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 برام سواله! مسئولی که می گه فقط روغن  •
و مرغ گرون شده و بقیه چیزها نباید گرون 
بشه، متوجه نیست که مثال رستوران برای 
جوجه  کباب، هم مرغ مصرف می کنه هم 
روغن؟ یعنی گرون بخرن اما گرون نکنن؟ 

پوریای ولی هستن مگه؟!
میلیون  • سه  می گویند  مسئوالن  وقتی   

تن آرد قاچاق می شود یعنی تمام سیستم 
مرزبانی را زیر سوال می برند. مگر می شود؟

ــد  • ــان درآمـ ــوم ــدا ت  بــاجــنــاقــم روزی خـ
ــوار مــی شــه، یارانه  داره، شاسی بلند س
کمک معیشتیش با من که مستاجرم و با 
سواری کار می کنم یکیه! واقعا چه جوری 

دهک بندی کردین؟
 در جواب کسی که گفته تورم در ایران  •

عجیب نیست و از نرخ جهان کمتره به عنوان 
یک اقتصاددان می گم که تورم ایران جزو 
۵ تورم باالی دنیاست. در اروپــا میانگین 
تورم ۵ و در آمریکا ۸ و در ژاپن ۲ و در چین 

۶ درصد است.
ــدار  • ــرف ــان ســخــت ط ــراسـ  روزنـــامـــه خـ

ــی ۲0  پرسپولیس هستی. صفحه ورزش
اردیبهشت رو نگاه کنید. سر سوزنی از برد 
استقالل ننوشتی و فقط از تیم خودت که 

نتیجه نگرفته، نوشتی!
خراسان: مخاطب گرامی، ساعت بازی 
ــه۵  ــان چــاپ صفحه الی ــه زمـ اســتــقــالل ب
نمی رسید لذا خبر پیروزی استقالل در 

صفحه ۲ کار شده است.
 به جرم داشتن یک واحد آپارتمان ۸0  •

متری و یک ماشین و حقوق  بازنشستگی به 
دهک دهم منتقل شدم و یارانه ام قطع شده. 

منو این همه خوشبختی محاله!
 به مسئوالن شرکت برق بگید از االن به  •

فکر مصرف برق ماه های گرم سال باشند تا 
خدایی نکرده اون ایام استرس نگیرن و نگن 

غافلگیر شدیم!
 از ریاست محترم جمهوری به خاطر اقدام  •

درخور تحسین افزایش چند برابری یارانه ها 
بسیار سپاسگزاریم. سخنان تلویزیونی برای 
مردم خیلی از افکار شبهه آفرین و گمانه 

زنی های بی اساس و دلیل را رد می کند.
  ای کاش به جای ممنوعیت کاشت ناخن و  •

مژه و اپیالسیون و. .. در آرایشگاه های زنانه 
شهر مشهد، قانونی برای برخورد مبارزه 
با گرانی های افسار گسیخته در این شهر 

زیارتی نیز وضع می شد!
 حاال که نرخ جدید روغن اعالم شد، دوستان  •

ــراوان خواهد شد چون  عزیز روغــن بسیار ف
محتکران روغن ها را از انبار و کارخانه ها خارج 
می کنند و با نرخ جدید خواهند فروخت.

 هر وقت می خواهند حــواس مــردم را از  •
موضوعی پرت کنند بحث واردات خودرو را 
پیش می کشند. حاال به خاطر اعالم قیمت 
گوشت، مرغ و تخم مرغ برای این که فشار 
مردمی رو کم کنند این خبر مطرح شده. 
تجربه این مدت ثابت کــرده  عمرا اگه این 
رانت های کشور بذارن خودرو وارد بشود و 

مردم ساده دل هم باور نکنند.
  مامانم یک لیوان رو تو آشپزخونه شکست  •

هیچ کس جز خودش نبود که بندازه  تقصیر 
اون. فقط صداش اومد که نمی دونم خطاب 

به کی گفت: چقدر چشماتون شوِر شماها!
 خــدا برکت بــده، خوشحالمون کردین  •

آقای رئیسی بابت یارانه ها!

و  • محتکر  افــــراد  گــذشــتــه  دوران   در 
گران فروش را در میدان اصلی شهر فلک 
می کردند تا درس عبرتی بــرای دیگران 
باشد. متاسفانه االن آن افــرادی که مدام 
در حال فلک شدن هستند مردم بیچاره و 
بینوای جامعه هستند. وای بر محتکران و 

گران فروشان.
 آیا کنترل مرزها از مهار صدام سخت تر  •

است؟
 همه کمبودها و ضعف ها بر گردن دولت  •

نیست. محتکران و دنیاطلبان زالو صفت 
ــازار بسیار  طماع در درســت شدن سیاه ب
موثر هستند و راه صد ساله را یک شبه طی 

می کنند.
 می گویند غیر از ایــن 4 قلم کــاال بقیه  •

ــوب خیلی  اجــنــاس نباید گــران شــود. خ
استفاده  مشتقات  ایــن  از  ــا  ــی ه ــوراک خ

می کنند. پس آن ها هم گران خواهند شد.
 نمی دونم تو سریال های ایرانی چطوری  •

با شنیدن یه خبر، بدون این که لب به غذا 
بزنن میز رو ترک می کنن و می رن. ما که تا 
نون خشک های ته سفره رو هم نخوریم از 

جامون تکون نمی خوریم!
 حــال که عشایر خودشان تولیدکننده  •

روغن، مرغ و تخم مرغ هستند باید یارانه را 
چگونه خرج کنند؟ لطفا اعالم بفرمایید.

 چون رانت خواران و مفسدان اقتصادی و  •
اعیان مرفه بی درد از اقدامات اقتصادی و در 
واقع جراحی اقتصادی آقای رئیسی بسیار 
ناراحت و در حال کارشکنی و سیاه نمایی 
هستند به عنوان یکی از هزار دلیل موجه، 
جناب رئیسی حتما داره کارش رو درست 
انجام می ده. خدا قوت سید ابراهیم، فقط 
صحبت و ارتباطت  رو با ملت قطع نکن و 

حواست به محتکران باشه.
 بازنشسته فرهنگی هستم و یارانه ام را  •

قطع کردند. تماس گرفتم و گفتن صداتون 
ضبط مــی شــه. گفتم کــه صــدایــم در بی 
سیم های شب عملیات قبال ضبط شده. 
کنونی... ای  دولتمردان  نمی دونستیم 
ــر رزمــنــدگــان را  ــای شــب آخ ــاه ــاش دع ک

فراموش نمی کردند!
 دولــت محترم توجه داشته باشه درآمد  •

مردم چند برابر که نشده تازه کمتر هم شده 
و اجاره خانه و هزینه های زندگی هم سر به 

فلک کشیده.
ــران را با  • ــده ای فقط قیمت اجناس ای  ع

خارج مقایسه می کنند. خب میزان درآمدها 
و حقوق اون وری ها را هم معادل سازی کن 

عمو جان!
ــروش داره مایه  • ــا رئیسی از آبـ ــاج آق  ح

ــردم هم متوجه ایــن موضوع  مـــی ذاره و م
ــوردی که می تونه آبــروی  هستند. تنها م
این سید رو ببره محتکران هستند. فقط 
باید به عنوان مفسد فی االرض محتکران 
را اعــدام کنند. هر گونه مماشات در این 
خصوص فاتحه اقتصاد و آبروی آقای رئیسی 

را خواهد برد.
 خبر واردات خــودرو را چاپ می کنید.  •

نامردید اگر انجام نشد ورود نکنید! این 
یک خبر کامال مهندسی شده است. دقیقا 
مثل انــتــخــابــات. اعـــالم خبر آزادســـازی 
ــودرو بــا آزادســــازی قیمت ها  واردات خـ
کامال مهندسی شده بــود. االن بــرای کم 

کردن  فشار گرانی های اخیر است.

نظارت میدانی رئیس دولت 
رئیس جمهور در بازدید از چند مرکز توزیع کاال گفت که تا زنده باشم اجازه نخواهم 
داد مردم از طرح یارانه ها آسیب ببینند و برای مسئوالن کم کار خط ونشان کشید

رئیس جمهور با حضور در میدان بهمن تهران و 
بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک 
با مردم گفت وگو و تاکید کرد: تا من زنده باشم به 
هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه 
سازی یارانه ها آسیب ببینند. به گزارش ایرنا، آیت  
ا... سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه ابتدا با 
حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ در 
جنوب تهران بازدید کرد. رئیس جمهور در پاسخ 
به دغدغه یکی از شهروندان گفت: تا من زنده 
هستم اجازه نمی دهم مردم از طرح اصالح نظام 
یارانه ها آسیب ببینند. یارانه ای که به اکثریت 
مردم داده شده به صورتی است که یک میلیون 
تومان بیش از افزایش قیمت ناشی از اصالح نظام 
یارانه هاست.  یقین داشته باشید که دولــت در 
کنار مردم است. رئیس جمهور سپس در یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای حضور یافته و ضمن گفت 
وگو با مردم از نزدیک از وضعیت توزیع برخی کاالها 
و مشکالت مربوط به آن مطلع شد. آیت ا... رئیسی 
پس از بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ در 
تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای 

دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.
رئیس جمهور شب گذشته هم در  جلسه ستاد 
تنظیم بازار برای مسئوالن خاطی و کم کار خط 
و نشان کشید و گفت:  قیمت ها را کنترل کنید 
تا مردم آسیب نبینند. چنان چه کوتاهی شود با 
مسئول باالدست برخورد می کنم. وی افــزود: 
تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها، برقراری عدالت اقتصادی 
در کشور بوده است، لذا وزارت رفاه، کار و تعاون 
های  دستگاه  سایر  همکاری  با  باید  اجتماعی 
مربوطه با شاخص های دقیق، استحقاق افراد را 
احراز کنند و مراقب باشند در حق کسی اجحاف 
نشود. در همین حــال در جلسه روز پنج شنبه 
ــازار به ریاست مخبر، معاون اول  ستاد تنظیم ب
رئیس جمهور بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی 
در بازار و تامین و توزیع مناسب اقالم مورد نیاز 
بــرای  مـــردم تاکید و مقرر شــد تمهیدات الزم 
ــرغ، تخم  ــالم مختلف نظیر م توزیع گسترده اق
مرغ و روغن اندیشیده شود. به گــزارش تسنیم، 
جلسه ستاد تنظیم بازار روز پنج شنبه در دو نوبت 
صبح و عصر به ریاست محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد و اعضا، آخرین وضعیت 

تامین، توزیع و نظارت بر بازار را بررسی کردند.

فعالیت 3 شیفته کارخانه های روغن و دایر     
بودن کشتارگاه های مرغ در روز جمعه

وزیــر جهاد کشاورزی نیز از توزیع کافی کاالهای 
اساسی و فعالیت سه شیفته کارخانه های روغن خبر 
داد.  به گزارش ایرنا، ساداتی نژاد افزود: مشکلی 
در تامین و توزیع مرغ، تخم مــرغ، روغــن و شیر در 
کشور وجود نــدارد و هم اکنون در تهران و همه 
استان ها و شهرستان های سراسر کشور، کشتار 
مرغ مانند روزهای گذشته انجام می شود اما به دلیل 
تغییر قیمت ها در برخی از فروشگاه ها شاهد ایجاد 
صف بوده ایم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صف 
در فروشگاه ها به دلیل کمبود کاالها نیست بلکه به 
دلیل زمان بر بودن تغییر نرخ کاالها، افزایش تقاضا 
ایجاد شده است که برای حل این مشکل پنج شنبه 
شب که اصوال کشتارگاه ها تعطیل هستند، کشتار 
مرغ انجام شد و صبح جمعه هم عرضه مرغ گرم را در 

سراسر کشور داشتیم.

افزایش قیمت مشتقات 4 قلم کاالی اساسی     
فقط با مجوز ستاد تنظیم بازار

سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  نیز 
ــاره ساز و کار دولــت بــرای جلوگیری از  سوالی درب
اساسی)کاالهایی  کــاالی  چهار  مشتقات  گرانی 
مانند سوسیس یا سس که وابسته به مواد تغییر قیمت 
یافته هستند( گفت: برای تمام مشتقات این چهار 
قلم در ستاد تنظیم بــازار مصوبه ای بــرای ابــالغ به 
اتحادیه های کشوری تهیه شده و بدون ابالغیه ستاد 
تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف 
کننده اجازه هیچ گونه افزایش  قیمتی داده نخواهد 
شد. وزیر اقتصاد همچنین  در برنامه زنده خبری در 
سیما، با بیان این که براساس آسیب شناسی، تورم 
ــرای طرح  انتظاری می تواند مشکل اصلی در اج
اصالح یارانه ها باشد، اظهار کرد: دولت برنامه های 

جدی برای کنترل آن دارد. 
در همین حال، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی 
کشور از کشف بیش از  هزار و 44۵ تن انواع کاالهای 
اساسی احتکارشده در ۲4 ساعت گذشته خبر داد و 
گفت: در این خصوص ۲۵۷ متهم بازداشت شدند و 

۵۵ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد. 

یادداشت روز 

  احمد کاظم زاده 
international@khorasannews.com

آن سوی مصوبه ضد صهیونیستی پارلمان عراق

هربار که رژیم صهیونیستی در تنگنای شدید داخلی و منطقه ای قرار می گیرد و به خصوص 
توان آن در ایجاد و برقراری امنیت زیر سوال می رود، بالفاصله  به هربهانه ای عادی سازی 
روابط با برخی از کشورهای عربی را پیش می کشد و از این طریق می خواهد هم خود را از 
زیربار فشارها خارج و هم وانمود کند تنها نیست و چند دولت را در کنار خود دارد. این بدین 
معناست که این رژیم به عادی سازی روابط این دسته از کشورها با خود به مثابه فرشته نجات 
نگاه می کند و این کشورها در همان حالی که بزرگ ترین خیانت را در حق مردم فلسطین 
مرتکب شده اند، بزرگ ترین خدمت را به این رژیم کرده اند. این رویه از زمان نتانیاهو آغاز شده 
و در دوره حاکمیت ائتالف شکننده الپید- بنت ادامه یافته و دراین مدت هر یک از دو جناح 
رقیب کوشیده اند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را به حساب خود بگذارند و آن را به 
عنوان موفقیت در کارنامه شان به ثبت برسانند. در این خصوص بعد از آن که ناتوانی ائتالف 
الپید- بنت در برقراری امنیت و ثبات داخلی محرز شد و فلسطینی ها بیش از شش عملیات 
ضد اسرائیلی را با موفقیت آن هم در داخل اراضی اشغالی سال 194۸ موسوم به اسرائیل 
اجرا کردند و از دیگر سو درپی استمرار جنگ در اوکراین و تشدید تنش درروابط میان روسیه 
و اسرائیل، خبرهایی درباره تقویت حضور ایران در سوریه منتشر شد، بالفاصله چند خبر 
درباره گستره عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی ازکشورهای عربی از جمله عراق و 
لبنان منتشر شد که به نظر می رسد این خبرها با هدف القای تنها نبودن این رژیم در منطقه و 
گرم بودن پشت آن به این کشورها منتشر شده است. به طورخاص در چند وقت اخیر نیز این 
شائبه مطرح می شد که دولت جدید عراق که از نظر آن ها همان دولت اکثریت ملی خواهد 
بود، طرفدار عادی سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی است. این موضوع در گستره ای 
وسیع تبلیغ شد که دولت اکثریت ملی ناشی از اتحاد میان صدر با سنی ها و شیعیان، در مسیر 
ضدیت با خواست محورمقاومت گام بر خواهد داشت و مسیر نزدیکی به رژیم صهیونیستی 
از سوی دولت آینده بغداد در پیش گرفته خواهد شد. پیشتر نیز واضح بود عراق،کشوری  
است  که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن برای عادی سازی 
تمرکز ویژه ای کرده اند. اربیل، مرکزمنطقه کردستان عراق اکتبر ۲0۲1 میزبان نشستی در 
حمایت از عادی سازی روابط با اسرائیل بود. این نشست به ابتکار اندیشکده مرکز ارتباطات 
صلح نیویورک در اربیل برگزارشد. همچنین تالش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت 
با عادی سازی روابط با اسرائیل، اختالف هایی ایجاد شود و حمایت برخی مقامات عراقی را 
در این زمینه به دست آورند. با وجود این تالش ها، اما عراق در مسیر عادی سازی روابط قرار 
نگرفت. درهمین راستا، پارلمان عراق پیش نویس قانون ممنوعیت عادی سازی و برقراری 
هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب و برای متخلفان حکم اعدام پیش بینی کرد. طبق این 
قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکت ها و مؤسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا 
حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.در واقع، پارلمان عراق با پی بردن به این موضوع که 
برخی در این کشور از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت می کنند، چنین قانون 
بازدارنده ای را تصویب کرده است؛ اما زمینه ها و دالیل برگشتن ورق عادی سازی مناسبات با 
رژیم صهیونیستی در عراق چه بود که منجر به تصویب چنین طرح ضد صهیونیستی در پارلمان 
شد؟ واقعیت این است که خواست عمومی و اراده اکثریت قاطع جمعیت مسلمان عراق اعم 
از سنی، شیعه، کرد و ترکمن، همانند خواست تمامی مسلمانان در سراسر جهان، بر دفاع از 
مردم مظلوم فلسطین بنیان گذاشته شده است. تمامی جریان های سیاسی عراق به این امر 
آگاه بودند که هر گونه گام برداشتن آشکار در مسیر برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی، 
زمینه ساز حذف کامل آن ها از ساختار قدرت در این کشور خواهد بود؛ لذا همواره شاهد بودیم 
که حتی جریان های مزدور نیز مناسبات خود با تل آویو را پنهان می کردند. نقش نیروهای 
مقاومت را نیز می توان یکی دیگر از عوامل برگشتن ورق عادی سازی مناسبات در بغداد 
دانست. اقدامات و تدابیر هوشمندانه نیروهای حاضر در محور مقاومت از یک سو، زمینه ساز 
افشا شدن روابط و نیز تالش  جریان های مزدور برای وارد کردن بغداد به روند عادی سازی 
مناسبات با رژیم صهیونیستی شد و از سوی دیگر، برایند تالش های آن ها زمینه سازی 
تصویب قانون »جرم انگاری عادی سازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی« را به همراه داشت.

یکی دیگر از زوایای مهم این مصوبه تاثیر آن بر نوع مناسبات  منطقه اقلیم کردستان با رژیم 
صهیونیستی است. طی سال های اخیر اخبار و شواهدی از مراودات این اقلیم با تل آویو منتشر 
و مشاهده شده است که در آخرین مورد آن، شاهد هدف قرارگرفتن یکی ازمراکز امنیتی این 
رژیم دراربیل با موشک های سپاه بودیم. این مصوبه اما خط فاصل جدی را میان اقلیم و رژیم 
صهیونیستی  تعریف خواهد کرد وحداقل مقامات اقلیم دیگر نمی توانند به صورت نسبتا 

علنی وارد این فرایند شوند.
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نمای روز 

 هجوم صهیونیست ها به تابوت شیرین!

