روایتباشکوهازجنگ
ایرانعلیهتروریسم
چهچیزهاییباعثشده فیلم
«روزصفر»،دیدنی شود؟
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ساالر در برابرهمایون
مسنترین مربی لیگ و
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حضور دادستان مرکز استان
ومعاونانش در موسسه خراسان

خداقوتیمدعیالعموم
بهتحریریهخراسان
خراسان رضوی

ماجرایکنکورپرحاشیه
 1401و دستوررئیسجمهور

دیوکرونا دوباره بیدار شد؟

بنبستکارتبهکارت
برایفرارمالیاتی!

آمار ۳برابرشدنمیزانمراجعهبهبیمارستانها،هشدارهادربارهشیوع
سویهجدیدو ...ازاحتمالجدیخیزدوبارهکرونادرچندماهآیندهحکایتدارد
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قدرت نمایی حزب ا...
در میدان گازی «کاریش»
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چالشهایزنانه
«تنهازیستن» در سالمندی
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ُ
آدمکشگریخت!

ِ
سالمندتنها ۴،برابرمردان
زنان
هستند؛اینتوصیههارابخوانید

ماجرایقتلهولناک پرستار
جوانبا ۲۵ضربهچاقو

زندگی سالم
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میممثل
مادر میانجی!

یادداشت روز
نبی شریفی

ائتالفنظامی عبری -عربی
وچالشهایپیشرو

کمتر از 10روز تا شروع سفر خاورمیانه ای جوبایدن،
رئیسجمهورآمریکا،باقیمانده...
صفحه 2

عکس:آرشیو

دربارهزنانیکهبا«رحماجارهای»
دردوسویمعادلهفرزنددارشدن
زندگی سالم
قراردارند...

اخبار

2
یادداشت روز
نبی شریفی

international@khorasannews.com

ائتالف نظامی عبری  -عربی
و چالش های پیش رو

کمتر از 10روز تــا شــروع سفر خاورمیانه ای
جوبایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،باقی مانده است.
بنا بر اعالم کاخ سفید ،بایدن روزهای  ۱۳تا ۱۶
ژوییه ( ۲۲تا  ۲۵تیر) ،به اسرائیل ،کرانه باختری
رود اردن و عربستان سعودی سفر میکند.
سفری که در آستانه آن بنی گانتس ،وزیر جنگ
اسرائیل به طور رسمی خواستار تشکیل یک
ائتالف نظامی – دفاعی  -امنیتی منطقهای علیه
ایران با همراهی کشورهای عربی و واشنگتن
شده است و طی روزهای اخیر دولت اردن نیز از
تمایلش برای تشکیل یک «ناتوی خاورمیانه»ای
سخن گفته است .اتحادی نظامی که بر خالف
طرح شکست خــورده «ناتوی عربی» به دنبال
معرفی کردن رژیم اسرائیل به عنوان عضوی از آن
یا حتی پیمانی با محوریت این رژیم است .برخی
آن را نسخه بازنویسی شده یا به روز رسانی شده
«ائتالف استراتژیک خاورمیانه» یا «مسا» می دانند
که در نیمه دوم دوران ریاست جمهوری ترامپ در
نقطه آغاز با شکست مواجه شد .حال سوال این
است که «ناتوی خاورمیانه» شکل خواهد گرفت و
به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید؟ این ائتالف
که می خواهد نقشی شبیه ناتو را برای کشورهای
عربی بازی کند ،به دنبال چیست؟
با نگاه به گذشته ،می توان دید که ایده ائتالف
و پیمان منطقهای در میان کشورهای عربی
ایده جدیدی نیست؛ از  ۱۹۵۰و امضای پیمان
همکار یهای نظامی میان کشورهای عضو
اتــحــادیــه عــرب تــا  ۱۹۸۵کــه اعــضــای شــورای
همکاری خلیج فــارس تالش کردند یک واحد
نظامی تشکیل دهند یا سال  ۲۰۱۵که اعضای

اتحادیه عرب تصمیم گرفتند «نیروی مشترک
عربی» ایجاد کنند .ایــده ای که تاکنون جنبه
عملیاتی نگرفته اســت .حتی در دوران اوباما
ایده ناتوی عربی تا مرحله برگزاری چند نشست
دیپلماتیک نیز پیش رفــت امــا سرنوشتی جز
ناکامی نداشت .
طی سال های اخیر عربستان سعودی و امارات
متحده عربی که خود را زخمخورده از موشکها
و پهپادهای انصارا ...یمن می بینند و تل آویو
که شاهد خیل موشک های مقاومت فلسطینی
در سال  2021بوده که ظرف یک هفته رویای
نفوذناپذیری سامانه گنبد آهنین را در هم
شکستند ،تالشی مجدد را برای ایجاد ائتالفی
نظامی آغاز کرده اند ،ایده ای که اگر چه نباید از
آن غافل شد اما چالش های بسیاری را درمقابل
خود می بیند ،ایــده ای که همواره رقابتهای
درون گروهی و گاه تضاد منافع این کشورها
موفقیت آن را غیرممکن کرده است .اختالفات
داخلی کشورهای عربی و دو دستگی در محور
قطر (اخوان المسلمین) و عربستان اگرچه پس
از نشست العالی عربستان کمتر شده است ولی
همچنان مانعی بزرگ بر سر راه شکلگیری یک
ائتالف فراگیر است .از طرفی ،ریاض و تل آویو
با وجــود آن که م ــراودات پشتپرده و محرمانه
فی مابین را گسترش دادهانــد و روابطشان را با
یکدیگر (غیر رسمی) عادی کردهاند ،عربستان
هنوز به طور رسمی از سازش با اسرائیل سخن
نگفته است .قرارگیری در یک ائتالف مشترک
نظامی با کارکردهای وسیع ،پیش از برداشته
شدن این مانع بعید به نظر میرسد .عالوه بر این،
اگرچه مصر ،اردن ،امارات و بحرین در قالب کمپ
دیوید و پیمان ابراهیم ،معاهده صلح با اسرائیل را
امضا و روابط دیپلماتیک برقرار کردهاند اما هنوز
هیچ ائتالف نظامی رسمی تشکیل نــداده و در
برنامههای همکاری نظامی شرکت نکردهاند .با
وجود این اختالف ها ،یکی از انگیزه های جدی
ایجاد این ائتالف متاثر از سیاست کاهش حضور
نظامی آمریکا در منطقه است که در دوران ریاست
جمهوری باراک اوباما (سیاست نگاه به شرق) و
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دونالد ترامپ دنبال می شد .به عبارتی اسرائیل
و کشورهای عرب خاورمیانه به دنبال تشکیل
هرچه سریع تر یک ائتالف فراگیر عبری-عربی
هستند تا به اصطالح خالء حضور آمریکا را در
مقابل آن چه تهدید ایران می خوانند ،پر کنند.
ائتالفی که برای تشکیل شدن ابتدا نیاز به اتحاد
کشورهای عربی و کنار گذاشتن دشمنی داخلی
میان خود آن ها دارد .مصر که زمانی با قرارداد
کمپ دیوید به به میانجی دولــت های عربی و
اسرائیل تبدیل شده بود ،جایگاه خود را از دست
داده و قدرت و نفوذ اعراب خلیج فارس ،امارات
متحده عربی و عربستان سعودی را برنمی تابد و
همچنان سودای آقایی جهان عرب را در سر دارد.
قطر برای سال ها در تحریم اقتصادی و تجاری
ائتالفی به رهبری عربستان بوده است .عمان
هرچند در سال های گذشته با تهران و اسرائیل
رابطه داشته اما با پیگیری سیاست بی طرفی،
هیچ گاه درگیر این تقابل نشده است .عراق پس
از سقوط صدام ارتباطی تنگاتنگ با ایران دارد
و لبنان با حضور بازیگر موثری به نام حزب ا ...که
از حمایت گسترده مردمی نیز برخوردار است،
راهــی بــرای حضور در ائتالف گسترده ناتوی
خاورمیانه ای ندارند .بماند که سوریه در یک دهه
گذشته و پس از بهار عربی ،حضور شاخه های
متعدد گروه های نیابتی تروریستی را در کشورش
تجربه کرده و از هم اکنون مشخص است که در
این ائتالف احتمالی حضور نخواهد داشت .
بخشیمهمی ازروندتشکیلاینائتالف مبتنیبر
فعال تر کردن همان پروژه قدیمی«ایران هراسی »
برای جلب نظر برخی کشورهای منطقه به منظور
حضور دراین ائتالف است و بدیهی است اگرچه
تشکیلاینائتالفباتوجهبهتجربههایقبلی این
کشورها و همچنین چالش های پرشمار موجود
بر سر راه آن با اما و اگرهای زیادی روبه رو خواهد
بود اما نباید به طور کل از تحوالت مربوط به آن
غافل شد بلکه در کنار چالش های داخلی اعضای
احتمالی این ائتالف که در باال برشمرده شد،
دستگاه دیپلماسی نیز باید با رصد دقیق تحوالت
مربوط ،در مسیر خنثی کردن آن گام بردارد.

دیوکرونادوبارهبیدارشد؟
چندماهی بیشتر از فــوتــی هــای ســه رقمی
و مبتالیان چهار رقمی کرونا نمی گــذرد که
خیال مان بابت این ویروس مرموز راحت شده
بود اما حاال برخی خبرها و آمارها از احتمال
جدی شیوع موج جدید در کشورمان حکایت
دارند .همزمان با باال رفتن تعداد مبتالیان در
کشورهای اروپایی ،در ایران هم طی دو هفته
اخیر موارد ابتال به کرونا در کشور سه برابر شده
است .طی ماههای گذشته مردم در یک اقدام
خود خواسته رعایت پروتکلهای بهداشتی را
به حداقل ممکن رساندند و شاید همین رویه
باعث شده یک بار دیگر موضوع افزایش تعداد

مبتالیان به کرونا در کشور در صدر اخبار قرار
بگیرد .دکتر مسعود یونسیان ،دبیر کمیته
اپیدمیولوژی کمیته علمی مقابله با کرونا در
همین زمینه احتمال داد که مانند بسیاری از
مناطق جهان ،در ایران هم سویه «بی ای  ۴و بی
ای  »۵غالب شود.
مینو محرز ،عضو دیگر کمیته علمی کشوری
مقابله با کرونا هم گفته است :از دیدن جمعیت
زیادی از مردم که ماسک نمیزنند ،وحشت
کـــردم ،ح ــدود  ۹۵درص ــد م ــردم ماسک
نداشتند .ادامه این روند وحشتناک خواهد
بود.مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفته است:
هم اکنون شاهد افزایش تعداد بیماران مبتال
به کرونا با شیب کم ،در بخش سرپایی و بستری
هستیم .این در حالی است که مسئله اصلی،
واکسیناسیون است که طبق آمارها هنوز
بسیاری دوزه ــای دوم و ســوم را دریافت
نکردهاند.مشروح این مطلب را در روزنامه
خراسان رضوی بخوانید.

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

تلفن051 37009111 :

•• ملت را برای اعالم واجد شرایط بودن یارانه
سر کار گذاشتند ،گفتند یک ماه بررسی و
اعالم میشود .چرا پس وزارت رفاه جواب
ثبت کنندگان را نمیدهد؟
•• تعیین سقف اجاره بها ۲۰درصد از سوی
مجلس یا دولت کار خوبی است ولی کاش
اینها همیشه حاتم طایی باشند و برای
کاالهایی هم که امــوال دولتی است سقف
تعیین کنند مثال پراید۲۰۰میلیونی رو
سقف۱۰۰میلیون تعیین کنند.
•• با وضعیت اقتصادی و بالیی که سر بورس
و اعتبار بانکها آوردید ،مردم ترجیح میدن
به جای سرمایه گذاری و تولید ،دالر و طال رو
بذارن تو بالشت و شب بذارن زیر سرشون!
•• هر مغازه دار و خانه مسکونی که جلوی
مغازه یا منزل خود را آب و جــارو کند باید
جریمه شود .به خدا ،به پیر ،به پیغمبر گناهه
با آب شستن!
•• افزایش قیمتها ضربه مهلک به مردم
است .لطفا به خاطر خدا جلوی هر نوع گرانی
کاالها گرفته شود!
•• کاش دولت همین کار پسندیده که برای
اجاره بها سقف۲۰درصد تعیین کرده برای
قیمتهاینجومیمسکنوخودرووکاالهای
اساسی هم سقف معینی مشخص میکرد!
•• دوسال پیش پسرم درخواست وام ازدواج
داد و زمان تکمیل پرونده در بانک نامهای از
ادارهام بابت ضمانت و کسر از حقوق برای
بانک آوردم .بانک مربوط گفت یک ضامن
کفایت نمیکند باید یک ضامن دیگر کسر
از حقوق یا یک ب ــازاری بیاورید .کسی را
پیدا نکردیم هر کس مشکلی داشت .بانک
گفت بابت  50میلیون وام  60میلیون
سپردهگذاری کنید و برگه سپرده را ضامن
قرار دهید .به ناچار هر جایی پولی داشتیم
سر جمع کردیم .فقط یک ضامن معتبر برای
وام ازدواج کافی است ،عمل نکرد!
•• بهترین نصیحت دنیا رو داستایوفسکی
کرده :با پای شکسته خود به راهت ادامه بده،
دستت را بر شانه کسی نگذار!

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

•• بعضی سریا لها که سیما پخش میکند
بیش از صد بار تکرار شده! بیش از صد بار
شاید هم بعضیها خیلی بیشتر از صد بار!
•• طوری مالیات بستین به کارت خوا نها
کسی غلط بکنه دیگه از کارت خوان استفاده
کنه!
•• بازنشسته هستم و حدود۷میلیون حقوق
میگیرم .دو پسرم تحت پوشش من هستند.
یکی بیکار و یکی کارگر قراردادی است .هر
دو هم مجرد .حقوقپسر کارگرم و پسانداز
او را جزودرآمد من حساب و یارانه مانرا قطع
مو
کردهاند .یعنی بنده شدهام جزو دهک ده 
م میکنند؟
از اغنی ا و اشراف هستم! چرا ظل 
•• واقعا اینها نمیدونن که اگــه اینترنت
رو محدود کنن پدر هر چی کسب و کاره در
میاد  ...؟
•• به شما گفتیم پشت سر این همه زلزله،
زلزله بزرگی در پیش است .سال هاست فریاد
میزنیم زلزله قابل پیش بینی است.
•• در جواب آقایی که گفته بود «شرمنده پسرم
بابت نداشتن بنزین شدم» ،عرض کنم مگه
دور دنیا میخواستن برن که بنزین نداشتید؟
فوقش  ۳۰لیتر بنزین ۹۰هزار تومان میشه
که از یک پرس غذا کمتره .لطفا سیاه نمایی
نکنید.
•• بعد از صد بار خوبی یه بار بدی کن ،ذات
یفهمی!
آد مها رو م 
•• تو یه جمعی بحث کرونا بود .گفتم یادتونه
اون اوال چقد عجیب و ترسناک بود؟ یکی از
بچهها گفت برای منی که مادرم رو از دست
دادم هنوزم عجیب و ترسناکه!
•• چون مشکالت جامعه روی هم تلنبار شده
و پیچیده ،هر مسئولی که میآید توان خود را
در حل کردن آنها عاجز میبیند و بی انگیزه
و نا امید میشود .مشکالت زندگی خود و
راضی نگه داشتن زن و بچه هم هست .با این
روزگارگرانیماهمهفقطنظارهگرشدیموهر
کس میخواهد گلیم خودش را از آب بیرون
بکشد .همین طور دور باطل طی میشود.
حاال مشکل کجاست؟ خدا میداند!

•• تقریبا هر دو ماه یک بار آینه بغل ماشین
میخرم! تو رو به هر کی میپرستین وقتی
میزنین یــه شــمــاره تماس بــذاریــن! زنگ
نمیزنیم ازتــون پول بگیریم ولی حالمون
خوب میشه از معرفت تون.
•• لطفا به مسئوالنی که به فکر مردم هستن
بفرمایید بــرای چند ماهی بیان و تو محله
قیامدشت تهران زندگی کنند.
•• اگر بشود طرفین بولوار نماز حد فاصل
ستونهای برق را نهال کاشت ،این بولوار در
آینده بسیار زیبا خواهد شد.
•• توی این هوای گرم کمتر سر به سر مردم
بگذارید .هیچ کسی اعصاب نداره!
•• دولت و مجلس حمایت از این خانوادههای
5و  6نــفــره رو ول ک ــرده ب ــدون معیشت و
مسکن ،طرح برای فرزند سوم و زوج جوان
میده بیرون.
•• میگن تعداد زیادی گوشی و تقلب گرفتن
تو کنکور یه عده هم گویا سواالت رو از قبل
میدونستن!مگهتاکسیهایاینترنتیشرط
تحصیل در دانشگاههای برتر گذاشتن؟!
•• مسئوالن! ما معلمان دلمان به چی گرم
بــاشــه؟ پــرداخــت بــه موقع و دلــگــرم کننده
یا اضافه کــار؟ اجــرا شدن نظام رتبه بندی
منصفانه و عــادالنــه؟ بیمه تکمیلی موثر؟
سامانههای پرسرعت و بدون اشکال؟
•• از دفتر خدمات پرستاری شکایت دارم ،هر
وقت زنگ میزنم پاسخ گو نیستند .جواب
نمیدهند .واقعا الکی است!
•• بیت کوین چون ارزان شده است ماینرها
خاموش اســت امسال در نتیجه بــرق قطع
نمیشود و گر نه به تولید اضافه نشده است.
•• متاسفانه دولت بهانه به دست مستاجران
داده .من از شش ماه پیش به مستاجر گفتم
خانه را خالی کند چــون پسرم میخواهد
همسرش را بیاورد حاال این بهانه خوبی شده
که خالی نکند و کلی مشکالت داشته باشیم.
مراسم عروسی .. .به هم خورده تا برویم حکم
تخلیه بگیریم که معلوم نیست چند ماه طول
یکشد.
م 
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پیام پهپادی حزب ا...
رسانه های اسرائیلی از رهگیری سه فروند پهپاد
حزب ا ...لبنان در نزدیکی تاسیسات استخراج
نفت و گــاز کاریش در ساحل لبنان در دریــای
مدیترانه خبر دادنــد .یکی از پهپادها با اف 16
رهگیری و ساقط ودو پهپاد دیگر با سامانه پدافند
هواییباراک 8نصبشدهرویناوچههایموشک
انداز نیروی دریایی ارتش اسرائیل منهدم شد اما
در این باره چند نکته باید ذکر شود-1:حزب ا...
بدون تردید به عمد این پهپادها را به این منطقه
مورد اختالف ارسال کرده تا هشداری جدی به
اسرائیل در خصوص استخراج از این میدان داده
باشد.البته تل آویو فعال استخراج از این میدان را
متوقف کرده اما به نظر می رسد مقصود حزب ا...
از این اقدام تاثیرگذاری بر مذاکرات غیر مستقیم
در باره تعیین خطوط آبی باشد -2.حزب ا ...قصد
انهدام سکو و شناور را نداشته زیرا اگر تمایل به این
کار داشت می توانست از طریق اژدر  ،موشک یا
قایق تندرو به این کار مبادرت کند  -3 .پهپادها به
جای حرکت در ارتفاع پایین که از گزند رادارهای
اسرائیلی مصون بمانند در ارتفاعی پرواز کرده
اند که به عمد در دید قرار بگیرند تا پیغام سیاسی
 نظامی خود را منتقل کرده باشند -4.دبیرکلحزب ا ...تاکید کرده بود که در صورت نظر دولت
مستقردربیروتونپذیرفتنخواستههایآنتوسط
رژیمصهیونیستی،مقاومتآمادگیداردحاکمیت
لبنان را از طریق نظامی بر میدان کاریش اعمال
کند و به نظر می رسد اقدام حزب ا ...گام اول و
هشداری در این زمینه بوده است.

قاب بین الملل

لوهانسکدرکنترلکاملروسها
شویگو خبر کنترل کامل لوهانسک را اعالم کرد تا احتمال الحاق بخش هایی از
اوکراین به روسیه افزایش یابد
روسیه مدعی شد که نیروهای مسکو آخرین
شهر بــزرگ تحت کنترل اوکراین در استان
لوهانسک را تصرف کردهاند .سرگئی شویگو،
وزیر دفاع این کشور به والدیمیر پوتین اطالع
داده اســت کــه «در نتیجه عملیات نظامی
موفق ،نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به
همراه واحدهای شبه نظامی جمهوری خلق
لوهانسک ،کنترل کامل شهر لیسیچانسک
را به دست گرفتند ».پس از اعــام این خبر،
رمضان قدیروف ،رئیس جمهور چچن ،تصاویر
ویدئویی را منتشر کرده است که نشان میدهد
جنگجویان چچنی در مرکز لیسیچانسک
هستند .اگر تصرف لیسیچانسک تایید شود،
به این معنی است که روسها کنترل کل منطقه
لوهانسک را در دســت گرفته انــد .هرچند

اوکراین این تصاویر را تایید نکرده است .به
طور کلی روسیه در دومین مرحله از حمالتش
در اوکراین ،تمرکز جدی بر محورهای شرق
و جنوب شرقی داشته اســت .تصرف کامل
ماریوپل و تالش برای تسلط بر محیط
پیرامونی خرسون ،دو نمونه بارز
آن است .گمانهزنی برخی رسانهها
و کارشناسان غربی آن است که
مسکو درصـــدد ضمیمه رسمی
بخشهایی از این مناطق اشغالی
به خاک خود است .برخی اقدامات
روسیه مانند تغییر سرفصلهای
دروس مدارس و اجبار به استفاده از
روبل در خرسون ،چنین فرضیاتی
را تقویت میکند .در صورتی که

کنایهسنگیننتانیاهوبهالپید
نتانیاهو:آرزومیکنمکه 4ماهآیندهبرایالپیدوهمهما،مدتزمانیهمراهباآسایش
امنیتیباشد

قدرت نمایی حزب ا ...در میدان گازی «کاریش»
پروازپهپادهایمقاومتدرمناطقحیاتیصهیونیستهاچهپیامی
برای تل آویو داشت؟

مارجریتیلرگرین،عضوجمهوریخواهمجلس
نمایندگان آمریکا در توئیتر نوشت :اوکراین،
عراق جدید مجتمع نظامی صنعتی است که
توسط ناتو کــادو پیچ شده اســت ،با یک هدیه
هست ه ای داخل آن .هدیه ای ناخواسته که برای
مدت طوالنی ادامه خواهد یافت.

خبر متفاوت
کمیته ملی جمهوری خواهان آمریکا  :روز 4
ژوئیه آمریکایی ها در دولت بایدن ،گوشت چرخ
کرده را با افزایش قیمت  36درصدی،سینه
مرغ را با افزایش قیمت  33درصدی،گوشت
خوک را با افزایش قیمت  31درصدی،لیموناد
را با افزایش قیمت  22درصدی،ساالد سیب
زمینی را با افزایش قیمت 19درصدی و بستنی
را با افزایش قیمت  10درصدی خریداری می
کنند.این تورم بایدن است!

حزبا ...لبنان در بیانیهای از پرواز سه پهپاد
غیرمسلح بر فراز میدان گازی مورد مناقشه
بین لبنان و رژیم صهیونیستی با نام «کاریش»
خبر داد.هرچند ارتــش رژیــم صهیونیستی
اعــام کرد هر سه پهپاد را رهگیری کــرده و
هدف قرار داده است ،اما حزبا ...در بیانیه
خــود تأکید کـــرده اســت کــه ایــن پهپادها
مأموریت اطالعاتی داشــتـه و توانستهاند
مأموریتشان را با موفقیت انجام دهند و پیام
مدنظر حزبا ...را منتقل کنند.در واقع این
هواپیماهاقبلازشناساییتوسطسامانههای
رژیم صهیونیستی مأموریت خود را به پایان
رسانده بودند.میدان گازی کاریش در فاصله
100کیلومتری از سواحل فلسطین اشغالی
و در خط مــرزی دریایی با لبنان قــرار دارد و
بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،ذخایر
ایــن میدان گــازی به حــدود  203تریلیون
فوتمکعب میرسد و همین موضوع موجب
شده است رژیــم صهیونیستی با پشتیبانی
آمریکااقداماتیرابرایاکتشافگازومیعانات
گازیازمیدانکاریشانجامدهدکهباواکنش
جدی مقامات لبنانی و حزبا ...روبهرو شده

اندیشکده کارنگی در یــادداشــتــی بــا اشـــاره به
اندیشکده روز
درخــواســت فنالند و سوئد بــرای عضویت در ناتو
نوشت :مهمترین تفاوت ناتو و اتحادیه اروپا ،حضور
آمریکادرناتواست.اینمسئلهباتوجهبهاختالفنظرهاوتفاوتهای
سیاستگذاریدردوسویآتالنتیکمیتواندمانعیدرمسیرتقسیم

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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اقدام به ارسال مهاجرانی از کریمه یا دونباس به
این مناطق کند ،احتمال برگزاری رفراندومی
شبیه مــورد کریمه در ســال  ،2014تقویت
میشود .هدف روسیه از این اقدام میتواند
تقویت مؤلفههای فشار در مذاکرات احتمالی

با اوکراین و حتی آمریکا و اتحادیه اروپا باشد.
بدین ترتیب که در مقابل لغو این الحاق ،او ًال
بیطرفی دایمی کییف ،ثانی ًا پذیرش رسمی
الحاق کریمه و ثالث ًا خودمختاری لوهانسک و
دونتسک را دریافت کند .این الحاق میتواند
به ارتقای پایگاه اجتماعی پوتین در روسیه و
تقویت توجیهات حمله برای افکار عمومی این
کشور منجر شــود .همچنین مقدمات ایجاد
کریدور زمینی از دونباس به کریمه و اِشراف
بر دریای آزوف را برای نیروهای روسی فراهم
میکند .با این حال ،بعید است روسیه که هنوز
موقعیت کام ً
ال تثبیتشدهای در ماریوپل
و خرسون نیافته ،درصــدد الحاق این
مناطق برآید .امــا ممکن اســت اعالم
غیررسمیچنینتصمیمیدررسانهها،
ارتــش اوکــرایــن را که با محدودیت
نیروی انسانی مواجه است ،تحریک
بــه ارس ــال نیروهای بیشتری از
شمال به این مناطق کند .در این
صــورت شرایط حمله دوبــاره
روســیــه بــه خارکیف و حتی
کییف تسهیل می شود.

است ،واکنش مقامات لبنانی تا جایی بود که
در برخی مقاطع ،ارتش رژیم صهیونیستی از
بیم حمالت حزبا ...به حالت آمادهباش در
آمد.به نوشته کانال اخبارسوریه،هر چند در
باره پرواز سه فروند پهپاد شناسایی مقاومت
میتوان تحلیلهای مختلفی را ارائه کرد ،اما
به صورت واضح باید گفت مقاومت با این اقدام
به رژیم صهیونیستی اعالم کرد میدان نفتی
کاریش بخشی از خاک لبنان است و پرواز
پهپادهای غیر مسلح و شناسایی در خاک این
کشور صورت گرفته و اقدام صهیونیستها در
هدف قرار دادن این پهپادها میتواند تبعات
بعدی داشته باشد.افزون براین ،مقاومت با
ارسالاینپهپادهابهرژیمصهیونیستییادآور
شد که مذاکرات برای تعیین مرزها شکست
خورده و مقاومت برای حفاظت از منافع ملی
لبنان دست به کار شده اســت!حــزبا ...با
ارسالاینپهپادهایغیرمسلحبهارتشعبری
هشدار داد که دفعه بعد پهپادهای مسلح
حاضر خواهند شد .هر گونه حضور نظامی
رژیــم صهیونیستی در میدان کاریش باعث
شکلگیری تنش شدید خواهد شد.

