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 سریال نابودی تیم های 
فوتبالی در مشهد!

با فروش امتیاز پیام توس ، فوتبال خراسان رضوی به مرز 
ورشکستگی رسیده است  

در واکنش به ماجرای دانشگاه شریف

 عارف: دخالت نهادهای 
 بیرون از دانشگاه باعث 

شکسته شدن حرمت آن شد
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گام نهایی برای رهایی پول های 
بلوکه شده ایران در کره جنوبی

 پول ایران چطور وارد کشور 
می شود؟
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 6 نابودگر سالمت روان 
زوج های نابارور

زندگی سالم

خداحافظ سامانه توزیع رانت!
سامانه خودرو  در مدت فعالیتش 

چقدر رانت شانسی توزیع کرد؟
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 دارو بدون یار!
کمبود آنتی بیوتیک  و گرانی دارو 

در 3 ماهگی  طرح »دارویار«...
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 خاکسترنشین عشق خیابانی!

گفت وگو با دختر ۱۷ ساله ای که 
»عروس« را به آتش کشید
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   خراسان رضوی

 خطر ورود غیرمسئوالنه
به آمار اشتغال 

هنوز از آمــار چندی قبل دربــاره ایجاد اشــتغال زمان 
زیادی نگذشته است که همچنان ...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه 2

پرسروصداترین 
روش های نوین 

درمان  سرطان
  زندگی سالم

 صف آرایی »پسر دلفینی« 
 و رفقا، برتری شکننده 

»لوال« و مسیر سخت محبی
   صفحه های ۶، ۳ و ۵

   صفحه های 2 و ۱2

رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشت صحنه حوادث اخیر:

دشمنان فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند

با ایران مخالف اند
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. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

عکس سایت رهبر انقالب

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند، اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه 
دیگری به وجود می آوردند تا  در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند

دعوا سر مسئله باحجاب و بدحجاب نیست، بحث سر استقالل و اقتدار ایران اسالمی است
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2۰۰۰999                       تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 
      تلگرام: ۰9۰33337۰۱۰

 مکالمه صوتی چیه باز مخابرات اختراع کرده؟ راهی جدید  •
برای سرکیسه کردن مردم گویا تازه کشف شده! قشنگ هر دفعه 

یک اسمی درست می کنند تا پول بگیرند.
 آیا مسئوالن آموزش و پرورش نظارتی بر قیمت تمام شده  •

لباس دانش آموزان مدارس دارند؟ گران فروشی اونم زیر سایه 
آموزش و پرورش؟!

 این همه دانشجویان را سرکوب و ضرب و شتم می کنند دریغ  •
از یه خبر در روزنامه خراسان! شرم کنید!

 شما که نشستی اون ور آب، هیزم می ریزی توی آتش  •
اعتراضات، همین روزها باید به فکر هیزم برای خودت باشی!

 وقتی اجازه نمی دین صدای مردم دربیاد، نتیجه اش می شه  •
همین که مخابرات به راحتی دستش را تا آرنج در جیب مردم می 
کند و آبونمان قبض ها را 10 برابر می کند! حاال کی باید جلوی 

این فشار را بگیرد؟
 با قطعی اینترنت و اینستاگرام و واتس اپ کار و کسب افراد  •

زیادی به مخاطره افتاده و اصال انگار نه انگار! ...
 به جای این که فکر چاره باشین هر روز اینترنت رو قطع می  •

کنین! روزی می رسه که اینترنت از دست دولت ها خارج می 
شه و با روشن کردن گوشی تلفن وصل می شی به اینترنت بین 
المللی. همان سرنوشتی که سر ویدئو اومد و کسی این روزها رو 

تصور نمی کرد. ...
  خراسان عزیز! اگر جسارت یا اجازه ارائه گزارش مستقل از  •

اعتراضات را نداری نیازی نیست که گزارش های یک طرفه 
فارس و کیهان را در صفحات وزین ات درج کنی!

  با شروع سال تحصیلی جدید و تغییر و تحوالت داخلی، منطقه  •
ای و بین المللی که تقریبا همگی از آن باخبریم، به نظر می رسد 
فرصت بسیار خوبی پدید آمده است برای قد کشیدن، وارد صحنه 
شدن و حضور فعال جنبش دانش آموزی اعم از بسیج و انجمن 
های اسالمی دانش آموزان در عرصه های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، علمی و همین طور آمادگی های به اصطالح چریکی.

 6 هزار تومان پول می دهیم تا خبرهای واقعی را کار کنید و از  •
وضعیت جامعه بنویسید نه خبرهای الکی!

  ظاهرا روزنامه شما برخالف رویه تان در نقد دولت سابق، االن  •
فقط تعریف و تمجیدها رو کار می کنه! جالبه که از فضای نقد 
و نقادی دم می زنید. راست می گین این رو چاپ کنید: آقای 
رئیسی اون وعده های اقتصادی و باغ سبزی که نشون دادید 
همین بود که گوشت قرمز کیلویی حدود 300 هزارتومان، برنج 

150هزار تومان، مرغ 70 هزار تومان و ... بشه؟
 متاسفانه قانون تغییر ساعت کار ادارات ترافیک صبحگاهی  •

رو چند برابر کرده و مشخصه کارشناسی نشده. لطفا استانداری 
توجه بیشتری داشته باشد.

 اتفاق جالب اینه که صبح از خواب بلند می شی می بینی  •
آبونمان تلفن ثابت از 1500 تومان  شده 15هزار تومان! بعد 

انتظار داری که ارزونی بشه و قیمت ها بیاد پایین!
 جناب رئیسی عزیز! چند ماه از سفر شما به بجنورد می گذره و  •

برای وام همون روزهای اول تماس گرفتند و نشانی دادیم و حاال 
هیچ جوابی نمی دن!

 وام اربعین چی شد؟ اگر نمی خواستین بدین چرا این قدر  •
تبلیغ کردید؟ الاقل محلی را برای پیگیری مشخص می کردید 

که جوابگو باشند.
 می ری بازار برای خونه خرید می کنی، توی سطح شهر با  •

آرامش دور می زنی، میای خونه غذا درست می کنی، بعد می 
شینی گوشی رو برمی داری و اینترنت رو روشن می کنی فکر 

می کنی کشور سقوط کرده!
 درباره مطلب دنیای شیرین مامان ها می خواستم بگم که  •

فرزندان به ویژه پسرها حرف دلشان را به مادرها نمی گویند و 
اون جور که باید با مامان ها صمیمی نیستند.

  6هزار تومان پول روزنامه خراسان نداده ایم که گزارش کیهان  •
و فارس را در صفحات روزنامه بخوانیم!

 فرودگاه بجنورد چرا پرواز برای شهرهای دیگه نمی ذاره؟  •
مجبوریم بریم مشهد و از اون جا بریم مقصدمون. لطفا چاپ کنید 

تا شاید رسیدگی بشه. ال اقل برای کیش پرواز  بذارین.
 در عصر سرعت و فناوری، تکمیل ظرفیت خط تلفن ثابت  •

آزادشهر را چگونه می توان توجیه کرد؟ داشتن تنها یک خط 
تلفن ثابت اگر حق طبیعی شهروندی نیست،  پس چیست؟

 محمد فاروق کیانی مرد شماره یک رقص های آیینی است  •
نه بازی. هنوز هم از کلمات وحشت دارید؟

 عوارض جراحی اقتصادی تو خیابون ها داره خودش رو  •
نشون می ده. 

 بعد از اقدامات فراوان، خدا رو شکر یارانه 300تومان نقدی  •
من از مرداد ماه پرداخت شد ولی رئیس جمهور محترم قول 
دادن از اردیبهشت معوقه ها رو هم می دن ولی تا االن معوقه 

ای دریافت نکرده ام.
کاش یک نفر از مسئوالن انتظامی سوال کنه که دلیل این  •

برخوردهای خشن و تند با بعضی مردم در اعتراض ها چیه؟ قبال 
می توانستند این ها را تکذیب کنند االن برای این فیلم هایی که 

پخش می شود چه جوابی دارند؟
 سازمان تامین اجتماعی با چه مجوزی بین حقوق بگیران  •

تحت پوشش و کارمندان خودش، همکار و غیرهمکار قرار 
داده و امتیازات ویژه برای خودشان قائل اند.

 با توجه به برنامه ایجاد محدودیت برای کشت محصوالت  •
جالیزی در سال آینده، مردم باید کم کم با گوجه فرنگی، خیار، 
بادمجان، پیاز، کدو، هندوانه، خربزه و... خدا حافظی کنند. 

خدا می داند قیمت رب در سال آینده چقدر خواهد شد؟!
 این مکالمه صوتی چیه که 15 هزار تومان مخابرات کشیده  •

روی قبض ها؟ االن مردم عصبانی و خسته اند. دولت به 
جای این که کمک حالمون باشه چرا فشار میاره به این ملت 

بدبخت؟
 قانون توی کشور ما چی داره برای پلیس که موقع  •

ضرورت استفاده کنه تا دیگه نیاز به مجوز از باال نباشه؟ 
واقعا بگن چه چیزی پلیس برای دفاع از جون خودش و 

مردم در زمان نیاز استفاده کنه؟

خطر ورود غیرمسئوالنه به 
آمار اشتغال 

ــاره ایجاد  ــار چندی قبل دربـ  هنوز از آم
ــان زیــادی نگذشته اســت که  اشتغال زم
همچنان بحث درباره آمارهای اشتغال زایی 
ادامه دارد. در چند دولت قبلی همواره بر 
سر آمار اشتغال و بیکاری مناقشه وجود 
داشته است. از تعریف مناقشه برانگیز یک 
ساعت کار در هفته به عنوان مرز اشتغال 
و بیکاری در تعریف مرکز آمار تا آمارهای 
ــاره ایجاد  مسئوالن دولت های قبلی درب
ساالنه بیش از یک میلیون اشتغال، همگی 
حرف و حدیث های مناقشه برانگیزی را 
درباره اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است. 
اگرچه فراتر از این مسئله کیفیت اشتغال 
ــده، پــایــداری آن ها و در نهایت  ایجاد ش
رعایت حقوق کارکنان و قدرت خرید آنان 
موضوعی بوده است که اشتغال و بیکاری 
را تحت تاثیر قرار داده است. در هر صورت 
پس از اعالم ایجاد یک میلیون شغل در سال 
نخست فعالیت دولت سیزدهم، بار دیگر 

مناقشه ها در این باره باال گرفت.
نگارنده در یادداشت همین ستون در 13 
شهریور امسال با تیتر »در دام آمارزدگی 
گرفتار نشویم!« به چهار مالحظه درباره 
نحوه ارائه آمار توسط مسئوالن اشاره کرد. 
اصلی،  مالحظات  از  یکی  میان  ایــن  در 
ضرورت مشخص بودن مبنای آمار است. آن 
جا نوشتیم: »مهم ترین آسیب آماردهی در 
کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. 
به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور 
خاص وزارت کار در دولت های مختلف، 
ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می 
کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. 
اختصاص  اعتبارات  احتساب  با  گاهی 
یافته است بدون توجه به این واقعیت که 
آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال 
صرف سوداگری شده باشد. در این مورد 
خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی 
تحت عنوان »طرح آمارگیری نیروی کار« 
تهیه می کند و ایــن گــزارش ضمن بیان 
شاخص های اصلی در این زمینه از جمله 
نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغالن 
و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات 
آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان 
مــی کند. در چنین شرایطی کــه آمــاری 
توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائــه 
آمار و با روش شفاف و جزئیات اعالم شده، 
منتشر می شود، نباید به سراغ آمارهایی 

رفت که مبنای مشخصی ندارند.«
اکنون با پدیده جالبی مواجه شده ایم و 
ــروز روزنــامــه خــراســان رضوی  ــزارش ام گ
نشان می دهــد که سامانه ای که وزارت 
کار برای رصد اشتغال در استان ها دارد 
تا چه انــدازه دچار مشکل است. براساس 
این گزارش که با تیتر »چشمان کم سوی 
سامانه رصد اشتغال در استان« در روزنامه 
خراسان رضوی منتشر شده است، بین آمار 
مرکز آمار و سامانه رصد وزارت کار در زمینه 
ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، 
60 هــزار نفر تفاوت وجــود دارد. همین 
مسئله و دیگر خألها در زمینه سامانه رصد 
وزارت کار نشان می دهد که تا چه اندازه 
باید مراقب ورود ناقص و مخدوش دستگاه 
های غیرمسئول به حوزه آمار باشیم. در 
حقیقت چنان که روشن است، آمار یک علم 
و تخصص است و متولی ارائه آن براساس 
قانون، مرکز آمــار است و برخی دستگاه 
ها نظیر بانک مرکزی در حیطه تخصصی 
خود می توانند آمار دهند. به طور خاص 
در زمینه اشتغال و بیکاری، مرکز آمار، از 
روشی علمی و مبنایی مشخص استفاده می 
کند. روشی که البته ممکن است از سوی 
متخصصان، به آن اشکاالتی وارد باشد. با 
این حال، مبنای محاسبه شفاف است و کار 
از سوی یک نهاد تخصصی و فاقد تعارض 
منافع انجام می شود، در حالی که وزارت 
کار در زمینه اعــالم آمــار اشتغال، دارای 
تعارض منافع است و می توان گفت نفعش 
در این است که کارنامه ایجاد اشتغال را 
پربار نشان دهد، در حالی که ممکن است 

این کارنامه چندان پربار نباشد.
کوتاه سخن ایــن که اگرچه رصــد فضای 
اشتغال و بیکاری جزو وظایف تخصصی 
وزارت کار است و انتظار می رود متولی 
اشتغال در کشور، وضعیت اشتغال را نیز 
رصد کند، اما این رصد نباید از مسیری 
خــارج از دستگاه تخصصی و آمــار رسمی 
انجام شود، بلکه باید از مسیری فاقد آسیب 
و ابهام صورت گیرد تا مناقشه های آماری در 
زمینه اشتغال پایان پذیرد. چرا که بسیاری 
از سیاست گذاری های مهم براساس همین 

اعداد و ارقام  صورت می گیرد.

 رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در پشت صحنه حوادث اخیر تاکید کردند: 

دشمنان فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند با ایران مخالف اند 
اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند 

گروه سیاسی-حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا صبح دیــروز در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه هــای افسری نیروهای مسلح در 
ــوادث اخیر تأکید کردند:  ــاره به ح سخنان مهمی با اش
ــوادث طراحی آمریکا، رژیم  با صراحت می گویم این ح
صهیونیستی و دنباله روهای آن هاست. مشکل اصلی آن 
ها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران 
در این حوادث کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که 
الزم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.رهبر انقالب 
اسالمی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان 
گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان دفاع از اسالم و 
ایران درود فرستادند.فرمانده کل قوا سپس از یگان های 
 khamenei.ir حاضر در میدان سان دیدند.به گزارش

مشروح بیانات رهبر انقالب در ادامه می آید:

حضور جوانان ایرانی در همه  زمینه ها امیدآفرین     
است

بسیار خرسندم و خدا را شاکرم که بعد از یک تعطیلی 
نسبتًا طوالنی در دیــدار حضوری با شما جوانان عزیز و 
دانش آموختگان و سردوشی بگیران، امسال در این روز این 
توفیق مجّددًا دست داد. ورود چند هزار جوان به نیروهای 
مسّلح یک مژده است، یک بشارت است که هر سال تکرار می 
شود. چه جوان هایی که دانش آموخته  دانشگاه ها هستند و 
درجه  افسری می گیرند و وارد می شوند، مشغول کار می 
شوند، چه کسانی که وارد دانشگاه می شوند و سردوشی 
می گیرند و مشغول تحصیل می شوند، هر کدام به نحوی 
روحیه  جدیدی را به نیروهای مسّلح تزریق می کنند. این 
ورود جوان ها دارای پیام نوسازی و استحکام است؛ جوان ها 
هر جا که وارد می شوند، در هر مجموعه ای، در هر سازمانی 
که وارد بشوند، در واقع پیام استحکام و نوسازی آن مرکز را 
با خود همراه دارند. حضور جوانان ایرانی در همه  زمینه ها 
امیدآفرین است؛ یعنی در بخش های گوناگون علمی، 
اقتصادی، سیاسی، تشکیالتی، نظامی و غیره، هر جا جوان 
ها وارد می شوند، با خودشان مژده  امید و نوسازی و نوآوری 

را به همراه می آورند.

پیشرفت های علمی در هر نقطه ای در واقع بر دوش     
جوان هاست

امروز یک جریان تبلیغاتی گمراه کننده ای وجود دارد که می 
خواهد عکس این را تبلیغ بکند؛ هّمت این جریان تبلیغاتی 
این است که وانمود کند جوان ایرانی از ارزش ها گسسته 
است و به آینده ناامید است و احساس مسئولّیت نمی کند؛ 
این را یک جریان تبلیغاتی دارند به شّدت دنبال می کنند. 
ایــن، عکس واقعّیت اســت؛ درســت نقطه  مقابل واقعّیت 
موجود در کشور ماست. نسل جوان ما در همه  عرصه ها و 
میدان ها تا امروز دارای حرکت درخشنده بوده است، در 
آینده هم ان شاءا... همین  جور خواهد بود: چه در دفاع از 
میهن، چه در دفاع از امنّیت، چه در کمک به جبهه  مقاومت 
ـ در همین حرکت عظیم و مقّدس دفاع از حرم  در کّل منطقهـ 
ـ که  ــ چه در خدمات اجتماعی، چه در پیشرفت های علمیـ 
شما که نگاه می کنید، پیشرفت های علمی در هر نقطه ای 
در واقع بر دوش جوان هاست و آن ها هستند که پیشران 
ـ چه در همه  آیین های مذهبی، این راهپیمایی  این حرکتندـ 
ـ چه میلیون ها جوان ایرانی که رفتند و راه نجف  اربعینـ 
تا کربال را طی کردند و چه میلیون ها جوانی که در خود 
کشور، در شهرها، به عنوان اربعین، به عنوان دورافتادگان 
ـ چه در  از آن سرمنزِل بشارت و معنوّیت راهپیمایی کردندـ 
میدان تولید و ابتکار که خبرهای آن را در تلویزیون مشاهده 
می کنید که هر روزی در یک بخشی از بخش های تولید 
کشور و صنعت کشور یک حرکت جدیدی را جوان های ما 
دارند ارائه می دهند، چه در مقابله  با بیماری همه گیر و چه 
در نهضت کمک مؤمنانه، چه در جهاد فرهنگی، چه در امداد 
به مناسبت حوادث طبیعی، سیل و زلزله و امثال این ها؛ در 
همه  جا که شما نگاه می کنید، حضور جوانان را به صورت 
ُپررنگ می بینید. این جوان نمی تواند ناامید باشد، این 
جوان نمی تواند گسسته  از ارزش ها باشد، این جوان یک 
نیروی خستگی ناپذیر در وسط جبهه است و البّته جوانان 
انقالبی و باایمان در همه  این موارد پیشتاز بودند. این وضع 

جوان هاست.
ـ که در این دانشگاه  خب، با این نگاه اگر حضور شما راـ 
امام حسن مجتبی)ع( اجتماع کرده اید و در دانشگاه های 
ـ مشاهده کنیم، حضور  دیگر دارند می شنوند این سخن راـ 
شما و ورود شما در نیروهای مسّلح یک ثروت بزرگ است؛ 
حضور شما یک ثــروت بــزرگ اســت، البّته در کنار تجربه  

پیش کسوتان و دانِش فرماندهان.

حکومت برخاسته  از مردم و مّتکی به مردم مایه      
سربلندی یک کشور است

تقویت نیروهای مسّلح تقویت کشور است. یکی از ستون 
های محکم در تقویت کشور، نیروهای مسّلح هستند. 
البّته تقویت کشور فقط به نیروی مسّلح وابسته نیست؛ 
ستون های محکم دیگری هم هستند: پیشرفت علمی مایه  
پیشرفت کشور است؛ ایمان عمومی مردم و رسوخ ایمان در 
دل ها مایه  استحکام مّلی است؛ حکومت برخاسته  از مردم 
و مّتکی به مردم مایه  سربلندی یک کشور است؛ همه  این 
ها هست، لکن حضور نیروهای مسّلح و قدرت نظامی هم 
یک وسیله  مهّمی برای تقویت بنیه  کشور است. این عوامل 
گوناگون می توانند کشور را از آسیب ها و دشمنی ها حفظ و 
حراست کنند. البّته این مال همه  کشورهاست، مخصوص 
کشور ما نیست؛ همه  کشورها احتیاج دارند به این ابزارهای 
استحکام، لکن در کشوری مثل کشور ما که با دشمنان قلدر 
و زورگو مثل آمریکا و امثال آن ها روبه رو است، این اهّمّیت 

لــذا قدرت  بیشتری دارد؛ 
دفاعی باید تقویت بشود.

هوشمندسازِی تماِم     
حرکاِت نیروهای مسّلح از 

مسائل مهم است
این را من همیشه گفته ام، 
باز هم تکرار می کنم: قدرت 
بشود.  تقویت  باید  دفاعی 
ــرون  ــی ــوی ب ــ بــخــشــی از س
بخشی  مسّلح،  نــیــروهــای 
از ســـوی درون نــیــروهــای 
مسّلح؛  من به این دّومی می 

پردازم. مسئوالن نیروهای مسّلح باید راهکارهای نو و روزآمد 
را برای تقویت نیروهای مسّلح در پیش بگیرند که از جمله  آن 
ها هوشمندسازی در آموزش ها و در ابزارهای نظامی است که 
بحمدا... در نیروهای مسّلح ما شروع شده، لکن میدان کار هنوز 
خیلی باز است. امروز هوشمندسازِی تماِم حرکاِت نیروهای 
مسّلح از جمله ابزارهای نظامی، سالح و حّتی مهّمات یکی از 
مسائل مهم است. یا پیشرفت های پژوهشی و علمی در نیروهای 
مسّلح که این، تقویت نیروهای مسّلح است یا طّراحی بازی های 
پیچیده  جنگ ترکیبی. امروز جنگ های دنیا جنگ های ترکیبی 
است. می دانید؛ جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ 
فرهنگی و جنگ با سالح های گوناگون و جنگ شناختی و امثال 
این ها با همدیگر مایه  تهاجم به یک مّلت یا یک کشور است. 
بازی های جنگ بایستی بتواند همه  این الیه ها را با شیوه های نو، 

با شیوه های روزآمد، ان شاء ا... تأمین کند.

امنّیت زیرساخت همه  ابعاد زندگی یک جامعه است    
خب، مسئولّیت اصلی نیروهای مسّلح چیست؟ حراست از 
امنّیت مّلی؛ این، آن چیزی است که شما جوان ها که تازه وارد 
این راه شده اید، باید به آن ببالید، باید افتخار کنید، سربلند 
باشید. مسئولّیت نیروهای مسّلح، مسئولّیت امنّیت عمومی 
کشور است. »امنّیت« یعنی چه؟ امنّیت زیرساخت همه  ابعاد 
زندگی یک جامعه است، یک زیرساخت عمومی است؛ از مسائل 
شخصی بگیرید، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل عمومی، تا مسائل 
خارجی؛ امنّیت زیرساخت همه  این هاست. در مسائل شخصی، 
معنای امنّیت این است که شما شب بتوانی با خیال راحت در 
خانه  خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت و بدون دغدغه 
فرزندت را به مدرسه بفرستی، بتوانی به محّل کسب و کار بروی، 

بتوانی بدون دغدغه به نماز جمعه بروی.

هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود     
امنّیت است

به آن کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی را ندارند در هیچ 
کدام از این مراحل؛ نه شب با خیال راحت می توانند بخوابند، 
نه روز می توانند سر کار بروند، نه می توانند با خیال راحت به 
تماشای بازی های ورزشی بروند، نه می توانند به نماز جمعه 
بروند، نه می توانند به مسافرت بروند. مخصوص کشورهای 
کوچک هم نیست؛ در کشورهای بزرگ، از همه بدتر آمریکا، در 
رستوران امنّیت نیست، در دانشگاه امنّیت نیست، در مدرسه  
کودکان امنّیت نیست، در فروشگاه امنّیت نیست. »امنّیت« در 
مسائل شخصی یعنی این؛ یعنی شما بتوانید خودتان، فرزندان 
تــان، خانواده تان با احساس امنّیت زندگی کنید؛ کارتان، 

کسبتان، مسافرت تان، تفریح تان همراه با امنّیت باشد.
در مسائل عمومی تر، در دانشگاه یا حوزه  علمّیه یا پژوهشکده یا 
اندیشکده؛ بتوانید بنشینید فکر کنید، کار کنید، تحقیق کنید، 
مطالعه کنید؛ بدون امنّیت نمی شود. امنّیت اگر نبود، این 
پیشرفت ها حاصل نمی شد؛ هر جایی که پیشرفتی حاصل شده 
است به برکت وجود امنّیت بوده است؛ بدون امنّیت، کار دشوار 
می شود، سخت می شود. تا سرمایه گذاری اقتصادی؛ ]اگر[ 
بخواهید برای پیشرفت اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنید، 
بدون امنّیت نمی شود؛ ترانزیت بدون امنّیت نمی شود، تولید 

بدون امنّیت نمی شود؛ امنّیت زیرساخت همه  این چیزهاست.

تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است    
خب سازمان های مسّلح، تأمین کننده  این نیاز همیشگی و 
همه جایی برای کشور و برای عموم مردم جامعه هستند؛ این، کم 
افتخاری نیست. ارتش یک جور، سپاه یک جور، سازمان انتظامی 
یک جور، بسیج یک جور، هر کدام به نحوی تأمین کننده  امنّیت 
هستند. آن کسی که به پاسگاه پلیس حمله می کند، ]دارد[ 
به امنّیت کشور حمله می کند؛ آن که به پایگاه بسیج حمله می 
کند، دارد به امنّیت کشور حمله می کند؛ آن که در اظهارات، 
در سخنرانی، در گفت وگوها ارتش را یا سپاه را مورد طعن قرار 
می دهد، به امنّیت کشور دارد اهانت می کند. تضعیف سازمان 
های نیروهای مسّلح، تضعیف امنّیت کشور اســت. تضعیف 
پلیس به معنای تقویت مجرمین است. پلیس موّظف است در 
مقابل مجرم ِبایستد، امنّیت آحاد مردم را تأمین کند. آن کسی 
که به پلیس حمله می کند، در واقع مردم را بی دفاع می گذارد 
در مقابل مجرمین، در مقابل اراذل و اوباش، در مقابل دزد، در 

مقابل زورگیر.

امنّیت درون زا،امتیاز بزرگ کشور ماست    
 امتیاز بزرگ کشور ما این است که امنّیتی که داریــم، امنّیت 
درون زاست. فرق دارد که یک کشوری، یک مّلتی، از درون خود، 
با نیروهای خود، با قدرت خود، با اندیشه و فکر خود برای خودش 
امنّیت ایجاد کند، یا یکی از بیرون بیاید بگوید من برای شما امنّیت 
ایجاد می کنم، شما را حفظ می کنم؛ مثل کسی که از گاِو شیردِه 
ــد. امنّیت ما  خــودش حراست می کند؛ خیلی با هم فرق دارن
درون زاست. ما به هیچ کس برای امنّیت خودمان مّتکی نیستیم. 
ما با نیروی خداداد، به لطف الهی، به توفیق پروردگار، به پشتیبانی 
ولّی عصر )ارواحنا فداه(، به پشتیبانی مّلت، با ایستادگی مسئوالن 

نیروهای مسّلح، این امنّیت را توانسته ایم به وجود بیاوریم 
و حفظ کنیم. آن که به نیروی خارجی مّتکی است، همان 
نیروی خارجی او را در روز مبادا وا خواهد گذاشت؛ نه می 
تواند و نه می خواهد از او حراست کند و حفاظت کند. خب، 
این جمالتی درباره  مسائل نیروهای مسّلح؛ این ها را به یاد 
داشته باشید؛ افتخار کنید، دنبال این حرکت کنید، کارتان 
را کاری مطابق رضای خدا بدانید و برای خدا این کار را 

دنبال کنید.

در حوادِث اخیر، به مّلت ایران ظلم شد    
و اّما چند جمله درباره  حوادث اخیر. اّولین چیزی که من می 
خواهم بگویم، این است که در این حوادِث چند روز اخیر، 
بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج 
ظلم شد، به مّلت ایران ظلم شد؛ ظلم کردند. البّته مّلت در 
این حادثه هم مثل حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد؛ مثل 
همیشه، مثل گذشته؛ در آینده هم همین جور خواهد بود. 
در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، 
آن که بیش از همه سینه سپر می کند و بیش از همه اثر می 
گــذارد، مّلت شجاع و مؤمن ایــران است؛ وارد میدان می 
شوند؛ و وارد میدان شدند. بله، مّلت ایران، مظلوم است اّما 
قوی است؛ مثل امیرالمؤمنین، مثل موالی مّتقیان، سرور 

خودش علی )علیه  الّسالم( که قوی ترین بود و مظلوم ترین.

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند    
در این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت؛ خب 
حادثه  تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این 
حادثه بدون این که تحقیقی شده باشد، بدون این که هیچ 
گونه امر مسّلمی وجود داشته باشد، این نبود که یک عّده ای 
بیایند خیابان را ناامن کنند، ناامنی را برای مردم به وجود 
بیاورند، امنّیت را به هم بزنند، قرآن را آتش بزنند، حجاب 
از روی سر زن محّجبه بکشند، مسجد و حسینّیه را به آتش 
بکشند، بانک را به آتش بکشند، ماشین های مردم را آتش 
بزنند. واکنش به یک قضّیه ای که حاال تأّسف آور هم هست، 
موجب نمی شود که یک چنین حرکاتی انجام بگیرد؛  این 

حرکات عاّدی نبود، طبیعی نبود.

اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب     
و جعلی صهیونیستی بود

ــت؛  ایـــن اغتشاش  ــ ــامــه ریــزی داش ــرن  ایـــن اغــتــشــاش ب
ــوان هم  ــود. اگــر قضّیه  ایــن دختر ج برنامه ریزی شده ب
نبود، یک بهانه  دیگری درست می کردند برای این که 
امسال در اّول مهر به دلیلی که عرض خواهم کــرد، در 
کشور ناامنی درست کنند، اغتشاش درست کنند. چه 
کسی این را برنامه ریزی کرده؟ بنده به صراحت می گویم 
ایــن برنامه ریزی کــار آمریکا، کــار رژیــم غاصب و جعلی 
نشسته اند  هاست؛  آن  دنباله روهای  و  صهیونیستی 
برنامه ریزی کرده اند. َعَمله و مزدوران و حقوق بگیران آن 
ها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور 

هستند، به این ها کمک کردند.

چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت صحنه      
این حوادث دست های دیگری در کارند؟

بعضی ها تا ما می گوییم »فالن حادثه را دشمن خارجی 
ایجاد کـــرده«، روی ایــن کلمه  »دشمن خــارجــی« کأّنه 
حّساسّیت دارند؛ تا می گوییم »آقا! این کار، کار خارجی ها 
بود، کار دشمنان خارجی بود«، فورًا سینه سپر می کنند 
برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست ها! 
انــواع تحلیل را، انــواع لّفاظی های مغالطه آمیز را وسط 
می کشند برای این که اثبات کنند که نه، پای خارجی ها، 
دست خارجی ها در این قضّیه وجود نداشته. در دنیا خیلی 
اغتشاشات به وجود می آید؛ خب شما نگاه کنید در اروپا، 
در فرانسه، هر چند وقت یک بار یک اغتشاش مفّصل در 
خیابان های پاریس به راه می افتد؛ من سوال می کنم که 
آیا سابقه دارد رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان 
آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ آیا سابقه دارد که 
پیام بفرستند که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد که 
رسانه های جمعِی وابسته  به سرمایه دارِی آمریکا و دولت 
ــزدوران آن ها مثل متأّسفانه بعضی از دولت  آمریکا و م
های منطقه، از جمله دولت سعودی، به راه بیفتند برای 
این که از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ چنین چیزی سابقه 
دارد؟ سابقه دارد که اعالن کنند ما فالن سخت افزار و 
فالن نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می 
دهیم تا بتوانند با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را 
دنبال کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، در هیچ یک 
از کشورها سابقه دارد؟ اّما این جا اّتفاق افتاد؛ نه یک بار، 
نه دو بار، بارها و بارها. خب، چطور شما دست خارجی  را 
نمی بینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت 
صحنه  این حوادث دست های دیگری در کارند، سیاست 

های دیگری در کارند؟...

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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تحلیل روز

آمریکا و قدرت پیدا وپنهان 
صادرکنندگان سالح 

قاضی فدرال در شهر بوستون ایالت ماساچوست 
به تازگی شکایتی را که در آن، مکزیک، شرکت های 
مهم سازنده سالح در آمریکا را متهم کــرده که 
قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک را با فروش سالح 
به اعمال خشونت آمیز ترغیب و تشویق می کنند، 
رد کرد. رد شکایت مکزیک از شرکت های سازنده 
تسلیحات سبک آمریکایی که در زمینه تولید سالح 
های کمری و تفنگ های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 
فعال هستند، بار دیگر حمایت پنهان و آشکار دولت 
و دستگاه قضایی آمریکا از این شرکت ها را که به 
صــادرات مرگ می پردازند، به نمایش گذاشته 
است. بهانه قاضی فدرال آمریکایی در این زمینه، 
ناموجه بودن استدالل های ارائــه شده از جانب 
وکالی مکزیک و دیگر دالیل را نشان می دهد که 
با وجود آشکار بودن ارتباط شرکت های اسلحه 
سازی آمریکا با کارتل های مواد مخدر و تبهکار در 
مکزیک، به دلیل وجود البی های قدرتمند این 
شرکت ها در حاکمیت ایاالت متحده، قوه قضاییه 
آمریکا هیچ رایی علیه آن ها صادر نخواهد کرد. 
مکزیک در اوت 2021، در اقدامی بی سابقه، 
علیه 11 شرکت سازنده سالح در آمریکا شکایتی 
طرح کرد. دولت مکزیک در شکایت خود به رنج 
و مصیبتی اشــاره کرده که در اثر فروش و توزیع 
غیرقانونی سالح در آن کشور پدید آمده است. 
مکزیک در شکایت خود اعالم کرد که برخی از 
این سالح ها دقیقا برای اعضای باندهای قاچاق 
و خالفکار طراحی و تولید می شوند. از جمله این 
شرکت ها می توان به نام های مشهوری همچون 
»کلت«، »بــرتــا«، »اسمیت و وســـون«، »گــالک«، 
»سنچری آرمز«و »بارت« اشاره کرد. دولت مکزیک 
این شرکت ها را به تجارت غیرقانونی در خاک خود 
متهم و اعالم کرد: بین 70 تا 90 درصد از سالح 
های توقیف شده در صحنه های جرم و جنایت در 
مکزیک، سالح های قاچاق شده از آمریکا هستند. 
در اواخر ژانویه 2022 میالدی 13 ایالت آمریکا و 
دو کشور »آنتیگوآ و باربودا« و »بلیز« به صورت مجزا 
در یک شکایت جداگانه، از یک قاضی فدرال در 
بوستون خواستند پرونده شکایت 10 میلیارد 
دالری مکزیک از شرکت هایی از جمله »اسمیت و 
وسون« و »باِرت« را رد نکند. مکزیک از نیمه های 
سال های 2000 درگیر خشونت های گسترده 
ــت. از ســال 2006 به ایــن ســو، حدود  شــده اس
340 هزار نفر در این کشور در خشونت ها کشته 
شده انــد. دولــت مکزیک از همان سال ارتــش را 
برای مقابله با کارتل های قاچاق مواد مخدر به کار 
گمارد. با این حال کارتل های قاچاق مواد مخدر 
مکزیکی با توجه به حمایت همه جانبه تسلیحاتی 
از جانب شرکت های آمریکایی که آگاهانه و در 
راستای کسب سود اقتصادی، مقادیر عظیمی 
انواع تسلیحات سبک را به طور قاچاق در اختیار 
آن ها قرار می دهند، فعالیت های تبهکارانه خود 
را سال به سال گسترش داده اند.شکایت دولت 
مکزیک از این شرکت ها نیز بر مبنای این واقعیت 
صورت گرفته که شرکت های بزرگ اسلحه سازی 
آمریکا به خوبی از قاچاق سالح های ساخت خود 
به مکزیک برای تسلیح هر چه بیشتر کارتل های 
مواد مخدر این کشور آگاهی دارند اما اقدامی برای 
نظارت بیشتر در این زمینه انجام نداده اند و در عین 
حال با تشدید مقررات مربوط به صادرات تسلیحات 

سبک از جانب دولت آمریکا مخالفت می ورزند.