ــده شــیــریــن  ــی ــه ــیــکــر ش ــم تــشــیــیــع  پ ــراسـ مـ
ابو عاقله ،خبرنگار شبکه الجزیره از بیمارستان 
»الفرنسی« در قــدس اشغالی برگزارشد اما 
به  حمله  ــا  ب صهیونیستی  ــم  رژیـ ــیــروهــای  ن
ساختمان بیمارستان به شرکت کنندگان در 
این مراسم تعرض کردند و آن ها را مورد ضرب 
و جرح قرار دادند.هالل احمر فلسطین نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد که در پی حمله نظامیان 
رژیــم صهیونیستی به بیمارستان، ده هــا نفر 
مجروح شده اند.روزنامه »هاآرتص« نیز نوشت: 
ارتش  اسرائیل بعد از انجام تحقیقاتی درباره 
ترور ابوعاقله، اذعان کرد که گلوله های نظامیان 
باعث شهادت وی شــده است. صهیونیست 
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که یکی 
از نظامیان یگان مخفی »دوفدیوان« در فاصله 
۱۵۰ متری محل شهادت ابوعاقله  ۱۰۰ تا 
مستقر شده و طی عملیات نظامی ده ها گلوله 

به محل حضور وی شلیک کرده  است.

تحلیل روز

شیرین یک الجزیره بود! 

گزارشگر  سرشناس ترین  عاقله  ابــو  شیرین 
ــه ضـــرب گلوله  ــه ب جــهــان عـــرب و منطقه ک
نظامیان اسرائیلی  به شهادت رسید، از آغاز 
به کار الجزیره در 2۵ سال پیش یک پای ثابت 
ــن شبکه جهانی بــود.  بــخــش هــای خــبــری ای
شیرین هم نــام غیر عربی اش )ریشه فارسی 
و کــردی( و هم هویت دینی اش به عنوان یک 
مسیحی آینه ای از تاریخ دور و نزدیک فلسطین و 
خاورمیانه و کشته شدنش نیز لسان حال واقعیت 
کنونی کهن ترین بحران معاصر جهان است. 
شیرین حرفه ای حقایق تلخ فلسطین را می گفت 
و خود یک رسانه و یک الجزیره بود و همین سّر 
آوازه جهانی اش بود. البته بخشی از آن هم به 
دلیل اشتغال در الجزیره بود که نفوذ این شبکه 
- نه فقط در افکار عمومی بلکه در کانون های 
قــدرت جهان - این حجم بی سابقه واکنش و 
محکومیت جهانی را رقم زد. از سال 2۰۰۰، 
اما  شده اند،  کشته  فلسطینی  گزارشگر   4۵
هیچ کدام به انــدازه ابوعاقله سر و صدا نکرد. 
قدرت و نفوذ رسانه حرفه ای حتی مخالفان را 
در مواقعی در معذوریت اتخاذ موضعی همسو 
قرار می دهد و نمایندگان مجلس آمریکا که در 
حمایت از اسرائیل کم نمی گذارند، به احترام 
پرآوازه ترین خبرنگار منتقد اسرائیل یک دقیقه 

سکوت می کنند.

جبهه جدید روسیه و غرب
تصمیم فنالند برای عضویت در ناتو از یک سو استقبال اعضای این اتحاد نظامی را در پی 

داشت و از سوی دیگر به هشدار تند روسیه منجر شد

»سائولی نینیستو« رئیس جمهور و »سنا مارین« 
نخست وزیر فنالند، با انتشار بیانیه ای مشترک 
ضمن تاکید بر اهمیت عضویت »بــدون تاخیر« 
فنالند در ناتو ابراز امیدواری کردند: اقدامات ملی 
الزم برای اخذ این تصمیم »به سرعت ظرف چند 
روز آینده« انجام شوند.این موضوع نشان دهنده 
تغییر سیاست سنتی این کشور در زمینه بی طرفی 
با توجه به حمله روسیه به اوکراین ارزیابی شده 
است و برخی از تحلیل گران عمال این تصمیم 
را به نوعی شکست سیاست  بــازدارنــده مسکو 
در باره پیوستن به ناتو تلقی می کنند.فنالند که 
۱3۰۰کیلومتر مرز مشترک و گذشته سختی 
با روسیه دارد، از زمانی که روسیه شبه جزیره 
کریمه را در سال 2۰۱4 به خاک خود ضمیمه 
کرد، به تدریج همکاری خود را با سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی)ناتو( به عنوان یک شریک 
افزایش داده است، اما تا زمان حمله روسیه به 
اوکراین، این کشور شمال اروپا برای حفظ روابط 
دوستانه با مسکو از پیوستن به ناتو خــودداری 
کــرده بود.حمایت عمومی فنالند از پیوستن 
به ناتو در ماه های اخیر به به طور بی سابقه ای 
افزایش یافته اســت، آخرین نظرسنجی نشان 
می دهد 76 درصد از فنالندی ها موافق و تنها 
۱2 درصد مخالف پیوستن به ناتو هستند، در 
حالی که پیش از این حمایت از عضویت فنالند 
در ناتو برای سال های متوالی تنها حدود 2۵ 

درصد بود.این اقدام فنالند با استقبال آشکار ناتو 
مواجه شده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
گفت: »فنالندی ها به گرمی مورد استقبال قرار 
خواهند گرفت.« تصمیم فنالند و احتماال سوئد، 
این دو کشور اروپای شمالی برای کنار گذاشتن 
بی طرفی که در سراسر دوره جنگ سرد آن را 
حفظ کرده بودند، از بزرگ ترین تغییرات در حوزه 
امنیت اروپا در دهه های اخیر و آغازگر دوره ای 
جدید در معادالت امنیتی و توازن قوا در اروپاست.
استقبال ناتو از عضویت فنالند و سوئد در این 
سازمان نظامی با واکنش تند روسیه مواجه شده و 
مسکو درباره تبعات این موضوع به غربی ها هشدار 
داده است.»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه به تازگی هشدار داد پیوستن فنالند 
و سوئد به ناتو، باعث تبدیل آن ها به مکانی برای 
تقابل بین این ائتالف نظامی و روسیه می شود.
این در حالی است که اکنون واشنگتن عمدا با 
ارسال میلیاردها دالر انواع سالح و تصویب الیحه 
تخصیص بودجه 4۰ میلیارد دالری که حداقل 
نیمی از آن کمک های امنیتی و نظامی خواهد 
بود، بر آتش جنگ اوکراین دمیده و تالش می 
کند به هر نحو ممکن به همراه شرکای اروپایی 
خود در ناتو موجبات تــداوم این جنگ خانمان 
سوز را که خسارت ها و آسیب های شدید انسانی 
و اقتصادی به هر دو کشور روسیه و اوکراین وارد 

کرده، فراهم کند.

سد محکم عراقی ها در مسیر عادی سازی 
پارلمان عراق پیش نویس قانون »جرم انگاری عادی سازی و آغاز روابط با رژیم 

صهیونیستی« را تصویب کرد 

پارلمان عراق پیش نویس قانون »جرم انگاری 
عادی سازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی« را 
تصویب کرد.در این پیش نویس برای فرد متخلف 
حکم اعدام پیش بینی شده است.عادی سازی 
روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
از سپتامبر 2۰2۰ و با میانجی گری و حتی به 
تعبیری با اجبار »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
پیشین آمریکا انجام شد. چهار کشور امارات، 
ــال 2۰2۰  ــودان در س بحرین، مــغــرب و سـ
ــط با رژیــم صهیونیستی را  عــادی ســازی رواب
انجام دادنــد. این روزها،عراق و لبنان نیز  دو 
کشوری هستند که رژیم صهیونیستی و برخی 
کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن ها برای 
عادی سازی تمرکز کرده اند. اربیل، مرکز منطقه 
کردستان عراق اکتبر 2۰2۱ میزبان نشستی 
در حمایت از عادی سازی روابط با اسرائیل بود. 
این نشست به ابتکار اندیشکده مرکز ارتباطات 
صلح نیویورک در اربیل برگزار شد. همچنین 
تالش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت 
با عادی سازی روابط با اسرائیل، اختالف هایی 
ایجاد شود و حمایت برخی مقامات عراقی را در 
این زمینه به دست آورند.  با وجود این تالش ها، 
عراق و لبنان در مسیر عادی سازی روابط قرار 
نگرفته اند. حضور قــوی گــروه هــای مقاومت 
در این دو کشور و همچنین نقشی که جامعه 
ــد، عامل  مدنی و مــردم در این دو کشور دارن

اصلی شکست پروژه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی است.در همین راستا، پارلمان 
عراق پیش نویس قانون ممنوعیت عادی سازی 
و برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب 
و برای متخلفان حکم اعدام پیش بینی کرده 
است. طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل 
با شرکت ها و مؤسساتی که با این رژیم در ارتباط 
یا حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.در 
واقع، پارلمان عراق با پی بردن به این موضوع که 
برخی در این کشور از عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی حمایت می کنند، چنین قانون 
بــازدارنــده ای را تصویب کرده است. پارلمان 
عراق تاکید کرد:»این قانون برای هر طرفی 
که می خواهد با رژیم اشغالگر صهیونیستی 
رابطه برقرار کند مجازات بــازدارنــده اعمال 
خواهد کرد. هدف از این قانون حفظ وحدت 
صفوف میان فرزندان ملت عراق و هویت ملی 
و اسالمی این کشور و بستن راه به روی همه 
کسانی است که به دنبال برقراری ارتباط با رژیم 
اشغالگر هستند.«عالوه بر پارلمان، وزارت 
فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی عراق نیز با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: مقرر شده یک هفته 
فرهنگی برای حمایت از مردم فلسطین برگزار 
شود و همچنین سمینارهایی برای حمایت از 
پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی با 

رژیم اشغالگر برگزار می شود.

پیشخوان بین الملل 

ویک در گزارشی با عنوان »زمین لرزه« به حواشی 
اخیر دیــوان عالی ایــاالت متحده نگاهی انداخته 
است. این هفته نامه با چاپ عکسی از پنج عضو 
این دیوان در حالی که پشت سر آن ها ساختمان 
ــت، به تالش  ایــن دیـــوان در حــال فروریختن اس
های آنان برای لغو قانون ۵۰ ساله سقط جنین در 
ایاالت متحده پرداخته است؛ تالشی که اعتراضات 
گسترده ای در آمریکا به همراه داشته و آن را بیشتر به 
ضرر زنان فقیر و همین طور قربانیان تجاوز می دانند.

خبر متفاوت 

تحلیل رسانه ها 

اداره محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
ــرات بــه رســتــوران هــای ایــن شهر  ــت ه در والی
ــازه ندهند اعضای زن و مرد  دستور داده اج
خانواده  در کنار هم غذا صرف کنند.شماری از 
ساکنان هرات می گویند بر اساس این دستور، 
مردان باید در یک طبقه و زنان در طبقه دیگر 
رستوران ها غذا صرف کنند.کارمند یکی از 
رستوران های بزرگ شهر هرات گفت که این 
دستور پنج شنبه  گذشته به آنــان ابــالغ شده 

است./بی بی سی

فارن افرز در یادداشتی نوشته است ارتش اوکراین 
دیگر همان نیرویی نیست که کریمه را واگذار کرد 
بلکه »به لطف سامان دهی مجدد و کمک های 
آموزشی، مالی و تسلیحاتی غرب دستخوش 
تحولی اساسی شده است.« به همین دلیل الزم 
است برای حفظ پیروزی های کنونی، همزمان با 
تغییر استراتژی روسیه، راهبردش را تغییر دهد. 
نویسنده بیان می کند که انگیزه دفاع از کشور 
و همچنین سبک نبردهای نامتقارن از جمله 
مزیت های نیروهای اوکراین است. اما »اگر ارتش 
اوکراین می خواهد در دونباس پیروز شود، باید 
جنگی متعارف تر را در یک میدان عملیاتی باز و 
وسیع انجام دهد.« دشت های هموار دونباس، 
امکان تجمیع نیرو، استقرار توپخانه و کاربرد 
نیروی هوایی را برای روسیه بیشتر از قبل فراهم 
می کند. عالوه بر این که به دلیل نزدیکی به مرز 
روسیه، پشتیبانی لجستیک نیز تسهیل می شود. 
به نوشته نویسنده، نقطه ضعف روسیه در این 
مرحله، کاهش انگیزه به دلیل فقدان پیشروی 
در مرحله قبلی است. اوکراین برای بهره برداری 
بهینه از این ضعف نیازمند دریافت تانک، موشک 
و آتش توپخانه سنگین تری از کشورهای غربی 
است تا بتواند ضدحمله وسیعی را علیه روس ها 
در دونباس اجرا کند. تغییر رویکرد از پدافندی 
به آفندی و بازپس گیری مناطق اشغالی، نیازمند 
انعطاف پذیری باالیی است که ساختار فرماندهی 
ارتش اوکراین از آن برخوردار است. در عین حال 
که تجربه نبرد با جدایی طلبان روس تبار مناطق 
شرقی را نیز دارد. در این یادداشت بیان شده 
که اگر اوکراین نتواند نیروی انسانی و همچنین 
تجهیزات کافی را در برابر پیشروی سریع تر روسیه 
در مناطق شرقی فراهم کند، بعید است بتواند به 

پیروزی تضمین شده ای دست یابد.

امارات به طوررسمی خبر درگذشت خلیفه بن زاید 
رئیس امارات و حاکم شانزدهم ابوظبی را منتشر 
کرد.وی که در سال 2۰۱4 سکته کرده بود، از آن 
زمان در انظار عمومی ظاهر نشد و به صورت نادر، 
گاهی عکس و مطلبی از او منتشر می کردند.حتی 
چند ماه بود که شایعه فوت او منتشر شد  اما دیروز 
به طوررسمی این موضوع اعالم شد.در امارات 
عزای عمومی اعالم شده و پرچم ها تا 4۰ روز نیمه 
افراشته خواهد بود. در این مدت محمد بن زاید 
یکی دیگر از فرزندان شیخ زاید وبرادر کوچک تر 
شیخ خلیفه که ولیعهد امارت ابوظبی بود، در اغلب 
مالقات های رسمی، به نمایندگی از او شرکت 
می کرد و اداره این کشور را در دست داشت . خلیفه 
بن زاید متولد ابوظبی در سال ۱۹4۸ است و فرزند 
ارشد »زاید بن سلطان آل نهیان« مؤسس دولت 

امارات متحده عربی به شمار می رود که بالفاصله 
پس از فوت پدرش به عنوان حاکم ابوظبی و در 
نوامبر 2۰۰4 به عنوان رئیس امارات متحده عربی 
انتخاب شد.وی دومین رئیس دولت امارات متحده 
عربی از زمان تأسیس این کشور در تاریخ 2 دسامبر 
۱۹7۱ و شانزدهمین حاکم امــارت ابوظبی 
است.او همچنین در آکادمی نظامی سندهرست 
انگلستان تحصیل کرده بود و سابقه نخست وزیری 
و جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح امارات در 
زمان حکومت پدرش را داشت. امارت ابوظبی، 
بزرگ ترین امارت در میان هفت امارتی است که 
با هم »امارات متحده عربی« را تشکیل داده اند و 
شیخ یا رئیس امارت، ریاست کشور را نیز بر عهده 
دارد.انتظار می رود محمد بن زاید جانشین شیخ 
خلیفه شود و به شکل رسمی ریاست امارات متحده 

عربی را به دست بگیرد.نگاهی به کارنامه یک 
سال اخیر امارات در حوزه سیاست خارجی نیز 
نشان می دهد که ابوظبی در اتخاذ رویکردهای 
خود در روابط خارجی با یک تناقض جدی روبه 

رو است.دولت امــارات رویکردی نو به توسعه 
مناسبات با کشورهایی همچون ایران، عراق، 
روسیه و سوریه داشته که به نوعی نشئت گرفته 
از نگاه واقع بینانه این کشور به معادالت سیاسی 
و امنیتی منطقه و نقش و تاثیرگذاری کشورهای 
ــارات  مختلف در آن اســـت.در همین حــال ام
گسترده ترین روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
را نیز با رژیم صهیونیستی در پیش گرفته که در 
تعارض آشکار با اقدامات این کشور در توسعه 
ــط با کشورهای اصلی در محور مقاومت  رواب
است.در پیش گرفتن سیاست همگرایی با رژیم 
صهیونیستی برای جلب رضایت غرب و دادن 
ــرژی غرب،  تعهد به انگلیس دربـــاره تامین ان
نمودی از این رفتار است.رهبران امارات  خاصه 
محمد بن زاید با اتخاذ این رویکرد برآن هستند تا 
حداکثر منافع را برای این کشور   کسب کنند، اما 
روند تحوالت منطقه و جهان بیانگر این حقیقت 
است که دوران دل بستن به وعده های غرب و 
کم توجهی به کانون های اصلی قدرت در منطقه 

پایان یافته است.

رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی در ۷3 سالگی درگذشت 

پایان شیخ خلیفه     صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

قاب بین الملل 

کره شمالی  با تایید اولین شیوع ویروس کرونا 
ــن کشور از زمــان وقــوع پاندمی، آن را  در ای
»خطرناک ترین اضطرار ملی« خواند و دستور 
قرنطینه سراسری صــادر کــرد. طبق گزارش 
رسانه دولتی کره شمالی، سویه اومیکرون در 

پیونگ یانگ شناسایی شده است.
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جدل مجازی درباره علی کریمی

بعد از این که علی کریمی بازیکن سابق فوتبال در یک 
استوری از گرانی نان گالیه کرد، یک خبرنگار فعال فضای 
مجازی به خانه چند میلیاردی علی کریمی که پیش از این 
قبض برق نجومی آن حاشیه ساز شده بود، اشاره کرد و 
امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب وکار وزارت اقتصاد 
هم در توییتی تند علیه کریمی نوشت چون از او مالیات 
گرفته نمی شود، قلدری می کند. کاربران به این دعوای 
توییتری واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »به دلیل 
این که یک نفر پولداره نمی شه بهش بگیم حق انتقاد از 
وضع اقتصادی رو نداره.« کاربر دیگری نوشت: »جناب 
سیاح ایــراد و ضعف در سازمان مالیات چه ربطی به 
کریمی داره، اگه کریمی مالیات نداده باید ازش گرفت و 
اگه مالیاتش رو داده این صحبت شما چه وجهی داره؟« 
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قبل از خودرو جریمه اش آمد!

