سمت نایب رئیسی فدراسیون منصوب شد. حسین 
مقامی نیز سمت سرپرست دبیری فدراسیون را برعهده گرفت. 
مقامی در سال ۹4 که علی مرادی رئیس فدراسیون شد، دبیر 
فدراسیون بود اما پس از مدتی با مرادی به مشکل برخورد و از 
سمت خود کنار رفت. مقامی رئیس هیئت وزنه برداری قزوین 
نیز هست. پیش از این محسن بیرانوند دبیر فدراسیون بود. 
کوروش باقری سرمربی سابق ایران نیز به عنوان مدیر تیم های 

ملی منصوب شد.

اخبار

محمد محبی؛ هدف مشترک سرخابی
محمد محبی که پیش از این مورد توجه استقالل و سپاهان قرار گرفته بود حاال پرسپولیس 

را هم در جمع تیم های خواهانش می بیند. یک مقام رسمی در باشگاه پرسپولیس 
ضمن تایید این خبر اعالم کرد که مدیران این باشگاه هم به صورت رسمی و با 

ارسال ایمیلی برای باشگاه سانتاکالرا خواستار دریافت شرایط انتقال محمد 
محبی به پرسپولیس شده اند. محبی یک سال دیگر با سانتاکالرا قرارداد دارد 
و اگر به هر تیمی برود، به صورت قرضی خواهد بود و باید باشگاه های خواهان 
او با محبی قرارداد یک ساله ببندند. محبی پیش از حضور در سپاهان توسط 
یکی از استعدادیاب های فوتبال ایران به برانکو ایوانکوویچ معرفی شده بود 

اما برانکو پس از دیدن فیلم بازی های این بازیکن در لیگ دسته اول این بازیکن 
را رد کرد و بعد از سپاهان او را جذب کرد. در هر حال در پرسپولیسی که ترافیک 

وینگر دارد، درخواست برای قرارداد با محبی، هم کمی عجیب است.

نویدکیا گزینه سرمربیگری صنعت نفت

پس از خداحافظی علیرضا منصوریان از جمع نفتی ها، این باشگاه 
به دنبال انتخاب سرمربی است و جلساتی در این خصوص بین 
اعضای هیئت مدیره برگزار می شود.نکته جالب این که قرار 
بود اعضای هیئت مدیره مستقر در تهران و آبادان با برنامه های 
اینترنتی جلسه از راه دور برگزار کنند اما مشکل اتصال اینترنتی 
برخی اعضا باعث شد تا این جلسه برگزار نشود. همچنین جلسه 
حضوری به دلیل نبود پرواز تهران - آبادان تا این لحظه منتفی 
است.با این حال گفته می شود هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت، 
محرم نویدکیا، رسول خطیبی، رضا پرکاس و عبدا... ویسی را 
به عنوان گزینه های نهایی انتخاب کرده است. باتوجه به وضعیت 
اقتصادی گزینه خارجی در دستور کار مدیران باشگاه قرار ندارد.

آجورلو چمش به انتخاابت   رسدار
فدراسیون فوتبال دارد؟

 شبیخون خودی و غیرخودی 

به استقالل و تعلل عجیب مدیریت

پرسپولیس کهکشانی در دستان یحیی

 رویای شیرین 
یا کابوس تلخ؟!
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ابرقهرمان های دنیای حیوانات!

پویانمایی بلند سینمایی »انجمن سوپرپت های 
دی سی« )DC League of Super-Pets( محصول 
2022 آمریکا، از جمله آثــار مــورد انتظار دنیای 
پویانمایی ها در سال جدید میالدی اســت. این 
فیلم را استودیوی تازه تأسیس گــروه انیمیشن 
وارنر ساخته که پیش از این، آثاری چون مجموعه 
پویانمایی های »لگو« شامل »فیلم لگو«، »لگو بتمن« 
و »لگو نینجاگو« را در قالب پویانمایی بلند سینمایی 
تولید کرده بود. گروه نویسندگان و کارگردانان 
»انجمن سوپرپت های دی سی«، شامل چهره هایی 
است که پیش از این در مجموعه »لگو« با این استودیو 

همکاری کرده بودند.

ماجرای ایــن فیلم  در ژانــر کمدی و ابرقهرمانی 
همان طور که از نام آن مشخص است، درباره گروهی 
از حیوانات خانگی )پت( است که دارای قدرت های 
فرازمینی و ابرقهرمانی اند. آن ها شامل سگ، گربه، 
سنجاب، الک پشت و چند حیوان دیگر، در دنیایی 
ــوازی در کنار ابرقهرمان های انسانی زندگی  م
می کنند. ماجرای فیلم از این جا آغاز می شود که 
ــی شامل سوپرمن، بتمن  انجمن عدالت دی س
و... توسط یک ضدقهرمان اسیر می شوند و حاال 
ابرقهرمان های دنیای حیوانات، گروهی به رهبری 
سگ سوپرمن )کریپتو( تشکیل می دهند تا آن ها را 

نجات بدهند.
سوپرپت های  »انجمن  صداپیشگان  فهرست 
دی سی«، کهکشانی است؛ شامل دواین جانسون 
)راک(، کیانو ریوز، کوین هارت، ناتاشا لیون، ونسا 
بایر، جان کراسینسکی و شماری از ستاره های 

دیگر هالیوود. 
این پویانمایی 100 دقیقه ای، روز جمعه 7 مرداد 
در سالن های سینما اکران خواهد شد و مدتی بعد 

به اینترنت خواهد رسید.

سریال »دردسرهای عظیم« ساخته برزو نیک نژاد 
جــزو مجموعه های دنباله دار موفق تلویزیون 
است. فصل اول این سریال سال 93 پخش شد 
و پس از استقبال مخاطبان، »دردسرهای عظیم 
2« ساخته شد و رمضان 94 روی آنتن رفت.  به 
بهانه بازپخش این مجموعه پرمخاطب در شبکه 
تماشا، با امیر غفارمنش درباره ایفای نقش در آن، 

گفت وگویی داشتیم.

چطور شد که بازی در سریال »دردسرهای 	 
عظیم« را پذیرفتید؟

ابتدا بازیگر دیگری برای نقش »ارسالن« انتخاب 
شده بود و داشت بازی می کرد، اما نشده بود که 
ادامــه بدهد و من جایگزین او شدم. زنگ زدند 
گفتند داریم بازیگر را تغییر می دهیم و در نهایت 
بین من و یوسف تیموری، من انتخاب شدم. حدود 
سه هفته پس از شروع سریال به کار اضافه شدم، 
شخصیت های دیگر جا افتاده بودند، خوشبختانه 
لطف خدا شامل حالم شد و شخصیت من هم آرام 
آرام رسوب کرد و جا افتاد. من بازیگری هستم 

که پاسکاری و بده بستان را بلد هستم، 
با جــواد عزتی خیلی خوب جفت 

شدیم و یک زوج کمدی خوب 
شدیم. خروجی کار خوب شد، 
مردم دوست داشتند و کاراکتر 

»ارســالن« در ذهن شان ماند. 
با خانم تسلیمی هم ارتباط 

خوبی داشتم، از روزی 
که فهمید مــادرم فوت 
ــدر هــوای  ــن ق کـــرده ای
من را داشت که جدی 

جدی مثل مــادرم شده 
بود! )می خندد(

فکر می کردید سریال 	 
این قدر با استقبال مواجه 

شود؟

هر کــاری که پیشنهاد می شود، اگــر احساس 
کنم مورد اقبال عمومی واقع نمی شود، اغلب 
نمی پذیرم. در سینما »آهوی پیشونی سفید« و 
»شهر گربه ها« جزو پرفروش ترین کارهای کودک 
بودند، در تلویزیون مجموعه »کلبه عمو پورنگ« 
که در آن نقش »قلچماق« را داشتم، پربیننده ترین 
برنامه تلویزیون و تلوبیون شد. در تئاتر، »بانوی 
محبوب من« به کارگردانی خانم گالب آدینه و 
تهیه کنندگی آقای حمیدرضا علی نژاد را بازی 
کردم که پرفروش ترین تئاتر سال 1400 شد. 
همیشه موضوع مخاطب و این که بتوانند ارتباط 

برقرار کنند و جذب شوند، برایم مهم است.

ــن ســریــال، محبوبیت و 	  آقـــای عزتی بــا ای
موفقیت بیشتری به دســت آوردنـــد، دربــاره 
ایشان پیش بینی تان چه بود، فکر می کردید 

چنین اتفاقی بیفتد؟
بله، از جواد کار تئاتر دیده بودم، روی بازی اش 
شناخت داشتم و می دانستم بازیگری است که  
ضریب هوشی باال دارد، کمدی را می شناسد و 

بلد است. مطمئن بودم که اتفاق خوبی می افتد.

با یکدیگر رابطه دوستانه   هم داشتید یا این 	 
ارتباط حین کار شکل گرفت و تعامل شخصیت ها 

جذاب شد؟

با هم آشنایی داشتیم، اما رابطه عمیق مان حین 
کار شکل گرفت. در جریان کار خیلی صمیمی 
ــود کــه دوتــایــی خنده مان  شدیم و لحظاتی ب
می گرفت و جواد می گفت امیر اگر بیفتیم روی 
دور خنده، دیگر رفتیم! خالصه خودمان را جمع 

می کردیم که خنده مان نگیرد.

بــه تــازگــی مــهــران مــهــام گفته بــا بودجه 	 
آقای  حضور  از  استفاده  امکان  صداوسیما 
عزتی در »دردسرهای عظیم« وجود نداشته 
و فصل سوم ساخته نشده، اما برزو نیک نژاد 
مدتی پیش گفته بود مسئله دستمزد آقای 
عزتی نبوده و دل ایشان هم مثل آقای عطاران 
نشدن  ساخته  علت  نظرتان  بــه  شکسته. 

»دردسرهای عظیم 3« چه بود؟
فکر می کنم هردو بوده. قاعدتا جواد نمی تواند 
دستمزد قدیمش را بگیرد، نه من، نه جواد و نه 
هیچ کدام از بازیگران سریال نمی توانیم! حاال 
جواد یک بازیگر ُپرگیشه و سینمایی هم هست 
و در کارها با استقبال مردم مواجه می شود. این 
موضوع وجود داشته و دالیل دیگری هم بوده. 
بــرآوردی که آن زمان برای یک سریال می شد، 
از غذا و راننده گرفته تا لباس، دکور و همه چیز با 
امروز متفاوت است. اگر کار خوب می خواهند باید 

پول خوب هم هزینه کنند.

ــا بــه هــرحــال تصمیمی بــرای 	   ام
ساخت فصل 3 وجود داشت.

بله، تلویزیون باید این کار را می کرد، 
چون این مجموعه سرمایه 
تلویزیون بود و به اعتقاد 
من چند برابر هزینه اش 
را از آگهی میان سریال 
درمی آورد. یک مقدار 
هوش مدیریتی هم 

الزم است دیگر.

ابــــــــتــــــــدای 	  
وقتی  گفت وگو 
نام »دردسرهای 
عظیم« را آوردم به 

احساس ناراحتی تان اشاره کردید، دلیل این 
ناراحتی چیست؟

از این که در اینستاگرام از پخش مجدد چند سریالم 
»آخر خط«، »راه دررو«، »دردسرهای عظیم« و 
»آژانس دوستی« بازخوردهای زیادی می گیرم، 
بغضم می گیرد. این خوشحال کننده نیست! 
این تراژدی است که دو شبکه آی فیلم و تماشا که 
کارهای قدیمی را پخش می کنند، پربیننده تر از 
سریال های جدید باشند! یعنی واقعا نتوانستیم 
یک »خوش نشین ها«، »دردسرهای عظیم« »راه 
دررو«، »متهم گریخت« و »خانه به دوش« بسازیم؟! 
چه اتفاقی دارد در تفکر برنامه سازی و مدیران ما 
رخ می دهد که نمی توانیم چنین سریال هایی 
بسازیم و وقتی تکرار آن هــا را پخش می کنیم 

پربیننده تر است!

چرا امروزه سریال هایی شبیه این مجموعه 	 
موفق و محبوب کمتر ساخته می شود؟

ــه و ایــن  ــودج ــک دلــیــل اش هــمــان قضیه ب ی
داستان هاست. نمی آیند مایه بگذارند و یک 
پــروژه عظیم را کلید بزنند، دنبال پروژه های 
کوچک با هزینه های پایین تر هستند و قاعدتا 
کیفیت پایین می آید و افت می کند. دوم این 
که وقتی نویسنده را آزاد می گذاریم، ذهن 
و خیالش پــرواز می کند و قصه را می نویسد، 
بیشتر  ممیزی ها  و  قرمزها  خط  که  زمانی  با 
می شود و محدودش می کنیم، خروجی کار تا 

حد زیادی متفاوت می شود.

به تازگی در نمایش خانگی با مسابقه »جوکر« 	 
ــده شدید، از تجربه حضور در آن راضی  دی

هستید؟
فوق العاده بود، من برنامه هایی که خنده محور 
هستند و سعی می کنند یک دلخوشی را برای 
مردم ایجاد کنند ،دوست دارم، این برنامه هم جزو 

پربیننده ترین برنامه های پلتفرم شد.

شرکت در این مسابقه سخت نبود؟	 
خیلی سخت بود و فضا سنگین است، به خصوص 
با یک سری کمدین که می دانند نقطه ضعفت 

کجاست و چطور می توانی راحت بخندی.

شهاب حسینی مجوز نمایش 
فیلم »شین« اثر میثم کزازی را 
دریافت کــرد. حسینی عالوه 
بر تهیه کننده، به عنوان بازیگر 
نیز در ایــن فیلم حضور دارد. 

جمشید هاشم پور و محمود پاک نیت از دیگر 
بازیگران »شین« هستند.

چهره ها و خبر ها

سیروس مقدم ،کارگردانی مینی 
سریال »تــرور« را برعهده گرفت. 
ایــن مجموعه یکی از ترورهای 
ــم  ــاس ــاج ق نـــافـــرجـــام شــهــیــد ح
سلیمانی را به تصویر می کشد. 
ابتدا قرار بود حمید زرگرنژاد این سریال را جلوی 

دوربین ببرد.

ســام درخشانی از نیمه تیرماه 
برای اجرای نمایش »مانش« به 
کارگردانی کیومرث مــرادی به 
روی صحنه خواهد رفــت. او در 
این تئاتر با بازیگرانی مانند مهدی 

حسینی نیا و نازنین کریمی همبازی خواهد شد.

پیمان طالبی در اینستاگرام خود 
نوشته هنوز برای بازگشت برنامه 
»طبیب« به کنداکتور شبکه سه 
پخش  نشده.  گرفته  تصمیمی 
این برنامه به دلیل ادعای عجیب 

کارشناس درباره تاثیر نماز بر آرتروز زانو متوقف شد.

فیلم  دارد  قصد  موتمن  ــرزاد  فـ
جدیدی به نام »هاوایی« بسازد. او 
اکنون در انتظار کسب مجوز برای 
ساخت ایــن فیلم اســت. موتمن 
فیلم »شبگرد« را با بازی امیر آقایی، 

روشنک گرامی و امیرحسین فتحی آماده اکران دارد.

ــردا ساعت 20  ــی ف نسیم ادب
ــودی« به  ــ ــه خ ــا فیلم »گـــل ب ب
کــارگــردانــی احــمــد تــجــری به 
سینمای آنالین مــی آیــد. این 
فیلم ویــژه مخاطب کــودک و 

نوجوان اسفند 1400 به نمایش درآمد و تنها 
حدود 970 میلیون تومان فروخت.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

 مائده کاشیان  
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دیدگاه گزارش

ماجرای »حراج ملی« چه بود؟

»حــراج ملی ایــران بیش از ۴۲ میلیارد تومان 
فروخت و گران ترین اثر این حراجی، ۹ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد«؛ خبری که 
ــای گذشته در فضای فرهنگ و هنر  طی روزه
منتشر شده و حاشیه هایی را این بار به لحاظ اخذ 
مجوز و همچنین فرجام آثار فروخته شده، متوجه 
این رویداد کرده است. به گزارش ایسنا، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در »حراج 
ملی« اعــام کــرده اســت: »هیچ مجوزی برای 
این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده 
و موضوع درحال بررسی است«. اما مسئوالن 
حراجی می گویند از ارشاد مجوز گرفته اند و این 
مسئله نشان می دهد که این رویداد اجازه قانونی 
برای فعالیت داشته است. در این میان معاون 
کرده حراج  تأکید  هم  فرهنگ  وزارت  هنری 
ملی مجوز آن ها را دریافت کرده، اما برای ارائه 
آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آن ها 
باید پاسخگو باشند. هادی پورجاوید، از مدیران 
»حراج ملی« می گوید: »مجموعه حراج ملی یک 
مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می دهد 
ــازه قانونی بــرای فعالیت دارد.  ایــن رویــداد اج
درباره برگزاری این حراج ما بر اساس همان روال 
قانونی و آیین نامه ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه 
صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت 
کردیم. آن چیزی که االن به عنوان مجوز برگزاری 
حــراج وجــود دارد نیز همین اســت«. پورجاوید 
ادامه می دهد: »آیین نامه مدونی تدوین نشده و آن 
چیزی که لزوم داشت، اخذ مجوز از وزارت ارشاد 
و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود، که ما 

نیز همین روال را طی کردیم«.

حذف ادبیات فارسی از عمومی های 
کنکور؛ مثبت یا منفی؟

 18 خرداد خبر رسید که از سال آینده، درس های 
عمومی از جمله ادبیات فارسی از کنکور حذف 
خواهند شد. عبدالرسول پورعباس در این باره به 
ایسنا گفت: »در کنکور سال آینده دروس عمومی 
نخواهیم داشت و همه سؤاالت دروس عمومی از 
کنکور حذف می شوند و بررسی آن ها به سوابق 
تحصیلی دانش آموزان منتقل خواهد شد«. حذف 
درس عمومی ادبیات فارسی از کنکور واکنش های 
زیادی را در پی داشت. برخی از معلم ها و استادان 
ادبــیــات فارسی موافق حــذف ادبــیــات فارسی 
عمومی هستند و برخی هم با این مصوبه مخالفت 
کرده اند. دکتر اسماعیل امینی، شاعر و استاد 
ادبیات فارسی در گفت وگویی با خراسان که در 
تاریخ ۲7 فروردین 1۴۰1 در همین صفحه منتشر 
شده بود، به تستی بودن سؤاالت ادبیات عمومی 
در کنکور اعتراض کرد و گفت: »می توان گفت   
سؤاالت ادبیات عمومی دوره های مختلف  تقریبًا     
نود درصد ربطی به زبان و ادبیات فارسی ندارد. 
یک مشت شگرد و حقه است که تبدیل به سؤال 
شده است. مدرسه های ما تبدیل به آموزشگاه 
کنکور شــده انــد. بچه ها چیزی یــاد نمی گیرند 
جز روش هــای تست زنی«. از طرفی، یک استاد 
دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به حذف فارسی 
عمومی از کنکور تأکید کرد که این موضوع با در 
نظر نگرفتن جنبه هایی، می تواند تالی فاسد داشته 
باشد. دکتر حسن ذوالفقاری به تسنیم گفت: »در 
قیاس با نظام کنکوری فعلی که صد در صد متکی 
بر سؤاالت تستی است، این طرح می تواند گامی 
به جلو باشد. اما با توجه به این که تعداد زیادی از 
دانش آموزان در آزمون کنکور شرکت می کنند، 
نمی توان قالب سؤاالت را از شکل تستی خارج 
و تشریحی کرد. با توجه به این مسائل، تغییر این 
رویه، فکر خوبی است، اما یک سوءتفاهمی در این 
قضیه وجود دارد؛ از گذشته درس زبان و ادبیات 
فارسی را درس عمومی حساب کــرده انــد، در 
صورتی که این درس، عمومی نیست و تخصصی 
است. در تمام کشورها درس زبان و ادبیات، درس 
تخصصی کنار دروس پایه مانند ریاضی به شمار 
می آید. چون برای ورود به دانشگاه، مهارت های 

زبانی و  ادبی الزم است«. 

ستاره منوچهری- صدای محسن چاوشی 
از آن صداهایی است که وقتی در تیتراژ فیلم 
یا سریالی به گوش می رسد، معمواًل مخاطب 
دوست دارد تا پایان آن را دنبال کند. به همین 
دلیل، حدود دو دهه است که بیشتر تیتراژهایی 
که چاوشی خوانده، جزو محبوب ترین تیتراژها 
هستند. محسن چاوشی تیتراژخوانی را از سال 
1۳8۶ برای فیلم »سنتوری« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی آغاز کرد. او خواندن تیتراژ 
را در طول این سال ها ادامه داد تا امروز که تیتراژ 
دو سریال  تازه نمایش خانگی، یعنی »آمستردام« 
و »عقرب عاشق« را خوانده است. قطعه تیتراژ  
سریال آمستردام، »قشنگ من« نام دارد و از 
سروده های حسین صفاست. ترانه سرای تیتراژ 
سریال »عقرب عاشق« هم امید روزبــه است. 
چاوشی تا به حال تیتراژ بیش از 1۰ سریال 
و فیلم را خوانده و آهنگ سازی بیشتر آن ها 
را هم خودش برعهده داشته است. اما شعر و 
ترانه تیتراژ هایی که این خواننده اجرا کرده ، از 
شاعران و ترانه سراهای مختلف است؛ از شاعران 
کاسیک ادبیات فارسی گرفته تا ترانه سراهای 
جوان امروزی. در این مطلب به مرور تیتراژهای 
موفق و محبوب محسن چاوشی که این روزها به 
دلیل اقدامات خیرخواهانه اش در یاری رساندن 
به نیازمندان و زندانیان جرایم مالی، محبوب تر 

هم شده است، می پردازیم.

