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قاعده ۳۹ از چهل قاعده شمس تبریزی

آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
گوجه فرنگی گیالسی: ۲۴ عدد

برگ ریحان تازه: چند شاخه
نان تست: ۱۲ برش

پنیر پارمزان: یک بسته
سس پستو: یک قاشق قاشق غذاخوری

نمک و فلفل: به میزان دلخواه
روغن زیتون: نصف پیمانه

طرز تهیه:
۱. گوجه ها را شسته و به همان صورت کامل، درون 
تابه ای لبه دار قرار دهیــد. در صورت تمایل روی 

گوجه ها کمی نمک و فلفل بپاشید تندی این غذا با 
توجه به ذائقه متفاوت خواهد بود.

۲. گوجه ها را روی شــعله کم گاز گذاشــته تا کم 
کم بپزد. بهتر اســت در تابه بســته باشد تا گوجه با 
آب خود پخته شــود. گوجه ها در اثر حرارت آب 
می اندازند. تا زمانی که آب گوجه ها گرفته شــود 
صبــر کنید. تقریباً یک ربع زمان برای پخت گوجه 
الزم اســت. بعد از این مدت گوجه ها باید شــل و 

پخته شده باشد.
۳. تا گوجه ها بپزد می توانیــد نان ها را آماده کنید. 
روی هر برش از نان ها کمی روغن زیتون و ســس 
پســتو بمالید و به میزان دلخواه از پنیر پارمزان رنده 

شده روی هر برش نان بریزید.
۴. گوجه های پخته شده را روی پنیرها قرار داده و 

با برگ ریحان تزیین کنید.

بندر چارک      بستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش
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حتی اگر نقطه ها مدام عوض شوند، کل همان است. به جای دزدی که از این دنیا می رود، دزدی دیگر به دنیا می آید. جای هر انسان 

درستکاری را انسانی درستکار می گیرد. کل هیچگاه دچار خلل نمی شود، همه چیز سرجایش می ماند، در مرکزش… هیچ چیز هم از 

امروز تا فردا به یک شکل نمی ماند، تغییر می کند. به جای هر صوفی ای که می میرد، صوفی ای دیگر می زاید.

 شنبه 26 تير 1400، 6 ذی الحجه 1442 ،17 جوالی 2021، شماره 3774 )1158 دوره جدید(- 12 صفحه-  قيمت 5000 تومان
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پارسیان

کاریکاتور

مه من، بجلوه گاهی که ترا شنودم آنجا
جگرم ز غصه خون شد، که چرا نبودم آنجا؟
گه سجده خاک راهت بسرشک می کنم گل

غرض آنکه دیر ماند اثر سجودم آنجا
من و خاک آستانت، که همیشه سرخ رویم
بهمین قدر که روزی رخ زرد سودم آنجا
بطواف کویت آیم، همه شب، بیاد روزی

که نیازمندی خود بتو می نمودم آنجا
پس ازین جفای خوبان ز کسی وفا نجویم

که دگر کسی نمانده که نیازمودم آنجا
بسر رهش، هاللی، ز هالک من کرا غم؟
چو تفاوتی ندارد عدم و وجودم آنجا

نکـتههاللی جغتایی

۱۰درصد از زندگی تان 
وقایعی است که با آن 
روبه رو می شوید و 
۹۰درصِد باقی مانده 
شیوه ی برخورد و 

پاسخ گویی به آنهاست.
لو هولتر

سبک زندگی

ازدواج، موضوع مهم اجتماعی است 
که مسئوالن مربوطه باید بسترهای الزم 
برای رشــد و ترویــج آن در جامعه را 

فراهم کنند.
امیر جبلــی پژوهشــگر در رابطه با 
موضوع معیشت و ارتباط آن با مسئله 
ازدواج اظهار کرد: موضوع معیشت و 
ازدواج, جزء چالش های کنونی جامعه 
و در راس آن, اقتصــاد کشــورما و در 
واقع, یک موضوع چند بعدی است که 
اگر نگاهی به آمار های منتشــر شده و 
کمیت های مختلفی که در منابع مختلف 
اعالم می شــود, بیندازیــم  به نتایج و 
پدیده خوبی دست پیدا نمی کنیم چرا 
که متاسفانه به دلیل نرخ تورم موجود 
در کشور, در این خصوص, رتبه پنجم 
جهــان را به خود اختصاص داده ایم و 
ایــن موضوع, حتی بیش از پیش بینی 

