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نگرانی ها از طرح تغییر استانداردهای آلودگی هوا  
 پس از اعالم وزیر کشور مبنی بر طرح تغییر استانداردها برای تعطیل نشدن مدارس 

 هنگام آلودگی هوا، وزارت بهداشت به شدت با این اقدام مخالفت کرد. ما تجربه های 
جهانی بر اساس شاخص های کیفیت هوا را در گفت وگو با کارشناس بررسی کردیم

عکس:مهر
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سهم خراسان رضوی از اعتبارات آب الیحه بودجه کمتر از یک درصد! 



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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010  تلفن: 37009111 051                 

 در این شـرایط، دولـت آقای رئیسـی  فقط بایـد حامی  •
مصـرف کننـده ها باشـد. خودروسـازها بـه انـدازه کافی 
حمایـت شـدند،  از بـازار انحصـاری، قیمـت بـاال، انـواع 

تسـهیالت و... خـوب اسـتفاده کردنـد.
 از نظـر بعضـی هـا کار دشـمنه، جنـگ رسـانه ایـه،  •

خودفروشـان داخلـی و روزنامـه هـای زنجیـره ای مقصر 
هسـتند. مشـکالت 

 رئیسـی دالر رو  25 تومـان گرفتـه،  بعد دوسـال شـده   •
45 تومان، بعـد بعضی هنوز بـه روحانی فحـش می دن!

 چنـد مـاه قبـل یـك واحـد خـون اهـدا كـردم. سـازمان  •
انتقـال خون هـر هفتـه پیـام مـی ده »نیاز بسـیار مبـرم به 

خـون شماسـت«!
 بـه خاطـر ایـن تـورم جنـون آور، اگـه هـر شـب قبـل از  •

خواب، یاد مرگ نیفتم و این کـه باالخره کابوس زندگی 
بـرای همـه تمـوم مـی شـه و در نهایـت نیسـتی و نابـودی 

اسـت، اصـال خوابـم نمـی بره.
 مـن حاضـر نیسـتم کـه مـادرم را در آسایشـگاه بگذارم  •

ولـی ای وجـدان هـای خـواب، نماینـده هـای مجلـس 
شـورای اسـالمی ایران، مسـتمری بگیر سـازمان تامین 
اجتماعـی هسـتم بـا ماهـی 5میلیـون تومـان کـه دارم! 
چطور می توانـم ویلچر بخرم؟ و چطور مـی توانم زندگی 

کنـم؟ بدانید حـرام جـز کار حـرام نتیجـه ای نـدارد.
 وابسـتگِی زیاد بـه هر چیـزی باعـث می شـه که مـا آدِم  •

خوشـحالی نباشیم.
 اومدیـم زندگـی کنیم تـا قیمت پیـدا کنیـم، نـه این که  •

به هـر قیمتـی زندگـی کنیم.
 خدایـا از نماینـده هـای مجلـس قـدرت سـخنرانی و  •

تبلیـغ را بگیـر و قـدرت عمـل و کار مفیـد را بیشـتر کـن. 
آمیـن!

 اگـر دولـت دربـاره رهـن و اجـاره مسـکن بخواهـد  •
عملکـردش ماننـد قیمـت هـای معیشـت مسـتاجران 
باشـد» وای بـه حـال آن چـه بگنـدد نمـک« خواهـد شـد!

 انـگار مسـئولی وجـود نـدارد و هـر کـی هـر کاری کـه  •
دلش مـی خـواد مـی کنـه و هـر نرخـی روی اجنـاس می 
ذاره. آقـای رئیـس جمهـور وعـده هایـی کـه دادیـن هیچ 
کدام محقق نشـد که بمانـد، روز بـه روز بدتر از دیـروز! تو 

رو خـدا کاری بکـن!
 دولت وام ازدواج بیشتر بدهد و بدون کارمزد. •
 چـرا روزنامـه خراسـان عکـس هـای کوچکـی را کـه از  •

نویسـنده ها یا نویسـنده هایش در بـاالی مطالب تحلیل 
هـا و گاه خبرهـا چـاپ مـی کنـد ثابـت و بـا یـک ژسـت، 

حالـت و یـک تیـپ تکـراری اسـت؟
 لطفا جدول کاالهای یارانه ای و قیمت شـهریور سـال  •

قبل و سـرانه هر فـرد را چاپ کنید. با تشـکر .
 یـا نمـی دانیـد دو نرخـی بـودن کاال اشـتباه اسـت یـا  •

مـردم را نفهـم مـی پنداریـد!
 یکی جلـوی مخابرات بـا این قبض هـای تلفـن ثابت را  •

بگیرد! هـر مبلغی دوسـت دارند، مـی گیرند.
 وزیـر آمـوزش و پـرورش درخصـوص رتبـه بنـدی فقـط  •

وعده مـی دهد و بـه دهـان برنامـه و بودجه نـگاه می کند 
کـه بهـش اجـازه زدن احـکام رو بدهند. متاسـفم!

 نـان ارزان بـه نـام ملـت بـه کام مسـئوالن! آرد و نـان،  •
هرچـه دو نرخـی شـد منتـش سـرملت و منافعـش بـه 

جیـب ... .
 یعنـی واقعـا مـن نوعـی چیـز زیـادی از کشـورم مـی  •

خوام؟ همه نفتـش مال شـما، پولش مال شـما و... فقط 
بهم روزی دو کپسـول سوخت ماشـینم رو بدید که بتونم 
تو کشوری که شـما برامون سـاختین از صبح تا شب کار 
کنـم. بتونـم شـکم زن و دو تـا بچـه ام رو فقـط سـیر کنـم. 
کرایه خانه و لبـاس و ... پیشـکش! همونـم ازم گرفتین!

 االن کـه هـر سـه قوه بـه دسـت افـراد فعـال و درسـتکار  •
اداره می شـه، آیا نبایـد به اون هـا مهلت داد تا مشـکالت 
رو کـم کنـن؟ معجـزه یـک شـبه کـه نیسـت همـه اش 
اعتراضـات، البته بـه حقه ولـی صبرم یـک مقـدار الزمه. 

کـی مـی تونـه بهتـر کار کنـه؟
 نمـی شـود روزنامـه خراسـان سـتون حـرف مـردم را  •

حـذف کنیـد. چـون گـوش شـنوا بـرای درددل مـردم 
. نیسـت

 بعضـی راننـده هـا بـدون ایـن کـه دقـت کننـد کـه یـک  •

ماشـین دیگه مقابل ماشـین جلویی شـون هسـت مرتب 
بـوق مـی زنـن! داداش کمـی صبر داشـته بـاش! مـا باید 

تن بـه تصـادف بدیـم کـه جنـاب عالی رد بشـی بـری؟!
 سـرور عزیـزی کـه از درخواسـتم از مسـئوالن بـرای  •

ناآگاه حسـاب کردن ملت شـریف ایران ناراحت شـدند، 
عذرخواهم. تمنـا دارم اگر دسـتی در کار دارنـد درد دل 
ملـت را بـه گـوش زعمـا برسـانند کـه در ایـن وانفسـای 
زمـان زیر تیـغ گرانـی هـا له مـی شـوند و باید سـوز سـرما 
را هـم تحمـل کننـد. در آن طـرف سـران فقـط گفتـار 
درمانـی مـی کننـد. خـدا همـه مـا را از شـر هـوای نفس و 
خودبینی نجـات دهد تـا بتوانیـم در جامعه باشـیم و درد 
هموطنانمان را هـم حس کنیـم. خدایا کمـک مان کن.

 ایـن قـدر بـه هـر بهانـه ای مـدارس رو تعطیـل نکنیـد!  •
دانـش آمـوزان در تعامـل بـا همکالسـی هـا و معلمـان و 
در محیط مدرسـه چیـزی یاد مـی گیرنـد. آینده کشـور و 
دانش آمـوزان را با این شـبکه شـاد و تعطیلی مـدارس به 

خطـر مـی اندازیـد.
 بـه هیـچ عنـوان آمـوزش و پـرورش مـدارس را تعطیـل  •

نکنـد چـون وقتـی تعطیـل مـی کنـد بچـه ها بـه جـای آن 
کـه در منزلشـان باشـند، در خیابـان ها پرسـه مـی زنند.

 داسـتان شـخص زندانـی معـروف بـه روبـاه دیـوار  •
را خوانـدم. فـردی بـا ایـن سـوابق و مدیـری بـا ایـن 
اسـتعداد کـه از داخـل زنـدان بتوانـد ایـن گونـه عمـل 
کنـد، بهتـر اسـت کـت بسـته در اتاقـی در اداره آگاهـی 
بـا دریافـت حقـوق و مزایـا بـه کار گرفته شـود. حیـف این 

! سـت ها د ا ستعد ا
 از خالق های جامعه اسـتفاده کنید شـاید چند سالی  •

طـول بکشـد تـا نتیجـه بدهـد دیگـر دولـت در فصـل گرم 
وسـرد کاسـه چـه کنـم چـه کنـم بـر نمـی دارد و سـرمایه 
مملکـت هـم بـرای نسـل هـای آینـده ذخیـره مـی شـود. 

شـاید!
 درود به دالورمردان سـپاه قهرمانان ایران زمین جانم  •

فدای شـما. اگـر سـپاه نبـود ایـن امنیـت را کـه االن اروپا 
دارد، نداشـت چـون داعـش االن تـوی پارلمان اروپا سـر 

مـی برید! 
 انـواع بـورس هـا در همـه کشـور گسـترش یابد تـا همه  •

دارای فرصـت هـای یکسـان باشـند.
از  • تامیـن اجتماعـی هسـتم.  بازنشسـته کارگـری   

نماینـده کارگـری و بعـد دولـت ومجلـس انتظـار داریـم 
بـرای حداقـل بگیـران یـا بـه عبارتـی کـف حقـوق فکـر 
اساسـی کنند. بـرای سـال جدید، حقـوق پنـج میلیونی 
بـا گرانـی همخوانـی کـه نـداره هیـچ فاجعـه اسـت، کـف 

حقـوق نبایـد کمتـر از 10میلیـون باشـد.
 امان  از خنده هایی  که  موجب    گریه  دیگران   می شود! •
 وقتـی بـازار و قیمـت اجناس بـه خصـوص خوراکـی را  •

نگاه مـی کنـی، فکـر مـی کنـی دولـت مـردم رو فراموش 
کـرده و هیچ دلسـوزی بـرای آن هـا نـداره و بـازار رو داده 
دسـت دالل هـا. یکـی بـه داد ملـت برسـه قبـل از ایـن که 

دیـر بشـه.
 آقایی که انتقـاد از وزیر نفـت به تریج قبایـت برخورده!  •

در سـرمای بعدی اگـر در وضعیـت مـن وخانـواده ام قرار 
گرفتی و تنها شماره شـرکت گاز از سـاعت 1۶ تا ساعت 
2:۳0 بامـداد پاسـخگو نبـود بعـد شـما انتقـاد نکـن و بـه 

جـای آن تشـکر کن!
 خدایا، ما را عضو حزب  باد نکن! •
 بـا ایـن تبلیغـات و حواشـی کـه بـرای وام مسـکن  •

روسـتایی درسـت کـردن بـا تمـام بدبختـی بـرای پیـدا 
کـردن سـه نفـر ضامـن کارمنـد، بانـک هـا مـی گـن بایـد 
بانک مرکـزی اعتبار تخصیـص بده، باید منتظر باشـید! 

کسـی نیسـت بـه داد روسـتاییان برسـه؟
 چـرا ایـران خـودرو دروغ گفـت بـه ملت مگـه قـرار نبود  •

بـه مـادران دو فرزنـد و بیشـتر از تاریـخ اعـالم شـده یـک 
خـودرو به قیمـت کارخانـه بده پس چی شـد؟ هشـت بار 
ثبت نام کردیـم، کلی هزینه کافی نت دادیـم و... منتظر 

جـواب هسـتیم.
 چـرا پمـپ هـای گاز را بـاز نمـی کنیـد؟ بـا بنزیـن نمـی  •

صرفـه کار کنیـم. مـا راننـده هـا بدبخـت تـر شـدیم.
 خدایـا گرونـی هـا را نابـود بگـردان، بـه داد دل مـردم  •

بـرس.
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حرف مردم
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی  

و کاهش حدود 800 تومانی دالر

بانک مرکزی نرخ ارز صرافی ملی را به نرخ بازار نزدیک 
کرد تا با حذف تقاضای ناشی از رانت تفاوت قیمت، 

ریزش نرخ ها در بازار آزاد آغاز شود

بردبار- بازار ارز دیروز شاهد چند اقدام آرامش بخش بود و 
همزمان با توئیت خبرساز رئیس کل بانک مرکزی مبنی براین 
که این نهاد از این پس به بازار آزاد ارز ورود می کند و نرخ ساز 
خواهد بود، چند سیاست تازه برای ثبات در بازار ازجمله الزام 
فروش اسکناس ارز صادرکنندگان فقط به صرافی بانک ملی، 
افزایش سقف فروش ارز به هرنفر تا 5 هزار یورو، حذف فاصله 
ــازار متشکل ارزی اجرایی شد و  قیمتی ارز صرافی ملی و ب
درنتیجه قیمت سکه با کاهش نزدیک به یک میلیون تومانی به 
حدود 2۳ میلیون و قیمت دالر با کاهش  حدود 800 تومانی به 

کانال 42 هزار تومان برگشت.
به گزارش خراسان، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی 
دیروز در فضای مجازی نوشت: از امروز بانک مرکزی و صرافی ها 
اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام 
می دهند.بانک مرکزی از این پس به بــازار آزاد ورود خواهد 
کرد و نرخ ساز خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
در برنامه تلویزیونی اعالم کرد: از این پس در بازار آزاد نیز ورود 
خواهیم کرد و بانک مرکزی در این بازار نرخ سازی خواهد کرد و 
ثبات ارزی را گام به گام ادامه خواهیم داد. از روز سه شنبه اعالم 
کردیم تا پنج هزار دالر از طریق صرافی ها ارز فروخته می شود و 
چنان چه محدودیتی پیش بیاید در بازار متشکل ارزی در قالب 
حراج ارز می فروشیم و آن جا نرخ تعیین می شود و این نرخ، نرخ 
بازار آزاد خواهد بود.وی افزود: تا کنون بانک مرکزی در بازار 
آزاد نرخ ساز نبود و تالش داریم بانک مرکزی به عنوان نرخ ساز 
در بازار آزاد تبدیل شود.درهمین حال به گزارش فارس، بانک 
مرکزی با هدف اجرای سیاست های جدید خود برای کنترل 

بازار ارز، نقش محوری به صرافی بانک ملی داد.
بر این اساس، همه صادرکنندگانی که بخشی از صادرات خود 
را به صورت اسکناس وارد می کنند، برای رفع تعهد ارزی باید 
ارز خود را به صرافی بانک ملی بفروشند. صرافی بانک ملی هم 
هر روز در بازار متشکل ارزی منابع ارزی خود را برای صرافی ها 

به حراج می گذارد.
تـا پیـش از ایـن قیمـت ارزی کـه صرافـی بانـک ملـی خریـداری 
کرده و مـی فروخـت فاصله زیـادی با قیمـت در بازار آزاد داشـت 
و همین مسـئله موجب مـی شـد دارنـدگان ارز و صادرکنندگان 
انگیـزه ای بـرای فـروش ارز بـه صرافـی ملـی نداشـته باشـند اما 
در راسـتای سیاسـت جدید بانک مرکـزی، قیمـت ارز خریداری 
شـده توسـط صرافـی بانـک ملـی بـه باالتریـن سـطح در بـازار 
رسـیده و نرخ فـروش ارز هـم مماس با نـرخ بـازار آزاد اسـت. این 
اقـدام موجـب افزایـش تقاضـای فـروش ارز بـه صرافـی ملـی و 
خریـد ارز از ایـن صرافـی مـی شـود کـه نتیجـه آن رهبـری قیمت 
توسـط صرافـی ملـی در بـازار ارز خواهـد بـود. عـالوه بـر ایـن، 
تقاضـای کاذبی کـه ناشـی از مابـه التفـاوت قیمـت در بـازار آزاد 
و نـرخ فـروش ارز در صرافی هـا بـود از بین مـی رود.با ایـن اقدام 
بانک مرکـزی، دیـروز تا لحظـه تنظیم این گـزارش بهـای دالر به 
42هـزار و  500 تومـان کاهش یافـت و بنا بر گـزارش فارس هر 
یـورو 540 تومان و هـر درهـم 145 تومـان در بـازار آزاد کاهش 
یافـت. همچنیـن بنابـر اعـالم سـایت اتحادیه طـال و سـکه تهران  
سـکه طـرح جدیـد بـا کاهـش نزدیـک بـه یـک میلیـون تومانـی 
نسـبت بـه روز قبـل بـه 2۳ میلیـون و ۳00 هـزار تومـان کاهـش 

یافـت.

چرا اروپا عقب نشست؟ 

دوشنبه شب سرانجام پس از یک هفته جنجال رسانه 
ای در پارلمان اروپا و شورای اروپا بر سر قراردادن یا 
قرار ندادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریسم  ، 
بزرگان اروپا در شورای این قاره به این جمع بندی 
رسیدند که این کار خطرناک و پرهزینه را فعال کنار 
بگذارند و تنها به تحریم تعدادی از افراد و نهادهایی 
غیر مربوط به اروپا بسنده کنند اما در پاسخ به چرایی 
این عقب نشینی سریع بعد از چند روز فضا سازی به 

چند نکته باید اشاره کرد .
نکته اول این که ایران و آمریکا در مذاکرات احیای 
برجام، مذاکرات مستقیم و   رودررو  ندارند و هر چه در 
این حدود 2 سال اتفاق افتاده با میانجیگری مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا به عنوان هماهنگ 
کننده برجام انجام شده است . اقدام علیه سپاه آن هم 
در این سطح که یک نهاد رسمی کشورمان به عنوان 
گروه تروریستی مطرح شود به سرعت می توانست 
حیات برجام را که این روزها حال و روز بدی هم دارد 
به پایان برساند . اتفاقی که هنوز مطلوب اروپایی 
ها نیست و از عواقب سخت آن که می تواند خروج از 
ان پی تی و حرکت تهران به سمت نظامی کردن برنامه 
هسته ای اش باشد نگرانی های زیادی دارند .حتی 
از این نیز بیم دارند که روسیه با تغییر سیاستش به  
روند احتمالی  نظامی شدن برنامه هسته ای  ایران 

سرعت ببخشد.
موضوع دیگر وضعیت امنیتی و تنش های موجود در 
منطقه غرب آسیاست . منطقه ای که به دالیل مختلف 
همواره آبستن اتفاقات خشن و خون آلودی بوده که 
نه تنها امنیت اروپا که حتی امنیت جهان را در ابعاد 
سیاسی و اقتصادی به خطر انداخته است . منطقه 
غرب آسیا یا به قول غربی ها خاورمیانه چنان ویژگی 
هایی دارد که اگر بگوییم امنیت آن با امنیت اروپا و 
جهان در هم آمیخته سخن گزافی نگفته ایم . چنین 
شرایطی ریسک هر گونه تغییر در آرایش امنیتی این 
منطقه را بسیار باال برده و سپاه به عنوان یک لنگر 
ثبات امنیتی که آزمون خود را در مقابله با داعش به 
خوبی گذرانده نیز در این میان نمی توانست نادیده 
گرفته شود .مسئله دیگری که اروپا را در تصمیم گیری 
نهایی تا امروز دچار تردید شدید کرده عدم توان تحمل 
یک بحران دوم در کنار بحران جنگ اوکراین است 
. اروپایی ها به خوبی می دانند که اضافه شدن تنش 
های احتمالی در خلیج فارس با ایران و سپاه که به 
نوعی نگهبان تنگه هرمز است و بدون گرفتن مجوز از 
آن امکان ورود به خلیج فارس وجود ندارد ، از تحمل 
آن ها خارج است . آمریکا هم در بزنگاه های مختلف 
از جمله جنگ اوکراین نشان داده شریک چندان 
قابل اتکایی برایشان نیست لذا بر این اساس مجبور 
شدند دست به عصا تر از عناصری که در پارلمان 
اروپا بر اساس منافع جناحی یا البی های ضد ایرانی 
فارسی زبان و صهیونیست تصمیم گرفته اند رفتار 
کنند و فعال بحث سپاه را کنار گذاشتند. حتی نگران 
این هم هستند که  ایران سیاست خود درباره مداخله 
در جنگ اوکراین را تغییر داده و با ارائه انواع موشک 
های کاربردی به روسیه  معادله جنگ را برای طرف 

غربی دشوار تر کند.
نکته آخر موضع اعالنی آن هاست که توسط جوزف 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا اعالم 
شد و گفت برای چنین کاری باید ابتدا در کشوری 
دستگاه قضایی به تروریستی اعالم کردن سپاه اقدام 
کند و سپس این موضوع در اتحادیه اروپا تعمیم داده 
شود . هرچند این بهانه برای کنار گذاشتن مصوبه 
ــا چندان منطقی نیست چــون چنین  پارلمان اروپ
مسئله ای می توانست در زمان تصویب در پارلمان 
مورد توجه قرار گیرد اما خودش نشان می دهد اروپا 
در سطح رهبرانش متوجه خطرات و هزینه های این 
اقدام بوده و خواسته با یک توجیه فنی و حقوقی ماجرا 

را فیصله دهد.
با وجود چنین عقب نشینی از سوی اروپــا و با توجه 
به وجود احتمالی خطر در آینده به دالیل مختلف ، 
دستگاه سیاست خارجی و وزارت خارجه کشورمان 
باید با هوشیاری بیشتری مسائل را رصد کند و در 
شرایط حساس و پیچیده امــروز ، در حوزه سیاست 
خارجی با تدبیر بیشتر سعی در دور زدن و خنثی سازی 
میدان های مینی داشته باشد که برایمان فراهم کرده 
اند . فرصت ها در دیپلماسی زیاد نیستند و استفاده به 
موقع از این فرصت ها هنر دیپلمات های ورزیده است .
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 قطار مشهد-گلبهار
شاید یک قرن دیگر !

مشـهد  اقمـاری  شـهرهای  از  یکـی  گلبهـار 
اسـت . شـهرهای اقمـاری بـا هـدف کاهـش 
کالن  مجـاورت  در  نشـینی  حاشـیه  رشـد 
شـهرها احـداث شـده اسـت و  محـل کسـب 
و کار سـاکنان شـهرهای اقمـاری عمدتـا در 
کالن شـهر مجـاور آن هاسـت. بنابرایـن یکـی 
از زیرساخت های ضروری شـهر های اقماری  
وجـود راه هـای مواصالتـی  و  سـامانه هـای 
حمل و نقـل عمومی ایمـن ،سـریع و ارزان بین 
 ایـن شـهرها و کالن شـهر مجـاور آن هاسـت . 
زیرسـاخت  ایـن  احـداث از  آغـاز  از  گلبهـار 
محروم بـوده اسـت و بـه همیـن دلیل بسـیاری 
از کسـانی کـه بـا همیـن نگـرش در ایـن شـهر 
سـاکن شـده اند پـس از مـدت کوتاهـی عطای 
و  بخشـیده   آن  لقـای  بـه  را  اقمـاری  شـهر 
سـکونت در حاشـیه شـهر مشـهد را برگزیـده 
انـد بنابرایـن طـی این سـال هـا همواره شـاهد 
رشـد حاشـیه شـهر مشـهد بـوده ایـم .حتـی 
گفتـه می شـود ۳0 تـا40 هـزار واحـد مسـکن 
مهـر در ایـن شـهر خالـی از سـکنه اسـت! و 
انجـام  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیاردهـا 
خـورد. مـی  خـاک  واحدهـا  ایـن  در   شـده 
و  اصلـی  بزرگـراه  از  هنـوز  گلبهـار   اهالـی 
پرترافیـک و البتـه غیـر ایمـن مشـهد -شـمال 
بـرای رفـت وآمـد بـه مشـهد اسـتفاده می کنند 
و در ایـن رفـت وآمدهـا عـالوه بـر فشـارهای 
روزانـه  سـفر،  ایمنـی  از  نگرانـی  روانـی 
سـاعت ها عمر آن هـا در ترافیک های سـنگین 
 و وحشـتناک  ایـن بزرگـراه تلـف مـی شـود.
مشـهد-  قطـار  کیلومتـری   40 پـروژه    
گلبهـار از سـال 1۳۹1 آغـاز شـده اسـت و 
اکنـون پـس از 10 سـال مـی گوینـد حـدود 
۳5 درصـد پیشـرفت دارد و بـه تازگـی مقـرر 
شـده  کـه  آسـتان قـدس و وزارت مسـکن و 
200هکتـار زمیـن  مـورد نیـاز  شهرسـازی 
 ایـن پـروژه را بررسـی و تعییـن تکلیـف کننـد!
اگـر از منظـر پیشـرفت فیزیکـی 10 سـاله بـه 
این پـروژه بنگریـم باید  20 سـال دیگـر منتظر 
بهره بـرداری از آن  باشـیم امـا اگـر میـزان  
تخصیص بودجه سـال آینـده این پـروژه را-که 
کمتر از 1 درصد )8/. درصد( اعتبار 12هزار 
میلیـارد تومانـی مـورد نیـاز آن اسـت- معیـار 
قرار دهیم یـک قرن دیگر آینـدگان باید منتظر 
 شـنیدن سـوت قطـار مشـهد -گلبهـار باشـند.
بـه  پـروژه   ایـن  ابتـدا  همـان  از  اگـر  شـاید 
حـاال  بـود  شـده  واگـذار  خصوصـی  بخـش 
 سـال هـا از بهـره بـرداری آن مـی گذشـت .
ای کاش آقـای رئیـس جمهـور دسـتور اتصـال 
بـه  واگـن هـای »قطـار مشـهد- گلبهـار «را 

لکوموتیـو» قطـار پیشـرفت «صـادر کننـد!

مخبر: به زودی شاهد گشایش های خوبی در کشور خواهیم بود
ــی هــجــمــه  ــرخـ ــود بـ ــ ــ ــا وج ــ ــت: ب ــفـ ــر گـ ــب ــخ ــد م ــم ــح  م
ــد  ــاه ــه زودی ش ــ ب ــان  ــنـ ــمـ ــای دشـ ــ ــاره ــ ــش ــ ــا و ف ــ ه
ــود. ــای خـــوبـــی در کـــشـــور خــواهــیــم بـ ــ ــش ه ــای ــش  گ
ــروز )ســه شنبه(  ــزارش ایسنا،محمد مخبر ظهر دی به گ
پس از بازدید از چاه نیمه های منطقه سیستان و برخی 
گلخانه های آسیب دیده کشاورزان از سرما، با حضور در 
فرمانداری ویژه شهرستان زابل در نشستی با مدیران، 
نمایندگان و مسئوالن ایــن منطقه با تأکید بر ایــن که 
ــرای پیشرفت کشور ریــل گــذاری  ــت سیزدهم ب در دول
ــزود: با وجــود برخی هجمه ها و  جدیدی شده اســت، اف
فشارهای دشمنان به زودی شاهد گشایش های خوبی 

ــاره به ظرفیت های  ــود.وی با اش در کشور خواهیم ب
استان سیستان و بلوچستان گفت: استان سیستان و 
بلوچستان با مزیت همجواری در کنار دریا و سفره های 
آب زیرزمینی نباید با مشکالت خشکسالی و کم آبی 
روبه رو باشد و دولت برنامه دارد تا با اجرای طرح انتقال 
آب از دریــا، استخراج آب های ژرف و پیگیری حقابه 
هیرمند مشکالت کم آبی استان ظرف دو، سه سال آینده 
برطرف شود.مخبر به حساسیت و عالقه مندی مقام 
معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور راجع به منطقه 

سیستان و بلوچستان اشاره و تاکید کرد: افتتاح خط ریلی 
زاهدان–خاش موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و 
رئیس جمهور نیز پس از بروز برخی مشکالت طی روزهای 
گذشته در این استان تیمی از دولت را مامور کرد تا مسائل 

این استان هر چه سریع تر پیگیری و برطرف شود.
گفتنی است پیش از ورود معاون اول رئیس جمهور به 
فرمانداری ویژه زابل برخی از شهروندان این منطقه برای 
گفت وگو با وی جمع شده بودند که مخبر نیز با حضور در 
میان آن ها به دغدغه ها و مشکالت شان گوش سپرد و قول 
داد پیگیری ها و مساعدت های الزم برای حل مشکالت 

مردم انجام شود.