کاراتحادیهاروپاوناتوباشد.پسایندوبهجایتقسیمکاربایددرباره
نوعی همزیستی به توافق برسند .ناتو و اتحادیه اروپــا اکنون با
چالشهای داخلی و خارجی بزرگی روبه رو هستند و باید با هم به
مقابله با آن ها بپردازند .چگونگی گسترش هر یک از این دو و
همچنین مقررات استفاده از بودجههای دفاعی برای کشورهای

یائیر الپید در حالی به عنوان نخست وزیر
موقت اسرائیل فعالیت خود را آغاز کرد که به
نظر میرسد رکورد کوتاهترین دوره نخست
وزیری در اراضی اشغالی را به دست خواهد
آورد.کابینه ائتالفی نفتالی بنت  -یائیر
الپید ژوئن سال گذشته تشکیل شد و به دوره
نخست وزیری  12ساله بنیامین نتانیاهو در
اراضی اشغالی پایان داد .نفتالی بنت ابتدا به
مدت دو سال نخست وزیری را بر عهده گرفته
و مقرر شده بود از اکتبر  2023یائیر الپید
نخست وزیر شود.با این حال ،این کابینه در
اولین سالروز تشکیل ،فروپاشید و بنت تنها
پس از یک سال جای خود را به الپید داد .الپید
به طور موقت تا برگزاری انتخابات پارلمانی
جدید در نوامبر آینده و معرفی نخست وزیری
جدید این سمت را بر عهده خواهد داشت. .
عمر سیاسی الپید به تنها یک دهه میرسد،
امــا وی در ایــن یک دهــه نشان داد قابلیت
بازیگری در صحنه پیچیده سیاسی اراضی
اشغالی را ندارد .الپید پیش از ورود به صحنه
سیاست ،در دنیای رسانه و هنر حضور داشت
و سال  2012با تاسیس حزب «یش عاتید»
وارد عرصه سیاسی شد .الپید سه سال بعد
وارد کنست اسرائیل و در ادامه نیز از
سوی بنیامین نتانیاهو به عنوان وزیر
دارایی اسرائیل معرفی شد .با این
حال ،خیلی زود به دلیل اختالف
شدید با نتانیاهو از این سمت
برکنار شد و در کنست به
عنوان رهبر اپوزیسیون
مقابل نتانیاهو قرار
گرفت .حاال بنیامین
نــتــانــیــاهــو ،رهبر

عضو ،از جمله این چالشهاست .چالش دیگر این است که بعضی
اعضای ناتو مانند مجارستان ،لهستان و ترکیه به قوانین و اصول
اتحادیهاروپاپایبندنیستند.اینموضوعمحیطامنیتیاروپاراتحت
تأثیرقرارمیدهد.غلبهبراختالفاتدرونیهریکازایندونهادنیز
ازدیگرچالشهایآیندههمکاریهایناتوواتحادیهاروپاست.

حزب لیکود  -بزرگترین حزب کنست  -که
طبیعتا نقش رهبر اپوزیسیون دولت مستعجل
فعلی را دارد ،در تماس تلفنی با یائیر الپید،
نخستوزیر موقت که به بهانه تبریک گفتن
به او انجام شد،با لحنی طعنه آمیز و با کنایه
گفت« :آرزو میکنم چهار ماه آینده برای تو و
همه ما ،مدت زمانی همراه با آسایش امنیتی
باشد» .کنایه ای که نتانیاهوی حریص برای
بازگشت به قــدرت در ردای تبریک ،حواله
الپید کــرده است را باید در فضایی تحلیل
کرد که فلسطین اشغالی هر روز با یک ضربه
فیزیکی ،امنیتی ،سایبری یا اجتماعی مواجه
میشود .همین سونامی چندبعدی انفجارها،
حریقها ،حمالت مسلحانه ،حمالت هکری
و افــشــاگــریهــای رســانــهای بــود کــه جان
صهیونیستها را به لب و دولــت بنت را به
آخر خط رساند.به هر روی با انحالل کابینه،
اکنون الپید به عنوان نخست وزیــر موقت
معرفی شد در حالی که  5ماه دیگر انتخابات
جدید برگزار خواهد شد و به نظر میرسد
راستگرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو
شانس اصلی پیروزی در انتخابات باشند.
اگر رقبای الپید موفق به تشکیل کابینه جدید
شوند ،دوره نخست وزیری وی کوتاهترین
دوره در اراضی اشغالی خواهد بود و
تنها در صورتی که انتخابات آینده به
تشکیل کابینه جدید منجر نشود و
چرخه تکراری برگزاری انتخابات
تکرار شود ،الپید باز هم
به عنوان نخست وزیر
مــوقــت بــه فعالیت
خــود ادامــه خواهد
داد.

3
پیشخوان بین الملل

نیواستیتسمنبهاوضاعبحرانیاقتصاددربریتانیا
بهویژهاعتصابهایگستردهدراینکشورپرداخته
است.اینهفتهنامهباانتخابتیتر«بریتانیاکارنمی
کند» و طراحی روی جلدی که بوریس جانسون
نخست وزیر بریتانیا را در میان اوضاعی بحرانی
نشانمیدهد،شرایطاقتصادیاینکشوردرمیان
اعتصابهایفلجکنندهکارکنانخدماتریلیرا
بررسیکردهاست.ایننشریههمچنینمیخواهد
بهاینسوالپاسخدهدکهچراطرفدارانپروپاقرص
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،اکنون از این خروج
عصبانیهستند؟

چهره روز
نیم قرن پیش تصویر دختر
ویتنامی  ۹ساله که برهنه
و با بدنی سوخته ،در حال
جیغ زدن از محل اصابت
بمب ناپالم فــرار میکرد،
نــمــاد خــشــونــت و کشتار
غیرنظامیان در جنگ ویتنام شد.این بمب را
بمبافکنهای آمریکایی بر سر روستای ترنگ
بنگ در ویتنام فرو ریخته بودند ۵۰ .سال پس
از آن واقعه ،زنی که حاال به نام «دختر ناپالم»
شناختهمیشود،آخرینمرحلهدرمانسوختگی
را در آمریکا دریافت کرد .فان تی کیم فوک به
دست عکاس خبرنگاری که عکس او را گرفته بود
از معرکه نجات پیدا کرد .او که دچار سوختگی
درجــه  3شده بــود ،یک سال را در بیمارستان
ســپــری کــرد و زنــدگــیاش بــا درد بـیپــایــان و
مشکالتحرکتیهمراهبودهاست/.بیبیسی

نمای روز

کارکنانفرودگا هشارلدوگلپاریسبرایسومین
روز متوالی در اعتراض به دستمزد خود ،دست به
اعتصابزدندوباعثشدنداختاللهاییدرحملو
نقلبارمسافرانوهمچنینلغوپروازهاایجادشود.
مقامات هواپیمایی  ۱۷درصد از پروازها به خارج
از فرودگاههای پاریس را در روز جمعه لغو کردند و
 ۱۴درصددیگرهمدرروزشنبهلغوشد/.یورونیوز

 #هشتگ
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میوهکیلویی 30میلیونوپولیشدندوبارهپارکینگسواحل!




2.8 M views

3.9 M views

هرکول نوظهور جهان از ایران

وقتی میوه کیلویی  30میلیون تمام میشود!

روز گذشته ویدئویی از پسر بچه  6ساله لرستانی که
قدرت خارق العاد های دارد در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد و خیلی از کاربران را متحیر کرد.
در این ویدئو میبینیم کیان رشیدی که تنها  6سال
و  52کیلو وزن دارد در حضور بنیا نگذار و رئیس
سازمان جهانی ثبت رکوردهای ورزشی جهان (ایمارو)
در شهرستان الشتر ،لیفت وزنه  95کیلویی را ثبت
میکند و از آن جا لقب قو یترین کودک جهان را به
خود اختصاص میدهد .بسیاری از کاربران درباره
کیان نوشتهاند که در صورت تمرین و ممارست او
روزی رکورد حسین رضا زاده را میشکند و میتواند
قو یترین مرد آینده جهان باشد .با این حال برخی
کاربران هم از این که کودک  6ساله را مجبور به بلند
کردن وزنههای سنگین کردهاند ابراز نگرانی کردند.

روز گذشته خبر دستگیری دو مجرم که تحت پوشش
میوهفروشان دورهگــرد با یک خــودروی وانتبار در
تهران مشغول کار شده و پس از کپیبرداری کارتهای
بانکی مال باختگان به وسیله دستگاه اسکیمر ،اقدام
به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها کردهاند
منتشر شد که واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
شگرد آنها به این صورت بوده که کمی میوه را ارزانتر
میفروختند تا دیگران برای خرید وسوسه شوند در
حالی که نمیدانستند قرار است هر کیلو میوه برای
آنها میلیونها تومان آب بخورد .هرچند این دو مجرم
که یک اسلحه کمری هم به همراه داشتند دستگیر
شدند اما مردم برای این که در دام این کالهبرداران
نیفتند باید حواس شان را بیشتر جمع و از دادن رمز
کارت بانکی به دیگران خودداری کنند.





2.4 M views

2.4 M views

پارکینگ ساحل در یک رفت و برگشت پولی شد!

توصیه مخترع موبایل برای استفاده کمتر از موبایل

تنها ســه روز بعد از ایــن کــه اعــام شــد بــه دستور
رئیسجمهور هرگونه گرفتن وجــه بــرای ورودی
پارکینگها ممنوع است دوبــاره اعــام شد که برای
استفاده از پارکینگها باید پول پرداخت کرد و فقط افراد
پیاده الزم نیست پول پرداخت کنند .رجبی مدیرکل
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفته
دریافت ورودی در سواحل دریای خزر در قبال استفاده
گردشگران از پارکینگ طر حهای دریا مصوبه قانونی
دارد و مسافرانی که بخواهند پیاده به ساحل بروند و از
امکانات ساحلی استفاده کنند هیچ هزینهای نمیپردازند.
کاربری نوشت« :هزینه استفاده از دریا همیشه رایگان
بوده فقط کاش این پارکینگهایی که با بستن کوچه های
منتهی به دریا از مردم پول میگیرن رو جمع کنید».

مارتین کوپر که در سال  ١٩٧٣اولین تلفن همراه
جهان را اختراع کرد ،میگوید روزانه تنها پنج درصد از
زمان خود را به موبایلش اختصاص میدهد و به مردم
توصیه کرد که تلفنهای همراهشان را زمین بگذارند
و زندگی کنند .این مخترع  93ساله که به عنوان مخترع
اولین تلفن همراه بی سیم شناخته میشود ،در برنامه
بیبیسی جهانی وقتی مجری برنامه ،نظر او را درباره
افرادی که روزانه ساعتها از تلفن همراه استفاده
میکنند ،پرسید ،جواب داد« :باید تلفنهایشان را کنار
بگذارند و کمی زندگی کنند ».باتری اولین موبایلی که
کوپر اختراع کرد ٢۵ ،دقیقه دوام داشت و  ١٠ساعت
طول میکشید تا کامال شارژ شود .وزن آن تقریبا یک
کیلو و صد گرم و طول آن  ٢۵سانتیمتر بود.





3.1 M views

3.4 M views

دود مازوت در چشم نکا

صدور کد رهگیری اجاره  1000برابر قیمت قانونی

در روزهای اخیر ویدئوهای زیادی از دود سیاهی که از
نیروگاه نکا بیرون میزند و آسمان مازندران را گرفته
در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود .دودی
که گفته میشود به دلیل مازوت سوزی در این نیروگاه
است .بر اساس گزارشها در نیروگاه نکا روزانه 8تا
10میلیون لیتر مازوت میسوزد و سالیانه  5درصد از
برق کشور را تولید میکند .با این حال مدیرکل محیط
زیست مازندران چند روز پیش خواستار حذف این
نیروگاه از فهرست نیروگاههای مازوت سوز کشور
شده است .در این میان برخی کاربران مدعیاند
مازوت تولیدی پاالیشگا ههای کشور مشتری ندارد
و مخازن مازوت هم پر شده به همین خاطر نیروگاهها
مجبور به مازوت سوزی شدهاند .کاربری نوشت« :یه
شمال خوش آب و هوا داریم که مازوت سوزی داره
همونم ازمون میگیره».

با این که طبق بخشنامه دی سال  97وزارت صمت
مشاوران امالک مکلف هستند کد رهگیری برای تمام
قراردادهای ثبت شده (اعم از خرید و فروش ،رهن
و اجاره) صادر کنند اما برخی مشاوران هنگام تنظیم
قرارداد از دو طرف معامله (میپرسند کد رهگیری نیاز
دارند یا خیر؟ که در صورت دادن جواب مثبت رقمی
تا هزار برابر قیمت قانونی صدور کد رهگیری از شما
مطالبه میکنند .هرچند قیمت دریافت کد رهگیری برای
مشاوران امالک بسیار ناچیز است و برای اجارهنامه حدود
هزار و برای معامله خرید یا فروش حدود 5هزار تومان
است اما بر اساس گزارشها برخی مشاوران امالک برای
صدور کد رهگیری از یک میلیون تا سه میلیون تومان از
مستأجر دریافت میکنند .از آن جایی که یکی از شرایط
دریافت وام ودیعه داشتن کد رهگیری است بسیاری
مجبور به پرداخت این پول میشوند.

دستورایت که
دورزده یمشود!

نــاصــری -همین چند روز پیش از شغل
جدیدی که بعد از تصویب تمدید خودکار
اجاره نامه شکل گرفته نوشتیم .شغلی به نام
«تخلیه مستاجر» که فرد یا افرادی با گرفتن
پول که گفته میشود بین  10تا  20میلیون
تومان اســت کــاری میکنند که مستاجر
مجبور به تخلیه خانه شود .در گزارشی آمده
بود که این افراد حتی به محل کار مستاجر
مـیرونــد و داد و بیداد میکنند و آبــروی
فرد را میبرند ،اما این پایان ماجرا نیست
در روزهــای اخیر وزیر دادگستری دستور
داد ،همه قیمتها به قبل بازگردد و مبنای
قیمت گــذاری  31اردیبهشت باشد .این
اتفاق در ظاهر شاید رخ داده باشد اما برخی
تولید کنندگان با ترفندهایی این دستور را
هم دور زدهاند که در ادامه به این ترفندها
پرداخته ایم.
▪تفاوت قیمت درج شده با قیمت فروش
روز گذشته ویدئویی در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد که در آن فردی مدعی
است روغن موتوری خریده است که تاریخ
تولیدش مربوط به خرداد ماه است اما قیمتی
که در  7تیر برای آن پرداخته بیش از دو برابر
قیمت درج شده روی محصول است .او در
این ویدئو میگوید قیمت مصرف کننده
درج شــده روی محصول  44هــزار و 700
تومان است اما فروشنده آن را  95هزار تومان
فروخته است .او میگوید وقتی به فروشنده
اعتراض کرده است به او گفته شده تولید
کننده بنا به دستور قیمت اردیبهشت را زده
اما به قیمت باالتر محصول را عرضه میکند.
▪کم فروشی
یکیدیگرازراههاییکهبرخیتولیدکنندهها
بــرای دور زدن دستور داده شده در پیش
گرفتهاند کــم فــروشــی اســت بــه طــوری که
بسیاری از کاربران از کاهش مقدار برخی
برندهای شوینده و کاهش وزن بسته بندیها
نسبت به آن چه روی محصول درج شده گالیه
دارند .همین موضوع کم فروشی باعث شد
گشتهایمحسوسونامحسوستنظیمبازار
در شهرهای مختلف شکل بگیرد.
▪کاهش عرضه

یکی دیگر از را ههــایــی که برخی از تولید
کنندهها برای دور زدن دستورات و قوانین
به کار میبرند کاهش عرضه است .اتفاقی که
بر اساس گزارش ایران در بازار لوازم خانگی
افتاد و کاهش عرضه باعث شد وزارت صمت
به آ نهــا مجوز افزایش قیمت تا سقف 15
درصد بدهد .در بازار شویندهها هم به نوعی
شبیه به همین اتفاق رقم خورد و توانستند
مجوز افــزایــش  25درصـــدی در برخی از
محصوالت را بگیرند.

کلنگها دیگر به زمین منیخورند؟
 110هزارپروژهنیمهتمامنیازمند 1000همتبرایاتماماست .معاوناجراییرئیسجمهوراعالمکردهاست

دولتسیزدهمقصدزدنکلنگجدیدیراندارد؛ازعددهایعجیبوغریباینپروژههاینیمهکارهچهمیدانید
ناصر رعیت نواز« -اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور شروع نشود ،اتمام پروژههای عمرانی موجود بین 15تا 20سال طول میکشد ».سید
صولت مرتضوی ،معاون اجرایی رئیس جمهور با گفتن این جمله از عزم دولت سیزدهم برای توقف کلنگ زنی و تمرکز بر پایان پروژه های
نیمه تمام خبر داده است .اتفاقی که پیش از این هم در صحبت های رئیس جمهور در سفرهای استانی دیده می شد .پروژههای ناتمام در
کشورمان پروژه های بیحسابی است که بارویای ایجاد توسعه در نقاط مختلف کشور بر زمین زده شده اما به دالیلی از جمله تامین نشدن
ک خوردگی طوالنی شده اند و سن برخی از این پروژه های نیمه
اعتبار یا نبود توانایی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ،دچار خا 
تمام به  50سال می رسد! رنج مردم و فرسایش سرمایه در این پروژه های نیمه تمام باعث شده در دولت سیزدهم عزمی برای پایان دادن
به شروع پروژه های عمرانی جدید شکل بگیرد و شروع نهضتی به نام «نهضت اتمام پروژههای نیمهتمام» باشد ،اما این سوال وجود دارد
که اکنون چه تعداد طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد و برای تکمیل آن ها چه میزان اعتبار الزم است؟ در این گزارش در کنار پاسخ به این
سوال ها از قدیمی ترین پروژه نیمه تمام عمرانی و میانگین اجرای طرح های عمرانی در کشورمان نوشته ایم.
▪میانگین زمان اجرای طرحهای عمرانی در کشور

بر اساس بند  10ماده  1قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351
طرح عمرانی مجموع عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس
مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی توسط دانشگاه،
اجراییمیشودوطیمدتمعینبااعتبارمعینبرایتحققبخشیدن
به هدفهای برنامه عمرانی به صورت سرمایه گذاری ثابت انجام
میشود اما نگاهی به پروژههای نا تمام دولتی نشان میدهد سال
هاست اعتبار و مدت معین برای پروژهها تنها روی کاغذ صورت
میگیردودرعملپروژههایعمرانیسالهانیمهتمامرهامیشوند.
بااینحالبراساسآمارهایسازمانبرنامهوبودجهطولزماناجرای
طرحها در دهههای مختلف شیب افزایشی داشته و از 8سال در سال
 1385به بیش از  17سال در سال  1400رسیده است.
▪ 55سال زمان برای اتمام پروژههای بخش انرژی!

موضوع پــروژ ههــای نیمه تمام وقتی نگران کننده میشود که
گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص زمان الزم برای اتمام
پروژههای نیمه تمام در بخشهای مختلف را مرور میکنیم .در این
گزارش آمده است که زمان الزم برای اتمام پروژههای نیمه تمام در
بخش انرژی  55سال است و در بخش صنعت ،معدن ،بازرگانی و
ارتباطات  39سال .طرحهای کلنگ خورده حوزه آب ،کشاورزی و
محیط زیست هم  35سال طول میکشد تا تمام شوند .پروژههای
نیمه تمام بخشهای دیگر هم از  30تا  7سال زمان برای اتمام
پروژهها نیاز دارند .با این حال بر اساس گزارش سازمان برنامه
و بودجه اگر هیچ پروژه جدیدی کلنگ زده نشود و تامین اعتبار
پروژههای نیمه تمام هم به موقع صورت بگیرد حدود  28سال طول
میکشد تا پروژههای نیمه تمام در کشور تمام شوند.
▪ 110هزار پروژ ه نیمه تمام

به نظر میرسد آمار دقیقی از پروژههای نیمه تمام دولتی وجود
ندارد و تعدادی که مسئوالن اعالم میکنند متغیر است و از 75
هزار تا  110هزار پروژه نیمه تمام در آماری که مسئوالن در سازمان
برنامه و بودجه ،وزارت صمت و نمایندههای مجلس دادهاند وجود
دارد .به گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت
قبل  5هزار از این طرحهای نیمه تمام ملی و مابقی آن طرحهای
نیمه تمام استانی است .با این حال از آن جایی که معاون اجرایی
رئیسجمهور پیش از این اولویت پایان پروژههای نیمه تمام را اعالم
کرده ،اولویت اول با پروژههایی است که باالی 60درصد پیشرفت
فیزیکی دارند .در همین
زمــیــنــه اتـــاق بــازرگــانــی
ایران هم گزارشی منتشر
کرده که در آن آمده است
هم اکنون 6هــزار طرح
نــیــمــه تــمــام (صنعتی،
معدنی و تجاری) با باالی
60درصـــــــد پــیــشــرفــت
فیزیکی در استانهای
کشور وجود دارد که اتمام
آنها میتواند 280هزار
شغلمستقیمایجادکند.

▪نیاز به  1000هزار میلیارد تومان اعتبار

همان طور که پیش از این خواندید آمار دقیقی از پروژههای نیمه
تمام وجود ندارد و اعتباری که برای آنها هم پیش بینی میشود
دقیق نیست و بین  700هزار تا  1000هزار میلیارد تومان متفاوت
است .به طور مثال حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی نایب
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفته است در ایران حدود
 ۱۰۰هزار طرح نیمهتمام وجود دارد که برای تکمیل آنها ۱۰۰۰
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است .از طرفی مجتبی یوسفی عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم در
دی سال گذشته اعالم کرده است که اعتبار مورد نیاز پروژههای
نیمه تمام ۷۰۰هزار میلیارد تومان است .البته این نکته را هم باید
در نظر گرفت که با توجه به تورم ساالنه اعتبار الزم برای پروژههای
نیمه تمام افزایش پیدا میکند .با این حال بر اساس جدول یک
پیوست بودجه اعتبار مورد نیاز برای سال  1398نزدیک به 376
هزار میلیارد تومان بوده ،این رقم در سال  1399به حدود 410
هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در سال  1400به بیش از
 710هزار میلیارد تومان رسیده است.
▪خاک خوردن  2500همت در پروژههای نیمه تمام

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در بهمن سال
گذشته اعالم کرد که بیش از دو هزار و  500هزار میلیارد تومان
طرح نیمه تمام در کشور خاک میخورد .او دلیل تعداد باالی
پروژههای نیمه تمام را فشارهای سیاسی و طرحهای بدون توجیه
اقتصادی بیان کرد .با این حال بر اساس گزارشهای سازمان برنامه
و بودجه ،سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهشهای مجلس
در کنار دالیلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده دالیلی
مثل محدودیت در تامین مالی طرحها و افزایش بی رویه طرحها را از
دیگر دالیل باال رفتن تعداد پروژههای نیمه تمام ذکر کرد.
▪قدیمیترین پروژه نیمه تمام کشور

بر اساس جست و جویی که ما انجام دادیم قدیمیترین پروژه نیمه
تمامی که هنوز در حال ساختن است و به  25میلیارد تومان برای
افتتاح نیاز دارد پروژه موزه منطقهای کرمانشاه است .بر اساس
گزارشها پنجاه سال از روزی که کلنگ موزه منطقهای کرمانشاه
را بر زمین زدند میگذرد .پروژهای که قرار بود در مدت چهار سال
احداث شود اما حاال تنها ساختمانی نیمه کاره و رها شده است.
این پروژه نیمه تمام را شاید بتوان یکی از عجیبترین و طوالنیترین
پروژههای عمرانی در کشور دانست که درحال تبدیل شدن به یک
اثر تاریخی است .سال  1399بود که در سفر رئیس وقت سازمان
برنامه و بودجه کشور به کرمانشاه ،نوبخت وعده اختصاص 12
میلیارد تومان اعتبار برای پایان آن را داد ،اما بعدها این اعتبار به
 7.5میلیارد تومان کاهش یافت ،آن هم به شکل اوراق قرضه که
فقط  50درصد آن تخصیص یافت! هرچند حاال برخی بر این باورند
که این ساختمان قدیمی که برخی از تاسیسات به کار رفته در آن
قبل از استفاده فرسوده شدهاند دیگر محافظ خوبی برای اشیای
تاریخی و ارزشمند کرمانشاه و کشور نیست اما سرپرست میراث
فرهنگی استان کرمانشاه اردیبهشت امسال اعالم کرده که میزان
اعتبار مورد نیاز برای راهاندازی این موزه حدود  40میلیارد تومان
است و با  25میلیارد تومان هم میتوان این موزه را افتتاح کرد.

ورزشی
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نیمکتهایلیگبیستودومزیرذرهبینخراسان

گزارش

نام ۱۴بازیکن در فضای نقل و انتقاالتی استقالل
به چشم میخورد که یا فصل قبل عضو این تیم بوده
و حضورشان برای فصل آینده با ابهام مواجه است
یا عضو تیمهای دیگر و گزینه پیوستن به این تیم
هستند که هر یک از آن ها میتوانند فصل بعد
برای استقالل به میدان بیایند یا ممکن است عضو
تیم دیگری شوند .با این که گفته میشود یزدانی و مرادمند حضورشان
برای فصل آینده در استقالل قطعی است اما باشگاه استقالل هنوز این خبر
را به صورت رسمی اعالم نکرده است تا در این خصوص ابهام
وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که این مدافعان باتجربه از
نظر قانونی امکان حضور در بین آبی پوشان را داشته باشند،
میتوان گفت شاکله دفاعی این تیم تا حدود زیادی
حفظ شــده اســت .عــارف غالمی و رافائل سیلوا
هم دو بازیکنی بودند که بعد از جدایی یزدانی
و مرادمند جانشین آن ها شدند و به خوبی هم
جای خالی سربازها را پر کردند .اما هیچ یک از
این دو بازیکن هم اکنون قراردادی با آبی پوشان
ندارند و مدیران این باشگاه در تالش اند رضایت آن ها
را برای ادامه همکاری جلب کنند که تاکنون توفیقی
در این راه نیافتهاند .وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان
هم شرایط عجیبی برای ادامه همکاری با این تیم دارد.
باوجود فشارهایی که از سوی بازیکنان ،هواداران و حتی
پیشکسوتانبهمدیریتاستقاللبرایتمدیدبااینبازیکن
باتجربه وارد میشود ،آجورلو و همکارانش تاکنون هیچ واکنش مثبت
یا منفی در قبال این فشارها نداشته و همین طور هیچ پالس مثبتی هم
برای تمدید قرارداد با وریا نشان ندادهاند .امیر حسین حسین زاده پدیده
جوان تیم استقالل هم با این که با این تیم قرارداد دارد اما در تالش است
به لیگ بلژیک بپیوندد و شاید نتوان احتمال زیادی برای ادامه همکاری
او با استقاللیها قائل بود .ارسالن مطهری هم مهاجمی است که اگر
استقاللیها مهاجم یا مهاجمان دیگری بگیرند ،ممکن است از این تیم
جدا شود و به تیمی بپیوندد که شانس بیشتری برای بازی پیدا کند .یک
مهاجم به اسم کاوه رضایی و یک مدافع به اسم محمد حسینی بازیکنانی
هستند که مذاکرات مهمی با استقالل انجام دادهاند اما هنوز حضورشان
در این تیم به صورت رسمی تایید نشده است .به این فهرست اضافه کنید
شش بازیکنی را که به صورت قرضی در اختیار تیمهای دیگر قرار داشتند و
حاال در فهرست انتظار هستند تا از نظر فنی به تایید سرمربی جدید آبیها
برسند .این بازیکنان عبارتند از آرش رضاوند ،امین قاسمی نژاد ،متین
کریم زاده ،فردین رابط ،زکریا مرادی و سینا خادم پور.

امیرحسین طبسی /بیست و دومین دوره رقابت های لیگ برتر در حالی برگزار می شود که
بیشتر تیم ها با تغییر در کادر فنی پا به این رقابت ها خواهند گذاشت .در ادامه نگاهی خواهیم
داشت به نیمکت های  16تیم لیگ برتر در فصل جدید رقابت های فوتبال کشور:
▪جداشدههایسرشناس

با اتمام لیگ بیست و یکم ،شش مربی نیمکت
تیم های خود را ترک کردند که در این بین مهم
ترین جدایی مربوط به نیمکت استقالل بود.
فرهاد مجیدی با استقالل قهرمان لیگ برتر شد
و یک فصل رویایی را پشت سر گذاشت چرا که در
هیچ مسابقه ای تیمش بازنده نشد .تنها شکست
این تیم درفصل گذشته در برابر نساجی در جام
حذفیبودکهآنهمدرضرباتپنالتیاتفاقافتاد.
استقالل عالقه مند بود به ماجراجویی اش با این
مربی ادامــه دهد اما به یکباره پیشنهاد باشگاه
اتحاد کلباء به فرهاد مجیدی مسیر این مربی را
تغییردادواوراهیاماراتشدتاساپینتویپرتغالی
شانس حضور در راس کادر فنی تیم استقالل را
امتحان کند .محرم نویدکیا نیز دیگر جدا شده
سرشناس بود .با جدایی محرم نویدکیا ،مورایس
پرتغالیسرمربیتیمسپاهانشدهاستونبرداوبا
هموطنشیعنیساپینتوبرایکسبجامقهرمانی
لیگ برتر دیدنی خواهد بود .علیرضا منصوریان
نیز از صنعت نفت رفــت و غالمرضا
عنایتی هم نیمکت هوادار را ترک
کرد .ساکت الهامی(نساجی) و
ارطغرلساغالم(تراکتور)همدو
مربی دیگری بودند که با پایان
لیگ نیمکت تیم های خود را
ترککردند.