صندوق بین المللی پول است.
وی بیان کــرد: وقتی ما در راس هرم, 
نابسامانی های اقتصادی در سطح کالن 
داریم و زمانی که از هرم به قاعده سیر 
می کنیم قاعدتا موضوعاتی مثل ازدواج 
که خودش یک پدیده اجتماعی است 
دستخوش تغییرات، و نوسانات بسیار 
شدیدی می شود. زیرا  آمار های رسمی 
موجــود اعــالم کرده اســت که بین 
سال های ۹۸ تا ۹۹ نزدیک به ۳میلیون 
فرد بیکار داشته ایم که از این این تعداد، 
یــک و نیم میلیون بیکار های تحصیل 
کرده هستند. یعنی افراد تحصیلکرده ای 

که شغل ندارند.
این پژوهشــگر تصریح کرد: یکی از 
پارامتر های چندگانه  ازدواج، موضوع 
اشــتغال و پارامتر بعدی، هزینه های 
زندگی است و به همین منظور, اگر به 
آمار های یکی دو ســال گذشته رجوع 
کنیــم, خواهیم دید کــه به طور مثال؛ 
سال ۹۸ متوسط هزینه ساالنه زندگی 
خانواده شهری، نزدیک به ۵۰ میلیون 
تومان و در ســال ۹۰, رقم این هزینه 

۱۳ میلیون تومان بوده که این موضوع, 
حاکی از رشد ۲۶۰ درصدی است.

جبلی گفــت: اگر به برنامــه ازدواج 
یک جوان تحصیلکرده در یک ســن 
مشخصی نگاه کنیم, می بینیم این جوان 
توقع دارد که شــاغل شود و این توقع 
معقولی هم است و مطالبه او  نجومی 
و ماورایی نیســت اّما اگر بخواهیم در 
خصوص عرف زندگی صحبت کنیم 
و بخواهیم به ماتریس های یک زندگی 
نگاهی بیندازیــم، خواهیم دید که در 
راس آن اشــتغال  و مسکن و سپس,  
هزینه های کاال های اساسی و مصرفی 
است که این مجموعه ای از مصائب ها 

هستند.
وی ادامه داد: اگر به وضعیت معیشت 
در چند ســال اخیر نگاهی بیندازیم به 
آمارهای خوبی نمی رسیم؛ به طوری 
که کمیّت و عددی که مرکز آمار ایران  
اعالم کرده حاکی از افزایش بیش از ۳۸ 
درصدی اجاره بها در زمستان سال ۹۹ 
بوده است و عالوه بر این, حتی فرض 
بر این که یک جوان شغل داشته باشد 
اّما متاسفانمه امنیت شغلی ندارد  که این 
یک عالمت سوال بزرگی است و اگر 
بخواهیــم به پارامتر های دیگر نگاهی 
بیندازیم, در حال حاضر, در خصوص 
معیشت و در ذیل آن ازدواج، گفته ها و 

مطالبه های زیادی داریم.
این پژوهشگر ادامه داد: اگر نگاهی به 
اجاره بها در زمستان سال ۹۹ بیندازیم 

که فاصله زیادی ه م از این آمار نداریم 
خواهیــم دید که با افزایش بیش از ۳۸ 
درصدی اجاره بهــا روبرو بوده ایم و 
این ها نشان می دهد که الزمه زندگی 
عادی در کشــور ما، درآمد ماهانه ۱۰ 
میلیون تومان برای یک خانواده دو نفره 
اســت که البته برخی از منابع، این رقم 
را برای خانــواده چهارنفره هم اعالم 

کرده اند.
وی افزود: ســازمان تامین اجتماعی 
اعالم کرده اســت متوســط خط فقر 
در ســال ۱۴۰۰, ۷ میلیون تومان و در 
شهر های بزرگتر ۱۰ میلیون تومان است 
و به همین خاطر, من یک سوال دارم و 
آن هم این است که با توجه به این گزاره 
و شاخص هایی که در کشور ما تبدیل به 
پدیده تلخی شده است، آیا یک جوان 
می تواند با امید به این که شاید وضعیت 
بهتر شود برود و زندگی کند؟ و این را 
هم باید درنظر گرفــت که ما در کنار 
آمار های ازدواج، باید آمار های طالق 
و مصائب های دیگر را هم اضافه کنیم.