در گرماگرم جنگ روسیه و اوکراین، افشای 
فساد مالی در دو وزارتخانه مهم دولــت کی 
یف جنجال برانگیز شده و رئیس جمهور این 
کشور را وادار ساخته است تا وعده برخورد 
فوری با تخلفات مذکور را بدهد.»ویاچسالو 
ــوف«، مــعــاون وزیـــر دفـــاع و »کایرلو  ــوال ــاپ ش
ریاست جمهوری  دفتر  معاون  تیموشنکو« 
اوکراین از جمله کسانی هستند که از سمت 
زلنسکی«،  کردند.»ولودیمیر  استعفا  خود 
رئیس جمهور اوکراین  با اذعان به وجود فساد 
گسترده در ساختار دولتی اوکــرایــن اعالم 
کرد که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و 
پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس 
زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز 
قابل تحمل نخواهد بود.زلنسکی همچنین 

قول داد تصمیماتی کلیدی برای ریشه کن 
کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای 
مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات 
فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته 
است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در 
تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای 
مالی کالن بوده است. زلنسکی در سخنان 
ــن را واضــح  ــن مــی خــواهــم ای ــود گــفــت: »م خ
بگویم که هیچ بازگشتی به آن چه در گذشته 
بود، به شیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به 
نهادهای دولتی یا کسانی که تمام عمر خود 
را در تعقیب یک صندلی گذرانده اند، وجود 
نخواهد داشت.« اوکراین سابقه طوالنی فساد 
گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به 
طوری که سازمان شفافیت بین الملل فساد 

این کشور را در رتبه ۱۲۲ از ۱۸۰ کشور جهان 
قرار داده است که خیلی بهتر از روسیه در سال 
۲۰۲۱ نیست.اتحادیه اروپا نیز پس از اعطای 
وضعیت نامزدی به کی یف در سال گذشته، 
اصالحات ضد فساد را به یکی از الزامات اصلی 
خود برای عضویت اوکراین تبدیل کرده بود. 
زلنسکی گفت: »این هفته برای تصمیم گیری 
مناسب خواهد بود. تصمیمات از قبل آماده 
شده اســت. من نمی خواهم آن ها را اکنون 
علنی کنم، اما همه چیز منصفانه خواهد بود.« 
زلنسکی که با قاطعیت در سال ۲۰۱۹ و با 
تعهد به تغییر شیوه اداره اوکراین به عنوان یکی 

از کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی 
سابق انتخاب شد، گفت که دولتش استعفای 
معاون وزیر را پس از تحقیق دربــاره اتهامات 
دریافت رشوه پذیرفته است. وی هویت این 
مقام را معرفی نکرد، اما گزارش های خبری 
حاکی از آن است که واسیل لوزینسکی، معاون 
موقت وزیر توسعه منطقه ای، به اتهام دریافت 
رشوه بازداشت شده است.پس از آن که یک 
روزنامه گزارش داد که ارتش اوکراین ظاهرًا 
مواد غذایی را با قیمت های بسیار باالیی برای 
نیروهای خود تهیه کرده است، تمرکز مجدد 
بر فساد صورت گرفت و این تمرکز و نظارت بر 
فساد شامل عملکرد »الکسی رزنیکوف« وزیر 
دفاع اوکراین هم می شود. در تابستان امسال 
نیز، دولت اوکراین ۴۰ میلیون یورو به خرید 
ژنراتور برق مــورد نیاز بــرای گذراندن فصل 
زمستان در زمانی که روسیه به طور گسترده 
تأسیسات تولید برق در سراسر اوکراین را 
بمباران کــرده، اختصاص داد. با این حال، 
مقام های دولتی مسئول خرید تصمیم گرفتند 
تا مبالغی از این معامله را به جیب بزنند.به 
گفته دفتر مبارزه با فساد، آن ها با گروهی از 
واسطه ها تبانی و از انعقاد قراردادهای مذکور 
با شرکت های از پیش تعیین شده اطمینان 
حاصل کردند. بدین ترتیب مبلغ قراردادها 
7میلیون یورو برای کار چاق کنی برخی مقام 

ها افزایش یافت.
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دردسرهای بی پایان»بی بی« 

نتانیاهو  بنیامین  عمادی-  دکترسیدرضی 
بــرای دور کــردن کابینه تــازه تاسیس خــود از 
فروپاشی، سرانجام مجبور شد وزیر داخلی و 
بهداشت خود را برکنار کند.نتانیاهو یا همان 
بی بی پیش از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی 
در سرزمین های اشغالی وعــده داده بــود که 
در صورت موفقیت در این انتخابات به سرعت 
زمینه کاهش دایره اختیارات دستگاه قضایی، 
به ویــژه دادستان عالی را فراهم خواهد کرد 
و کابینه در  پارلمان  بــر وزن  بدین  وسیله  تــا 
تصمیم گیری های مهم سیاسی بیفزاید. با این 
ــران انجام  حــال، اقدام هایی که برخی از وزی
دادند و فشارها علیه کابینه سبب نوعی عقب 
قضایی  دستگاه  مقابل  در  نتانیاهو  نشینی 
اسرائیل شد. از همان نخستین روزهای تشکیل 
کابینه، فشارها و انتقادهای گسترده از آن آغاز 
شد. ویژگی بسیار مهم این کابینه، آن است که 
تا حدود زیادی   از افراد احزاب دست راستی و 
تندروهای مذهبی تشکیل شده است، افرادی 
که عقاید بسیار عجیب و تندی دارند. عالوه بر 
این، شخص نتانیاهو و برخی دیگر از اعضای 
مواجه  ناامنی  و  فساد  پرونده های  با  کابینه 
هستند. همین موضوع نیز سبب شد پای دادگاه 
عالی اسرائیل به انتصاب های کابینه باز شود.
دادگاه عالی چهارشنبه گذشته اعالم کرد »آریه 
درعی«، رئیس حزب »شاس« نمی تواند به عنوان 
وزیر داخلی و بهداشت در کابینه نتانیاهو فعالیت 
کند. درعی به دلیل نقض قوانین مالیاتی در 
محکوم  صهیونیستی  ــم  رژی قضایی  دستگاه 
به تحمل حبس در زندان شد. با این حال این 
حکم در پی توافق درعی با دادستان  عالی، به 
زندان تعلیقی تغییر پیدا کرد.حال دادستان 
عالی اسرائیل گفته است که درعی می تواند به 
عنوان نماینده کنست به فعالیت های سیاسی 
خود ادامــه دهد، اما اجــازه حضور در مناصب 
وزارتــی را نــدارد. این موضوع سبب شد حزب 
شاس که ۱۱ کرسی در پارلمان اسرائیل دارد 
تهدید کند در صورت برکناری درعی، از کابینه 
خارج خواهد شد. با این حال، نتانیاهو مجبور 
شد حکم برکناری درعی را صادر کند تا جنگ 
اول را به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی واگذار 
برکناری  جز  چـــاره ای  نتانیاهو  کند.اگرچه 
درعــی نداشت، اما در عین حال سعی کرد با 
برکناری وی، از فشارها علیه کابینه بکاهد و به 
نوعی در مقابل دادگاه عالی عقب نشینی کند. 
با وجود این، برخی رسانه ها از تحرکات دستگاه 
قضایی اسرائیل بــرای صــدور حکم صالحیت 
نداشتن نتانیاهو خبر می دهند. روزنامه عبری 
زبان هاآرتص و همچنین شبکه ۱۲ اسرائیل در 
گزارش هایی اعالم کردند: »گالی بهاراو ماریا«، 
دادستان عالی اسرائیل قصد دارد با استناد به 
ــودداری از تعارض منافع، صالحیت  توافق خ
نداشتن نتانیاهو برای نخست وزیری را اعالم 
کند.توافق نامه خــودداری از »تعارض منافع« 
که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرد، هنوز معتبر 
است. نتانیاهو سه سال قبل توافق اجتناب از 
تعارض منافع را امضا کرده بود تا مانع از آن شود 
که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی سابق 
دستور برکناری او را به علت پرونده های فساد 
صادر کند. مطابق این توافق نامه، تصمیم گیری 
ــاره آن دسته از انتصاب ها یا تغییرات در  درب
دستگاه قضایی که می تواند بر محاکمه نتانیاهو 
و مسائل شخصی او تاثیر بگذارد، برای او ممنوع 
است.اکنون با عقب نشینی نتانیاهو و برکناری 
آریه درعی، باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه 
قضا به سمت برکناری نتانیاهو حرکت خواهد 
کــرد یــا ایــن کــه نتانیاهو در جهت جلب نظر 
دستگاه قضا و عقب نشینی از کاستن اختیارات 

آن گام بر می دارد.

پیشخوان بین الملل 

دوماهنامه نیوریپابلیک 
ــده ای دربـــاره  ــرون در پ
گسترش مخفیانه تالش 
ــرای نــفــوذ بیشتر  ــا بـ ه
اسلحه در جامعه آمریکا 
اخــطــار مــی دهـــد. این 
مجله در پرونده خود با 

عنوان »هدف گرفتن قانون اساسی« می نویسد: 
گروه های راست گرایی در آمریکا هستند که به 
صورت متناوب با البی های خود به دنبال ترویج و 

گسترش استفاده از سالح در این کشور هستند.

تمرین دختران فلسطینی در داخل تنها باشگاه 
بوکس زنان در نوار غزه

جشن سال نو چینی در محله چینی ها در شهر 
نیویورک آمریکا/ رویترز

اعتصاب رانندگان آمبوالنس در انگلیس/ 
خبرگزاری فرانسه

امپراتور ژاپن در جلسه افتتاحیه پارلمان این 
کشور/ خبرگزاری فرانسه

تحلیل روز

قاب بین الملل 

قاب بین الملل خبر متفاوت 

چهره روز 

اظهار نظر روز 

بیداد فساد مالی 
درگرماگرم جنگ 

با انتشار اخبار مربوط به فساد گسترده مالی در وزارت دفاع و وزارت زیرساخت 
اوکراین در بحبوحه جنگ و احتمال آغاز تحقیقات گسترده، چند مقام ارشد 

دولت زلنسکی استعفا کردند 

کارتون روز 

نمای روز 

 آزادِی بیان غربی!/ کاریکاتور عماد حجاج.

نشست مشترک کابینه فرانسه و آلمان در کاخ 
الیزه در پاریس/ رویترز

 در پی باال گرفتن اختالفات بین نخست وزیر و مجلس کویت، دولت استعفای خود را 

به پادشاه این کشور تقدیم کرد

استعفای سریالی دولت ها در کویت
درحالی که برخی شیخ نشین های خلیج فارس 
سعی کردند با تاسیس نهادهای سیاسی ظاهری 
دموکراتیک از خود به نمایش بگذارند اما به 
دلیل ساختارهای حاکمیتی و قبیله ای که بر 
این کشورها حاکم است، در این زمینه موفقیتی 
کسب نکرده اند. کویت   در مقایسه با اعراب 
منطقه به لحاظ مردم ساالری از اعتبار نسبتا 
خوبی برخوردار است اما تنش های سیاسی بین 
دولت و پارلمان در سال های اخیر مثل خوره به 
جان این کشور افتاده است و قبل از این که دولت 
مجال پیدا کند که برنامه هایش را اجرا کند، به 
دالیل سیاسی استعفا می کند و رسیدگی به امور 
کشور مختل می شود. درحالی که تنها دو ماه 
از روی کار آمدن احمد النواف االحمد الصباح، 
نخست وزیر کویت می گذرد اما تنش های او با 
قانون گذاران پارلمان چنان باال گرفته است که  
استعفای دولتش را به پادشاه و ولیعهد این کشور 
تقدیم کرد. با این اقدام، بی ثباتی سیاسی که 
همواره گریبان گیر این کشور بوده است، ادامه 
خواهد داشت.اختالف بین دو نهاد سیاسی پس 
از درخواست نمایندگان برای تصویب تعدادی 
از قوانین به ویژه قوانین مالی چنان باال گرفته 
که هیئت وزیران با آن مخالف است و می خواهد 
آن را به تعویق بیندازد. از طرفی، اصالح قانون 
انتخابات هم یکی از موارد اختالفی بین دولت 
و پارلمان است که به تشدید تنش های سیاسی 
دامن زده است. با استعفای دولت به نظر می رسد 
نخست وزیر قصد دارد پادشاه را تحت فشار قرار 
دهد که مجلس را منحل و انتخابات جدیدی 
برگزار کند که در آن نمایندگان همسو با دولت 
حضور داشته باشند و تا زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی هم احمد النواف به طور موقت به دستور 

پادشاه به امور دولت رسیدگی خواهد کرد تا 
تکلیف پارلمان بعدی مشخص شود.با این که 
کویت در بین کشورهای عــرب خلیج فارس 
اولین کشوری بود که ساختارهای دموکراتیک 
را بنا نهاد و از سال ۱۹63 تاکنون مجلس ملی 
دارد و 5۰ نماینده آن با آرای مستقیم مردم 
انتخاب می شوند و حتی زنان نیز از سال ۲۰۰۹ 
حق رأی دادن پیدا کرده اند اما با این حال ثبات 
کابینه ها همیشه به مویی بند است و تاکنون ده 
ها بار دولت ها استعفا کرده اند و به طور میانگین 
هر سال سه تا چهار بار دولت ها عوض می شوند و 
این دور باطل همچنان ادامه دارد. حتی چندین 
دوره پارلمان هم توسط پادشاه منحل شده است 
تا برگزاری انتخابات زودهنگام تکلیف ساختار 
سیاسی را مشخص کند.استعفای دولت کنونی 
درحالی است که در یک سال گذشته تنها سه 
بار دولت عوض شده است و حتی در مردادماه 
پادشاه دستور انحالل پارلمان را صادر کرد و این 
مسئله نشان می دهد که بی ثباتی کابینه ها در 
کویت به رویه ای معمول تبدیل شده است که عمر 
آن ها حتی به یک سال هم نمی رسد. برخالف 
دیگر کشورهای عرب منطقه که در آن ها پارلمان 
تشریفاتی است و همه چیز در ید قدرت پادشاه 
قرار دارد، اما پارلمان کویت در ساختارهای 
سیاسی و تصمیمات مهم کشوری تاثیرگذار 
است و گوش به فرمان دستورات شخص پادشاه 
نیست و در حوزه قانون گذاری خود استقالل 
ــا بی ثباتی های سیاسی مــداوم در این  دارد ام
کشور بیانگر این است که ساختارهای قبیله ای 
و بــدوی بر کشورهای عربی حکمفرماست و 
اجازه نمی دهد مردم ساالری به معنای واقعی 

آن جریان داشته باشد.

رئیس پلیس آتالنتا: شکستن شیشه و 
آتش زدن مصداق تروریسم است 

هفته گذشته یک معترض به ایجاد مرکز آموزشی 
پلیس آتالنتا، طی درگیری  با ماموران پلیس آمریکا 
کشته شد. در حالی که هنوز فیلم لحظه کشته شدن 
این جوان ۲6 ساله منتشر نشده، پلیس ادعا دارد 
که این فرد حامل سالح بوده و طی تبادل تیراندازی 
ــت.در پی این حادثه،  آشوب ها و  کشته شده اس
هرج و مرج در شهر آتالنتا در ایالت جورجیا خبرساز 
شد و صدها نفر با ماموران پلیس در خیابان های 
شهر درگیر و حداقل شش نفر از آن هــا دستگیر 
شدند. منابع رسانه ای از قبیل »راشاتودی« خبر 
دادند بعد از صدور فراخوان ها برای برگزاری »شب 
خشم« در آتالنتا در واکنش به کشته شدن یکی 
از معترضان به ایجاد مرکز آموزشی پلیس، صدها 
نفر در حومه این شهر به خیابان ها آمدند.به نوشته 
خبرنگار محلی شبکه »فاکس« در آتالنتا، تعدادی از 
معترضان به کشته شدن این فرد به خیابان ها آمدند 
که بخش اعظم اقدام آن ها، »تظاهرات مسالمت 
آمیز« بود اما با حضور تعدادی از افراد نقاب پوش 
این تجمع به خشونت کشیده شد. به گفته منابع 
محلی خبری، این افراد نقاب پوش شروع به پرتاب 
سنگ به مقر مرکزی اداره پلیس آتالنتا کردند و 
تجمع اعتراضی را به سمت خشونت بردند.تصاویر 
و عکس هایی در شبکه های مختلف منتشر شده که 
نشان می دهد خودروی پلیس آتالنتا سوزانده می 
شود، آشوبگران با چکش شیشه های ساختمان 
پلیس را  می شکنند و شعارهایی علیه پلیس روی 
دیوارها می نویسند.رئیس پلیس آتالنتا در یک 
کنفرانس خبری بعد از این وقایع گفت که »نیاز به 
دانشمند هوافضا یا وکیل نیست تا بگوید که شکستن 
شیشه ها یا آتش زدن اعتراض نیست، بلکه تروریسم 
است.«  وی افزود: آن ها بر همین اساس، متهم و 
متوجه خواهند شد که این اداره پلیس و شراکت 
)برنامه پلیس و مشارکت اجتماعی( به میزان برابر 

متعهد به متوقف کردن این اقدامات است. 

رئیس جمهور ونزوئال از پیشنهاد روسای جمهور برزیل و آرژانتین برای ایجاد واحد پولی 

مشترک در آمریکای التین حمایت کرد

دالر از آمریکای التین حذف می شود؟ 
در شرایطی که دخالت های آمریکا در امور 
داخلی کشورهای التین ادامه دارد، سران 
سه کشور برزیل، آرژانتین و ونزوئال از لزوم 
ایجاد واحد پولی مشترک سخن گفته اند. 
شبکه »تله سور« نوشت: نیکالس مادورو به 
طور رسمی حمایت خود را از پیشنهاد ارائه 
شده توسط لوال داسیلوا رئیس جمهور برزیل و 
آلبرتو فرناندز همتای آرژانتینی درباره ایجاد 
یک واحد پولی مشترک برای آمریکای التین 
اعالم کرد. مادورو گفت: »رئیس جمهور لوال 
داسیلوا و رئیس جمهور آلبرتو فرناندز اعالم 
کردند که اقداماتی را برای ایجاد یک واحد 
پولی مشترک برای آمریکای جنوبی انجام 
خواهند داد. من اعالم می کنم که ونزوئال 
آماده است و ما از ابتکار عمل برای ایجاد ارز 
آمریکای التین و کارائیب حمایت می کنیم«.

در  سخنرانی  طــی  ونــزوئــال  رئیس جمهور 
راهپیمایی علیه اقدامات ضد ونزوئالیی یک 
جانبه ایاالت متحده، از پیشنهاد سران برزیل 
و آرژانتین استقبال و بر لزوم »استقالل، اتحاد 
و آزادی آمریکای التین و کارائیب« نیزتاکید 
کرد البته باید این نکته را هم در نظر داشت 
که  آرژانتین و ونزوئال  به ترتیب با ۹۰  و ۲3۰ 
درصد تورم دو کشوری هستند که در راس 
کشورهای با تــورم باال در جهان به حساب 

می آیند. رؤســای جمهور برزیل و آرژانتین 
در جلسه ای که روز دوشنبه برگزار کردند، 
بر تعهدشان در زمینه ادغام آمریکای التین 
تاکید کردند. به گفته داسیلوا و فرناندز درباره 
ارز مشترک آمریکای جنوبی »که می تواند 
برای جریان های مالی و تجاری استفاده شود 
و کاهش هزینه های عملیاتی و آسیب پذیری 
خارجی ما را کاهش دهد«، پیشرفت هایی 
ــت. اظهارنظرهای سران  حاصل شــده اس
کشورهای برزیل، آرژانتین و ونزوئال درباره 
ــد پولی مشترک در  ــزوم ایــجــاد ارز و واح ل
آمریکای التین در شرایطی انجام شده که 
این منطقه  طی دهه های گذشته مقامات 
همواره از دخالت های آمریکا در امور داخلی 
ــرای  خــودشــان و فــشــارهــای واشــنــگــتــن ب
پیشبرد مواضع خود در امور آمریکای التین 
گالیه کرده اند.درباره واضح ترین مثال ها 
درخصوص مواضع مداخله جویانه آمریکا در 
امور آمریکای التین می توان به مواضع یک 
جانبه واشنگتن علیه کوبا و ونزوئال اشاره 
کرد. آمریکا به بهانه های مختلف، از زمان 
انقالب کوبا به رهبری فیدل کاسترو این 
کشور را تحت محاصره و تحریم شدید قرار 
داده و طی سال های اخیر هم ونزوئال را هدف 

اقدامات یک جانبه خود قرار داده است.
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از قبض های نجومی گاز تا قیمت عجیب تویوتا لندکروز!
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ستاره ها در بین شن های سواحل ژاپن

تصاویری از دانه های شن در سواحل اوکیناوای ژاپن 
منتشر شده که توجه کاربران شبکه های اجتماعی را به 
خود جلب کرده است. ظاهرا اگر در سواحل اوکیناوای 
ژاپن، یک مشت شن بردارید و با دقت به آن ها نگاه 
کنید، می بینید که یک مشت ستاره یا شکل های زیبا 
ی دیگر در دست های شماست. در این سواحل، شن و 
ماسه بیشتر از forminifera تشکیل شده، موجودی 
تک سلولی که از امالح معدنی موجود در دریا تغذیه 
می کند. این ستاره های کوچک، حیوان یا گیاه نیستند 
و ۵۵۰ میلیون سال است که روی زمین هستند و 
اندازه شان هم معموالً از یک میلی متر تا 38 میلی متر 
متغیر است. کاربری نوشت: »چقدر زیبا و خوشگل. 
آدم دلش می خواد از اینا داشته باشه.« کاربر دیگری 
هم نوشت: »تو سواحل خودمون به شن ها دست بزنی، 

چوب بالل و پوست پفک میاد تو دستت!«
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محاسبه قیمت گوشت در اسفند با شما!

صعود تورم در دی ماه یک زنگ هشدار برای مسئوالن 
محسوب می  شود. در میان گروه های مختلفی که 
در دی ماه افزایش قیمت داشته اند، دو کاالی مهم 
گوشت قرمز و دارو هم به چشم می خورند. عکسی 
از مقایسه قیمت گوشت قرمز در شبکه های اجتماعی 
پربازدید شده و نشان می دهد ران گوسفند که در 
3 آذر، کیلویی 19۵ هزار تومان بوده، در 3 بهمن، 
کیلویی 272 هــزار تومان شــده اســت. همچنین 
قیمت ران گوساله در همین بازه زمانی از کیلویی 
2۰۵ هزار تومان به 23۵ هزار تومان افزایش یافته 
است. کاربری نوشت: »با این قیمت ها، زندگی کم کم 
داره عجیب می شه. مسئوالن عزیز، حرفی، سخنی، 
توضیحی،  چیزی؟!« کاربر دیگری نوشت: »قیمت 
جاها)یک  بعضی  تو  گوسفندی  خورشتی  گوشت 
کیلوگرم(: ۵32 هزار تومان تاریخ ۵ دی؛ ۶23 هزار 
تومان تاریخ 2۰ دی؛ ۶۵۴ هزار تومان تاریخ اول 

بهمن؛ محاسبه اسفند با شما«.
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قبض های نجومی گاز در همدان

خبرگزاری هگمتانه آنالین، پیام شهروندان همدانی را 
منتشر کرده است که خبر از چند ده برابر شدن مبلغ 
قبض های گازشان داده اند. یکی از این موارد مربوط به 
شهروندی است که گفته قبض این دوره اش ۴ میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومان برای مصرف 1۵۰۰ مترمکعب آمده 
در صورتی که سری پیش مصرف 17۰۰ مترمکعب 
بوده و مبلغ قبض هم 2۰۰هزار تومان شده بود. این 
شهروند مدعی است پس از مراجعه به شرکت گاز 
پاسخ شنیده که گاز گران شده است. کاربری به طنز در 
جواب این شهروند نوشته است: »تازه خدا رو شکر کن 
که فشار گاز رو کم کردن، وگرنه باید 2۰ میلیون پول 
قبض می دادی!« کاربر دیگری هم نوشت: »سیستم 
پلکانی این طوریه که از مشترکان پرمصرف، پول قبض 

مشترکان کم مصرف رو هم می گیرن.«
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لندکروز مدل 2012، 8 میلیارد ناقابل!

با این که مدل های موجود از تویوتا لندکروزدر بازار تولید 
سال های 2۰1۰ تا 2۰12 است اما قیمت هایی نجومی 
دارند .قیمت مدل های کارکرده این خودرو بین 7.۵ تا 
8.۵ میلیارد است. کاربری نوشت: »تا زمانی که مافیای 
خودرو در کشور جوالن می ده، وضع همینه«.  یک کاربر 
ایرانی هم که هم اکنون در کره جنوبی زندگی می کند 
در بخش نظرات این خبر نوشت: »این خودرو رو توی 
کره جنوبی نهایتا با 1۰ هزار دالر می شه خرید و 1۰ هزار 

دالر حقوق 3 تا ۴ ماه یک کارمند معمولی است.« 
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بازی با جان؛ به چه قیمتی؟

یکی از ویدئوهای پربازدید در شبکه های اجتماعی، 
نشان دهنده وضعیت فردی است که در حالتی بسیار 
خطرناک از در یک سمند در حال حرکت، آویزان شده 
است. کاربری درهمین باره نوشت: »بعضی ها برای 
جلب توجه، حاضرن خودشون رو به کشتن بدن اما بازی 

با جان، به چه قیمتی؟« 
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تصویب افزایش 30 درصدی نرخ بلیت هواپیما

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر از تصویب 
افزایش قیمت در جلسه کارشناسی داد. او گفت قیمت 
هر ساعت پرواز ۴۰ دالر بود که پیشنهاد افزایش 37 
درصدی ارائه و در نهایت با 3۰ درصد افزایش موافقت 
شد. این افزایش قیمت بلیت هواپیما در حالی است 
که در سایت های خرید بلیت، هر پرواز قیمت متفاوتی 
داشته و مسافر از قیمت اصلی بلیت هواپیما هیچ گاه 
باخبر نمی شود. کاربری در زیر این خبر نوشت: »حاال که 
باز گرونش کردن، کاش حداقل فاصله بین صندلی ها رو 

دو سانت بیشتر کنن تا از تنگی جا خفه نشیم! «
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کالس درس با پتو

تصویری عجیب از مدرسه ای در اراک در فضای مجازی 
منتشر شده است که در آن شاهد حضور دانش آموزان 
در کالس درس با پتو هستیم. سرمای کم سابقه امسال 
عالوه بر تاثیر بر زندگی مردم، بر تحصیل دانش آموزان 
هم اثر گذاشت. کاربری در زیر این عکس نوشت: 
»باز خوبه اینا معلم دارن، معلم بچه من که مریض 
شده و نمیاد.« کاربر دیگری هم نوشت: »حاال ما که در 
شرایط استاندارد درس خوندیم کجا رو گرفتیم که این 
طفل های معصوم با این وضع درس می خونن.«؟ کاربر 
دیگری هم نوشت:»مدرسه هیئت امنایی دختر من 
از والدین خواسته نفری 3۰۰ هزار تومان برای تعمیر 

گرمایش مدرسه بدن! چه خبره ؟ «

تصادفی با 200 هزار سال  نوری وسعت    
در تصویری که به عنوان تصویر روز ناسا در فضای مجازی 
منتشر شده دو کهکشان  را که به Arp274 مشهور هستند، 
می بینیم که وسعتی معادل 200 هزار سال نوری دارند، دو 
کهکشان مارپیچی زیبا که در حال برخورد با هم هستند و 
اجرام و غبار پیرامون هم را جذب می کنند. البته در این تصویر 
یک کهکشان سوم هم هست که در این ادغام حداقل االن 
دخالتی ندارد. تصویر روز ناسا بخش ثابتی از سایت ناساست 
که در آن تصاویر زیبا با مخاطبان به اشتراک گذاشته می شود. 
هرچند این تصویر در جدیدترین های بخش عکس روز موجود 
نیست، اما بازهم تصویری است از یک اتفاق نادر و شگفت انگیز 
که نشان می دهد چگونه گرد و غبار دو کهکشان با برهم کنش 
گرانشی جذب هم می شود. رویــدادی که گاهی میلیون ها 
و شاید میلیاردها سال طول می کشد و باعث تکامل کیهان 
و تامین سوخت ستاره های جدید از ترکیب گازها و غبارها 
می شود. به این شکل با تبدیل هر ستاره که سوختش تمام شده 
به سیاه چاله، باز هم شاهد تولد یک ستاره از دل این ادغام ها 

خواهیم بود.      

اصاًل کهکشان چی هست؟    
حتمًا اسم کهکشان به گوش تان خورده، چند سال قبل که تیم 
رئال با مدیریت پرز چند فوق ستاره مثل رائول، زیدان، بکام، 
رونالدو، کاسیاس، کارلوس، فیگو، اوون و... را همزمان داشت 
به ترکیب این تیم، کهکشانی ها می گفتند چون چند ستاره 
داشت. هر منظومه فقط یک ستاره دارد، اما کهکشان  ترکیبی 
از ستاره ها، گازها و ماده تاریکی است که جرم اصلی کهکشان 
محسوب می شود، اما ماهیتش معلوم نیست. کهکشان به عنوان 
این سامانه بزرگ کیهانی به مرور و براساس گرانشی که در آن 
سامانه شکل گرفته، مرز مشخصی را پیدا کرده است. بد نیست 
بدانید بزرگ ترین کهکشان ها تا 3 میلیون سال نوری پهنا دارند 
و تا 10 به توان 14 ستاره. برای همین است که تصادف یا ادغام 
کامل دو کهکشان ممکن است میلیاردها سال طول بکشد. 
در حقیقت ما بیشتر تصاویر دو بعدی از کهکشان ها داریم برای 
همین درکی از واقعیت حرکت و شکل داخلی این سامانه ها 
نداریم. دقیقًا همین مشکل، چالشی است که پیش روی درک 
ادغام دو کهکشان ایجاد می شود. وقتی دو کهکشان با یک پهنای 
فوق تصور با هم ادغام می شود حجم و تعداد اجرام شان شامل 
ستاره ها و سیاره ها در برابر ابعاد کهکشان ها چنان کم است که 
امکان برخورد دو ستاره را نزدیک به صفر می کند. بنابراین وقتی 
صحبت از ادغام کهکشان ها می شود تصاویر تختی را که از آن ها 
دیده ایم و پر از ستاره هستند،کنار بگذارید چون عمق و ارتفاع آن 

کهکشان نادیده گرفته شده است.

چرا با موضوع جذابی طرفیم؟    
در مرکز هر کهکشان یک سیاه چاله قرار دارد. ماده تاریک با همه 
مرموز بودنش هم جرم اصلی کیهان و تمام کهکشان هاست. 
حاال برخورد و ادغام کهکشان ها به ما کمک می کند درک بهتری 
از شکل گیری و  تکامل کیهان، ماهیت  و رفتار ماده تاریک در این 
شرایط و هم افزایی احتمالی سیاه چاله ها و ... داشته باشیم. 
هر کهکشان میزان مشخصی بازتاب الکترومغناطیسی دارد. 
نزدیک شدن کهکشان ها حتی اگر فاصله ای مثل چند هزار 
سال نوری داشته باشد نیروهای گرانشی را فعال می کند و 
باعث کشیده شدن اجرامی که در مرز کهکشان ها هستند به 
سمت هم می شود. ممزوج شدن آن ها پلی شگفت انگیز بین 
دو کهکشان ایجاد می کند. تصویر روز ناسا برای همین است 
که در دل این زیبایی های شگفت انگیز، علم را به شکل جذابی 
به مخاطب نشان دهد و در ذهنش سوال ایجاد کند. گاهی این 
تصویر ممکن است آثار یک سیاه چاله غیرقابل رویت و رصد باشد، 
گاهی هم اعوجاج تصویر یک کهکشان بسیار دور که پشت یک 
کهکشان خوشه ای نزدیک تر قرار دارد. هر کدام از این تصاویر 
باعث کنجکاوی هایی در ذهن بیننده می شود و مخاطب را به 

نجوم و فهم سازوکار دنیا نزدیک می کند.

چقدر تا برخورد ما و آندرومدا باقی مانده؟    
اخترشناسان معتقدند که طی 4 میلیارد سال آینده، کهکشان 
ما و کهکشان آندرومدا با هم برخورد خواهند کرد. خالصه 
طی 4 میلیارد سال آینده آسمان خیلی شلوغ خواهد شد چون 
کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا در مسیر برخورد با 
یکدیگر قرار دارند. به گزارش پاپ ساینس، زمانی تصور می شد 
که شاید این دو کهکشان از یکدیگر متنفر باشند و هرگز با هم 
روبه رو نشوند، اما امروزه متخصصان ناسا می گویند که آن ها 
می توانند »با قاطعیت پیش بینی کنند« که آندرومدا که هم 
اکنون 2.5 میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری فاصله دارد 
و با سرعت 400 هزار کیلومتر بر ساعت به آن نزدیک می شود، 
به دلیل کشش گرانشی متقابل دو کهکشان نهایتا با کهکشان 
ما برخورد خواهد کرد. البته همان طور که گفتیم با توجه به 
این که فضای خالی به میزان کافی بین این دو کهکشان وجود 
دارد، هرگونه برخورد مستقیم اجرام آسمانی آن ها بسیار بعید 
است، اما این احتمال وجود دارد که خورشید ما به سمت دیگر 
کهکشان پرتاب شود. البته نگران نباشید، اوضاع برای زمین 
و منظومه شمسی چندان بد نخواهد شد و جایگاه جدید آن ها 
در کهکشان تلفیقی در فاصله دورتری از ابرسیاه چاله مرکزی 
قرار خواهد گرفت. در این برخورد همچنین تعداد زیادی ستاره 
جدید متولد خواهد شد و چشم انداز آسمان زمین با وضعیت 

کنونی کامال فرق خواهد کرد.

تصویر شگفت انگیزی از برخورد 2 کهکشان فضای مجازی را ترکاند؛ ادغام کهکشان ها اتفاقی شگفت انگیز 
است که بخشی از روند تکامل کیهان بوده و 4 میلیارد سال دیگر برای کهکشان ما هم خواهد افتاد

عجایب تصادف 2 کهکشان

نعیم موالیی - طی یکی دو روز اخیر، تصویری زیبا از ادغام دو کهکشان که مربوط به تصویر روز ناسا بود در فضای مجازی 
منتشر شد. تصویری شگفت انگیز که نشان می داد چگونه دو کهکشان با هم برخورد خواهند کرد. اتفاقی که بیشتر شبیه 
سوژه فیلم های علمی   تخیلی است، اما در عین شگفت انگیز بودن و زیبایی، به آن مهیبی نیست که ما فکر می کنیم. این 
اتفاق در آینده برای کهکشان ما یعنی راه شیری و همسایه غول پیکرش یعنی آندرومدا هم خواهد افتاد،اما آیا برخورد 
کهکشان ها باعث ویرانی ستاره ها و سیاره ها می شود؟ در صورت این ادغام چه بر سر منظومه ما خواهد آمد؟ چرا بررسی 

این موضوع برای منجمان مهم است؟ در این مطلب به ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم.