یکی از کاربران فضای مجازی نوشته بود خودروی 
صفرش را هنوز تحویل نگرفته، پیامک جریمه سرعت 
غیرمجاز دریافت کرده است. این فرد زمانی که پیامک 
جریمه سرعت غیرمجاز را دریافت کرده هنوز خودروی 
ثبت نامی اش را تحویل   نگرفته بوده است. او برای 
این که دلیل این اتفاق را متوجه شود، به سراغ پلیس 
می رود و مشخص می شود از طریق دوربین جریمه 
شده است. با دیدن تصویر لحظه جریمه مشخص 
می شود خودروبری که خودروی این فرد را جابه جا 
می کرده، سرعت مجاز را رعایت نکرده و دوربین پالک 
خودروی این فرد را به عنوان خودروی متخلف ثبت 
کرده است. کاربری نوشت: »از این بدشانس تر منم، 
چون این بنده خدا الاقل توی قرعه کشی ها خودرو 

برنده شده ولی من چی؟!«
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وقتی مسی سفیر گردشگری می شود

پیش از ایــن، خبرهایی مبنی بر مسافرت مسی و 
خانواده اش به عربستان برای گذراندن تعطیالت 
منتشر شده بود اما حاال خبر رسیده که قرار است 
مسی سفیر گردشگری این کشور شود. این موضوع 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. بسیاری از 
کاربران این حرکت عربستان را اولین قدم ها برای 
درآمدزایی بدون نیاز به نفت دانستند. کاربری در 
این باره نوشت: »در حالی که عربستان تحریم نیست 
و روزانه میلیون ها دالر نفت صادر می کنه ولی از االن 
به فکر راه هایی برای درآمد زایی بدون نفت هست 
و مسئوالن ما هنوز در خوابن.« کاربر دیگری نوشت: 
»یکی از راه های درآمدزایی، گردشگریه که می تونه 
سود سرشاری رو به کشور سرازیر کنه اما نبود زیر 
ساخت و البته عزم جدی توی کشور ما باعث شده از 

این ظرفیت سودی نبریم.« 
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بازرگام کجاست؟

در حالی که از سامانه بازرگام به عنوان پلی برای 
دسترسی راحت تر مردم در کالن شهرها به اقالم تنظیم 
بازاری در چند ماه پیش رونمایی شد اما این روزها به 
سامانه ای تبدیل شده که در بیشتر اوقات بسیاری 
از اقالم تنظیم بازاری را ندارد. قرار بود اقالم تنظیم 
بازاری در این سامانه به قیمت مصوب در خانه مردم 
تحویل داده شود اما حاال که به این سامانه نیاز است تا 
در بازار نقشی ایفا کند، می بینیم بیشتر اقالم مصرفی 
را موجود ندارد! کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از 
این موضوع به آن واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»ایده توزیع اینترنتی بین همه مردم یه ایده خوب 
بود که متاسفانه مثل بسیاری از ایده های خوب توی 
کشورمون به شکل بدی اجرا شد.« کاربر دیگری نوشت: 

»اصال کسی از مسئوالن یادش میاد از این سامانه؟«
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بیش از 2 میلیون سگ  ولگرد در کشور

هر از چندی خبرهایی از حمله سگ های بدون صاحب در 
جاهای مختلف کشور به محیط زیست و حیوانات دیده 
می شود که خسارت هایی هم به حیات وحش در پی 
دارد. حاال مصطفی نادری، کارشناس محیط زیست گفته   
گله های سگ های ولگرد از دو میلیون فراتر رفته است. 
او خواستار ممنوعیت غذارسانی به سگ های ولگرد شده 
و گفته است: »نه جامعه و نه حیات وحش مظلوم از دست 
آن ها در امان نیستند و ساالنه هزینه های مادی و معنوی 
هنگفتی را به کشور تحمیل می کنند.« این در حالی است 
که شهردار پردیس سال گذشته اعالم کرده هزینه 
نگهداری 850 قالده سگ ماهانه 50 میلیون تومان است 
و این یعنی برای نگهداری دو میلیون سگ باید ماهانه 
حدود 120 میلیارد تومان هزینه کرد! کاربری نوشت: 
»امان از این آدم هایی که به این حیوونا به اسم دفاع از 

حیوانات غذا می دن.«
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الالیی های مادرانه برای یک نفر!

ویدئوی احساسی از الالیی خواندن زن سالخورده 
برای شتر ها در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد که واکنش هایی را به همراه داشــت. در این 
ویدئو می بینیم یک نفر شتر در حالی که روی زمین 
نشسته، سرش را روی پای یک مادربزرگ سالخورده 
گذاشته و در حال گوش دادن به نوای الالیی اوست. 
این مادربزرگ هم با عشق و عالقه خاصی سر این شتر 
را نوازش می کند و برایش الالیی می خواند و او را در 
آغوش می گیرد. کاربری نوشت: »مادربزرگ ها همه 
شون مهربونن و دنبال اینن که به همه مهربونی کنن 
و چقدر با دیدن این ویدئو دلم برای مادربزرگم تنگ 
شد.« کاربر دیگری نوشت: »عشایر عالقه خاصی به 

شترها دارن و به اونا مثل آدم ها مهربونی می کنن.«

تاریخچه و دلیل ممنوعیت واردات خودرو    
اردیبهشت سال 97 به دلیل خروج آمریکا از برجام و از 
سرگیری تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه 
اقتصاد کشورمان، دولت وقت اقــدام به محدود کردن 
واردات برخی کاال ها کرد که خودرو هم یکی از آن ها بود. در 
واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت و به تبع آن منابع 
ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف 
ارزی، واردات خودرو را ممنوع کرد به طوری که با توقف 
رسمی ثبت سفارش، در این چهار سال خودروی جدید 
خارجی وارد ایران نشد. با وجود چنین قانونی، مردم هم 
راهی جز خرید خودروهای داخلی نداشتند و کار به جایی 
رسید که خودتان هم می دانید و مردم برای خرید خودرو 
باید در سایت خودروسازان ثبت نام می کردند به امید آن 
که نام شان در قرعه کشی آن ها از گردونه بیرون بیاید و 
در این بین قیمت خودرو هم روز به روز در کشور گران تر 
می شد. حاال بعد از چهار سال این محدودیت برداشته 
شده و قرار است خودروهای سواری از کشورهای مختلف 

به کشور وارد شوند.

امسال چند خودرو وارد می شود؟    
در ابتدا در مصوبه مجلس واردات 70 هزار خودرو برای هر 
سال در نظر گرفته شده بود اما به گفته رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس: »با بررسی کمیسیون های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودرو هایی را 
که کم مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.« عزت ا... 
اکبری تاالرپشتی در گفت وگو با تسنیم ضمن اشــاره به 
مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو 
اظهار کرد: »اول، با بیانات رهبری کاًل مصوبه اصالح شد 
و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که 
بتواند بازار را تنظیم کند و واردات خودرو را انجام دهد. دوم، 
ماده 4 آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، 

حذف شــد.« یعنی حاال هر کسی 
می تواند اقدام به واردات خودرو 
کند و دیگر نیازی به صادرات قطعه 
به کشورهای دیگر برای واردات 
انجمن  دبــیــر  ضمن  در  نیست. 
واردکنندگان خــودرو اعالم کرد 
نخستین خــودروهــای وارداتـــی، 
اواخر شهریور راهی بازار می شوند.

چه خودروهایی وارد می شود؟    
بــعــد از اعـــالم خــبــر آزادســــازی 
که  ــد  ش گفته  ــودرو  ــ خ واردات 
محدودیت واردات خــودرو با دو 
شرط سقف قیمت خودرو تا هفت 
هــزار دالر و حجم موتور ۱000 
سی سی اســت و جــالل رشیدی 

کوچی در توییتی نوشت: » در تنظیم آیین نامه واردات 
خــودرو با تکیه بر کلمه خــودروی اقتصادی دو شرط در 
نظر گرفته شده؛ ۱-سقف قیمت 7000 دالر! 2-حجم 
موتور ۱000 سی سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به 
مردم ایران را اصالح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.« اما 
خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی 
حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت  در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: »آیین نامه مصوبه هیئت دولت در 
خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت 
با استفاده از دیدگاه های تخصصی و کارشناسی در دست 
اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت 
قیمت و حجم موتور صحت نــدارد.« با این حال رشیدی 
کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت 
نوشت: »از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر 
می رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده 
است؛ ۱. حجم موتور بین ۱۵00 تا 2۵00 سی سی. 2. 
سقف قیمت بین 20 تا 2۵ هزار دالر.« با این حساب و با 
توجه به قیمت 30 هزار تومانی دالر، امسال شاهد واردات 

خودرو تا سقف قیمتی 7۵0 میلیون تومان خواهیم بود.

تعرفه واردات خودرو برای سال 1401    
ــودرو تا سقف قیمت 20 یا 2۵ هــزار دالر به  واردات خ
ــازار ایــران هم به همین  این معنا نیست که خــودرو در ب
قیمت فروخته می شود. یکی از مولفه هایی که باعث 
گران تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می شود 
تعرفه های باالی وارداتــی است. البته به گزارش مهر به 
نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این 
تعرفه امسال بین 40تا 7۵ درصد بر اساس حجم موتور 
خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور 
باالتری داشته و گران تر باشد، درصد تعرفه واردات هم 
باالتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار 
دالری)2۱0 میلیون تومان( 40 
درصد هزینه گمرک باید پرداخت 
شود که می شود دو هزار و 800 
دالر)84 میلیون تومان(  و این 
یعنی ایــن خــودرو تا وارد کشور 
شود 9 هزار و 800 دالر )294 
تمام می شود؛  تــومــان(  میلیون 
اما رقم تعرفه بــرای خودروهای 
2۵ هــزار دالری )7۵0 میلیون 
تومانی(، 70 درصد خواهد بود 
که می شود ۱7 هزار و ۵00 دالر 
)۵2۵ میلیون تومان( و این یعنی 
ــودرو در  قیمت تمام شــده ایــن خ
داخــل کشور 42 هــزار و ۵00 
دالر )یک میلیارد و 27۵ میلیون 

تومان( خواهد بود.

آن چه باید درباره واردات خودرو از نظر تعداد، حجم موتور، قیمت خودرو و تعرفه های واردات بدانید

منتظر خودروی خارجی ابشید

رعیت نواز-   بیش از چهار سال از روزی که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، می گذرد و حاال وزیر صمت 
خبر از آزادسازی واردات خودرو داده است. از زمان مطرح شدن موضوع آزاد سازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد 
شدن آن،  بارها و بارها این طرح به شورای نگهبان رفت و به دالیلی از جمله مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست های 
کل نظام، به مجلس بازگشت تا این که باالخره در روزهای گذشته سخنگوی دولت و وزیر صمت، خبر آزاد سازی واردات 
خودرو را به طور رسمی اعالم کردند. در این بین نکاتی مثل تعداد خودرو، نوع خودرو و قیمت خودروهایی که قرار 
است، وارد شوند احتماال برای بسیاری از جمله شما جذاب است که سعی کرده ایم به آن ها بپردازیم و همچنین از تعرفه 

واردات خودرو که باعث گران شدن خودروهای خارجی در داخل کشور می شود هم نوشته ایم.

 خودروهای بین
10 ات 25 هزار دالر

ناصری- با اعالم آزاد شدن واردات خودرو، بسیاری از کاربران 
در شبکه های اجتماعی دربــاره خودروهایی می نویسند که 
می توان به کشور وارد کرد. رضا رشیدپور مجری تلویزیون 
هم با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از 10 خودرویی 
گفت که در امارات به پول ما تا 100 میلیون قیمت دارند البته 
خودروهایی که رشیدپور معرفی می کند دست دوم و مدل 
2008 هستند. او در این ویدئو از خودروهایی مثل هوندا 
آکورد، آلتیمی کوپه، فورد موستانگ، دوژ، مزدا 6، لکسوس 
460ال، شورلت کاپریس و. .. می گوید که هم اکنون در امارات 
می توان در حدود 100 میلیون تومان یعنی بین 14 تا 15 هزار 
درهم خرید. ما هم در این گزارش سعی داریم قیمت برخی 
خودروهای میان رده خارجی صفر یا با کارکرد کمتر از پنج سال 
را که می توان با حدود 500 میلیون تومان در کشورهای دیگر 
خرید، معرفی کنیم؛ البته در صورت ورود این خودروها به کشور 
باید تعرفه وارداتی خودرو را که در گزارش اصلی به آن پرداخته 

ایم، به مبلغ این خودروها اضافه کرد.

خودروهایی تا 10 هزار دالر    
نباید انتظار داشت خودروهایی همچون بی ام و، مرسدس بنز، 
فولکس واگن، شورلت و فورد را با قیمت های زیر 10 هزار دالر 
خریداری کرد. فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، 
مزدا2 ، رنو داچیا، سوزوکی دزیره، میتسوبیشی میراژ، رنو 
سیمبا، کیا پیکانتو و. .. از جمله خودروهای صفر کیلومتر با 

قیمت زیر 10 هزار دالر در جهان هستند.

خودروهایی تا 15 هزار دالر    
بــازار خودروهای خوب مدل چند سال پایین تر با قیمت 15 
هزار دالر هم بسیار داغ است. این که این خودروها دست دوم 
نیستند و فقط سال تولیدشان قدیمی است. هیوندای اکسنت 
مدل 2018 با 5 سال گارانتی، سدان کیا ریو مدل  2018 با 
5 سال گارانتی، فورد فیستای هاچ بک مدل 2018، نیسان 
ورسا مدل 2018 دنده اتومات و کروز کنترل، فیات 500 مدل 
2018، هوندا فیت مدل 2018،  فولکس واگن جتا مدل 2018 

و. .. بین 14 تا 15 هزار دالر هم اکنون به فروش می رسند.

خودروهایی تا 25 هزار دالر    
هم اکنون در اروپا میانگین قیمت خودروهای صفر کیلومتر فروخته 
شده تقریباً بین 25 تا 30 هزار دالر است به همین دلیل قابل حدس 
است که بــازار خودروهای 25 هزار دالری در کشورهای دیگر 
گسترده و متنوع باشد. بعضی از خودروهای مدل سال 2022 را 
که با قیمت هایی بین 20 تا 25 هزار دالر می توان خریداری کرد، به 
این شرح است: شورلت کامارو، میتسوبیشی اکلیپس کراس، هوندا 
سیویک، تویوتا کمری، شورلت کلرادو، فورد اکواسپرت، هیوندای 
 ،CX-5 النترا، هیوندای توسان، نیسان آلتیما، تویوتا پریوس، مزدا

کیا اسپورتیج، کیا نیرو و. ..

از تعرفه واردات غافل نشوید    
البته همان طور که در گــزارش واردات خــودرو اشــاره کرده ایم، 
خودروها با توجه به حجم موتور باید بین 40 تا 70 درصد تعرفه 
واردات گمرک بپردازند که رقمی بین 4 هزار تا 17 هزار و 500 دالر 
برای خودروهایی بین 10 هزار تا 25 هزار دالر می شود. با اضافه 
کردن این قیمت به هزینه حمل و نقل و سود متعارف برای واردکننده 
می شود به قیمت فروش خودروهای خارجی در آینده نزدیک که 
گفته می شود شهریور امسال است، در بازار کشورمان رسید. 

خالصه گزارش
   

۱. واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد 
شد.

ــای وارداتـــی  ــودروه 2. نخستین خ
اواخر شهریور راهی بازار می شوند.

ــرای واردات خـــودرو نــیــازی به  3. ب
صادرات قطعه نیست.

4. واردات تا خــودروهــای 2۵ هزار 
دالری آزاد است.

ــودرو  ــ خ واردات  ــداد  ــعـ تـ در   .۵
محدودیتی وجود ندارد.

6. تعرفه واردات بر اساس حجم موتور 
بین 40 تا 70 درصد متغیر است.
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آفساید 

پاسخ منفی علی کریمی به تیم تهرانی

در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال سایپا در هفته های اخیر در لیگ 
دسته  اول، امید روانخواه سرمربی این تیم از سمت خود استعفا 
کرد، اما بعد از بررسی هیئت مدیره این باشگاه، با این استعفا 
مخالفت شد.در این باره مطلع شدیم که باشگاه سایپا مذاکراتی با 
علی کریمی انجام داده بود تا او هدایت نارنجی  پوشان را برعهده 
بگیرد، اما پیش کسوت اسبق پرسپولیس به این پیشنهاد پاسخ 

منفی داد تا حمید درخشان روی نیمکت خودروسازها بنشیند.

 ایران در فینال جام جهانی فوتبال 
هفت نفره

از مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی فوتبال هفت نفره در 
شهر سالو در کشور اسپانیا، تیم های ایران و برزیل به مصاف هم 
رفتند که در پایان، تیم ایران با نتیجه 4 بر یک حریف قدرتمند خود 
را شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت.شاگردان امین ا... 
 مانی باید در فینال روز یک شنبه 25 اردیبهشت به مصاف برنده 

دیدار آمریکا و اوکراین بروند.

طارمی سومین بازیکن برتر ماه پرتغال
با پایان ماه آوریل و طبق رسم ماهانه، سرمربیان تیم های لیگ برتر 
پرتغال اقدام به انتخاب برترین بازیکن ماه لیگ این کشور کردند که 
در این میان مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در رده سوم ایستاد.
در این نظرسنجی، سرمربیان تیم های لیگ برتر پرتغال بیشترین آرا 
را به ریکاردو هورتا بازیکن تیم براگا اختصاص دادند تا این بازیکن 
عنوان برترین بازیکن لیگ در ماه گذشته میالدی را از آن خود کند.

اخراج کالدرون از سرمربیگری خورفکان
سرمربی آرژانتینی سابق الهالل و االتحاد که یک نیم فصل در 
پرسپولیس حضور داشت و این تیم را به قهرمانی نیم فصل لیگ 
نوزدهم رساند، سه ماه و نیم پس از سرمربیگری در خورفکان از 
این تیم برکنار شد.خورفکان در آخرین بازی لیگ امارات با نتیجه 
یک -3 برابر الشارجه شکست خورد تا در جایگاه یازدهم جدول 
قرار بگیرد. البته این تیم توانست بقای خود در لیگ امارات را 

قطعی کند.

ایران - نیوزیلند منتفی شد
با  را  ــران در هفته های اخیر مذاکراتی  ای فدراسیون فوتبال 
فدراسیون نیوزیلند برای برگزاری دیدار دو تیم در قطر انجام 
داد و قرار شد در صورت فراهم شدن شرایط، دو تیم در فیفادی 
خرداد به مصاف هم بروند.با وجود این  طبق اعالم احسان اصولی، 
سخنگوی فدراسیون فوتبال برگزاری این مسابقه به دلیل مخالفت 

دراگان اسکوچیچ منتفی شد.

نامه  جدیدی از سوی دادگاه بین المللی ورزش برای فدراسیون 
فوتبال ارسال شده که در آن زمان صدور نهایی حکم پرونده 
مارک ویلموتس 3 تیر تعیین شده است. این برای چندمین 
بار است که صدور حکم نهایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران به تاخیر می افتد.مارک ویلموتس بعد از جدایی از تیم ملی 
فوتبال ایران با وجود دریافت دو میلیون دالر از فدراسیون فوتبال 
به  صورت نقدی در ترکیه علیه فدراسیون فوتبال شکایت کرد و 
فیفا حق را به مربی بلژیکی داد اما با اعتراض فدراسیون فوتبال 
به رای صادر شده از سوی کمیته انضباطی فیفا، یکی دو سالی 

است که پرونده در دادگاه بین المللی ورزش در جریان است.