جبلی تصریح کرد: معیشت موضوع 
چند بعدی اســت که اگر دچار خطر 
شــود که متأسفانه در حال حاضر هم 
شــده است مسائل مختلف اجتماعی 
و... را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

وی با اشــاره به اهمیت نقش معیشت 
در ازدواج بیــان کــرد: در خصوص 
نقش فرهنــگ در ازدواج باید گفت 
که فرهنگ، باور ها و ارزش ها و نقطه 

مشترک ما در جامعه و زندگی است و 
همین جامعه از خانواده تشکیل شده 
و نقطه شــروع خانواده نیز از ازدواج 
است و باید بدانیم وقتی که ما ازدواج 
را به یک وضعیت چالشــی نامناسبی 
سوق داده ایم فرهنگ ما هم زیر سوال 
مــی رود؛ به طوری که نرخ تورم  اقالم 
خوراکی ۶۷ درصد  و نرخ تورم اقالم 
غیر خوراکی بیش از ۴۰ درصد است 
که این ها آمار و ارقامی هســتند که در 

زندگی ما تاثیر گذار هستند.
این پژوهشگر گفت:  االن ۸۴ میلیون 
نفر جمعیت در کشــور داریم که ۲۶ 
میلیون خانوار را تشکیل می دهند که 
برخــی از منابــع می گویند ده میلیون 
نفــر و منابع دیگــر می گویند بیش از 
این رقم اســت که مــا جوانان زیادی 
در انتظــار ازدواج داریم و این جوانان  
آینــده نگری کرده و یک منظومه ای از 
زندگی دو ســال آینده را در ذهن خود 
ترسیم می کنند و وقتی به زندگی اقوام 
و دوست و آشنا نگاه می کنند که آن ها 
در چه ســیگنالی از مشکالت هستند 
در نتیجــه، از ازدواج برای خود غولی 

می سازند.
جبلی ادامه داد: اگر بخواهیم از این آمار 
و ارقام فاکتور بگیریم و وارد آســیب 
شناســی و راهکار ها شویم باید یک 
راهبرد جهشی و یک راهبری جهادی 
داشــته باشیم و بدنبال آن، مسئولین ما 
باید مســئولیت اجتماعی را بدانند و 
بسنجند و برای این منظور، تالش های 
جهادی  داشته باشند چرا که معیشت 
و ازدواج ابعاد چندگانه دارند و از یک 

بعد نمی توان به آن ها نگاه کرد.
این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: 
معیشت به طور مستقیم در امر ازدواج 
دخیل و کارساز و اثرگذار است و همه 
ما باید بتوانیم در این خصوص، با یک 
هم افزایی، به یک خرد جمعی برسیم 

تا این معضل را بر طرف کنیم.

گره کور ازدواج با اشتغال و معیشت باز می شود!

اقتصــاد کیش   - نســبت صادرات 
محصــوالت کشــاورزی در مراکــز 
قرنطینه اســتان هرمزگان، در سه ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با 
رشــد ۷۶ درصدی به بیش از ۲۱۰ هزار 

تن رسید.
 علی باقرزاده همائی بیان کرد: صادرات 
محصوالت کشاورزی در مراکز قرنطینه 
اســتان هرمزگان،  در سه ماهه نخست 
سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۷۱ هزارتن بود که 

با رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال قبل 
به  بیش از ۲۱۰ هزار تن در ســال ۱۴۰۰  

رسیده است.
وی افزود: بیشــترین میــزان صادرات 
نیز به ترتیب مربوط به ســه محصول 
هندوانه، گوجه فرنگی و سیب درختی 

است.
باقــرزاده همایی ادامــه داد: در حوزه  
واردات محصــوالت از ایــن مراکز از 
۵۸۰ هزارتن به ۴۴۶ هزارتن رسیده که 

با کاهش ۲۳ درصدی مواجه هســتیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: در شرایط 
کنونی کشور که اپیدمی بیماری کرونا 
ویــروس وجــود دارد، تمام همکاران 

ما شــبانه روز تالش می کنند تا در این 
شــرایط سخت به اقتصاد کشور و رفع 
نیازهای اساسی کشور در حوزه واردات 

و صادرات و ترانزیت کمک کنند.