اوج گیری انجماد تخمک
درباره فرایند انجماد تخمک که بعد از همه گیری کرونا 

در جهان با استقبال بیشتری مواجه شده است

برنامه ریزی برای بچه دار شدن یکی از معادالتی بود که 
همه گیری کرونا آن را تغییر داد. بسیاری از کلینیک های 
باروری در این دوره، متقاضی بیشتری برای فرایند انجماد 
تخمک داشتند.  انجماد تخمک در آمریکا نسبت به دوره 
قبل از همه گیری کووید، 39درصد و در انگلیس مراجعه و 
تحقیق درباره این فرایند نسبت به دوران همه گیری کرونا 
50درصد بیشتر شده  است. در ایران هم در سال های اخیر 
رده سنی انجماد تخمک به زنان و دختران باالی 40سال 
رسیده  است. انجماد یا فریز تخمک های سالم روشی برای 
حفظ توانایی باروری زنان در آینده است . در این مطلب 

بیشتر از جزئیات و چالش های آن خواهیم  گفت.
صفرتا 100 انجماد تخمک    

نامطمئن  بودن از وضعیت اقتصادی، بروز بیماری هایی 
مانند سرطان، افزایش سن، بیماری های زمینه ای مانند 
کم خونی داسی شکل و خودایمنی که باروری را تحت تاثیر 
قرار می دهد، تصمیم برای لقاح آزمایشگاهی و تمایل به 
استفاده از تخمک جوان تر در آینده از جمله دالیلی  است 
که زنان را به استفاده از روش انجماد تخمک عالقه مند 
کرده  است. برای انجماد تخمک، پزشک بعد از آزمایش 
ذخیره تخمدان و غربالگری بیماری های عفونی، داروهای 
تحریک تخمدان را تجویز می کند تا تخمک های بیشتری 
آزاد شود. سپس با یک عمل بسیار ساده در حالی که تصویر 
تخمدان را در دستگاه سونوگرافی می بیند تخمک ها را 
خارج  و بالفاصله به آزمایشگاه جنین شناسی منتقل می کند 
تا آن ها، در دمای زیرصفر با استفاده از روشی که در سلول ها 
بلورهای یخ تشکیل  نشود، منجمد شوند. تخمک ها بعد از 
تصمیم فرد برای بچه دار شدن از حالت فریز خارج می شود 

و بعد از لقاح با اسپرم به رحم مادر انتقال می یابد.
  چالش ها و فواید این فرایند    

یک  بــه چشم  تخمک  انجماد  فرایند  بــه  نباید  زنـــان 
ــارداری نــگــاه  کنند. بـــرای مثال  ــ روش تضمین شده ب
داده های سازمان دولتی لقاح و جنین شناسی انگلیس  از 
سال 201۶ نشان می دهد که از میان تخمک های نگهداری 
شده که یخ آن ها باز شده، 15 درصد بارور و منتقل شده اند. 
از آن تعداد 13 درصد منجر به بارداری شده که در مجموع 
22 بــارداری از میان 1204 تخمک ذوب شده  است. در 
ــوزاد را به مقدار  مقابل ایــن روش ، ریسک ناهنجاری ن
درخــور  توجهی پایین  مــی آورد. یعنی وقتی زنی در 30 
سالگی تخمک فریز می کند و در زمــان بـــارداری از آن 
تخمک،40سال داشته  باشد در صورت بارداری، ریسک 
ناهنجاری نــوزاد او مانند یک زن30ساله  است. در این 
روش سنی که زنان در آن تخمک خود را منجمد می کنند 
یکی از عوامل موفقیت است و هرچقدر این فرایند در سن 
پایین تری انجام شده باشد احتمال و شانس بچه دارشدن 

را بیشتر می کند.
 روند هزینه بر بارداری در آینده    

روش های حفظ باروری در مردان هم از گذشته انجام پذیر 
است و محدودیت سنی خاصی نــدارد، اما فریز تخمک 
برای زنان روشی جدید است و تا یک محدوده سنی خاص 
مثل40 تا45سال انجام  می شود. البته باید توجه داشت که 
فرایند انجماد تخمک روندی پرهزینه  است و در انگلیس 
تا 9 هزار دالر و در آمریکا 10 تا 20هزاردالر هزینه دارد و 
بیشتر کسانی از پس این هزینه برمی آیند که درآمد زیادی 
داشته  باشند. در ایران هم به گزارش همشهری آنالین، فریز 
کردن تخمک ها چیزی حدود دو تا سه میلیون هزینه دارد. 
هزینه نگهداری از آن هم حدود یک میلیون تومان است که 
باید به صورت ساالنه شارژ شود. هزینه  دارو هم حدود 10 
میلیون تومان و عمل هم حدود 12 میلیون تومان خواهد 
بود که در برخی موارد شامل بیمه است، اما به صورت کلی 

عمل پرهزینه  ای است.

# هشتگ
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گروه ورزش/در حالی که کمتر از 48 ساعت به 
پایان مهلت نقل و انتقاالت زمستانی باقی مانده 
اســت، باشگاه استقالل روز گذشته موفق شد 
با دو طلبکار خارجی اش تسویه حساب کند و 
پنجره بسته اش باز شود. در سفر علی فتح ا... زاده 
مدیرعامل باشگاه به امــارات و دیدار و مذاکره او 
با مدیر برنامه های میلیچ و شخص گابریل پین 
مربی سابق و ایتالیایی استقالل و دستیار فعلی 
فرهاد مجیدی در تیم کلباء امارات،  طلب ۲۶۰ 
هــزار دالری میلیچ و طلب ۵۰ هــزار دالری پین 
پرداخت شد و آن ها با اعالم این موضوع به فیفا، 
مسیر بازگشایی پنجره نقل و انتقاالت استقالل 
را هموار کردند. مشکل پنجره بسته استقالل در 
حالی به طور موقت برطرف شده که هنوز پرونده 
آندره آ استراماچونی سرمربی سابق و ایتالیایی آبی 
ها بسته نشده و باشگاه با او تسویه حساب نکرده 
است و هر لحظه امکان دارد پنجره دوبــاره بسته 
شود. به جز این ،مشکل بی پولی باشگاه استقالل 
هم همچنان به قوت خود باقی است و دست خالی 
آبی ها در نقل و انتقاالت باعث شده است آن ها 
با وجــود نیاز به چند بازیکن در خطوط مختلف 
هنوز اقدامی برای تقویت تیم شان نکنند. در چند 

روز اخیر مهم ترین خبر نقل و انتقاالت دربــاره 
استقالل، کنار گذاشتن سیاوش یزدانی مدافع 
باتجربه آبی ها توسط ریکاردو ساپینتو سرمربی 
پرتغالی است که با واکنش های متعدد و مختلفی 
همراه بود. برخی تصمیم قاطع ساپینتو برای چشم 
پوشی از یک بازیکن باتجربه به دلیل رعایت نکردن 
انضباط و عملکرد ضعیف را ستودند و عده ای هم با 
توجه به وضعیت مالی باشگاه و نبود گزینه مناسب 
جایگزین، سرمربی استقالل را شماتت کردند.  با 
ایــن حــال ساپینتو عقب نشینی نــکــرده اســت و 
همچنان بر نخواستن یزدانی اصرار دارد و صحبت 
قرضی  مدافع  حسینی  محمد  سید  بازگشت  از 
تراکتور به استقالل بــرای پر کــردن خأل بازیکن 
اخراجی است. مدافعی که ابتدای فصل و پیش از 
انتخاب سرمربی از هوادار جذب شد، اما ساپینتو او 
را نخواست و به صورت قرضی به تراکتور رفت. البته 
تراکتور تمایل چندانی به همکاری با باشگاه ها بر 
سر انتقال بازیکنانش ندارد و همین چند روز پیش 
درخواست رسمی باشگاه استقالل برای جذب 
ریکاردو آلوز بازیکن خارجی اش را رد کرده بود. 
درباره کاوه رضایی هم چنین بوده و تراکتوری ها 
زیر بار انتقال او نرفته اند. البته استقالل به دنبال 

جذب دست کم سه بازیکن در خط حمله، پست 
هافبک بازی ساز و مدافع است و تا این لحظه هم 
جدایی یزدانی و شهباززاده قطعی شده است، اما 
هنوز گمانه زنی درباره فهرست مازاد ادامه دارد. 
تمرین دیروز استقالل هم در شرایطی برگزار شد 
ــاره این باشگاه درخصوص  که تمامی اخبار درب
فهرست مازاد ساپینتو بود. عزیزبک آمانوف یکی از 
بازیکنانی است که احتمال جدایی اش وجود دارد 
و ساپینتو منتظر است تا ابتدا بازیکنی جذب شود تا 
تکلیف او را مشخص کند. در روزهای گذشته اخبار 
ــاره جدایی این بازیکن ازبکستانی  فراوانی درب
منتشر شــد، امــا نکته عجیب دربـــاره او، حضور 
مستمر و منظم در تمرینات است. به نظر می رسد تا 
زمانی که  آمانوف مبلغ قراردادش را دریافت نکند 
یا مدیران باشگاه موفق به جلب رضایت او نشوند، 
خارج کردن نام این بازیکن از فهرست استقالل 
دشوار باشد و او هم نمی خواهد با غیبت در تمرین 
بهانه ای دســت مسئوالن تیم باشگاه بدهد. با 
وضعیت حاکم بر باشگاه استقالل به نظر می رسد 
پنجره زمستانی مشکل چندانی از این تیم حل 
نخواهد کرد و به قول معروف زمستان سختی پیش 

روی استقالل و ساپینتو است.

پیراهنپلهبهحراجگذاشتهمیشود
آخرین پیراهنی که اسطوره فقید فوتبال برزیل به تن کرده بود، 
به حراج گذاشته می شود.آخرین پیراهنی که »پله« در دوران 
بازیگری خود به تن کــرده بــود، قــرار است در یک حراجی به 
فروش گذاشته شود.پله برای آخرین بار در سال ۱۹۷۱ و در 
بازی مقابل یوگسالوی در ریودوژانیرو، پیراهن طالیی تیم ملی 
برزیل را که در آن پنج بار قهرمان جام جهانی شده به تن کرده 
بود.رقم اولیه پیشنهادی برای این پیراهن بین ۲۵ تا ۳۷ هزار 
دالر برآورد شده است. این حراج قرار است روز ۱۵ فوریه در 
آمریکا برگزار شود.اسطوره فوتبال برزیل بعد از چند ماه مبارزه با 
بیماری هشتم دی ماه چشم از جهان فرو بست.او با سه قهرمانی 

در جام جهانی پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال برزیل است.

آفساید

خبر

وریا در فهرست مازاد فوالد 

ــرای لیگ بیست و دوم بــه فــوالد  ــا غــفــوری کــه ب وری
پیوست، در 48 ساعت مانده به پایان مهلت نقل و 
انتقاالت زمستانه از فوالد کنار گذاشته شد.پیش از 
این نیز جواد نکونام از قرار گرفتن موسی کولیبالی در 
فهرست خروجی تیمش خبر داده بود.  گفته می شود 

تیم تراکتور مشتری کاپیتان سابق استقالل است.

 دیدار بازنشسته های سرخابی 
به نفع بیماران سرطانی 

علی پروین، حسن روشن، کاظم اولیایی، جهانگیر 
کوثری، حمید درخشان، بهتاش فریبا، فرشاد پیوس، 
حمید استیلی، نصرا... عبداللهی، سعید شیرینی 
و رضا رضایتی پیش کسوتان پرسپولیس و استقالل 
با یکدیگر دیدار کردند و یــادآور خاطرات سال های 
گذشته در مستطیل سبز شدند. این دیدار بهانه ای 
برای برگزاری یک دیدار دوستانه بین پیش کسوتان 
استقالل و پرسپولیس به نفع بیماران سرطانی شد 

که قرار است به زودی برگزار شود.

 7 اسفند زمان مزایده بلوک
 51 درصدی پرسپولیس

مزایده بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس، 
ــک شنبه )هــفــتــم اســفــنــد( بــرگــزار خــواهــد  روز ی
شد.فرابورس ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
»عطف به نامه سوم بهمن ۱4۰۱ شرکت کارگزاری 
بانک ملت)سهامی خاص(، سازمان خصوصی سازی 
درنظر دارد تعداد پنج میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ 
هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت 
فرهنگی ورزشــی پرسپولیس)سهامی عام( متعلق 
به وزارت ورزش و جوانان را به طور عمده و شرایطی 
از طریق بازار پایه فرابورس ایران در حالی به فروش 
برساند که تاریخ این عرضه روز یک شنبه هفتم اسفند 
۱4۰۱ تعیین شده است.«بر اســاس این گــزارش، 
قیمت پایه هر سهم پرسپولیس برای این مزایده معادل 
قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه)معادل قیمت 
پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط 

آن که از ۵۱۰۶ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.

حضور در پارالمپیک پاریس هدف 
جدید پادوانی

به نقل از سایت FIFPRO، اتحادیه بازیکنان حرفه ای فوتبال 
جهان به تصمیم دادگاه داوری ورزش درباره رای تجدید 
نظر پرونده لئاندرو پادوانی، بازیکن برزیلی باشگاه فوتبال 
استقالل ایران واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: 
»ما از تصمیم CAS مبنی بر این که باشگاه مسئولیتی 
در قبال مصدومیت بازیکن ندارد ناامید شده ایم، اما با 
وجود این، این پرونده را نقطه عطفی در پیشبرد حقوق 
بازیکنان می دانیم.«پادوانی در بهمن ۱۳۹۶ در جریان 
ــران در پی برخورد اتفاقی با هم تیمی  بــازی در لیگ ای
خود از ناحیه سر و گردن آسیب دید. همان طور که توسط 
CAS پذیرفته شده است، گردن او توسط کادر پزشکی 
باشگاه حرکت داده شد، زیرا او از زمین خارج شد و پیش پا 
افتاده ترین مراقبت های پزشکی در این حادثه انجام نشده 
است.باشگاه هیچ بیمه نامه ای برای پوشش این آسیب 
نداشت؛ اقدامی که در بسیاری از حوزه های قضایی دیگر 
رایج است و باید در تمام فوتبال حرفه ای اجباری شود.
عالوه بر این، در آن زمان، استقالل مبلغ قابل توجهی از 
دستمزد را به این بازیکن بدهکار بود و در حالی که او هنوز 
در تخت بیمارستان بود، مسئوالن باشگاه با توافق نامه ای 
برخی از دستمزدهای پادوانی را حذف کردند. باشگاه 
همچنین تالش کرد تا موافقت بازیکن را برای چشم پوشی 
از دیگر ادعاهایی که ممکن است داشته باشد تضمین کند.
پادوانی شکایتی برای غرامت مصدومیت خود به اتاق حل 
اختالف فیفا ارائه کرد، ولی این نهاد شکایت را رد کرد، 
زیرا صالحیت رسیدگی به این ادعا را نداشت. این بازیکن 
سپس به دادگاه عالی ورزش مراجعه کرد که آن هم نتیجه 
ای نداشت. پادوانی در جدیدترین مصاحبه اش پس از 
اعالم رای گفته است: رویای من این است که در بازی های 

پارالمپیک ۲۰۲4 پاریس شرکت کنم.

ویژه

 درخواست 40 میلیاردی کشتی از کمیته ملی المپیک

سال ۱4۰۲ بــرای کشتی سال پرمشغله و شلوغی است و ورزشــکــاران این رشته باید در 
رویدادهای مختلفی از جمله رقابت های جهانی، بازی های آسیایی هانگژو، مسابقات کسب 
سهمیه المپیک پاریس و ... به میدان بروند. با توجه به شرایط کشتی در ورزش ایران و لزوم اهمیت 
به آن، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دیروز مهمان جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک بود. دبیر در این نشست درباره اهمیت توجه به این رشته صحبت کرد و نقش کشتی در 
سبد مدال آوری ورزش ایران در رویدادهای بزرگ را یادآور شد. دبیر در جلسه مذکور درخواست 
کمک 4۰ میلیارد تومانی برای سال ۱4۰۲ کرده و این در حالی است که پیش بینی فدراسیون 

از هزینه های سال آینده در این رشته حدود ۳۱۲ میلیارد تومان بوده است.

هندبالیست ایرانی در فهرست جوان ترین بازیکنان 
قهرمانی جهان

مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ دی به میزبانی مشترک لهستان، سوئد آغاز 
شد. در این  مسابقات ۳۲ تیم و حدود ۶۰۰ هندبالیست حضور داشتند. فرانسیکو کوستا 
از پرتغال با ۱۷ سال سن جوان ترین بازیکن  این رقابت ها و بعد از او صابر حیدری ۱8 ساله 
جوان ترین  بازیکن این جام بود. حیدری بازیکن پست بغل راست تیم  ملی هندبال ایران 
است که در این  مسابقات ۷ گل به ثمر رساند و تاکنون در رده ۲84 گلزنان این مسابقات قرار 
دارد. این بازیکن جوان اصفهانی در قهرمانی آسیای نوجوانان و جوانان هم شرکت کرده 
و عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته بود. او جایزه بهترین بازیکن بغل راست قهرمانی 

آسیای نوجوانان را کسب کرده و جزو هفت بازیکن برتر آسیا در این رده انتخاب شده بود.

رنگرز: پاداش جام جهانی فوتبال نتیجه معکوس داد
حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در واکنش به پرداخت پاداش های کالن به 
فوتبالیست ها گفت: »اصال کسی به پرداخت پاداش برای افتخارآفرینی یک رشته ورزشی در هر 
سطحی، مشکلی ندارد، اما وقتی بسیاری از ورزشکاران هنوز جوایز رقابت های قهرمانی جهان 
۲۰۲۱ را نگرفته اند، وقتی در رشته هایی در همین سطح نتیجه می گیریم، ولی هیچ توجهی 
نمی شود، وقتی این امکان برای دولت وجود دارد که در یک رشته ورزشی با یک مجوز ایجاد انگیزه 
کند، چرا سقف را باالتر نبریم. این در حالی است که پاداش های اختصاص یافته به فوتبالیست ها 
در جام جهانی برای آن ها ایجاد انگیزه نکرد و نتیجه معکوس داد. موج منفی و هجمه های سنگینی 
علیه ستارگان فوتبال ایجاد شد و در طرف مقابل موجی از سرخوردگی در بقیه ورزشکاران و 

قهرمانان ما هم ایجاد کرد که ظرفیت برای حمایت هست، ولی نگاه یکسانی وجود ندارد.«

اخبار منهای فوتبال

2 چالش پرسپولیس در نقل و انتقاالت زمستانی 

 یک برزیلی جانشین
 لوکادیا می شود 

باشگاه پرسپولیس در روزهای پایانی نقل  و انتقاالت زمستانی دو چالش 
مهم پیش رو دارد. باشگاه پرسپولیس با توجه به نتایج خوب خود در 
فصل جاری، در نقل و انتقاالت زمستانی برخالف ابتدای فصل چندان 
پر سر و صدا ظاهر نشد و به جز مازاد شدن حامد پاکدل و سیامک نعمتی 
و جذب عیسی آل کثیر؛ تنها هدف نقل و انتقاالتی باقی مانده سرخ 
پوشان جذب یک مهاجم خارجی بود. پرسپولیسی ها که از هفته ها پیش 
به دنبال استعالم های مربوط و مذاکره با چند گزینه خارجی در پست  
مهاجم بودند، در نهایت با لئاندرو مارکوس پریرا مهاجم برزیلی تیم 
گامبااوزاکای ژاپن به توافق رسیده اند و باید دید در نهایت این بازیکن 
چه زمانی برای مذاکره نهایی و عقد قرارداد راهی تهران خواهد شد. 
این بازیکن برزیلی قرارداد خود را با تیم ژاپنی به تازگی فسخ کرده است 
تا مشکلی برای حضور در تهران و عقد قــرارداد با پرسپولیس نداشته 
باشد. لئاندرو مارکوس ِپروچنا پریرا ملقب به لئاندرو بنانا )موز( بازیکن 
۳۱ ساله و ۱۹۰ سانتی متری برزیلی است که سابقه  بازی در ۱۲ باشگاه 
مختلف و ۱4 جا به جایی در حدود ۱۲ سال گذشته را در کارنامه اش 
دارد. بازیکنی که پست اصلی اش مهاجم نوک است، اما سابقه  بازی 
در پست وینگر چپ و راست را هم به میزان خیلی محدود در کارنامه اش 
دارد که با توجه به قد و قامتش به نظر می رسد چندان برای کناره ها 
گزینه  ایده آلی نباشد. او حدود چهار ماه قبل آخرین گل خود را در یک 
بازی رسمی به ویسل کوبه زد. این بازیکن در تیم های پالمیراس برزیل 
و کلوب بروژ بلژیک بازی کرده و بازیکن توانمندی است. باید دید این 
بازیکن با انبوهی از جا به جایی و آمار نه چندان فوق العاده  گلزنی می تواند 
در صورت حضور در ایران، شاگرد خوبی برای یحیی گل محمدی باشد 
و جانشینی خلف برای یورگن لوکادیا مهاجم سابق و هلندی شود. 
دومین چالش باشگاه پرسپولیس در روزهای پایانی نقل و انتقاالت فسخ 
قرارداد با سیامک نعمتی است. این بازیکن که در فهرست مازاد یحیی 
گل محمدی قرار گرفته، تاکنون با پرسپولیس برای فسخ قــرارداد به 
توافق نرسیده و مذاکرات دو طرف بی نتیجه بوده است. پرسپولیسی ها 
عالوه بر بخشش مطالبات  ۱.۵  میلیاردی این بازیکن، خواستار دریافت 
مبلغی برای صدور رضایت نامه هستند، اما این موضوع با مخالفت شدید 
سیامک نعمتی مواجه شده تا ابهامات درباره سرنوشت این بازیکن بیشتر 
شود. به گفته یکی از مسئوالن باشگاه پرسپولیس، این باشگاه تا پایان 
هفته جاری تکلیف این دو موضوع را مشخص خواهد کرد تا با پایان زمان 
نقل و انتقاالت زمستانی، تکلیف سرخ پوشان نیز مشخص شود. پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر ایران ششم بهمن )پنج شنبه( بسته 

خواهد شد.

گزارش

   زمستان سخت آبی ها    و ساپینتو!   

گروه ورزش/ بعد از استفاده از عنوان جعلی 
جام  فوتبال  مسابقات  در  ع.ر.ب.ی  خلیج 
ــراق،  ــان بــه میزبانی ع ــرب زب کــشــورهــای ع
رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا 
درحالی ۲۹ دی  به میزبانی تهران به  پایان 
رسید که با عنوان مجعول »خلیج« برگزار شد 
تا موج عظیمی از اعتراض ها و واکنش ها را 
به دنبال داشته باشد. درحالی که این اتفاق 
مواجه  عتاب  با  حسابی  مجازی  فضای  در 
شد، اما فدراسیون بسکتبال ایران تا قبل از 
 FIBA رسانه ای شدن ماجرا به اقدام مغرضانه
مبنی بر جعل نام خلیج فارس، هیچ واکنشی 
نشان نــداد،امــا بعد از گذشت چهار هفته از 
مسابقات و درحالی که خبرنگاران علت این 
ــران را از سیدمحمد  بی حرمتی در خــاک ای
ــر ورزش جویا  پــوالدگــر معاون قهرمانی وزی
شدند، با ابراز بی اطالعی و وعده برای پیگیری 
ماجرا مواجه شدند تا درنهایت فدراسیون 
بسکتبال هــم دســت بــه کــار شــد. مسئوالن 
فدراسیون درحالی بیانیه ای در این خصوص 
صادر کردند که طی آن مدعی شدند ماجرا به 
فدراسیون جهانی بسکتبال)FIBA( و شیوه 
جدید برگزاری مسابقات برمی گردد؛ شیوه ای 
که طی آن فیبا را بر آن داشته است تا در این 
مسابقات از دو لیگ منطقه ای با عناوین »لیگ 
غرب آسیا« و »لیگ خلیج« استفاده کند. در 
بیانیه فدراسیون بسکتبال آمده است که طبق 
تقسیمات منطقه ای قاره آسیا توسط فدراسیون 
جهانی بسکتبال، ایران خارج از منطقه »خلیج« 
که همان »خلیج فــارس« است قرار دارد. در 

عوض بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مثل عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و 
عمان از سوی فیبا در منطقه »خلیج« قرار دارند، 
موضوعی که به نظر می رسد نیازمند ورود جدی 
فدراسیون بسکتبال ایران به آن بوده، اما رخ 
نداده است. با این حال فدراسیون بسکتبال 
در بخشی از این بیانیه اعالم کرد: »بدون شک 
فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعضای  از  هریک 
بسکتبال و تمامی بازیکنان ایــن ورزش در 
ایران به هرگونه تحریف در واژه خلیج فارس 
حساسیت فراوان دارند. به رغم استفاده واژه 
مذکور، فدراسیون بسکتبال ایران در این دوره 
از مسابقات و در راستای سیاست های وزارت 
خارجه و وزارت ورزش و جوانان جمهوری 
اسالمی ایران طی نامه رسمی به فدراسیون 
بسکتبال آسیا متذکر شد که باید واژه خلیج 

فــارس در تبلیغات محیطی زمین مسابقات 
استفاده شود.« هرچند با توجه به سابقه ای که 
از اعتراضات این چنینی در مسابقات فوتبال 
جام کشورهای عربی از مجامع جهانی دیدیم، 
فدراسیون  اعتراض آمیز  نامه  از  چشم مان 
بسکتبال ایران به فیبا هم آب نمی خورد؛چراکه 
ایــران  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  پیشتر 
جهانی  فدراسیون  به  اعتراض آمیزی  نامه 
فوتبال نوشته بودند، اما فیفا نه تنها به نامه 
اعتراضی ایران وقعی ننهاد، بلکه اینفانتینیو 
در صحبت هایش نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی 
را تکرار کرد. اکنون هم بعید می دانیم با چنین 
ابزاری، فیبا مقابل نامه اعتراضی ایران کوتاه 
بیاید و آن چه مشخص است این  است که برای 
جلوگیری از تکرار این اتفاق نیازمند اهرم های 

بازدارنده قوی تری هستیم.

اعتراض بسکتبال و فوتبال ایران برای خلیج فارس به FIBA و FIFA دیر و بی فایده؟ 

نوشداروبعدازمرگسهراب!

مجیدیبرایهدایتاماراتپیشنهادشد!
نتایج فرهاد مجیدی در اتحاد کلباء حسابی توجه عالقه مندان به فوتبال در امارات را به 
خود جلب کرده است. تیمی که در تمام فصل قبل ۲8 امتیاز کسب کرده بود، در نیم فصل 
نخست و با هدایت سرمربی ایرانی خود، ۲۰ امتیاز جمع آوری کرده است.کلباء سه  روز 
پیش توانست در یک دیدار سخت و دشوار، از سد تیم مدعی الجزیره بگذرد و همین مسئله 
سبب شد تا یکی از خبرنگاران اماراتی، مجیدی را به عنوان گزینه هدایت تیم ملی این کشور 
معرفی کند.محمد راشد الفالسی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: فرهاد 
مجیدی مربی جاه طلبی است و با اتحاد کلباء بازی های خوبی را ارائه می دهد، آیا 
او به عنوان مربی برای تیم ملی )امارات( مناسب است؟راشد الفالسی که در 
فوتبال امارات چهره ای شناخته شده است، توسط صفحات معتبر فوتبال 
این کشور دنبال می شود و نکته جالب این که اکانت رسمی باشگاه 

لیورپول نیز این خبرنگار اماراتی را در توئیتر فالو دارد.

   باز شدن موقت پنجره نقل و انتقاالت استقالل با رضایت 2 شاکی   

لژیونرایرانیبهدنبالفسخاورژانسی
علی قلی زاده بازیکن ایرانی شارلوا که تا سال ۲۰۲۵ با این باشگاه بلژیکی قرارداد دارد، با اعالم 
مشکالت شخصی و خانوادگی به دنبال جدایی از »شارلوا« است. قلی زاده که در سال ۲۰۱8 از 
باشگاه سایپا به شارلوا پیوست، این روزها درصدد جدایی از این تیم است.قلی زاده در دو بازی اخیر 

خود برای شارلوا عملکرد انتقادبرانگیزی داشت و در دیدار این هفته »گورخرها« با کالب بروژ حتی 
در فهرست ۲۰ نفره تیم اش قرار نگرفت.هرچند رسانه های بلژیک در روزهای گذشته 

اعالم کرده اند قلی زاده از خاورمیانه پیشنهادهایی دارد، اما این بازیکن در مذاکره 
با باشگاه شارلوا خبر داده است همسرش به دلیل مشکالت پزشکی به ایران 

بازگشته و برای همین نیاز است که قراردادش را با طرف بلژیکی فسخ کند.
از سوی دیگر از تیم اتحاد کلباء امارات با سرمربیگری فرهاد مجیدی هم به 

عنوان یکی از مشتریان قلی زاده نام برده می شود که هنوز این خبر تایید 
نشده است.



ــروز فهرست نامزدهای نود و پنجمین  عصر دی
دوره جوایز آکادمی هنرها و علوم سینما )اسکار( 
اعالم شد و مطابق با آن، از میان صدها فیلمی که 
در سال 2022 نمایش داده شدند، آثار برگزیده 
در رشته های مختلف معرفی شدند تا برای کسب 
جوایز اسکار رقابت کنند. جالب است بدانید 
یکی از دو هنرپیشه ای که نامزدهای این دوره 
اسکار را معرفی کرد، ریز احمد بازیگر انگلیسی 
پاکستانی تبار بود که سال گذشته به عنوان اولین 
بازیگر مسلمان نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش 
اول مــرد، تاریخ سازی کــرد. برندگان این دوره 
اسکار 21 اسفند معرفی خواهند شد. در ادامه 8 
نکته درباره فهرست نامزدهای این دوره و در انتها 
فهرست نامزدهای بخش های مهم را می خوانید:

فیلم »همه چیز همه جا به یکباره« ساخته  دانیل کوان و دانیل شاینرت با 11 نامزدی 1
در رشته های مختلف، پیشتاز این دوره است و »در 
جبهه غرب خبری نیست« به کارگردانی ادوارد 
برگر و »ارواح اینیشرین« اثر مارتین مک دانا با 9 
نامزدی در تعقیب این فیلم اند. پس از این آثار، 
»الویس« باز لورمن با 8 نامزدی و »فیبلمن ها«ی 
اسپیلبرگ با 7 نامزدی از آثار پرشانس این دوره 

اسکار هستند.
امسال برای نخستین بار در تاریخ اسکار،  فیلم 2 دو 

»آواتـــــار: راه 
آب« و »تاپ 

گــــــــان: 

ــک« کــه قسمت دوم فیلم های دیگری  ــاوری م
محسوب می شوند، نامزد اسکار بهترین فیلم 
شــده انــد و از ایــن حیث، اسکار امسال رکــورد 

شکسته است.
به شکلی جالب توجه، فهرست نامزدهای  سه رشته اصلی اسکار 2023، فهرستی 3
مردانه است و سارا پولی تنها زنی به شمار می آید 
که با فیلم نامه »حرف های زنانه« در رشته های 

اصلی نامزد شده است.
از میان نامزدهای بهترین فیلم، »در جبهه  غـــــرب خـــبـــری نـــیـــســـت« تــنــهــا اثـــر 4
غیرانگلیسی زبان است که به عنوان نماینده 
آلمان، نامزد بهترین فیلم بین المللی هم شده. به 
نظر می رسد سینمای آلمان در ســال 2022 
توجهات زیادی را به خود جلب کرده، چراکه به جز 
این فیلم، در تولید »مثلث غم« و »تار« دو عنوان از 
دیگر آثار نامزد بهترین فیلم، نقش داشته است. 
سال 2022 همچنین سال خوب سینمای ایرلند 
نیز محسوب می شود. عالوه بر موفقیت »ارواح 
اینیشرین« و بازیگران پرتعداد نامزدشده آن، پل 
مسکال برای »افترسان« نامزد بهترین بازیگر نقش 
اول مــرد و »دختر ساکت« نامزد بهترین فیلم 

بین المللی شد.
در میان فهرست بازیگران نامزد اسکار  2023، نام هایی چون کیت بالنشت 5
برای »تار«، برندن فریزر برای »نهنگ«، کالین فارل 
و کری کاندن برای »ارواح اینیشرین« و میشله 
ویلیامز برای »فیبلمن ها« حضور دارند که 

رقبای اصلی اند و نامزدی شان پیش بینی می شد. 
حضور میشل یئو بازیگر اهل مالزی فیلم »همه چیز 
همه جا به یکباره« تاریخ ساز است، چون او به اولین 
بازیگر آسیایی تبدیل شده که نامزد جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول زن شده است. نامزدی جاد هرش 
نیز برای نقش بسیار کوتاه در فیلم »فیبلمن ها«، 
بسیاری را غافلگیر کرد. حضور آندریا ریسبورو نیز 
که با تبلیغات توسط ستاره های هالیوود، برای فیلم 
بسیار کم هزینه و مستقل »برای لزلی« نامزد شد، 
جالب توجه است. آنجال باست هم با رقم زدن 
اولین نامزدی اسکار یک بازیگر برای فیلمی از 

مارول، به نوعی دیگر تاریخ سازی کرد.
فیلم موهن »عنکبوت مقدس« از گردونه  رقابت اسکار حذف شد و به نامزدی دست 6
نیافت. حضور این اثر در فهرست کوتاه بهترین 
فیلم بین المللی، با توجه به ضعف های جدی و 

کیفیت پایین آن نیز جای تعجب داشت.
شاخص  رمان نویس  ایشی گورو  کازئو  ژاپنی که در کارنامه خود جوایز بوکر و نوبل 7
را برای کتاب های داستانی اش دارد، با سومین 
فیلم نامه سینمایی عمرش نامزد اسکار شد. او 
برای فیلم »زندگی« که از روی کتاب های خودش 
هم اقتباس نشده، بعد از 17 سال دست به قلم شد 
تا فیلم نامه بنویسد و حاال نامزد مهم ترین جایزه 

فیلم نامه سینمایی شده است.
تنها دو ایرانی به شکلی در فهرست نامزدها  حضور دارند. داریوش خنجی مدیر فیلم 8
برداری فیلم »باردو« ساخته الخاندرو گونسالس 
اینیاریتو برای دومین بار در 
رشته بهترین فیلم برداری 
نامزد شد و سیروس نشواد 
هم با فیلم کوتاه »چمدان 
ــت  ــرس ــه ف در  قــــرمــــز« 
نــامــزدهــای بهترین فیلم 
الیواکشن  کــوتــاه 

حضور دارد.