پیشخوان بین الملل 

قاب بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی 
»لوفیگارو«: »با »لیز تراس«، 
بریتانیا در بحران فرو می 
رود«؛ »مخالفت ها علیه لیز 
تراس، نخست وزیر بریتانیا 
ــالم »بـــودجـــه  ــ ــس از اعـ پـ
ناکافی« دولــت و در حالی 

که این کشور در آشفتگی مالی و اقتصادی فرو 
می رود، افزایش یافت.«

در بحبوحه آشفتگی های اقتصادی و افزایش 
ــی در انــگــلــیــس، هـــزاران  ــدگ هــزیــنــه هــای زن
کارگر راه آهــن در این کشور دست به اعتصاب 
زدند./ همزمان با این که کارگران انگلیسی 
خواستار افزایش حقوق و بهتر شدن وضعیت 
زندگی شدند، دو اتحادیه بزرگ تحت عنوان »آر.
ام.تی« )RMT( و »ASLEF« این اعتصاب که سفر 
و رفت وآمدها را فلج کرده، سازمان دهی کردند. 
پس از آن که گفت وگوها با دولت و شرکت های 
ــن متوقف شد، این اتحادیه ها خواستار  راه آه
اعتصاب شدند و هـــزاران کارگر راه آهـــن روز 
شنبه در انگلیس دست به اعتصاب زدند. آن ها 
می گویند همزمان با این که کشورشان شاهد 
بدترین نرخ تورم )10 درصد( در 40 سال اخیر 
بوده است، باید حقوق ها افزایش یابد تا پاسخگوی 

افزایش هزینه های زندگی باشد/آناتولی

توییت روز

آرزوی مرگ ترامپ برای رهبر جمهوری خواهان 
مجلس سنا: »آیا مک کانل )رهبر اقلیت جمهوری 
خواهان در مجلس سنا( تمام این لوایح چند 
میلیارد دالرِی مورد حمایت دموکرات ها رو بدون 
هیچ مذاکره ای، به خاطر این که از من متنفر است 
و می دونست که من به شدت با این جور کارها 
مخالفم،  تایید کرد؟ یا این کار رو انجام داد چون به 
نیو دیل سبز )طرح محیط زیستی جناح ترقی خواه 
حزب دموکرات( که به شدت دروغین و مخرب 
هست، اعتقاد داره و می خواد با این طرح کشور 
رو نابود کنه؟ در هر صــورت، دیگه هیچ دلیلی 
پذیرفتنی نیست. من برای مک کانل آرزوی مرگ 
می کنم. مرگ برای مک کانل دم دستی ترین پناه 
از دست همسر چینی مورد عالقه اش، کوکوچاو 
هست. )در ایــن جا ترامپ همسر مک کانل را 
مسخره می کند.(«عجیب این که همسر تایوانی 
االصل میچ مک کانل، خانم الن چاو، وزیر حمل و 

نقل دولت ترامپ بود. 

چهره روز 

 دیوید پترائوس مقام اسبق 
پیش بینی  آمریکا  نظامی 
ــرده اســت اگــر روسیه از  ک
سالح هسته ای در اوکراین 
استفاده کند آمریکا به همراه 
ــود در نــاتــو به  متحدان خ
نیروهای روسیه در اوکراین 

حمله خواهد کرد. پترائوس گفته است: غرب باید 
تهدیدات هسته ای روسیه را جدی بگیرد. او مدعی 
شده است که در صورت حمله هسته ای روسیه، 
آمریکا تالشی جمعی را مدیریت خواهد کرد تا هر 
نیروی روسی را که در میدان جنگ، قابل شناسایی 
هستند از میان بردارد، همچنین نیروهایی که در 
کریمه هستند و همه کشتی های روسی در دریای 
سیاه را. ادعای مقام اسبق آمریکایی همزمان با 
لفاظی های مقامات این کشور درباره تبعات حمله 
هسته ای روسیه ابراز شده است که به نظر می رسد 
با هدف مرعوب ساختن روسیه و تغییر محاسبات 
این کشور بیان می شود. جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید نیز از »پیامدهای فاجعه بار« 

برای روسیه سخن گفته بود.

  سیدرضا میرطاهر
international@khorasannews.com

توافق آتش بس بین دولــت نجات ملی یمن با 
ائتالف سعودی پس از شش ماه با وجود امکان 
تمدید آن برای دو بازه زمانی دو ماهه، بدون آن 
که تمدید شود به پایان رسید. صنعا از تمدید 
نشدن آن به دلیل کارشکنی ها و تخلفات ائتالف 
سعودی خبر داد.سازمان ملل متحد نیز اعالم 
ــرد طــرف هــای درگــیــر در جنگ یمن یعنی  ک
انصارا... و دولت مستعفی این کشور برای تمدید 
آتش بس به توافق نرسیدند. دیــروز همچنین 

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم کرد: به دلیل این که کشورهای متجاوز 
به آتش بس پایبند نیستند و اجازه بهره برداری از 
منابع نفتی را به ملت یمن برای  پرداخت حقوق 
کارمندان نمی دهند، به شرکت هــای نفتی 
فعال در عربستان و امارات فرصت می دهیم تا 
برنامه های خود را تنظیم و این دو کشور را ترک 
ــزود: در صــورت اصــرار عربستان  کنند. وی اف
و امــارات بر محروم کــردن ملت یمن از منابع 

و درآمدهای خــود، نیروهای مسلح ما قادرند 
این رژیم ها را از درآمدهای خود محروم کنند. 
نیروهای انصارا... به تازگی چندین رژه نظامی 
را با رونمایی از آخرین دستاوردهای نظامی 
خود برگزار کرده اند تا به دشمنان ملت یمن 
این پیام را بدهند که برای هر گونه اتفاقی آماده 
هستند و حتی در صورت شکست توافقات آتش 
بس، حمالت علیه متجاوزان را از سرخواهند 
گرفت. انصارا... اگرچه بر اساس مفاد آتش بس، 
عملیات نظامی علیه دشمنان را متوقف کرده 
اما در این مدت به تجهیز و توسعه توانمندی های 
نظامی خود مبادرت   و دستاوردهای زیادی را 
در این عرصه کسب کرده است و تقالی سازمان 
ملل و واشنگتن بــرای تمدید آتش بس هم به 
دلیل نگرانی از قدرت نظامی یمنی ها بود. به 
همین منظور حامیان غربی ائتالف سعودی، 
درصددند تا با ادامه آتش بس، عربستان و امارات 
را از عملیات گسترده انصارا... نجات دهند تا در 
شرایطی که غرب با بحران انرژی روبه روست به 
تداوم صــادرات نفت از شیخ نشین های خلیج 
فارس ادامه دهند زیرا حمله به تاسیسات نفتی 
عربستان و امــارات در شرایط فعلی، می تواند 
ــرژی ایجاد  بحران جدیدی را در بــازارهــای ان
کند که در نهایت منجر به افزایش بهای این 
منابع خواهد شد و این مسئله برخالف خواسته 
غرب است. مقامات آمریکایی از جمله »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه این کشور طی تماس هایی 
با همتایان سعودی و عمانی از این که آتش بس 

برای چهارمین بار تمدید نشود، ابــراز نگرانی 
کرد. پایگاه الخبرالیمنی در همین باره نوشت: 
وحشت مقامات غربی و متحدان اماراتی در پی 
هشدار نیروهای مسلح یمن ناشی از نگرانی ها 
ــاره بــازار انــرژی اســت. هر چند عربستان و  درب
امارات از افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از این 
تهدیدات منفعت مالی خواهند برد اما مقامات 
ریاض و ابوظبی باور دارند تهدید نیروهای مسلح 
یمن معطوف و محدود به شرکت های نفتی و 
کشتیرانی نخواهد بود.قدر مسلم این که، هم 
اکنون اروپایی ها متوجه شده اند عبور از وضعیت 
آتش بس و بازگشت به مرحله جنگ برای آن ها 
هزینه گزافی خواهد داشت و آثار اقتصادی آن 
کمتر از آثار جنگ اوکراین نخواهد بود، به ویژه 
با شروع فصل زمستان در اروپا. در همین راستا 
ارتش یمن امسال به مناسبت سالروز انقالب 
21 سپتامبر با رونمایی از موشک های جدید، 
خط و نشان تازه ای برای ائتالف متجاوز سعودی 
کشید. این رژه ها از جمله در بندر الحدیده و شهر 
صنعا برگزار شد. خالصه آن که بدعهدی ائتالف 
سعودی در عمل به تعهداتش، انصارا... را برای 
تمدید آتش بس مــردد کــرده بود چرا که هیچ   
تغییری در رفتار متجاوزان به یمن مشاهده نشده 
و تن دادن به آتش بس مجدد با دشمنان، تنها 
دست و بال صنعا برای ادامه عملیات در خاک 
عربستان و امارات را می بست و هیچ نفعی برای 
مردم یمن که با بحران های انسانی و اقتصادی 

دست و پنجه نرم می کنند، نداشت. 

وحشت غرب از تهدید یمن 
پس از گذشت ۶ ماه از آتش بس در یمن، صنعا از تمدید نشدن آن به دلیل کارشکنی ها و 

تخلفات ائتالف سعودی خبر داد. انصارا... این بار به شرکت های نفتی در امارات و عربستان 
نیز هشدار داد 

با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل، هیچ 
یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست 
آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شده است. بر 
اساس نتایج، لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا 48.4 درصد 
آرا و  خائیر بولسونارو 43.2 درصد آرا را به دست 
آوردند.با این همه، این نتایج برای بولسونارو بهتر 
از حد انتظار بود. بولسونارو حدود 8 درصد بیشتر و 
داسیلوا حدود 3 درصد کمتر از آخرین نظرسنجی ها 
رأی به دست آورده اســت. دور دوم انتخابات، 30 
اکتبر )8 آبان( برگزار خواهد شد.در برهه کنونی 
تمام تالش داخلی و خارجی چپ گرایان برزیل بر آن 
است تا فرصت را از دست ندهند و بار دیگر لوال را به 
قدرت بازگردانند. این جناح وضعیت فعلی برزیل را 
در رسانه ها عموما با این ادبیات به تصویر می کشند: 
»برزیل کشوری است که از ژانویه 2019 با انتخاب 
یک افسر نظامی بازنشسته به سمت استبداد مسیحی 
ــت؛ استبدادی که موجب شده  ــرده اس حرکت ک
است در دوران کرونا با جدی نگرفتن اوضاع همه 
گیری بیماری، بسیاری از مردم این کشور بی دلیل 
کشته شوند. داسیلوا این نوع رویکرد دولت فعلی 
برزیل را »نسل کشی« می نامد و انتخابات 2 اکتبر 
را مبارزه دموکراسی علیه »فاشیسم« می خواند. 
موضوع به همین جا ختم نمی شود؛ سیاست های 
حمایتی بولسونارو از حمل آزادانه سالح باعث شده 
است تا تعداد غیرنظامیان مسلح در این کشور 474 
درصد رشد کند و نگرانی ها از باال رفتن خشونت در 
شهرهای برزیل را بیش از پیش افزایش دهد. آن ها 
همچنین حضور گسترده هم کیشان و طرفداران 
بولسونارو در کنگره این کشور را برنمی تابند و بر 
این عقیده اند که کنگره کنونی محافظه کارترین 
کنگره از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور 
است. بیشتر کرسی های این کنگره بین سه گروه 
»بازیگران اصلی تجارت کشاورزی، بخش تسلیحات 
و بنیادگرایان مذهبی انجیلی« تقسیم شده است و در 
برزیل آن ها را به اختصار به »B.B.B« می شناسند«. 
اما در عین حال رسانه های جناح راست نیز بیکار 
نبوده اند و مانند ادوار گذشته به خوبی از شبکه های 
بهره  خبری  تارنماهای  و  تلویزیون ها  اجتماعی، 

می برند. آن چه این رسانه ها در خصوص احزاب چپ و 
به خصوص حزب کارگران به تصویر می کشند، عمدتا 
با این ادبیات همراه است: »با مقایسه ای سطحی 
می توان تفاوت وضعیت اقتصادی سوسیالیست ها 
در کشورهای ونزوئال، نیکاراگوئه و کوبا را با دیگر 
کشورهای لیبرال فهمید. بولسونارو مانند دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا طرف مقابل خود 
را به این متهم می کند که »او در نظر دارد تا برزیل را 
به سمت ونزوئال ببرد.« از این رو از ابتدای حکمرانی 
با شعار »مردم مسلح برده نمی شوند« سعی کرد تا 
طرفداران خود را در برابر اقدامات احتمالی چپ ها 
مجهز کند و داسیلوا را »دزد« و »دشمن برزیل« 
خواند. همچنین جناح راست برزیل، همواره اتفاقات 
سال های گذشته این کشور در خصوص رسوایی های 
مالی در شرکت نفتی پترو براس، اتهام رشوه خواری 
و 19 ماه زندانی شدن داسیلوا را مطرح می کند و 
مردم را از فساد مالی حزب کارگران بیم می دهد.

طرفداران بولسونارو همچنین اعالم کردند، در 
صورت پیروزی داسیلوا، برزیل به یکی از کانون های 
حضور حزب کمونیست چین تبدیل خواهد شد؛ 
هرچند دولت کنونی روابط تجاری خوبی با چین 
دارد اما روابط یک دولت چپ گرا با چین، فراتر از 
تجارت پیش خواهد رفت. این موضوع حتی منجر 
به آن شد که در ایاالت متحده نیز برخی از محافظه 
کاران هشدارهایی را مبنی بر گسترش حضور چین 
در منطقه اعالم کنند«.این نوع ادبیات و رویکرد هر 
دو جناح که از ماه ها قبل شروع شده و در هفته های 
منتهی به انتخابات اوج گرفته، موجب شده است 
ــردم درخــصــوص آینده و شرکت  تا بسیاری از م
در انتخابات واهمه داشته باشند. به هر ترتیب 
نتیجه این قبیل واکنش ها از چهره های برجسته 
سیاسی و اجتماعی در این کشور منجر به آن شده 
است تا روزهای منتهی به انتخابات ملتهب دنبال 
شود؛ خاصه آن که در ماه های اخیر خشونت های 
مختلفی مرتبط با انتخابات دیده شده که از جمله 
آن می توان به دو قتل حامیان لوال توسط هواداران 
بولسونارو اشاره کرد که یکی از آن ها با شلیک گلوله 

رخ داده است. 

بازی اروپا با کارت  تایوان
همزمان با افزایش تنش ها در منطقه جنوب شرقی آسیا، وزارت امور خارجه تایوان از 

ورود هیئت پارلمانی آلمان به این جزیره خبر داد 

  »لوال«-  »بولسونارو« ؛ راند دوم
نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری برزیل حکایت از آن دارد که برای شناختن رئیس جمهور بعدی 

این کشور باید تا 4 هفته دیگر و برگزاری دور دوم صبر کرد

 هیئت  پارلمانی آلمان  وارد تایوان شد، 
نمایندگان  هیئت  سفر  نخستین  ایــن 
بوندستاگ آلمان به جزیره تایوان از زمان 
آغاز شیوع کووید -19 به شمار می رود. 
همزمان وزارت دفاع تایوان نیز در خبری 
اعالم کرد که نیروهای مسلح این جزیره، 
22 هواپیما و چهار کشتی جنگی ارتش 
چین را در حال نزدیک شدن به منطقه 
شناسایی کرده اند.بر اساس خبر منتشر 
شده توسط وزارت دفاع تایوان، هشت 
فروند از هواپیماهای شناسایی شده از 
به اصطالح »خط میانی«  تنگه تایوان - 
که به عنوان مرز دریایی غیررسمی بین 
این جزیره و سرزمین اصلی چین معرفی 
شــده اســت - عبور کــرده انــد. تردیدی 
نیست که سفر هیئت پارلمانی آلمان 
به تایوان در راستای حمایت از سیاست 
های تحریک آمیز آمریکا در جنوب شرقی 
آسیا صورت گرفته است. اساسا مقام 
های کاخ سفید با وارد کــردن فشار بر 
دولت های اروپایی، تالش می کنند تا 
این دسته از دولت ها را با منافع آمریکا 
در مناطق مختلف جهان همراه کنند. 
به دلیل فشارهای آمریکا به دولت های 
ــایــی، مشخص نیست که حمایت  اروپ
های این دسته از دولت ها از جمله سفر 
جاری هیئت پارلمانی آلمان به جزیره 
تایوان با رضایت دولت برلین در دستور 
کار قرار گرفته باشد. اوضاع در اطراف 
تایوان پس ازآن تشدید شده که نانسی 
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در اوایل ماه اوت سال جاری میالدی، از 
این جزیره بازدید کرده است. چین - که 
تایوان را بخشی از خاک خود می داند 
- در پی سفر نانسی پلوسی مانورهای 
گسترده ای را در مجاورت جزیره تایوان 
تدارک دیده است. بعد از آمریکا، چندین 
کشور از جمله فرانسه، لیتوانی، ژاپن و 

به تازگی آلمان نیز هیئت هایی را به این 
جزیره اعزام کرده اند که این رفتارها، 
بــاعــث افــزایــش تنش در تنگه تــایــوان 
شده اســت.در عین حال، آمریکا که از 
لحاظ اقتصادی از برخی از کشورهای 
مستقل جهان نظیر چین بسیار عقب 
افتاده است، با درگیر کردن این دسته 
از کشورها نظیر چین تالش می کند تا 
با تحمیل هزینه های نظامی و سیاسی، 
سرعت رشد و توسعه اقتصادی این دسته 
از کشورها را ُکند، کند. بدون شک، چین 
در راس کشورهایی قرار دارد که از لحاظ 
اقتصادی و صــادرات انــواع محصوالت 
مورد نیاز در جهان در رتبه نخست قرار 
گرفته است. به همین دلیل، هر گونه 
اقـــدام تحریک آمــیــزی از ســوی دولــت 
آمریکا علیه چین امکان پذیر است. ماریا 
زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در کانال تلگرامی خود نوشت: »آلمان 
و برخی از کشورهای اروپـــای شرقی 
در طول چند دهه اخیر، به  لطف طرح 
را  خــود  مرزهای  »بازترسیم« آمریکا، 
تغییر داده و بدین ترتیب دارای مرزهای 
فعلی شــده انـــد.« در حقیقت، چنین 
به نظر می رســد که مقام هــای آمریکا 
همچنان در تالش هستند تا با حمایت 
از تاسیس کشورهای جدید، حامیان 
خود را در محافل بین المللی افزایش 
دهند. با این همه، بعید به نظر می رسد، 
آمریکا بتواند اهداف و خواسته های خود 
را در برخی از مناطق مهم جهان نظیر 
جنوب شرقی آسیا محقق سازد. دیروز 
تایوان  یورونیوز،  نوشته  به  همچنین 
در بحبوحه تنش ها با چین، نخستین 
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبــان خود 
را راه انــدازی کرد تا »تــوان بین المللی 
خود را برای مقابله با فشارهای پکن« 

افزایش دهد.

نمای روز 

لهستان که حدود یک سال پیش پروژه ساخت 
ــواری فوالدین را در مرز خود با بــالروس با  دی
هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی 
به داخل خاکش آغاز کرده بود، از تکمیل این 
پروژه خبر داد./استانیسالو ژاریــن، نماینده 
دولت در امور امنیت اطالعات، این خبر را در 
توئیتر خود اعالم کرد و نوشت: »لهستان ساخت 
حصارهای حفاظتی در مرز خود با بالروس را 
تکمیل کرده است. اکنون ورود غیرقانونی به 
لهستان غیرممکن شده و مرز لهستان حفاظت 

شده ترین مرز اروپاست.«

از   در شرایطی کــه حمایت  کشورهای غربی 
اوکراین و تشدید فشارهای آن ها علیه روسیه 
ادامه دارد، »چارلز میشل« رئیس شورای اروپا 
اعالم کرد که نشست 14 و 15 مهر سران اتحادیه 
اروپا با موضوع تداوم حمایت ها از اوکراین و تشدید 
تحریم ها علیه روسیه برگزار مــی شــود.در این 
بین، مجلس دومــای دولتی روسیه به اتفاق آرا 
دیروز، دوشنبه 3 ُاکتبر 2022، لوایح مربوط به 
توافقات الحاق 4 منطقه دونتسک، لوهانسک، 

زاپوریژیا و خرسون از اوکراین به روسیه را تصویب 
کرد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در 
سخنرانی پیش از تصویب این لوایح در دوما مدعی 
شد: »فرایند الحاق این چهار منطقه به روسیه 
ادامــه منطقی رونــد بازگشت مناطق روســی به 
روسیه است که هشت سال قبل با رای مردم شبه 
جزیره کریمه در یک همه پرسی به نفع الحاق به 
روسیه شروع شد.« اما برخی تحلیل گران اقدام 
شتاب زده مسکو بــرای الحاق چهار منطقه در 

جنوب و شرق اوکراین به فدراسیون روسیه را 
واکنشی به موفقیت های اخیر نیروهای اوکراینی 
در عقب راندن اشغالگران از برخی مناطق اشغالی 
ارزیابی می کنند. از طرفی، دان گوره معاون رئیس 
اندیشکده تحقیقات سیاست عمومی موسسه 
لکسینگتون نوشت: »اگر نیروهای اوکراینی که به 
مجموعه ای از سالح های غربی مسلح هستند، به 

حمالت متقابل خود ادامه دهند، این امر تهدیدی 
برای سرزمین روسیه خواهد بود. پوتین با انجام 
کاری که بارها هشدار داده است پاسخ خواهد 
داد؛ یعنی استفاده از سالح های هسته ای. چه 
استفاده از چنین سالحی علیه یک هــدف در 
اوکراین صورت بگیرد یا فقط یک شلیک نمایشی 
باشد، تأثیرات آن یکسان خواهد بود. با توجه به 
این که آمریکا و ناتو قطعا به این شیوه پاسخ نمی 
دهند، چنین اقدامی بدون شک حمایت غرب 
از کی یف را تضعیف می کند. این امر همچنین 
می تواند منجر به فروپاشی ائتالف ناتو شود.« 
جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی 
شورای امنیت ملی آمریکا، نیز ضمن اعالم جدی 
گرفتن تهدیدهای اتمی روسیه گفت: »حمله به 

سرزمین هایی را که روسیه به خود الحاق کرده 
هرگز حمله به سرزمین های روسیه نمی دانیم«. 
جمهور  رئیس  زلنسکی،  ولودیمیر  همزمان، 
اوکراین، با تصویب الحاق اراضــی کشورش در 
روسیه، درخواست تسریع پیوستن به ناتو را امضا 
ــرد. گسترش نفوذ پیمان دفاعی آتالنتیک  ک
ــا یکی از بهانه های  شمالی )ناتو( به شرق اروپ
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای 
صدور فرمان تجاوز نظامی به خاک اوکراین بود 
که 24 فوریه امسال آغاز شد. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، می گوید: 
ــودای کی یف بــرای عضویت در این ائتالف  »س
نظامی با اهداف ضد روسی بود که منجر به آغاز 

عملیات نظامی ویژه در منطقه دونباس شد.«

رئیس شورای اروپا: تحریم ها علیه روسیه تشدید می شود 
 واشنگتن همزمان با تصویب الیحه الحاق 4 منطقه اوکراین به خاک روسیه گفت: حمله به سرزمین های 

الحاقی را حمله به روسیه نمی دانیم 
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هدایای دولتی از جنس صنایع دستی

تمام  گفت:  جالب  دستوری  در  جمهور  رئیس 
دستگاه های کشور برای هدیه دادن حتما صنایع 
دستی را که به دست هنرمندان ایرانی تولید می شود 
در اولویت قرار بدهند تا کسانی که در این زمینه 
کار می کنند تشویق شوند. این موضوع با واکنش 
مثبت هنرمندان و کاربران فضای مجازی هم روبه رو 
شد. مثال کاربری نوشته: «چقدر خوبه که مسئوالن 
از هنرمندان صنایع دستی حمایت کنند. صنایع 
دستی که هنوز خیلی به آن توجه نمیشه و حتی مردم 
خودمون هم از جذابیت های آن خبر ندارند.« کاربر 
دیگری هم نوشت: »با این که صنایع دستی ایران در 
دنیا هم محبوبیت داره اما به خاطر این که خیلی از آن 
حمایت نشده هنوز بازار خودشو پیدا نکرده. کاش با 
این دستور رئیس جمهور وضعیت اقتصادی و معیشت 

هنرمندان صنایع دستی هم خوب بشه.«
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اختالل اینترنت و مشکل نسخه الکترونیک

اختالل اینترنـت در روزهای اخیر باعـث کاهش 30 تا 
70 درصـدی درآمد کسـب و کارهای آنالیـن و کاهش 
40 درصـدی تراکنـش هـا شـده اسـت،اما جـدای از 
ایـن کاهـش درآمدهـا و تعطیـل شـدن برخـی کسـب 
و کارهـا به خصـوص کسـب و کارهـای اینسـتاگرامی، 
ایـن اختـالل هـا مشـکل دیگـری هـم بـرای مـردم بـه 
همراه داشـته اسـت. در گـزارش هایی که در شـبکه 
هـای اجتماعـی منعکـس شـده مـی بینیـم ایـن روزها 
بسـیاری از کاربـران از مشـکلی که بـرای نسـخه های 
الکترونیـک بـه وجـود آمـده اسـت،می گوینـد. برخی 
کاربـران نوشـته انـد کـه در ایـن مـدت مجبـور شـده 
انـد پـول داروهـا را آزاد حسـاب کننـد و ایـن اتفـاق 
باعـث شـده اسـت کـه آن هـا از بیمـه تکمیلـی هـم 
نتواننـد اسـتفاده کننـد. کاربـری نوشـت: »چـرا دود 
اغتشـاش یک عده باید توی چشـم همه مـردم بره؟!« 
کاربر دیگری نوشـت: »این روزها اینترنت به یکی از 
ملزومات زندگی تبدیل شـده که اختـالالت و نبودش  

مشـکالتی رو بـه همـراه داره.«
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پتو پیچی دانش آموزان در اروپا

روز گذشـته یکی از ویدئوهای فراگیر در شـبکه های 
اجتماعـی مربـوط بـه ویدئویی از کشـور جمهـوری چک 
بود که در آن می دیدیم با فرا رسـیدن فصل سـرما و 
خاموشی سیسـتم گرمایشـی مدارس به دلیل گرانی 
و کمبـود گاز، دانـش آمـوزان در مدارس این کشـور، 
روی خـود پتـو مـی کشـند! ایـن ویدئـو واکنـش هـای 

زیـادی را به همراه داشـت. 
کاربری نوشـت: »خـب وقتـی گاز نـدارن و نمـی تونن 
سیسـتم گرمایشـی شـون رو روشـن کنن باید چه کار 
کنن غیر از پتـو پوش شـدن؟« کاربر دیگری نوشـت: 
»تـازه هنوز بـه اوج سـرما نرسـیدیم، احتماال امسـال 
سـال سـختی بـرای اروپایی هـا خواهـد بـود. تـازه 
توی خبرهـا هـم اومده بـود کـه هیزم هـم تـوی اروپا 

کمیـاب شـده!«
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خوش حساب و بد حساب ترین ها

شـاید برای تـان جالـب باشـد که خـوش حسـاب ترین 
مـردم کشـور در کـدام اسـتان هـا قـرار دارنـد. بـر 
اسـاس گزارش بانک مرکـزی در مرداد امسـال بیش 
از ۶4۲هزار فقره چک بـه ارزش 3۹۵ هزار میلیارد 
ریـال برگشـت خـورده که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظر 
تعداد9.5درصـد و از نظـر مبلغ 14.5 درصد بیشـتر 
شـده اسـت. بـا ایـن حـال بـر اسـاس ایـن گـزارش، 
گیالنی هـا، ایالمی هـا و خوزسـتانی ها بـه  ترتیـب 
خوش حسـاب  تریـن شـهروندان ایـران در بـازار چک 
بوده انـد. از طرفی بیشـترین نسـبت تعـداد چک های 
برگشـتی بـه اسـتان های لرسـتان، کردسـتان و چهـار 
محـال و بختیـاری اختصـاص داشـته اسـت. کاربـری 
نوشـت: »مرداد فصـل برداشـت برنـج بـوده و مردم 
گیـالن دسـت شـون بازتـر بـوده وگرنـه همـه مـردم 

کشـورمون خـوش حسـابن.«
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کاسبی با جای پارک!

خیابـان هـای پایتخـت بـه حدی شـلوغ اسـت کـه پیدا 
کردن جای پارک به کاری نشـدنی تبدیل شـده است، 
اما شـاید بد نباشـد بدانید که در معابر شـلوغ تهران 
افـرادی هسـتند که جـای پـارک هـای کنـار خیابـان را 
مـی فروشـند و پولـش را در جیب شـان مـی گذارند. 
بـه گـزارش همشـهری آنالیـن، در خیابـان میرعمـاد، 
کسـانی هسـتند کـه بـرای پـارک به صـورت دوبلـه 
و سـوبله، مبلغـی دریافـت مـی کننـد و سـوئیچ را از 
راننـده بـرای جابه جایـی احتمالـی خـودرو می گیرنـد. 
در محـدوده بـازار بـزرگ تهـران هـم چنـد نفـری کـه 
اغلـب از دیگـر شـهرها بـه پایتخـت آمده انـد، بـه 
همیـن کار مشـغول هسـتند. یـک کاربـر مشـهدی در 
این بـاره نوشـت: »تـوی شـهر مـا الیـت همیـن کار رو 
می کنه!« کاربـری هم نوشـت: »یعنی هنـوز آدم هایی 
هسـتن کـه ایـن قـدر راحـت سـوئیچ ماشـین شـون 
رو در اختیـار دیگـران قـرار میـدن؟ اگـه ماشـین رو 

دزدیـدن ،چـی؟!«
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کشتن سوسک  با هوش مصنوعی

یکی از معضالت بسـیاری از خانواده ها وجود سوسک 
در خانـه اسـت کـه محققـان اسـکاتلند دسـتگاهی 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی ابـداع کـرده انـد کـه می 
توانـد سوسـک هـا را از بیـن ببـرد. ایـن دسـتگاه از 
رایانه های قدرتمند و یادگیری ماشـینی برای کشـتن 
خودکار این حشـره ترسـناک اسـتفاده می کند. رایانه 
مذکـور از دو دوربیـن بـرای تعیین موقعیت سوسـک 
و ارسال اطالعات به دسـتگاه دیگر اسـتفاده می کند. 
پیش از این فرایند، دسـتگاه دیگر جریـان الکتریکی 
مـورد نیـاز بـرای حرکت لیـزر و شـلیک به سوسـک را 
انـدازه گیـری می کنـد تـا بـا شـلیک لیـزری جـان ایـن 
حشـره را بگیرد. گفته شده است این دسـتگاه ۲۵0 
دالر قیمت دارد. کاربری نوشـت: »کاش این دستگاه 
جنازه سوسـک رو هـم جمع می کـرد که دیگـه با چنین 

حشـرات چنـدش آوری مواجه نشـیم.«

تاریخچه سامانه یکپارچه فروش خودرو    
ماجـرای قرعه کشـی خـودرو در کشـور از جایـی شـروع شـد 
کـه همـراه بـا توقـف واردات خـودرو، خودروسـازان داخلـی 
پاسـخگوی تقاضای بـازار نبودنـد و نهاد متولی وقـت، یعنی 
وزارت صنایـع سـنگین بـرای حـل گرفتاری هـای بـازار، 
کمیتـه توزیـع عادالنـه خـودرو را تشـکیل داد و سـازوکاری 
درنظر گرفت تا مـردم بتوانند با قرعه کشـی، خودرو بخرند. 
با این حـال از اواخر اردیبهشـت 1399 قرعه کشـی خودرو 
بـا شـروط وزارت صمـت توسـط خودروسـازها آغـاز شـد، 
اما طولـی نکشـید کـه به نحـوه ثبـت نـام و نبـود شـفافیت در 
قرعه کشـی اعتراضاتـی صـورت گرفـت و بـه همیـن دلیـل 

وزارت صمـت بـه طـور مسـتقیم وارد میـدان شـد.
 سـیزدهم اردیبهشـت  امسـال )همزمان با عید سـعید فطر( 
بـود کـه وزیـر صمـت بـرای اولیـن بـار از »سـامانه یکپارچـه 
از هجدهـم  اعـام کـرد کـه  و  فـروش خـودرو« صحبـت 
اردیبهشـت ، هرگونه فروش محصوالت تمام خودروسـازان 
)سـامانه  قرعه کشـی  متمرکـز  سـامانه  طریـق  از  صرفـًا 
یکپارچه فـروش خـودرو( انجام خواهـد شـد. در همین عمر 
کمتر از شـش مـاه این سـامانه سـه بار قرعه کشـی خـودرو را 

انجـام داده اسـت.

اهداف سامانه یکپارچه فروش خودرو    
سـامانه یکپارچه تخصیـص خودرو بـا هدف ایجاد شـفافیت 
و امـکان عرضـه عادالنه تر بـرای همـه خودروهـای تولیدی، 
آغاز بـه کار کرد. البتـه روز گذشـته معـاون حمل و نقـل وزیر 
صمـت دربـاره اهـداف ایـن سـامانه گفتـه اسـت: »سـامانه 
یکپارچـه تخصیـص خـودرو بـا سـه هـدف تشـکیل شـده بود 
نخسـت آن که پیش از این فـروش های غیرمنطقی از سـوی 
خودروسـازان انجام می شـد، به نحوی که فروش خودروها 
متناسـب با تولید نبود و در نهایت محصـوالت در زمان مقرر 
به دسـت مصرف کننـده نمی رسـید.  مـا در سـامانه نظارتی 
تاکید کردیم باید فروش مطابق با تولید باشـد تا خودروساز 
بتوانـد در زمـان مقـرر بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد. دومیـن 
هدف این سامانه رصد خودروسـازان در تحویل محصوالت 
اسـت بـه نحـوی کـه بررسـی شـود آیـا محصـوالت در زمـان 

مشـخص به مصـرف کننـده تحویل شـده اسـت یـا خیر.«

خودروهای پرطرفدار چطور عرضه می شود    
همـان طـور کـه پیـش از ایـن خواندیـد هنـوز قرعـه کشـی به 
خـط پایـان نرسـیده و  در برخـی خودروهـای ایـران خـودرو 
شـامل پژو 206، پـژو 207 و پـژو پارس هنـوز تقاضا بیشـتر 
از عرضه اسـت و متقاضیـان بایـد برای خریـد آن هـا ثبت نام 

و شـانس خـود را بـرای برنـده شـدن امتحـان کنند. 
البتـه نگاهـی بـه تفـاوت بـاالی قیمـت بـازار و کارخانـه ایـن 
محصـوالت شـاید مهـم تریـن دلیـل پرطرفـدار بـودن آن هـا 
باشـد، به طـور مثال پـژو 206 حـدود 150 میلیـون تومان، 
پژو 207 حـدود 180 میلیون تومان و پژو پـارس هم حدود 
200 میلیـون تومـان، تفـاوت  قیمـت بـا بـازار دارد کـه ایـن 
اختـاف بـاال باعـث شـده اسـت مـردم بـرای خریـد آن هـا از 
کارخانـه رغبـت بیشـتری نسـبت بـه دیگـر خودروها داشـته 

باشـند. 
با این حال، معاون صنایع حمل و نقـل وزارت صمت درباره 
نحـوه قرعـه کشـی ایـن خودروهـا هـم گفتـه اسـت: »ایـران 
خـودرو باید قرعه کشـی هـا را برای متعـادل سـازی عرضه و 
تقاضا انجـام دهد امـا باید تاکید کنم که سـامانه  بـر عملکرد 
خودروسـازان نظـارت مـی کنـد تـا مطابق بـا اهـداف تعیین 

شـده فـروش خـودرو صـورت گیـرد.« البتـه او در ادامـه هـم 
گفته اسـت: »در مجموع بـرای خودروهایی کـه صف زیادی 
ندارند قرعه کشـی انجـام نمی شـود، اما بـرای خودروهایی 
کـه تقاضـا بیـش از عرضـه اسـت دو راهـکار قرعـه کشـی و 
عرضـه آن هـا در بـورس کاال صـورت مـی گیـرد تـا در نهایـت 
بتوانیـم در بـازار ،تعـادل عرضـه و تقاضـا را در خودروهـای 

تولیـدی کشـور فراهـم کنیم.«

نگاهی به عملکرد 6 ماهه سامانه    
می خواهیم بـه این موضـوع بپردازیـم که در طول شـش ماه 
فعالیـت سـامانه یکپارچـه فروش خـودرو چـه تعـداد خودرو 
عرضه شده اسـت. در طول این شش ماه سـه بار قرعه کشی 
در این سـامانه انجام شـده کـه در مجمـوع 275 هـزار و 64 
دسـتگاه خودرو عرضه شـده اسـت. همچنیـن در طـول این 
سـه دوره 16 میلیـون و 899 هـزار و 291 نفـر در مجمـوع 
ثبت نـام کـرده انـد کـه ایـن یعنـی در کل بـه ازای هر خـودرو 

72 نفـر ثبت نـام کـرده بودند. 
در دور اول قرعـه کشـی در سـامانه یکپارچـه خـودرو کـه در 
9 خـرداد برگـزار شـد؛  176 هـزار و 911 دسـتگاه خودرو 
عرضه شد که در همین دوره 4 میلیون و 157 هزار و 352 
نفـر بـرای خرید خـودرو ثبت نـام کردنـد. البتـه در ایـن دوره 
تاخیـر در اعـام  اسـامی برگزیـدگان و ارسـال پیامـک های 
اشـتباه  به برخـی از افراد کـه نام شـان در فهرسـت برندگان 

قرعه کشـی نبـود باعـث ایجـاد حاشـیه هایی هم شـد. 
در دور دوم  قرعه کشـی هم که در تاریخ 2 مرداد انجام شد؛  
6 میلیون و 57 هـزار و 555 نفر متقاضی خریـد 74 هزار و 

92 دسـتگاه خودرو بودند. 
در آخریـن دوره قرعـه کشـی  هـم کـه در 21 شـهریور انجـام 
شـد 6 میلیـون و 684 هـزار و 384 نفر بـرای بـه دسـت 
آوردن 24 هـزار و 61 دسـتگاه خـودرو شـانس خـود را در 
سـامانه قرعـه کشـی خـودرو امتحـان کردنـد.  هرچنـد در 
انتهای شـهریور سـخنگوی وزارت صمـت از برگـزاری قرعه 
کشـی ماهانـه بـا 100 هـزار دسـتگاه خـودرو در سـامانه 
یکپارچه فـروش خودرو خبـر داده بـود، اما روز گذشـته خبر 

رسـید کـه فعالیـت ایـن سـامانه تعطیـل شـده اسـت.