افزایش 76 درصدی صادرات بخش 
کشاورزی از مراکز قرنطینه هرمزگان

کودک و نوجوان

یک جامعه شناس در رابطه با آسیب های 
آشکارسازی بزهکاری در نسل جدید 

توضیحاتی داد.
سینا کلهر جامعه شناس، در برنامه چاپ 
اول، در رابطــه با امکان آشکارســازی 
بزهــکاری به عنوان زنگ خطری برای 
نسل جدید اظهار کرد: این نوع از رفتار ها 
در همه نسل ها بوده است. یعنی هر کسی 
و هیچ نســلی و هیچ دوره ای نمی تواند 
ادعا کند که این تفاوت ها نیست، اما یک 
نوع میل به آشــکار کردن و علنی کردن 
و افتخار کردن بــه آن وجود دارد اما در 
حقیقت، این مسئله همیشه بوده است و 
ما همیشه تالش می کرده ایم که آن را به 
عنوان یک امر به مذموم پنهان کنیم چرا که 

یک نوع ناهنجار شناخته می شده است و 
در این میان, یک چیز غم انگیزی که در 
این اتفاق اخیر افتاده این است که نادم و 
پشیمان بودن را در فرد مشاهده نمی کنیم 

و به جای این که فرد پشیمان شود و فکر 
کند که اشتباه کرده است  بیشتر می ترسد.

وی گفــت: در خصوص این موضوع, 
نکته اساســی خشــونت نیست بلکه 

فرهنگ لمپنیســمی اســت که به آن 
افتخار و به ســمت آن حرکت می شود 
و واقعیــت این که تعارف نکنیم چراکه 
فاجعه بارترین و وحشتناک ترین جزء 
قضیه این اســت که در حال حاضر، این 
موضوع شکل زنانه پیدا کرده است، در 
حالی که قبال، این اتفــاق مردانه بود و 
ســنت و سابقه داشت و به همین خاطر 
است که سر چنین اتفاقاتی همه شوکه 
می شوند و نمی توانند آن را درک کنند. 
بنابراین, خوشبینی را باید سر جای خود 
نگه داریم و یک تصویری از آن وضعیت 
داشته باشیم، اّما واقعا باید روی این بخش 
از جامعه تامل جدی داشته باشیم چرا که 

موضوع قابل توجه و جدی است.

آشکارسازی بزهکاری؛ زنگ خطری برای نسل جدید

   ادامه از صفحه 3 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
در شرایط جنگ و صلح نمی توان یک 
سیاســت را در کشــور به پیش برد، 
ادامه داد: در جنگ نظامی دشمن صد 
موشک به خاک کشور شما پرتاب می 
کند که شــما با پاسخ تنها یک موشک 
می توانید یــک بازدارندگی در برابر 
حمالت دشــمن به وجود آورید اما 
آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت 
ایــران کاری کرد که نمی توانســتیم 
همســایگان و کشــورهای دوست 
جمهوری اسالمی ایران را قانع کنیم که 
حتی پول بلوکه شده ما را پس بدهند و 
به صراحت اعالم می کردند که چنین 
امری امکان پذیر نیست چرا که آمریکا 
در همه جا حاضر است و برای کشور 
ما در صورت دادن پول مزاحمت هایی 

ایجاد می کنند.
جهانگیری افزود:  فکر نمی کردیم حتی 
هند نیز از ایران نفت نخرد و مابه ازایی 
ندهد و حتی روسیه و برخی کشورهای 
همسایه که برای استقالل کشور آنها از 
خون فرزندان خود گذشتیم نیز چنین 
اقداماتی انجام دادند و ما در این جنگ 
اقتصادی تنها بودیم و مقابله به مثل نیز 
نکردیم و تنها می توانستیم تحریم ها 
را دور بزنیــم، کاالها را جابجا کنیم و 
با اتخاذ سیاســت هایی پس از تحریم 

بانکی، پول خرید کاالها را وارد کشور 
کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر 
اینکه بارها به بزرگان کشور گفته ام که 
هیچ کس مانند من تولید در کشور را به 
خوبی نمی شناسد، ادامه داد: من برای 
سال های متمادی مسئول تولید بودم اما 
االن چه اتفاقی برای تولید کننده افتاده 
است که تنها می تواند یک میلیون دالر 
مواد اولیه وارد کند؟ وقتی در سال ۹۶ 
برای طرف خارجی ال ســی باز می 
کردیم در حــدود ده تا ۱۵ درصد این 
یک میلیون دالر پرداخت می شد و کاال 
به بندر ایران تحویل داده می شد که با 
نرخ ارز ۴۰۰۰ تومانی دالر در آن سال 
۴۰۰ میلیون پرداخت می شد تا کاال وارد 
کشور شود اما امروز همان تولید کننده 
برای ورود یک میلیون دالر مواد اولیه 
باید صددرصــد و با نرخ ارز ۲۴ هزار 
تومانی و با ریسک باال پرداخت کند که 
حتی گاهی نیز این نرخ صددرصدی تا 
۴۰ درصد نیز به دلیل اینکه صرافی ها 
به دنبال اخذ ضمانتنامه هستند، افزایش 