»هفت« از 12 بهمن  می آید

برنامه »هفت« در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر 
از هنرمندان، منتقدان و مسئوالن فرهنگی و 
هنری در حوزه سینما، برای گفت وگو، نقد، تحلیل 

و بررسی فیلم و سینما دعوت می کند.
به گزارش فارس، محمد تنکابنی تهیه کننده برنامه 
سینمایی »هفت« از رونمایی از هویت بصری )لوگو( 
و پخش تیزر برنامه از آنتن خبر داد و گفت: »امسال 
این ویژه برنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده؛ در 
نیمه اول برنامه، شاهد میزهای موضوعی مبتالبه 
صنعت تصویر ایرانی هستیم و در آن به موضوعاتی 
چون »ژانرهای مغفول«، »امر ملی و هویت ایرانی«، 
»اقتباس و ادبیات« و... پرداخته می شود. سعی 
کرده ایم در فصل جدید برنامه »هفت« کمی فراتر 
از مسائل صنفی سینمای ایران، به آن چه مسیر 
پیش روی صنعت تصویر ایرانی را تسطیح می کند 
بپردازیم.« تنکابنی خاطرنشان کرد: »این قسمت 
با حضور کارشناسان مرتبط و مربوط تدارک دیده 

شده است.«
تهیه کننده »هفت« ادامه داد: »در بخش دوم که 
بخش اصلی برنامه است، میز نقد آثار حاضر در 
جشنواره چهل و یکم را خواهیم داشت که با دعوت 

منتقدان بحث و تبادل نظر خواهد شد.«
برنامه »هفت« با اجرای بهروز افخمی از دوازدهم 
بهمن ماه تا پایان جشنواره هر شب ساعت 23 به 
مدت 120 دقیقه به صورت زنده از شبکه نمایش 

پخش خواهد شد.

تعطیلی امروز سینماها تا ساعت 1۷

سخنگوی انجمن سینماداران به ارائه توضیحاتی 
درباره تعطیلی سینماها همزمان با شهادت امام 

هادی)ع( پرداخت.
محمدرضا صابری در گفت وگو با مهر دربــاره 
تعطیلی سینماها گفت: »تمام سینماهای کشور 
فردا )امروز( ۵ بهمن ماه همزمان با شهادت امام 
هــادی )ع( تا ساعت 17 تعطیل هستند.« وی 
افزود: »سینماهای سراسر کشور بعد از ساعت 

17 به فعالیت می پردازند.«
ــات  ــالق ــک فــیــلــم هــای ســیــنــمــایــی »م ــن هــم ای
خصوصی«، »چپ راست«، »پالتو شتری«، »جزیره 

فضایی« و... روی پرده سینماها هستند.

سینما و تلویزیون چهار شنبه  5 بهمن  1401 .  شماره 621138
3  رجب  1444  .  25 ژانویه 2023

نــیــکــی کــریــمــی فــیــلــم »خــانــه 
دوست کجاست؟« اثر زنده یاد 
ــرای  ب را  کیارستمی  عــبــاس 
ــار  ــرور آث نــمــایــش در بــخــش مـ
هــفــتــادوســومــیــن جــشــنــواره 

سینماگران  از  گروهی  ــرد.  ک انتخاب  برلین 
بین المللی، اثری را برای نمایش در این بخش 
انتخاب می کنند و کریمی از چهره های حاضر در 

این بخش است.

ــا عــطــاران از جمعه هفتم  رض
فیلم  ــا  ب  ،20 ــت  ــاع س بهمن  
کــمــدی »انـــفـــرادی« ساخته 
سینمای  در  اطیابی  مسعود 
آنالین فیلیمو حضور دارد. این 

فیلم با بــازی احمد مهرانفر و مهدی هاشمی، 
ــران شد و نمایش آن با  اردیبهشت 1401 اک
فــروش 77 میلیارد و ۵86 میلیون تومان به 

پایان رسید.

ــی ایـــن روزهـــا  ــان ــاخ سعید آق
فصل  تصویربرداری  مشغول 
چهارم سریال »نون خ« است تا 
این مجموعه کمدی ویژه پخش 
در تعطیالت نوروز 1402 آماده 
شود. عالوه بر آقاخانی، بازیگرانی مانند حسن 
معجونی، حمیدرضا آذرنگ و بیژن بنفشه خواه 

نیز در این فصل ایفای نقش می کنند.

ــا مسابقه  ــف تــیــمــوری ب ــوس ی
»هــمــزاد مــن« ساخته مسعود 
خانگی  نمایش  راه  در  حقی 
ــت. ایــن مسابقه با شرکت  اس
ــراه یــکــی از  ــم ــه ه چــهــره هــا ب
دوستان یا اعضای خانواده شان برگزار می شود و 
یوسف تیموری اجرای آن را برعهده دارد. »همزاد 
من« به زودی در پلتفرم فیلم ناب منتشر می شود.

چهره ها و خبر ها

هدیه تهرانی فرداشب ساعت 
22، با فیلم »دست های آلوده« 
به کارگردانی سیروس الوند 
به تلویزیون می آید. این فیلم 
شبکه  از   78 ــال  س محصول 
آی فیلم روی آنتن می رود. ابوالفضل پورعرب، 
امین حیایی و زنــده یــاد عسل بدیعی از دیگر 

بازیگرانی هستند که در فیلم حضور دارند.

بهروز افخمی مجوز ساخت فیلم 
جدیدش با نام »صبح اعــدام« 
را دریافت کرد. افخمی عالوه 
بر کارگردانی، تهیه کنندگی و 
نویسندگی این اثر را نیز بر عهده 

دارد. به گزارش ایسنا، این فیلم درباره تیرباران 
و اعدام طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی در 

آبان ماه 1342 است.

لیلی عــاج کــارگــردان تئاتر به 
عنوان اولین تجربه فیلم سازی 
خود در سینما، فیلم »سرهنگ 
ثریا« را جلوی دوربین بــرده و 
ــازی ایــن اثر  ــاده س مشغول آم

ــت. قصه  ــرای رونمایی در جشنواره فجر اس ب
»سرهنگ ثریا« محصول سازمان اوج، به حضور 

منافقین در پادگان اشرف می پردازد.

سینمای جهان

تلویزیون

سینمای ایران

ستاره های کم سو در مسیر »چپ راست«
چرا جدیدترین فیلم کمدی حامد محمدی با بازی پیمان قاسمخانی، رامبد جوان، ویشکا آسایش و سارا بهرامی، مخاطب را  راضی نمی کند؟

فیلم توقیفی »چپ راست« به کارگردانی حامد 
محمدی پس از گذشت دو ســال از تولید آن، 
سرانجام زمستان امسال رفع توقیف شد و از 21 
دی در سینماها به نمایش درآمد تا به گیشه رونق 
ببخشد. این فیلم پس از کمدی  »فرشته ها با هم 
می آیند«، »اکسیدان« و »چهار انگشت«، چهارمین 
ساخته سینمایی حامد محمدی است و ماجرای 
درگیری دو زوج اصولگرا و اصالح طلب را روایت 
می کند. »چپ راست« فعال حدود دو میلیارد و 
37۵ میلیون تومان فروش داشته و تقریبا 72 

هزار تماشاگر را به سینما کشانده است.

سوژه تکراری	 
قصه فیلم »چپ راست« درباره دو زوج از دو جناح 
مختلف سیاسی است که با یکدیگر رابطه خوبی 
ندارند، اما اعتراف یک پرستار درباره خطایی که 
هنگام تولد فرزندان این زوج ها مرتکب و باعث 
شده نــوزادان آن هــا با یکدیگر جابه جا شوند، 

هم زیستی اجباری را نصیب آن ها می کند 
و به این ترتیب در ادامــه شاهد باال گرفتن 
اختالفات میان دو خانواده و رقابت و لجبازی 
آن ها بر سر به ُکرسی نشاندن حرف خود 
هستیم. سوژه جابه جایی فرزند دو خانواده 
و زندگی اجباری آن هــا در کنار یکدیگر، 
تکراری است و جناح سیاسی متضاد این 
دو زوج نیز کمک زیادی به پرداخت جدید از 

این موضوع تکراری نکرده است. قصه به سرعت 
آغاز می شود، اما فیلم تقریبا تا نیمه ُکند پیش 
مــی رود و مخاطب را سرگرم نمی کند. از نیمه 
دوم با آغاز ماجراهای جدید، روایت فیلم سریع تر 
ــت« پایان بندی  و پرماجراتر اســت. »چــپ راس
راضی کننده ای هم ندارد و در انتها، سر و ته قصه 

به صورت سرسری و غیرمنطقی به هم می آید.

شوخی های ساده و نه چندان سیاسی	 
همان طور که در آثار قبلی محمدی نیز دیده ایم، 
ــت« بر  ــادی از شوخی های »چــپ راس بخش زی
شوخی های کالمی تکیه دارد، سهم شوخی های 
منشوری و دو پهلو نیز در فیلم کم نیست. تفاوت 
زوج ها از دو جناح سیاسی مختلف، با شوخی های 
ساده و دم دستی نمایش داده می شود. »چپ 
راست« سعی می کند با نشان دادن افراط زوج 
اصولگرا در مواضع شان و َکل َکل هر دو جناح 
بر سر موضوعاتی مانند حجاب، گــوش دادن 
را  مخاطب  فــرزنــد،  تربیت  سبک  و  موسیقی 
بخنداند، اما شوخی های سطحی فیلم چندان 
بامزه نیستند و معدود لحظات آن تماشاگر را به 

خنده وامی دارد.

ستاره های بی درخشش	 
پیمان قاسمخانی و رامبد جوان بازیگران اصلی 
»چپ راست« هستند که به ترتیب نقش »اصالن 
دهقان« کارشناس سیاسی اصالح طلب و »بشیر 
کشاورز« کارشناس سیاسی اصولگرا را برعهده 
دارند. ویشکا آسایش و سارا بهرامی نیز نقش 
همسران این دو کاراکتر را ایفا کرده اند. سارا 
بهرامی، ویشکا آسایش و پیمان قاسمخانی بازی 
متوسطی در »چپ راست« دارند، اما رامبد جوان 

در نقش اصولگرای تندرو و متعصب فیلم، بازی 
اغراق شده ای دارد. او که در این نقش به صورت 
نوک زبانی صحبت می کند، لحن متفاوتی دارد 
اما هیجان بیش از اندازه در کالم و حرکاتش، 
باعث شده نتیجه کار او تصنعی و اغراق آمیز 
باشد. به این ترتیب بازی بازیگران »چپ راست« 
امتیازی برای آن محسوب نمی شود و این فیلم 
ــژه ای پیدا  در کارنامه ستاره هایش جایگاه وی

نمی کند.

مائده کاشیان

مصطفی قاسمیان

معرفی بدترین های 2023 هالیوود

با معرفی نامزدهای جوایز تمشک طالیی، بدترین 
چهره های هالیوود سال 2022 معرفی شدند.

به گزارش مهر، با اعالم اسامی نامزدهای چهل و 
سومین دوره جوایز ساالنه تمشک طالیی، اولین 
گام برای انتخاب بدترین های هالیوود در سال پیش 
برداشته شد و »بلوند« نتفلیکس با کسب نامزدی 
در هشت شاخه بدترین فیلم شد که شامل بدترین 
فیلم، بازیگر نقش مکمل، کارگردان و فیلم نامه 
می شود. »عــزاداری به خیر« هم با کسب نامزدی 
در 7 رشته دومین فیلم بد سال شد. در این میان 
تام هنکس برای بازی در فیلم »پینوکیوی دیزنی« 
ساخته رابرت زمکیس و فیلم »الویس« باز لورمن 
هم نامزد کسب عنوان بدترین بازیگر نقش اصلی و 

هم نقش مکمل شده است.
دیزنی نیز 6 نامزدی کسب کرده که برای اقتباس 
زنده از »پینوکیوی دیزنی« بوده است. نام سیلوستر 
استالونه برای فیلم »ساماریتن«، پنه لوپه کروز برای 
فیلم »3۵۵« و دایان کیتون برای »مک و ریتا« هم در 

این فهرست جای گرفته است.
این جایزه از سال 1981 تاسیس شده و جان 
ویلسون و مو مورفی دانش آموختگان رشته فیلم 
ــذاران آن بودند.  دانشگاه یوسی ال ای بنیان گ
مراسم اهدای جوایز تمشک طالیی یک شنبه 12 
مارس برگزار می شود. هنوز میزبان و مکان اجرای 

مراسم تعیین نشده است.

بهترین فیلم:	 
در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب
ارواح اینیشرین

الویس
همه چیز همه جا به یکباره

فیبلمن ها
تار

تاپ گان: ماوریک
مثلث غم

حرف های زنانه
بهترین کارگردانی:	 

تاد فیلد )تار(
دنیل کوان و دنیل شاینرت )همه چیز 

همه جا به یکباره(
مارتین مک دانا )ارواح اینیشرین(

روبن اوستلوند )مثلث غم(
استیون اسپیلبرگ )فیبلمن ها(

بهترین بازیگر مرد:	 
آستین باتلر )الویس(

کالین فارل )ارواح اینیشرین(
برندن فریزر )نهنگ(

پل مسکال )افترسان(
بیل نای )زندگی(

بهترین بازیگر زن:	 
کیت بالنشت )تار(
آنا د آرماس )بلوند(

آندریا رایزبورو )برای لزلی(
میشل ویلیامز )فیبلمن ها(

میشل یو )همه چیز همه جا به یکباره(
بهترین فیلم نامه اقتباسی:	 

در جبهه غرب خبری نیست
چاقوکشی: گلس آنین

زندگی
تاپ گان: ماوریک

حرف های زنانه

 فهرست نامزدهای  مهم ترین     رشته ها

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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جواد نوائیان رودسری – امام هــادی)ع( بخش 
مهمی از دوران امامت خود را که در سال 220ق 
آغاز شد و با شهادت مظلومانه آن حضرت در سال 
254ق به پایان رسید، تحت نظر مأموراِن خلفای 
ستمگر عباسی گذراند. آن ها به دلیل وحشتی که 
از جایگاه و محبوبیت امام هادی)ع( در میان امت 
اسالمی داشتند، دستور داده بودند که آن حضرت 
را از مدینه به سامرا منتقل کنند و در یک منطقه 
نظامی، تحت نظر قرار دهند. این سیاست خصمانه، 
ــدار و  باعث محدودیت شدید شیعیان، بــرای دی
ارتباط با امام هادی)ع( شد و به نظر می رسید که 
امام)ع( فرصت الزم را برای تبیین برخی از مسائل، 
به ویــژه مسائل کالن مربوط به جامعه اسالمی، 
پیدا نکند. با این حــال، بررسی منابع تاریخی و 
روایی نشان می دهد که امام هادی)ع( با وجود آن 
همه محدودیت و مشکالت ناشی از نوع رویکرد 
سیاسی عباسیان به ائمه شیعه)ع( و پیروان آن ها، 
توانست برخی از عالی ترین مفاهیم مورد نیاز در 
فعالیت های کالن اجتماعی و به ویژه، شاخص های 
مربوط به سیاست مداری و سیاست ورزی را، در قالب 
حدیث و ادعیه، برای عموم جامعه اسالمی و به ویژه 
برای دوستداران مکتب اهل بیت)ع( تبیین کند. 
موضوعی که شاید، برخی از آن بی خبر باشند و با 
توجه به نکاتی که بیان کردیم، توقع ارائه آن از سوی 
امام دهــم)ع( را نداشته باشند؛ در واقع معتقدند 
که عیار دستورالعمل های سیاسی در سیره امام 
هــادی)ع(، مانند ائمه قبل از ایشان نیست؛ حال 
آن که این انگاره، از اساس باطل است و از امام)ع( نه 
فقط در امور جزئی، بلکه در امور کالن فعالیت های 
سیاسی نیز، روایــات قابل توجهی باقی مانده  که 
موارد و اشارات مربوط به آن، در زیارت های مشهور 
»جامعه کبیره« و »زیارت امیرالمؤمنین در روز عید 
غدیر« که به آن حضرت منسوب شده، آشکارتر از 
آن است که نیازی به بیان و تحلیل داشته باشد؛ در 
این دو میراث گران قدر منسوب به امام هادی)ع(، 
اوصاف رهبری شایسته جامعه اسالمی، به تفصیل 
بیان می شــود و مفهوم عدالت به عنوان یکی از 
ستون های اصلی قوام و بقای حکومت، مورد توجه 
و تحلیل قرار می گیرد؛ موضوعی که به واقع، جوهره 
سیاست ورزی در آموزه های اسالمی است. با این 
حــال، همان طور که اشــاره شد، در بیان مبارک 
ــم)ع(، مباحث سیاسی تنها محدود به  ــام دهـ ام
ــادی)ع( به دوران  کلّیات نمی ماند؛ عصر امــام ه
غیبت نزدیک است و شیعیان نیازمند تعالیمی 
هستند که بتوانند با تمسک به آن ها، از عصر غیبت و 
پیچ های خطرناک دوران پیِش روی خود، به سالمت 
بگذرند. از همین رو، در احادیثی که از آن امام 
بزرگوار به دست ما رسیده ، موضوعات بنیادین اداره 
جامعه شیعه، به صورت جزئی نیز، مورد توجه قرار 
گرفته است که شاید مهم ترین آن ها، توجه به مسئله 

فقاهت و جایگاه و مسئولیت فقیهان و علما باشد.

خوشا به حال آنان  که ...       
از وجود مقدس امام هــادی)ع( نقل شده است که 
فرمود: »َلْو اَل َمْن َیْبَقی َبْعَد َغْیَبِة َقاِئِمُكْم ع ِمَن اْلُعَلَماِء 

یَن َعْن ِدیِنِه ِبُحَجِج  ابِّ یَن َعَلْیِه َو الذَّ الِّ اِعیَن إَِلْیِه َو الدَّ الدَّ
اهلِل َو اْلُمْنِقِذیَن ِلُضَعَفاِء ِعَباِد اهلِل ِمْن ِشَباِك ِإْبِلیَس 
َواِصِب َلَما َبِقَي َأَحٌد ِإالَّ اْرَتدَّ  َو َمَرَدِتِه َو ِمْن ِفَخاِخ النَّ
َعْن ِدیِن اهلِل« )شیخ طبرسی، احتجاج، جلد1،ص 
18، نشر مرتضی( اگر نبود که بعد از غیبت قائم – که 
درود خدا بر او باد – وجود علمایی که مردم را به سوی 
پروردگار می خوانند و به وجود او رهنمون می شوند 
و با حجت های الهی، از دین او دفــاع می کنند و 
بندگان ناتوان خدا را از دام های شیطان و پیروان 
او می رهانند، بی گمان کسی باقی نمی ماند، مگر 
آن که از دین خدا بر می گشت. امام هادی)ع( برای 
علمای امت اسالمی، وظیفه خطیر هدایت مردم 
را قائل شده است و این مهم، در وجه اتّم آن، زمانی 
ممکن و میّسر می شود که اداره جامعه، در جهات 
مختلف در اختیار و تحت نظارت آن ها باشد. علمای 
فقیهی که به حکم حدیث مشهور رسول خدا)ص(- 
که امــام خمینی )ره( هم آن را در کتاب »والیت 
فقیه « نقل کــرده اســت- جانشین پیامبران اند: 
ُسِل« )کلینی، الکافی، جلد1،  »اْلُفَقَهاُء ُأَمَناُء الرُّ
ص46، چاپ اسالمیه( با این قید که »ما َلْم َیْدُخُلوا 
ْنَیا«، تا هنگامی که به دنیا وارد نشده اند. از  ِفي الدُّ
پیامبراکرم)ص( در باب معنای ورود آن ها به دنیا 
ْلَطاِن َفِإَذا  َباُع السُّ پرسیده شد؛ آن حضرت فرمود: »اتِّ
َفَعُلوا َذِلَك َفاْحَذُروُهْم َعَلی ِدیِنُكْم«؛ پیروی از سلطان 
که اگر چنین کنند، از آن ها نسبت به دین تان برحذر 
باشید. این حدیث گران قدر نبوی، کامل کننده 
آن روایــت نورانی از وجود مقدس امام هــادی)ع( 
است؛ علمای فقیه و آشنای با دین، در ازای داشتن 
حق حکومت، تکلیفی سنگین برعهده دارند و باید 
در برابر خداوند، بابت این تکلیف سنگین، پاسخگو 
باشند و خوشا به حال آن ها که از این گذِر سخت، به 

سالمت می گذرند و به رستگاری می رسند.

گریز از قدرت طلبی       
نخستین درس امــام ُنــُهــم)ع( به کسانی که گام 
در مسیر فعالیت های سیاسی می گذارند و در 
پی کسب قدرت می روند، پرهیز از قدرت طلبی 
است. در اندیشه الهی آن حضرت، مانند اجداد 
طاهرینش، قدرت، امری دنیوی و بر این اساس، 
فانی و گذراست و آن که دل به قدرت ببندد، دچار 
خسران و زیانکاری می شود. اشعاری که امام 
هــادی)ع(، در مقابل متوکل، آن خلیفه خونریز و 
ستمکار بر زبان مبارکش جاری می کند، در کنار 
آموزه های بی شمار دیگر، نشانی از این درس بزرگ 
دارد. روایت آن دیدار شبانه را، ابن خّلکان شافعی 
در کتاب »وفّیات االعیان« )جلد3، ص272، 
ــادر بیروت( و محمد بن علی کراجکی در  دارص
کتاب »کنز الفوائد« )جلد1، ص 342، دارالذخائر( 
آورده است؛ به متوکل عباسی خبر دادند که امام 
هــادی)ع( مشغول گــردآوری سالح و آماده برای 
قیام است؛ خبری که از اساس کذب بود، اما خلیفه 
عباسی را بر آن داشــت که دستور به بازداشت 
امام)ع( بدهد. مأموران متوکل، نیمه های شب به 
منزل آن امام همام یورش بردند و امام هادی)ع( 
را در حالی بازداشت کردند که مشغول عبادت 
بود. آن حضرت را همان شب نزد متوکل بردند، در 
حالی که خلیفه عباسی، مشغول باده نوشی بود. او 
برای آزار امام هادی)ع( از آن حضرت خواست که 
چند بیت شعر بخواند. امام)ع( قبول نکرد و فرمود 
که زیاد اهل شعر نیست؛ اما متوکل اصرار کرد و 
کار را به جسارت کشاند. امام هادی)ع( به ناچار 
این ابیات را بر زبان مبارکش جاری کرد، ابیاتی 

تکان دهنده که فردی سنگدل مانند متوکل را به 
گریه انداخت: »باتوا علی قلل األجبال تحرسهم / 
غلب الرجال فما أغنتهم القلل / واستنزلوا بعد عٍز 
من معاقلهم / فأودعوا حفراً یا بئس ما نزلوا / ناداهم 
صارٌخ من بعد قبروا / أین األسرة والتیجان والحلل 
/ أین الوجوه التي كانت منعمًة / من دونها تضرب 
األستار والكلل / فأفصح القبر عنهم حین ساءلهم 
/ تلك الوجوه علیها الدود یقتتل / قد طال ما أكلوا 
دهرًا وما شربوا / فأصبح بعد طول األكل قد أكلوا«؛ 
شب را بر آن قله های بلند، در حالی به سحر رساندند 
که مردان قوی پنجه و نیرومند از آن ها محافظت 
می کردند، ولی آن قله های رفیع و دور از دسترس، 
برای آن ها سودی نداشت؛ از پناهگاه های امن شان 
بیرون کشیده شدند و در زیر خاک مأوا گرفتند 
و آن جــا، چه بد جایی است برای اقامت گزیدن. 
پس در آن قبرها، ندا دهنده بر آن ها بانگ زد: 
کجا رفت آن دست بندهای گــران بها؟ آن تاج و 
تخت ها؟ آن زیور و زینت ها؟ کجا شد آن چهره های 
نازپرورده که در مقابل آن ها، پرده های گران بها و 

نازک می آویختید؟ چون این بانگ زده می شود، 
پاسخی می آید که آن چهره های شاداب، اکنون 
محل رفت و آمد ِکرم هاست؛ آنان که روزگاری به 
خوردن و نوشیدن مشغول بودند، امروز خودشان 
خوراک کرم ها هستند! امام هادی)ع( در این ابیات 
تکان دهنده، بی اعتباری دنیا را به رخ دنیاطلبان 
و دوستداران قدرت می کشد و به آن ها هشدار 
می دهد که همواره به فکر روزی باشند که رخت 
از این دنیا می بندند و باید جوابگوی اعمال خود 
باشند و آن گاه، خواهند دانست که معامله کردن 
جز با خداوند، کار عبث و بیهوده ای بوده است. امام 
هادی)ع(، مانند جد بزرگوارش امیرمؤمنان)ع(، 
کسب قدرت را تنها هنگامی مشروع می داند که 
بتوان با در اختیار داشتن آن، حقی را به پا داشت و 
از باطلی جلوگیری کرد؛ آن گونه که امام علی)ع( 
در خطبه 33 نهج البالغه، قدرت سیاسی را از لنگه 
کفش پاره ای کم ارزش تر می داند، مگر آن که »ُأِقیَم 

َحّقًا َأْو َأْدَفَع َباِطًل«.

تقوا و صداقت؛ 2 رکن سیاست ورزی       
ــادی)ع( در جایی دیگر و ضمن نصیحت  امــام ه
ــا َفْتح  به فتح بن یزید جرجانی، می فرماید: »َی
ــاَع اْلخاِلِق َلــْم ُیَباُل ِبَسَخِط اْلَمْخلوقین  َمن َأط
َو َمْن َأْسَخط اْلخاِلِق َفْلیوَقُن أْن یِحّل ِبِه َسَخط 
اْلَمخلُوِقین«)مسعودی، اثبات الوصیة، ص235، 
نشر انصاریان(؛ ای فتح! هر کس از آفریدگار اطاعت 
کند، باکی از خشم آفریدگان نخواهد داشت، اما هر 
کس خالق را به خشم آورد، از خشم مخلوق در امان 
نخواهد بود. امام هادی)ع(، تقوا را مهم ترین اصل 
برای رسیدن به سعادت و آرامش حقیقی می داند و 
این تقوا، به ویژه در کارهای سیاسی و فعالیت های 
اجتماعی، از اعظم امور است. امام هادی)ع( در 
حدیث گران قدر دیگری، صداقت را یکی از وجوه 
مهم اهل سیاست می داند و خطاب به متوکل 
عباسی، با صراحت تمام، می فرماید: »ال َتطلب 
ْصَح مّمن َصَرْفَت ُسوَء  فا مّمن َكّدرَت عَلیِه، وال النُّ الصَّ
َك إَلیِه ، فإّنما قلُب غیِرَك لَك كقلِبَك َلُه« )حلوانی،  ظنِّ
نزهةالناظر و تنبیه الخاطر، ص144، نشر مهر قم(، 
از کسی که دل تو نسبت به او چرکین است، صدق و 
یکرنگی، از کسی که به او خیانت کرده ای، وفاداری 
و از کسی که به او بدگمانی، خیرخواهی انتظار 
نداشته باش؛ چرا که دل دیگران نسبت به تو همان 
حالی را دارد که تو در دلت نسبت به دیگران داری.