رفیقم کجایی، دقیقاً کجایی	 
»یه پاییز زرد و زمستون سرد و/ یه زندون تنگ 
و یه زخم قشنگ و.../ رفیقم کجایی/ دقیقًا 
کجایی/ کجایی تو بی من/ تو بی من کجایی«. 
این سطرها بخشی از ترانه تیتراژ فصل اول 

سریال شهرزاد با صدای محسن چاوشی است 
که با پخش سریال شهرزاد در سال ۹۴ حسابی 
بین مخاطبان گل کرد؛ به طوری که موجی از 
ساخت دابسمش بر اساس این آهنگ در فضای 
مجازی ایجاد شد. ترانه و آهنگ این تیتراژ 
از محسن چاوشی بود و سینا سرلک هم در 
اجرا همراهی اش می کرد. از دیگر تیتراژهای 
پرطرفدار فصل اول سریال شهرزاد با صدای 
چاوشی، قطعه »خداحافظی تلخ« با این مطلع 
بود: »به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد/ که تو 
رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد«. ترانه سرای این 
قطعه فاضل نظری بود و آهنگ سازی اش را هم 
محسن چاوشی برعهده داشت. قطعه »افسار« 
سروده پریناز جهانگیر هم با مطلع »گفته بودم 
بی  تو می میرم، ولی این بار نه/ گفته بودی 
عاشقم هستی، ولی انگار نه« از دیگر ترانه های 
محبوب سریال شهرزاد با صدا و آهنگ سازی 

محسن چاوشی بود.

بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این	 
محبوب  و  پرطرفدار  تک آهنگ های  از  یکی 
چاوشی، قطعه »بیست هزار آرزو« است که در 
آخرین قسمت فصل اول سریال دیوار به دیوار 
شبکه سه در سال ۹۶ پخش شد. شعر این اثر، 
تلفیق دو غزل از موالناست و آهنگ سازی  و 
تنظیم آن را هم چاوشی برعهده داشته است. 
غزل های موالنا با وزن دوری، خود بی نیاز از هر 
موسیقی ای هستند و وقتی بر موسیقی هم سوار 
می شوند، طرب انگیزی شان چند برابر می شود. 
تک آهنگ »بیست هزار آرزو« پس از گذشت چند 
سال، هنوز هم برای مخاطبان آشناست و آن را 
زمزمه می کنند: »ای همه خوبی تو را پس تو که 

رایی که را/ ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا«.

چه شد که بر سر مهر آمدی	 
مگر می شود پای غزلی از استاد شهریار در میان 
باشد و دوست داشتنی نباشد؟ چاوشی در سال 
۹7 برای اجرای تیتراژ پایانی سریال تاریخی 
»بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزا... حمید نژاد 
به سراغ غزلی از شهریار رفت که با این ابیات آغاز 
می شود: »چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی/ چه 
شد که شیوه بیگانگی رها کردی/ به قهر رفتن 
و جور و جفا شعار تو بود/ چه شد که بر سر مهر 
آمدی وفا کردی«. آهنگ ساز این قطعه محسن 
چاوشی، تنظیم کننده، شهاب اکبری و همخوان، 
محمد جاسمی بود. می توان گفت محبوبیت این 
تیتراژ تلویزیونی باعث شد چاوشی در نظرسنجی 
شبکه سه برای انتخاب بهترین خواننده تیتراژ، 
باالتر از حجت اشرف زاده و محمد اصفهانی در 

صدر قرار بگیرد.

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی	 
ماه رمضان امسال فصل سوم برنامه »زندگی 
پس از زندگی« از شبکه چهار سیما پخش شد. 
تیتراژ پایانی این برنامه پرمخاطب، با صدای 
محسن چاوشی و شعری از شاعر بــزرگ قرن 
ششم هجری، حکیم سنایی غزنوی بود؛ شعری 
عارفانه که با این بیت ها آغاز می شود: »ملکا ذکر 
تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان 
ره که توام راه نمایی/ همه درگاه تو جویم همه از 
پویم/ همه توحید تو گویم که به توحید  فضل تو 
سزایی«. این شعر با مضمون برنامه که بیان 
تجربه های مرگ موقت افراد و خروج روح از جسم 
آن هاست، تناسب دارد. آهنگ سازی و تنظیم 

این قطعه را هم چاوشی برعهده داشته است.

باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن	 
یکی از سریال های نمایش خانگی که پخش آن 
مدتی پیش به پایان رسید، سریال »خسوف« 
به کارگردانی مازیار میری بود. برخاف متن 
فیلم نامه که منتقدان نقدهای جــدی به آن 
وارد کردند، دو تیتراژ ابتدایی و انتهایی آن بین 
مخاطبان پرطرفدار شد. ترانه تیتراژ ابتدایی 
ــای حسین غیاثی،  ــروده ه ــوف«، از س ــس »خ
این طور شــروع می شد: »کجا بــودی شبایی 
که غما می  کشتنم بی تو/ نگاه کن تو چشای 
خیس تنهایی منم بی تــو«. »بــاب دلمی« هم 
نام قطعه تیتراژ پایانی سریال و از سروده های 
پــدرام پاریزی بــود: »بــاب دلمی بس که تو رو 
خوب کشیدن/ چشمای تو تهرونو به آشوب 
کشیدن«. تنظیم این دو قطعه برعهده اشکان 
عرب بود و آهنگ سازی را هم طبق معمول 

محسن چاوشی برعهده داشت.

 به بهانه تیتراژخوانی   خواننده محبوب برای سریال های جدید

 »آمستردام« و »عقرب عاشق«،از  خاطره انگیزترین هنرنمایی های او در این عرصه نوشته ایم

 با محسن چاوشی از 86 تا 1401 

چاوشی تا به حال تیتراژ بیش از 1۰ 
سریال و فیلم را خوانده و آهنگ سازی 

بیشتر آن ها را هم خودش برعهده 
داشته است. اما شعر و ترانه تیتراژ هایی 
که این خواننده اجرا کرده ، از شاعران و 
ترانه سراهای مختلف است؛ از شاعران 

کاسیک ادبیات فارسی گرفته تا 
ترانه سراهای جوان امروزی



سجادپور- زورگیران مشکی پوشی که برای 
فرار از چنگ قانون به روی شهروندان مشهدی 
چاقو کشیده بودند در حالی با تالش نیروهای 
گشت کالنتری شهرک ناجای مشهد به دام 
افتادند که تاکنون توسط 9 تن از مال باختگان 

شناسایی شده اند.
به گزارش اختصاصی خراسان، زن جوان بدون 
توجه به اطــراف خود در حاشیه خیابان وکیل 
آباد 68 نشسته و سرگرم جست وجو در گوشی 
تلفن همراهش بــود امــا 4 چشم شیطانی در 

آن ســوی خیابان او را می پاییدند. دو جوان 
موتورسوار که برای گوشی قاپی از النه مجردی 
خود خارج شده بودند، زن جوان را طعمه ای 
مناسب بــرای سرقت یافتند چرا که او گوشی 
آیفون گــران قیمت را طــوری در دســت گرفته 
بود که تبهکاران زورگیر را به وسوسه انداخت. 
طولی نکشید که موتورسیکلت بنفش رنگ به 
سمت زن جوان به حرکت درآمد و در نزدیکی 
او متوقف شد. در همین حال ناگهان سرنشین 
موتورسیکلت که جوانی الغراندام بود و همانند 
راکب موتورسیکلت تی شرت و شلوار مشکی به 

تن داشت در یک چشم برهم زدن، گوشی تلفن 
را از دست زن جوان ربود و بر ترک موتورسیکلت 
نشست. راکب نیز بی درنگ گاز موتورسیکلت 
را فشرد و دو جوان گوشی قاپ به طرف ابتدای 
بولوار وکیل آباد گریختند اما راننده یک خودرو 
بنابر احساس وظیفه شناسی و با دیــدن این 
صحنه سرقت در حالی به تعقیب موتورسواران 
مشکی پوش پرداخت که زن جوان در حالت بهت 
و حیرت فرو رفته بود. دزدان موتورسوار زمانی 
که به ابتدای بولوار اقبال الهوری رسیدند، به 

خاطر سرعت زیاد به مخمصه افتادند و راکب 
جوان که دیگر نمی توانست موتورسیکلت را به 
درستی کنترل کند، هنگام دور زدن زمین گیر 
شد و با واژگونی موتورسیکلت، آن ها نیز نقش بر 
زمین شدند. تعدادی از شهروندان مشهدی که 
شاهد صحنه سرقت تبهکاران مشکی پوش بودند 
بالفاصله در اطراف دزدان خطرناک حلقه زدند 
تا از فرار آنان جلوگیری کنند اما یکی از دزدان 
مخوف خنجری را از زیر لباس هایش بیرون 
کشید و به سمت شهروندان حمله ور شد تا راه 

گریزی برای فرار از چنگ قانون بیابد.

در همین لحظه تلفن پلیس 110 نیز به صدا 
ــد و خبر گوشی قاپی به نیروهای گشت  درآم
نامحسوس گزارش شد. ماموران گشت تجسس 
ــراف  ناجا کــه در همان اط کالنتری شهرک 
مشغول گشت زنی بودند با دریافت این خبر، 
بالفاصله به سوی بولوار وکیل آباد حرکت کردند 
اما دو جــوان الغــرانــدام مشکی پوش با تهدید 
شهروندان در حالی از معرکه گریخته بودند که 
موتورسیکلت آنان در صحنه جرم رها شده بود. 
بنابراین نیروهای تجسس با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کالنتری 
شهرک ناجا( به جست وجوی تبهکاران مخوف 
پرداختند و با مشخصاتی که از آنان در دست 
داشتند وارد بولوار الدن شدند چرا که ردزنی 
سارقان از حضور احتمالی آنان در بولوار الدن 
حکایت داشت. گزارش خراسان حاکی است: 
با توجه به صــدور دســتــورات ویــژه ای از سوی 
سرهنگ حسین دهقان پور )فرمانده انتظامی 
مشهد( نیروهای انتظامی برای برخورد قاطع با 
سارقان زورگیر و اخاللگران در امنیت مردم در 
حالت آماده باش قرار داشتند و برای دستگیری 
مجرمان باید از همه امکانات پلیسی و تحقیقات 
میدانی استفاده می کردند به همین  دلیل 
افسران زبــده دایــره تجسس پس از حــدود یک 
کیلومتر ردزنی سارقان زورگیر، آنان را در حالی 
شناسایی کردند که قبل از ورودی بولوار الدن و 
پشت یکی از پست های برق حاشیه بولوار وکیل 
آباد مخفی شده بودند تا دیگر همدستانشان به 
یاری آنان بیایند. بنابراین گــزارش، نیروهای 
و  ضربتی  عملیات  یک  در  پلیس  نامحسوس 
غافلگیرانه دو جوان مشکی پوش را به محاصره 
درآوردند اما یکی از آنان دوباره خنجر را بیرون 
کشید تا شاید از چنگ پلیس هم فرار کنند ولی 
این بار با لوله سالح کلت روبه رو شدند که آنان 
را نشانه رفته بود. دزدان مسلح به سالح سرد که 

دیگر همه چیز را پایان یافته 
ترسناک  خنجر  دیدند،  می 
را به زمین انداختند و بدین 
بر  قانون  هــای  حلقه  ترتیب 
دستانشان گره خورد.فرمانده 
انتظامی مشهدبا تایید چاقو 
کشی دزدان و حمله آنان به 
سوی شهروندان، در باره این 
ــان« گفت:  ــراس ماجرا به »خ
با انتقال دو ســارق زورگیر و 
رنگ  بنفش  موتورسیکلت 
آنـــان بــه کالنتری در حالی 
ــای تخصصی  ــی هـ ــوی ــازج ب
از آنــان آغــاز شــد کــه گوشی 
جیب  از  جـــوان  زن  سرقتی 
یکی از دزدان کشف و تحویل 
ــال بــاخــتــه شــد.ســرهــنــگ  مـ
ــور افـــزود:  حسین دهــقــان پ
در همین حــال 9 تن از مال 
باختگان دیگر که گوشی تلفن 
ــان با شیوه گوشی  همراه آن

قاپی مــورد دستبرد قــرار گرفته بــود با حضور 
ــوان را  در کالنتری شهرک ناجا، ســارقــان ج
شناسایی کردند.»کلیددار امنیت شهر« اضافه 
کرد: متهمان با هماهنگی های قضایی در اختیار 
افسران دایره تجسس قرار گرفتند تا بازجویی ها 
برای کشف سرقت های احتمالی دیگر آنان و 
دستگیری مالخران ادامه یابد به همین منظور 
به سرپرستی ســروان  تحقیقات گسترده ای 
سیفی )رئیس دایره تجسس کالنتری شهرک 
ناجا( آغاز و مشخص شد که زورگیران مذکور 
النه مجردی در شمال شرق مشهد دارند و سرقت 
های خود را در اوایل شب انجام می دهند به گفته 
سرهنگ دهقان پــور، در حالی که زورگیران 
مذکور به 4 فقره گوشی قاپی در مناطق بولوار 

هاشمیه، هفت تیر و میدان حر اعتراف کرده اند 
تالش برای دستگیری مالخر مورد ادعای آنان 
نیز ادامه دارد.فرمانده با تجربه انتظامی مشهد 
همچنین با تاکید بر این که متهمان ادعا می 
کنند گوشی های سرقتی را به فردی در منطقه 
خواجه ربیع فروخته انــد، تصریح کــرد: آنان 
گوشی های گران قیمت را با مبالغ اندکی به 
فروش رسانده اند و مدعی هستند که وجه آن 
را به طور نقدی از مالخر دریافت کرده اند.مقام 
ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: دو سارق 
زورگیر با دستور مقام قضایی روانه زندان شده 
اند اما بررسی های پلیسی زیر نظر سرهنگ 
فیاضی )رئیس کالنتری شهرک ناجا( همچنان 

ادامه دارد.

حوادث سه شنبه   7  تیر 81401
28 ذی القعده  1443.شماره 20972

در امتداد تاریکی

30 سال زندگی مشقت بار 

پس از 30 سال زندگی مشترک دیگر تحمل 
رفتارهای خیانت بار همسرم را ندارم و می خواهم 
از او طالق بگیرم چرا که دیگر امیدی به آینده این 

زندگی مشترک نیست و ...
به گــزارش خراسان، زن 52 ساله با بیان این 
که در طول 3 دهه زندگی با همسرم جز رنج و 
بدبختی چیز دیگری ندیدم به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد توضیح داد: 22 
ساله بودم که با »اردالن« ازدواج کردم چرا که 
پدرم اوضاع مالی خوبی نداشت و من هم بیشتر 
از مقطع ابتدایی درس نخوانده بودم هنوز یک ماه 
از مراسم عقدکنان نگذشته بود که روزی همسرم 
با یک بهانه واهی مرا به شدت کتک زد. آن زمان 
به ناچار از نامزدم شکایت کردم وقتی دادگاه از 
من شاهد خواست برادر شوهرم به دادگاه آمد 
و علیه بــرادرش شهادت داد که اخالق و رفتار 
پرخاشگرانه ای دارد! همین موضوع باعث شد 
تا  اردالن کینه برادرش را به دل بگیرد و به فکر 
انتقام جویی باشد. او باالخره مانند عقرب نیش 
ــودش را زد و با سخن چینی و دروغ گویی  خ
زندگی دختر برادرش را از هم پاشید و او را مطلقه 
کرد با وجود این من به زندگی با او ادامه دادم و 
صاحب یک پسر و دختر شدم که اکنون پسرم 23 

ساله و دخترم 15 ساله است.
هنگامی که دخترم را باردار بودم آن قدر کتک 
خوردم و دچار ناراحتی های روحی و روانی شدم 
که جنینم دچار ضایعه نخاعی شد. بعد از آن که 
دخترم به دنیا آمد چندین بار تحت عمل جراحی 
قرار گرفت اما همه این درمان ها بیهوده بود و 
در نهایت »فریده« از کمر به پایین فلج شد این 
درحالی بود که ما اوضاع مالی خوبی نداشتیم و 
به ناچار هر سال منزل اجاره ای را تغییر می دادیم 
چرا که همسرم نمی توانست اجاره صاحبخانه ها 
را پرداخت کند و آن ها هم ما را بیرون می کردند 
حتی مدتی مجبور شدیم در یک مغازه زندگی 
کنیم تا این که به کمک آشنایان و خّیران دخترم 
را به مرکز نگهداری معلوالن سپردیم تا کمی از 
مشکالتمان کاسته شود از سوی دیگر نیز پسرم 
به خاطر فشارهای شدید روحی و روانی دچار 
بیماری های اعصاب شده است و اکنون بیکار 
و عالف روزگــارش را سپری می کند و مرا نیز 
کتک می زند از سوی دیگر همسرم نیز سرگذر 
نمی رفت و بیکار بود به همین خاطر با ارثیه پدری 
ام یک دستگاه پراید خریدم تا با آن مسافرکشی 
کند و هزینه های زندگی را بپردازد. اما خیلی 
زود متوجه شدم که او نه تنها با این خودرو کار 
نمی کند بلکه مدام زنان غریبه را سوار می کند 
و شیوه خیانت را در پیش گرفته است، دیگر نمی 
توانستم رفتارهای زشت و زننده او را تحمل کنم 
به همین دلیل یک روز به طور ناگهانی زودتر از 
معمول از سرکار به خانه بازگشتم و زن غریبه ای 
را در منزلم دیدم بالفاصله با پلیس 110 تماس 
گرفتم و آن ها را به کالنتری آوردم ولی باز هم 
برای حفظ این زندگی مشترک از خیانت او چشم 
پوشیدم و رضایت دادم اما باز هم همسرم دست 
از این رفتارهای ناشایست برنداشت تا این که من 

هم تصمیم به طالق گرفتم و ...
شایان ذکر است به  دستور سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کالنتری سپاد( بررسی های کارشناسی 
مشاوران دایــره مددکاری اجتماعی کالنتری 

درباره ادعاهای این زن میان سال آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

فرمانده انتظایم مهشد اب اشاره به دستگیری عامالن گویش قایپ ترشیح کرد: 

چاقوکشی زورگیران مشکی پوش در شهر! 
اختصاصی خراسان

دها  « به دام افتادند  »  میو ه دز
سجادپور- دزد سابقه داری که با همدستی یک جوان 21 
ساله به غرفه های میوه در میدان بار سپاد دستبرد می زدند، 

به سرقت سبدهای میوه اعتراف کردند.
به گزارش خراسان، چندی قبل و در پی دستبردهای متعدد 
به غرفه های میوه در میدان بار سپاد مشهد، هوشیاری 

نگهبانان میدان بار مضاعف شد تا این که در ساعت 4 بامداد 
اواخر خرداد گذشته، خودرو پرایدی را مشاهده کردند که 
در حال دستبرد به سبدهای میوه بودند، آنان بالفاصله 
مراتب را به پلیس 110 اطالع دادند و بدین ترتیب گروهی 
از نیروهای گشت با دستور بامدادی سرگرد جعفر عامری 

)رئیس کالنتری سپاد( عازم میدان بار شدند و دو جوان 38 و 
21 ساله را درون خودرو دستگیر کردند. »سجاد« جوان 38 
ساله که دارای سابقه کیفری است درباره ماجرای سرقت 
سبدهای آلبالو، زردآلو، گیالس و ... گفت: من از شهرستان 
به مشهد آمده ام و در منزل خواهرم اقامت دارم اما به خاطر 

این که بیکار بودم خواهرزاده 21 ساله ام را ترغیب کردم تا به 
همراه من برای سرقت بیاید. وی ادامه داد: سبدهای میوه را 
در اوایل بامداد سرقت می کردیم و آن ها را به خرده فروشان 
در مغازه های شهر می فروختیم. وی همچنین به چندین 

فقره سرقت دیگر در روزهای گذشته اعتراف کرد.

چرخ گوشت، انگشتان دخرتبچه ٢ ساله را بلعید
توکلی -در حادثه ای دلخراش ،چرخ گوشت، 
انگشتان دختربچه  دو ساله کرمانی را قطع کرد.
بــه گـــزارش خراسان،سرپرست ســازمــان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان بیان 
کرد :با تماس بخش اورژانس بیمارستان مهرگان 
21:20 یک شنبه  شب گذشته  با  در ساعت 
سامانه  اطالع رسانی این  مرکز،  مبنی بر  حادثه 
دلخراش گیر کــردن دســت دختر بچه در چرخ 
گوشت بالفاصله امدادگران و  نجاتگران ایستگاه 
شماره  یک  سازمان آتش نشانی به بیمارستان اعزام 
شدند.ابراهیم بابایی تصریح کرد: این دختربچه 
که به شدت از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی 
شده بــود، چهار انگشت دست راســت آن کامال 
آسیب دیده است، که پس از انتقال به بیمارستان  
بالفاصله از آتش نشانان درخواست کمک کرده 
بودند.وی در ادامه گفت: نجاتگران آتش نشانی در 

اتاق عمل بیمارستان مهرگان تحت نظارت پزشکان 
متخصص، در عملیاتی حساس که حدود دو ساعت  
طول کشید ، بدنه چرخ گوشت خانگی را به دقت 
برش داده و دست این کودک را از میان چرخ دنده 
های این وسیله خارج کردند. وی ،بی احتیاطی 
در استفاده از چرخ گوشت را علت بروز این حادثه 
دلخراش ذکــر و خاطرنشان کــرد: پس از پایان 
عملیات ،دختر بچه برای انجام اقدامات درمانی 
تحویل پزشکان متخصص بیمارستان مهرگان 
شهر کرمان  شد.سرپرست سازمان آتش نشانی 
کرمان در پایان  به والدین توصیه کرد:هرگز در 
حضور کودکان از چرخ گوشت استفاده نکنند و 
دقت کنند پس از استفاده از چرخ گوشت دوشاخه 
برق آن از پریز نیز جدا شود و به یاد داشته باشید 
کودکان ،کنجکاو هستند و از خطرات محیط 

پیرامون خود بی اطالع هستند. 