می یابد.
جهانگیری با بیان اینکه باید دست تولید 
کنندگان کشور را ببوسیم که در جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه کشور به کمک 
آمدند، تصریح کرد: هم نظام بانکی و 
هــم مدیران دولت تدبیر و امید باید به 

دولت بعدی کمک نماییم چرا که در 
شرایط سختی کار را به دست می گیرند 
و مدیــران دولت کنونی باید به عنوان 
مشورت به دولت بعدی برای غلبه بر 

مشکالت کمک نمایند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره 
بــه اینکه باید به گونه ای عمل کرد که 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مثبت 
ســال ۹۹ در سال جاری نیز ادامه یابد، 
افزود: نظام بانکی بیش از بخش های 
دیگر اقتصــاد می تواند به پیشــبرد 
اهداف اقتصادی دولت کمک نماید و 
نظام بانکی سربازان خط مقدم جنگ 

اقتصادی آمریکا علیه ایران هستند.
جهانگیری با اشــاره به اینکه اقتصاد 
ایران به نظام بانکی متکی است، ادامه 
داد: در سال ۹۲ و پس از روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید تصویب کردیم که 
بانک ها برای حمایت از تولید و طرح 
های اقتصادی به بخش های کوچک 
اقتصاد سرویس دهند اما االن نمی توان 
یک طرح بزرگ در پتروشیمی، میادین 
مشترک نفت و گاز و فوالد پیدا کرد که 
بانک ها مشارکتی نداشته اند و بانک ها 
در سال های گذشته به خوبی در اقتصاد 

ایران حاضر بودند و نقش ایفا کردند.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی 
از نظام بانکی کشور به دلیل حضور موثر 
در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: بانک 
ها عــالوه بر اجرای طرح های بزرگ 
در طرح های کوچک به ویژه اشتغال 
زایی روســتاییان و مددجویان کمیته 
امداد کمک بزرگی کردند تا جایی که 
در اشــتغال روستایی با اختصاص ۱۶ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت، شاهد 

مهاجرت معکوس در کشور هستیم.
جهانگیری تأمین ارز کاالهای اساسی 
و مورد نیاز کشور را یکی از انتظارات 
اقتصاد کشور از بانک مرکزی دانست 

و ادامه داد: در شــرایط حساس کنونی 
کشور، فراهم کردن ارز برای کاالهای 
اساسی اهمیت بسیاری دارد و عده ای 
در کشــور عصبانی هســتند که چرا 
کاالها در بنادر و گمرک کشــور انبار 
شــده است، باید به آنان اعالم کرد که 
اگر کاالیی در گمرکات و بنادر کشور 
مانده این به معنای آن است که دولت 
و بخــش خصوصی ایران در جهان از 
چنان درجه اعتباری برخوردار است 
که هنوز ارز آن کاال تأمین نشده است 
اما طرف خارجی کاال را به بنادر ایران 

صادر کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره 
بــه اینکه طبــق گزارش وزیــر راه و 
شهرسازی، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن کاال در بنادر کشور وجود دارد، ادامه 
داد: عده ای در کشور به ذخیره ذرت در 
بنادر کشور نگاه نمی کنند و به ذخایر 
خــارج از بنادر توجه می کنند که طبق 
اعالم بانک مرکزی، ارز این کاالها تأمین 
می شود و برخی وارد کنندگان اعتماد 
کردند و با طرف خارجی توافق کردند 
و کاال وارد کشور شده است و این مقدار 
ذخایر کاال در بنادر ایران می تواند برای 
دولت آینده به عنوان یک ذخیره مطمئن 
باشد تا در زمینه تأمین کاالهای اساسی 

دغدغه ای نداشته باشد.
جهانگیــری با بیان اینکه امروز حجم 
ذخایر اسکناس و طالی بانک مرکزی 
در تاریخ ایران بی ســابقه است، تأکید 
کرد: دولــت آینده بی ســابقه ترین 
مجموع ذخایر ارزی و طالی کشــور 
را دارد و در دولــت تدبیر و امید به این 
موضوع توجه داشتیم تا همواره ذخایر 
در کشــور افزایش یابد تا در روز مبادا 
با استفاده از اسکناس و ارز، دارو وارد 
کشــور نماییم و دست کشور در این 

زمینه خالی نباشد.

دغدغه امروز و فردای ایران، تقویت همبستگی 
اجتماعی است

جهانگيری معاون اول رئيس جمهور:


