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در تله بلیت های دالری
 یک مقام مسئول می گوید محاسبه بلیت هواپیما با نرخ دالر 

برای زائران خارجی  منجر به کاهش ورودی مسافران می شود و...
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هر ایرانی روزانه 3 کیسه 
پالستیکی استفاده می کند و...

زندگی سالم

 خطر گلخانه ای شدن 
صنعت لوازم خانگی

4

 سرگذشت 3500 ساله »گلبهار«

گزارش های اعجاب آور از تاریخ 
باستانی شهر همسایه مشهد

7

 بسته دوم وزارت راه 
برای کنترل اجاره بها، در راه

10

 ترامپ؛ تا 2028؟
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 مذاکرات هسته ای
بایدن در مسیر ترامپ

شــروع مذاکــرات غیــر مســتقیم ایــران و آمریــکا بــا 
تسهیل گری قطر  روح تازه ای در ...
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 رویین تن 
در برابر هکرها

بسیاری می گویند من که اطالعات 
خاصی ندارم اما هکرها رحم 

نمی کنند؛ چه باید کرد؟
  زندگی سالم

70 به 30 به ضرر جیب و جان مردم
به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان به 7۰ درصد رسیده است. قوانین باالدستی 

   صفحه 9کشور برای کاهش این هزینه ها را بررسی کردیم و برنامه سازمان بیمه سالمت را هم جویا شده ایم

کابوس بامدادی 6/3 ریشتری  
 وقوع 3 زمین لرزه باالی 6 ریشتر و بیشتر از 30 زلزله خفیف تر تاکنون 5 کشته و بیش از 90 مصدوم داشته 

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از علت افزایش زمین لرزه ها در یک ماه اخیر می گوید
   صفحه 8

یک شنبه
12| تیر |1401

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 8 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 3  ذی الحجه 1443 . 3 جوالی 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 20976

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

توصیه به »خان فادر« 
 دیدار در مسکو 
و بدل جان واریو

   صفحه های 6، 12 و 5



اخبار یک شنبه  12 تیر 21401
3 ذی الحجه  1443.شماره 20976

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 احساس می کنم دارم سخت ترین امتحان  •
زندگیم رو پس می دم. درآمد کم، گرانی زیاد، کار 
سخت، گرمای طاقت فرسا، خرده فرمایش های 

خانواده! دعا کنید قبول شم.
 رفتار پرسنل برخی مدارس دولتی وقتی برای  •

ثبت نام به مدرسه مراجعه می کنیم طوری است 
که انگار آن ها مجانی و به اجبار دارن آن جا کار 

می کنند!
 جالبه مسئوالن ما برای هر مشکل مردم، وام ها  •

یا تسهیالت را طرح ریزی می کنند. مثال اجاره 
خانه زیاد می شود، وام 100 میلیونی می دهند، 
هزینه های ازدواج باال می رود وام ازدواج را 100 
میلیونی می کنند و... یک نفر نیست که بپرسد 
مردم را با همین وام هــای سنگین دارید دیوانه 

می کنید!
 چرا مدارس پول و هزینه ثبت نام رو که نباید  •

در اصــل مطابق قانون اساسی بگیرند نقدی 
می گیرند؟ آیــا باعث ســوء استفاده نمی شه؟ 

خراسان یک گزارش تهیه کن.
 وقتی روزنــامــه پیامی را که فرستادم چاپ  •

می کنه این قدر ذوق زده می شم که پیام خودم رو 
چند بار می خونم!

 آقایون دولتی، مجلس محترم! مراسم۴0 ساله  •
عید غدیرمون که حدود۷00نفر مهمان داشتیم 

به خاطر گرونی های اخیر لغو شد!
 وقتی به انگیزه پــول، داوطلب تجربی زیاد  •

می شه، معلومه که انگیزه شون درس خوندن 
نیست. مسلما با این روحیه پول دوستی عده ای 
بروند سراغ تقلب. این ها دکترهای آینده خواهند 

شد!
 آیا مردم باید فقط با حرف و کلمات زندگی کنند  •

یا در عمل هم قرار است اتفاقی بیفتد؟
 مثل برنامه مافیا که فینالش تموم نمی شه  •

مذاکرات هسته ای هم تموم نمی شه!
 معموال افراد و کسانی از لحاظ مالی و معیشتی  •

بیشترین ضرر را کرده اند که جزو امیدواران به 
بهبود شرایط و ارزانی بوده اند. این قبیل افراد در 
زندگی مادی خود زیاد پیشرفت نکرده اند چون 
دایم صبر کردند به امید بهبود شرایط، اما سال به 

سال دریغ از پارسال!
 مردم از گرانی و تورم و بدبختی بکشند یا از بی  •

اهمیت بودن شهر و خانه و از دست دزدان که 
می رن زندان و باتجربه تر برمی گردن؟آقا یک 
کالم، قانونی که ترس نداشته باشه همینه. چه 
قانونی است که در شهرها دزدان زیاد شده اند؟ 
چه قانونی است که در مدرسه، بچه ها هیچ ترسی 
از مدیر یا معلم ندارند. چه قانونی است که خانواده 
در خانه ترسی از پدر ندارد؟ پس تا زمانی که قانون 
باترس نباشد، وضع در آینده از این بدتر می شود. 

ما گفته باشیم!
ــال بـــه مینی  • ــم ــات ع ــوع ــب ــط   بــاجــه هــای م

سوپرمارکت هایی تبدیل شده که از خوراکی و 
نوشیدنی و سیگار و فندک و حتی اقالمی که در 
داروخانه ها عرضه می شود در آن ها می توان یافت. 
چند تا روزنامه و مجله هم صرفا برای نمایش وجود 
دارد و جنبه جلوگیری از ورود آفتاب به کیوسک را 
دارد. همان تعداد محدود روزنامه و مجله گاهی 

فقط بین مشتری های مشخص عرضه می شود...
 جناب وزیر راه این جوری که نمی شه هرکی پول  •

اولیه داشت برای مسکن ریخت بتونه وارد چرخه 
نهضت مسکن بشه! بقیه که آورده اولیه ندارن 

هیچ وقت نمی تونن خانه دار بشن!
 مقصر اصلی همه گران فروشی ها و کمبودها  •

دولت نیست اما بی انصافی برخی کاسب ها و نبود 
نظارت تعزیرات)1۲۴( گران فروش را گستاخ و 

طماع می کند.
 با تمام کوششی که دولت برای کنترل وضعیت  •

ارائــه و قیمت نان در کشور می کند، متاسفانه 
بعضی از نانوایان سودجو و بی انصاف در اصفهان، 
با عرضه نان بی کیفیت، وزن و اندازه نان خود را به 
طرز محسوسی کم و کوچک تر و سبک تر کرده اند 
که قابل رسیدگی با بازرسی های نامحسوس 
و مکرر و اعالم شماره تلفنی برای رسیدگی به 

شکایات مردمی است.
 سرمایه های ملی و جنگل های شمال کشور  •

با سرعت باورنکردنی در حال کاهش و تبدیل به 
ویال و مسکونی است. کاش اقدام انقالبی ملی و 
تحسین برانگیز آزادسازی حریم دریا و رودخانه ها 

برای جنگل ها و مراتع هم اجرا شود.
 سایت دیوار وقتی که کاربران به برخی موارد  •

زیرپا گذاشتن قوانین تجارت الکترونیک اعتراض 
می کنن، حساب اون ها رو مسدود می کنه! لطفًا 
مسئوالن پلیس فتا و قوه قضاییه پیگیر این مسئله 

باشند.
 من به این نتیجه رسیدم که ارز ۴۲00 خیلی  •

هم بد نبوده اگه بد بود چرا برای دارو و برخی 
کاالهای اساسی هنوز استفاده می شود؟ پس 

معلومه کار دولت قبل درست بوده.
 آقای میرکاظمی برنامه و بودجه و آقای حاج  •

بابایی خوابید یا بیدار؟ سال تمام شد چرا همسان 
سازی حقوق بازنشستگان  را اجرا نمی کنید؟

 سهمیه ها یک طرف، لو رفتن سواالت کنکور  •
هم یک طرف! کسانی که نه سهمیه دارند نه پول 

کجای ماجرا هستند؟
 در ساده ترین مسئله، افزایش اجاره بها قانونی  •

۲٥ درصد تازه اگر رعایت بشه ولی افزایش حقوق 
10 درصد! یکی این معادله رو توضیح بده که بقیه 

از کجا باید تامین بشه؟ 
 گویا محدودیت های کرونا کم شده و دوباره  •

کرونا دارد رشد می کند. بهتر نیست تاکید کنند 
کرونا را فراموش نکنیم!

ــرا هیئت دولـــت بــا افــزایــش حقوق سایر  •  چ
سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت 
می کند؟ اگر دولت حق دخالت برای صندوق 
تامین اجتماعی را ندارد پس چرا سازمان تامین 
اجتماعی تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را 
که ٣٨درصد برای سایر سطوح است، افزایش 

نمی دهد؟. ..
 در ضمن کارشناسانی که در رسانه ملی در این  •

موارد صحبت می کنند باید مادر با بچه این طوری 
رفتار کند. معلم باید با دانش آموزان این طوری 
برخورد کند.  نتیجه اش می شه همین شما به 
گذشته برگردید و با االن مقایسه کنید ببینید 

بچه های آن زمان موفق ترند یا االن؟

یادداشت روز

  مصطفی منتظر 
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مذاکرات هسته ای؛بایدن در 
مسیر ترامپ

ــروع مــذاکــرات غیر مستقیم ایـــران و آمریکا با  ش
تسهیل گری قطر روح تازه ای در مذاکرات هسته ای 
دمید. امیدواری ها افزایش یافت و سبب شد که 
گمان رود می توان باالخره راه حل میانه ای یافت تا 
توافق ۲015 احیا و مطالبات ایران مبنی بر راستی 
آزمایی و لغو تحریم محقق شود. اما اخباری منتشر 
شد که این گمانه را نقض می کرد مثال تسنیم به 
نقل از یک منبع آگاه نوشت:در جریان این دور از 
گفت وگوها که به صورت غیرمستقیم بین ایران و 
آمریکا برگزار شد و اتحادیه اروپــا نقش میانجی و 
انتقال دهنده پیام را به عهده داشت، ایران مجدد 
بر لزوم دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرد و 
آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور از 
گفت وگوها شده، پافشاری طرف آمریکایی بر متن 
ــن۷ اســت که شامل  طــرح پیشنهادی خــود در وی
»تضمین برای انتفاع اقتصادی ایــران« نمی شود، 
در واقع واشنگتن به دنبال احیای برجام به منظور 
محدود کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای 
کشورمان اســت. با این حال مقامات ایرانی نگاه 
منفی به مذاکرات دوحه و نتایجش ندارند. هرچند 
شاید این نگاه مثبت ریشه در نگرانی از متاثر بودن 
بازار داخلی داشته باشد.به نظر می رسد آن چه امروز 
بین ایران و آمریکا در حال رخ دادن است، نوعی از 
پیشروی دوطرفه بیش از برجام است که بازگشت 
شرایط برجامی را دشــوار ساخته؛ ایــران در سطح 
تحقیق و توسعه و همچنین تولید برخی دستگاه ها، 
پیشروی علمی داشته که قابل بازگشت نیست. 
آمریکایی ها هم از روز اول می گفتند شما به دانشی 
دست یافتید که باید پس از ۲0۲6 حرکت به سمت 
آن را آغاز می کردید. حاال چگونه می خواهید از آن 
عقب بکشید؟ پاسخ ایران برخی عقب نشینی ها در 
سطح انبار کردن سانتریفیوژها بوده که مورد پذیرش 

تیم های فنی دو طرف قرار گرفته است. 
اما موضوع در طرف آمریکا پیچیده تر است. خروج 
ترامپ از برجام و اقدامات بعدی او، نوعی مین گذاری 
بــرای دولــت پس از وی بــوده تا هرگونه برگشت به 
برجام را پرهزینه کند. یکی از آن هــا اضافه کردن 
تگ ها و پیوست هــای  جدید به تحریم های ایــران 
است یعنی بسیاری از صنایع ایران، تحریم هستند 
امــا نه فقط به علت هسته ای بلکه به علت آن چه 
»حمایت از تروریسم« و »نقض حقوق بشر« خوانده 
می شود. آمریکایی ها هم از اول مسیر گفته اند که 
ما تحریم های هسته ای را برمی داریم اما برای بقیه 
تحریم ها باید مذاکرات فرابرجامی انجام دهید. این 
یعنی روی کاغذ،آمریکا به برجام بازمی گــردد اما 
در عمل صنایع متعددی از ایــران ذیل تحریم باقی 
خواهد ماند و وضعیت اقتصادی این صنایع با امروز 
بدون برجام تفاوتی نخواهد کرد. البته فروش نفت 
و برگرداندن مبالغ آن با نظارت آمریکا اتفاق خواهد 
افتاد؛ موضوعی که نفع اقتصادی چندانی برای 
ایران نخواهد داشت. حال می توان فهمید که چرا 
کلیدواژه »نفع اقتصادی« مکرر از طرف مسئوالن 
عالی ایــران تکرار می شود. آن چه آمریکا روی میز 
اقتصاد  هیچ،  نــدارد  که  اقتصادی  نفع  گذاشته، 
ایــران را بیش از پیش شرطی می کند و راه را برای 
فشار در جهت مذاکرات فرابرجامی باز می سازد. از 
طرف دیگر، ایران خواهان تضمینی از آمریکا بوده 
تا مانند آن چه ترامپ بر سر برجام آورد، مجدد تکرار 
نشود. این تضمین از آن جهت مهم است که قرار بود 
برجام زمینه ساز سرمایه گــذاری خارجی و حضور 
شرکت های تکنولوژیک در ایــران باشد اما »تجربه 
ــازه نخواهد داد پس از احیای  تحریمی« دیگر اج
برجام چنین اتفاقی رخ دهد. همه دنیا دیده اند که 
چگونه یک دیوانه در کاخ سفید می تواند در عرض 
چند دقیقه نفع اقتصادی و سرمایه گذاری آنان را از 
بین ببرد بنابراین دیگر ایران برای سرمایه گذاری 
جذاب نخواهد بود. پس باید تضمینی دریافت شود. 
اما آمریکایی ها حتی حاضر به تضمین این نشدند که 
بایدن در دوره خود از برجام خارج نخواهد شد. این 
هم یعنی احیای برجام باتوجه به پیشنهادهای کنونی 
آمریکا »نفع اقتصادی« برای ایران )در عرصه جذب 
سرمایه و فناوری( نخواهد داشت.اما مسئله »اف تی او 
«یا حضور سپاه در فهرست نیروهای تروریستی آمریکا 
نیز یکی از اختالفات دیگر بوده است. این اختالف از 
آن نظر اهمیت داشته که آمریکایی ها پس از احیای 
برجام می توانند به بهانه ارتباط شرکت های مختلف 
با بدنه سپاه آن ها را تحریم کنند. بانک های متعدد، 
شرکت های بورسی، پیمانکاران بزرگ کشور و... 
همه با سپاه مراودات مالی و اقتصادی داشته و دارند 
و این یعنی زمینه ای اساسی برای تحریم های بعدی 
اقتصادی فراتر از برجام.موضوع تضمین در استفاده 
نکردن از مکانیزم ماشه هم یکی دیگر از اختالفات 

اساسی در مذاکرات بوده است. بنابراین نباید 
به جوسازی آمریکایی ها توجه کرد. برجام 
ــت، »نفع  ــورت احیای درس می تواند در ص
اقتصادی« برای ایران داشته باشد. همان طور 
که مسئوالن عالی کشور نیز از آغاز، حاضر به 
مذاکره برای احیای واقعی آن بوده اند. اما به 
نظر می رسد دولت بایدن می خواهد مسیر 
فشار حداکثری ترامپ را در لفافه امکان 

مذاکره و امید به احیای برجام ادامه دهد.

در مراسم روز ملی صنعت و معدن و همزمان با بهره برداری از 8 طرح صنعتی به ارزش 18 هزار میلیارد تومان 

رئیس جمهور: پیش نویس سند جامع صنعت کشور 
در حال نهایی شدن است 

رئیس جمهور همزمان با بهره برداری از 
هشت طرح بزرگ صنعتی به ارزش 1٨ 
هزار میلیارد تومان، در روز ملی صنعت 
و معدن، از تهیه پیش نویس سند جامع 
صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید 
مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با 
مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی در 
این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل 

نهایی شدن است.
ــزارش ایرنا، آیـــت ا... سیدابراهیم  به گ
رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن، 
را  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن 
»افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی« 
دانست و اظهار کرد: پس از تاکید مقام 
معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی 
سند  تدوین  بر  مبنی  تولیدکنندگان  و 
جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی 
را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت 
کارشناسان پیش نویس خوبی تهیه شده 

و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
رئــیــس جــمــهــور تنقیح قــوانــیــن و پــرهــیــز از 
تصمیمات خلق الساعه را از جمله اقدامات 
بــرای هموار شدن مسیر تولید اعــالم کرد و 
ــرای فعاالن اقتصادی و  گفت: آینده باید ب
صنعتی قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای 
آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی 
پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه 
اســت. رئیسی با بیان ایــن که قویا مدافع و 
موافق نظریه دولــت چابک هستم، تصریح 
کرد: دولت باید تصدی گری های خود را در 
اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت 
و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی امین 
تشخیص اولویت ها را نیز از مسئولیت های 
دولت اعالم کردند که نکته صحیحی است. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت 
باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از 
تصدی گری های خود کاسته و وزن نظارتی 
و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک سازی 

ــت و جلوگیری از فربه شــدن و افزایش  دول
هزینه های دولت باید مدنظر همه نهادها و 
دستگاه ها به ویــژه دولــت و مجلس شــورای 
خام فروشی  مسئله  رئیسی  باشد.  اسالمی 
را از دیگر موانع پیش روی صنعت و تجارت 
کشور دانست و گفت: باید دربـــاره مسئله 
خام فروشی به شدت حساس باشیم چرا که 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری 

از خام فروشی میسر خواهد شد.
ــت از حــقــوق  ــایـ ــمـ ــور حـ ــهـ ــمـ ــس جـ ــیـ رئـ
مصرف کنندگان را مــورد تاکید جــدی قرار 
داد و تصریح کــرد: حتما تولیدکننده نباید 
ضرر کند، اما در حق مصرف کننده نیز نباید 
اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از 
مصرف کنندگان حمایت شود. در این مراسم 
همچنین هشت طرح در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت به ارزش 1٨ هزار و ٣٣۴ میلیارد تومان 
افتتاح شد و به بهره برداری رسید که 6 هزار و 

٨0۲ فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد کرد.

دنده خالص صمت در نرخ گذاری کالس های آموزش رانندگی
گزارش خراسان آنالین از گالیه مربیان آموزش رانندگی درباره هزینه های آموزش رانندگی

ــک مــربــی  ــن یـ ــ »م
ــوزش رانندگی  آم
خدمات  و  کــاالهــا  بیشتر  نــرخ  هستم، 
افزایش یافته ولی ما همچنان با قیمت 
سال گذشته کار می کنیم، چند روز پیش 
هم تجمعی برگزار کردیم تا شاید صدای 
اعتراض مان به گوش کسی برسد، آیا این 
انصاف است؟ لطفا پیگیری کنید«؛ این 
پیامی است که طی چندروز گذشته به 
دست رسانه خراسان آنالین رسیده است. 
هزینه های آموزش رانندگی هرچند که 
بسیاری از مردم معتقدند هنوز هم باالست 
رانندگی  آموزشگاه های  و  مربیان  امــا 
می گویند که هزینه های آموزش در مقابل 
افزایش سرسام آور قیمت ها بسیار ناچیز 

است. در همین زمینه شیخی زاده، 
رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های 
رانندگی به خراسان آنالین گفت: 
سازمان صمت هر سال نرخ  گذاری 
آموزشگاه های رانندگی را با چند ماه 
تاخیر انجام می دهد. ما از برج 10 و 
انجام  را  الزم  نامه نگاری های   11
ــه با  ــان ــف ــاس ــت ــیـــم ولــــی م مـــی دهـ
ــاری مـــســـئـــوالن ایــن  ــگـ ــل انـ ــهـ سـ
نرخ گذاری با 5 تا ۹ ماه تاخیر اتفاق 
می افتد. بــرای همه کارمندان در 
ابتدای سال افزایش حقوق  اعمال 
می شود. ما با ساعتی ٣0 هزار تومان 
نمی توانیم کار کنیم. رجبی، رئیس 
سازمان صمت استان هم گفت: در 
باره آموزشگاه های رانندگی جلسات 

الزم در کمیته نرخ گذاری برگزار شده و کارها 
در حال انجام است. علت تاخیر در نرخ گذاری، 
ــت هیئت  نرسیدن بــه موقع مـــدارک بــه دس

نرخ گذاری است یا ممکن است بعضی آیتم ها را 
نادیده گرفتند یا مــدارک ناقص بــوده است، 

ماهم قبول داریم که باید زودتر انجام شود.

دانش آموزان عشایر استان نیازمند 40 کانکس کالسی
با  عشایر   زندگی 
وجــود مشکالت و 
کمبود زیرساخت ها، جذابیت هایی دارد 
ــالش بیشتر مسئوالن  کــه در صــورت ت
می توان این مناطق را به عنوان الگوی 
زندگی سالم و اثربخش در خودکفایی 
ــدن  ــرده ش ــت ــس ــل کــــرد. گ ــدی ــب ــی ت ــل م
سفره هایی با غذاهای سالم و تازه نظیر 

نان تیری محلی، دوغ با عطرپونه و لبنیات تازه 
در طبیعت جان فزا آرزوی هر انسان خسته از 
زندگی شهری اســت امــا باید مشکالت این 
خانواده ها و به ویژه دانش آمــوزان عشایر را 
شناخت و برای آن راه حلی پیدا کرد. یکی از 
مشکالتی که به تازگی خبرساز شده، موضوع 
ــوزان عشایر  ــش آمـ ــرای دان کمبود کــالس ب
خراسان رضوی است.  رشیدی، معاون آموزش 

ابتدایی آموزش و پرورش استان در گفت وگو با 
خراسان آنالین اظهار می کند: با توجه به کوچ 
عشایر از مناطق ییالق به قشالق و برعکس در 
طول سال و تــردد از مناطق صعب العبور به 
حدود ۴0 کانکس برای برگزاری کالس ها 
ــم. او ادامــه می دهد: هم اکنون در  نیاز داری
استان ٨ هزار و 6۹۷ دانش آموز عشایر در ۲٣ 

منطقه با 6۹٨ معلم داریم.
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تحلیل روز

مسکو و نظم نوین اروپایی 

حسن بهشتی پور- مهم ترین تصمیم در نشست 
تاریخی اخیر اجالس سران ناتو در مادرید اعالم 
موافقت با عضویت سوئد و فنالند در ناتو بود. 
البته این تصمیم شروع فرایند عضویت این دو 
کشور محسوب می شود و هنوز کشورهای سوئد 
و فنالند عضو ناتو محسوب نمی شوند. دومین 
تصمیم مهم افزایش بودجه های نظامی کشورهای 
عضو است که پس از جنگ روسیه در اوکراین 
بودجه نظامی کشورهای عضو به ویژه آلمان و 
انگلیس  به نحو چشمگیری در حال افزایش است.
سومین موضوع  که شمار نیروهای آماده به خدمت 
ناتو در منطقه بالتیک  به هشت برابر افزایش 
می یابد و به 300 هزار نفر می رسد .چهارمین 
موضوع بازبینی درمفاهیم استراتژیک از جمله  
موقعیت روسیه از همکار استراتژیک به تهدید 
درجه یک  بود در متن بیانیه پایانی مشهود است 
روسیه به عنوان یک خطر و چین به عنوان یک 
 چالش جدی پیش روی ناتو معرفی شده اند.
به طور کلی می توان گفت تمامی این تحوالت 
ــرای دستور حمله به  ناشی از تصمیم پوتین ب
اوکراین اتفاق افتاده اســت. در سیاست توجه 
به این واقعیت که همیشه نتایج تصمیم رهبران 
کشورها منطبق با هــدف هــای از پیش تعیین 
شده آن ها نیست. روسیه برای مقابله با آن چه 
که تهدید  احتمال عضویت اوکراین در ناتو می 
خواند به این کشور حمله کرد تا مانع از گسترش 
ناتو به مرزهای غربی این کشور بشود این هدف در 
ظاهر کامال منطبق با امنیت ملی روسیه محسوب 
می شد . اما نتیجه حمله روسیه به اوکراین برای 
روسیه چه بود؟ در عمل دو کشور  سوئد و فنالند 
ــودداری از  که در تمام دوران جنگ ســرد با خـ
عضویت در ناتو نقش بی طرفی داشتند بر اثر 
این جنگ و احساس تهدید از سوی روسیه ،عزم 
خود را برای عضویت در ناتو جزم کردند .در واقع 
1300 کیلومتر مرز مشترک فنالند با روسیه به 
مرزهای ناتو اضافه شد گرچه اهمیت این 1300 
کیلومتر از لحاظ ژئوپلیتیک بسیار کمتر از 1578 
کیلومتر مرز اوکراین با روسیه است اما در واقع 
وزن تهدید ناتو برای روسیه را با افزوده شدن سوئد 
 و فنالند به صــورت قابل توجهی افزایش داد. 
اکنون پرسش اصلی این است که نظم نوین اروپایی 
پس از پیوستن سوئد و فنالند به ناتو چگونه خواهد 
بود؟ در نظم آینده اگر تهدید علیه روسیه بیشتر 
نشده باشد به طور قطع کمتر از پیش از جنگ 
روسیه در اوکراین نخواهد بود .  روسیه در اجالس 
سران ناتو در لیسبون پرتغال در سال 2010 به 
عنوان شریک استراتژیک ناتو محسوب شد و امروز 
پس از گذشت12 سال در نشست مادرید به عنوان 

یک تهدید درجه یک شمرده شده است. 

دموکرات ها چه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی 
ــای تلخ و نــاگــواری را سپری می کنند.بر  روزه
موسسه  و  آسوشیتدپرس  نظرسنجی  ــاس  اس
تحقیقاتی نورک در دانشگاه شیکاگو، آمریکایی ها 
به شدت   به وضعیت کشور و اقتصادشان  بدبین 
هستند.بر اســاس ایــن نظرسنجی همزمان با 
کاهش محبوبیت بایدن، 85 درصد آمریکایی ها 
پیش  اشتباهی  مسیر  در  کشور  که  می گویند 
مــی رود.70درصــد از شهروندان آمریکایی نیز 
اعالم کردند که نمی خواهند »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا برای بار دوم در انتخابات ریاست 
جمهوری 202۴ نامزد انتخابات شود. این در 
حالی اســت که محبوبیت بایدن نیز همچنان 
پایین است و دموکرات ها در انتخابات کنگره 
در ماه نوامبر در انتظار شکست هستند.افزون 

بر این،71 درصد از پاسخ دهندگان گفتند فکر 
نمی کنند که بایدن باید برای بار دوم در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد شود و تنها 29 درصد 
با نامزدی مجدد بایدن موافق بودند.در میان 
کسانی که معتقد بودند بایدن نباید برای بار دوم 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ۴5 
درصداعالم کردند بایدن نباید نامزد انتخابات 
شــود چــون وی رئیس جمهور  بــدی اســت. این 

در حالی است که یک سوم از پاسخ دهندگان 
گفته اند که وی خیلی پیر بوده و یک چهارم نیز 
اعالم کرده اند که هم اکنون زمان تغییر است.
جدید،  نظرسنجی  نتایج  طبق  دیگر  ســوی  از 
اغلب مردم آمریکا از وضعیت اقتصادی کشور 
خود ناراحت و نگران هستند.طبق بررسی های 
انجام شده »آسوشیتدپرس-مرکز نظرسنجی 
تحقیقات عمومی نــورک )NORC(«، بدبینی 

شهروندان آمریکایی   به اقتصاد واشنگتن در 
بحبوحه نزول میزان محبوبیت جو بایدن به 39 
درصد صورت گرفته است.جدیدترین نظرسنجی 
شبکه »سی بی اس نیوز«  نیز نشان می دهد که 
شهروندان آمریکایی از وضعیت اقتصاد کشور 
خود به ویــژه هزینه کاالها و غذا نگران هستند 
به طــوری که 63 درصــد از آمریکایی هایی که 
در نظرسنجی شرکت کرده اند، وضعیت فعلی 
کشور خــود را نگران کننده، ناراحت کننده و 
نتایج  خسته کننده توصیف کردند.بر اســاس 
یک نظرسنجی اخیر فایننشال تایمز و دانشکده 
بازرگانی دانشگاه شیکاگو، هفت اقتصاددان 
از هر 10 اقتصاددان معتقدند در بحبوحه تنش 
های ژئوپلیتیک و تورم فزاینده، آمریکا شاهد رکود 

اقتصادی خواهد بود.

پیشخوان بین الملل 

تــیــتــر یــــک روزنــــامــــه 
فــــــــــرانــــــــــســــــــــوی 
»لوپاریزین«»تابستان پر 
تنش،اعتصاب و کمبود 
ــاه  ــرودگ کــارکــنــان در ف
هــا«»از هر 6 پــرواز، یک 
پــرواز امــروز در فرودگاه 

های روواسی و اورلی ]پاریس[ به دلیل اعتصاب 
واعتراضات معیشتی کارکنان لغو می شود. پس 
از این اقدام، اختالل در ]فعالیت بخش های[ 
زمینی و هوایی به دلیل کمبود نیروی انسانی 

پیش بینی می شود«

قصاب 600جوان عراقی در فاجعه اسپایکر خونبار 
سال 201۴ که از عناصر گروه تروریستی داعش 
است به دام نیروهای الحشد الشعبی عراق افتاده 
است.به گزارش ایرنا، این تروریست با نام »ضرغام 
ابوحیدر« که از یک چشم نابیناست، به تازگی به 
دام نیروهای امنیتی الحشدالشعبی افتاده است؛ 

فردی که در سال 201۴   از مهم ترین قاتالن صدها 
جوان عراقی در فاجعه اسپایکر به دست داعش بوده 
است.منابع عراقی نزدیک به گروه های مقاومت 
اعالم کردند که این دجال داعشی به قتل 600 
جوان عراقی در پایگاه اسپایکر اعتراف کرده است.
بخش امنیتی - استخباراتی الحشدالشعبی نیز 

اعالم کرد که در گوشی همراه ضرغام ویدئوهایی 
یافته است که دست داشتن او در این جنایت تکان 
دهنده را نشان می دهد و همچنین اعتراف کرده که 
قبرهای جمعی از شهدا وجود دارد که هنوز کشف 
نشده است.اواسط ژوئن 201۴ )خرداد 93( عراق 
شاهد یکی از فجیع ترین جنایت ها در تاریخ معاصر 
بود؛ یک هزار و 700 جوان از اهالی استان های 
شیعه نشین جنوب و مرکز عراق در کاخ های صدام، 
دیکتاتور پیشین حاکم بر عــراق در شهر تکریت 
واقع در شمال بغداد، سربریده یا به صورت جمعی 

تیرباران شدند.

ــرای انتخابات  ــر از همیشه ب ــاده ت تــرامــپ، آم
ــه نظر  ــاســت جــمــهــوری 202۴ آمــریــکــا، ب ری
می رسد.  نیویورک تایمز مدعی شد که دونالد 
ــاه جــاری بــرای  ــل م تــرامــپ در نظر دارد اوایـ
انتخابات، اعالم نامزدی کند تا توجه هوادارانش 
را از جلسات کمیته قضایی 6 ژانویه دربــاره 

حمله به کنگره منحرف کند. دونالد ترامپ بر 
خالف سنت روســای جمهور آمریکا که سعی 
می کنند برای چند سال از کانون توجهات فاصله 
بگیرند، تنها مدتی پس از خروج از کاخ سفید، 
مصاحبه های تلویزیونی و سخنرانی های خود را 
از سر گرفت. او در مصاحبه ها و سخنرانی های 
خود نوک پیکان انتقادات خود را به سوی دولت 
بایدن نشانه گرفته و همواره سعی کرده است 
 2020 انتخابات  تأیید پیروزی بایدن در  از 
طفره رود. برخی ناکامی های دولت بایدن در 
عرصه سیاست داخلی و خارجی به مستمسکی 
برای حمله ترامپ به این دولت بدل شده اند. 
نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
و افزایش فزاینده تــورم در آمریکا را می توان 
از ایــن مـــوارد برشمرد. همچنین تــرامــپ در 
ماه ها و به خصوص هفته های اخیر بر تعداد 
سفرهای خود به نقاط مختلف آمریکا افزوده تا 

هم ارتباط خود را با بدنه هوادارش حفظ و هم 
جمهوری خواه  حزب  مقدماتی  انتخابات  در 
ــان دوره ای کــنــگــره و  ــی ــرای انــتــخــابــات م ــ ب
کند.محبوبیت  نقش آفرینی  فرمانداری ها 
نسبتًا پایین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، 
احتمال شکست دموکرات ها و خــود وی در 
دو انتخابات آینده این کشور را افزایش داده 
ــت. در ایــن میان تحرکات دونــالــد ترامپ  اس
رئیس جمهور سابق نشان می دهد او همچنان 
سیاسی  صحنه  در  ــود  خ بــرای  مهمی  نقش 
ــت.در ایــن زمینه، در  ــاالت متحده قائل اس ای
و  کنگره  دوره ای  میان  مقدماتی  انتخابات 
فرمانداری ها، از نامزدهای مورد عالقه خود 
حمایت کرده است.درواقع با وجود آن که برخی 
از جمهوری خواهان به دنبال آن هستند که از 
نقش دونالد ترامپ در حزب بکاهند اما شواهد 
پرنفوذترین  همچنان  او  کــه  مــی دهــد  نشان 

شخص محسوب می شود. همین جایگاه او را 
تشویق می کند که بار دیگر شانس خود را برای 
رسیدن به ریاست جمهوری امتحان کند. به 
نظر می رسد با توجه به میزان نارضایتی مردمی 
از عملکرد دولــت بایدن، این وسوسه ترامپ 
بیش از پیش افــزایــش یــابــد. تحرکات وی در 
جریان انتخابات میان دوره ای را نیز باید در این 
زمینه ارزیابی کرد. با توجه به تجربه سال های 
گذشته، او سعی خواهد کرد هر رقیبی در داخل 
حــزب را با روش هــای خــاص خــود از میدان به 
در کند. با این همه، گفتمان دونالد ترامپ، بر 
حزب جمهوری خواه سیطره دارد و وعده های 
گفتمان  جهت  در  جمهوری خواه  نامزدهای 
ترامپ است. احتمال بازگشت ترامپ به کاخ 
سفید موضوعی است که ناظران و سیاستمداران 
جهان باید آن را جدی تلقی کنند و ایران نیز باید 

خود را برای چنین سناریویی آماده کند.

نمای روز 

قاب بین الملل 

اســرای جنگی روس در صف مبادله اســرا در 
اوکراین/ سازمان اطالعات ارتش اوکراین

ــن توسط نیروهای  ــرای نــیــروهــای مسلح اوک
دفاعی نیوزیلند و ارتــش انگلیس در منطقه 
ویلتشایرانگلیس ، به منظور دفاع از خود در برابر 
تهاجم روسیه و نحوه کار با اسلحه های سبک 

L119، آموزش می بینند./ دیلی اکسپرس

روزهای ناگوار دموکرات ها 
براساس نظرسنجی آسوشیتدپرس-نورک، 85درصد آمریکایی ها معتقدند 

کشورشان در مسیر اشتباهی پیش می رود. 70 درصد نیز مخالف ریاست 
جمهوری مجدد بایدن هستند 

قصاب داعش در دام 
دستگاه امنیتی الحشد الشعبی ضرغام ابوحیدر از برجسته ترین عامالن جنایت 

اسپایکر را بازداشت کرد 

ترامپ؛ تا 2028؟ 
نیویورک تایمز: ترامپ در نظر دارد 

برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 
اعالم نامزدی کند تا توجه هوادارانش را 
از جلسات کمیته قضایی درباره حمله به 

کنگره منحرف کند 

چهره روز 

ــف  ــی ــل ــح مـــــراســـــم ت
مارکوس"  "فردیناند 
رئیس جمهوری جدید 
مانیل/  در  فیلیپین 

آسوشیتدپرس
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ازدواج شهردار با تمساح و حمله پروانه بلوط خوار به زاگرس !
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طغیان پروانه بلوط خوار سفید

ویدئویی از طغیان پروانه بلوط خوار سفید که این روزها 
مثل خوره  به جان درخت های بلوط جنگل های زاگرس  
افتاده، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. پیش از این 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد با این حشره درگیر 
بودند و حاال بخش هایی از استان فارس را درگیر کرده 
است. آفات جوانه خوار و برگ خوار بلوط، یکی از مهم 
ترین علت های تخریب گونه های جنگلی بلوط است که 
این آفت در مرحله الروی از جوانه ها و برگ ها تغذیه 
و در صورت طغیان، درختان را عاری از برگ می کند. 
کارشناسان از نیاز به عزم ملی برای از بین بردن این 
آفت خبر داده اند. کاربری نوشت: »زاگــرس دیوار 
دفاعی در مقابل ریزگردهاست. یکی از ریه های ایرانه. 

به داد جنگل های زاگرس برسید تا دیر نشده .«
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یکی از سرچشمه های اصلی کرخه خشک شد

 سال هاست که استان لرستان با کاهش نــزوالت 
آسمانی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند اما 
امسال   بسیاری از رودخانه های اصلی لرستان از جمله 
»کشکان« که شاهرگ حیاتی این استان و یکی از دو 
سرچشمه اصلی رود کرخه در خوزستان به شمار می آید، 
خشک شده است. این رودخانه در سال های گذشته 
یکی از پرآب ترین رودخانه های کشور بود اما اکنون به 
دلیل خشکسالی، کشت بی رویه محصوالت آب دوست، 
اجرا نشدن الگوی صحیح کشت و سوء مدیریت خشک 
شده و عالوه بر وقوع یک فاجعه زیست محیطی، اقتصاد 
و معیشت جمعیت زیــادی از مــردم مناطق خرم آباد، 
بیرانشهر، چگنی، سلسله، دلفان، معموالن و پل دختر که 
وابسته به رودخانه کشکان است، به خطر افتاده است.
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حمله به بیلبوردهای سامسونگ در پاکستان

جمعی از پاکستانی ها روز گذشته بیلبورد های سامسونگ 
در بازار های فروش موبایل را تخریب کردند. علت این 
اقدام »کیو آر کد« این کمپانی عنوان شده که به باور 
این افراد در آن نمادی توهین آمیز به اسالم وجود دارد. 
البته آغاز اعتراضات، تعیین نام کاربری توهین آمیز و  بر 
ضد اسالم برای وای فای یکی از کارمندان سامسونگ 
بوده که به دنبال آن پلیس اقدام به دستگیری این فرد 
کرده است. واحد پاکستانی شرکت   سامسونگ، پس از 
شروع اعتراضات خشونت آمیز در کراچی عذرخواهی 
کرد. سامسونگ در بیانیه ای اعالم کرد که درخصوص 
احساسات مذهبی بی طرف است و افزوده که تحقیقات 
داخلی درباره این موضوع را آغاز کرده است. در حالی 
که هیچ اطالعات رسمی از هویت مهاجمان یا تعداد 
دستگیرشدگان وجود ندارد، گزارش شده است که آن ها 
به گروه تحریک لبیک پاکستان )TLP( تعلق داشته اند. 
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خرج مراسم ترحیم برای خرید جهیزیه

امروزه مراسم ترحیم و سوگواری هم تشریفاتی شده 
است. اما در این بین خانواده آقای ایزدی پس از فوت 
پدر تصمیم می گیرند خرج تشریفات و مراسم ترحیم را 
صرف ۱۴ جهیزیه عروس محروم کنند. هرچند این اتفاق 
چند روز پیش افتاده اما ویدئوی آن به تازگی در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شده است. مهدی ایزدی 
یکی از افراد خانواده درباره این تصمیم گفته: »به اتفاق 
خانواده تصمیم گرفتیم مراسم، ساده برگزار شود و به 
جای آن ۱۴ نوعروس را روانه خانه بخت کنیم.« او می 
گوید: »عظمت فقدان پدر برایمان بسیار سخت بود ولی 
این کار خیر باعث شد آرام شویم و مطمئنم خیرات و 

حسنات این کار بیشتر به پدرم می رسد.«
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»شاد« دروازه ولنگاری مجازی؟!

صحبت های یکی از نماینده های مجلس در خصوص 
ولنگاری در فضای »شاد« بازتاب زیادی داشت. زهره 
الهیان  گفته است: »در کل کشور سه میلیون کودک 
در ایام کرونا به دالیلی از جمله دسترسی نداشتن 
به سامانه »شاد« از تحصیل بازماندند. من می گویم 
چه بسا این کودکان از آسیب های فضای مجازی که 
در دوران کرونا و استفاده بی رویه از گوشی و تبلت 
به کودکان و نوجوانان ما تحمیل شد، مصون ماندند.« 
کاربران به این صحبت واکنش نشان دادند. آذری 
جهرمی نوشت: » با این استدالل آیا می توان گفت 
مهم ترین دلیل طالق ازدواج است؟«کاربری هم نوشت: 
»توی فضای مجازی قطعا صفحات نامناسبی وجود داره 
ولی در مقابل صفحات مفید و آموزنده بسیار ناچیزه و 

برای پیشرفت الزمه.«
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ازدواج شهردار مکزیکی با تمساح

ویدئویی از ازدواج شهردار مکزیکی با یک تمساح که 
لباس عروس پوشیده در شبکه های اجتماعی واکنش 
های زیادی را به همراه داشت. این ازدواج بخشی 
از یک مراسم سنتی قدیمی برای آوردن آبادانی و 
نعمت به روستایی در جنوب غربی مکزیک است. این 
خزنده هفت ساله که نام پرنسس کوچولو برایش 
انتخاب شده بود، الهه و نماد مادر زمین بوده و ازدواج 
او با رهبر محلی نماد اتصال انسان با طبیعت است. 
در مراسم عروسی، پوزه تمساح بسته شده بود تا 
از هرگونه گازگرفتن ناخواسته جلوگیری شود، در 
حالی که شهردار بارها در طول جشن عروس خود را 
بوسید. تاریخچه این گونه ازدواج ها به قرن ها پیش 
در جوامع بومی چونتال و هواوه باز می گردد. کاربری 
نوشت: »کاش یه جور مراسم بگیرن که به حیوونا 
آسیبی نرسه، شما به قیافه این تمساح و دهانش که 
بسته است، نگاه کنید که داره چه عذابی می کشه!« 

چرا واردات ممنوع شد؟    
سال 97 با افزایش تحریم ها علیه ایران، برندهای خارجی از بازار 
ایران خارج شدند و دولت وقت هم تصمیم گرفت برای جلوگیری 
از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند 
البته این موضوع زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در جلساتی که با دولت داشتند، قول و وعده دادند که 
به راحتی می  توانند نیاز بازار را تامین کنند و لوازم خانگی را با 

کیفیت و قیمت  مناسب به دست مردم برسانند.

مشکالتی که شروع شد    
با ممنوع شدن واردات، مشکالت صنعت لوازم خانگی شروع 
شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی در بازار 
بود. همین موضوع باعث شد تولید کننده های داخلی هم به 
فکر گران کردن محصوالت شان باشند، این در حالی بود که 
محصوالت خارجی نه به دلیل قیمت های جهانی که به علت 
ممنوعیت واردات گران شده بودند. برخی تولیدکنندگان 
حاال که بازار را خالی از رقیب می دیدند، به عمد یا غیرعمد هر 
از چندی برای گران کردن کاالهای تولید شده از عرضه لوازم 
خانگی به بهانه هایی مثل نبود مواد اولیه اجتناب می کردند 
و بعد هم با این ترفند محصوالت شان را به صورت قطره ای و 
گران تر به بازار عرضه می کردند و بعد هم رفته رفته محصول 
را گران تر به فروش می رساندند؛ اتفاقی که خرداد امسال هم 
افتاد و روزنامه ایران در گزارشی این اتفاق را راهی برای گران 
کردن محصوالت اعالم کرد که در انتهای خرداد رقم خورد و با 
اجازه وزارت صمت، لوازم خانگی تا سقف 15 درصد گران شد.

دلیل گران تر بودن کاالی ایرانی از نمونه خارجی    
یکی از سوال هایی که شاید ذهن شما را هم درگیر کرده، این است 
که چرا کاالی ایرانی نسبت به کاالی خارجی گران تر تمام می شود 
تا جایی که چندی پیش نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در اظهاراتی راجع به مقایسه قیمت لوازم خانگی تولید 
داخل با لوازم خانگی خارجی به تجارت نیوز گفت: »لوازم خانگی 
در ایران ۳۰ درصد گران تر از نمونه های مشابه در کشورهای 
همسایه اســت.« این در حالی است که نه تنها نیروی کار که 
هزینه های سربار مثل آب، برق، گاز، حمل و نقل و. .. هم در کشور 
ما نسبت به کشورهای دیگر بسیار ارزان تر است. از آن طرف عمده 
مواد اولیه لوازم خانگی که فوالد و محصوالت پتروشیمی است، 
در کشورمان به وفــور یافت 
می شود و خودمان از صادر 
کنندگان آن به کشورهای 
دیگر هستیم. پس ایراد کار 
کجاست؟ برخی بر این باورند 
که بازدهی پایین تولید در 
ــا بــاعــث باالرفتن  کــشــور م
البته  می شود  تولید  هزینه 
ــن،  ــی ــوان ــات در ق ــب ــود ث ــب ن
سیاست گذاری های غلط، 
تغییر نرخ ارز و. .. را هم مطرح 

می کنند.

معمای تورم در لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات    
اول تیر با افزایش 15 درصــدی قیمت لــوازم خانگی رو به رو 
شدیم. با این حال بررسی ها نشان می دهد که طی چهار سال 
گذشته نرخ تورم لوازم خانگی همواره باالی ۴۰ درصد بوده 
و به گزارش مهر حتی در مقاطعی تا حدود 5۰ درصد نیز باال 

رفته است. 
این در حالی است که نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال 
9۶ معادل 5.۴ درصد بود اما از سال 97 به این سو یعنی از زمان 
اعمال ممنوعیت واردات این نرخ همواره باالتر از نرخ تورم کل 
بوده، به گونه ای که حتی در سال 98 که نرخ تورم ۳۴.8 درصد 
بود، نرخ تورم لوازم خانگی ۴9.۳درصد بوده است. متولیان 
بخش لوازم خانگی معتقدند باال بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز 
بر قیمت نهایی لوازم خانگی اثر داشته است اما باید توجه شود 
که در این سال ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق 
را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده 
داخلی بوده است؛ البته اگر متولیان صنعت لوازم خانگی مدعی 
بومی سازی تولیدات خود هستند نباید صرفا با استناد به تنش 

ارزی، قیمت کاالهای خود را افزایش دهند.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدت دار و هدفمند باشد    
نباید از انصاف بگذریم که صنعت لوازم خانگی طی سال های 
گذشته  رشد داشته و ما شاهد تولید لوازم خانگی هستیم که گام 

های اولیه ایجاد صنعت را برداشته است. 
در این میان افزایش قیمت ارز و نوسان  مواد اولیه مانند فوالد 
و تورم طی یکی دو سال اخیر این صنعت را متاثر کرده و شاهد 
جهش های قیمتی در لوازم خانگی بوده ایم. اما آن چه دراین 
میان محل  تامل و هشدار است این که نباید با ایجاد انحصار 
کامل دراین بازار زمینه های ایجاد شرایطی مانند تجربه صنعت 
خودرو را تکرار کرد. اگر چه یکی از دالیل  ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی فشارهای ارزی در داخل و مدیریت این فضا برای 
جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است اما برخی کارشناسان 
بر ضرورت اتخاذ سیاست هدفمند و تکمیلی دراین زمینه تاکید 

دارند. 
برزین جعفرتاش کارشناس سیاست گذاری صنعتی در این 
باره به فارس می گوید: »ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک 
شمشیر دو لبه است که هم می تواند منجر به توسعه یک صنعت 
رقابت پذیر شود و هم می تواند همانند تجربه خودروسازان نه 
تنها هیچ فایده ای برای کشور نداشته باشد بلکه خسارت هایی 
را نیز به مردم و دولت وارد کند. در تجربه خودروسازها مشاهده 
شد اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست های تکمیلی برای 
افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد، یک بازار انحصاری و 
جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می شود و آن ها نیز با 
خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد، بدون این 
که کوچک ترین تالشی برای ارتقای محصوالت خود داشته 
باشند.« این کارشناس سیاست گذاری صنعتی در ادامه می 
گوید: »باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات، چه 
سیاستی توسط دولت می خواهد پیگیری شود. از االن باید این 
سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف خود 

را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند.«

حدود 4 سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می گذرد، آیا انحصار ایجاد شده باعث رشد کیفیت 

محصوالت شده یا لوازم خانگی هم به درد خودروسازی دچار شده است؟

 خطر گلـخانـه ای شدن 
صنعت  لوازم خانیگ

ناصر  رعیت نواز-   قرار بود ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی باعث باال رفتن کیفیت تولیدات داخلی و 
کاهش قیمت تمام شده نسبت به محصوالت مشابه 
خارجی باشد اما بر اساس آن چه در بازار می گذرد 
ــن صنعت  و همچنین نــظــرات مــردمــی اگــرچــه ای
گام هایی را برای توسعه برداشته اما  نمی توان گفت 
که   به اهداف تعیین شده دست یافته است. حاال 
بعد از حدود چهار سال از ممنوع شدن واردات لوازم 
خانگی، این نگرانی در حال پررنگ تر شدن است که 
دام انحصار، لوازم خانگی را هم مانند خودروسازی 
اسیر خود کند. برخی مصرف کننده ها هم بر این 
باورند که بعضی از اقالم لوازم خانگی ایرانی نه تنها 
کیفیتی کمتر از نمونه خارجی که قیمت بیشتری هم 
دارند؛ این نکته را هم نباید فراموش کرد که اواسط 
ماه پیش و قبل از گران شدن مجدد لوازم خانگی، 
تولید کنندگان داخلی وعده داده بودند که نیاز 

بازار را تامین کنند اما برخالف وعده آن ها برای چندمین بار توزیع کنندگان و مصرف کننده ها از کمبود کاال در بازار گالیه داشتند و 
مدعی بودند بعد از گران شدن تا سقف 15 درصد اوضاع کمی بهبود پیدا کرده است. این در حالی است که چندی پیش نایب رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: »لوازم خانگی در ایران 30 درصد گران تر از نمونه های مشابه در کشورهای همسایه است.« 
هرچند به اعتقاد برخی برای رشد کیفی و کمی لوازم خانگی باید به آن ها زمان بیشتری داد و برنامه تکمیلی زمان دار برای رفع انحصار 
و ایجاد شرایط رقابتی را تدارک دید اما امروز ضمن مرور وعده هایی که تولیدکنندگان لوازم خانگی در زمان ممنوع شدن واردات 

لوازم خانگی داده بودند، از دالیل کمبود و گرانی تولید داخل نسبت به نمونه های مشابه خارجی نوشته ایم.

گاردریل های قاتل!
ناصری- احتماال شما هم بارها در بزرگراه ها یا 
جاده ها شاهد گاردریل ها بوده اید، گاردریل هایی 
که برخی اوقــات به جای این که جان انسان ها را 
نجات دهند قاتل جان آن ها می شوند که متاسفانه 
تعداد زیادی از این تصاویر تلخ در فضای مجازی 
هم دیده می شود. طبق گزارش ایرنا، نامناسب 
بودن ایمنی گاردریل ها یکی از عوامل واژگونی 
خودروها، جان سپردن و نقص عضو سرنشینان 
خودروهاست. این درحالی است که نقش گاردریل 

ها، حفظ جان انسان هاست.

نقش گاردریل های استاندارد    
پر واضح است که از نظر مهندسی، جنس و بافت 
آلیاژی این گاردریل ها، اتصاالت قطعات آن ها به 
یکدیگر، تعداد الیه های محافظ در بخش های 
مختلف جاده و اتصاالت و استحکام پایه های نگه 
دارنــده در کنار سایز و ارتفاع نصب گاردریل از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند تفاوت بین 
مرگ و زندگی مردمان این سرزمین را رقم بزنند. 
بر اساس استانداردهای جهانی یک گاردریل ایمن 
می تواند حتی انرژی جنبشی خودروهای بزرگی 
چون انواع کامیون یا اتوبوس را نیز خنثی و با تغییر 
مسیر این وسایل نقلیه، از سقوط آن ها به دره یا 

پرتگاه و خروج از جاده جلوگیری کند.

گاردریل های خطرناک    
متاسفانه در کشورمان شاهد ناکارآمدی گاردریل 
ها حتی در برابر ضربه خودروهای سبک و سواری 
هستیم، آن چنان که بارها در تصاویر حتی شاهد 
جدا شدن گاردریل از پایه های خود و ورود آن به 
کابین خودرو بوده ایم که امری بسیار خطرناک و 
گاه مرگ آفرین است. مقاومت نداشتن گاردریل، 
جداشدن اتصاالت قطعات و فرو رفتن گاردریل 
در بدنه خودروها، تصادفات دلخراشی را رقم می 
زند. گاردریل هایی که یارای مقاومت در برابر وزن 
خودروهای ســواری را ندارند، طبیعتا در مقابل 
وزن عظیم خودروهای سنگین و تجاری هم هیچ 

کاربردی نخواهند داشت.

حذف گاردریل و نصب نیوجرسی    
همان طــور کــه گفته شــد هــدف اصلی از نصب 
گاردریل ها در بزرگراه ها گرفتن قدرت و انرژی 
خودروهایی اســت که به دالیــل مختلفی چون 
خواب آلودگی راننده ها، کاهش دید، سرعت زیاد 
و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر اصلی 
خارج می شوند و حادثه می آفرینند. به همین دلیل 
سیدتیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور 
ناجا در گفت و گو با ایرنا از مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی خواست تا ایمنی جاده ها را در اولویت 
کاری خود قرار دهند و گفت: »با پیگیری های انجام 
شده و کار کارشناسی، تصمیم بر این شد که به 
جای گاردریل در وسط راه از نیوجرسی مفصل دار 
استفاده شود تا از خروج خودرو جلوگیری شود. 
به نظر می رسد نصب این نیوجرسی ها موفقیت 
آمیز بوده و بهتر است در همه آزادراه ها برای نصب 
جداکننده وسط، به جای گاردریل از نیوجرسی 
مفصل دار استفاده شود چرا که توان نگه داشتن 

خودروها در زمان بروز حوادث را دارد.« 



گــروه ورزش/  سازمان لیگ فوتبال تاکید کرد 
ــی را کــه بـــاالی سقف تعیین شده  ــای ــرارداده ق
باشد، ثبت نخواهد کرد و دستگاه های نظارتی 
باید در صورت اثبات تخلف، به پرونده باشگاه ها و 
بازیکنان ورود کنند. با تصمیم سازمان لیگ و برای 
جلوگیری از باال رفتن قیمت بازیکنان در نقل و 
انتقاالت تابستانی، قرار است قانون سقف قرارداد 
اجرایی شود؛ آن هم در حالی که باشگاه هایی چون 
استقالل، پرسپولیس، سپاهان، گل گهر و...  کار 
خود را برای جذب بازیکن یا تمدید قراردادها آغاز 
کرده اند.صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان 
لیگ فوتبال در این خصوص گفت:»سقف قرارداد 
برای بازیکنان ملی پوش باالتر از ۸ میلیارد تومان 
است و برای بازیکنان غیر ملی پوش پایین تر ولی 
منطقی تر. با این قانون، بازیکن ضرر نمی کند چون 
صد درصد پولش را می گیرد. اگر این روند ادامه 
داشته باشد تمام باشگاه ها ورشکسته می شوند 
درصــد   ۲۰  -  ۳۰ از  بیش  نمی تواند  بازیکن  و 
قراردادش را بگیرد.قراردادها ثبت نشده است حتی 
اگر قراردادی امضا شده باشد اما در چارچوب مصوبه 

سازمان لیگ نباشد آن قرارداد ثبت نخواهد شد.«با 
این حساب بیش از نیمی از قراردادهایی که تا االن 
امضا شده، غیر قابل ثبت خواهد بود. در حالی دوباره 
صحبت از اعمال قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران 
می شود که اهالی این رشته، با توجه به تجربه گذشته 
از آن به عنوان طرحی شکست  خورده یاد می کنند. 
در این میان این سؤال به وجود می آید که تکلیف 
قرارداد های امضا شده تا پیش از اعمال محدودیت 
و تعیین سقف قرارداد چه می شود؟ آیا بازیکنی که 
باال تر از سقف، قراردادی را با باشگاهی امضا کرده 
حاضر به کاهش رقم قراردادش می شود؟ در سوی 
دیگر یک قرارداد همکاری رسمی بین طرفین امضا 
و تعهداتی ضمانت شده است، آیا نهادی مثل سازمان 
لیگ اختیار ملغی اعالم کردن این قرارداد های 
همکاری را که طبق مقررات وقت امضا شده است، 
دارد؟مورد دیگری که در اجرای دوباره این قانون در 
فوتبال ایران وجود دارد این است که همیشه راه های 
فراری برای دور زدن این قانون وجود داشته است. در 
سال های گذشته که سقف قرارداد باالی سر فوتبال 
ایران قرار گرفت، باشگاه ها روی کاغذ و در قسمت 

مبلغ قرارداد، سقف را رعایت می کردند ولی در پشت 
پرده  توافق دیگری بین طرفین صورت می گرفت 
که غیر از مبلغ تعیین شده در قــرارداد، آپشن های 
دیگری نظیر خودرو، سهام، میل گرد، آپارتمان و ... 
را برای بازیکن فراهم می کرد. حال اگر بنا بر اجرای 
این قانون در این مقطع باشد، چه تضمینی وجود 
دارد که باشگاه ها به اندازه ای که تعهد شان باال تر از 
سقف قرارداد است، این مبلغ را با ابزار های دیگر 
برای بازیکن تحت قرارداد شان جبران نکنند؟ این 
در حالی است که سازمان لیگ به عنوان یک مرجع 
تصمیم گیرنده برای باشگاه های ایرانی می توانست 
برای مقابله با افزایش بی رویه رقم های قرارداد و 
بازار سیاهی که در این بین توسط عده ای ایجنت 
و دالل به راه افتاده، از راه های دیگری ورود کند. به 
طور مثال می شد با کاهش سهمیه بازیکنان باالی 
۲۳ سال )یا هر سقف سنی دیگر( تا حدی در بازار 
عرضه و تقاضا دخالت می کرد. همچنین می توان 
با صدور بخشنامه ای از سود میلیاردی ایجنت ها و 
دالل ها و مدیران برنامه جلوگیری کرد که البته این 

موضوع هم نیاز به نظارت دارد.

اختالف مثلث مسی، نیمار و امباپه باال گرفت

این روزها رسانه های مختلف فرانسه و اسپانیا از قرار 
گرفتن نام نیمار در فهرست سیاه پاری سن ژرمن خبر 
می دهند.سران باشگاه فرانسوی به دنبال فروش 
نیمار در نقل و انتقاالت تابستانی هستند و به نظر می 
رسد این تصمیم پاری سن ژرمن از اختالف نیمار با 

امباپه نشئت می گیرد.تالش های پاری سن ژرمن 
برای فروش ستاره برزیلی اش باعث شده لیونل 
مسی ابرستاره آرژانتینی و دوست نزدیک نیمار وارد 
این کارزار شود.طبق گزارش نشریه »لو پاریزین« 
مسی از مسئوالن باشگاه فرانسوی خواسته تا از 

تصمیم خود برای فروش نیمار منصرف شوند.بازیکن 
ساالری در پاری سن ژرمن به نظر می رسد این باشگاه 
متمول فرانسوی را در آینده دچار مشکالت حادی 
خواهد کرد.مثلث آتشین پاریسی ها یعنی مسی، 
نیمار و امباپه این روزها درگیری دارند و به نظر می 
رسد باشگاه فرانسوی برای حل این مشکل بزرگ 

باید سریع دست به کار شود تا تیم ضربه نخورد.
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بوی جدایی از استوری سیلوا!
رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل گذشته در الفیصلی 
به  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  در  که  بــود  عربستان 
مدیران  گذشته  ــای  روزهـ پیوست.طی  استقالل 
استقالل از طریق مدیربرنامه های سیلوا باب مذاکره 
را با این بازیکن باز کرده بودند و حتی گفته شد طرفین 
به توافق شفاهی دست یافته اند اما استوری که سیلوا 
منتشر کرد، به نظر نشانه ای از پایان همکاری طرفین 
است.سیلوا در این استوری نوشته است که هواداران 
استقالل همیشه در قلب من هستند تا بدین صورت 
جدایی خود را اعالم کند. باید دید واکنش مدیران 

باشگاه در این باره چه خواهد بود.

گزارش

آشنایی با خرید احتمالی استقالل

ژان کارلوس،بدل جانواریو!
گروه ورزش/یکی از اولویت های استقالل در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
جذب یک هافبک بازی ساز است و برای این منظور ریکاردو ساپینتو نام چند 
بازیکن خارجی را در اختیار مدیران باشگاه قرار داده که در صدر این فهرست 
نام ژان کارلوس قرار دارد؛همان بازیکنی که فصل گذشته فرهاد مجیدی هم 
به دنبال جذبش بود اما در نهایت موفق نشد.ژان کارلوس هافبک برزیلی و 
۳۰ ساله باشگاه نائوچیکوی برزیل است و فصل گذشته برای این تیم در 11 
بازی توانست دو بار گلزنی کند.ژان کارلوس فقط در دو مقطع و سال های 
۲۰1۰ و ۲۰16 حضور در سطح اول فوتبال برزیل را تجربه کرده است.او 
در سال ۲۰1۰ برای پالمیراس سه بار در سری A لیگ برزیل و شش سال 
بعد هم با سائوپائولو سه بار در سری A برزیل به میدان رفت.در بقیه سال ها 
این هافبک برزیلی در سری  Bلیگ برزیل توپ زده است و در این رقابت ها 
در مجموع 1۳7 بازی توانسته آمار ۲4 گل و ۲5 پاس گل را به نام خود ثبت 
کند.فصل گذشته این بازیکن که قــراردادش را تا سال ۲۰۲4 با نائوچیکو 
تمدید کرده بود، به شدت مورد توجه استقالل قرار گرفت و مذاکرات جدی 
بین طرفین نیز انجام شد اما در نهایت رقم درخواستی تیم برزیلی برای صدور 
رضایت نامه ژان کارلوس حدود 7۰۰ هزار دالر بود و به همین دلیل آبی پوشان 
از جذب این بازیکن منصرف شدند.اما حاال و در روزهایی که استقالل در بازار 
نقل و انتقاالت عملکرد خوبی نداشته است، مدیران باشگاه در نظر دارند با یک 
 خرید خوب خارجی، عقب افتادن در بازار را جبران کنند. ژان کارلوس همان 

گزینه ای است که جذب او می تواند یک بار دیگر محبوبیت مصطفی 
آجورلو را نزد هواداران افزایش دهد.گفته می شود استقاللی ها 

برای جلب رضایت همتایان خود در باشگاه برزیلی رقم 6۰۰ هزار 
دالر را پیشنهاد داده اند و به احتمال فراوان این پیشنهاد با پاسخ 
مثبت باشگاه برزیلی مواجه خواهد شد.در صورتی که توافق نهایی 

شود احتماال به زودی بازیکن برزیلی مدنظر استقاللی ها 
برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد وارد تهران 

خواهد شد. احتمال حضور ژان کارلوس وقتی در 
استقالل قوت می گیرد که این بازیکن در صفحه 

شخصی اش، صفحه رسمی باشگاه استقالل 
و همچنین صفحه رافائل سیلوا مدافع برزیلی 
این تیم را به صفحات دنبال شده توسط خودش 
اضافه کرده است.سبک بازی ژان کارلوس تا 

حدود زیادی شبیه فابیو جانواریو است و حضور او 
به ویژه پشت ضربات ایستگاهی می تواند خاطرات 
شیرین یکی از محبوب ترین ستاره های خارجی 
استقالل را برای هــواداران آبی زنده کند.گفتنی 
است ژان کارلوس این فصل با 7 گل زده بهترین 

گلزن تیمش در سری B لیگ برزیل هم بوده است.

گــروه ورزش/  در حالی که فهرست پرسپولیس 
تقریبا تکمیل شده و از دیروز هم تمریناتش را آغاز 
کرده، روزی نیست که اخبار نگران کننده از باشگاه 
استقالل رسانه ای نشود. روند کند نقل و انتقاالت 
باشگاه از یک سو و سیاست انقباضی باشگاه برای 
جذب ستاره داخلی و بازیکن خارجی از سوی دیگر 
ــروز آبی ها در حسرت جذب ستاره  باعث شده ام
بمانند و حتی شاید در ادامه حسرت جدایی ستاره 
های فصل گذشته را هم بخورند. مذاکرات مسئوالن 
باشگاه استقالل با برخی ستاره های فصل گذشته 
تیم مثل امیرحسین حسین زاده، رافائل سیلوا مدافع 
برزیلی و عارف غالمی مدافع تیم ملی با وجود اعالم 
رسانه های نزدیک به مدیریت و باشگاه، نه تنها به 
توافق منجر نشده بلکه پدیده فصل گذشته تیم و دو 
ستاره خط دفاعی آبی ها در نیم فصل دوم، در آستانه 
جدایی قرار گرفته اند. فصل گذشته را استقالل با 
مدافعانی چون  یزدانی، مرادمند، آغاسی، دانشگر و 
چشمی آغاز کرد و در ادامه با اعزام مرادمند و یزدانی 
به خدمت سربازی، فرهاد مجیدی سرمربی آبی ها 
اقــدام به جذب سیلوا کرد و با بهبودی مصدومیت 
عارف غالمی او هم به ترکیب برگشت و این دو در 
خط دفاعی جانشین ســربــازان استقالل شدند و 
اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم داشتند و جای خالی 
مرادمند و یزدانی به چشم نیامد. اما در پایان فصل 
که با قهرمانی مقتدرانه آبی ها و ثبت کمترین گل 
ــورده تاریخ ادوار لیگ برتر همراه بــود، شوک  خ
بزرگی به استقالل وارد شد و نه تنها فرهاد مجیدی 
با وجود داشتن قرارداد از این تیم رفت بلکه رودی 

ژستد و محمد دانشگر نیز از این تیم جدا شدند و در 
ادامه ریزش شاکله تیم قهرمان، حاال خبر می رسد 
که سیلوا، غالمی، وریا غفوری و ارسالن مطهری هم 
رفتنی هستند. البته بیشترین نگرانی هــواداران و 
پیش کسوتان آبی از بابت خط دفاعی و از دست دادن 
ترکیب موفق دژ مستحکم استقالل است چرا که فصل 
گذشته خط دفاعی نقطه قوت تیم بود و حفظ شاکله 
دفاعی می توانست تا حدود زیادی موفقیت آبی ها را 
در فصل آینده هم تضمین کند. سیلوا مدافع برزیلی تا 
هفته گذشته به توافق نزدیک بود اما به یک باره اعالم 
شد او با باال بردن رقم درخواستی که گویا   7۰۰ هزار 
دالربــوده، از اردوگاه آبی دور شده است. همزمان با 
این خبر بد برای ّآبی ها به شکل عجیبی بحث جذب 
ژان کارلوس رسانه ای شد و بازیکن برزیلی را پیش 
کشیدند تا ذهن هــوادار از جدایی احتمالی ستاره 
خط دفاعی استقالل منحرف شود. البته این اتفاق 
بارها در نقل و انتقاالت تابستانی باشگاه استقالل 
رخ داده است به طور مثال زمانی که دانشگر جدا شد 
و با سپاهان قرارداد بست، سریع در فضای مجازی و 
رسانه ای از ماندن و تمدید قرارداد سیلوا خبر دادند. 
حاال هم که بحث جدایی سیلوا جدی شده ناگهان اسم 
ژان کارلوس مطرح می شود و در ادامه برای منحرف 
کردن ذهن هوادار معترض و خسته از جدایی احتمالی 
عارف غالمی نام سامان فالح و رایان تفضلی به عنوان 
گزینه های استقالل مطرح می شود! البته بحث رفع 
موانع بازگشت سیاوش یزدانی مدافع سرباز استقالل 
هم مطرح است، موضوعی که هنوز به جدیت دنبال 
نمی شود. هواداران استقالل که با این ترفند عجیب 

از سوی منابع رسانه ای نزدیک به باشگاه مواجه شده 
اند انتقادشان از مدیریت بیشتر شده به ویژه وقتی 
شنیده می شود پرسپولیس و سپاهان با ارقام هنگفت 
ستاره های استقالل و لیگ و تیم ملی را جذب کرده 
اند یا در حال جذب بازیکنان خارجی با ارقام باالی 
7۰۰ هزار دالر هستند! برای هوادار استقالل این 
سوال مطرح است که اوال کارگزار 5۰۰ میلیاردی 
کجاست که مدیریت باشگاه با وسواسی عجیب و مثل 
باشگاهی که پول و بودجه کافی ندارد در حال مذاکره 
با بازیکنان است و سعی می کند سراغ ستاره ها نرود 
و برای ستاره های خودش هم سقف قرارداد گذاشته 
است؟ ثانیا اگر نگرانی باشگاه از ابالغیه جدید سازمان 
لیگ برای رعایت سقف قرارداد است چرا رقبا که تیم 
شان را با ارقام چند ده میلیاردی بسته اند نگران این 
قضیه نیستند؟ طبق اعالم رسانه ها کاسیانو مهاجم 
خارجی مدنظر پرسپولیس برای حضور در این تیم 
باید ۳۰۰ هزار دالر پول رضایت نامه به باشگاه سابقش 
بدهد و ۳5۰ هزار دالر هم خودش خواسته است. اگر 
این ارقام و اعداد درست باشد چه فرقی بین باشگاه 
پرسپولیس و استقالل برای جذب بازیکن خارجی 
وجود دارد که سرخ ها به راحتی از توافق با کاسیانو 
خبر می دهند و آبی ها نگران افزایش دستمزد سیلوا 
هستند که در نیم فصل دوم امتحانش را پس داده و 
هندوانه سربسته نیست؟ هواداران بابت این سواالت 
نه تنها پاسخی شفاف و روشن از سوی مدیریت باشگاه و 
دیگر ارکان آن دریافت نکرده اند بلکه با اخبار و شایعاتی 
که هر روز درباره حضور سردار آجورلو در فدراسیون 
فوتبال شنیده می شود، نگرانی شان افزایش می یابد.

کنایه فدراسیون جهانی بسکتبال به ایران

شکست اول تصادفی نبود!
ــاز پنجره  تیم ملی بسکتبال ایـــران در آغ
سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳، مقابل 
6۰ متحمل  بــر   6۸ بــا نتیجه  قزاقستان 
ــن دومــیــن شکست تیم  ــد. ای شکست ش
ایران مقابل قزاق ها در سال ۲۰۲۲ بود. 
فدراسیون بسکتبال قزاقستان در گزارش 
ــران به قصد انتقام و  این بــازی نوشت: »ای
جبران شکست دور رفت به قزاقستان آمده 
بود و این موضوع از حضور حامد حدادی، 
اسطوره با تجربه ایرانی که برای نخستین 
بار در مسابقات انتخابی جام جهانی به کار 
گرفته می شد، مشخص بود. حدادی برای 
تماشاگران قزاقستانی کامال آشنا بود چون 
در مسابقات انتخابی جام جهانی قبلی، 

خون همه را به جوش آورده بود. حضور او در 
قزاقستان، از رقابتی نفس گیر خبر می داد. 
اما پیروزی 41 بر ۳5 قزاقستان مقابل ایران 
در پایان نیمه نخست نشان می دهد قزاق ها 
چیزی از حریف کم نداشتند و پیروزی در 
دسترس آن هــا بــود. دیمیتری گاوریلوف 
اگرچه حتی یک امتیاز هم در این دیدار کسب 
ــدادی، رهبر تیم ایران  نکرد ولی حامد ح
را کامال از کار انداخت. حدادی در دقیقه 
پایانی بازی به دلیل خطای فنی، مجبور به 
ترک زمین شد و قزاقستان در نهایت 6۸ بر 
6۰ به پیروزی رسید. کسب دومین پیروزی 
قزاقستان مقابل ایران نشان داد که پیروزی 

در بازی نخست هم تصادفی نبوده است.«

۳ رشته در آستانه حذف از بازی های اسالمی
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی 
به پنجمین دوره بــازی های همبستگی 
حذف  احتمال  از  اســالمــی  کشورهای 
سه رشته از رقابت های قونیه خبر داد و 
گفت: »به رغم زمان تعیین شده به منظور 
اعالم اسامی ورزشکاران و کادر فنی برای 
فدراسیون ها و حضور در بازی های قونیه، 
متاسفانه هنوز دو ، سه فدراسیون از جمله 
دوومیدانی اسامی نفرات خود را برای ثبت 
نام اعالم نکرده اند که با توجه به اتمام زمان 
تعیین شده، ممکن است از سوی مسئوالن 
برگزار کننده بازی ها، از حضور در این 
رقابت ها حذف شوند که در این صورت 

مسئولیت هرگونه عواقبی برعهده خود 
فدراسیون خواهد بود. همچنین با توجه 
ــدی کادر  به تخصیص سهمیه ۲5 درص
فنی از سوی کمیته برگزاری بازی ها که 
شامل همه 57 کشور حاضر در این رقابت 
هاست،تالش کردیم این درصد سهمیه 
سرپرستان و مربیان را افزایش دهیم که 
موفق هم شده ایم ولی هنوز به نقطه ایده آل 
نرسیدیم بنابراین با توجه به محدودیت 
میزبان بــرای اسکان مربیان در دهکده 
ورزشــکــاران، شاید مجبور شویم برخی 
از اعضای کادر فنی تیم ها را در خارج از 

دهکده اسکان دهیم.«

اخبار

آفساید

خبر

شروع تمرینات استقالل ازچهارشنبه

تیم فوتبال استقالل از روز چهارشنبه کار خود را به طور رسمی 
در فصل جدید آغاز می کند.طبق هماهنگی  که مسئوالن 
استقالل با ریکاردو ساپینتو انجام داده اند، این مربی به همراه 
دستیاران خارجی خود روز دوشنبه به تهران می رسد و بعد از 
انجام برخی امور از روز چهارشنبه قصد دارد تمرینات استقالل 
را آغاز کند.مدیران باشگاه استقالل از هفته های گذشته 
عملیات ترمیم و بازسازی چمن مجموعه ورزشی انقالب را 
شروع کردند و حاال این زمین به شرایط مناسبی رسیده است.

امضای قرارداد گولسیانی با پرسپولیس
گئورگی گولسیانی، مدافع فصل گذشته سپاهان مدتی قبل 
و در زمان حضورش در خارج از کشورمان با قراردادی دو ساله 
به پرسپولیس پیوست.این بازیکن گرجستانی که پنج شنبه به 
ایران آمد، پس از حضورش در تهران به ساختمان پرسپولیس 

رفت و قرارداد خود را با این باشگاه امضا کرد.

شجاعی در نساجی ماندنی شد
با اعالم مدیرعامل باشگاه نساجی مسعود شجاعی فصل 
آینده هم در این تیم می ماند.تمرینات پیش فصل تیم فوتبال 
نساجی از چهارشنبه هفته گذشته زیر نظر حمید مطهری و 
کادرفنی جدید قائمشهری ها آغاز شد.این درحالی است که 
مسعود شجاعی، بازیکن باتجربه نساجی که قراردادش هم 
با این باشگاه به اتمام رسیده به دلیل در سفر بودن و قرارداد 

نداشتن با این باشگاه، از روز اول در تمرینات شرکت نکرد.

 سیدجالل نمی تواند 
روی نیمکت بنشیند!

پس از خداحافظی سید جالل حسینی از دنیای بازی 
فوتبال، باشگاه پرسپولیس به طور رسمی اعالم کرد که او 
فصل آینده به عنوان عضو کادر فنی همراه سرخ ها خواهد 
بود و در این زمینه مذاکراتی انجام و توافقاتی حاصل شده 
است. نکته جالب این است که حسینی برای نشستن روی 
نیمکت پرسپولیس با چالش هایی روبه رو است.بر اساس 
قوانین لیگ برتر فوتبال ایران، سرمربی تیم لیگ برتری 
حتما باید دارای مدرک مربیگری درجه A آسیا باشد و 
 B دستیارانش هم حداقل باید مدرک مربیگری درجه
داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها افرادی می توانند به 
عنوان مربی، کارت حضور روی نیمکت تیم لیگ برتری را 
دریافت کنند که یا مدرک درجه A  یا حداقل مدرک درجه 
B مربیگری داشته باشند. یعنی حسینی باید یکی ازاین 
مدارک را داشته باشد تا بتواند به عنوان مربی روی نیمکت 
پرسپولیس بنشیند. حسینی در مرحله اول باید در کالس 
مربیگری درجه C آسیا شرکت کند و بعد از دریافت این 
مدرک، با توجه به قوانین باید حداقل یک سال صبر کند تا 
بتواند در کالس مربیگری درجه B شرکت کند. بنابراین 
عمال در فصل آینده سید جالل حسینی نمی تواند به 
عنوان مربی کارت دریافت کند و روی نیمکت بنشیند.
حاال که پرسپولیسی ها تصمیم دارنــد از کاپیتان تیم 
شان در کادر فنی استفاده کنند، دو راه دارند؛ یا باید قید 
نشستن حسینی روی نیمکت را بزنند و او از روی سکوها 
نظاره گر کار باشد یا نام او را به عنوان یکی از اعضای غیر 
مربی مانند بازیکن در فهرست قرار دهند و برایش کارت 
دریافت کنند که البته بعید است گل محمدی تن به این 
موضوع بدهد که نام حسینی به عنوان بازیکن در فهرست 
تیم باشد و عمال سهمیه یکی از بازیکنان باالی ۲۳ سال 

تیم را اشغال کند.

ویژه

خداحافظی وریا قطعی شد
این روزها جدایی وریا غفوری  از استقالل به سوژه اصلی 
هواداران این تیم تبدیل شده است. البته باشگاه به صورت 
رسمی واکنشی نشان نداده اما نشست شبانه مصطفی 
آجورلو با حسین حسینی و واکنش مجازی مدیرعامل 
استقالل تکلیف وریا غفوری  را مشخص کرد.آجورلو با 
استفاده از کلمه کاپیتان برای حسینی دیدگاه خود را 
در قبال وریا غفوری علنی کرد، اگر چه شاید گفته شود 
حسینی کاپیتان دوم است و آجورلو به همین دلیل از لفظ 
کاپیتان استفاده کرده اما تمدید قرارداد با کاپیتان دوم 
و مذاکره نکردن با کاپیتان اول نشان دهنده پایان کار 

غفوری در استقالل خواهد بود.

قراردادهای باالی سقف ثبت نمی شود

خریـدهای نجومـی در بالتکلیفـی!

شرط پرسپولیس برای تمدید قرارداد اسدی
پس از این که قرمزها نتوانستند محمد خدابنده لو را به خدمت بگیرند و ناامیدی از جذب احمد 

نوراللهی، یحیی گل محمدی تصمیم گرفت بازهم به رضا اسدی اعتماد کند و او را یک فصل 
دیگر در پرسپولیس نگه دارد. بازیکنی که طی چند وقت گذشته شایعاتی درباره احتمال 

جدایی اش از پرسپولیس و حضورش در لیگ تایلند مطرح شده بود.یحیی به صورت رسمی 
از رضا درویش درخواست کرده قرارداد اسدی تمدید شود اما تاکنون مدیران پرسپولیس 

تماسی با مدیربرنامه های اسدی  یا خود این بازیکن برای مذاکره بر سر تمدید قرارداد 
برقرار نکرده اند.گفته می شود مدیران پرسپولیس خواستار تخفیف از سوی رضا اسدی 

هستند و این بازیکن برای ماندن در پرسپولیس باید از مواضع خود نسبت به فصل 
گذشته کوتاه بیاید.پیش از این برخی رسانه ها از مذاکره اسدی و مدیربرنامه هایش 
با مدیرعامل پرسپولیس خبر داده بودند که پیگیری های خبرنگار فوتبالی حاکی از آن 

است تا این لحظه خبری از مذاکره رسمی پرسپولیس با اسدی نبوده است.

گیتاریست آبی ها در سپاهان؟
با جذب سجاد شهباززاده و تمدید قرارداد آرمان رمضانی و البته زمزمه های جدی مبنی بر 
پیوستن کاوه رضایی به جمع آبی ها، به نظر می رسد ارسالن مطهری جایی در برنامه های سرمربی 
پرتغالی باشگاه برای حضور در ترکیب اصلی ندارد.حاال احتمال دارد مطهری که فصل گذشته هم 
چندان از دقایقی که به کار گرفته می شد رضایت نداشت، برای فصل آینده در تیم جدیدی 
توپ بزند.مهاجم سابق ذوب آهن و تراکتور که در زمان حضورش در استقالل سه بار 
دروازه پرسپولیس را باز کرد و به واسطه گل های حساس اش محبوبیت باالیی هم 
بین هواداران استقالل پیدا کرد، یکی از گزینه های سپاهان برای تقویت خط حمله 
است. بازیکن ۲۹ ساله ای که فصل بعد را هم با استقالل قرارداد دارد اما آن طور که از 
اصفهان خبر می رسد، مدیران سپاهان شرایط جدایی این بازیکن را بررسی کرده اند 
و به دنبال جذب گلزن استقاللی ها هستند.مطهری به خوبی می داند با توجه به ترافیک 

خط حمله در استقالل احتماال او در صورت ماندن بیشتر روی نیمکت خواهد بود.

سیاست انقباضی سردارآجورلو  در نقل و انتقاالت استقالل

 ر یز ش 
قهر ما ن!
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سینما و تلویزیون یک شنبه  12 تیر ۶1401
3 ذی الحجه  1443.شماره 2097۶

 پرهزینه ترین سریال تاریخ 
در صف انتشار

ــی  ــون ــزی ــوی ــل ــه ت ــوع ــم ــج پـــخـــش فـــصـــل اول م
ــه قـــــــدرت«  ــقـ ــلـ ــا: حـ ــ ــه ه ــ ــق ــ ــل ــ »اربــــــــــــاب ح
 )The Lord of the Rings: The Rings of Power(
محصول 2022 آمریکا که از جمله سریال های مورد 
انتظار جهان است، تا دو ماه دیگر آغاز می شود. 
در این مجموعه که بر اساس مجموعه  کتاب های 
معروف جی. آر. آر. تالکین نویسنده مشهور انگلیسی 
ساخته شده، پاتریک مک کی و جان پین، خالق این 
اثر هستند که بر خالف روال معمول، سابقه چندانی 
در تولید فیلم و سریال ندارند. این دو فیلم ساز کمتر 
شناخته  شــده، در جایگاه نویسنده و تهیه کننده 

اجرایی سریال فعالیت می کنند.
از داستان سریال »ارباب حلقه ها« خالصه رسمی 
منتشر نشده، اما آن قدر مشخص است که قصه در 
دوران دوم سرزمین میانی می گذرد، یعنی چندین 
هزار سال پیش از وقایع کتاب های »ارباب حلقه ها« و 
»هابیت«. در این سریال شخصیت های آشنایی چون 
»الروند«، »ایسیلدور« و »گاالدریل« که در فیلم های 
مشهور پیتر جکسون حضور داشتند و چندین هزار 

سال سن دارند، دیده می شوند.

بر اساس تیزرها و تصاویری که از این سریال منتشر 
شده، همه انواع موجودات شامل انسان، الف، دورف 
و اورک در سریال »اربــاب حلقه ها« حضور دارند 
و فضای سریال نیز ترکیبی از فانتزی، حماسی و 
اکشن است؛ با این حال سازندگان اطمینان داده اند 
که این سریال از نظر خشونت و مسائل دیگر، مناسب 
خانواده است. این مجموعه که گفته می شود 5 فصل 
خواهد داشت، به صورت رسمی برای فصل دوم هم 
تمدید شده است.انتشار فصل نخست این سریال از 
روز جمعه 11 شهریور در پلتفرم آمازون پرایم شروع 
خواهد شد و بالفاصله در دسترس کاربران اینترنت 

قرار خواهد گرفت.

جعفر دهقان که تا به حال در آثار ماندگار تاریخی 
و دفاع مقدسی مختلفی ایفای نقش کرده، در 
اولین حضور خود در نمایش خانگی، با سریال »راز 
بقا« برای نخستین  بار ژانر کمدی را تجربه کرد. 
اولین همکاری جعفر دهقان با سعید آقاخانی، 
نقش متفاوت »خان فادر« و تجربه تازه این بازیگر 
پیش کسوت و همچنین استقبال مخاطبان از 
سریال »راز بقا«، بهانه ای شد تا با جعفر دهقان 
درباره ایفای نقش در این مجموعه و همکاری با 
سعید آقاخانی گفت وگویی داشته باشیم که در 

ادامه می خوانید.

چه شد که بازی در سریال کمدی »راز بقا« را 	 
پذیرفتید؟

مدت ها بود که دوســت داشتم یک کار کمدی 
خوب بازی کنم و احساس می کردم جای چنین 
کاری در کارنامه ام خالی است، منتها شرایطش 
پیش نمی آمد یا اگر هم پیش می آمد آن نوع کمدی 
و طنز مورد پسند من نبود، احساس می کردم 
شاید یک جور اداست. زمانی که آقای آقاخانی 
نقش »خان فــادر« را پیشنهاد داد دیدم نسبت 
به کاراکترهای دیگری که تا به حال بازی کردم 
خیلی متفاوت و شیرین است. یک آدم تنها که 
در بیابان زندگی می کند، برای خودش قبیله ای 
تشکیل داده و این قبیله آداب و رسوم و قواعد 
خاص خودشان را برای زندگی کردن دارند. با 
آقای آقاخانی صحبت کردم و گفتم حقیقتش 
من تا به حال کمدی بازی نکردم، اگر موردی 
هست، شما به من کمک کنید و بگویید. ایشان 
به من گفت شما اصال این نقش را طنز بازی نکن 
و کامال او را جدی بگیر، وقتی جدی بگیری در 
این شرایط طنزش درمی آید. دوستان دیگر آقای 
افشاری، آقای شعبان نژاد و همه بروبچه ها طنز 
بازی کرده بودند، اما من نه، به همین دلیل خیلی 
تالش کردم. آقای آقاخانی خیلی کمک کردند و 
از ایشان ممنونم، اگر نتیجه خوب شده به دلیل 

کمک های ایشان بوده، اگر هم بد شده تقصیر 
من بوده است.

ــاره کیفیت کــمــدی سریال 	  ــ نظرتان درب
چیست، تفاوت »راز بقا« با دیگر کمدی هایی که 

نپذیرفته اید چه بود؟
تفاوت آن در جدی بودن کار است. بسیاری از 
آثار کمدی لوس بازی و سبک هستند و من این 
را نمی پسندم، اما در »راز بقا« در عین جدی 
بودن، شرایط و موقعیت هاست که طنز را به وجود 
می آورد. یعنی من و بقیه ناگهان در شرایطی قرار 
می گیریم که خیلی جدی هستیم، اما خود به 
خود شرایط کمدی به وجود می آید، این ویژگی 
است که سریال را نسبت به کارهای دیگر متفاوت 

می کند. در واقع یک جور کمدی موقعیت بود.

از اولین تجربه تان در ژانــر کمدی راضی 	 
هستید؟

خیلی برایم شیرین بود و زمین تا آسمان با کارهای 
جدی که بازی کرده بودم متفاوت بود. فضای 
کار این قدر شاد و مفرح بود که آدم اصال خسته 
نمی شد. یک جاهایی انــرژی  بــرای کار صرف 
می کردم که اگر در کارهای دیگر بود خیلی زود 
خسته می شدم، ولی بسیار فضای شیرین و شادی 
بود و عوامل کار هم خوب بودند. احساس می کنم 
برای کار کمدی، آدم هایش نیز باید متفاوت و 
خاص باشند که در آن شرایط بتوانند کار کنند. 

همه چیز خوب بود، از کارگردان بگیرید تا دیگر 
عوامل و آقای سید مصطفی احمدی تهیه کننده 
سریال که واقعا از ایشان ممنونم، درخصوص 
قــراردادم و پرداختی ها، کوچک ترین نگرانی و 

استرسی نداشتم.

اولین همکاری با سعید آقاخانی چطور بود؟	 
خیلی خوب بود، من همیشه با کارهای ایشان 
ارتباط خاصی برقرار می کردم و آثارشان را دوست 
داشتم، به همین دلیل وقتی شرایط همکاری 
پیش آمد خیلی استقبال کــردم. به ایشان هم 
گفتم شاید اگر فرد دیگری بود نمی پذیرفتم، اما 
شخصیت سعید آقاخانی را دوست دارم و مطمئنم 
که می توانم با کارهایش هم ارتباط برقرار کنم 
به همین دلیل پذیرفتم. آقای آقاخانی یک مرد 
بسیار دوست  داشتنی است، شخصیتی مهربان، 
شیرین و کاربلد دارد و میزانسن های خوبی 
می دهد. وقتی قرار است سکانسی را بگیرند، آن 
شرایط و لحظات کوچک کمدی را این قدر قشنگ 
و درست می بیند که از کوچک ترین حرکات، یک 
صحنه کمدی ایجاد می کند. به نظر من سعید 
آقاخانی یکی از بهترین کسانی است که در ایران 
دارد کمدی کار می کند، خیلی بهتر از بسیاری از 

افرادی که اسم و رسم  های آنچنانی دارند.

با سابقه، 	  و  با تجربه  بازیگری  عــنــوان  بــه 
همکاری با بازیگران خوب و جوان مانند بهرام 

افشاری و نیما شعبان نژاد چطور بود؟
جوانان بسیار خوب و مودبی هستند و کارشان را 
بلدند. این دو عزیز این قدر احترام می گذاشتند 
و بزرگوار بودند که گاهی من خــودم خجالت 
ــازیــگــر، بقیه  ــه تنها ایـــن دو ب مــی کــشــیــدم. ن
بروبچه هایی هم که در کار حضور داشتند همه 
خیلی خــوب بودند. سینما در آینده مــال این 
بچه هاست، همیشه می گویم خدا کند سینما 
ــه قدر  ــه دســـت اهــلــش بیفتد، بچه هایی ک ب
پیش کسوتان  خودشان را می دانند و به بزرگ 
ترهای شان در سینما احترام می گذارند. برای 
آقای افشاری و آقای شعبان نژاد آرزوی موفقیت 
می کنم، آن ها را خیلی دوست دارم، مدتی است 
که آنان را ندیدم و دلم برای شان تنگ شده است.

»راز بقا« فصل دومی هم دارد؟	 
همان زمان صحبت هایی می شد که اگر بشود 
فصل دوم را هم بسازیم، اما در حد حرف بوده. با 
من صحبتی نشده که بدانم قرار است این اتفاق 

بیفتد یا نه، چیزی نشنیده ام.

قصد دارید باز هم در آثار کمدی بازی کنید؟	 
اگر سعید آقاخانی پیشنهاد بدهد که چشم  بسته 
می پذیرم، چون از نوع کار او و شخصیتش شناخت 
دارم، اما کارهای دیگر را باید بررسی کنم و ببینم 
چطور است. توقع من حاال بعد از »راز بقا« باال رفته 
و سخت گیرتر شده ام، متوجه شدم کار کمدی باید 
چطور باشد، به همین دلیل باید بخوانم و بپسندم.

در ســریــال »طـــاق« بــه کــارگــردانــی آقــای 	 
ابوالقاسم طالبی بازی کردید، قصه این مجموعه 

و نقش شما چیست؟
قصه سریال، قصه  امنیتی و پلیسی بسیار خوبی 
ا ست و نقش من هم خیلی متفاوت است. من یکی 
از ماموران امنیتی هستم و همراه آقای نورایی با 
هم کار می کنیم. سریال بسیار خوبی است و آقای 
طالبی هم برای آن خیلی زحمت کشیدند، فکر 
می کنم حدود دو یا سه سال فیلم برداری اش طول 
کشید، ایشان بسیار وســواس داشتند و نگران 

بودند که این کار باید ساخته شود.

ادامــــه  مـــیـــربـــاقـــری  داوود 
تصویربرداری سریال »سلمان 
فــارســی« را در شــهــرک دفــاع 
او  می کند.  پیگیری  مــقــدس 
تا اواخــر پاییز امسال مشغول 

ضبط فصل دوم و میانی سریال، یعنی فصل 
بیزانس خواهد بود.

چهره ها و خبر ها

حسن فتحی از پنج شنبه هفته 
ــاری ســاعــت 20، بازپخش  جـ
سریال »پهلوانان نمی میرند« را از 
شبکه آی فیلم روی آنتن دارد. این 
مجموعه یکی از آثار ماندگار فتحی 

در تلویزیون است و اولین  بار سال 76 پخش شد.

رعنا آزادی ور با فیلم »مرد بازنده« 
به  مهدویان  محمدحسین  ــر  اث
ــده. این فیلم  نمایش خانگی آم
نوروز امسال اکران شد و حدود 
گیشه  در  تومان  میلیارد  شش 
فروخت که فروش خوبی برای آن محسوب نمی شود.

آناهیتا افشار در سریال »پوست 
محمودی  جمشید  ــر  اث شیر« 
بهرام،  پانته آ  داشــتــه.  حضور 
پردیس احمدیه و ژیال شاهی 
ــم ایــن  ــان ــر بـــازیـــگـــران خ ــگ دی
مجموعه هستند و شهاب حسینی نقش اصلی 

سریال را برعهده دارد.

مجموعه  در  جمشیدی  پژمان 
کمدی »آفتاب پرست« ساخته 
بــرزو نیک  نــژاد بــازی کــرده و در 
این سریال با حمیدرضا آذرنگ 
همبازی شده. »آفتاب پرست« به 

نویسندگی امیر برادران در فیلم  نت منتشر می شود.

ســیــروس میمنت در گفت وگو 
ــا ایــســنــا، از حــضــور شخصیت  ب
»کــیــوان« در سریال »نــون خ 4« 
اثــر سعید آقاخانی خبر داد. او 
همچنین گفت هنوز خیلی درباره 

ایــن کاراکتر صحبت نکرده و فیلم نامه کامل را 
نخوانده است.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

 مائده کاشیان  
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جواد نوائیان رودسری – گلبهار برای ما یک نام 
جدید است؛ نام یک شهر تازه که قرار است بخشی 
از بار جمعیتی شهر مشهد را به دوش بکشد. طی 
سال های اخیر، جمعیت این »نو شهر« همواره 
افزایش یافته  و فضای آن شکل و الگوی شهری 
نوین را به خود گرفته است. می دانیم که مطالعه 
برای ساختن این شهر در سال 1366ش آغاز و از 
سال 1371ش، احداث شهر گلبهار، وارد مرحله 
عملیاتی شد. در آن زمان، ظاهرًا گلبهار یک منطقه 
وسیع و البته دارای باغ ها و مزارع حاصلخیز بود؛ اما 
پیش از این تاریخ چه؟ آیا برای شهری که قرار است 
ــزاران نفر را در خود جای دهــد، فقط می توان  ه
تاریخی 35 ساله را درنظر گرفت؟ به نظر چنین 
نمی آید؛ مردم گلبهار، خواه از روستاهای اطراف به 
آن کوچیده باشند یا کالن شهر مشهد، باید هویت 
و تاریخ منطقه ای را که در آن زندگی می کنند، 

بشناسند. این هویت و تاریخ می تواند در نام گذاری 
خیابان ها و کوچه ها مورد استفاده قرار گیرد و برای 
این »نو شهر«، شناسنامه ای قابل ارائه به وجود آورد. 
در گزارش امروز صفحه تاریخ، می خواهم برایتان از 
جزئیات تاریخی و باستانی مربوط به شهر گلبهار 
و اطراف آن صحبت کنم؛ موضوعی که ظاهرًا در 
این چند دهــه، کاًل نادیده گرفته شده است، اما 
می تواند دستمایه ای برای یک گــزارش متفاوت 

تاریخی باشد.

چرا گلبهار تاریخ دارد؟	 
معمواًل وقتی قرار است درباره گلبهار حرفی بزنیم، 
در ابتدای سخن، فاصله آن را تا شهر مشهد به 
مخاطب ارائه می کنیم: »گلبهار، شهری جدید در 
فاصله 45 کیلومتری کالن شهر مشهد است«؛ 
این گفته، البته اشتباه نیست؛ اما یادمان باشد که 

گلبهار، یک »نو شهر« است که در 35 کیلومتری 
ــای تــاریــخــی و گــردشــگــری اخــلــمــد، 32  ــت روس
کیلومتری شهر تاریخی گلمکان، 32 کیلومتری 
شهر تاریخی رادکان، 40 کیلومتری توس باستانی، 
36 کیلومتری شهر شاندیز )شــاهــان دژ قدیم( 
30 کیلومتری روستاهای تاریخی و ییالقی  و 
ارداک و انــداد قــرار دارد؛ در واقــع اگر گلبهار را 
مرکز یک دایره قرار دهیم، به شعاع 30 کیلومتری 
آن، مجموعه ای غنی از عناصر تاریخی و باستانی 
خراسان قدیم قرار گرفته است. »چشمه سبز«، 
منطقه ای در 30 کیلومتری گلبهار، در دوران پیش 
از اسالم، زیارتگاهی مورد توجه بود؛ آن گونه که 
مردم، نذورات خود را در قالب ظروف طال و نقره 
به داخل آن می انداختند و وقتی 460 سال پیش، 
سد طبیعی مقابل ایــن چشمه شکست، دشت 
مشهد را پر از ظــروف گران قیمتی کرد که البته 

هواخواهان بسیار داشت. گلبهار با تپه »حاج تراب« 
فاصله ای کمتر از 30 کیلومتر دارد؛ تپه ای که هنوز 
مطالعات باستان شناسی آن کامل نشده است، اما 
به گواهی تاریخ، مکان استقرار نادرشاه در زمان 
حمله نهایی به مشهد و بــرانــدازی ملک محمود 
سیستانی بوده  و قدمت اصل قلعه، به دوران پیش از 
اسالم بازمی گردد. از همه این ها مهم تر، همسایگی 
گلبهار با تابران تــوس، یکی از شهرهای بزرگ 
باستانی ایران و ثبت شده در شاهنامه فردوسی 
است که در کنار َکَشف رود باستانی بنا شده و برخی 
مورخان، قدمت احــداث آن را دوره هخامنشی 
می دانند. کشف رود، همان رود پربرکتی است که 
روزگاری، در کمال زیبایی و شکوه، از کنار گلبهار 
امروزی هم می گذشت و به آن جان و روح زندگی 
می دمید. نشانه های این زندگی را می توان در 
سنگ نگاره های سه هزار و 500 ساله کمرمقبوال 
که کمتر از 30 کیلومتر با گلبهار فاصله دارند، دید. 
ــان و »میل« تاریخی آن که موجب شگفتی  رادک
باستان شناسان عالم است نیز، 30 کیلومتر تا 
گلبهار فاصله دارد؛ میل رادکان را، که 35 متر ارتفاع 
دارد، یادگار مهندسی خواجه نصیرالدین توسی 
ــوزاد« و  در عهد ایلخانی می دانند. روستای »نـ
آرامگاه تاریخی خواجه عبدالرحمن گهواره گر 
که بنای آن، یک شاهکار بی نقص از دوره تیموری 
است، تنها چند کیلومتر با گلبهار فاصله دارد. همه 
این ها در کنار قلعه های تاریخی متعدد در جاهایی 
مانند روستای »اسجیل«، به ما اجازه می دهد که 
برای گلبهار، به عنوان یک مرکزیت جغرافیایی و 
کانون های باستانی محیطی، ارزش های تاریخی 
قابل اعتماد قائل شویم و این شهر را، متولدشده بر 
بستری بدانیم که تاریخی چندهزار ساله را یدک 

می کشد.

چند خط از تاریخ گلبهار	 
بر اساس آن چه گفتیم، گلبهار احتمااًل مانند دیگر 
مناطق حاشیه کشف رود، از حدود 8 هزار سال قبل 
شاهد حضور و حیات انسان های اولیه بوده است؛ 
یافته های حاشیه کشف رود که از سال 1356ش به 
این سو کشف شده اند، نشان می دهند که انسان ها 
در سراسر این دشت حاصلخیز، بین دو کوه بینالود 
و هزارمسجد، می زیستند. زندگی مردمان این 
منطقه، از راه شکار می گذشت؛ گلبهار و دشت های 
اطراف آن، از دیرباز شکارگاه هایی بسیار پرآوازه و 
محبوب بوده است. چمن رادکان، در 30 کیلومتری 
گلبهار، آن قدر دل انگیز و سرسبز بود که مغوالن، در 
سال 637ش، پس از هجوم به ایران، این منطقه را 
به عنوان چراگاه و اردوی نظامی خود برگزیدند. 

گلبهار در دوران پیش از اسالم، در منطقه ای پر رفت 
و آمد و البته مورد توجه مردم قرار داشت؛ آن سوی 
کوه بینالود، آتشکده آذربرزین را ساخته بودند و 
بالطبع، در دو طرف کوه، نیایشگاه هایی بنا شده بود 
که افراد زیادی را به سوی خود می کشاند. افزون 
بر این ها، گلبهار در قلب جاده ترانزیتی و بازرگانی 
ابریشم قرار داشت؛ مسیری که دست کم از دوره 
اشکانی، محل تردد کاروان های تجاری متعددی 
بود که از چین به سوی اروپا و بالعکس در حرکت 
بودند. گلبهار می توانست، با توجه به ظرفیت های 
طبیعی، اقامتگاه و محل اتراق این کاروان ها باشد. 
این وضعیت تا سال 22ق، هنگامی که مسلمانان 
به خراسان رسیدند و توس جزئی از قلمرو خالفت 
ــود داشــت. بالطبع باید سال  اسالمی شــد، وج
پیوستن گلبهار به سرزمین های اسالمی را همان 
سال 22ق بدانیم. از آن به بعد، این منطقه، به 
فراخور وقایع تاریخی، شاهد رویدادهای بسیاری 
ــاه ابومسلم خراسانی را  بــوده اســت. برخی زادگ
»پوشنگ« در نزدیکی هرات امــروزی می دانند، 
جایی در 300 کیلومتری گلبهار امروزی. ابومسلم 
بعدها فعالیت های تبلیغی خود را برای شکل دادن 
به قیامش در همین منطقه آغاز کرد؛ قیامی که 
باالخره در سال 129ق آغاز شد. گلبهار در دوران 
هجرت امام رضا)ع( به مرو، بخشی از والیت توس 
با مرکزیت تابران محسوب می شد. در آن زمان، 
مرو مرکز خالفت عباسی بود و گلبهار، حدود 300 
کیلومتر با این شهر فاصله داشت. از این دوره به بعد، 
گلبهار شاهد حکومت طاهریان، حمله یعقوب لیث 
صفاری، تسلط سامانیان و دوران طالیی تمدن 
اسالمی در این منطقه بود. یادمان باشد که توس، 
جایی که گلبهار نیز بخشی از خاک آن به حساب 
می آمد، در آن دوره و ادوار بعد، محل تولد و تربیت 
امثال خواجه نظام الملک توسی بوده است؛ افرادی 
که به دهقانان، یعنی زمین داران بزرگ خراسان 
وابسته بودند و نسب شان به بزرگان دوران پیش 
از اسالم بازمی گشت؛ به همین دلیل، بعید نیست 
که بتوان اراضی امروزی گلبهار را، بخشی از تیول 
و زمین های اختصاصی آن دیوانساالران بزرگ 
دانست. با حمله مغول، آفتاب تمدن به یکباره در 
این منطقه غــروب کرد و گلبهار و دشت اطراف 
آن، چنان که گفتیم، به اردوگــاه اصلی مغوالن 
صحراگرد و ستیزه جو تبدیل شد. پس از آن تاریخ، 
گلبهار شاهد عبور سربازان سّفاک تیمورلنگ 
بود و پس از آن، روزگار آبادانی منطقه را در عهد 
نوادگان تیمورلنگ دید. در دوران سلطان حسین 
بایقرا، یکی از نوادگان تیمور که بر ایران شرقی 
حکمرانی داشت، امیرعلیشیر نوایی، وزیر خردمند 

ــن دار، به منطقه گلبهار آمد و دستور داد که  و دی
آب چشمه گیالس در 23 کیلومتری این مکان را 
به سوی شهر مشهد جاری کنند و به این ترتیب، 
مقدمات ایجاد نهری فراهم شد که در دوره نادرشاه، 
به نهر نادری اشتهار یافت. گلبهار از آن روزگار تا 
امروز، باز هم شاهد وقایع بسیاری بوده است که 
نمی توان همه آن هــا را در این مختصر گنجاند؛ 
رویدادهایی مانند عبور ستون نیروهای متفقین 
در جنگ جهانی دوم. نظامیان شوروی که از محور 
اخلمد به سمت مشهد در حرکت بودند، برای 
رسیدن به این شهر، از منطقه گلبهار و کنار چناران 
عبور کردند؛ اتفاقی که می شود آن را در بخشی از 

تاریخ و سرگذشت این شهر گنجاند. 

گزارش های اعجاب آور از تاریخ باستانی یک شهر جدید در همسایگی مشهد

سرگذشت 3500 ساله »گلبهار«
 سکونتگاهی برای اقوام مختلف پیش از ورود آریایی ها به ایران و نیز،منزلگاهی

 برای کاروان های جاده راهبردی ابریشم،گوشه ای از سابقه تاریخی گلبهار است
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ساعت های  اولین  میرجانیان-  مصطفی 
روز شنبه با خبر شوکه کننده ای همراه بود. 
»زلــزلــه ای با قــدرت 6.1 ریشتر بخش هایی 
از هرمزگان را لرزاند.« از لحظات اول وقوع 
ــرزه نیروهای امـــدادی به سمت  ایــن زمین ل
مناطق خسارت دیــده اعــزام شدند اما زمین 
در هرمزگان انگار قصد آرام شدن نداشت. 
2 دقیقه  2و  ــرزه در ساعت  از اولین زمین ل
10 صبح، زلزله هایی با  بــامــداد، تــا ساعت 
قدرت های مختلف بین 2 تا 6 ریشتر، 37 بار 
مناطقی از هرمزگان را لرزاند و مردم را به ترس 
و وحشت انداخت. عجیب تر این که پس از اولین 
زمین لرزه در فاصله بسیار کوتاهی یک زمین 
لــرزه 6.1 ریشتری و سپس زمین لــرزه 6.3 
ریشتری به وقوع پیوست و خواب آشفته ای برای 

مردم مناطق جنوب کشورمان رقم زد.

ترس زلزله در کشورهای حاشیه 	 
خلیج فارس

ــه در عمق 10  ــه ک ــزل ــوع ایــن زل ــس از وقـ پ
کیلومتری زمین رخ داد، نیروهای امدادی 
و خدمات رسان به همراه تجهیزات الزم در 
محل برای امدادرسانی حضور پیدا کردند. 
ــاس گــزارش هــای دریافتی، تیم های  بر اس
ارزیـــاب به همراه فــرمــانــداران ایــن مناطق 
بیمارستان های  ــد.   در محل حــاضــر شــدن
ــاده بــاش با تیم های  هرمزگان نیز ضمن آم
واکنش سریع و تکنیسین های فوریت های 

پزشکی بــه روســتــاهــای ســایــه خــوش و 
سایر روستاهای اطراف بندرلنگه اعزام 
ــدت زلــزلــه هــای روز گذشته  شــدنــد.  ش
ــاوه بر  در هرمزگان به حــدی بــود که ع
از  هرمزگان  شهرستان های  از  شماری 
جمله بندرعباس در برخی از کشورهای 
همسایه هم این زمین لرزه احساس شد. 
در تصاویری که در فضای مجازی منتشر 
شد  ساکنان مناطق مختلف امارات از جمله 
دبــی و ابوظبی بامداد شنبه در پی زمین 
لرزه ای به بزرگی 6.3 ریشتر در ایران،پس 
لرزه هایی قوی را احساس کردند و بسیاری 
از آن ها از خانه ها و هتل ها بیرون آمدند. در 
توئیتر بسیاری از شهروندان اماراتی با به 
اشتراک گذاشتن ویدئوهایی از لحظه های 
زمین لرزه، جابه جایی وسایل روشنایی در 
سقف و برخی قفسه ها را نشان داده انـــد. 
ــارات، ساکنان  همچنین در شهرهایی از ام
بومی و گردشگران از محل اقامت خود خارج 
شدند و مدتی را در فضای باز و در خیابان ها 

ــال در امـــارات  ــن ح گــذرانــدنــد. بــا ای
متحده عربی گزارشی از خسارت  یا 
منتشر  جزئی  و  کلی  دیدگی  آسیب 

نشده است.

ــا ۱۰۰ درصـــدی 	  تــخــریــب ۳۰ ت
منازل مسکونی در مناطق زلزله زده 

هرمزگان
 پس از این زلزله شدید، عضو مجمع 
نمایندگان اســتــان هــرمــزگــان در 
ــورای اسامی از تخریب  مجلس ش
30 تا 100 درصدی منازل مسکونی 
در منطقه زلزله زده خبر داد. منصور 
آرامی در تشریح جزئیات زلزله 6.1 
ریشتری که بامداد روز شنبه ساعت 
2:02 منطقه مهران در مرز میان 
بندرخمیر و خلیج فارس و شهرستان 
بندرلنگه را لــرزانــد، گفت: مرکز 
وقــوع این زلزله در روستای سایه 
خوش بندر لنگه بوده   ضمن این که 

بافاصله 2 پس لرزه نیز به همراه داشته است.
وی ادامه داد: به دلیل این که منازل مسکونی 
این منطقه از استحکام الزم برخوردار نیستند 
بین 30 تا 100 درصد تخریب شده اند اما 
امدادرسانی به مردم آسیب  دیده به سرعت 
در حال انجام است. وی با اشاره به وسایلی که 
مردم زلزله زده این منطقه نیاز دارند، یادآور 
شــد: هم اکنون به دلیل گرمای هــوای این 

منطقه باید به سرعت چادر بین مردم زلزله زده 
توزیع و مایحتاج آن ها اعم از مواد غذایی تامین 
شود که البته هال احمر و شهرستان های 
اطــراف در این زمینه در حال امدادرسانی 
هستند.  مهدی دوستی، استاندار هرمزگان 
هم در این باره اظهار کرد: مصدومان زلزله 
و  بندرخمیر  بیمارستان های  به  هرمزگان 
بندرلنگه اعزام شده اند. بیشترین خسارت ها 
در روستای سایه خوش با 300 خانوار است 
و منازل قدیمی اکثر ساکنان تخریب شده 

است.

زمین لرزه های اخیر در ایران با هم ارتباط 	 
دارد؟

کشورمان از حدود یک ماه گذشته هر هفته 
ــوده اســت.  شاهد چند زلــزلــه تقریبا قــوی ب
این زمین لرزه ها از اواخــر خــرداد در کیش 
و بندر چــارک شــروع شد و چند روز بعد در 
مــان هم زمین  افغانستان، همسایه شرقی 
لرزه ای بسیار شدید باعث کشته شدن بیش  
از 1000 نفر از مردم شد. طی این مدت هم 
چندین بار در استان های کرمان، هرمزگان، 
فارس و... زمین لرزه هایی رخ داده است و 
همین موضوع باعث شد تا برخی شایعات 
ــاره غیرطبیعی بــودن زمین لرزه ها به  درب
وجــود بیاید. به ســراغ مدیر بخش زلزله و 
خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی 
رفتیم. دکتر علی بیت اللهی به خبرنگار 

خــراســان می گوید:  از نظر 
زمین  صفحه های  شناختی،  زمین  مقیاس 
که اصطاحا پلیت نامیده می شود از طرف 
کشورهای عربی و هندی تحت تنش است. 
این تنش ها و چین خوردگی ها در طول تاریخ 
استمرار داشته است. بنابراین از این منظر 
که این تنش ها بر کل کشور ما وارد می شود 
می توان گفت که زمین لرزه ها در ارتباط با 
همدیگر هستند اما این که اثر این تنش که 
همان زلزله است در کجا رها بشود و زلزله 
به وجود بیاید به میزان مقاومت زمین و نوع 
گسل ها بستگی دارد. در خصوص زلزله های 
جنوب کشور هم این امر صادق است. ما حدود 
24 خــرداد امسال اولین زلزله های جزیره 
کیش و بندر چارک را داشتیم که تا 10 روز 
خوشه های لــرزه ای خودش را نشان داد اما 
بعد از وقفه ای در بندر مقام در غرب کیش این 
زلزله ها اتفاق افتاد و در 11 تیر ماه با وقوع 3 
زلزله قوی در شمال قشم در حوالی بندر خمیر 
و بندر کنگ این زمین لرزه ها رخ داد. ما سال 
گذشته زلزله هایی در المرد و مناطق جنوبی 
نگاه  یک  در  بنابراین  داشتیم.  هم  دیگری 
منطقه ای این تنش ها به هم مرتبط اما از نظر 
وقوع زلزله ها این ها جدا هستند. چنان که 
زلزله اخیر در بندر خمیر حدود 140 کیلومتر 
با زلزله های کیش فاصله داشته است. این 
زلزله ها روند یکسانی دارند اما ظهور و بروز 

آن ها جداست و به هم ارتباطی ندارند.

منتظر زلزله های قوی تر هم باشیم؟	 
دکتـر   بیـت اللهـی، رئیـس بخـش 
زلزله و فرونشسـت مرکز تحقیقات 
شهرسـازی  دربـاره  و  مسـکن 
لرزه هـای  زمیـن  وقـوع  احتمـال 
هـم  جنوبـی  مناطـق  در  شـدیدتر 
می گوید: »مناطق سـواحل جنوبی 
کشورمان در طول 100 سال اخیر 
هایشـان  گسـل  لرزه هـای  تـوان 
بیشـتر از 6.5 ریشـتر نبـوده اسـت و 
وقـوع آن هـم بسـیار احتمـال کمـی 
دارد. چـون گسـل های آن منطقـه 
تـوان مقاومـت در مقابـل تنش هـای 
بیشـتری نـدارد و ایـن انـرژی را در 
حـد 6 تـا 6.5 ریشـتری می تواننـد 
آزاد کننـد. بـا توجـه بـه رونـد رخـداد 
زلزله هـای متعدد کـه منجر بـه تخلیه 
انرژی زمیـن می شـود احتمـال وقوع 

زلزلـه بـزرگ خیلـی کـم اسـت«.

به شایعات درباره »هارپ« توجه 	 
نکنید

رئیس بخش زلزله و فرونشست مرکز تحقیقات 
مسکن و شهرسازی ادامه می دهد: در روزهای 
گذشته از طرف چندین نفر پیامی گرفتم که 
این زلزله ها غیرطبیعی است و ممکن است 
در آن ها دستکاری انسانی وجود داشته باشد 
اما دالیل علمی این موضوع را رد می کند. 
ــورد مــوج زلزله طــوری اســت که کاما با  رک
دستکاری های  و  انفجارها  مثل  ــواردی  مـ
ــت. نکته دیگر ایــن که  انسانی متفاوت اس
موج زلزله ها را همه ایستگاه های لرزه نگاری 
دنیا ثبت می کنند. این طور نیست که فقط 
ما آن را ثبت کنیم. این زلزله را در کشورهای 
دیگری هم ثبت می کنند. اگر این زلزله ها 
شکل غیرطبیعی داشته باشد مطمئنا آن ها 
این موارد را زودتر از ما اعام می کنند. مثل 
این است  که یک راننده، صدای کامیون را با 
خودروی سواری به راحتی تشخیص می دهد 
این موضوع برای کارشناسان لرزه نگاری هم 
کاما مشخص است. بنابراین این زلزله کاما 
طبیعی بوده و در ادامه زلزله های بندر بوشهر و 
هرمزگان و کیش است. اما دلیل این که درباره 
جزیره کیش این طور شایعاتی مطرح می شود 
ــره ای اقتصادی  ــزی ــت کــه کیش، ج ــن اس ای
است و این شایعات در ابعاد اقتصادی جزیره 
تاثیرگذار است و نباید به این شایعات توجه 

کرد.

حوادث یک شنبه  ۱2 تیر 8۱4۰۱
۳ ذی الحجه  ۱44۳.شماره 2۰976

در امتداد تاریکی

کارت قرمز!  
رفتارهای ناشایست و پرخاشگری های همسرم 
به جایی رسید که او 6 سال قبل پسر 20 ساله ام 
را چنان زیــر مشت و لگد گرفت که زندگی ما 

دگرگون شد و.. . 
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 
41 ساله ای است که برای شکایت از همسرش 
وارد کانتری قاسم آباد مشهد شده بود. این زن 
جوان که ادعا می کرد همسرش،  او و فرزندان 
بیمارش را تنها گذاشته است و در مکانی دیگر 
زندگی می کند به مشاور و مددکار اجتماعی 
کانتری گفت: 27 سال قبل هنگامی که 14 
بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود به عقد »فریمان« 
درآمدم و زندگی مشترکم را در یکی از اتاق های 
منزل پدر شوهرم آغاز کردم این در حالی بود که 
من هیچ گاه نمی توانستم برای زندگی خودم 
تصمیم بگیرم و به رویاهایم جامه عمل بپوشانم 
چرا که خانواده همسرم مدام در زندگی ما دخالت 
می کردند و همسرم نیز فقط گوش به فرمان 
آن هــا بــود و هیچ اراده ای از خــودش نداشت. 
خاصه چند سال بعد با پس اندازهایمان زندگی 
مستقلی را آغاز کردیم و هر دو نفر ادامه تحصیل 
ــم. همسرم تا کارشناسی ارشــد در رشته  دادی
ادبیات تحصیل کرد و من هم فوق لیسانسم را در 
رشته حقوق گرفتم. اما همزمان با آغاز زندگی 
مستقل پرخاشگری و تندخویی های همسرم 
شدت گرفت تا حدی که بارها مرا کتک زد، با 
وجود این من به خاطر فرزندانم هیچ گاه به طاق 
فکر نکردم و به زندگی با او ادامه دادم تا این که 6 
سال قبل عصبانیت و پرخاشگری های فریمان 
زندگی ما را دگرگون کرد. آن روز همسرم به دلیل 
رفتار ناشایست پسر 20 ساله ام او را به باد کتک 
گرفت به طوری که من با هزار بدبختی و زحمت 
مسعود را از زیر دست و پای پدرش بیرون کشیدم 
ولی پسرم در همان حالت عصبانیت با مشت به 
شیشه پنجره کوبید و خون از دستش فواره زد. 
دست و پایم را گم کرده بودم و نمی توانستم جلوی 
خون ریزی را بگیرم باالخره با اورژانــس تماس 
گرفتم و آن ها مسعود را به بیمارستان انتقال 
ــد. بعد از این ماجرا پسرم در حالی دچار  دادن
افسردگی شدید شد که به قول خودش غرورش 
نیز شکسته بــود. آن روزهــا به خاطر داروهــای 
اشتباهی که بــرای پسرم تجویز شده بود او به 
بیماری های عصبی نیز مبتا شد به طوری که 
به ناچار فرزند 20 ساله ام را در بیمارستان روان 
پزشکی ابن سینای مشهد بستری کردیم. مسعود 
بعد از مدتی و با کمک چند پزشک متخصص 
بهبودی نسبی پیدا کرد و بیماری او کنترل شد اما 
همین بستری در مرکز روان پزشکی کارت قرمز 
وحشتناکی بود که او را از استخدام در بسیاری از 
مراکز دولتی و  غیردولتی باز می داشت در این 
شرایط باز هم پسرم را تشویق به ادامه تحصیل 
کردم و او هم فوق لیسانس گرفت اما متاسفانه 
حادثه کتک کاری آن روز زندگی و آینده اش را به 
تباهی کشاند و دیگر کسی به یک بیمار متهم به 
روانی بودن اهمیتی نمی داد در همین وضعیت 
دختر کوچک ترم نیز به بیماری دیابت مبتا 
شد و هزینه های سرسام آوری را روی دستمان 
گذاشت این در حالی بود که همسرم ما را بدون 
پرداخت هیچ گونه هزینه زندگی رها کرد و به 
شهرستان پدری اش رفت من هم برای نگهداری 
و سرپرستی 2 فرزند بیمارم روزگــار سختی را 
می گذراندم و نمی توانستم این فشارهای روحی 
و مالی را تحمل کنم. از سوی دیگر فریمان نه تنها 
مخارجی را برای درمان فرزندانم نمی پردازد 
بلکه تماس های ما را نیز بدون پاسخ می گذارد و 

به قول معروف ما را باک کرده است.
حاال هم در حالی دست به دامان قانون شده ام 
که همسرم در طول سال های زندگی مشترک به 
پرخاشگری های خود ادامه داد به طوری که حتی 
در حضور نامزد دخترم مرا به باد کتک می گرفت و 

شخصیتم را لگدمال می کرد...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ سیدرضا معطری )رئیس کانتری 
قاسم آباد( رسیدگی کارشناسی به این پرونده 
به گــروه مشاوران کــارآزمــوده دایــره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کابوس بامدادی 6/3 ریشتری
وقوع ۳ زمین لرزه باالی 6 ریشتر و بیشتر از ۳۰ زلزله خفیف تر تاکنون 5 کشته و بیش از 9۰ مصدوم داشته است؛ 

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از علت افزایش زمین لرزه ها در یک ماه اخیر می گوید  

ستاد  اعضای  همکاری  توکلی /  با 
صبر آستان قدس رضوی،  یک محکوم 
بــه قــصــاص نفس پــس از هفت سال 
ــرار گرفت.به  ــورد عفو اولــیــای دم ق م
گــزارش خراسان،رئیس دادگستری 
سفر   حاشیه  در  جیرفت   شهرستان 
قدس  صبرآستان  ستاد  یــاران  صلح 
رضــوی  به شهرستان جیرفت گفت: 
هفت سال پیش در جریان تیراندازی 
در یکی از روستاهای جیرفت فردی  با 
اسلحه شکاری به قتل رسید که پس از 
محکومیت متهم در دادگاه، اولیای دم 
درخواست اجرای حکم قصاص نفس 

قاتل را کردند.
 اصغر ستایی مختاری  ادامه داد:مادر 

قاتل، برای رضایت به امام هشتم پناه 
مــی آورد و عریضه ای به  امام رضا)ع(، 
امام رئوف، می نویسد که درنهایت  صلح 
ــاران آستان قــدس رضــوی به دنبال  ی
آن عریضه با در دســت داشتن پرچم 
مبارک حرم رضــوی  در شهر جیرفت 
جان دوبــاره ای به یک انسان دادنــد و 

پرونده منجر به صلح و سازش شد.
وی  ضمن تقدیر از نقش اثرگذار اعضای  
ستاد صبر آستان قدس رضوی در حل و 
فصل این پرونده، بر بهره گیری بیشتر از 
ظرفیت ها و توانمندی های مصلحان  و 
معتمدان محلی در فراهم کردن زمینه 

صلح و سازش دعاوی تاکید کرد.

با تالش ستاد صبر آستان قدس رضوی

محکوم به قصاص به زندیگ برگشت

ترک خوردگی پل  جاده بندر خمیر - بندر عباس

دستگیری عامالن  توزیع مرشوابت الکیل در مب
کرمانی / دادستان بم  از دستگیری دو نفر از 
عوامل توزیع مشروبات الکلی در شرق استان 
کرمان خبر داد. قاضی  بهنام جعفری اظهار 
کرد: به دنبال توزیع مشروبات الکلی مرگبار 
در مناطقی از شرق کرمان با توجه به حساسیت  
موضوع،  مراتب در دستور کار دادستانی و 

پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: با اقدامات  
اطاعاتی و رصــدهــای  پلیسی  جمعه شب 
گذشته دو  نفراز عوامل توزیع مشروبات الکلی 
توسط پلیس به  چنگ قانون افتادند و مقدار 
هزار  لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر از این 
دو متهم  کشف شد. این مسئول قضایی  گفت: 

متهمان  پس از تفهیم اتهام و تحقیقات تکمیلی 
در دادسرای انقاب بم  بازداشت شدند. 

هفته گذشته براثر  مصرف  مشروبات الکلی 
تقلبی  در  مناطق شرقی استان کرمان یک نفر 
جان باخت و هفت نفر  مسموم و  در بیمارستان 

پاستور بم  بستری شدند.



۹اجتماعی

گزیده 

خبر

70 به 30 به ضرر جیب  و جان مردم
 به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان به 70 درصد رسیده است. 

قوانین باالدستی کشور برای کاهش این هزینه ها را بررسی کردیم و برنامه سازمان بیمه سالمت را هم جویا شده ایم

ــور که رئیس  مصطفی عبدالهی- آن ط  
»هم اکنون  گفته  پزشکی  نظام  ســازمــان 
ــد هزینه های درمــانــی را مــردم  ۷۰ درص
۳۰ درصــد را بیمه ها تقبل  می پردازند و 
می کنند، در حالی که در قانون برعکس 
است و باید ۷۰ درصد هزینه تحت پوشش 
بیمه ای باشد و پرداخت از جیب مردم هم 

۳۰ درصد باشد«.

قانون چه می گوید؟       
پزشکی  نظام  سازمان  رئیس  که  قانونی 
به آن اشاره کرده، فقط یک قانون نیست؛ 
بلکه این موضوع مهم به دفعات در قوانین 
شده  تصریح  باالدستی  سیاست های  و 

است:
سیاست های کلی سالمت: پوشش کامل 
نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد 
جامعه و کاهش سهم مــردم از هزینه های 
ــان تا آن جــا که بیمار جز رنج بیماری،  درم

دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
ماده ۹0 قانون برنامه چهارم توسعه: سهم 
مردم از  هزینه های سالمت حداکثر از ۳۰ 

درصد  افزایش نیابد.
بند ب مـــاده 34 قــانــون برنامه پنجم 
توسعه: تاکید بر کاهش سهم هزینه  های 

مستقیم مردم به حداکثر ۳۰ درصد.
 ماده 78 برنامه ششم توسعه: طبق جدول 
این ماده، باید سهم پرداختی مردم، به 25 

درصد کاهش می یافت.

سهم مردم به 70 درصد رسید       
حاال اما با وجود قوانین صریح، گزارش های 
رسمی از افزایش پرداختی مــردم در این 
ــه عـــدد ۷۰  ــرچ ــوزه حــکــایــت دارد. اگ حـ
درصــدی در این حــوزه که رئیس سازمان 
نظام پزشکی مطرح کــرده، جدید و البته 
امــا گــزارش  بسیار نگران کننده تر اســت 
خــردادمــاه   ۳1 کــه  بهداشت  کمیسیون 
قرائت  مجلس  علنی  صحن  در  امــســال 
شد هم تصریح داشت که هم اکنون سهم 
پرداختی از جیب مردم به 6۰ درصد رسیده 

است.

اذعــان به افزایش هزینه هــای درمــان        
سرپایی

یکی از حوزه های مهم این افزایش پرداختی از 
جیب مردم، مربوط به هزینه های درمان سرپایی 
است. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان 
نظام پزشکی، در این باره گفته است: بیش از 
۷۰ درصد مراجعات مردم در حوزه سرپایی در 
بخش خصوصی است و این است که به چشم 
مردم می آید؛ در حالی که قانون هدفمندی 
یارانه ها راهکارش را دیده است که سازمان های 
بیمه گر تعهداتشان را بیشتر کنند تا پرداخت از 
جیب مردم در بخش خصوصی کاهش یابد. 
»محمدمهدی ناصحی« مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت هم همین چند روز قبل در یک 
برنامه زنده تلویزیونی این مشکل را پذیرفت و 
گفت: »باال رفتن هزینه های درمان سرپایی را 
تایید می کنم، به ویژه با توجه به بیمه هایی که 
در بخش سرپایی کارآیی ندارند؛ برای مثال، در 
بیمه سالمت، ۸۰ درصد صندوق های بیمه در 
بخش دولتی کارآیی دارند و در بخش خصوصی 

پرداختی زیادی ندارند«.

2 قانونی که اجرا نمی شود       
کمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، 
تاخیر بیمه در پرداخت بدهی بیمارستان ها، 
رشــد 2۰۰ درصــدی تجهیزات پزشکی و 

1۳۷ درصــدی تجهیزات مصرفی در سال 
ــالم رئیس ســازمــان نظام  جدید )طبق اع
پزشکی(، اختالف نظر قانون گذار و مجری 
در تعرفه گذاری و ... همه و همه از دالیلی 
است که وضعیت کنونی را رقم زده و فشار 
ــر مـــردم را بیشتر  هــزیــنــه هــای ســالمــت ب
کرده است. اما قوانین ما برای کاهش این 

مشکالت هم دو قانون خوب داشته است:

*  اختصاص 1۰ درصــد خالص کل وجوه 
ــرای قــانــون هدفمندکردن  حــاصــل از اجـ

یارانه ها به بخش سالمت
*اختصاص یک نهم از مالیات ها و عوارض 
ــزوده به  وصولی قانون مالیات بر ارزش اف

وزارت بهداشت

رئیس مجلس: ویــژه و صریح پیگیری        
خواهم کرد

این ها دو قانون مهم برای تامین هزینه های حوزه 
سالمت و درمان است که اجرایی نشده و این 
بی اعتنایی مجریان قانون، صدای رئیس مجلس 
و نمایندگان را هم درآورده است؛ محمدباقر 
قالیباف در این باره گفته: سهم یک درصدی 
وزارت بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده باید 
پانزدهم هر ماه به صورت مستقیم برای این 
وزارتخانه واریز شود و اگر چنین نشود این مسئله 
را به صورت ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد«. 
علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت هم 
تصریح کرده است: »متاسفانه بندهای مربوط 
به حوزه سالمت مانند اختصاص 1۰ درصد 
درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و یک 
درصد مالیات بر ارزش افزوده در برنامه های 

توسعه اجرا نمی شود«.

یک شنبه ۱2 تیر ۱40۱
3 ذی الحجه   ۱443.شماره 20۹7۶

از ســازمــان هــای بیمه گر که نقش مهمی در کاهش  یکی 
هزینه های سالمت مردم دارد، سازمان بیمه سالمت است که 
مسئولیت پوشش رایگان بیمه همگانی برای سه دهک پایین 
درآمدی برعهده آن گذاشته شده است. دکتر »محمد مهدی 
ناصحی«، مدیر عامل سازمان بیمه سالمت، در گفت وگو با 
خراسان درباره برنامه های این سازمان برای کاهش پرداختی 
هزینه این بیمه شدگان می گوید: عالوه بر پوشش بیمه ای 

گسترده ای که به تازگی انجام شد، در تالش هستیم تا برنامه های دیگری را نیز اجرایی 
کنیم. وی ادامه می دهد: پوشش هزینه های درمان بیماران صعب العالج یکی از این 
برنامه هاست که طبق برنامه، قرار است اساسنامه تاسیس صندوق مربوط به آن، همین 
هفته در هیئت دولت به تصویب برسد. ناصحی می افزاید: یکی دیگر از برنامه های ما، 
پوشش ۷۰ درصد تعرفه های بخش خصوصی برای معلوالن و بیماران اوتیسم است که 

اجرای آن را در یک استان آغاز کرده ایم و توسعه خواهیم داد.

   تالش بیمه سالمت برای کاهش پرداختی مردم

رسانه های جهان 

دویچه وله: بنا بر 
آمــار منتشرشده 
وب ســـایـــت  در 
»انــجــمــن نجات 
ــان«،  ــم ــق آل ــری غ
DLRG،  در سال 
گذشته دست کم 2۹۹ نفر در آلمان 
غرق شده اند. در سال پیش از آن،  این 

رقم به ۳۷۸ تن می رسید.

 : نت یپند یند ا
همزمان با تشدید 
نگرانی ها از شیوع 
میمونی در  آبــلــه 
جــــــهــــــان، یــک 
مـــــقـــــام ارشــــــد 
ــان بــهــداشــت جــهــانــی اعــالم  ــازم س
کــرد که تنها طی دو هفته گذشته، 
ــار مــبــتــالیــان بــه ویــــروس آبله  ــم ش
میمونی در کشورهای اروپایی، سه 
ــده اســـت.  آسوشیتدپرس  بــرابــر ش
روز جمعه  به  نقل از هانس کلوگ، 
ــان  ــازم ــس مــنــطــقــه  اروپـــــای س ــی رئ
برای  که  جهانی، نوشت  بهداشت 
مقابله با شیوع بیشتر ویــروس، الزم 
است کشورها »اقدام های فــوری« و 
هماهنگی های ضروری انجام دهند. 
ــاس داده هـــای مرکز کنترل و  بر اس
ــاالت  ای بیماری های  از  پیشگیری 
ــا روز جــمــعــه، دســت کــم  ــ مــتــحــده، ت
پنج هزار نفر در 51 کشور جهان به 

ویروس آبله میمونی مبتال شده اند.

یک توئیت

خیزش جدید و آرام کرونا !
شهریور؛ احتمال موج جدید کرونا

تاکید  با  کرونا  اپیدمیولوژی  کشوری  کمیته  رئیس 
ــادآور واکسن گفت: رونــد مــوارد ابتال و   بر تزریق دوز ی
تست های مثبت کرونا در کشور رو به افزایش است و ممکن 
است دوبــاره با خیزش جدید همه گیری مواجه شویم. 
حمید سوری دیروز شنبه به ایرنا گفت: با توجه به روند 
افزایشی موارد ابتال به کرونا الزم است دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، دوری از تجمعات به طور کامل توسط مردم 
مورد توجه قرار گیرد و نباید افــراد تغییر نگرش دهند 
که کرونا دیگر تمام شده است. وی توصیه کرد: افرادی 
که شش ماه از زمان آخرین دوز واکسن شان می گذرد، 
حتما با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، دوز یادآور خود را 
تزریق کنند؛ از دو - سه هفته گذشته همه گیری کرونا در 
غرب آسیا شیوع یافته  و به دلیل این که حجم جابه جایی 
مسافران خارجی نیز زیاد است و ما نظام بیماریابی در 
ــاره این بیماری  مرزها را نداریم، احتمال خیزش دوب
در کشورمان وجود دارد. به گفته سوری، باید مدیریت 
بیماریابی و انجام تست کرونا در مرزها افزایش یابد، 
تاکنون چند پرواز از مسافران بازگشتی از خارج داشتیم 
که ۳۰ تا ۴۰ درصد مــوارد مثبت بوده و همه کشورها 
روند افزایشی کرونا را دارند و مدیریت برای جلوگیری 
از طغیان این بیماری مهم است. در همین حال مینو 
محرز عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هم دیروز 
گفت: »همین امروز از دیدن جمعیت زیادی از مردم که 
ماسک نمی زنند، وحشت کردم؛ حدود ۹5 درصد مردم 
ماسک نداشتند. ادامه این روند وحشتناک خواهد بود.« 
به گزارش خبرآنالین،   وی گفت: برعکس وزارت بهداشت 
ما از این صفرشدن های آمار مرگ ومیر کرونا ذوق نکردیم؛ 
 این ها به معنی پایان کرونا نبوده و نیست. موقعیت ویروس 
کرونا در کشور کامال متغیر و حساس است، با ادامه این 

روند باید شاهد پیک کرونا در شهریورماه باشیم.

 جان باختن ۱۱۶۶ نفر
 بر اثر غرق شدگی طی یک سال

بر اســاس اعــالم سازمان پزشکی قانونی، در سال 
1۴۰۰ یک هزار و 166 نفر بر اثر غرق شدگی در 
کشور جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه 
با سال قبل از آن که تعداد تلفات هــزار و 1۸۸ نفر 
ــده اســت. از کــل تلفات  بـــود،1/۹درصـــد کمتر ش
غرق شدگی در سال گذشته )1۴۰۰(، یک هزار و ۹ 
نفر مرد و 15۷ نفر زن بودند. در این مدت، استان های 
مازندران با 1۴۷، خوزستان با 125 و گیالن با ۹1 

فوتی، بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند.

 ثبت ۵۵24 مورد مزاحمت
  تلفنی برای اورژانس تهران

 در هفته گذشته

ــس تهران اعالم کرد که از  رئیس مرکز اورژان
مجموع 56 هــزار و 6۹۰ تماس برقرار شده 
با این مرکز در هفته گذشته، 552۴ مورد آن 

مزاحمت تلفنی بوده است.
 یحیی صالح طبری با اشاره به ماموریت های 
مرکز اورژانس تهران در هفته گذشته گفت:  از 
تاریخ سوم تا دهم تیرماه امسال در مجموع 1۸ 
هزارو پنج ماموریت در مرکز ارتباطات 115 
اورژانس تهران به ثبت رسید که با انجام آن ها 
۴۹2۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. وی 
با بیان این که 1۳هزار و ۸2 نفر نیز در محل از 
خدمات اورژانس استفاده کردند، گفت:  طی 
این مدت 56 هزار و 6۹۰ تماس نیز با مرکز 
دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که متاسفانه 

552۴ مورد آن مزاحمت تلفنی بوده است.
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خرداد داغ برای کاالهای اساسی 

 تازه تریــن گزارش مرکــز آمار ایــران از وضعیت 
قیمــت کاالهای اساســی نشــان مــی دهد که 
در خردادمــاه، بــازار خوراکی هــا و به خصوص 
کاالهای اساســی با موج افزایش قیمت همراه 
شده و  به نظر می رسد در بسیاری از موارد، تغییر 
یارانه کاالهای اساســی عامل این مســئله بوده 
است. بر این اساس، روغن نباتی و جامد با رشد 
بیش از سه برابری، بیشــترین افزایش قیمت را 
به خود دیدند. ماکارونی، پنیر ایرانی و ماســت 
پاستوریزه نیز به ترتیب با 5۶.۱، 55.7 و 5۲.4 
درصد در رده های بعدی قــرار گرفتند. با توجه 
به تحوالت صورت گرفته، به نظر می رســد این 
موج افزایش قیمت در ماه های آینــده ادامه دار 

نخواهد بود.

بسته دوم وزارت راه برای کنترل اجاره بها، در  راه 
 با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارائه ۱4 خدمت دولتی مشروط به ارائه کد یکتای سامانه امالک و اسکان شد

 تا پروژه تکمیل این سامانه از رکود خارج شود، بسته دوم اجاره بها با سامانه امالک ارتباطی دارد؟ 

بازار خبر

گزارش خبری

تــازه ترین خبرها از حــوزه سیاست گــذاری 
مسکن و اجاره بها حاکی از آن است که دولت 
به دنبال تکمیل ماموریت سامانه امــالک و 
اسکان است. در همین حال، دیروز وزیر راه 
از بسته دوم این وزارتخانه برای کنترل اجاره 
ــروز در جلسه  ــرار اســت ام بها خبر داد که ق
هیئت دولت بررسی شود و به نظر می رسد به 
تصمیم اخیر در خصوص سامانه امالک نیز 

مربوط است.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی وزیر راه خبر 
داد که بسته دیگری )دوم( برای کنترل اجاره 
ــروز )یــک شنبه( در جلسه هیئت  مسکن ام
دولت مطرح خواهد شد. این در حالی است 
که چندی پیش سران قوا در مصوبه ای ضمن 
تاکید بر تمدید خودکار اجاره بها سقف مجاز 
افزایش اجاره در تهران و کالن شهرها را ۲5 
درصد و در دیگر شهرها ۲0 درصد تعیین کرد.
ــاره به استفتایی که از  رستم قاسمی با اش
مقام معظم رهبری درخصوص مصوبه سران 
قوا انجام شده، گفت: این استفتا به بسیاری 
ــواالت مــطــرح شـــده در ایـــن خصوص  ــ از س
پاسخ می دهــد. با کمک این مصوبه حدود 
80 درصــد مستاجران ملزم به جابه جایی 
نیستند و تنها حدود ۱5 تا ۲0 درصد نیاز به 

جابه جایی دارنــد. این عضو کابینه با اشاره 
به سامانه کد رهگیری موجران گفت: تمامی 
واحــدهــای امــالک کشور پیش از ایــن با کد 
رهگیری در سامانه ای در وزارت صمت باید 
به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه 
ــود، با  به وزارت راه و شهرسازی منتقل ش
قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت 
راه وشهرسازی به اطــالعــات مهمی دست 
خواهیم یافت که برای برنامه ریزی به منظور 
نظارت و کنترل های الزم در بازار اجاره مسکن 

سال های آینده کمک خواهد کرد. 

در این حال، دیــروز محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور بخشنامه ای به دستگاه های 
اجرایی صــادر کــرد که احتمال می رود در 
ــاره بها باشد. در این  راستای بسته دوم اج
بخشنامه ۱4 عنوان ممنوعیت ارائه خدمات 
دولتی بدون داشتن کد یکتای سامانه امالک 

و اسکان به شرح زیر مشخص شده است:
چک،  دسته  ــدور  ص بانکی،  حساب  افتتاح 
و  حمایتی  سیاست های  مشمول  خدمات 
یارانه ای، خدمات کمک معیشتی، تعویض 
پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و 

تلفن، دریافت گواهینامه، دریافت گذرنامه، 
مدارک خــودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام 
مـــدارس در منطقه محل اقــامــت، دریافت 
خوابگاه دانشجویی، صدور قبوض آب، برق، 

گاز و تلفن. 
این بخشنامه از آن جهت اهمیت دارد که در 
قانون مالیات بر خانه های خالی یا همان ماده 
54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، بر نقش 
محوری سامانه ملی امــالک و اسکان برای 
شناسایی خانه های خالی تاکید شده است. در 
این خصوص سال گذشته، وزارت راه تا اواخر 
خرداد به سرپرستان خانوار مهلت داده بود که 
اطالعات هویتی و سکونتی خود را در سامانه 
امالک و اسکان ثبت کنند. این مهلت تا پایان 
آذر نیز تمدید شد. با این حال، آمارها نشان 
می دهد که این سامانه با استقبال چندانی 
مواجه نشد و پس از آن بحث الزام درباره تکمیل 

اطالعات در این سامانه متوقف ماند. 
با این اوصــاف به نظر می رسد تاکید دولت 
بر ارائــه خدمات دولتی به شرط کد امالک 
و اسکان، گامی در جهت پیشبرد همزمان 
افزایش شفافیت وضعیت اسکان خانوارهای 
کشور، طرح مالیات بر خانه های خالی و طرح 

کنترل سقف اجاره بها به شمار می آید.

 قیمت تمام شده خودرو 
در حال کاهش است

مهر - وزیر صمت با بیان این که قیمت تمام شده 
خودرو برای خودروساز در حال کاهش است،اظهار 
کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اختالل ندارد. 
سید رضا فاطمی امین گفت: سال گذشته قیمت تمام 
شده برخی از محصوالت باالتر از قیمت فروش بود 
اما اکنون به دلیل افزایش تولید و به کارگیری پنج 
مسیر برای کاهش قیمت تمام شده، این نرخ برای 

خودروسازان در حال کاهش است.

 درخواست افزایش 
قیمت رب گوجه و تن ماهی

نامه ای  در  کنسرو  صنایع  سندیکای   - ایسنا 
بــه مــعــاون اول رئیس جمهور خواستار حذف 
قیمت گذاری پیشین رب گوجه فرنگی و کنسرو 
ماهی تن یا افزایش قیمت منطقی این کاالها شد. 

مجلس با افزایش حقوق کارکنان 
دولت مشمول قانون کار موافقت کرد

ایرنا - سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت 
تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با افزایش حقوق 
مشموالن قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی 
متناسب با قانون کار موافقت کرده است. سیدنظام 
الدین موسوی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب 
افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی را که 
مشمول قانون کار هستند ۱0 درصد اعالم کرده بود 

اما این مصوبه با ایراد مجلس مواجه شد. 

آمارهای عجیب بریتیش پترولیوم 
از وضعیت انرژی در ایران 

افزایش 540 هزار بشکه ای صادرات نفت، 
مصرف گاز به اندازه نصف اروپا و افت 44 

درصدی تولید برق هسته ای ایران در سال 
 ۲0۲۱

شرکت بریتیش پترولیوم با انتشار گزارش ساالنه 
انرژی در جهان، وضعیت تولید و مصرف نفت، گاز و 
برق ایران را تشریح کرد که حاوی اطالعات جالبی 
از میزان مصرف گاز و افت تولید برق هسته ای ایران 
است. مهم ترین جزئیات این گــزارش به شرح زیر 

است:
* تولید نفت ایران در سال گذشته میالدی با وجود 
ادامه تحریم ها 540 هزار بشکه در روز افزایش 
یافت و به 3 میلیون و ۱70 هــزار بشکه در روز 
رسید که معادل 4.۱ درصد از نفت تولیدی جهان 
است و ۱۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش 

داشته است.
* ایران در بین 5۲ تولیدکننده بزرگ نفت دنیا در 
سال ۲0۲۱، در رتبه هفتم قرار گرفته است. در 

سال ۲0۲0 ایران در رتبه نهم قرار داشت.
* تولید گاز طبیعی ایران در سال ۲0۲۱ حدود 
3.۱ درصــد افزایش یافت و ایــران به چهارمین 
تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز 

طبیعی در جهان تبدیل شد.
* ایران در سال ۲0۲۱، حدود ۲5۶.7 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی تولید کرد که معادل ۶.4 

درصد کل تولید جهان است.
* مصرف گاز طبیعی در ایران طی سال ۲0۲۱ 
رشد 3.۲ درصدی نسبت به سال قبل داشت و به 

۲4۱.۱ میلیارد مترمکعب رسید.
ــار، ایرانی ها ۶ درصــد از کل  * بر اســاس این آم
گاز مصرفی جهان در این سال را مصرف کرده و 
چهارمین مصرف  کننده بزرگ گاز جهان در این 

سال شناخته شده اند.
* تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین مصرف گاز 
بیشتری نسبت به ایران در سال ۲0۲۱ داشته اند که 
وسعت و جمعیت هر یک از این کشورها چند برابر ایران 
است. مصرف گاز طبیعی در ایران حدوداً معادل نصف 

کل مصرف گاز طبیعی در قاره اروپا بوده است.
* تولید برق در ایران طی سال گذشته میالدی 
ــران یازدهمین  ــ ۶/4 درصـــد رشـــد کـــرد و ای

تولیدکننده بزرگ برق در جهان شناخته شد.
* تولید برق هسته ای ایران در سال ۲0۲۱ با افت 
44.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه 
شده و ایــران یک هــزارم کل تولید برق هسته ای 
جهان در این سال را به خود اختصاص داده است.

* آمریکا در سال ۲0۲۱ بیش از ۲9.3 درصد 
ــرژی هسته ای جهان را به خود  از کل تولید ان
اختصاص داده است. فرانسه نیز با اختصاص سهم 
۱3.5 درصدی از کل تولید برق هسته ای جهان 
به خود در رتبه سوم جهان از این نظر قرار داشته 
است. چین با تولید ۱4.۶ درصد از کل تولید برق 

هسته ای جهان رتبه دوم را دارد.
* تولید انرژی هسته ای جهان در سال ۲0۲۱ با 
رشد 3.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه 

شده است.

ــزارش آمارهای پولی و بانکی پایان  انتشار دو گ
سال ۱400 و رونــد تسهیالت دهی بانک ها در 
اردیبهشت امسال نشان داد که روند رشد نقدینگی 
باز هم سیر نزولی تدریجی و آرامــی دارد و البته 
همزمان رشد اندک تسهیالت دهی بانک ها نشان 
می دهد که اقــدام اصلی دولــت در این زمینه که 
ــت در  ــردن ارائـــه تسهیالت بانکی اس مــحــدود ک
حال جواب دادن است.به گزارش بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی در پایان اسفند ســال گذشته به 
483۲ هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی 

از40/۶ درصد در پایان سال 99 به3۶/3درصد 
در پایان سال ۱400 برسد.همچنین بر اساس 
گزارش وزارت اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی در دو 
ماه اول امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته 
فقط۲/3درصد رشد داشته، این در حالی است 
که در دو ماه اول سال گذشته نقدینگی رشد3.۶ 

درصدی را به ثبت رسانده است.
در همین حال سیاست کنترل نرخ نقدینگی در 
سال ۱40۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماه 
اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت 

امسال به34/7درصد کاهش یافته است.دریافت 
نکردن  تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق 
پول بانک ها از مهم ترین دالیل روند نزولی رشد 
نقدینگی در دو ماه اول امسال بوده است.در همین 
حال آمار جدید بانک مرکزی از سپرده ها و تسهیالت 
بانکی تا پایان اردیبهشت امسال نشان می دهد که 
مانده سپرده های بانک ها به 5۶8۱ هزار میلیارد 
تومان رسید که پس از کسر سپرده قانونی بانک ها، 
این رقم معادل 5۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. 
همچنین مانده تسهیالت جاری و غیرجاری بانک 

ها به 4۱8۶ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب 
نسبت تسهیالت به سپرده ها پس از کسر سپرده 
قانونی به 8۱.9 درصد رسید که نسبت به رقم 83.۲ 
درصد در اسفند سال گذشته، کاهش چشمگیر در 
تسهیالت دهی بانک ها و کنترل رشد ترازنامه آن 
ها را نشان می دهد. همچنین با وجود رشد ۲.7 
درصدی سپرده های بانکی در اردیبهشت امسال 
نسبت به اسفند سال قبل، تسهیالت بانکی در 
همین مدت فقط ۱.۱ درصد رشد داشته که حاکی 

از سیاست کنترل ترازنامه بانک هاست.

تازه ترین آمارهای پولی 

و بانکی نشان داد: 

شیب نزولی رشد 
نقدینگی با کنترل 
ترازنامه بانک ها 
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گزارش بازدید خبرنگاران از سامانه انتقال آب سد آزاد و قوچم: 

 انتقال میلیون ها متر مکعب آب غرب کشور؛ 
دغدغه ها و نیازها 

حسین بردبار- یکی از نیازهای اصلی 
کشور به دلیل شرایط اقلیمی خاص، 
ایجاد سامانه های انتقال آب است؛ 
تقسیم مناسب و استفاده بهینه  آب 
در کشاورزی و شرب در مناطقی که 
تنش آبی دارنــد، همچنین جلوگیری 
از هــدررفــت و تبخیر و خــروج آب از 
نیازهایی  ترین  مهم  جمله  از  کشور، 
اســت که ایجاد سامانه هــای انتقال 
آب را به دولتمردان دیکته می کند، 
ــا ایــن حــال بــرخــی مشکالت بــرای  ب
مسیر  روستانشینان  و  کـــشـــاورزان 
رودخانه ها و مسائل زیست محیطی 
از مهم ترین دغدغه هایی است که باید 
مدنظر حکمرانان قرار گیرد. بازدید 
از  آب  انتقال  سامانه  از  خبرنگاران 
سرچشمه های رودخانه سیروان در 
نزدیکی مرزهای غربی تا وسط استان 
کردستان فرصتی فراهم آورد تا با مرور 
توسعه این سامانه که یکی از نیازهای 
مردم این خطه است؛ نیم نگاهی نیز 
به برخی از دغدغه ها داشته باشیم که 

می خوانید:

مقابله با تهدید خشکسالی و     
تبخیرآب

ــد آزاد در 70  ــا حــضــور در تـــاج س ب
کیلومتری مــریــوان،در کنار شادابی 
ناشی از آب پشت مخزن 300 میلیون 
مترمکعبی این سد، آن چه روح انسان 
18 متری  را می آزارد، خبر کاهش 
تراز آب نسبت به دوره عادی و تبخیر 
بسیار باالی آب است. به گفته حجت 
ا... محقق ،معاون اجرایی سد آزاد، 
سد  پشت  آب  میز  )9تیرماه(  اکنون 
به 157 میلیون متر مکعب بالغ می 
شود)نزدیک به نصف ظرفیت مخزن( 
میلیون   10 تبخیر  ــرآورد  ــ ب البته  و 

مترمکعبی آب نیز وجود دارد.
ایجاد سامانه های انتقال آب یک راه 
مقابله با این تهدید است که مهندس 
محقق در این باره می گوید: با ایجاد 
88 کیلومتر خط لوله و دو تونل ، آب 
این سد به پشت سد قشالق در نزدیکی 
شهر سنندج منتهی می شود و حوضه 
آبریز سد قشالق نیز با یک تونل 10هزار 
و 800 متری به پشت سد قوچم در 
نزدیکی شهر دهگالن متصل می شود. 
بین مسیر حوضه آبریز سد آزاد به سد 
قشالق نیز یک تونل 4.2 کیلومتری 
داریم که خروجی آن آب را برای رفع 
مشکل کــّمــی ســد قــشــالق مــی بــرد، 
 البته برای رفع مشکل کیفی نیز خط 
لوله ای به طول 27 کیلومتر داریم اجرا 
می کنیم که به جای آن که آب در مسیر 
طبیعی به سد قشالق برود ، مستقیم 
انتقال  سنندج  شهر  خانه  تصفیه  به 
می یابد. به گفته وی 4300 هکتار از 
اراضی کشاورزی نیز طی سه مرحله از 

این سامانه بهره مند می شوند.

تونل منحصر به فرد 11     
کیلومتری 

یکی از شاهکارهای این سامانه انتقال 
ــزار و  آب ایجاد تونلی به طــول 10 ه
860 متر و قطر سه متر اســت که از 
نگاه فنی در نوع خود منحصر به فرد 
است، رامین رحمانی، معاون اجرایی 
ــد قــوچــم در نــزدیــکــی شهرستان  س
 دهگالن استان کردستان با اشاره به 
ــداث ایـــن تــونــل به  ــ سختی هـــای اح
متر  سه  قطر  گوید:  می  ما  گزارشگر 
موجب می شود که تنها یک مسیر ریل 
ــرای انتقال افــراد و  ــل تونل ب در داخ
امکانات ایجاد شود که همین مسئله 
ــادی را درگــیــر مــی کــنــد، تا  زمـــان زیـ

امکانات در یک مسیر برود و برگردد.
به گفته وی این تونل کامال مکانیزه و با 
دستگاه تی بی ام آلمانی احداث شده 
و شرکت سازنده این دستگاه را برای 
حفر 6 کیلومتر تونل در اختیار ما قرار 
داده بود اما وقتی فهمیدند که نزدیک 
به 11 کیلومتر تونل حفر شده ، تعجب 
کردند و این دستاورد را به عنوان یک 

رزومه برای دستگاه شان ثبت کردند.
رحمانی با اشاره به این که کار حفر این 
تونل اکنون به اتمام رسیده و درحال 
جمع آوری تجهیزات داخل آن هستیم 
می افزاید: درصورتی که اعتبار الزم 
تامین شود، آب شرب این سامانه را طی 
یک سال آینده به شهرستان دهگالن 
در 25 کیلومتری این تونل می رسانیم.

دغدغه های روستانشینان    
با ایجاد مخزن و سامانه انتقال آب سد 
آزاد، سه روستا نیز باید انتقال می یافت 
)روستاهای بنیدر، خانقا جوجو و باغل 
آبــاد( که در مجموع 170 خانوار نیز 
جابه جا شده اند و البته با هزینه وزارت 
نیرو شهرک ها با بافتی جدید و ضد 
زلزله و دارای خانه بهداشت و مدرسه 

برای آن ها احداث شده است.
با این حــال، انتقال و تغییر مسیر آب 
مشکالتی بــرای برخی از کشاورزان 
ــن روســتــا نیز فــراهــم کـــرده اســت،  ای
محمدعلی رنجبر یکی از کشاورزان 
این منطقه است که حدود یک هکتار 
اراضی کشاورزی اش اکنون درمعرض 
خشکی و بایرشدن قرار گرفته است؛ 
ــرای حل این  البته مهندس محقق ب
مشکل از وی می خواهد که با سایر 
اهالی روستا یک تعاونی تشکیل دهند 
تعاونی  ایــن  به  انتقال  سامانه  آب  تا 

تخصیص یابد.

معمای عددهای نجومی حراج تهران
شانزدهمین حراج تهران با فروش  78 میلیاردی  پایان یافت

بهبودی نیا- روز جمعه هفته گذشته 
شانزدهمین دوره حراج تهران با فروش 
78 میلیارد و 100 میلیون تومان پایان 
یافت و اثر رضا درخشانی با نام »شکار 
سیمرغ« با قیمت 8 میلیارد تومان در بین 
آثار ارائه شده در این حراج، رکوردشکنی 

کرد...
ایــن دوره از حــراج تهران مانند دیگر 
ــای ســال هــای گذشته اش با  ــراج ه ح
حاشیه هایی همراه بود که اولین حاشیه 
مربوط به چکش زدن و اعــالم فروش 
یک اثر و به صدا درآمدن دوباره چکش 
و پذیرش قیمت های جدیدتر از سوی 
خریداران بود که این اقدام اعتراضاتی 
ــت و علیرضا سمیع  را به همراه داش
آذر،  مدیر حراج تهران، در گفت و گو با 
ایسنا در پاسخ به منتقدان گفت: »این 
ــای دنیا حتی در  مــوضــوع در همه ج
حراجی های بزرگی مانند کریستیز و 
ساتبیز نیز وجود دارد. من بارها شاهد 
بودم که عده ای به دلیل این که یا دیده 
نمی شوند یا دیر تصمیم می گیرند پس 
از چکش خوردن، دست باال می برند و 

این طبیعی است«.

فروش اثر در پشت  صحنه    
از دیــگــر حــواشــی شانزدهمین حــراج 
ــران، فـــروش رفــتــن اثـــری بــا عنوان  ــه ت
»عروسک« در پشت  صحنه بــود. قیمت 
ایــن اثــر که بین 400 تا 600 میلیون 
تومان تخمین زده شده بود، به این دلیل 
که رقابتی بــرای آن وجــود نداشت، در 
پشت صحنه و به قیمت کمینه، یعنی 400 

میلیون تومان به فروش رسید.
طبق گفته مدیر حراج تهران با توجه به 
فروخته شــدن ایــن اثــر در پشت صحنه، 
شانزدهمین دوره حراج تهران با به فروش 
رفتن تمامی 120 اثر ارائه شده، به کار 

خود پایان داد.

فروش یک اثر هنری به قیمت 14     
میلیارد تومان؟!

شاید از خردادماه 1391 که اولین چکش 
فروش یک اثر هنری در »حــراج تهران« 
خورده شد، کمتر کسی فکرش را می کرد 
این حراج که در آن آثار هنری با قیمت های 
نجومی فروخته می شود تا امروز ادامه پیدا 
کند؛ اما حراج تهران  که نهادی مستقل 
و خصوصی است و امــروز به عنوان بازار 
اصلی فروش آثار هنرهای  تجسمی به 
شمار می آید نه  تنها تا امروز دوام آورد بلکه 
رکوردهای عجیبی را نیز به ثبت رساند . 
در یکی از این حراجی ها تابلوی »خاطرات 
امید« از آیدین آغداشلو  به قیمت 12 
میلیارد تومان، به فروش رسید و تا چندی 
پیش رکورددار فروش این حراج به شمار 
می آمد اما در پانزدهمین حراج ،یعنی 
ــورد با فروش  دی  ســال 1400 ایــن رک
مجسمه »شاعر نشسته« ،اثر پرویز تناولی 
به مبلغ 14 میلیارد و 600 میلیون تومان 

شکسته شد .
 اگر چه رویکرد این حراج معرفی بهترین 
نمونه های هنر مــدرن و معاصر ایــران، 
نام آشنا گرفته  از هنرمندان پیشگام و 
تا جــوانــان، به مجموعه داران هنری و 

مخاطبان جهانی است.

حاشیه هایی که تمامی ندارد    
ــدازه کــه فــروش  حــراج تــهــران همان انـ
با حاشیه های زیادی  چشمگیر داشته 
همراه بوده و سواالت متعددی را در ذهن 
هنرمندان و عموم مردم ایجاد کرده است. 
سواالتی از قبیل این که طریقه گزینش 

آثــــار بــــرای ورود 
ــراج، چگونه  بــه حـ
اســت؟ دلیل رشد 
قیمت انفجاری آثار 
هنری که تا سال ها 
با قیمت نازل عرضه 
مـــی شـــده در ایــن 
ــراج چیست؟ از  ح
جایی که فروش آثار 
ــراج، در  ــن حـ در ای
اغلب موارد توسط 
ــر انــجــام  ــق اثـ ــال خ

نمی شود، پول های میلیاردی ناشی از 
فروش این آثار به جیب چه کسانی سرازیر 
می شود؟ چرا آثاری از برخی هنرمندان 
در هر دوره در حراج، حضور داشته ولی 
تعدادی دیگر از هنرمندان از این حراج 
ــالوه بــر این  الکــچــری بی نصیب اند؟ ع
سواالت، قیمت گذاری های میلیاردی بر 
آثار هنری در این حراج شبهه هایی از قبیل 

احتمال پول شویی را باال برده، در یکی از 
حراج ها نیز زمزمه تقلبی بودن برخی از 
آثار باال گرفته است. در نشانی اینترنتی 
حراج تهران در تشریح نحوه قیمت گذاری 
پایه آثار آمده است: » آثار هنری بر مبنای 
ارزش کیفی آن ها و بر حسب عالقه مندی 
متقاضیان، توسط برگزارکنندگان حراج، 
انتخاب و بر اساس قیمت پایه مورد توافق 

با مالک اثر در حراج ارائه خواهد شد...«
همچنین علیرضا سمیع آذر، مدیر حراج 
تهران در دی مــاه 1399 در پاسخ به 
ادعاهای مطرح شده در زمینه پول شویی 
ــراج تــهــران بــه خــبــرگــزاری فــارس  در ح
گفت: »هیچ مــورد پول شویی در حراج 
تهران وجود نداشته است. این را صریح 
می گویم چون از آن اطمینان کامل دارم. 
کار حراج ها این است که از فروش های 
کنند،  جلوگیری  زیرزمینی  و  پنهان 
فروش ها را عیان کنند تا مسئوالن دولتی 
روی آن نظارت داشته باشند. مسئوالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بازرسان 
دارایی و حتی نیروی انتظامی بر حراج ها 

نظارت دارند.«

ــراج توضیحاتی را  اگرچه مدیر ایــن ح
دربــاره برخی ابهامات، ارائه داده است 
امــا با توجه به موضوعات ذکــر شــده از 
سوی برخی هنرمندان و در جهت تنویر 
افکار عمومی ،ضــروری به نظر می رسد 
مسئوالن هنر در کشور توجه بیشتری به 
رفع ابهامات موجود در این حراج داشته 

باشند.

 3 تصمیم جدید 
درباره  سهام عدالت

دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام 
عــدالــت ســه تصمیم جــدیــد دربـــاره سهام 
ــدادی در  عدالت را تشریح کرد.پیمان ح
گفت و گو با ایسنا، با اشــاره به تصمیمات 
اخیر شــورای عالی بورس اظهار کرد: این 
شورا در جلسه روز گذشته خود سه تصمیم 
جدید درباره سهام عدالت اخذ کرد. نخست 
آن که به سازمان خصوصی سازی اجازه داده 
شد که در صــورت درخواست شرکت های 
غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در 
رابطه با افزایش سرمایه اقدامات الزم را انجام 
دهــد. دوم آن که سازمان خصوصی سازی 
با همکاری شرکت سپرده گــذاری در پایان 
شهریور امسال سود سهام عدالت از محل 
سود شرکت های غیر بورسی را پرداخت کند.
وی به این سوال که میزان سود مذکور چقدر 
است، پاسخ داد: در ابتدا بخشی از این پول 
باید صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود 
و مابقی آن واریز خواهد شد. دستیار رئیس 
سازمان بورس در امور سهام عدالت  ادامه 
داد: تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان 
خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس 
فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر 
بورسی در شرکت های بورس و فرابورس را 
پیگیری کند تا در اسرع وقت فرایند پذیرش و 

درج نماد شرکت ها انجام شود.

کشف بیش از ۱۰۰۰ میلیارد انواع 
کاالی احتکار شده در کشور

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک 
هزار میلیارد ریال کاالی اساسی احتکاری و 

معیشت محور در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جالل امینی در 
برنامه سالیانه  این باره گفت: در راستای 
پلیـس امنیت اقتصادی، دومین  عملیاتی 
طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
حوزه اقالم اساسی، معیشت محور و کاالهای 
استراتژیک در هفته آخر خرداد ماه امسال در 
سراسر کشور و با استفـاده از تمامی امکانات و 
ظرفیت رده های انتظامی و مرزبانی به مرحله 

اجـرا درآمد.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

ــا و  • ــزارش ه رســالــت - در دو روز گــذشــتــه، گ
شکایت هاى متعددى از سوى داوطلبان کنکور 
سراسرى تجربى و ریاضى و خانواده هاى آنان به 
دست ما رسيده است. آن چه باعث به هم ریختگى 
این عزیزان شده، مشاهده تخلف و احتمال تقلب 
در آزمون و نگرانى از تأثير آن بر نتایج کنکور بوده 
است. رئيس سازمان سنجش فورا عذرخواهى و 

استعفا کند.
اطالعات- این روزنامه با انتقاد از على دایى به  •

خاطر دفاع از درآمد فوتباليست ها نوشت: دفاع از 
قراردادهاى خارج از عرف فوتبال در هر شرایطى 
دفاع از سيستم حاکم داللى این روزهاى فوتبال 
است و ناخواسته دفاع از ناحق محسوب مى شود. 
آیا آقاى دایى این را مى داند که اگر چنگال داللى 
از روى دوش فوتبال برداشته شود، مبلغ تمام این 

قراردادها به یک سوم کاهش پيدا مى کند؟
جمهوری اسالمی- این روزنامه با اشاره به روند  •

مذاکرات دوحه نوشت: اکنون دو فرصت در اختيار 
است؛ یکى همان حاکميت دموکرات ها بر آمریکا 
که حداقل در اصل بازگشت به برجام با جمهورى 
خواهان تفاوت نظر و ادعاى بازگشت دارند. فرصت 
دیگر پادرميانى بعضى کشورهاى جنوب خليج 
فارس از جمله قطر است که درصدد هستند کارى 
کنند تا مذاکرات به نتيجه برسد و توافق حاصل 
شود. راه درست این است که مسئوليت مذاکرات 
برجامى برعهده کسانى باشد که اواًل به اصل 
برجام اعتقاد دارند، ثانيًا به نظر اکثریت مردم که 
خواهان رسيدن به توافق هستند، احترام بگذارند 
و ثالثًا این واقعيت را درک کرده باشند که با احياى 
برجام و لغو تحریم ها بسيارى از مشکالت مردم حل 

خواهد شد. 
ــادم  پس از عــزل از ریاست  • ــرق- عزیزى خ ش

فدراسيون فوتبال در مصاحبه اخير خود با این 
روزنامه گفت: کجاى دنيا بهترین نتایج را مى گيرند، 
سریع ترین صعود را به دست مى آورند و بعد با رئيس 
فدراسيون فوتبالش چنين کارى مى کنند؟ دروغ 

مى گویند و تهمت مى زنند؟ 
شهروند - این روزنامه به نقل از اقراریان عضو  •

ــوراى شهر تهران نوشت: مالکان متخلف در  ش
تهران بــراى مقابله با ماموران شهردارى سراغ 
اراذل و اوباش مى روند. متاسفانه شاهد هستيم که 
از برخى بانوان براى ایجاد نزاع استفاده مى کنند. 
این گونه که این خانم ها مانع ورود و حضور کارکنان 
شهردارى مى شوند. ... اراذل و اوباش متخلفان 

ساختمانى را اسکورت مى کنند.

اعتماد آنالین نوشت: على اکبر صالحى وزیر  •
اسبق امــور خارجه گفت که تاسيس سازمان 
و  نمى داند  درســت  را  اقتصادى  دیپلماسى 
تاسيس یک شــوراى عالى مختص دیپلماسى 
اقتصادى و زیر نظر رئيس جمهور را پيشنهاد 
مى دهد. از نظر او تاسيس این سازمان یا نهاد 
مستقل در عرصه دیپلماسى اقتصادى مى تواند 
ــالل زاده، رئيس  وضعيت را بدتر کند. وحيد ج
کميسيون امنيت ملى مجلس، در برنامه صف 
اول شبکه خبر از پيشنهاد تاسيس یک سازمان 
خبر  اقتصادى  دیپلماسى  محوریت  با  جدید 

داده بود.
رویــداد 24 مدعی شــد: نــامــه اى از جميله  •

علم الهدى همسر آیت ا... سيدابراهيم رئيسى 
خطاب به همسران جانبازان، ایثارگران و... 
منتشر شده که وى در پایان از امضاى »همسر 
رئيس جمهور« پس از درج نــام خــود استفاده 
کــرده اســت. این کار در فضاى سياسى ایران 

مرسوم نيست.
انتخاب خبر داد: حجت االسالم سيد محسن  •

اخوان در ساعات ابتدایى امروز براى اقامه نماز 
جماعت صبح به مسجد بقية ا...)عــج( خيابان 
برازنده اصفهان مراجعه و در هنگام بازگشت، 
راکب موتورسيکلتى با اسلحه به سمت او شليک 
کرد که البته خوشبختانه آسيب جدى به این 
روحانى نرسيد. هنوز اخبار از چرایى و عامالن 

این سوءقصد در دست نيست.
عصر ایران نوشت: ستاد امر به معروف و نهى  •

از منکر به دنبال انتشار گسترده دو فيلم تبليغاتى 
توسط یک شرکت توليد بستنى، عليه این شرکت 
اعالم جرم کرد. صادق منش مدیرکل حقوقى و 
امور مجلس ستاد مذکور گفته است که این ستاد 
پيش از این »به جاى پيگيرى قضایى، مدیرعامل 
این شرکت را دعوت کرده و به او در این باره تذکر 
لسانى داده بود« اما با توجه به تکرار این روند بر 
خالف تعهد قبلى مدیرعامل شرکت، ستاد ناچار 

به پيگيرى موضوع از طریق مرجع قضایى شد.
فرارو نوشت: تعطيلى پمپ بنزین ها در تهران  •

تکذیب شد.  بررسى هاى ایرنا البته نشان مى دهد 
که هيچ جایگاه سوختى در تهران تعطيل نشده و 
نيست و همگى در حال عرضه سوخت به مردم 

هستند.
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ــروه سياسی - روابـــط سياسى و  گ
اقتصادى ایــران و سوریه در یک دهه 
دیگرى  ــان  زمـ ــر  ه از  بيش  گذشته 
افزایش یافته است و هر چند برخى 
کشورها این سطح از پيوندها را تالش 
موقتى بــراى نــابــودى تروریست ها 
مى دانستند اما با وجود از بين رفتن 
هسته هاى اصلى تکفيرى ها، دو کشور 
روز به روز همکارى هــاى خــود را در 
عرصه هاى مختلف سياسى و به ویژه 
اقتصادى تقویت مى کنند. در همين 
راستا، حسين اميرعبداللهيان وزیر 
امور خارجه کشورمان در هفته اى که 
گذشت سفرى چند ساعته به ترکيه 
داشت و با اردوغان رئيس جمهور این 
ــروز نيز وارد  ــدار کــرد. او دی کشور دی
سوریه شد. سفر اميرعبداللهيان به 
دمشق در شرایط کنونى حاوى پيام 
هاى مهم براى دیگر بازیگران منطقه اى 

نيز هست که در سال هاى اخير همه 
ابزارهاى خود را به کار گرفته بودند 
ــط دو کشور را برهم بزنند. از  تا رواب
آن جا که رسانه هاى غربى و عربى 
با فضا سازى و ایجاد مــوج تبليغاتى 
ــد بــازســازى روابــط  ــروع رون دربـــاره ش
ميان دمشق و کشورهاى عربى، مدعى 
بودند که روابــط تهران - دمشق پس 
از پيچيدن طومار تروریست ها و پایان 
بحران 11 ساله سير نزولى خواهد 
داشت اما برخالف این ادعاها، مقامات 
دمشق در سال هاى اخير نشان دادند 
که روابــط با ایــران ناگسستنى است. 
بشار اسد، رئيس جمهور سوریه بارها 
گفته که در روند بازسازى این کشور 
اولویت با کشورهایى است که در دوران 
اشغالگرى تروریست ها، در کنار دولت 
و ملت سوریه بودند که اشاره صریحى 
به ایران و روسيه دارد. اميرعبداللهيان 

نيز در بــدو ورود به دمشق در جمع 
خبرنگاران گفت: سفر اخير رئيس 
جمهور سوریه به تهران نقطه عطف 
جدیدى در روابــط دو کشور به شمار 
مى رود. در این سفر وارد مرحله جدیدى 
از همکارى هاى همه جانبه دو کشور 
از جمله در حوزه هاى متنوع اقتصادى 
و تجارى شدیم. نکته مهم دیگرى که 
در سفر اميرعبداللهيان مى توان به 
آن اشــاره کرد بحث عمليات نظامى 
ترکيه است که احتماال در هفته هاى 
آینده انجام مى شود. با توجه به این که 
ــان اعــالم کــرده که  رجب طيب اردوغ
عمليات در شمال سوریه حتمى است 
و در زمــان خاصى انجام مى شود، به 
نظر مى رسد اميرعبداللهيان حامل 

پيام آنکارا به دمشق نيز هست. همان 
گونه که اميرعبداللهيان در بدو ورود 
ــاره  ــن مسئله اش بــه دمشق هــم بــه ای
کرد و در سخنانى گفت، نگرانى هاى 
ترکيه را درک مى کنيم و قویا مخالف 
هرگونه اقــدام نظامى با هر توجيهى 
اميرعبداللهيان  سفر  در  هستيم. 
به ترکيه که به نظرمى رسد با هدف 
رایزنى دربــاره تحرکات صهيونيست 
ها عليه ایران نيز انجام شده است، دو 
طرف درباره تحوالت سوریه هم گفت 
وگو کردند. بنابراین سفر غيرمنتظره 
اميرعبداللهيان به سوریه که بالفاصله 
پس از بازگشت از ترکيه انجام شد 
نــشــان مــى دهــد کــه مــقــامــات ترکيه 
احتماال از طریق ميانجى ایرانى و از 

مسير دیپلماتيک مى خواهند به دولت 
سوریه این پيام را بدهند که در صورت 
ورود نيروهاى ترکيه به سوریه، ارتش 
سوریه وارد عمل نشود تا از افزایش 
تلفات جلوگيرى شود، اما باتوجه به 
ایــن که مقامات دمشق گفته اند که 
عمليات نظامى ترکيه بــازى با آتش 
اســت و پاسخ قاطعى به آن خواهند 
داد، بسيار بعيد به نظر مى رسد که 
درخواست  ایــن  با  دمشق  حاکمان 
غيرمعقول اردوغان موافقت کنند اما با 
این حال، ترکيه به خيال خود، خواسته 
از طریق ایران سطح تنش ها را کاهش 
و به اشغالگرى هاى خــود در سوریه 
ادامه دهد. از طرفى، این درخواست 
جنجالى که جزئيات آن منتشر نشده، 
درحالى است که روسيه هم به عنوان 
به  ترکيه  عمليات  از  حامى ســوریــه 
شدت نگران است و در خصوص جنگ 
افــروزى هــاى اردوغـــان هشدار داده 
است. بنابراین دولت سوریه در صورت 
ورود ارتش ترکيه به خاک این کشور از 
پشتيبانى روس ها نيز برخوردار است 
و به تازگى رزمایش مشترکى بين دو 
کشور با هدف مقابله با عمليات ترکيه 

انجام دادند.

چهره   ها   

فرمانده کل ارتش: دایم به این فکر کنید، اگر 
این جمعه همان جمعه باشد...

امير سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوى فرمانده کل 
ارتش در نشست تربيتى فرماندهان مراکز آموزشى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران با عنوان »گام دوم – 
آمادگى براى ظهور«  گفت: »این همایش مهم ترین 
همایش پنج ساله فرماندهى بنده است... . نقطه 
عطف بيانيه گام دوم آمادگى بــراى ظهور است، 
همه جهان و همه عالم مخاطب این فرمان است 
ولى اولين کسانى که باید بيانيه گام دوم انقالب را 
دنبال کنند نيروهاى مسلح هستند.« امير سرلشکر 
موسوى در بخش دیگرى از سخنان خود تاکيد کرد: 
»اقدامات زیادى باید در راستاى اجراى این فرمان در 
ارتش صورت بگيرد که یکى از مهم ترین آن ها، تربيت 
افسران و درجـــه داران شایسته، آمــاده و مستحق 
ظهور است که ارتش در این صورت ارتــِش آماده 
ظهور است.« وى همچنين خطاب به فرماندهان 
ارتش خاطر نشان کرد: »باید دایم به این فکر کنيد 
که اگر این جمعه همان جمعه باشد که منتظر آن 
هستيم، آیا ما در ارتش حضرت امام عصر پذیرفته 
خواهيم شد و چه جایگاهى در آن داریم؟ آموزش ها ، 
رفتار و منش ما باید منطبق بر این تفکر باشد که 

اگر این درجــه دار و افسر در ارتش 
حضرت امــام عصر)عج( پذیرفته 

نشود حسرت و عــدم حسرت و 
عذاب این عدم پذیرش تا ابد 

با ما خواهد بود.« / مهر 

آصفری: مجلس به دنبال 
تصویب طرح راهپیمایی معترضان است

محمدحسن آصفرى نماینده اراک در واکنش به 
فضاى امنيتى کشور که به تبع اعتراضات مردمى 
ــت، گفت: اعــتــراض بــه وضعيت  شکل گرفته اس
اقتصادى حاکم بر جامعه و اساسًا هر اعتراضى که 
بدون سالح باشد، اجازه آن در قانون اساسى دیده 
شده است. شایسته نيست فردى به نفِس اعتراض 
مسالمت آميز، اعتراض کند. موضوعى که نگرانى ها 
را زیاد کرده، حضور افرادى است که بعضًا شکم شان 
سير است اما در این اعتراضات مردمى و صنفى، به 
دنبال سوءاستفاده هستند.« وى همچنين تاکيد 
کرد: »به طور مثال، اعتراض بازنشسته ها و معلمان 
حق است ولى باید افراد غيرمرتبط را از این صنف ها 
جدا کرد. از این رو در کميسيون شوراها و امور داخلى 
کشور، در حال بررسى طرحى هستيم که اجازه 

راهپيمایى با مجوز را به معترضان 
بدهيم. حتى مى خواهيم فضایى را 

ایجاد کنيم که محل تجمع را هم 
خــود معترضان پيشنهاد 

کنند. « /خبرآنالین

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051    37674334

خیابان توانیر ،خیابان نظامی 
گنجوی، کوچه ناردان،پالک 23
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرشهرستان ها:

دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی:

نمابردبیرخانه:روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

چاپخانه هنر سرزمین سبز

میانجیگری امیرعبداللهیان در شام 
وزیر خارجه کشورمان پس از سفری چند ساعته به آنکارا  

وارد دمشق شد و گفت: برای حل سوءتفاهمات موجود بين 
ترکيه و سوریه از طریق دیپلماسی تالش می کنيم    

مجاور - على اکبر ناطق نـــورى، وزیــر دولــت 
و  مجلس  اسبق  رئيس  مــوســوى،  ميرحسين 
محبوب اصولگرایان در دهه 70 یکى از مهم ترین 
بازیگران صحنه سياست ایــران در 40 سال 
اخير است که غبار این تغييرات بر قد و قامتش 
هویداست. مهر 98 و پس از 10 ســال عزلت 
ــالم على  گزینى و سکوت خبرى، حجت االس
اکبر ناطق نورى سياستمدار کهنه کار ایرانى 

در فاصله چند مــاه مانده به انتخابات مجلس 
یازدهم، در جلسه روحانيت مبارز شرکت کرد. 
این اقــدام على اکبر ناطق نــورى، یک شگفتانه 
اساسى براى اهالى سياست و فضاى انتخاباتى 
آن سال به حساب مى آمد. حضورى که اگرچه 
دوام چندانى نداشت و دیگر هم تکرار نشد اما 
»شيخ نور« را از عزلت طوالنى خود جدا کرده و بار 
دیگر او را به ميدان سياسى کشور کشانده بود. از 

چهره شاخص سياسى ایران براى مدت ها خبرى 
نبود تا این که در اواســط زمستان سال گذشته 
و بعد از دو سال از آخرین حضور ناطق نورى در 
جمع سياسيون و احزاب، دوباره نام وى از گوشه 
و کنار به گوش رسيد؛ زمزمه هایى که تحليل هایى 
از بازگشت دوباره او به صحنه سياست را به دوش 
مى کشيد. قرن نو نوشت: اولين زمزمه ها از بهمن 
1400 شروع شد و در همان برهه اخبارى مبنى 
سيدمحمد  ميان  مشترکى  جلسه  تشکيل  بر 
خاتمى، على اکبر ناطق نورى، حسن روحانى و 
سيد حسن خمينى منتشر شد. خبرى که کمى 
بعد جواد امــام، از نزدیکان سيدمحمد خاتمى 
رئيس دولت اصالحات آن را تایيد کرد و درعين 
حال آن را صرفا دوستانه دانست و تأیيد کرد که 
محتواى این جلسات سياسى نيست و صرفا دید 
و بازدید است. کامبيز مهدى زاده، داماد روحانى 
نيز در مصاحبه اى دیدارهاى رئيس جمهور دولت 
یازدهم و دوازدهم با سران و شيوخ اصالحات را 
خارج از چارچوب سياسى دانست و تاکيد داشت 
که جلسات اخير پدرزنش با امثال سيدحسن 
خمينى و ناطق نورى »روتين و عادى« بوده است.

بازگشت دوباره یا ادامه پرده نشينی 	 
اما درحالى سخن از روتين و عادى بودن این 
جلسات مطرح شد که عليزاده طباطبایى عضو 
شوراى مرکزى حزب کارگزاران این جلسه را 

صالح و مشورتى در راستاى ایجاد دولت سایه 
ــزاب اصــالح طلب  معرفى و تاکيد کرد که »اح
درصدد تشکيل دولت در سایه هستند، روحانى 
در روزهاى اخير با آقایان ناطق نورى، خاتمى، 
باهنر و الریجانى جلساتى داشته است.« جلسات 
و اظهاراتى که باعث شد شایعات درباره قدرت 
گيرى راســت ميانه در اردوگــاه اصــالح طلبى 
به اوج خود برسد و سخن از عزم روحانى براى 
ليدرى دولت سایه بر سر زبان ها بيفتد. چند 
ماه بعد از آن دورهمى، ناطق نورى در مجمع 
سراسرى جامعه اسالمى مهندسين که دبيرکل 
آن محمدرضا باهنر است، شرکت کرد. البته این 
پایان حرف و حدیث ها نبود و مدتى قبل ماجراى 
جلسه ولنجک ورد زبــان رسانه هاى اصولگرا 
شد؛ جلسه اى که گفته مى شد با حضور روحانى، 
خاتمى، ناطق نــورى و سيدحسن خمينى در 
ــود. این  منزل حسن روحــانــى بــرگــزار شــده ب
زمزمه ها آن قدر زیاد شد تا این که گمانه زنى ها به 
سپردن ليدرى جریان سوم که مى تواند متشکل 
از ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل 
باشد، در محافل سياسى تقویت شد؛ البته حسين 
مرعشى، دبيرکل حزب کارگزاران صحت این 
گمانه زنى ها را رد و با مطرح کردن این که این 
دیدارها گعده هاى آخوندى است، تصریح کرده 
است: »با اطالع مى گویم ناطق نورى آمادگى 

بازگشت به سياست را ندارد«.

پس از 2 سال از آخرین حضور ناطق نوری در جمع سیاسیون و احزاب، زمزمه هایی از 
بازگشت دوباره او به صحنه سیاست به گوش می رسد 

»شیخ نور« لیدر »جریان سوم« می شود؟ 

 محمدی – ساعاتى پس از پایان گفت وگو 
در قطر و عزیمت على باقرى مذاکره کننده 
ارشد ایــران و هيئت همراهش به تهران او بار 
دیگر چمدان ها را بست تا ایــن بــار به مسکو 
سفر کند و بــا همتاى روس خــود، سرگئى 
ریابکوف گفت وگو و رایزنى داشته باشد. این 
سفر دیپلماتيک اما یک حاشيه بزرگ داشت، 
روس  نماینده  اوليانوف  ميخائيل  که  جایى 
ها در وین خبر سفر باقرى به روسيه را منتشر 
کرد و باعث انتقاداتى در این خصوص شد. 
اوليانوف در صفحه توئيترى خــود از دیــدار 
»سرگئى ریابکوف« معاون وزیــر امــور خارجه 
روسيه با »على باقرى« معاون وزیر امور خارجه 
ایران و مذاکره کننده ارشد جمهورى اسالمى 
در مذاکرات هسته اى در مسکو خبر داد و گفت: 
»تبادل نظر بسيار حرفه اى در خصوص وضعيت 
فعلى برجام و چشم اندازهاى مذاکرات وین 
انجام گرفت. ارزیابى من این است، »به رغم 
تمامى دشوارى ها، هنوز امکان احياى توافق 
هسته اى وجود دارد و براى تحقق این امر، ایاالت 
متحده باید انعطاف بيشترى از خود نشان دهد«. 
اعالم خبر سفر باقرى به مسکو با انتقاداتى در 
داخل کشور همراه بود و برخى کاربران توئيترى 
این اقدام را خالف عرف دیپلماتيک دانستند. 
همزمان الرنس نورمن خبرنگار وال استریت 

ژورنال به نقل از دیپلمات هاى غربى گزارش 
داده که ایران درخواست هاى جدیدى را روى 
ميز مذاکرات قرار داده است. این دیپلمات ها 
گفته اند ایــران خواهان آن است که با احياى 
توافق هسته اى، نظارت هاى پادمانى آژانس 
بين المللى انرژى اتمى در ایران نيز متوقف شود. 
از سوى دیگر محمدرضا مرندى مشاور رسانه 
اى تيم مذاکراتى کشورمان و تحليل گر مسائل 
بين الملل به سایت جماران گفت: متاسفانه 
عده اى در داخل کشور تحت تاثير تحليل رسانه 
هاى غربى هستند  . براى مثال بحث االن راجع 
به تضمين دولت آینده آمریکا در خصوص برجام 
نيست و تمام بحث ها مربوط به تضمين در دوره 
دولت آقاى بایدن بوده است و تضمين هایى که 
ایران مى خواهد از شخص بایدن و دولت اوست. 
آقاى بایدن از روز اول تالش کرد که هيچ گونه 
تضمين معنادارى به ایران ندهد. به عنوان مثال، 
اگر دولت فعلى آمریکا بعد از یک سال از برجام 
خارج شود، سرمایه گذاران خارجى با ضررهاى 
جبران ناپذیرى مواجه خواهند شد و آمریکا 
تاکنون تضمين کافى در این خصوص نداده، 
اگر چه پيشرفت هایى در این زمينه صورت گرفته 
است. وى افزود: تضمين هاى خواسته شده از 
سوى ایران مربوط به دولت بایدن و اختيارات 

دولت فعلى آمریکاست. 

دیدار باقری - ریابکوف در مسکو 
مرندی: تضمین های خواسته شده از سوی ایران مربوط به دولت بایدن و اختیارات 

دولت فعلی آمریکاست 



نجاتشکوندی|روزنامهنگار

روزی نیست که به اهمیت امنیت رمز عبور 
پرونده

 
همچنان  متأسفانه  امــا  نــشــود  ــه  ــاف اض
»123456« متداول ترین رمز عبور در 
سراسر جهان است. امروزه ما تقریبًا برای 
هر کار آنالینی که انجام می دهیم از رمز عبور استفاده 
می کنیم، چه ورود به حساب های ایمیل و حساب های بانکی 
باشد، چه سایت های رسانه های اجتماعی، حساب های 
خرید، انجمن های آنالین و. ...  به راستی که انتهای این 
فهرست مشخص نیست. با وجود بسیاری از سایت های 
محافظت شده با رمز عبور، به خاطر سپردن رمزهای عبور 
جداگانه برای هر حساب دشوار است بنابراین ما تمایل داریم 
از رمز عبور یکسان یا حداقل مشابه برای سایت های مختلف 
استفاده کنیم تا به نوعی زندگی را کمی آسان تر کنیم! اغلب 
اوقات، این رمزهای عبور امنیت بسیار ضعیفی دارند و حاوی 
نام اعضای خانواده، نام مستعار، تاریخ تولد و سایر اطالعاتی 
هستند که به راحتی قابل شناسایی اند. متاسفانه بسیاری 
می گویند من که اطالعات خاصی ندارم یا شخصیت مهمی 
در عرصه سیاست یا مثال نظامی نیستم اما هکرها به هیچ 
کس رحم نمی کنند و بسیاری از اطالعات شما را که حتی فکر 

می کنید اهمیت ندارند، می دزدند و در اختیار باقی افــراد قرار 
می دهند و به نوعی راه را برای هدف سوء استفاده واقع شدن تان باز 
می کنند. این رویکرد برای ایمنی رمز عبور بسیار خطرناک است و 
بسیاری از افراد را در معرض هک قرار می دهد. هکرها طیف وسیعی 
از ابزارها را در اختیار دارند اما ساده ترین و رایج ترین روش برای 
دسترسی به یک حساب کاربری حدس زدن رمزهای عبور است. در 
پرونده امروز زندگی سالم، به سراغ دنیای امنیت رمزها و روش های آن 

رفته ایم تا بتوانیم بهتر از امنیت اطالعات مان حفاظت کنیم.

اشتباه اول، رمز عبور یکسان
گذرواژه ها سنگ بنای دفاع سایبری شما هستند اما مدیریت موثر و 
ایمن آن ها می تواند یک چالش واقعی باشد. از طرفی هم هکرها از 
نرم افزارهای تخصصی استفاده می کنند که به آن ها امکان می دهد 
هزاران ترکیب نام کاربری و رمز عبور احتمالی را در هر ثانیه آزمایش کنند 
که نشان دهنده نیروی بی رحمانه ای است که آن ها برای حمله استفاده 
می کنند. در یکی از آمارهای جهانی آمده است که 60 درصد افراد از 
یک نام کاربری و رمز عبور برای همه حساب های خود استفاده می کنند، 

بنابراین اگر هکرها بتوانند به یک حساب دسترسی پیدا کنند، می توانند 
به بقیه هم نفوذ کنند. به محض این که هکرها به این اطالعات شخصی 
دسترسی پیدا کنند، می توانند از آن برای ارتکاب کالهبرداری هویت، 
فروش به اشخاص ثالث مجرم یا به سادگی برای پاک سازی حساب های 
بانکی استفاده کنند به طوری که حتی توانایی ردیابی آن ها هم مشکل 
باشد. اما ایجاد یک رمز عبور قوی برای محافظت از هویت آنالین ما و 

اطمینان از این که هدف آسانی برای هکرها نیستیم، بسیار مهم است.

مهساکسنوی|روزنامهنگار

 هر ساله روز سوم جوالی)مصادف با 12 تیر( به عنوان 
 Plastic Bag Free( روز جهانی بدون کیسه پالستیکی
Day( گرامی داشته می شود. همچنین بازه زمانی 12 
تا 21 تیر)3 تا 12 جوالی( را به عنوان دهه بدون کیسه 
پالستیکی در نظر می گیرند. هدف از این نام گذاری ، 
بر  پالستیکی  کیسه های  از  استفاده  تاثیرات  بررسی 
طبیعت و اهمیت جایگزینی این کیسه ها  با گزینه های 
دیگری است که قابلیت تجزیه پذیری دارند. به همین بهانه 
و در پرونده امروز زندگی سالم درباره عواقب استفاده از 

این کیسه های پالستیکی و جایگزین هایش می گوییم. 

 هر ایرانی، 3کیسه پالستیکی در روز
براساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران ساالنه بیش از سه 
میلیون تن پالستیک تولید می شود.  هر ایرانی روزانه به طور 
میانگین سه کیسه پالستیکی استفاده می کند که متوسط عمر 
استفاده از هر کیسه، تنها ١٢ دقیقه است. برای از بین بردن 
هر کدام از این کیسه ها در طبیعت، بین یک تا ۳00 سال زمان 
نیاز است. هنگامی که کیسه های پالستیکی به عنوان زباله 
دور ریخته می شوند، به علت ماندگاری بیش از۳00 سال در 
محیط، باعث آلودگی محیط زیست می شوند. این کیسه ها به 
همراه باد جابه جا و وارد رودخانه ها و کانال های آب می شوند، 
در نتیجه موجب گرفتگی آبراهه ها شده و در بسیاری موارد به 
علت ساکن ماندن آب، زادولد انواع حشرات افزایش می یابد. 
کیسه های پالستیکی درصورت ورود به محیط زیست دریایی، 
وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی می شوند و ساالنه هزاران 
گونه از جانوران آبزی و پرندگان دریایی به اشتباه بر اثر خوردن 

این کیسه ها و خفگی ناشی از آن، می میرند.
 جایگزین های کیسه های پالستیکی

یکی از بهترین  راه ها برای گرامی داشت این روز این است که در 
خریدهای روزمره خودمان از کیسه های پالستیکی استفاده 
نکنیم و از اطرافیان خود بخواهیم از فروشنده کیسه پالستیکی 
نخواهند؛ اما برای کیسه های پالستیکی چه جایگزینی در 

موقعیت های مختلف وجود دارد؟
کیسه  پارچه ای برای نانوایی

پیشنهاد ما این است که از کیسه پارچه ای برای رفتن به نانوایی و 
قرار دادن نان در آن استفاده کنید.  انجام این کار باعث می شود 
تا نان های شما تــازه بمانند و میزان استفاده از کیسه های 

پالستیکی را به طرز چشمگیری کاهش دهید.
  استفاده از کیف برای خریدهای دم دستی 

شما می توانید یک کیف کوچک و دستی، همیشه به همراه 
داشته باشید تا محصوالتی را که اقدام به خرید آن ها می کنید، در 
این کیف قرار دهید. این روش برای استفاده روزانه یا خرید های 

دم دستی مناسب به نظر می رسد. 
  کیسه تجزیه پذیر برای استفاده روزانه

یکی از انــواع کیسه هایی که در سال های اخیر تولید شده، 
کیسه های تجزیه پذیر هستند. در واقع این دسته از محصوالت 
به سرعت در طبیعت تجزیه می شوند و قابلیت بازگشت سریع به 
محیط زیست را دارند. شما می توانید از این کیسه ها در موارد 

ضروری و برای مصرف روزانه استفاده کنید.
  ظرف های چند بار مصرف برای فریز کردن مواد غذایی
شاید بپرسید بــرای فریز کــردن مــواد غذایی به جــای کیسه 
پالستیکی از چه چیزی استفاده کنیم؟ ظرف های پالستیکی که 
قابلیت شست وشو دارند، انتخاب مناسبی هستند. این ظروف 
را می توانید چندین سال استفاده کنید و بعد از هر بار مصرف 
آن را بشویید و بدین صورت به اندازه چند سال در مصرف کیسه 

پالستیکی صرفه جویی کنید.
  کیسه پالستیکی چندبار مصرف

 به عنوان آخرین پیشنهاد و برای بیشتر موقعیت ها، از کیسه های 
پالستیکی چند بار مصرف استفاده کنید و با این کار حجم 
مصرف کیسه های پالستیکی را به طرز چشمگیری کاهش 
دهید. این کیسه ها هم برای استفاده روزانه بهترین انتخاب 

هستند.

بسیاری می گویند من که اطالعات خاصی ندارم یا شخصیت مهمی نیستم اما هکرها به هیچ فردی رحم نمی کنند 
از اشتباهات و ویژگی های ساخت یک گذرواژه و راه های باالبردن ایمنی اش  گفتیم

رویین تن در برابر هکرها 
2196

12تیر1401 یکشنبه
3جوالی2022 3ذیالحجه1443
شماره20976

 جایگزین های خوب 
 برای کیسه های 

پالستیکی
 هر ایرانی روزانه 3کیسه 

 پالستیکی استفاده می کند؛ 
 در روز جهانی بدون کیسه  

 پالستیکی از اهمیت توجه 
 به این موضوع و آشنایی با چند جایگزین 

برای استفاده در موقعیت های مختلف گفتیم

امان از هکرها   و ترفندهای شان!

این افــراد اما مثل ما منفعل نیستند و هربار با روشی جدیدتر، رمز عبور ما را به چالش فرا 
می خوانند. در این بخش، چند ترفند معروف دنیای هکرها را بررسی می کنیم.

خرید از دارک وب| مجرمان سایبری چندین تاکتیک هک رمز عبور را در اختیار دارند اما 1 
ساده ترین آن ها خرید رمزهای عبور خود از وب تاریک)Darkweb( است. در این میان پول 
زیادی هم در گردش است. پس اگر سال هاست از یک رمز عبور استفاده می کنید، به احتمال زیاد 
به خطر افتاده و در این سایت، منتشر شده است. اما اگر عاقالنه تصمیم گرفته اید و هرماه رمزهای 

خود را تغییر داده اید، هکرها مجبور به استفاده از دیگر راه ها برای شکاندن آن هستند.

حمله بی رحمانه| در این نوع حمله، مهاجم سعی می کند، هر ترکیبی را حدس بزند تا 2 
زمانی که به ترکیب رمز شما برسد. برای مثال مهاجم، نرم افزار را خودکار می کند تا هرچه 

بیشتر ترکیب های موجود را در سریع ترین زمان ممکن امتحان کند. 

حمله به دیکشنری| یک نوع دیگر از حمله هم وجود دارد به اسم حمله به دیکشنری. این 3 
الگو دقیقًا همان چیزی است که از اسمش به نظر می رسد و در آن هکر با یک فرهنگ لغت به 
شما حمله می کند و در فهرستی از پیش تنظیم شده از کلمات، فرهنگ لغت را امتحان می کند. 
پس اگر کلمه عبور شما واقعًا یک کلمه معمولی است، تنها در صورتی از حمله فرهنگ لغت جان 

سالم به در خواهید برد که کلمه شما بسیار نامتعارف باشد یا از چند عبارت تشکیل شده باشد.

فیشینگ| نفرت انگیزترین تاکتیک »فیشینگ« است و زمانی است که مجرمان سایبری 4 
سعی می کنند از طریق مهندسی اجتماعی شما را فریب دهند، ارعاب کنند یا به شما 
فشار بیاورند تا ناخواسته آن چه را که می خواهند انجام دهید. یک ایمیل یا پیام فیشینگ 
ممکن است به شما بگوید)به اشتباه( مشکلی در حساب کارت اعتباری شما وجود دارد. شما 
را هدایت می کند تا روی پیوندی کلیک کنید که شما را به یک وب سایت ساختگی می برد که 
شبیه شرکت کارت اعتباری شماست. کالهبرداران منتظرند تا شما فقط اطالعات کارت و 
رمز خود را وارد کنید. هکرهای فیشینگ حتی می توانند شما را از طریق تماس های تلفنی به 
دام بیندازند. پس درخصوص هرگونه تماس یا پیامی که ادعا می کند مربوط به حساب کارت 

اعتباری شماست، احساس خطر کنید.

روش هایی برای باالبردن امنیت رمزعبورها

باالبردن امنیت فقط مختص به انتخاب 
گذرواژه با شیوه های گفته شده نیست. 
راهکارهایی وجود دارد که می تواند به 
کمک  رمزهایمان  امنیت  بیشتر  حفظ 

کند. از جمله:

  استفاده از احراز هویت چند عاملی 
احراز هویت چند عاملی یک الیه حفاظتی 
اضافی است که در صورت لو رفتن جزئیات 
ــه محافظتی شما  حساب شما اولــیــن الی
مــی شــود. ایــن هــا بــه اســتــانــدارد جدیدی 
برای باالبردن امنیت موثر تبدیل شده اند. 
حال شما می توانید در تمامی حساب های 
ایمیل و شبکه های اجتماعی با استفاده 
از این فرایند امنیت را باال ببرید. بعضی از 
این حساب ها عالوه بر رمز عبور به چیزی 
مانند بیومتریک)اثر انگشت، اسکن چشم 
و غیره( یا یک نشانه فیزیکی نیاز دارنــد. 
به این ترتیب، به همان اندازه که رمز عبور 
شما ســاده یا پیچیده باشد، شکاندن آن 
توسط هکر تنها نیمی از حل معماست البته 
توجه داشته باشید که بعد از هک معروف 
ســایــت»Reddit«در سال ٢0١8 آن هم از 
طریق رهگیری پیامک، استفاده از پیامک 
به عنوان دومین عامل احراز هویت توصیه  

نمی شود.

  استفاده از برنامه های گوشی هوشمند
یکی از بهترین روش هـــا  اســتــفــاده از یک 
اپلیکیشن تخصصی برای گوشی هوشمندتان 
 Google's« ــرای مثال اپلیکیشن ــت. ب اس
Authenticator« موجود برای آیفون و اندروید 
یا »Authy« دو نمونه رایگان در ایــن زمینه 
هستند. این برنامه هر بار یک رمز یک بار مصرف 
ایجاد می کند که شما آن را به عنوان عامل 
اضافی در طول فرایند ورود خود وارد می کنید. 
این رمزها)پین( به صورت خودکار هر ۳0 ثانیه 
تغییر می کند و می تواند برای حساب هایی که 

ابراز هویت چند عاملی دارند، عالی باشد.
  استفاده از سواالت دشوار

در بعضی از حساب های فضای مجازی سوالی 
مطرح می شود که شما می توانید با پاسخ دادن 
به آن یک مرحله  دیگر به امنیت رمز خود بیفزایید. 
یعنی هنگامی که هکر چند بار تالش می کند تا رمز 
عبور شما را هک کند، سیستم متوجه می شود و 
برای اطمینان از او یک سوال به خصوص با جواب 
هنگام  پس  می پرسد.  را  شما  به فرد  منحصر 
انتخاب سؤاالت امنیتی موقع ایجاد یک حساب 
کاربری، گزینه هایی را انتخاب کنید که فقط شما 
پاسخ آن ها را می دانید. بسیاری از سواالت در 
کانال های اجتماعی با یک جست و جوی ساده 
پاسخ های آسانی دارند، پس مراقب باشید و با 

دقت انتخاب کنید.

آناتومی یک رمز عبور قوی

بعد از آشنا شدن نسبی با شیوه های هک، می توانیم رمزهای 
عبور قوی ایجاد کنیم که بیشترین امنیت را داشته باشد؛ اگرچه 
راه مقابله با کالهبرداری فیشینگ این است که به لینک 
غیرمجاز وارد نشویم اما در صورتی که رمز عبور شما از سه 
قانون مهم پیروی کند، تقریبا غیرقابل شکستن است. اولین 
نکته پرهیز از بدیهیاتی مانند استفاده از اعداد یا حروف متوالی 
است. پس بهتر است گذرواژه های منحصربه فردی ایجاد کنید 
که شامل هیچ اطالعات شخصی مانند نام یا تاریخ تولد شما 
نشود. طوالنی کردن، مهم ترین عامل تقویت امنیت رمز عبور 
است. چیزی کمتر از ١5 کاراکتر انتخاب نکنید، در صورت 
امکان حتی بیشتر و البته هرچه بیشتر از حروف)ترکیبی از 
حروف بزرگ و کوچک(، اعداد و نمادها استفاده کنید، رمز 
عبور شما قوی تر و شکستن آن سخت تر می شود. از مسیرهای 
به یاد ماندنی صفحه کلید)مانند qwerty(، استفاده نکنید. 
روشی به عنوان »روش بروس اشنایر« وجود دارد که در آن شما 
به یک جمله تصادفی ولی آشنا در ذهن تان فکر و با استفاده 
از یک قانون آن را به یک رمز عبور تبدیل می کنید. برای 
مثال، جمله ای را در نظر بگیرید و سعی کنید یکی درمیان 
حروف آن را بزرگ و کوچک بنویسید. برای هر فرد دیگری، 
شکاندن این رمز سخت است اما برای شما کاماًل منطقی 
است. اطمینان حاصل کنید جمله ای را که انتخاب می کنید 
تا حد امکان شخصی و غیرقابل حدس زدن باشد. روش دیگر 
گنجاندن سه کلمه تصادفی، ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، 

اعداد)۳756( و نمادها )!#$%( است.

 سایت های ناامن 
بالی جان رمزعبورها

وب سایت های امنیتی رمز عبور کاربران خود را »هش« 
می کنند و حتی اگر داده ها خارج شوند، رمزهای عبور واقعی 
رمزگذاری می شوند. به زبان ساده، هشینگ با استفاده از 
یک تابع ریاضی مقداری را به مقدار دیگر تبدیل می کند. به 
طور روزانه، بیشتر کاربران در خصوص گذرواژه های خود 
از فرایند هشینگ استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی 
که می خواهید یک آدرس ایمیل و رمز عبور برای خود ایجاد 
کنید، سایت ارائه دهنده ایمیل احتمااًل گذرواژه شما را به 
همان صورت ذخیره نمی کند. در عوض رمز عبور شما را 
از طریق یک الگوریتم هشینگ اجرا و سپس هش رمز عبور 
شما را ذخیره می کند. هر بار که می خواهید به ایمیل تان 
وارد شوید، آن سایت رمز عبوری را که وارد می کنید به هش 
تبدیل می کند و آن را با هشی که ذخیره کرده است مقایسه 
می کند و تنها در صورتی که این دو هش با هم تطابق داشته 
باشند، شما مجاز به دسترسی به ایمیلتان هستید. اما 
گاهی پیش می آید که وب سایت های دیگر زحمت این 
مرحله را نمی کشند. قبل از راه انــدازی حساب ها، ایجاد 
گذرواژه و سپردن اطالعات حساس به وب سایت، لحظه ای 
را به ارزیابی سایت اختصاص دهید. آیا https در نوار آدرس 
وجود دارد که اتصال ایمن را تضمین کند؟ آیا این احساس 
را دارید که مطابق با جدیدترین استانداردهای امنیتی روز 
است؟ اگر نه، درباره به اشتراک گذاشتن هر گونه اطالعات 

شخصی در آن فکر کنید.

رابطه ویژگی های رمزعبور و سرعت هک شدنش

 CNBC Hive Systems گــزارشــی از شرکت امنیت سایبری
٢0٢٢ نشان می دهد که یک هکر معمولی چقدر طول  در  
می کشد تا رمز عبور مورد استفاده   شما را کشف کند.   به عنوان 
مثال، تنها استفاده از اعداد ممکن است به یک هکر اجازه دهد تا 

بالفاصله)کمتر از یک ثانیه( رمز عبور 4 تا ١١ کاراکتری شما 
را شناسایی کند.   از آن طرف هم، یک رمز عبور ١8 کاراکتری 
با استفاده از ترکیبی از اعداد، حروف بزرگ و کوچک و نمادها 
4۳8 تریلیون سال طول می کشد تا توسط یک هکر کشف شود.
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بستنی رولی،ضد گرما و خوش رنگ 
بستنی

 بسیاری از مواقع در شرایطی که دسترسی به پزشک نداریم ،اتفاقی می افتد و 
اطالع از چند نکته می تواند برای ما حیاتی باشد 

بیشتر بدانیم 

زندگیسالم
یک شنبه  

۱۲تیر۱۴۰۱
شماره۲۱۹۶

کمک های اولیه نجات دهنده 

تصور کنید در خانه تنها  هستید و کتری آب جوش روی شــما می ریزد یا در منطقه خارج از شهر و 
روستایی هستید،به پزشک دسترسی ندارید و یک زنبور شما را نیش می زند. در این موارد اورژانسی 
چه خواهید کرد؟ در ادامه به شــما چند نکته برای نجات دادن جان خودتان در مواقع اضطراری را 

خواهیم گفت.  

سالمت 

  

مواد الزم برای یک نفر 
  خامه پر چرب:نصف پیمانه

  شیر کامل: 2 قاشق غذاخوری
  شکر: یک قاشق غذاخوری
  بیسکویت کرمدار : 2 عدد

عوامل اصلی پیری  در بــدن، به طور صد در صد تحت کنترل ما نیســتند اما 
 Healthline می توان با  تغذیه درست روند پیری را عقب انداخت.به  گزارش
،رعایت یــک رژیــم غذایــی ســالم  و دوری از مصــرف برخی مــواد غذایی، 
ســاده ترین راه  برای جلوگیری از پیری زودرس اســت.در ادامــه به معرفی 

خوراکی هایی که باعث پیری می شوند،می پردازیم.

خوراکی هایی که روند پیری را سرعت  می بخشند 

 مارگارین
بیشــتر مارگارین ها، به خصوص نوع جامــد، دارای چربی 
ترانس هستند. آن ها کلســترول بد را افزایش و نوع خوب 
کلســترول را کاهش می دهند و در سراســر بــدن التهاب 
ایجــاد می کننــد. التهاب با بیمــاری قلبی و ســکته مغزی 
مرتبط است.دو وضعیتی که می توانند ظاهری پیر به شما 

بدهند.

 نوشابه های انرژی زا
هر چه بیشتر این نوشــیدنی ها را مصرف کنید، سلول های 

بدن سریع تر پیر می شــوند. عالوه  بر گازدار بودن، این نوشــیدنی ها ،کالری و شکر افزوده بیشتری نسبت به 
نوشیدنی های دیگر دارند. این قند در ترکیب با باکتری های موجود در دهان، اسیدی را تشکیل می دهد که 
مینای دندان را از بین می برد و باعث پوسیدگی دندان می شود.همچنین با خوردن  نوشابه انرژی زا ،افزایش 

وزن،سکته مغزی و زوال عقل به سراغ شما خواهد آمد.

 گوشت های فراوری  شده
گوشت های فراوری  شده ،مانند کالباس، سوسیس، ژامبون و ... سرشار از مواد نگه دارنده برای ماندگاری 
بیشتر هســتند. این چیزی است که آن ها را خوشــمزه و البته خطرناک می کند. ســدیم و نگه دارنده های 

شیمیایی باعث التهاب، بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت می شود.

 گوشت های زغالی
 AGEs سرخ  کردن یا کباب کردن گوشــت در دمای باال، باعث ایجاد محصوالت نهایی گلیکاســیون پیشرفته یا
می شود. AGEs ها، پروتئین ها یا لیپیدهایی هســتند که در اثر قرار گرفتن در معرض قندها گلیکوزه می شوند. 
آن ها در پیر شدن بدن و ایجاد بســیاری از بیماری های دژنراتیو مانند دیابت، آترواسکلروز، بیماری مزمن کلیه و 

بیماری آلزایمر نقش دارند.

 کافئین
کافئین ادرارآور است، مغز شما را تحریک می کند و نیاز شــما به ادرار کردن را افزایش می دهد. این روند 
می تواند باعث کم آبی بدن شود. وقتی آب کافی در بدن نداشته باشید، پوست شما ترشح سموم را متوقف 

و بدن را مستعد خشکی پوست، پسوریازیس و چین و چروک می کند.

آیا آب می تواند به کاهش  وزن کمک کند؟ 
به  گزارش Medical News Today ارتباط مستقیمی  بین افزایش مصرف آب و کاهش وزن 

وجود دارد
  کمک به احساس سیری

هنگامی که معده احساس کند پر است، سیگنال هایی را به مغز می فرســتد. از طریق این سیگنال هاست که 
احساس سیری می کنیم.

آب می تواند به اشغال فضای معده کمک کند و منجر به احساس سیری و کاهش گرسنگی شود. نوشیدن یک 
لیوان آب قبل از غذا خوردن، می تواند به جلوگیری از دریافت وعده های غیرضروری کمک کند.

  افزایش کالری سوزی
برخی تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن آب می تواند به ســوزاندن کالری کمک کند. آب همچنین ممکن 
است تعداد کالری سوزانده  شده در هنگام استراحت را افزایش دهد. نوشیدن آب سرد مزایای کالری  سوزی 

آب را بیشتر می کند.
  آب برای چربی سوزی الزم است

بدون آب، بدن نمی تواند چربی یا کربوهیدرات های ذخیره  شده را به درستی متابولیزه کند. فرایند متابولیسم 
چربی را لیپولیز می نامند. لیپولیز،  یک فرایند بیوشیمیایی برای شکستن و هیدرولیز تری گلیسریدها به اسید 

چرب و گلیسرول است.
   کمک به دفع مواد زاید از بدن

وقتی بدن کم آب می شــود، نمی تواند مواد زاید را به صورت ادرار یا مدفوع به درســتی دفع کند. آب به کلیه ها 
کمک می کند تا سموم و مواد زاید را فیلتر کند. آب همچنین به بدن کمک می کند تا مشکالت گوارشی مانند 
اسهال و سوء هاضمه را  رفع کند. هنگامی که مواد زاید در بدن جمع می شود، فرد ممکن است احساس نفخ، 

تورم و خستگی کند.
   چقدر آب بخوریم؟ 

بسیاری از متخصصان نوشیدن حدود 2 لیتر آب در روز را توصیه می کنند اما این عدد کامال نسبی است. مانند 
بسیاری از واقعیت های پزشکی ، نیاز به آب کاماًل به فرد بســتگی دارد. به عنوان یک قانون کلی، همیشه باید 

در هنگام تشنگی آب بنوشید.
اگر متوجه شدید سردرد دارید، خلق و خوی بدی دارید، دایم گرسنه هستید یا در تمرکز مشکل دارید، ممکن 

است از کم آبی رنج ببرید. مطمئن باشید نوشیدن آب به رفع این مشکالت کمک می کند.
منبع:دویچه وله

تابستان فصل امتحان کردن بستنی های مختلف است. با بستنی رولی به جنگ گرمای 

تابستان بروید.

 طرز تهیه:
1-قبل از هر چیز الزم است لوازم مورد استفاده در رول کردن بســتنی از قبیل سینی، 
کاردک و چاقــو را در فریزر قرار دهید تا خنک شــوند. بهتر اســت از دو ســاعت قبل این 

کار را انجام دهید.
2-اکنون مایه بســتنی رولی را تهیه کنید. ســه ماده اولیه یعنی خامه، شــیر و شکر را داخل 

قابلمه کوچک بریزید.
3- آن را روی شعله متوسط قرار دهید و مرتب هم بزنید و دست از هم زدن بر ندارید.

4-بعد از چند دقیقه که مایه بستنی رولی شروع به جوشــیدن کرد آن را به کاسه ای منتقل 
کنید و 20-30 دقیقه در فریزر قرار دهید تا خنک شود.

5- وقتی مایه بستنی خنک شد، بیسکویت اوریو را داخل آن بیندازید تا به مایه آغشته شود. 
حاال همه محتویات کاسه را روی سینی یخ کرده بریزید. به کمک دو کاردک بیسکویت ها را 

خرد و همزمان به سرعت با مایه مخلوط کنید.
6-در این مرحله مدام باید مواد را به وسط سینی بکشید و با کاردک ها بکوبید.

7- در پایان  مایه را به صورت یک الیه نازک روی سینی پخش کنید و حداقل به مدت 4 ساعت 
در فریزر بگذارید تا خودش را بگیرد.

8-بستنی های رولی را با انبر از روی سینی بردارید و داخل کاسه یا ظرف مخصوص بستنی 
بچینید.

9-روی بستنی رولی را با اسپری خامه یا خامه فرم گرفته، میوه یا مغزهای دلخواه تزیین کنید.

 سوختگی
بــرای درمان ســوختگی های ســطحی، 
زخم را با آب ولرم بشــویید.  شاید به نظر 
شــما آب یخ بهتر باشــد، اما بایــد بدانید 
که آب یــخ می تواند آســیب بیشــتری به 
بافت وارد کند. پــس از تمیز کردن محل 
سوختگی، از کمپرس یخ یا کمپرس سرد 
اســتفاده کنید. خمیــری که بــا مخلوط 
کردن آب و جوش شیرین درست می شود 
هــم  می توانــد به خــارج شــدن گرمــا از 

سوختگی کمک کند.
 حمالت قلبی

یکــی از نشــانه های حمله قلبــی، دردی 

شــدید در ناحیه قفسه ســینه و احساس 
ســوزش در ناحیه مرکزی قفســه ســینه 
اســت. در ایــن حالت،جویدن آســپرین 
می توانــد کمــک کننــده باشــد، زیــرا 
پالکت های خونی را که باعث لخته شدن 
خون می شود و شریان های شما را مسدود 

می کند، مهار  خواهد کرد.
 نیش زنبور

اگر زنبور شما را نیش زد در مرحله اول  باید 
نیــش را در بیاوریــد. هنگامــی که نیش 
برداشته شد،  زخم را بشویید و از کمپرس 
سرد اســتفاده کنید. اگر آلرژی دارید در 
سریع ترین زمان ممکن با اورژانس تماس 

بگیرید.
 شکستگی

اگر دچار شکستگی شــدید با استفاده از 
آتل و بالشتک، اندام را ثابت و بی حرکت 
نگه دارید. سعی نکنید که  موقعیت عضو 
شکسته را تغییر دهید و آن را صاف کنید. 
سپس حتما برای بررسی های جدی تر به 

پزشک مراجعه کنید.
 صدمات چشمی

د رمواجهه  با  آســیب چشــمی شدید، در 
قدم اول چشــم خود را بپوشانید و سپس 
به دنبال کمک باشید. با تالش برای تمیز 
کردن چشــم خود، ممکن اســت آسیب 

بیشتری به چشــم وارد کنید اما اگر مواد 
شــیمیایی وارد چشــم شما شــد، در این 

صورت باید به سرعت آن را با آب بشویید.
 نیش مار

در برنامه هــای تلویزیونی و فیلم ها وقتی 
مار ســمی فردی را نیش مــی زند، اولین 
واکنش او مکیدن سم است. اما این روش 
اثری ندارد. مهم ترین نکته  این است که 

آرامش داشته باشید.
 بــرای کاهش ســرعت انتشــار ســم باید 
ضربان قلب خود را پایین نگه دارید. سپس 
بالفاصله با خدمات پزشکی تماس بگیرید 
تا آنتی زهر مناسب را دریافت کنید. اگر 
برای کمک گرفتن نیاز به حرکت دارید، 
راه برویــد ولی ندویــد تا  ضربان تــان باال 

نرود.
 جای زخم یا اسکار

جوش شیرین دارای خواص ضد عفونی 
کننده ای است که به جلوگیری از تشکیل 
اسکار کمک می کند و  می تواند از عفونت 
جلوگیری کند. هنگام درمان جای زخم با 
جوش شیرین، مهم است که اجازه دهید 

زخم در معرض هوای آزاد قرار گیرد.
 انسداد تنفس

اگــر در موقعیتی قــرار گرفتید کــه دچار 
انسداد تنفسی  شدید ،برای باز کردن راه 
هوایی، سر را کج کنید  و چانه را باال بیاورید 
و دست خود را نزدیک باالی سر یا پیشانی 
قرار دهید.از سوی دیگر، می توانید با قرار 
دادن انگشــتان خــود در زیر فک و فشــار 
دادن فــک پاییــن، بــدون حرکــت دادن 

گردن برای باز کردن دهان،اقدام کنید.
 این کار زبان را از مجرای تنفسی جدا  و به 
کاهش انســداد هوا کمک می کند. پس 
از این کار ســر را به یک سمت کج کنید تا 

مجاری تنفسی باز شود.

تغذیه 

کسرا | روزنامه نگار 
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ما و شما 

درباره مشکالتم با خانواده شــوهرم، هرچه بگویم، کم گفته ام. خیلی در 
کارهای مان دخالت می کنند. توقع های بیش از حدی از من و شوهرم دارند. 
چند بچه دیگر هم دارند اما دستورات شان فقط برای ماست. هر روز و شب با 

رفتارهای شان مثل مته پوالدی روی اعصابم رژه می روند. خسته شده ام. چه کنم؟

خانواده شوهرم مثل مته پوالدی روی اعصابم رژه می روند

زندگی سالم 
                      یک شنبه   
    ۱۲ تیر ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۹۶ 

باورهای اشتباه درباره مبتالیان به افسردگی

اولین دلیل آن تلقی جامعه از مشــکالت سالمت 1
روان اســت. ننــگ اجتماعــی اختــالالت روان 
شــناختی با عباراتــی مثل »دیوانــه«، »مجنــون« و... منتقل 
می شــود. در نتیجه بســیاری از افــراد به موقع بــرای درمان 
مشــکالت و افســردگی خود اقدام نمی کنند و متاســفانه به 

فاجعه ختم می شود.
 ناآگاهــی از تفــاوت افســردگی بــا داشــتن 

غم و غصه۲
دلیــل دوم معــادل دانســتن افســردگی بــا غــم 
 و انــدوه اســت. جملــه ای مثل ایــن که »چــی کــم داری که 
می گی افسرده شدم؟« حامل این پیام اســت که باید حتما 

دلیــل خاصــی یــا فاجعــه ای رخ داده باشــد تا کســی دچار 
افســردگی شــود، اما غم و غصه بــه دالیل حــوادث ناگوار با 
افســردگی متفاوت هستند. ممکن اســت حوادث ناگوار بر 
شدت افسردگی بیفزاید اما افسردگی با ناامیدی، احساس 
شکســت دایمی، دوست داشته نشــدن، بی عرضه و مزاحم 
بودن، تاریکی مطلق و احســاس گیر افتادن در این تاریکی 
و ناامیــدی محــض همراه اســت. افســردگی یــک بیماری 
واقعی و خطرناک اســت که نیاز به درمــان تخصصی دارد. 
 خود به خود خوب نمی شود و همان گونه که تومور مغزی را

 نمی توان با انــرژی مثبت و تالش فردی درمــان کرد؛ هیچ 
بیمار افســرده ای هم با دلداری و »خودت باید حال خودت 

رو خوب کنی« درمان نمی شود.

 احساس بی فایده بودن مراجعه به روان شناس

موضــوع بعــدی ننــگ اجتماعــی مراجعــه بــه ۳
روان درمانگــر اســت. ایــن تــرس معمــوال بــا 
بهانه هایــی مثــل گــران بــودن خدمــات روان شــناختی یا 
کیفیت نداشتن کار روان شناس ها انکار می شود؛ در حالی 
که تمام خانه های بهداشــت که در تمام محالت شــهرها و 
روســتاها فعال هســتند، خدمات روان درمانــی رایگان با 
کیفیت ارائه می دهند. همان گونه که در هر شــغلی افراد 
متخصــص خوب و بــد وجــود دارد، اگر به پزشــک مراجعه 
کنیم و از کیفیت خدمــات راضی نباشــیم قاعدتا به دنبال 
پزشک حاذقی می گردیم اما در خصوص روان شناس اگر 
اولین جایی که مراجعه می کنیم ما را راضی نکند با تعمیم 
آن به همه روان شــناس ها ادعا می کنیم که مراجعه کردن 

به روان شناس بی فایده است.
 دل بستن به دارودرمانی محض

موضــوع دیگــر در ایــن بــاره، انتظــار بی جــا از ۴
درمان های روان شــناختی اســت. بیشــتر افراد 
انتظار دارند در یک یا دو جلسه مشکالتی که طی سال های 
زیاد ایجاد شده است، درمان شود! هیچ روان شناسی چوب 
جادویی ندارد که آثار 30-40 ساله را در نیم ساعت درمان 
کند. از ســوی دیگر، بیشــتر افراد فکــر می کنند مشــاوره و 
روان درمانی یعنی صرفا حــرف زدن و درددل کردن. روان 
درمانی فرایندی بســیار پیچیده از تحلیل افکار، احساسات 
و افکار و پیدا کردن روند هــای رفتاری متداول و تالش برای 
رفع الگوهای رفتاری احساسی ناسازگار است که به تالش 
زیاد درمانگر و مراجع نیاز دارد اما بیشــتر افراد چون جرئت 
مواجهه با خود را ندارند، ترجیــح می دهند با قرص خوردن 
خود را تخدیر کنند و به آرامشــی شــبیه مصــرف موادمخدر 
دســت یابند، در حالی که مصــرف دارو بــدون روان درمانی 

موثر نخواهد بود.
 توصیه های بی در و پیکر دنیای مجازی

موضوع دیگــری که نباید از آن غفلــت کرد، نقش ۵
دنیای مجازی اســت. یک فرد افسرده، اگر کلمه 
خودکشی یا مشتقات آن را به زبان انگلیسی در گوگل جست 
وجو کند،  اطالعات اورژانس اجتماعی یا مشاوره پیشگیری 
از خودکشــی را نشــان می دهد اما اگر همین جست وجو به 
زبان فارســی انجام شــود، اولین خروجی ها مقاالتی درباره 
چگونگی خودکشــی است که متاســفانه در برخی سایت ها 
کار شده و هیچ اثری از راهنمایی و هشدار نیست بلکه بهترین 
روش خودکشــی را آموزش می دهد! با این که سال هاســت 
اورژانس اجتماعی به شماره 123 در کشور فعال شده اما در 
بعضی مقاالت یا پست هایی که درباره خودکشی است، هیچ 

هشــدار یا راهنمایی برای معرفی اورژانس اجتماعی 
وجود ندارد. با امید به روزی که مشکالت سالمت 
روان به رسمیت شناخته شــود و قبل از بروز فاجعه 

برای درمان آن ها اقدام کنیم.

امروزه تقریبا همه افراد نام افسردگی را شــنیده اندو با عالیم و تاثیرات روانی و جسمی آن آشنا هستند. 
احساس پوچی و اندوه در بیشتر روزها، تمایل نداشتن فرد به فعالیت هایی که قبال از آن ها لذت می برده، 
کاهش یا افزایش ناگهانی وزن، احساس تنبلی یا پریشانی، نداشتن توانایی در تمرکز و تصمیم گیری 
یا حتی فکر کردن  به خودآزاری، مرگ یا خودکشی از عالیم افسردگی است، اما این اطالعات و افزایش 
آگاهی ها، خیلی کمکی برای به رسمیت شناختن افسردگی نکرده و هنوز بخش بزرگی از جامعه، افسردگی و خطرات آن را جدی 
نمی گیرند. در این بین، »تدروس آدهانوم« دبیرکل سازمان جهانی بهداشت به تازگی گفته: »میزان ابتال به افسردگی بیش از 
۲۵ درصد در جهان افزایش داشته است«)منبع خبر: ایسنا(. این در حالی که است که درصد بسیار کمی از افراد به دنبال درمان 

این اختالل می روند. در ادامه، به بررسی چرایی درمان  نشدن افسردگی پرداخته می شود.
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محققان پیش بینی کرده اند که نوزادان واقعیت مجازی تا سال 
۲۰۷۰ در بین مردم بسیار مرســوم و محبوب می شوند. یکی از 
کارشناسان برجســته هوش مصنوعی انگلیس ادعا می کند که 
بحران افزایش جمعیت به لطف تکامل »کودکان واقعیت مجازی« 
ظرف ۵۰ سال قابل حل اســت. به گفته »کاتریونا کمپبل«، نوزادان رایانه ای که 
حدود ۲۵ دالر در ماه هزینه دارند، احتماال تا اوایل دهه ۲۰۷۰ عادی خواهند شد. 
او معتقد است که تا آن زمان، از هر پنج زوج یک زوج ممکن است نوزادی دیجیتالی 

را به یک نوزاد واقعی ترجیح دهد.

شبکه های 
اجتماعی 

  نوزاد واقعیت مجازی چی هست؟
نوزادان واقعیــت مجازی در متــاورس وجود 
 خواهنــد داشــت و با لمــس یک دکمــه زنده 
می شوند. کمپبل گفت: این مفهوم ظرفیت 
ایــن را دارد کــه تغییرگــر بــازی تکنولوژیک 
باشد و می تواند به حل مسائلی مانند افزایش 

جمعیت کمک کند.

  »فرزندپروری مجازی« چگونه است؟
در این حالت، والدین فرزندان خود را از طریق 

نسل ســه بعدی عینک های AR و دســتکش های لمســی می بینند و با آن ها تعامل خواهند 
داشــت. این دســتگاه ها به کاربران این امــکان را می دهد که هنگام دســت زدن به اشــیای 
مجازی یا هولوگرافیک، حس المسه واقعی را تجربه کنند. این کودکان هیچ هزینه ای برای 
تغذیه ندارند، فضایی را اشغال نمی کنند و تا زمانی که برای »زندگی« برنامه ریزی شده اند، 

سالم می مانند.

  کودکان دیجیتالی، حرف هم می زنند؟
کودکان واقعیت مجازی ممکن است مانند یک جهش بزرگ از جایی که اکنون هستیم به 
نظر برسند اما طی 50 سال آینده فناوری به قدری پیشــرفت خواهد کرد که نوزادانی که 
در ماورای جهان وجود دارند از آن هایی که در دنیای واقعی هستند، متمایز نیستند! 
کودکان واقعیــت مجازی قادر به گفتار و دادن پاســخ های احساســی هســتند. 
آن ها نوعی حافظــه دیجیتالی دارند که مــی توانند مانند صــدای ناله کودکان، 
نیشــخند یا گفت وگو ماننــد یک نوجــوان را شبیه ســازی کننــد. بنابراین 
کودکان دیجیتالی احتمااًل در آینده وجود خواهند داشــت. والدین 
می توانند با فرزنــدان خود در محیط هــای دیجیتالی که انتخاب 
می کنند مانند اتاق نشــیمن، پارک یا اســتخر، تعامل داشــته 
باشــند و به لطف دســتکش های لمســی با فناوری پیشرفته 
و همچنین دیگر دســتگاه های پوشــیدنی که احساســاتی 
مانند گرفتن یک شــیء یا گذراندن دســت خــود روی یک 
سطح را بازتولید می کنند، می توانند در هر زمانی فرزندان 
خود را در آغوش بگیرند، غذا بدهند  و با آن ها بازی کنند. 
»کمپبل« همچنین معتقد اســت که والدین می توانند ســن 
کودک خود را )از نوزادی تا نوجوانی( تعیین و انتخاب کنند 
که آیا کودک شان در زمان واقعی بزرگ شود یا فقط طبق دستور 

فعال شود.

* مطالــب و توضیحاتــی کــه در صفحــه اول 
زندگی سالم درباره موزه های اسباب بازی در 
کشورهای مختلف جهان نوشته بودین، جالب 

بود. خسته نباشید.
* بــا چنــد نوجــوان در صفحــه جوانــه درباره 
برنامه های شان برای تابستان گفت و گو کردین 
اما من، فقط خســته ام و حوصله هیچ کاری را 

ندارم. عیبی داره؟ 
                             منیره، مشهد
* بعد از خوندن مطلب »ترغیب به خودکشی 
در کالس کنکــور!«، ســرچ کــردم در اینترنت 
و ویدئوش رو دیــدم. خیلی حالم بد شــد. اگر 
اتفاقی برای اون بچه بیفته، این آدم چه جوری 

خودش رو می بخشه.
چــه  ایرانــی،  اســباب بازی  موزه هــای   *
عروسک های زوار در رفته ای داشتن، بر عکس 
خارجی هــا کــه خیلــی تصاویر موزه هاشــون 

هیجان انگیز بود.
* هزینه بازدید از این موزه هایی که در پرونده 
زندگی ســالم معرفی کردیــن، رایگانه؟ هیچ 

هزینه ای نداره؟
* خــواب راحــت در تابســتان کــه در صفحــه 
 ســالمت دربــاره اش نوشــتین، فــوت و فــن 
 نمــی خــواد کــه! مــن االن راحــت مــی تونم 

48 ساعت بخوابم بدون هیچ اعتراضی!
* مطالب بسیار خوبی در صفحه خانواده درباره 
ازدواج کار می کنین اما تا زمانی که مشکل خانه 
و ماشــین و... جوانــان یعنی مشــکالت مالی 
 برای شروع زندگی مشترک حل نشه، این ها 

بی فایده می شه.

مخاطــب گرامــی، قبل از 
هر چیز این ســوال مطرح 
می شــود که آیا همسرتان 
هم بــه انــدازه شــما از این 
بابت ناراحت اســت یا خیر؟ اگر او با شما هم 
عقیده باشــد، می توانــد به شــما در حل این 
مشکل کمک زیادی کند در غیر این صورت، 
کار قــدری ســخت تر خواهد شــد؛ یعنی اگر 
همسرتان حرف شــما را در این باره نپذیرد، 
احتمــاال کمتــر حاضر بــه همــکاری خواهد 
بود. متاسفانه دخالت خانواده ها در زندگی 
زن و شــوهر، گاهی باعث تخریب روابط بین 
آن ها می شــود. این دخالت ها هرچند از سر 
دلسوزی اســت ولی نتیجه عکس می دهد. 
پدر و مادرها باید بدانند که وقتی فرزندشان 

ازدواج می کند، مســتقل شده اســت و نباید 
کاری کنند که باعث ایجاد مشــکل در رابطه 
بین آن ها شــود. در ادامه چند توصیه به شما 

داریم.
  به طور مســتقیم از خانواده شوهرتان 

انتقاد نکنید
شــوهرتان را واســطه انتقــاد خودتــان بــه 
خانــواده اش قــرار دهید؛ یعنی ســعی کنید 
آن چــه را می خواهیــد بــه منظــور انتقــاد به 
مادرشــوهر، پدرشــوهر و دیگر اعضــای این 
خانــواده انتقال دهیــد از طریق همســرتان 
باشــد و از رودررو شدن مســتقیم با آن ها در 
این باره خودداری کنید. شما درباره خیلی از 
مسائل می توانید به طور مستقیم با خانواده 
همســرتان روبــه رو شــوید و ســعی کنیــد از 

طریق گفت وگو مشکالت تان را با آن ها حل 
کنید؛ اما به دلیل این که این موضوع به طور 
مستقیم به شما مربوط نمی شود، بهتر است 
به واسطه همسرتان حل شود تا به رابطه شما 
با خانواده اش آسیبی وارد نشود. تجربه نشان 
داده که این اقدام، نوعی پیشگیری است تا از 

مشکالت بعدی جلوگیری شود.
  خواسته های منطقی خود  از شوهرتان 

را مطرح کنید
الزم نیســت با فردی بجنگید. اگر انتظارات 
خانواده همســرتان از پسرشــان زیاد است، 
شــما هم خواســته های خــود را بــا آرامش از 
همســرتان مطالبه کنید. اگر برآورده کردن 
مجموع ایــن خواســته ها بــرای همســرتان 
دشوار باشد به ناچار تعادلی بین این دو برقرار 
خواهد کرد تــا هم شــما به خواســته هایتان 
برسید و هم بتواند خانواده اش را مجاب کند 
که انتظارات غیرواقع بینانه ای از او دارند اما 
پیشنهاد می کنم به جای این که به همسرتان 
درباره  خانواده اش تذکر دهید، ســعی کنید 
خواســته های منطقی خود را مطرح  و  او را با 
حق و حقوق خودتان در این خصوص بیشتر 

آشنا کنید.
  دوست 

داشتن تان 
در زندگی 

مشترک را 
پایدار کنید

به طــور کلــی مردها 
کســی  کنــار  در  وقتــی 

احســاس خوبــی دارنــد، ســعی 
می کنند برایش وقــت، انرژی و پــول زیادی 
خرج کنند. قطعا همان طور که همسرتان با 
شما از روی عشق و عالقه ازدواج کرده، باید 
این رابطه را بــا همان کشــش و جاذبه ادامه 
دهد تا بتواند احســاس بهتری داشته باشد. 
به دنبال راه هایی باشــید تــا رابطه تــان را از 
تکراری بودن نجات دهید و همیشه اتفاقات 
تــازه ای را تجربــه کنیــد. از مناســبت های 
مختلف مانند تولد، اعیاد و... برای غافلگیر 
کــردن یکدیگــر اســتفاده و هیجــان را در 
زندگی تان حفظ کنید تا لبخند از چهره هیچ 
کدامتان پاک نشــود. ایــن تجربه های خوب 
در زندگی به خاطره هایی تبدیل می شود که 
»دوست داشتن« را پایدار می کند. وقتی دو 
نفر یکدیگر را دوست دارند، سعی می کنند 
با توجه کردن  به یکدیگر، نیازهای همدیگر 

را برطرف کنند.

 جزئیات باورنکردنی
 درباره  نوزادان دیجیتالی

یک کارشناس ارشد هوش مصنوعی گفته در اوایل دهه 20۷0 از هر 
5 زوج، یک زوج ممکن است یک نوزاد واقعیت مجازی در متاورس را به 

جای نوزاد واقعی انتخاب کند، ماجرا چیست؟

فتو نکته 

 هیچ گاه از نه گفنت
  هنراسید 

چون ممکن است افسوس نگفتنش 
ترسناک تر ابشد 
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طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
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  ۱2 تیر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱96

3 7 6
5 8 6 4

6 2 9 1
4 3 6 2 7

8 9
2 7 9 8 4

3 6 7 2
9 4 5 7

5 2 1
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افقی:1.پایتخــت کنیا-ســپاه2. زردپی-منطقه گردشــگری در ایتالیا 3.حــرف زیادی 
-از گیاهان زینتی 4.ضمیــر خودخواه-ناقل طاعون 5. تختــه بزرگ-یاخته 6. بیماری آب 
سیاه-توسعه یافته 7.دیوانگی-ســوغات مراغه 8.بدنام-فهم 9.سالح کاشتنی- بچه دزد 

افقی:1.سنگ طلق- سخن معقول 2.از ماه های شمسی-بوی ماندگی-آزمون 3. از اقوام 
ایرانی–دماپا 4. درخت سدر-تزویر 5.  تیغ گل-مشــک-دندان سست 6.آن سوی سقف-
شرکت 7.فراورده های شیر-ســالح زنبور 8.گیاه پرخار-چسبناک-طویل ترین استخوان 

بدن 9.مادر ترکی-سکوبا 10.مهمانخانه بزرگ-دور 
دهان11.کلمه آرزو-شعله آتش-نوعی انگور 12.مادر 

ناصرالدین شاه-عبید

عمــودی :1.مــرض ســوداوی-اندک 2.درخــت 
تســبیح-مجموعه تلویزیونــی بــا بــازی رضا عطــاران  
3.ســطح داخلــی دســت-عنصر شــماره 6-بــزرگ 
4.سرون-کالم پرســش 5. واحد قدیمی پول یونان-
پارازیت 6.عضو گوارشی-کالبد-زبان فارسی امروزه7. 
شرکت خودروسازی فرانسوی-حشره جهنده- حرف 
افسوس8.خراب-از شهر های انگلستان 9.رونوشت-
چنگک 10. از صفت های خدا-نام قدیم بهشــهر-یار 
مرد 11.گاز جوشکاری- پول موجود 12.صنم-قاره 

استرالیا

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

نوبت حرکت مهره ســفید با یک حرکت 
مهره سیاه را مات کنید.

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8266جدول سخت  |  1472  

حل جدول شماره  8265 حل جدول شماره1471     

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

چی می تونه باشه؟

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک 
کشور را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی 

حروف به کار رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

چالش ذهن

1 3 9
4 8 2

8 2 5
5 7 9 4
3 6 8 1

8 3 2 5
9 7 1

8 7 6
3 1 7

دقيقه
30

متوسط

م ا ب ا ر ا ن و ی ا س
ت ج ق د ی ب ب ک ف
ع ک ل ا س ت ا ک ی
ه ک ر ب م و ی ا م د
د ن و ب ا ر ز ر ا

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

ن ر ا ه و م ی ل ا
چ م ر ه ل و ت ل م
ه د ی د ن ا ه ج ک ی ت

ز و ل ا ی ن د ق ا ت ا
ه ا گ پ ی و ا ر ک ر
ر گ ا ا و ر ن د م ت

ن ر ت س ن و ی د ی و
ه ی ت ر ن ه ل د

ی ر ت ن ا س ی د  ا و
ر م ر ن و ی س ی م ک
و م و ل د د ر س

گ ن ر ک ی م ا د ا ب
ل ا م ا ل ه د ن ر ت
ی ف ل د و ن س ی ن ا
ف ق و ت ژ ا ن ی ت ا پ

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

اختالف تصاویر

داستانک

ترسانک

اهمیت حضور منشی
  معلم انشــاء به بچه ها گفت: »موضوع انشای امروز اینه 
که: اگر مدیرعامل بودین چی کار می کردین؟« همه تند 
و تند و با هیجان شروع کردند به نوشتن به جز یک نفر که 
نشســته بود و داشــت از پنجره بیرون را تماشا می کرد! 
معلم ازش پرســید: »چرا تو هیچی نمی نویسی؟!« بچه 

گفت: »منتظرم تا منشیم بیاد«! 

خودم حمله ور شد
خواهرم برای شــیفت شــب راهی محل کارش شــد.   با 
بچه هایــش تلویزیــون دیدیــم و بعــد از بچه ها خواســتم 
بروند در اتاق شان بخوابند. خودم هم روی کاناپه کمی 
تلویزیون دیــدم و خوابم بــرد. با صدای زنــگ موبایلم از 
خواب پریــدم. خواهرم بــود. گفت کــه بچه هایش زنگ 
زدند و گفتند از من می ترسند، چون داخل اتاق شان راه 
می روم و با صدای بلند می خندم. در حالی که من هنوز 
روی کاناپه بودم. با عجله به سمت اتاق دویدم و در را باز 

کردم. خودم را دیدم که به سمتم حمله ور شد و...   

 فروشندگان سوال های کنکور دستگیر شدند
فروشــنده: اینا بــرای مصرف شــخصی بود، قصــد فروش 

نداشتم!

  رئیس کانون رسدفرتان: داماد ابید مهریه را رس سفره 
عقد به عروس بدهد

دامــاد: اجــازه بدیــن ببینیــم اصــا می تونیــم ســفره عقد 

بندازیم، بعدش چشم!

 مینو محرز: از دیدن این جمعیت ماسک نزده وحشت 
یم کمن

یــک ماســک نزده:  ماســک کــه زده بودیــم االن یــک ماهــه 

برداشتیمش.

تیترخند

تاپخند

     دقیقا از همون جا که گوجه ســبزا شروع می کنن به 

نرم و بزرگ شدن، دیگه زندگی به درد نمی خوره.

     خواهرهای من یادشون نمیاد کش موهاشون رو کجا 

گذاشتن ولی یادشونه که ٨ ماه پیش ساعت 7:32   عصر 

اون روز بهشون چی گفتی!

     بابام معتقده هــر خبر یا محتوایی که تو گوشــی من 

هســت یا من نشــونش بدم دروغ های فضــای مجازیه و 

واقعی نیســتن ولی هرچیزی که تو اینستاگرام خودش 

باشه راستکی و واقعیه!

     هر وقت می خوام خانوادم رو بپیچونــم و جایی برم، 

اولین فکــرم اینه که اگه اون جا بمیرم می فهمن بهشــون 

دروغ گفتم.

 این داستان : رزومه

اختالف تصاویر:شرح در متن

معمای شطرنج:
کافی است اسب سفید از خانه b3 به خانه 

d4 منتقل شود.

چی می تونه باشه؟:
نیمار

چیستان:
1.آبکش2. سوزن3. غصه4. راز یا سکوت5  . قیچی6. حرف ق7. نیش

چالش ذهن:
1. میانمار

 2. کلمبیا 

3. روسیه یا سوریه

 4. مغولستان

 5. آرژانتین 

6. تانزانیا

چیستان

ی :
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

 1. اون چیه که هر چقــدر آب داخلش بریزی پر 

نمی شه؟

 2. برای همه مردم لباس مــی دوزد، اما خودش 

برهنه و بی لباس مانده است. آن چیست؟

3. آن چیســت کــه خیــال می کنیــم مــا او را 

می خوریم، اما در واقع اوست که ما را می خورد؟

4. آن چیست که با یک نجوا  از بین می رود؟

5. آن چیســت کــه دوچشــم دارد و وقتــی 

کنــی  مــی  فــرو  چشــمانش  بــه  انگشــت 

گوش هایش تیز می شود؟

6. آن چیســت که در هر قرن یک بــار و در هر 

دقیقه دوبار می آیــد ولی درســال هیچ وقت 

نمی آید؟

7. آن چیســت که برخــی حیوانــات در دهان و 

بعضی در دم دارند؟

 اگر   بــا اعداد رابطه خوبی داشــته باشــید، مــی توانید رمــز 5  رقمی مخفی شــده را بر اســاس
 داده های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی
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