رقابتهای کیکبوکسینگ ( )WKAقهرمانی کشور،
با درگیری عجیب و زد و خورد در داخل سالن برگزاری
مسابقات همراه شد .به گزارش ایرنا ،علی آقاجری رئیس
هیئت انجمنهای رزمی استان خوزستان در این خصوص
گفت« :اتفاق خاصی نبود و نمیدانم چرا امروز تا این حد
به آن پرداخته میشود .اعضای تیم خرمآباد به رای داور
اعتراض داشتند که موجب درگیری آ نها با انتظامات
سالن شد و درنهایت نیروی انتظامی ورود و سه نفر را
دستگیر کرد.حتی یک قطره خون از انگشت کسی نیامد.
این اتفاق چهارشنبه رخ داد و مسابقات تا جمعه شب به
طول انجامید؛ اگر مشکلی بود ،مسابقات تعطیل میشد.
گزارش های خود را به فدراسیون انجمنهای ورزشهای
رزمی ارسال کردیم و قطعا نفرات خاطی به جلسه کمیته
انضباطی دعوت میشوند ».وی در خصوص اینکه گفته
میشود در مسابقات کشور سال  ۱۴۰۰نیز زد و خورد
صورت گرفته است ،گفت« :در آن مسابقات اتفاقی رخ
نداد!» این در حالی است که سطح درگیری و زد و خورد
و اعتراضات در آن مسابقات به حدی بوده که فدراسیون
مجبور شده جامهای قهرمانی را چند روز بعد اهدا کند!

رضوانی عضو کمیته فنی واترپلوی
فدراسیون جهانی شد

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلوی
ایران به عضویت کمیته فنی واترپلوی فدراسیون جهانی
درآمــد .رضوانی که در هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا
نیز عضویت دارد ،هفته گذشته برای شرکت در جلسه
فدراسیون جهانی به بوداپست مجارستان سفر کرد و پس
از دیدار با مسئوالن فدراسیون جهانی به عضویت کمیته
فنی واترپلوی جهان درآمد تا واترپلوی ایران را صاحب یک
کرسی جهانی کند.

▪لیگبیستودومبا 3خارجی

فصل جدید رقابت های لیگ برتر در حالی آغاز
می شود که فقط نام سه مربی خارجی در فهرست
مربیان دیده می شود .ساپینتو از استقالل ،خوزه
مورایس از سپاهان و قربان بردی اف از تراکتور،

▪ 7تازه وارد

هر سه مربی خارجی لیگ برتر ،اولین حضور
خود در فوتبال ایران را تجربه می کنند .به غیر از
این سه مربی ،چهار مربی ایرانی هم اولین فصل
حضور در لیگ برتر را به عنوان سرمربی تجربه
خواهند کرد؛ رضا پرکاس سرمربی نفت آبادان و
حمید مطهری سرمربی نساجی .مازیار زارع هم
امتحانش را به خوبی پس داد و با تیمی جوان و
درخشان ،ملوان را به لیگ برتر برگرداند تا اولین
حضورخوددرلیگبرتربهعنوانسرمربیراتجربه
کند .فرزاد حسینخانی سرمربی مس کرمان هم
مثل مازیار زارع بعد از صعود به لیگ برتر به دنبال
یک ماجراجویی جدید در باالترین سطح فوتبال
کشورخواهدبود.
▪مسنترینمربی

مسن ترین مربی لیگ بیست و دوم قربان بردی
اف سرمربی تراکتور است که  69سال دارد .بعد
از این مربی باتجربه ،امیر قلعه نویی پرافتخارترین
سرمربی تاریخ لیگ برتر با  58سال در رتبه دوم
مسن ترین ها قرار دارد .رضا مهاجری هم با 57
سالدررتبهسوماست.
▪جوانترینمربی

مازیار زارع در حالی حضور در لیگ
برترراتجربهمیکندکهفقط
 37ســال دارد .بــه این
ترتیب سرمربی ملوان
جــوان ترین مربی
لیگ بیست و
دوم خواهد
بــود .بعد از
او رحمتی
سرمربیآلومینیومبا 39سال
دوم است و در جایگاه سوم هم
نکونام ،ربیعی و حسین خانی
با 41سالسنقراردارند.

هشت تیم لیگ بــرتــری با
مربیان فصل گذشته خود،
لیگ بیست و دوم را آغاز می
کنند.پرسپولیسهمچنان
بــا یحیی گلمحمدی
ادامــه میدهد .او بعد
از دو قهرمانی و یک

مدافع پیشین استقالل چند روز پس از جدایی از این تیم و پیوستن به سپاهان،
برایاولینباردربارهاینتصمیمخودواکنشنشانداد.مدافعسابقاستقالل
باگذشتچندروزازاینانتقالجنجالی،سرانجامسکوتشراشکستوپیامی
را در این خصوص منتشر کرد« :آدمی که بخواهد برود ،داد نمیزند که دارم
میروم،آدمیکهرفتنشرادادمیزند،دادمیزندکهنگذارندبرود.منرفتم
بههزارویکدلیلوازهوادارانحرفشنیدم.ایرادینیستچونازخودیشنیدم.
روی دستانم نوشتم تاج که تا ابد فراموش نکنم کجا بودم و فراموش نمیکنم .اما
این رفتن را گردن کسی نمیاندازم چون در مرامم نیست .فقط یک جمله که در
این 6-5سال رفتارهایی دیدم که شاید یک روز آن ها را به شما گفتم و حق را به
من دادید و در آخر دوستتان دارم .پیامهای تان را دیدم و شنیدم و قول میدهم
شادیبعدازگلهایمراکهازمنباپیراهناستقاللدیدید،دیگرنمیبینید».

زد و خورد عجیب در کیکبوکسینگ

نایب قهرمانی لیگ برتر در سه فصل اخیر ،بازهم
رای اعتماد گرفت .سومین سرمربی پرسپولیس
به خوبی از اصل ثبات روی نیمکت قرمزها خبر
دارد .در سیرجان ،در همچنان روی پاشنه امیر
قلعهنویی میچرخد .نکونام در فوالد با تیمی که
خودش بسته جزو مدعیان لیگ  22خواهد بود.
محمد ربیعی و مس رفسنجان برای آخرین سال
پروژه سه سالهشان بازهم کنار همدیگر ماندند.
مهدی رحمتی همچنان هدایت آلومینیوم را در
دست خواهد داشــت .احتماال نداشتن دغدغه
سقوط ،اصلیترین دلیل مدیران ذوبآهن برای
ابقایمهدیتارتاربود.مهاجریدرمسجدسلیمان
باز هم روی نیمکت خواهد نشست .فرمان پیکان
نیزهمچناندردستمجتبیحسینیخواهدبود.

فدراسیون هم توافق با اروگوئه
را تاییدکرد

منتفیشدنحضورستارهمسدراستقالل
محسن آذربــاد هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان که فصل
گذشته عملکرد خوبی در این تیم داشت ،پس از اتمام لیگ برتر
با چند پیشنهاد خوب مواجه شد .مهم ترین پیشنهادهای آذرباد
از استقالل و سپاهان بود اما این بازیکن برای فصل بعد هم با
مس قرارداد دارد و همین موضوع باعث شد که باشگاه مس با
جدایی این بازیکن مخالفت کند .آذرباد از دیروز در تمرینات
تیمش شرکت کرد.

کیروشدرآستانهبازگشتبهخاورمیانه
کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی ایران روز گذشته
در مصاحبه ای درباره توافق با فدراسیون فوتبال عراق برای
هدایت تیم ملی این کشور سکوت کرد .برنامه «الحکم الرابع»
قطری از جزئیات توافق کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال
عراق خبر داد .طبق گزارش این رسانه ،کارلوس کی روش با
قراردادی بلندمدت و چهار ساله هدایت شیرهای بین النهرین
را برعهده خواهد گرفت.

خبر

درخواست اسکوچیچ
برای بخشش کنعانیزادگان
دراگــان اسکوچیچ به دنبال بخشش محمدحسین کنعانی
زادگان مدافع تیم ملی است .دراگان اسکوچیچ از فدراسیون
فوتبال خواسته با کمیته اخالق مذاکره کند تا زمینه بخشش
کنعانی زادگــان فراهم شود تا این بازیکن در اردوی بعدی
تیم ملی و در معدود فرصتهای باقیمانده برای آمادگی و
هماهنگی ملیپوشان ،این تیم را همراهی کند و باید دید این
اتفاق رخ خواهد داد یا خیر .سرمربی تیم ملی درحالی این
درخواست را مطرح کرده که انتظار می رفت مدافع خاطی تیم
ملی با محرومیتی طوالنی مواجه شود و حتی برای همیشه قید
تیم ملی را بزند اما کمیته اخالق در اقدامی عجیب او را فقط دو
جلسه از همراهی تیم ملی محروم کرد.

پرسپولیس پس از جذب ستاره ها ،حاال به دنبال جذب مهاجم برای تقویت خط حمله خود است و
درهمینزمینهاقداماتالزمبرایکاسیانودیازمهاجم 33سالهبرزیلیرادنبالمیکند.این
بازیکنیکسالدیگرباباشگاهویزالیپرتغالقراردادداشتامادرروزهایگذشتهمدیران
پرسپولیس موفق شدند با این باشگاه پرتغالی بر سر مبلغ رضایت نامه کاسیانو به توافق
برسند .با این حال به دلیل مشکالت انتقال پول برای رضایت نامه ،کاسیانو هنوز برای
عقد قرارداد رسمی راهی ایران نشده است .طبق اعالم باشگاه پرسپولیس توافق ها
باباشگاهویزالانجامشدهاماجابهجاییپولباتوجهبهتحریمهامشکلاست.محمد
محمدی معاون باشگاه پرسپولیس هم با تایید این خبر گفت« :د ر حال انجام کارها
هستیموامیدواریمکاسیانوبدونمشکلجذبشودتاببینیمبقیهنفراتمدنظرآقای
گلمحمدیچهکسانیهستند.فعالمشکلجابهجاییپولداریمواگراینمشکلحل
شود،کاسیانوبهزودیبهتهرانخواهدآمد».

مقامات ارشد ورزش ایران به دنبال تعامل چهارجانبه با IOC

فرار دوچرخهسواری و ژیمناستیک ایران از خطر تعلیق

و تا امروز ادامه دارد .محمود رشیدی برنده آن مجمع
انتخاباتیبودامااعتراضدیگرکاندیداهابهرایمعاون
وزیر و اینکه طبق اساسنامه او حق رای نداشته ،باعث
شد رشیدی چهارماه پس از تصدی ریاست فدراسیون
استعفا کند و این فدراسیون از مهر گذشته با حضور
رسول هاشم کندی وارد دوره سرپرستی شود .دقیقا
همین جابه جایی و اجبار به استعفای رئیس جدید،
حساسیتمقاماتجهانیرادرخصوصمداخلهدولت
ایران در امور ورزش برانگیخته بود .سفر اخیر سیدرضا
صالحیامیریرئیسکمیتهملیالمپیکوسیدحمید
سجادیوزیرورزشبهلوزانودیداربامسئوالنجهانی
دوفدراسیوندوچرخهسواریوژیمناستیکمهمترین
دستاورد سفر سه روزه سران ورزش ایران به سوئیس
بود چراکه طی این سفر مقامات ارشــد ورزش ایران
نخستین دیدار دیپلماتیک خود را ابتدا با «امینا مانیا»
مدیرکل و «پاتریک ویلسون» رئیس کمیته حقوقی
فدراسیون جهانی دوچرخهسواری برگزار کردند.
در این دیدار درخصوص اساسنامه فدراسیون ،نحوه
برگزاری انتخابات ،موضوعاتی چون ورزش پاک و

عکسی در فضای مجازی پخش شده که نشان می دهد صالح
مصطفوی دستیار مجیدی در اتحاد کلبا شده است .پیش از این
صالح مصطفوی اعالم کرده بود برای ادامه زندگی به کانادا می
رود اما عکسی که در فضای مجازی دست به دست می شود،
نشان می دهد صالح مصطفوی دستیار فرهاد مجیدی در اتحاد
کلبا شده است.

تحریمعلیهپرسپولیسیشدنکاسیانو

خبر برگزاری بازی تدارکاتی تیمهای ملی فوتبال ایران و اروگوئه در فیفادی
سپتامبر،ابتداازسویرسانههایاروگوئهمنتشرشد.درادامهمیرشادماجدی
وحسنکامرانیفراینموضوعراتکذیبوتاکیدکردندکههنوزقراردادیامضا
نشده است .روز گذشته رئیس فدراسیون فوتبال اروگوئه تایید کرد که بازی
با ایران در ماه سپتامبر در کشور اتریش برگزار میشود .در همین خصوص،
محمدجواد پاینده سرپرست روابط عمومی فدراسیون گفت« :موافقت اولیه
رابرایبازیبااروگوئهدریافتکردهایمولیزمانیکهقراردادامضاشود،همه
چیزقطعیخواهدشد.هرزماناینقراردادامضاشود،اعالممیکنیم.تازمانی
کهقطعیورسمینشود،ازسویفدراسیوناعالمنخواهدشد».

ســـارا اصــانــی /سیدحمید ســجــادی و سیدرضا
صالحیامیری مسئوالن ارشد ورزش ایران درحالی
چندی پیش برای دیــدار با رئیس کمیته بینالمللی
المپیک و برخی مقامات ارشد ورزشی با هدف بررسی
وضعیت ورزش ایـــران راه ــی سفر شدند کــه گفته
میشد برخی محورهای دیدار سران ورزش ایران در
لوزان محرمانه خواهد بود .ماجرا اما به قرار گرفتن دو
فدراسیون دوچرخهسواری و ژیمناستیک ایران بر لبه
تیزتیغتعلیقبرمیگشت.داستانحرکتژیمناستیک
به سمت تعلیق از خرداد سال گذشته آغاز شد؛ جایی
که زهرا اینچ ه درگاهی رئیس اسبق فدراسیون با آغاز
پروژه ثبتنام از کاندیداهای ریاست فدراسیون ،تایید
صالحیت نشد تا با حمایت خانواده ژیمناستیک از
درگاهی و شکایت او از علینژاد معاون وقت وزارت
ورزش ،آتش اختالفات بین فدراسیون ژیمناستیک
و وزارت ورزش باال بگیرد .اساسنامه فدراسیون به
فدراسیون جهانی ارسال و تاییدات الزم گرفته شد و به
ی سال گذشته در پست
این ترتیب درگاهی تا اواسط د 
خود باقی ماند اما درنهایت از سمت خود کنارهگیری
کرد و دست آخر هم وزارت ،حکم سرپرستی را به نام
حمید احمدی زد .فردی که گفته میشود بازنشسته
است اما مسئوالن وزارت ورزش بارها تاکید کردهاند
بازنشستگی منعی برای سرپرستی نیست .با گذشت
شش ماه از کنارهگیری درگاهی ،به دلیل چالشهای
ایجادشدهدرفدراسیونوحساسیتمجامعبینالمللی،
شرایط برگزاری انتخابات این فدراسیون فراهم نشده
بود .در دوچرخهسواری هم شاهد اتفاقات چالشی
زیادی بودیم و معضالت این فدراسیون هم از مجمع
خردادماه  ١٤٠٠و رایی که در آن از طرف معاون وقت
وزیر ورزش(علی نژاد) به صندوق انداخته شد ،آغاز شد

یک استقاللی دستیار مجیدی شد

خارجی های لیگ برتر هستند که می توانند تنور
رقابتهایفصلجدیدلیگبرترراداغترکنند.

▪ثبات روی نیمکت 8تیم

سکوتمحمددانشگرشکست

اخبار

آفساید

«بردی اف » مسن ترین و زارع
جوان ترین مریب لیگ برتر
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مقوله دوپینگ در ورزش گفتوگو شد .ضمن این که
صالحیامیری موفق شد طی مذاکرات برگزار شده در
لوزان ،مدیرکل فدراسیون جهانی دوچرخهسواری را
متقاعد کند با تمرکز بر آینده این فدراسیون ،انتخابات
فدراسیون ایــران برگزار و با ایجاد ثبات ،برنامههای
بلندمدت پیگیری شود و قرار شد فدراسیون جهانی
طی چند روز آینده بهطور رسمی موافقت خود را با
اساسنامه فدراسیون دوچرخهسواری اعالم کند و پیرو
آن انتخابات فدراسیون برگزارشود تا دوچرخهسواری
ایرانازوضعیتکنونیخارجوتعیینتکلیفشود.وزیر
ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در سفر به سوئیس
با دبیر کل فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم دیدار
و گفتوگو کردند .در این دیدار وقایع یک سال اخیر
ژیمناستیک و مسائل مختلف بررسی و پاسخهای الزم
بهبرخیدغدغههایمسئوالنفدراسیونجهانیداده
شدتاباهماهنگیفدراسیونجهانیدراولینفرصت،
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز برگزار شود.
صالحیامیری در مصاحبه اخیر خود با رادیو ورزش نیز
رفعچالشهایایندوفدراسیونراتاییدکردتابگوید:
«دوچرخهسواری و ژیمناستیک ایران به تعلیق نزدیک
بودند .خوشبختانه در کمیته بینالمللی المپیک
در لوزان ،تصویب شد این دو فدراسیون به کار خود
ادامه دهند ».گفتنی است مسئوالن ورزش کشورمان
با «جــروم» مدیر روابط بینالملل کمیته بینالمللی
المپیک نیز دیدار و گفتوگو کردند و در این نشست
درخصوصنحوهتعاملدوجانبهبینکمیتهبینالمللی
المپیکوکمیتهملیالمپیکایرانونحوهتعاملچهار
جانبه بین وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک ،کمیته
بینالمللی المپیک و فدراسیونهای ورزشی ایران
مباحثی مطرح شد.

سوژه

گافجدیدفدراسیونیا زرنگیکاناداییها؟

غرامت بازی لغو شده ایران در هاله ای از ابهام

گروهورزش/فدراسیونفوتبالکاناداکهبازیمقابلایرانرالغوکردهبود،به
دلیلافشایبندیازقراردادازسویفدراسیونفوتبالایرانحاضربهپرداخت
غرامت نیست .تیم ملی ایران قرار بود خرداد در یک بازی دوستانه به مصاف
کانادا برود که این بازی توسط کانادایی ها لغو شد .پس از این اتفاق اقدامات
الزمبرایشکایتفدراسیونفوتبالایرانازکاناداصورتگرفتوحاالپاسخ
کاناداییهابهفیفاجالببودهاست.آنهااعالمکردهاندباتوجهبهاینکهیکی
ازمفادمحرمانهقراردادلورفته،تصمیمگرفتندبازیرالغوکنند!موضوعیکه
یکتوجیهبزرگاست.آنهاگفتهاندچرابعضیازمسئوالنفدراسیونفوتبال
ایراناعالمکردهاندازبرگزاریاینمسابقه ۴۰۰هزاردالر،عایدشانخواهد
شد؟اینکارباتوجهبهمفادقراردادغیرقانونیبودهاست.فدراسیونفوتبال
هممصاحبهرئیسودیگرمسئوالنفدراسیونفوتبالکانادارابرایفیفاارسال
کرده که در آن به صراحت از نقش مسائل ژئوپلیتیک برای لغو مسابقه سخن
گفتهاند.گذشتهازادعایجدیدکاناداییها،آنچهکههمانزمانبرایخیلی
هاعجیببود،درجنشدنمبلغغرامتدرصورتفسخیکطرفهازسوییکیاز
دوفدراسیونفوتبالایرانوکانادابود.معموالبرایهرقراردادیکحقغرامت
تعیین می شود که در صورت فسخ یک طرفه ،قابل ارجاع به مراجع قضایی و
انضباطی باشد اما در قرارداد ایران و کانادا چنین چیزی نبود و به شدت هم
از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفت .عالوه بر آن موضوعی که تا پیش از
لغوبازیانتقاداتراعلیهفدراسیونفوتبالبرانگیخت،افشایرقمناچیزی
بودکهقراربودازقبالبرگزاریاینبازیبهتیمملیوفدراسیونفوتبالایران
برسد .با توجه به این که فدراسیون فوتبال کانادا بلیت فروشی بازی را انجام
داده و قراردادهایش را با اسپانسرها و شبکه های تلویزیونی برای حق پخش
بستهبود،گفتهمیشددرآمدکاناداییهاازدیداردوستانهباایرانحدود10
میلیوندالراست.ازآنجاییکهردهبندیایراندرفیفاازکاناداباالتراست،در
چنینشرایطیتقریبا 40درصددرآمدبازیبایدبهایرانپرداختمیشداما
رسانههافاشکردندکهعایدیتیمملیازاینبازیفقط 400هزاردالراست.
حاالکاناداییهابدوندرنظرگرفتنرفتارنامتعارفوغیرحرفهایشاندرلغو
یکطرفهبازی،بهجایعذرخواهیدستپیشگرفتهواعالمرقمدریافتیتیم
ملیایرانرابهانهکردهاندتاغرامتندهند.

سینما و تلویزیون
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چهره ها و خبر ها

فیلم روز
مصطفی قاسمیان
info@khorasannews.com

چالشهای «خدمتکار» پرکار

زیرمتن اصلی «خدمتکار» بیش از هرچیز ،عشق
مـــادری اســت و در کــنــار آن بــه استقالل زنــانــه،
رابطههای سمی و مسائل معیشتی و اقتصادی
کارگرانآمریکاییمیپردازد.
نقطهقوتاصلی«خدمتکار»،قصههمراهیبرانگیز
و کمترمهندسیشده آن است که با نقشآفرینی
تماشایی بازیگر نقش اصلی و شخصیتپردازی
درجهیک ،به محصولی باکیفیت و تأثیرگذار تبدیل
شدهاست.اینسریالاگرچهرویموججنبشهای
زنان سینما سوار شده ،اما استحقاق توجه هایی
را که به آن شده ،داراست« .خدمتکار» با نمره 82
از منتقدان متاکریتیک و امتیاز  8.4از کاربران
آیامدیبیازجملهآثارچشمگیرسال 2021است
کهنامزدبهترینمینیسریالگلدنگلوبهمشد.
اینمحصولنتفلیکسرامیتوانیددرفیلیمو،نماوا
وسایتهایدانلودبیابید.

الهام سعیدی  -فیلم «روز صفر» اولین ساخته
سعید ملکان سال  98جلوی دوربین رفت و در
جشنوارهفجرهمانسالرونماییشد،اماشیوع
کرونا ،تعطیلیهای سینماها و دوری مخاطبان
از سینما باعث شد این فیلم دو سال رنگ پرده را
نبیندوسرانجامپسازکنترلشیوعکرونا،نوروز
امسالبهنمایشدربیاید.اینفیلمدرطولمدت
اکران  8میلیارد و  981میلیون تومان فروخت
و فروش متوسطی را تجربه کرد« .روز صفر» به
تازگی در سینمای آنالین پلتفرم نماوا اکران
شده است.

▪بازیخوبامیرجدیدی

عکس :محمد بدرلو

مینیسریال«خدمتکار»()Maidمحصول2021
آمریکا که منتشر شد ،از جمله آثار مورد توجه سال
گذشته میالدی بود که در فصل جوایز هم کمابیش
قدردید.اینمجموعهرامالیاسمیتمتزلرساخته
کهازجملهنویسندگانسریالمحبوب«نارنجیسیاه
جدید است» بوده است« .خدمتکار» الهامگرفته از
کتابخاطراتیکنویسندهآمریکاییاستکهبسیار
پرفروششدوتحسینهایزیادیرابرانگیخت.
ماجرایاینسریال،دربارهزنیبهنام«الکس»است
که همراه با فرزند  3ساله خود و شوهر دایمالخمر
و بدرفتارش زندگی میکند ،اما از جایی به خاطر
حفظسالمتجسمورواندخترخردسالش،تصمیم
میگیرد از همسرش جدا شود و مستقل زندگی
کند .او برای حفظ استقالل مالی و سالمت روحی
خود و دخترش ،تصمیم می گیرد با کار طاقتفرسا
و دستمزد بسیار پایین شغل خدمتکاری ،روزگار
بگذراند.

رضایتمخاطبراجلبکند.

▪اولینفیلمدربارهدستگیریریگی

سعید ملکان در اولین ساخته خــود به عنوان
کــارگــردان ،ســراغ ســوژه بسیار حساس ،مهم و
البته تــازهای رفت .سال  97فیلم «شبی که ماه
کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار با روایت
داستانی مرتبط با عبدالمالک ریگی ،به این
شخصیتپرداختاماقصهفیلماوبیشترعاشقانه
بود و زندگی شهید فائزه منصوری را که قربانی
جنایتهایعبدالمالکشدهبود،روایتکرد.در
حالی که فیلم امنیتی و سیاسی «روز صفر» برای
اولینبار عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی
را به تصویر کشیده ،بنابراین تماشای آن برای
مخاطبکنجکاویبرانگیزوجذاباست.
▪روایتینفسگیر،پرهیجانوپراتفاق

«روز صفر» از پاکستان و با نمایش سخنرانی
عبدالمالک ریگی و آمادگی نیروهای او برای
انــجــام عملیات تروریستی شــروع میشود.
آغاز خوب و پرهیجان فیلم از همان ابتدا توجه

قصههای کهن ایرانی
ل میشود
سریا 

تماشاگررابهخودمعطوفمیکند.فیلمدرادامه
نیز سراغ قهرمان قصه یعنی مامور اطالعاتی
که مسئولیت دستگیری ریگی را برعهده دارد
مـــیرود« .روز صفر» در ادام ــه هــم بــا نمایش
رایزنیهای زیرکانه این مامور برای پیدا کردن
اطالعات مهم از عبدالمالک ریگی ،نقشههای
دقیق و حساب شده برای دستگیری او و خنثی
کردن عملیات تروریستی ریگی در ایران ،جذاب
و نفسگیر پیش میرود و همچنان مخاطب را
به دنبال خود میکشاند .فیلم با ریتم منطقی و
مناسبی به روز عملیات دستگیری عبدالمالک
نزدیک میشود .هرچند که طبیعتا به دلیل
واقعی بودن فیلم ،مخاطب از اتفاقات پایانی خبر
دارد ،اما «روز صفر» موفق میشود حس هیجان،
کنجکاوی و دلهره را در مخاطب برانگیزد و
پرکشش پیش برود.
ســـازمـــان هــنــری رس ــان ــه ای اوج ســاخــت
سریالهای اقتباسی جدید دربــاره ادبیات و
تاریخ ایران را در دستور کار دارد.
به گزارش صبا ،فصل اول سریال «مستوران»
به کارگردانی مسعود آ بپــرور و سیدجمال
سیدحاتمی و تهیهکنندگی عطا پناهی و

▪نمایشاقتدارووطنپرستی

هرچند که شخصیتپردازی «سیاوش» با بازی
امیرجدیدی،سهمبسیارمهمیدرساختهشدن
قهرمانفیلمدارد،امابازیامیرجدیدینیزباعث
میشود این شخصیت پیش چشم مخاطب به
انــدازه کافی باابهت ،قدرتمند و باهوش جلوه
کند .او با بیان قاطع و محکم و همچنین بازی
قابل باورش ،در نقش مامور اطالعاتی و قهرمان
فیلمپذیرفتهمیشود.جدیدیازنظرفیزیکینیز
انتخابمناسبیبرایایننقشبودهاست.نقطه
ضعففیلممربوطبهبازیساعدسهیلیدرنقش
عبدالمالکریگیاست.اونتوانستهاینشخصیت
مهم قصه را به عنوان رهبر یک گروه تروریستی
قدرتمندومنفورنمایشدهد.