آشنایی با کانادا؛ اولین حریف 
تدارکاتی تیم ملی

ــدار تدارکاتی  تیم ملی فوتبال در نخستین دی
پیش از حضور در جام جهانی 2022 قطر روز 
15 خــرداد مهمان کانادا خواهد بود. برخالف 
ایران که برای سومین دوره متوالی در جام جهانی 
شرکت می کند، نماینده آمریکای شمالی، مرکزی 
و حوزه دریای کارائیب )کونکاکاف( برای اولین 
بار پس از 36 سال توانسته جواز حضور در جام 
جهانی را کسب کند. گروهی که این تیم در آن 
قرار گرفته یکی از سخت ترین گروه های جام است 
و به همین دلیل کمتر کسی شانسی برای صعود 
کانادا به مرحله بعدی متصور است.کانادایی ها 
در گروه F با بلژیِک پرستاره، کرواسی، نایب دوره 
قبلی جام جهانی و مراکش یکی از سرسخت ترین 
تیم های قاره آفریقا مصاف خواهند کرد. این تنها 
دومین بار در تاریخ است که تیم ملی کانادا جواز 
حضور در جام جهانی را کسب می کند. حضور 
قبلی آن ها سال 1986 در مکزیک بود که پس از 
باخت برابر فرانسه، مجارستان و شوروی سابق، 
قعرنشین گروه C و خیلی زود حذف شدند.کانادا 
برای رسیدن به جام جهانی 2022 هر 6 بازی 
دور اول مرحله انتخابی منطقه کونکاکاف را برد و 
به همین دلیل به دور دوم رسید که به صورت لیگ 
برگزار شد. این تیم آن جا هم باالتر از مکزیک )به 
لطف تفاضل گل( به عنوان تیم اول این منطقه به 
جام جهانی صعود کرد.کانادا در آخرین رده بندی 
فیفا در جایگاه سی  و  هشتم قرار دارد که هفده پله 
پایین تر از تیم ملی کشورمان است. این تیم پس 
از مکزیک، آمریکا و کاستاریکا چهارمین تیم در 
رده بندی فیفا از تیم های منطقه کونکاکاف است.

سوژه

مشکل بزرگ پرسپولیس برای جذب بیرانوند
علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش فوتبال کشورمان که به صورت قرضی به تیم بواویشتای 

پرتغال رفته بود با پایان تمرینات این تیم از بواویشتا جدا شد.درباره بیرانوند شایعاتی مطرح 
است مبنی بر این که او به پرسپولیس بازخواهد گشت اما از آن جایی که بیرانوند به صورت 
قرضی به بواویشتا رفته بود و در اصل این دروازه بان بازیکن تیم آنتورپ بلژیک به حساب 
می آید به همین دلیل باشگاه پرسپولیس برای جذب این دروازه بان با باشگاه بلژیکی 
مذاکراتی انجام داده است.باشگاه پرسپولیس در نامه ای خواهان جذب بیرانوند شده 
اما باشگاه بلژیکی مبلغ 700 هزار یورو برای صدور رضایت نامه این دروازه بان درخواست 
کرده که به نظر می رسد پرداخت چنین پولی از عهده باشگاه پرسپولیس در شرایط فعلی 

خارج باشد. بیرانوند بعد از بازی تدارکاتی با کانادا که در این کشور برگزار خواهد 
شد به تمرینات تیم آنتورپ بلژیک باز خواهد گشت تا احتمااًل آینده او در این تیم 

بلژیکی رقم بخورد مگر این که اتفاق دیگری رخ بدهد.

استقالل یک امتیاز دیگر از پرسپولیس پیش افتاد

گل ژستد در دربی، برگ برنده جدید آبی ها
در ابتدای لیگ بیست و یکم بود که مدیران فدراسیون فوتبال 
از قانون جدیدی برای به  کارگیری تعیین رتبه تیم های دارای 
امتیاز مساوی خبر دادند. پس از این که در لیگ های پایین تر 
و در هفته های انتهایی نتایج عجیب و پر گلی برای صعود و 
سقوط تیم ها به دست آمد، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت 
به  جای در نظر گرفتن تفاضل گل برای تعیین رتبه تیم های هم 
امتیاز، از قانون بازی رو در رو استفاده کند.اما نتایج استقالل 
و پرسپولیس به  عنوان تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی 
و کسب نتیجه تساوی در دو بازی رفت  و برگشت باعث شد تا 
پای این قانون جدید یک  بار دیگر به محافل فوتبالی کشور 
باز شود. هواداران استقالل مدعی شدند در بازی رو در رو 
دست برتری را دارند چرا که در شهرآوردی که به میزبانی 
پرسپولیس برگزار شده، دو تیم به  تساوی یک – یک رسیده اند 
و شاگردان فرهاد مجیدی به  دلیل گل زده در خانه حریف، 
نسبت به رقیب سنتی دارای برتری هستند.اما این مسئله با 
اعتراض هواداران پرسپولیس و مدیران این تیم مواجه شد 
چرا که مسئوالن فدراسیون شرایط پیش  آمده را در قانون 
مصوبه پیش  بینی نکرده بودند و نامی از محاسبه گل زده در 

خانه حریف به میان نیامده بود. طی روزهای گذشته، سهیل 
مهدی به  عنوان مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ 
در گفت وگویی با برنامه فوتبال برتر اعالم کرد در این زمینه 
به ماده 10 آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر استناد 
می شود که در آن جا گل زده در خانه حریف نیز مدنظر قرار 
گرفته و به همین دلیل استقالل نسبت به پرسپولیس دست 
برتری را دارد.اما این گفته چند شب پیش توسط کامرانی فر، 
دبیر کل فدراسیون فوتبال رد شد که این ادعا نیز واکنش های 
سازمان لیگ را در پی داشت. حاال و پس از کش وقوس های 

فراوان، روش تعیین تیم های سقوط و صعود کننده هم امتیاز 
در پایان لیگ ها و شرایط بازی رو در رو روی سایت سازمان 
لیگ قرار گرفته تا به این ابهامات پایان داده شود. هرچند 
که اطالعیه سازمان لیگ کمی گنگ و نامفهوم به نظر 
می رسد اما نکته کلیدی این اطالعیه همان ماده 10 است 
که در صورت برابری امتیازات و گل های زده تیم ها به آن رجوع 
خواهد شد و در این زمینه و در مقایسه وضعیت سرخابی ها، 
این استقالل است که وضعیت بهتری نسبت به پرسپولیس 
دارد.در ماده 10 آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر آمده 
است: »در هر مسابقه پلی آف برای مشخص کردن تیم برنده 
ابتدا امتیاز حاصل از بازی های رو در رو مالک عمل است و 
سپس در صورت تساوی امتیاز، گل زده در خانه حریف به  
صورت دوبرابر محاسبه می شود.« این همان قانونی است 
که سازمان لیگ برای حل مشکل پیش  آمده در خصوص 
بازی های رو در روی استقالل و پرسپولیس در نظر گرفته 
است. از آن جایی  که شاگردان مجیدی در دربی که به میزبانی 
پرسپولیس برگزار شد توسط رودی ژستد به گل رسیده اند، 

در نتیجه در بحث بازی رودررو، برتری از آن استقالل است.

 فخری: لغو  بازی های آسیایی ضربه سنگینی 
خواهد بود

پیمان فخری سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی هانگژو 
ــاره این  که آیا با توجه به ترافیک موجود، امکان برگزار نشدن  درب
مسابقات در سال آینده وجود دارد، گفت: »اگر این اتفاق بیفتد، ضربه 
سنگینی خواهد بود. البته کار برای برگزاری مسابقات در سال آینده 
سخت است زیرا سال برگزاری مسابقات گزینشی المپیک است و 
 IOC امکان دارد زور شورای المپیک آسیا به فدراسیون های جهانی و
نرسد. همه مسابقات برنامه ریزی شده است و این  گونه نیست که زمان 
خالی گیر بیاوریم و بگوییم بازی های آسیایی را در آن برگزار می کنیم. «

ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال شد
سعید ارمغانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال انتخاب 
شد و اعضای کــادر فنی و سرپرستی نیز مشخص شدند. به این 
ترتیب فدراسیون بسکتبال ضمن تشکر از زحمات مصطفی هاشمی 
سرمربی پیشین، رضــا شجاع پــور را به  عنوان سرپرست، محمد 
کسایی پور، مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ را نیز به  عنوان مربیان 
معرفی کــرد. ارمغانی که  پیشتر سابقه سرمربیگری تیم ملی را 
درکارنامه داشت، قبل از این انتصاب به  عنوان سرمربی تیم بزرگ 

ساالن کاساشوک بوداپست فعالیت می کرد. 

روایت جدیدی از ناپدید شدن یکتا جمالی
یکتا جمالی ملی پوش وزنه برداری ایران که برای شرکت در رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان به یونان رفته بود بدون اطالع، اردوی تیم را 
ترک کرد و به ایران برنگشت تا شایعه پناهندگی اش منتشر شود. 
درحالی که شنیده می شود احتماال جمالی به آلمان پناهنده شده اما 
خبرآنالین دیروز نوشت: »در شرایطی خبری از یکتا جمالی نیست 
که از لنجان، محل سکونت خانواده جمالی خبر رسیده که اصال پدر و 
مادرش هم از این تصمیم او بی اطالع بوده اند. این در حالی است که 
هفته آینده هم قرار بوده تا مراسم عروسی خواهر یکتا برگزار شود و با 

این اقدام فعال همه چیز منتفی شده است.«

اخبار

بازگشت آمانوف به ترکیب استقالل؟
از عزیز بک آمانوف هافبک ازبک و تکنیکی آبی پوشان در دو بازی اخیر این تیم 
استفاده نشد و این موضوع می تواند ایجاد سوال کند.»عزیز بک آمانوف« که در 
پنجره زمستانی به استقالل پیوست و شروع خوبی با این تیم داشت، در دو بازی 

اخیر مقابل سپاهان و شهر خودرو حتی به عنوان بازیکن جانشین فرصت بازی پیدا 
نکرد که این قدری عجیب به نظر می رسد.آمانوف که عملکرد خوبی در استقالل 

داشت، در بازی مقابل نساجی در جام حذفی، پنالتی خود را در انتهای بازی از 
دست داد که همان ضربه منجر به حذف آبی پوشان از جام حذفی شد. پس از آن،  از 
این هافبک تکنیکی ازبکستانی دیگر استفاده نشد تا این شائبه ایجاد شود که چه بسا 

همان اتفاق عامل اصلی نیمکت نشینی او باشد.حاال در بازی مقابل فوالد با توجه 
به نیاز استقالل به یک بازیکن شوت زن و پا به توپ احتماال باید منتظر بازگشت 

آمانوف به ترکیب آبی ها باشیم.

بنزما دومین گلزن تاریخ رئال مادرید شد

در آخرین دیدار از هفته سی و ششم اللیگای اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری 
خانگی برابر تیم انتهای جدولی لوانته به میدان رفت که در پایان موفق شد با نتیجه 6 بر صفر 
مهمانش را در هم بکوبد. با این نتیجه سقوط لوانته از اللیگا به دسته پایین تر قطعی شد.گل 
دوم رئال مادرید توسط بنزما به ثمر رسید. کریم بنزما با به ثمر رساندن سیصد و بیست و 
سومین گل خود برای این باشگاه، با رکورد گلزنی رائول به عنوان دومین گلزن برتر این تیم 
برابری کرد.کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی که اکنون در منچستریونایتد بازی می کند 
همچنان با 451 گل در صدر جدول گلزنان مادرید باقی مانده است و بنزما فاصله زیادی تا 

شکستن رکورد مهاجم پرتغالی در این تیم دارد.

 رای پرونده ویلموتس
باز هم به تاخیر افتاد

گروه ورزش/ هفته بیست و هفتم لیگ برتر در 
حالی برگزار می شود که تقابل 4 تیم صدرنشین 
در سیرجان و اهواز هیجان را در فوتبال ایران 
به اوج رسانده اســت.در بازی های امروز ابتدا 
فوالد و استقالل در اهواز به مصاف هم می روند 
و در آخرین بازی هم پرسپولیس و سپاهان در 
سیرجان رو در روی هم قــرار خواهند گرفت. 
ــواداران در این 2 بازی  مسلما حضور پرشور ه
می توانست حساسیت ها و جذابیت های شنبه 
فوتبالی در ایران را دوچندان کند اما افسوس که 
با کج سلیقگی مسئوالن سازمان لیگ هر 2 بازی 
بدون حضور هواداران و در ورزشگاه های خالی 

برگزار خواهد شد.
فوالد- استقالل       

ــاده  بــی تــردیــد بــازی در اهـــواز و مقابل تیم آم
ــران یکی از خــان های  ایــن روزهـــای فوتبال ای
ــورد تاریخی   سخت استقالل بـــرای ثبت رکـ
شکست ناپذیری در طول یک فصل خواهد بود. 
نتایج اخیر فوالد در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر 
و تقابل های اخیر دو تیم نشان می دهد که فرهاد و 
شاگردانش امروز در فوالد آره نا  کار خیلی سختی 
دارند.فوالد که توانسته است در دو دیدار قبلی 
مقابل استقالل و در اهواز بر این تیم غلبه کند، به 
دنبال هت تریک در شکست دادن آبی ها و پایان 
دادن به طلسم شکست ناپذیری این تیم است. 
استقالل در حالی به ایستگاه بیست و هفتم لیگ 

رسیده که باالخره بعد از چند تساوی هفته 
گذشته توانست با یک گل شهر خودرو 

را شکست دهد و اختالف خود با 
پرسپولیس را دوباره به عدد 

6 برساند. حاال  شاگردان 
مجیدی که برای تثبیت 

ــی  ــان ــرم ــه ــوان ق ــ ــن ــ ع
ــیــازمــنــد کــســب 6  ن

امتیاز از چهار دیدار 
باقی  مــانــده خود 

باید  هستند، 
بــــه مــصــاف 

فوالد بروند.تیم خوب و یکدست جواد نکونام که 
توانست نتایج بسیار خوبی را در لیگ قهرمانان 
آسیا کسب کند و به  عنوان تیم نخست گروه 
خود راهی مرحله یک  هشتم نهایی شود، حریف 
سرسختی بــرای استقالل محسوب می شود.
با این حال عملکرد فوق العاده آبی ها در خط 
دفاعی باعث شده تا هواداران این تیم بیشتر از 2 
فصل گذشته به موفقیت تیم خود در اهواز امید 
داشته باشند.پریرا با 10 گل زده زهردارترین 
بازیکن فوالد است و در استقالل هم یامگا 9 گله 
مهاجم خطرناکی است اما نباید از آرمان رمضانی 
پرانگیزه که احتماال در غیاب ژستد در ترکیب 

اصلی قرار می گیرد هم غافل بود.
پرسپولیس- سپاهان       

ال کالسیکوی ایــران امشب در حالی برگزار 
می شود که نه تهران میزبان این بازی است و نه 
اصفهان؛ بازی امشب پرسپولیس و سپاهان با 
توجه به محرومیت دو تیم از میزبانی در سیرجان 
ــواداران برگزار می شود. این  و بدون حضور ه
بازی در حالی برگزار می شود که پرسپولیس در 
صورت پیروزی و توقف استقالل در اهواز می تواند 
به قهرمانی امیدوار بماند و سپاهان هم با برد می 
تواند شانس خود را برای رسیدن به جایگاه دوم 
جدول بیشتر کند.این شرایط حساسیت های 
ال کالسیکوی ایران را دوچندان کرده است. 
پرسپولیس حاال می داند که دیگر از استقالل 

امتیازی کسر نخواهد شد و اگر می خواهد حداقل 
ــه بدهد باید  جنگ قهرمانی را تا روز آخر ادام
سپاهان را شکست بدهد البته به شرطی که 
استقالل هم امتیاز از دست بدهد و گر نه جبران 
فاصله 6 امتیازی در سه هفته مانده به پایان 
مسابقات، کاری تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر سپاهان اگر پرسپولیس را شکست 
بدهد به دو امتیازی شاگردان گل  محمدی می 
رسد و در آن صورت ممکن است پرسپولیس حتی 
نایب قهرمان هم نشود. بازی رفت دو تیم با نتیجه 
یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.
پرسپولیس در این بازی وحید امیری و شریفی را 
در اختیار ندارد و شاید رامین رضائیان هم به دلیل 

مسائل انضباطی در ترکیب قرار نگیرد.
شهرخودرو – پیکان       

شهر خودرو در حالی امروز میزبان پیکان است 
که هفته گذشته در شرایطی که تا دقایق پایانی، 
استقالل صدرنشین را در ورزشگاه آزادی متوقف 
کــرده بودند، اما در نهایت با یک گل شکست 
خوردند تا امیدهایشان برای بقا در مسابقات 
کمتر شود.شهر خودرو هم اکنون با کسب 15 
امتیاز در قعرجدول رده بندی لیگ قرار دارد. 
باالی سر این تیم در جدول، فجرسپاسی 17 
امتیازی و نفت مسجد سلیمان 19 امتیازی 
هستند و با توجه به این که تراکتور 24 امتیاز دارد، 
به نظر می رسد تیم های سقوط کننده از بین شهر 
خــودرو، فجر و نفت مشخص 
ــد و در ایـــن شــرایــط  ــون ش
شاگردان سیدعباسی برای 
بقا در لیگ یک فرمول 
مشخص دارند؛ برد 
ــازی هــای  ــ در ب
ــده و  ــان بــاقــی م
امتیاز از دست 
دادن توسط دو 
تــیــم فــانــوس به 

دست دیگر.

گفت وگو

مشکلی برای حضور در جام جهانی ندارم

امیری: قبل از ابزی اب کره هم درد داشمت
امیری که بعد از درخشش دیرهنگام در نفت تهران توانست به اردوگاه کارلوس 
کی روش راه یابد و در ادامه این مسیر پیراهن پرسپولیس را هم بر تن کرد، با درخشش 
خود طی این سال ها یکی از بازیکنانی بود که چه از حیث فنی و چه اخالقی، مهره ای 
قابل اعتنا محسوب شده است. شماره 19 پرسپولیس اما بعد از مصدومیتی که در  
اردوی تیم ملی شدت یافت، دوران نقاهت خود را کامل پشت سر نگذاشت تا در 
بازگشت زودهنگام خود در جدال با ذوب آهن با مصدومیت دوباره از ناحیه دیسک 
کمر، این  بار فوالدشهر را با آمبوالنس مستقیم به سمت بیمارستانی در تهران ترک 
کند. در نهایت امیری قرار شد خود را به تیغ جراحان بسپارد و بعد از نتیجه بخش بودن 

این جراحی، حاال امیری خود را برای بازگشت به میادین آماده می کند.
می گویند در تیم ملی مصدوم شده ای.قبل از اردوی تیم ملی مشکلی        

نداشتی؟
فکر می کنم مشکلم قبل از اردوی تیم ملی بود.از بازی سوپرجام کمی احساس درد 
کردم اما شما می دانید فوتبالیست ها دوست دارند تحت هر شرایطی بازی کنند و من 

نفر اولی را که در این  باره مقصر می دانم، خودم هستم.
و بعد از آن هم این درد در اردوی تیم ملی جدی تر شد.       

بله. شرایط سفر به کره جنوبی سخت بود و ما هشت ساعت در پرواز بودیم.آن جا به  
دلیل اختالف زمانی خوابمان هم به  هم خورد و باعث شد مصدومیتم تشدید شود. به 
نظرم کسی مقصر نیست و خودم مقصرم و باید با پزشک های متخصص مشورت و در 

خصوص دردم آن ها را مطلع می کردم که متاسفانه این کار را نکردم.
بعد از بازگشت از کره جنوبی مشخص بود که شرایط خوبی نداری با این حال        

مقابل ذوب آهن باز هم بازی کردی!
فکر می کردیم دیگر مشکلی پیش نمی آید.درمان اول من فیزیوتراپی و آب درمانی و 
کار با وزنه بود. 45 روز پزشکان پرسپولیس و تیم ملی زحمت شان را کشیدند اما در 

آن دقیقه مصدومیت من تشدید شد.
با جراحت بعد از عمل صحبت کردی؟       

بله.خیلی راضی بود.90 درصد دردم کم شده بود و 
فکر می کنم این نشان می دهد عمل من موفقیت آمیز 
بوده است.جراحی من با آخرین متد جراحی دنیا بود. 

تمام نتایج این عمل خوب بوده و خدا را شاکرم.
خیلی هــا نــگــران هستند کــه بــه جام        

جهانی نرسی.
خدا را شکر مشکلی نخواهم داشت.دوره 
درمانم 2 و در نهایت 3 ماه طول می کشد 
و با توجه به فاصله زمانی هفت ماهه تا جام 
جهانی مشکلی برای حضور در این تورنمنت 
نخواهم داشت. فکر کنم زمان خوبی است 
و می توانم خودم را آماده کنم. امیدوارم الیق 

باشم پیراهن تیم ملی را در جام جهانی بپوشم.

جنگ صدرنشین ها در هفته بیست و هفتم لیگ برتر

شنبه جذاب فوتبال ایران!

لواندوفسکی در یک قدمی بارسلونا

چند روز پیش پس از اعالم رسمی منچسترسیتی درباره قرارداد با ارلینگ هالند حاال 
نوبت رابرت لواندوفسکی است.مسئوالن بایرن مونیخ روز پنج شنبه با پینی زهاوی، 
ایجنت روبرت لواندوفسکی دیدار کردند و گفته شد که مهاجم لهستانی فصل آینده این 
تیم را ترک نخواهد کرد. اکنون سران بایرن مونیخ 180 درجه تغییر موضع دادند و برای 
جلوگیری از بروز حاشیه بیشتر برای فصل جدید، با جدایی این بازیکن موافقت کردند.

باشگاه آلمانی رقمی در حدود 35 تا 40 میلیون یورو را برای فروش او بررسی می کند. 
نباید فراموش کرد که قرارداد لواندوفسکی در سال 2023 به پایان می رسد و او هم 

اکنون 33 سال دارد.بارسلونا جدی ترین مشتری این مهاجم لهستانی است.



صرفه جویی 5 میلیاردریالی با 
طراحی و ساخت دستگاه سنگ زنی 

پرتابل در نیروگاه بندرعباس
بندرعباس- کیوان حسین پور: مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس از صرفه جویی 5 میلیاردریالی با طراحی 
و ساخت دستگاه سنگ زنی پرتابل در این نیروگاه 

خبر داد.
برق  تولید  مدیریت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان حسین سلیمی عنوان کرد: این دستگاه توسط 
کارکنان کارگاه تراش کاری اداره کارگاه های عمومی مکانیک 
و کامال بصورت مهندسی معکوس ساخته شده است، انجام 
فعالیت های سنگ زنی و سنباده کاری قطعه کار را، در محل 
نصب تجهیز به سهولت انجام می دهد. مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس با اشاره به اینکه این دستگاه از مونتاژ قطعاتی از 
چندین دستگاه با کاربردی خاص ساخته شده، افزود: این 
تجهیز به منظور استفاده در کاربرد سنگ زنی شافت های 
حجیم طراحی شده و از نظر هزینه جهت طراحی، مهندسی 
و ساخت، مبلغی در حدود 5 میلیارد ریال صرفه جویی داشته 
است. سلیمی در پایان یادآور شد: آخرین نمونه تعمیرات 
انجام شده با دستگاهی مشابه با این دستگاه در نیروگاه 
هیدروژن بابیتی  سیل  محل  سنگ زنی  انجام  بندرعباس، 
روتور واحد یک بود که توسط یکی از شرکت های داخلی در 
سال ۱۴۰۰ انجام شد و در سال جاری در تعمیرات واحد 2 

بخار از تجهیز داخلی استفاده شد .

تسریع در گازرسانی به صنایع برای 
تحقق شعار سال در آذربایجان غربی

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  کاظمی:  ارومیه- 
آذربایجان غربی گفت: برای تحقق شعار سال یعنی 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در تالش هستیم 
که با گازرسانی به صنایع بستر تحقق آن را در استان 

فراهم سازیم.
علیرضا شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان 
غربی با بیان اهمیت تحقق شعار سال و همچنین اهمیت 
مساله تولید در کشور، افزود: تولید مبتنی بر شرکتهای 
دانش بنیان و ایجاد اشتغال کلید حل مشکالت اقتصادی 
کشور است و شرکت گاز استان برای افزایش بهره وری 
شرکتهای تولیدی و صنایع، گازرسانی به این واحدها را 
تسریع می کند. وی با اشاره به اینکه گاز طبیعی سوخت 
ارزان و دردسترس صنایع است، اظهار کرد: در اختیار قرار 
دادن این انرژی می تواند نه تنها ارزش افزوده شرکتها و 
صنایع را باال ببرد بلکه از سود حاصل آن در نتیجه کاهش 
افزایش  دیگر جهت  ایجاد صنایع  برای  تولید  هزینه های 
اشتغال در منطقه نیزاستفاده شود. شیخی اعالم کرد: برای 
گازرسانی به واحدهای تولیدی که در راستای توسعه استان 
و ایجاد کار به جوانان و رفع محرومیت تالش می کنند 
سوخت تامین می کنیم تا یکی از مهمترین مشکالت عرصه 

تولید یعنی تامین انرژی در دسترس و ارزان رفع شود.

در قالب طرح محرومیت زدایی از روستاها صورت می 
گیرد؛

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی 
به مجتمع 23 روستایی الی سیاه در 

شهرستان نایین

اصفهان - مرادیان: عملیات اجرایی طرح آبرسانی 
به مجتمع 23 روستایی الی سیاه در شهرستان نایین 

آغازشد.
این طرح را وزارت نیرو در قالب طرح محرومیت زدایی 
از روستاها با همکاری قرارگاه سازندگی سپاه امام حسن )ع( 
اجرا می کند. در این طرح با اجرای ۴۰ کیلومتر خط انتقال به 
قطر ۱5۰ میلیمتر و احداث 6 ایستگاه پمپاژ، آب شرب پایدار 
جمعیتی بالغ بر 3 هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود. 
با اجراي این طرح،  شبکه آبرسانی مجتمع 23 روستایی الی 
سیاه در حد فاصل روستاي رحیم آباد تا مهرآباد و نصر آباد 
به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ وصل می شود. گفتنی است 
هم اکنون آب شرب مورد نیاز ساکنان این روستاها از طریق 
تانکرهای سیار تامین می گردد و پیش بینی می شود  با پایان 
عملیات آبرسانی به مجتمع 23 روستای الی سیاه تا تابستان 
سال جاری و انتقال ۱۰ لیتر آب در ثانیه  به این مجتمع 
روستایی، آب شرب مورد نیاز ساکنان این 23 روستا به صورت 

پایدار تامین شود.

هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان 
باغبانی ، صنایع دستی و سوغات 

محلی درساوجبالغ افتتاح شد

و تالش  با همت  رنجبرکهن:  ساوجبالغ- سیروس 
هفتمین   ، هشتگرد  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
و  دستی  صنایع   ، باغبانی  گیاهان  و  گل  نمایشگاه 
سوغات محلی با حضور مسئولین کشوری ، استانی ، 

شهرستانی و دوستداران گل و گیاه گشایش یافت .
این نمایشگاه از ۱۸  لغایت 23 اردیبهشت در بوستان بانوان 
واقع در بلوار کارگر هشتگرد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد 
بود . مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه که با حضور مسئولین کشوری ، استانی و شهرستان 
ساوجبالغ برگزار گردید هدف از این اقدام مدیریت شهری را 
معرفی محصوالت شهرستان ، حمایت از تولید کنندگان ، ایجاد 
فضایی برای ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، 
آموزش های شهروندی ، حمایت از مشاغل خرد و کارگاههای 
کوچک ، اشتغال آفرینی ، ایجاد شور و نشاط در شهر دانست .

اخبار ایراناخبار ایران مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قم:  

ماه رمضان نقطه اوج فعالیت های کمیته امداد است
قم- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قم 
گفت: ماه رمضان نقطه اوج فعالیت های کمیته امداد 

است.
به گزارشی، محسن مسعودیان راد مدیرکل کمیته امداد 
حضور  با  که  خبری  نشست  در  قم  استان  امام خمینی)ره( 
موضوع  با  اداره  این  همایش های  سالن  در  رسانه  اصحاب 
اشتغال و کارآفرینی برگزار شد، با اشاره به اینکه از زحمات 
اصحاب رسانه در خصوص انعکاس اخبار کمیته امداد به ویژه 
در ماه رمضان تقدیر میکنم، بیان کرد: خداوند متعال فطریه 
را به عنوان شرط قبولی روزه داری عنوان کرده است، کمیته 
امداد هم از این فرصت به منظور فقرزدایی و محرومیت زدایی 

بهترین استفاده را خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نماد وحدت و عدالت اجتماعی ماه رمضان 
است، اظهار داشت: مفهوم رمضان محرومیت زدایی است و 
جامعه اسالمی اگر روزه دار باشد نباید شاهد فقر در جامعه 

باشد.
مسعودیان با اشاره به اینکه اوج فعالیت های کمیته امداد 
امام خمینی در طول سال در ماه مبارک رمضان رقم می خورد، 
بیان کرد: در ابتدای ماه رمضان بحث اطعام و افطاری و توزیع 
سبد کاال را داشتیم و در نیمه ماه رمضان  اکرام ایتام را شاهد 

بودیم به ویژه در بیست و یکم این ماه که اوج اقدامات مردمی 
و خیرین در این  راستا بود.

بالغ بر 2 میلیارد  ادامه داد: امسال  مدیرکل کمیته امداد 
تومن فطریه جمع آوری شده که پیش بینی می شود این مبلغ 

تا پایان سال به بیش از 3 میلیارد تومن برسد.
فطریه  مبالغ  کشور  در  اولین بار  برای  افزود:  مسعودیان 
جمع آوری شده قبل ازظهر عید فطر با هماهنگی های انجام شده 

با بانک عامل به حساب خانوارهای نیازمند واریز شد.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغ، ترویج، ترغیب و فرهنگ سازی 
اطعام باید مورد توجه اصحاب رسانه قرار بگیرد، تصریح کرد: 
کمیته امداد موفقیت خوبی در زمینه توانمندسازی داشته و 
مدل منحصر به فردی را به اذعان دستگاه های مختلف احصا 
و ارائه کرده است که این مهم حاصل نگاه برنامه ای و تعریف 

فرایندی برای اشتغال زایی است.
سال  در  اشتغال  و 6۰طرح  داد: 2هزار  ادامه  مسعودیان 
گذشته رقم خورد که حدود ۴هزار و ۷۰۰فرصت شغلی ایجاد 
کرد و 5۰۰مورد نیز کاریابی و معرفی خانواده های کارجو و 
مددجو به واحدهای صنفی و کارگاه های تولیدی نیز انجام شد.

مسعودیان راد با بیان این که در سال گذشته به مددجویان 
بانوان ۴5 درصد و آقایان 55 درصد طرح های اشتغال کمیته 
ایجاد کردند، عنوان کرد: 6 هزار و ۱۰۰فرصت  به  را  امداد 
سال  اعتبارات  و  کنیم  ایجاد  سال جدید  در  باید  را  شغلی 
گذشته ۱۷۰ میلیارد ریال بوده و امسال ۴۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار داریم که رشد بسیار باالیی است.
وی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی نسبت به بحث 
اشتغال و کارآفرینی حساسیت باالیی دارد و اعتقاد داریم اگر 
اشتغال سازی در سطح کشور انجام شود بسیاری از آسیب های 

اجتماعی مرتفع خواهد شد.

آذربایجان شرقی - فالح: حمید شاهوردی به عنوان 
شهردار منطقه ۱ تبریز انتخاب و معرفی شد.

با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و 
مدیران شهرداری منطقه یک مراسم معارفه شهردار این منطقه 
برگزار شد. بر همین اساس، حمید شاهوردی به عنوان شهردار 
جدید منطقه ۱ تبریز معرفی و از زحمات اکبر پورخردمند 
قدردانی شد. شاهوردی از مدیران سابق و باتجربه شهرداری 
تبریز است که شهرداری منطقه 9، معاون شهرسازی منطقه 
5 و منطقه 3 و مدیرعامل شرکت ایران سازه شمالغرب کشور 

از جمله سوابق وی در سال های گذشته است. مرکز همایش 
های بین المللی تبریز، بلوار شهدای غواص، ساختمان اداری 
شهرداری منطقه 9، مجموعه فرهنگی ورزشی خاوران، مجوعه 
تفریحی پارک جنگلی ائل باغی، مجموعه الله پارک و تقاطع 
شاخصی  های  پروژه  جمله  از  )ع(  علی  امام  غیرهمسطح 

هستند که در زمان حضور وی در مناطق 5 و 9 تبریز اجرا 
و به بهره برداری رسیده است. پروژه مرکز همایش های بین 
المللی تبریز، یکی از ماندگارترین پروژه های شهرداری تبریز 
در چند سال گذشته در زمان مدیریت شاهوردی در منطقه 9 

و در مدت زمان ۱5 ماه ساخته شد.

گرگان- درراستای افزایش سطح تعامالت و تقویت همکاری 
در  اندیشی  هم  جلسه  ودانشگاه  گاز  صنعت  مابین  فی  های 
محل دفتر پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان گلستان برگزار 
شد.تمجیدی فرحبخش رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز 
استان در این خصوص گفت: در نشست هم اندیشی که با هدف 

بهره گیری از دانش، تجارب و نقطه نظرات صاحب نظران و اساتید 
مراکز دانشگاهی و با حضور اعضای هیئت علمی و رؤسای مراکز 
تحقیقات و رشد دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول و همچنین 
نمایندگان شرکت گاز استان تشکیل گردید در خصوص موضوع 
جلسه بحث و تبادل نظر شد.وی افزود: دراین جلسه چالشهای 

و  قرارگرفت  بررسی  مورد  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباطی 
راهکارهای مورد نظر نیز جهت مرتفع نمودن چالشها ارائه شده 
و موضوعاتی از قبیل بهینه سازی مصرف گاز، استفاده از انرژی 
های نو، ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت و موارد 
مرتبط دیگر نیز مطرح گردید. رئیس پژوهش و فنآوری شرکت 

گاز استان اظهار داشت: در این نشست همچنین مقرر شد به 
منظور هرچه نزدیک تر شدن ارتباطات شناخت بیشتر شرکت 
گاز از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و همچنین آشنایی 
بیشتر اعضاء هیات علمی از چالش های و معضالت صنعت گاز، 

بازدیدها و جلسات دو جانبه ای نیز برنامه ریزی شود.

طی حکمی از سوی شهردار کالنشهر تبریز؛
حمید شاهوردی شهردار منطقه یک تبریز شد

هم اندیشی نمایندگان شرکت گازاستان گلستان و دانشگاه آزاد علی آباد کتول برگزار شد

کرمانشاه - لیال حیاتي : مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه گفت: 2۰۶ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون 

شهری استان کرمانشاه جابجا شده اند.

فریبرز کرمی گفت: طی فروردین ماه سال جاری 2۰6 هزار و 553 نفر مسافر 
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان کرمانشاه جابجا شده است.

وی گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری بیش از 2۰6 هزار مسافر توسط 
ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای جابجا شده اند که نسبت به سال گذشته با 

جابجای بیش از 2۰۸ هزار مسافر کاهش ۱ درصدی تردد مسافر را داشته ایم.
کرمی افزود: تعداد مسافران جابجا شده با اتوبوس طی فروردین ماه ۷۱ هزار و 
66۸ هزار نفر بوده است که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 26 درصدی هستیم.

فریبرز کرمی عنوان کرد، بیش از ۷6 هزار نفر در سال ۱۴۰۱ برای سفرهای خود 
از مینی بوس استفاده کرده اند که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی 

هستیم و 59 هزار نفر نیز سواری بین شهری را برای جابجای انتخاب کرده اند.
او با اشاره به علت کاهش سفر بیان کرد:  فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از جمله 

عوامل کاهش تعداد سفر در استان کرمانشاه بوده است.

کرمی ادامه داد: در باجه متمرکز فروش بلیط قبل از صدور بلیط وضعیت کرونای 
مسافر را از طریق ارسال کدملی به سامانه سروا )سازمان فنی اطالعات ایران( استعالم 

می کنند و پروتکل های بهداشتی ابالغ شده در حال اجرا می باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: فعالیت غیر مجاز 
سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی، تاکسی های اینترنتی درون شهری در بخش 
حمل و نقل بین شهری موجب بروز مشکالتی برای هوطنان شده است که   توصیه 
می گردد، از ناوگان حمل و نقل عمومی برای جلوگیری از هرگونه مشکل استفاده 

نمایند.
کرمی در پایان افزود: مسافران می توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانه های 
مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این 
اداره کل اطالع دهند تا در کمیسیون های مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان 

رسیدگي شود. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:

جابجایی ۲۰۶ هزار نفر مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی

۱۴۰۱7۱۱75/ت
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جدیدترین قسمت »هشتگ عصر جدید« به گفت وگو 
با داوران فصل سوم این مسابقه اختصاص داشت. 
سوال ایمان قیاسی از ژاله صامتی درباره این که 
چرا زنگ طالیی اش را زودتر نزده، توجه کاربران 
فضای مجازی را جلب کرد و بریده ویدئوی این 
بخش از برنامه دست به دست شده است. ماجرای 
زنگ طالیی دیرهنگام ژاله صامتی و گالیه این داور 

از احسان علیخانی چیست؟

انتقاد ژاله صامتی	 
اگر لحظه زنگ طالیی ژاله صامتی برای گروه ترانه 
را دیده باشید، به خاطر دارید که این داور تا انتهای 
اجرا رای خود را ثبت نکرد و احسان علیخانی رای 
او را بست و قرار شد قضاوت به تماشاگران سپرده 
شود، اما طبق خواسته ژاله صامتی امکان ثبت رای 
برای او فراهم شد و علیخانی   در این لحظه ضمن 
اعالم نظر مثبت اش راجع به زنگ طالیی، گفت 
که امکان زدن زنگ طالیی را فراهم می کند و اهرم 
مربوط به باال آمدن زنگ را کشید و به این ترتیب ژاله 

صامتی زنگ طالیی را به صدا درآورد. صامتی در 
»هشتگ عصر جدید«، با ذکر قید »متاسفانه«، این 
طور ماجرا را توضیح داد که چون امکان باز شدن 
زنگ طالیی زیر دست علیخانی  است، او به احسان 
علیخانی اشاره کرده که اهرم را بکشد، اما چون 
در موقع لزوم حواسش به داوران نیست، متوجه 

نشده! او همچنین یادآوری کرد که در آن برنامه 
تاکید کرده که عمدا رای نداده تا فکر کند، اما باز 
هم علیخانی موضوع را ادامه داده، چون می خواهد 
رئیس باشد! او البته این جمله را با لحنی آمیخته به 
شوخی گفت، اما به نظر می رسد چندان هم از این 

ساختار راضی نیست.

زنگ طالیی بدون  غافلگیری	 
در فصل سوم مسابقه، شیوه عجیبی برای اعالم 
زنگ طالیی طراحی شده است. ابتدا احسان 
علیخانی باید اهرمی را که روی میز خودش است 
باال بکشد تا زنگ طالیی زیر میز داوران باال بیاید. 
این شیوه باعث می شود زنگ طالیی با مقدمه 
اعالم شود و هیجان زدن آن از بین برود، در نتیجه 
انتقاد ژاله صامتی از اتفاقی که در آن برنامه افتاد 
درســت به نظر می رسد. عــالوه بر ایــن، گاهی 
احسان علیخانی پیش از داوران اعالم می کرد 
که یک اجرای خاص  قابلیت طالیی شدن دارد و 
پیشنهاد می کرد که به آن فکر کنند! این موضوع 
نیز استقالل رای داوران را کمتر   و این تصور را 
ایجاد می کند که ممکن است داوران تحت تاثیر 
نظر علیخانی تنها زنگ طالیی خود را برای آن 
اجرا به صدا درآورند هرچند که در فصول قبلی 
نیز زنگ طالیی روی میز احسان علیخانی قرار 
داشت، اما غافلگیری آن در مقایسه با فصل سوم 

بیشتر بود.

جوخه »تک تیراندازان« قهرمان

فیلم سینمایی »تک تیراندازان« محصول 2022 
چین، از فیلم های پرفروش و چشمگیر این کشور 
طی امسال است. این فیلم را ژانگ ییمو فیلم ساز 
مشهور چینی و دخترش ژانگ مو به صورت مشترک 
کارگردانی کرده اند. ییمو را برای کارگردانی آثاری 
چون »گل های جنگ«، »خانه خنجرهای پران« و 
»قهرمان« می شناسیم که تا به حال دو بار نیز جایزه 

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بفتا را برده است.

»تک تیراندازان« ماجرایی را در جریان جنگ کره در 
سال های نخست دهه 50 میالدی   روایت می کند 
و درباره یک جوخه تک تیرانداز چینی موسوم به 
»جوخه پنجم« است. در جریان این جنگ، نیروهای 
جوخه پنجم مأمور می شوند یک جاسوس چینی را 
که در کمین آمریکایی ها گیر کرده، نجات بدهند، 
غافل از این که این مأموریت، تله ای برای دستگیری 
»لیو« فرمانده جوخه پنجم است که شمار زیادی از 

آمریکایی ها را در جنگ، کشته است.
فیلم اثری ملی گرایانه است، اگرچه خوش ساخت 
است و پروپاگاندای بد و ضعیفی نیست. بازیگران 
آمریکایی و چینی آن نیز در سطح بین المللی 

شناخته شده نیستند.
ــدازان« یــک فیلم جنگی و نسبتًا  ــران ــی ــک ت »ت
کم هزینه است، چراکه اغلب زمان فیلم، ماجرایی 
شطرنج گونه را البته در میدان جنگ، بین دو گروه 
تک تیرانداز چینی و آمریکایی روایت می کند که با 

نقشه هایی در پی ضربه زدن به دشمن اند.
این فیلم مانند دیگر ساخته های ژانگ ییمو، اثری 
باکیفیت، تماشایی و خوش ریتم است که داستانی 
مهیج ولی تا حدی قابل پیش بینی را روایت می کند. 

اجرای کارگردان نیز در آن فوق العاده است.
این فیلم 96 دقیقه ای که نمره 6.6 را از کاربران 
آی ام دی بی دریافت کرده، در سایت های دانلود 

فیلم در دسترس قرار دارد.

فیلم روز

ــا میرعلمی بــازی در سریال  روی
»مستوران« ساخته مسعود آب پرور 
را بــه پــایــان رســانــده اســت. این 
مجموعه تاریخی است و بازیگرانی 
مانند حمیدرضا آذرنگ، نازنین 

فراهانی و بیژن بنفشه خواه در آن بازی کرده اند.

رامین پرچمی برای بازی در فیلم 
کوتاه »ُگلی« ساخته مریم گلی 
جلوی دوربین رفت. او به تازگی  
از مدتی غیبت در عرصه  پس 
بازیگری، دو فیلم کوتاه بازی 

کرده و همچنین نمایش نامه خوانی کرده است.

پــرویــز پرستویی هفته جــاری 
ــار منتخب اش در شبکه  بــا آث
نــمــایــش حــضــور دارد. »آدم 
ــی«،  ــوضـ ــی«، »مـــــرد عـ ــ ــرف ــ ب
»مـــومـــیـــایـــی 3«، »آژانـــــس 

شیشه ای« و »بادیگارد« از فیلم هایی هستند که 
هرشب ساعت 21 پخش می شوند.

راحله امینیان در جمع اعضای 
مدیره  هیئت  و  موسس  هیئت 
کانون مجریان رسانه های دیداری 
حضور دارد. نیما کرمی و محمد 
سلوکی دیــگــر اعــضــای هیئت 

مدیره هستند. هدف این نهاد پیگیری مسائل حرفه 
اجراست.

چهره ها و خبر ها

محمدحسین لطیفی قصد دارد 
»توفیق  فیلم  ســریــالــی  نسخه 
ــن فیلم  ــاری« را بــســازد. ای ــب اج
ــال 86 بــا بـــازی رضا  کمدی س
عطاران، محمدرضا گلزار، باران 
کوثری، نیوشا ضیغمی و مجید یاسر ساخته شده بود.

بهروز شعیبی پنج شنبه هفته 
ــار مــســئــوالن  ــن گــذشــتــه در ک
انجمن  مــدیــران  و  یونیسف 
ــه تماشای  اوتــیــســم ایــــران، ب
آخرین فیلم اش »بــدون قرار 

ایــن فیلم فرزند شخصیت  قبلی« نشست. در 
اصلی قصه به اوتیسم مبتالست.

پس از پایان ماه رمضان، قرار بود شبکه سه 
ادامــه پخش »برف بی صدا می بارد« ساخته 
پوریا آذربایجانی را از سر بگیرد، اما سریال 
پلیسی »حکم رشد« کاری از حسن لفافیان 
جای آن را گرفت و از شنبه هفته گذشته روانه 
آنتن شد. »حکم رشد« به دلیل اختالف مهدی 
آذرپندار مدیر گروه سابق فیلم و سریال شبکه 
سه با سعید نعمت ا... کارگردان اولیه آن، بر 
سر کیفیت این مجموعه با حاشیه هایی مواجه 

شد و در نهایت گروه سازنده آن تغییر کرد.

رد پای کارگردان اول در قصه	 
تیرماه 1400 و در اوایل تصویربرداری »حکم 
ویدئویی  انتشار  با  نعمت ا...  رشد«، سعید 
توضیح داد که دخالت های مهدی آذرپندار در 
امــوری که به زعم او صالحیت اش را نداشته، 
باعث شده او از کارگردانی این مجموعه نوشته 
خودش کناره گیری کند. آذرپندار نیز در پاسخ 
به نعمت ا... با مهر گفت وگو کرد. ضمن اشاره 
به ایرادات کارگردانی نعمت ا... توضیح داد که 
او اشکاالت را نپذیرفته و سرانجام از کارگردانی 
آن انصراف داده. به این ترتیب حسن لفافیان 
کارگردانی »حکم رشد« را برعهده گرفت. هر 
چند که سعید نعمت ا... از »حکم رشد« جدا شد 
و نام او به عنوان فیلم نامه نویس در تیتراژ نیامده، 

اما رد پای این نویسنده در سریال مشهود است. 
ــاره سرهنگی است که  قصه »حکم رشــد« درب
می خواهد ریاست کالنتری منطقه ای را بپذیرد 
که برادر شیری اش در آن جا زندگی می کند، اما 
اعضای خانواده معتقدند که این اتفاق »ذبیح« 
و »غــالم« را که آدم الت و دردسرسازی است، 
ــه روی یکدیگر قــرار می دهد. موضوعات  روبـ
مشترک آثار نعمت ا... مانند خانواده، برادری 
و حفظ حرمت  ها در خانواده در »حکم رشد« 
نیز وجود دارد. بعضی دیالوگ های آهنگین و 
کنایه آمیز شخصیت ها یا تکرار چندباره کلمه 
خاصی در دیالوگ برای تاکید روی یک موضوع 
نیز مخاطب را به یاد دیالوگ نویسی نعمت ا... 

می اندازد.

الت های غیرقابل باور	 
مــوازی با ماجرای خانوادگی قصه، درگیری و 
تعامل الت ها و دارودسته آن ها با یکدیگر به تصویر 
کشیده می شود، اما فضاسازی غیرقابل باور 

سریال باعث می شود مخاطب چندان درگیر این 
بخش از قصه نشود. حرکات و رفتار الت هایی که 
در »حکم رشد« می بینیم، بر خالف آثاری چون 
»شنای پروانه« و »مغزهای کوچک زنــگ زده«، 
ــروزی و باورپذیر نیست. همچنین موسیقی  ام
سریال، یاد فیلمفارسی ها  را در ذهن تماشاگر 
تداعی می کند. بازی بازیگران »حکم رشد« نیز 
امتیازی بــرای آن محسوب نمی شود. مجتبی 
فالحی به عنوان بازیگر نقش اصلی سریال، 
بازی قابل قبولی در نقش پلیس ندارد و خشم و 
احساسات کاراکترش را به صورت تصنعی نمایش 
می دهد. پیام احمدی نیا و حمید ابراهیمی هم 
بازی چشمگیری ندارند. از میان بازیگران زن 
سریال مه لقا باقری عملکرد راضی کننده ای دارد، 
اما آزیتا ترکاشوند موفق نشده از پس ایفای نقش 
خود به عنوان زنی معتاد و الت بربیاید. نمی دانیم 
کار نعمت ا... با گروه دیگری از بازیگران چگونه 
بوده، اما نتیجه کار لفافیان در 5 قسمت نخست 

رضایت بخش نیست.

شروع باورناپذیر »حکم رشد«
 سریال جدید شبکه 3 با بازی ثریا قاسمی، مه لقا باقری و پیام احمدی نیا 

در قسمت های نخست، چه کیفیتی داشت؟

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

 مائده کاشیان  



رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان:

همایش بررسی چالش های آموزشی 
در گاز خوزستان برگزار شد

اهواز- رحمان محمدی: صالح آلبوغبیش رئیس آموزش 
شرکت گاز استان خوزستان از برگزاری همایش بررسی 
چالش  های آموزشی، با حضور نادرقلی زری میدانی مدیر 
عامل گاز استان و اعضای هیات مدیره و برخی از اعضای 

هیات رئیسه در شرکت گاز خوزستان خبر داد.
صالح آلبوغبیش رئیس آموزش این شرکت گفت: به مناسبت 
روز معلم و بزرگداشت عالمه شهید مرتضی مطهری و همچنین 
تکریم مقام معلم همایشی با موضوع چالش های آموزش در 
صنعت نفت و گاز با دعوت از  50 نفر از استاتید که سابقه 
همکاری با اداره آموزش در سال گذشته را داشتند در سالن 
کنفرانس شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد.  وی با بیان 
و  زحمات  از  تکریم  همایش،  این  اهداف  افزود:  فوق  مطلب 
خدمات اساتید این شرکت و بررسی چالش ها و فرصت های 
آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات تکنولوژیکی و محیطی و 
استفاده از متدهای نوین آموزشی است.  آلبوغبیش اظهار کرد: 
با توجه به ایجاد پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده، به مناسبت این 
همایش در سایت شرکت گاز استان خوزستان، مقرر گردید به 
سه ایده برتر و عملیاتی با انتخاب شورای آموزش جوایزی تعلق 
گیرد.  رئیس آموزش تصریح کرد: در پایان این مراسم هدایای 

نفیسی به اساتید این شرکت اهداء شد.

 در آیین معارفه مدیر کل بیمه سالمت همدان 
مطرح شد:

۵۴ درصد جمعیت استان زیر پوشش 
بیمه سالمت 

همدان- کوالنی: مراسم تکریم دکتر فرجی مدیر کل 
بیمه سالمت استان همدان و معارفه سرپرست  سابق 
مرکز  در  نیاستی  دکتر  سالمت  بیمه  کل  اداره  جدید 
همایش های هتل بین المللی باباطاهر همدان با حضور 

مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم حسین رنجبران معاون برنامه ریزی مدیریت و 
توسعه منابع سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه افتخار ماست 
که به عنوان سفیر سالمت در هفته سالمت به جامعه خدمت 
رسانی می کنیم، افزود: در ۳۱ استان  و در ۶۷ دانشگاه کشور 
مدافعان سالمت جان خود را  با کار جهادی در طبق اخالص 
گذاشته اند. رنجبران ادامه داد: خدا را شاکریم که تعداد فوتی ها 
را در کشور کاهش دادیم و به تک رقمی رسانده ایم در حالی که 
در کشورهای پیشرفته همچنان تعداد فوتی های کرونا زیاد است.

آیت اهلل سعیدی:

دشمن برای ترویج علم بی نتیجه تالش 
می کند

قم- تولیت حرم کریمه اهل بیت)س( با اشاره به اینکه 
علم در اندیشه اسالم یک سرمایه اثر بخش و کاربردی 
است، گفت: علم بی اثر و بی نتیجه از ابزارهای دشمن 
است و دشمن به عنوان یک توطئه، ترویج این علم را 

دنبال می کند.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه 
دیدار  در  سعیدی  محمد  سید  آیت اهلل  علیها،  سالم اهلل 
غالمحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در سالن 
جلسات محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع، اظهار کرد: 
عرصه علم در نگاه اسالم کاربردی و نتیجه بخش است. وی با 
بیان اینکه یک علمی که تنها در ذهن باشد و جایگاهی در 
زندگی انسان نداشته باشد در اسالم وجود ندارد، مطرح کرد: 
حتی اعتقاد به خداوند و احکام بدون اینکه نسبت به انجام آن ها 
اهتمام داشته باشند نیز مورد قبول نیست. امام جمعه قم با اشاره 
به اینکه علم در اندیشه اسالم یک سرمایه اثر بخش و کاربردی 
است، گفت: علم بی اثر و بی نتیجه از ابزارهای دشمن است و 
دشمن به عنوان یک توطئه، ترویج این علم را دنبال می کند. وی 
با بیان اینکه در زمان طاغوت نیازمند نیروهای خارجی بودیم، 
خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که زکات علم به نشر دادن 
آن است و افراد تحصیل کرده باید با نشر علم به رفع نیاز جامعه 
کمک کنند. سعیدی با اشاره به اینکه فرد عالم نیز باید علم را در 
نفس خود پیاده کند، تصریح کرد: هم عالمان دین و هم عالمان 
علوم جدید باید دارای علم نافع باشند یعنی علمی که هم برای 
انسان و هم برای دیگران منفعت داشته باشد. وی با بیان اینکه 
افق ما حکومت جهانی امام زمان)عج( است، یادآور شد: در زمان 
ظهور نیز تمام مردم باید تالش کنند و زحمت بکشند و در 

نتیجه در جامعه اسالمی باید همگان عالم باشند.

حضور مدیرعامل و اعضای پایگاه بسیج 
شهید گرزین گاز گلستان در»رزمایش 

جهادگران فاطمی«
»رزمایش  استانی  متمرکز  افتتاحیه  مراسم  گرگان- 
بسیج  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  فاطمی«  جهادگران 
سازندگی با حضور سردار سیدضیاءالدین حزنی مشاور فرمانده 
سپاه  محرومیت زدایی  قرارگاه  هماهنگ کننده  معاون  و  کل 
و  ،فرماندهان  نظامی  مسئولین   ، اسالمی  انقالب  پاسداران 
اعضای پایگاه های بسیج  آغازشد.در این مراسم که علی طالبی 
مدیرعامل و فرمانده و اعضای پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت 
گاز و  پایگاه بسیج امام حسن مجتبی اداره گاز گرگان نیز حضور 
داشتند ، مراسم افتتاحیه متمرکز استانی »رزمایش جهادگران 
فاطمی« به نحو باشکوهی با شرکت گروه های جهادی سازمان 
بسیج سازندگی سپاه نینوا و اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط 

در محل حسینیه عاشقان ثاراهلل )ع(  سپاه گرگان برگزار شد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیران جدید شهرداری تبریز معرفی شدند؛

شهرداران تازه نفس مناطق تبریز را بیش تر بشناسید
با صدور  تبریز  آذربایجان شرقی - فالح: شهردار 
احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ۱، ۲، ۳، ۵، 

۷ و ۱۰ تبریز را منصوب کرد.
شهرداری  مناطق  امور  هماهگی  معاون  یوسفی،  مهدی 
تبریز از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز ماموریت یافت 
احکام شهرداران  منطقه،  های ۶  در شهرداری  با حضور  تا 
جدید را ابالغ کند. اولین منطقه، شهرداری منطقه ۱ تبریز 
بود که با تکریم اکبر پورخردمند، شهردار سابق این منطقه، 
حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید ابالغ دریافت کرد. 
شاهوردی، شهردار اسبق منطقه ۹ و معاون اسبق شهرسازی 
و معماری شهرداری های مناطق ۳ و 5 بود. شهرداری منطقه 
۲ نیز تغییری در مدیریت کالن خود تجربه کرد و موسی 
علیپور زنوزی کلیددار این منطقه مهم تبریز شد. در آیینی 
که در شهرداری منطقه ۲ برگزار شد، از زحمات حسین عالی 
باف که به عنوان معاون مالی منطقه، مدیریت امور را در مدت 
اخیر بر عهده گرفته بود، قدردانی شد. موسی علیپور زنوزی 
در کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 
۶ تهران، رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران، رئیس 
معاونت  تهران،  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  امالک 
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران 
و شهرداری ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۹ تهران را دارد. 
مشاور  تهران،   ۱۹ منطقه  شهرداری  حقوقی  اداره  معاون 
حقوقی سازمان انفورماتیک شهرداری تبریز، مشاور حقوقی 

و مسئول امور قراردادهای شرکت کودآلی شهرداری تبریز و 
نماینده شهرداری تبریز در امور تشکل های غیردولتی استان 
آذربایجان شرقی از دیگر سوابق شهردار جدید منطقه ۲ تبریز 

است.  اکبر پورخردمند نیز سکان شهرداری منطقه ۳ تبریز 
را بر عهده گرفت و از زحمات یعقوب وحیدکیا شهردار سابق 
این منطقه قدردانی شد. پورخردمند از چهره های شناخته 

شده شهرداری تبریز است که در رزومه کاری خود، شهرداری 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت   ،۱ منطقه 
شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۷ را دارد. سیاوش فتح 
اللهی، انتخاب یعقوب هوشیار برای شهرداری منطقه 5 است 
که با حضور مهدی یوسفی به عنوان شهردار جدید این منطقه 
معارفه شد و از زحمات میرعلی اصغر نساج، شهردار سابق این 
منطقه قدردانی به عمل آمد. از جمله مهم ترین پست های 
مدیریتی که سیاوش فتح اللهی در شهرداری تهران داشته، 
می توان به شهردار ناحیه یک، مدیرکل حوزه شهردار، شهردار 
ناحیه ۲ و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه 
۱0 تهران اشاره کرد. محمدعلی سلیمی نیز با برگزاری مراسم 
معارفه و تکریم، جایگاه خود را در شهرداری منطقه ۷ تبریز 
به محمد رشتبری داد. رشتبری که از امروز به عنوان شهردار 
منطقه ۷ تبریز فعالیت می کند، پیش از این معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری منطقه 5 تبریز بود. موسی زارعی هم 
منطقه ۱0  عنوان شهردار جدید  به  تبریز  با حکم شهردار 
منصوب و معارفه شد و از زحمات حسن گنجی در این منطقه 
تجلیل به عمل آمد. در کارنامه موسی زارعی، معاون مالی 
و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، مدیر 
اداری شهرداری منطقه ۱0، مدیر بازرسی شهرداری منطقه 5، 
مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، معاون فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری منطقه 5، معاون خدمات شهری شهرداری 

منطقه ۷ و مدیر پارک بزرگ تبریز به چشم می خورد.

بندرعباس- کیوان حسین پور: روابط عمومی های 
با رأی داوران مشخص و ۱۳  پیشرو صنعت گاز ایران 
شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت 
برتر  رتبه  حائز   ،۱۴۰۰ سال  در  هرمزگان   استان  گاز 

شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان، روابط 
عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران مشخص و  
۱۳ شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت 

گاز استان هرمزگان  حائز رتبه برتر  در سال ۱۴00 شدند.
گفتنی است اسامی روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز و 

کسب مقام آن ها به شرح زیر است: 

در بخش مطالعات اجتماعی، برنامه ریزی و فعالیت های 
فرهنگی شامل پژوهش، نظرسنجی، تحلیل محتوا و تدوین 
برنامه ساالنه؛ روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران 
مقام نخست، روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران 
مقام دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان مقام 

سوم را کسب کردند.
در بخش ارتباطات رسانه ای شامل تولید و انتشار خبر، 
تهیه گزارش برگزاری و بازتاب کنفرانس خبری مدیرعامل و 
گزارش بازتاب سفرهای رسانه ای؛ روابط عمومی شرکت های 
گاز استان خراسان رضوی و کردستان به صورت مشترک مقام 
نخست، روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی مقام 

دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم نیز مقام سوم را 
کسب کردند.

در بخش ارتباطات الکترونیک شامل وب سایت و اپلیکیشن 
شرکت، شبکه های مجازی، آثار الکترونیکی؛ روابط عمومی 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد مقام نخست، روابط 
عمومی شرکت گاز استان لرستان مقام دوم و روابط عمومی 
را  مقام سوم  نیز  بختیاری  و  استان چهارمحال  گاز  شرکت 

کسب کردند.
در بخش تبلیغات و فرهنگ سازی خالق و ابتکاری شامل 
ساخت تیزر، فیلم مستند؛ روابط عمومی شرکت گاز استان 
بوشهر مقام نخست، روابط عمومی شرکت گاز استان فارس 

مقام دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان یزد مقام سوم 
را کسب کردند.

الزم به توضیح است با توجه به ابالغ بخشنامه های صرفه 
جویی، هیچکدام از شرکت ها در حوزه انتشارات مورد بررسی 

و ارزیابی قرار نگرفته اند.

روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان حائز رتبه برتر در  صنعت گاز شد

شهریار - فریبا میرزایی پندار : بازار ایرانی اسالمی اندیشه، بنایی جدید 
و برآمده از فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین است که با آمیزه ای از نقش 
جهان اصفهان و باغ فین  و مدرسه آقا بزرگ کاشان در قلب شهر جدید 

اندیشه طراحی و اجرا شده است.

این اثر معماری با کاربری تجاری، مذهبی، فرهنگی و ورزشی با مساحت بیش 
از 5۲ هزار مترمربع، ۱۲۶۷ واحد تجاری و ۱5۲۸ پارکینگ در سال ۱۳۹0 در 
دستور ساخت قرار گرفت. این بازار که در نوع خود به عنوان یک فضای شهری در 
ترکیب مسجد، میدان و بازار از عهد صفویه به این سو، بی نظیر است یادآور گذشته 
پرافتخار فرزندان ایران زمین و احیا و اعتالی معماری ایرانی اسالمی است. عالوه بر 
این وجود میدان مرکزی که از نمادهای شهرسازی ایران باستان است با فضاهای 
سبز، آبنماهای موزیکال، محل استراحت،  بانک،  زورخانه، رستوران سنتی ایرانی، 
رستوران بین المللی، تاالر پذیرایی و دیگر امکانات است که این مجموعه را بیش 
از پیش تکمیل و مجهز کرده است. در اطراف محور پیاده و آبنما نیز مسیری برای 
حرکت کالسکه تعبیه شده که برگرفته از میدان نقش جهان اصفهان است و به زنده 
بودن میدان کمک به سزایی می کند. بی تردید این اثر فاخر معماری می تواند به 
الگویی برای سایر شهرهای جدید به منظور ایجاد شهرهایی دارای هویت و مردم 

محور تبدیل شود . درباره عنوان این رویداد که سنمار معمار نام دارد گفته شده که 
سنمار؛ معمار رومی از بیغوله ای، کاخ بلندی به اندازه رؤیا خودش برای نعمان حاکم 
حیره)عراق کنونی( ساخت، حال  آنکه نعمان کوته اندیش، بلندی رویای سنمار را 
تحمل نکرد و دستور داد از کاخی که ساخته بود به پایینش انداختند. مردم ایستاده 
بر پیکر بی جان سنمار هم به عبرت می گفتند:”خوشا مردمی که نساختند، یا کوتاه 
ساختند، که چون فروافتادند نه دستی شکستند نه جانی باختند! شهر جدید اندیشه 
به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای جدید کشور که در غرب پایتخت قرار دارد با 
همت شرکت عمران این شهر که امکانات زیربنایی و خدمات رفاهی الزم را فراهم 
کرده است توانسته زیست پذیری مناسبی را برای شهروندان فراهم کند. این رویداد 
توسطشرکت عمران شهر جدید اندیشه و باهمکاری آژانس خالقیت محتواک در  روز 
یکم اردیبهشت ۱۴0۱ از ساعت ۱۶ تا ۲0 در بازار ایرانی اسالمی شهر جدید اندیشه 

برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت روز معمار با همکاری شرکت عمران شهر 
جدید اندیشه در بازار ایرانی اسالمی اندیشه برگزار شد

۱۴۰۱7۱۱72/ت
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استقبال بازدیدکنندگان 
نمایشگاه کتاب از آثار ادبی معاصر

مجموعه اشعار شاعران معاصر به ویــژه شهریار 
و شاملو و نیز رمان های مشهور فارسی از جمله 
»چشم هایش« و »شوهر آهو خانم« در دو روز ابتدایی 
نمایشگاه کتاب تهران در فهرست پرفروش ترین ها 
بوده اند. به گزارش ایبنا، پس از این آثار در حوزه 
ادبیات جهان نیز داستان های چخوف، مارکز، 
همینگوی و کتاب های مشهور از جمله »جنایت و 
مکافات«، »خوشه های خشم«، »شازده کوچولو«، 
»نبرد من«، »کافکا در کرانه« و »نامه به کودکی که 

هرگز زاده نشد« مورد استقبال قرار گرفته اند.

صرب ها ،هزار واژه فارسی دارند

سفیر صربستان در ایران با اشاره به وجود هزار واژه 
فارسی در زبان صربی، از جایگاه مناسب زبان فارسی 
در آن کشور خبر داد. به گزارش خبرآنالین، دراگان 
تودورویچ، سفیر صربستان در ایران، در بازدید از غرفه 
بنیاد سعدی در نمایشگاه کتاب تهران، درباره جایگاه 
زبان فارسی در صربستان توضیح داد. او در این باره 
گفت: »زبان فارسی در صربستان جایگاه مناسبی 
دارد و این دلیلی برای همکاری گسترده ایــران و 
صربستان است. ما حدود یک هزار واژه مشترک با 
ایرانیان داریم. به عنوان مثال، کلمات مزه، سوپ، 
لیمو، پرتقال، باجناق، گرداب و... بین ایرانیان و 
صربستانی ها مشترک اســت«. سفیر صربستان 
ــزود: »بیش از ۱۲۰ کتاب فارسی از جمله آثار  اف
سعدی، حافظ، موالنا و فردوسی به زبــان صربی 
ترجمه شده است«. تودورویچ ادامه داد: »مردم در 
صربستان نه فقط ادبیات فارسی را می خوانند، بلکه 
درباره فرهنگ فارسی و ایرانی اطالعات دارند. چون 
بسیاری از صربستانی ها فیلم های ایرانی را دوست 
دارند و هر سال »هفته فیلم صربستان« در تهران، 
تبریز و شیراز برگزار می شود و چهارسال پیش نیز 

صربستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بود«.

ادبی  جناب شجریان! هر شعر و آهنگی را نخوانید
 نقد و بررسی موسیقی و اشعار آلبوم »گاِه فراموشی«، اثر مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری 

که با انتقاد و حتی تعجب دوستداران موسیقی ایرانی مواجه شده است

ناهماهنگی ساز با شعر و آواز	 
فضای آلبوم »گاه فراموشی« تلفیقی از موسیقی 
ایرانی و َجز با همراهی آواز اســت؛ انگار نام 
آلبوم هم غیرمستقیم به مخاطبان می گوید گاِه 
فراموشِی فضای آثار پیشین همایون شجریان 
فرارسیده  ایرانی  سنتی  موسیقی  در عرصه 
و او همچنان می خواهد در راه هــای تازه قدم 
بردارد؛هر چند که ممکن است به ضررش تمام 
شود. فردین خلعتبری در مراسم رونمایی گفت 
که در آلبوم »امشب کنار غزل های من بخواب« 
از موسیقی  بــر استفاده  رویــکــردش  مبتنی 
ردیــف دستگاهی بــوده و در این آلبوم اصرار 
داشته که اثر تنۀ موسیقی مقامی داشته باشد 
و برای همین از تلفیق موسیقی مقامی صحنه 
کرمانشاه و َجــز بهره بــرده اســت؛ تلفیقی که 
بیشتر به نفع موسیقیِ جز از آب در آمده است. 
از طرفی، کالم و آواز ایرانی در بیشتر قطعه ها 
ــدارد. به  با این موسیقی تلفیقی همخوانی ن
عبارتی، ساز و آواز و متن با هم جور نیستند. این 
مسئله در قطعه های »در شب بی تو«، »مشتاق 
ــواب خــاکــی« بیشتر خودنمایی  ــوام« و »خـ تـ
می کند. گویا خلعتبری عالوه بر اصرار بر تلفیق 
موسیقی َجز با موسیقی مقامی، بر استفاده از 
نوازنده های غیرایرانی هم اصرار داشته است؛ 

چراکه در پاسخ به این که چرا از نوازنده های 
غیرایرانی بهره بــرده ، گفته است رویکرد من 
در این اثر بداهه نوازی است و اگر نوازنده های 
دیگری قطعه های آلبوم را می نواختند، اثر طعم 

دیگری پیدا می کرد و آنی نبود که االن هست.

خلعتبرِی آهنگ ساز یا خلعتبرِی شاعر؟	 
از ویژگی های قابل توجه آلبوم »گاه فراموشی«، 
قامت  در  آهنگ ساز  خلعتبرِی  فردین  حضور 
شاعر هر هشت قطعه آن است. همایون شجریان 
در نشست رونمایی از آلبوم، این نوع نگرش در 
تاریخ موسیقی ایرانی را مختص آثار بزرگانی 
چون عارف و شیدا دانست که عالوه بر ساختن 
آهنگ، شعر را هم خود می سرودند. این در حالی 
است که عارف قزوینی و علی اکبر شیدا پیش از 
نوازنده بودن، شاعر بوده  و وزن و قافیه را به خوبی 
می شناخته اند. خلعتبری پیش از این هم تجربه 
ســرودن شعر داشته که از آن جمله می توان به 
دو قطعه »ای بــاران« و »جام عاشقی« با صدای 
علیرضا قربانی اشاره کرد. در ادامه، به ایرادهای 
شعری قطعه های آلبوم جدید می پردازیم که 
کم هم نیستند. زبان شعر در قطعه »پی  در پی« 
از روانی برخوردار نیست و اندیشه عمیقی را در 
شعر شاهد نیستیم. در بیت سوم این ضعف ها 

می سراید:  خلعتبری  وقتی  می رسد؛  اوج  به 
»مست چنانم من سرگشته حیران/ که مرا چاره 
نه وصل است و نه هجران«، عالوه بر این که وزن 
بیت سکته شدید دارد، با وزِن دیگر ابیات هم 
متفاوت است. وزن، موضوعی است که شاعران 
آن را یکی از اولین اصول سرودن شعر می دانند 
و در این قطعه و بسیاری از شعرهای این آلبوم 
به فراموشی سپرده  شده است. در شعر »محرم 
به  اسرار« به ناگاه در مصرع »فرصت نمی خواهم 
دگر تا شاهد عشق گویمت« به  هم ریختگی وزن 
به سراغ شعر می آید و تنافر کلمات در قرارگیری 
»عشق« و »گویمت«، وزن را به شدت آزرده است. 
در شعر »نشان« وزن به خوبی رعایت شده، اما 
گسیختگی مفاهیم به حــدی اســت که گاهی 
بیت ها به سمت بی معنایی می روند و این طور به 
نظر می رسد که سراینده، هم در این شعر و هم در 
بعضی از شعرهای دیگر، کلمات را به  جای چیدن 
در کنار یکدیگر، روی  هم تلنبار کرده و تصویر 
منظمی  نساخته است. در شعر »خواب خاکی«، 
انتخاب ردیف »خاکی«، خلعتبری را در سرودن 

به زحمت انداخته و عالوه بر اشکاالتی که درباره 
شعرهای قبل ذکر شد، ترکیب سازی هایی را 
می شنویم که نه  تنها به شعر جذابیت نمی بخشد، 
بلکه سطح شعر را بــه  شــدت پایین مـــی آورد؛ 
ترکیب هایی مانند »مهتاب خاکی«، »اربــاب 
خاکی«، »مضراب خاکی« و »انساب خاکی«. 
در شعر»مشتاق توام«، عالوه بر اشکاالت وزن و 
نامفهوم بودن برخی بیت ها و فقدان رابطه افقی 
و عمودی در شعر، در مصرع اول یعنی»مشتاق 
توام شاید زنگی بزنم در دم«، شاعر زنگ زدن را 
که ترکیب فعلِی امروزی است، در کنار واژه ها 
و ترکیب هایی چون »مسلخ«، »دمیدن چنگ«، 
»ذکر«، »چو افتد« و... آورده اســت. در شعر »در 
شب بی تو« در بیت اول شاهد نوعی اوج گیری 
شعر نسبت به دیگر شعرهای این مجموعه هستیم 
و اصول شعری و صناعات ادبی قابل قبولی را 
می خوانیم، اما بالفاصله در بیت دوم دوبــاره 
ضعف معنایی به سراغ شعر می آید و در مصرع 
ششم یعنی »نه فصل عاشقی ام می ارزد به نیمی 
جو« نیز سکته وزنی وجود دارد. اما شعر »گاِه 

فراموشی« را می توان ساختارمند ترین شعر این 
آلبوم و نسبت به دیگر شعرها یک سر و گردن 
باالتر دانست؛ شعری با اصول صحیح  و صناعات 
ادبی قابل توجه. با قرار دادن این شعر در کنار 
دیگر شعرها، این سؤال در ذهن ایجاد می شود 
که دلیل ضعف های مکرر در غالب اشعار این 
مجموعه چیست؟ آیا چیزی به  جز ذبح شعر به 
نفع موسیقی است؟ خلعتبری که این شعر را 
سروده، چرا در شعرهای دیگر این قدر ضعیف 

عمل کرده است؟

راه قبلی ات را فراموش نکن !	 
جدایی همایون شجریان از فضای موسیقی 
ــام برداشتن در مسیرهای  سنتی ایــران و گ
دیگر،عمده انتقادی بود که کاربران پس از 
انتشار آلبوم »گاه فراموشی« در فضای مجازی 
به او داشتند. انگار مخاطبان موسیقی دوست 
ندارند همایون شجریان از راه پیشین جدا شود 
و آن را به فراموشی بسپارد. عده ای هم معتقدند 
این نوآوری و جسارت زمانی خوب است که اثری 
متمایز از آثار قبلی تولید شود و چون این طور 
نیست، همان بهتر که به راه قبلی ادامه داده 
شود. به نمونه ای از واکنش های انتقادی به 
»گاه فراموشی« توجه کنید: »آواز و ساز اصاًل 
هماهنگی ندارند و گوش را اذیت می کنند«، 
»موسیقی بی ربط در کنار آواز«، »کاش همایون 
شجریان دیگه هیچ وقت با فردین خلعتبری کار 
نکنه«، »صحبت از نــوآوری که می کنید، فکر 
می کنم باید در نتیجه باعث افزایش کیفیت بشه 
که متأسفانه در این آلبوم اتفاق نیفتاده«، »مانند 
چند آلبوم قبلی فقط یک بار شنیدم و بایگانی 
کردم. کارهای جدید ایشان شده صرفًا کشیدن 
کلمات. هیچ نقطه قوتی ندیدم«. در کنار این 
واکنش های انتقادی، کسانی هم بودند که 
فضای تازه موسیقی آلبوم را پسندیده و جسارت 
و نوآوری همایون شجریان و فردین خلعتبری را 

تحسین کرده بودند.

رنا
: ای

س
عک

آرانیان/ بهبودی نیا- چهارمین همکاری همایون شجریان و فردین خلعتبری، عصر روز 
پنج شنبه، ۲۲ اردیبهشت در قالب آلبوم »گاِه فراموشی« منتشر شد. این دو چهره سرشناس 
موسیقی ایران، پیش از این در آلبوم »امشب کنار غزل های من بخواب« و دو قطعه »بار دگر 
فراموشی« و »در این شب سیاه« با یکدیگر همکاری کرده  بودند. آلبوم »گاه فراموشی« از 
هشت قطعه باکالم، با نام های »در شب بی تو«، »گاِه فراموشی«، »مشتاِق توام«، »پی در پی«، 
»خواب خاکی«، »با تو مست«، »نشان« و »محرم به اسرار« تشکیل شده  و جالب این که آقای 
آهنگ ساز، شاعر هر هشت قطعه آلبوم هم هست. نکته حائز اهمیت در این آلبوم، حضور 
چهار نوازنده غیرایرانی در آن است. بیورن مه یر)بیس(، کالوس گزینگ)ساکسیفون(، کارلو 
نیدرهاوزر)ویولن سل( و فردریک ژیل)پرکاشن(، نوازنده های این آلبوم هستند. موسیقی »گاه 

فراموشی« در استودیو ویوگاردن در اتریش و استودیو صبا در ایران ضبط شده است.