سخن اندیشه 

نوشتاری از استاد رسول جعفریان

 شیعیان ایرانی امام هادی)ع(
 از کوفه تا اصفهان

بیشتر شیعیان در قرن نخست از شهر کوفه بودند. 
این مطلب با مراجعه به کتب رجالی شیعه به 
خوبی به دست می آید؛ زیرا ملقب شدن این افراد 
به کوفی، بهترین مالک برای شناخت نکته ای 
است که به آن اشاره کردیم. از دوران امام باقر 
و امام صادق علیهما الّسالم به این طرف، لقب 
»قمی« در آخر اسم شماری از اصحاب ائمه به 
چشم می خورد. این ها اشعری های عرب تباری 
بودند که در قم می زیستند. در زمان امام هادی 
)ع(، قم مهم ترین مرکز تجّمع شیعیان ایران بود 
و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه 
طاهرین علیهم الّسالم وجود داشت. این نکته 
را نباید فراموش کرد که ]در این دوره[ درست 
همان اندازه که میان شیعیان کوفه گرایش های 
انحرافی و غلّوآمیز رواج داشت، در قم اعتدال 
و بینش ضد غلّو حاکم بود. شیعیان این دیار، 
اصرار و ابرام فراوانی در این مسئله از خود نشان 
می دادند. در کنار قم، دو شهر آبه یا آوه و کاشان 
نیز تحت تأثیر تعلیمات شیعی قــرار داشتند و 
ــردم قم پیروی می کردند.  از بینش شیعی م
ــات از امــام هــادی علیه السالم  در پــاره ای روای
شواهد دیگری حاکی از آن است که در قزوین 
نیز، کسانی از اصحاب آن حضرت ساکن بوده 
اند. حتی در اصفهان آن دوره که شایع بود اهالی 
آن حنبلی های متعصبی هستند- و بخش عمده 
ای نیز چنین بود- گاه شیعیانی از اصحاب امام 
هادی )ع( حضور داشتند که از آن جمله باید به 
ابراهیم بن شیبه اصفهانی اشاره کرد. وی گرچه 
کاشانی بوده، ولی به احتمال زیاد مدتی طوالنی 
در اصفهان می زیسته که ملقب به »اصفهانی« 
شده است. عکس این مطلب نیز صادق است. 
چنان که علی بن محمد کاشانی که از اصحاب 
امام هادی )ع(، است اصاًل اصفهانی بوده است. 
در روایتی از عبدالرحمن نامی، نام برده شده که 
از مردم اصفهان بوده و تحت تأثیر کرامتی که در 
سامّرا از امام هادی )ع( دیده به مذهب شیعه در 
آمده است. در اصفهان قرن چهارم، کسانی که 
امیر مؤمنان علی) ع( را بیشتر از مال و جان و 
خانواده خود دوست می داشتند، فراوان بودند. 
روایت دیگری حاوی نامه ای از امام هادی )ع( 
به وکیل خود در همدان است که طی آن چنین 
فرموده: من سفارش شما را به دوستداران خود 

در همدان کرده ام.
منبع: حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ع(  

انتشارات انصاریان، صص 531 و 532

آداب »سیاست مداری« و »سیاست ورزی« در سیره امام هادی)ع(
 در سالروز شهادت پیشوای دُهم)ع(، به بررسی ویژگی های فعالیت سیاسی و نیز، خصایصی که باید سیاست ورزان در جامعه اسالمی 

واجد آن ها باشند، در روایاتی که از آن حضرت به ما رسیده است، پرداخته ایم
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سیدخلیل سجادپور- با دستگیری یکی از اعضای 
باند سرقت های الکچری در مشهد مشخص شد که آن 
ها از دو دستگاه موتورسیکلت و به صورت پوششی برای 
دستبرد به گوشی های آیفون شهروندان استفاده می 

کنند و به قماربازی و خوشگذرانی می پردازند! 
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، به دنبال  به گ
افزایش گوشی قاپی در خیابان های فرهاد و نسترن 
مشهد که موجب نگرانی کسبه و اهالی محل شده 
بود، گروه ویژه ای از نیروهای تجسس کالنتری سناباد 
ماموریت یافتند تــا بــه بــررســی سرقت هــای مذکور 
بپردازند در همین حال یکی از کسبه محلی از حضور 
به  ساعات  در  که  داد  خبر  مشکوک  موتورسوارانی 
خصوصی وارد خیابان می شوند و دقایقی بعد حادثه 
گوشی قاپی برای یکی از رهگذران رخ می دهد. این 
گونه بود که مشخصات موتورسیکلت رینگ اسپرت و 
سرنشینان آن با تصاویر و فیلم های ارائه شده توسط مال 
باختگان، مورد تطبیق کارشناسی قرار گرفت و مشخص 
شد که موتورسواران مذکور همان عامالن سرقت های 
الکچری هستند چرا که بیشتر سرقت های آنان گوشی 

های آیفون گران قیمت بود.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با این سرنخ مهم، 
بالفاصله گشت های نامحسوس با صــدور دستوری 
از سوی سرگرد محمدباقر بهرازفر )رئیس کالنتری 
سناباد( عازم منطقه مذکور شدند و با استفاده از تصاویر 
موجود به ردزنی دزدان موتورسوار پرداختند. پس از 
چند روز گشت زنی های نامحسوس پلیس، باالخره 
موتورسواران در خیابان فرهاد ظاهر شدند و تحت 
تعقیب قرار گرفتند ولی راکب موتورسیکلت پوششی 
دزدان گوشی قاپ، متوجه حضور پلیس شد و با فریاد 

ــرار کنند. در ایــن هنگام  از همدستانش خواست ف
سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت در جهت خالف 
حرکت خودروها به سمت بولوار سجاد گریختند و به 
تیراندازی هوایی نیروهای انتظامی هم توجهی نکردند. 
بنابراین گزارش عملیات تعقیب و گریز درحالی وارد 
مرحله جدیدی شد که یکی از موتورسواران به سوی 
بولوار ملک آباد و راکب سرنشین موتورسیکلت قرمز 
رنگ به سوی چهارراه خیام متواری شدند. در همین 
حال گروهی از ماموران گشت نامحسوس به سرپرستی 
ستوان بابایی )افسر گشت( به تعقیب موتورسیکلت قرمز 
رنگ ادامه دادند چرا که طبق اسناد و تصاویر موجود، 
سرنشینان موتورسیکلت رینگ اسپرت در سرقت های 
زیادی نقش داشته اند راکب و سرنشین موتورسیکلت 
که با ویراژ از البه الی خودروها سعی داشتند از چنگ 
پلیس بگریزند اما حرکت در خالف جهت خودروها 
ناگهان حادثه وحشتناکی را رقم زد و موتورسیکلت که 
از چراغ قرمز عبور کرده بود به شدت با یک خودروی 
سواری در چهارراه خیام برخورد کرد و سارقان روی 
آسفالت خیابان افتادند. در این هنگام هر دو سارق با رها 
کردن موتورسیکلت و با پای پیاده به فرار ادامه دادند اما 
یکی از آن ها با حرکت متهورانه افسران گشت در حالی 
با همکاری شهروندان دستگیر شد که با بیرون آوردن 
قمه بزرگ به سمت یکی از نیروهای انتظامی حمله 
کرد. بنابر گزارش روزنامه خراسان، با فرار سرنشین 
موتورسیکلت، همدست وی به کالنتری منتقل شد و 

تحت بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
این جوان 20 ساله که مجتبی نام دارد راز سرقت های 
الکچری در مشهد را فاش کرد و در حالی به ده ها فقره 
گوشی قاپی با همدستی دیگر اعضای باند اعتراف 

کرد که بیشتر سرقت های آنان 
دستبرد بــه گوشی هــای آیفون 
گــران قیمت بــود، متهم جــوان با 
بیان این که از دو ماه قبل گوشی 
قاپی ها را در مناطق مرفه نشین 
شهر آغاز کرده اند دربــاره حمل 
با  را  نیز گفت: قمه  بــزرگ  قمه 
خـــودم حمل مــی کـــردم کــه اگر 
کسی در برابر سرقت ها مقاومت 
کرد از آن برای ترساندن طعمه ها 

استفاده کنم! 
وی دو همدست فراری خود را نیز 
به پلیس لو داد و گفت: معموال با دو 
دستگاه موتورسیکلت سرقت ها 
را انجام می دادیم. موتورسیکلت 
تک سرنشین به عنوان پوششی 
ــی کـــرد و  ــراف حــرکــت م ــ در اط
و  تا غافلگیر نشویم  بــود  مراقب 
موتورسیکلت دو نفره هم سرقت 
ها را انجام می داد اما سعی می 
کردیم بیشتر گوشی های آیفون 

را سرقت کنیم چون آن ها را گران تر می فروختیم. این 
سارق جوان ادامه داد: گوشی های آیفون را بین 5 تا 
10 میلیون تومان و گوشی های هوشمند دیگر را 3 تا 5 
میلیون به مالخران می فروختیم و با پول آن ها قماربازی 

می کردیم یا به خوشگذرانی می پرداختیم.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با توجه به 
اهمیت موضوع و ارتکاب ده ها فقره گوشی قاپی در 
این پرونده، مقام قضایی در دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه 7 مشهد، دستورات ویژه ای را برای دستگیری 
دزدان فراری و بازرسی مخفیگاه آنان صادر کرد و بدین 
ترتیب عوامل انتظامی در حالی وارد مخفیگاه دزدان 
شدند که هیچ کدام از سارقان فراری در آن مکان حضور 
نداشتند اما یک دستگاه خــودروی پژو 206 که قبال 
نیز به دلیل سرقت گوشی تلفن توقیف شده بود، برای 
بررسی های بیشتر به مقر انتظامی انتقال یافت. هنوز 
تحقیقات پلیس در این باره ادامه داشت که تعداد دیگری 
از مال باختگان با حضور در کالنتری عضو باند سرقت 

های الکچری را شناسایی کردند.
تلفن  با گوشی  از شاکیان گفت: در حالی که  یکی 
مشغول صحبت بودم از اداره بیرون آمدم و به طرف 

خودروام در حاشیه خیابان حرکت کردم ولی ناگهان 
سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت ضربه ای به سرم 
زد و هنگامی که گوشی تلفنم را می ربود، مقنعه ام را 
نیز کشید که پــاره شد و من فقط توانستم رنگ قرمز 
به خاطر  را  آن  و رینگ هــای اسپرت  موتورسیکلت 

بسپارم! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: از سوی دیگر 
واکاوی پلیس درباره سارقان فراری این باند نیز نشان 
داد که یکی از آن ها پرونده ای به همین اتهام در شعبه 
ــرای عمومی دارد که دستورات ویژه ای  210 دادس
برای پیگیری آن توسط قاضی بابایی صادر شده است. 
بنابراین دامنه تحقیقات افسران دایره تجسس کالنتری 
سناباد مشهد برای ریشه یابی پرونده و دستگیری دیگر 
ــراد مرتبط با اعضای باند و مالخران گوشی های  اف
گران قیمت ، در حالی گسترده تر شد که بررسی های 
تخصصی نشان داد: شماره پالک موتورسیکلت عامل 
سرقت های الکچری دست نویس بوده و آن ها شماره 
تنه موتورسیکلت را هم با سنگ فرز مخدوش کرده اند تا 
هنگامی که در صحنه های سرقت آن را رها کردند توسط 

پلیس شناسایی نشود.

حوادث چهار شنبه  5 بهمن  1401 .  شماره 821138
3  رجب  1444  .  25 ژانویه 2023

در امتداد تاریکی

اخبار

دختری در النه کثیف   
روزی که فهمیدم پسری با دخترم رابطه پنهانی دارد سراسیمه 
به در منزلشان رفتم تا او را از این کار بــازدارم اما تازه متوجه 
شدم که آن پسر از سوی خانواده اش طرد شده است و از طریق 
خالف روزگارش را می گذراند اکنون نیز دخترم را به النه کثیف 

کشانده و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 45 ساله که برای 
نجات دخترش از منجالب مواد افیونی و تباهی، پلیس را تنها 
پناهگاه خود یافته بود در تشریح ماجرای »النه کثیف« به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 22 
سال قبل به خواستگاری جوانی پاسخ مثبت دادم که بسیار 
رفیق باز بود به همین دلیل هم خیلی زود به مواد مخدر آلوده 
شد و من در حالی از او طالق گرفتم که دخترم در کالس سوم 
دبستان تحصیل می کرد. آن زمان در تربت جام ساکن بودیم 
و من به ناچار بعد از جدایی از همسرم دست دخترم را گرفتم و 
به مشهد آمدم چرا که عاطفه مادری اجازه نمی داد سرپرستی 
جگرگوشه ام را به  مردی معتاد و بی مسئولیت بسپارم خالصه 
من برای تامین مخارج زندگی در یک رستوران مشغول کار 
شدم و هدیه هم تا کالس نهم درس خواند ولی بعد از آن با بیان 
این که به درس و مدرسه عالقه ای ندارد، ترک تحصیل کرد و 
به عنوان فروشنده وارد بازار کار شد. او شغل های متفاوتی را 
تجربه کرد تا این که در یک لوازم خرازی به فروشندگی مشغول 
شد. صاحب فروشگاه از همسایگان قدیمی خودمان بود و به 
همین دلیل من هم مخالفتی برای ادامه کار او نداشتم. حاال هر 
دونفرمان سرکار می رفتیم ولی دخترم در شیفت بعد از ظهر کار 
می کرد و صبح در خانه بود. یک روز هدیه با نگرانی به من گفت: 
پسر جوانی همواره به فروشگاه می رود و مزاحمش می شود. 
به دلیل این که فروشگاه لوازم خرازی نزدیک منزلمان بود از 
دخترم خواستم در صورت تکرار مزاحمت ها یک تک زنگ به 
من بزند. روز بعد هدیه با من تماس گرفت و من هم بی درنگ 
خودم را به محل کار هدیه رساندم و آن پسر جوان را تهدید کردم 
که اگر بار دیگر برای دخترم مزاحمت ایجاد کنی ماجرا را به پدر و 
برادرهای هدیه خواهم گفت و آن ها بالیی بر سرت می آورند که 
هیچ گاه فراموش نکنی چرا که دخترم نامزد دارد و این مزاحمت 

ها عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت...
آن پسر جوان که خودش را »سلیمان« معرفی می کرد مدعی 
شد قصد ازدواج با هدیه را داشته و دیگر مزاحمتی بــرای او 
ایجاد نمی کند. خالصه حدود سه ماه از سلیمان خبری نبود 
اما من آرام آرام متوجه تغییر رفتارهای دخترم شــدم. برایم 
باورکردنی نبود او که هیچ گاه دیر به خانه نمی آمد اکنون هفته 
ای دو شب را در بیرون از منزل سپری می کند و پاسخ تلفن های 
مرا نیز نمی دهد. او ادعا می کرد شب را نزد یکی از دوستانش 
گذرانده است من هم که ادعاهایش را باور نمی کردم ماجرا 
را برای صاحبکارش بازگو کردم و از او کمک خواستم. نیمه 
شب روز بعد در حالی که هدیه به تماس هایم پاسخ نمی داد 
صاحبکارش او را به همراه پسر جوانی دیده بود که سوار بر 
موتورسیکلت از کنار پارک نزدیک منزلمان عبور کرده اند. 
با مشخصاتی که صاحبکار دخترم داد تازه فهمیدم آن جوان 
موتورسوار سلیمان است و پنهانی با دخترم ارتباط دارد اما هدیه 
اصرار داشت که صاحبکارش اشتباه کرده است و او با سلیمان 
ارتباطی ندارد ولی من با پرس و جو از همسایگان متوجه شدم که 
خانواده سلیمان نیز در همان محله زندگی می کنند. وقتی دیدم 
هدیه شب های زیادی را به خانه نمی آید نزد خانواده سلیمان 
رفتم اما خواهر او که در منزل بود مدعی شد، پدر و مادرم سلیمان 
را »عاق« کرده اند و از او خبری نداریم. در همین حال هدیه که 
متوجه حضور من در منزل پدر سلیمان شده بود بالفاصله با من 
تماس گرفت که در مسیر بازگشت به خانه است. از سوی دیگر 
من برای حفظ آبروی خودم فقط دخترم را نصیحت می کردم 
تا او را از این منجالب نجات بدهم. در همین روزها سلیمان به 
در خانه ما آمد و هدیه را خواستگاری کرد اما من که می دانستم 
این ازدواج فرجامی ندارد به او گفتم باید به همراه خانواده اش 
به خواستگاری هدیه بیاید. چند روز بعد دخترم ساک بزرگی را 
به خانه آورد که درون آن تعداد زیادی بطری حاوی مشروبات 
الکلی بود وقتی فهمیدم آن ساک متعلق به سلیمان است 
دخترم را تهدید کردم که به پلیس گزارش می دهم. خالصه روز 
بعد در حالی آن ساک را از خانه ام بیرون بردند که تازه متوجه 
شدم سلیمان نه تنها معتاد است و مواد مخدر توزیع می کند 
بلکه دخترم را نیز آلوده مواد افیونی کرده است. حاال هم هدیه 
مرا رها کرده و در النه کثیف ومجردی سلیمان زندگی می کند. 
این درحالی است که سلیمان نه تنها هدیه را به منجالب مواد 
افیونی کشانده بلکه ادعا می کند از او هیچ خبری ندارد. اکنون 
دخترم چند روز است که به تماس هایم نیز پاسخ نمی دهد و من 
با چشمانی اشکبار در انتظار او مستاصل مانده ام اما ای کاش ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است تحقیقات پلیس برای 
بررسی ادعاهای این زن جوان و رهایی دختر 18 ساله از دام 
مواد افیونی با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرگرد جواد 

یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی مشهد( آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

گاز گرفتگی در اقامتگاه زائران 
بنابر گزارش آتش نشانی مشهد تعدادی از زائران که در یک منزل 
مسکونی اجاره ای اقامت داشتند به دلیل استنشاق گاز منوکسید 

کربن دچار گازگرفتگی شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

آتش سوزی در انبار الوار
آتش نشانان 10 ایستگاه مشهد برای خاموش کردن شعله های آتش 
در انبار بزرگ الوار عازم خیابان فدک شدند و از سرایت آتش به مناطق 

دیگر جلوگیری کردند. در این حادثه 40 تن چوب در آتش سوخت.

انفجار در مدرسه 
در پی انفجاری که بر اثر نشت گاز در یکی از مدارس شهر مالیر رخ داد، 
خدمتکار این مدرسه دچار 60 درصد سوختگی شد. بنابر گزارش 

آتش نشانی مالیر در این حادثه آسیبی به دانش آموزان نرسید.

راننده بی  احتیاط  جان یک پاکبان را گرفت
راننده   توسط  جلو  به  توجهی   بی  و  احتیاطی  توکلی-بی 
خودروی سواری در زرند کرمان  مرگ پاکبان را رقم زد.به گفته  
رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زرند این حادثه صبح سه 
شنبه و در  هنگام  انجام کار برای یک خدماتی شهرداری زرند 
اتفاق افتاد که در این حادثه  پاکبان  40 ساله بر اثر برخورد یک 
سواری با وی به بیمارستان منتقل شد که بر اثر شدت جراحات 

واردشده جان خود را از دست داد.

فرجام مرگبار کیف قاپی در خیابان پاسداران تهران   
دزدان موتورسوار با حمله به خودروی در حال 
حرکت، شیشه آن را شکستند تا کیف زن جوان 
را که پشت فرمان بود، سرقت کنند اما لحظاتی 
پس از این سرقت خشن، موتور آن ها در تصادف با 
خودروی مال باخته واژگون شد و حادثه مرگباری 
رقــم خــورد.ایــن حادثه مدتی قبل در خیابان 
ــوان که ســوار بر موتور  پــاســداران رخ داد. دوج
بودند، با قمه به سمت یک خودروی پیکانتو که زن 
جوانی پشت فرمان آن بود، هجوم بردند. مردی 
که ترک موتور نشسته بود درحالی که خودرو در 
حال حرکت بود با قمه ضربه ای به شیشه خودرو 
زد و آن را شکست. او سپس کیف زن جوان را که 
روی صندلی جلو بــود، برداشت و همدستش 
سرعت موتور را بیشتر کرد تا فرار کنند. این اما 
پایان ماجرا نبود؛ زن جوان که به شدت وحشت 
کرده بود با خودرو به موتور دزدان برخورد کرد 
و این اتفاق موجب واژگونی موتور شد.دقایقی 
از این اتفاق می گذشت که پلیس و اورژانس در 
محل حادثه حضور یافتند. یکی از سارقان موفق 
به فرار شده اما سارق دوم به دلیل شدت جراحات 
ــود. ماجرا به قاضی  جانش را از دســت داده ب
وحیدناصری، بازپرس ویژه قتل اطالع داده شد 
و او دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرد. 
در ابتدا مأموران به تحقیق از زن جوان که راننده 

ــودروی پیکانتو بــود، پرداختند. وی توضیح  خ
داد: فرزندم در صندلی عقب نشسته بود و من در 
حال رانندگی بودم که ناگهان دو مرد موتورسوار 
به خودروام نزدیک شدند. مردی که ترک موتور 
نشسته بود قمه ای به من نشان داد و تهدیدم 
کرد که توقف کنم. من که وحشت کرده بودم به 
حرکت ادامه دادم. اما موتورسواران دست از سرم 
برنداشتند و به تعقیب من ادامه دادند تا این که 
یکی از آن ها با قمه  شیشه خودروام را شکست و 
کیفم را که روی صندلی شاگرد بود به سرقت برد.
وی ادامــه داد: در آن شرایط دلهره عجیبی به 
جانم افتاده بود و می خواستم هرطور شده از 
دست آن ها فــرار کنم چون می ترسیدم مبادا 
بالیی بر سر من یا فرزندم بیاورند. دزدان هنگام 
تعقیب ماشین من حتی الستیک سمت شاگرد 
را هم پنچر کرده بودند و به سختی می توانستم 
رانندگی کنم و ناگهان با موتور دزدان برخورد 
کردم. موتور واژگون شد و همان لحظه خودروی 
پرایدی که در حال حرکت بود با دزدان برخورد 
کـــرد.وی گفت: مــن قصد آسیب رســانــدن به 
دزدان را نداشتم و می خواستم از دست آن ها 
فــرار کنم که ایــن اتفاق افــتــاد.زن جــوان ادامــه 
داد: پس از آن که موتور واژگــون شد، راکب که 
به نظر می رسید آسیب جدی ندیده، از جایش 

بلند شد و بی آن که کیف مرا بــردارد فرار کرد. 
دقایقی بعد و با حضور اورژانــس مشخص شد 
که ترک نشین جانش را از دســت داده است.
پس از تحقیق از این زن، بازپرس جنایی دستور 
را  مداربسته ای  دوربین های  تصاویر  بررسی 
که در اطراف محل تصادف وجود داشت  صادر 
ــرد. تصاویر و فیلم های به دست آمــده، مهر  ک
تأیید بر اظهارات زن جــوان و شاهدان می زد.
در ادامــه تحقیقات خانواده ســارق جان باخته 
شناسایی شدند و مشخص شد که آن ها اهل 
پایتخت نیستند. والدین سارق فوت شده پس از 
حضور در دادســرای جنایی تهران به شکایت از 
زن جوان پرداختند و بیان کردند که وی موجب 
مرگ پسرشان شده است. آن ها توضیح دادند 
که پسرشان مدتی قبل برای کار از شهرستان به 
تهران آمده بود که این حادثه برایش رخ داد. از 
سوی دیگر با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد 
که سارق جان باخته، سابقه کیفری دارد و پیش از 
این به جرم کیف قاپی دستگیر و زندانی شده بود.
ــزارش، بازپرس جنایی دستور  براساس این گ
تشکیل تیم کارشناسی داده تا علت این حادثه 
مرگبار و عمدی یا غیرعمدی بودن آن مشخص 
شود. از سوی دیگر جست وجو برای بازداشت 

همدست سارق فوت شده ادامه دارد.

دزد گویش های آیفون اب تیراندازی پلیس به دام افتاد  

سرقت های الکچری!
اختصاصی خراسان
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده  نگرانی ها  از طرح تغییر استانداردهای آ لودگی هوا
 پس از اعالم وزیر کشور مبنی بر طرح تغییر استاندارد ها برای تعطیل نشدن مدارس هنگام آلودگی هوا   وزارت بهداشت به شدت 
با این اقدام مخالفت کرد ما تجربه های جهانی بر اساس شاخص های کیفیت هوا را در گفت و گو با کارشناس بررسی کردیم 

صادق غفوریان -هوای آلوده در کشور ما جدا از 
مصائب دردناکی که برای سالمتی مردم به وجود 
آورده، حواشی و دعواهایی را هم  دامن زده که در 
نوع خودش داستان مفصل و غم انگیز دیگری است. 
یکی از این موارد، بحث ها، اظهارنظرها و اقداماتی 
است که این روزها وزارت آموزش و پرورش برای 
تعطیل نکردن مدارس به بهانه آلودگی هوا راهبری 

می کند.

ماجرا چیست؟       
در پی تعطیلی های مکرر مدارس در فصل پاییز به 
ویژه در پایتخت به بهانه آلودگی هوا، وزیر آموزش و 
پرورش ماه قبل لب به انتقاد گشود و 30آذر هم این 
طور گفت: »به سبب تعطیلی ها نگران دانش آموزان 
هستیم. با وجــود زحمات بسیار معلمان عزیز، 
آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش از 
دبستان کارایی الزم را ندارد و از این نظر، امروز این 
پیشنهاد را مطرح کردم که تعطیلی نداشته باشیم و 
آقای رئیس جمهور هم بر تعطیل نشدن مدارس مگر 

در موارد استثنا تاکید کردند.«
وزیر آموزش و پرورش پس از آن نیز، این خواسته را در 
سطح دولت پیش برد تا آن جا که دو روز قبل وحیدی 
وزیر کشور از طرح پیشنهادی در دولت از سوی 
سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای 
شاخص آلودگی خبر داد تا الزم نباشد در این شرایط 

مدارس تعطیل شود. 
وحیدی اعالم کرد: »با کمک سازمان محیط زیست 
پیشنهاد جدیدی را برای دولت تعیین می کنیم تا 
استانداردها را کمی تغییر دهیم و  الزم نباشد در این 

شرایط مدارس مان را تعطیل کنیم.«

وزیر آموزش و پرورش روز گذشته چه گفت؟       
در پی خبر وزیر کشور، خبرنگاران که ماجرای تغییر 
شاخص آلودگی هوا و تعطیل نشدن مدارس را از 
خواسته ها و تالش های نوری وزیر آموزش و پرورش 
می دانستند، دیروز به سراغش رفتند. نوری آمار 
و ارقام ارائه داد: »در دنیا تا وقتی شاخص آلودگی 
کمتر از ۲00 باشد، تعطیلی مدارس نداریم و من روز 
گذشته هم شاخص ها را رصد کردم که هنوز به ۲00 
نرسیده بودیم. این موِضع خود را ان شاءا... در هیئت 
دولت هم مطرح خواهم کرد؛ همان گونه که مقاله 
مطالعه انجام شده را به وزیر بهداشت تقدیم کردم. در 
دنیا در موقعیت آلودگی هوای بنفش مقطع متوسطه 
را هم اصال تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی 
جاها مدارس را تعطیل می کنند. کشورهایی نظیر 
مکزیک، فرانسه و ... با گذر شاخص آلودگی از 300 
به بعد تعطیل می کنند. وی ادامه داد: البته بچه ها 
باید ماسک بزنند و رعایت کنند ولی نباید جریان 
تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی 

و فرهنگی تعطیل شود.«

وزارت بهداشت ترمز آقایان را کشید: مخالفیم       
در همین حال و پس از این که وزارت بهداشت 
احساس کرد ظاهرا از ماجرا عقب مانده و انگار کسی 
از او نظر نمی خواهد، دیروز به صراحت اعالم کرد: 
»هر چه که در راستای سالمت مردم باشد وزارت 
بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سالمت 

مــردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان 
 متولی سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود.«
نکات دیــروز دکتر عباس شاهسونی رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در این باره 

به ایسنا قابل تامل است:
*بعضی روزها در تهران غلظت ذرات معلق ۲/۵ 
PMبیش از ۱0 برابر راهنمای سازمان جهانی 
بهداشت می شود که این یعنی غلظت ذرات معلق 
به حدی زیاد است که برای سالمتی مردم و به ویژه 

گروه های حساس خطرناک است.
*یکی از گروه های حساس کودکان هستند و این 
درست نیست که صرفا با تغییر شاخص آلودگی هوا، 

صورت مسئله را پاک کنیم.
*ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد 
می دادند که اقداماتی نظیر نوسازی ناوگان حمل و 
نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 

و... انجام شود.
*مبنای رسیدن غلظت آالینده های هوا به ۱۵0 
که به دنبال آن غیرحضوری شدن مدارس صورت 
می گیرد، در راستای قانون هــوای پاک مصوب 
هیئت وزیران در سال ۱3۹۶ است. برای تغییر این 
شاخص که در قانون مطرح شده است باید کمیته ای 
متشکل از وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، 

وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
شود تا تصمیماتی با رویکرد سالمت محور اخذ کنند 

و نه این که بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم.
*استاندارد ساالنه ذرات معلق ما در کشور ۶ برابر 
راهنمای سازمان بهداشت جهانی است و این یعنی 
مواجهه مردم با آلودگی هوا باالست؛ پس باید به 
جای تغییر شاخص ها، رویکرد خود را بر کاهش 

آالینده ها و کنترل منابع انتشار بگذاریم.
*بر اساس آمار در دنیا بیش از۶/3میلیون کودک 
مبتال به آسم وجود دارد. برخی از مطالعات انجام 
شده در ایران هم حکایت از شیوع این بیماری در دو 

دهه اخیر به ویژه در میان کودکان دارد.
*عفونت تنفسی؛ اکنون شایع ترین علت مرگ 

کودکان در کشورهای درحال توسعه است.

جهان چه می کند؟       
آن چه از بررسی ها در جهان به دست می آید، این 
نیست که کشورها به جای آن که اقداماتی برای 
سالم سازی هوا داشته باشند، بخواهند عدد و رقم 
ها و شاخص ها را تغییر دهند. خیلی واضح است که 
با تغییر اعداد و شاخص ها، هوا پاک نمی شود و این 
گونه هم نخواهد بود که مجرای تنفسی کودکان مان 
آسیب نبیند. در عین حال شهرهای آلوده جهان در 

یک نگاه کلی بر سه دسته تقسیم می شوند.
۱- شهرهای آلوده در کشورهای ضعیف که اساسا 
شاخصی برای سنجش آلودگی و اقدامات سالمت 

محور ندارند.
۲- کشورهای در حال توسعه که از تعطیلی های 
مقطعی و تالش برای بهبود ساختارهای شهری، 

صنعتی و انرژی استفاده می کنند.
3- کشورهای توسعه یافته که عــالوه بر توجه 
به اقدامات کالن زیست محیطی، ایمن سازی 
مــدارس را نیز در اولویت قرار داده اند. مهر در 
این باره می نویسد: »به عنوان نمونه در شیکاگو 
و لندن راهکارهای خالقانه اتخاذ می شود. در 
این مناطق اگرچه مدارس نزدیک به خیابان های 
شلوغ و پرترافیک قرار گرفته که دانش آموزان را در 
معرض سطوح ناسالم آلودگی هوا قرار می دهد اما 
موانع گیاهی و درختان از دانش آموزان، معلمان 
و کارکنان مــدارس حفاظت می کند... بر پایه 
ــاری« )Surrey( یک  تحقیقی که دانشگاه »س
دانشگاه پژوهشی عمومی در گیلدفورد انگلستان 
ــات ســاده  ــدام ــری اق انــجــام داده اســــت، یــک س
می تواند مواجهه با سموم را به نصف کاهش دهد. 
بر پایه یافته های آن ها، نصب یک صفحه سبز در 
امتداد دیوار پیرامون مدرسه، نصب دستگاه های 
تصفیه هوا در کالس های درس و سازمان دهی 
ــدارس در ساعات تــردد و  طرح های خیابانی م
رفت  و آمد، کیفیت هوای کالس ها و زمین های 
بازی آن را بهبود می بخشد.محققان دریافته اند 
تصفیه کننده های هوا در کالس های درس غلظت 
آلودگی داخلی را تا ۵۷ درصــد  کاهش خواهد 
داد و طرح سامان دهی خیابان های مدارس که 
از تردد وسایل نقلیه موتوری مقابل مدارس در 
زمان شروع و پایان کالس ها پیشگیری می کند، 
غلظت ذرات را تا 3۶ درصد کاهش خواهد داد. 
صفحات سبز در محدوده مدرسه نیز برخی از 
خطرناک ترین سطوح ذرات معلق بیرون را که از 
خیابان ها می آید با توجه به شرایط بادی تا ۴۴ 

درصد کاهش می دهد.«

چهارشنبه  ۵ بهمن ۱40۱ .  شماره ۲۱۱۳۸
۳ رجب  ۱444  .  ۲۵  ژانویه ۲0۲۳

ما بــرای بررسی بیشتر دیدگاه کارشناسی به ســراغ دکتر یوسف رشیدی 
استادیارعلوم محیطی و فناوری های محیط زیست و عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی و معاون سابق سازمان محیط زیست رفتیم. ابتدا از 
دکتر رشیدی درباره شاخص کیفیت هوا که ما در ایران از آن استفاده می کنیم، 
پرسیدم که گفت:  درباره اعالم وضعیت آلودگی هوا در دنیا چند مبنا وجود 

دارد، از جمله این ۲ مورد:
۱- خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی که برای کشورها ارائه شده 
است، اگر ما بخواهیم آن ها را مالک قرار بدهیم، تقریبا نشدنی است و وضعیت 

ما نسبت به آن خطوط شرایط مناسبی ندارد.
۲-در کنار این شاخص، شاخص سهل گیرانه تری نیز بر اساس مطالعات 
پزشکی و بهداشتی استفاده می شود که خاستگاه آن سازمان حفاظت از محیط 
زیست آمریکاست به نام شاخص کیفیت هوا )AQI (که ما نیز در کشورمان از 
همین شاخص بهره می بریم که وزارت بهداشت نیز همین مبنا را تایید کرده 

است.
از او درباره این موضوع که اکنون بحث تغییر شاخص کیفیت هوا مطرح است، 
پرسیدم که گفت:  قطعا دست کاری در شاخص ها و تغییر آن نمی تواند اقدام 

درستی باشد، چراکه این شاخص ها در دنیا بر 
اســاس پشتوانه هــای علمی و پزشکی طراحی و 
تدوین شده است که باعث شده بسیاری از کشورها 

آن را بپذیرند و مبنای خود قرار دهند.
 این که بر اساس شاخص ها مراکز و مدارس و شهر چه زمانی تعطیل شوند 
یا طرح های ترافیک به چه شکل انجام شود، مرتبط با آیین نامه های قانون 
هوای پاک است که شکل اجرای آن را تعیین کرده و دولت می تواند با مصوبات 
خود  شکل اجرایی آن را تغییر دهد اما این که بخواهند، شاخص ها را باال و پایین 

کنند، این  قطعا یک اقدام غیرعلمی است.
  از دکتر رشیدی درباره این شاخص ها در دیگر کشورها می پرسم، که می گوید: 
کشورهایی که شاخص کیفیت هوا )AQI (را مبنا قرار داده اند، مبنای اعالم 
وضعیت سالم یا ناسالم بودن، خطرناک و... بر اساس همین روش و شاخص 
است.ما نمی توانیم شاخص را تغییر دهیم مثال وقتی شاخص واقعی ۲00 
است بگوییم ، ۱۵0 یا کمتر است اما این که در چه سطح از شاخص مدارس یا 
ادارات تعطیل شوند، این بر اساس آیین نامه ها می تواند تغییر کند که آن هم 

باید نظر بخش های تخصصی بهداشت و سالمت اخذ شود.

   جابه جا کردن شاخص ها  اقدامی غیر علمی است

رسانه های جهان 

دویچه وله: یک 
ــک دولـــتـــی  ــانـ بـ
می گوید،  آلمان 
ــیــروی  کــمــبــود ن
متخصص به یک 
مــعــضــل جـــدی 
اقتصاد این کشور بدل شده است. 
ایــن نهاد معتقد اســت بــه دو طریق 
ــن معضل غلبه کــرد:  مــی تــوان بــر ای
مهاجرپذیری بیشتر و ایجاد جذابیت 
مالی برای ساعات بیشتر کار زنان. 
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به نقل از 
یک پژوهش این نهاد مالی می نویسد 
ــاه، فقدان  که دلیل رونــد کاهش رف
متخصص ها و کــارگــران ماهر و نیز 
رشد ضعیف تولید در شرکت هاست. 
اقتصاددان  کوهلر-گیب،  فریتزی 
ارشد این نهاد مالی در این باره گفته 
است که این ترکیب نشان دهنده یک 
چالش منحصر به فرد است که برای ما 
در دوره پس از جنگ موضوع جدیدی 
اســت. ایــن پژوهش می گوید، برای 
مقابله با این مسئله می توان دست 
به سه اقــدام زد: جذب افــراد بیشتر 
در حوزه کار آلمان، جذب مهاجران 
بیشتر به این کشور و افزایش بهره وری 
نیروی کار. با این حال، هیچ یک از 
ایــن اقــدامــات به تنهایی بــرای غلبه 
طبق  نیست.  کافی  معضل  ــن  ای بــر 
این پژوهش، تنها شمار مهاجران از 
ــزار نفر در سال ۲0۲۱ باید  330ه
به ساالنه یک میلیون و ۸00هزار نفر 
مهاجر در سنین کار افزایش یابد اما 

این رقم بزرگ غیر واقع بینانه است.

ــی:  ــ ــ ــول ــ ــ ــات ــ ــ آن
دادگاهی در شهر 
آدانـــــــای تــرکــیــه 
ــرای تــروریــســت  بـ
پ.ک.ک  عــضــو 
کــــــه بــــــه آتــــش 
زدن جنگل ها در کشور اقــدام کرده 
بــود، پرونده قضایی تشکیل داد. در 
دادگاهی در استان آدانای ترکیه برای 
فردی که به دستور گروه تروریستی 
به  مــتــفــاوت  نقطه  دو  در  پ.ک.ک 
آتـــش ســـوزی جنگلی وســیــع اقـــدام 
کــرده بــود، پرونده قضایی تشکیل و 
درخواست حبس ابد شده است. این 
فرد که ر.ب نام دارد در چهارم سپتامبر 
سال گذشته دستگیر شده و از طرف 
گروه تروریستی پ.ک.ک ماموریت 
یافته بود جنگل ها را به آتش بکشاند. 
ــه شــده با دو اتهام  کیفرخواست ارائ
اساسی »برهم زدن امنیت و وحدت 
ملی« و »ســوزانــدن عمدی جنگل ها 
در چارچوب فعالیت های تروریستی« 

مطرح است.

رئیس قوه قضاییه:

قطع اینترنت، راه قابل قبولی 
 برای جلوگیری از تقلب 

در کنکور نیست

ایــن که  بیان  با  رئیس دستگاه قضا 
قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی 
تقلب در کنکور  از  ــرای جلوگیری  ب
نیست، گفت: علی ای حال باید برای 
کنکورهای آینده تدبیری در این زمینه 

صورت گیرد.
بــه گـــزارش فـــارس، حــجــت االســالم 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در 
حاشیه نشستی در قوه قضاییه با اشاره 
به موضوع قطع اینترنت در برخی از 
مناطق همزمان با روزهــای برگزاری 
کنکور اظهار کرد: این که برای حفظ 
حقوق شرکت کنندگان در کنکور و 
جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده 
شود حتما امری ضروری و الزم است 
اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری 
ــره و  ــور روزمـ ــردم و ام ــرای م کنکور ب
اداری آن ها به صــورت قابل توجهی 
مشکل ایجاد کرد. وی افزود: بر همین 
ــت رئیس سازمان  مبنا ضـــروری اس
ــی بــررســی هــای نــاظــر بــر این  ــازرس ب
موضوع را از این حیث که چه راه های 
دیگر جایگزینی وجود دارد و در دیگر 
کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور 
جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون ها 
بدون قطع اینترنت صورت می گیرد، 

انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا در همین باره با بیان 
این که قطع اینترنت، راه منطقی قابل 
قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور 
نیست، گفت: علی ای حال باید برای 
کنکورهای آینده تدبیری در این زمینه 

صورت گیرد.
وی در بخشی دیگر همچنین با اشاره 
ــدارس طی سال  به میزان تعطیلی م
تحصیلی جاری و مشکالتی که از این 
ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان 
ــت:  بـــه استثنای  ــف ــت، گ ــ شـــده اس
موضوعات مرتبط با مضامین آموزشی 
ــور  ــود درخ و تربیتی کــه در محل خ
بررسی است، یکی از مشکالتی که به 
واسطه تعطیلی متکثر مدارس در سال 
تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت 
ــوزان برای  ــش آم ــوه از اولــیــای دان وج
هزینه های مربوط به سرویس رفت و 
آمد  و تغذیه محصالن بود؛ گاهی اولیای 
دانش آموزان گالیه دارنــد که با توجه 
به تعطیلی زیــاد مــدارس در این سال 
 تحصیلی، پول دریافت شده از آن ها
 برای سرویس رفت و آمد و همچنین 
تغذیه دانــش آمــوزان، به آن ها مسترد 
نمی شود و حتی در مــواردی مدارس 
برای وصول این چک های دریافتی از 

والدین دانش آموزان اقدام می کنند. 
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

306,930333,406379,55045,23283,57620,568,720) 900.000(  233,000,000139,000,00089,000,000318,663
 شاخص

کاهش نرخ بیکاری به کمترین 
میزان 5 سال اخیر

تازه ترین آمارهای بازار کار کشور حاکی از این 
است که در پاییز امسال، نرخ بیکاری )نسبت 
جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(( 
به 8.2 درصد رسیده که نسبت به پاییز سال 
گذشته و نیز تابستان امسال 0.7 واحد درصد 
کاهش را نشان می دهد. از سوی دیگر این نرخ 
بیکاری کمترین میزان در حداقل 5 سال اخیر 
نیز هست. نکته قابل توجه این جاست که افت 
نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت 
و  اقتصادی )نسبت جمعیت فعال )شاغل 
بیکار( به جمعیت در سن کار( در مقایسه با نرخ 

مشارکت پاییز 1400 اتفاق افتاده است. 
)منبع آمار: مرکز آمار ایران(  

ــر اقتصاد، طــرح کــاالبــرگ که هم  ــام وزی با اع
اینک در استان هرمزگان اجرایی شده، هفته 
آینده به دیگر استان ها تسری پیدا خواهد کرد. 
به این ترتیب مردم می توانند 10 قلم کاال را به 
قیمت شهریور 1400 خریداری کنند. آن ها در 
انتخاب روش نقدی یا کاالبرگی دریافت یارانه 
مختار خواهند بود و این طور بیان شده که در 
صورت افزایش قیمت این کاالها، سهم پرداختی 
دولت افزایش خواهد یافت و پرداختی مردم 
اضافه نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 
وزیر اقتصاد دیروز در نشستی با خبرنگاران به 
مطلب مهمی اشــاره و اظهار کــرد: اجــرای این 
طرح، تکلیف بودجه 1401 بود که آن را به شکل 
آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در 

هفته آینده به دیگر استان ها تسری می یابد.

تکلیف بودجه ای 1401 چه بوده است؟ 	 
تصویب  جریان  در  اسامی  شــورای  مجلس 
بودجه 1401 به دولت اجازه داد برای اصاح 
نرخ ارز ترجیحی اقدام کند و آن را مشروط به 
بــرای کاالهای  توزیع کاالبرگ الکترونیکی 

اساسی آن هم به نرخ شهریور 1400 کرد.
تاکنون به واسطه مهیا نبودن زیرساخت های 
مورد نیاز این طرح، پرداخت یارانه نقدی 300 
و 400 هزار تومانی به هر فرد یارانه بگیر در کل 
کشور اجرایی شده بود و به تازگی نیز اجرای 
آزمایشی این طرح در استان هرمزگان پیاده 
ــام وزیر  ــت. با ایــن حــال با اع ــازی شــده اس س
اقتصاد، به نظر می رسد باید منتظر آغاز اجرای 
سراسری آن در کل کشور از هفته یا در نهایت 

هفته های آینده بود.

10 قلم کاال مشمول طرح	 
مروری بر این طرح که تاکنون در هرمزگان اجرا 
شده نشان می دهد که 10 قلم کاالی اساسی 
مشمول این طرح می شوند. بر این اساس، آن 
هایی که یارانه دریافت می کنند، حق انتخاب 

خواهند داشــت که همچنان یارانه نقدی را 
دریافت کنند یا 10 قلم کاالی اساسی از هر برند 
و مارک تجاری )به شرح زیر( را از فروشگاه های 
همکار این طرح بخرند. سرانه خرید هر فرد در 

جدول آمده است.

مردم برای شرکت در طرح نیازی نیست 	 
کار خاصی انجام دهند

»زمانی  صداوسیما،  خبرگزاری  ــزارش  گ به 
ثانی« مدیر توسعه طرح کاالبرگ الکترونیک 
در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به طرح اجرا 
شــده در هرمزگان و بیان ایــن که هموطنان 
بــرای شرکت در ایــن طــرح نیازی نیست کار 
خاصی انجام دهند، افزود: به صورت خودکار 
حساب مربوط به کد ملی سرپرستان خانوار 
شارژ می شود. پولی به حساب آن ها واریز نمی 
شود، اما اعتبار به آن ها )معادل یارانه و یک ماه 
زودتر( اختصاص می یابد. در نتیجه با هرکارت 
بانکی متعلق به سرپرستان خانوار می توان به 
فروشگاه های مجاز و متصل به این طرح مراجعه 
کرد و کاالهای مشمول را خرید. در این باره 
اجبار به خرید قلم یا نشان خاصی از کاال نیست.

اختیاری بودن شرکت در طرح یعنی چه؟	 
زمانی ثانی در خصوص اختیاری بودن شرکت 
در طرح توضیح داد: یعنی هر کسی دوست 
داشت از این اعتبار استفاده می کند و )با توجه 
به اعتبار در نظر گرفته شــده( یک ماه زودتر 
خــریــد را انــجــام مــی دهــد و هرکسی دوســت 
نداشت، استفاده نمی کند یا به هر میزانی که 

دوست داشت استفاده می کند. هر مقداری 
که استفاده کردند، مانده یارانه آن ها در زمان 
موعد مقرر واریــز یارانه ها به حسابشان واریز 
می شود یعنی اگر من هیچ استفاده ای نکردم 
و خرید اعتباری را انجام ندادم، کل مبلغ یارانه 
را دریافت می کنم و اگر نیاز داشتم و بخشی را 
خرید اعتباری کردم، مانده اش در زمان مقرر 
واریز یارانه ها )بیستم هر ماه( به حسابم واریز 
می شود و به این صورت کامًا در اختیار خود 
افراد است. این امکان فراهم شده که یک ماه 
ــد از این  ــر به هر میزانی که دوســت دارن زودت

یارانه ها استفاده کنند.

 مزیت اصلی کاالبرگ الکترونیک 	 
و 3 نکته مهم

به گفته وی، اکنون اصلی ترین مزیتی که این 
طرح دارد این است که سهم پرداختی مردم در 
آن سبد مبنا ثابت است، یعنی اگر گرانی و تغییر 
قیمتی اتفاق بیفتد، سهم پرداختی مردم )که 
منطبق بر قیمت ها در شهریور 1400 است( 
ثابت خواهد ماند و آن افزایش قیمت در سمت 
دولت اتفاق می افتد و دولت تدابیر الزم برای 

جبران آن را اندیشیده است. در این جا سه نکته 
قابل طرح است:

1-  وی گفته است، نشان کاالهایی که قیمت 
آن ها مبنای جدول قرار گرفته اند، اعام نمی 
شود. از این رو می توان گفت که مبنای تغییر 

قیمت، قیمت همان کاالهاست.
2-  وی گفته است که مردم در انتخاب نشان 
کاال آزاد هستند، در نتیجه می توانند هر کاالی 
مشابه با برند دیگری را بخرند. با این حال، 
مبنای احتساب یارانه کاالها، همان کاالهای 
مبنا در جدول است و به همان میزان به هزینه 

کاالهای انتخاب شده، یارانه تعلق می گیرد.
3-  این که با افزایش قیمت ها، سهم دولت در 
پرداخت یارانه کاالبرگی افزایش می یابد نشان 
دهنده این است: در صورتی که دولت میزان 
یارانه نقدی را افزایش ندهد، یارانه کاالیی 
ارزشی به مراتب بیشتر خواهد یافت و همین 
موجب تمایل تدریجی مردم به دریافت یارانه 

کاالیی خواهد شد.
به گزارش خراسان، جزئیات بیشتر در خصوص 
این طرح در بخش سواالت پایگاه الکترونیکی 

شبکه ملی اعتبار »شما« تشریح شده است.

کاالبرگ الکترونیک در آستانه اجرای سراسری  
وزیر اقتصاد از تسری طرح کاالبرگ الکترونیک به دیگر استان ها از هفته آینده خبر داد. جزئیات این طرح چیست و چه مزایایی برای مردم خواهد داشت؟

افزایش 30 درصدی بلیت هواپیما

ایرنا - دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
قیمت بلیت هواپیما به طور میانگین در تمام 

مسیرها تا 30 درصد افزایش یافت. 

وعده تثبیت قیمت 10 قلم کاالی 
اساسی خوراکی

تسنیم- درجــلــســه ای کــه بــه تــازگــی بــا حضور 
ــده بـــود، وزارت جهاد  رئیس جمهور بــرگــزار ش
کشاورزی موظف شد قیمت 10 قلم کاالی اساسی 
خوراکی را تا پایان ماه مبارک رمضان 1402 تثبیت 
کند. این اقام شامل برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، 

گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی است.

بازار خبر

مشخصات کاال
قیمت فروش مصوب 

هر واحد )ریال(
سرانه )گرم(

قیمت فروش مصوب 
سرانه )ریال(

سهم پرداختی 
مردم )ریال(

میزان اعتبار 
تخصیصی )ریال(

180,0003,000540,000375,000165,000شیر بطری یک لیتری کم چرب

370,000400370,000170,000200,000پنیر یو اف 400 گرمی

498,0002,500498,000210,000288,000ماست دبه 2.5 کیلوگرمی کم چرب

630,0002,0001,260,000600,000660,000مرغ کشتار روز

472,0001,000472,000150,000322,000تخم مرغ کیلویی

620,000810620,000140,000480,000روغن مایع پخت و پز 810 گرمی

240,000700240,00070,000170,000ماکارونی 700 گرمی رشته ای

200,00025050,00021,25028,750قند شکسته فله ای

200,00025050,00021,25028,750شکر سفید فله ای

600,0002,0001,200,000600,000600,000برنج

5,300,0002,357,5002,942,500جمع     
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قالیباف: مجلس مصمم است 
سقف بودجه افزایش نیابد 

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت 
باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری 
بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف 

بودجه افزایش پیدا نکند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر 
مجلس  دیروز  علنی  نشست  در  قالیباف 
شورای اسالمی در جریان بررسی گزارش 
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
عملکرد  بررسی  درخصوص  مجلس 
مهم ترین احکام تبصره ها و ردیف های 
مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در 
گفت:  کشور  کل   14۰1 بودجه  قانون 
ما در آستانه تنظیم سیاست های برنامه 
هفتم توسعه قرار داریم که بودجه 14۰2 
نیز جزئی از آن بوده، از این رو بحث واقعی 
کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست 
های کالن است. در توضیحات وزیر امور 
اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه 
ای و دارایی ها که به حوزه نفت مربوط 
است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ 
85 دالری در بودجه آمده و هم اکنون با 
نرخ ۷2 دالری به فروش می رسد، حال آیا 
این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال 
آینده روبه رو نمی کند؟ آیا این مسئله برای 
ما دیون ایجاد نمی کند؟ فارغ از این که ما 

تا چه سقفی می توانیم فروش انجام دهیم.
موجب  که  اقدامی  هر  کرد:  تصریح  وی 
موجب  شود،  ناترازی  و  دولت  بدهی 
تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکالت 
متعدد می شود، از این رو باید به سمت 

درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
کرد:  تاکید  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
همان طور که در کمیسیون تلفیق مطرح 
کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان 
سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش 
ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا 
شد، آن خألهایی که ممکن است تحقق پیدا 

نکند، باید پر شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: براساس اصل 
که  هستیم  مکلف  ما  اساسی  قانون   44
۷۰ درصد فروش ها مجدد باید در محل 
مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه 
زیرساخت ها بازگردد، ولی این اتفاق اصال 
رخ نمی دهد و ما نه سیاست های کلی را 
رعایت می کنیم و نه قانون را. عمده فروش 
های اخیر نیز مجدد به صورت بلوکی به 
شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این 
دارایی ها در اختیار دولت بماند، حداقل 
نظارت و کنترل بر آن ها به مراتب بیشتر 
و  هاست  دولتی  شبهه  به  واگذاری  از 

مشکالتی در این زمینه رخ می دهد.

آمار اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک و روستاها 

30۶ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسید 

براساس آمارهای ارائــه شده از سوی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن توسط بنیاد در شهرها و روستاها 
به مجموع ۳۰۶ هزار واحد رسیده که 1۰۳ 
هزار واحد آن در شهرها و 2۰۳ هزار واحد آن 
در روستاها اجرا می شود. میانگین پیشرفت 

ــد و واحدهای  واحــدهــای شهری 2۳ درص
روستایی 45 درصد اعالم شده است.

بــه گـــزارش ایــســنــا، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به عنوان یکی از کارگزاران اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای 
طرح  تاکنون طبق تکلیف قانونی، احداث 

واحدهای مسکونی طرح را در شهرهای تحت 
مسئولیت و همچنین در روستاها برعهده 
گرفت. بر اساس تعهداتی که بنیاد مسکن 
برعهده گرفته، مقرر شده تا در دولت سیزدهم 
درمجموع  یک میلیون و ۶۰۰ هــزار واحد 
مسکونی نهضت ملی در شهرها و روستاها 
ــداث و تکمیل کند که نیمی از آن ها  را اح
در شهرها و نیم دیگر در روستاها اجرایی و 

عملیاتی خواهد شد.

نشست داغ 26   اقتصاددان با خاندوزی
ایراد طهماسب مظاهری به بودجه، شنیده هشدارآمیز مصباحی مقدم  و پاسخ خاندوزی به آتش نشان لیالز

ــور از  ــشـ ــادی کـ ــصـ ــتـ ــره اقـ ــهـ صــــابــــر-2۶ چـ
جمله طهماسب مظاهری ، کمیجانی، غالمرضا 
مصباحی مقدم، احمد توکلی ، دانــش جعفری 
تا  سعید لیالز ، مجید انصاری، حجت االسالم و 
المسلمین ابوترابی فرد و محمدرضا پورابراهیمی 
ــر اقتصاد بــه مهم ترین  و.... در نشستی بــا وزی
چالش های اقتصادی روز کشورمان با محوریت 

بازار ارز و تورم پرداختند.
به گزارش خراسان ، دراین نشست که دوم بهمن 
ماه  در »خانه گفت وگوی دانشگاه تهران« با موضوع 
گفت وگو درباره چالش های اقتصادی روز ایران با 
تاکید بر نرخ ارز و تورم برگزار شده بود، طهماسب 
مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با طرح 
یک ایراد عمده به الیحه بودجه 14۰2 گفت:الیحه 
بودجه یک ایراد خیلی بزرگ دارد، آنچنان که در 
جداول این الیحه مشاهده کرده ام ، دولت متناسب 
با تورم 4۰ درصدی بودجه دستگاه های دولتی را 
پوشش داده و بعضا بیش از 5۰ درصد بودجه های 
این دستگاه ها اضافه شده ،امــا بــرای مــردم 2۰ 
درصد افزایش را درنظر گرفته است ، یعنی دولت 
دراین الیحه بودجه نگفته که یک مشکلی داریم 
به نام تورم 4۰ درصدی و بیاییم با همدیگر آن را 
حل کنیم.وی تاکید کرد: برنامه تعدیل در دولت 
آقای هاشمی رفسنجانی بعد از شش سال شکست 
خــورد چــون در اصالحات درســت اقتصادی که 
کردند سیاست جبرانی را در نظر نگرفتند.مظاهری 
همچنین خواستار اصالح الیحه بودجه شد و اعالم 

آمادگی کرد تا در این زمینه  همکاری کند.سعید 
لیالز، اقتصاددان نیز در این نشست گفت: من 
تعجب می کنم، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر 
اقتصاد و دارایی روزی 5 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی خلق می کنند، بعد آخر غروب می پرسند 
چرا همچین شد؟! وی افزود: عملکرد آقای رئیسی 
عملکرد آتش نشان هاست، عملکرد دولت نیست، 
دایم یک جا بحران پیش می آید و هجوم می آورند و 
سعی می کنند حلش کنند، تا ببینند کجا بحران 
جدید پیش آمــد. با کوچک ترین تغییرات آب و 
هوایی تصمیمات دم دستی می گیریم، مثل تعطیل 
کردن مدارس.وی ادامه داد: ما خوشحال بودیم 
که حکومت یکدست می شود و دست به اصالحات 
بنیادینی می زند که در شرایط حاکمیت دوگانه 

ممکن نیست.

انتقاد از فرار مالیاتی قشرهای گوناگون    
شاپور محمدی، معاون اسبق اقتصادی وزارت 
اقتصاد نیز درایــن نشست با بیان این که نمی 
یارانه  هم  مــان  همسایه  کشور  شش  به  توانیم 
بدهیم و بعد توقع داشته باشیم اقتصادمان سرپا 
باشد و فکر کنیم مشکلی وجود نــدارد، افزود: 
االن هرکسی هرچیزی را بخرد و ذخیره کند 
بیشتر از تولید سود می برد، چرا ما انتظار داریم 
خط تولید در کشور ایجاد بشود، }عده ای برای 
فرار مالیاتی {می گویند از این پوز نکشید بروید از 
ای تی ام روبه رویی پول بیاورید، این را چگونه می 
توانیم تحمل کنیم، به پزشک زورمان نمی رسد، 
به وکیل نمی رسد ، به فروشنده کت و شلوار که 
باید زورمان برسد... .حجت االسالم و المسلمین 
غالمرضا مصباحی مقدم ، عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام نیز با یادآوری یکی از نشست هایی 
که درباره قیمت ارز ترجیحی با وزیر اقتصاد در 
گذشته داشته اند، گفت: دراین نشست یادتان 
باشد گفتیم اصالح قیمت ارز ترجیحی یک باره 
انجام نشود و شوک وارد نکنیم. وی افزود: درست 
یا نادرست طبق خبری که شنیده ام بخشی از ارز 
در اختیار شرکت های دولتی به بازار آزاد نشت 
می کند؛ اگر این واقعیت دارد شما را به خدا 

جلویش را بگیرید!
دکتر حمید ابریشمی، اقتصاددان نیز با بیان این 
که وضعیت کشور در شرایط خاصی است، دراین 
نشست گفت: باید مواظب باشیم مثبت اندیشی 

از یادمان نرود.
وزیر اقتصاد درپاسخ به  سخنان لیالز  گفت: این 
که بزرگواران گفتند فقط دارد آتش نشانی می 
شود، آیا رشد 2۰، ۳۰ درصدی صادرات کشور 
طی یک سال آتش نشانی است؟ آیا این که بعد از 
سه سال باالترین میزان صادرات غیرنفتی کشور 

را در آذر و دی ماه داشتیم، آتش نشانی است؟
سخنانش  از  دیــگــری  بخش  در  همچنین  وی 
تصریح کــرد: چکی که دوستان در دولــت قبل 
داشتند چک بالمحلی بود که با یک اراده طرف 
آمریکایی ما را دوبــاره برگرداندند به سال 91 
که همه آن مشکالت وجود داشت، پس باید می 
رفتیم به دنبال مسیری که حداقل ضمانت ها و 
چشم اندازهای بهتری برای تداوم و استمرار دوره 

بازگشایی داشته باشد.

بازدید سرپرست راه آهن شرق و تیم وزارت راه از مرز شمتیغ تا روزنک افغانستان 

 سرپرست اداره راه آهن شرق و تیم معاونت ساخت 
وزارت راه و شهرسازی از مرز شمتیغ تا روزنک 
افغانستان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی  
راه آهن شرق کشور ، مهندس حکامی قاسمی 
گفت: جمعی از اعضای معاونت شرکت ساخت 
وزارت راه و شهرسازی و عوامل فنی اداره کل 
راه آهن شرق به نمایندگی از راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران از طریق ریلی برای بازدید از محور 
خواف- هرات به ایستگاه روزنک در داخل خاک 
آهن  راه  کردند.سرپرست  عزیمت  افغانستان 
شرق افزود: این بازدید از خط ریلی شمتیغ ایران 
تا ایستگاه »روزنک« در شهرستان غوریان والیت 
هرات افغانستان به  طول ۶۳ کیلومتر در نقطه 
صفر مرزی انجام شد.این مدیر صنعت ریلی هدف 
از ایــن بازدید را بررسی نقاط بازسازی 
شده و تکمیل خط ریلی شمتیغ تا روزنک 
و رفــع مشکالت بهره  و بررسی مسائل 
برداری راه آهن ایران و افغانستان برشمرد 

و خاطرنشان کرد: ساخت خط آهن ۶۳ کیلومتری 
از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک در شهرستان 
غوریان با همکاری ایران و استفاده از دانش فنی 
و مهارت های علمی شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی صورت گرفته است.وی افزود: پروژه خط 
آهن خواف - هرات به طول 218 کیلومتر شامل 
چهار قطعه است که قطعات اول و دوم از ایستگاه 
خــواف تا شمتیغ به طول ۷۶ کیلومتر در خاک 
ایران، قطعه سوم از شمتیغ تا روزنک به طول ۶۳ 
کیلومتر داخل خاک افغانستان و در نهایت قطعه 

چهارم نیز از روزنک تا هرات است.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

جوان - این روزنامه به نقل از  عبدا... گنجی  •
نوشت:علت رشد اخیر قیمت دالر و طال عالوه 
بر نقدینگی موجود، تحریم، قطعنامه، تظاهر به 
بی میلی به مذاکرات و در یک کلمه تأثیر جنگ 
روانی است،دولت به تازگی فعلی انجام نداده 
که رابطه علی- معلولی برایش پیدا و به تصمیم 
اشتباه اش حمله کنیم. در دولت قبل هم به جز 

بهار٩٧عمدتًا این گونه بود.
هم میهن - رضــا نــصــری، کارشناس حــوزه  •

ــاره به بحرانی بــودن وضعیت  بین الملل با اش
سیاست خارجی کشور نوشت : .... ایران عماًل 
از صحنه دیپلماسی جهان حذف شده است و –

به رغم اهرم سازی های متعدد در حوزه هسته ای 
و پهپادی و موشکی- در مناسبات دیپلماتیک 
جهانی توان تاثیرگذاری بسیار اندکی دارد. باید 
به این حقیقت واقف شد که مقوله »دیپلماسی 
هوشمند« امروزه به یک ضرورت امنیتی تبدیل 
شده است و از این رو تقاضا کرد در این حوزه نیز 
بازنگری های جدی و قابل مالحظه ای صورت 

گیرد.
نظام  • سازمان  رئیس  حاتمی،    - همشهری 

روان شناسی و مشاوره کشور گفت : ۱۲ هزار 
صفحه مشاوره و روان شناسی در فضای مجازی 
به  متعلق  هــا  آن  بیشتر  کــه  می کنند  فعالیت 
افرادی است که یا روان شناس نیستند یا مجوز 
ندارند. از میان صفحات مجازی مربوط به روان 
شناسان، ۶۰۰ صفحه متعلق به افرادی است که 
نه تحصیالت شان مرتبط با روان شناسی است و 

نه مجوز دارند.
ــن دیــدگــاه کــه برخی فکر  • فرهیختگان- ای

می کنند االن روس ها فقط به ما نیاز دارند یا به  
دلیل بحران اوکراین به ما نزدیک شده اند، اشتباه 
است. باید به این مسئله توجه داشت که روس ها 
در سیاست خارجی شان یک ویژگی دارند و این 
است که پنجره را محدود باز می کنند. یعنی اگر 
وارد فضایی شوند و روند آن به نتیجه نرسد شرایط 

مثل قبل ادامه پیدا نخواهد کرد.
دنیای اقتصاد-این روزنامه در گزارشی با  •

عنوان » افزایش ۵ /۱ برابری مهاجرت از ایران« 
نوشت:مهاجرت از حالت فرار مغزها به حالت 
عمومی درآمده است. اگر تا دیروز مهاجرت ۶۵ 
هزار نفری در سال داشته ایم، با شرایطی که ظرف 
چند سال اخیر رخ داده، پیش بینی مهاجرت ۱۰۰ 

هزار نفری را در پیش داریم. 

همشهری آنالین خبرداد: محمود قائدی،  •
مدیرکل هماهنگی و آموزش دبیرخانه شورای 
اطالع رسانی دولت  در توییتی نوشت: »۴همسر 
نخست وزیر یا رئیس جمهور، ۴معاون نخست 
وزیر و معاون رئیس جمهور، ۲۰وزیر، ۵نماینده 
سازمان های بین المللی، ۲۶نماینده مجلس، 
۴٧معاون یا دستیار وزیــر و روســای نهادهای 
زنان، ۲۱رئیس دانشگاه، ٧۰فعال حوزه زنان 
و اتحادیه های زنــان صرفا بخشی از مهمانان 

کنگره  زنان تاثیرگذار بودند.«
الف نوشت :رئیس پلیس اطالعات فرماندهی  •

انتظامی تهران بزرگ از کشف ۲۱ هزار جلد 
کتاب با عنوان جعلی »خلیج عربی« خبر داد. 
سرهنگ پیام کاویانی گفت: مدتی قبل همکاران 
من در پلیس اطالعات تهران بــزرگ از طریق 
منابع خبری از فعالیت زیرزمینی یک چاپخانه 
در محدوده شهرری با خبر شدند و رسیدگی به 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در 
جریان آن مشخص شد در این چاپخانه برخی 
از کتاب های غیرمجاز چاپ و به کشور عراق 

فرستاده می شود. 
باهنر،  • : محمدرضا  آنالین نوشت  اقتصاد 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: 
رئیس جمهوری که ۲۰میلیون رای می آورد، 
فکر می کند به اندازه ۲۰میلیون نفر می فهمد! 
بــرای تمام روســای جمهور  ایــران دو تا سه ماه 
مانده به انتخابات اوضاع طوری رقم خورد که 
رای آوردند. وقتی کسی رئیس جمهور می شود، 
باید از یک تشکیالت قدرتمند بیاید و آدم های 
مجرب و عالم همراهش باشند. رئیس جمهوری 
باید سیستم را اداره کند، نه این که صبح بیدار 
بشود و بر اساس اخبار روز تصمیمی بگیرد یا 

فرمانی صادر کند.
رویـــداد24 خبرداد:اسحاق جهانگیری،  •

معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم 
و دوازدهم در یادداشتی نوشت: سال هاست به 
دلیل تحریم ها و برخی سیاست های داخلی، 
ورود فناوری جدید و سرمایه الزم در بخش نفت و 
گاز و برق متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه 
انجام نشده اســت. حاال تأثیر تحریم ها و نبود 
سرمایه گذاری مناسب، در بحران اخیر آشکار 
شده است. دیگر کار از شعارها و وعده های پوچ 

گذشته؛ زمان اتخاذ تصمیم های سخت است.
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مالی: به چین فشار می آوریم تا خرید نفت ایران 
را متوقف کند

  به نظر می رسد آمریکایی ها با اقداماتی نظیر تالش 
برای جلوگیری از مبادالت ارزی میان ایران و عراق 
و همچنین ایجاد موانع بیشتر در مسیر فروش نفت، 
سعی دارند به زعم خودشان فضا را برای امتیازگیری 
از ایران آماده کنند. رویکردی که پیش از این نیز با 
نتیجه مطلوبی برای آمریکایی ها همراه نبوده است.
در این زمینه، راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران گفت:آمریكا در راستای اجرای تحریم ها علیه 
جمهوری  اسالمی، قصد دارد پکن را وادار کند که 
واردات نفت از ایــران را متوقف کند.چین مقصد 
اصلی صادرات غیرقانونی ایران است و گفت وگوها 
برای منصرف کردن پکن از خریدها تشدید خواهد 
شد.ایاالت متحده گام های مورد نیاز را برای توقف 
صادرات نفت ایران برمی دارد و کشورها را از خرید 

آن بــازمــی دارد.مــا هیچ یــک از 
تحریم های خود علیه ایران و به 
ویژه در زمینه فروش نفت ایران 

را کاهش نداده ایم.

ضرغامی:  روادید ۵ گروه از کشورها را یک 
طرفه لغو می کنیم

ــر میراث  فرهنگی،  سید عـــزت ا... ضرغامی وزی
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به همکاری خوبی 
که بین وزارت گردشگری و امور خارجه برقرار است، 
افــزود: به تازگی طرح مشترکی را جلو می بریم که 
بتوانیم با ۵ گروه از کشورهای مختلف لغو روادید یک 
طرفه داشته باشیم. این کار برای تقویت گردشگری 
بسیار ضروری است و ممکن است بعضی ها تصور 
کنند لغو روادید یک طرفه به مصلحت کشور نیست و 
باید دو طرفه باشد. چرا کشور مقابل لغو روادید نکند 
ولی ما لغو روادیــد داشته باشیم.ضرغامی تصریح 
کــرد: به اعتقاد من بــرای تقویت گردشگری این 
مسئله خیلی مهم نیست چون کشورهایی که در این 
حوزه توانسته اند موفق باشند لغو روادید یک طرفه 
داشته اند مثال امارات با ۱3۰ کشور و ترکیه با بیش 
از 8۰ کشور لغو روادیــد دارد. ما باید در این حوزه 

نگاه انبساطی داشته باشیم و ان 
شــاءا... اگر این طرح به نتیجه 

ــت مطرح  برسد در دول
می کنیم.

توکلی - ایران و سوریه را شاید بتوان 
دو متحدی دانست که همواره طی 
سال های سختی که برای هر یک از 
دو طرف پیش آمد، هیچ کدام هرگز 
خود را کنار نکشیدند؛چه زمانی که 
انقالب اسالمی هنوز یک نهال نوپا بود  
و چه در زمان جنگ تحمیلی، در این 
بین کمک های مستشاری ایران هم 
در زمان جنگ این کشور بر هیچ کس 
پوشیده نیست، موضوعی که اتحاد 
دو کشور را قوی تر کــرده است.حاال 
ــت کــه بــحــران نظامی در  مــدتــی اس
سوریه فروکش کرده و این کشور در پی 
بازسازی خود برآمده است و کشور های 
بسیاری هم در تالش اند تا سهم خود را 
از سفره باز شده این شاهراه مواصالتی 
به سمت شمال آفریقا و اروپــا داشته 

باشند.این در حالی اســت که بنا به 
خبرنگاران، سهم  باشگاه  گـــزارش 
دیگر کشور ها از بازار صادرات سوریه 
بسیار بیشتر از ایران است؛ به طوری که 
»ترکیه با 38 درصد، چین ۲۰ درصد، 
مصر ٧ درصد، روسیه ۴ درصد و هند و 
لبنان با بیش از 3 درصد« در رتبه اول تا 
ششم کشور های صادرکننده به سوریه 
هستند و حاال در دولت سیزدهم که 
با شعار دیپلماسی اقتصادی و توجه 
به سیاست همسایگی روی کار آمده 
توقع این است که با اهتمام بیشتری 
به این مسائل توجه نشان دهد.تعلل 
ایــران در ورود جــدی و حساب شده 
به بازسازی سوریه در حالی است که 
رقبای آن از جمله روسیه توانسته اند 
نهایت بهره برداری را از امتیازهای 

اعطایی دولت سوریه  داشته باشند. 
روسیه اکنون پروژه های مهم و بزرگی 
ــازی بــنــدر طرطوس  ــاده سـ چــون آمـ
ــادرات کاال به سوریه و دیگر  بــرای ص
کشورهای غرب آسیا و نیز برداشت از 
معادن فسفات تدمر را تقریبا به مرحله 
بهره برداری رسانده اســت. از سوی 
دیگر، چین نیز در تالش است با کسب 
امتیازهایی پا به عرصه بازسازی سوریه 
بگذارد که در این صورت عرصه برای 
ــران در ایــن کشور  نفوذ اقتصادی ای
حاشیه مدیترانه، تنگ خواهد شد.در 
این بین رفت و آمدها میان تهران و 
دمشق این روزها شدت بیشتری یافته 
و چند روز پس از سفر امیر عبداللهیان 
ــاع ایــن کشور به  ــر دف بــه ســوریــه، وزی
ــرد. سفری که  رایزنی  ــران سفر ک ای

بر سرتوسعه همکاری هــای دفاعی 
و نظامی سوریه و ایــران محور اصلی 
آن بــوده وبه باوربرخی تحلیل گران 
بین الملل گسترش رفت وآمدهای 
دیپلماتیک و نظامی میان ایـــران و 
سوریه آن هم پس از چراغ سبز آمریکا 
به کشورهای عربی در باره همکاری 
با دمشق، نمایانگر آن است که سوریه 
ــران به عنوان مهم  همچنان روی ای
ترین متحد منطقه ای خود حساب 
ویژه ای باز کرده است. از سوی دیگر 
تهران نیز با درک شرایط ویژه سوریه در 
پساجنگ از جهات مختلف اقتصادی، 
نظامی و  ژئوپلیتیکی اعالم آمادگی 
ــود را با  ــای خ کــرده کــه همکاری ه
دمشق به ویژه در حوزه اقتصادی و 
نظامی گسترش دهد که بدیهی است 

بخشی از این فضا باید حضور بخش 
هــای فنی و مهندسی و اقتصادی 
کشورمان از جمله بخش خصوصی 
همین  در  کند.  تسهیل  و  میسر  را 
زمینه، رئیسی در دیدار خود با  »علی 
محمود عباس« وزیر دفاع سوریه که در 
سفر روز گذشته او به تهران انجام شد، 
از آمادگی ایران برای همکاری های 
اقتصادی در دوران بازسازی سوریه 
اسالمی  خبردادوگفت:جمهوری 
ایران، دوست واقعی ملت سوریه است 
زیرا همان گونه که در دوران مقاومت 
در برابر تروریسم در کنار ملت و دولت 
سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز 
آمــاده است با تقویت همکاری های 
آنان  کنار  در  اقتصادی  همه جانبه 
باشد.سپهبد »علی محمود عباس« 
وزیــر دفــاع سوریه نیز در این دیــدار  
ــواره مترصد  ــم گــفــت: دشــمــنــان ه
فرصتی بــرای خدشه وارد کــردن به 
روابط عمیق و برادرانه سوریه و ایران 
ــوده و هستند امــا روابــط دو کشور  ب
ریشه دارتر و مستحکم تر از آن است 
که کسی بتواند به آن خدشه ای وارد 
کند و این روابط هر روز نسبت به قبل 

گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.

سهم اندک ایران در انتفاع از 
بازسازی سوریه 

رئیس جمهور دردیدار با وزیر دفاع سوریه، ایران را دوست واقعی 
ملت سوریه نامید و گفت:در دوران بازسازی هم آماده ایم با تقویت 

همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنارتان باشیم.سهم ایران در 
بازسازی سوریه چقدر است؟ 

هادی محمدی – سرانجام دوشنبه شب بعد از 
یک هفته فضا سازی و قیل و قال رسانه ای ، کوه 
اروپا موش زایید و مثل چند ماه گذشته تعدادی 
از افراد و نهادهای ایرانی را که کار و رابطه ای هم 
با اروپا و اروپایی ها نداشته و ندارند،در فهرست 
تحریم اتحادیه اروپــا قرار دادنــد و حداقل فعال 
مصوبه پارلمان اروپا برای قرارگرفتن نام سپاه در 

فهرست تروریستی کنار گذاشته شد اما همین 
اقدام اروپایی ها نیز با اقدام متناسب ایران روبه 
رو خواهد شد و طبق اظهارات ابوالفضل عمویی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در نامه ای به وزیر خارجه خواستار انجام 
اقدامات الزم در جهت تحریم متقابل شخصیت ها 

و نهادهای اروپایی شده است . اقدامی که با تایید 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه همراه بود 
. وی با تاکید بر این که جمهوری اسالمی ایران 
حق خود را برای عمل متقابل در قبال اتحادیه 
اروپــا و رژیــم انگلیس محفوظ می دانــد، گفت: 
ایــران بـــه زودی فهرست تحریم های جدید را 
علیه ناقضان حقوق بشر و مروجان تروریسم در 
اتحادیه اروپا و انگلیس اعالم خواهد کرد.حسین 
ازبکستان  به تاشکند  نیز که  امیرعبداللهیان 
سفر کرده تا در اجالس وزیران امورخارجه عضو 
اکو شرکت کند ، روز گذشته در سخنانی صدور 
قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان 
اروپا را به شدت محکوم کرد و گفت: بی تردید 
تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای 
اروپا هزینه زاست بنابراین مسیر درست، تمرکز 
بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقالنیت است.
توییتی  در  همچنین  کشورمان  وزیــرخــارجــه 
نوشت: کاخ سفید در جایگاهی قرار نــدارد که 
از حقوق بشر دم بزند. کشتار حدود ۲ میلیون 

انسان در افغانستان، عــراق، یمن، فلسطین، 
سوریه و دمیدن در آتش جنگ اوکراین و مانع 
صلح بــودن، از نتایج مداخالت آمریکاست. به 
اظهارات ریاکارانه پایان دهید. مردم آگاه ایران، 
دندان زینت شده گرگ ها را به خوبی تشخیص 

داده اند.

بورل: برجام نمرده اما ...	 
اما در میان غوغای ایجاد شده بر سر اقدام اخیر 
ــا ، جــوزف بــورل مسئول سیاست  پارلمان اروپ
خارجی اتحادیه اروپا  همچنان امیدوارترین فرد 
اروپایی به احیای برجامی است که به نظر می رسد 
دیگر نای چندانی ندارد . بورل که قبل تر گفته بود 
قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرست سازمان های تروریستی نیازمند تصمیم 
دادگاه یکی از کشورهای عضو این اتحادیه است، 
در باره آخرین وضعیت توافق هسته ای نیز گفت 
که برجام نمرده اما به پیش هم نمی رود و فعال در 

وضعیت توقف قرار گرفته است.

پیام توییتری امیرعبداللهیان خطا ب به   مقامات کاخ سفید

»به اظهارات ریاکارانه پایان دهید« 

حضور  
امیرعبداللهیان در 
بیست و ششمین 
اجالس شورای 
وزیران سازمان 
همکاری منطقه 
ای )اکو( در 
تاشکند ازبکستان

پس از آن که پارلمان اروپا در تصمیمی نسنجیده، 
نامتعارف، غیرقانونی و تحریک آمیز سپاه   را 
که نیروی نظامی رسمی ایران است ،در زمره 
گروه های تروریستی برشمرد، موج انتقادها 
نه فقط از سوی ایرانیان بلکه از سوی بسیاری 
از کارشناسان بین المللی به این تصمیم ابراز 
شــد. مجلس   نیز در واکنشی متقابل برخی 
مقامات و نهادهای اروپایی را تحریم کرد. فشار 
افکار عمومی و واکنش متناسب پارلمان ایران 
هم باعث شد که اروپایی ها فعال  از مواضع خود 
عقب نشینی کنند.فردانیوز نــوشــت:در این 
بین برخی نظرها در داخل به گوش می رسد 
که چندان از سر رعایت اصــول و دیپلماتیک 
نیست و گرچه دلسوزانه است اما هزینه فراوانی 
دارد. به تازگی فریدون عباسی دوانــی، عضو 
ــرژی مجلس، گفته اســت: »اگر  کمیسیون ان
تهدیدی متوجه کشور شود تنگه هرمز که سهل 
است، محدوده اختیارات را تا اقیانوس منجمد 

جنوبی هم گسترش می دهیم. چراکه ایران هیچ 
محدودیتی ندارد.« این گونه سخنان در شرایطی 
که ایران با استفاده از ابزارهای منطقی مانند 
اقدام متقابل توانسته پیروز میدان دیپلماسی 
باشد، هزینه زاست زیرا منافع ملی اقتضا می کند 
با در نظر داشتن تمام پیامدهای هر رخدادی 
دربــاره انجام آن اظهارنظر شود تا نه در مسیر 
افراط حرکت کنیم و نه تفریط. آرامش و امنیت 
خیال جامعه تا حدود زیــادی وابسته به نوع و 

جنس اظهارنظر مسئوالن کشور است.

در حاشیه یك اظهارنظر جنجالی  
فردانیوز:هزینه برخی حرف های عجیب مانند ســخن گفتن از بســتن تنگه هرمز  از سود آن   بیشتر است



 21 سال تلخ و سخت
 در چشم انتظاری فرزند

ــروع زندگی  ــت. او دربـــاره ش سید فــریــدون صالح پور، متولد ســال 1354 اس
مشترک شان می گوید: » سال 80 ازدواج کردیم. شغلم آزاد است و ساکن شهرستان 
گرمی از استان اردبیل هستیم. خانواده ما با خواهر و برادرها 6 نفر هستند که من 
فرزند آخر هستم. خانواده خانمم هم 2 تا برادر و 4 تا خواهر هستند. بنابراین خانواده 
هر دو نفرمان پرجمعیت هستند. بعد از ازدواج، تصمیم گرفتیم که بچه دار شویم، 

اما سال های بسیار سخت و تلخی را در چشم انتظاری داشتن فرزند گذراندیم«.

تنها در مقابل هزینه های گزاف  
ناباروری!

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

هر دو نفرشان از خانواده هایی پرجمعیت بودند و زمانی که با هم ازدواج کردند، 
پرونده

 
تصورش را هم نمی کردند روزی برسد که شنیدن صدای نوزاد در خانه برای شان 
تبدیل به آرزو شود،اما حاال بعد از 21 سال زندگی مشترک، حال و هوای خانه 
آقای »صالح پور« و خانم »ادیگوزلی« متفاوت شده است. وقتی با آن ها برای 
گفت و گو درباره این سال هایی که در انتظار فرزند بودند، تماس می گیرم، یک شرط می گذارند تا 
راضی به صحبت شوند. آن ها می گویند: »در روزنامه ای که قراره سخنی از ماجرای پدر و مادر شدن 
ما گفته بشه، درخواست ما اینه که از همه موسسه ها و نهادهای دولتی خواهش بشه تا به داد این 
زوج های نابارور برسن، واقعا خیلی سخته. نذارن خانواده ها از هم بپاشن. این تنها زحمت و سخنم 
هست که ازتون خواهش و تمنا دارم که چاپ کنید«. آن ها دار و ندارشان را گذاشته اند وسط تا امروز 
شاهد یک ماهه شدن پسرشان »سید یاسین« باشند. رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل چند وقت 
پیش درباره این زوج گفته بود: » یکی از مراجعان باالی ۳۹ سال این مرکز که سابقه 2۳ بار سقط 
مکرر جنین طی دوران 21 سال ازدواج داشت با هدف افزایش شانس بارداری به کمک متخصصان 
مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی، درمان به روش لنفوسیت تراپی از ماه ها قبل آغاز 
شده بود که اولین نــوزاد به این روش در این مرکز کامال سالم به دنیا آمــد«. در پرونده امروز 

زندگی سالم، با این زوج گفت و گویی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

 

 

 

 

 

 

  

 گفت و گو با زوج اردبیلی که بعد از 21 سال زندگی  مشترک
  و 2۳ بار سقط، صاحب فرزند شدند  و دار  و ندارشان 
صرف هزینه های درمان ناباروری شد

 

 

 

 
 

 سوگواری برای بچه های سقط شده ام
 پیرم کرد

او درباره تلخی ها و سختی هایی که در این 21 سال پشت سرگذاشتند، می گوید: 
»سال هایی بود که خانمم دو بار سقط را تجربه می کرد. حال و احوال ما در آن 
شرایط را فقط زوج هایی درک می کنند که بچه سقط کرده اند. شاید تصور آن غم 
و سوگواری برای بچه هایی که اصال به دنیا نیامدند، برای شما باورکردنی نباشد، 
اما هرچه که بود، برای ما بسیار سخت و ناراحت کننده گذشت. سوگواری برای 
بچه های سقط شده ام پیرم کرد. بیشتر این بچه ها در همان اوایل و تا دو یا سه ماهگی 
سقط می شدند؛ یعنی ما دو تا سه ماه خوشحال و امیدوار بودیم که این بار صاحب 
فرزند خواهیم شد، اما ناگهان، همه امیدمان به ناامیدی تبدیل می شد. البته سال 
گذشته، یک بچه مان تا چهارماهگی ماند و بعد سقط شد، اما بقیه شان در کمتر از 

چهارماهگی آن اتفاق برای شان می افتاد«.

بارها در رویاهایم، بچه ام را بغل می گرفتم

هاجر  ادیگوزلی، متولد 1363 و خانه دار است. اولین سوالم از او درباره 23 بار 
سقط است که باورش برای خودم سخت است. ادیگوزلی می گوید: »هر بار سقط 
می کردم، با خودم می گفتم باالخره معجزه می شود. خیلی ها می گفتند به خودت 
رحم کن، تو نمی توانی مادر شوی، اما من خیلی دوست داشتم که طعم مادری را 
بچشم. بارها در خواب و رویا، بچه ام را بغل می گرفتم و می بوسیدم، اما وقتی به 
خودم می آمدم، می دیدم که بچه ای ندارم. دست دکتر احمدی درد نکند، این اواخر 
خیلی به من امید می داد، می گفت خانم مطمئن باش با این روش جدید، بچه ات 
سالم به دنیا می آید. البته بعد از هر بار سقط بچه، افسرده می شدم، زندگی ام به 
هم می ریخت و حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم. مثال همین سال گذشته که 
بچه در چهار ماهگی سقط شد، قلبش کار می کرد و نمی مرد، هر کاری که دکترها 

می کردند، باز هم 
ــت. با  ــ جـــان داش
این که بچه اصال 
رشـــد نــمــی کــرد، 
امـــــا ســـقـــط هــم 
ــد. مثال  نــمــی شـ
ــال  ــه اش اص ــی ــل ک
ــرد.  ــی ک ــم ــار ن ــ ک
کال  ام  زنـــدگـــی 
ــم ریــخــت تا  ــه ه ب
سقط شد. در این 
خیلی  ــا  ــال هـ سـ
سختی کشیدم«.

لحظه اول که بچه ام را دیدم، فقط گریه می کردم
ــادری که بعد از 23 بــار سقط  احساس م
برای اولین بار بچه اش را می بیند، قابل 
توصیف است؟ خانم »ادیگوزلی« به این 
سوال پاسخ می دهد: »تا اواخر بارداری ام 
خیلی استرس داشتم. حتی گاهی فشارم 
ناگهان باال می رفت. همه می گفتند که 
دیگر استرس نداشته باش، ان شاءا.. سالم 
به دنیا می آید، ولی من مدام نگران بودم. 
ــودم نبود. هر وقــت با خــدا راز و  دســت خ
نیاز مــی کــردم، می گفتم یعنی می شود 
من بچه ام را ببینم، در آغوش بگیرم و ... 
. لحظه اولــی که دیدمش، قابل توصیف 
نیست. چطوربگویم. از خوشحالی فقط 
گریه می کردم. باور می کنید تا بچه ام را 
ندیدم، قبول نمی کردم که سالم به دنیا 

آمده؟ هرچه دکترها می گفتند سالم است 
و خیالت راحت، باورم نمی شد. با این که با 
چشم هایم دیدم بچه ام به دنیا آمد، اما چون 
او را 2 ساعت بردند تا در دستگاه بگذارند، 
ــاورم نمی شــد. چشم هایم هر لحظه به  ب
در اتاقم در بیمارستان بــود تا بچه ام را 

بیاورند و او را در آغوش بگیرم. من این 
حس را چطور بــرای شما توصیف 

کنم؟ ببخشید، نمی توانم. وقتی 
هم برای اولین بار بچه ام را در 

آغوش گرفتم، هیچ چیز به او 
کردم  نگاهش  فقط  نگفتم، 
دلم  در  فقط  بوسیدمش.  و 
گفتم: سالم مامانی، تو معجزه 
خدایی برای من«. با یادآوری 

این لحظات، ناگهان بغض، گلوی این مادر 
را می گیرد و نمی تواند به صحبت ادامه 

دهد و گوشی را به همسرش می دهد.

 شب  و  روز کار کردم
 تا هزینه های درمان جور شود

این سوال که چرا این همه سال منتظر فرزند بودید و ناامید نشدید، 
ذهنم را خیلی مشغول کرده است. پدر »سید یاسین« در این باره 
می گوید: »چون به زنم و زندگی ام پایبند بودم، شب و روز کار کردم 
تا بتوانم هزینه های درمان را بپردازم. از همه چیزم گذشتم و در 
تمام این سال ها منتظر معجزه بودم. هزینه های درمان ناباروری 
سرسام آور است. االن دیگر نه خانه دارم و نه هیچ چیز. هرچه 
داشتم و نداشتم را خرج زنم و بچه ام کردم. دقیق نمی دانم چقدر 
هزینه کردم، نه یادم است و نه حساب و کتاب کردم ولی مثال سال 
82، 3 میلیون تومان برای درمان خرج کردم، آن موقع 3 میلیون 

خیلی زیــاد بــود. هر 
بار هم چون بیمه نداشتم، 

بـــرای دارو و ... هــزیــنــه زیـــادی 
می پرداختم. االن هم که هزینه ها بسیار باالست. یک بار برای 
کمک نامه زدم، گفتند بیایید رویان برای درمان، اما چون شغلم 
آزاد بود، نتوانستم بروم. آخرین بار هم رفتیم اردبیل، پیش دکتر 
مجید احمدی، او به داد ما رسید. به کمک او و لطف خدا، ما طعم 
شیرین پدر و مادر شدن را چشیدیم. در این سال ها، خانمم به نظرم 
میلیون ها قرص خورد و آمپول زد! داروهایش هم خیلی گران 
ــری، شش ماه  بــود. ایــن دفعه آخ
لنفوسیت تراپی شدیم، هر بار یک 
و نیم میلیون تومان از ما گرفتند. 
هر 20 روز هم باید یک سری دارو 
و آمپول می گرفتیم که با دفترچه  
بیمه تقریبا 2 میلیون تومان می 
ــا هــم گیر  ــری داروهـ ــد. یــک س ش
نمی آمد، باید می رفتم تبریز و با 

قیمت آزاد آن ها را می خریدم«.

 هنوز باورم نمی شود 
که پدر شدم

برویم سراغ حس و حال این پدر، در لحظه دیدن 
فرزندش برای اولین بار. خودش در این باره 
می گوید: »لحظه ای که پدر شدم و بچه ام را 
برای اولین بار دیدم، کارکنان بیمارستان 
همه شاهد بودند، من و همسرم فقط گریه 
می کردیم، البته از فرط خوشحالی. اشک 
شوق بود. هنوز هم باورم نمی شود که پدر 
شدم، فکر می کنم خواب هستم و هنوز 
بیدار نشدم. خیلی سخت است 21 سال 
انتظار بکشی، دارو و ندارت را بگذاری برای 
بچه دار شدن. راستش را بخواهید، سال پیش 
مادرم فوت کرد. من و خانمم با مادرم زندگی 
می کردیم و بعد از فوتش، اصال حال مان خوب 
نبود. االن در سالگرد  فوت مادرم هستیم که بچه مان 
به دنیا آمد. بعد از فوت مادرم، گاهی در خانه چون تنها 
بودیم، گریه می کردیم، اما بعد از بارداری خانمم، شرایط مان 

خیلی تغییر کرد و زندگی مان، رنگ و بوی دیگری گرفت.«

 بچه داری خیلی سخت 
اما خیلی شیرین است

مدام صدای این نوزاد از پشت تلفن می آید که سکوت خانه این زوج 
را بعد از 21 سال شکسته است. »صالح پور« درباره سختی های پدر 
شدن و نگهداری از نوزاد می گوید: »روزهــای اول بچه داری خیلی 
سخت است. شب ها ساعت 10 که می رسم خانه، باید بچه داری کنم. 
خسته ام، ولی آن قدر برایم شیرین است که حاضرم تا صبح کنار پسرم 
باشم و خانمم استراحت کند. االن حاضرم پیراهن تنم را هم بفروشم 
و هر چیزی نیاز دارد برایش تهیه کنم.« مادر »سیدیاسین« هم درباره 
نگهداری از نوزاد و دردسرهایش با همسرش هم نظر است و می گوید: 
» روزهای اول بچه داری، واقعا سخت و پرزحمت است. حال خودم هم 
خیلی خوب نیست، چون هنوز به خاطر داروهایی که مصرف می کردم، 
مشکالتی دارم، اما شوهرم خیلی به من کمک می کند. نگهداری بچه 
و سختی هایش برای من هم خیلی شیرین است. شاید این همه سال 
انتظار باعث شده تا سختی هایش اصال به چشمم نیاید، شاید هم همه 
پدر و مادرها این طور باشند، نمی دانم. هرچه که هست، برای من و پدر 

»سیدیاسین« این ها اصال سختی نیست«.

باور می کنید یک زن24 بار باردار شود؟

وقتی  نیست،  خـــودم  ــت  دس »ببخشید 
فــرزنــدم را می بینم و یــاد ایــن سال های 
سخت می افتم، مدام گریه ام می گیرد«. 
»ادیگوزلی« با این مقدمه می گوید: »همه 
اطــرافــیــان می دانستند کــه مــن بـــاردار 
می شود.  سقط  بچه ام  بعد  امــا  می شوم 
گاهی خبردار می شــدم که بعضی ها به 
شوهرم می گفتند که مشکل از توست که 
خانمت مدام بچه هایش سقط می شود، 
اما او به هیچ کسی نگفته بود که مشکل 

از من است.
 واقعا هم مشکل از من بود. ایمنی بدنم 
در دوران بــارداری خیلی باال می رفت و 
بچه سقط می شد. در این سال ها خیلی 
ــرار مــی کــردم حــاال که من  به شوهرم اص
نمی توانم طالق بگیرم و بــروم، تو من را 
طالق بده و برو. او همیشه می گفت نه، ما 
با هم این زندگی را شروع کردیم و منتظر 
صبر  می گفت  ــدام  م می مانیم.  معجزه 
ــد شوهرم زیــاد نبود، اما  می کنیم. درآم

خودش را وقف زندگی مان کرده 
بود. گاهی برای هزینه های درمان 
بعد از سقط  شدن بچه از دیگران 
پول قرض می کرد، اما چیزی به من 
نمی گفت. سال قبل می خواستم 
دیگر بروم تا این که دکتر احمدی را 
دیدم. امیدم اول به خدا، بعد دکتر 
احمدی بــود. او هر ماه یک بار به  استان 
اردبیل می آید. گفته این بار که بیاید، به ما 
زنگ می زند تا بچه را ببریم و ببیند. خیلی 
از او ممنونم. هیچ کسی باورش نمی شد که 
من روزی مادر شوم. 23 بار سقط کردم و 
این بچه بیست و چهارم است. باور می کنید 
یک زن 24 بار باردار شود؟ هنوز هم کسی 
باور نمی کند که من مادر شدم. االن همه 
زنــگ می زنند و می گویند واقعا خودت 
مادر شدی؟هنوز هم بعضی ها باورشان 

نمی شود«.

 این بچه به زندگی مان
 برکت عجیبی بخشید

از این مادر می پرسم که یک بچه باید چه کار کند تا زحمات مادرش 
را جبران کند و شما در آینده چه انتظاراتی از »سیدیاسین« خواهید 
داشت؟ او می گوید: »هیچ انتظاری از بچه ام ندارم. اصال هیچ بچه ای 
نمی تواند زحمات مادرش را جبران کند و من هم هیچ انتظاری از بچه ام 
ندارم. از زمانی که این بچه را باردار شدم، به زندگی مان برکت عجیبی 
بخشیده. وضعیت شغلی شوهرم االن خیلی بهتر شده، خدا توانایی 
جسمی و مالی بیشتری به ما داد تا پیگیر به دنیا آمدن او شویم. االن 
هم خدا روزی رسان است. باور می کنید از زمانی که این بچه را باردار 
شدم، برکت زندگی مان در همه چیز و در همه حوزه ها، شش یا هفت 
برابر شده؟ شادی به زندگی مان آمده که از همه چیز مهم تر است. االن 
تنها چیزی که در زندگی قیمت ندارد، دل خوش است که من و شوهرم 
داریم. حرف آخرم هم این که از آقای دکتر »مجید احمدی«، خانم دکتر 
»هاله خبیری« و خانم »محمودی ارشادی« یک دنیا ممنونم که واقعا 
برای ما سنگ تمام گذاشتند. امیدوارم هیچ زن و شوهری در کشور 
عزیزمان نباشند که در حسرت بچه دار شدن، روز و شب ها را سپری 

کنند، چون واقعا سخت است، من تجربه کردم و درک شان می کنم«.
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  مایعات
اگــر نمی توانید غــذای جامد بخوریــد، برای 

خوردن آن  تالش هم نکنید اما نوشیدنی هایی 

ماننــد آب نارگیــل دارای مواد معدنــی مورد 

نیاز مانند پتاســیم، کلسیم و ســدیم هستند؛ 

چیزهایی که هنگام ابتال به اسهال، بدن آن ها 

را از دست می دهد. همچنین آب مرغ و سوپ 

مرغ داروهای خانگی رایج بــرای همه چیز از 

ســردرد و معده درد گرفته تا سرماخوردگی و 

تب هستند.

    برنج
برنج ســفید ســاده یکی از بهترین انتخاب ها 

برای مبتالیان بــه معده درد همراه با اســهال 

و اســتفراغ است. شــاید برای همین است که 

مادربزرگ هایمان وقتی معده درد می شدیم 

برایمان کته می پختند. غذاهای نشاسته ای و 

کم فیبر مانند برنج سفید راحت تر از گزینه های 

پرفیبر هضم می شوند.

    سیب
ســیب از جملــه موادغذایی اســت کــه زیاد 

توصیــه  مادرهایمــان  توســط  خوردنــش 

می شــود. هضــم سیب آســان و دارای مواد 

مغذی فراوانی از جمله پکتین اســت؛ نوعی 

فیبر که در آب حل می شود. مصرف این نوع 

از فیبر می تواند به خالص شدن از شر اسهال 

کمک کند.