مسعود کیمیایی قصد دارد
نـــقـــاشـــیهـــای خـــــود را در
نمایشگاهی در معرض دید
تــمــاشــاگــران قـــرار دهـــد .این
نمایشگاه از  14تا  20تیرماه
بــرگــزار م ـیشــود .آخــریــن فعالیت سینمایی
کیمیایی ساخت فیلم «خائنکشی» بوده است.
محسنتنابندهازفرداشبساعت
 19با بازپخش سریال «مامور
بدرقه» ساخته سعید سلطانی
بــه آیفــیــلــم مــیآیــد .سیروس
گرجستانی و جــواد رضویان از
دیگربازیگراناینسریالمحصول 87هستند.
سعید روستایی با فیلم «برادران
لیال» در جشنواره فیلم مونیخ،
مــورد تقدیر ویــژه هیئت داوران
بخشاصلیجشنوارهقرارگرفت.
اینفیلم،دیپلمافتخارجشنوارهرا
نیزدربخشفیلمهایخارجیدریافتکرد.

مهمترین کــاری که فیلمی مانند «روز صفر» با
چنینسوژهپرالتهابوحساسیبایدانجامبدهد،
تاثیرگذاری بر مخاطب و برانگیختن احساسات
اوس ــت کــه فیلم کامال از پــس ایــن مسئولیت
برمیآید« .روز صفر» بدون اغراق و شعار ،اقتدار
و قدرت نیروهای امنیتی را به نمایش میگذارد،
قهرمانی قوی و میهنپرست خلق میکند ،در
نتیجه باعث میشود حس وطندوستی را در
مخاطبزندهکند.تماشاگردرطولدیدنفیلمبا
قهرمانآنهمراهمیشودواوراتحسینمیکند.
صحنههای اکشن و تعقیب و گریز «روز صفر» هم
مخاطبیکهدرسینمایایرانکمترفیلمیاکشن
وپرهیجانراتماشاکرده راضیوسرگرممیکند،
بنابراینفیلمچهبهلحاظکیفیتروایتقصهوچه
ازنظرروایتتصویریوسینمایی،موفقمیشود

«روز صفر» در سیوهشتمین جشنواره فجر با
توجه و استقبال مواجه شد و از جوایز اختتامیه
جــشــنــواره هــم سهمی داشـــت .ایــن فیلم در
بخشهایی مانند بهترین فیلم و بهترین فیلم
اول ،بهترین فیلم نامه ،بهترین کارگردانی،
بهترینبازیگرنقشاصلیمرد،بهترینجلوههای
ویژه بصری و میدانی ،بهترین طراحی لباس،
بهترین طراحی صحنه و بهترین تدوین ،نامزد
دریافت جایزه شد و در نهایت جایزه بهترین فیلم
از نگاه ملی ،بهترین فیلم اول و جایزه ویژه هیئت
داورانرابهدستآورد.بخشهایفنینیزجایزه
بهترین جلوههای ویژه میدانی و بهترین طراحی
لباس به «روز صفر» رسید.

لیلی رشیدی به جمع بازیگران
نمایش «پـــدر» بــه کــارگــردانــی
آرونــد دش ـتآرای اضافه شد .او
شهریورماه برای ایفای نقش در
اینتئاترنوشتهفلوریانزلر،روی
صحنهمیرودوبارضاکیانیانهمبازیمیشود.

محصول سازمان هنری رسانه ای اوج با اقتباس
و تکیه بر ادبیات کهن و پندآموز ایرانی این
روزها روانه آنتن شبکه یک شده است .سازمان
هنری-رسانهای اوج در همین زمینه به زودی
با قصههایی مانند «اسفندیار» از شاهنامه،
اساطیری چون «آرش» و مرور تاریخ ایران ،از

«آل بویه» تا «عصر صفوی» سریالهایی را تولید
خواهد کرد.
فصل دوم سریال «مستوران» نیز در دست
تولید قرار گرفته است ،در کمتر از هشت ماه به
آنتن نوروز  ۱۴۰۲و ماه مبارک رمضان خواهد
رسید.

مـــارال بــن ـیآدم در فیلم «در
آغــوش درخــت» اولین ساخته
بابک خواجه پاشا بــازی کرده
است .این فیلم در ارومیه جلوی
دوربین رفته و رو حا ...زمانی
بازیگر نوجوان فیلم «خورشید» نیز دیگر چهرهای
است که در آن حضور دارد.

▪ 4جایزهسودایسیمرغ

علی ضیاء در برنامه رادیویی
«پرانتز بــاز» گفته اســت که به
زودی مقدمات تولید برنامه
«فرمول یک» را فراهم خواهد
کـــرد و پــیـشتــولــیــد آن آغــاز
میشود .او همچنین گفته در نــوروز 1402
چهره مردمی ایران معرفی میشود.

㐀 㜀㠀㌀㌀㌀
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برگبرنده
«ساالر» در برابر «همایون»
ساالرعقیلیدرتازهترینآلبومخود
راهیبرخالفهمایونشجریانپیموده
و از سرودههای شاعران حرفهای
بهرهبردهاست

ستاره منوچهری -حدود سه سال پس از انتشار
دو آلبوم موسیقی «در وادی عشق» و «نگار» ،ساالر
عقیلی از آلبوم تازهاش ،یعنی «سپردمت به جادهها»
رونمایی کــرد؛ آلبومی با حــال و هــوای موسیقی
پاپ و اشعاری از شاعران معاصر .عقیلی در آلبوم
تازهاش برخالف آلبوم «در وادی عشق» که بر پایه
موسیقی سنتی و اشعار عرفانی بزرگانی چون
عطار و موالنا تولید شده بود و نیز آلبوم «نگار» که
تجربهای جدید و ساختارشکنانه در فضای موسیقی
مدرن ارکسترال بود ،مسیری آرام و عاشقانه را طی
میکند .آلبوم هشتقطعهای «سپردمت به جادهها»
در روز هفتم خردادماه امسال رونمایی شد و ابتدا
نسخه فیزیکیاش در دسترس مخاطبان قرار
گرفت و حاال چند روزی است که نسخه دیجیتال
آن منتشر شــدهاســت .در ادامــه دربــاره تازهترین
آلبوم موسیقی ساالر عقیلی ،خواننده شناختهشده
کشورمان و برگ برنده او در مقایسه با آلبوم اخیر
همایون شجریان به نــام «گــاه فراموشی» بیشتر
خواهید خواند.
▪یک عاشقانه دراماتیک

مسعود پیروی ،آهنگساز آلبوم «سپردمت به جادهها»
در اولــیــن هــمــکــار یاش بــا ســاالر عقیلی در نشست
رونمایی اثر درباره ملودیهای آن گفت« :این مجموعه
به غیر از یک قطعه به صورت ملودی مستقل خلق شده
و روی این ملودیها ،شعرها سروده شدهاند .در واقع
هویت مستقل ملودی ،بارزترین ویژگی این اثر است؛
چراکه ملود یها درگیر کالم نبودند و آزادانــه خلق
شدند» .به نظر میرسد منظور آهنگساز این آلبوم از
تنها ملودی غیرمستقل ،ملودی قطعه «شیدا» ،سروده

اسماعیل امینی باشد که ســاالر عقیلی آن را با آواز
دشتی اجرا کردهاست .مسعود پیروی در سال  97روی
همین شعر با صدای محمد معتمدی هم ملودی ساخته
بــود .نکته دیگر اینکه آلبوم «سپردمت به جاد هها»
شامل هشت قطعه است که سه شعر «آفتاب میشود»
اثر فروغ فرخزاد« ،حسرت پرواز» اثر هوشنگ ابتهاج و
«رفتی ولی کجا» اثر اطهری کرمانی ،سالها پیش از
تولید این آلبوم سروده شدهاند .بر این اساس ،سخن
آهنگساز آلبوم که گفتهاست تمام شعرهای آلبوم
روی ملود یهای او ســروده شد هاند ،کمی عجیب به
نظر میرسد! چون حداقل درباره این سه شعر اینطور
نیست .فضای موسیقی آلبوم «سپردمت به جاد هها»
در عین عاشقانه بــودن ،دراماتیک اســت و مخاطب
نباید برخالف آثار اخیر عقیلی ،به ویژه تکآهنگها
و تیتراژخوانیهایش ،انتظار فضایی شاد یا حماسی
داشته باشد .این آلبوم موسیقی به گفته آهنگسازش،
بیشتر روایت یک زندگی است و سعی شده لحظههایی
از زندگی با شنیدن آن تداعی شود.
▪ترکیبی از شاعران شاخص و ترانهسراهای جوان

هشت شعر آلبوم تــازه ســاالر عقیلی ،ســروده هفت
شاعر و ترانهسرای کشورمان و با مضمون عاشقانه
است .آلبوم «سپردمت به جاد هها» با غزلی عاشقانه
از هوشنگ ابتهاج ،شاعر بزرگ معاصر به نام «حسرت
پرواز» آغاز میشود که مطلعش این است« :با این دل
ماتمزده آواز چه سازم /بشکسته نیام بیلب د مساز
چه سازم» .هفت قطعه بعدی به ترتیب« ،سپردمت به
جاد هها» سروده احسان افشاری« ،آفتاب میشود»
سروده فروغ فرخزاد از دفتر «تولدی دیگر»« ،آغوش»
سروده اکبر آزاد« ،اشک پروانهها» با شعری از احسان
افــشــاری« ،رفــتــی ولــی کــجــا» ســـروده علی اطهری
کرمانی« ،بیتو ماندم» سروده علیرضا کلیایی و «شیدا»

بازیگراننامرئیصحنهنمایش!
گفتوگو با آرش و امیربیات،آهنگسازانآلبوم«ماهوماهی»
دربارهدالیلاهمیتموسیقیتئاتر
▪نور ،صدا ،موسیقی

محمد بهبودی نیا

info@khorasannews.com

فضای موسیقی آلبوم
«سپردمت به جادهها» در عین عاشقانه
بودن ،دراماتیک است و مخاطب
نباید برخالف آثار اخیر عقیلی،
بهویژهتکآهنگهاوتیتراژخوانیهایش،
انتظارفضاییشادیاحماسیداشتهباشد.
اینآلبومموسیقیبهگفتهآهنگسازش،
بیشترروایتیکزندگیاستوسعیشده
لحظههاییاززندگیباشنیدنآنتداعیشود
با شعری از دکتر اسماعیل امینی است .اگرچه بعضی
از اشعار ترانهسراهای جوان آلبوم در مقایسه با دیگر
اشعار این اثر کمی ضعیفتر است ،امابه نظر میرسد
ساالر عقیلی در انتخاب شعرهای آلبوم تــاز هاش که
ترکیبی از آثار شاعران شاخص معاصر و ترانهسراهای
جوان است ،تا حدی موفق عمل کرد هاست .درست
همان برگ برندهای که در آلبوم اخیر همایون شجریان
به نام «گاه فراموشی» به فراموشی سپرده شده بود؛
یعنی استفاده از اشعا ِر ناپخته و ُپراشکال فردین
خلعتبری ،آهنگساز اثر که در حوزه شعر و شاعری
تجربهای نداشت و نام آزمون و خطایش در این زمینه
را شعر گذاشته بود و البته از دید منتقدان و مخاطبان
حرفهای پنهان نماند و انتقادها را برانگیخت .عالوه بر
این ،امتیاز دیگر آلبوم تازه ساالر عقیلی در مقایسه با
آلبوم اخیر همایون شجریان ،قیمت نسخه دیجیتالی
آن است که حدود 15هــزار تومان ارزا نتــر به فروش
میرسد.
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موسیقی در تئاتر ،ازجمله عناصری است که از گذشتههای
دور تا امروز مانند بازیگر محوری اما نامرئی روی صحنه حاضر
شده و ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کرده است .اجرای
موسیقی در تعزیهخوانی ،نمایشهای عروسکی و ...در کشور
ما ازجمله مواردی است که در آنها اهمیت موسیقی تئاتر
بهروشنی به چشم میآید .با گستردهتر شدن ارتباطات ما با
دیگر کشورها بهتدریج ،موسیقی تئاتر رنگ و بوی دیگری به
خود گرفته و این تغییرات همواره با بایدونبایدهایی همراه
بوده است .برای بررسی برخی از چالشهای موجود در
موسیقی تئاتر با آرش و امیر بیات ،دو تن از آهنگسازان
موفق کشورمان به گفتوگو پرداختیم .آرش و امیر بیات تا
امروز عالوه بر آهنگسازی آلبوم «ماه و ماهی» به خوانندگی
حجت اشرفزاده ،آهنگسازی و تنظیم چند موسیقی تئاتر،
ازجمله نمایش «افسانه ماردوش» را برعهده داشتهاند که
موسیقی این نمایش در جشنواره بینالمللی تئاتر همدان
در سال  1398حائز رتبه نخست شد.
▪نقش موسیقی در تئاتر

امیر بیات در ابــتــدای این
گفتوگو دربــاره موسیقی
تئاتر به ارائه مقدمهای می
پردازد و میگوید :در تئاتر،
برخالف فیلم ،هــالـهای از
انـــرژی در اطـــراف بازیگر
وجــود دارد که این انــرژی،
بیواسطه به مخاطبی که
در چندمتری اوست ،منتقل
میشود .این نوع از انتقال
انرژی ،زمانی که با موسیقی آمیخته میشود ،تأثیرگذاری
بیشتری بر مخاطب دارد؛ عالوه بر این ،موسیقی درست و
مناسب به بازیگران در ایفای نقششان کمک شایان توجهی
میکند .فیلم ،عنصری ضبطشده است و تئاتر هنری زنده،
به همین دلیل موسیقی تئاتر را حتی در مواردی میتوان
پراهمیتتر از موسیقی فیلم دانست.

این آهنگساز جوان کشورمان میافزاید :متأسفانه برخی
از کارگردا نها بدون اینکه هیچگونه شناختی از اهمیت
موسیقی تئاتر داشته باشند ،از موسیقیهایی که درگذشته
برای موضوعات دیگر ساختهشده ،در تئاتر خود استفاده
میکنند و عالوه بر رعایت نکردن قانون کپیرایت ،انتقال
حس و مفهوم را در تئاتر با چاقویی کند ،روی صحنه سر
میبرند .قطع ًا هر تئاتر ،روایت و موسیقی مخصوص به خود
دارد و اگر برخالف این واقعیت قدم برداریم ،تئاتر و موسیقی
تبدیل به دو موجود ناقصالخلقه میشوند که نمیتوانند با
مخاطب ارتباط برقرار کنند .چنا نچه موسیقی انتخابی،
یک موسیقی غیرایرانی با معیارهایی که بیان شد باشد،
مشکل صدچندان میشود.
وی تصریح میکند :ذهــن مخاطب ایــرانــی ،موسیقی با
ریشههای ایــرانــی را بهتر درک میکند و با فضاسازی
موسیقی که در کشوری دور ساخته شده اســت ،آشنایی
زیادی ندارد .در زمان استفاده از موسیقی دیگر کشورها
برای تئاتر ،احساس و مفاهیم ،آ نطــوری که باید منتقل
نمیشود؛ قطع ًا ذائقه مخاطب ایرانی عطر و رنگ موسیقی
ایرانی را بیشتر درک میکند تا موسیقیهایی با ریشههایی
غیرایرانی.
▪حفظ ریشههای موسیقی ایرانی

آرش بــیــات در ادامــــه،در
تکمیل سخنان ب ــرادرش
م ـیگــویــد :اگــرچــه برخی
مــوســیــق ـیهــای تــئــاتــر در
ک ــش ــورم ــان بـــا س ــازه ــای
غیرایرانی ساخته میشود
اما باید توجه داشــت که در
این آثار ،آهنگساز ،همیشه
در تولید رنگهای صوتی
که بر صحنه تئاتر میپاشد ،با
دقت باال به ریشه نتهای ایرانی توجه دارد .از طرفی بسیاری
از تئاترها قرار نیست برای همیشه در محدوده کشور خودمان
اجرا شود ،پس باید موسیقی تئاتر به صورتی ساخته شود که
عالوه بر آشنا بودن صداها به گوش مخاطب داخلی و خارجی،
قدرت و حس آهنگهای ایرانی را به گوش مخاطب آنسوی
مرزها برساند.

㐀 㜀㠀㌀㌀㐀
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آدمکش گریخت!
قتل هولناک پرستار جوان با  25ضربه چاقو

زندگی مشترک خود را در کرج ادامه
داده است که همزمان با شیوع کرونا
وارد بخش بیماران بستری کرونایی
شده بود و به آنها خدمت می کرد.
اما او در مسیر زندگی مشترک و به
دلیل مسائل خاصی با همسرش
دچــار اختالف شد به طــوری که
محل وقوع جنایت
دیگر ادامــه ایــن زندگی برایش
امکان پذیر نبود و تصمیم به طالق
گرفت.
اطالعات ،قاضی دکتر صفری بررسی
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،پرستار های قضایی را در محل کار این پرستار
جــوان از حــدود دو ســال قبل بــه مشهد جوان در حالی ادامه داد که همکارانش
مهاجرت کرد اما همچنان پرونده «طالق» از مهربانی ها و دلسوزی هــای او برای
را پیگیری می کرد تا جایی که حاضر شد بیماران سخن می گفتند و او را همکاری
از حق و حقوق و حتی مهریه خودش نیز شایسته می خواندند .به همین دلیل
بــگــذرد تــا مهر طــاق بــر شناسنامه اش فرضیه جنایت توسط همسر (سابق) این
نمایان شــود .شــدت ایــن اخــتــافــات در زن جــوان قــوت گرفت و گــروه عملیاتی
مراحل پایانی مــاجــرای طــاق به حدی کارآگاهان با کسب دستورات قضایی و
رسید که زن  26ساله از زندگی مشترک همچنین بهره گیری از تجربیات سرهنگ
بیرون آمد و به ساختمان ملک پدری خود کارآگاه جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
در خیابان ولیعصر (عج) نقل مکان کرد آگــاهــی خــراســان رضــــوی) بــه ردزنـــی
تا به همراه خواهر مجرد خودش زندگی آدمکشی پرداختند که پس از این جنایت
کند .در حالی که طبقه اول ایــن منزل هولناک از محل گریخته بود .از سوی دیگر
حدود  70متری در حال بازسازی و تعمیر انجام معاینات در پزشکی قانونی مشهد
بود ،آن ها در طبقه دوم ساکن شدند .این که در حضور مقام قضایی صورت گرفت
پرستار با وجــود تلخکامی های زندگی ،بیانگر آن بــود که قاتل بی رحــم با وارد
همچنان بــه خدمت در بخش بیماران آوردن بیش از  25ضربه با کاردی بزرگ
کرونایی بیمارستان امــدادی مشهد به (قمه) مرتکب جنایت شــده اســت .این
خدمت مشغول بود تا این که سحرگاه شنبه گزارش حاکی است تحقیقات بیشتر برای
گذشته ،این حادثه هولناک رقم خورد.
دستگیری متهم به قتل فراری همچنان
به گــزارش خــراســان ،با جمع آوری این ادامه دارد.

ماجرای دزدانی که در پاتوق مالخر ساکن شدند

گویشقایپابموتورسیکلترسقیت!
سجادپور -دو سارق جوان که از خرمشهر
به مشهد آمــده بودند ،پس از دستگیری
اعتراف کردند که برای ادامه گوشی قاپی
ها در پاتوق مالخر امــوال سرقتی ساکن
شده اند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماموران
گشت نامحسوس کالنتری سپاد مشهد
که با دستور سرگرد جعفر عامری (رئیس
کالنتری) طــرح ویــژه مبارزه با سرقت را
آغــاز کــرده بــودنــد ،در تاریکی شــب بــا دو
جوان مقابل یکی از شهربازی های مشهد
روبه رو شدند که در حال بازکردن قطعات
یــک دستگاه موتورسیکلت بــودنــد .آنــان
بالفاصله با اجرای طرح مهار ،دو جوان مظنون
را به محاصره درآوردند و به مقر انتظامی هدایت
کــردنــد چــرا کــه بــررســی هــای تلفنی از مرکز
فرماندهی حکایت از سرقتی بودن موتورسیکلت
داشــت .دو جــوان  18و  19ساله که در دایره
تجسس کالنتری مورد بازجویی های تخصصی

 2متهم دستگیر شده  /عکسها :اختصاصی خراسان

قرار گرفته بودند خود را از اهالی خرمشهر معرفی
و اظهار کردند که از حدود دو ماه قبل به مشهد
آمده اند و در یکی از مهمان پذیرها به امور نظافتی
و خدماتی به مسافران اشتغال دارند و پلیس آن
ها را اشتباهی دستگیر کرده است! اما وقتی با
مدارک و اسناد انکارناپذیر روبه رو شدند چاره ای
جز بیان حقیقت نیافتند .در این هنگام «سجاد»

بازگشت دختر خالفکار!

(یکی از متهمان) گفت :بــرای به
دست آوردن پول بیشتر تصمیم به
سرقت گرفتیم به همین دلیل نیز
یک دستگاه موتورسیکلت را از هسته
مــرکــزی شهر (اطـــراف حــرم مطهر
امام رضا (ع)) ربودیم و با آن گوشی
قاپی می کردیم .زمانی که گوشی
هــای سرقتی را بــه یــک مــرد جــوان
می فروختیم او پیشنهاد کرد برای
ادامه روند گوشی قاپی ،در منزل او
ساکن شویم! ما هم که به دنبال محلی
برای اجــاره می گشتیم ،پیشنهاد او
را پذیرفتیم و این گونه عصرها برای
گوشی قاپی از پاتوق بیرون می آمدیم و تاکنون
سه دستگاه گوشی تلفن را از شهروندان سرقت
کرده ایم .بعد از آن هم چون فکر می کردیم پلیس
موتورسیکلت را شناسایی کند مشغول باز کردن
قطعات قابل فروش آن بودیم که توسط ماموران
کالنتری دستگیر شدیم .گزارش خراسان حاکی
است بررسی های افسران ورزیــده دایره
تجسس برای کشف سرقت های احتمالی
دیگر سارقان با معرفی آنان به مراجع قضایی
ادامه دارد.

عکس :ا
ختصاصی خراسان

سجادپور-پرستاریکیازبیمارستانهای
امــدادی مشهد ،با واردآمــدن بیش از 25
ضربه کــارد در خیابان بــه قتل رسید و
آدمکش از صحنه جنایت گریخت.
بــه گـــزارش خــراســان ،ســحــرگــاه شنبه
گذشته ،زن جــوان مانند هر روز لباس
خدمت پوشید تا برای پرستاری از بیماران
عــازم بیمارستان امــدادی شــود .او که با
شیوع کرونا در کشور ،خدمت در بخش
بیماران کرونایی را انتخاب کــرده بود،
به بانویی مهربان و خوش رفتار در میان
همکارانش شهرت داشــت امــا به دلیل
اختالفات شدید خانوادگی با همسرش،
مراحل پایانی «طــاق» را می گذراند به
همین خاطر نیز از حــدود دو ماه قبل به
همراه خواهرش به ملک پدری در بولوار
ولیعصر (عج) نقل مکان کرده بود و به طور
مجردی روزگار می گذراند .عقربه های
ساعت از  6صبح یازدهم تیر گذشته بود
که پرستار  26ساله از خانه بیرون آمد تا
به محل کارش برود ولی گویی چشمانی
ترسناک او را تعقیب می کرد .مردی که
قمه بزرگی را در دست داشت و پنهانی
بــه اطـــراف مــی نگریست در آن ساعت
صبحگاهی ،انتظار می کشید تا «مریم» از
خانه خارج شود .طولی نکشید که ناگهان
پرستار جوان در حالی با قاتل خود روبه
رو شد که از شدت ترس جرئت فریاد زدن
را هم از دست داد .مرد بی رحم تیغه قمه
وحشتناک را باال برد و بر پیکر زن  26ساله
فــرود آورد .آدمکش سنگدل در خلوت

صبحگاهی خیابان ،فرصت هرگونه عکس
العملی را از قربانی خود گرفت و او را هدف
ضربات متعدد کارد قرار داد به گونه ای که
در سکوت خیابان فقط صدای خفیفی از
گلوی زن جوان بیرون می آمد .در همین
حال برخی رهگذران از دور نمایان شدند و
مردی را دیدند که بی رحمانه زنی را کتک
می زند .آن ها دوان دوان خود را به محل
نزاع رساندند اما مرد قمه به دست با دیدن
رهگذران پیکر غرق در خون پرستار جوان
را رها کرد و به طرف خودرویی دوید که در
همان نزدیکی پارک شده بود .او سراسیمه
پشت فرمان نشست و درحالی که یکی
از رهــگــذران میان ســال با پــای پیاده به
دنبال خودرو می دوید ،پدال گاز را فشرد
و در مسیر خیابان ناپدید شد .رهگذران
با مشاهده پیکر خون آلود زن جوانی که
پوشش پرستاری به تن داشت ،بالفاصله
با نیروهای امدادی تماس گرفتند .بدین
ترتیب دقایقی بعد پیکر زن  26ساله
درحــالــی بــه بیمارستان رضــوی مشهد
انتقال یافت که دیگر عالیم حیاتی در بدن
وی وجود نداشت و زن جوان بر اثر عوارض
اصابت بیش از  25ضربه کارد جان خود را
از دست داده بود.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است
با گــزارش این حادثه هولناک به پلیس
 ،110بــی درنــگ گــروهــی از نیروهای
انتظامی بــا صـــدور دســتــوری از سوی
سرهنگ ابــراهــیــم خــواجــه پــور (رئیس
کالنتری آبکوه مشهد) عازم محل وقوع

جنایت شدند و مراتب را به قاضی ویژه قتل
عمد اطالع دادند.
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا ،ابتدا
قاضی دکتر «صــادق صفری» دستورات
خاصی را برای حفظ آثار باقی مانده در
صحنه جنایت صادر کرد و خود نیز برای
بررسی هــای میدانی عــازم بیمارستان
رضــوی شــد .بــا توجه بــه ایــن کــه مقتول
پــوشــش پــرســتــاری داشــــت ،بالفاصله
هویت وی شناسایی شد و این گونه دامنه
تحقیقات به بولوار ولیعصر (عج) مشهد
کشید.
از ســـوی دیــگــر نــیــز گــــروه تخصصی
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ
ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی)
در محل وقوع جنایت صبحگاهی حضور
یافتند و با راهنمایی های قاضی شعبه
 208دادسرای عمومی و انقالب مشهد،
بررسی های نامحسوس جنایی را آغاز
کردند .گروه ورزیده کارآگاهان در چند
شاخه اطالعاتی – عملیاتی با نظارت
سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره
جنایی) وارد عمل شدند و با شناسایی
محل سکونت مریم (مقتول) بــه جمع
آوری اطالعات پرداختند .بررسی های
کارآگاهان که با هدایت مستقیم قاضی
صفری همراه بــود به نتایجی رسید که
نشان می داد پرستار جوان حدود شش
ســال قبل بــا مــردی از اهــالــی خراسان
شمالی ازدواج کــرده و سپس در حالی

در امتداد روشنایی

یب احتیاطی در تعمیر کولرآیب نوجوان
 ۱۲ساله را به کام مرگ کشاند

کرمانی /بی احتیاطی در تعمیرکولر وبرق گرفتگی ،بالی جان نوجوان
 ۱۲ساله در راور کرمان شد .به گزارش خراسان  ،مدیر اورژانس ۱۱۵
راور گفت :پسر  ۱۲ساله ،هنگام کار روی کولر آبی بر اثر اتصال برق دچار
برق گرفتگی شد .حاج محمد حسنی گفت  :تالش عوامل امــدادی و
فوریت های اورژانس برای بازگرداندن او به زندگی نتیجه ای نداشت و
این نوجوان جان خود را از دست داد.وی گفت:بارها توصیه شده است که
برای تعمیر وسایل برقی از جمله کولر از کارشناسان و تعمیرکاران مجرب
استفاده شود و در این گونه موارد خودسرانه عمل نکنند که تبعات آن برای
خانواده ها نگران کننده وتلخ خواهد بود.