تاکنون چه میزان رانت توزیع شده است    
دربـاره میـزان رانـت توزیـع شـده بـا قرعـه کشـی، اعـداد و 
ارقام زیـادی مطرح می شـود برخـی کارشناسـان رقم رانت 
توزیـع شـده در قرعـه کشـی خودروهـا را تـا سـاالنه 100 
هزار میلیـارد تومـان تخمیـن زده انـد. رئیـس انجمن قطعه 
سـازان همگن نیرومحرکـه در گفـت و گویـی بـا باشـگاه 
خبرنـگاران اظهـار کرده اسـت: »هر کسـی خـودرو می خرد 
از 50 تا 200 میلیون سـود می کند و این اتفاق باعث شـده 
سـالی 100 هـزار میلیـارد تومـان بـه صـورت قرعـه کشـی 

توزیـع شـود!« 
با ایـن حال اگـر رانـت توزیعی هـر خـودرو را به طور متوسـط 
100 میلیون تومان در نظر بگیریم، خواهیم دید که در سـه 
دوره قرعه کشـی سـامانه یکپارچه 27 هزار و 500 میلیارد 
تومـان رانـت توزیع شـده اسـت. در طول ایـن مـدت، خرید و 
فروش حواله هـم رواج زیادی پیدا کرده بـود و حواله خودرو 
بین 20 تا 100 میلیون تومان نسـبت به نوع خودرو و زمان 
تحویل سـه ماهـه و یک سـاله متفـاوت بود. بـه هر حـال یکی 
دیگر از سـامانه های راه اندازی شـده خیلی زود به کار خود 
پایـان داد در حالـی کـه به نظر مـی رسـد هزینه زیـادی برای 

راه اندازی آن شـده بود.

سامانه یکپارچه فروش خودرو با کمتر از 6 ماه فعالیت به کار خود پایان داد،  برخی گزارش ها حاکی از توزیع 

ساالنه  100هزارمیلیارد تومان رانت از طریق قرعه کشی خودرو است؛ فرجام قرعه کشی چه می شود؟

 خداحافظ 
سامانه توزیع رانت!

رعیت نواز-   اگر در چند وقت اخیر به فکر خرید خودرو افتاده باشید یا اگر به دنبال این بوده اید که از تفاوت قیمت 
کارخانه و بازار خودرو سود ببرید حتما به سامانه یکپارچه فروش خودرو مراجعه کرده اید تا خودرویی که دوست داشتید 
یا فکر می کردید بیشترین سود را دارد، انتخاب کنید و منتظر برنده شدن در قرعه کشی بمانید. حاال خبر رسیده در 
حالی که این سامانه هنوز شش ماه از عمرش نگذشته، حذف شده است. البته به گفته معاون وزیر صمت، دلیل حذف 
سامانه یکپارچه فروش این است که هم اکنون در بسیاری از شرکت ها تولید افزایش یافته است،به نحوی که در مراحل 
قبلی فروش محصوالت آن ها از مرحله قرعه کشی حذف شده و فقط در برخی محصوالت ایران خودرو تقاضا بیشتر از 
عرضه است. با این حال در این گزارش نگاهی انداخته ایم به اهداف این سامانه و همچنین میزان خودرویی که در طول 

سه دوره قرعه کشی در این سامانه توزیع شده است.

پناهگاه های ضدهسته ای 
فوق الکچری

ناصری- تهدیدهای روسیه مبنی بر استفاده از بمب اتمی، 
هراس و نگرانی از وقوع یک جنگ هسته ای را در بین مردم 
جهان افزایش داده و در این میان یک شرکت سوئیسی 
پیشنهاد ساخت پناهگاه های مستحکم زیرزمینی را جهت 
مقابله با این تهدیدها برای ثروتمندان داده است. البته بد 
نیست بدانید که به گزارش بی بی سی، سوئیس تنها کشور 
دنیاست که می تواند در صورت بروز یک حادثه هسته ای 
یا جنگ اتمی به هر شهروند خود تختی در یک پناهگاه 
استاندارد بدهد. در ادامه به مشخصات این پناهگاه های 

الکچری و قیمت آن پرداخته ایم.

پناهگاه هایی 20 متر زیر زمین    
این شرکت از پناهگاه های مستحکم زیرزمینی جدید 
خود به مساحت ۳04 متر مکعب پرده برداری کرده و آن 
را »بهینه شده برای سبک زندگی روزمره فوق الکچری و 
آماده برای همه تهدیدات« توصیف کرده است. این پناهگاه 
زیرزمینی از طریق هوا و گاز کامال غیر قابل نفوذ است و در 
صورت لزوم می تواند به طور کامل از اتمسفر بیرون جدا 
شود؛ مثال در زمان وقوع بالیای طبیعی یا بالیای ساخته 
دست بشر مثل بمب های هسته ای. این پناهگاه ها از 
امکانات کاملی نظیر استخر، سالن بــازی، سینما و اتاق 
غذاخوری برخوردار هستند. ناگفته نماند که برای احداث 
این پناهگاه ها باید زمین مناسب از طرف مالک در اختیار 
شرکت سازنده قرار بگیرد. با این حال به اعتقاد یکی از 
مدیران سازنده این پناهگاه ها، با این پناهگاه ها تنها 
می توان زمان را به تعویق انداخت و هیچ تضمینی برای بقا 
در شرایط فروپاشی وجود ندارد. بر اساس آن چه در فضای 
مجازی منتشر شده است قیمت هر پناهگاه از 10 میلیون 
دالر شروع می شود و برای پناهگاه های بسیار لوکس به 

400 میلیون دالر هم می رسد.



تفاوت فاحش دخل و خرج قطر در جام جهانی!

درآمد قطر برای مسابقات جام جهانی 2022 مشخص شد تا تفاوت معنادار 
هزینه ها و درآمدها فاش شود. هفته گذشته هزینه سرسام آور قطر برای آماده 
سازی جام جهانی 2022 در 10 سال گذشته سوژه رسانه های دنیا شد.طبق 
گــزارش رسانه های خارجی قطر بــرای آمــاده ســازی کشورش در جام جهانی 
2022 مبلغ نجومی 220 میلیارد دالر هزینه کرده که نسبت به هزینه های 
دوره های مختلف جام جهانی 20 برابر بیشتر است.ناصر الخاطر، دبیر کمیته 
سازمان دهی جام جهانی 2022 درباره این که این کشور چقدر در ایام مسابقات 

درآمدزایی خواهد کرد، گفت: قطر از برگزاری این مسابقات در حدود 9 میلیارد 
دالر درآمد خواهد داشت.همچنین این مسئول قطری درباره هزینه این کشور 
تنها برای ساخت ورزشگاه های جام جهانی این طور گفت: هزینه زیرساخت ها و 
آماده سازی میزبانی این مسابقات نیز به هشت میلیارد دالر رسیده است. این رقم 
نزدیک به هزینه های آماده سازی جام جهانی قبلی در روسیه است. گزارش رسانه 
های خارجی در هفته گذشته بیشترین هزینه قطر برای آماده سازی جام جهانی را 

ساخت خطوط مترو و اقامتگاه ها برای تماشاگران بیان کرده بود.

سه شنبه  12 مهر 1401
5ورزشی7 ربیع االول  1444.شماره 21047

شکست سنگین تیم مجیدی در امارات
سرمربی سابق استقالل در دومین بازی بزرگش در لیگ امارات 
مغلوب شد. تیم فوتبال اتحاد کلباء زیرنظر فرهاد مجیدی در هفته 
چهارم لیگ برتر امارات به مصاف العین مدافع عنوان قهرمانی 
رفت و با نتیجه سنگین سه بر صفر شکست خورد.در همین باره 
بخیت سعد کارشناس فوتبال شبکه »شارجه اسپورت« به تحلیل 
این باخت سرمربی سابق استقالل پرداخت و گفت: ترفند فرهاد 
مجیدی برای کنار زدن العین مدافع عنوان قهرمانی جواب نداد. 
مجیدی در این بازی می خواست به سبک پیروزی مقابل الوحده، 
العین را نیز کنار بزند. وی افزود: اما العین با شخصیت قهرمانی در 
این بازی ظاهر شد و مجالی   برای مجیدی نگذاشت تا بتواند مثل 

بازی با الوحده برنده شود.

آفساید

خبر

صعود مقتدرانه فوتسال ایران
تیم ملی فوتسال کشورمان در آخرین بازی خود در مرحله 
گروهی جام ملت های آسیا مقابل لبنان قرار گرفت و با 
نتیجه 9 بر صفر به پیروزی رسید.در همین باره توئیتر 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار خالصه بازی 
ایران و لبنان از دریچه دوربینش اقتدار شاگردان شمسایی 
را به تصویر کشید. تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله 
یک چهارم نهایی رقیب ویتنام شد. شاگردان شمسایی 

باید سه شنبه ساعت 11:30 به مصاف ویتنام بروند.

مدیر ورزشگاه آزادی برکنار شد
احمد مددی مدیر ورزشگاه آزادی که ششم  مهر سال 
گذشته با حکم علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی مدیریت ورزشگاه 
آزادی را بر عهده گرفته بود، دیروز از این سمت برکنار شد 
و علی رضا فاضلی سرپرست جدید ورزشگاه آزادی شد. 
گفته می شود قطعی برق به مدت نیم ساعت قبل از بازی 
پرسپولیس و تراکتور و عقب افتادن زمان برگزاری بازی، 
در برکناری احمد مددی از سوی مدیر عامل شرکت 

توسعه و نگهدای اماکن ورزشی بی تاثیر نبوده است.

سجادی: بیانات رهبری 
فصل الخطاب است

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به بیانات 
مقام معظم رهبری گفت: »ورزشکاران که همیشه گل 
سرسبد هستند، بیانات مقام معظم رهبری به عنوان 
فصل الخطاب در دستور کار ماست، چند شب پیش 
هم از بیانات رئیس جمهور استفاده کردیم. جایگاه ها 
و مسائل را تبیین کردند، همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند، اندک اتفاقاتی که در جامعه هنری و 
ورزشی افتاده است، حتما به جایگاه هنر و ورزش آسیب 
نمی زند.« به گزارش ایسنا، وزیر ورزش افزود:»حتما 
ورزشکاران در دل نظام جا دارند، محبوب نظام بودند و 
هستند و پای آرمان های نظام ایستاده اند، کشورمان را 
دوست داریم و جامعه ورزش به هیچ وجه اجازه نمی دهد 
افرادی که خدای نکرده به دنبال تجزیه کشور هستند و 
دنبال یک سری مقاصد هستند، به اهداف خود برسند. 
ما در آحاد و اقشار مختلف به هیچ عنوان از این اتفاقات 

استقبال نمی کنیم.«

راه اندازی 5G در کیش برای مراسم 
جام جهانی فوتبال قطر

با توجه به پیش بینی میزبانی جزیره کیش از مسافران 
خارجی در مراسم جام جهانی فوتبال قطر، شبکه نسل 
پنجم تلفن همراه )5G( در این جزیره راه انــدازی شده 
است.پس از مواجهه با ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه 
در دنیا طی سال های گذشته، چند سالی است که صحبت 
از 5G یا همان نسل پنجم تلفن همراه با ویژگی هایی مانند 
کاهش تأخیر، ظرفیت باالی دسترسی، قابلیت اطمینان 
بسیار باال و قابلیت اتصال و ارتباط اشیا در سطح وسیع، 
مطرح می شود.گفتنی است شبکه های 5G یا نسل پنجم، 
سرعت بسیار باالتری در مقایسه با نسل قبلی دارند و 
قابلیت های آینده گرا مانند رانندگی خودران را امکان پذیر 
می کنند و کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
معتقد هستند پهنای باند این نسل از اینترنت بسیار 
باالست، بنابراین اگر فناوری 5G را مصداق یک اتوبان 
در نظر بگیریم، شاید فناوری 4G یک اتوبان دو باندی 
و فناوری 5G همان اتوبان با چهار باند باشد، بنابراین 
سرعت و کیفیت آن باالتر می رود.طبق گزارش های 
منتشر شده در امسال انتظار مــی رود تعداد اتصاالت 
جهانی 5G به یک میلیارد برسد که رقم بسیار عجیبی 
است، رقمی که پیش بینی می کردند تا سال 202۵ دو 
برابر می شود و این نشان می دهد شوق و عطش جهانی 
به استفاده از این فناوری نوظهور بسیار باالست، چراکه 
ــت.در همین بــاره علی اصغر ترحم-  بسیار کارامد اس
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب 
شرق رگوالتوری- به تازگی با اشاره به راه اندازی 5G در 
جزیره کیش اظهار کرد: تاکنون شش سایت توسط شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانسل و پنج سایت توسط شرکت 
ارتباطات سیار ایــران در جزیره کیش نصب شده و در 

مرحله بهره برداری است.

ویژه

IOC نشست خسروی وفا با مدیر بین الملل
ــران در حاشیه سفر به  محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ای
کامبوج برای حضور در مجمع عمومی شورای المپیک آسیا با جروم پویوی، 
مدیر پروژه ها و روابط بین المللی IOC دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
رئیس  به عنوان  خسروی وفا  محمود  انتخاب  تبریک  ضمن  پویوی  جــروم 
کمیته ملی ایران بر حفظ تعامالت و ارتباطات مطلوب بین کمیته بین المللی 
المپیک)IOC( و کمیته ملی المپیک ایران تاکید کرد. محمود خسروی وفا 
رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند توماس 
 IOC باخ در ورزش جهان و حفظ روابط متقابل، خواستار حمایت بیش از پیش

از ورزش ایران شد.

محرومیت 2 ساله یک وزنه بردار زیر سن قانونی!
شورای صدور رای ایران نادو پس از بررسی های الزم، یک وزنه بردار 1۷ ساله 
ایرانی را به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ، دو سال از حضور در تمامی 
فعالیت های ورزشی محروم کرد. نام این وزنه بردار پسر، طبق بند ۷.3 ماده 1۴ 
مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران به دلیل این که زیر سن قانونی 
است، محرمانه خواهد بود. ماده ممنوعه مصرفی این وزنه بردار کلومیفن و از 

گروه S۴ بوده است.

سقوط یزدانی و گرایی در رنکینگ جهانی
رقابت های جهانی کشتی فرنگی و آزاد در حالی شهریور امسال در بلگراد به 
پایان رسید که تیم کشتی فرنگی با کسب سه نقره و یک برنز در جایگاه چهارم 
قرار گرفت و آزادکاران نیز با کسب دو طال، سه نقره و دو برنز به نایب قهرمانی 
جهان رسیدند. در تازه ترین اعالم اتحادیه جهانی کشتی، رنکینگ فرنگی 
و آزادکاران مشخص شد که کامران قاسم پور و رحمان عموزاد توانستند در 
جایگاه نخست جدول وزن 92 و ۶۵ کیلوگرم آزاد قرار گیرند. در وزن ۸۶ 
کیلوگرم حسن یزدانی سه پله به جایگاه چهارم وزن خود سقوط کرد. نکته 
جالب توجه این که دیوید تیلور آمریکایی که در این رقابت ها طالیی شد نیز با 
تنزل رتبه مواجه شد و به رده سوم جهان رسید. در کشتی فرنگی در وزن های  
۶0، ۷2، ۷۷، ۸2 کیلوگرم هیچ نماینده ای از کشورمان در فهرست 10 نفره 
نخست قرار ندارد. در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدرضا گرایی با تنزل جایگاه به 

رده چهارم دنیا بسنده کرد.

اخبار

محبی و مسیری که به جام 
جهانی می رسد

 گروه ورزش/چند روز پیش بود که فیفا دستورالعمل ها و تاریخ 
ارسال اسامی 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی امسال 
را اعالم کرد. تمام 32 تیم واجد شرایط باید هنگام ارسال 
تیم های خود از دستورالعمل های زیر پیروی کنند.آخرین 
مهلت ارسال ترکیب نهایی برای هر 32 تیم 30 روز قبل از 
بازی افتتاحیه جام جهانی 2022 تعیین شده است. یعنی 
پنج شنبه 2۸ مهر 1۴01. همه تیم ها باید ترکیب 30 نفره را 
مشخص کنند. اگر برخی از اعضای تیم به کووید-19 مبتال 
شوند، فیفا اجازه تغییرات نامحدود در تیم ها را می دهد. چهار 
دروازه بان در کنار 2۶ بازیکن باید در ترکیب قرار گیرند. شماره 
پیراهن برای هر تیم فقط می تواند بین 1 تا 30 باشد. هنگامی 
که ترکیب ها اعالم می شود، شماره پیراهن هر یک از اعضای 
تیم ثابت می شود و قابل تغییر نیست. حضور در جام جهانی 
نهایت آرزوی اغلب فوتبالیست های ما تلقی می شود. افتخاری 
فوق العاده ارزشمند که حتی برای برخی از بهترین بازیکنان 
ایرانی نیز به دالیل مختلف دست نیافتنی شد بنابراین باید 
قدر چنین موقعیتی را دانست. در این شرایط ناگفته پیداست 
فوتبالیستی که در آستانه رقابت های جام جهانی از اردوی تیم 
ملی خط بخورد، شرایط روحی بسیار نامناسبی پیدا می کند 
و این مسئله برایش تا مدت ها غیرقابل هضم خواهد بود اما 
خوشبختانه چنین اتفاقی درباره محمد محبی رخ نداد و او 
همچنان با روحیه به کارش ادامه می دهد. کارلوس کی روش 
اگرچه بخش زیادی از ملی پوشان خود را شناسایی کرده است 
و فرصت زیادی هم تا آغاز جام جهانی قطر باقی نمانده ولی 
این به منزله تمام شدن کار و بسته شدن درهای اردو تلقی نمی 
شود. اتفاقًا کار هنوز تمام نشده و حضور دستیاران سرمربی 
تیم ملی در تمرینات تیم های باشگاهی نشان دهنده آن است 
که این افراد همچنان می خواهند به بازیکنان شاغل در لیگ 
برتر خودمان انگیزه بدهند و آن ها را نگاه کنند بنابراین محمد 
محبی هم باید با امیدواری فراوان و اشتیاقی مثال زدنی جلو 
برود و مثل بازی با گل گهر در دیدارهای بعدی نیز خودش را 
به رخ بکشد. مهدی قایدی دیگر بازیکن استقالل هم شرایطی 
مشابه محبی دارد. او پس از رفتن به امارات دچار افت شد و به 
جرئت می توان گفت تیم ملی را همان موقع از دست داد اما بعد 
از آن که کی روش او را با مسی مقایسه کرد، کمی امیدوار شد. 
البته مشکل بزرگ آن ها ترافیک شدید در خط حمله تیم ملی 
است و این که حتی بازیکنی چون سردار آزمون مطمئن نیست 
که در جام جهانی به عنوان بازیکن ثابت بازی کند چون مهدی 

طارمی در اوج آمادگی است.

گزارش

صدرنشیین شکننده پرسپولیس و بردهای شیرین رقبا 

گروه ورزش/ هفته دوم لیگ برتر مردان در حالی فردا 
با برگزاری شش دیدار شروع خواهد شد که دیدار دو 
تیم راه یاب ملل مریوان و پاس گرگان با تعویق مواجه شد 
تا بازی مس رفسنجان در این هفته، مشروط به تعیین 
تکلیف بدهی های این باشگاه باشد. بعد از بیانیه تند و 
تیز مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان در واکنش به باخت 
فنی این تیم در هفته اول رقابت ها که متاثر از انجام ندادن 
تعهدات مالی سال گذشته باشگاه مس شامل تسویه 
حساب با بازیکنان و فدراسیون بود، حاال سازمان لیگ 
در شرایطی به این تیم اجازه بازی در هفته دوم مقابل 
پیکان، پرافتخارترین باشگاه ایران را داده که مسئوالن 
باشگاه تا پایان وقت اداری سه شنبه 12 مهر بدهی های 
گذشته خود را تعیین تکلیف کنند. البته این مسابقه قرار 
بود در خانه والیبال تهران برگزار شود که میزبانی به 
سالن فدراسیون منتقل شد و حال باید منتظر ماند و دید 
مس به خواسته سازمان لیگ عمل خواهد کرد یا خیر. 
یکی دیگر از دیدارهای جذاب هفته دوم، تقابل فوالد 
سیرجان ایرانیان با نارنجی پوشان سایپا خواهد بود. 
فوالدی ها که هفته نخست بدون انجام بازی سه امتیاز از 

باخت فنی مس رفسنجان به دست آوردند تا صدرنشین 
جدول شوند، این هفته در سالن ورزشی امام علی)ع( 
میزبان خودروسازان خواهند بود تا برای کسب پیروزی 
تالش کنند. در طرف مقابل شاگردان فرهاد نفرزاده 
در تیم سایپا بعد از شکست سه بر دو مقابل راه یاب ملل 
مریوان در هفته اول، به فکر فاصله گرفتن از رتبه ششم 
جدول هستند. تیم های شهرداری گنبد و لبنیات هراز 
آمل که در هفته نخست به میدان نرفتند، در دومین 
هفته در سالن المپیک گنبد رو در روی یکدیگر قرار 

خواهند گرفت تا برای اولین برد خود در لیگ برتر مردان 
تالش کنند. نمایندگان گنبد و آمل بدون برد و امتیاز در 
رتبه های دوازدهم و سیزدهم قرار دارند و تیم فاتح این 
دیدار حتما صعود چند پله ای در جدول خواهد داشت. 
داربی یزدی ها هم یکی دیگر از بازی های حساس هفته 
دوم خواهد بود جایی که تیم های ایفاسرام اردکان و 
شهداب یزد در اردکان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. 
شهداب و ایفاسرام بدون برد و امتیاز در رتبه های هشتم 

و دهم جدول مسابقات قرار دارند.

برنامه:
 پیکان تهران – مس رفسنجان؛   ساعت 15

هورسان رامسر – نیان الکترونیک خراسان؛ 
ساعت 16

فوالد سیرجان ایرانیان – سایپا تهران؛ 
ساعت 16

ایفاسرام اردکان – شهداب یزد؛ ساعت 16
شهرداری گنبد – لبنیات هراز آمل؛ ساعت16

آغاز هفته دوم لیگ برتر والیبال با تعویق دیدار مریوان

فدراسیون والیبال برای میدان دیدن مس شرط گذاشت!

آزمون آماده تقابل با طارمی در اروپا شد
فهرست بازیکنان بایرلورکوزن برای دیدار با پورتو اعالم شد. تیم فوتبال بایرلورکوزن 
امروز در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مهمان پورتو پرتغال است. در همین باره 
باشگاه لورکوزن فهرست بازیکنانش برای سفر به پورتو را منتشر کرد. سردار آزمون 
ستاره تیم ملی کشورمان در این فهرست برای این بازی حساس حضور داشت. این دیدار 
حساسیت باالیی برای فوتبال دوستان ایرانی دارد چون پورتو در مقابل مهدی طارمی 
را در اختیار دارد و این بازی به نوعی دربی ایرانی ها در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.
دیدار لورکوزن با پورتو از نظر دیگری نیز حساسیت دارد. تیم آلمانی با هدایت سیوان 
در این فصل در بحران قرار دارد و نتایج ضعیفی را کسب کرده و در صورت باخت در 
بازی امروز احتمال برکناری اش زیاد است.برخی از رسانه ها توخل سرمربی چلسی 
را به عنوان گزینه اصلی جانشین سیوان در بایرلورکوزن معرفی کردند. گفتنی است 

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی تماشاگر ویژه این بازی خواهد بود.

پرونده هفته هفتم بسته شد   

لوکادیا پنالتی زن اول پرسپولیس شد
مهاجم هلندی پرسپولیس آمادگی آن را داشت که پشت ضربه پنالتی بازی با تراکتور برود 
اما مهدی ترابی این اجازه را نداد. یورگن لوکادیا در هفته ششم توانسته بود از روی نقطه 
پنالتی دروازه نفت مسجد سلیمان را باز کند و به دنبال این بود که با ایستادن پشت ضربه 

پنالتی هم تیمش را نجات دهد و هم جایگاه خود در صدر جدول گلزنان را تثبیت کند اما...
مهدی ترابی نمی خواست این پنالتی را به مهاجم خارجی تیمش بدهد چرا که 

خودش را پنالتی زن اول پرسپولیس می دانست! یحیی گل محمدی هم که 
خیلی مهدی ترابی را دوست دارد اجازه داد این هافبک تکنیکی پشت 

توپ بایستد و شاید هم فکرش را نمی کرد ضربه مهدی ترابی خراب 
شود.این اتفاق اما برای پرسپولیس رخ داد تا برای ادامه فصل 

جاری، یورگن لوکادیا پنالتی زن اول تیمش شود. این موضوع 
به صورت رسمی از سوی کادرفنی به مهاجم هلندی اعالم شد.

گروه ورزش/هفته هفتم لیگ برتر یک شنبه شب با انجام 
سه دیدار دیگر پیگیری شد و به پایان رسید و در پایان این 
هفته صدر جــدول تغییری نکرد و پرسپولیس با وجود 
قبول شکست خانگی مقابل تراکتور با 1۴ امتیاز و به دلیل 
تفاضل گل بهتر نسبت به استقالل صدرنشین ماند. تیم 
سپاهان هم ضمن بازگشت در بازی با هوادار پس از چند 
بازی به پیروزی رسید و با رسیدن به امتیاز 12 به رده 
سوم صعود کرد. پرسپولیس در شرایطی که گفته می شد 
بازیکنانش شرایط روحی خوبی نداشتند و حتی بازی هم 
به دلیل مسائل فنی و غیرفنی با تاخیر آغاز شد در مصاف با 
تراکتور که نشان داد با قربان بردیف متحول شده نخستین 
شکست فصل جاری را متحمل شد. محمد عباس زاده 
مهاجم سابق پرسپولیس تک گل این بازی را روی اشتباه 
لوکادیا در پاسکاری دقیقه ۷۵ به ثمر رساند تا تراکتور به 
سومین برد متوالی اش دست یابد. در این دیدار چند بار 
تیرک دروازه ها توسط بازیکنان دو تیم لرزید و داور بازی 
هم در دقایق پایانی بازی یک ضربه پنالتی مشکوک به سود 
پرسپولیس اعالم کرد که باعث اعتراض شدید تراکتوری 
ها به ویژه دروازه بان این تیم شد و در نهایت ضربه پنالتی 
توسط مهدی ترابی بازیکن ملی پوش پرسپولیس زده شد 

و اخباری دروازه بان تراکتور آن را مهار کرد.
 البته ترکیب اولیه پرسپولیس و سبک بازی این تیم باعث 
انتقاد پیش کسوتان و کارشناسان از یحیی گل محمدی 
شد با این حال سرمربی سرخ ها پس از پایان بازی و با وجود 
شکست گفت:» ذهن بچه  ها آمــاده این بــازی نبود و هر 
کاری کردیم تا به شرایط مسلط شویم سخت بود. تاکنون 
ندیده بودم یک تیم تا این اندازه بی تمرکز باشد اما از طرفی 
خوشحال هستم  که در تیمی حضور دارم که بازیکنانش 
شرف و معرفت خودشان را نشان داده اند. باعث افتخار من 
است که با این بچه ها کار می کنم.« ضیا عربشاهی پیش 
کسوت پرسپولیس یکی از افرادی است که به سبک بازی و 
ترکیب تیم انتقاد کرده است:» پرسپولیس حتی در ورزشگاه 
آزادی که میزبان بود هم با یک مهاجم بازی کرد. بیشتر توپ 
در میانه زمین رد و بدل شد و کار خاصی صورت نگرفت، 
بهتر است بگویم که بازیکنان پرسپولیس هیچ برنامه ای 
برای ایجاد فرصت روی دروازه تراکتور در دستور نداشتند. 
پرسپولیس با بازی بد نتوانست توپ های زیادی را به خط 
حمله برساند. همچنین توپی برای لوکادیا، تک مهاجم شان 
هم نمی رسید و او بی هدف در نوک حمله حضور داشت اما 
تراکتور در خط حمله خودش بیشتر روی دروازه پرسپولیس 
موقعیت گل ایجاد کرد. باخت یک بر صفر پرسپولیس در 

ورزشگاه آزادی مقابل تراکتور یک زنگ خطر برای تیم 
بزرگی همچون پرسپولیس بود. پرسپولیس باید با نفرات 
بیشتر در خط حمله و داخل محوطه جریمه حریفان ظاهر 
شود. امیدوارم در بازی های آینده گل محمدی ترسو بازی 
نکند و با جسارت بیشتر تیمش را وارد زمین کند تا بتواند با 
پیروزی های مداوم و همیشگی دل هواداران را شاد کند.« 
پیش کسوت پرسپولیس می گوید پنالتی اعالم شده برای 
این تیم مقابل تراکتور خنده دار بود و اگر جای ترابی بود، این 
توپ را بیرون می زد! پایان رافت مهاجم اسبق پرسپولیس 
اگر چه مثل عربشاهی منتقد نبود اما معتقد است »پنج 
بازیکن پرسپولیس در تیم ملی بودند و از سیستم هماهنگ 
پرسپولیس دور شدند.« او با اشاره به شرایط فنی دو تیم 
در این دیدار گفت: فکر می کنم بردیف، سرمربی تراکتور 
کامال پرسپولیس را می شناخت و آنالیز خوبی انجام داده 
بود و بازیکنان این تیم تا دقیقه 90 به نحو احسن کار خود را 
انجام دادند و دوندگی زیادی داشتند. بردیف می دانست 
که نقطه قوت تیم پرسپولیس در خط هافبک و کناره هاست 
این خطوط را بستند و پاس خوبی به لوکادیا نرسید. یک 
بار به لوکادیا توپ رسید که آن هم به تیرک خــورد. این 
کارشناس فوتبال به پنالتی پرسپولیس در این دیدار اشاره 
کرد و گفت: دیدیم که پنالتی هم اصال درست نبود و معلوم 
نیست چرا داور پنالتی گرفت که در نهایت به گل تبدیل 
نشد. فکر می کنم برای شخصیت پرسپولیس هم خوب 
نبود این پنالتی گل شود. اگر جای ترابی بودم توپ را بیرون 

می زدم. به عنوان یک پرسپولیسی دوست ندارم این طور 
گل بزنیم و داور به ما محبت داشته باشد!
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رفاقت عجیب »ارواح اینشرین«

 The Banshees( »فیلم سینمایی »ارواح اینشرین
of Inisherin( محصول 2022 ایرلند، انگلیس و 
آمریکا از آثار مورد انتظار فصل جوایز سینمای جهان 
طی  امسال است که در آستانه نمایش عمومی 
قرار دارد. این فیلم را مارتین مک دانا نویسنده و 
کارگردان مشهور سینما و تئاتر ساخته که پیش از 
این برای آثاری چون »سه بیلبورد بیرون ایبینگ 

میزوری« و »در بروژ« شناخته می شود.
»ارواح اینشرین« که فیلم نامه آن بر اساس یکی از 
نمایش نامه های خود مک دانا نوشته شده، درباره 
دو دوست است که با اختالف ها، به پایان دوستی 
خود می رسند. فیلم، چگونگی به پایان رسیدن این 
دوستی و ماجرای عجیب پیامدهای این اختالف را 

روایت می کند.
این فیلم در ژانر کمدی سیاه، سومین قسمت از 
سه گانه جزایر آران نوشته مک داناست که قصه آن 

در جزایر شرقی ایرلند می گذرد.

کالین فارل و برندن گلیسن بازیگران اصلی »ارواح 
اینشرین«، پیش از این در »در بروژ« حضور موفق 
و چشمگیری داشتند که تحسین های زیادی را 
برای هردوی آنان به دنبال داشت. بر اساس آن چه 
از تیزر فیلم جدید مارتین مک دانا مشخص است، 
فیلم بیش از هرچیز روی شیمی این دو بازیگر سوار 
است و گفته می شود هردو نقش آفرینی های قابل 
توجهی در این اثر دارند. کری کندن و بری کیوگن 

نیز از بازیگران مکمل فیلم  اند.
»ارواح اینشرین« که در جشنواره فیلم ونیز امسال 
حضور داشت و رونمایی شد، توانست دو جایزه 
بهترین بازیگر مرد را برای کالین فارل و بهترین 
فیلم نامه را برای مارتین مک دانا به ارمغان بیاورد. 
این فیلم در جشنواره فیلم تورنتو نیز نمایش داده و 
تحسین شد. فیلم 109 دقیقه ای »ارواح اینشرین« 
با امتیاز 8.2 از کاربران آی ام دی بی و نمره عالی 
90 از منتقدان متاکریتیک، یکی از مدعیان جدی 

اسکار 2023 خواهد بود.
این فیلم ،جمعه 29 مهرماه در سالن های سینما 

و مدتی پس از آن در اینترنت منتشر خواهد شد.
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ــان  ــی ــش ــت ک ــخ مـــحـــمـــدرضـــا ت
تهیه کننده سینما قصد دارد فیلم 
»اسفند« را دربــاره شهیدعلی 
هاشمی تولید کند. این فیلم به 
کارگردانی دانــش اقباشاوی، 

مقطعی از حضور شهید در جنگ را روایت می کند.

ــه زودی با  ــالب آدیـــنـــه، بـ ــ گ
به  اردیبهشت«  ــانــوی  »ب فیلم 
کارگردانی رخشان بنی اعتماد 
بــه نمایش خانگی مــی آیــد. به 
گــزارش هفت صبح، قرار است 

نسخه بازسازی شده و باکیفیت این فیلم محصول 
سال 76 در فیلیمو منتشر شود.

شهرزاد کمال زاده، امروز ساعت 
15، فیلم »پس از فــروش« را از 
شبکه سه روی آنتن دارد. قصه 
فیلم درباره قاچاق لوازم خانگی 
است. وحید آقاپور دیگر چهره 

شناخته شده ای است که در این فیلم حضور دارد.

مریم سلطانی با تکرار سریال 
»سه در چهار« اثر مجید صالحی 
در شبکه آی فیلم دیده می شود. 
این مجموعه اولین بار سال 87 
پخش شد و بینندگان فراوانی 
داشت. قسمت دوم »سه در چهار« امشب ساعت 

19 روی آنتن می رود.

چهره ها و خبر ها

سام قریبیان ،روزهـــای پایانی 
بازی در فیلم »پرونده باز است« 
را  پوراحمد  کیومرث  ساخته 
سپری می کند. این فیلم با بازی 
پژمان بازغی، محمدرضا غفاری، 
نسیم ادبی، مه لقا باقری و حسین پاکدل درباره یک 

پرونده واقعی جنایی است.

شهروز ابراهیمی، از پنج شنبه با 
سریال »عملیات رعد« اثر اصغر 
حضور  یــک  شبکه  در  نعیمی 
دارد. این مجموعه به مناسبت 
هفته ناجا پخش می شود و مجید 

واشقانی و مهدی زمین پرداز بازیگران آن هستند.

سینمای جهان

سال 99 و 1400 به دلیل شیوع کرونا و گیشه 
بی رونق سینماها، مخاطبان کودک و نوجوان 
سهم بسیار کمی از اکران این دو سال داشتند. 
سال 99 تنها فیلم »پیشی میشی« در این ژانر به 
نمایش درآمد و فیلم »قطار آن شب« نیز که اوایل 
بهمن 98 اکــران شده بود، نمایش خود را در 
سال جدید هم ادامه داد. سال گذشته هم »شهر 
گربه ها« و »مرد نقره ای« تنها آثاری بودند که ویژه 
مخاطب کودک و نوجوان اکران شدند. امسال 
با گذر از این دوران، فیلم ها و پویانمایی های 
متنوعی در این ژانر به نمایش درآمدند. از ابتدای 
سال 1401 تا امروز 5 فیلم سینمای کودک 
و نوجوان روی پرده سینما رفتند و به زودی دو 
فیلم دیگر نیز به جمع این آثار اضافه خواهند شد.