اعالم مقرصان اصیل حادثه قطار مهشد-یزد
تجزیه و تحلیل مستندات و اطالعات مذکور حاکی از 
رعایت نکردن سرعت مجاز در مسیر قطار مسافری 
مشهد_ یــزد در محل سانحه، انــســداد غیرمجاز 
مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی 
و رعایت نکردن مقررات ایمنی در محل عملیات 
تعویض تراورس به عنوان عامل اصلی وقوع سانحه 
است. به گزارش تسنیم،   کمیسیون عالی سوانح 
طی اطالعیه ای 5 عامل بروز حادثه مرگبار قطار 
مشهد-یزد را اعالم کرد که در آن سرعت غیرمجاز 
و لکوموتیوران مقصر معرفی شده اند.در این زمینه 
ــوع سانحه  عوامل دیگری که می توانست از وق
جلوگیری نماید احصاء شده که به شرح ذیل اعالم 

می شود: 
رعایت نکردن سرعت مجاز توسط راهبران قطار 

مسافری
انسداد غیر مجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط 

بیل مکانیکی

ــه کمک  ــری قــطــار ب ــب ــذاری مسئولیت راه ــ واگـ
لکوموتیوران بر خالف مقررات عمومی سیر و حرکت 

توسط لکوموتیوران
ــراورس و برچیدن  اعــالم اتمام عملیات تعویض ت
ایستگاه موقت قبل از جمع آوری ادوات و تجهیزات 
از روی خط آهن توسط سرپرست عملیات و مسئول 

ایستگاه موقت
بی توجهی راهبران قطار به تابلوهای هشداردهنده 
عدم یادآوری تقلیل سرعت 15 کیلومتر بر ساعت از 

سوی مسئول ایستگاه عباس آباد
کمیسیون عالی سوانح پیشنهاد می کند به منظور 
تکرار نشدن سوانح و به حداقل رساندن خطای 
نیروی انسانی نسبت به استفاده از تجهیزات ایمنی 
و نظارتی هوشمند، اصالح ساختار نظارت بر ایمنی 
شبکه ریلی تکمیل کادر نظارت مناطق، ارتقای سطح 
آموزش و اصالح ساختار نظارت بر عملیات اجرایی با 

عنایت به برون سپاری فعالیت ها اقدام شود.

تیراندازی اشتباهی عروسی را به عزا تبدیل کرد!
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران از فوت یک کودک و مصدوم شدن 3 نفر 
در حادثه ای در مالرد بر اثر انجام رسم نادرست 
تیراندازی در عروسی خبر داد و گفت: داماد و 

پدرش بازداشت شدند.
اجتماعی  معاون  سرپناه  مهدی   سرهنگ 
ــرب اســتــان تــهــران در  فــرمــانــده انتظامی غ
ــرد: بــامــداد روز  ــارس اظهار ک گفت وگو با ف
دوشنبه پس از پایان مراسم عروسی در شهرک 

طالئیه مالرد، در مراسم عروسی پدر داماد در 
پی انجام رسمی که داشتند با تفنگ ساچمه ای 
وارد جشن شده و به دلیل سهل انگاری تیری از 
تفنگ پرتاب شده و چند مصدوم به جا گذاشت.
وی گفت: در این حادثه یک کودک فوت شده 
و مادر و دو کودک دیگر در بیمارستان بستری 
شدند که طبق گـــزارش رسیده حــال مادر 
فرمانده  اجتماعی  نیست.معاون  مساعد 
انتظامی غــرب استان تهران افـــزود: حمل 

هرگونه سالح سرد و گرم توسط شهروندی 
که مجوز حمل نداشته باشد، ممنوع است و 
درصورت اخذ مجوز صرفا برای انجام کارهای 
ذکر شده در مجوز باید استفاده شــود.وی با 
بیان این که مقام قضایی با این مسئله حتما 
ــرده و بــراســاس ضوابط و قوانین  بــرخــورد ک
خاطرنشان  می کند،  تصمیم گیری  موجود 
کرد: پدر داماد و داماد توسط نیروهای انتظامی 
بازداشت شده اند و در بازداشت به سر می برند.

موتور سیکلت بنفش رنگ دزدان مشکی پوش

خنجر کشف شده از زورگیران
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۹اجتماعی

عصر جدید  فناوری های نوظهور در کشور 
بررسی اهداف و برنامه های صندوق غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال در گفت و گو با مدیرعامل این صندوق 

مصطفی عــبــدالــهــی-  ســال 1401 بــرای 
شرکت های دانش بنیان و فناور، شروع خوبی 
داشت و مسیرها برای حمایت از آن ها هموارتر 
شد. عالوه بر نگاه ویژه رهبر معظم انقالب 
به حوزه دانش بنیان که در شعار سال جدید 
تجلی یافت، برخی تالش های مجلس و دولت 
هم به ثمر رسید تا حمایت از دانش بنیان ها 
تقویت شود. با حمایت بهارستانی ها، قانون 
جهش تولید دانش بنیان پس از سه سال تالش 
و پیگیری تصویب و ابالغ شد و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز طرح تشکیل 
صندوق مالی ویژه حوزه فناوری های نوظهور 
دیجیتال را، که چهارسال بــرای آن تالش 
شده بود، به ثمر رساند تا اتفاقی بزرگ رقم 
بخورد. با »سیدمحمد موسی زاده موسوی«، 
ــژوهــش و فــنــاوری  مــدیــرعــامــل صــنــدوق پ
غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال، 
به گفت وگو نشسته ایم و او برایمان داستان 
شکل گیری این صندوق و ظرفیت های آن را 
شرح داده است. آن چه در ادامه می خوانید، 

ماحصل این گفت وگوست.

داستان شکل گیری صندوق       
با توجه به ضرورت توسعه فناوری های نوظهور 
دیجیتال در کشور و نیاز شرکت های فعال در 
این حــوزه به حمایت های مالی، از چهار سال 
توسط  تخصصی  صــنــدوق  یــک  تشکیل  قبل 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کلید 
خورد. پیش از این، صندوق هایی مانند صندوق 
نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق های پژوهش 
و فــنــاوری، حمایت هایی را از جمله از فعاالن 
حوزه فناوری های نوظهور داشتند؛ اما با توجه به 
تعداد شرکت های فعال در این حوزه و همچنین 
ضرورت نگاه ویژه به آن، این نیاز وجود داشت که 
یک صندوق پژوهش و فناوری تخصصی در این 
حوزه تاسیس شود. به همین دلیل با پیگیری های 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از 
چهار سال تالش و پیگیری، این صندوق تشکیل 
شده و به طور رسمی از اسفندماه سال 1400 کار 

خود را آغاز کرده است.

گری         تسهیل  علمی:  معاونت  رویکرد 
به جای تصدی گری

نکته مهم این که، از ابتدا تالش بــرای سهم 
حداقلی دولت در این صندوق بوده است. برای 
مثال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
20 درصد از سهام این صندوق را در اختیار 
ــرده اســت به جای  ــع سعی ک گرفته و در واق
تصدی گری و تولی گری دولت، بخش اصلی 
کار در دست بخش خصوصی باشد.  شرکت 
توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، گرین 
وب سامانه نوین، بانیان رویش سامانه های 
آیــنــده )بــرســا(، توسعه تــجــارت الکترونیک 
خاورمیانه و شرکت پردازش اطالعات مالی 
پارت، دیگر سهامداران این صندوق هستند 
که قرار است حامی فعاالن عرصه فناوری های 

نوظهور باشند.

چه حمایت هایی؟       
بــه گفته مدیر عامل صــنــدوق فناوری های 
این  کــه  حمایت هایی  دیجیتال،  نوظهور 
صندوق برای شرکت های دانش بنیان و فناور 

دارد، شامل این موارد است:
1. سرمایه گذاری خطرپذیر

 2. ارائه خدمات کامل صدور ضمانت نامه
 3. ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 

و فناور

 4. مشارکت و سرمایه گذاری
 5. کارگزاری منابع و عاملیت مالی

 6. خدمات توسعه بازار شامل تضمین خرید، 
لیزینگ

ضمانت نامه هایی همتراز ضمانت نامه        
بانکی

ــدور ضمانت نامه، به عنوان  از او دربـــاره ص
ــای مــهــم دانــش بــنــیــان هــا و  ــازه ــی یــکــی از ن
فــنــاوران پرسیدیم و او پــاســخ داد: مــا در 
صــنــدوق فــنــاوری هــای نوظهور دیجیتال، 
دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت ها را 
مالک قرار داده و ضمانت نامه هایی همتراز 
ضمانت نامه های بانکی صادر می کنیم که به 
لطف قوانین خوب جدید مانند قانون جهش 
تولید دانش بنیان، این ضمانت نامه ها مورد 
تایید دستگاه های اجرایی دولتی و همچنین 

بخش های غیردولتی خواهد بود.

ارائه همه خدمات در مشهد       
نکته دیگری که او اشاره می کند این است که، 
با توجه به این که شهر مشهد یکی از قطب های 
مهم حوزه دانش بنیان در کشور است، سعی 
اکوسیستم  فعاالن  با  نزدیکی  تعامل  شــده 
دانش بنیان و فناور فعال در این شهر برقرار 
شود و بخش عمده ای از فرایندها بدون مراجعه 

حضوری به تهران قابل ارائه باشد. این رویکرد 
بــرای سایر استان ها و شهرهای کشور نیز 

لحاظ خواهد شد.

2 اولویت مهم       
صندوق فناوری های نوظهور دیجیتال، در 
آغاز راه، برای حمایت های خود اولویت هایی 
را هم تعیین کرده است که اولین آن، هم راستا 
ــالب، در حــوزه  ــق بــا دغــدغــه رهــبــر معظم ان
دانش بنیان شدن کشاورزی است. موسی زاده 
ــرژی و  می افزاید: اولویت دیگر ما، حــوزه ان
طرح هایی در راستای هوشمندسازی مصرف 
و چرخه مدیریت انرژی است که در کشور ما 
اهمیت ویژه ای دارد. البته به گفته موسی زاده، 
در کنار این دو اولویت، عرصه های دیگری 
مانند سالمت و فناوری های مالی نیز مورد 

حمایت ویژه خواهد بود.

تشکیل پرونده در حداقل زمان ممکن       
ما در صندوق فناوری های نوظهور دیجیتال 
این امکان را فراهم کرده ایم که متقاضیان، 
قبل از رسیدن به زمان های حیاتی، پرونده 
خود را تشکیل بدهند تا برایشان حد اعتباری 
مشخص شود، پس از آن در زمان نیاز ضروری 
برای دریافت تسهیالت و ضمانت نامه، صرفا با 
به روزرسانی اطالعات، مسیر دریافت خدمت 

را سریع تر طی خواهند کرد.

حمایت ویژه رسانه ای       
فناوری های  صندوق  زاده،  موسی  گفته  به 
نوظهور دیجیتال در کنار تسهیالت مالی و 
فرهنگ سازی  مــوضــوع  بــه  ضمانت نامه ها، 
در  فناورانه  و  دانش بنیان  گفتمان  ترویج  و 
شرکت های  ــت.  اس داشته  توجه  نیز  جامعه 
دانش بنیان و فناور دریافت کننده خدمات این 
صندوق، می توانند از خدمات بنگاه رسانه ای 
سرمایه گذاری »آخرین خبر« استفاده کنند تا 
قدرت رسانه را در کنار خود داشته باشند و از 
حمایت های این رسانه در زمینه های اطالع 
رسانی، تبلیغی و فرهنگ سازی بهره مند شوند.
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رسانه های جهان 

یــورونــیــوز: از زمــان 
بحران کرونا صاحبان 
هــتــل و رســـتـــوران با 
بی سابقه ای  بــحــران 
برای جذب نیرو روبه رو 
شدند. در فرانسه آن ها حدود 10 درصد از 
نیروی خود را از دست داده اند.  در یکی از 
رستوران های پاریس  یک ُربات جای آشپز 
رستوران را گرفته است. این ربات می تواند 
در هر ساعت تا ۸0 پیتزا را بدون دخالت 
انسان تهیه و سرو کند. هرچند هراس از 
این که ربات ها به تدریج شغل  انسان ها را 
از  آن ها بگیرند جدی و قابل درک است 
ــر و  اما پیشرفت ربات های همراه ارزان ت
هوشمندتر ممکن است به بازار کار جهان 

رونق بیشتری ببخشد.

ــه: بــر  ــ ــ ــه ول ــ ــچ ــ دوی
اساس یک پژوهش که 
ــزار  ــ هـ دو  آن  در 
نــفــر بــررســی شدند، 
رایــج تــریــن  جمله  از 
خواب های ترسناک زمین خوردن است. 
دومین کابوس متداول هم این است که 
کسی ما را تعقیب می کند؛ سومین کابوس 
مرگ و چهارمی هم احساس گم شدن 
است. پنجمین و ششمین کابوس های رایج 
در تله و دام گرفتار شدن و هدف حمله قرار 

گرفتن اعالم شده است.

گزیده یک توئیت

فوربس از یک مطالعه جدید گزارش داد

واکسن ها از جان باختن 20 میلیون 
نفر در جهان جلوگیری کردند

فوربس در گزارشی نوشت: بر اساس یک مطالعه 
جدید مدل سازی ریاضی که نتایج آن  در نشریه 
Lancet در روز پنج شنبه منتشر شد، واکسن های 
کووید19 تقریبًا 20 میلیون زندگی را در سراسر 

جهان در اولین سال عرضه نجات دادند.  
بر اســاس این مطالعه که سوابق مرگ ناشی از 
کووید و داده های مرگ و میر بیش از 1۸5 کشور 
و منطقه را بررسی می کند، واکسن ها از 19.۸ 
میلیون مــورد از 31.4 میلیون مرگ بالقوه در 
طول  نخستین  سال پس از معرفی اولین واکسن 
در دسامبر 2020 )آذر1399( تا دسامبر 2021 

جلوگیری کردند.
 فوربس همچنین نوشت: واکسن ها بیشترین 
زندگی ها را در کشورهای با درآمد باال و متوسط 
به    باال نجات دادند؛ جایی که محققان تخمین 
زدند افزایش دسترسی به واکسن از مرگ 12.1 
ــرد.  اولــیــور   واتسون،  میلیون نفر جلوگیری ک
ه اصلی ایــن مطالعه  در مرکز شــورای  نویسند
تحقیقات پزشکی برای تجزیه و تحلیل بیماری های 
عفونی جهانی در کالج امپریال لندن، گفت: 
العه نشان می دهد که واکسیناسیون  ط ایــن م
»تاثیر جهانی قابل توجه« بر این بیماری همه گیر 
داشته است.  محققان دریافتند اگر هدف سازمان 
جهانی بهداشت برای واکسیناسیون 40 درصد 
از جمعیت هر کشور تا پایان سال 2021 محقق 
ــزار مرگ  می شد، تقریبًا می توانست از 600ه

جلوگیری کند.
این خبر حاکی است، طبق آمار رسمی جهانی، 
کرونا تاکنون جان 6 میلیون و 400 هزارنفر را در 

جهان گرفته است.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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شفاف سازی بانک مرکزی از 
تورم در انتهای دولت قبل  

در حالی که حدود سه سال است، نرخ تورم بانک 
مرکزی منتشر نمی شود و فقط نرخ تورم مرکز 
آمار انتشار می یابد، بانک مرکزی، جزئیات آمار 
تورم 12 ماهه و نقطه ای کشور در مقطع تغییر 
دولت در سال 1400 تا اردیبهشت امسال را 
منتشر کرد. این آمارها نشان می دهد نرخ تورم 
متوسط 12 ماهه در پایان شهریور 1400، 
حدود 60 درصد بوده که طبق اظهارات بهادری 
جهرمی در 70 سال اخیر بی سابقه است. با این 
حال، این شاخص طبق آمار بانک مرکزی در 
اردیبهشت امسال به 42 درصــد رسیده که 
نشانگر کاهش حدود 18 واحد درصدی است. 
انتشار این داده ها در حالی است که داده های 
مرکز آمار نیز روندی مشابه اما با ارقامی متفاوت 
را نشان می دهد. بر این اساس این رقم از 45.8 
ــد در شهریور 1400 به 38.7 درصد  درص
در اردیبهشت کاهش یافته اســت. )منابع: 

خبرگزاری ایرنا و مرکز آمار ایران(

توئیت ساعات واپسین دو روز قبل سخنگوی 
دولــت خبر ساز شد. بهادری جهرمی اعالم 
کرد که: »دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
موافقت کرد. از جمله دالیل اعالم موافقت 
تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولــت بر 
بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تسهیل تجارت 
و رونق تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد 
و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی تر 
از مصرف کننده بود.« این اعالم، مسئله کهنه 
ادغام و تفکیک این وزارتخانه  را که در دهه های 
اخیر انجام و در دولت و مجلس قبل نیز پیگیری 

می شد، اما به نتیجه نرسید زنده کرده است.

6 بار تفکیک و ادغام تولید و تجارت در 	 
یک قرن 

به گزارش خراسان، خبر سخنگوی دولت در 
شرایطی است که تفکیک و ادغام دستگاه های 
مرتبط با تولید و تجارت در دولت، قدمتی به 
طول قریب به یک قرن دارد. به این صورت که 
پس از تشکیل وزارت تجارت در سال 1285 
و تغییر نام آن در سال 1302 به وزارت فواید 
عامه، ایــن وزارتخانه در ســال 1308 به دو 
ــوارع تجزیه  وزارت اقتصاد ملی و طــرق و ش
شد. سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین 
تحول تغییر ساختار تولید و تجارت، در سال 
1316، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع 
و معادن تغییر شکل داد. این دو وزارتخانه در 
سال 1320 در قالب وزارت بازرگانی و پیشه 
و هنر ادغام شده و در سال 1326 به وزارت 
اقتصاد ملی تغییر نام دادند. با این حال این 
وزارتخانه در سال 1334 مجدد به دو وزارت 
بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک 
شد، اما مجدد این دو در سال 1341 در قالب 
وزارت اقتصاد به هم پیوستند. در ادامه و در 
سال 1352، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه 
بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور 
دارایی تفکیک شد. از آن سال تا سال 1390، 
وزارت بازرگانی به طور مستقل وجود داشت 
اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول 
را تجربه کرد به گونه ای که در سال 1360 به 
دو وزارتخانه معادن و فلزات  و صنایع تفکیک 
شد. وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی 
به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین 
تجزیه شد که این دو در سال 73 مجدد به هم 
و در قالب وزارت صنایع پیوستند. در سال 
1379 نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت 
صنایع و معادن با اذغام وزارت صنایع و وزارت 

معادن و فلزات پدید آمد. در نهایت نیز در سال 
1390، حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن 
که سال 1352 از هم جدا شده بودند، مجدد 
به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

یا همان صمت امروزی تشکیل شد.
تغییر و تحوالت فوق، نشانگر نوعی بیقراری 
سیاست گذاری در بخش های صنعت و معدن و 
تجارت بوده که تا به امروز نیز ادامه یافته است. 
در سیر تحوالتی که به آن اشاره شد، اگرچه 
تغییر دیگری در دهه 90 دیده نمی شود، اما 
دولت و مجلس در این سال ها چندین بار تالش 
کردند تا وزارت بازرگانی مجدد از وزارت صمت 
جدا شود. نقطه اوج این ماجرا نیز به سال 98 
برمی گردد. یعنی تنها دو سال مانده به پایان 
دولت روحانی. اظهارات روحانی در مرداد 
99 نشان می دهد که اداره وزارتخانه صمت 
در شرایط تحریم در آن زمان توسط دولت قبل 
دشوار شده و همچنین موضوع لزوم کنترل و 
نظارت بر قیمت ها نیز به عمق مسئله افزوده 
بــود. با این حال این اتفاق نیفتاد تا این که 
سخنگوی دولت سیزدهم از موافقت دولت با 

تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده است.

هفتمین تفکیک آری یا نه؟	 
خبر سخنگوی دولت، مجدد همه بحث هایی 
را که برای ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از 
صمت می شد زنده می کند. نکته قابل توجه، به 
یک وجه شباهت این تفکیک در دولت سیزدهم 
با دالیل دولت قبل در این زمینه باز می گردد. 
نکته ای که جهرمی نیز اشــاره کــرده، تقویت 
ــازار و قیمت هاست.  ابــزارهــای نظارتی بر ب
موضوعی که خیلی شبیه توضیحات روحانی 

برای احیای وزارت بازرگانی در سال های قبل 
است و البته معلوم نیست چاره مسئله صرفًا در 
تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت باشد.