دستگیری سارقان کش رو زن
توکلی /دو ســارق کش رو زن حرفه ای در کرمان به دام پلیس
افتادند .به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
بیان کرد :به دنبال شکایت کسبه در خصوص وقوع چند فقره سرقت
کش روی از مغازهها و فروشگاهها ،گروهی از نیروهای کالنتری
استقالل موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .سرهنگ مهدی
پور امینایی ادامه داد :در بررسیهای ماموران کالنتری ،مشخص
شد که سرقتها از سوی دو سارق حرفهای با یک موتورسیکلت
از مــغــازههــا ص ــورت م ـیگــیــرد .نــیــروهــای پلیس در یــک اقــدام
غافلگیرانه ،هر دو متهم را دستگیر و به مقر کالنتری منتقل کردند .
متهمان با سرقت یک موتورسیکلت ،اقدام به کش روی میکردند و
به هشت فقره سرقت از مغازهها اعتراف کردند.

روزی که توسط ماموران در سه راه افسریه تهران دستگیر و دوباره
به زنــدان مشهد منتقل شدم ،گوشی تلفنم در دست یکی از هم
بندیهای سابقم ماند که برای دیدار من به تهران آمده بود ولی بعد
از این ماجرا تازه فهمیدم که.. .
به گزارش خراسان ،دختر  25ساله که برای شکایت از هم بندی
سابقش دست به دامان قانون شده بود ،در حالی که بیان میکرد از
سیم کارت من در فضاهای مجازی سوء استفادههای غیراخالقی
میشود ،دربــاره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :از همان دوران نوجوانی
دختری بلندپرواز بودم و آرزوهــای زیادی را در سر میپروراندم.
پدرم با آن که بیمار بود اما اجازه نمیداد به تنهایی به پارک بروم یا
با دوستانم رفت و آمد کنم .خیلی دوست داشتم روزی از این قفس
فرار کنم و برای خودم به تفریح و خوش گذرانی دور دنیا بروم .خالصه
پدرم بر اثر عوارض ناشی از بیماری از دنیا رفت و برادر بزرگ ترم
مسئولیت خانواده را به عهده گرفت .درحالی که وارد هجدهمین
بهار زندگیام شده بودم ،تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و مستقل
باشم .در همین روزها با گروهی در فضای مجازی آشنا شدم که
هنرهای دستی را در شهرستانها به فروش میرساندند .من هم یک
روز پنهانی لوازم شخصیام را برداشتم و با آنها همراه شدم .من در
غرفهفروشآنهاکارمیکردمومبلغاندکیحقوقمیگرفتمچراکه
آنها جای خواب و خورد و خوراک مرا میدادند .بعد از گذشت یک
سال بااندک پساندازی که داشتم خانهای اجاره کردم و با دوستانم
به تفریح و خوش گذرانی میرفتم .مدتی بعد در حالی که پارتی
مختلط در خانه من برگزار شده بود و دوستانم به پایکوبی مشغول
بودند ،ناگهان ماموران انتظامی با تماس ساکنان مجتمع آپارتمانی
وارد خانه شدند و ما را دستگیر کردند .آن زمان من به مدت سه روز در
قرنطینه زندان بودم اما هنگام آزادی با پسر جوان پولداری آشنا شدم
که خدمت سربازیاش را به تازگی تمام کرده بود .او که مرا در حال
خروج از زندان دید درباره علت دستگیریام پرسید و این گونه رابطه
بین من و «نادر» آغاز شد .من و او بارها در خیابان یکدیگر را مالقات
کردیم اما وقتی نادر درباره من با خانوادهاش صحبت کرد ،به شدت
مورد سرزنش خانوادهاش قرار گرفت که چرا قصد دارد با دختری
ولگرد و سابقه دار ازدواج کند .به همین دلیل من و نادر تصمیم
گرفتیم حق خودمان را از آ نها بگیریم و بعد با هم ازدواج کنیم
بنابراین یک روز در حالی که خانواده نادر در منزل حضور نداشتند،
شبانه به خانه آنها دستبرد زدیم و همه طالها و دالرهایشان را به
سرقتبردیم.منبرایخودمباهمینپولهایسرقتییکخودروی
پژو خریدم و حدود  15میلیون تومان از طالها را تعویض کردم ،بقیه
را هم لوازم منزل خریدم و به پیشنهاد نادر قرار شد بعد از آرام شدن
اوضاع مرا به عقد خودش درآورد تا خانوادهاش به ما مشکوک نشوند
ولی طولی نکشید که نیروهای انتظامی به سراغمان آمدند و ما را
دستگیر کردند.
نادر چهار ماه بعد با رضایت خانوادهاش از زندان آزاد شد و سپس با
وثیقه یکی از دوستانش برای من مرخصی  20روزه گرفت .چند روز
اول با هم به مسافرت رفتیم اما در مسیر بازگشت رو به من کرد و گفت
ما نمیتوانیم با هم ازدواج کنیم!
با این جمله گویی دنیا برای من تمام شد .همان جا از خودرو پیاده
شدم و به سمت تهران رفتم .خانه کوچکی در یکی از شهرکهای
اطراف تهران اجاره کردم و سیم کارتم را نیز تغییر دادم .حدود سه ماه
دنبال کار بودم تا این که سپیده با شماره قبلی من تماس گرفت .او از
دوستان هم بندیام بود و ادعا میکرد قصد دارد در کنار من باشد.
خالصه سپیده به تهران آمد و چند روز با هم به تفریح و گشت و گذار
میرفتیم تا این که یک روز گفت باید به سه راه افسریه برود و لوازمی
را از یک راننده تحویل بگیرد .من هم با او همراه شدم و سیم کارت
سابقم را با گوشی تلفن در اختیارش گذاشتم تا در صورت ضرورت از
آن استفاده کند .در همین هنگام یک دستگاه کامیون توقف کرد و ما
برای تحویل گرفتن لوازم به طرف راننده آن رفتیم .اما در یک لحظه
ناگهان دستبندهای قانون بر دستانم حلقه شد و مرا به زندان مشهد
تحویل دادند .آن جا بود که فهمیدم بعد از فرار من در زمان مرخصی،
دوست نادر هم وثیقهاش را تقاضا کرده بود و آنها با این نقشه مرا
دستگیر کردند .وقتی محکومیتم به پایان رسید و از زندان آزاد شدم،
به سراغ سپیده رفتم ولی او که خودش سارق گوشی تلفن بود ،در
مکان نامعلومی مخفی شده است و در همین حال با سیم کارت
من پیامهای زشت و غیراخالقی را در صفحات شبکههای مجازی
میگذارد و با آبروی من بازی میکند چرا که من اکنون برای جبران
اشتباهات گذشته ،در کنار خانوادهام قرار گرفتهام و دوست دارم
در مسیر درست زندگی گام بردارم .گزارش خراسان حاکی است
با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری
سپاد) بررسیهای پلیسی درباره ادعاهای این دختر جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دو شنبه  13تیر ۱۴۰۱
 4ذی الحجه .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۷۷

یک توئيت

دو رویسکهمهریه

اجتماعی
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رسانه های جهان
یــورونــیــوز :بهمنظور
ارتـــــــقـــــــای آگــــاهــــی
مـــــردم از مــخــاطــرات
زیستمحیطی استفاده
از پالستیک ،سوم ژوئیه
مصادف با ۱۲تیرماه بهعنوان «روز جهانی
بدون کیسه پالستیکی» نامگذاری شده
اســت .بر اســاس آمــار وبگاه the world
 ،countsامسال حدود پنج تریلیون کیسه
پالستیکی مصرف خواهد شد .این حجم
میتواند دوبرابر مساحت کشور فرانسه را
بپوشاند.بیشتراینکیسههایپالستیکی
خیلی ساده دور ریخته میشود و تنها یک
درصــد آنهــا بازیافت میشود .تقریب ًا به
طورمتوسطهرکیسهپالستیکیدرحدود
 ۱۲دقیقه مــورد استفاده قــرار میگیرد،
درحالیکه برای تجزیه آن به حدود ۱۰۰
تا  ۵۰۰سال زمان نیاز است .درمجموع
ساالنه ۱۰۰میلیونتنپالستیکاستفاده
میکنیم.حدود ۱۰درصدازاینپالستیک
بهاقیانوسهاختممیشودکهمعادل۳۰۰
میلیون عــدد کیسه پالستیکی اســت .تا
سال  ،۲۰۵۰مقدار وزنی پالستیکها در
اقیانوسها بیشتر از ماهیها خواهد بود.
هماکنون ۹۴کشورممنوعیتهاییرابرای
استفادهازکیسهپالستیکیاعالمکردهاند
و برخی کشورها نیز در ازای ارائــه کیسه
پالستیکیمبالغیرادریافتمیکنند.

مصطفی عبدالهی  -در روزهایی که صحن
علنیبهارستانبرایبررسیطرحاصالحقانون
مهریه آمــاده مـیشــود ،موسسه افکارسنجی
مرکزپژوهشهایمجلسهمبایکنظرسنجی
تلفنی ،نظرات  1020نفر ( 49.9درصد زن و
 50.1درصد مرد ،در بازه سنی باالی 18سال)
رادربارهمهری هجویاشدهکهحاوینکاتجالبی
است .در این گزارش ،پاسخ مردم به  16سوال
این نظرسنجی را که 31اردیبهشت تا 4خرداد
انجاموروزگذشتهمنتشرشد،مرورکردهایم.
-1مهریهچقدردرزندگیمهماست؟
 57.9درصــد مــردم اهمیت مهریه را کــم یا
خیلی کم دانستهاند و از نظر  36.6درصد نیز،
اهمیت آن زیــاد یا خیلی زیــاد اســت .یک نکته
این که ،مــردان (44.9درصــد ) بیشتر از زنان
(32.6درصد ) باور دارند که مهریه در حد زیاد و
خیلیزیادمهماست.
-2مردانمقدارمهریهراچقدرجدی
میگیرند؟
 63.4درصد معتقدند مردان در هنگام ازدواج
میزان مهریه را کم یا خیلیکم جدی میگیرند.
افــرادی که تجربه زندگی مشترک داشتهاند
بیشترازافرادمجردبهجدیگرفتهنشدنمهریه
توسطمردهاباوردارند.
-3باچندسکهموافقید؟
نظراتدربارهتعدادسکهمهریههمجالباست:
 14سکه ( 18/8درصد) 100 ،سکه (11/9
درصد) 114 ،سکه ( 7/5درصد) و  110سکه
( 4/7درصد) 32/7 .درصد هم به تعداد سکه
دیگری اشاره کردهاند .به طور متوسط مردان
 58وزنان 130سکهرااعالمکردهاندومیانگین
آن هم  94سکه مشخص شده است .با افزایش
تحصیالت ،متوسط تعداد سکه بــرای مهریه
روندی صعودی داشته و با افزایش طول زندگی
مشترک،تعدادسکهپیشنهادیکاهشمییابد.
 4و  -5مهریه چقدر در استحکام زندگی
موثراست؟
56.2درصدگفتهاندتعدادمهریههیچتأثیریدر

استحکامزندگیندارد 30/4،درصدمعتقدند
موجبسستشدنبنیانخانوادهو 8/6درصد
معتقدند موجب استحکام خانواده میشود.
افـــرادی کــه معتقدند مهریه سنگین موجب
استحکامخانوادهمیشودبهطورمتوسط199
سکه را برای مهریه مناسب میدانند و افرادی
که مهریه سنگین را موجب سست شدن بنیان
خانواده میدانند ،به طور متوسط  58سکه را
مناسبدانستهاند.نتیجهمهمدیگراینکه،زنان
( 67/1درصد)بیشترازمردان( 50/8درصد)
معتقدندمهریهسنگینهیچتأثیریدراستحکام
زندگیزناشوییندارد.همچنینازپاسخگویان
سؤال شده است «در اطرافیان شما ،خانوادهها
چقدر در تعیین مقدار مهریه ،با مشکل مواجه
هستند؟»که 65.8درصدمعتقدندکمیاخیلی
کمو 31.6درصدمعتقدندزیادیاخیلیزیاد.
-6تقسیمداراییبهجایمهریهسنگین
سوال دیگر ،چند گزینهای بوده و پرسیده شده
است کدام گزینه را بیشتر به نفع زنان میدانید؛
 50.3درصد گزینه توافق برای تقسیم دارایی
و ثــروت (نصف شــدن تمام امــوال و دارای ــی)،
 23/9درصــد شــروط ضمن عقد (مثل حق
طالق و حق سفر) و  12درصد مهریه سنگین را
انتخاب کردهاند .درباره این سوال ،با اختالف
کمی زنهــا ( 57/5درصــد) بیشتر از مردها
( 50/6درصد) تقسیم دارایی و ثروت را مفیدتر

میدانند .همچنین ،هرچه سطح تحصیالت
بیشتر میشود ،موافقان شروط ضمن عقد به
صورتمعناداریافزایشپیدامیکند.
-7مهریهپشتوانهمالیزناناست؟
در پاسخ به این سؤال 61،درصد گفتهاند زیاد یا
خیلی زیاد و  32/9درصد گفتهاند کم یا خیلی
کم.
 8و-9تاثیربخششمهریهدرطالقوحضانت
 75.8درصد ،بخشش مهریه را کمک به زنان
برایجداییدانستهاندو 67.9درصدمعتقدند
اینکاربهزناندرگرفتنحضانتکمکمیکند.
 -10مهریهاهرمفشاررویمرداناست؟
 48.2درصدمعتقدندمردانبهخاطرمهریه،به
میزانزیادیاخیلیزیادتحتفشارخواستههای
همسرانشان قــرار میگیرند و  33.8درصد

معتقدندکم.
-11زمانپرداختمهریه
در پاسخ به سوال بعدی هم 86.2،درصد اعالم
کردهاند طبق رسم آنها ،مهریه در هنگام عقد
پرداختنمیشود.
-12دشواریدریافتمهریه
 71.9درصدمعتقدندزنانبرایگرفتنمهریه،
زیادیاخیلیزیاددچارمشکلمیشوند.
-13زندانیمهریهدراطرافیان
درباره وجود زندانی مهریه در اطرافیان به دلیل
ناتوانی در پرداخت 72.5 ،درصد جواب منفی
دادهاندو 27/3درصدمثبت.
 14و -15حمایت قانون بله ،به زندان رفتن
مرداننه
سؤال شده است «نظر شما درباره زندانی شدن
مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند،
چیست؟» 83.7درصد مخالف یا کامال مخالف
و  12/7درصد موافق یا کامال موافق بودهاند.
همچنین 81.9درصدگفتهاندقانونبایدبرای
گرفتنمهریهبهزنانکمککند.
-16انتظارازدولت
دربارهموثرتریناقدامدولتبرایکاهشمیزان
مهریه پاسخها این گونه بــوده 39.8 :درصد
گفتهاندسقفقانونیتعیینشود 26/2،درصد
گفتهانددولتهیچاقدامینکند 16/ 8،درصد
دریافت مالیات پلکانی و  5/5درصد دریافت
مالیاتبانرخثابترامؤثرمیدانند.

رئیس مرکز افکارسنجی ملت:

اصالحات قانون مهریه افکارسنجی خواهد شد
دکتر «محسن ابن الدین» رئیس مرکز افکارسنجی ملت به خراسان
میگوید:نتایجنظرسنجیانجامشدهدربارهمهریه،بهکمیسیونقضایی
ارائه خواهد شد؛ اما اینکه چه میزان اثرگذاری در روند اصالح قانون
خواهد داشت ،با نظر اعضای کمیسیون خواهد بود .وی میافزاید :گام بعدی مرکز ،دریافت
نظراتمردمیدربارهتصمیمکمیسیونبرایاخذمالیاتازمهریههاخواهدبودکهنتایجنظرات
مردمدراینبارهرانیزبهمجلسارائهخواهیمکرد.

۹
گزیده

ماجرای کنکور پرحاشیه1401
و قسم های آقای رئیس
برگزاری کنکور در روزهــای گذشته آنقــدر حاشیه
به همراه داشت که رئیس سازمان سنجش را به قسم
خوردن واداشت .شائبه لو رفتن سواالت ،مهمترین
حاشیه حرف و حدیثدار کنکور امسال بود .تسنیم
دیــروز در ایــن بــاره نوشت« :از همان نخستین روز
برگزاری کنکور  ۱۴۰۱یعنی رقابت داوطلبان گروه
آزمایشی هنر ،سواالت در کانالهای تلگرامی منتشر
شد و حتی رئیس سازمان سنجش با اعتراف ضمنی،
ضعیفتر بودن کنترلها در روز برگزاری این آزمون را
پذیرفت و گفت :ساعت  ،۱۲:۳۰عکس از یک صفحه
دفترچه منتشر شد!اما در روزهای بعد به ویژه در روز
آزمونگروهآزمایشیعلومریاضیوفنیوعلومتجربی،
انتشارسؤاالتدرگروههایتلگرامیابعادگستردهتری
یافت .انتشار سؤاالت گروه ریاضی ساعت  ۹صبح و
سواالتگروهتجربیحوالی۱۰صبح،حواشیجدیتر
کنکور  ۱۴۰۱بــود .از سوی دیگر سازمان سنجش
در اقدامی عجیب قبل از پایان آزمــون گــروه تجربی
دفترچه سواالت عمومی و اختصاصی شماره دو را در
سایت خود بارگذاری کرد» .تسنیم همچنین نوشت:
«حواشی کنکور ۱۴۰۱و انتشار گسترده سواالت ،دو
شائبه را پیش میکشد؛ نخست ،سواالت کنکور قبل
از برگزاری آزمون در اختیار عدهای از افراد بوده که
حتی اقدام به فروش آن کردند .دوم؛ عدهای از افراد
با بردن گوشی به جلسه آزمون موفق به گرفتن عکس
از سواالت و انتشار آن در فضای مجازی شدند .در این
میان کانالهایی در تلگرام ادعا داشتند ،سؤاالت را
قبلازجلسهکنکوربهقیمت ۵۵۰میلیونتومانارائه
میکنند ».این حاشیهها و ابهامات در حالی است که
دیروز پورعباس رئیس سازمان سنجش در یک برنامه
تلویزیونیازشناسایی ۴۸۰متخلفکنکورامسالخبر
داد و گفت« :اما تقلب به معنای افشای سؤاالت یعنی
اینکه داوطلبان قبل از آزمون به سؤاالت دسترسی
داشتهباشند،امکانندارد.تااینجامیتوانقسمخورد
کهتاحاالاتفاقنیفتادهاستوتاجلسهآزمونهیچکس
سؤاالتراندیدهاست».
بههرروینمیتوانکنکوررابهگونهایبرگزارکردکه
در هنگام برگزاری ،سواالت در شبکههای اجتماعی
دستبهدستوادعاشودکسیازسواالتسوءاستفاده
نکردهاست.قطعاسازمانسنجشبرایبرگزاریایمن
کنکوربایدتدبیرجدیدیبیندیشد.

㐀 㜀㠀 㤀

اقتصاد

10
شاخص
االکلنگقیمتومعامالتمسکن
درتهران

تازهترینگزارشمرکزآمارازاطالعاتقیمتو
اجاره مسکن در شهر تهران نشان می دهد که
قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی
از حدود  5میلیون تومان در پاییز  96به بیش
از  33میلیون تومان در پاییز  1400رسیده و
به عبارت دیگر بیش از  6.6برابر شده است.
در عین حال تعداد معامالت فروش زیربنای
مسکونی در بــازه زمــانــی مــذکــور (هــمــراه با
نوساناتی) از حدود  50هزار واحد به حدود
 25هزارواحدرسیده،یعنینصفشدهاست.

بازار خبر

بازگشت داللهای یارانه بگیر
به میدان فردوسی تهران
فــارس  -بررسیهای میدانی نشان میدهد
همزمان با نوسانی شدن قیمت توافقی و بانکی
ارز در صرافیها ،صفهای انبوهی از مردم عادی
در مقابل صرافی ها مشاهده می شود .به ازای
هر نفر تعداد  ۲۰۰۰اسکناس دالر آمریکا به نرخ
 ۲۷هزار و  ۳۰۰تومان به عنوان ارز مسافرتی که
عالوه بر گذرنامه ،ویزای لیبل دار و برگه عوارض
خروج از کشور را دارا باشند ،فروخته میشود.
این در حالی است که نرخ هر اسکناس دالر در
بازار متشکل ارزی برای صرافیها نیز هم اکنون
 ۳۱هزار تومان به فروش میرسد .نرخ ارز توافقی
در صرافی دیروز  ۳۱هزار و  ۵۰تومان بسته شده
بود .در بــازار آزاد اما نرخ هر اسکناس دالر در
محدوده  ۳۲هزار و  ۷۰۰تومان معامله میشود.

۱۵شایعهبنزینیدرکمترازیکسال!
تسنیم  -بررسیها نشان میدهد در  10ماه
گذشته بیش از  15شایعه درباره افزایش قیمت و
میزان سهمیه سوخت مطرح شده که همه آن ها با
تکذیبیه رسمی دولت همراه بوده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

دو شنبه  ۱۳تیر 1401
 ۴ذی الحجه .1443شماره ۲۰۹۷۷
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چگونگی شکایت مردم از فروشندگان فراری از کارتخوان و جرایم مالیاتی متخلفان اعالم شد:

بن بست کارت به کارت برای فرار مالیاتی!

همزمانبابازشدنپایدستگاههایکارتخوان
به محاسبات مالیاتی ،این روزهــا به اصنافی
بر می خوریم که اعــام می کنند کارتخوان
نداریمیاخراباستیاقطعاستو...نکتهقابل
تامل این جاست که این پدیده در برخی اصناف
پردرآمدمانندمراکزدرمانی،دفاتروکالومطب
پزشکانهمدیدهمیشود.
به گزارش ایرنا طبق قانون ،استفاده از دستگاه
کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است و
ب همنظورتسهیلدادوستدوثبتومستندسازی
فعالیتهای اقتصادی ،افــراد صنفی عرضه
کننده کاال یا ارائ ـه دهنده خدمت ،مکلف اند
بهتناسب از صندوق مکانیزه فروش ( )posیا
دستگاه توزین دیجیتالی یا هر دو برای فروش
کاال یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این
آییننامه استفاده کنند .عــاوه بر ایــن ،بانک
مرکزی موظف شده تا در چهارچوب قوانین
مربوطه اطالعات تراکنشهای بانکی مانند
ماندهاولدورهوجوهواریزیوجوهقابلبرداشت
مانده پایان دوره و دیگر اطالعات حسابهای
بانکیبهمنظورتکمیلپروندههویتیوداراییرا
بهصورتبرخطدراختیارسازمانامورمالیاتی

بر اساس پیشنهادی که سازمان امور مالیاتی
ارائهکرده،اگرکارتیبیشاز ۴۵موردواریز(در
ماه) داشته باشد ،باید بهعنوان مورد مشکوک
فرارمالیاتیتلقیشود.
▪تعیینجایزهقانونیبرایافشایفرار
مالیاتی

قراردهد.
▪چطورکارتبهکارتهمدیگرسودیبه
حالمتخلفاننخواهدداشت؟

شفاف ســازی حساب هــای تــجــاری فعاالن
اقتصادی یکی دیگر از اجزای قانون پایانه های
فروشگاهیاست.براساساینقانون،اصنافو
مؤدیانمالیاتیازخردادتا ۱۵تیرفرصتدارند
اظهارنامههای مالیاتی را به همراه حسابهای
تجاری به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند این
سازمان حسابهای تجاری را به بانک مرکزی

اعالم میکند ،پس از تأیید بانک ،آن حساب
بهعنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده
مالیاتیآنالصاقمیشود.
برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان
مالیاتی می افزاید :حسابهای غیرتجاری یا
شخصی مؤدیان نیز ب ه صورت متناوب از سوی
بانک مرکزی مــورد پایش قــرار میگیرد .در
صورت وجود واریزی های مشکوک به سازمان
امورمالیاتیاعالممیشودکهفردبایدمستندات
ارائهدهدودرغیراینصورتبایدجرایممبارزهبا
پولشوییومالیاتیراپرداختکند.بهگفتهوی،

نقدینگیترمز زد
رشد منفی نقدینگی در فروردین 1401نسبت به اسفند ،1400چگونه رقم خورد و چه نتایجی در پی دارد؟
بانک مرکزی از ثبت رشد منفی نقدینگی طی فروردین
امسال نسبت به اسفند خبر داد تا ضمن ثبت یک رکورد
جدید در  9سال اخیر ،امیدها به مهار رشد نقدینگی و
انضباط پولی را که مقدمه کنترل تورم است بیشتر کند.
به گزارش خراسان ،بانک مرکزی دیروز آمار متغیرهای
پولی و بانکی فروردین  1401را منتشر کرد که براساس
آن حجم نقدینگی به چهار هزار و  823هزار و  290میلیارد
تومان در پایان این ماه رسیده که نسبت به اسفند 1400
معادل  2دهم درصد کاهش را نشان میدهد.حجم رشد
نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل
رشد  35.6درصــدی داشته که در مقایسه رشد 36.3
درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته0.9 ،
درصد کاهش را نشان میدهد .به گفته معاون اقتصادی

بانک مرکزی ،رشد نقدینگی در دو ماه اول امسال 2.3
درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال به 34.7
درصــد رسیده که نسبت به  12ماه منتهی به فروردین
 0.9درصد افت داشته است.به نظر میرسد نتایج آثار
سیاستهای دولــت و بانک مــرکــزی در جهت کنترل
نقدینگی ،موجب کاهش ماهیانه رشد نقدینگی خواهد شد
و در صورت تداوم همین روند و کاهش نرخ رشد نقدینگی
می توان به مهار تورم امیدوار بود.بر اساس این گزارش،
مهار رشــد ترازنامه بانک ها و کاهش مجموع دارایــی
های آن ها از  9800هزار میلیارد تومان به  9500هزار
میلیارد تومان و همچنین اجتناب دولت از دریافت تنخواه
(استقراض) از بانک مرکزی از مهم ترین دالیل مهار رشد
نقدینگی در فروردین است.

بــرای مواجهه با معضالتی از قبیل نداشتن
کارتخوان یا ادعای خرابی یا قطعی آن ،مردم
میتوانندعالوهبرتماسباشماره( 1526مرکز
ارتباطمردمیسازمانامورمالیاتی)تخلفهای
استفادهنکردنازکارتخواندرمراکزمختلفرا
درسامانهسوتزنیسازمانامورمالیاتی،بدون
ثبت اطالعات شخصی ثبت کنند و از پاداش
ویــژه آن که تا یک درصــد مبلغ مالیات قطعی
وصولشدهخواهدبود،بهرهمندشوند.بهگفته
برزگری ،سازمان امــور مالیاتی ،جریمههای
سختیبرایاستفادهنکردن ازکارتخواندرنظر
میگیرد از اینرو آن دسته از فعاالن اقتصادی
که از کارت به کارت بهجای کارتخوان استفاده
کنند،عالوهبرپرداختمالیاتمذکور،مشمول
پرداختجریمهغیرقابلبخششمیشوند.

 2.2میلیون نفر به فهرست
یارانه بگیران اضافه شد
تجارت نیوز -طبق اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندسازی
یارانههانتیجهبررسیگروهاولثبتنامکنندگانیارانههامشخص
شده است .این گروه شامل دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفر بودند که از
این تعداد حدود دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر مشمول دریافت یارانه
شناخته شدند .بر این اساس کلیه افرادی که به دریافت نکردن
یارانههای جدید اعتراض کرده بودند مشمول این حمایت نقدی
دولت میشوند و تنها  ۳۰۰هزار نفر از معترضان از لیست جدید
خط میخورند .اکنون بسیاری از معترضان میتوانند امیدوار
باشند که مشمول حمایت دولت میشوند اما هنوز زمان دقیق
برداشت یارانهها مشخص نیست .اگر مبنا دستور رئیسی برای
پیگیری باشد ،تکلیف این گروه از مشموالن باید در هفته جاری
مشخص و کمک معیشتی این گروه قبل از یارانه تیر ماه -سومین
مرحله واریز -قابل برداشت شود.