گل به خودی	 
»گل به خودی« ساخته احمد تجری ،اولین فیلم 
کودک و نوجوان بود که به مناسبت نوروز 1401، 
از 18 اسفند روی پرده رفت. »گل به خودی« که 
فضایی شاد و موزیکال دارد، دربــاره کودکانی 
است که در پرورشگاه زندگی می کنند و تصمیم 
می گیرند والدین خود را پیدا کنند. گرچه »این 
فیلم جزو آثار رئال این ژانر دسته بندی می شود اما 
شخصیت عروسکی نیز در فیلم حضور دارد. »گل 
به خودی« حدود 990 میلیون تومان فروخت و 
تقریبا 36 هزار مخاطب داشت. این میزان فروش 
بــرای فیلم تجری، فــروش عجیبی نیست، اما 
رقم فروش آن نشان می دهد »گل به خودی« در 
مقایسه با فیلم هایی مانند »روز ششم«، »طالخون« 
و »بی صدا حلزون« مخاطب بیشتری داشته است. 

شقایق فراهانی، علیرضا استادی و 
نسیم ادبی بازیگران این فیلم هستند 

و علی رهــبــری و آریـــن بهاری 
خوانندگان گروه پازل نیز 

در آن ایفای نقش کرده اند.

پسران دریا	 
ــاری که در این  در میان آث

گزارش از آن ها نام برده ایم، 
فیلم »پـــســـران دریــــا« ساخته 
مشترک افشین هاشمی و حسین 

قاسمی جامی، ناموفق ترین اثر گیشه است. 
این فیلم ویژه رده سنی نوجوان ساخته شده و با 
محوریت دو شخصیت نوجوان، دو قصه مستقل 
را درباره آن ها روایت و موضوعاتی مانند عشق و 
امید را مطرح می کند. »پسران دریا« که از چهارم 
خردادماه به نمایش درآمــد ظرفیت داشت تا 
فروش متوسطی داشته باشد، اما دیده نشد و 
با فروش 18 میلیون تومانی در گیشه، شکست 
خورد. »پسران دریا« تنها 591 مخاطب داشته 
و فعال در آخرین رتبه های جدول فروش جای 
گرفته است. مونا فرجاد و افشین هاشمی تنها 
بازیگران مشهور این فیلم هستند و طبیعتا این 
نکته نیز در مهجور ماندن فیلم بی تاثیر نبوده 

است.

والدین امانتی	 
دو هفته بعد از اکــران »پسران دریــا« یک فیلم 
کودک و نوجوان جدید به چرخه اکران اضافه 
شد و »والدین امانتی« به کارگردانی حسین 
قناعت اکــران شد. قناعت در سال های اخیر 
فیلم های مختلفی را ویژه کودکان و نوجوانان 
تولید کــرده اســت. او در »والدین امانتی« نیز 
مانند دیگر ساخته های خود، از حضور تعداد 
زیــادی از بازیگران مشهور کمدی 
نادر  بنفشه خواه،  بیژن  مانند 
و  صیادی  یوسف  سلیمانی، 
استفاده  ناصرنصیر  رامین 
ــت. ایــن فیلم هم  ــرده اس ک
ــودی«  ــل بــه خ مانند »گ
ــری موزیکال اســت و  اث
شخصیت های  حضور 
عروسکی در آن، اجــازه 
نمی دهد فیلم فضایی کامال 
فروش  باشد.  داشته  واقعی 

»والدین امانتی« اختالف عجیب و غریبی با 
»گل به خودی« نداشت و تقریبا 800 میلیون 
تومان فروخت. تقریبا 30 هزار مخاطب نیز پای 

تماشای این فیلم نشستند.

بازیوو	 
ــودک و نــوجــوان در این  متفاوت ترین فیلم ک
فهرست، »بازیوو« ساخته امیرحسین قهرایی 
است. این فیلم موزیکال و کمدی، فضایی کامال 
فانتزی دارد و قصه آن در سرزمین خیالی بازی ها 
می گذرد. غول مرحله آخر یک بــازی، تالش 
می کند با دشمنان خود مبارزه کند و شکست 
نخورد. بعد از »پسر دلفینی« که در میان این هفت 
فیلم، بیشترین مخاطب را دارد، »بازیوو« با حدود 
81 هزار تماشاگر در رتبه دوم قرار گرفته است. 
این فیلم با بازی پژمان بازغی، محمدرضا هدایتی 
و لیندا کیانی از نیمه تیر اکران شد و تقریبا دو 

میلیارد و 300 میلیون تومان فروش داشت.

پسر دلفینی	 
پویانمایی »پسر دلفینی«  نه تنها در مقایسه با 
بسیاری از فیلم های ویژه مخاطب بزرگ سال 
بلکه در مقایسه با دیگر فیلم های کودک و نوجوان 
که از ابتدای سال تا امروز اکران شدند هم یک 
اتفاق ویژه محسوب می شود. این پویانمایی که 
با استفاده از المان های ایرانی و اصیل، قصه ای 
تخیلی را روایت می کند، با استقبال مخاطبان 
مواجه شده و فعال به فروش تقریبا 10 میلیارد 
و 900 میلیون تومانی دست پیدا کرده است. 
این پویانمایی با 402 هزار تماشاگر از فیلم های 
پرستاره ای مانند »روز صفر«، »مرد بازنده«، »مغز 
استخوان« و »مجبوریم« مخاطبان بیشتری 
داشته است. »پسر دلفینی« از دوم شهریور اکران 

شده و نمایش آن ادامه دارد.

بام باال	 
جدیدترین فیلم کودک و نوجوان که در نیمه دوم 
سال اکران می شود، »بام باال« ساخته سیدجمال 
ــردا به نمایش  سیدحاتمی اســت که از پس ف
درمی آید. این فیلم سال 99 تولید شده و اکنون 
پس از دو سال به اکران رسیده است. با توجه به 
شرایط فعلی جامعه و ُافت فروش فیلم ها، »بام 
باال« برای رقابت با دیگر آثار کودک و نوجوان در 
حال اکران، مسیر بسیار سختی در پیش دارد. 
حمید لوالیی ،امیر غفارمنش و حسین سلیمانی 
بازیگران چهره فیلم هستند و مسعود کرامتی 
نیز صداپیشه تنها شخصیت عروسکی آن است. 
»بام باال« ویژه مخاطب کودک ساخته شده است.

لوپتو	 
امسال پس از »پسر دلفینی«، یکی دیگر از 
پویانمایی های سینمای ایران به نام »لوپتو« به 
کارگردانی عباس عسکری نیز اکران می شود. 
طبق اعالم قبلی، قرار است این پویانمایی پس 
از پایان »شب طالیی« نمایش داده شود. ساخت 
»لوپتو« سال 95 آغاز شد و هنرمندان باسابقه ای 
مانند زنده یاد حسین عرفانی، اکبر منانی، 
شوکت حجت، تورج نصر و جواد پزشکیان به 
عنوان صداپیشه در آن حضور داشته اند. »لوپتو« 
نیز مانند »بام باال« در شرایط متفاوتی نسبت 
به دیگر آثاری که نام بردیم، اکران می شود و به 
ویژه با پویانمایی پرفروش »پسر دلفینی« رقابت 
سختی خواهد داشت. با این حال گفته می شود 
»لوپتو« اثری قابل پسند مخاطب است و احتماال 

گیشه ای موفق خواهد داشت.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

صاحِب اعتراض تاریخی به اسکار 
از دنیا رفت

زنی که نطق اعتراضی مارلون براندو در مراسم 
اسکار 1973 را روی سن خواند، در 75 سالگی 

درگذشت.
به گزارش صبا، ساشین لیتل فدر هنرپیشه و فعال 
بومِی آمریکایی که در مراسم اسکار سال 1973 
روی ِسن آمد تا اعالم کند که مارلون براندو جایزه 
اسکار بازیگری خود را برای فیلم »پدرخوانده« نمی 
پذیرد، در 75 سالگی درگذشت. آکادمی علوم و 
هنرهای سینمایی اسکار، در ماه ژوئن امسال با لیتل 
فدر آشتی کرده و دو هفته پیش میزبان جشنی به 
افتخار این بازیگر بود.مارلون براندو تصمیم گرفته 
بود که اسکار سال 1973 را  تحریم کند. وی این 
کار رادر اعتراض به نحوه نمایش بومیان آمریکایی 
در سینما و همچنین برای ادای احترام به اشغال 
منطقه ای در آمریکا انجام داد که در آن 200 عضو 
جنبش بومیان آمریکا حضور داشتند . در آن مراسم 
پس از این که مجریان برنامه لیو اولمان و راجر مور 
نامزدهای بهترین بازیگر مــرد  را  اعــالم کردند و 
اولمان نام براندو را به عنوان برنده صدا زد، این فعال 
بومی به باالی سن آمد و دست راست خود را باال 
گرفت و تندیس ارائه شده توسط راجر مور را رد کرد.

مائده کاشیان
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جواد نوائیان رودســری - فردا سالروز شهادت 
امام حسن عسکری)ع( و آغاز امامت امام عصر)عج( 
است؛ روزی که در عین ُپرمحنت و غم افزا بودن، 
برای مؤمنان نویدبخش آغازی دوباره و امید به آینده 
است. آینده ای که با مفهوم انتظار درآمیخته است و 
با ظهور منجی، به دوران طالیی خود می رسد. این 
روز را باید در تاریخ اسالم، یک نقطه عطف بدانیم؛ 
شروع دورانی جدید که در آن شیعه، از وجود مقدس 
امام)عج(، همچون ماهی که پشت ابر پنهان است، 
بهره می برد و می کوشد تا با فراهم آوردن مقدمات 
ظهور، شاهد آن روز بزرگ و رخداد عظیم باشد. فرا 
رسیدن چنین روزی، فرصتی استثنایی است برای 
بازخوانی تاریخ؛ تاریخی که نشان می دهد ورود 
به عصر غیبت چگونه رقم خورد؟ امامان پیشین و 
به خصوص امام حسن عسکری)ع( چه نقشی در 
طی شدن این فرایند داشتند و پس از آن امامان 
مقدس و نورانی، علمای شیعه چگونه به پاسداری از 
مفاهیم عالی عصر غیبت پرداختند؟ برای به دست 
آوردن شناختی بهتر از این رویدادها، با دکتر مهدی 
مجتهدی، پژوهشگر تاریخ اســالم و عضو هیئت 
علمی دانشگاه فردوسی گفت  وگو کردیم؛ آن  چه در 

پی می آید، مشروح این مصاحبه است.
از  ــد  ــع ب امـــــام  ــه  سـ دوران  در   
سخت گیری های  شاهد  ثامن الحجج)ع(، 
ــزون و بیش از گذشته دستگاه خالفت  روزاف
عباسی، نسبت به ائمه شیعه)ع( هستیم. آیا 
این سخت گیری، ارتباطی با شناخت خلفای 
ــام زمــان)عــج(  عباسی از بشارت والدت ام
داشت؟ آیا اعمال محدودیت شدید برای   امام 
حسن عسکری)ع( و در نهایت شهید کردن آن 
 حضرت در 28 سالگی، بخشی از پروژه خلفای 
عباسی برای جلوگیری از تحقق آن بشارت بود؟

واقعه شهادت امام حسن عسکری)ع( را باید نقطه 
عطفی در تاریخ اسالم بدانیم؛ می گویم نقطه عطف، 
از این نظر که بر اساس روایتی متواتر و نقل شده 

از رسول  خــدا)ص(، در سلسله 12 اماِم بعد از آن 
حضرت، پس از شهادت امام یازدهم)ع(، نوبت به 
دوران امامت آخرین امام)عج( می رسد که دوران 
خاصی است. این روایــت که در اغلب کتاب های 
حدیثی شیعه و اهل  سنت وجود دارد، فوق العاده 
مشهور و شناخته شده  است؛ منتها تنها شیعیان 
هستند که می توانند از 12 امام، به صورت مستند 
و مشخص یــاد کنند. طبق همین منابع روایــی، 
ــام، مهدی موعود و منجی عالم  دوازدهمین ام
بشریت است که جهان را پر از عدل و داد خواهد 
کرد. این موضوع، یعنی قیام یکی از فرزندان رسول 
 خدا)ص( نیز، فارغ از جزئیات آن که در متون شیعه 
کامل و دقیق آمده، در بسیاری از منابع حدیثی ذکر 
شده و مورد قبول و تأیید قاطبه مسلمانان است. 
بنابراین، ما با دو گزارش روایی بسیار مهم روبه رو 
هستیم؛ اول سلسله امامان)ع( که 12 نفر بعد از 
رسول  خدا)ص( هستند و دوم، قیام پیروزمندانه 
امــام دوازدهــم)عــج(. جریان خالفت عباسی، به 
عنوان بخشی از خاندان بنی هاشم که پیش از 
به دست گرفتن قدرت، این روایــات را شنیده و از 
جزئیات آن آگاه بود، درباره اتفاقی که قرار بود بعد از 
شهادت امام حسن عسکری)ع( بیفتد، نگرانی های 
عمیقی داشت. عباسیان مصداق این بیت بودند که 
»چو دزدی با چراغ آید / گزیده تر برد کاال«؛ آن ها 
از جزئیات روایات خبر داشتند و برای جلوگیری از 
افول قدرتشان، دست به کار شدند. به همین دلیل 
بر ائمه)ع( به شدت سخت گرفتند. باید توجه داشت 
که ظلم عباسیان به خاندان پیامبر)ص(، اگر بیشتر از 
ستم اُمویان نبود، کمتر هم نبود. این ها که خودشان 
را خویشاوندان رســول  خــدا)ص( می دانستند، 
بسیاری از سادات را به شهادت رساندند و به حذف 
ــه ای را  ــد؛ چنین روی فیزیکی امــامــان)ع( رو آوردن
از زمان امام صادق تا دوران امام حسن عسکری 
علیهم السالم شاهد هستیم. عباسیان، به ویژه به 
بحث امــام دوازدهــم)عــج( که طبق روایــت رسول  

خـــدا)ص(، بساط ظلم و بیداد را جمع می کرد، 
بسیار حساس بودند و دغدغه ظهور آن  حضرت، 
همیشه برای آن ها وجود داشت و به شهادت رساندن 
امام حسن عسکری)ع( اقدامی برای رفع همین 

دغدغه بود.
آیا ورود به عصر غیبت، ناگهانی   

اتفاق افتاد یا برای آن برنامه ریزی شده بود؟
ببینید ما در دوران امامت سه امــام پیش از امام 
زمان)عج(، شاهد یک دوره »شبه غیبت« هستیم. 
دسترسی به امام)عج( به شدت محدود شده  بود 
و این مسئله، باعث شد که شیعیان، بعد از هشتم 
ربیع االول سال 260 و ورود به دوران غیبت صغری، 
خیلی درگیر این مفهوم نباشند، هر چند سواالتی 
مطرح بود که باید پاسخ داده می شد و این، با توجه 
به ارتباط امام)عج(، از طریق نّواب خاص با مردم، 
مشکل چندانی ایجاد نمی کرد. دوران 69 ساله 
غیبت صغری، با چنین وضعیتی سپری و در سال 
329ق، با رحلت آخرین نایب امــام زمان)عج(، 
دوران غیبت کبری آغاز شد که ما همچنان در این 
دوره قرار داریــم و حدود هزار و 184ســال از آغاز 

امامت آن  حضرت می گذرد.
طبعًا با ورود به غیبت کبری، نیاز به   
آثاری که بتوانند پاسخگوی پرسش های متعدد 
شیعیان دربــاره موضوع غیبت باشند، حس 
می شد. علمای شیعه به فراخور توانایی خود در 
این زمینه کارهایی انجام دادند؛ به اعتقاد شما، 
در میان آثار تألیف شده در اوایل دوره غیبت 
کبری، کدام یک از جامعیت بیشتری برخوردار 

است؟
در بین آثــاری که در این  بــاره نوشته شده  است، 
کتاب »َکماُل الّدین و َتماُم الّنْعَمة«، تألیف شیخ 
ــل دوران غیبت کبری، اهمیت  ــدوق در اوای ص
خاصی دارد. در این دوره، دسترسی به امام)عج(، 
از طریق نواب خاص ممکن نبود. شیخ صدوق هم 
در تاریخ شیعه، شخصیت برجسته و ویژه ای است؛ 

پــدرش از شیعیان برجسته بــود و چــون صاحب 
فرزند نمی شد، در نامه ای به امام زمان)عج(، از 
طریق نایب خاص، تقاضا کرد که آن  حضرت برای 
فرزند دار شدن وی دعا کند و پروردگار به برکت 
آن دعا، دو فرزند به علی بن حسین عنایت کرد که 
یکی از آن ها، شیخ صدوق بود. پدِر شیخ صدوق، 
خودش از مؤلفان خوب شیعه است و کتاب »اإلمامة 
والتبصرة من الحیرة« را به رشته تحریر درآورده. 
شیخ صدوق در سفری برای زیــارت مرقد مطهر 
حضرت ثامن الحجج)ع(، هنگامی که به نیشابور 
ــاره مسئله  ــواالت شیعیان درب رسید، با انبوه س
غیبت روبه رو شد؛ این بود که بعد از بازگشت از سفر 
زیارتی، تصمیم گرفت کتابی در این زمینه تألیف 
کند؛ اما نمی دانست که این اثر را باید چگونه آغاز 
کند و به اتمام برساند؟ چنان  که شیخ در ابتدای 
کتاب »َکماُل الّدین و َتماُم الّنْعَمة« آورده اســت، 
در  را  کتاب  نگارش  شکل  و  ساختار  چگونگی 
رؤیایی که به محضر امام عصر)عج( شرفیاب شده 
 بود، از آن  حضرت آموخت و هنگامی که از خواب 
بیدار شد، به عبادت پرداخت و روز بعد، نگارش 
کتاب را آغاز کرد. او این کتاب را با بررسی غیبت 
در دوران انبیای الهی آغاز کرده  است و موضوع 
آن را، به عنوان آزمونی از آزمــون هــای الهی به 
مخاطبان ارائه می کند. نکته جالبی که به غیر از 
متن آموزنده و عالی کتاب، باعث جلب نظر مخاطب 
می شود، عنوان آن است. شیخ صدوق این عنوان را 
از آیه سوم سوره مبارکه مائده گرفته که می فرماید: 
»اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتی 
َم ِدیًنا«. شأن نزول این آیه،  ــالَ ْس َوَرِضیُت َلُكُم اإْلِ
واقعه غدیرخم است و انتخاب عنوان کتاب از سوی 
شیخ صدوق، این نکته را به ذهن متبادر می کند 
که روز هشتم ماه ربیع االول، در کنار ماتم و عزای 
شهادت امام حسن عسکری)ع(، پیامی نویدبخش 
بــرای مؤمنان دارد که غدیری دیگر بــرای بیعت 

دوباره با امام زمان)عج( فرا رسیده  است. 

نــوائــیــان - هــر چــنــد   انــتــســاب بــه خــانــدان 
عصمت و طهارت علیهم السالم باعث افتخار 
و مایه مباهات است، اما این اعمال انسان ها و 
تقوایشان نسبت به پروردگار است که مبنای 
قضاوت درباره نیک یا بد بودن آن هاست که 
پروردگار متعال، جّل جالله، فرموده است: 
ِ َأْتَقاُكْم« )ُحجرات - 13(  »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
نگاهی به تاریخ زندگانی ائمه معصومین)ع( 
نشان می دهد که بعد از واقعه خونین عاشورا 
و شهادت ساالر شهیدان)ع(، در هر دوره ای، 
بوده اند افــراد وابسته به خاندان رسالت که 
ساز مخالف زده و از مسیر حق خارج شده اند؛ 
ــرادی کــه خــود را دلبسته راه  ــ بــوده انــد اف
اهل بیت)ع( خوانده ، اما در میانه راه و هنگام 
فرارسیدن آزمون الهی، سر از بیراهه درآورده 
و حق را انکار کرده اند. جعفر، فرزند امام هادی 
ــام حسن عسکری علیهم السالم  ــرادر ام و ب
ــرادی است که با وجــود انتساب به  یکی از اف
اهل بیت)ع(، همچون پسر نــوح، راهــی جز 
راه حق را برگزید و به سبب غلبه هوای نفس و 
میل به قدرت، به انکار حق پرداخت و مسیری 
دیگر را که همراهی و همکاری با ظلمه باشد، 
ــت اقــدامــات جعفر که به دلیل  برگزید. روای
ــش   به ساحت پــاک ائمه  ــای افتراها و دروغ ه
ــّذاب« )کـــّذاب: بسیار  ــدی)ع( به »جعفر ک ه
دروغگو( شهرت یافت، در واقع تذکر و انذاری 
است برای همه ما که حواسمان را جمع کنیم و 
بدانیم، ِصرف وابستگی به خاندان  اهل ایمان، 
نمی تواند مانع از انحراف و کج روی ما باشد و 
به واقع، مالک محاسبه نیک و بد افراد، میزان 

اعمال نیک و بد آن هاست.

گزارش شیخ صدوق)ره(	 
شیخ صــدوق)ره( در کتاب ارجمند »ِاْکماُل 

الّدین و ِاْتماُم الّنعَمة« که به موضوع غیبت و 
ظهور امام زمان)عج( می پردازد، در فرازهای 
مختلف )ج یــک، صــص40 تا 45(، مسئله 
فعالیت های خصمانه جعفر را علیه بــرادر و 

برادرزاده اش نقد و بررسی کرده است.
 طبق گــزارش او، جعفر از دوران جوانی 
مسیری غیر از مسیر اهل بیت)ع( را پیمود 
ــام در راِه پــرداخــتــن بــه معاصی  و حتی گ
گذاشت. او به دلیل اتخاذ همین رویه، محرم 
اسرار امامت و مورد وثوق و اعتماد پدرش، 
امام هادی)ع( نبود و چنان  که شیخ صدوق 
می گوید، با آغاز امامت امام عسکری)ع(، 
به آن حضرت حسد ورزید. به همین دلیل، 
از هیچ اقدامی برای آزار امــام)ع( فروگذار 
نکرد. جعفر با دربار معتمد عباسی مرتبط 
بود و می کوشید نظر او را به خود جلب کند 
و از طریق قدرت عباسیان، زعامت شیعیان 
را به چنگ آورد. شیخ صــدوق، در گزارش 
طوالنی خود، به این  نکته اشاره می کند که 
جعفر، حاضر شد به معتمد عباسی ساالنه 
پولی معادل 200 هزار دینار پرداخت کند، 
به شرط آن  که ریاست وی را بر شیعیان به 
رسمیت بشناسد؛ ظاهرًا قرار بود این مبلغ 
از محل وجوهات شرعی تأمین شود! جعفر 
درخصوص والدت امام زمان)عج( اطالعی 
نداشت، اما همواره از احتمال وقوع آن در 
بیم و نگرانی به سر می برد؛ به همین دلیل، 
مطهر  پیکر  بر  نماز  اقامه  با  گرفت  تصمیم 
ــای دروغین  امــام حسن عسکری)ع(، ادع
خود را تثبیت کند؛ اما با حضور به موقع امام 
زمان)عج( و ادای این جمله از دهان مبارک 
اَلِة  ْر َیا َعمِّ َفَأَنا َأَحقُّ ِبالصَّ آن حضرت که »َتَأخَّ
َعَلی َأِبی« )عمو! کنار بایست، من برای نماز 
ــرم(، تمام  ــزاوارت ــدرم، س خواندن بر پیکر پ

نقشه های او نقش بر آب شد و وجود نازنین 
ولی عصر)عج( بر پیکر مطهر پدر بزرگوارش 
نماز اقامه کرد. جعفر در ادامــه اقداماتش 
از  جمعی  کــه  هنگامی  ــق،  ح مسیر  علیه 
مؤمنان و فضالی ُقم با وی دیدار کردند و او را 
به دلیل ناتوانی در پاسخ دادن به سواالت آن 
ها، فاقد صالحیت برای تصدی مسند امامت 
دانستند، برآشفت و معتمد عباسی را تحریک 
ــرادر شهیدش، امــام حسن  کــرد که خانه ب
عسکری)ع( را برای یافتن پسر وی بگردد؛ در 
حالی که اهل منزل امام)ع(، در آن لحظات 
غم ا فزا، عزادار بودند. جعفر به این نیز اکتفا 
نکرد و دستور داد یکی از بانوان امام)ع( را 
به ظن مادر بودن، به زندان بیندازند. او که 
نتوانسته  بود به خواسته شوم خود برسد، 
در آخرین اقــدام، مدعی میراث امام حسن 
عسکری)ع( شد تا مگر با این روش، دوباره 
بر وجود نازنین حضرت صاحب االمر)عج( 
دست یابد. این درحالی بود که او، طبق شرع 
انور، اصواًل حقی از میراث برادر نداشت، چرا 
که مادِر امام حسن عسکری)ع( در قید حیات 
ــان  بــود و چــون فــردی از طبقه نخست وارث
در قید حیات باشد، به بــرادر متوفی که در 
طبقه دوم است، ارثی نخواهد رسید. جعفر 
با وجود این اقدامات، باز هم در رسیدن به 
خواسته اش ناتوان بود؛ دستگاه وکالتی که 
از زمان امام سجاد)ع( شکل گرفت، قدرتی 
فراوان داشت و شیعیان راسخ در ایمان، با 
پشتوانه اصحاب وفادار امام عسکری و امام 
زمان علیهم السالم، به سالمت از آن گردنه 
خطرناک عبور کردند. جعفر تا سال 271ق 
زنده  بود. او را بعد از مرگ، نزدیک حرم امام 
هادی و امام حسن عسکری علیهم السالم به 

خاک سپردند. 

چرا جعفر، برادر امام عسکری)ع( را »کّذاب« می نامند؟

دروغگویی که به دنبال مصادره »امامت« بود

ّ
 بازخوانی ابعاد مختلف مبارزه 

 امام حسن عسکری)ع( و شرایط حساس
  آغاز امامت امام زمان)عج( در گفت وگو

 با دکتر مهدی مجتهدی، استاد تاریخ اسالم 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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- فریـب مـردی  سـیدخلیل سـجادپور 
عشـقی  بـاور  بـا  و  بـود  خـورده  را  متاهـل 
کارگاه  در  را  آرزوهایـش  کاخ  خیابانـی، 
خیـال نقـش مـی زد امـا ناگهـان تـار و پـود 
زندگـی درهـم پیچیـد و از او قاتلی ترسـناک 
سـاخت. بـا گذشـت چنـد مـاه از صحنـه ای 
کـه »عـروس جـوان« را بـه آتـش کشـیده بـود 
هنوز هـم در دنیـای کودکانه سـیر مـی کرد و 
باور نداشـت دسـت به چـه جنایـت هولناکی 

زده اسـت...
بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، 
ایـن دختـر نوجـوان کـه اواخـر سـال گذشـته 
از منـزل فـرار کـرده و بـا ادعاهـای دروغیـن و 
هوس آلود مـردی متاهل، درگیـر ماجراهای 
خبرنـگار  سـواالت  بـه  بـود،  شـده  تلخـی 
ایـن  و  خـود  سرگذشـت  دربـاره  خراسـان 
جنایـت وحشـتناک پاسـخ داد. آن چـه مـی 
خوانید نتیجـه گفت و گـوی یک سـاعته با وی 

در پشـت میلـه هـای بازداشـتگاه اسـت. 
نامت چیست؟ مرضیه 

چنـد سـاله هسـتی؟ 3 مـاه دیگـر وارد 17 
سـالگی مـی شـوم! 

تـرک تحصیـل کـرده ای؟ نـه! هنـوز مشـغول 
تحصیـل بـودم کـه ایـن ماجراهـا رخ داد.

شـغل پـدرت چیسـت؟ او در یکـی از مراکـز 
سـوخت رسـانی کارگـری مـی کنـد. 

در مقطع دوم متوسـطه درس می خواندی؟ 
وقتی کالس نهم را قبول شـدم معدلم 19.5 
بـود امـا بـه درس و مدرسـه عالقـه زیـادی 
نداشـتم با وجود ایـن کتاب های سـال دهم را 
گرفتـم و نوبـت اول را هـم در امتحانات رشـته 
انسـانی قبـول شـدم ولـی بعـد از آن از خانـه 

فـرار کـردم و ...
چرا از خانه فرار کردی؟ چون در خانه با مادرم 
اختالف داشتیم. او مرا درک نمی کرد و بر سر 
هر چیز بیهوده ای با هم مشاجره و دعوا می 
کردیم .او از هر رفتار من ایراد می گرفت من 

هم به خاطر لجبازی کل کل می کردم. 
مگـر توچـه کارهایـی را دوسـت داشـتی کـه 
مادرت مانـع می شـد؟ او فقط به مـن گیر می 
داد کـه فـالن کار را نکـن یـا فـالن کار را بکن! 
مـن دوسـت داشـتم آرایـش کنـم! با دوسـتانم 
بیرون بـروم! در فضـای مجازی باشـم! ولی او 

مدام مـرا دعـوا می کـرد ...
بعـد از فـرار از خانه ، کجـا رفتـی؟ ابتـدا به آن 
معنـی معمـول »فـرار« نکـردم و مـی خواسـتم 
مدتـی از خانـه خودمـان دور باشـم امـا بعـد  

ماجراهـا بـه گونـه دیگـری رقـم خـورد. 
حـدود آبان مـاه بـود که بـا خـودم گفتـم مدتی 
بـه خانـه خواهـرم مـی روم کـه در چنـاران 
زندگی مـی کـرد و بعد که شـرایط بهتر شـد به 

خانـه بازمـی گـردم. 
اهـل کجایـی؟ در یکـی از مناطـق قوچـان بـه 
دنیـا آمـدم که قبـال روسـتا بـود امـا االن به یک 

شـهر تبدیـل شـده اسـت. 
چـرا از خانـه خواهـرت فـرار کـردی؟ مـن 
حـدود یـک مـاه در منـزل خواهـرم مانـدم و 
پـدر ومـادرم نیـز از ایـن موضـوع خبر داشـتند 
امـا بعـد متوجـه شـدم کـه خواهـرم بـه خاطـر 
شـوهرش خیلـی معـذب اسـت. ایـن بـود کـه 

بـه طـور ناگهانـی تصمیـم بـه فـرار گرفتـم و بـه 
مشـهد آمـدم. 

پدرت بـه  دیدارت مـی آید؟ بلـه! او می گفت 
در خانـه خواهـرت بمـان و همـان جـا سـرکار 
بـرو! ولـی مـن نخواسـتم بیشـتر از آن در خانه 

خواهـرم بمانـم. 
در مشهد کسی را می شـناختی؟ با دختری 
به نام »ن« در فضای مجازی آشـنا شـده بودم. 
منـزل آن هـا در بولـوار رسـالت مشـهد بـود. 
ابتـدا بـا هـم دربـاره برخـی موضوعـات مـورد 
عالقه صحبت مـی کردیم تا این کـه به پی وی 
)صفحه خصوصـی( او رفتم و با ارسـال عکس 

و مشـخصات با هم  دوسـت شـدیم.
یعنی بعـد از فـرار از خانه خواهـرت به منزل 
دوسـتت رفتـی؟ بلـه! چـون خیلـی بـا هـم 

صمیمـی شـده بودیـم. 
پـدر و مـادر آن دختـر چیـزی نمـی گفتنـد؟ 
»ن« فرزنـد طـالق بـود. پـدر و مـادرش از هـم 
جـدا شـده بودنـد و او بـا مـادرش زندگـی مـی 
کـرد. بـا وجـود ایـن، مـادر او هـم مخالفتـی بـا 
حضور من نداشـت چـون خودش سـرکار می 

رفـت و »ن« در خانـه تنهـا بـود.
هزینـه هایـت را چگونـه تامیـن می کـردی؟ 
آن دختـر برایـم خـرج مـی کـرد. مـن پولـی 

نداشـتم. 
تا به حال دسـتگیر شـده ای؟ بلـه! زمانی که 
در منـزل »ن« بـه سـر مـی بـردم یـک روز بـا هم 
بیـرون رفته بودیـم که پلیـس گشـت انتظامی 
ما را در بولوار طبرسـی شمالی دستگیر کرد. 

آن روز مـادر »ن« آمـد و او را تحویـل گرفـت و 
بـه خانـه بازگشـت امـا پـدر مـن کـه بـا تمـاس 
مامـوران انتظامـی بـه  مشـهد آمـده بـود بـه 
قاضی گفـت کـه دخترم مـرا اذیـت مـی کند و 
به خانـه نمی آید. مـن هم گفتم دوسـت ندارم 
بـه خانـه خودمـان بـروم کـه در نهایـت مـرا بـه 
بهزیسـتی تحویـل دادند و حـدود یک مـاه هم 

در بهزیسـتی بـودم.
که بعد شـرایطی پیـش آمد که مـرا آزاد کردند 
و دوبـاره بـه منـزل دوسـتم رفتـم تـا ایـن کـه بـا 

»هادی« آشـنا شـدم. 
بـا »هـادی« چگونـه ارتبـاط برقـرار کـردی؟ 
اردیبهشت امسال بود و من در مقابل آرامگاه 

خواجه ربیع سـرگردان پرسـه می زدم که 
او را  دیـدم و بـا یـک لبخنـد شـماره تلفـن 
خـودش را بـه مـن داد ... مـن هـم خیلـی 
زود بـا او تمـاس گرفتـم و این گونـه روابط 

غیراخالقـی مـا بـا یکدیگر شـروع شـد. 
مـی دانسـتی او متاهـل اسـت؟ اول نـه! 
ولی زمانـی فهمیدم کـه دیگر تحـت تاثیر 
حرف های عاشـقانه او قرار گرفته بودم و 

نمـی توانسـتم او را فرامـوش کنم! 
مـن تشـنه محبـت بـودم و او هـم چنـان 
از عشـق سـخن می گفـت و بـه  مـن ابراز 
عالقـه می کـرد کـه دیگـر دل باخته اش 
شـدم و بـه ایـن عشـق خیابانـی ادامـه 
دادم. چـرا کـه »هـادی« مدعـی بـود 
قـرار اسـت نامـزدش را طـالق بدهـد! و 
مراحـل طالق نیز تـا آخریـن امضا پیش 
رفتـه اسـت ولـی نامـزدش بـه محضـر 
نمـی آمـد تـا آخریـن امضـا را پـای برگـه 

طـالق بزنـد!  
هـم  دیگـری  کـس  بـه  آن  از  قبـل 
عالقه منـد بـودی؟ فقـط بـا یـک جـوان 
دیگر در فضای مجازی آشـنا شده بودم 
کـه تنهـا یـک هفتـه آن هـم بـه صـورت 
تلفنـی رابطـه داشـتم ولـی بعـد پـدر او 
متوجـه شـد و گوشـی اش را گرفـت. 
چـرا بـه دوسـتی هـای خیابانـی روی 
آوردی؟ چـون در مدرسـه برخـی از 
پسرهایشـان  دوسـت  از  دوسـتانم 
صحبـت مـی کردند و مـن هـم کنجکاو 
می شـدم که چگونه در فضـای مجازی 
ایـن آشـنایی هـا شـکل مـی گیـرد. از 
سـوی دیگر هـم همیشـه ترس داشـتم کـه اگر 
پـدرم متوجـه  ماجـرا شـود، چـه بگویم! تـا این 
کـه باالخـره بـه صـورت مخفیانـه وارد شـبکه 

هـای اجتماعـی شـدم. 
چـرا بـا یـک جـوان متاهـل دوسـت شـدی؟ 
خـودم هم نمـی دانم! چـون او چرب زبـان بود 

و با حـرف هـای عاشـقانه مـرا فریـب داد. 
مصـرف  هـم  مخـدر  مـواد  مـدت  ایـن  در 
کـردی؟ نـه! اگـر چـه جوانـی کـه بـا او دوسـت 
بـودم تریـاک مصـرف مـی کـرد ولـی قصـد 

داشـت اعتیـادش را تـرک کنـد. 
»هـادی« چـرا بـا نامـزدش اختالف داشـت؟ 
او مـی گفـت، همسـرم از من بـزرگ تر اسـت و 

نمـی خواسـت بـا او زندگـی کند. 
چنـد خواهـر و بـرادر داری؟ دو خواهـر و یک 

بـرادر کوچک تـر از خـودم دارم. 
دختری که با او دوسـت بـودی هم با پسـری 
ارتبـاط داشـت؟ فکـر کنـم او هـم دوسـت 
پسـر داشـت ولـی مـادرش نمـی دانسـت او به 
مادرش گفته بـود که مرضیـه با مـادرش دعوا 

کـرده و مدتـی نـزد مـن مـی مانـد! 
مـادر او هم بـه خاطـر تنهایی دختـرش چیزی 

نمـی گفت. 
پشـیمانی؟ مگـر مـی شـود ایـن ماجراهـای 
وحشـتناک در زندگـی یـک دختـر رخ دهـد 
و او پشـیمان نشـود! کاش کنـار خانـواده ام 
بـاز مـی گشـتم و از خیـره سـری دسـت برمـی 
داشـتم!کاش پدر و مادرم کمی شرایط سنی 
و روحـی و روانی مرا بیشـتر درک می کردند و 
بـه طریقی مـرا از ایـن لجبـازی هـای کودکانه 

بـاز مـی داشـتند.
اما ...

کابوس هم مـی بینـی؟ در ایـن مدتی کـه بعد 
از قتـل، فـراری بـودم هر شـب با کابـوس های 
وحشـتناک از خواب مـی پریدم .صحنـه ای را 
می دیدم کـه آن »عروس« در شـعله های آتش 
می سـوزد و مرا صدا می زند! شـب ها از ترس 

بیدار مـی ماندم. 
چـه شـد کـه فـرار کـردی؟ بعـد از آن کـه فقط 
بـه خاطـر هیـچ و کل کل سـاده، »عـروس« 
را بـا بنزیـن بـه آتـش کشـیدم، اهالـی خانـه 
هـم آمدنـد و مـن بـا کمـک »هـادی« او را بـه 
بیمارسـتان بردیـم کـه بعـد از آن ترسـیدم و 

فـرار کـردم. 
چـه شـد کـه خـودت را بـه دسـتگاه قضایـی 
معرفـی کـردی؟ عـذاب وجـدان رهایـم نمـی 
کرد. همواره با خـودم می اندیشـیدم حاال که 
زندگـی یک زن جـوان را بـه خاطر بـی عقلی و 
یک عشـق پوشـالی نابـود کـرده ام بایـد تاوان 
بدهـم و بیشـتر از ایـن موجـب رنـج خانـواده 

او  نشـوم.
آخریـن کالم؟ نمـی دانـم چـه بگویـم! هنـوز 
بـاورم نمـی شـود کـه دسـت بـه ایـن جنایـت 
ترسناک زده ام! خانواده »عروس جوان« حق 
دارنـد با مـن هـر رفتـاری بکنند چـرا کـه من با 
نادانی )گریـه امانـش   نـداد( او در میـان های 

هـای گریـه فریـاد زد: غلـط کـردم!...

حوادث سه شنبه  12 مهر 81401
7 ربیع االول  1444.شماره 21047

در امتداد تاریکی

 در مسیر باخت 
شطرنج زندگی!  

به همراه یکی از دوستانم و نامزدش در یکی از 
پارک های منطقه قاسم آباد مشغول شطرنج 
بازی بودیم به طوری که متوجه گذر زمان نشدم 
وقتی به خود آمدم که پاسی از شب گذشته بود و 
خانواده ام از شدت نگرانی مدام به گوشی من 

زنگ می زدند در همین حال ...
به گزارش خراسان زن مطلقه 22 ساله ای که 
ــرادر کوچک تــرش وارد  به منظور شکایت از ب
کالنتری قاسم آباد مشهد شده بود با بیان این 
که برادرم مرا کتک زده است درباره این ماجرا 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: 16 
سال بیشتر نداشتم که به خواستگاری جوان 30 
ساله ای پاسخ مثبت دادم. آن زمان هیچ گاه فکر 
نمی کردم که این تفاوت سنی مشکلی در زندگی 
مشترکم به وجود بیاورد چرا که معتقد بودم عشق 
و عالقه به یکدیگر هرگونه مشکلی را حل می 
کند اما وقتی وارد حقیقت زندگی مشترک شدم 
تازه فهمیدم من در دنیایی دیگر سیر می کردم 
و واقعیت های زندگی با افکار من تفاوت زیادی 
دارد هنگامی که دوستانم از ارتباط صمیمی با 
همسرانشان تعریف می کردند من نمی توانستم 
آن ها را درک کنم چرا که هنوز »حبیب« را به 
عنوان همسرم باور نداشتم .من در آن سن و سال 
دست به رفتارهایی کودکانه می زدم که برای 
همسرم قابل پذیرش نبود. خالصه این اختالف 
سنی در رفتار و گفتار ما نیز نمایان بود به طوری 
که باعث بروز اختالفات شدیدی بین من و حبیب 
شد تا این که باالخره تصمیم گرفتیم از یکدیگر 
جدا شویم. او منزلی را که در آن ساکن بودیم به 
عنوان مهریه به نام من سند زد و من هم به صورت 
توافقی از او جــدا شــدم. ابتدا قصد داشتم به 
صورت مجردی زندگی کنم اما پدرم اجازه نداد 
و بدین ترتیب من در حالی به خانه پدرم بازگشتم 
که با برادر بزرگ ترم رابطه صمیمانه ای داشتم و 
با تشویق او همچنان به تحصیالتم ادامه دادم و 
وارد دانشگاه شدم. اما در این میان برادر کوچک 
ترم درباره من سخت گیری می کرد و مدام مرا زیر 
نظر می گرفت. من هم که دوست نداشتم حرمت 
خانوادگی ما شکسته شود گاهی حتی توهین ها 
و تهمت های ناروای او را نیز تحمل می کردم. در 
این شرایط با یکی از دوستانم که ازدواج کرده بود 
معاشرت بیشتری داشتم و به منزل آن ها رفت و 
آمد می کــردم تا این که شب گذشته به همراه 
همان دوستم و نامزدش به پارکی در منطقه قاسم 
آباد رفتیم. بعد از صرف شام، نامزد دوستم صفحه 
شطرنج را باز کرد من هم که عالقه زیادی به این 
بازی دارم وارد بازی شطرنج شدم و گوشی تلفنم 
را نیز خاموش کردم اما چنان سرگرم بازی بودم 
که متوجه گذر زمان نشدم. زمانی به خود آمدم که 
پاسی از شب گذشته بود سراسیمه گوشی تلفنم 
را روشن کردم و تازه متوجه شدم که خانواده ام 
ــادی با من  خیلی نگران شــده و تماس هــای زی
گرفته اند به همین دلیل از نامزد دوستم خواستم 
مرا به خانه برساند اما وقتی وارد منزل شدم 
بــرادرم از من سوال کرد که تا این وقت بامداد 
کجا بوده ام؟ من هم با پاسخی سرباال به او گفتم 
به شما ربطی ندارد! با این جمله ،برادرم مرا به 
داخل اتاق هل داد که سرم محکم به دیوار خورد 

و آسیب دید. حاال هم به کالنتری آمده ام تا ...
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ 
سیدرضا معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد( 
بررسی این ماجرا در دایره مددکاری اجتماعی 
آغــاز شد و در نهایت با راهنمایی های مشاور 
کالنتری، زن جــوان در حالی از شکایت خود 
صرف نظر کرد که فهمید در مسیر باخت شطرنج 

زندگی قرار گرفته است.
 ماجرای واقعی با همکاری 

پلیس پیشگیری خراسان رضوی

    سابقه خبر  

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، شانزدهم شهریور 
گذشته دختر نوجوانی با مراجعه به شعبه 208 دادســرای 
عمومی و انقالب مشهد )شعبه ویژه پرونده های جنایی( خود را 
تسلیم قانون کرد و پرده از راز وحشتناک سوختن عروس جوان 
در شعله های آتش برداشت! او به قاضی دکتر صادق صفری 
گفت: حدود 3 ماه قبل در منزل جوان 21 ساله ای بودم که با او از 

طریق ارتباط تلفنی آشنا شدم. 
»هــادی« متاهل بود و با نامزد 27 ساله اش اختالف داشت. آن 
روز »خدیجه« )مقتول( هم در خانه پدر شوهرش بود که در یک 
ساختمان زندگی می کردند. وقتی عروس جوان متوجه ارتباط 
بین من و هادی شد از من خواست تا زندگی او را متالشی نکنم 

چرا که او مدعی بود هادی را دوست دارد. ولی هادی از طریق من 
نامزدش را تحقیر می کرد که قصد ازدواج با مرا دارد و این گونه او 
را در تنگنای طالق قرار داده بود. به همین خاطر مشاجره ای بین 
من و عروس جوان شروع شد و به توهین و ناسزا کشید که در این 
هنگام من دچار خشم آنی شدم و با ریختن ظرف حاوی بنزین بر 
پیکر عروس جوان، او را با فندک به آتش کشیدم و بعد هم او را با 
هادی به بیمارستان رساندیم که من از آن جا فرار کردم و ... گزارش 
روزنامه خراسان حاکی است به دنبال اعترافات صریح این دختر 
نوجوان ، وی با دستور قاضی صفری به پلیس آگاهی منتقل شد و 
زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد( مورد بازجویی 
های تخصصی قرار گرفت تا این ماجرای وحشتناک واکاوی شود.

گفت وگو اب دخرت 17 ساله ای که »عروس« را به آتش کشید

کابوس سوختن او در شعله های آتش رهایم نمی کند 

اختصاصی خراسانخاکسترنشین عشق خیابانی! 

قتل کارآموز  وکالت  در هاله ای از اهبام 
توکلی /  کارآموز3۸ساله  مرکز وکالی قوه قضاییه 
استان کرمان در منزل پدری اش  به قتل رسید 
. به گــزارش خراسان،رئیس کل دادگستری 
استان کرمان دراین باره  بیان کرد : طبق بررسی 
های اولیه ،علت قتل کارآموز مرکز وکالی قوه 
قضاییه استان کرمان شخصی بوده و ارتباطی  به 
موضوع وکالت و شغل وی ندارد. حجت االسالم 

و المسلمین ابراهیم حمیدی گفت  : قربانی این 
حادثه  توسط عده ای ناشناس در منزل شخصی 
پدری خود در دلفارد شهرستان جیرفت به قتل 
می رسد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری 
متهمان ادامه دارد. شایان ذکر است، این شخص 
3۸ سال داشته و کارآموز قضایی ورودی سال 
99 مرکز وکالی قوه قضاییه  در جیرفت  است.

جزئیات جدید از آتش زدن دخرت جوان در کلینیک زیبایی 
پس از واکنش ها به خبر هولناک آتش زدن 
جسد دختری که در عمل زیبایی فوت شده بود 
دادستان نظر آبادی جزئیات جدیدی را از این 
حادثه تلخ بیان کرد. سامان قاضی زاده گفت: 
در تاریخ 26 تیر اهالی روستای گل دره نظرآباد 
ــوزی و دود غلیظ می شوند و  متوجه آتــش س
موضوع را به پلیس آگاهی اعالم می کنند. بعد از 
ارسال جسد به پزشکی قانونی و بررسی ابتدایی 
آن مشخص می شود جسد متعلق به یک زن 
حدود 30 ساله است. همراه جسد یک دستبند 

و گردنبند طال و بخشی از یک روسری کشف 
ــزود: با رصد آنتن تلفن همراه  شده بــود. او اف
مشخص شد این فرد به همراه یک نفر دیگر بعد 
از خروج از مطب به سمت نظر آباد حرکت کرده 
که در این منطقه تلفن همراه وی خاموش و سیم 
کارت در گوشی دیگری فعال می شود.  قاضی 
زاده تصریح کرد: شخصی که سیم کارت متوفی 
را در گوشی جدید فعال کرده به اردبیل و بعد به 
قشم سفر کرده بود که با شنود تماس ها، این فرد 

در قشم دستگیر شد.
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۹اجتماعی

گزیده  دارو  بــدون یـــار !
کمبود آنتی بیوتیک ها و افزایش قیمت دارو بخشی از مشکالت وضعیت دارو در  آستانه  سه ماهگی  طرح »دارویار« است؛ این طرح 

 قرار بود، کمک حال دارویی مردم باشد در حالی که خود اکنون بیمار است. سخنگوی کمیسیون بهداشت از نامه 
به سران قوا گفته و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران یک هشدار نگران کننده را با ما در میان می گذارد

غفوریان-در آستانه سه ماهگی طرح »دارویار« 
خبرهای خوبی از اجرای آن به گوش نمی رسد؛ 
طرحی که قــرار بود یار و یــاور مــردم در بزنگاه 
افزایش و تعدیل قیمت ها و معادالت حذف ارز 
دارو باشد، می رود که دچار سکته شود. در این 
بــاره دکتر زهــرا شیخی سخنگوی کمیسیون 
بهداشت مجلس، درباره مشکالت جدید حوزه 
دارو، از ارسال نامه به روسای قوا و ضرورت اتخاذ 

تدابیر فوری برای رفع آن سخن گفته است.

 مشکالت جدید؛ از کمبود آنتی بیوتیک        
تا افزایش قیمت

ــزارش هــا از حـــوزه دارو، از کمبود برخی  گـ
آنتی بیوتیک ها در آغاز فصل سرما و البته افزایش 
قیمت ها حکایت دارد و این در حالی است که قرار 
بود با آغاز طرح دارویار در تیرماه، مردم با مشکل و 
کمبود دارویی مواجه نباشند. دکتر علی فاطمی، 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، در این باره 
دیروز به ایسنا گفت: »کاهش تولید در حالی که 
مواد اولیه در کارخانه ها وجود دارد، رخ داده 
است. به هر حال عاقبت قیمت دستوری همین 
اســت. اگر هم اکنون به داروخانه ها مراجعه 
کنید، انواع مکمل ها را می بینید، انواع داروهای 
تقویتی و لــوازم آرایــش به وفور وجود دارد، اما 
دارویی مانند آنتی بیوتیک که جان مردم به آن 
بستگی دارد، به دلیل قیمت ها، کاهش تولید و 
در نتیجه کمبود داشته است. باید توجه کرد که 
به رغم اجرای طرح دارویاری هنوز قیمت برخی 
داروها و مشخصا آنتی بیوتیک ها واقعی نشده 
است؛ به ویژه آنتی بیوتیک هایی که به صورت 
شربت عرضه  می شود. آنتی بیوتیک هایی که 
به صورت قرص و کپسول عرضه می شود نسبتا 
وضعیت شان بهتر است، اما آنتی بیوتیک هایی 
که به صورت شربت است و برای کودکان هم 
مصرف دارد، بیشتر دچار کمبود شده است. 
ــرد و شیوع  اکــنــون کــه بــه ســمــت فــصــل سـ
عفونت های سینوسی، ریــوی و... می رویم، 
 مصرف آنتی بیوتیک ها باال می رود و اگر بخواهیم 
با همین تولید کم ادامه دهیم، قطعا در زمستان 

دچار مشکل می شویم.«

طرح دارویار چیست؟       
ــذف یا  ــاره ح ــی کــه دربـ ــراوان در پــی مباحث ف
باقی ماندن ارز دارو، در دولت و مجلس مطرح 
بــود، سرانجام دولــت تصمیم گرفت از تیرماه 
ارز دارو را حذف کند و مابه التفاوت افزایش 
احتمالی قیمت ها را از طریق بیمه ها به مردم 
پرداخت کند و درواقــع ارز دولتی تخصیص 
داده شده برای تامین دارو و مواد اولیه آن، به 
جای پرداخت به واردکنندگان و شرکت های 
ــازی، به بیمه ها داده شود و آن ها هم با  داروس
پشتیبانی از داروخانه ها، این یارانه حمایتی دارو 
را مستقیما در هنگام دریافت نسخه پزشکی، 
ــردم بــپــردازنــد. موفقیت ایــن طرح  بــه خــود م
البته مستلزم این بود و هست که دولت، سهم 
 خود را به موقع در اختیار بیمه ها قــرار دهد.
بخشی از اهداف طرح دارویار را با هم مرور کنیم:
- افزایش تعداد داروهای تحت پوشش در طرح 

دارویــار ؛ 100 قلم از داروهــای پرمصرف مثل 
داروهای سرماخوردگی و همچنین تعداد ۳۶۶ 
قلم داروهای ضروری پرمصرف برای بیماران 
مزمن مانند بیماران دیابتی و دارای فشار خون 

تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
 – توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران
– بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه 

دارو
– عــدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در 

مواردی کاهش آن
ــرای بیمه همگانی سالمت بــرای افــراد  – اج

فاقد بیمه
– برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که 
پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای 

نبوده اند.
ــی، منطقی شدن  – کاهش کمبودهای داروی

تجویز و مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی
– کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی 

دارو
– حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری های 

مزمن، خاص و صعب العالج

اما چه شد که   دارو    بی یار شد؟       
ــار« ظاهرا  اکنون در آستانه سه ماهگی »داروی

برنامه ها طبق وعده های اولیه آن پیش نرفته 
است. عبدالحسین روح االمینی رئیس کمیته 
غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس در آغاز 
اجرای این طرح در گفت وگو با  خراسان از نظارت 
دقیق مجلس بر نحوه اجرای طرح گفته بود. بر 
همین اساس و در پی پدیدآمدن برخی مشکالت 
در حوزه دارویی در مسیر اجرای طرح دارویار، 
کمیسیون بهداشت مجلس دو روز قبل تشکیل 

جلسه داده و موضوع را بررسی کرده است.
 سخنگوی این کمیسیون در این باره به خانه 

ملت گفت:
 اعضای کمیسیون بهداشت در ایــن جلسه 
ــد مالیات بر ارزش  نشست موضوع 9 درص
افزوده و کمبود سرم، آنتی بیوتیک ها و برخی 
اقالم دارویی را مطرح و تاکید کردند که نباید 
از کنار مسئله دارو به راحتی گذشت زیــرا با 
سالمت مردم سروکار دارد. اعضای کمیسیون 
معتقد بودند که علت کمبود برخی اقالم دارویی 
باید بررسی شود چرا که قرار بود با اجرای طرح 
دارویار کمبودها رفع شود و تغییری در قیمت 
دارو ایجاد نشود و پرداختی از جیب مردم 
افزایش نیابد؛ اما متاسفانه اکنون با کمبود 
و افزایش قیمت دارو مواجه هستیم و در این 
رابطه نقش سازمان غذا و دارو باید مشخص 

شود؛ البته برخی نمایندگان هم معتقد بودند 
که باید از ماده 2۳4 استفاده و گــزارش آن را 
به صحن علنی و در صورت تایید به قوه قضاییه 
ــال کرد و مسئله دارو نباید بین دستگاه  ارس
ها پاسکاری شود و باید با این صنعت با تعامل 

رفتار کرد.

راه برون رفت از نواقص اجرای دارویار       
حال این که برای برون رفت از مشکالت موجود 
در عرصه دارو چه باید کــرد، نکاتی اســت که 
سخنگوی کمیسیون بهداشت به آن اشــاره 

کرده است:
1- بانک مرکزی باید در زمان مناسب تسهیالت 
الزم را در اختیار شرکت های تولیدکننده قرار 

دهد.
2-برخی نمایندگان بر این باور بودند که بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصر اصلی 
این مشکالت هستند و باید پای کار بیایند و به 

تعهدات خود عمل کنند.
۳- فعاالن صنعت دارو در این نشست مسائلی 
مانند کمبود نقدینگی، اصالح قیمت دارو و 
تعرفه گمرکی را مطرح کردند و یادآور شدند 
خود  تعهدات  به  باید  مکمل  هــای  بیمه  که 

عمل کنند.

سه شنبه ۱۲مهر ۱۴۰۱
۷ ربیع االول   ۱۴۴۳.شماره ۲۱۰۴۷

برای پیگیری بیشتر موضوع با دکتر سیدعلی فاطمی نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران همکالم شدیم. او به شدت از تامین اجتماعی 
بابت پرداخت نکردن حق داروخانه ها گالیه مند است و درباره  به 
بن بست خوردن طرح دارویار هشدار می دهد: برای مشکالت کنونی 
و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به داروخانه ها دو نوبت هم به 

آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم و با ایشان درد دل کردیم.
فاطمی ادامه می دهد: اکنون حدود سه ماه از آغاز طرح دارویار می 
گذرد و تامین اجتماعی یک ریال هم به داروخانه ها بابت اعتبارات 
این طرح پرداخت نکرده است و آن چه هم در این مدت پرداخت کرده، 
مربوط به بدهی های نیمه دوم سال 1400 بوده است. اگر همین 
وضعیت ادامه یابد، ممکن است طرح خوب دارویار به بن بست بخورد 
و چنان چه این اتفاق رقم بخورد، این مردم هستند که به دلیل افزایش 
سرسام آور و تا دوبرابری قیمت داروها متضرر خواهند شد و به آن ها 

فشار خواهد آمد.
فاطمی مــی گــویــد: اکــنــون بخشی از 
ــه ارائـــه  ــا دیــگــر تمایلی ب ــانـــه ه داروخـ
داروهای بیمه ای به مردم ندارند، چراکه 
ــی که با قیمت  داروخــانــه، اکنون داروی

شهریور 1400 به مردم می فروشد، خودش آن را به قیمت های 
افزایش یافته جدید از تولیدکننده می خرد.

 این در حالی است که یکی از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه قبل از 
آغاز طرح دارویار وعده داده بود که ما 72 ساعته مبالغ مابه التفاوت 
دارو را به داروخانه ها پرداخت می کنیم. حاال این وعده 72 ساعته 
با گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و تامین اجتماعی 
از این بابت هیچ به روی خودش هم نمی آورد که داروخانه ها تحت 

فشار هستند.

هشدار نایب رئیس انجمن داروسازان ایران: 
   

با ادامه وضعیت کنونی، طرح دارویار به بن بست می خورد 

رسانه های جهان 

تلفات  فوربس:تعداد 
توفان روز جمعه ایان در 
فلوریدا  از 70 نفر فراتر 
رفت و احتمااًل بیشتر هم 
ــد. بــر اســاس  خــواهــد ش
آمار تلفات در سطح شهرستان، در حالی 
که تالش ها برای جست وجو و نجات در 
یکی از مرگبارترین توفان های تاریخ اخیر 
ــه دارد، پس از  در فلوریدا همچنان ادام
این که چندین شهرستان تلفات بیشتری 
را گــزارش کردند، تعداد قربانیان توفان 
ایان در فلوریدا از 70 نفر گذشت. تاکنون 
هیچ آمار رسمی از کشته شدگان، از سوی 
مقامات ایالتی یا فدرال منتشر نشده است، 
اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز 
پنج شنبه هشدار داد که این توفان ممکن 
است »مرگبارترین توفان در تاریخ فلوریدا« 
باشد. تصاویر پس از توفان از جوامع نزدیک 
به جایی که توفان به خشکی رسید، ویرانی 

کامل را نشان می دهد.

تــــی: آر   تــــــی 
ــاه  ــ ــگ ــ ــش ــ ــای ــ ــم ــ ن
ــی  ــلـ ــلـ ــمـ ــن الـ ــیـ بـ
عربی  کتاب های 
در شهر استانبول، 
از شنبه آغاز به کار 
کرد تا دوستداران کتاب و کتاب خوانی 
و به ویژه کتاب های عربی را در شهر 
استانبول ترکیه، کنار هم جمع کند. این 
نمایشگاه با نظارت انجمن بین المللی 
نــاشــران کــتــاب هــای عــربــی، اتحادیه 
نــاشــران تــرک و انجمن نــاشــران ترک  
برگزار شده است و تا 9 اکتبر )17مهر( 
ادامه خواهد داشت که انتظار می رود 
جمع کثیری بازدیدکننده داشته باشد. 
بیش از 250 ناشر از 29 کشور از ترکیه، 
مصر، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، 
عربستان، کویت، ســودان، الجزایر، 
قطر، امـــارات، ایـــران، آمریکا، اردن، 
تونس، مراکش، لیبی،ایرلند، اسپانیا، 
آلمان، ایتالیا،انگلستان و ازبکستان 
در این نمایشگاه که در منطقه »یشیل 
ــوی« استانبول بــرگــزار شــده است،  ک

حضور دارند.

یک توئیت

 پرداخت ۲۰ درصد 
از پاداش پایان خدمت فرهنگیان

وزیر آمــوزش و پــرورش  دربــاره پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی گفت:  روز 
یک شنبه در هیئت دولت این موضوع را مطرح 
ــرای ایــن افــراد  ــردم که پــاداش هــا یک دفعه ب ک
ــز شــود و در پاسخ بیان شد که 20 درصد  واری
دیگر  بخشی  و  شــده  فرستاده  خزانه  به  مبلغ 
را هــم مــی خــواهــنــد بــفــرســتــنــد.  نــوری دیــروز 
همچنین درباره گالیه ها از سرویس مدارس هم 
گفت:  پیمانکاران تمکین نکردند، دیــروز هم 
جلسه ای داشتیم. شهر تهران این گونه است. 
ــرورش شهر  ــوزش و پ ــزارش مدیرکل آم طبق گ
تهران، تاکسیرانی 4000 تاکسی را در اختیار 
قرار داده است که این مشکل سرویس رفع شود. 
نرخ گذاری سرویس مدارس را شورای شهر انجام 
می دهد و به ما ابــالغ می شود. سرویس را هم 
گردن مدرسه می اندازند، مدرسه باید کار تعلیم و 
تربیت را انجام دهد و سرویس یکی از دغدغه های 
ما شده است. در شهرداری تهران، همکاری ها 
خوب بوده است و انتظار داریم پیمانکاران هم 

آن چه منصفانه است از مردم بگیرند.

جمع آوری ۳۴۰ میلیارد کمک نقدی 
و غیرنقدی در جشن عاطفه ها

رئیس کمیته امداد گفت: از ابتدای برگزاری جشن 
عاطفه ها تا 11 مهر ۳40 میلیارد تومان کمک نقدی 
و کاالیی برای دانش آموزان جامعه هدف جمع آوری 
شده و به صــورت بسته های تحصیلی در اختیار 
آنان قرار گرفته است. به گزارش مهر، سیدمرتضی 
بختیاری با بیان این که 7۳0 هزار دانش آموز در 
سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند، 
افزود: همچنین شش هزار نخبه تحت حمایت کمیته 
امداد هستند که گره گشایی و رفع موانع تحصیلی 
آنان را وظیفه خود می دانیم. بختیاری با تقدیر از 
همراهی خیران و مردم نیکوکار در تأمین مایحتاج 
تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت، اظهار کرد: سال 
گذشته 291 میلیارد تومان کمک نقدی و کاالیی 
در جشن عاطفه ها جمع آوری و به دانش آموزان 
نیازمند ارائــه شد. رئیس کمیته امــداد با تاکید بر 
این که کمک های مردمی در هر شهر یا منطقه در 
اختیار دانش آموزان همان منطقه قرار می گیرد، 
خاطرنشان کرد: امسال از ابتدای برگزاری جشن 
عاطفه ها تــا امـــروز ۳40 میلیارد تــومــان کمک 
نقدی و کاالیی برای دانــش آمــوزان جامعه هدف 
جمع آوری شده و به صورت بسته های تحصیلی در 
اختیار آنان قرار گرفته است. وی پیشگیری از ترک 
تحصیل دانش آموزان نیازمند را از اهداف برگزاری 
جشن عاطفه ها برشمرد و ادامــه داد: نباید هیچ 
دانش آموزی به دلیل مشکالت مالی از تحصیل 
بازبماند و در این مسیر نیازمند استفاده از ظرفیت 

تمام دستگاه ها هستیم.

بسیاری از زیستگاه های کشور دچار 
اختالل اکوسیستمی شده است

معاون دفتر زیستگاه ها و امــور مناطق سازمان 
ــت:  بــســیــاری از  ــف ــت گ ــس حــفــاظــت مــحــیــط زی
زیستگاه های ما تحت تاثیر فعالیت های انسانی 
دچــار اختالل در عملکرد اکوسیستمی شده تا 
ــای زیرساختی به  ــروژه ه آن جـــا کــه بــرخــی از پـ
است.  شده  منجر  زیستگاه ها  ازهم گسیختگی 
به گزارش ایرنا، علی بالی افزود: ایران با توجه به 
تنوعی که در اقلیم و وضعیت توپوگرافی دارد، دارای 
تنوع زیستی غنی است؛ به طوری که در برخی از 
برآوردها جزو 20 کشور برتر دنیا از نظر تنوع زیستی 
ــرد: مهم ترین  محسوب مــی شــود. وی تصریح ک
بحث در حفاظت از زیستگاه های کشور، اجرای 
سند ملی آمایش سرزمین است و راهکار سازمان 
حفاظت محیط زیست برای حفظ و نگهداری از این 
زیستگاه ها، ارتقای آن ها به مناطق حفاظت شده 
است تا از این طریق، زمینه حفظ تنوع زیستی در 

آن ها فراهم شود.

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید
»سوانته پبو« از کشور سوئد، برای اکتشافاتی 
مربوط به ژنــوم انسان های منقرض شده و 
تکامل انــســان، برنده جایزه نوبل پزشکی 
2022 میالدی شد. به گزارش مهر، سوانته 
پبو  متخصص ژنتیک سوئدی اســت که در 
زمینه ژنتیک تکاملی تخصص دارد. او به عنوان 

یکی از بنیان گذاران دیرینه شناسی، روی ژنوم 
نئاندرتال تحقیقاتی انجام داده است. این 
محقق ۶7 ساله در استکهلم سوئد متولد شده 
و در دانشگاه اوپساال تحصیل کرده است. وی 
هم اکنون در انستیتو انسان شناسی تکاملی 

مکس پالنک فعالیت می کند.

چراغ سبز شورا برای انتشار فهرست 
ساختمان های ناایمن تهران 

رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران 
ناایمن  ساختمان های  نهایی  فهرست  گفت: 
شهر تهران را باید شهرداری اعالم کند و اعالم 
ــورای اسالمی شهر تهران  آن از نظر ما در ش
بالمانع است. به گزارش ایلنا، مهدی بابایی با 
بیان این که وضعیت رسیدگی به ساختمان های 
ناایمن به کندی پیش مـــی رود، اظهار کرد: 
شــهــرداری هرچه سریع تر باید در ایــن زمینه 
اقدام و تعیین تکلیف کند، چون پای جان مردم 
در میان است. وی افزود: برنامه ویژه ای دارم که 
هر هفته جلسه ای با شهرداران مناطق داشته 
باشم و موضوع ساختمان های ناایمن را با جدیت 

پیگیری کنم .

۴۰۰ هزار سالمند بسیار پرخطر 
از نظر سالمت جسمی

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
حال  در  برنامه های  از  یکی  این که  بیان  با 
اجرای وزارت بهداشت در راستای سند ملی 
سالمندان، مراقبت از سالمندان پرخطر است 
7 میلیون  تصریح کرد: در این زمینه تاکنون 
سالمند در کشور غربال شده اند  که بر اساس 
 400 هم اکنون  شده  انجام  غربالگری های 
هزار سالمند بسیار پرخطر، که دچار بیماری 
صعب العالج یا چند بیماری همزمان هستند، 
شناسایی شده اند. به گزارش فارس، محسن 
شتی افزود: همچنین بر اساس این غربالگری، 
بیش از یک میلیون نفر از سالمندان در شرایط 
 پرخطر )ابتال به دو یا چند بیماری صعب العالج (

 یا در معرض خطر هستند. وی  بر ضرورت  اتخاذ 
تدابیر ویژه و توسعه زیرساخت های مورد نیاز 

تاکید کرد.

 عقد قرارداد هزار میلیاردی 
بین دانش بنیان های نانو    و صنعت

در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران نانو، هزار 
میلیارد تومان قرارداد بین شرکت های دانش 

بنیان حوزه نانو    و   صنعت منعقد می شود.
 به گــزارش مهر، این قراردادها در حوزه های 
انرژی، رنگ و رزین، پلیمر، آب، آلودگی هوا، 
صنعتی  الستیک های  و  صنعتی  عایق های 
اســت و از جمله آن هــا می تــوان به ایــن مــوارد 
اشاره کرد: تفاهم نامه فروش سیستم تصفیه 
ذرات معلق دود و گرد غبار، تفاهم نامه سرمایه 

گــذاری تولید پکیج های تجاری تصفیه آب و 
پساب به صورت پیوسته برای استفاده در معادن 
تفاهم نامه  کارخانه های فراوری معدنی،  و 
سرمایه گذاری تولید نیمه صنعتی پوشش های 
سیلیکونی مخصوص مقره های برق، تفاهم نامه 
سرمایه گذاری تولید و فــروش دستگاه نانو 
امولسیون مورد استفاده در صنایع مختلف اعم از 
آرایشی، بهداشتی، غذایی، تفاهم نامه مشارکت 

در تولید و فروش پد ضدعفونی کننده.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

288,435288,435320,21240,40578,15213,814,060152,500,00083,500,00053,000,000348,730-
 شاخص

دلیل رکوردشکنی تجارت 
خارجی 6 ماهه چیست؟

آمارهای تجاری کشور از رسیدن سرجمع 
ارزش صادرات و واردات که از آن به عنوان 
ــود، به  حجم تــجــارت خــارجــی یــاد مــی ش
بیش از 50 میلیارد دالر حکایت دارد. 
رقمی که حداقل از سال 95 تاکنون بی 
ــای گمرکی نشان  ــاره سابقه اســـت. آم
می دهد تا پیش از این، بیشترین میزان 
تجارت خارجی کشور مربوط به سال 96 
با حدود 45.7 میلیارد دالر بوده است. 
ــدود 45  ســال گذشته نیز ایــن رقــم به ح
میلیارد دالر رسید. نکته قابل تامل دیگر 
در این راستا، رسیدن همزمان صادرات 
غیر نفتی و واردات به بیشترین میزان خود، 
حداقل از سال 95 اســت. بر این اساس 
صادرات غیرنفتی در شرایطی به بیش از 
24 میلیارد دالر رسیده که پیشتر، این رقم 
در سال 97 به بیشترین میزان خود از سال 
95 یعنی 23.1 میلیارد دالر رسیده بود. 
حجم واردات نیز در حالی به 26 میلیارد 
دالر افزایش یافته که سال 96، این رقم 
بیشترین میزان خود در سال های اخیر 
یعنی 25.2 میلیارد دالر را تجربه کرده 
بود. این ها همه در شرایطی است که وزن 
کاالهای صادراتی و وارداتی در شش ماه 
امسال افت داشته است. در این میان این 
سوال مطرح می شود که دلیل این رشد 
تجارت خارجی چیست؟ به نظر می رسد 
افزایش تورم جهانی که همزمان با جنگ 
روسیه و اوکراین آغــاز شــده، در این آمار 
نقش اساسی ایفا می کند. هر چند برای 
مشخص شدن این که این رشد به دلیل 
تجارت کاالهای با ارزش افزوده باالتر بوده 

یا نه، باید منتظر جزئیات بیشتر بود. 

سخنگوی اقتصادی دولت خبرهای مهمی به 
خصوص در حوزه های ترمیم کسب و کارهای 
آسیب دیــده از ناآرامی ها، اجــرای کاالبرگ 
الکترونیک، بهبود اوضاع مالی دولت و نیز وام 
های با نرخ سود صفر قرض الحسنه اعالم کرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دولت در نشست رسانه ای دیروز 
خود درباره تاثیر ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر 
بر کسب و کارها اظهار کرد: متاسفانه ناآرامی 
های اخیر بر فضای اقتصادی و محیط کسب 
و کارها اثر منفی داشته است. دولت اهتمام 
دارد که شرایط هرچه سریع تر رو به بهبود 
رود. وی گفت: وزارت اقتصاد آمادگی دارد 
از مشوق های مالیاتی استفاده کند تا کسب 
و کارهای آسیب دیده ترمیم شوند. در همین 
خصوص مصوباتی داشته است که به زودی 

اعالم می شود.

جایگزینی کاالبرگ به جای یارانه نقدی 	 
امسال انجام می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اختصاص 
کاالبرگ به جای یارانه نقدی گفت: این طرح 
لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد اما 
بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت 
ارائــه شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
دوستان حــوزه اجرایی و فنی در وزارت کار 
که مسئولیت کاالبرگ بر دوش آنان قرارداده 
شده است، پیشنهاد دادنــد تا در ماه مهر بار 
دیگر یک طرح آزمایشی را در این خصوص 
داشته باشند تا پس از تعمیم آن به کل کشور 
برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم مراجعه 
و شکایت نداشته باشند که دستگاه های خرید 
همچنان متصل نیست یا در فروشگاه ها امکان 
خدمات دهی وجود ندارد. بنابراین اجرای آن 
قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله 
جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم قبل از 

پایان سال عملی شود.

دولت سیزدهم ترمز زیان بانک ملی را 	 
کشید

یکی از اقدامات دولت، تنظیم مقررات سفت 
و سخت بــرای کنترل ترازنامه بانک هاست 
که به انضباط مالی بانک ها منتهی می شود. 

خاندوزی در این راستا و در خصوص بهبود 
به  توجه  با  گفت:  بانک ها  ترازنامه  کیفیت 
سرریز تقاضاها به بانک ها و اضافه برداشت 
آن ها از بانک مرکزی، تالش شد این مسئله 
را با افزایش سرمایه بانک های دولتی کاهش 
دهیم، بنابراین مقرر شد 35 هــزار میلیارد 
تومان به این موضوع اختصاص یابد. خاندوزی 
درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: 
بانک ملی در سال 99 حدود 6.7 هزار میلیارد 
تومان زیان داشت که در 1400 به 2400 

میلیارد تومان کاهش یافت.

توافقاتی با چین برای فروش نفت صورت 	 
گرفته است

وی درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین با بیان 
این که سیاست دولت در دیپلماسی اقتصادی 
فعاالنه اســت، افـــزود: در عمل، دیپلماسی 
همسایه  کشورهای  محوریت  با  اقتصادی 
دنبال می شود. از طرفی اقتصادهای موثری 
مانند اقتصاد چین در نگاه ما مهم هستند و نگاه 
دولت این است که فارغ از این که هر اتفاقی 
بین ایران و کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد 
رخ دهد، روابط خود را با چین گسترش دهیم. 
خاندوزی با اشــاره به دیــدار روســای جمهور 
ایران و چین تصریح کرد:  مسئوالن دو کشور 
بر اجرای این قــرارداد و توافق تأکید کردند. 
درباره موضوع فروش نفت بین ایران و چین 

نیز توافقاتی صورت گرفته است که در صورت 
ــدن، گـــزارش عملکرد آن را ارائــه  محقق ش

خواهیم کرد.

75 درصد از درآمدهای دولت در 6 ماهه 	 
امسال محقق شد

ــات دولـــت در  ــدام ــاره بــه اق ــدوزی بــا اشـ ــان خ
خصوص انضباط مالی افــزود: در شش ماهه 
نخست امسال کمتر از 10 هزار میلیارد تومان 
از تنخواه استفاده کرده ایم که این عدد در سال 
گذشته 50 هزار میلیارد تومان بوده است. 
وی با بیان این که در شش ماه اول امسال 75 
درصد از درآمدهای دولت محقق شده است، 
ــزود:  البته در برخی حوزه ها تحقق 100  اف

درصدِی درآمدهای دولت را داشته ایم.

کارنامه مثبت در اوراق بدهی	 
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد تاکید کرد: با 
دقتی که در حوزه انضباط مالی صورت گرفته، 
از این نظر شرایط کامال تحت مدیریت دولت 
است و حــدود 70 هــزار میلیارد تومان اصل 
اوراق بدهی دولت گذشته را در شش ماه سال 
1401 بازپرداخت کردیم که با سود آن عدد 
بیشتری می شود اما اصل آن به این ترتیب 
است. وی افــزود: انتشار اوراق هم نسبت به 
سال گذشته بسیار کاهش یافته است و در 
حالی که در شش ماه اول سال گذشته 138 

هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت را واگذار 
کردیم، در شش ماهه اول امسال در مجموع 
63 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی 

دولت را داشتیم.

 برای رصد تورم منتظر پایان اسفند 	 
نمی مانیم

وی با بیان این که کنترل تورم به عنوان اولویت 
اول اقتصاد کالن دولت مطرح است، درباره 
کمیته رصد تورم تصریح کرد: دولت به این 
مسئله اهتمام ویژه ای دارد. بعد از تأکید اخیر 
رهبری معظم انقالب، بنا شد به شکل هفتگی 
متغیرهایی که می تواند موجب بی انضباطی 
دولت و خلق پول و نوسانات ارز و انتظارات 
تــورمــی بــشــود، پــایــش و نتیجه آن بــه ستاد 

هماهنگی دولت ارائه شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: قرار است 
به هر دستگاهی که در این زمینه مصوبات را 
رعایت نمی کند، تذکر داده شود تا رفتار خود را 
اصالح کند. از نظر ما نباید حتما تا پایان اسفند 
منتظر بمانیم و بفهمیم چه عواملی موجب رشد 

تورم شده است.

 اعالم جزئیات نرخ صفر وام های 	 
قرض الحسنه در هفته جاری

به گزارش مهر، خاندوزی دربــاره صفر شدن 
سود بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف 10 
میلیون تومان در برخی بانک ها اظهار کرد: این 
اقدام برای وام های زیر 10 میلیون تومان در 
دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی 

جزئیات آن را این هفته اعالم می کند.

اعطای 7٩٣ هزار وام خرد و بدون ضامن 	 
تا 15 شهریور 1401

وی افــزود: تا نیمه شهریور در مجموع 793 
هزار فقره وام خرد تا سقف 100 میلیون تومان 
بدون ضامن به افــراد واجد شرایط پرداخت 
شده است. البته متقاضیان بسیاری هم هنوز 
نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک های 
ــت را سرعت  ــرداخ دولــتــی تاکید کــردیــم پ
ببخشند. وی بانک های سپه، رفاه کارگران و 
مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت 

تسهیالت خرد بدون ضامن اعالم کرد.

 ترمیم کسب و کارهای آسیب دیده از ناآرامی ها 
با مشوق های مالیاتی  

خاندوزی: کاالبرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی تا پایان سال اجرایی می شود 

تورم ترکیه باالتر از 8٣ درصد!

فارس- آمارهای دولتی که امروز منتشر شد نشان 
می دهد نرخ تورم ساالنه در ماه سپتامبر در ترکیه 
به 83.45 درصــد رسیده اســت. این در حالی 
است که اقدام بانک مرکزی ترکیه در پایین آوردن 
نرخ بهره آن هم دو بار در دو ماه گذشته یک شوک 
به بازار وارد کرده بود. از پاییز سال گذشته روند 
افزایش تورم در ترکیه آغاز شد و دلیل آن هم افت 
ارزش لیر در سایه سیاست کاهش تدریجی نرخ 
بهره توسط بانک مرکزی این کشور بوده است. در 
واقع تورم ساالنه در ماه سپتامبر در ترکیه باالترین 
میزان در 24 سال گذشته به شمار می رود. آخرین 
باری که ترکیه چنین تورم سنگینی را تجربه کرد، 
ماه جوالی سال 1998 بود که نرخ تورم ساالنه 
آن به 85.3 درصد رسید. افزایش هزینه های 
حمل و نقل و قیمت موادغذایی و نوشیدنی های 
غیرالکلی بیشترین تأثیر را بر افزایش تورم داشته 
به گونه ای که هزینه های حمل و نقل در ترکیه 
نسبت به سال گذشته 118 درصد رشد کرده و 
قیمت موادغذایی هم بیش از 93 درصد افزایش 

یافته است.

 مبادله برق بین ایران و ترکیه 
از سر گرفته شد

مهر - محرابیان، وزیر نیرو در حاشیه بازدید و 
افتتاح نمایشگاه محصوالت نوآورانه و فناورانه 
با اشاره به سفر اخیرش به ترکیه گفت: در سفر 
ترکیه دو مسئله در دستور کار قرار داشت. یکی 
از این موارد مذاکره با وزارت انرژی ترکیه برای 
مــبــادالت بــرق بــود که به تازگی در مــرز ترکیه 
سیستم بک تو بک نصب و از طریق این سیستم 
امکان مبادله برق فراهم شده است. این مبادله 
از روزهای گذشته شروع شده و تا 600 مگاوات 
مبادله برق انجام شده یعنی مبادله برق ظرفیت 

600 مگاواتی دارد.

 رشد 27 درصدی صادرات 
نفت ایران

فارس - در هشت ماه منتهی به سپتامبر 2022، 
صادرات ایران کمتر از 900 هزار بشکه در روز 
بوده است. در سه ماه اخیر، صادرات نفت حدود 

27 درصد بیشتر از سه ماه قبل از آن بوده است.

وام ودیعه مسکن منوط به 
بارگذاری اطالعات در سامانه 

امالک

ایسنا - خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی گفت: براساس گزارش 
ارائه شده از سوی وزارت راه، وام ودیعه مسکن 
منوط به بــارگــذاری اطالعات توسط مــردم در 

سامانه امالک و اسکان شده است.

 افزایش حقوق کارمندان 
به سال آینده موکول شد؟

خبرآنالین - پس از گذشت حدود دو ماه از اعالم 
خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان، به 
نظر می رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول 
شــد. گــزارش هــا نشان مــی دهــد کــه در جلسه 
اخیر مسئوالن ارشد سازمان برنامه و بودجه، 
افزایش حقوق سال 1402 در قالب ساختار و 
مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال 1402 

بررسی شد.

خروج 10 هزار میلیارد ریال 
پول حقیقی   از بورس به دنبال 

ناآرامی های اخیر 

فعال  یــک  حسینی،  فرهنگ  سید   - فـــارس 
منفی  اثر  ناآرامی ها ی  اخیر  گفت:  اقتصادی  
ــازار سرمایه گذاشت و موجب کاهش 3 تا  بر ب
5 درصــدی شاخص بورس و کاهش 10تا 15 
درصـــدی ارزش سهام کوچک بـــازار شــد و در 
همین مدت بیش از 10 هزار میلیارد ریال پول 

حقیقی ها  از بازار سرمایه خارج شده است.

 افزایش نرخ دالر تا بیش از 
٣٣ هزار و ٣00 تومان

خراسان- نرخ دالر در بازار آزاد که در روزهای 
نــاآرامــی ها روند  اخیر متاثر از عواملی نظیر 
صعودی در پیش گرفته است، دیروز با بیش از 
200 تومان افزایش به حدود 33 هزار و 350 
تومان رسید. در این حال دیروز آیین رونمایی 
از درگــاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها نیز 
برگزار شد. در این سامانه نرخ و حجم معامالت 
و تقاضاها در بازار ارز توافقی به صورت لحظه ای 
اعالم می شود که به گفته رئیس کل بانک مرکزی 
نقش مهمی در افزایش شفافیت بازار ارز خواهد 
داشت. بر این اساس، نرخ ارز توافقی دیروز به 31 
هزار و 440 تومان رسید که نسبت به دو روز قبل 

اندکی افزایش را نشان می دهد.

بازار خبر

 تکلیف 500 میلیارد تومانی 
برای شرکت های بیمه ای 

بردبار-  قانون بودجه امسال، شرکت های بیمه 
ای را مکلف به واریز 500 میلیارد تومان از حق 
بیمه ثالث دریافتی از صاحبان وسایط نقلیه به 
حساب خزانه کرده است تا صرف امور منجر به 
کاهش تصادفات و مرگ و میر و فرهنگ سازی 

دراین خصوص شود.
ــف تبصره 10 قــانــون بودجه   بــراســاس بند ال
1401، شرکت های بیمه  ای مکلف اند مبلغ 
پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص 
ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش 
بیمه )پرتفوی(  هر یک از شرکت ها تعیین می 
شود و به   تصویب شورای  عالی بیمه می  رسد به  
صورت ماهانه نزد خزانه  داری کل کشور واریز 
کنند. وجوه واریــزی شرکت های بیمه موضوع 
این بند به  عنوان هزینه  های قابل قبول مالیاتی 

محسوب می  شود.
بر این اساس منابع به دست آمــده، در اختیار 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای کشور، 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان اورژانــس کشور، جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا و سیمای 
ــران قــرار می  گیرد تا در  جمهوری اسالمی ای
ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول 
شماره 7 این قانون، در امــور منجر به کاهش 
تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه  های 
کاهش  منظور  به  آگاهی  بخشی  و  فرهنگی 
عملیاتی  برنامه  مطابق  رانــنــدگــی  ــوادث  حـ
آیین  نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح 
رانندگی مصوب 1400.10.29 هیئت وزیران 

هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی 
ــران موظف به نظارت بر  جمهوری اسالمی ای
اجرای این بند است. دستگاه های موضوع این 
بند موظف اند گزارش عملکرد خود را در قالب 
برنامه عملیاتی هر سه  ماه یک  بار به کمیسیون 
های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی، بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور 

ارسال کنند.
تخصیص اعتبار سه  ماهه به دستگاه های اجرایی 
ذکر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
براساس عملکرد صورت می گیرد. مبلغ 250 
میلیارد ریال از منابع این بند به سازمان پزشکی 

قانونی اختصاص می یابد.

بازخوانی بودجه 1401 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که پیشرفت 
های خوبی در زمینه آزادسازی پول های بلوکه 
شده ایران در خارج از کشور انجام شده، وعده 
ــای آینده خبرهای خوبی از  داد که در روزه
ــالم می  ــازی پــول هــای بلوکه شــده اع آزادسـ
شود. در این حال نورنیوز پایگاه خبری نزدیک 
به شورای عالی امنیت ملی، همزمان با برخی 
ابهامات درباره آزادسازی این پول ها گزارش 
داد که تنها مانع برای انتقال وجوه آزاد شده 
ایــران در کره جنوبی، تعیین حساب و بانک 
عامل پذیرفته شده از سوی دوطرف بود که این 
بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین 

شده و دوطرف بر سر آن توافق کرده اند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار 
ــازی قریب الوقوع  منتشر شده دربــاره آزادس
7 میلیارد دالر ارزهــای بلوکه شده ایــران در 
کره جنوبی گفت: با هماهنگی و همکاری با 
وزارت امــور خارجه پیشرفت های خوبی در 
ــازی پول های بلوکه شده ایران  زمینه آزادس
در خارج کشور انجام شده که فعاًل جزئیات را 
اعالم نمی کنم ولی در روزهای آینده خبرهای 

خوبی در عمل منتشر خواهد شد.
وی تصریح کرد: منابع ارزی، جزئی از دارایی 
های ملت ایران است و باید در راستای منافع 
کشور استفاده شود. در همین راستا هم بانک 
از  دیپلماسی  دستگاه  همکاری  با  مرکزی 
ابتدای استقرار دولت، پیگیری این موضوع 
را به طور جدی در دستور کار قرار داد که در 
یک مرحله، خوشبختانه به آزادسازی بخشی 
از منابع مسدودی در انگلیس پس از بیش از 
40 سال منجر و به طور رسمی در این خصوص 
اطالع رسانی شد. صالح آبادی اضافه کرد: 
درخصوص دیگر منابع مسدودی هم مذاکرات 
فشرده و مستمری با هدف استیفای حقوق 
قانونی ملت ایران انجام شد و طی هفته های 
اخیر در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم. 
البته برخی مالحظات بانکی در این زمینه 
باقی مانده که به طرف های مقابل اعالم شده 
است  و نمایندگان دوطرف در حال پیگیری این 

موضوع هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامــه همچنین 
در پاسخ به این سوال که معادل ریالی هفت 
میلیارد دالر مسدود شده توسط دولت قبل 

استفاده شده و در صورت آزادسازی، این منابع 
در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت و متعلق به 
بانک مرکزی است، گفت: منابع ارزی مسدود 
شده جزو منابع بانک مرکزی است و در اختیار 
این بانک قرار خواهد گرفت. البته بخشی از 
منابع صندوق توسعه نیز داخل همین مبلغ 
است که بانک مرکزی می تواند در بازار از این 

منابع استفاده کند.

توافق برای انتقال منابع ارزی آزادشده 	 
ایران به یک کشور همسایه

در این حال نورنیوز )پایگاه خبری نزدیک به 
شورای عالی امنیت ملی کشور( با بیان این 
که تنها مانع برای انتقال وجوه آزاد شده ایران 
در کره جنوبی، تعیین حساب و بانک عامل 
پذیرفته شده از سوی دوطرف بود، افزود: این 
بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین 
شده و دوطرف بر سر آن توافق کرده اند. این 
پایگاه روز شنبه از آزادسازی هفت میلیارد دالر 
از منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی 

خبر داده بود.
ــزارش، مــذاکــرات مربوط به  بر اســاس ایــن گ

تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران 
در کشورهای خــارجــی، مــاه هــا قبل انجام 
شده بود اما طرف آمریکایی پس از چند بار 
کارشکنی، به تازگی بــرای اجــرای توافقات 
قبلی اعالم آمادگی کرده است. تنها مانع در 
این زمینه، تعیین حساب و بانک پذیرفته شده از 
سوی دو طرف بود که اخبار رسیده به »نورنیوز« 
حاکی است این بانک هم در یکی از کشورهای 
منطقه تعیین شده و دوطرف بر سر آن توافق 
کرده اند. گفتنی است، طی روزهای گذشته 
برخی مقامات رسمی و رسانه های غربی با بیان 
این نکته که آزادسازی باقر نمازی در قبال رفع 
انسداد منابع ارزی ایران در کره جنوبی بوده، 
سعی کردند خبر آزادسازی وجوه ارزی بلوکه 

شده ایران در کره را به حاشیه ببرند.
این در حالی است که »نورنیوز« از یک منبع 
مطلع امنیتی کسب اطالع کرد که برای »تبادل 
چهار زندانی در ایران با چهار زندانی در آمریکا 
به عالوه آزادســازی منابع ارزی ایران در کره 
جنوبی« توافق شــده اســت امــا آزادی »باقر 
نمازی« که به دالیــل انسان دوستانه انجام 

شده، ارتباطی به توافق ذکر شده ندارد.

 گام نهایی برای پول های بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی 

نورنیوز: پول ها به حساب یک کشور منطقه واریز می شود 
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 شماره بعدی خراسان
 16 مهر منتشر می شود

شماره بعدی روزنامه خراسان، شنبه 16 
مهرماه منتشر می شود. به استحضار 
مخاطبان محترم می رسانیم با توجه 
به تعطیلی سالروز شهادت امام حسن 
عسکری )ع( و آغاز امامت امام زمان 
)عج( و وجود یک روز بین التعطیلی 
در آخر هفته، شماره بعدی روزنامه 
خراسان در روز شنبه 16 مهرماه منتشر 
می شود. تنها روز کاری در آخر هفته در 
روز پنج شنبه است و روزنامه خراسان در 

این روز منتشر نخواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

هر 10 دقیقه یک خبر التهاب آور درباره ایران منتشر می کنند

محمد حسام مسلمی/ وزیر ارشــاد با بیان این 
ــده ای فوت خانم مهسا امینی را  که متاسفانه ع
بهانه کرده اند تا ایران عزیز ما را دچار التهاب کنند، 
گفت: هر 1۰ دقیقه  یک خبر التهاب آور دربــاره 
کشور ما منتشر می کنند و جامعه جوان ما براساس 
همین اخبار ممکن است متاثر شوند، به رغم سپری 
ــردن برخی آشــوب هــا باید بــا قاطعیت گفت،  ک
 ایران عزیز ما نقطه آرامش و ثبات منطقه به شمار 
ــزارش خــراســان ، محمد مهدی  مــی رود. بــه گـ
چهاردهمین   در  یک شنبه  شامگاه  اسماعیلی 
همایش هنرمندان و پیش کسوتان که در مشهد 
برگزار شده بــود، اظهار کــرد: دشمنان به دنبال 
انشقاق و ایجاد یک خاورمیانه جدید با کشورهای 
ــازه  اج نباید  هستند؛  مدیریت  قابل  و  کوچک 
دهیم عــده ای مــزدور برای ایجاد تفرقه در کشور 
نقش آفرینی کنند، بلکه باید آنان را در رسیدن به 
نقشه هایشان ناکام بگذاریم. وی در ادامه به نقش 
هنرمندان پیش کسوت در ایجاد وحدت آفرینی 
در کشور اشاره کرد و افزود:  امروز منافع و وحدت 
ملی ما در گرو انسجام داخلی است، هنرمندان 
پیش کسوت باید در این زمان نقش خود را به درستی 

ایفا کنند و آن ها همواره از اول انقالب تاکنون در همه 
صحنه ها حضور داشته و با نقش آفرینی برای وحدت 
و عزت ایران اسالمی تالش کرده اند.وی افزود:  
وقتی فوت غم انگیز دختر خوب ُکرد مشخص شد، 
رئیس جمهور در ازبکستان بودند و من هم ایشان 
را همراهی می کردم، ایشان بالفاصله به وزیر کشور 
دستور پیگیری مسئله را دادند و وقتی به تهران آمدند 
هم با پدر این دختر تماس گرفتند، بعد عده ای از سر 
غفلت و ناآگاهی این مسئله را که همه ما را داغدار 
کرده است، بهانه کردند که ایران را دچار التهاب 
کنند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که 
شبکه های تلویزیونی مزدور با پول ها و دالر های 
نفتی کشور های مرتجع منطقه اداره می شوند، 
تصریح کرد: آن هم کشور هایی که همین دو سال 
قبل یکی از آن ها، یک خبرنگار منتقد خودش را در 
سفارتخانه اش در یک کشور دیگر اره کرد، هر 1۰ 
دقیقه یک خبر التهاب آور از ایران تولید می کنند، 
جامعه جوان ما هم ممکن است متاثر شوند، اما 
ما به عنوان مسئوالن و شما به عنوان هنرمندان 
پیش کسوت باید بتوانیم در این زمان نقش خود را 

به درستی ایفا کنیم.

تشکر گوترش از رئیسی برای آزادی 2 محکوم امنیتی

ــاس تلفنی با  ــم ــر کــل ســـازمـــان مــلــل در ت ــی دب
ــران در  رئــیــس جمهور  از حسن نیت و عمل ایـ
زنــدانــی  امنیتی  مــحــکــومــان  از  ــن  ت دو  آزادی 
ــزارش پایگاه  ــ ــه گ ــرد. ب  در کــشــورمــان تشکر کـ
اطالع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی 
در پاسخ به تماس تلفنی »آنتونیو گوترش« گفت: این 
اقدام گواه حسن نظر و رویکرد تعاملی جمهوری 
اسالمی ایران برای حل مسائل و مشکالت است. 
رئیس جمهور در واکنش به اظهارامیدواری دبیرکل 
سازمان ملل برای تمدید و تداوم آتش بس در یمن نیز 
اظهارکرد: ایران همواره بر رفع محاصره و برقراری 
آتش بس در یمن و تالش برای حل بحران از طریق 
گفت وگوهای یمنی- یمنی و تفاهم بدون دخالت 
خارجی در این کشور تاکید داشته است و همکاران 

شما در سازمان ملل هم این موضوع را تایید می کنند. 
رئیسی خطاب به دبیرکل سازمان ملل افــزود: 
امیدوارم با تالش ها و پیگیری های شما عربستان 
سعودی نیز به تعهدات خود در توقف حمالت به یمن 
عمل کند و برای حل مسائل این کشور با مشارکت 
خود یمنی ها و تعیین سرنوشت یمن از سوی مردم 
این کشور مجاب شود.وی تاکید کرد که جمهوری 
اسالمی ایــران آمــاده است ظرفیت های متنوع و 
موثر خود را برای حل مسائل منطقه و جهان به کار 
بگیرد.»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد 
نیز در این گفت وگوی تلفنی ضمن قدردانی از حسن 
نظر و رویکرد انسان دوستانه و تعاملی جمهوری 
اسالمی ایران در حل مسائل منطقه ای و جهانی 
به دیدار خود با رئیس جمهور کشورمان در حاشیه 

ــاره کرد و گفت:  مجمع عمومی سازمان ملل اش
میزبانی از جناب عالی برای بنده افتخار بزرگی 
بود. در آن مالقات گفت وگوهای مهمی داشتیم و 
بنده نگرانی های جمهوری اسالمی درباره مسائل 
جهانی را به خوبی دریافت کردم.دبیرکل سازمان 
ملل متحد به رئیس جمهور ایران اطمینان داد که 
تمام تالش خود را بــرای مجاب کــردن عربستان 
سعودی برای توقف حمالت به یمن و تالش برای حل 
بحران از طریق گفت وگوی گروه های مختلف یمنی 
به کار خواهد گرفت.گوترش تصریح کرد: امیدوارم 
بتوانیم با مشارکت ایران که از سابقه تمدنی چند هزار 
ساله برخو ردار است، ساختار سیاسی جدیدی را در 
منطقه ای که جایگاهی ویژه و کهن در تمدن بشری 

دارد، ایجاد کنیم.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

اعتماد- شنیده ها حاکی از آن است که بار دیگر  •
قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت 
محصوالت شان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند، 
سال هاست شرکت های داخلی خودروساز که به 
صورت انحصاری فعالیت می کنند با این اقدام 
راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند 
و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت 
در گذشته و اکنون نیز ستاد تنظیم بازار خواستار 

گران تر شدن تولیدات خود هستند.
وطن امروز- حوادث تلخ هفته های اخیر ، امکان  •

تعامل جامعه با دولت را کاهش داد و حتی مسدود 
کرد .نجات اجتماعی ایران در گرو احیای مراجع 
معتبر و مسئولیت پذیری است که در سال های 

اخیر به شدت ضعیف شده اند. 
اطــاعــات - قطع اینترنت یکی از ضایعات  •

بــزرگ ملی بــرای کشور اســت زیــرا صدها هزار 
جوان ما را بیکار می کند، نظام سالمت کشور را 
مختل می کند، تجارت خارجی را در مخاطره قرار 
می دهد و از همه بدتر چهره نامناسبی از کشور ما 
در جهان ترسیم می کند. گرهی که با بی تدبیری 
در سه هفته اخیر در کشور پیدا شده، با سرانگشت 
تدبیر قابل گشودن است. نگذاریم این گره کور 
شود و نیروهایی را که برای سازندگی و رونق تولید 
در کشور باید به کار گرفته شوند، راهی کوچه و 

خیابان کنیم.
و  • خوانندگان  بازیگران،  از  -بعضی  کیهان 

فوتبالیست ها به تازگی و به ویژه در هنگامه فتنه، 
مطالبی را با کلیدواژه مشترک همراهی با مردم 
منتشر کردند. فارغ از هدف و جهت این کلیدواژه 
و این که به چه مناسبتی منتشر شده ، همراهی این 
طیف از سلبریتی ها با »مردم« نه تنها امکان پذیر 
ــول سریال  نیست، بلکه بــه یــک تناقض و بــه ق

شب های برره، فعل معکوس تبدیل شده است!
صبح نو - اختالف میان قالیباف و پایداری ها  •

تازگی ندارد، اما به نظر می رسد بعد از اتفاقات 
اخیر در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، این 
اختالفات تشدید شده است. مرزبندی قالیباف 
با تندروها ورای تاکتیک های سیاسی است و 
رئیس مجلس در برهه های مختلف ثابت کرده که 
در نسبت با رادیکال ها دچار گسل اندیشه ای و 
گفتمانی است و به هیچ صورتی نمی تواند با آن ها 

همنشینی پیشه کند.

رجــا نیوز خــبــرداد:  هواپیمایی ماهان در  •
واکنش به  ادعای بمب گذاری در پرواز تهران-
گوانگژو اعالم کرد :خلبان به محض اطالع از 
احتمال بمب گذاری در پرواز مراتب را با مرکز 
مراقبت در میان می گذارد و به تشخیص مرکز 
کنترل عملیات ماهان مبنی بر ساختگی بودن 
این ماجرا و امنیت کامل پرواز به مسیر خود ادامه 
می دهد.به نظر می رسد طرح چنین گزارش 
هایی در شرایط کنونی بین المللی صرفًا با هدف 
برهم زدن امنیت و آرامــش روانــی مطرح شده 
است. این پرواز  در زمان مقرر در سالمت کامل 

به زمین نشسته است.
عصرایران نوشت : شرکت کشتیرانی دریای  •

خزر ضمن تکذیب خبر توقیف شناور ایرانی، 
اعالم کرد: شناور ایرانی که از مبدأ بندر انزلی 
عازم بندر آکتائو قزاقستان بوده، به دلیل بدی 
شرایط جوی مجبور به توقف موقت در یکی از 

بنادر باکو در کشور آذربایجان شده است.
جماران خبر داد:»امجد امینی« پدر مهسا  •

امینی ضمن تکذیب برخی اظهارات منتسب به 
وی که نوشته بودند »رئیس جمهور از خانواده 
ما دلجویی نکرده است« به ایرنا گفت که رئیس 
جمهور در تماس با من، ضمن »احوال پرسی و 
دلجویی از بنده و خانواده« تاکید کرد که »دستور 

پیگیری سریع پرونده« را صادر کرده است.
ا... ضرغامی وزیــر  • : عــزت  تابناک نوشت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نوشت: کومله و دموکرات و منافق کیلو چند؟ 
اجماال مشغول بچه های دهه هشتادی خودمان 
شدیم. آن ها را درک نمی کنیم و آن ها هم ما را 
نمی فهمند. آن ها را دریابیم و عقب ماندگی ها و 

غفلت ها را جبران کنیم.
الف نوشت : سخنگوی کمیسیون امورداخلی  •

کشور در مجلس گفت: تا امروز دوبار از خانواده 
مهسا امینی برای حضور در جلسات کمیسیون 
دعــوت شده است اما خانواده امینی تاکنون 
حضور  مجلس  جلسات  در  کــه  ــد  ان نپذیرفته 
یابند. علی حدادی با اشاره به اخبار منتشر شده 
در خصوص حضور خــانــواده امینی در جلسه 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان 
کــرد: تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها دوبــار از خانواده خانم »مهسا امینی« 
دعوت کرده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند 
اما خانواده امینی به جلسه کمیسیون نیامدند و 

به ما اعالم کردند که وکیل گرفته اند.
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اژه ای:افراد در برابر آن چه در فضای مجازی 
می گویند مسئول اند و باید پاسخگو باشند

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با بیان 
این که از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و 
توطئه چینی برای تهدید امنیت مردم ما نمی رود، 
به آن دسته افــراد در داخل که بخواهند با فعل و 
قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات 
بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه و 
عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیست ها برای 
تهدید امنیت مردم ایران، دیگر هیچ عذری از آن 
ها پذیرفته نیست. قاضی القضات در همین راستا 
گفت: امروز دیگر آشکار شده که شیطان بزرگ و 
صهیونیست ها چگونه صحنه را هدایت می کنند 
و به تروریست ها برای تهدید امنیت مردم ایران 
آمــوزش و تجهیزات می دهند و آن ها را به داخل 
کشور می فرستند بنابراین دیگر هیچ عذر و بهانه ای 
باقی نمی ماند وچنان چه کسی بخواهد با فعل و 
قول و فعالیت های مجازی خود بر تحریکات بیفزاید 
و اقداماتی بر ضدامنیت مردم داشته باشد، باید 
پاسخگو باشد و با چنین فردی برخورد قانونی به 
عمل خواهد آمد. اژه ای ضمن تبیین و تشریح جهات 
مختلف یک کنش اعتراضی، »اعتراض« را امری 
پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز 
بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن 
است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، 
ِاعمال مخالفت از جانب آن ها امــری پذیرفتنی 
است و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشته 
شده است؛ در اسالم نیز تضارب آرا و افکار برای 
پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد پذیرش 
است. رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض 
از آشوب افکنی و اغتشاش آفرینی، گفت: چنان 
چه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال 
عمومی و مردمی، آتش زدن ، تخریب، فحاشی و 
کشت وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه 
عاقله ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی کند؛ 
جمهوری اسالمی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت 
مردم و ایجاد خوف و هراس در آن ها، ترور کردن و 
همدستی با اجانب را تحمل نمی کند و با این قبیل 
مسائل برخورد جدی خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه 
گفت: پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات اخیر 
به ویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن 

اموال عمومی و مردمی کردند و 
در قتل و مجروح کردن افراد 
مباشرت و معاونت داشتند، 
هرچه زودتــر در دادسراها 

ــاه  تکمیل و بــه دادگـ
ارســــــال شــــود./

میزان

 سید حسن خمینی: اعتراض با اغتشاش 
تفاوت دارد

در پی سخنان رهبر معظم انقالب در باره حوادث 
روزهای اخیر در کشور، سید حسن خمینی بیانیه 
ای را منتشر کرد که دربخشی از آن آمده است: 
»تردید نباید داشت که بین »اعتراض« که حق 
قانونی هر شهروند است، با »اغتشاش« که ریشه 
در دسیسه های دشمنان مردم دارد، تفاوت وجود 
دارد. اعتراض، نشان زنده بودن جامعه ای است 
که برخی از آسیب ها را بر نمی تابد، ولی آشوب 
و هنجارشکنی -آن هم وقتی توسط رسانه هایی 
عاری از دلسوزی برای ملت ایران بر آتش آن دمیده 
می شود- ثمره ای جز حاکمیت افراطی گری  یا 
هرج و مرج ندارد. فراموش نکنیم که رسانه هایی 
که امروزه میدان دار ایجاد شقاق در میان ما شده 
اند یا تاریخی سراسر دشمنی با ما دارند یا از جایی 
ارتزاق می کنند که همواره ایران و ایرانی را ضعیف 
و زبون خواسته است. ما چاره ای نداریم جز این 
که همراه و همدوش یکدیگر زندگی کنیم. همه 
ما با هر سلیقه و نگاهی، یک ملت ایم؛ با سالیق 
متفاوت و با هدفی واحد. سربلندی کشورمان، 
با زندگی مسالمت آمیز با هم و ایستادگی در 
مقابل آنان که ذلت ما را می خواهند محقق می 
شود. باید با هم گفت و گو کنیم؛ جناح ها با مردم 
و حاکمیت با آنانی که دیگر گونه می اندیشند. و 
صد البته تردید نکنیم که ستیز با دین و جنگ با  
آن چه در منظر مردم »ارزش دینی« شناخته می 
شود، همانند جنگ با آزادی و رفاه به یک اندازه 
ابتر و ناممکن است.« گفت و گو تنها راه برون رفت 
از بن بست های اجتماعی است. روشن است که 
ما با اعتراض هایی یک دست مواجه نیستیم  و هر 
از چندگاه، گروهی کوچک یا بزرگ با سلیقه ای 
متفاوت ممکن است نسبت به سیاستی  یا رفتاری 
معترض باشد. در این جامعه، چه معترضین و چه 

بدنه   حاکمیت گریزی از 
این ندارند که به گفت 
و گو با تمام شرایطش، 
ــه مــعــقــول تــریــن راه  ک

اصــالح اســت، تن در 
بدهند./ جماران

... ادامه از صفحه ٢

البّته آن ها به دروغ اظهار تأّثر می 
ــن کــه یــک نــفــری از  کنند بـــرای ای
دنیا رفته؛ ]اّمــا[ دروغ می گویند 
ــر نیستند؛  ــه مــتــأّث ــه هــیــچ وجـ و ب
این  بــرای  شادمانند  خوشحالند، 
که یک بهانه ای به دست آوردنــد تا 
بتوانند حادثه آفرینی کنند؛ دروغ 
مــی گویند. ایــن جــا مسئوالن سه 
قّوه اظهار تأّسف کردند، همدردی 
کردند با این ها؛ خب، بعد عناصر 
خاّصی که حاال من اشــاره خواهم 
ــرد، افــراد دیگری را به قتل می  ک
رسانند، بدون جرم، بدون جنایت. 
قّوه  قضایّیه قول داد کار را تا نهایت 
دنــبــال کند؛ خیلی خــب، تحقیق 
دنبال  را  کــار  یعنی  همین؛  یعنی 
کنند، ببینند، نتیجه معلوم بشود، 
ببینیم مقّصری وجود دارد یا ندارد 
یک  شما  چطور  کیست.  مقّصر  و 
ســازمــان را، یــک مجموعه  عظیم 
خدمت گزار را، مورد تهمت قرار می 
دهید، مورد اهانت قرار می دهید 
بــرای احتمال این که یک خطایی 
از یک نفر یا دو نفر سر زده باشد 
تحقیق  و  نیست  یقینی  هم  آن  که 
پشت  منطقی  هیچ  اســت؟  نشده 
 سر ایــن حــرف نیست؛ ایــن جز کار 
کار  جز  جاسوسی،  دستگاه های 
سیاستمداران خبیث عنود خارجی 

هیچ عامل دیگری ندارد.

بعضی گره های قدیمی در حال 	 
گشوده شــدن اســت البّته کشور 

خیلی مشکل دارد
خب، حاال انگیزه  دولت های خارجی 
چیست؟ آن چه بنده احساس می 
کــنــم، انــگــیــزه  آن هــا ایــن اســت که 
احــســاس مــی کنند کشور در حال 
پیشرفت به سمت قدرت همه جانبه 
ــن را نمی توانند تحّمل  ــت و ای اس
ــن را احــســاس مــی کنند،  کنند؛ ای
بحمدا...  که  می بینند  می بینند. 
بعضی از گره های قدیمی در حال 
گشوده شدن است. البّته کشور خیلی 
مشکل دارد، بر بعضی از این مشکالت 
سال ها گذشته، ]اّما[ حرکت جّدی  
وجود دارد برای برطرف کردن این 
مشکالت، برای گشودن این گره ها. 
حرکت به سمت پیشرفت را می بینند 
ــور؛ ایــن  ــش ــه شــتــاب گــرفــتــه در ک ک
واقعّیتی است. در همه  بخش ها یک 
حرکت شتابنده ای را انسان مشاهده 
می کند، احساس می کند؛ این را آن 
ها هم احساس می کنند. آن ها نمی 

خواهند این اّتفاق بیفتد. می بینند 
که کارخانه های نیمه تعطیل به کار 
افتاده، می بینند که دانش بنیان ها 
فّعال شده اند، می بینند که تولیدات 
ها  بــخــش  از  بعضی  در  پیشرفته 
روزبه روز خود را دارد نشان می دهد، 
می بینند که کارهایی دارد انجام می 
ـ  گیرد که می تواند تهاجم تحریم راـ 
که تنها اسلحه  دشمن فعاًل تحریم 
است ــ خنثی کند؛ این را مشاهده 
می کنند. برای این که این حرکت را 
متوّقف کنند، نشسته اند برنامه ریزی 
کرده اند؛ برنامه ریزی کرده اند برای 
دانشگاه، برنامه ریزی کرده اند برای 
خیابان؛ برنامه ریزی کرده اند؛ دشمن 
برنامه ریزی کرده که دانشگاه تعطیل 
بشود، نسل جــوان سرگرم بشوند، 
برای مسئوالن کشور مسائل جدیدی 
به وجود بیاید؛ در شمال غرب کشور، 
در جنوب شرق کشور مسائلی به وجود 
بیاید؛ این ها همه سرگرم کننده است؛ 
این ها کارهایی است که برای این دارد 
ایجاد می شود و تحریک می شود که 
حرکت پیشرونده  کشور را متوّقف 
کنند. البّته اشتباه می کنند؛ هم در 
شمال غرب اشتباه می کنند، هم در 

جنوب شرق اشتباه می کنند.

ــوام وفـــادار به 	  ــوم بــلــوچ از اقـ ق
انقاب و قوم ُکرد از پیشرفته ترین 

اقوام ایرانی اند
ــن در مــیــان قـــوم بــلــوچ زنــدگــی  م
ــادار عمیق  ــوام وف کــرده ام؛ جزو اق
به انقالب اسالمی و به جمهوری 
اســالمــی انــد. قـــوم ُکـــرد یــکــی از 
پیشرفته ترین اقـــوام ایــرانــی انــد؛ 
عالقه مند به میهن شان، عالقه مند 
به اسالم شان، عالقه مند به نظام 
اسالمی شان. نقشه  آن ها نخواهد 
گرفت، اّمــا آن ها زهر خودشان را 
می ریزند، کار خودشان را می کنند.

ایــن ]کــارهــا[ نشان دهنده  باطن 
دشمنان ماست. آن دشمنی که در 
ما  گوید  می  دیپلماسی  اظهارات 
قصد تهاجم به ایــران را نداریم، ما 
قصد تغییر نظام جمهوری اسالمی 
را نداریم، ما با شما دشمنی نداریم 
ــران موافقیم، باطنش  و با مّلت ای
این ]چیزی[ است که مشاهده می 
کنید؛ باطنش توطئه است، باطنش 
ایجاد اغتشاش است، باطنش نابود 
کردن امنّیت کشور است، باطنش 
تحریک هیجان کسانی است که با 
یک هیجانی ممکن است تحریک 
خیابان؛  وســط  بیایند  و  بشوند 

باطنش این است.

 آمریکا بــا ایـــران قــوی مخالف 	 
است

آن ها فقط با جمهوری اسالمی مخالف 
نیستند، با ایران مخالف اند؛ آمریکا 
با ایــران قوی مخالف است، با ایران 
مستقل مخالف است. همه  بحث آن 
ها، همه  دعوای آن ها سر جمهوری 
با جمهوری  البّته  اسالمی نیست؛ 
ــّدت و عمیقًا دشمن  اسالمی به ش
انــد، در این شّکی نیست، اّمــا بدون 
جمهوری اسالمی هم با ایرانی که قوی 
باشد مخالف اند، با ایرانی که مستقل 
باشد مخالف اند. آن ها ایران دوران 
پهلوی را دوست دارند: گاو شیرده و 
مطیع اوامر آن ها که شاه مملکت برای 
یک تصمیم، ناچار بشود سفیر انگلیس 
یا سفیر آمریکا را بخواهد و از او کسب 
تکلیف بکند! این ننگ را مّلت ایران 
چگونه می تواند تحّمل بکند؟ آن ها 
این را می خواهند؛ با ایران مخالف اند.

حجاب 	  کــه  کسانی  از   خیلی 
کاملی هم ندارند، جزو هواداران 

جّدی نظام اند
 خب؛ عرض کردیم که این زورگویان 
ایــن ها هستند، فرمان دســت این 
هایی است که پشت صحنه هستند. 
بنابراین، دعوا بر سر مسئله  باحجاب 
ــوا بر سر از  و بدحجاب نیست؛ دع
دنیا رفتن یک دختر جوان نیست؛ 
ــوا ایــن ها نیست. خیلی از این  دع
کسانی که حجاب کاملی هم ندارند، 
جزو هواداران جّدی نظام جمهوری 
اسالمی هستند؛ شما می بینید در 
مراسم مذهبی، در مراسم انقالبی، 
ــی کــنــنــد؛ بحث  ــا شــرکــت م ایـــن ه
سر ایــن ها نیست. بحث سر اصل 
و  تقویت  و  ایستادگی  و  استقالل 
اقتدار ایــران اسالمی اســت؛ بحث 

سر این است.

ــران همه یک حکم 	   تخریب گ
ندارند

من یکی، دو نکته را عرض بکنم، 

عرایضم را تمام کنم. یک نکته این 
است که این کسانی که در خیابان 
فساد و تخریب می کنند و کردند، 
این ها همه یک حکم ندارند. بعضی 
از این ها جوانان و نوجوانانی هستند 
که هیجان ناشی از مالحظه  فرض 
اینترنتی  برنامه   ــالن  ف کــه  کنید 
به خیابان می کشاند؛  را  ایــن ها 
هــیــجــانــی انــد، احــســاســاتــی انــد، 
احساساتی می شوند می آیند. البّته 
همه  این ها، در مجموع، عّده  بسیار 
کمی هستند در مقابل مّلت ایران 
و در مقابل جــوانــان مؤمن و غیور 
ایــران اسالمی؛ لکن همین هایی 
که هستند، یک عّده شان کسانی 
و  احساسات  را  ها  آن  که  هستند 
هیجان بــه خــیــابــان مــی کشاند؛ 
مشکل این ها را با یک )هشدار و 
تذکری(می شود حل کــرد؛ یعنی 
هدایت شان کرد و تفهیم کرد که 
اشتباه می کنند؛ لکن بعضی از این 
ها این جور نیستند؛ بعضی از این ها 
بازمانده های عناصِر ضربت خورده  
ــه هستند:  ــت ــذش ــل ســــاِل گ ــه چ
بقایای  تجزیه طلب ها،  منافقین، 
رژیم منحوس پهلوی، خانواده های 
ســاواکــی هــای مطرود و منفور که 
بیانّیه   اخیر وزارت اّطالعات تا حدود 
زیادی برخی از این مطالب را روشن 
هم  بیشتری  مطالب  کرد؛ البّته 
وجــود دارد. قــّوه  قضایّیه بایستی 
این ها را به میزان مشارکت شان 
در تخریب و ضربه  به امنّیت خیابان 
ها محاکمه کند و برایشان مجازات 

معّین کند.

برخی خــواص بایستی مواضع 	 
قبلی شان را جبران کنند و موضع 

بگیرند
یک نکته  دیگر این است که در همان 
ــار، بعضی از خــواص، حاال  اّول ک
ـ  ـ دلشان سوختـ  ناشی از دلسوزیـ 
بدون تحقیق اّطالعّیه دادند، بیانّیه 
دادند، حرف زدند، اظهاراتی کردند 

ــ البّته تحقیق نکرده ــ بعضی های 
شــان ســازمــان انتظامی کشور را 
مّتهم کردند، پلیس را مّتهم کردند، 
بعضی شان مجموعه  نظام را مّتهم 
کردند؛ هر کسی یک جــوری یک 
حرکتی کرد. خب حاال حساب این 
جداست، لکن بعد از آن که دیدند 
قضّیه چیست، بعد از آن که فهمیدند 
در نتیجه  حرف های آن ها همراه با 
برنامه ریزی دشمن چه اّتفاقی در 
مردم  عمومی  مسیر  در  و  خیابان 
می افتد، بایستی آن کار خودشان 
را جبران می کردند؛ باید موضع 
کنند  اعــالم  صریحًا  باید  بگیرند، 
که با  آن چه اّتفاق افتاده مخالف 
با  کــه  کنند  تفهیم  بایستی  انـــد، 
مخالف  خارجی  دشمنان  برنامه  
اند. باطن قضّیه معلوم شد. وقتی 
سیاسِی  عنصِر  که  می بینید  شما 
آمریکایی این قضایا را به دیوار برلین 
تشبیه می کند، خب باید بفهمید 
که غرض چیست؛ باید بفهمید که 
مسئله، مسئله  دلسوزی برای یک 
دختر جوان نیست؛ این را باید می 
فهمیدید؛ اگر نفهمیدید، بفهمید؛ 
اعالم  موضع  باید  فهمیدید،  اگــر 

بکنید. این هم یک نکته.

ــن، عــاقــه مــنــد و 	  ــؤم عــنــاصــر م
باشرف در جامعه  ورزشی و هنری 

کم نیستند
برخی چهره های ورزشــی و هنری 
به  کردند؛  موضع گیری هایی  هم 
نظر بنده هیچ اهّمّیت ندارد؛ روی 
این نباید حّساسّیت به خرج داد. 
ــی ما جامعه  سالمی  جامعه  ورزش
اســت، جامعه  هنری ما هم جامعه  
ــت. عــنــاصــر مــؤمــن،  ــ ســالــمــی اس
عالقه مند، باشرف، در این جامعه  
ورزشی و هنری کم نیستند، زیادند؛ 
حــاال چهار نفر هم یک حرفی می 
ــی نــدارد.  زنند؛ حــرف آن ها ارزش
ایــن که حــاال آیــا عناوین مجرمانه 
ــر حــرف آن هــا تطبیق مــی کند  ب
یا نــه، به عهده  قــّوه  قضایّیه است، 
ــا از لــحــاظ نــگــاه عمومی هیچ  اّمـ
ــدارد و جامعه   ــی ن اهّمّیتی و ارزش
ــی ما با ایــن گونه  هنری ما و ورزش
ــای  ــاره ــت ــت هـــا، بـــا ایـــن رف ــرک ح
 دشمن شادکن، آلوده نخواهد شد.
ــراوان  ــن درود فـ ــن عــرض م ــری آخ
شهدای  بر  انتظامی،  شهدای  بر 
ــح، بـــر شــهــدای  ــّل ــس نــیــروهــای م
مــدافــع امنّیت، بــر شــهــدای اخیر 
 و بــر همه  شــهــدای راه حــق اســت.
والّسالم علیکم و رحمةا... و برکاته

چهره ها  

 مجاور - دانشگاه صنعتی شریف یک شنبه 
شب صحنه اتفاقات تلخی بود.  دانشگاهی که  
رخدادهای آن تیتر اول بسیاری از رسانه ها  شد 
و البته با  واکنش های متعددی در فضای مجازی 
ــت های  ــت. در ایــن میان روای همراه شــده اس
مختلفی نیز دربــاره اتفاقات اخیر در دانشگاه 
ــزارش شــده اســـت.   یکی از  صنعتی شریف گ
دانش آموختگان این دانشگاه در این باره گفت 
:  » اتفاق بد این بوده که اوال فحش های رکیکی 
دادند که از دانشجوی شریفی انتظار نمی رفت 
همان الفاظ رکیک امثال تتلو را تکرار کند. 
از سوی دیگر اتفاق بدتر این بود که نیروهای 
امنیتی وارد کار شدند.«   اما براساس گزارش  
برخی رسانه ها از جمله آفتاب نیوز » در ادامه 
دانشجویان  از  جمعی  دانشجویی،  تجمعات 
دانــشــگــاه شریف تجمعی اعــتــراضــی برگزار 
کردند که با درگیری  هایی همراه بود و فضای 
این دانشگاه برای مدتی متشنج شد.  در این 
آزادی  ــرای  ب شعارهایی  دانشجویان  تجمع 
دانشجویان بازداشتی سر داده بودند. فضای 
اطراف دانشگاه نیز با حضور گسترده ماموران، 
امنیتی شده بود. برخی خانواده ها نیز تحت تاثیر 
برخی اخبار نگران کننده، مقابل این دانشگاه 
تجمع کرده بودند. همچنین ترافیک شدیدی 
در خیابان های اطراف دانشگاه شریف شکل 

گرفته بود. گفته شده که برخی دانشجویان نیز 
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.« 
فضای متشنج صنعتی شریف حتی پای وزیر 
علوم را به این دانشگاه باز کرده و به ادعای برخی 
منابع خبری  صحبت های تند و صریحی میان 
محمدعلی زلفی گل و برخی دانشجویان این 
دانشگاه انجام شده که همین صحبت های رد و 
بدل شده میان وزیر علوم و  دانشجویان  برالتهاب 
ــزوده و همین موضوع  و لحن تند وزیر  فضا اف
با  واکنش هایی در فضای مجازی همراه شده 
است.  به عنوان نمونه حامد بهداد بازیگر سینما 
در پاسخ به سخنان وزیر علوم که آتش زدن سطل 
های زباله  و شکستن شیشه ها را با نسبت دادن 
به معترضان، هدر رفتن سرمایه ملی و بیت المال 
اعالم کرده بود، نوشت: »سرمایه، دانشجوی 
شریف است نه سطل آشغال و شیشه بانک.« 
درعین حال سخنگوی وزارت علوم با بیان این که 
وزیرعلوم  به محض ورود به دانشگاه شریف تالش 
کردند فضا را آرام کنند، از پیگیری ها برای آزادی 
دانشجویان دستگیر شده خبرداد. موضوعی 
که بی نتیجه نماند و  یک منبع آگاه در دانشگاه 
شریف به ایرنا  اعــالم کــرد که »   دانشجویان 
بازداشتی این دانشگاه حدود ۳7 نفر بودند که 
۳0 نفر از آن ها شب گذشته و لحظاتی پس از 

دستگیری آزاد شدند.« 

بیانیه انتقادی بسیج دانشگاه شریف	 
در این میان  بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در 
باره رخدادهای  یک شنبه شب  بیانیه ای  صادر 
کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: »جناب 
ــب آور جمعی  آقــای وزیــر، حضور بی ضابطه و رع
از نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه صنعتی 
شریف، صحنه هایی تــاســف آور و نگران کننده 
را رقم زد و بی تردید این حضور بی مباالت، در 
دمیده شدن بر آتش تنش در دانشگاه صنعتی 
شریف نقش داشت. بسیج دانشجویی دانشگاه 
صنعتی شریف برخوردهای خشن و قهرآمیز با 
دانشجویان را عمیقا و قویا محکوم می کند و از شما 
انتظار دارد قاطعانه نسبت به جلوگیری از تکرار 
چنین اتفاقات تلخی در فضای دانشگاه شریف 
و سایر دانشگاه های کشور، اقدام کنید. حداقل 
انتظار ما از شما عــالوه بر تضمین جلوگیری از 
تکرار چنین وقایعی، دلجویی از دانشجویان و 
استادان دانشگاه شریف و جبران خسارت معنوی 
عظیمی است که امروز بر دانشگاه صنعتی شریف 
وارد شد.از سوی دیگر رفتار های پر از توحش و سر 
دادن شعار هایی رکیک که حتی کلمه ای از آن ها را 
نمی توان بازگو کرد، تجمع گروهی از دانشجویان 
دانشگاه شریف در روز دهم مهرماه را تبدیل به 
صحنه ای شرم آور کرد که هیچ رنگ و بویی از ادب 
و فرهنگ عموم استادان و دانشجویان نداشت و 

لکه  ننگی بر صفحه  تاریخ دانشگاه صنعتی شریف 
شد. از شما درخواست می کنیم قاطعانه نسبت 
به رهگیری ریشه های این رفتار های بی منطق در 
دانشگاه صنعتی شریف اهتمام ورزید. «در کنار این 
ماجرا، حضور نیروهای امنیتی و دستگیری چند 
تن از دانشجویان نیز حسابی خبرساز شد و انتقاد 
صریح  چهره هایی همچون  محمد رضا عارف را به 
همراه داشت. در همین زمینه این عضو تشخیص 
مصلحت نظام و استاد دانشگاه شریف  اعالم 
کرد:»  دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه باعث 
شکسته شدن حرمت دانشگاه شد؛ به سهم خود به 
خاطر شکسته شدن حرمت دانشگاه عذرخواهی 
می کنم.«  حرمت دانشگاه اما از جهت دیگری 
هم شکسته شد و آن استفاده برخی دانشجویان از 
الفاظ رکیک در میان شعارهای خود بود. موضوعی 
عجیب و بی سابقه که اصال از دانشجویان به عنوان 
قشر فرهیخته انتظار نمی رفت. در همین راستا 
به عنوان نمونه وحید کریمی پور از استادان این 
دانشگاه نوشت :» امروز متاسف و ناراحتم. هم برای 
شکستن حرمت دانشگاه  شریف و دستگیری تنی 
چند از دانشجویان و هم برای آن که یک فیلم کوتاه 
از شعارهای دانشجویان دانشگاه شریف دیده ام 
که در آن ناسزاهایی گفته می شود که با فرهنگ 
و فرهیختگی که از دانشجویان انتظار می رود 

نسبتی ندارد.« 

واکنش ها به اتفاقات تلخ دانشگاه شریف 
عارف: دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه  باعث شکسته شدن حرمت آن  شد

  رهبر انقالب : دشمنان فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند 
با ایران مخالف اند 



شناخته شده ترین درمان های غول سرطان 

تاکنون راه های درمان زیادی برای انواع سرطان معرفی شده است که 
برخی از این روش ها عمومیت بیشتری دارند و در ادامه به آن ها اشاره 

خواهیم کرد.
جراحی| جراحی یکی از قدیمی ترین راه های درمان سرطان است و حتی 
هنوز هم   برای درمان بسیاری از سرطان  ها  موثر واقع می شود. با عمل 
جراحی، سرطان یا قسمت هایی را که  بیشتر درگیر سرطان شده اند حذف 
می کنند، اما متاسفانه در این روش هیچ تضمینی برای این که سلول های 

سرطانی به بافت های حیاتی   نفوذ نکرده باشند، وجود ندارد.
شیمی درمانی| شیمی درمانی یکی از روش های مهم برای درمان سرطان 
است. داروهای شیمی درمانی در تقسیم و تولیدمثل سلول های سرطانی 
تداخل ایجاد می کنند. همچنین آن ها می توانند به منبع تغذیه سلول های 
سرطانی حمله کنند تا مواد غذایی الزم برای رشد سلول های سرطانی به 

آن  ها  نرسد.
پرتو درمانی یا رادیوتراپی| در پرتو درمانی از پرتوهای پر قدرت مانند 
اشعه ایکس یا پروتون برای از بین بردن سلول های  سرطانی استفاده 
می کنند. درست است که در این روش به سلول های سالم آسیب وارد 

می شود ولی بیشتر سلول  های  سالم بهبودی خود را به دست می آورند.
ایمونوتراپی| ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی بعد از جراحی، شیمی درمانی 
و پرتو درمانی جزو درمان های تاثیرگذار محسوب می شود. در این درمان 

از سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان استفاده می شود. سلول های 
سرطانی می تواند بدون بررسی در بدن شما زنده بماند زیرا سیستم ایمنی 
بدن، شما را به عنوان یک متجاوز تشخیص نمی دهد. سیستم ایمونوتراپی 
می تواند به سیستم ایمنی بدن شما کمک کند تا سرطان را شناسایی و بعد 

به آن حمله کند.
هورمون درمانی| با از بین بردن هورمون  ها  از بدن یا مسدود کردن آثار 
آن ها ممکن است سلول های سرطانی از رشد خود دست بردارند. هورمون 
دارای  سرطانی  سلول های  که  می شود  انجام  زمانی  بیشتر  درمانی 

گیرنده های هورمونی از جمله استروژن و پروژسترون باشند.

پرسروصداترین روش های  نوین 
درمان  سرطان

مهساکسنوی|روزنامهنگار

سرطان، دومین عامل مرگ و میر در جهان 
پرونده

 
ــان جــهــانــی  ــ ــازم ــ ــق اعـــــام س ــب اســـــت. ط
بهداشت)WHO(، از هر شش فوتی در جهان، 
یک مورد بر اثر ابتا به سرطان بوده است. از 
این نظر درمان سرطان به عنوان یک بیماری تقریبا همه گیر، 
ــت و هــمــواره  ــویــت هــای دنــیــای پزشکی بـــوده اس ــزو اول ج
دانشمندان و محققان در سراسر جهان به دنبال کشف روشی 
نوین برای درمان این بیماری هزار چهره هستند. 11 تا 17 
مهر، هفته مبارزه با سرطان نام گذاری شده است و همین 
موضوع بهانه ای شد تا در پرونده امروز زندگی سام از انواع 
ــای نوین برای  سرطان، درمــان هــای شناخته شده و روش ه
شکست این بیماری بگوییم. همچنین از فرمول طایی و 
روان شناسانه ای خواهیم گفت که می تواند به بیماران سرطانی 

در مسیر درمان کمک زیادی کند.
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در هفته مبارزه با سرطان از بیماری صعب العاجی گفتیم که علم پزشکی در سال 2022 با کشف شیوه های درمانی جدید 
برای آن، همه را شگفت زده کرده است

 
 

سرطان یعنی تقسیم  شدن 
سلول های بدن بدون توقف

سرطان بیماری است که در آن، برخی از سلول های بدن 
بدون توقف شروع به تقسیم شدن می کنند و به بافت های 
اطــراف گسترش می یابند. این بیماری ژنتیکی است، 
یعنی ناشی از تغییر ژن هایی است که عملکرد سلول ها 
به خصوص نحوه رشد و تقسیم آن ها را کنترل می کنند. 
تغییرات ژنتیکی که باعث سرطان می شود، ممکن است 
از والدین به ما به ارث رسیده باشد یا  احتمال دارد به 
علت آسیب  دیدن DNA در اثر مواجهه با برخی عوامل 
محیطی مانند مواد شیمیایی موجود در تنباکو یا اشعه های 

ماوراء بنفش باشد.

 آمارها درباره سرطان 
چه می گویند؟

برنامه ریزی برای درمان سرطان و بیماری های مرتبط با 
آن، بخش بزرگی از خدمات پزشکی و درمانی هر کشور را به 
خود اختصاص داده  است. متخصصان پیش بینی می کنند 
که تا سال 2040، تعداد نمونه های تشخیص سرطان در 
سال به 29.5 میلیون نفر و آمار مرگ مربوط به این بیماری 
به 16.4 میلیون نفر می رسد. به طور کلی، آمار سرطان 
در کشورهایی با جمعیت دارای میانگین عمر بیشتر، 
تحصیالت بهتر و استاندارد باالی زندگی بیشتر است. این 
موضوع اما درباره همه انواع سرطان صادق نیست و برخی 

سرطان ها در کشورهای با رفاه  کم، آمار بیشتری دارند.
علت 80 درصد مرگ ها در آینده

سالیانه 112 هزار نفر در ایــران به انــواع سرطان مبتال 
می شوند و طبق پیش بینی ها متاسفانه سرطان تا 15 
سال آینده علت 80 درصد مرگ ها در ایران خواهد بود. 
آمار سرطان در ایران هم مثل دیگر کشورها رو به افزایش 

است و کشنده ترین نوع آن در ایران، سرطان معده است.

200 نوع سرطان داریم!
بیش از 200 نوع سرطان در سراسر جهان وجود دارد. 
انواع سرطان معمواًل با توجه  به اندام یا بافتی که این بیماری 
در آن شکل  گرفته است، نام گذاری می شود. طبق آخرین 
آمار منتشر شده درباره شیوع سرطان، سرطان پروستات، 
پوست، معده، روده بزرگ و مثانه شایع  ترین سرطان   ها  در 
میان مردان و سرطان سینه، روده بزرگ، تیروئید، پوست 
و معده، پنج سرطان شایع در بین زنان ایرانی است و چنان 
چه آمار مردان و زنان  را باهم در نظر بگیریم، سرطان سینه، 
پروستات، روده بزرگ، پوست و معده، پنج سرطان شایع در 

بین ایرانیان است.)منبع: مهر(

روش های نوین درمان سرطان در 2022

امکان ندارد که خبرهای مربوط 
به حوزه سالمت را پیگیری کنید 
و حداقل ماهی یک بار با شنیدن 
خبرکشف روشــی جدید برای 
ــان، شگفت زده  ــرط درمـــان س
ــی جدید  نشوید. یک روز داروی
پیدا می شود و روزی دیگر خبر 
از روشی نوین به گوش می رسد، 
ــای  ــدام از ایــن روش ه امــا هر ک
جدید در کجای مسیر سالمت 

قرار دارد؟
ــا خفه  شکست ســرطــان ب

کردن سلول ها در 4 ساعت
دانشمندان با ایجاد اختالل در 

اجزای سلولی که مسئول تبدیل اکسیژن به انرژی شیمیایی بود، موفقیت 
اولیه در حذف سلول های بیرون کشیده  شده از سرطان متاستاتیک غیرقابل 
درمان را نشان داده اند. پژوهشگران یک داروی ترکیبی ساختند که به درون 
سلول ها حرکت می کند و در آن جا به شرایط موجود در داخل سلول واکنش 
نشان می دهد و یک فرایند شیمیایی را آغاز می کند. آن ها مصرف اکسیژن در 
انواع مختلف سلول را ارزیابی کردند و دریافتند که این مواد  از تبدیل اکسیژن 
به ATP؛ مولکولی که مسئول انتقال انرژی در سلول هاست، جلوگیری 
می کند. این فرایند حتی برای سلول هایی که از سرطان متاستاتیک غیرقابل 
درمان بیرون می آمدند هم موفقیت آمیز بود و   در تمام موارد، سلول ها به 

سرعت در عرض 4 ساعت مردند.
ویروس درمانی، ُکشنده سرطان 

سیستم ایمنی برای محافظت از بدن در برابر طیف گسترده ای از تهدیدها   
و بیماری ها تکامل یافته است. پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا، خط 
حمله جدیدی را معرفی کرده اند که نویدبخش درمان سرطان های مقاوم به 
درمان است. این روش در واقع ترکیبی از دو روش است که هر کدام موفقیت 
قابل توجهی را در برابر برخی از سرطان ها نشان داده اند. در این پژوهش، 
 )oncolytic virotherapy( روشی موسوم به ویروس درمانی انکولیتیک
با روش های ایمنی درمانی موجود هماهنگ شده و ظرفیت ایمنی را برای 

هدف قرار دادن و از بین بردن موثر سلول های سرطانی تقویت کرده است.
درمان سرطان روده با داروی »دوستارلیماب«

در   ژوئن2022 ،   12 بیمار   مبتال به سرطان راست روده تحت مداوای محققان 
مرکز سرطان »مموریال اسلون–کترینگ« )MSK( نیویورک قرار گرفتند. پس 
از طی درمان با    داروی »دوستارلیماب )Dostarlimab( دیگر اثری از سرطان 
در بدن آن ها دیده نشد. بیماران در این آزمایش هر سه هفته یک بار داروی 
دوستارلیماب را دریافت کردند و در ابتدا قرار بود که بعد از این دوره تحت 
شیمی درمانی، پرتودرمانی و جراحی قرار بگیرند،اما نتیجه آزمایش ها به 

پژوهشگران نشان داد که نیازی 
بــه درمــان هــای بیشتر نیست 
چون توده های سرطانی به  طور 
کامل از بین رفته اند. با این حال، 
هنوز مشخص نیست نتایج این 
مطالعه برای گستره بزرگ تری 
از بیماران مبتال به سرطان روده 

قابل تعمیم باشد یا خیر.
آسترازنکا و جنگ با سرطان 

سینه 
را  ــی آسترازنکا  شرکت دارویـ
همه ما به واسطه ساخت واکسن 
کرونایش می شناسیم، اما این 
ــان  شرکت دارویـــی بـــرای درم
سرطان هم تالش هایی انجام داده  است.این شرکت  روز دوشنبه 2۷ 
ژوئن سال جاری میالدی دو دارو با نام های لینپارزا )Lynparza( و انهرتو 
)Enhertu( برای درمان   برخی از سرطان های سینه پرخطر معرفی کرد. 
این دارو برای بیمارانی با سطوح پایین تا طبیعی پروتئین HER2 استفاده شد 

و نتایج خوبی را به همراه داشت.  
درمان دوجانبه با پمبرولیزوماب

در سال 2022، انکولوژیست ها در انگلیس هم بیکار ننشستند و یک درمان 
دوجانبه پیدا کردند. در این روش دانشمندان نشان دادنــد یک داروی 
آزمایشی جدید، می تواند مقاومت سرطان را در برابر ایمونوتراپی   معکوس 
 کند. ترکیبی از پمبرولیزوماب)یک داروی ایمونوتراپی( و گوادسیتابین
) یک عامل هیپومتیل کننده DNA ( پیشرفت سرطان را در بیش از یک سوم 
بیماران متوقف کرد. کارشناسان مؤسسه تحقیقات سرطان و بنیاد رویال 
مارسدن NHS معتقدند این   روش می تواند به یک سالح جدید مؤثر علیه انواع 
مختلف سرطان تبدیل شود. به نظر می رسد درمان جدید به ویژه برای بیماران 
مبتال به سرطان ریه مفید باشد. از بین افرادی که به ایمونوتراپی مقاوم بودند، 
نیمی از آن ها توانستند بیماری خود را به مدت 24 هفته یا بیشتر کنترل کنند.

تغییر ژنتیکی ویروس »هرپس«
گروهی از پژوهشگران در موسسه تحقیقات سرطان انگلیس ویروس »هرپس 
سیمپلکس« را از لحاظ ژنتیکی دستکاری و آن را به طور مستقیم به تومور 
بیمارانی تزریق کردند که به دلیل پیشرفت بیماری گزینه دیگری برای درمان 
نداشتند. این ویروس با تزریق به بدن، ابتدا درون سلول های سرطانی تکثیر 
می شود تا آن ها را از درون متالشی و نابود کند،سپس پروتئینی موسوم 
به CTLA-4 را مسدود می کند تا به سیستم ایمنی اجازه دهد سلول های 
سرطانی را بکشد. محققان می گویند که از بین 9 بیماری که با این روش 
درمان شده اند، تومور در سه نفر کوچک تر شده و در یک نفر به کلی از بین 

رفته است.

شکست سرطان با فرمولی روان شناسانه 
مبتایان به این بیماری صعب العاج با رعایت چند توصیه کاربردی 

می توانند شانس بیشتری برای شکست سرطان داشته باشند

مطلع شدن از ابتال به بیماری سرطان، واکنش های مختلفی در افراد به دنبال 
خواهد داشت. بعضی همان ابتدا خودشان را شکست خورده در نظر می گیرند، 
اما بعضی، تالش می کنند تا با این بیماری صعب العالج بجنگند. »داشتن انگیزه 
+ حمایت اجتماعی = شکست سرطان« یک فرمول طالیی و روان شناسانه است 
که می تواند به بیماران سرطانی در مسیر درمان کمک زیادی کند. در ادامه چند 
نکته مهم درباره بیماری سرطان و افرادی که مبتال به این بیماری می شوند، مطرح 

می شود.

پذیرش واقعیت و سازگاری مناسب
احساس ناامیدی می کنید؟ وحشت زده ایــد؟ شوکه شده اید؟ هر کدام از این 
حالت ها در مراحل اولیه آگاهی از بیماری ممکن است سراغ تان بیاید. این 
فرایندهای روانی که با آگاهی فرد از ابتال به سرطان شروع می شود، به طور طبیعی 
از چندین مرحله اساسی از جمله شوک، ناباوری و انکار، ترس و اضطراب، احساس 
گناه، غمگینی و افسردگی، خشم، پذیرش واقعیت و تطبیق با آن گذر خواهد کرد 
و برخی افراد ممکن است به دالیل گوناگون هیچ وقت نتوانند به سازگاری مناسب 
دست یابند. بنابراین رسیدن به مرحله پذیرش و سازگاری با شرایط موجود، نیازمند 
گذر زمان و به کارگیری برخی راهبردهای مشکل گشاست و این که به خودتان 
فرصت کافی دهید. شما می توانید در این فرایند از افرادی که در مقابله با بیماری 

سرطان موفق بوده اند، کمک بگیرید.
واکنش درست به ترحم دیگران

از آن جایی که معموال اطرافیان بیماران سرطانی و صعب العالج، آگاهی و اطالعات 
دقیقی راجع به بیماری ندارند و تصور می کنند که سرطان یعنی پایان زندگی و 
هیچ درمانی ندارد، ممکن است ناخواسته به بیماران مبتال به سرطان ترحم زیادی 
نشان دهند که این موضوع از جانب اغلب بیماران آزاردهنده قلمداد می شود. برای 
مقابله با این احساس ترحم به نظر می رسد که حضور شاداب تر در فرایندهای جاری 
جامعه و افزایش حس امیدواری راجع به درمان از سوی خود بیمار، می تواند بسیار 

کمک کننده باشد.

قطع نکردن تعامل اجتماعی
با توجه به این که بیماری سرطان بر توانایی جسمی و  روانی- اجتماعی فرد برای 
مقابله با بیماری تاثیر گسترده ای دارد، نقش حمایت های اجتماعی موثر بر 
توانمندی مقابله با بیماری سرطان، بسیار راه گشا به نظر می رسد. منظور از حمایت 
اجتماعی، برقراری یک تعامل اجتماعی است که با برقراری ارتباط شروع می شود 
و تداوم آن به ایجاد ارتباطی همدالنه و در نهایت به تشکیل یک شبکه ایمنی برای 
بیمار می انجامد. ارتباط به افراد کمک می کند که با شرایط استرس زا مقابله کنند و 
به احساس بهتری درباره خود دست یابند. افزایش اعتماد به  نفس، احساس تعلق به 
گروه، تقویت توانایی ها یا شایستگی انجام وظایف ضروری  ،همه به عنوان شکل های 
حمایت  اجتماعی در نظر گرفته می شود. همچنین به بیمار سرطانی توصیه می شود 
تا آن جا که امکان پذیر است و توان جسمانی و روانی او اجازه می دهد به فعالیت های 
گذشته )زیر نظر پزشک مربوط( ادامه دهد. انجام امور  روزانه مثل رفتن به سر کار، 
رسیدگی به کارهای خانه و حتی انجام برخی فعالیت های هنری می تواند به حفظ 

روحیه بیمار برای شکست  سرطان کمک کند. 

مصطفینجمی|کارشناسارشدروانشناسی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

  رژیم های غیر اصولی 
رئیــس  ادموندوویــچ،  دانیــل  دکتــر 

قلب و عــروق در بیمارســتان دانشــگاه 

تمپــل می گویــد کــه  مــردم اغلــب فکر 

می کنند کــه یک رژیــم غذایی ســالم و 

متعــادل را دنبال می کنند امــا این طور 

نیســت. به عنــوان مثــال، او افــرادی را 

دیده کــه از رژیــم غذایی کم کلســترول 

پیروی و از چربی های ســالم، یعنی یک 

درشــت مغذی مهم اجتنــاب می کنند. 

این افراد ممکن است کربوهیدرات های 

زیــادی بخورند. اگرچــه این نــوع رژیم 

غذایی باعث افزایش ســطح کلسترول 

نمی شود اما تحقیقات نشان داده است 

که تغییر  شــدید در عادت هــای غذایی 

می توانــد بــه بدتر شــدن عملکــرد قلب 

منجر شود.

   تنهایی و دوری از اجتماع 
به گفته دکتر ریگود تدوالکار، متخصص 

بهداشــت  مرکــز  در  عــروق  و  قلــب 

پراویدنس سنت جان در سانتا مونیکای 

کالیفرنیا، جدا شدن از دیگران می تواند 

تأثیر عمیقی بر ســامت قلب ما داشــته 

باشــد. یک مطالعــه اخیر نشــان داد که 

زنان مســن تر زمانی که در انزوا زندگی 

می کننــد، ۸ درصــد بیشــتر در معرض 

خطر ابتا بــه بیماری های قلبی عروقی 

هســتند. برای افــرادی که هــم انزوای 

تجربــه  را  تنهایــی  هــم  و  اجتماعــی 

می کنند، خطــر ابتا به بیمــاری قلبی 

تا ۲۷ درصــد افزایش می یابــد. انزوای 

اجتماعی می تواند به افسردگی کمک 

کند و افســردگی به عوامــل خطر قلبی  

عروقــی ماننــد فشــار خون باال، ســبک 

زندگــی کم تحــرک و عــادات غذایــی 

ضعیف منجر شود.

   سالمت ضعیف دندان
مشکات دندانی، مانند پوسیدگی لثه 

و دنــدان، می توانــد خطــر عفونت های 

باکتریایــی در جریــان خــون را افزایش 

انتقــال  تدوالــکار،  به گفتــه  دهــد. 

باکتری هــای موجود در دهــان به خون 

بسیار آسان است. التهاب لثه و سامت 

نامناســب دهــان باعــث ایجــاد حالــت 

التهابی می شود که می تواند مشکات 

قلبی مانند کلسترول باال یا پارگی پاک 

را تشدید کند.

   کافئین بیش از حد
کافئیــن  به طور کلــی برای قلــب مفید 

می دهــد  نشــان  تحقیقــات  و  اســت 

کــه نوشــیدن دو فنجان قهــوه در روز 

بیشــترین فوایــد قلبی عروقی را دارد 

اما قهوه بیش از حــد تأثیر منفی دارد 

زیرا می توانــد ضربان قلب را تســریع 

کنــد و باعــث انقباض عــروق خونی و 

افزایش فشار خون شود. 

مصرف کافئین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم 

بی خطــر در نظر گرفته می شــود و بیش 

از آن می تواند مجموعــه ای از آثار منفی 

داشته باشد.

   استرس کنترل نشده
هنگامــی کــه سیســتم جنــگ یــا گریز 

بدن  فعــال می شــود، می توانــد باعث 

التهــاب در بدن و ترشــح طوالنی مدت 

هورمون های اســترس مانند آدرنالین 

شــود. به گفتــه تدوالــکار، ایــن عوامل 

در کنار هــم می توانند باعــث تغییرات 

فیزیولوژیکــی در بدن شــوند، از جمله 

کلســترول  خــون،  فشــار  افزایــش 

بــاال، چاقــی و مقاومــت بــه انســولین. 

اســترس مزمــن همچنیــن می توانــد 

خطــر لخته شــدن خــون را در سراســر 

بــدن افزایش دهــد. اگــر لختــه ای در 

ســرخرگی کــه باریــک اســت تشــکیل 

شود، می تواند باعث حمله قلبی شود.

   نداشتن تحرک بدنی
افــرادی که تحــرک ندارنــد، بیشــتر از 

افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، 

در معــرض خطر حملــه قلبی هســتند. 