تجربیات دنیا چه می گوید؟ 	 
با این حال گــزارش های کارشناسی قبلی، 
از جمله گــزارش شماره 15436-1 مرکز 
پژوهش هــای مجلس که در تیر 96 منتشر 
شــده، در نهایت این موضوع را رد می کند. 
این گزارش در وهله اول به تجربیات جهانی 
اشاره و تصریح می کند: در کشورهای مختلف 
دنیا، مدل های مختلف ادغــام با انفکاک در 
حــوزه های صنعتی و تجاری مــورد استفاده 
قرار گرفته، اما نکته مهم آن است که در عمده 
این کشورها، سیاست های تجاری و صنعتی 
در یک مرکز یا نهاد واحد به صورت یکپارچه 
عمل می کند. به گزارش خراسان، با این حال 
تجربه فعالیت جداگانه بخش های بازرگانی و 
صنعت، عماًل تعارض فعالیت این دو را نشان 
می دهد به طوری که بخش بازرگانی به فکر 
تنظیم بازار و قیمت ها با استفاده از واردات 
ــه ای که در عمل متضاد با  ــوده، همان روی ب
سیاست های رونق تولید داخل و حمایت از 

اشتغال نیروی کار داخلی عمل کرده است.

چکیده ای از سابقه نظرات موافقان و 	 
مخالفان و جمع بندی آن

مرکز پژوهش ها در بیان دالیــل موافقان و 
گیر  تصمیم  دستگاه  جــداســازی  مخالفان 
بازرگانی از صنعت مــواردی آورده که به نظر 
می رسد تا حد زیادی در شرایط کنونی نیز قابل 
بیان است. بر این اســاس، مخالفان تفکیک 

روی لزوم یکپارچگی سیاست های تجاری و 
صنعتی )مانند تجربه های جهانی(، جلوگیری 
از خام فروشی و ارتقای ارزش افزوده کاالهای 
صادراتی و الزامات قانونی به خصوص سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند. در 
مقابل، موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی 
بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی 
ای  تعرفه  نظام  گیری  شکل  نبود  تــجــاری، 
هدفمند و همسو نشدن سیاست های تجاری 

و صنعتی پس از ادغام اشاره کرده اند.
ــزارش می افــزایــد: همچنین موضوع  ایــن گ
عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از 
ادغام، یکی از موضوعات مهم ادعای موافقان 
مستقل  بازرگانی  وزارت  تشکیل  و  تفکیک 
است، اما مخالفان تفکیک در مقابل معتقدند 
که به جــای ادغـــام، فقط تجمیع وزارتخانه 
ها تاکنون اتفاق افتاده است. ضمن این که 
عملکرد بخش صنعت را باید در کل اقتصاد 
و ناشی از متغیرهای محیطی مورد ارزیابی 
قرار داد. به گزارش خراسان، در این خصوص 
، می توان گفت که به عنوان مثال ناکارایی 
های مربوط به نظارت بر بازار می تواند دالیلی 
نظیر کهنه بودن ساختارهای نظارتی، ضعف 
دولت الکترونیک و بی توجهی به ساختارهای 
خدمات  بخش  در  کننده  کنترل  اطالعاتی 

بازرگانی داشته باشد.
مرکز پژوهش ها در آن زمــان که به نظر می 
رسد هم اینک نیز قابل بیان و استناد است، 
ــزوم یکپارچگی سیاست های  ــاره به ل با اش
صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاست 
ــذاری صنعتی و یک اصــل خدشه ناپذیر،  گ
الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و تاثیرات سوء انفکاک وزارت بازرگانی بر 
بخش کشاورزی از طریق جدا شدن احتمالی 
و مجدد تنظیم بازار این محصوالت از وزارت 
جهاد و نیز نبود شکل گیری ادغــام واقعی، 
پیشنهاد کرده است که: با استفاده از ظرفیت 
های قانونی در راستای تکمیل فرایندها و 
ساختارهای مورد نیاز، دولت به تنقیح قوانین 
مربوط به وظایف و اختیارات وزارت صمت 
تحت محورهای ایجاد شورای سیاست گذاری 
صنعتی و تجاری، کاهش سطوح مدیریتی، 
تکمیل فرایندهای ادغــام و رفــع اشکاالت 
کارکردی، اصــالح اساسنامه سازمان های 
توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش 
سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش 

افزوده باال ملزم شود. 

احیای وزارت بازرگانی با کدام هدف؟   
سخنگوی دولت از موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد، این هفتمین تغییر در ساختار سازمانی وزارتخانه های متولی 

تولید و تجارت است، استدالل موافقان و مخالفان چیست 

یادداشت

خبر

شکاف 4۵ درصدی بین عرضه و 
تقاضای خودرو

مهر - بازار خودرو طی سه هفته گذشته روند آرام 
و باثباتی را طی کرده و آن طور که رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران می گوید به دلیل نبود پاسخ 
گویی به 45 درصد از نیاز بازار، در صورت واردات 
خودرو قیمت ها می شکند. سعید موتمنی افزود: 
هم اکنون فقط افرادی که نیاز به خودرو دارند، در 
بازار هستند و خرید و فروش خاصی نداریم و بازار 

به نوعی راکد است.

ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن 
از 1۵ تیرماه

ایسنا - وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: بعد از 
15 تیر سامانه طرح های حمایتی مسکن برای 
متقاضیان جدید به مدت 15 روز باز می شود تا 
همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای 
متقاضیان پاالیش شده، امکان ثبت نام از افراد 

جدید نیز فراهم باشد.

اجاره دالری به خانه های مناطق 
مرکزی تهران هم رسید

اقتصادنیوز - اجاره دالری آپارتمان های لوکس 
تهران اتفاق جدیدی نیست، مستاجران این خانه ها 
معموال کارمندان سفارتخانه ها و مسافران خارجی 
هستند که چند ماهی در ایران ساکن هستند اما به 
تازگی مالکان آپارتمان هایی با متراژ متوسط در 
محدوده های مرکزی شهر هم عالقه مند شده اند 

که به صورت دالری خانه های خود را اجاره دهند.

ظرفیت فروش فوری ایران خودرو 
و سایپا تکمیل شد

ــروش فــوری  تــجــارت نــیــوز - ظــرفــیــت هــای فـ
محصوالت ایران خودرو و سایپا در دقایق ابتدایی 
این طرح تکمیل شد. روز گذشته دو شرکت ایران 
خودرو و سایپا اقدام به فروش فوری محصوالت 
خود کردند که ایران خودرو با دو خــودروی پژو 
206 تیپ 2 و پژو پارس و سایپا نیز با ارائه چندین 
محصول از جمله تیبا و پراید فروش را استارت 
زدند که با توجه به تفاوت قیمت کارخانه تا بازار 
این طرح فروش در دقایق ابتدایی تکمیل ظرفیت 
شد. این اقدام خارج از روال سامانه قرعه کشی 
خودرو و به عنوان یک گام برای کنار گذاشتن 

قرعه کشی خودرو مطرح شده است.

سالم اروپا به عصر زغال سنگ
فارس - برخی کشورهای اروپایی اعالم کردند 
می خواهند به دلیل کمبود گاز دوبــاره از زغال 
سنگ استفاده کنند. به گزارش بیزینس اینسایدر، 
تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از برنامه 
خود برای اجرای سیاست اضطراری سهمیه بندی 
گاز و استفاده دوباره از زغال سنگ  به دلیل کمبود 
عرضه گاز روسیه خبر داده اند. طی هفته جاری 
آلمان، اتریش و هلند اعالم کردند که نیروگاه های 
زغال سنگ سوز می تواند به آن ها برای گذر از 
زمستان پیش رو در سایه بحران کنونی کمبود 
گاز کمک کند. گزارش ها همچنین حاکی است 
که در ایتالیا هم نیروگاه ها در حال افزایش ذخایر 

زغال سنگ خود هستند.

بازار خبر

گزارش مرکز آمار از تورم خرداد به تفکیک دهک ها نشان داد: 

تورم فقیرترین دهک 1۵ درصد بیش از ثروتمندان 

مرکز آمار نرخ تورم برای دهک های درآمدی در 
خرداد امسال را اعالم کرد. بر این اساس فاصله 
تورم نقطه به نقطه  دهک ها به 15 درصد رسید 
که نشان می دهد فشار تورم خردادماه بر دهک 
های پایین به مراتب بیشتر از دهک های باال بوده 
است.به گزارش خراسان، طبق اعالم مرکز آمار 
نرخ تورم ساالنه در خرداد 1401 برابر 39.4 
درصد بود که در دهک های مختلف هزینه ای 
ــازه  38.3 درصــد بــرای دهک های نهم و  در بـ
دهم )دهک های پردرآمد( تا ٤2.7 درصد برای 
دهک اول )کم درآمدترین دهک( نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده 

»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ٥1.1 
درصد برای دهک های سوم و چهارم تا ٥2.3 
درصد برای دهک نهم است.با این حال تورم نقطه 
به نقطه در خرداد که نسبت به اردیبهشت جهش 
12.8 واحد درصدی را نشان می دهد به گونه ای 
است که فشار آن بر دهک های کم درآمد بیشتر 
است، چرا که با وجود تورم نقطه به نقطه 52.5 
درصدی کل کشور، این نرخ برای دهک اول 64 
و برای دهک دهم 49 درصد است. همچنین با 
وجود ثبت نرخ تورم نقطه به نقطه 81.6 درصد 
در خرداد برای کل کشور، این نرخ در دهک اول 

88.9 و در دهک دهم 79.4 درصد بود.

  حسین بردبار 
international@khorasannews.com

برنامه دولت برای جبران کمبود 
داخلی گندم چیست؟ 

 آن چنان که معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری اخیر خود 
در پاسخ به پرسش نگارنده مطرح کرد پیش بینی می 
شود امسال دولت 6 میلیون تن گندم از کشاورزان 
خریداری کند، این در حالی است که میزان مصرف 
سالیانه گندم کشور رقمی بین 11 تا 12 میلیون تن 
در حالت خوش بینانه است به عبارتی فاصله پیش 
بینی شده میان خرید گندم با مصرف آن چیزی 
حــدود 6 میلیون تن است که دولــت باید بــرای پر 
کردن آن برنامه داشته باشد. البته در سال گذشته 
شرایط بدتر از این بود و میزان خرید گندم داخلی 
زیر 5 میلیون تن بود اما سال گذشته مشکل جنگ 
بین روسیه و اوکراین وجود نداشت و بنابراین موضوع 
واردات گندم بی هیچ دغدغه ای در دستور کار 
دولتمردان وقت قرار داشت اما امسال که دو تولید 
کننده عمده گندم جهان که اتفاقًا در همسایگی ما 
قرار دارند با جنگ خانمان سوز مواجه هستند تامین 
فاصله میان تولید و مصرف گندم نیازمند تامل و 
برنامه ریزی جدی مسئوالن امر است. البته ناگفته 
نماند که همواره فاصله ای چشمگیر میان خرید و 
تولید واقعی گندم در کشور ما وجود داشته است، به 
این معنا که بخشی از کشاورزان و تولیدکنندگان ، 
گندم خودشان را به دولت نمی فروختند و مستقیم 
به بازارهای مصرف داخلی نظیر آرد صنعتی، قنادی 
و ... ارائه می کردند که با توجه به اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه ها در سال 1401 این امکان بیشتر 
وجود دارد و بنابراین با توجه به رقم پیش بینی شده 
خرید )6 میلیون تن( فاصله میان تولید واقعی با 
مصرف گندم در داخل کشور ،امسال نسبت به سال 
گذشته کمتر خواهد بود اما مسئله جنگ اوکراین 
فعاًل به قوت خود باقی است و لزوم برنامه ریزی جدی 
مسئوالن را برای جلوگیری از بحران نان در کشور 
همچنان گوشزد می کند.البته وزیر جهاد کشاورزی 
بــرای حل اساسی این مسئله توسعه کشاورزی 
قراردادی تا سطح 2 میلیون هکتار برای گندم را در 
دستور کار قرار داده که راهکار خوبی در میان مدت 
و بلند مدت است اما از برنامه ریزی کوتاه مدت برای 

زمستان امسال و بهار سال بعد نیز نباید غافل بود.

ریزش سنگین دالر و سکه 
روز گذشته قیمت ارز بازار آزاد با سرعت بیشتری 
به روند نزولی ادامه داد و قیمت دالر در معامالت 
داللی به کف کانال 30 هزار تومان افت کرد. سکه 
نیز با افت قابل توجه به 14.3 میلیون تومان کاهش 
یافت.در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش 
داد: بررسی های میدانی بازار ارز حاکی از این است 
که در ادامه روند نزولی روزهای اخیر، قیمت دالر 
دیروز دوباره به کانال 29 هزار تومان بازگشت.به 
گزارش ایرنا، پس از انتشار سیگنال های مثبت از 
روند مذاکرات پس از سفر »جوزف بورل« مسئول 
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا به کشور 
بازار ارز و طال به این صحبت ها واکنش نشان داد و 
قیمت ها در مدار نزولی قرار گرفت.ریزش قیمت 
دالر بر بــازار طال نیز تاثیر گذاشته و سکه تمام 
بهار آزادی که هفته گذشته تا کانال 16 میلیون 
تومان نیز پیش رفته بود از روز گذشته وارد کانال 
14 میلیون تومان شده و در لحظه تنظیم این 
خبر با قیمت 14 میلیون و 300 هزار تومان داد 

و ستد می شود. 
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دغدغه های 
مشترک سران قوا 
اژه ای: وظیفه خود می دانم با تمام 
توان به کمک قوه مجریه بیایم. اگر 
دولت در برنامه هایش موفق باشد 
قوای قضاییه و مقننه هم موفق 

خواهند بود 

 همایش سراسری قوه قضاییه روز گذشته با 
ــورای عالی قوه  حضور ســران قوا و اعضای ش
قضاییه، دادستان ها و رؤسای دادگستری های 
سراسر کشور در سالن اجالس سران برگزار شد. 
همایشی که محسنی اژه ای در تاریخ انقالب آن 
را بی سابقه خواند و گفت: »پیش از این سابقه 
نداشته که نشستی این چنین به میزبانی قوه 
ــای قــوای مقننه و  قضاییه برگزار شــود و روس
مجریه از ابتدای جلسه حضور پیدا کنند و تا 
پایان صحبت های سران هر سه قوه بنشینند.« 
قاضی القضات در ادامــه با بیان این که تعداد 
جلساتی که تاکنون قــوه قضاییه با دیگر قوا 
برگزار کرده بی سابقه است، خاطرنشان کرد: 
»باید از فرصت همدلی و اتحاد قوی که امروز 
میان مسئوالن قوای سه گانه برقرار است، در 
جهت اصالح قانون، پر کردن خألهای قانونی، 
اجرای صحیح قوانین و بسط و گسترش عدالت 
و خدمت به مردم بهره بگیریم. امروز وظیفه خود 
می دانم با تمام توان به کمک قوه مجریه بیایم. 
می دانم اگر دولت در برنامه هایش موفق باشد، 
قوای قضاییه و مقننه هم موفق خواهند بود.« 
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان 
ــروز در نتیجه تعامالت و  خود اظهار کــرد: »ام
تبیین هایی که برای نمایندگان مجلس صورت 
گرفته است، خود آن ها به مشکالت و کمبودهای 
دستگاه قضایی در زمینه های مالی و امکاناتی 
اذعان دارند و در جلسات عمومی از ضرورت رفع 
این مشکالت و کمبودها به منظور ارائه خدمات 
مطلوب تر قضایی به مردم سخن می گویند.« وی 
همچنین تاکید کرد: »چنان چه رویه کار در قوه 

قضاییه طبق روال سال های اخیر باشد، استمرار 
ایــن شرایط بــرای مــدت طوالنی بسیار سخت و  
دشــوار خواهد بــود.« محسنی اژه ای گریزی هم 
به موضوعات و امور جدید و مستحدثه زد و با بیان 
این که ما تافته جدابافته از دنیا نیستیم، افزود: 
»البته دارای اصولی هستیم که این اصول بر مبنای 
فقه و قوانین ماست و ما نه تنها از این اصول تخطی 
نمی کنیم که بر آن هــا پافشاری نیز می ورزیم.« 
رئیس قوه عدلیه همچنین از لزوم بهره گیری از 
فناوری های نوین در ساز و کار قوه قضاییه سخن 
گفت و تاکید کرد: »با توجه به شرایط و اقتضائات 
روز باید با یک سازوکار، ساختار و قانون جدید به 
پیش برویم؛ وضع قانون متناسب با اقتضائات روز 
یک نگاه مجدد می خواهد؛ یکی از موارد در این 
راستا توجه به فناوری های جدید است؛ باید تالش 

کنیم تا فرایند پیچیده دادرسی را کوتاه کنیم.«

رئیسی: رمز موفقیت نظام انسجام قواست    
رئیس جمهور نیز که دراین مراسم حضور یافته بود، 
به پشت تریبون رفت و با تاکید بر اهمیت اجرای 
عدالت در جامعه گفت: »باید در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها پیوست عدالت وجود داشته 
باشد و ضرورت دارد به شکل مستمر رصد کنیم که 
در تصمیمات چقدر به عدالت نزدیک شده ایم.« 
رئیس قوه مجریه همچنین با بیان این که جامعه 
با اجرای عدالت قوام می یابد، رمز موفقیت نظام 
را انسجام قوا تحت زعامت رهبر معظم انقالب 
دانست و تاکید کرد که موافق کاهش هزینه های 
ــاره تخریب های  ــی هستیم. رئیسی درب دادرس

جریان نفاق در سال های ابتدایی انقالب نیز 
تصریح کرد: آن ها می خواستند جریان انقالب را 
به حاشیه برانند و زمینه تسلط دوباره نظام سلطه 
را در این کشور فراهم کنند اما خداوند انقالب را 
بر آن ها پیروز کرد. رئیس جمهور در این باره ادامه 
داد: در این ۴۰ سال در کشور هر حادثه ای اتفاق 
افتاد و هر فتنه ای ایجاد شد، رد پای جریان نفاق در 
آن دیده می شود. جریان نفاق همواره با پشتوانه 
نظام سلطه سعی کرده شیطنت های خود را ادامه 

دهد اما موفق نشده و نخواهد شد.

قالیباف: باید به قدر عمل سخن بگوییم    
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در این 
نشست با بیان این که سخن گفتن بس است؛ باید 
به قدر عمل سخن بگوییم، اظهار کرد: »شهید 
بهشتی معتقد بود هیچ تبلیغی به اندازه ساختن 
یک جامعه نمونه، مؤثر و صاحب نفوذ نیست. او 
معتقد بود سخن گفتن بس است و به میزانی باید 
سخن بگوییم که می خواهیم روش عمل خودمان 
را بیان کنیم و بگوییم چه کاری می خواهیم انجام 
دهیم. این بیان و باور ایشان بــود....  امروز باید 
این نظام اسالمی را که میراث امام خمینی)ره( 
و شهدای گران قدر است، مقتدر و کارآمد اداره 
کنیم. نظام اسالمی نیازمند یک نظام حکمرانی 
محکم و متعالی است. ما در حالی یک مشروعیت 
تأسیسی برخاسته از اســالم، مکتب اهل بیت و 
قرآن داریم که نیازمند یک مشروعیت استمراری 
نیز هستیم و مشروعیت استمراری ما منوط به 

کارنامه و عمل ماست.« 

شیوه نامه معرفی متقاضیان وام ودیعه مسکن نهایی شد 

پرداخت وام 40 تا 100 میلیونی ودیعه مسکن، به زودی 
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: 
با شیوه نامه ای که وزارت راه و شهرسازی ارائه 
داد و قرار شد تا امروز )دیروز( نهایی و به شبکه 
بانکی ابالغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه 

مسکن نیز به زودی عملیاتی می شود.
ــارس،  مصطفی قمری وفــا مدیر  ــزارش ف به گ
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: بانک 
مرکزی برای حمایت از مستاجران، بخشنامه 
مربوط به وام ودیعه مسکن را ۱۰ خــرداد به 
بانک ها ابالغ کرد. دستورالعمل نحوه معرفی 
متقاضیان از ســوی وزارت راه و شهرسازی   

اعالم شد که این موضوع با حضور معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران 
مربوط در بانک مرکزی نهایی شد. با شیوه نامه ای 
که وزارت راه و شهرسازی ارائــه داد و قــرار شد 
تا امــروز )دیــروز( نهایی و به شبکه بانکی ابالغ 
شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز به زودی 

عملیاتی می شود.
به گفته وی، در شورای پول و اعتبار پرداخت وام 
کمک ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد 
تومان تصویب شد، به طوری که این تسهیالت 
در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کالن شهر ها 

۷۰ میلیون تومان و در دیگر مناطق شهری ۴۰ 
میلیون تومان تعیین شده و به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت می شود.
به گزارش خراسان، این وام با نرخ سود ۱۳ درصد 
پرداخت می شود و مبلغ اقساط ماهانه تسهیالت 
۱۰۰ میلیون تومانی برای مستأجران تهرانی 
دو میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، تسهیالت ودیعه 
ساکن  مستأجران  ــرای  ب تومانی  میلیون   ۷۰
کالن شهرها یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان و 
تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی برای مستأجران 

دیگر شهرها ۹۱۰ هزار تومان است.

رونمایی از اولین کراس اوور ملی
 »ری را« جدیدترین محصول ایران خودرو که روز گذشته رونمایی شد 

چه مشخصاتی دارد و با چه قیمتی به بازار می آید؟

مصطفوی - پس از چندروز که زمزمه های 
استیضاح و حتی استعفای وزیر صمت مطرح 
بود ، فاطمی امین، روز گذشته به کارخانه 
ایران خودرو رفت و از خودروی ملی و تازه 
این کارخانه رونمایی کرد. خودروی »ری 
را« که کراس اوور جمع و جور این خودروساز 
ایرانی است بر اساس پلتفرم IKP1 توسعه 
پیدا کرده است.  این مراسم که ظهر دیروز  با 
حضور وزیــر صمت و مدیران ارشــد ایــران 
خودرو برگزار شد، باعث شد که پس از ماه ها 
باالخره اولین تصاویر از »ری را« منتشر 
شود. ری را در زبان مازندرانی به معنی باران 
است و اصالت این نام به شمال کشور بر 
می گردد. همچنین قرار است اولین کراس 
ــودرو در کارخانه مازندران  ــران خ اوور ای
ــود. »ری را« از  ــاز مونتاژ ش ــودروس ایــن خ
مشهورترین اشعار نیما یوشیج است. باید 
بدانید که این نسخه اولیه »ری را« است و 
به عنوان نسخه قبل از تولید با قالب های 

صنعتی شناخته می شود.

»ری را« قبال هم رونمایی شده بود؟    
چندی پیش طی مراسمی نسخه مفهومی 
K125 یا همان ری را با حضور خبرنگاران 
تخصصی صنعت خودرو در مرکز تحقیقات 
ایران خودرو به صورت خصوصی رونمایی 
شد. در آن مراسم در معرفی این محصول 
اعالم شد که نسخه فول آپشن این خودرو 
به امکاناتی مانند سقف پانورامای برقی، 
ــور، سنسور بـــاران، شش کیسه  سنسور ن
هوای ۱۰ نقطه ای، فرمان کمکی برقی، 
ترمز پـــارک بــرقــی، اتــوهــلــد، دسته دنــده 
الکتریکی، شارژر بی سیم تلفن همراه، جلو 
آمپر )کالستر( دیجیتال، استارت دکمه 
ای، نمایشگر لمسی، رادار نقطه کور، رادار 
خطی، سنسور فشار بــاد و دمــای تایرها، 
فناوری LED چراغ ها و... مجهز خواهد بود.

اولین کراس اوور ملی چه مشخصاتی     
دارد؟

ــی مــعــرفــی شـــده، یک  ــازگ ــه ت ــه ب ری را ک
کــراس اوور است که روی پلتفرم پژو ۳۰۱ 
ساخته شده است. پیش از این خودروی تارا 
روی این پلتفرم ساخته شده بود. شرکت 
پــژو روی پلتفرم پــژو ۳۰۱، خــودروی پژو 
۲۰۰۸ را که یک کراس اوور شهری است، 
توسعه داده بــود. ری را ابعادی مشابه پژو 
۲۰۰۸ دارد امــا طــراحــی بــدنــه، مــوتــور و 
گیربکس آن با پژو ۲۰۰۸ متفاوت است. 
ابعاد و شکل ظاهری ری را به خودروهایی 
همچون پــژو ۲۰۰۸، المــاری و سانتافه 
نزدیک است. موتور TU5 پالس با قدرت 
۱۱۳ اسب بخار در دو نوع دنــده دستی و 
اتوماتیک از ویژگی هایی است که تاکنون 
ــودروی ملی بیان شده است.  بــرای این خ
این خــودرو کلیه استانداردهای ۸۵ گانه 

مدنظر سازمان ملی استاندارد را به دست آورده 
است و آن طور که برخی سایت ها نوشته اند، قابل 
مقایسه با محصوالت مطرح دنیا در زمینه حفظ 
ایمنی راننده، سرنشینان و عابر پیاده است و با 
خودروهای وارداتی و روز جهان رقابت می کند، 
که همه  نوشته اند  ســایــت هــا  بــرخــی  هرچند 
قطعات چینی است. گیربکس این خــودرو نیز 
در خودروهای ۲۰۶ و ۲۰۷ به کار رفته و از نظر 
کیفی در سطح مناسبی قرار ندارد و این خودرو 
به لحاظ فنی، احتماال ایــرادات زیــادی خواهد 

داشت.

قیمت ری را چقدر است؟    
ــودرو در  ــران خ مهدی خطیبی، مدیرعامل ای
این رونمایی اعالم کرد که این خودرو با قیمتی 
حدود ۶۰۰ میلیون تومان به بازار عرضه می شود 
اما نکته مهم این است که چنین قیمتی با شرایط 
فعلی لحاظ می شود. در صورتی که این خودرو 
حدود دو سال دیگر به بازار می آید و احتماال با 
شرایط تورمی در کشورمان خــودروی جدید 
ــودرو با قیمت های بیشتری به دست  ــران خ ای
مصرف کننده می رسد. با توجه به قیمت یک 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومانی رقبایی همچون 
پژو ۲۰۰۸، بعید به نظر می رسد که ری را با قیمت 
کمتر از یک میلیارد تومان به دست مشتریان 

برسد.

نظر کاربران فضای مجازی؛ رونمایی از ری را     
تبلیغاتی بود؟!

رونمایی دوباره از محصول جدید ایران خودرو 
پس از آن که زمزمه ها و بحث های جدی استیضاح 
ــده، باعث شــد برخی از  ــر صمت مطرح ش وزی
کاربران فضای مجازی آن را یک اقدام نمادین 
به گفته  این که  بنامند! مخصوصا  تبلیغاتی  و 
وزیر صمت، آزمون های جاده ای این خودرو از 
اواخــر شهریور آغــاز می شود و هرچند فاطمی 
امین ادعا کرده تا پایان سال شاهد تولید این 
ــودرو هستیم امــا با توجه به تجربیات قبلی  خ
حداقل تا اواسط و حتی اواخر سال ۱۴۰۲ هم 
نباید منتظر ری را در خیابان ها باشیم. عالوه بر 
این، برخی کاربران می گویند چرا نام خودروی 
ملی بار دیگر تکرار می شود در حالی که می دانیم 
بیشترین قطعات تمام خودروهای تولیدی ایران 
خودرو از کشور چین وارد می شود؟ نکته بعدی 
این که بر خالف رویه جاری در رونمایی خودرو 
در بین خودروسازان دنیا، اقدامات وزیر صمت 
و مسئوالن ایران خــودرو در خبرهای متناقض 
ــودروی ری را و لغو این مراسم و  رونمایی از خ
بعدا رونمایی آن در فضایی که به سکوت خبری 
شبیه است باعث شده تا برخی بگویند که این 
رونمایی یک کار تبلیغاتی بود تا کمی از شرایط 
سخت انتقادها از فاطمی امین کم کند. آن طور 
که سایت دیده بان نوشته مدیران ایران خودرو 
می دانند برای تولید این خودروی ملی هیچ زیر 
ــدارد و زمان  ساخت و خطوط تولیدی وجــود ن

طوالنی باید منتظر ورود این خودرو به بازار بود.

امیرعبداللهیان: تمرکز 
ما همکاری های بلند مدت 
ایران-ترکیه خواهد بود

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به ترکیه 
گفت: عالوه بر پرونده های مختلف تمرکز اصلی ما 
برنامه جامع همکاری های بلند مدت ایران-ترکیه 
خواهد بود. به گزارش انتخاب، وزیر خارجه  در 
هنگام ورود به ترکیه گفت:  در شروع کار دولت 
سیزدهم آقای چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
به تهران سفر کردند. در این سفر در ارتباط با 
موضوعات متنوعی گفت وگو کردیم، از جمله 
این که توافق کردیم سند جامع همکاری های 
بلندمدت بین دو کشور را آماده کنیم و بعد از نهایی 

شدن به امضای مقامات دو کشور برسد.

اجرای طرح واکنش سریع 
راهداری خراسان جنوبی با 

حضور 215 راهدار
ــاده ای  مدیرکل راهـــداری و حمل و نقل ج
خراسان جنوبی از اجرای طرح واکنش سریع 
راهداری در این استان با فعالیت ۲۱۵ نیروی 
راهدار  خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی، اسدا... جالل زاده، مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: 
ــداری در این استان  طرح واکنش سریع راه
همزمان با میالد با سعادت حضرت فاطمه 
ــام رضـــا)ع( از ۱۱  معصومه)س( و میالد ام
ــزود: ارتقای کیفیت  ــرداد آغــاز شد. وی اف خ
ــداری، اولویت  ــ و سرعت ارائـــه خــدمــات راه
ــروری تامین ایمنی راه  دهــی به نیازهای ض
ها، افزایش رضایتمندی کاربران جــاده ای 
ــداف دولت  و نظارت مردمی در پیشبرد اه
سیزدهم از برنامه های مهم این طرح است. 
جالل زاده با اشــاره به این که نحوه انعکاس 
مشکالت از طریق سامانه ۱۴۱ است، تصریح 
کــرد: با ایجاد این شبکه هموطنان و به ویژه 
رانندگان حرفه ای می توانند مــوارد نیازمند 
اقدام سریع شامل مشکالت اولویت دار مرتبط 
با ایمنی در جاده ها با رویکرد اقدامات سریع، 
موثر و زود بــازده را گــزارش کنند. وی یادآور 
شد: موضوعات قابل گــزارش در مرحله اول 
اجرای این طرح، لکه گیری و اصالح چاله ها و 
موانع مخاطره آمیز، پاک سازی و شست وشو 
و رفع نقص تابلوها و عالیم موجود، تکمیل 
عالیم در پیچ ها و قوس های تند و عالیمی که 
خسارت دیده اند و آشکارسازی تقاطع ها برای 
ایمن سازی مسیرهاست. مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تاکید 
کرد: روســای ادارات راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان ها موظف اند با به کارگیری 
نــیــروی انــســانــی، ماشین آالت و تجهیزات 
موجود و همچنین ظرفیت گروه های امانی و 
پیمانی راهداری و راهدارخانه ها و همچنین 
گشت های راهــداری و ترابری، برای اجرای 

مفاد این طرح اقدام کنند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کیهان-اين روزنامه با ابراز نگرانى از تداوم  •
مذاکرات برجامى ايران در قطر نوشت:اگرچه 
راهبرد جمهوری اسالمى هيچ وقت ترک ميز 
مذاکره نبوده اما آغاز مذاکرات غيرمستقيم ميان 
ايران و آمريکا در قطر، پيام اشتباهى را به طرف 
مقابل مخابره مى کند.دولت سيزدهم يکى از 
سياست های اصولى و کالن خود را جداسازی 
معيشت مردم از مذاکرات هسته ای اعالم کرده 
است. تصميم اخير در سطح کالن به اين سياست 

اصولى ضربه مى زند.
جمهوری اسالمی-لبخند زدن به سرگئى  •

الوروف و لقب »عاليجناب« دادن به پوتين هم 
اين گره را باز نخواهد کرد. قطعًا با لبخند زدن 
به آمريکا هم اين گره باز نخواهد شد زيرا اصواًل 
مشکل را نبايد در مسکو و پکن و واشنگتن و 
لندن جست وجو کرد، مشکل در همين جاست، 

در فاصله گرفتن از سياست موازنه بين المللى.
ایران -چه اتفاقى افتاد که برخى از نمايندگان  •

مجلس، طــرح استيضاح وزيــر صنعت، معدن 
ــاره  ــد؟ تــاکــنــون دربـ ــردن ــارت را امــضــا ک ــج و ت
شکل گيری استيضاح سيدرضا فاطمى امين، 
ــای مختلفى مطرح شــده امــا يکى از  ــت ه رواي
موضوعاتى که در برخى از محافل عنوان شده 
گروه هاست  از  برخى  شخصى  حساب  تسويه 
اثر  مجلس  نمايندگان  نظر  بر  مى خواهند  که 

بگذارند.
رسالت -سرمايه اجتماعى مادامى است که  •

اعتماد اجتماعى وجود داشته باشد و اعتماد 
اجتماعى زمانى وجود خواهد داشت که دولت به 
وعده هايش به خوبى عمل کند و به تعبير رهبری 
حرف و عمل مسئوالن بايد يکى باشد و مردم به 

چنين درکى برسند.
ــا تــيــتــر » ۱۰۰۰  • ــه ب ــامـ ــن روزنـ  جـــوان - ايـ

صندلى دندان پزشکى دانشگاه ها سهم افراد 
خاص!« نوشت: حراج صندلى رشته های برتر 
دانشگاه های برتر به نفع افراد خاص است، اما 
به رشته پزشکى محدود نمى شود. سال گذشته 
هم ۲۰ نفر از فرزندان هيئت علمى دانشگاه ها به 
دانشگاه صنعتى شريف به عنوان يکى از برترين 
دانشگاه های کشور راه يافتند و خالصه اين قصه 

سر دراز دارد!

همشهری آنالین نوشت: مديرعامل شرکت  •
صنايع فوالد خوزستان مى گويد: حمله سايبری 
به شرکت صنايع فوالد خوزستان همزمان با سه 
شرکت توليدی فوالد در اصفهان، خوزستان و 
هرمزگان رخ داده است.به گفته امين ابراهيمى 
اين حمله سايبری اگرچه خسارتى به مجموعه 
صنايع فوالد وارد نکرده، اما سيستم آی تى، 
ايجاد يک باگ را در سيستم نشان مى دهد که در 
تالشيم آن را رفع کنيم.او همچنين اطالعيه ای 
را که از زبان روابط عمومى فوالد خوزستان در 
حال انتشار است،تکذيب کرد و از هک شدن 

کانال تلگرامى اين شرکت خبر داد.
اعتماد آنالین خبرداد:آيت ا... سيد ابراهيم  •

رئيسى چهارشنبه در راس هيئتى عالى رتبه از 
مقامات سياسى و اقتصادی کشورمان، برای 
شرکت در ششمين اجالس سران کشورهای 
حاشيه خزر به ترکمنستان سفر مى کند.رئيس 
جمهور در اين سفر عالوه بر شرکت و سخنرانى 
در اجــالس ســران کشورهای حاشيه خــزر، با 
روسای جمهور کشورهای حاضر در اجالس نيز 

ديدار و گفت وگو خواهد داشت.
حوزه نیوز نوشت:مديريت حوزه علميه فارس  •

در واکنش به کليپ منتشر شده کشف حجاب 
دخــتــران در بــولــوار چمران شــيــراز، خواستار 
برخورد با عوامل اين هنجارشکنى شد و مردم 

را به شرکت در پويش »نه به گناه« دعوت کرد.

سه شنبه  7 تير ۱4۰۱، ۲8 ذی  القعده ۱443، ۲8 ژوئن ۲۰۲۲، شماره ۲۰97۲ ، سال هفتاد وچهارم.

گروه سیاسی-همزمان با اعالم ازسرگيری 
مجدد مــذاکــرات برجامى بعد از مالقات و 
رايزنى جوزف بورل مسئول سياست خارجى 
اميرعبداللهيان  حسين  و  ــا  اروپـ اتــحــاديــه 
وزيرخارجه کشورمان در تهران، معلوم شد 
که مذاکرات آينده ديگر در وين نخواهد بود. 
ــالم کــرد ايــن مذاکرات  ــورل اع آن طــور که ب
احتماال در يکى از کشورهای حاشيه خليج 
فــارس برگزار مى شود . اما ديــروز يک منبع 
آگاه در وزارت خارجه در گفت  و گو با تسنيم 
ــالم کــرد کــه على بــاقــری مــعــاون سياسى  اع

وزارت خارجه امروز به دوحه سفر خواهد کرد.
انتظار مى رود  نيز نوشت:  همزمان  رويترز 
رابــرت مالى، نماينده آمريکا در امــور ايران 
روز دوشنبه )ديروز( وارد دوحه شود و با وزير 
خارجه قطر ديدار کند.پيشتر بورل در توضيح 
ايــن تغيير مکان مــذاکــرات نيز گفته  دليل 
بــود: »از آن جايى که چنين گفت وگوهايى 
در چارچوب تماس های دوجانبه بين ايران 
مى دهيم  ترجيح  مى شود،  برگزار  آمريکا  و 
در مکانى ديــگــر آن هــا را انــجــام دهــيــم که 
وين  در  نکند.مذاکرات  ايجاد  سردرگمى 

مــربــوط بــه همه اعــضــای بــرجــام اســت. فکر 
مى کنم اين مذاکرات در جايى نزديک تر به 
حاشيه  کشورهای  در  مثال  يا  ــارس  ف خليج 
خليج فارس انجام  شود.«بعد از انتشار اين 
ــاره ميزبان احتمالى  خبر گمانه زنى ها درب
شروع شد و حرف از قطر و عمان بود؛ بيشتر 
 ۱39۰ هم عمان. چراکه مسقط در ســال 
ــران و  نيز ميزبان گفت وگوهای محرمانه اي
آمريکا بود؛ يعنى همان مذاکراتى که به نوعى 
زمينه ساز برگزاری مذاکرات برجام در سال 
۱39۲ شد. بنابراين برخى تحليل گران تصور 
کردند که مذاکرات تلفنى اخير بين وزيران 
خارجه ايران و عمان که پنج شنبه انجام شد، 
در همين زمينه بوده است.اما شبکه قطری 
الجزيره به نقل از يک مسئول ايرانى اعالم کرد 
که احتمال دارد ازسرگيری مذاکرات احيای 
برجام به جای وين در يکى از کشورهای حاشيه 
ــارس انــجــام شــود و قطر هــم شانس  خليج ف
بيشتر و هم تمام امکانات الزم برای ميزبانى 
از مذاکرات احيای توافق هسته ای را دارد. 
گمانه ای که با در نظر گرفتن تالش های اخير 
قطر برای ميانجى گری بين ايران و آمريکا و 
کمک به حل و فصل مذاکرات برجامى منطقى 
به نظر مى رسد.اين موضوع را نيز بايد در نظر 
داشت که دولت رئيسى از ابتدای شروع به 
کار خود شعار گسترش روابــط و تعامالت با 
همسايگان را داده و حتى اولين سفر خارجى 
رئيسى به قطر بود.امير قطر نيز وقتى در پاسخ 
به اين سفر به تهران آمد و با مقامات عالى نظام 
ديدار و گفت وگو کرد، از تالش کشورش برای 
تسهيل در مذاکرات برجامى و ازسرگيری 
آن سخن گفته بود.به نظر مى رسد با توجه به 
اين که قطر در ماه های اخير نقش مهمى در 
نزديک کردن ديدگاه های ايران و کشورهای 
غربى و نيز تهران و واشنگتن ايفا کرده است 
از جمله گفت وگوهای مکرر وزير امور خارجه 
اين کشور با همتايان ايرانى و آمريکايى خود 

و از ديگر سو وجود ارتباط نزديک بين شيخ 
تميم بن حمد آل ثانى امير قطر و جو بايدن 
رئيس جمهور آمريکا، طرفين مذاکره به اين 
تصميم رسيده اند که دور از هياهوی وين امتياز 
ميزبانى اين دور از مذاکرات را به قطر بدهند تا 
به نوعى به تحقق هدف قطر در نقش آفرينى 
جدی تر در عرصه سياست خارجى منطقه ای 

و بين المللى نيز کمک کرده باشند.

پیام   بورل از آمریکا	 
ازســوی ديگر سعيد خطيب زاده در آخرين 
نشست رسانه ای خود در سمت سخنگوی 
وزارت خارجه در جمع خبرنگاران داخلى 
و خارجى با بيان ايــن که آقــای بــورل تالش 
جدی کرد که مذاکرات ادامــه پيدا کند و ما 
ــا و بورل  از نقش تسهيل گــری اتحاديه اروپ
در اين زمينه قدردانى مى کنيم افزود: وزير 
خارجه در همين چارچوب از آقای بورل دعوت 
کرد که به تهران بيايند تا در اين سفر پاسخ 
واشنگتن به اين  بسته بررسى شود. در سفر 
آقای بورل به تهران گفت و گوهای مفصلى 
بين ايران و ايشان انجام شد. آقای بورل نظر 
طرف آمريکايى را منتقل کرده است و ايشان 
چارچوب  در  داده  تعهد  آمريکا  کــه  گفتند 
قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنيت سازمان ملل 
عمل کند. به تعهدات خود در اين زمينه پايبند 
باشد و چرخه انتفاع اقتصادی ايران از احيای 
برجام را تضمين کند و موضوعات اختالفى نيز 
مورد بررسى قرار بگيرد. او گفت: در اين که در 
محتوا و در شکل و در هر دو موضوع توافقاتى 
شده است را مى توانم تاييد کنم ولى اين که 
واقعا آمريکايى ها بر اساس برنامه پيش بينى 
شده در عمل نشان خواهند داد که از ميراث 
ترامپ عبور خواهند کــرد و عضو مسئولى 
خواهند بود يا نه،بايد منتظر بمانيم که آيا آن 
ها به تعهداتى که در اين زمينه دادنــد عمل 

مى کنند يا نه؟

چهره   

واکنش سرلشکر باقری به حضور صهیونیست ها 
در خلیج فارس

سرلشکر محمد باقری رئيس ستاد کل نيروهای 
مسلح در ديدار با »نديم رضا« رئيس کميته مشترک 
رؤسای ستاد ارتش پاکستان رژيم صهيونيستى را در 
رأس مداخله گری ها و زمينه ساز بى ثباتى در منطقه 
اعــالم کرد و گفت: اين رژيــم با اجــرای طرح هايى 
درصدد ايجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستيابى 
ــت.وی عضويت رژيم  به اهــداف مداخله گرانه اس
صهيونيستى در سنتکام و استقرار تجهيزات و حضور 
آن در رزمايش ها را بسترساز ايجاد تهديداتى برای 
منطقه دانست و افزود: ما اين تهديدات را برنمى تابيم 
و مطمئنًا در قبال آن عکس العمل نشان مى دهيم.
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح در باره مداخالت 
آمريکا و رژيم صهيونيستى در منطقه گفت: تشکيل 
گروه های تروريستى و تکفيری در منطقه به ويژه در 
سوريه و عراق از ديگر مواردی است که آمريکا و رژيم 
صهيونيستى در منطقه ايجاد کردند و به آن دامن 
زدند و در ادامه روند سلطه گری تا سقوط اين دو کشور 
پيش رفتند.سرلشکر باقری با اشاره به تحوالت يمن 
گفت: از ديگر مسائل منطقه ما فاجعه يمن است که 
برای مدت زمان زيادی   اين روند ادامه يافته و بايد به 
سرعت به اين جريان خاتمه داد. وی گفت: مسئله 
کشمير يکى ديگر از مسائل جهان اسالم محسوب 
مى شود و موضع جمهوری اسالمى ايران در اين باره 
همان تدبير و موضع رهبر معظم انقالب اسالمى 
است که حمايت از مردم مظلوم و مسلمان را مورد 
توجه قرار مى دهد.رئيس ستاد کل نيروهای مسلح 
در ادامه تحليل مسائل منطقه گفت: جنگ روسيه و 
اوکراين قطعًا بر منطقه و جهان تأثيرگذار خواهد بود و 

توسعه ناتو به سمت مرزهای روسيه   
خطری برای امنيت اين کشور 
محسوب مى شود که اميدواريم 

طرفين با گفت وگو مسائل 
و مشکالت را حــل و 

فصل کنند./مهر

که  خــارجــه  وزارت  سخنگوی  تغيير  شايعه 
ــود، به  ــ ــده ب ــرح شـ ــط از چــنــد هــفــتــه قــبــل م
رئيس  کنعانى«  ــر  ــاص و »ن پيوست  تحقق 
دفــتــر حفاظت منافع ايـــران در قــاهــره به 
سيزدهمين  عنوان  به  و  خطيب زاده  جــای 
سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب شد. 
سعيد خطيب زاده هم مشاور وزيــر شد.اين 
خبر را خود خطيب زاده در نشست هفتگى 

ــرد. او  ــالم ک ديـــروزش با خبرنگاران اع
گفت که امروز )ديــروز( آخرين نشست 
او با خبرنگاران است و از اين به بعد به 
عنوان مشاور وزير امور خارجه به فعاليت 

خواهد پرداخت.فردانيوز نوشت:درباره 
سخنگوی جديد بايد بدانيم که از تير 

مــاه ۱397 عــهــده دار دفتر 
حفاظت منافع جمهوری 

اسالمى ايران در قاهره )پايتخت مصر( بوده 
اســت.او پيش از اين نيز رياست ستاد عراق 
وزارت امور خارجه را برعهده داشــت. دبير 
سياسى سفارت جمهوری اسالمى 
ايــران در تاشکند )ازبکستان(، 
اداره خاورميانه عربى  معاون 
و شمال آفريقا، معاون سفارت 
جــمــهــوری اســالمــى ايـــران در 
ــاردار سفارت  ــان )اردن(، کـ ام
ايــران در اردن، کارشناس ارشد 
ــى و  ــرب ــت ع ــاون ــع ــوزه م ــ ح
ــى از ديــگــر  ــاي ــق ــري آف

در  فعاليتش  دوران  در  کنعانى  سمت های 
ــده  ــور خارجه است.کنعانى دارن وزارت ام
ــد در رشته روابــط  ــدرک کارشناسى ارش م
بين الملل و مسلط به زبان های انگليسى و 
عربى است.گفتنى است، مرتضى سرمدی، 
سيد  آصفى،  حميدرضا  محمدی،  محمود 
محمدعلى حسينى، حسن قشقاوی، رامين 
مهمان پرست، سيد عباس عراقچى، مرضيه 
افخم، حسين جابری انصاری، بهرام قاسمى، 
سيد عباس موسوی و سعيد خطيب زاده پيش 
از کنعانى، عهده دار سخنگويى وزارت امور 

خارجه بودند.
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»باقری« و »مالی« در راه قطر 

در حالی که قرار است مذاکرات بین ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم 
احتماالدر قطربرگزار شود،خطیب زاده به نقل از بورل گفت: آمریکا تعهد 

داده به کلیه آن چه در برجام و قطعنامه 223۱ آمده، عمل و انتفاع اقتصادی 
ایران را تضمین کند 

سخنگوی جدید وزارت خارجه کیست؟ 

سردار خادمی، رئیس سازمان حفاظت 
اطالعات سپاه شد

ــردار سرتيپ پــاســدار »مجيد خــادمــى« با   سـ
حکم فرمانده معظم کل قوا به رياست سازمان 
ــداران انقالب  ــاس حفاظت اطــالعــات سپاه پ
اسالمى منصوب شد.سردار خادمى پيش از 
اين، رئيس سازمان حفاظت اطالعات وزارت 
دفاع و پشتيبانى نيروهای مسلح بود.بنابراين 
گزارش، رئيس سابق سازمان حفاظت اطالعات 
ــردار »محمد کاظمى« بود که اواخر  سپاه، س
هفته گذشته به رياست 
ــات  ــالع ســـازمـــان اط
سپاه منصوب شد./
دفـــــــــــاع 

پرس

پدافند هوایی ارتش از موشك های با برد 300 کیلومتر رونمایی می   کند

امير سرتيپ الهامى جانشين نيروی پدافند هوايى 
ارتش با اشاره به اين که موشک های با برد 3۰۰ 
کيلومتر در آينده نزديک توسط پدافند هوايى 
ارتش رونمايى مى شود، خاطرنشان کرد: توسعه 
قدرت موشکى نماد خودباوری و اتکا به توان و 
نيروی داخلى است.وی با بيان اين که امروز رصد، 
شناسايى و رهگيری تمامى پرنده ها، پهپادها، 

جنگنده ها و ... در مرزهای هوايى کشورمان 
به ويژه در منطقه خليج فارس دغدغه نيست، 
تصريح کرد: توليد رادار کامال بومى با برد3۰۰۰ 
کيلومتر و نيز اشراف انواع پهپادها با ارتفاع بيش 
از 47هزارپا در سازمان رزم نيروی پدافند هوايى 
ارتش نويد تسلطى قاطع و رصدی لحظه ای را در 

مرزهای هوايى کشورمان   مى دهد./ايسنا
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همیشه در اطــراف مــان آدم هایی هستند که خوب بلدند  
مرهم دل شکسته باشند و آن را بند بزنند. »چینی  بندزن ها« 
هم خوب بلدند تکه های شکسته چینی را به  هم بند بزنند. 
شاید همین شباهت باعث شده است این حرفه به موسیقی 
راه پیدا کند و خواننده بخواند: »چینی بند زن/ یه دل شکسته رو بند می زنی؟ 
/ هرچی دارم به تو می دم / تو بگو چند می زنی؟«. شاید سن خیلی ها قد ندهد 
تا چینی  بند زن ها را به یاد بیاورند اما می توان با چند نشانه، از آن ها یک تصویر 
در ذهن ساخت و شاید با کمی جست و جو هنوز بتوان چینی  بندزن ها را در 
بازارهای قدیمی شهر پیدا کرد. در روزگار دور، چینی  بندزن هایی که دکان 
نداشتند با کیسه ابزارشان در کوچه ها دوره می افتادند و مردم، ظروف چینِی 
شکسته  شان مانند قوری، کاسه و بشقاب  را به آن ها می سپردند تا چینی  بندزن، 
تکه های شکسته را به کمک چسب و بست های فلزی سِر پا کند و ظرف شکسته 
را با همه نقص هایی که دارد دوباره نو کند. هزینه خرید ظروف چینی در آن  
سال ها زیاد بود و فناوری تولید آن سخت. در هر خانه، به زحمت یک سرویس 
چینی پیدا می شد که آن هم به اقتضای تصمیم مادِر خانه برای نورچشمی ها و 
مهمان های عزیز کرده از گنجه بیرون می آمد. پس منطقی بود که مردم، ظرف 
شکسته و تکه هایش را مدت ها نگه دارند تا چینی   بندزن از راه برسد و عملیات 
مونتاژ را اجرا کند. مته، یک کمان کوچک و ظریف، تسمه های باریک فلزی، 
یک میز کار جمع و جور و چسب »سریشم« یا »زامیشگه« - چسب حیوانی که از 
پوست یا استخوان حیوانات ساخته می شود- و چسب های گیاهی مانند صمغ 
عربی، کتیرا یا عصاره ریوند که از ریشه گیاه ریواس گرفته می شود؛ این ها ابزار 
ساده یک چینی  بندزن است که برای به سرانجام رساندن کارش باید مهارت 
زیادی داشته باشد. »محمد امین بابامحمدی« یک چینی  بندزِن شیرازی است 
که به سختی پیدایش کردیم. او بعد از چند دهه احیای چینی های شکسته، 
»اوستا« شده است و حاال مشتری  ثابت دارد. حتی گردشگران هم می خواهند 
از »چینی  بندزدن« او سر دربیاورند و به مغازه اش سر می زنند. با او درباره هنر 
چینی  بندزدن که یادگاری از نیاکاِن هنرمندما ن است و سال هایی که با این شغل 

از سر گذرانده است ،گفت و گو کردیم.

پرونده

 گفت و گو با » محمدامین بابا محمدی«، چینی  بندزن شیرازی که 4 دهه از عمر خود را صرف این هنر ایرانی 
در حال فراموشی کرده و گردشگران خارجی به مغازه اش می آیند

مرهم چینی  های شکسته!

فلسفه مشترک چینی  بندزدن و 
کینتسوگی

زمانی که فنجان مورد عالقه »آشی گاگا یوشی ماسا« یکی از حکمران  های ژاپن شکست 
آن را به چین فرستادند تا ترمیمش کنند. چینی ها آن را با بست های فلزی ترمیم کردند 
و برای او فرستادند. اما مقبول نیفتاد و به همین دلیل، این بار، فنجان را به هنرمندان 

ژاپنی سپردند. آن ها تصمیم گرفتند ترک های فنجان را با ترکیبی 
از پودر طال بپوشانند و به این  ترتیب، فنجان با ظاهری 

ناقص ولی زیباتر از قبل، مورد پسند حکمران واقع شد. 
ژاپنی ها از آن به بعد َترک و شکستگی ظروف شان 

را با پــودر طال، نقره یا پالتین پر می کنند 
و به ایــن هنر »کینتسوگی« یا »اتصال 

معتقدند  ــا  آن ه می گویند.  طالیی« 
باید نقص ها و شکست ها را بپذیریم 

چون زندگی را برای ما زیباتر از قبل 
می کنند. ژاپنی ها، چینی شکسته 
انسان هایی  بــه  را  ــده  ترمیم  ش و 
دارنــد  نقصی  که  می دانند  شبیه 
ــا هیچ  کس  ــد ام ــورده ان ــم خ یــا زخ

حریف امیدواری و جنگندگی آن ها 
ــن زخــم هــا و نقص ها،  نمی شود. ای

همان رگه های طالیی هنر کینتسوگی 
هستند که فرد را در عین داشتن کاستی 

یا زخم در کمال و زیبایی قرار می دهند. 
به همین دلیل ژاپنی ها اصطالحی دارند که 

می گوید: »وقتی بشکنی زیباتری«. فلسفه ای 
که می توان آن را به هنر چینی  بندزدن ایرانی هم 

تعمیم داد.

چینی  های قدیم، چینی تر بود 

این هنرمند پیش کسوت دربــاره ویترین خانه اش می گوید 
که ویترین خانه ام را با قــوری گل  سرخی، روســی و مسعود 
چیده ام. بابامحمدی با اشــاره به این که جنس چینی های 
قدیمی رقیب ندارد و هنوز خیلی از مشتری  هایش به دنبال 
چینی قدیمی می گردند، می گوید: »االن قوری چینی درجه 
یک، کم پیدا می شود. چینی درجه  یک، شفاف است و رنگ 
سفید آن با چینی معمولی فرق دارد. قالب صاف و آینه ای 
دارد. قوری معمولی، کدر است و وقتی گرم می شود رنگ کدر 
آن بیشتر مشخص می شود. سر و دسته قوری باید یکی و یک 
میزان باشد. االن بعضی قوری ها دسته اش باالست و سر لوله 
پایین. من این قدر روی قوری ها کار کرده ام تا این چیزها را یاد 
گرفتم. اصال چای فقط در قوری چینی مزه می دهد. بعضی ها 
چای را در فالسک می ریزند که اصال خوب نیست. از قدیم 
گفته اند خوراک  را در ظرف مسی بخور که برای معده ات سود 
داشته باشد و چاَیت را در چینی که اعصابت آرام شود. در یک 

قوری چینی چای دم کنید و چند پر بهار نارنج هم به آن اضافه کنید. حاال هی چای بخورید. این چای تا آخر شب هم 
مزه می دهد. این ها را همیشه به مشتری هایم می گویم. حتی اگر چینی های شان بعد از بند زدن قابل استفاده نباشد 

می گویم آن را بگذار داخل ویترین.«

 جوان ها حوصله چینی  بندزدن  
را ندارند

45 سال است که چینی های شکسته را آب  بندی می کند و 
بند می زند؛ محمدامین بابا محمدی را می گویم، مردی 66 
ساله و ساکن شیراز. بی مقدمه و با لهجه شیرین شیرازی در 
گفت و گو با ما درباره ورودش به این هنر توضیح می دهد: 
»قدیم ترها کنار مغازه پدرم، مغازه پیرمردی بود. هرچیزی 
برایش می آوردند، می گفت بگذار زمین، تعمیرش می کنم. 
ساعت، چینی شکسته، چتر و هر چیزی. من بچه بودم که 
در مغازه  پیرمرد مشغول کار شدم. وقتی 20 ساله شدم دیگر 
می توانستم بعضی از کارهایش را انجام بدهم. برایش چینی  
بند  می زدم و »اوستا« به من دستمزد می داد. تعمیر چتر خیلی 
مشکل بود ودر 25،  30سالگی  در تعمیرش ماهر شدم. 
پیرمرد هنرمندی بود و سال هاست به رحمت خدا رفته. من 
همین دو کار را از او یاد گرفتم.« او در پاسخ به این سوال که این 
کار را به شخص دیگری هم آموزش داده است، می گوید: »من 
یک پسر 28 ساله دارم که کار دیگری دارد. چینی  بندزدن 
حوصله می خواهد و االن جوان ها، حوصله  ندارند . کدام 
جوان را می شناسید که ساعت ها بنشیند تا تکه های چینی 
را سِر هم کند؟ می گویند این شغل از مد رفته است و قدیمی 
شده ولی برای مردمی که عشق چینی های قدیمی هستند 

هنوز جالب است.«

بند زدن  چینِی چند 
تکه، مهارت و دقت 

می خواهد 
معلوم نیست پشت هر کاسه و قورِی بند زده 
چقدر قصه خوابیده است. »بابامحمدی« چینی  
بندزِن گزارش ما، سال ها تالش کرده است تا 
این قصه ها از هم نپاشد و آن ها را با هر ترفند و 
مهارتی که شده، جان دوباره ببخشد. خودش 
در همین باره می گوید: »تا به حال حتی چینی  شکسته های مردم را نشکسته ام. یک قوری 6 تکه شده بود، همه   اش را آب بندی 
کردم، بست کشیدم، بند زدم و حتی کارسازی هم کردم تا شبیه اولش شود چون یادگاری بود. قوری بدون دسته ای بود که دسته 
قوری دیگر را روی آن انداختم. یک قوری لوله نداشت و لوله قوری دیگری را روی آن سوار کردم. بعضی وقت ها سرلوله قوری 
شکسته است که برای تعمیر آن یک حلقه به اندازه یک انگشتر در می آورم و می اندازم سرش. لوله را هم به تنه قوری بست  می زنم 
تا مثل روز اول کار کند. تکه اش را هم داشته باشند یک سرلوله حلبی به قوری اضافه می کنم تا عمرش اضافه شود. هر وقت مشتری 
برایم چینی شکسته می آورد می گویم تکه های شکسته اش را بیاورید تا بند بزنم. اگر تکه بزرگش گم شده باشد نمی شود آن را بند 
زد. تکه کوچک را می شود با چسب پر کرد. این روزها مردم بیشتر قوری می آورند تا بند بزنم. اول باید آب بندی شود، بست  های 

فلزی اش را هم  اندازه، بچینم و بُبرم. کم و زیاد یا باریک و کلفت نباشد. کار هر قوری یک ساعت  و  نیم طول می کشد.«

مشتری  هایم از شهرهای دیگر چینی 
شکسته می آورند

مغازه اش در یکی از قدیمی ترین 
محله های شیراز یعنی سنگ 
سیاه است و داخل پس کوچه. 
اهل تبلیغ هم نیست و مشتری 
ــد.  ــی آورن  هــایــش، مشتری م
ــاره مشتری  بابامحمدی درب
ــد:  ــوی ــی گ  هـــایـــش م
»خیلی ها آدرس 
مــــغــــازه ام را 
ندارند. بعد 
از ایـــن که 

چینی ها را به مشتری تحویل می دهم، آدرسم را به بقیه می دهند. 
ساعت هم می فروشم اما چینی  بندزنی همیشگی است و این کار 
را از دست نمی دهم. به تازگی قوری  های قدیمی گران شد ه اند 
و خیلی ها قوری  های شکسته شان را می آورند تا بند بزنم. البته 
کار بعضی ها با یک آب  بندی ساده، تمام می شود و به نفع شان 
است. نمی توانم به مشتری هایی که مرا می شناسند، بگویم کاَرت 
را قبول نمی کنم. چند وقت دیگر که پاییز و زمستان شروع شود و 
باران ببارد خیلی ها چترشان را برای تعمیر می آورند. بعضی غریبه 
هستند و بعضی آشنا.« او در ادامه صحبت  هایش از مشتری های غیر 
شیرازی اش می گوید: »من از تهران و اصفهان و شهرهای دیگر هم مشتری 
دارم. خیلی ها وقتی برای تعطیالت به شیراز می آیند، قوری و چینی های 
شکسته  شان را می آورند تا  آن ها را در مدتی که در شهرمان اقامت دارند، بند 
بزنم. بعضی ها می گویند یادگاری است و می خواهیم آن را نگه داریم و بعضی ها 

می گویند آنتیک است.«

قوری 3 میلیونی را با 150 هزارتومان بند می زنم
بابامحمدی خاطره های جالبی از مشتری های خود دارد که با حوصله و ذوق از پشت تلفن، همه را تعریف می کند. او 
می گوید: »محمدآقا یکی از دوستانم است که در یک پاساژ در خیابان نمازی، مغازه دارد. قوری شکسته مردم و مسافرانی 
که آدرس من را ندارند، جمع می کند تا من تعمیرشان کنم و بعد از ترمیم، تحویل بدهم. بعضی ها دوست دارند قوری نو 
را بست بیندازند و داخل ویترین بگذارند. باز همین محمدآقا 10 تا قوری نو می خرد و من بست  می زنم. بعضی ها هم از 
عتیقه  فروشی ها قوری های روسی یا گل سرخی قدیمی را می خرند و می گویند بست  بینداز تا ظاهرش قدیمی تر شود. 
چند وقت پیش یکی سفارش کرد که یک قوری روسی خیلی بزرگ برایش پیدا کنم. قیمت اصلی  قوری 3میلیون تومان 
بود اما چون مشتری، در به  در دنبال آن بود گفت اگر پیدا کردی تا 5 میلیون هم می خرم. آن  قدر گشتیم تا برایش قوری را 
پیدا کردیم«. از دستمزدش که می پرسم، می گوید:»رزق دست خداست. چینی  بندزدن از 60 هزار تومان شروع می شود 
تا 150 هزار تومان اگر ببینم قوری ارزش دارد، آن را بند  می زنم و گرنه به مشتری آدرس ارزان  فروشی ها را می دهم و 

می گویم ارزش تعمیر ندارد تا یک قوری نو بخرد.«

گردشگران مغازه ام را شلوغ 
می کنند

به  گردشگر   16  ،15 پیش  روز  چند  »همین 
مغازه ام  سر زدند. می خواستند با چینی  بندزدن 
آشنا شوند و از من با قوری  های بندزده عکس 
بگیرند«. وی  این ها را با ذوق تعریف  و آن روز را 
این  طور توصیف می کند: »گردشگران از آلمان 
و چند کشور اروپایی بودند. یک راهنمای ایرانی 
داشتند که آدرس مغازه من را از کسی گرفته بود. 
یکی برای شان آهنگ »چینی  بندزن اومده...« را 
خواند. همگی خندیدند و از من خواستند درباره 
چینی  بندزدن توضیح دهم. من هم ابزارهایم را 
نشان و توضیح دادم که چطور چینی های شکسته 
را بند می زنم. گردشگران قوری بند زده را دستم 
می دادند و عکس می گرفتند. از روند بند زدن 
چینی هم فیلم گرفتند. نمی دانید چه خبر بود، 
همه دور مغازه ام جمع شده بودند. البته شاید این 
سی امین باری باشد که گردشگران به مغازه ام 
می آیند. یک بار هم یکی از آشناها یک گردشگر 
را آورده بود تا برایش یک قوری بند بزنم و آن را با 
خودش ببرد که خاطره آن روز هم هنوز در ذهنم 

مانده است.«

عکس تزیینی است، باشگاه خبرنگاران
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ساالد پروتئین،عضله ساز و خوشمزه 

  عملکرد دارویی در معده خالی

هنگامــی که یــک دارو با معــده خالــی تجویز می شــود، برای 
اطمینان از جذب بیشــتر آن اســت چرا که جــذب روده با غذا 
محدود می شــود و بــر اثربخشــی ایــن داروهای خــاص تأثیر 
می گذارد. در برخــی موارد، عناصر غذا مانند آهن یا کلســیم 
ممکن است به ساختارهای شیمیایی دارو متصل و مانع جذب 
موثر آن شوند به همین دلیل است که مصرف داروهای پوکی 
اســتخوان و آســم را با معده خالی توصیه می کنند. در برخی 
از حالت ها هم غذا می تواند به عنــوان یک مانع فیزیکی برای 
سطح دیواره روده عمل و از جذب برخی داروها به جریان خون 
جلوگیری کند. در مــوارد دیگر، تغییرات در ترشــحات روده و 

فرایند گوارش می تواند اثربخشی دارو را کاهش دهد.
   عملکرد دارویی با یک وعده غذایی )یا میان وعده(

  برخــی از داروهــا عــوارض جانبــی ماننــد تحریــک معــده، 
سوء هاضمه، زخم یا التهاب دارند. خوردن آن ها همراه با وعده 
غذایی، این آثار ناخوشایند را کاهش می دهد. الزم نیست یک 
وعده غذایی کامل باشد، میان وعده های سبک مانند بیسکویت 
یا یک ساندویچ کوچک هم در برخی موارد کافی است. بهترین 
مثال این مورد درباره داروهای خوراکی دیابتی است که برای 
جلوگیری از افت قند خون )هیپوگلیســمی( تجویز می شود. 

آنتی اســیدها و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی معمواًل 
همراه بــا وعده غذایــی یا میان وعــده مصرف می شــوند تا این 
مواد پوشــش معده را در برابر اســید محافظت کنند. خوردن 
غذا باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی متعدد از جمله افزایش 
جریان خون به روده، آزاد شدن صفرا و تغییر در pH )اسیدیته( 
و تحرک روده می شــود. این تغییــرات فیزیولوژیکی می تواند 
بر مقدار داروی جذب شــده از روده و بر پاسخ بدن به دارو تأثیر 
بگذارد. تغییرات فیزیولوژیکی هم مهم است، به عنوان مثال، 
کپســول ایتراکونازول )که بــرای درمان برخــی عفونت های 
قارچی استفاده می شــود( باید همراه با غذا و در برخی موارد 
حتی با نوشیدنی های اسیدی مانند نوشابه مصرف شود، زیرا 

این محصول برای جذب به محیط اسیدی نیاز دارد.
   تاثیر میزان پر بودن معده

برای برخی از داروها، اندازه وعده  غذایی مهم است. به عنوان 
مثال، »اورلیســتات« برای کاهش وزن، جذب چربی از غذا را 
کاهش می دهد، بنابراین مصرف این دارو همراه با وعده های 
غذایی اصلی بــرای تأثیــر بهینه مهم اســت. ترکیــب غذا هم 
می تواند مهم باشد. خوردن غذاهای سرشار از فیبر، پروتئین 
یا چربی یا نوشــیدنی هایی مانند چای، قهوه، شیر و آب میوه، 
می تواند بر نحوه عملکرد برخی داروهــا در بدن تأثیر بگذارد. 

در بعضــی مــوارد هنــگام مصــرف آنتی بیوتیک هایــی مانند 
»سیپروفلوکساسین« باید از مصرف محصوالت لبنی تا بعد از 

دو ساعت اجتناب شود.
   لزوم توجه به برچسب های دارو

برچسب داروها را به دقت بررسی کنید. به جز مواردی که توصیه 
می شود، قرص ها یا کپسول ها باید با آب قورت داده شوند اگر 
روی برچسب نوشته  شــده اســت: »همراه یا بعد از غذا مصرف 
شود«، به این معنی اســت که دارو باید در حین غذا یا ظرف نیم 
ساعت پس از غذا مصرف شود. برای استفاده  دارو با معده خالی، 
باید حداقل دو ساعت قبل و نیم ساعت بعد از خوردن دارو چیزی 

نخورید؛ مگر این که دستور پزشک  نکته  دیگری داشته  باشد.
   مسکن فقط با معده پر

بیشــتر ضددردهــا همچــون ایبوپروفــن، مفنامیک اســید و 
دیکلوفناک در معده باز می شوند و معده درد را در برخی افراد 
تشــدید می کنند، بنابراین باید با معده پرمصرف شــوند. اگر 
فرد در زمــان مصرف دارویی کــه باید با معده پر خورده شــود، 
خوردنی یا غذایی در دسترس نداشته باشد، حتما باید دارو را 
با دو لیوان آب بنوشد تا باعث آسیب به مری و عوارض گوارشی 

و کلیوی نشود.
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ساالد

 برخی داروها را باید بعد از غذا مصرف کرد اما  برخی دیگر نیاز به پر بودن معده ندارند
 به بررسی مصرف داروها و تاثیر میزان پر بودن معده  در اثر گذاری دارو پرداختیم 

بیشتر بدانیم 

تازه ها

زندگیسالم
سه شنبه  

۷تیر۱۴۰۱
شماره۲۱۹۲

چرا باید برخی داروها را با  غذا مصرف کرد؟ 

  

شاید در مرحله اول دستور العمل های  
پزشــک راجع به مصرف دارو 
در زمان و حالت های مختلف 

خســته کننده به نظر برسد اما 
این توصیه ها به دالیــل متفاوت و خاصی تجویز 
می شــود. در ادامه روش های مختلف اثرگذاری 

داروها بر بدن و دالیل تجویز حالت های مختلف 
قرص را بســته به پر یــا خالی بودن معده بررســی 
می کنیم. بدیهی اســت کــه این دســتورات کلی 

اســت و مالک اصلی مصرف دارو همواره نظر پزشک 
مربوط است.

سالمت

یکی از مشکالت برنامه غذایی روزانه ما این است که میزان پروتئین مصرفی مان 

نسبت به کربوهیدرات بسیار کم است. این مسئله برای ورزشکاران بسیار حائز 

اهمیت اســت زیرا پروتئین در غذای روزانه باعث عضله سازی خواهد شد. الزم 

نیســت حتما این ماده مغذی را از منابع حیوانی مثل گوشــت و تخم مرغ دریافت 

کنید. در ادامه به شــما طــرز تهیه یک ســاالد را که منبع پروتئین اســت آموزش 

خواهیم داد.

  طرز تهیه :
1-در ابتدای کار، مغز گردو را ۸ ســاعت درون آب بریزید  و خیس کنید.2- نخود را 
حدود یک شب قبل خیس کنید و با کمی آب بپزید. وقتی نخودها پخت ، به آن روغن 
زیتون و نمک و پاپریکا اضافه کنید و کنــار بگذارید.3-یک قابلمه کوچک را پر از آب  
کنید و روی حرارت قرار دهید تا جوش بیاید. ســپس بروکلی ها را درون آن بریزید و 
بعد از این که ۵ تا 1۰ دقیقه جوشید، بروکلی ها را آبکش کنید و درون آب سرد قرار 
دهید تا پخت آن متوقف شود.4-یک کاسه بردارید و نخود ،بروکلی و جوانه ماش را 
به آن اضافه کنید.۵-گوجه ها را خرد و به مواد اضافه کنید. در این مرحله کینوا و برگ 

اسفناج های کوچک و فلفل دلمه ای خرد شده را هم اضافه و مواد را مخلوط کنید.
6-در این مرحله روی مواد را به صورت یکدست تخم کتان و تخم آفتابگردان بپاشید.
 7-در ادامه ســس را تهیه کنید. برای این کار، گردوها را که از قبل درون آب خیس 
کرده اید ، درون یک غذا ساز یا مخلوط کن بریزید. سپس کمی آب به آن اضافه کنید. 
اکنون به دلخواه آب لیمو و نمک و فلفل را به آن بیفزایید و مواد را مخلوط  کنید تا سس 

یکدست و نرمی به دست آید.۸-سس را روی مواد ساالد بریزید  و آن را سرو کنید.

قبل از رفتن به استخر این مطلب را بخوانید! 
با گرم شدن هوا و شروع فصل تابستان، بازار استخر رفتن و شنا حسابی داغ می شود. درست 

اســت این ورزش مفرح طرفداران زیادی دارد اما شــاید اگر این طرفداران از بیماری هایی که 

ممکن است از طریق آب منتقل شود اطالع داشتند با رعایت نکات بهداشتی بیشتری سراغ 

این ورزش می رفتند.

    انگل کریپتو  |انگل »کریپتوسپوریدیوم« که عمده ترین عامل اسهال است، در برابر مواد شیمیایی 

آب استخرها کامال مقاوم است. این انگل در مدفوع وجود دارد و هاگ های آن می توانند ساعت ها تا 
روزها در آب زنده بمانند. در صورت آلوده شدن به این انگل، فرد تا دو هفته مبتال به اسهال خواهد شد. 
برای کاهش خطر ابتال، از بلعیدن آب استخر )حتی به مقدار کم( پرهیز کنید. هر فردی که مبتال به 

اسهال است باید دور شنا کردن را خط بکشد.

    کلرامین، عامل قرمزی چشم  | وقتی مواد شیمیایی درون آب استخر با چیزهایی مثل ادرار، 

عرق و آلودگی های بدن ترکیب می شوند، چشم ها در تماس با آب اذیت می شوند. در نتیجه ترکیب 
این مواد با کلر ماده ای به نام کلرامین به وجود می آید که بوی شدیدی دارد. در حقیقت، بوی شدید 

کلر ناشی از این ماده است.

    بیماری گوش شناگران  | خارش، قرمز شدن، ورم و درد گوش، نشانه های بیماری عفونی گوش 

شناگران است  که نوعی عفونت در گوش خارجی است. این بیماری زمانی به وجود می آید که باکتری 
موجود در آب استخر، در مجرای گوش باقی می ماند و تکثیر می شود. بنابراین  حتما با یک حوله 

خشک، بعد از شنا رطوبت درون گوش تان را خشک کنید تا از این بیماری جلوگیری کنید.

    قارچ پا | قارچ پا نوعی عفونت قارچی واگیردار است که در اثر تماس با شخص مبتال یا لمس سطوح 

آلوده سرایت می کند. این قارچ پوستی در محیط های گرم و مرطوب رشد می کند و از بیماری های 
شایع در استخرهاست.برای جلوگیری از ابتال به این بیماری در اتاق های رختکن و اطراف استخر 

حتما از دمپایی استفاده کنید.

    بیماری لژیونر | باکتری به نام »لژیونال« عامل بیماری های لژیونر )نوع شدید بیماری سینه پهلو( 

و تب پونتیاک )نوعی عفونت تنفسی خفیف( است. عالیم بیماری لژیونر 2 تا 1۰ روز بعد از آلودگی 
به این باکتری ظاهر می شود و عبارت است از: سردرد، درد عضالنی، لرز و تب شدید.

    هپاتیت | اگرچه اتفاق نادری است اما غیر ممکن نیست. ویروس »هپاتیت آ « که باعث بیماری 

کبدی می شود می تواند در آب و غذای آلوده به مدفوع انسان زندگی کند و اگر ناخواسته کمی از چنین 
منبع: ایرنا آبی را ببلعید، این ویروس وارد بدن تان خواهد شد.    

 چای و قهوه 
دشمن سکته مغزی و زوال عقل 

دانشمندان چینی می گویند نوشیدن چای یا قهوه ممکن است 
خطر سکته مغزی  و زوال عقل را کاهش دهد 

زوال عقل  نوعی تخریب عملکرد مغز است که با افزایش سن ایجاد می شود و عالیم آن شامل 
از دست دادن حافظه، مشکالت زبان و تغییر در خلق و خوی است. آلزایمر شایع ترین شکل 
زوال عقل اســت  و اما ســکته مغزی زمانی رخ می دهد که جریان خون بخشی از مغز به طور 

موقت قطع می شود و می تواند باعث آسیب مغزی شود.
  چای  و ارتباط مغزی بهتر 

 محققــان دریافتنــد کــه فواید چــای ممکن اســت ناشــی از فالونوئیدهــای موجــود در آن 
باشــد. فالونوئیدها آنتی اکســیدان ها و بخشــی از کالس پلی فنول ها محســوب می شوند 
که در گیاهان یافت می شــوند و  فایده های بســیاری برای ســالمتی دارند و به پیشگیری از 

بیماری های مختلف کمک می کنند.
همچنین نوشــیدن چای با ســالمت کلی مغز مرتبط اســت. اگر افراد حداقل چهــار بار در 
هفته در یک دوره 2۵ ســاله همه انواع چای از جمله چای اوالنگ، ســیاه یا ســبز را بنوشند 
ارتباط مغزی بهتری دارند. افرادی که به طور منظم چای می نوشند، مناطق مغزی سازمان 

یافته تری دارند.
  محققان چینی چه می گویند؟ 

محققان چینی داده های بیــش از 3۵۰ هزار نفر را  بررســی  کردند و این نتایج نشــان داد، 
افرادی که دو تا سه فنجان قهوه یا سه تا پنج فنجان چای در روز می نوشند کمترین خطر سکته 
مغزی یا زوال عقل را دارند. نوشیدن این مقدار چای خطر سکته مغزی را تا 32 درصد و زوال 

عقل را تا 2۸ درصد کاهش می دهد.
محققان می گوینــد: »یافته های ما نشــان می دهد که مصرف متوســط  قهــوه و چای به طور 

جداگانه یا ترکیبی با کاهش خطر سکته مغزی و زوال عقل مرتبط است.«
 PLoS نشــریه  در  تحقیــق  ایــن  نتایــج 

Medicine   منتشر شده است.

  

مواد الزم
  نخود: 1۰۰ گرم

  گوجه گیالسی:7 عدد
  جوانه ماش:یک استکان

  اسفناج :۵۰ گرم
  بروکلی:1۰۰ گرم

  هویج: یک عدد
  فلفل دلمــه ای:یک ســوم یک 

عدد
  کینوا:  4۰ گرم

  تخم کتان و تخــم آفتابگردان:

یک قاشق غذا خوری
  گردو: 1۰۰ گرم

  آب:سه چهارم استکان
  لیمو ترش:     2 عدد

  نمک و فلفل: به مقدار الزم

نجات شکوندی| مترجم



دکتر حسین محرابی  |  روان شناس و مدرس دانشگاه 

خواهر گرامی، موضوعی که 
 مشاوره
شــما مطــرح کرده ایــد، از ازدواج

جنبه های مختلف قابل تامل 
و بررســی اســت بنابرایــن 
ســعی می کنم به اختصــار این ابعــاد را مورد 

واکاوی قرار دهم.
   چرا به خواستگاری شما آمده؟

با توجه به این که دوســت همســر شــما بانی 
برگــزاری این مراســم بــوده ، همان طــور که 
در صحبت های شــما هم به آن اشــاره شده، 
ممکن اســت در ذهن ایشــان هــم  حالتی از 
خودسرزنشی ایجاد شده باشــد و وی خود را 
مقید به جبران می داند. اگر ایشــان به دلیل 
جبران این اتفــاق و رهایی از عــذاب وجدان 

اقدام به خواســتگاری کرده اســت، می توان 
گفت دلیل مناسبی نیست.

    این نکات را نادیده نگیرید
قطعا شما به دلیل اتفاقی که برای شوهرتان 
رخ داده، این فرد را مقصر می دانید و به همین 
دلیل احساس خوبی به وی ندارید ولی نکته 
حائز اهمیت این اســت که در اتفــاق به وجود 
آمده، عوامــل و شــرایط مختلفی موثــر بوده 
است که شما به آن موارد توجه کمتری دارید 
و صرفا به یــک عامل اولیه معطوف هســتید. 
صرف نظر از این کــه برگزاری آن مراســم در 
شــرایط اوج ویروس کرونا بر خالف موازین و 
پروتکل های بهداشــتی بوده، حضور شــوهر 
شما در آن جمع کامال اختیاری بوده و رعایت 

نکردن دستورالعمل های مربوط به ممنوعیت 
حضور در تجمعات از سوی همسر مرحوم تان 
تا حــدودی در بروز ایــن حادثه ناگــوار نقش 
داشته است. از طرفی ناآگاهی این فرد و همه 
شــرکت کنندگان در مراســم دربــاره تبعات 
احتمالــی آن یکــی از مولفه هایــی اســت که 

می تواند به پذیرش این موضوع کمک کند.
    ارزیابی خواستگار باید بر اساس 

دیدگاه خودتان باشد
دیــدگاه هــر فــردی دربــاره شــرایط موجود و 
ارزیابی آن موقعیت ها متفاوت اســت و این که 
شــرایط این خواســتگار از نظر خانواده شــما 
خوب اســت نمی توانــد مبنای پذیرش شــما 
باشــد بلکه بهتر اســت این ارزیابی با توجه به 
دیدگاه خود شما صورت بگیرد زیرا معیارهای 
شما برای خوب و بد بودن ممکن است با آن ها 
فرق داشــته باشــد. ارزیابی شــما از موقعیت 
خواســتگارتان نبایــد بر مبنــای ذهنیت های 

گذشته صورت بگیرد بنابراین شایسته است 
قبل از این که بخواهید به این فرد به عنوان 
یک خواســتگار نــگاه کنیــد او را به عنوان 
فردی که هیچ گونه ذهنیــت و قضاوتی در 
باره اش ندارید، ببینید. ایــن فرد را زمانی 

می توانیــد یک مورد مناســب 
برای ازدواج تلقی کنید که با دیدن او احساس 
ناخوشایندی پیدا نکنید و قبل از هر چیز تکلیف 
خــود را با این موضوع مشــخص کنیــد. توجه 
داشته باشید که واقعیت های زندگی همیشه 
بر محور خواسته ها و تمایالت ما پیش نمی روند 
و پذیــرش واقعیت های تلخ و شــیرین زندگی 
یکی از اقداماتی است که ناگزیر هستیم انجام 
دهیم. شــما به هرحال باید واقعیت از دســت 
دادن همسرتان را بپذیرید و بر اساس آن برای 
آینده خــود برنامه ریــزی کنید. به یاد داشــته 
باشید که اگر سایر معیارها و مالک های شما 
در بحث انتخاب همســر وجود داشــته باشد، 
مسائل پیش آمده نمی تواند به عنوان یک مانع 
بر سر راه ازدواج شما با این شخص تلقی شود 
مشروط به این که احساس شــما به وی تغییر 
کند. در پایــان از یک مشــاور پیــش از ازدواج 

کمک بگیرید.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

شوهرم دو سال پیش فوت کرد. او بعد از حضور در جشن تولد دوستش 
به همراه چند نفر دیگر کرونا گرفت و بعــد از دو هفته از دنیا رفت. از آن 
جمع فقط شــوهر من فوت کرد و یک سال تمام برایش سیاه پوشیدم. 
خیلی دوستش داشتم. حاال دوستش که آن مراسم تولد را گرفته و عامل 
فوت شوهرم بود، به خواستگاری ام آمده اســت. خودم تحمل صحبت با او را ندارم ولی 

خانواده ام اصرار دارند که با او صحبت کنم چون شرایطش خوب است. چه کنم؟

عامل فوت شوهرم به خواستگاری ام آمده است!

زندگی سالم 
                      سه شنبه   
    ۷ تیر ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۹۲ 

   این اتفاق، عجیب و غریب نیست!
هر از گاهی تماشــای یک برنامه خیلی همه گیر می شود. آن 
موقع ها که فضای مجازی نبود، همه می دیدیم که در فضای 
عمومی یا مدرسه همه بررســی می کردند و می پرسیدند که 
مثال دیشــب آن قســمت شــب های برره را دیدی یا نــه؟ این 
سوال ها و گفتمان)دیالوگ ها( هم بیشتر درباره سریال های 
کمدی بود. اگر پول هــای برره را یادتان باشــد، برای بچه ها 
خیلی جذاب بود که آن را می خریدند! قبل از آن هم ســریال 
زیرآســمان شــهر و دیالوگ های حمید لوالیی بود که خیلی 
محبوب شــده بود و همه مــدام می گفتند. پــس این موضوع 
خیلی عجیب و غریب نیست که ما االن ببینیم بعد از یک برهه 
نسبتا طوالنی یک سری دیالوگ ها و صحبت هایی که توسط 
افراد و شــخصیت ها در برنامه های تلویزیونی گفته می شود، 

بین بچه ها ردوبدل شود.