گزارش خبری

سخنگوی آب کشور در پاسخ
به خراسان خبر داد:

تغییرجریمههابراینقرهداغکردن
پرمصرفها
حسین بــردبــار :سخنگوی صنعت آب کشور با
بیان این که جریمه پرمصرف های آب با ارقام کنونی
بازدارندهنیستازتدویندستورالعملیبرایافزایش
جریمههاخبردادودرپاسخبهخراساندربارهامکان
قطعی آب برنامه ریزی شده در کشور گفت :تاکنون
تمام تالش ما برای جلوگیری از قطعی آب برنامه
ریزی شده به معنای جیره بندی بوده است و برنامه
ای در این خصوص نداریم مگر آن که وضعیت پیش
بینی نشده ای مثل دمای  45درجه و باالتر اتفاق
بیفتد.به گزارش خراسان ،فیروز قاسم زاده با اشاره
بهاینکهبرایمصارفمیلیاردیآبمتاسفانهجریمه
های صد هــزار تومانی وجــود دارد ،با این حال در
پاسخبهپرسشخراساندربارهاینکهآیاتغییرتعرفه
بدمصرف ها در تابستان امسال محقق خواهد شد،
گفت :دستورالعملی برای این موضوع تدوین شده
ولیتصویبوتصمیمگیریدراینخصوصدرمراجع
باالترصورتمیگیردوبندهاززمانآنفعالاطالعی
نــدارم.وی همچنین میزان ورودی آب به سدهای
کشور را  28میلیارد متر مکعب ذکر کرد که نسبت
به سال گذشته 4درصد رشد داشته است و افزود :با
سپری شدن  ۲۸۳روز از سال آبی جاری (از ابتدای
مهر ۱۴۰۰تا  ۱۱تیر)۱۴۰۱میزانکلحجمآبدر
مخازنسدهایکشوربهحدود۲۵/۰۷میلیاردمتر
مکعب رسیده که معادل 51درصد مخازن سدهای
کشور است که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل
 ۴درصد کاهش داشته است.وی از ادامه مطالعات
برای آب های ژرف نیز خبر داد و با اشاره به حفر دو
چاه برای این منظور در سیستان و بلوچستان گفت:
آب های ژرف جزو ذخایر راهبردی کشور هستند که
در شرایط خاص و دوره های خشکسالی استفاده
میشوندولیفعالدرفازمطالعاتیقراردارند.قاسم
زاده همچنین با یــادآوری برخی اعتراضات کشور
عراق درباره حقابه این کشور از سرشاخه های دجله
از ترکیه و ایران گفت :حدود 10تا 15درصد حوضه
آبریز دجله در ایران قرار دارد و بقیه در ترکیه و عراق
استکهبرایهمینمیزاننیزماخودمانرامتعهدبه
ارسال حقابه عراق می دانیم.وی با بیان این که هنوز
قراردادیامعاهدهایبرایتقسیموحقابهدجلهوفرات
بینترکیهوعراقوایرانوجودندارد،افزود:کشورها
باید بنشینند و در این خصوص مذاکره کنند  ،ما 50
درصد از سهم اندکی را که از سرشاخه های دجله
داریمبهسمتعراقرهاسازیمیکنیم،بدونآنکه
معاهدهیاتعهدیداشتهباشیم.
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پلمب ۳۰مرکز غیر مجاز زیبایی
از ابتدای سال تاکنون در مشهد
جانشینمعاونتدرمان
دانشگاه علوم پزشکی
مشهدازپلمب ۳۰مرکز
غیرمجاززیباییدرمشهدطی 4ماهگذشتهخبرداد.
توکلیان به خراسان آنالین گفت :مداخلهگران
سالمت با هدف سودجویی و با تعرفه گاهی چند
برابر ،عالوه بر کار غیر اصولی و غیر علمی صدمات
جبرانناپذیریبهجانوسالمتمردمزدهاندوبرخی
آرایشگاهها محفلی برای تخلفات و مداخالت حوزه
درمــان شده است؛ مردم نباید فریب بخورند .وی
افزود:انجاملیزر،ژل،بوتاکسوسایراقداماتزیبایی
در آرایشگاهها و مراکز غیر پزشکی و در نبود پزشک،
غیر مجاز است و جرم محسوب میشود و در صورت
اعالمگزارش،عالوهبرپلمبمرکز،افرادمتخلفبه
دادگاهارجاعخواهندشد.ازابتدایسالتاکنون۳۰
مرکزغیرمجازوفاقدصالحیتکهباجعلمدارکیا
فریب مردم خود را واجد صالحیت در امور درمانی و
ب ه ویژه زیبایی جا زده بودند ،به جرم مداخلهگری در
امرسالمتپلمبوبهمراجعقضاییارجاعشدند.

مالکان شهر خودرو ِعرق
مشهدی نداشتند
ســرپــرســت ادارهکل
ورزشوجواناناستانبا
انتقاد از مالکان شهر
خودرو گفت :کسانی که امتیاز تیم شهر خودرو را
گرفتندمشهدینیستندو عرقیهمندارند .هاشمی
جواهریبهخراسانآنالیناظهارکرد:متاسفانهدر
استاننتوانستیمکسانیراپیداکنیمکهحامیمالی
قوی و پایداری باشند .وی افزود :شما اگر میتوانید
در رسانهتان به گوش مردم برسانید هرکسی که
توانایی اسپانسری را دارد ما پشتیبانی و کمک
میکنیم ،امــا نمیتوانیم وعــده پــول بدهیم تا او
تیمداری کند .متاسفانه مالکان فعلی چنین توقع
داشتندکهاستانداری،شهرداریوسایرنهادهاپول
بدهندتاآنهاتیمداریکنندکهاینموضوعبااساس
تیمداری مغایرت دارد .تا جایی که ظرفیت قانونی
اجازه دهد نمیگذارم تیم از استان خارج شود ،تیم
لیگ برتری ساالنه ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد و تیم لیگ
یک ۵۰تا ۶۰میلیاردهزینهدارد.

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت:

پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

بانکها  ۱۰روز بعد از تکمیل مدارک بایــد وام ازدواج بدهند

بدهی  ۲۰هزار
میلیاردی د ولت
به گندمکاران
تاخیر  25روزه دولت در واریز پول خرید گندم با وعده جدید
سازمان برنامه برای واریز پول گندم کاران همراه شد
رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت ۲۵ :روز
است که دولت از کشاورزان گندم خریداری
کرده ولی پول آن ها را پرداخت نکرد ه است.
این بدهی دولت باعث شده که پای دالالن
در این میان باز شود و گندم تولید شده در
کشور یا توسط دالالن احتکار و قاچاق یا
برای خوراک دام و طیور مصرف شود.عطاء
ا ...هاشمی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این
که وضع غالت امسال در دنیا خوب نیست و
بیشترکشورهاتولیداتخوبیندارند،اظهار
کــرد :وضعیت تولید ما امسال در مقایسه
با سال گذشته بهتر شده اســت .اقدامات
کشاورزان و بارشها منجر شده که نسبت
به سال گذشته  ۲۰تا  ۲۵درصد تولیدات
بیشتر شوند .خرید تضمینی نیز با توجه به
قیمت مناسبی که شورای قیمتگذاری و
اتخاذ سیاستها در ســال زراع ــی جاری
تعیین کرده ،یعنی هر کیلو گندم  ۱۱هزار و
 ۵۰۰تومان،اینامیدواریراایجادکردهکه
بتوانیمگندمونانمردمراتامینکنیم.نکته
مهمی که در این بین وجود دارد این است

کهدولتدرخصوصخریدتضمینیگندمو
پرداخت پول کشاورزان بد عهدی میکند و
این بدعهدی از سوی مباشر این خرید یعنی
شرکت بازرگانی دولتی و بانک عامل اتفاق
افتاده است .بانک کشاورزی متعهد شده
بود  ۱۵هزار میلیارد تومان از ذخایر خود را
نزدبانکمرکزیکاهشدهدوآنرابهخرید
تضمینی گندم از کشاورزان منتقل کند.
وی تصریح کرد :حدود ۲۵روز است که پول
کشاورزان پرداخت نشده است .دولت ۲۰
هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید
گندم بدهکار است .این بدهی از خرداد ماه
پرداخت نشده و کشاورزان طلبکار هستند.
این بدهی باعث شد که پای دالالن در این
میان باز شود و گندم تولید شده در کشور
هرز برود.هاشمی گفت :بدعهدی بانک
کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ما را
بسیارنگرانکردهاستوهرچهزمانبگذرد
و این بدهی پرداخت نشود گندم کشاورزان
توسط دالالن خریداری و احتکار میشود یا
بهسمتخوراکداموطیوروقاچاقمیرود.

رئیس کل بانک مرکزی در راستای مطالبه
رئیسجمهوری اعالم کرد :آییننامه تسریع
و تسهیل در پرداخت تسهیالت قر ضالحسنه
ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف
زمان انتظار» به شبکه بانکی ابالغ شد و بانکها
موظفهستندظرفمدتحداکثر ۱۰روزکاری
برای پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
صالح آبادی تأکید کرد  :بانک موظف است در
اسرع وقت ضمن تعیین شعبه ،پذیرش و تعیین
تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه
ازدواج ،با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف
مــدت حداکثر  ۱۰روزکـــاری بــرای پرداخت
تسهیالت یــاد شــده اقــدام کند.صالح آبــادی

نهیازمنکرخواندوگفت:بشرویهازلحاظکمبود
امکاناتفرهنگیوتفریحیکهوجودآنزمینهساز
ایجادجامعهمتدینوفرهنگسازاست،بهشدت
درمضیقهاستکهبارویکردجدیددولتآیتا...
رئیسیومدیریتوهمتفرماندارجوان،جهادی
و انقالبی مان به آینده روشنی امیدوار هستیم.
سپسحجتاالسالمرحیمآبادی،دبیرستادامر
به معروف استان به برنامه های پیشنهادی ستاد
امر به معروف و نهی از منکر اشاره و تصریح کرد:

درخصوص تسهیالت فرزندآوری خاطرنشان
کرد :در این باره نیز مشابه با تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج و بــه هــمــان شکل بــرخــورد
میشود .لذا بانکها باید ظرف  ۱۰روز پول را
به متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانکها
این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد
انضباطی میشود .وی گفت :چنان چه افراد به
شعب مراجعه میکنند و شکایت و درخواستی
دارند ،میتوانند با تماس با سامانه ارتباطات
مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن  )۲۷۰۶یا
«سامانه رسیدگی به شکایات» ،درخواستها و
شکایات خود را ثبت کنند و حتم ًا بانک مرکزی
این مهم را پیگیری میکند.

آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان ابالغ شد
سخنگوی دولت از ابالغ آییننامه اجرایی قانون
رتبهبندیمعلمانخبرداد.علیبهادریجهرمی
سخنگوی دولــت در توئیتر خود نوشت :قانون
رتبهبندیکهمطالبهچندینسالهمعلماناست،
ویــژه معلمان رسمی و پیمانی است و آن دسته
از معلمانی که  ۳۰ســال سابقه خدمت به باال
تا  ۳۵سال دارنــد نیز از امتیاز بیشتری نسبت
به سایر مشموالن برخوردارند .در مجموع هر
معلم رسمی و پیمانی با بیش از  ۲سال سابقه
کار میتواند از مزایای طرح رتبه بندی برخوردار
شود.براساسنظامرتبهبندی،سنجشصالحیت
معلمانطبقشایستگیهایعمومی،تخصصیو
حرفه ای انجام میشود.شایستگیهای عمومی

اظهاراتامامجمعهبشرویهدربارهراهاندازیقریبالوقوعپارکبانواندربشرویه
نشست اعضای ستاد امــر به معروف و نهی از
منکر شهرستان بشرویه با حضور حجت االسالم
رحیم آبــادی ،دبیرستاد امر به معروف و نهی از
منکر استان خراسان جنوبی ،حجت االسالم
معلمی امام جمعه بشرویه ،علی زاده فرماندار
شهرستانوجمعیازمسئوالنبرگزارشد.حجت
االسالم والمسلمین سید محمد معلمی ،امام
جمعهبشرویهاینشهرستانراعاریازمشکالت
حادمربوطبهزمینهفعالیتستادامربهمعروفو

اخبار

از جمله پیشنهادها ،ایجاد اتاق رصد به منظور
شناسایی سطح و نوع آسیب هاست و همچنین
تقویت نیروی انسانی برای انجام مسئولیت ها
،تشکیل ،آمــوزش و فعال سازی شــورای امر به
معروف و نهی از منکر در مساجد  ،توجه به پدیده
بدحجابی و عفاف و حجاب در جامعه ،اصناف و
ادارات ؛ مدیریت فرهنگی ،اجتماعی به منظور
جلوگیری از وقــوع حــوادث برخاسته از رذایل
اخالقی در پارک ها و اماکن جمعیت پذیر مانند

شاملشرایطعمومیاستخدامبراساسمقررات
استخدامیموردعمل،شایستگیهایتخصصی
شامل رشته ،مدرک تحصیلی ،دانش موضوعی
مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و
امور تربیتی ،روشهــا و فنون تدریس و هدایت
و نظارت آن و شایستگیهای حرفهای شامل
اخالقحرفهای،تواناییهاومهارتهایآموزشی،
پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله محور)
بر اســاس آزمــونهــای الکترونیکی میشود.
مشموالندرصورتکسبصالحیتهاوداشتن
شرایط مربوط ،میتوانند به رتبه باالتر ارتقا یابند
و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این
تصویبنامهبرخوردارشوند.
زیارتگاههاازطریقبرگزاریبرنامههایفرهنگی
شاد و جــذاب ؛ احــداث بوستان های تفریحی
ورزشی ویژه بانوان به منظور ایجاد بستر عفاف ،
راه اندازی میز مشاوره اسالمی به منظور آگاهی
جوانان از سبک زندگی اسالمی و تشخیص
صحیح مسیر زندگی شاد و مومنانه و در آخر نیز،
رفع پدیده سگ گردانی به منظور جلوگیری از
اشاعهفرهنگمنحطغرباستکهشایستهاست
دادستانمحترمدرمواجههباگزارشهایرسیده
مرتبط با این موضوع با جدیت تمام برای انجام
اقداماتقضاییواردعملشوند.

11
سخنگوی وزارت صمت:
با تفکیک وزارتخانه مخالفیم
سخنگوی وزارت صمت گفت :وزارت صمت با
تفکیک بازرگانی از صنعت موافق نیست ،اما در
نهایت اگر تصمیم دولت و مجلس باشد ،آن را اجرا
میکند.بهگزارشایسنا،امیدقالیبافسخنگوی
وزارتصمتدرخصوصتفکیکوزارتبازرگانی
کهبهتازگیسخنگویدولتازموافقتدولتباآن
خبردادهاست،توضیحداد:بخشتولیداززنجیره
تامین و توزیع جدا نیست و باید همه با هم دیده
شوند .اگر در سال های قبل وزارت صمت تجمیع
شدوچابکیحاصلنشدبهدلیلاجرایناقصبوده
است.چراکهبازرگانیوتجارتدربخشساختو
تولیدورودنکردومثلآبوروغنازهمجدابودند.
اما در مدل جدید وزارت صمت تصمیم گرفته شد
دفاترتولیدیدیگرمستقلازبخشتولیدنباشند،
بلکه همه در یک دفتر متمرکز شوند .وی افزود:
وزارتصمتباتفکیکموافقنیست،امادرنهایت
اگرتصمیمدولتومجلسباشد،آنرااجرامیکند.
نظر وزارتخانه این است که االن باید فرصت داده
شودتااینروشپیشرودواگرتغییریحاصلنشد
دوبــاره بحث تفکیک مطرح شود .موضوع دیگر
این است که آیا واقعا مشکل بازار ،وزارت بازرگانی
استیابایدتولیدبیشترشود؟چراکهوقتیوزارت
بازرگانی بود هم با چالشهای مشابهی در بازار
مواجه بودیم .به طور کلی باید تصمیمی گرفته
شودکههرچندسالیکبارشاهدتفکیکیاتجمیع
وزارتخانههانباشیم.سخنگویوزارتصمتافزود:
دولت الیحهای برای تفکیک وزارت بازرگانی به
مجلس نخواهد داد .آن چه که دولت با آن موافقت
کــرده ،طرحی است که در کمیسیون اجتماعی
مجلس قبل مطرح شد .ضمن این که با کلیات آن
موافقتشدهاست.هماکنوننمیتوانبهقطعیت
گفت که تفکیک اتفاق خواهد افتاد یا خیر و همه
چیزبستگیبهنظرمجلسشورایاسالمیدارد.

دوشنبه  13تیر  4 ،1401ذیالحجه  4 ،1443جوالی  ،2022شماره  ، 20977سال هفتاد وچهارم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امام سجاد(ع) می فرمایند:
ض ّ
النـاس.
ـن َخ ْيـ ِر
َم ْن َعمِ َل بِما ا ْف َت َر َ
ِ
الل َع َل ْي ِه َف ُه َـو ِم ْ
بهترین مردم کسی است که به واجبات الهی عمل کند.
(اصول كافى؛ ج  ،3ص )128
مشهد اذان ظهر  12:36غروب آ فتاب  19:53اذان مغرب 20:14

تازه های مطبوعات
••کــیــهــان -بــرخــی پـــادوهـــای داخــلــی غــرب
درتالشاند تا ضمن پیش بردن سیاست سازش
و تسلیم ،در افکار عمومی القا کنند که تیم
مذاکرهکننده ایران نابلد بوده و باید برای حل
مشکالت اقتصادی در مذاکرات هستهای کوتاه
بیاید!
••اعتماد-عباس عبدی در این روزنامه نوشت:در
فضای مجازی ایران به ویژه توئیتر افراد ناشناخته
و مستعاری حضور دارند که کار اصلی آنان تهمت
زدن و دروغ نوشتن است .تعدادی از افرادی که
در چند هفته گذشته بازداشت شدند ،به نحوی
در این ماجرا نقش داشتند .باید اکانتهای فیک
و دروغین شناسایی و در برابر دروغهایشان
مجازات شوند ،آن گاه هیچکس دیگری در این
فضانهتنهادروغنخواهدگفت،بلکهسعیمیکند
که مرتکب اشتباه هم نشود.
••رسالت  -درســت اســت که امــروز هیچکس
مسئولیت ارز ترجیحی را نمیپذیرد ،اما فراموش
نمیکنیم که بسیاری از مسئوالن و دستگاههای
ذیربط ،چند سال پیش و همان زمان که دولت
روحانی آن را آغــاز کــرد چگونه از آن حمایت
کــردنــد.آن روز ،برخی دستگا ههای امنیتی
میگفتند که اگــر ارز ترجیحی توزیع نشود،
بحران امنیتی خواهیم داشت.
••صبح نو  -برای شرطی نشدن اقتصاد کشور به
سیاست خارجی و کنترل قیمتها ،دولت باید
تصمیمات مهم بگیرد و در سیاستهای پولی و
مالی خود اصالحاتی انجام دهد و درعینحال
تکلیف مذاکرات را یکسره سازد.
••شرق -رحیمیجهانآبادی در انتقاد به نوع
نگاه محدودکننده به اینترنت به این روزنامه
گفت :طرح صیانت نه پیوست اجتماعی دارد،
نه مقبولیت عام .از طرفی هم موادی که در این
طرح گنجانده میشود ،با نیاز و اولویت مردم و
شرایط جهانی سازگار نیست .اگر ما به جهان
بگوییم اینترنت با سرعت باال خطرآفرین است ،به
ما میخندند؛ چراکه جهان درحال فراهمکردن
زیرساختهایخودبرایافزایشسرعتاینترنت
است؛ از طرفی همزمان به شهروندان خود برای
استفاده صحیح از اینترنت آموزش میدهند.
•• ایران  -طبق آمارهای رسمی ،در ماههای اخیر
نه خبری از استقراض از بانک مرکزی است و نه
سیاستهاییکهپایهپولیونقدینگیراتکانداده
باشد.کارشناسانمیگویندتنهاعاملیکهتورمرا
باالکشیدهحذفارز 4200تومانیاست.

انعکاس
••اعتمادآنالین خبر داد:وزارت امور مهاجران
طالبانازبازگشتبیشازچهارهزارمهاجرازایران
بهافغانستانطیدوروزگذشتهخبرداد.
••خبرآنالین خبر داد:معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری اصفهان از شهرداران و
فرمانداران این خطه خواست تا تمهیداتی فراهم
کنند تا صــدای اذان در تمامی نقاط شهری و
روستایی شنیده شود .جان نثاری از مسئول
ستاد اقامه نماز استان خواست که در سفرهای
استاندار به شهرستانهای استان یک نماینده
از این نهاد حضورداشته باشد و مشکالت آن
مناطق در خصوص وضعیت برپایی نماز ،پخش
اذان و وجود نمازخانهها در اماکن عمومی را
بررسی و پیگیری کند.
••دیــده بــان ایــران نوشت:حق شناس فعال
سیاسی اصــاح طلب گفت :حمله روســیــه به
اوکراین ،شاید یک فرصت تاریخی برای ایران بود
که بتواند از این فضا برای افزایش منافع ملی بهره
ببرد و امتیازات الزم را از غرب ،روس ها و دولت
های منطقه ای بگیرد ،البته به شرطی که درست
بازیمیکرداماایناتفاقنیفتاد.
••شفقنا خبر داد:الشرق االوسط در تحلیلی
آوردهاست:اروپاییهاتالشمیکردندآمریکایی
ها را متقاعد کنند که سفر بایدن به منطقه به ویژه
حضورش در نشست قریب الوقوع عربستان،
ایرانی ها را تحت فشار قرار می دهد در نتیجه
مــذاکــرات دوحــه می تواند یک فرصت باشد.
اروپاییهاچنینتوهمیداشتندکهنگرانیایران
از نشست قریب الوقوع بایدن در عربستان ،تهران
را به سمت دادن امتیازاتی سوق خواهد داد.
آمریکایی ها با این امر موافقت کردند هرچند عده
ای در واشنگتن قبل از آغاز گفت وگوهای دوحه
می گفتند که هیچ چیزی حاصل نخواهد شد.

بدون تیتر
درحالیکهرسانههایغربازامکانایجادائتالف
عربی،اسرائیلیدرمنطقهغربآسیادرآستانهسفر
«بایدن»بهمنطقهخبرمیدهند،وزیرخارجهاردن
بار دیگر وجود چنین ائتالفی را که گفته میشود
برایمقابلهباایرانشکلمیگیرد،ردکرد/.فارس
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وسرانجامتاییداستعفایخرمشاد

گــــروه ســیــاســی-آیــیــن مــعــارف ـه
«محمدرضاغالمرضا»معاونسیاسی
جــدیــد وزارت کــشــور ،صبح دیــروز
درحالی با حضور «احمد وحیدی»
برگزار شد که پیش از این «محمدباقر
خرمشاد»  ۲۰فــروردی ـن  ۱۴۰۱از
ســمــت خـــود در مــعــاونــت سیاسی
وزارت کشور کنارهگیری کرده بود؛
فروردین امسال بود که این خبر در
رسانههابازتابزیادیپیداکرد«:بیش
از هفتاد روز است که هیچ خبری از
معاون سیاسی وزیــر کشور نیست و
او در هیچ جلسهای که رسانهها هم
حضور داشته باشند ،شرکت نکرده
است».بعدازاینخبرشایعهاستعفای
خرمشاد قــوت گرفت.خبر انتصاب
محمدباقرخرمشادعضوهیئتعلمی
رشته علوم سیاسی دانشگاه عالمه
طباطبایی به معاونت سیاسی وزارت
کشوردرروز ۱۴شهریوررسانهایشد.
خرمشادبهعنوانچهرهایدانشگاهی
شناختهشدهبود.خبرگزاریدانشجو
ن ــوش ــت:در آغـــاز دولـــت سیزدهم،
مهم ترین ماموریت معاونت سیاسی
وزارت کشور یعنی رونــد تغییرات
فرماندارانواستاندارانسراسرکشور

هم آغاز شد .با انتصابات استانداران
ایــن انتقاد هم به وزارت کشور وارد
شد چــرا اصــا هنوز تعداد زیــادی از
استانداران عوض نشدهاند؟خرمشاد
در تــشــریــح مــعــیــارهــای انــتــخــاب
استانداران و فرمانداران گفته بود:
« مبنای انتخاب مــدیــران از جمله
استانداران و فرمانداران؛ کارآمدی
اقتصادی و عقالنیت انقالبی است.
همچنین وزارت کشور باید مجموعه
ویژگیهایی چون سالمت اقتصادی،
عــقــانــیــت ان ــق ــاب ــی،ک ــارآم ــدی،
قــانــونــمــداری ،پیگیری پیشرفت
اقتصادی،تقویتمشارکتهمهجانبه
و فــعــالســازی ظرفیتهای بومی،
مــردمداری ،ایجاد وفاق ،پرتحرکی و
جوانیوپیشینهروشنمدیریتیبهویژه
درعرصههایاقتصادیونیزسیاسی-
اجتماعیرااحرازکند».روز ۲۳اسفند
آخرین خبر از خرمشاد توسط پایگاه
اطالع رسانی وزارت کشور در اختیار
رسانههاقرارگرفتکهاوازانتصاب۸۰
درصد فرمانداران خبر داده بود و از آن
پسدیگرهیچخبریازمعاونسیاسی
وجــود نداشت و او در هیچ جلسهای
که رسانهها هم حضور داشته باشند،

امیرعبداللهیان :هر وقت اراده کردیم جواب رژیم
صهیونیستی را در درون تل آویو داده ایم
محمدی – عصر روز گذشته حسین امیر
عبداللهیان وزیــرخــارجــه کشورمان در پایان
چهارمین سفرش به سوریه در  10مــاه اخیر
به تهران بازگشت  .سفری که به نظر می رسد
هــمــزمــان بــا تهدیدهای ترکیه بـــرای حضور
نظامی در سوریه از یک سو و حمالت گاه و بیگاه
رژیــم صهیونیستی به سوریه از ســوی دیگر از
اهمیت باالیی برخوردار بود  .بر همین اساس
امیرعبداللهیان در دیدار با رهبران گروه های
مقاومت فلسطینی پاسخ این هجمه ها را داد
و تاکید کرد اسرائیل اکنون به لحاظ امنیتی و
سیاسی در بدترین شرایط خود به سر میبرد و
کسانی هم فکر میکنند با عادی سازی روابط
میتوانند افکار عمومی را منحرف کنند و حتی
بهلحاظسیاسیواقتصادیسعیبرچنینکاری
دارند .موضوع جالب و جدیدی دیگر که در این
سفر مطرح شد موضوع روابط ایران و مصر بود که
در روزهای اخیر خبرهایی از این گفت وگوها در
بغداد به گوش می رسد  .وزیرخارجه کشورمان
در این بــاره نیز با بیان این که تاکنون مذاکره
مستقیمیباطرفمصرینداشتهایم،اظهارکرد:
مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و توسعه
روابط بین تهران و قاهره به نفع دو ملت است.
همچنین وزیرامورخارجه در صفحه اینستاگرام
خوددرارتباطباسفراخیرشبهدمشقودیدارش
با بشار اسد رئیس جمهور سوریه نوشت« :در

سفرمبهسوریهبهدیداررئیسجمهورجناببشار
اسدرفتم.بهایشانگفتمسفراخیرشمابهتهران
نقطه عطفی در مناسبات دو جانبه و در پیشبرد
روابطدوکشوراست.ایشاننیزدراینبارهمعتقد
بودند که روابط ایران و سوریه در بیش از ۴۰سال
اخیر همیشه رو به رشد بوده و فراتر از روابط دو
جانبه ،یک هم پیمانی راهبردی اســت.در این
دیدار حمالت رژیم صهیونیستی را محکوم کرده
و به آقای اسد گفتم سکوت غربیها به این تجاوز
آشکاررانشانهاستانداردهایدوگانهاینکشورها
میدانم.همچنین در این دیــدار نگرانیهای
امنیتی ترکیه که رئیس جمهور و وزیر خارجه این
کشور در سفر چند وقتم به آنکارا ،با من در میان
گذاشتند به آقای اسد منتقل کردم و به صراحت
گفتمموضعجمهوریاسالمیایران،حلمسائل
ازراهگفتوگووهمکاریاستومخالفتوسلبه
زوروهرگونهعملیاتنظامیعلیهسوریهخواهیم
بود.آخرین دیــدار امیرعبداللهیان در دمشق و
ساعاتیقبلازعزیمتبهتهران،مالقاتبارهبران
گروههای فلسطینی بود  .وی در این نشست با
بیان این که مسئله فلسطین همچنان در اولویت
است،ادامهداد:اسرائیلاکنونبهلحاظامنیتی
و سیاسی در بدترین شرایط خود به سر میبرد و
کسانی هم فکر میکنند با عادی سازی روابط
میتوانند افکار عمومی را منحرف کنند و حتی
بهلحاظسیاسیواقتصادیسعیبرچنینکاری
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چهره

«محمدرضا غالمرضا» معاون سیاسی وزارت کشور شد.سوابق وی چیست؟
دیده نشد .همین غیبت موجب شد
برخی رسانهها از استعفای خرمشاد
خبربدهندکهالبتهاینخبرباواکنشی
از ســوی وزارت کشور مواجه نشد و
خرمشاد بعد از آن هم در انظار دیده
نشد.در این بین از استاندار تهران به
عنوان معاون سیاسی جدید وزارت
کشور نام بــرده شد .استاندار تهران
البته این شایعه را نه رد کرد و نه تایید.
منصوری در پاسخ به پرسشی درباره
انتصابش به عنوان معاونت سیاسی
وزارت کشور اظهار کرد« :درستی این
شایعه را از شایعهسازان بپرسید .ما
سرباز هستیم و هر کجا که بزرگ ترها
تصمیمبگیرند،خدمتخواهیمکرد».
خبرگزاری منتشر کننده این خبر در
ادامه نوشته است که «استاندار تهران
از تأیید یا تکذیب کــردن ایــن شایعه
خــودداری کــرد».از طرفی گفتههای
تایید نشدهای وجود دارد که فشار به
معاونسیاسیازخارجازوزارتکشور
به خاطر نحوه انتصاب استانداران و
فرمانداران وجود داشته و این فشارها
بیشتربهخاطرسهمخواهیبودهاست
که البته نمیتوان صحت این گفتهها
را تایید یا رد کرد .برای پاسخ به این
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پرسش ها و ابهامات درباره صحت این
استعفا و موضع وزیر کشور در مقابل
آن باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند
که البته فعال مسئوالن این وزارتخانه
ترجیح داده اند که سکوت کنند».از
طرفی در طول این یک سال به رغم
درخواستهایی که از جانب رسانهها
و گاهی مجلس دربــاره اصالح قانون
انتخابات مطرح میشد اما کمترین
تالشی از سوی وزارت کشور و معاون
سیاسی ایــن وزارتــخــانــه انجام نشد
که ایــن مــورد هم انتقادات فراوانی
را به ســوی وزارت کشور و خرمشاد
روانـــه کــرد.حــاال امــا در جدیدترین
خبر محمدرضا غالمرضا به عنوان
جایگزین خرمشاد معرفی شده است.