ورزش بــه کنتــرل ســطح کلســترول و 

دیابــت کمــک می کنــد و ممکن اســت 

فشــار خــون را کاهــش دهــد. ورزش 

همچنین ماهیچه قلب را تقویت و رگ ها 

را انعطــاف پذیرتر می کند. کســانی که 

به طور فعال ۵۰۰ تــا ۳۵۰۰ کالری در 

هفتــه می ســوزانند، می تواننــد انتظار 

داشته باشــند که نســبت به افرادی که 

ورزش نمی کنند، عمر بیشــتری داشته 

باشــند. حتی ورزش با شــدت متوسط   

هم اگر به طور منظم انجام شــود، مفید 

است.

   سیگار کشیدن
بیشــتر مــردم می داننــد کــه ســیگار و 

دخانیــات خطر ابتــا به ســرطان ریه را 

افزایــش می دهــد و از عوامــل موثــر بــر 

ســامت قلــب و عروق اســت امــا تعداد 

کمی از مردم می دانند که خطر ابتا به 

بیماری های قلبی و بیماری های عروق 

محیطی )بیماری در عروق خون رسانی 

به بازوها و پاها( را تا حد زیادی افزایش 

می دهد.ســیگار کشــیدن ضربان قلب 

را افزایــش می دهد، رگ هــای اصلی را 

ســفت می کند و می توانــد بی نظمی در 

ریتم ضربان قلب ایجاد کند که همه این 

موارد باعث می شود قلب شما سخت تر 

کار کند.
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هات چاکلت به سبک کافی شاپ 

رژیم های غیراصولی، تنهایی و انزوا، خوردن کافئین 
 بیش از حد و... جزو عادت های غلطی هستند 

که سالمت قلب شما را تهدید می کنند 

زندگیسالم
سه شنبه   

۱۲مهر۱۴۰۱
شماره۲۲۶۷

خطرهای پیش  رو  به   خاطر آئدس   تغییرهایی
برای سالمتی 

کسرا|روزنامهنگار

 کســی نیســت که طرفدار داشــتن عمر طوالنی و بدنی سالم 
نباشد. یکی از اعضای حیاتی بدن که سالمت آن بسیار اهمیت پزشکی 

دارد، قلب شماست، اما ممکن است سبک زندگی غلط باعث 

بیمار شدن قلب تان شود. بنابراین شناخت این نکات و تغییر 

آن ها به سالمت قلب شما کمک خواهد کرد.

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مناطق جنوبی ایران در کمربند 
انتشار بیماری های ناشی از گزش پشه آئدس قرار دارند. هرچند که این پشه سالمت

بومی کشــور نیســت اما ایران شــرایط آب و هوایی خوبی برای زیســت پشه 
آئدس دارد.

آشپزی من

 

 

 
 

 

 

نوشیدنی

 

مواد الزم برای ۲ نفر

    شیر پر چرب: ۲ پیمانه

    پودر کاکائو: ۲ قاشق غذاخوری

    نشاسته ذرت: ۲ قاشق غذاخوری

    شکر: ۴ قاشق غذاخوری

    اسانس وانیل: یک قاشق چای خوری

    نمک: سر قاشق چای خوری

    شکات تخته ای: ۱۰۰ گرم

    خامه فــرم گرفته یا مارشــمالو: برای 

تزیین

   طرز تهیه 
۱- ابتدا شــیر را به همراه نشاســته ذرت، 

پودر کاکائو، شکر، اسانس وانیل و مقدار 

کمی نمک داخل یک قابلمه مناســب می 

ریزیم، ســپس مــواد را با هــم مخلوط می 

کنیم تــا کامــا یکدســت شــود. در ادامه 

قابلمــه را روی حــرارت مایــم قــرار مــی 

دهیم.

۲- زمانی که قابلمــه را روی حرارت قرار 

دادیم بایــد مواد را بــه صورت مــداوم هم 

بزنیــم تا ته نگیــرد. وقتی کمی گرم شــد، 

شــکات را خرد و اضافــه می کنیــم. نوع 

شــکات بســتگی به ذائقه خودتان دارد، 

مــی توانیــد از انواع شــکات هــای تلخ و 

شیرین استفاده کنید.

۳- پــس از اضافــه کــردن شــکات، هــم 

زدن مــواد را ادامــه مــی دهیــم تــا زمانی 

کــه شــکات به طــور کامــل در شــیر حل 

 شود. پس از حل شدن شکات مواد را هم

 می زنیم تا زمانی که به جوش بیاید و وقتی 

مواد اولین قل را زد آن  را از روی حرارت بر 

می داریم.

۴- حاال شکات داغ ما آماده شده است. 

آن را داخــل دو فنجــان می ریزیــم و برای 

تزیین آن از خامه فرم گرفته یا مارشــمالو 

استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که 

این نوشیدنی را باید سریع سرو کنید چون 

اگر سرد شود، سفت  خواهد شد.

بیشتر بدانیم

  دانگ، زیکا و چیکونگونیا
ســه بیماری مهمی که پشــه آئدس منتقل می کند شــامل بیماری تب دانگ، زیکا و چیکونگونیاســت. 

بیماری های دیگری مانند تب زرد هم توسط این پشه منتقل می شود، اما از آن جایی که این بیماری فعا 

در فهرست بیماری هایی نیســت که بتواند همه گیری های گســترده ایجاد کند و از سوی دیگر واکسن 

هم دارد، بنابراین موارد بیماری تب زرد محدود است و در کشورهای اطراف ایران گزارش نشده است.

  تب دانگ 
بیماری تب دانگ یا تب استخوان ِشکن می تواند با عایمی شبیه سرماخوردگی و کرونا مانند تب شدید، 

درد استخوانی و عضانی، سردرد، درد حدقه چشم و... شروع شود. این بیماری در اکثر موارد به ویژه در 

کسانی که نقص سیستم ایمنی ندارند می تواند به شکل خود محدود شونده با درمان حمایتی بهبود یابد.

   چیکونگونیا
دردهای مفصلی مهم ترین شاخصه ابتا به چیکونگونیاست. این دردهای مفصلی به راحتی با داروی 

مسکن درمان نمی شــود و حتی ممکن است ســبب افزایش عایم بیماری و موارد شدید آن شود. البته 

این بیماری برخاف بیماری تب دانگ کشنده نیست؛ هرچند که این بیماری می تواند در افراد مسن، 

خانم های باردار و کودکان به شکل نوع شدید ایجاد شود.

   زیکا
زیکا که یکی دیگر از بیماری های منتقل شونده توسط پشــه آئدس است، عاوه بر آن که از طریق گزش 

پشه می تواند منتقل شود، از طریق روابط جنسی و همچنین از مادر به جنین قابلیت انتقال دارد. درباره 

زیکا نگرانی های بیشتری وجود دارد زیرا ممکن است نوزادانی با سرهای کوچک )میکروسفال( به دنیا 

بیایند و باعث به دنیا آمدن نسلی با عقب ماندگی ذهنی شود.

   بهداشت محیط، مهم ترین روش مقابله 
کارشناس مدیریت بیماری های منتقل شونده از »آئدس« اداره بیماری های قابل انتقال از ناقلین وزارت 

بهداشــت می گوید که مهم ترین عامل در مبارزه با پشــه  ناقل آئدس توجه به بهداشت محیط و به سازی 

محیط اســت. همچنین دقت در رها نکردن زبالــه و فاضاب در محیط عمومی در جلوگیری از انتشــار 

بیماری و پشه موثر است.

عمده فعالیت پشه های آئدس معموال در هوای گرگ و میش و زمان های طلوع و غروب آفتاب است. این 

درحالی اســت که پشــه ناقل بیماری در طول روز هم فعال است و برای پیشــگیری از گزش نمی توانیم 

توصیه هایی مانند خوابیدن در پشــه بند را به مردم داشته باشیم. اســتفاده از دور کننده های حشرات، 

پوشیدن لباس های روشن و گشاد می تواند در دوری از گزش حشرات موثر باشد.

   درمان نیش پشه آئدس
در صورت آلوده شــدن به ویروس پشــه آئدس هیــچ درمان خاصی وجــود ندارد اما بــرای کنترل عایم 

دردهای ماهیچه ای و تب می توان از کاهش دهنده های تب و مسکن استفاده کرد. بهترین انتخاب برای 

درمان این عایم استفاده از استامینوفن یا پاراسماتول است. بیمار مبتا به تب دانگ نباید از داروهای 

ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند ایبوبروفن و آسپرین استفاده کند، زیرا این داروها سبب نازک شدن 

عروق خونی می شود.

گردو بخورید، جوان بمانید 
مطالعه جدید نشان می دهد افزودن حدود یک مشت گردو به رژیم غذایی در طول روز می تواند 

روند پیری را کند سازد 

به  گزارش مدیکال  اکسپرس، محققان دانشکده بهداشــت عمومی دانشگاه مینه سوتا طی یک مطالعه ۲۰ 

ساله روی بیش از سه هزار زن و مرد ۱۸ تا ۳۰ ساله دریافتند شــرکت کنندگانی که در نوجوانی و جوانی به 

طور منظم گردو مصرف کرده بودند، در سنین باالتر فعالیت بدنی بیشتر، زندگی  باکیفیت تر و قلب سالم تری 

داشتند.

   منبع امگا3 و مواد مغذی ضروری 
گردو تنها آجیل درختی است که منبع عالی برای امگا ۳ آلفا لینولنیک اسید به شمار می آید. تحقیقات نشان 

می دهد آلفا لینولنیک اسید ممکن است در سامت قلب، سامت مغز و پیری سالم نقش داشته باشد. عاوه 

 بر این، دو عدد گردو حاوی انواع مواد مغذی مهم دیگر برای حمایت از سامت کلی بدن است، از جمله ۴ گرم 

پروتئین، ۲ گرم فیبر و منبع خوبی از منیزیم )۴۵ میلی گرم(. گردو همچنین انواع آنتی اکسیدان ها از جمله 

پلی فنول ها را به بدن می رساند.

    وزن کمتر، فشار خون پایین تر و بدن سالم تر 
مصرف کنندگان گردو از نظر فعالیت بدنی، نمرات باالتری نســبت به مصرف کنندگان ســایر انواع آجیل و 

کسانی داشتند که  اصا آجیل مصرف نمی کردند.

در مقایسه با مصرف کنندگان سایر انواع آجیل ، خوردن گردو با شــاخص توده بدنی پایین تر، دور کمر کمتر، 

فشار خون پایین تر و سطح    تری گلیسیرید خون پایین تر و همچنین با افزایش 

وزن کمتر در طول دوره مطالعه همراه بود.

در مقایســه بــا مصــرف  کننــدگان آجیل هــای دیگــر، 

 مصرف کننــدگان گــردو بــه  طــور قابل

 توجهی غلظت گلوکز خون ناشتای 

کمتــری داشــتند. در حالی  که 

مصرف کنندگان سایر آجیل ها، 

کلسترول LDL باالتری 

داشتند.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

چند ماه پیش خدمت سربازی ام تمام شد و حاال می خواهم برای 
آینده  شغلی ام برنامه ریزی کنم. تا مقطع کارشناسی درس خواندم. 
نمی دانم ادامه تحصیل بدهم یا بروم سر کار؟ از حقوق کارمندی خوشم 
نمی آید. بســیار عالقه مند به کارآفرینی هستم ولی بلد نیستم و نمی دانم چگونه 

می توانم این کار را انجام دهم؟ راهنمایی کنید.

 عاشق کارآفرین شدن هستم
 اما بلد نیستم

طالق یک سال پس از طالق!
سومین زن ثروتمند آمریکا که سال گذشته پس از 25 سال زندگی مشترک 

از »جف بزوس« جدا شد، به تازگی از همسر دومش هم طالق گرفت؛ از 
مالحظات ازدواج پس از طالق چه می دانید؟

زندگی سالم 
                      سه شنبه  
    ۱۲مهر۱۴۰۱  
 شماره ۲۲۶۷ 

 تزریق احساس ناکارامدی و ناتوانی به زوج نابارور

زوج یا زوجه باید بپذیرد که ناباروری ناخواسته ایجاد ۱
شــده و فرد هم اکنون نقشــی در آن ندارد پس اگر 
انتخاب کرده که زندگی را با همسرش ادامه دهد باید متوجه 
روحیه حساس و شکننده همســر باشــد و به جای رفتارهایی 
چون سرکوفت زدن و نشان دادن ناراحتی با او همراهی کند و 

احساس توانمندی را در او قوت بخشد، با او صحبت کند و به او 
بفهماند که چقدر دوستش دارد و برایش ارزشمند است.

 کم رنگ کردن رابطه زناشویی

بعضی از زوج ها پس از این که از بچه دار شدن ناامید 2
می شوند، دیگر میلی به رابطه ندارند و آن را کاری 

بی فایده می دانند. در صورتی که رابطه زناشــویی، نیاز و میل 
طبیعی هر دو نفر اســت و تاثیر زیــادی در بهبود رابطه و شــاد 

بودن دارد.

مدیریت نکردن اضطراب و استرس در زندگی

مقاالت پژوهشــی زیادی ثابت کرده که داشتن 3
اضطراب باال بــه ویژه هنگام رابطــه تاثیر زیادی 
در ناباروری دارد. پس اگر دچار این مشکل هستید، سعی 
کنید آرامش را به خود و همسرتان برگردانید و اضطراب را 

در زندگی مشترک تان کنترل کنید.

 غافل شدن از توجه به جهات دیگر زندگی

درســت اســت که وجود بچه در زندگی اهمیت 4
زیادی دارد و نقصان آن و احساس ناراحتی شما 
قابل درک است اما تالش کنید شــرایط تان را بپذیرید و به 
جنبه های دیگر زندگــی توجه کنید، اســتعداد و هنر مورد 

عالقه تان را کشف و خودتان را سرگرم کنید.

 فرار از جمع های دوستانه و فامیلی

دوســتان جدیــد پیــدا کنیــد. اشــتباه بعضی از 5
زوج ها کــم کردن رابطــه برای فرار از ســوال ها 
و نگاه هــای آزاردهنــده اســت. یــک بار بــرای همیشــه به 
اطرافیان توضیــح دهید بچه دار نمی شــوید و  هر دوی تان 
از این شــرایط راضی هستید و به دلســوزی و نگرانی آن ها 
نیازی نیســت، درکنار آن ســعی کنید در دایره دوســتان و 
اطرافیان تان با افرادی که شــرایط شما را دارند و احساس 
مثبت به زندگــی دارند، معاشــرت کنید. این معاشــرت ها 
عالوه بر ایجــاد همدلی بــرای شــما پنجره ای را  به ســوی 

آموختن راه های جدید در زندگی باز می کند.

 امیدتان را از دست می دهید

توکل تان به خدا و امیدتان را از دســت ندهید و 6
بدانید که دســت خدا باالی همه دست هاست 
و هر زمان کــه صالح بداند، هدیه آســمانی اش را به شــما 
عطــا خواهد کــرد. داشــتن امید، رنــگ و بــوی بهتری به 
زندگی تــان خواهد بخشــید و بــا پیگیری رونــد درمانی و 
بودن در کنار همسرتان، شــرایط بهتری را برای خودتان 

رقم خواهید زد. 

  
سیدهزهراجلیلیهاشمی|روانشناس

مرد با بچه های فامیل بازی می کند و همسرش همراه زن های دیگر مشغول آماده کردن غذاست. چند نفر 
از خانم های فامیل که آن  طرف تر نشسته اند، زیر چشمی نگاهی به زن می اندازند  و سپس با نگاه  به مرد 
پچ پچ می کنند و می خندند. زن متوجه نگاه و خنده آن ها می شود اما چیزی نمی گوید و حواسش را پرت 
کار می کند که مادر شوهر می گوید: »بیچاره پسرم، چقدر عاشق بچه است!« و آهی می کشد و زیر لب چیز 
دیگری می گوید که لیال فقط حیف را می شنود. این روایت  بخشی از فیلم لیال بود که درباره ناباروری زوج ساخته شده بود. 
دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری ایران به تازگی گفته: »آمار ناباروری ما قدری از متوسط جهانی بیشتر است. آمار تخمینی 
سه میلیون زوج نابارور در ایران می تواند منطقی باشد. اگر در نظر بگیریم یک پنجم جمعیت مزدوج ما نابارور هستند، این 
آمار می تواند استخراج شود. یک پنجم زوج های ما طبق آمار و وضعیتی که االن در جامعه داریم در خطر ناباروری هستند.« 
اما واقعا زندگی بدون بچه در شرایطی که عالقه به بچه دار شدن وجود دارد چگونه می تواند با احساس رضایت و خشنودی 
و سالمت روان هر دو ادامه پیدا کند. در این مقاله به شش اشتباهی که زوج انجام می دهند و زندگی مشترک شان را ناکارامد 

می کنند، می پردازیم.

محوری

6 انبودگر سالمت روان 
زوج های انابرور

دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری ایران 
گفته که یک پنجم زوج ها در خطر این 

 مشکل هستند، چه اشتباهی 
زندگی شان را ناکارامد می کند؟

مشاوره
 خانواده 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 در هــر نقشــی هســتید، اعــم از پدربزرگ، 
مادربزرگ، خاله، عمه و... به این برچســب ها 
رســمیت ندهید و نه تنها برزبان شــان نیاورید 
بلکه در مواجهه با چنین حرف هایی تاییدشان 
نکنیــد، حتی اگــر از نظر شــما صحت داشــته 

باشند.
2  از هــر فرصــت و رفتــار درســتی در مســیر 
 اصــالح رفتارهــای بچه هــا اســتقبال کنید تا

 کم کم بتواند رفتارش را اصالح کند.
3  در حضــور دیگــران از کارهــای خــوب 
کودک تان تعریف کنید. اغراق بی دلیل نکنید 

و ُپز کارهایی را ندهید که انجام نداده.
4   در صحبت با دیگران الگوی خوبی باشید. 
از طریــق  فرامــوش نکنیــد بچه هــا بیشــتر 
رفتارهــای مــا بزرگ ترهــا تربیت می شــوند تا 

چیزهایی که به آن ها می گوییم.
5   اگــر فرزندتــان رفتــار بــدی دارد، به جای 
و  احساســات  پرخــاش،  و  زدن  برچســب 
انتظارات تــان را بیان و بــه فرزندتان هم کمک 
کنیــد احســاس اش را بیــان کنــد. روش های 
ارتبــاط موثــر با کــودک را یــاد بگیرید تــا زبان 

مشترکی برای صحبت داشته باشید.

* مطالب صفحــه اول زندگی ســالم درباره 
شــهرهای زیــرآب و تصاویرش، جالــب بود. 

آفرین.
* ناسا مگر کارش در حوزه فضا نیست؟ چون 
گفتین که یک جزیــره را در دل اقیانوس آرام 

کشف کرده، می پرسم.
* مطلب صفحه ســالمت درباره این که چرا 
در شب، دردها را بیشتر احساس می کنیم، 
قانع کننده بود. امیــدوارم بیماری از همه ما 

به دور باشد.
* من غواصی رو خیلی دوست دارم. به عنوان 
یک تجربه، اگر بشــه یک بار برم و یکی از این 
شهرهای زیرآب رو ببینم، باحال خواهد بود.

* من یــک بار شــنیدم کــه در جنوب کشــور 
خودمون هم زیرآب، یک ســری وسایل پیدا 
شده که نشانه تمدن بشری بوده. نمی دونم 
درســت بود یا نه ولی اگر باشــه، باید منطقه 

گردشگری بشه.
* یکی از رازهای خانه هایی که همیشه آماده 
مهمان است، اینه که خدمتکار دارن. اینم باید 

در مطلب، بهش اشاره می کردین.
* در صفحــه خانــواده یک مطلــب بزنین که 
والدین این قــدر به بچه هاشــون به خصوص 
کــودک هــا و نوجوان هــا گیــر نــدن و روی 
اعصاب شون نرن. من که بچه ندارم ولی دلم 

به حال اون بچه ها می سوزه.
طالیــی  »روش هــای  مطلــب  دربــاره   *
دقیق خوانــی«، اگر می شــه بــه معلم ها هم 
توصیه هایی داشته باشین تا آموزش موثرتری 
داشته باشن. یک مشکل سیستم آموزشی ما، 
نحوه آموزش و درس هایی است که کاربردی 

نیست.
* زندگی ســالم. با این وضعیت لیگ ایران، 
امیدی به حضور موفــق ایران در جام جهانی 
داری؟ بازیکن هــا هــم بیشــتر از کیفیــت 
بازی شون، این روزها حرف هاشــون درباره 
حاشیه هاســت. این جوری می شه فوتبال با 

کیفیت بازی کرد؟

به نظــر می رســد در 
انتخــاب بیــن ادامه 
تحصیل و رفتن ســر 
کار، بر ســر دو راهی 
مانده ایــد؛ بــرای تصمیم گیــری الزم 
اســت که دوباره به اهداف تــان نظری 
بیندازیــد. هدف تــان از ادامه تحصیل 
چیســت؟ آیا این هدف با شاغل شدن، 
زودتــر به دســت مــی آیــد؟ متاســفانه 
بیشتر ما اهداف را کلی و مبهم در نظر 
می گیریم که باعث سردرگمی می شود 
در حالی که اهداف را باید بسیار جزئی 

در نظر گرفت.
    به این 4 سوال، پاسخ دهید

اگــر بخواهیم برای شــغل آینــده خود 
تصمیــم درســتی بگیریم بایــد فعاالنه 
کنیــم،  کســب  بیشــتری  اطالعــات 
احتمــاالت مختلف را در نظــر بگیریم، 
با افرادی که در آن زمینه تجربه دارند، 
مشــورت کنیم و ســپس بــه تمــام این 
عوامل، نقادانه واکنش نشــان دهیم. 
یک جنبه مهم تفکر نقاد، این است که 
موقعیت هایی را که با آن درگیر هستیم 
با سوال های مختلف بررسی کنیم. در 
واقع توانایی طرح سوال های مناسب 
یکــی از قوی تریــن ابــزار تفکر اســت. 
سوال هایی که الزم اســت مطرح شود 

عبارت اند از:
1- ســوال هایی دربــاره واقعیــت 
موجود| بــا واژه هایی نظیــر کی، چه، 
چطور، کجا شروع می شوند و هدف از 
این سوال ها، دستیابی به اطالعات پایه 
درباره مسئله مدنظر است.مانند: کجا 
می توانــم اطالعات صحیحــی درباره 

کارآفرینی به دست آورم؟
2- ســوال های مربــوط به تفســیر| 
این گونه سواالت در پی پاسخ گویی به 

فرایند است مانند: چه مراحلی )1، 2، 
3، 4 و ...( برای کارآفرینی الزم است؟
3- ســوال های مربــوط بــه تجزیه و 
تحلیل| با پاســخ گویی به این سواالت 
می توان عوامل مختلف را طبقه بندی، 
احتماالت را بررسی و اســتدالل ارائه 
کــرد ماننــد:  انتخاب هــای مــن برای 
کارآفرینی چیســت؟ انتخاب های من 

برای ادامه تحصیل کدام خواهد بود؟
4- سوال های ترکیبی| هدف از این 
ســواالت دســتیابی به یک نتیجه کلی 
برای طراحی راه حل است مانند: اگر به 
سراغ کارآفرینی بروم، در آینده به دلیل 
این کــه ادامــه تحصیــل نــداده ام، چه 
احساسی خواهم داشــت؟ یا براساس 
تمام اطالعات دریافتی، چه تصمیمی 

باید گرفته شود؟
  از یــک جــدول 5 ســتونی کمک 

بگیرید
جدولی با پنج ســتون ترســیم کنید و 
ســتون هایش را به ترتیب بــه مزایای 
ادامه تحصیل، میــزان امتیاز مثبت، 
میــزان  و  تحصیــل  ادامــه  معایــب 
امتیــاز منفــی و در نهایــت برایند آن 
اختصاص دهید؛ بــرای مثال، ادامه 
تحصیل امکان به دست آوردن شغلی 
با درآمــد باالتــر را تســهیل می کند، 
امتیازی که بــه این مزیــت می دهید 
5 از 10 اســت و ایــن کــه تحصیــل 
هزینه بــر و زمان بر اســت که شــما به 
این عیب، 4 امتیــاز منفی می دهید، 
حاصــل براینــد یــک امتیــاز بــه نفع 
ادامــه تحصیــل می شــود. ایــن گونه 
می توانیــد تمــام ابعــاد مســئله را بــه 
درستی بررســی و عینی سازی کنید 
و حتی از مشورت دیگران در تکمیل 

جدول سود ببرید.

  آسیب پذیری روحیه فرد طالق گرفته
بعد از جدایی روحیه بیشتر افراد طالق گرفته 
به شدت مخدوش است و فرد هنوز نتوانسته 
خــود را پیدا کند. بیشــتر کســانی که طالق 
گرفته اند بــا این کــه هنوز در خود احســاس 
شکســت و ناامیــدی دارنــد، فــوری دوبــاره 
ازدواج می کننــد. در ایــن مــدل ازدواج هــا، 
امکان شکست دوباره زیاد است. همچنین در 
بیشتر اوقات وقتی کسی طالق می گیرد همه 
تقصیرها و مشــکالت را گردن همسر سابق 
می اندازد و از نظر خودش و احتماال خانواده 
و نزدیکانــش، هیچ کار مشکل ســازی انجام 
نداده و چون خودش پاک و مبراست، حتما با 
ازدواج دوم بهترین ها برایش ایجاد می شود. 
این اشتباه، زنگ خطری است که شکست در 
زندگی مشترک بعدی اش را قطعی می کند.

  مشخص نکردن تکلیف همسر اول
عده ای هستند که یک بار جدا شده اند، چه زن 
و چه مرد، کال به همسرشان در همه حوزه ها 
نگاه بدی دارند و او را فردی می بینند که حتی 
اگر با آن ها مهربان بوده، حتما هدفش ســوء 
استفاده بوده اســت. این افراد خشم و نفرت  
خود از همسر سابق را با خودشان حتی بعد از 
طالق حمل می کنند. از آن طرف هم هستند 
افرادی که بعد از طالق، هنوز قلب شان پیش 

همسر سابق است. گاهی فردی به هر دلیلی 
طالق گرفته اما هنوز به همسر قبلی احساس 
و عشــق دارد. چنیــن فردی با این احســاس 
هرگز نمی تواند یک عشق پاک و خالص را نثار 

زندگی و همسر جدید خود کند.
  وقتی قبح طالق می ریزد

طالق زوج مسئله ناراحت کننده ای است ولی 
با این حال گاهی تنها راه حل اســت و طالق 
اتفاق می افتد. حاال ممکن است افرادی بعد از 
تجربه طالق به این نتیجه برسند برای دومین 
بار هم دیگر دنبال حل مشکل و دردسرهای 
آن نباشند، خود را معطل نکنند و سریع جدا 
شــوند. بنابرایــن وقتی یــک بار قبــح طالق 

ریخت، دوباره در کمین فرد خواهد بود.
  پر توقعی از همسر جدید

برخی افراد بعد از طالق چون آسیب زیادی 
از زندگی و همسر دیده اند، ازدواج می کنند 
که تمام خألها و کمبودهای گذشته را این 
همسر جدید پر کند. در این حالت، خودش 
کاری انجــام نمی دهد اما منتظر اســت که 
همسرش تمام نداشته های زندگی قبلی را 
جبران کند. این شرایط و کمک نخواستن 
از مشــاور و متخصــص، باعث می شــود که 
طــالق بعــد از ازدواج دوبــاره دور از انتظار 

نباشد.

 
فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانوادهودانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

 شاید این طور به نظر برسد که اگر فردی یک بار در انتخاب همسر اشتباه 
کرد و متاسفانه زندگی مشترکش به طالق ختم شد، با تجربه ای که چهره ها

کسب کرده، زندگی مشترک بعدی اش حتما موفقیت آمیز خواهد بود. 
اما همیشه این طور نیست. »مکنزی اســکات« همسر سابق »جف 
بزوس« و سومین زن ثروتمند آمریکا از همسر دومش که سال گذشته در کالیفرنیا با او 
ازدواج کرده بود، طالق گرفت. جالب است بدانید که »اسکات« و »جف بزوس« پیش از 
اعالم جدایی شان در سال ۲۰۱۹ به مدت ۲۵ سال با هم زندگی کرده بودند. این اتفاق، 
بهانه ای شد تا از مهم ترین نکاتی بگوییم که یک زن و مرد بعد از طالق و برای ازدواج 

دوباره باید به آن ها توجه کنند تا تجربه تلخ طالق در زندگی شان تکرار نشود.

 برچسب های پر آسیب به  فرزندان

وقتی فرزندتان را با عبارت هایی مثل پررو، زبان نفهم و... خطاب می کنید، کم کم 

این برچسب ها را به عنوان ویژگی اخالقی و شخصیتی خودش می پذیرد

 
سیدسورناساداتی|روزنامهنگار

تا بچه کمی شیطنت می کند یکی از بزرگ ترها بلند می گوید: »عجب بچه شری 
دارین«، تا کمی کنجکاوی و سوال می کند خاله می گوید: »عجب پرروئه«! وقتی به 
حرف بزرگ ترها گوش نمی دهد پدر خطاب به مادر می گوید: »عجب بچه زبون 
نفهمی تربیت کردی.« هر روز بارها و بارها از این برچســب ها خطاب به بچه ها 
می گوییم؛ آن ها هم می شــنوند و بنا به ســاختار فکری و روحی بــاورش می کنند. بچه ها چنین 
برچسب هایی را به عنوان ویژگی اخالقی و شــخصیتی می پذیرند و باعث می شود به آن نزدیک 
شوند،یعنی اگر هیچ تناسبی با شخصیت و رفتارشان نداشته باشد هم کم کم به چیزی تبدیل می شوند 
که شنیده اند. پیامد این برچسب های پرآسیب می تواند دردسرهای تربیتی و شکل گیری شخصیتی 

ناهنجار در کودک باشد. بنابراین باید خانواده در این زمینه حساس باشند و به چند نکته دقت کنند:

یادداشت

داده های تصویری

فاطمهشیبک|روانشناسعمومی،دانشآموختهدانشگاهتربیتمدرستهران
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.
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غایب-بهرام-از طوایف ایرانی 4.شهری در جزیره هونشوی ژاپن-سمفونی از شهرام 
ناظری 5. زیبایی -ماه روسی 6.از حروف انگلیسی-  اولین زن مسلمان نخست وزیر در 

افقی:1. کنیه پیامبر اسام )ص(-مادر عرب 2. دیوار کوتاه-مقام-رتبه3.آلیاژ مس 
و قلع-پدر-امر از آوردن 4.  گروه موسیقی ایرانی-سردسیر 5.تهوع- شهر خروس 6.  
از پوشاک داخل منزل7. پنهان کردن چیزی ناخوشــایند 8.دیروز عرب- شیر دریایی 

9. ابر مرده-منازعه 10. خســیس پس نمی دهد- 
از الیــاف مصنوعــی- از شــخصیت های شــاهنامه 
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غذایی با تخم مرغ3.ماشــین باری کوچک-تشکر 
4.پــدر رســتم-روز بعــد 5.کار یکدنده-ممانعــت 
از پیشــرفت کار 6.چارچــوب عکس-ســود حرام-
برنــا 7.کام ندا-قلــه زاگــرس-از اســامی بانــوان  
8.شــاخه ای از علــم شیمی-زائوترســان 9.گردن 
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جدول سخت  |  1543  

داستانک

ترسانک

سخن بزرگان

دانش آموز گمنام
در مدرسه آزمون سختی برگزار می شد. وقت امتحان که 
تمام شد استاد از دانش آموزان خواست تا خودکارهایشان 
را پایین بگذارند و برگه ها را باال بگیرند. سیمون، یکی از 
دانش آموزان، اخطار استادش را نادیده گرفت و با جدیت 
به نوشتن ادامه داد. چند دقیقه بعد نزد استاد رفت تا برگه 
امتحانی خود را تحویل دهد  اما استادش حاضر به گرفتن 
برگه اش نشد. سیمون پرسید: »شما نام من را می دانید؟« 
استاد جواب داد: »خیر  و اهمیتی هم نمی دهم!« سیمون 
دوباره پرسید: »مطمئنید که نام من را نمی دانید؟« استاد 
دوباره گفت: »گفتم که نه!« سیمون سمت برگه ها رفت و 
برگه خودش را در میان برگه های دیگر جای داد و همه را 
با هم قاطی کرد، طوری که استاد جای برگه او را تشخیص 
نمی داد. سپس با خوشحالی فریاد زد: »ایول!« و سریع از 

محل آزمون دور شد!

روستای متروکه

خبرنگاری بــرای تهیه گــزارش به روســتایی رفتــه بود که 
می گفتند ساکنانش به خاطر خشکسالی خانه هایشان را 
رها کرده و به شهر رفته اند. ولی وقتی وارد روستا شد، دید 
روستا خیلی شلوغ و سرزنده است. با چند نفر صحبت کرد. 
همه از وضعیت موجود راضی بودند. نکته عجیب این بود که 
همه اهالی روســتا می گفتند هرجا می خواهی برو  ولی به 
آن کلبه مخروبه پشت حمام نزدیک نشو. بعد از این حرف،او  
شم خبرنگاری اش گل کرد و برای سرک کشیدن به آن کلبه 
مخروبه مشتاق تر شد. دم غروب راهی آن محل شد. کلبه در 
نداشت و به جایش پرده کثیفی آویزان بود. پایش را که داخل 
گذاشــت، چند کبوتر چاهی پر کشــیدند و از پنجره رفتند 
بیرون. داشــت با نور چراغ قوه داخل را بررسی می کرد که 
صدایی از پشت سرش شنید. پیرزنی ژنده پوش و قوزکرده، 
عصازنان نزدیک شد. نفس خبرنگار حبس شده بود. پیرزن 
باتعجب نگاهش کرد و پرسید: »چه عجب بعد از سال ها یکی 
به روستای ما آمد. از وقتی قنات خشکید و همه اهالی رفتند، 
فقط من این جا موندم. پسرم گفته زود میاد دنبالم  ولی هنوز 
نیومده...« خبرنگار نفس نفس زنان از کلبه بیرون دوید. در 

روستا پرنده پر نمی زد...

* کسی که از سرنوشــت خود شکایت کند از کوچکی  روح 
مترلینگ خود شکایت کرده است.  

 * وقتی بی اعتمادی شروع شود صمیمیت از بین می رود. 
پوشکین  

 * انســان موجودی اســت که به همه چیز عادت می کند. 
داستایوفسکی  

 * خوشبخت ترین موجود کسی است که خوشبختی را در 
خانه خود جست وجو می کند.  گوته

* خطاهای بشــری اول رهگذرنــد و بعد مهمــان و چندی 
نمی گذرد که صاحب خانه می شوند.  والتر

* هرجا که بشــر را دوســت بدارند، فرهنگ را هم دوســت 
سقراط خواهند داشت.  
  برگرفته از کتاب »رهنمون« 
گردآوری غالمحسین ذوالفقاری

دوستان کوچولو، شــما باید جاهای خالی 
را با یکی از شکل های داخل تصویر تکمیل 
کنید اما حواســتون باشــه که توی سطر و 

ستون ها اون شکل تکراری نباشه.

کیدوکو

در هر یک از شــماره های تصویر زیر، نام یک  
غذا  را نوشته ایم که شــما باید با جا به جایی 

حروف به کار رفته، آن   را پیدا کنید.

چالش ذهن

به این پنج ضلعی نگاه کنید و با توجه به خطوط 
رسم شده تعداد مثلث های موجود را پیدا کنید.

هوش منطقی

برای
 کودکان

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

اختالف تصاویر

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5  رقمی مخفی شده را بر اساس داده 
های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

چالش ذهن :
1. املت

 2. قرمه سبزی

 3. شوید پلو

 4. آش رشته

 5. کوفته تبریزی

 6. خوراک مرغ

اطالعات عمومی: 
1. کاکائو2. فارابی3. مس و قلع4. لیتیم5. کارل بنز6. ناصرالدین شاه

شرح در متن:

کیدوکو:

هوش منطقی:

اختالف تصاویر:

ی:
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

اطالعات عمومی

1. مهم ترین محصول کشور غنا چیست؟ 

2(قهوه   1(چای  
4(کاکائو 3(زیتون  

2. بنیان  گذار فلسفه اســالمی که به وی لقب 
معلم ثانی داده اند، چه کسی بود؟ 

2(زکریای رازی  1(ابوعلی سینا 
4(افاطون 3(فارابی  

3. برنز آلیاژی از کدام فلزات است؟ 

2(مس و منیزیم  1( روی و برنج  
4(مس و قلع 3(روی و قلع  

4. ســبک ترین فلز موجــود در طبیعت کدام 
است؟ 

2(نقره   1(طا  
4(لیتیم 3(پاتین  

5. مخترع اتومبیل چه کسی است؟ 

2(هنری فورد  1(کارل بنز   
4( انزو فراری  3( روبرت الی 

6. طوالنی ترین دوره سلطنت عصر قاجاریه 
مربوط به چه کسی است؟ 

2( ناصرالدین شاه   1(مظفرالدین شاه  
4(احمدشاه 3(فتحعلی شاه 
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