    اولین راه حل، منع کودک از تماشای این برنامه است 
اما...

نکته اول این است که خود »ایرج طهماسب« هم در قسمت های 
اولیه و بعد از اعتراض به شخصیت بچه، اعالم کرد که این برنامه 
اصال برای بچه ها ساخته  نشده و والدین نباید توقع یک برنامه 
خیلی سالم و پاستوریزه را داشته باشــند.حتی در خود پلتفرم 
ارائه دهنده هم کنار این برنامه ۱۲+ درج شــده است  اما چون 
این برنامه شخصیت های عروسکی دارد که خیلی هم محبوب 
هســتند، قاعدتا بچه ها کنجکاو می شــوند آن را ببینند. از این 
طرف هم رسانه های تصویری ما از نوعی نیست که مرتب برنامه 
تلویزیونی جذاب بســازد تا مــا بگوییم کــه اگر بچــه  را از دیدن 
برنامه مهمونــی محروم کردیــم، گزینــه »ب« را  دارد کــه آن را 
ببیند. در نتیجه  خانواده ها هم آن قاطعیت را ندارند که بگویند 
چون مختص بچه ها نیســت مانع دیدن این برنامه بشــویم و به 

هیچ عنوان اجازه ندهیم چنین برنامه ای را ببینند. اولین راه حل 
یا شاید خوش بینانه ترین راه حلی که می توانیم داشته باشیم، 
منع کــودک از دیدن چنیــن برنامه ای اســت. اما ایــن راه حل 
مناسب نیســت چون کودک ممکن اســت در مدرسه، کوچه، 
شبکه های اجتماعی و ... این دیالوگ ها و بخش هایی از برنامه  
را ببیند. در نتیجه  این گونه محدود کردن ممکن است موجب 

ایجاد جاذبه بیشتر برای او شود. پس باید چه  کنیم؟
    شخصیت بچه را برای فرزندتان توضیح دهید

اول از همه سعی کنیم خودمان)یعنی پدر و مادر( به هیچ عنوان 
بازگــو کننده ایــن دیالوگ هــا و شــکاندن قبــح آن در خانواده 
نباشــیم. اما در گام بعد اگر می بینید کودک در حال تکرار این 
دیالوگ هاســت، کاری که باید کرد توضیح شــخصیت »بچه« 
به صورت کامل برای فرزند اســت. یعنی چه؟ یعنی می شــود 
با توضیــح دادن به کودک بــه او گفت این شــخصیت)بچه( به 
دلیل  شــرایط ناخواســته از فرهنگ ضعیف جامعه است و این 
حرف هایی هم که از زبان این شــخصیت می شــنوی، کلماتی 
نیست که ما در روزمره  و  جمع خانواده  استفاده  کنیم و تو با گفتن 
این حرف ها شخصیت خودت را زیر سوال می بری. در این جا 
من)پدر یا مادر( سعی می کنم این آگاهی را به فرزندم بدهم که 
شاید شنیدن این جمالت در قالب یک برنامه تلویزیونی برای تو 
جالب باشد اما آن چه تو در حال بیان آن هستی چیزی نیست که 

در فرهنگ خانواده و اجتماع ما پذیرفته شده باشد.
    در برابر تکرار دیالوگ ها توسط فرزندمان چه کنیم؟

اما اگر فرزند شــما تازه شــروع به تکرار این دیالوگ ها کرده 
است، سعی کنید بی تفاوتی مطلق داشته باشید یعنی اصال 
نه بخندید و توجه مثبت نشــان دهید و نه خشمگین شــوید و 
واکنش شدید نشان دهید که فرزندتان تصور کند این نقطه 
ضعف شماست. اما اگر دیدید این رفتار همچنان ادامه دارد 
یا حتی در حال تشــدید اســت، خیلی قاطعانه بــه فرزندتان 
بگویید این گونه صحبت ها در خانواده ما پذیرفته  شده نیست 
و اگر بار دیگر این حرف را بشــنوم مجبور خواهم شــد تو را از 
دیدن دوباره این ســریال منــع کنم. اگر در ایــن حالت هم با 
بی اعتنایی بچه روبه رو شدید باید عالوه بر محدود کردن بچه 
از دیدن برنامه، در کنارش تصمیم های سخت گیرانه تری-

البته خیلی توصیه نمی کنم- از جملــه محروم کردن بچه از 
یک فعالیت مفرح روزانه مثل پارک رفتن یا دیدن فالن برنامه 

کارتونی را به صورت کوتاه مدت و موقت اعمال کنید.
    نکته پایانی

نکته آخری که باید بگویم این اســت که این تکیه کالم ها که 
توســط برنامه »مهمونی« خیلی فراگیر شده است، یک تب و 
موج است. همان طور که خیلی از دیالوگ ها آمدند و رفتند؛ 
یعنی به تاریخ سپرده شــدند این مســئله یــا تکیه کالم ها هم 
بعد از اتمام این برنامه تمام می شــود و خیلــی لزومی ندارد 

روش های تنبیهی سختی را به کار ببرید. 

        
دکتر ساحل گرامی   | روان شناس کودک

پربازدید شدن ویدئوهایی از برنامه »مهمونی« به ویژه شخصیت عروسکی بچه که دیالوگ های بامزه و البته 
گاه بی ادبانه ای می گوید، توجه کودکان را به تماشای این برنامه جلب کرده است. »مهمونی« یک مجموعه 
تلویزیونی عروسکی و گفت وگومحور ایرانی به نویسندگی، کارگردانی و مجری گری »ایرج طهماسب« است 
که از نوروز ۱۴۰۱ در شبکه نمایش خانگی پخش می شود. شخصیت بچه در این مجموعه که تقریبا از همه 
محبوب تر است، کمی بددهن و عاشق فحش دادن است مثال تکیه کالم هایی دارد مانند تورو سننه، از مادر نزاییده و ... که بعضی 
بچه ها هم از او تقلید می کنند. در این مطلب می خواهیم به سه سوال پاسخ دهیم: ۱-والدین این فیلم را با کودک شان ببینند یا 

نه؟ ۲- اگر دیدند، به بچه چه بگویند که این عبارت ها را تکرار نکند؟۳- اگر تکرار کرد، چه واکنشی داشته باشند؟
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* یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس 
خیلی در حق سیدجالل کم لطفی کرد و فصل 
گذشته، خیلی اذیتش کرد. امیدوارم باشگاه 
مراسم خوبی که در شأن کاپیتان پرسپولیس 

باشه، بگیره. کاپیتانی با 5 جام قهرمانی.
* دربــاره مطلب صفحــه خانــواده مربوط به 
مســائل مالی زوجین، باور کنین کــه اگر ما 
مردها جیب مون پرپول باشــه، همــه اش رو 
می دیم به زن و بچه مــون. اصال کار می کنیم 

برای چی؟
* در پرونده زندگی سالم درباره سیدجالل 
حسینی، می دونستین که از ۱9 دوره بازی 

در لیگ برتــر، 9 دوره قهرمــان شــده، یعنی 
نزدیک به نصف. باورکردنی نیست!

شــخصی  اینســتاگرامی  صفحــه  مــن   *
ســیدجالل رو دارم، بیشــتر پســت هاش از 
دخترهــای کوچولو و نازنینشــه. خدا براش 

حفظ شون کنه.
* مشــاور در مطلــب »مراســم ختــم بــرای 
کارت بانکــی شــوهر!« باید خیلــی قاطع تر 
کار ایــن خانــم را نهــی می کــرد. اصــال کار 

پسندیده ای نبوده.
* این همه سال ســیدجالل بازی کرده، یک 
رفتار حاشیه ای و دور از ادب نداشته. مثل این 

بازیکن ها رو خیلی کم داریم.
* زندگی ســالم، از وریا غفوری هم بنویس. 
جام قهرمانی رو با استقالل باالی سر برد ولی 

االن داره از تیم جدا می شه.

 مدیریت متاشای »  مهموین « 
بدون بد آموزی 

هر چند »مهمونی« برای باالی ۱2 سال ساخته شده اما خیلی از کودکان این برنامه را 

می بینند و خانواده ها نگران احتمال بدآموزی شخصیت بچه برای فرزندشان هستند 

آقای مصلح، این شیوه حمد نعمت ها نیست
پست اینستاگرامی »شایان مصلح« در سواحل مالدیو با نقل قولی از امام صادق)ع( 

با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شده، این انتقادها به جاست؟

   شکر نعمت، آداب دارد
اولین سوال از مصلح این اســت که آیا زندگی تو شبیه ناقل 
حدیث عمربن یزید است؟ !دوم آن که پاسخ امام شکر نعمت 
است، آیا شکر نعمتی که منظور ایشان بوده و در آیات و روایات 
بیان شده را می دانی چیســت و چگونه است؟! شکرگزاری 
دارای مراحل زبانی، قلبی و عملی است. شکر هر نعمت به 
تناسب نوع نعمت است، مثال شکر علم آموختن، علم آموزی 
اســت. حاال ســوال این اســت که آیا رفتن به مالدیــو، تفریح 
در آن جا، انتشــار این عکس ها و ...، شــکر نعمت محســوب 

می شود؟
   اگر از کار مردم گره گشایی نمی کنی حداقل...

در آیــات و روایات شــکرگزاری از نشــانه های ایمــان مطرح 
شده که  دارای دو مرتبه است. نخست شکر منعم و سپاس از 
نعمت های خدا و دیگری تشکر از کســانی که  راه رسیدن به 
نعمات الهی را فراهم کردند. آقای مصلح، حتما قبول داری 
که این مردم بودند که با توجه  و نگاه  شــان به تو زمینه رشد و 

دیده شدن و رسیدن به ثروت را فراهم کردند)البته تالش خودت هم بوده(، خواستن آن ها 
در امتداد خواست خدا تو را به نعمت رســانده و اکنون اگر می خواهی شکرگزار باشی، این 
احسان مردم را شاکر باش تا بعد توفیق شکر خدا را به دست آوری. شکر مردم در این است که 
اگر گره گشایی نمی کنی با نشر زندگی آن چنانی در این زمان، آن ها را بیش از این سرخورده 

و نگران نکنی و از سوی دیگر به وسیله دین و حدیث رفتارو کردار خود را توجیه نکنی!
    کاش حواست به شرایط اقتصادی مردم می بود

آقای مصلح، بسیاری از هموطنان تو در شرایط ســخت گذران زندگی می کنند و همین که 
امور جاری و روزانه را در  حد خوراک و پوشــاک و تامین احتیاجات اولیه فراهم کنند خدا را 
شاکرند. آیا رضای خدا در این نوع زندگی که در برابر چشمان همین مردم قرار دادی وجود 
دارد؟ بسیاری ازجوانان هم سن تو حتی زمینه کار را ندارند چه رسد به چنین زندگی که در 
برابر چشمان آن ها به نمایش گذاشتی. نشر عکس از  سفری که برای درصد زیادی از مردم به 
ویژه جوانان که مخاطب و دنبال کننده صفحه تو هستند، دست نیافتنی است، با کدام مالک 
اخالقی و مذهبی که بدان افتخار می کنی و می کنیم، تطابق دارد؟ این روزها همه ما باید یاد 
بگیریم که در رفتار و گفتارمان، حواس مان به شرایط اقتصادی مردم باشد. البته کم نیستند 
کسانی که چنین زندگی و تفریحاتی دارند و حتی ناجوانمردانه در فضای مجازی در چشم 

مردم فرو می کنند اما با لعاب دین و مذهب نمایش نمی دهند.

جواد رستمی |   کارشناس مذهبی 

بازیکن تیم گل گهر ســیرجان که این روزها در مالدیو به یک سفر 
تفریحی رفته، تصاویر به نســبت الکچری از تفریحاتش در صفحه چهره ها

اینستاگرامی اش منتشر کرده است. او در توضیح این تصاویر نوشته: 
»عمر بن یزید نقل می کند که به حضرت امام صادق علیه الّسالم عرض 
کردم: من از خداوند مال و ثروت خواسته ام، خدا به من داده است؛ فرزند خواسته ام، آن 
را هم داده است؛ خانه و منزل خواســته ام، منزل هم عنایت فرموده و این که من هر چه 
خواسته ام به من داده است. می ترسم این اجابت ها خود استدراج)نزدیک شدن تدریجی 
به عذاب الهی( باشد. حضرت فرمود: به خدا ســوگند اگر در برابر این نعمت ها حمد و 

سپاس باشد، قطعا استدراج نیست. اصول کافی ۲: ۳۸۳«
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  طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
  سه شنبه 

  7 تیر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱92

1 5 9 8
6 8 1 7 4

5
7 6 5

5 3 9
7 9 5

1
9 6 3 4 2
4 1 5 3

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

294516783
816732945
375948612
962351478
753894261
481627359
637189524
528463197
149275836

125476938
369281754
847953216
214897365
658132497
793564182
532718649
976345821
481629573

نوشابه-خو  9.زهره-فلز ســرخ-گونه ای کشتی تفریحی 
10.لنت-هامون  11.مساوی-قلب- ساختمان-از ادات 

پرسش 12.پایتخت کشور ماداگاسکار

عمــودی :1. جزیره-اکســید طبیعــی 2. اثــر چربی-
پذیــرش-رود اروپایــی 3.نام واقعــی مســتربین 4.نقره-
ویتامین جدول-مالیخولیا 5.میوه تلفنی-کمان حالجی-
نوعی آچار 6.جدید –تردید-شــاعر نابینای یونان باستان 
7. وال-شخص-اســاس 8. فلز چهره-پرنده شمالی-قله 
زاگرس 9.پایداری-حرف تنفر-مملکت 10.مخترع ماشین 
نساجی 11. زوبین-مساحت ساختمان-شایعه 12.سقز 

جویدنی- نوعی دستگاه صوتی

افقی:1. نمایش نامه نویس فرانسوی 2.دفاع فوتبالی-زرد انگلیسی-ضمیر فرانسوی-
رمزینه 3. نام دیگر رود جیحون-جد 4. ژول در ثانیه– مخفف شاه- مجبور 5.  قالب-گرفتگی 
زبان-ظرف پذیرایی 6.نوعی پارچه-ورم غده تیروئید 7.گلدسته-بیجاده 8.بی مو-دخت 

افقی:1.اســاس–فال گوش ایســتادن 2.جراحت-نخ تابیده-آغوز 3.ماهوت پاک کن-
صوت- خانه سنگ پشــت 4. لوکس فروشی-ماه شب چهارده 5. شــامل همه- کلمه آرزو-
گهواره6. همه پرســی 7.  محضر 8.یکی از دو تکه جامه احرام مردان- دفینه- حرف نداری 

9.کشــور عجایب–نوعی کشــتی 10.درخت  انگور–
سرگشــته- پهلوان 11. وســیله پرواز– ادراک–پرنده 

سعادت 12.ورمیشل-عدد منفی

عمودی :1. یکه بزن 2.یار سوزن- طرف- درخشش 
3.اتحــاد انگشــتان– مــاده بیهوشــی قدیمــی- برش 
سینمایی 4.حرکت غیرارادی عصبی– دسته- پایمال 
شــده 5.لقــب فرگوســن –کمپانــی 6. انجیــر عرب–
بهبودی از بیماری- قاضی ورزشی 7. ته نشست– فام- 
شــش بازاری 8.روبات–معبر خون 9. شــهر مذهبی– 
گرو- شوخی نیســت 10.یک دوره خورشیدی–کنیز 
ســیاه- ســر 11. لقب روباه-دفــاع فوتبالــی– ضمیر 

خودخواه 12. محل عرضه

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با توجه به منطق چیدمان دومینوهای باال، 
گزینه صحیح را  از میان 6 گزینه بیابید.

تست هوش 

جدول متوسط  |  8262جدول سخت  |  1468  

حل جدول شماره  8261 حل جدول شماره1467     

اعداد یک تا 9 را طوری در جاهای خالی قرار 
دهید که معادالت داده شده حل شود.

هوش منطقی

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام  یک 
وسیله منزل را نوشــته ایم که شما باید با جا 

به جایی حروف، نام آن وسیله را پیدا کنید.

چالش ذهن

4 5 7
8 7 9 4
3 8 1

6 2 1
7 9 1

6 3 5
3 1 4
2 8 3 7

9 5 8

دقيقه
30

متوسط

ی س م ش ه م و ظ ن م م
د ر ل م و ز ل د ح ا

ک س ی ت ن ا م ا ک ی
ر م ا ت ر ز ج ا ع

ن ا ت س ب ا ت ت ن ک
ی ن ا ی ژ س گ ی ر
ل م ا گ ب ی م ا ب

ل ق ن ن ا م ن و ب ا
ح و ض و ا ق ج ر ا

ش ا م ط ا ل ت م خ ا
م ن ج م ه و ت ر د س
ت ر م ع ل ا م ا د ا م

ل ی ف و ر ل ک ا ر ا ت
ی س ا ش و ن ا ک و ک
ر ی س ن ا ش س ر ا ن

ر ت ل ی ف ک ی ا ک ی
م و ت ت ش ر س ک
و ت ن ا ر پ س ا س ا
ن ی و ی ت و م و ک ل
ت پ ه ژ ر ر پ ر
س و ق ا ن ر ز ی ر ف
ک ش و م ک ا ی ا ی ا
ی ا و م ی ل ی ن ل ک
و ک ی ن ن ی چ ر و ا پ

ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

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

اختالف تصاویر

مغز خر خوردن

زنی به قصد آن که شــوهرش را احمق کند و بر او مســلط 
شــود به یاری پیرزنی کله خری به دســت آورد و در حیاط 
خانه مشغول بیرون آوردن مغز خر بود تا به خورد شوهرش 
بدهد، در همان زمان شــوهر از در وارد شد و از زن درباره 
کله خر پرسید. زن گفت: »چیزی نیســت این کله خر در 
منقار کالغی بود که از باالی حیاط می گذشت اما کالغ 
نتوانســت وزن آن را تحمــل کند و رهایش کــرد و کله خر 
افتاد در این لگن«. مرد سری به عالمت قبول تکان داد و 
به اتاق رفت. همسر مرد به پیرزن گفت: »فعاًل این سر خر 
را جایی پنهان کن تــا بعد به آن بپردازیــم«. پیرزن گفت: 
»دیگر به کله خر نیازی نیســت، کســی که چنین سخنان 
بیهوده ای را باور کنــد به خوردن مغز خر نیــازی ندارد«. 
)داستان های امثال، حسن ذوالفقاری( از آن زمان، به هر 
کســی که متوجه موضوعی نباشــد یا موضوع واضحی را 

نفهمد می گویند مغز خر خورده است.  

تاپخند

   شکست عشقی فقط وقتی اتفاق می افته که گوشیت رو 

می زنــی تو شــارژ، 2 ســاعت بعد میــای می بینــی کابلش رو 

درست نزدی و شارژ نشده!

  تنها فلسفه استوری اینستاگرام اینه که خوشی ها 

خیلی زود گذرن!

   بزرگ ترین مشکل تابســتون بعد از گرما، همین شب 

نشدنشه!

   اون قــدری که چایــی شــعور داره و حالــت رو خوب 

می کنه، خیلی ها ندارن واال!

  فســنجون رو می نویســید فســنجان، 70-80 درصد 

خوشمزگیش میره.

   بهترین روز عمر من روزی اســت که مجبور نباشــم 

برای صبِح فرداش، زنگ هشدار را تنظیم کنم!

   خود ژاپنی هام واسه نگه داشتن فرهنگ غذایی شون 

زورکی سوشی می خورن وگرنه قرمه سبزی می خوردن، بعد 

شما سوشی می خورید!

ابدیگارد شب عرویس، ساعیت ۸۵ هزار تومان
داماد: حاضرم دو برابر بدم ولی محافظ میز شام باشه!

خدمات زیبایــی و ترمیمی دنــدان پزشــی در صدر 
شکایات مردیم

یک شاکی: خب انصافا این دماغه یا نوک گنجشک که دکتر 

برام ساخته؟!

رشد ۳۰درصدی تعداد چک های برگشیت
مردم: چه عجب تو یک چیزی رشد داشتیم!

تیترخند

ریشه ضرب المثل

شرح در متن

اختالف تصاویر: هوش منطقی:

چالش ذهن:
1. ریش تراش 

2. جعبه ابزار 

3. چوب لباسی 

4. دمپایی

 5. مالفه 

6. بالشت

چیستان:
1. تمبر2. حوله3. توپ4. مغز مداد5. سایه6. پیانو

تست هوش :
پاسخ گزینه 6  می شود. دومینوی ستون ســوم به این شکل به دست می آید: خانه 

باالیی: مجموع خانه های باالیی دو دومینوی دیگر و خانه پایینی: تفاضل خانه های 

پایینی دو دومینوی دیگر.

چیستان 

شرح در متن

1. آن چیست که   یک گوشه نشسته است  
به تمام دنیا سفر می کند؟

2. آن چیســت کــه موقع خشــک کردن، 
مرطوب می شود؟

3. آن چیســت کــه هــم در میــدان دیــده 
می شود و هم در ورزشگاه؟

4. آن چیســت کــه از معــدن آمــده و بــا چــوب 
محاصره شده است؟

5. آن چیست که هر جا باشی حرکات تو را تقلید 
می کند؛ اما تو نمی توانی آن را بگیری؟

6. آن چیســت کــه کلیدهــای زیــادی دارد اما 
نمی تواند قفلی را باز کند؟
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