دارند.وزیر امور خارجه افزود :به تازگی با دروغ
ســازی علیه جمهوری اسالمی مدعی شدند
ایران با اعزام چند نیروی امنیتی تالش میکند
گردشگراناسرائیلیرادرترکیهبربایند.درسفر
اخیر خود به ترکیه ،این موضوع را بیان کردم.
اوال یک ایرانی در میان دستگیرشدگان نیست،
ثانیا این دروغسازی صهیونیستی است ،ثالثا هر

غالمرضاچهرهشناخت هشدهایدربین
رسانهها نیست و حتی کمتر عکسی
از او در رسانهها منتشر نشده است.
سعید شریعتی ،عضو شورای مرکزی
حزباتحادملتدرواکنش بهانتصاب
معاونسیاسیوزارتکشوردرتوئیتر
نوشت :بیش از سی ســال اســت که
فعالیت تمام وقت سیاسی می کنم و
سال ها به عنوان روزنامه نگار حوزه
سیاستعمومشخصیتهاومسئوالن
سیاسی جناح هــای مختلف را می
شناسم .اعتراف می کنم که تا امروز
اسم «محمدرضا غالمرضا» را که به
عنوانمعاونسیاسییاسیاسیترین
معاون وزیر منصوب شده یک بار هم
نشنیدهام.

وقت اراده کردهایم در خاک رژیم صهیونیستی
کارهای خصمانه آن ها را تالفی کردهایم.وی
تصریح کرد  :در پاسخ به پیامی که نخست وزیر
عراقازطرفعربستانبرایایرانآورد،میگوییم
کهایرانازعادیسازیباعربستانوازبازگشایی
سفارتخانهها و آغــاز گفتوگوهای سیاسی
استقبالمی کند.

دادســتــان عمومی و انــقــاب تــهــران از صــدور
کیفرخواست درباره پرونده فائزه هاشمی خبر
داد .علی صالحی در خصوص آخرین وضعیت
پرونده فائزه هاشمی گفت :در باره این پرونده،
قرار مجرمیت صادر شده است.وی افزود :پس
از طی روال قانونی ،کیفرخواست پرونده این
فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران و توهین به مقدسات صادر و به
دادگاه ارجاع شده است .بیستم اردیبهشت بود
که سخنگوی قوه قضاییه از ورود دستگاه قضا
به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد و گفت :این
شخص توسط دادستان تهران تحت تعقیب قرار
گرفته و پروندهای در دادسرای عمومی و انقالب
تهران تشکیل شده است.وی افزود :دادستان
به عنوان مدعیالعموم پرونده را پیگیری کرده
و پرونده در جریان است .اظهارات اخیر فائزه
هاشمی دربــاره حجاب و نافرمانی مدنی نیز
بازتاب منفی گسترده ای را به همراه داشته
است .همشهری آنالین نوشت :به راستی چرا
شخصی که اینگونه بیمحابا دربـــاره انکار
یکی از ضروریات دین صحبت میکند ،خود
عــامــل بــه گــفــتــارش نیست؟ هــم ایــنــک حزب
سیاسی کارگزاران هم نمیتواند با این توجیه
که اظهارات فائزه هاشمی ،اظهارات شخصی
بوده و ربطی به ساختار و اهداف حزبی ندارد،
از زیر بار مسئولیت آن خارج شود .با هر توجیهی
که کارگزاران برای خود دارد ،فائزه هاشمی
عضو ایــن حــزب سیاسی اســت که در اقدامی
سا ختا ر شکنا نهحز بی ،
نظامی اسالمی را تهدید
به شــورش ،اعتراض و
نافرمانی مدنی کرده
است.

میم مثل مادر میانجی!
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مادرم همیشه میگوید« :میوهای شیرینتر از اوالد نیست» و شاید این
پرونده
حکایتدنبالهدارزنانزیادیباشدکهبهنظرشانهیچتجربهایدرزندگی
نمیتواندبهپایشیرینیمادریبرسد،امامسیرمادرشدنهمیشههموار
نیستوبعضیبرایتحققاینرویا،بهدرهایبستهایمیخورندکهبرایباز
ِ
مشکالتبینراهوهزینههایزیادیرابهجانبخرندتاشایدصداینوزادیدر
شدنشانباید
خانهشانبپیچد.استفادهاز«رحماجارهای»یکیازگزینههاییاستکهاینزنانبعدازشکست
درمسیرهایدیگربهآنرویمیآورندوجنینخودرا تاهنگامتولددررحمزندیگریبهامانت
میگذارند .به این زنان« ،مادر جایگزین» یا «مادر میانجی»()surrogate motherمیگویند.
آنها فرصت مادرانگی کمی برای مسافر  9ماهه خود دارند و نباید به نوزادی که با گوشت و
تآنراحسمیکنندوبالگدزدنهایگا هوبیگاهشازخوابمیپرند،دلببندند.مادر
پوس 
جایگزینبعداززایمانبایدرویهمهاحساساتمادرانهاشخطبکشدچونخبریازدرآغوش
مو
گرفتن و شیردادن به نوزاد نیست .با مسافر  9ماهه به بیمارستان میرود و بی او و با زخ 
ترکهایی که روزی خبر از نوزادی میداد به خانه برمیگردد .نه خانی آمده و نه خانی رفته
است .راستش گشتن در این بازار ،دل آدم را خون میکند .یک طرف زنی ایستاده که سالها
یاستکهنمیتوانددرجانشبپروردوهزارام اواگردرسرشمیچرخدو
چشمانتظارفرزند 
طرف دیگر ،زنی است که چه بسا به خاطر غمنان ،قبول میکند 9ماه برای یک جنین مادری
ماجارهای»درایرانچند
کندوبعدازبهدنیاآمدن،ندیدهبااوخداحافظیکند.استفادهاز«رح 
ی است که جا افتاده و سال 83نیز قانون مصوب مجلس شورای اسالمی دراینباره مورد
سال 
تاییدشوراینگهبانقرارگرفتاماهنوزخألهایزیادیداردکهکاررابرایمادرچشمانتظار
فرزندومادرجایگزینسختمیکند.دراینپروندهسعیمانبرایناستکهروایتگرآنچه
درحالاتفاقاستباشیموازنحوهمواجههباایناتفاقدرخانوادههابگوییم.

 150میلیون تومان با  3میلیون نفقه ماهیانه
گفتوگو با یک متقاضی رحم اجارهای برای صاحب فرزند شدن ،درباره
دردسرها ،هزینهها و  ...که در این مسیر با آنها روبهرو شده است

آن سو

مادران
منتظر

مـــادران جایگزین و داوطلبهای
رحــــم اجـــــــارهای مــعــمــوال سخت
به حــرف میآیند و دوســت ندارند
سفره د لشــان را سریع بــاز کنند.
حرف دل بیشترشان ،نداری است و
ناچاری .به کمک چند واسطه با یک
مادر جایگزین و یک داوطلب رحم
اجارهای که قرار است به زودی مادر
جایگزین شود دربــاره این تصمیم و
توگو کردیم.
روزگار خودشان گف 

این سو

مادران
جایگزین

جستوجوی عبارت «رحــم اجــارهای»
کافی است تا با دهها کانال و صفحه در
شبکههای اجتماعی مواجه شوید که
متقاضی و داوطلبهای رحم اجارهای
در آن عضویت دارنـــد .ایــن کانالها،
خودشان را واسطه آشنایی متقاضی و
داوطلب میدانند .بعضی از آنها دالل
هستند و به این کار به چشم یک تجارت
نگاه میکنند و تعداد انگشتشماری
هم از این معرفیها ،نیت خیرخواهانه
دارن ــد .همه اینها در حالی اســت که
این واسطهها ،از مسیرهای غیررسمی
رسیدن به رحم اجــارهای هستند و هر
کدام از آنها نرخ متفاوتی برای معرفی
داوطــلــب بــه متقاضی دارنـــد .مبلغی
که ایــن روزهــا بــرای رحــم اجـــارهای در
این کانالها دیــده میشود بین 130
تا 140میلیون تومان به همراه  2تا
3میلیون تومان نفقه ماهیانه است .با
چندنفرازمتقاضیهاتماسمیگیرم.آن
چه در ادامه میخوانید صحبتهای یک
خانم در آستانه  30سالگی ساکن یکی

اگر بدنم میکشید
چرا که نه!
گفتوگو با یک مادر جایگزین که
سابقه اهدای تخمک هم دارد

زن جــوان دوبــار تخمک اهــدا کرده
و یک بار مادر جایگزین بوده است.
مکالمه را با نگرانی شــروع میکند
و میگوید« :هر روز چند نفر تماس
میگیرند .سزارین کــرد هام و دیگر
نمیتوانم مادر میانجی باشم .همین
چند ماه پیش ،یک پیشنهاد 100
میلیون تومانی هــم داشــتــم .حتی
حاضر بودند  50میلیون همان اول
کار به حسابم واریــز کنند .اگر بدنم
میکشید حتما انجامش مـیدادم.
تماس نگیرید» وقتی از او میپرسم
چرا «رحم اجارهای» را انتخاب کرده
است ،میگوید« :در رحم جایگزین
با این که جنین نزدیکتر
اســت امــا محبت و توجه
پدر و مــادرش ،هر لحظه
بــه تــو تلنگر م ـیزنــد که
ایــن نـــوزاد متعلق بــه تو
نــیــســت .در ح ــال ــی که
اگــر تخمک اهـــدا کــرده
باشید ،با شباهت فرزند
حــاصــل از اهـــدا ،هــر بار
قلبتان میریزد .بیشتر
خانمها برای پول این کار
را میکنند .هرکس هم
بگوید وابستگی داشته
است ،دروغ میگوید.

از شهرستانهای نزدیک به تهران است
و همه زندگیاش را گذاشته تا بتواند با
استفاده از رحم زن دیگری ،بچهدار شود
و البته چندبار شکست خورده است.
مادری با هزار شرط و شروط!
مشخصات زنی که قرار است فرزندش را
در رحم او به امانت بگذارد در آگهیاش
نوشته .با او تماس میگیرم و سفره دلش
این طور باز میشود« :سال گذشته با یک
نفر به توافق رسیدیم اما به خاطر شرایط
خــودش قرارمان به سال جدید موکول
شــد .قیمتها تغییر کــرد و زد زیــر همه
چیز .بهانه آورد که شوهرم دیگر اجازه

نمیدهد.درحالیکهچندماهمارامعطل
کــرد و هزینه رف ـتوآمــدش را به تهران
پرداخت کردیم .ما دوبار از رحم اجارهای
استفاده کردیم امــا هربار  ivfشکست
خـــورد .هرجا را نگاه کنید واسطهها
کانال زدهاند و صفحه ساختهاند .آنها،
قیمتها را تغییر میدهند و داوطلبان به
هیچ عنوان با کمتر از آن قیمت حاضر به
همکاری نیستند و میگویند قیمت عرف
با قیمت این واسطه مثال  150میلیون
تومان است .این جدا از هزینه آزمایشها،
هزینه توافق خرج ماهیانه و رفتوآمد
اســت .بعضیها هم میگویند فقط در
بیمارستان خصوصی عمل زایــمــان را

انجاممیدهیموبایدزیرنظرفالندکتر
باشیم یا در طول  9ماه بــارداری باید
برایشانمحلاسکانهمفراهمکنیم».
خسته ولی محکوم به امیدواری
پــشــت هـــر کــــدام از کــلــمـههــایــش
درماندگی است .خسته از راهی که
باید برای مادر شدن طی کند و نتیجه
نامشخصی دارد ،میگوید« :کسی
که مثل من لنگ این است که بچهدار
شــود همه زنــدگ ـیاش را میگذارد
تا مادر شود .هرجا که باید به لحاظ
قانونی هزینه کنیم به کنار! هزینه
بیقانونیها دارد هزار جور فشار به ما
میآورد .بعضی واسطهها  10میلیون
تومان میگیرند تا یک داوطلب به
ما معرفی کنند .وقتی هزینه همه
آزمایشها و تاییدیهها را دادیم و نوبت
به سیکل دارو رسید باز هم باید مبلغی
از قرارداد را پرداخت کنیم .در حالی
که ممکن است که  ivfشکست بخورد
یا جنین بعد از چند ماه سقط شود.
دوباره روز از نو روزی از نو .تازه در طول
این مدت شاید داوطلب پشیمان شود.
این طور هم زمان را از دست میدهیم،
هم پول و هم امیدمان را»...

اجاره رحم برای اجاره خانه!
گفتوگو با یک داوطلب رحم اجارهای که منتظر انتقال جنین است

 33ساله اســت و از همسرش جدا
شــده .از شهرستان به تهران کوچ
کرده تا بتواند رحمش را اجاره دهد.
میگوید« :شهر مــا کوچک اســت.
نگاه مردم به شکم باال آمده زنی که
از همسرش جدا شده آن قدر سنگین
اســت کــه قید م ــادر میانجی شدن
در شهرستان را زدم .از آن طرف،
بیشتر دنبال داوطلبهایی هستند
که از همسرشان جدا شده باشند.
میگویند دنگوفنگ کمتری دارد».
دلــیــلــش را بـــرای داوط ــل ــب شــدن
میپرسم و میگوید« :راستش هیچ
مبلغی ،عـــوارض بعد از زایــمــان را
جبران نمیکند اما چاره چیست؟ دو
پسر کوچک دارم که بعد از جدایی ،به
اجبار با پدرشان زندگی میکنند و

میدانم زندگی را برایشان تلخ کرده
اســت .میخواهم بــا ایــن پــول و جمع
کردن نفقه ماهیانه یک خانه اجاره کنم
تا سرپرستی بچهها را به عهده بگیرم.
برای این کار خیلی مردد بودم و هزار
نذر و نیاز کردم تا خدا در این  9ماه ،مهر
بچه را از دلم ببرد».
کاسبی با نوزاد از راه نرسیده!
زن جوان اولین بار است که میخواهد
مــادر جایگزین شــدن را تجربه کند و
امیدوار است که بتواند تا  35سالگی
ایــن کــار را تــکــرار کند چــون ایــن کار
محدودیت سنی دارد .درباره توافقش
با زوجــی که قــرار اســت جنینشان را
تا هنگام تولد در رحم خود نگهداری
کند ،میگوید«:با خــانــواده متقاضی

به توافق رسیدیم که نیمی از هزینه
را اول پــرداخــت کنند و بقیهاش را
هنگام زایمان .ماهیانه هم مبلغی را
به عنوان نفقه به حسابم واریز کنند
و اگر بچه دوقلو باشد هم 10میلیون
تومان به قــرارداد اضافه شود .تمام
شرایط و هزینههای جانبی در قرارداد
محضری ذکر میشود.
هزینه آزمایش و کرایه راه هم برعهده
خانواده اســت ،من بــرای بچه آ نها
انجام میدهم نه خــودم!» البته این
راه ،چالشهای زی ــادی دارد .زن
توضیح میدهد« :شنیدهام بعضیها
قبل از این که شکمشان برآمده شود
و ظاهرشان تغییر کند با فو توفنی
که از طریق پزشکی قانونی هم قابل
پیگیری نباشد بچه را سقط میکنند
و مبلغی که از طــرف خــانــواده قابل
پس گرفتن نیست به جیب میزنند.
نمیدانم چقدر حقیقت دارد .در
طول بارداری هر آسیبی به بچه برسد
از طریق پزشکی قانونی قابل پیگیری
اســت .مثال اگــر در دوران بــارداری
آســیــب عــمــدی بــه بچه بــرســد مــادر
میانجی باید پاسخگو باشد اما اگر
سقط یا آسیب ناخواسته باشد پیگرد
قانونی نــدارد .در ایــن جــور مواقع،
بعضی خــانــواد ههــا هزینه اولیهای
را که دادهانــد پس میگیرند اما اگر
کمی معرفت داشته باشند این کار را
نمیکنند».

تبدیل به راز شدن «مادر جایگزین»!
پاسخهایی روان شناسانه به چالشهای مادران جایگزین و مادر ژنتیکی و
رایج ترین سواالتی که در این باره وجود دارد
دکتر فریده ناصری | روان شناس بالینی

در سالهای اخیر با پیشرفت و بهبود شیوههای درمان ،معلومات و تجهیزات
پزشکی سبک جدیدی از مادر شدن ،برای جبران آن چه که در دسته موانع
بارداری طبیعی برای بانوان متاهل قرار دارد مسئله «مادر جایگزین» مطرح
شده و به مقدار زیادی گسترش یافته است .البته بهتر این که اصطالح «مادر
جایگزین» را با احتیاط به کار ببریم زیرا استفاده و تمسک به این روش فقط
به صورت بخشی از فرایند ایفای نقش عظیم و سترگ مادری مورد استفاده
قرار میگیرد .فرایند مادر شدن روندی دراز مدت و پیوسته است که از تمام
مراحل قبل از انعقاد نطفه آغاز میشود و با طی فرایند رشد جنین ،تولد،
تربیت ،تحصیل و تا پایان عمر یا حتی پس از مرگ هر کدام از مادر یا فرزند
وابستگیها وپیوندهای عاطفی ناشی از آن امتداد مییابد.
تصمیم با خودتان است
اگر از منظر تجاری بودن به مقوله «مادر جایگزین» نگاه شود از نظر روان شناسی
نیازی به اطالع دادن به سایر اقوام و آشنایان وجود ندارد اما بارداری با عالیم و
تغییرات ظاهری مادر همراه است که نمیشود آن را پنهان کرد؛ بسته به وضعیت،
جایگاهاجتماعیوفرهنگیجامعهوخانوادهمادرجایگزینمیتوان،مثلهرتصمیم
مهم دیگر زندگی شخصی ،اقدام به دادن بخشی از اطالعات و اتفاقات زندگی و
حریم خصوصی خویش به دیگران کر د تا از بار فشارهای ناپسند و احتمالی بعدی کم
شود .اینمقوله برای فرزندان کوچک خانواده هم همین مصداق را دارد زیرا پیوند
عاطفی ایجاد شده با کودکی که به زودی به دنیا خواهد آمد چه بسا آنها را در نبودش
دچار شوک روحی کند .پس بهتر است زمینه پذیرش روانی این را که نوزاد ممکن
است به زودی و پس از تولد به دالیلی در نزد ما نباشد ،فراهم آورند.
«مادر جایگزین» را دریابید
معموالافرادیکهبهدنبالمادرجایگزینهستندبنابهدالیلمختلفوبیشتربهدلیل
جلوگیری از تبعات ثانوی ناشی از توسعه پیوند عاطفی و احساسی ترجیح میدهند
هویت وی خیلی شناخته شده نباشد و خواستار این هستند که پس از زمانی کوتاه
این پیوند به طور کامل قطع شود .اگرچه از نظر روان شناسی بهتر است به وی فرصت
داده شود هرازگاهی فرزند به دنیا آورده شده را مالقات و مالمسه کند .این رفتار باید
در کوتاهمدت یا میانمدت به تدریج محدود و به مرور قطع شود تا از تبعات احتمالی
بعدیجلوگیریبهعملآید.مراجعهبهمشاورمجربدراینزمینهواستفادهازفرصت
دیالوگهای آرام بخش ،توضیحی و توجیهی به عنوان یکی از عوامل آرا مبخش و
کاهنده دشواریهای قطع پیوند عاطفی مادر و فرزند نیز میتواند خیلی مفید باشد.
تا از تبعات حتمی و بروز افسردگیهای شدید پس از زایمان اجتناب شود.

رشد در رحم اجارهای ،یک راز باشد
اگر مسئله حفظ حریم شخصی اطالعات و درز نکردن آن به بیرون رعایت شده باشد
و اطمینان داشته باشیم که در آینده چالشی ذهنی برای فرزند ایجاد نمیشود بهتر
است «رشد جنین در یک رحم اجارهای» به صورت یک راز دایمی باقی بماند .به ویژه
در دوره کودکی ضرورتی به طرح و توضیح برای کودک ،که هنوز آمادگی پذیرش
موارد اینچنین مهم را ندارد و قدرت تجزیه و تحلیل در کودک شکل نگرفته و رشد
نکرده است مسکوت باقی بماند .رعایت این حریم شخصی مهم به کودک کمک
میکند تا روند شکلگیری شخصیت او دچار آسیب نشود .مگر این که اتفاقاتی
رخ دهد که خواسته یا نخواسته کودک از وضع اتفاق افتاده مطلع شود که والدین
و خانواده ناچار باشند ضرورتهای انتخاب گزینه «مادر جایگزین» را برای وی
توضیح دهند .در این حالت بهتر است با کمک مشاوران زبده این مسئله تا حدممکن
سادهسازی و در اندازه فهم کودک توضیح داده و تبیین شود.
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چرا برایپشهها
جذابمیشویم؟

منابعامگا ۳رابشناسید
بهگــزارش  ،Insiderچربیهــای امــگا  ۳میتوانــد خطــر
تغذیه
لخته شــدن خون و چربــی تریگلیســیرید را کاهش دهد.
کارشناســان توصیــه میکننــد کــه در روز ،مــردان بالــغ
حدود1/6و زنان بالــغ باید1/1گرم چربی امــگا  ۳دریافت
کنند اما منابع این چربی خوب چیست؟ در ادامه غذاهای حاوی چربی های
امگا  3را به شما معرفی خواهیم کرد.

دانشمندان دریافتند،برخی ویروس ها مثل
ماالریا،دنگی و زیکا به دلیل داشتن نوعی بوی
خاص ،شما را برای پشه ها جذاب تر می کنند
				
مهسا کسنوی | متر جم

منبع ScienceAlert:

پشه ها کشنده ترین جانور جهان هستند .بیش از یک میلیون
سالمت
مرگ در سال به بیماری های انتقال یافته از پشه از جمله ماالریا،
تب زرد ،تب دنگی ،زیکا و تب چیکونگونیا نسبت داده میشود.
این که پشه ها چگونه میزبان خود را جست وجو و از آنها تغذیه
میکنند ،عوامــل مهمی در نحوه گردش ویروس در طبیعت اســت .پشــهها به
عنوان ناقل ویروسها و دیگر عوامل بیماریزا ،بیماریها را گسترش میدهند.
در مطالعــهای که بــه تازگــی منتشــر شد،دانشــمندان دریافتند کــه برخی از
ویروسها میتوانند بوی بدن افراد را تغییر دهند تا برای پشهها جذابتر شوند
و درنتیجه پشهها نیشهای بیشتری به آنها بزنند.
ویروس ها بوی میزبان را تغییر
می دهند
پشــه هــا میزبــان خــود را از طریــق نشــانه
های حســی مختلــف ،ماننــد دمــای بدن و
دی اکسید کربن ساطع شــده از نفس شما،
شناسایی میکنند.
جالب است بدانید بوها هم در این انتخاب،
نقش دارنــد .تحقیقات آزمایشــگاهی قبلی
نشــان داده اســت که موش هــای آلــوده به
ماالریا تغییراتی در رایحه خود دارند که آنها
را برای پشه ها جذاب تر میکند.
محقق ارشد این تحقیق میگوید« :با در نظر
گرفتن ایــن موضوع ،مــن و همکارانم به این
فکر کردیم که آیا ویروسهــای دیگری که از

طریق پشه منتقل میشــوند ،مانند دنگی و
زیکا هم میتوانند رایحه افراد را تغییر دهند
تا برای پشهها جذابتر شوند و آیا راهی برای
جلوگیری از این تغییرات وجود دارد؟»
روش تحقیق چه بود؟
دکترپنگوآ وانگ میگوید «:برای بررســی
این موضــوع ،مو شهای آلــوده به ویروس
دنگی یا زیکا ،موشهای ســالم و پشهها را
در یکی از سه بازوی یک محفظه شیشهای
قرار دادیم .ســپس جریان هــوا را از طریق
اتاقــک اعمــال کردیــم تــا بوهــای آنها به
سمت پشه ها منتقل شود ،در این آزمایش
متوجــه شــدیم که پشــه هــا بیشــتر ترجیح

ماهی سالمون
سالمون از جلبکها و پالنکتونها تغذیه میکند که
منابع غنی امگا  ۳هستند .یک وعده ماهی سالمون
حاوی حدود۱/۸گرم چربی امگا  ۳است.
میدهنــد به ســمت مو شهــای آلــوده به
ویروس بروند.
استوفنون،متهم اصلی نیش پشه
یکــی از محققان ایــن تیــم گفت «:مــا برای
شناســایی بو 20 ،ترکیب شــیمیایی گازی
مختلــف را از رایحــه منتشــر شــده توســط
مــوش هــای آلــوده جــدا کردیــم .تنهــا یک
رایحــه  ،استوفنون(اســتوفنون یک ترکیب
آلی با فرمــول شــیمیایی اســت ایــن مــاده
ســادهترین کتون آروماتیک اســت کــه بــه
صورت مایعــی چســبناک و بیرنگ اســت
و بــه عنــوان پیــش مــاده در تولید رزینها و
عطرها کاربرد دارد) ،پشــههای بیشتری را
جذب کرد.
ما متوجه شدیم که موشهای آلوده  10برابر
بیشــتر از موشهــای غیرآلــوده اســتوفنون
تولیــد میکنند.به طور مشــابه ،ما دریافتیم
که بوهای جمع آوری شده از زیر بغل بیماران
تب دنگی حاوی استوفنون بیشتری نسبت
بــه بوهای افــراد ســالم اســت».این یافتهها
حاکــی از آن اســت کــه ویروسهــای دنگی
و زیــکا میتواننــد میــزان اســتوفنونی را که
میزبان خود تولید و منتشر میکنند ،افزایش
دهند و آنها را برای پشهها جذابتر کنند.
کاهش بوهای جذب کننده پشه
در ایــن آزمایش،موشهــای آلــوده ســطح

آشپزیمن
آشپزی
من

یک مولکــول مهم مبارزه کننــده با میکروب
تولیــد شــده توســط ســلولهای پوســت به
نــام  RELMαرا کاهــش دادند ،این نشــان
میدهد که ویروسهــای دنگی و زیکا تولید
این مولکول را سرکوب و موشها را در برابر
عفونت آسیبپذیرتر میکنند.
ویتامیــن  Aو ترکیبــات شــیمیایی مرتبــط
بــا آن بــه شــدت تولیــد  RELMAرا افزایش
میدهند.
بنابرایــن دانشــمندان ویتامیــن  Aرا بــه
موشهای آلــوده در طول چنــد روز دادند و
میزان باکتریهــای  RELMαو باســیلوس
موجــود در پوســت آ نهــا را انداز هگیــری
کردنــد ،ســپس آنهــا را در معرض پشــهها
قــرار دادنــد و متوجه شــدند کــه موشهای
آلــوده تحــت درمــان بــا مشــتقات ویتامین
 Aمیتواننــد ســطح  RELMαخــود را بــه
موشهای غیرآلــوده بازگردانند .همچنین
پشهها جذب موشهای آلوده نشدند.
ویتامین  Aراه رهایی از پشه
دانشــمندان این تحقیق هم اکنون در حال
بررسی این هستند که آیا میتوان از ویتامین
 Aیــا مشــتقات آن بــرای کاهــش جذابیــت
پشه در بیماری زیکا و دنگی استفاده کرد؟
و بیماریهای انتقال یافته از طریق پشه را در
دراز مدت کاهش داد؟

نو

ش
یدن

ی

لیموناد یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های خنک و خوشمزه مناسب روزهای گرم تابستان

مواد الزم برای 4نفر
آب خنک ۴ :لیوان
آب ولرم :یک لیوان
شکر :یک پیمانه
آب لیموی تازه :به میزان الزم
نعناع تازه :چند شاخه
لیموی خرد شده :چند حلقه
برای تزیین
یخ :به میزان کافی

است .این نوشیدنی به دفع سموم کمک میکند و برخی ترکیبات موجود در لیمو عملکرد

طرز تهیه:
-1در ابتدا قابلمه ای متوسط را انتخاب کنید
و روی شعله قرار دهید.
 -2سپس آب ولرم به همراه شکر را درون
قابلمــه بریزیــد و هــم بزنیــد تــا یکدســت
شود.
-3چند برگ نعناع تازه به آن اضافه کنید.
-4هنگامی کــه مخلــوط آب و شــکر و نعناع
جوشید و به غلظت مناسبی رسید آن را کنار

سویا
سویا منبع عالی امگا  ۳برای گیاهخواران است .دانه سویا نوعی چربی امگا  ۳به نام آلفا
لینولن را تامین میکند .یک وعده  ۱۰۰گرمی سویا حاوی حدود۱/۴گرم اسیدهای
چرب  ALAاســت .جــذب چربیهای  ALAبــرای بدن ســختتر از
دیگر چربیهای امگا  ۳مانند ایکوزاپنتانوئیک اسید ()EPA
و دوکوزاهگزانوئیک اســید ( )DHAاســت کــه در ماهی
ن دلیل ،ماهیها ب ه طور کلی منبع
یافت میشود .بههمی 
قویتری از چربیهای امگا  ۳نســبت به گیاهان هستند
اما اگر گیاهخوار هســتید یا ماهی نمیخورید ،دانه ســویا
گزینه خوبی بــرای تامین امــگا  ۳در کنار دیگر مــواد مغذی
مانند پروتئین است.
گردو
گــردو منبع خــوب دیگــری از چربیهــای امــگا ALA ۳
است .گردو همچنین سرشار از بسیاری از ویتامینها،
مواد معدنی و دیگر مواد مغذی است ۲۸ .گرم گردو
حاوی حــدود  2گرم فیبــر ،همراه با مقــدار زیادی
روی ،مس و منگنز است.
تازه ها

ایمپلنت جایگزین داروهای مسکن؟

لیموناد نعناع ،ضد عطش و خنک
کلیه ها را بهبود میبخشد.

روغن کبد ماهی
روغــن کبــد ماهــی منبع بســیار خوبــی از
چربیهــای امــگا  ۳اســت .یــک قاشــق
چا یخــوری روغــن کبــد ماهــی حــاوی
حدود۰/۹گــرم اســیدهای چرب امــگا  ۳اســت اما در
حالی که روغن کبد ماهی میتواند برای ســامتی شما
مفید باشد ،مهم است که بیش از حد از آن استفاده نکنید.

بگذارید تا به دمای محیط برسد.
-5درون پارچ شــربت آب و شــکر را بیفزایید
سپس مقداری آب خنک به آن اضافه کنید و
هم بزنید تا اندکی رقیق شود.
 -6بعــد از آن مقــداری آب لیموی تــازه را به
مخلوط اضافه کنید و دوباره هم بزنید.
-7در آخر چند برگ نعناع تازه به همراه چند
تکه لیموی برش خرده و یــخ های قالبی را به
آن اضافه کنید.

مقالهای که روز  ۳۰ژوئن در مجله علمی ســاینس منتشــر شــده است ،نشــان میدهد،
دانشمندان دانشگاه نورث وسترن آمریکا ،موفق شدند یک ایمپلنت انعطافپذیر بسازند
که درد را در هر زمان بدون استفاده از دارو تسکیندهد .این دستگاه میتواند جایگزین
بسیاری از قرصهای مسکن و دیگر داروهای اعتیادآور شود .در این مقاله آمده است که
«فناوری به کار گرفته شده در این ایمپلنت ،بسیار شــبیه زمانی است که در سرما  ،نوک
انگشتان شما احساس سرمازدگی و بیحسی میکند».
یک ایمپلنت زیست سازگار
این ایمپلنت در آزمایش روی حیوانات عملکرد موفقی از خود نشان داده و هم اکنون در
حال بررسی و آزمایشهای انسانی است.
این دستگاه زیست ســازگار بوده و در آب حل میشــود و عملکرد آن به گونهای است که
میتواند خود را به دور اعصاب تنیده و با خنک کردن آن ،اعصاب را بی حس و از ارســال
سیگنالهای درد به مغز جلوگیری کند.
فرد میتواند با استفاده از یک پمپ خارجی از راه دور دستگاه را فعال و سپس شدت آن
را کم یا زیاد کند .پس از این که دیگر نیازی به این ایمپلنت نباشــد ،بدون نیاز به جراحی
به طور طبیعی در بدن جذب میشود.
بیماران قطع عضو امیدوار باشند
محققان بر این باورند که این دستگاه برای بیمارانی که تحت جراحیهای معمول یا حتی
قطع عضو هســتند و معمو ًال به داروهای بعد از عمل نیاز دارند ،بسیار ارزشمند است.به
این ترتیب ،جراحان می توانند این دســتگاه را در طول عمل کاشــت کنند تا به مدیریت
درد پس از عمل بیمار کمک کنند.
منبع:یورونیوز
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چالشهایزاننه
« تهنازیسنت» درساملندی

صدیقه معدنی  | کارشناسارشد روانشناسی

استقاللخواهی فرزندان باعث میشود والدین ســالخورده تنها بمانند و احساس کنند دیگر مسئولیتی
محوری
ندارند و مفید نیستند .عالوه بر آن ،فوت یکی از والدین در ســن باال هم معموال باعث تنها شدن همسر
سالمندش خواهد شد .رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان این که بر اساس آمار به ازای هر ۵
درصد مرد سالمند۲۰/۵،درصد سالمندان زن تنها زندگی میکنند ،گفته« :تنها زیستن یکی از چالشهای
اساسی زنان سالمند است چون شانس ازدواج مجدد را ندارند و ضروری است تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه شکسته
شود(».منبع خبر ایسنا) .در ادامه نگاهی روانشناســانه به این ماجرا خواهیم داشت و چند توصیه هم برای زنان سالمند و
اطرافیانشان مطرح خواهیم کرد.

محرکهای اختاللهای روانی در سالمندان
افســردگی و اضطراب جــزو رایجترین اختــاالت روانی میان
سالمندان زن هســتند .حتی اســترسهای عادی ،احساسی
و جســمی مرتبط با افزایش ســن میتواند منجر به افسردگی
یا اضطراب شــدید در این سن و سال شــود .در این جا برخی از
محرک های احتمالــی بیماریهای روانی در ســالمندان را با
هم مرور خواهیم کرد:
تنهایی| احســاس تنهایــی بعد از مــرگ شوهرشــان ،ازدواج
فرزندانشان و ناتوانی در داشتن تحرک و خارج شدن از خانه و
در نتیجه ارتباط نداشتن با دیگران باعث احساس تنهایی شده
و این مسئله به خصوص در خانمها نسبت به مردان ،آسیبهای
روانی بیشتری دارد.
بیماریهای جســمی| مصرف داروهای خاص ،ناتوانیهای
جسمی و مشــکالت حرکتی ،یائســگی ،درد و بیماری مزمن،
زوال عقل و . ...
ســبکزندگی| ســوء تغذیه یا رژیمغذایی نامناســب ،کاهش
ســاعت خواب و بیخوابی ،بازنشســتگی و زیاد شــدن اوقات

فراغت و بدون برنامه بودن ،احســاس کمارزش بودن ،کمبود
در آمد بهعلت نداشتن شغل تمام وقت و از کار افتادگی ،کاهش
سطح انگیزه و . ...
در این بین و برای رهایی از حس تنهایی و افسردگی ناشی از این
محرکها ،بهتر است در بعد تعامالت اجتماعی
و ارتباط با دیگران بیشــتر کار شــود .یک
قســمت مربوط به خود ســالمندان و
ارتباط گرفتن با اطرافیانشــان و
محیــط اجتماعی هســت و یک
قســمت مربوط بــه فرزنــدان و
نشان.
اطرافیا 
زنان سالمند بخوانند
در قــدم اول بــه عنــوان یک زن
سالمند به شما توصیه میکنم که
از احساسات نوازشــی خود مراقبت
کنید .مراقب باشــید در بحــث تبادالت

اطرافیان زنان سالمند بخوانند
فرهنگ عشقورزی به اجزای هســتی را در زندگیتان جاری
کنید و بگذارید تمام وجود شما نوازش شود تا کسانی که با شما
ارتباط دارند سرشــار از نوازشهای مثبت شــوند .از همســر و
فرزند گرفته تا مادر و پدر سالمند شما و همکارانتان و  . ...و اما
چند توصیه به اطرافیان زنان سالمند :دادن حس ارزشمندی
و احترام و نظرخواهی کردن از او ،حفظ جایگاه والد ســالمند
در زندگی ،بردن او به ســفر و مشــارکت دادن والد سالمند در
برنامههــای تفریحــی خانوادگی ،ســرزدن به والد ســالمند و
اختصــاص دادن وقت در کنار آنها ،رســیدگی به امور منزل و
خریدهایشــان ،توجه کردن به احوال آنها حتــی به صورت
تلفنی و گپ و گفت روزانه و در جریان گذاشــتن از برنامههای
خودتان و جویا شدن برنامههای والد و در صورت نیاز کمک به
اجرای برنامههایشان و . ...
یک اشتباه رایج فرزندان با والد سالمند تنها
پس از فــوت پدر یــا مــادر ،فرزندان خیــال میکنند بهتر اســت
والدشان در خانهای کوچکتر یا نزدیک به آنها یا حتی در خانه
فرزندان زندگــی کند کــه مراقبت از او برایشــان
ســادهتر شــود در صورتی که دور شــدن از
خانهای که یک عمر زندگی کردهاند و
خاطراتفراوانیدرآندارند،برای
سالمندانبسیاردشواراست.
نکته پایانی
در آخــر ،توصیــه میکنــم بــا
محبت و توجه به والد سالمند،
همدالنــه کمــک کنیــم تــا بــه
اهدافش دست یابد و حتی اگر
برنامهای نــدارد ،برایــش انگیزه
ایجاد کنیم تــا با روان ســالمتری به
زندگی ادامه دهد.

دخترم را در یک پارتی غیراخالقی دیدهاند
ت کنکوری است 2 .سالی میشود که بعضی شبها
دختری دارم  20ساله که پش 
میگوید میخواهم با دوستانم درس بخوانم و تا دیروقت به خانه نمیآید .چند روز
پیش ،یکی از همسایههایمان ،او را در یک پارتی با وضع نامناسب و غیراخالقی دیده!
اگر شوهرم بفهمد ،قیامت به پا میشود .چه کنم؟
زهرهحسینی|  مشاورو دانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

مادر گرامی ،احتماال شنیدن
مشاوره
ایــن خبر برای شــما شــوکه
خانواده
کننده بــوده و نگرانی زیادی
ایجــاد کــرده اســت .آن چــه
مســلم اســت ،انجام چنیــن رفتــاری از طرف
دختر شــما با ارزشهــای اخالقــی و فرهنگ
خانواده شما فاصله زیادی دارد ،برای همین
اضطراب و نگرانی زیــادی را تجربه میکنید.

در ادامه ،چند توصیه به شما دارم.
ماجرا را به فرزندتان اطالع دهید
به نظر میرســد کــه اول نگران آســیبهایی
هستید که در این دورهمیها اتفاق میافتد
و دوم نگران مطلعشــدن پدر از این موضوع و
پیامدهای آن هســتید که البته هر دو نگرانی
کامال قابل درک و فهم است و نیاز به بررسی

دارد .بــرای رســیدگی بــه ایــن مســئله بهتر
اســت ،در ابتدا با فرزند خود ایــن موضوع را
در میــان بگذارید .مطرح کــردن آن از جانب
شــما امتیازاتــی دارد .اول ،این کــه بار و یک
فشار روانی را از دوش شما بر میدارد .دوم،
شفاف بودن با دخترتان و شنیدن حرفهای
او کمک میکند او را بهتــر بفهمید و قضاوت
بی جــا و زودهنگام نکنید .ســوم ،بــا توجه به
اطالع شما از این موضوع و صداقت نداشتن
ایشــان ،متوجــه میشــود کــه بهتر اســت به
چهارچــوب خانــواده برگــردد و رفتارهــای
پنهانــی بــرای همیشــه پنهــان نمیمانــد.
همچنین در گفتوگــو با دخترتــان ،نگرانی
خود را از آســیبهای چنیــن دورهمیهایی
بیان کنید.

از خود فرزندتان راهحل بخواهید
بعد از بیان نگرانیتان و این که اعتماد با
ارزشترین چیز در خانواده دچار آسیب
شده اســت ،از فرزندتان بخواهید برای
اتفاقــی که پیــش آمده خــودش راهحل
پیشنهاد بدهد.
مثــا میتوانید بپرســید :اگــر فرزندت
چنیــن کار پنهانــی انجــام مــیداد و
میدانست که خانواده به شدت مخالف
هســتند ،تــو با فرزنــدت چــه برخوردی
داشتی؟
از سرزنش و تحقیر و توهین
بپرهیزید
دوباره قوانین خانــواده را بــه او یادآوری
کنید و از او بخواهید متعهد به این قوانین
باشــد .از ســرزنش ،تحقیر و توهین به او
بپرهیزید و طی یک قرارداد بین خودتان
و ایشان از او تعهد بگیرید که تکرار مجدد
موجب جبــران یا جریمه یــا تنبیه خواهد
شــد .در صورت تکرار مشــکل از مشاوره
حضوری کمک بگیرید تا دالیل شرکت در
چنین دورهمیهایی به صورت ریشهای
بررسی و راهحل کشف شود.

زندگیسالم
دوشنبه
 ۱۳تیر ۱۴۰۱
شماره ۲۱۹۷

خانواده و مشاوره

رئیسدبیرخانهشورای
ملیسالمندانگفته
کهزنانسالمندتنها
 ۴برابرمردانهستند
توصیههاییبهآنهاو
اطرافیانشانداریم

عاطفی ،احساســات نوازشــیتان را در دادن انــرژی خوب به
دیگران(نوازشــگری) و دریافــت آن از دیگران(نوازش گیری)
مدیریت کنیــد .کشــف کنید الزم اســت چــه نوع نوازشــی به
اطرافیانتان بدهید تا احســاس خوبی داشته باشید .احساس
تنهایی و ضعف پــس از جدایی یــا مرگ همســرتان را مدیریت
کنید و در دریافت انرژیهای مورد نیازتان هوشمندانه به سمت
منابع دریافت نوازشهای ترمیمکننده آسیبهای روانیتان
م معنــوی و همراهی با
پیــش برویــد .گاهی شــرکت در مراســ 
دیگر شــرکت کنندگان آن به شــما کمک میکنــد تا خالهای
عاطفیتــان را پر کنیــد .شــرکت در انجیاو هــا و برنامههای
خودجــوش مردمــی ،خیریهها و فعــال بــودن در آن هــا برای
رساندن کمک به دیگران ،ارتباط داشــتن با همسایههای هم
سن یا اقوام مشابه موقعیت خودتان ،داشــتن مطالعه روزانه و
مستمر کتب مورد عالقه ،تعیین هدفهای جدید و برنامهریزی
برای دستیابی به آنها توصیه میشود.
یک اشتباه رایج زنان سالمند تنها
نگرش منفــی راجع بــه ســالمندی به خصــوص در بیــن زنان
سالمند ،شیوع بیشتری دارد .بعضی از سالمندان از این دوران
برای انجام کارهای ناتمام اســتفاده میکنند و به اســتقبالش
میروند امــا عدهای دیگر به دلیل داشــتن نگــرش منفی ،این
دوران را پایان راه خــود میبینند بهخصوص اگر شــاهد مرگ
اطرافیان و عزیزانشان بوده باشند.

اصولی دعوا کن

جروبحثبادیگراننبایدباعثلطمهدیدنروابطوآسیب
لمانشود،اماچطور؟
بهشخصیتخودمانوطرفمقاب 

سید سورنا ساداتی|  روزنامهنگار موفقیت 			

در دنیای همسایگی ،محیط کار ،مهمانی خانوادگی و ...ممکن
موفقیت
است اختالف نظر و ســلیقهای با دیگران داشته باشیم و بحثی
شکل بگیرد .هر چند بهترین راه پیشگیری از این اتفاق است ،اما
اگر بحثی شکل گرفت کاش الاقل اصولی را رعایت کنیم تا یک
اختالف سلیقه کوچک باعث لطمه دیدن روابط و آسیب به شخصیت خودمان و طرف
مقابلمان نشود .اصولی مثل:

1

شــخصیت طرفمقابل را زیر ســوال نبریم| از یک رفتار یا حرف اشتباه
طرف مقابلمان انتقــاد کنیم؛ بهجای این کــه با کلمات و عبــارات تند کل
شخصیت اش را زیر سوال ببریم.
به خانواده و قومیت توهین نکنیم| الزم نیست اگر از یک موضوع ناراحتیم،
ن که «همه
به خانواده ،قومیت ،شهر یا جنسیت طرف مقابل ،با عبارتی مثل ای 
شــما دخترها« ،»...همه شــما پایین شــهریها» و ...توهین کنیم .با این رفتار فرد در
موضع دفاعی می رود و متوجه رفتار اشتباهش نمیشود.
مقابله به مثل نکنیم| اگــر طرف مقابل توهین کرد یــا از دایره ادب و منطق
خارج شد دلیل نمیشود ما هم اصولمان را زیر پا بگذاریم و با او همراه شویم.
اجازه صحبت به هم بدهیم| اگر بحث باال گرفت و آشفته شد مدام توی حرف
هم نپریم و به طرف مقابل هم اجازه صحبت بدهیم .بحث و دعوا یک مســابقه
نیستکهحتم ًانیازبهداشتنیکبرندهداشتهباشد.اگرهدفروشنشدنموضوعاست
پس هیچ ایرادی ندارد با حوصله به طرف مقابل گوش دهیم تا او هم به ما گوش کند.
گروکشی عاطفی نکنیم| ب ه خاطر پیروزی در بحث و دعوا الزم نیست تهدید
کنیم که «حاال که این طور شد دیگه رفاقت مون تمومه» یا «باشه اگه راحتین
ما دیگه خونه شما نمیایم» و...
پای دیگران را وســط نکشــیم| از همکار ،فرزند ،بچه فامیل ،همسایه و...
شاهد مثال نیاوریم و دنبال یارکشی نباشیم تا نه رابطه خودمان با بقیه خراب
شود؛ نه آن کسی که یک طرف بحث است.
پروندههای قدیمی را باز نکنیم| نباید هر چه شد
ماجراهایقدیمیمثلکمکیکهکردیم،پولی
که قرض دادیم یا رفتار بد قدیمــی طرف مقابل را
پیــش بکشــیم و در یــک کالم بــهجــای توجه به
حواشــی روی حل موضــوع تمرکز کنیــم .بحث
کاری ،همسایهای ،خانوادگی و دوستانه ،یک جنگ
نیست ،یک مسئله و چالش اســت که باید با تمرکز روی
مشکل اصلی و بدون سوگیری حل شود.
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ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم
پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

* طبــق جدولــی کــه در پرونــده «رویینتــن در
برابر هکرها» چاپ کردین ،رمزعبور  99درصد
ایرانیها ،در کمتر از یک ثانیه ،قابل هک شدنه!
اینکهخیلیترسناکه.
* اســتفاده روزانــه ایرانیهــا از  3تــا کیســه
پالستیک ،مو رو به تنم سیخ کرد .خیلی فاجعه
اســت .یک فاجعه محیط زیســتی کــه در آینده،
متوجهعواقبشخواهیمشد.
*درصفحهاولزندگیسالمبهاشتباهدربارهیک
ترفندهکرها،نوشتهبودید«حملهبهدیکشنری»،
در حالی که «حمله دیکشــنری» صحیح اســت.
دقتکنید.

مــا و شــما :ضمن عــرض پــوزش و
تشــکر از دقــت بــاالی شــما ،اســم
صحیح ،حمله دیکشنری یا حمله با
دیکشنری است که به اشتباه حمله
بهدیکشنریدرجشدهبود.
* اطالعاتی که در پرونده گذرواژه و
راههایباالبردنایمنیاشنوشتین،
خیلــی بــرای مــن جالب بــود .همه
قسمتها ،یک ســری نکات داشت
که اصال نشنیده بودم .میخواستم
ازتتشکرکنموامیدوارمهیچوقت،
پسوردهامهکنشه.
* در ماجــرای اســتفاده از
کیسهپالستیکی ،امیدوارم مطلب
شما،باعثفرهنگسازیبشه.
* کــودکان دیجیتالــی بــاز چــه
مسخرهبازی اســت که دنیای غرب
میخواهــد راه بیندازد .شــما هم با
چــاپ این مطلبهــا ،تبلیــغ چنین
چیزهاییرانکنید.
* در زندگیســام از باورهایــی که
دربــاره نابارور شــدن مردهــا و زنان
وجــود دارد هــم بنویســید کــه آیــا
واقعی هستند یا نه؟ مثال میگویند
مردهایی که زیاد مینشــینند مثل
کارمندها یا با کاغذ سروکار دارند یا
،...نابارورمیشوند.ایندرسته؟
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سودوکو ها

تست هوش

مسیریابی

قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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هوش منطقی
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تست هوش:
گزینــه 4بــا بقیــه
ناهماهنــگ اســت.
شکل های یک ،دو و
سه با چرخش بر هم
منطبقخواهندشد.

طنزپرداز
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در تصویــری کــه
مــی بینیــد بــه جز
خرس ســه حیوان
عروســکی دیگــر
وجود دارند که باید
آن ها را پیدا کنید.
پیشنهاد می کنیم
این بازی را با کمک
اعضــای کوچــک
خانــواده انجــام
دهید.
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برای شــما تعدادی از حروف را نوشتهایم که
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر
کلماتیراباهمانتعدادحروفبنویسید.
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دانیال دایی داووداینا

بازی کلمات

5

معمایتصویری:

 آخر یه روز میرم دم این ساندویچ کثیفا میگم این
بویی که میاد چیه؟ من همینو میخوام.
 مادربزرگممیگفتآقاجونتکهمریضمیشدمنم
یک روز بعدش مریــض می شــدم .گفتم مــادر دیگه این
عشقاوجودنداره،گفتنهننهآقاجونتازبسغرمیزدو
بداخالقیمیکردمنممریضمیکرد.
 قديما صبح كه پا میشــدن رختخوابشــون رو جمع
میكردن ،دیگه میرفت تا شب .االن يه تخت  24ساعته
افتاده گوشــه اتاق ،معلومه آدم به هيچ كارش نمیرسه
ديگه.
 بهبابامگفتماسترسروازخودتدورکنگفتباشه
ازخونهمنبروبیرون!

بگرد و پیدا کن

7
3 2

6

7
5
8
6
4
3
2
9
1

837 – 649 – 386
928 - 537 – 936

5693 – 4673
5749 – 3854

83459 – 73548
76832 - 97685

896541 – 756938
635498 - 576398
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سه رقمی:

چهار رقمی:

پنج رقمی:

شش رقمی:

اعداد  1تا  5را طوری در جاهای خالی قرار
دهیدکهمعادلههاحلشود.
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اعداد را طو ری در جدول قرار دهید که
از تمام اعداد استفاده و تمام ستون ها
هم پر شود.
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معمای تصویری

تاپخند

اینطورکی
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میوهفروش ســیار :برای اون چند تا هلــوی لهیده که قاطی
سالمهابوده،میگین؟!
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هشــدار پلیس فتا :کالهربداری از مردم در پوشش
میوهفروشسیار

6
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دانشجویان:اشکالنداره،کیفمونرومیذاریمروشون!
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رئیس سازمان سنجش :امســال ۷۰۰هزار صندیل
اضافهدردانشگاهداریم

9
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مردم:نهباباچیزهایخندهداربیشتریوجودداره!

9

8
5
1
6
9
7
2
4
3

منایندهمجلس:اگربهجهانبگوییماینرتنتابرسعت
ابالخطرآفریناست،بهمایمخندند
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عددیاب

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

4

در بین گزینه های داده شــده یکی با بقیه
ناهماهنگاست،آنراپیداکنید.
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جستوجوهایتابستانیجوانانآریایی
اختالفتصاویر
آیا می توانید  10تفاوت بین این دو تصویر مشــابه را پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
هوشمنطقی:

اختالفتصاویر:

4 9 8

عددیاب :

6 8 5

9 8
2
8 3 2

6 3 5
8
3
9
9 7
6
3
5 7 6 3
4
1
7 6

7 3

6 9 3 8
4
3
9
5 7 4
6
4 5 9
3 8 5

7 5
3
5
4
8 3
8
4 6
بازی کلمات:ممکن است تعداد کلمات بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به
دست آورید .ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی :آرش ،سرا ،شور ،روش ،رسا ،روس و ...
چهار حرفی :سوار ،راسو ،واشر ،رسوا ،شورا ،آشور و ...
پنج حرفی :سشوار

عگرایــی .10خــط کش مهندســی-
افقی .1:پایتخت ســودان-صبحانه نخورده.2فاســد-از ویتامین ها-قصه گو .3گیاهی همجــوش .9فراواق 
زینتی -شــیوا -عدد دروازه بــان.4نوعی اشــکال فنی در موتــور .5مســابقه-بانگ قمری پرجمعیتترینکشورجهان-آبله.11پیوسته-ترمزچارپا-
.6آدمکش -اندازه-مرض ریوی.7دودمان -عنصر الماس ساز -آتشی مزاج.8دیو طمع -ورق.12کاندیدا-بزرگترینماهطبیعینپتون

افقی.1:طاقچهباال-ازدرختانبومیاسترالیا.2تکان-میوهتلفنی-دویارهمقد.3عالمت
مصدرجعلی-درخــت انگور-خیلی کم.4کرم روده-ســاختمان.5مــاه خارج-قابله-عود
.6پیکان-وال.7مدادطراحی-دعایزیرلب.8مخففشاد-غالف-زراعت.9بارد-مدعی

جوابها

جدول متوسط | 8267

جدول سخت | 1473
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مسیریابی:

ساعت/12دانلودکولربرایگوشیهایآندرویدی
ساعت/12:30ساختکولررومیزیباوسایلبازیافتی
ساعت/13تبدیلدوربینگوشیبهوسیلهخنککننده
ســاعت /14دانلــود برنامههــای خنک تلویزیــون برای
روزهایگرمتابستان
ســاعت /15چرا تلویزیــون فکر میکنــه برنامههایی رو
که  30ســال قبل مخاطــب نداشــتن،اگه االن بــذاره ما
میبینیم؟
ساعت  /16چگونهازرادارپشههاخارجشویم؟
ساعت /16:30روشهایتشخیصهندوانهشیرین
ساعت/16:43روشهایتهیهفالودهطالبیباهندوانه
بیمزهوسفید
ســاعت  /17آیــا از هندوانه ســفید در ســاالد شــیرازی
میتواناستفادهکرد؟
ســاعت  /18روشهای ســفر به فضا و مخفی شــدن در
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