    نان تست
نان تست ســاده با آرد ســفید زمانی که معده 

ناراحــت اســت، بهتــر از غــالت و نان هــای 

ســبوس دار عمل می کند. غالت ســبوس دار 

نوعی فیبر دارنــد که می تواند حالــت تهوع یا 

اسهال را بدتر کند.

   سیب زمینی پخته
سیب زمینی پخته هم در فهرست پیشنهادی 

مادرهایمان هنــگام معده درد جا دارد. شــما 

می توانید ســیب زمینی پخته و شاید مقداری 

ســینه مــرغ در هنــگام درد معــده بخوریــد. 

هنگامی که احساس بهتری پیدا کردید و طی 

۲۴ تا ۴۸ ساعت استفراغ یا اسهال نداشتید، 

می توانید مقــداری میــوه و ســبزیجات به آن 

اضافه کنید.

   موز
وقتی حالــت تهوع داریــد، خــوردن مقادیر 

قابل توجهی غذا ممکن اســت دشوار باشد. 

به همین دلیــل مهــم اســت غذاهایــی کــه 

می خوریــد، مغــذی باشــد و انــرژی الزم را 

برای کمــک به بــدن فراهم کند. مــوز،   یک 

میان وعده مغذی و پر انرژی اســت. خوردن 

آن حتی زمانی که بیمار هستید، آسان است. 

به عالوه، موز به جایگزینی پتاســیمی کمک 

می کند که ممکن است در صورت استفراغ 

یا اســهال از دســت برود. دیگر غذاهای نرم 

و پر انــرژی عبارتنــد از آووکادو، فرنی و کره 

بادام زمینی.

   اجتناب از لبنیات
شیر، پنیر و بستنی همگی در هنگام ناراحتی 

معده مضر هســتند. هضم آن ها بــرای بدن 

شما ســخت اســت زیرا چربی زیادی دارند. 

ماســت ســاده و بدون چربــی ممکن اســت 

گاهی اوقات خوب باشــد، اما بــا مقدار کم، 

خوردن آن را شروع کنید.

    اجتناب از غذاهای سرخ شده
این غذاها روغن و چربی زیادی دارند، بنابراین 

هضم آن ها سخت تر است. غذاهای سرخ شده 

حتی زمانی که ســالم هســتید برای دستگاه 

گوارش خوب نیستند.

    اجتناب از غذاهای تند
سیستم گوارشی ممکن است مجبور باشد 

بــرای هضم ایــن غذاها ســخت تر کار کند. 

پس تا زمانــی که درد معــده کاهش نیافته، 

خوراکی های ساده را انتخاب کنید.

    نخوردن میوه ها و سبزیجات خام
وقتی ســالم هســتید، این محصــوالت عالی 

هســتند، اما زمانی کــه دچــار ناراحتی معده 

می شوید، فیبر موجود در آن ها می تواند اوضاع 

را بدتر کند.
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 خوردن برنج، سیب، نان تست و موز می تواند به بهبود
  معده درد کمک کند و مصرف غذاهای سرخ شده 

و تند می تواند معده درد شما را بدتر کند 

5 راهکار برای کاهش خطر سرطان 
شما می توانید با رعایت این عادات سبک زندگی سالم، خطر ابتال به 

سرطان را به میزان قابل توجهی کاهش دهید

 نکات تغذیه  ای 
بیشتر حرکت کنیددر معده د رد  یک مطالعــه منتشــر شــده در JAMA Internal Medicine نشــان داد که فعال 1

بودن با کاهش قابــل توجه خطر ابتــال به انواع مختلف ســرطان مرتبط اســت. به عالوه، 

ورزش منظم به شما کمک می کند وزن سالمی داشته باشــید که خطر ابتال به سرطان را 

هم کاهش می دهد.

در هفته 150 دقیقه فعالیت با شــدت متوســط )چیزی که ضربان قلبتــان را باال ببرد( با 

فعالیت های ساده مانند پیاده روی سریع، دوچرخه سواری یا حتی استفاده از پله به جای 

آسانسور می تواند انتخاب خوبی باشد.

سرطان روده دومین قاتل بزرگ سرطان در انگلســتان و چهارمین سرطان شایع در 2 درست غذا بخورید

جهان است. 

بهترین راه برای کاهش خطر ابتال به سرطان روده، داشتن یک رژیم غذایی متعادل با مقدار 

زیادی میوه و سبزیجات است.

 زیرا میوه و سبزی، فیبر مورد نیاز برای حفظ عملکرد مؤثر روده را فراهم می کند. همچنین 

مصرف زیاد گوشت قرمز یا فراوری شده خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد.

مراقب وزن خود باشید بر اساس تحقیقات سرطان انگلستان، اگر همه ما وزن مناسبی داشته باشیم، می توان 3

از حدود ۲۲ هزار و ۸00 مورد سرطان در سال پیشگیری کرد. با این حال، حدود 63 درصد 

جمعیت بزرگ سال هم اکنون اضافه وزن دارند.  

سرطان ریه سومین نوع شایع سرطان در انگلستان است )و دومین سرطان شایع در 4 سیگار را ترک کنید

زنان( با این حال، 79 درصد موارد قابل پیشگیری هستند. با ترک کردن سیگار می توانید 

از خطر ابتال به  این سرطان جلوگیری کنید.

اشــعه فرا بنفش در نور خورشــید به DNA ســلول های پوست آســیب می رساند و  5 از پوست خود محافظت کنید

همان چیزی است که باعث جدی ترین نوع سرطان پوست، مالنوم بدخیم می شود. این 

اشعه های مضر فرابنفش از آفتاب ساطع می شوند، پس از آن دوری و حتما در صورت قرار 

گرفتن در معرض آفتاب از ضد آفتاب استفاده کنید.

healthy magazine :منبع

 

 

  

 

  

  

امکان ندارد تا به حال معده درد را تجربه نکرده باشید. در هنگام درد 
شدید معده و به همراه آن اسهال و استفراغ، دانستن این که چه چیزی تغذیه

را برای بهبود آن بخورید، می تواند تصمیم سختی باشد. همه افراد 

گهگاهی دچار ناراحتی معده می شوند، اما اگر بدون رژیم غذایی وزن 

کم می کنید، اشتها ندارید، خسته هستید یا خون ریزی، درد یا عالیم دیگر داریدباید  

با پزشک خود مشورت کنید. به گزارش نشریه  الکترونیک و  پزشکیWeb MD؛ برخی 

غذاها  باید  تسکینی برای این وضعیت باشــند. در ادامه به بررسی بایدها و نبایدهای 

تغذیه ای در هنگام معده درد می پردازیم.

زینب سادات کسنوی|   روزنامه نگار
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6 دقیقه   ورزش شدید، یک مولکول 
حیاتی در مغز شما را تقویت می کند 

شش دقیقه ورزش با شــدت باال برای تولید یک پروتئین کلیدی در 

مغز  بسیار موثر اســت، پروتئینی که در شــکل گیری مغز و عملکرد 

حافظه مهم اســت و در پیشــرفت اختالالت عصبی ماننــد بیماری 

آلزایمر نقش دارد.پروتئین تخصصی مورد بحث نوروتروفیک مشتق 

از مغــز )BDNF( نامیده می شــود و باعث رشــد و بقای ســلول های 

عصبــی در مغــز و همچنیــن تســهیل توســعه پیوندهــای جدیــد و 

مســیرهای ســیگنالینگ می شــود.تراویس گیبونز فیزیولوژیست 

 »BDNF« :زیست محیطی از دانشــگاه اوتاگو در نیوزیلند می گوید

در مدل های حیوانی)موش ها( نویدبخش بوده اســت، اما به دلیل 

تداخالت دارویی تاکنون  امکان استفاده از این پروتئین به طور ایمن 

در انسان وجود نداشته است. «

او ادامــه می دهــد: »مــا نیــاز بــه بررســی بیشــتر رویکردهــای 

غیردارویی  داریم که می توانند ظرفیت مغز را حفظ کنند و انسان ها 

می توانند از آن برای افزایش طبیعی BDNF و  کمک به داشتن پیری 

سالم استفاده کنند.«

science alert :منبع

داده  های تصویری
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

کورتادو یک قهوه مالیم ایتالیایی اســت که در روزهای سرد 

طرفداران زیادی دارد.

  طرز تهیه :

1- ابتدا اسپرسوی دبل شات را تهیه کنید.

۲- شیر را روی حرارت متوســط بگذارید و گرم کنید. سپس 

قبل از آن که بجوشــد، در فرنــچ پرس بریزید و با اســتفاده از 

اهرم دستگاه چند بار هم بزنید تا کف کند.

3- در ماگــی کــه بــرای تهیــه کورتــادو انتخــاب 

کرده اید، ســیروپ وانیــل را بریزید و بــا قهوه 

ترکیب کنید.

۴- کمتــر از نصف مقدار اسپرســو، شــیر 

داخل مخلوط قهوه و سیروپ بریزید و در 

انتها فوم شــیر را اضافه کنید. اسپرســوی 

کورتادو آماده است.

آشپزی من

کورتادو یک قهوه سبک ایتالیایی 

مواد الزم 
  اسپرسو دبل شات: 60 سی سی

   شیر: یک ششم  لیوان

   سیروپ وانیلی: یک چهارم لیوان

نوشیدنی
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

دانشجوی ترم چهارم در یک دانشگاه دولتی هستم. ذهنم موقع درس خواندن، 
اصال همکاری نمی کند و مدام پرت می شود. شرایطم جوری شده که حتی 5 دقیقه 
هم نمی توانم برای خواندن یک کتاب، تمرکز کنم و مدام حواسم به موضوع یا کار 

دیگری پرت می شود. دنبال راهکاری هستم تا یک شبه، تمرکزم را برای مطالعه باال ببرم. 

 

  فرق فوبیا با ترس 
ترس از ارتفاع، دیدن فیلم ترســناک یا شنیدن صداهای عجیب 
هنگامی کــه در خانه تنها هســتیم، همگی می توانند احســاس 
ناخوشایند ترس را برای مان به ارمغان بیاورند، اما این همه ترس 
نیســت مثال برخی از افــراد »فوبیــا« را نامناســب ترین نوع ترس 
می دانند. ترس هنگامــی رخ می دهد که یک محــرک بیرونی یا 
درونی در برابر فرد باشد و پاسخی که به این محرک داده می شود، 
ترس خواهد بود. ترسیدن با میزان محرک تناسب دارد، اما گاهی 
این ترســیدن با چیزی که زمینه ســاز ترس شده اســت تناسب و 
هماهنگی ندارد و بیش از اندازه اســت. هنگامی که ترســیدن از 
چیزی، بیش از اندازه و غیرمنطقی و پیاپی باشد و عملکرد فردی و 
اجتماعی و زندگی روزمره را با چالش روبه رو کند، فرد دچار فوبیا 
شده است. فوبیا که به معنی ترس بیش از حد و غیرمنطقی است، 

توســط دانشــمندان این حوزه یک اختالل عصبی نامیده شده 
اســت. این بیماری که در زنان رایج تر از مردان اســت در بیشتر 
اوقات منشأ ژنتیکی و  محیطی دارد که می توان از رایج ترین آن ها 

به ترس از ارتفاع یا بندپایان)عنکبوت( اشاره کرد. اما 
در بعضی مواقع مانند هراس از پل می تواند ناشــی از 

مشاهده سقوط فردی از پل باشد.
   آسیب های روان شناسانه ترسیدن

ترس کــه عقبــه ای باســتانی دارد در بیشــتر 
جانداران دیده می شــود، بدین نحو که بیشتر 

جانداران به دلیل ترس، پنهان می شوند و بدین 
صورت از این کنش در خدمت غریزه بقای خود برای 

انتقال ژن به نسل بعد اســتفاده می کنند. انسان هم 
از این قاعده مستثنا نیست و در مقابل یک تهدید درک 

شده شروع به ایجاد این احساس می کند. این حس یک سازوکار 
اساسی بقاست که به بدن ما ســیگنال می دهد تا در برابر عوامل 
خطرساز واکنش نشان دهد. به این ترتیب، نقش مهمی را در ایمن 
نگه داشتن بدن ما ایفا می کند. نتایج منتشر شده از یک تحقیق در 
دانشگاه مینه سوتا نشان می دهد که این ســازوکار به بدن ما چه 

آسیبی می رساند:
می کند و باعث بروز مشکالت قلبی عروقی از قبیل افزایش 1 ُبعد فیزیکــی| ترس به طــور کلی بدن انســان را ضعیف 
خطر سکته می شود. اما این همه ماجرا نیست؛ در بخش گوارش با 
بروز مشکالتی از قبیل زخم معده یا ســندروم روده تحریک پذیر، 

می تواند به تسریع پیری و حتی مرگ زودرس منجر شود.
خاطرات طوالنی مدت و آسیب به بخش های خاصی از مغز ۲ ُبعد حافظه| تــرس می تواند باعث شــکل گیری عجیب 
مانند هیپوکامپ)بخش حافظه و یادگیری مغز( شود. این موضوع 
می تواند تنظیم ترس را دشوارتر و در بیشتر مواقع فرد را مضطرب 
کند. برای کســی که در ترس مزمن اســت، دنیا ترسناک به نظر 

می رسد و خاطرات او این موضوع را تایید می کند.
مختل شدن احساسات| ترس می تواند فرایندهایی را که  در مغز به ما اجازه می دهد احساسات را تنظیم کنیم، مختل ۳
کند که این موضوع باعث می شود رفتارهای مان پشتوانه عقالنی 
کمتری داشــته باشــد. اما ترس بر این تفکر و تصمیم گیری ما به 
شیوه های منفی تأثیر می گذارد و ما را مستعد احساسات شدید و 
واکنش های تکانشی می کند که در نهایت باعث می شود ما نتوانیم 

به درستی عمل کنیم.
می توان به احساس خســتگی طوالنی مدت، افسردگی 4 اختالل های روان| در فهرســت دیگــر پیامدهای ترس 

اضطراب وPSTD )اختالل اضطراب پس از سانحه( اشاره بالینی، 
کرد. به طور کلی، اگر احســاس تــرس و فوبیا مدیریت 

نشود، روان فرد را آشفته خواهد کرد.
   درمان مناسب ترس

اگر ترس مســتمر یــا ناتوان کننــده ای را 
تجربــه می کنیــد، بــه مالقــات بــا یــک 
درمانگر یا مشاور نیاز دارید. درمان مناسب 
می تواند به شــما کمک کنــد دریابید که 
ترس شما ناشی از چه مسئله ای است و 
این مشــکل اساسی در ســالمت روان 
را برطرف کنید تا کیفیت زندگی تان 

باال برود.

  
ترس یکی از ساز و کارهای دفاعی طبیعی در انسان اســت که برای حفظ او از آسیب و خطر کاربرد دارد. 
احساسی آشــنا که که بارها در موقعیت های گوناگون مثال در تاریکی، موقع تماشای یک فیلم ترسناک، 
سخنرانی در جمع، سوار هواپیما شدن، رفتن به ارتفاع و ... سراغ ما آمده است. زندگی، سرشار از موقعیت ها 
و اتفاقات گوناگونی اســت که هرکدام می توانند به نحوی باعث ایجاد این حس در ما شوند. بنابراین باید 
ذهنیت درستی از این احساس و نحوه بروز آن داشته باشیم. در این متن سعی کرده ایم راجع به ترس و اتفاقات آن در بدن و 

تاثیرش روی روان توضیح مختصری دهیم.

محوری

رضبه های کاری 
ترس به روان

 از تفاوت های فوبیا و ترس
 تا آن چه باید درباره تاثیرات 

 این احساس ناخوشایند
 روی ذهن  بدانید

مشاوره 
تحصیلی
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* چقدر زیباست که چند جوان دانشگاهی، 
چنین ایــده ای را که به ذهن شــان رســیده 
پیگیری کردند و به سرانجام رساندند. همه 
آن هــا در ثــواب کاشته شــدن تک تــک این 

درخت ها سهیم هستند.
* با خواندن مطلب »متهمان درد مفاصل در 
جوانی« در صفحه سالمت، یاد ضرب المثل 
»جوان هــم جوان هــای قدیم« افتــادم. درد 

مفاصل در جوانی، نوبره دیگه.
* باورم نمی شــه هــر تاج گلی که تو مراســم  
ختم می بینم، 6 یا 7 میلیون قیمت داره! پس 
مراسم  ختم هم درگیر چشــم و هم چشمی 
شــدیدی شــده به جای این که مراسم ختم 

محلی برای تلنگر به آدم ها باشه.
* شوخی داداش بزرگه که غذای خواهرش 
رو خورده، واقعا بــده. من خودم یادم نمی ره 

که یک بار دوستم زمانی که می رفتم مدرسه، 
ساندویچ مورد عالقه ام رو به زور از من گرفت و 
خورد. هنوز یادمه با این که 40 سال گذشته.

* من اگر در ســازمان محیط  زیست کاره ای 
بودم، همین امشــب یکی از افراد این تیم را 
استخدام رسمی می کردم تا با این میزان از 

انگیزه شان، به داد طبیعت کشور برسند.
* کسی که پیام داده به صفحه خانواده و گفته 
»همه فهمیدند که در آتش حسادت بدجور 
می سوزم«، حواست باشه تا خودت نخوای، 
حالت خوب نمی شــه. خــودت باید بــه داد 

خودت برسی.
* کاشــت نهال به جای تاج گل  بــرای ختم، 
صدقه جاریه محسوب می شــود و پیشنهاد 

بسیار خوبی است.
* در زندگی سالم از بزرگان کشتی ایران هم 
بنویســید. این ورزش ایرانی نباید فراموش 
شــود. به جای فوتبــال، ایــن رشــته را برای 
نوجوانــان و جوانان معرفی کنیــد تا پهلوان 

بار بیایند.

 خانواده سنگ بنای شخصیت انسان است
در واقــع شــخصیت و زیربنــای آینــده فــرد در 
خانواده ساخته می شود. تقریبا در تمام مسائل 
مهم زندگی، الگویی را که از خانواده در سنین 
کودکــی یــاد گرفته ایــم ،تکــرار می کنیــم؛ در 
انتخاب همسر، رفتار با همسر و فرزندان و حتی 
انتخاب شغل. در بحران ها هر انسانی به آن چه 
به او حس ثبــات و معنــا بدهد رجــوع می کند. 
برای همین باور به معنویات در شــرایط بحران 
بیشتر خود را نشــان می دهد. حال یکی از این 
عوامل ثبات می تواند خانواده باشد. حس تعلق 

به خانواده، این که خانواده در هر شرایطی ما را دوست دارد و از ما حمایت می کند، یکی 
از این مبانی ثبات است. ممکن است هیچ گاه از آن ها درخواست کمک نکنیم اما این که 

بدانیم کسی هست که پشت ما باشد، بسیار مهم است.
  افزایش اعتمادبه نفس با دریافت عشق والدین

حس تعلق به خانواده حتی بعد از فوت والدین هم می تواند ادامه داشــته باشد. آن حس 
اعتماد به نفسی که عشق بی قید و شرط والدین در ذات فرد کاشته، می تواند قدرت کافی 
برای مقابله با مشکالت را به او بدهد. از سوی دیگر، اگر عشق والدین مشروط باشد یعنی 
مثال گفته باشند: »اگر بچه خوبی باشی، دوستت داریم!« یک اضطراب دایمی برای بهتر 
و خوب بودن در وجود فرد باقی خواهد گذاشت. چنین فردی در بحران ها به جای راه حل 

دنبال جلب تایید دیگران خواهد بود و عمال توان حل بحران را نخواهد داشت.
  انرژی گرفتن از تعلق داشتن به خانواده

احساس تعلق از حمایت عاطفی نشئت می گیرد، الزم نیست هرچه خواستیم را خانواده 
فراهم کند، اما ضروری است که احساس کنیم همین طور که هستیم مورد قبول و عشق 
خانواده قرار داریم. این حس عشق بی قید و شرط، سنگ بنای ساخت یک شخصیت سالم 
و بالغ است. همچنین افرادی که احساس تعلق به خانواده، همسر و فرزندان شان دارند، 
انرژی الزم برای تالش و پشتکار را برای خودشــان به طور ناخودآگاه فراهم می کنند. به 
نظر می رســد »مودریچ« هم از این مزایا آگاه شــده و چون طعم مزیت هایش را چشــیده، 

سال هاست که چنین کاری را قبل از ورود به زمین مسابقه انجام می دهد.
فرزانه عطاران|   مشاور تحصیلی

مشــکل شــما این اســت که 
موقــع درس خوانــدن، بــا 
مهارت هــای تمرکــز آشــنا 
نیستید. توجه داشته باشید 
که تمرکز حواس اکتسابی است و ذاتی نیست. 
هر فــردی با هــوش عــادی می تواند بــه تمرکز 
حواس خیره کننده ای دست یابد و عوامل برهم 
زننده تمرکــز را از بین ببــرد. البته حواس پرتی 
هیچ موقع به صفر نمی رسد اما می توان میزان 

آن را تا حد قابل مالحظه ای کاهش داد. 
    مکان مطالعه تان را بررسی کنید

اولیــن چیــزی کــه می تواند بــه شــما برای 
داشــتن تمرکز باال کمک کند، مکانی است 
کــه در آن مطالعــه می کنیــد. بنابرایــن در 
محــل مطالعــه، تلویزیون و حتی گوشــی در 
دسترس تان نباشــد و کتاب ها یا جزوه های 
مورد نیازتان را کنار دست تان بگذارید. اگر 
الزم باشد برای آن ها از جایتان بلند شوید یا 
مدتی دنبال شان بگردید، حواس تان بیشتر 

پرت می شود.

    برای افکار مزاحم چاره ای بیابید
ممکن است هنگام مطالعه افکار نگران کننده یا 
اضطراب آوری به ذهن تان برسد. افکار مزاحم 
رنج نداشتن تمرکز را به شما تحمیل می کنند 
پس الزم است چاره ای برای شان داشته باشید. 
هنگام مطالعه کنارتان یک کاغذ و خودکار برای 
نوشتن افکار مزاحم داشته باشید، افکارتان را 
یادداشــت کنید تا در زمان دیگری به آن ها فکر 
کنید. با خودتان بگویید: »بعد به این موضوعات 
فکــر می کنــم، االن وقــت مطالعــه اســت.« در 
اوقاتی که برای افکار مزاحم در نظر گرفته اید، 
تا می توانید به آن فکر کنید و اگر نگرانی ذهنی 

دارید برطرفش کنید.
    واحد مطالعه خود را کوتاه کنید

مثال اگر قصد داریــد ۹0 دقیقه درس بخوانید، 
آن را به سه قسمت ۳0 دقیقه ای تقسیم و بعد از 

هر ۳0 دقیقه ۵ دقیقه استراحت کنید. قبل از  
شــروع به درس خواندن، هدف مطالعاتی خود 
را تعیین کنید. بــه عنوان مثال با خــود بگویید 
که می خواهم از صفحه ۳6 تا 4۵ را بخوانم. در 
ضمن، فعال بودن هنگام مطالعه کمک زیادی به 
شما در حفظ تمرکز می کند. در طول مطالعه زیر 
مطالب مهم خط بکشید و نکات مهم را یادداشت 
کنید. همین کار ساده، باعث می شود ذهن شما 

بیشتر درگیر مطالعه شود.
   توانایی تمرکز، یک شبه به دست نمی آید
گفتیــد دنبال راهــکاری هســتم تا یک شــبه، 
تمرکــزم را بــرای مطالعه بــاال ببــرم. موفقیت 
در حفــظ تمرکــز هنــگام مطالعــه، یــک شــبه 
حاصل نمی شود بلکه نیاز است تا مدتی روش 
هایی  را که بــرای تمرکز حــواس گفتیم، اجرا 
کنید. بنابراین با تمریــن روزانه روش هایی که 
مطرح کردیــم لذت مطالعــه متمرکــز و دور از 

حواس پرتی را برای خودتان بیشتر کنید.

 بوسه های درس آموز »مودریچ«
 روی عکس خانوادگی اش

کار همیشگی ستاره رئال مادرید قبل از ورود به زمین، سنگ 
بنای ساخت یک شخصیت بالغ است

دانشجو هستم و می خواهم یک شبه تمرکزم را برای مطالعه باال ببرم

 
دکتر مهدی سود آوری|   روان شناس و مدرس دانشگاه

دارنده توپ طالی ۲۰۱۸، ستاره باســابقه رئال مادرید و تیم ملی 
کرواسی، همیشه قبل از ورود به زمین رفتاری را انجام می دهد که 
مورد توجه کاربران شــبکه های اجتماعی قرار گرفته است. این 
ویدئوی پربازدید از ستاره 37 ساله کروات، نشان دهنده کار همیشگی 
مودریچ قبل از ورود به زمین اســت. او چندین بار، روی محافظ ســاقش که عکس 
خانواده اش روی آن چاپ شده، بوســه می زند و سپس پا به رقابت در مستطیل سبز 
می گذارد. به طور کلی، احساس تعلق داشتن به خانواده که به روش های مختلف توسط 

افراد بروز داده می شود، از منظر روان شناسی چند نکته قابل تامل دارد.

 چهره ها

نجات شکوندی|   روزنامه نگار
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  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.

چینی 8.سنگ ریزه-مســابقه اتومبیلرانی-یار رامین  9. 
نورانی تر-سرما-دودمان 10.پرده در-قوم آریایی  11.نگاه 
خیره-حرف دهان کجی-از لقب های اشرافی انگلستان-

حس بویایی 12.اثر  چارلز دیکنز

عمودی :1. تملق گو-مشاور 2.آهوی ختن- پدر و مادر  
– سلسله پادشاهی کره 3.پایتخت کشور ماالوی4.کابوی 
خوش شانس-دشمن سرسخت-عنکبوت سمی 5.لباس 
جنگ-لقب پادشاهان روسیه-کلمه پرسش 6.نت چهارم-
ابزار ترقی-باریک 7. شفاهی نیست-شگرد-لحظه کوتاه 
8. نوعی یقه-انگلیسی قلندر-سرخ نای 9.عنصر شماره 
28-نفــی عرب-غربــال 10.دروازه بــان تیم ملــی ایران  
11. هنوز فرنگی-چین خوردگی های بزرگ زمین -لیل 

12.تارا-نقشی در گچبری

افقی:1. خالق واحد ریشتر 2.خورشید-ســوی دیگر-زادگاه رازی-عید ویتنامی ها 3.  
اثر چربی-نوعی گل 4. نهنگ آذری-برهنه-واحد مایعات 5.  نوعی پارچه نازک-بازگشت 
از گناه-طریق 6.ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان-سردسیر 7.مروارید دهان-خرس 

افقی:1.پیشوا- پاک سازی قنات 2.کشتزار برنج-سیاره مریخ 3. زیرکی- حرارت–امر 
به آوردن 4. خوی مخصوص-ورزش رزمی 5.آبزی باهوش- پول کره شمالی 6. بت– ورطه 
دریا 7. گاوچران آمریکایی-خطایی در فوتبال 8.پلیس اینترنتی –لشکری 9. معمار – خزنده 

گزنده 10.ناشنوا- خوردنی ناگوار-سالح رستم 11. 
روادید –هفتمین ســیاره منظومه شمســی 12. نطق 

کردن- ثمره

عمودی :1. خــاور- بــدون ناهمواری-طبل بزرگ 
2.از خدایان باستان- ظرف زمان- علم وقایع 3.نوعی 
آش– یــار مــرد 4. اهریمــن – صید 5.قباحــت- واحد 
کامپیوتری 6. نت میانی–رودی در آفریقا- جنبش 7. 
زبان پاکستان– اقدام به کار نامعلوم-حرف پیروزی 8. 
گرامی-آهار زننده 9. درخت انار– مطیع 10.تعجب 
بانوان–ایجاد نفاق 11. تحسین خارجی- جد بزرگ– 
شمای فرانسوی 12. درخت تسبیح- پارچه مالیدنی- 

رشته

پاسخ  ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

جدول متوسط  |  8428
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ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

 »ماریــا برانیاس مــوررا« که مــاه آینــده وارد 116 

ســالگی می شــود، پیرترین زن زنــده دنیاســت. او که 

این روزها ســاکن خانــه ســالمندانی در اسپانیاســت، 

در سالمت کامل به ســر می برد و از داشتن این رکورد 

بسیار خوشحال است.

زندگیسالم
چهارشنبه

5بهمن۱۴۰۱
3رجب۱۴۴۴

25ژانویه2۰23
شماره2358

ی
گرم

سر

اختالف تصاویر

کوچولوهای باهوش، شــکل های توی این 
جــدول را بایــد طــوری بچینید کــه در هر 
ردیف و ســتون، شــکل تکــراری نباشــد. 

شروع کنید!

با جابه جایی یک چــوب کبریت، معادله را 
کامل کنید.

کیدوکو

با حــروف زیر جدول، متناســب بــا تعداد 
خانه های هر ردیف کلمه بامعنی بسازید.

بازی کلمات

تست هوش

برای
 کودکان

»وقت گل نی« خارجی ها

اصطالح »وقت گل نــی« را در زمانی بــه کار می برند که 
می خواهند به فرد یا افــرادی وعده ســر خرمن بدهند. 
برخی معتقدند گیاه نی هیچ وقت گل نمی دهد و بعضی 
می گویند گل دادن نی ممکن اســت، ولی زمان بســیار 
زیادی می خواهد تا نی، گل دار شود و معموال قبل از این 
اتفاق، نی ها چیده می شود. جالب این که در کشورهای 
دیگر جهان هم اصطالحــات و ضرب المثل هایی وجود 
دارد که به معنی »وقت گل  نی« در زبان فارسی است. به 
طور مثال انگلیســی ها می گویند »وقتی خوک ها پرواز 
کنند«، چینی ها می گویند »وقتی خورشید از غرب طلوع 
کنــد«، ترکیه ای هــا می گوینــد »وقتی ماهــی از درخت 
صنوبر باال رفــت« و در نهایت ایتالیا یی هــا که می گویند 

»وقتی خرها پرواز کنند.«

خدا را شکر که می گذرد

یکی از مشــایخ به مردی گفــت روزت چگونه می گذرد؟ 
گفت بسیار بد. گفت شکر کن که اگر بد هم نمی گذشت، 

چه می کردی؟
چند گویی که نگذرد فردا

 گر بود راست چون گذشت امروز
آن چه پیش آیدت ملول مشو

تا شوی بر مراد خود فیروز
برگرفته از کتاب »پریشان« اثر قاآنی  

ریشه ضرب المثل

رکوردها

حکایت

کاریکلماتور

باید خانه ها را با اعداد 1 تا 
4 پر کنید، به این صورت که 
عددهای سطر و ستون تکراری 
نباشند و از نمادهای > و < )کمتر 
و بیشتر( که رابطه بین خانه های 
مجاور را نشان می دهد، کمک 
بگیرید.

کم بیش

معمای تصویری

کیدوکو:

بازی کلمات:سه حرفی: سکه، اهل ،چهارحرفی: کاله، سکنه، نهال
پنج حرفی: اسکله،شش حرفی: کهن سال

معمای تصویری: تخته بســکتبال 
داخل تصویر، حلقه و تور ندارد!

تست هوش:

کلمه یاب:کم بیش:

 نکته عجیب
 این تصویر چیست؟

در این جدول نام 17 میوه به طور افقی، عمودی و مورب نوشته شده. چند تا را پیدا می کنید؟

کلمه یاب

این دو 
تصویر      5 اختالف 
با یکدیگر 
دارند. سعی 
کنید آن ها 
را به تنهایی 
یا با کمک 
اطرافیان پیدا 
کنید. با این کار 
ضمن سرگرم 
شدن ،   آلزایمر را 
هم از خود دور 
خواهید  کرد.

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:


	KN_A20230125
	P01-11-5
	P02-11-05
	P03-11-05
	P04-11-05
	P05-11-05
	P06-11-05
	P07-11-05
	P08-11-05
	P09-11-5
	P10-11-05
	P11-11-05
	P12-11-05

	Zendegi1
	zendegi2-11-5
	Zendegi3 -11-5
	Zendegi4-11-05