عامل کالهربداری اب وعده فروش ادوات کشاورزی در دیوار دستگیر شد 
ــرداری با  ــب ــاه ــل ک ــام توکلی /   ع
ترفند فروش  تراکتور از یک کشاورز 
 روستایی  در سایت دیوار به دام افتاد.
ــزارش خــراســان،رئــیــس پلیس  بــه گـ
این  در  گنج  قلعه  شهرستان  فتای 
باره بیان کرد:به دنبال شکایت یک 
کشاورز اهل یکی از مناطق روستایی 
شهرستان قلعه گنج از فــردی که با 
وعده فروش تراکتور در سایت دیوار، 
مبلغ دو میلیارد و ۹۲۰  میلیون ریال از 
او دریافت کرده بود اما دیگر پاسخ گوی 
تلفن اش نبود، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. 
سروان سجاد ساالری مقدم افزود: در 
بررسی های اولیه مشخص شد این 

کشاورز در پی مشاهده آگهی فروش 
تراکتور در سایت دیوار بدون تحقیقات 
الزم، اقدام به واریز کل مبلغ خواسته 

شده کرده است.
وی ادامــه داد: اما با گذشت چند روز 
ــرای ایــن فــرد ارســال  بارنامه جعلی ب
ــرف مقابل هــم دیگر پاسخ  ــده و ط ش
گوی تلفن همراه  خود نبوده است.این 
مسئول  انتظامی گفت : در این زمینه  
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات 
ــای اطــاعــاتــی ،  ــد ه تخصصی و رص
مدنظر موفق  متهم  موقعیت  دربـــاره 
شدند این فرد کاهبردار را در یکی از 
استان های شمالی کشور  شناسایی و  
او را با دستور  نیابت قضایی  دستگیر 

کنند.وی خاطرنشان کرد:این متهم  
پس از انتقال به مقر پلیس  شهرستان 
قلعه گنج به انجام این کاهبرداری با 
ــرادی که  فریب این کشاورز و دیگر اف
آشنایی کمتری با محیط کسب و کار 
در فضای مجازی دارند، اعتراف کرد 
 و با صدور قرار تامین، روانه زندان شد. 

این مسئول انتظامی در پایان درباره این 
گونه موارد به مردم هشدار داد: درباره 
آگهی های فریبنده با عناوینی همچون 
و  بــاال  تخفیفات  پایین،  بسیار  قیمت 
دیگر موارد خارج از عرف بازار هوشیار 
باشند و تــا زمــانــی کــه از اصــالــت کاال 
مطمئن نشدند و آن را دریافت نکردند 

از پرداخت وجه خودداری کنند.

سیدخلیل سجادپور- پژوسوار نقابداری 
که با شلیک شیطانی در مشهد، جان مرد 
بی گناهی را گرفت تا به خواسته پلیدش 
چهارشنبه  دم  سپیده  حــالــی  در  بــرســد، 
گذشته به چوبه دار سپرده شد که همدست 
او در طراحی این نقشه شوم نیز باید 15 سال 

زندان و ۹۹ ضربه شاق را تحمل کند.
ــزارش اختصاصی خراسان، مدت ها  به گ
بود که به اختافات خانوادگی دامن می زد 
تا از شوهرش طاق بگیرد او قبل از آن که با 
پسرعمه اش ازدواج کند با یکی از جوانان 
هم روستایی اش ارتباط داشت ولی زمانی 
که مرتضی به خواستگاری آمد پای سفره 
عقد نشست و زندگی مشترک خــود را با 
پسرعمه اش آغاز کرد.این درحالی بود که 
مصطفی دست بردار نبود و همچنان سعی 
داشــت به ارتباط شیطانی خود با او ادامه 
دهد تا این که سکینه و شوهرش برای ادامه 
زندگی مشترک به مشهد مهاجرت کردند 
اما ارتباط مصطفی با او به فضای مجازی 
تلگرام کشید در حالی که سکینه صاحب 
فرزند پسری نیز شده بود به بهانه های مختلف 
با مصطفی قرار می گذاشت و در مشهد یا 
روستای محل اقامت پدر و مادرش به دیدار او 

می رفت تا این که مرتضی متوجه ماجرا شد.
او بـــرای آن کــه از آبـــروریـــزی خــانــوادگــی 
جلوگیری کند تاش کرد تا بدون درگیری 
و رســوایــی همسر ۲۰ ساله اش را طاق 
بدهد اما شرط کرد که به هیچ وجه حضانت 
پسر کوچک را به همسرش نخواهد داد. 
خانوادگی  اختافات  بــه  مــوضــوع  همین 
شدت بخشید چرا که سکینه هم ادعــا می 
کرد فرزندش را دوست دارد و باید سرپرستی 
او را به عهده بگیرد!گزارش خراسان براساس 
محتویات این پرونده جنایی حاکی است: 
سکینه بــرای آن که به خواسته شــوم خود 
برسد بــه هــر حیله و ترفندی متوسل می 
شد تا این که ماجرای قتل همسرش را با 
»مصطفی – خ« درمــیــان گــذاشــت. افکار 
پلیدی ذهن او را  درگیر کرده بود. چندین 
نقشه شیطانی را برای قتل بی سروصدای 
شوهرش به همراه مصطفی )جـــوان ۲3 

ساله( طرح کرد اما موفق به اجرای آن نشدند 
تا این که روزی »قتل مسلحانه« در ذهن او 
نقش بست! سکینه با ترغیب های شیطانی 
جوان ۲3 ساله وارد ماجرای خطرناکی شده 
بود که قصد داشتند با شیوه ای بی رحمانه  
جان مرد بی گناهی را بگیرند و کودکی را 
از داشتن پدر محروم کنند. باالخره طراحی 
این نقشه هولناک به پایان رسید و مصطفی 
برای خرید ساح به گالیکش رفت چرا که از 

طریق تلگرام با 
فروشنده ساح 
شــهــرهــای  در 
کشور  شمالی 
گذاشته  قـــرار 
ــی  ــول بــــــود. ط
نـــکـــشـــیـــد کــه 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ مـ
ــن جــنــایــت  ــ ایـ
وحـــشـــتـــنـــاک 
تگزاسی فراهم 
شد. به گزارش 
خــــــراســــــان، 

ــود کــه مصطفی  ــال ۹8 ب دوازدهـــم آذر س
یکی  عروسی  مجلس  در  شرکت  بهانه  به 
ــرادرش در یکی از  از دوستانش به ســراغ ب
روستاهای خراسان شمالی رفت و خودرو پژو 
پارس او را به امانت گرفت تا به سبزوار برود اما 
او طبق نقشه ساح وینچستر را برداشت و به 
طرف مشهد حرکت کرد. مستقیم به بولوار 
شهید فکوری )محل اقامت زوج جوان( رفت 
تا یک بار مسیر شلیک و فرار را طبق نقشه 
بررسی کند. وقتی همه چیز را آمــاده دید، 
اجرای جنایت تگزاسی را آغاز کرد. حدود 
ساعت 1۹:3۰ بــود که دوبــاره به خیابان 
شقایق در بولوار شهید فکوری رسید. پاک 
پژو پــارس را مخدوش کــرده بود و نقاب به 

چهره داشت تا شناسایی نشود.
از سوی دیگر طبق نقشه شیطانی، سکینه 
برخی از اطرافیانش را که آن شب مهمان 
اوبودند به بهانه دیــدار از مراکز تفریحی و 
زیارتی به بیرون از خانه کشاند تا زمانی که 
همسر ۲5 ساله اش به منزل باز می گردد، 

کسی در آن جا نباشد. دقایق به کندی سپری 
می شد و مهاجم نقابدار در افکار خود فرورفته 
بود که  ناگهان مرتضی را در حالی دید که با 
کلید در خانه را گشود و قبل از آن که او بتواند 
از خــودرو پیاده شود به داخل منزل رفت و 
در حیاط را بست »مرتضی – ش« هراسان با 
سکینه تماس گرفت و باز هم از عقیم ماندن 
نقشه قتل مسلحانه خبر داد. با وجود این از 
سکینه خواست هر طور شده دوباره شوهرش 

را به بیرون از منزل  بکشاند. در این هنگام 
فکر پلید دیگری به ذهن زن ۲۰ ساله رسید 
او بافاصله گوشی تلفن را برداشت و با 
شوهرش تماس گرفت او مدعی شد برای 
تهیه شام مهمانان و صبحانه آنان نیاز به 
خرید شیر و سیب زمینی و پیاز دارد و از 
همسرش درخواست کرد هرچه سریع تر 
به خرید برود تا قبل از آن که با مهمانان به 

خانه برسد! 
که  تلخی  حادثه  از  خبر  بی  هم  مرتضی 
انتظارش را می کشد، بی درنگ از خانه 
بیرون زد و به آن سوی خیابان رفت و از 
خواربارفروشی محله خرید کرد. در این 
لحظه مهاجم مسلح که او را زیر نظر داشت 
از خــودرو پیاده شد و در حالی که اسلحه 
وینچستر را در دست می فشرد به سمت 
مرتضی رفت که به چند قدمی خانه اش 
رسیده بود. او فریاد زد »وایستا، وایستا!« و 
به محض این که مرتضی به عقب بازگشت 
ناگهان صدای شلیک های هولناک در فضا 

پیچید و جوان ۲5 ساله نقش بر زمین شد.
ــزارش خراسان حاکی اســت: دقایقی  گ
بعد در حالی نیروهای امــدادی و پلیسی 
با تماس اهالی به محل حادثه رسیدند که 
حوضچه ای از خون تشکیل شد و جوان 
۲5 ساله دیگر نفس نمی کشید. با گزارش 
به مقام قضایی،  این جنایت وحشتناک 
بافاصله قاضی کاظم میرزایی )قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( عازم 
محل شــد و به 
تحقیق در این 
بــاره پرداخت. 
ــت  قـــاضـــی وق
 ۲11 ــه  ــب ــع ش
دادســــــــــرای 
عــــمــــومــــی و 
مشهد  انقاب 
بــــــراســــــاس 
تـــجـــربـــیـــات 
ــی،  ــ ــایـ ــ ــضـ ــ قـ
دستورات ویژه 
بـــرای  را  ای 
شناسایی مهاجم نقابدار صادر کرد و بدین 
ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی با 
هدایت سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی( 
ماموریت یافتند تا بررسی های گسترده ای 
را در این باره آغاز کنند . آنان پس از حدود 
یک ماه فعالیت های اطاعاتی و تحقیقات 
ارتباط  یــک  از  هایی  سرنخ  بــه  محرمانه 
شیطانی رسیدند و بررسی های خود را 
در این خصوص متمرکز کردند. از سوی 
دیگر نیز بازبینی دوربین های ترافیکی 
ردی از یک خودرو پژو پارس سفید رنگ را 
نمایان ساخت که روز وقوع جنایت با پاک 

دستکاری شده در محل حادثه پارک بود. 
ــان حــاکــی اســـت: بــا این  ــراس ــزارش خ گـ
بررسی های پنهانی، همسر ۲۰ ساله  متهم 
نیز به طور غیرمحسوس تحت نظر پلیس 
قرار گرفت و مشخص شد که بعد از جنایت، 
به منزل پدری خود در یکی از روستاهای 

خراسان شمالی رفته است. از طرف دیگر با 
لو رفتن پاک اصلی پژو پارس هم مشخص 
شد که مالک آن در همان روستا حضور 
جنایی  اداره  کارآگاهان  دارد.بنابراین 
ــوی با انجام  پلیس آگاهی خــراســان رض
یکسری تحقیقات و رصدهای اطاعاتی 
متوجه شدند که برادر مالک خودرو همان 
فردی است که در فضای مجازی با سکینه 
ارتباط دارد به همین دلیل و بــا  دستور 
قاضی میرزایی، کارآگاهان به خراسان 
شمالی رفتند و »مصطفی – خ« را در یک 

کارگاه بلوکه سازی دستگیر کردند.
آنان دقایقی بعد هم حلقه های قانون را 
بر دستان سکینه گره زدنــد که در منزل 
پدرش به سر می برد. به گزارش اختصاصی 
بــا انتقال متهمان بــه مشهد،  خــراســان 
مصطفی به قتل مسلحانه »مرتضی – ش« 
با انگیزه ارتــبــاط شیطانی با همسر وی 
اعــتــراف کــرد و بدین ترتیب ایــن پرونده 
جنایی با صــدور کیفرخواست، به شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد. قضات دادگاه پس از چندین 
جلسه محاکمه که به ریاست یکی از قضات 
با تجربه دادگستری خراسان رضوی برگزار 
شد. با استناد به دالیل محکمه پسند و انکار 
ناپذیر رای به قصاص نفس »مصطفی – خ« 
دادند و او را به جرم ارتباط نامشروع نیز به 

تحمل ۹۹ ضربه شاق محکوم کردند. 
همچنین براساس رای دادگــاه، سکینه 
متهم ردیــف دوم نیز به تحمل 15 سال 
زندان و ۹۹ ضربه شاق محکوم شد که این 
رای به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. 
بنابر گزارش خراسان با ارسال پرونده  به 
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقاب 
مشهد و با فراهم شدن مقدمات اجرای 
حکم قصاص نفس، متهم ردیف اول این 
پرونده سپیده دم روز چهارشنبه گذشته در 
زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و 
در حضور قاضی  اجرای احکام، به  مجازات 
رسید تا فرجام شلیک شیطانی او بار دیگر 
درس عبرتی برای افرادی باشد که نقشه 

های شومی را در سر می پرورانند.

حوادث شنبه  24 اردیبهشت 81401
12 شوال  1443.شماره 20935

در امتداد تاریکی

فقط به خاطر پول! 

بعد از ۲4 سال زندگی مشترک که رنج و سختی های زیادی کشیدم 
اکنون همسرم زن دیگری را به عقد موقت خودش درآورده و ادعا 

می کند فقط به خاطر پول با من ازدواج کرده است و ...
به گزارش خراسان زن 5۰ ساله با بیان این که سال ها با بیکاری و 
خافکاری های همسرم ساختم تا زندگی ام متاشی نشود درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کانتری طبرسی 
شمالی مشهد توضیح داد: در خانواده ای متوسط به دنیا آمدم و پس 
از پایان تحصیاتم در آموزش و پرورش استخدام شدم چرا که مادرم 
فرهنگی بود و من هم به تدریس و دبیری عاقه مند شدم به همین 
خاطر برادر و خواهرم نیز به تحصیات عالیه رسیدند و از موقعیت 
اجتماعی خوبی برخوردار هستند. خاصه زمانی که دانشجو بودم 
خواستگاران زیادی داشتم اما هرکدام از آن ها را به بهانه ای رد می 
کردم تا این که در ۲6 سالگی »حمید« به خواستگاری ام آمد. او از 
یک خانواده پرجمعیت بود و ۲ برادر بزرگ ترش که معتاد بودند از 
طریق سرقت امرار معاش می کردند با وجوداین من به خواستگاری 
او پاسخ مثبت دادم چرا که آن زمان در یکی از روستاهای دور افتاده 
خدمت می کردم و به قول مادرم سنم در حال عبور از مرز ازدواج بود. 
از سوی دیگر نیز حمید خود را دل باخته و عاشق من نشان می داد و با 
چرب زبانی ادعا می کرد شغل مناسبی پیدا می کند و مرا خوشبخت 
خواهد کرد. باالخره با همه این فراز و نشیب ها به وعده های حمید 
دل بستم و پای سفره عقد نشستم.بعد از آغاز زندگی مشترک حمید 
به امید یافتن شغل مناسب با دوستانش به تفریح می رفت و مدعی 
بود هم اکنون حقوق تو کفاف زندگی ۲ نفره ما را می دهد! از سوی 
دیگر نیز پدرم یا یکی از آشنایانمان وقتی شغل مناسبی پیدا می کرد 
حمید یا آن کار را نمی پسندید  یا با بیان این که آن شغل در شأن من 
نیست از رفتن به سرکار خودداری می کرد اگر هم به ناچار مجبور می 
شد در جایی کار کند بیشتر از یک ماه دوام نمی آورد و از آن جا اخراج 
می شد با همه این سختی ها من در پایان هر ماه همه حقوق و درآمدم 
را به حساب او می ریختم تا مبادا غرور نداشته اش جریحه دار شود از 
طرف دیگر نیز چرب زبانی های عاشقانه او را باور می کردم که می 
گفت حتی ثانیه ای نمی تواند دوری مرا تحمل کند! او حساب همه 
پول های مرا داشت و من هم تمام رفتارهایش را به حساب عاقه اش 
می گذاشتم تا این که وقتی فرزند اولم را باردار بودم او به بهانه این 
که قصد دارد لوازم ارزان قیمت را از جنوب کشور برای فروش به 
مشهد بیاورد به سفر رفت و بعد از ۲ ماه زمانی دست از پا درازتر آمد 
و مدعی شد پول هایش را دزدیده اند که من هم در این مدت فرزندم 
را سقط کرده بودم بعد از این ماجرا حمید مرا تحت فشار گذاشت تا 
برای جبران این خسارت ها وام بانکی بگیرم وقتی با مخالفت من 
روبه رو شد به شدت کتکم زد و از خانه بیرون انداخت من هم لوازم 
شخصی ام را برداشتم و به خانه پدرم رفتم اما هنوز شب نشده بود 
که برای عذرخواهی به خانه پدرم آمد و دوباره با چرب زبانی هایش 
مرا خام کرد. خاصه مجبور بودم برای حفظ آبروی خانوادگی ام 
همه مخارج زندگی را بپردازم. چند سال بعد و در حالی که پسرم به 
سن 3 سالگی رسیده بود همسرم ادعا کرد برای رفاه و آسایش من و 
پسرم قصد خرید منزلی را دارد من هم که از این کار خوشحال بودم 
با پیشنهاد و اصرار او چند وام سنگین برداشتم ولی حمید خانه را به 
نام خودش سند زد و مدعی شد همه پول های مرا پس می دهد. من 
هم برای حفظ زندگی ام سکوت می کردم تا این که فهمیدم او به 
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده شده است. در این میان 
فرزند دومم نیز به دنیا آمده بود و آن ها هر روز قد می کشیدند ولی من 
همچنان با رنج و سختی های روزگار درگیر بودم. باالخره حدود 5 
سال قبل بود که روزی حمید به خانه آمد و گفت: در یکی از بازارهای 
شبانه مشهد شغلی پیدا کرده است و قصد فروش کاال در این بازار 
را دارد. با این بهانه از من خواست برای آخرین بار تسهیات بانکی 
بگیرم من هم که خیلی خوشحال شده بودم این وام را برایش گرفتم 
ولی مدتی بعد متوجه شدم او با این پول به خرید و فروش مواد مخدر 
روی آورده است و در همان بازار شبانه با زن جوانی که مانند خودش 
خافکار است ارتباط دارد وقتی این موضوع را پیگیری کردم تازه 
فهمیدم همسرم همان زن را به عقد موقت خودش درآورده است و 
شب ها را در کنار او زندگی می کند. زمانی که این ماجرا را برایش 
بازگو کردم مرا زیر مشت و لگد گرفت و گفت: فقط به خاطر پول با تو 

ازدواج کرده ام وگرنه ...
گزارش خراسان حاکی است با ادعاهای این زن بازنشسته بررسی 
ــره مــددکــاری اجتماعی با صدور  هــای کارشناسی مــشــاوران دای
دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کانتری طبرسی 

شمالی( در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

کوتاه از حوادث

اختصاصی خراسان

عامل جنایت تگزایس درمهشد به چوبه دار سرپده شد

فرجام شلیک شیطانی!

*ایرنا/ دانشگاه گیان اعام کرد: صبح جمعه 
دانشجویی  خوابگاه  چهارم  طبقه  در  حریق 
دخترانه دانشگاه گیان در فلکه گاز رشت به 
دلیل اتصاالت پریز برق در همان لحظات اولیه 

مهار شد و همه دانشجویان در سامت هستند.
*ایرنا/ عصر پنج شنبه گذشته حادثه سقوط 
در چاه، جان تبعه کشور افغانستانی را در شرق 

تهران گرفت.
*مهر/ بهروز فرج الهی فرماندار باغملک گفت: 
سه گردشگر آلمانی به همراه یک گردشگر ایرانی 
در محور باغملک به رامهرمز حد فاصل دوراهی 
اسام آباد در حال حرکت با موتورسیکلت بودند 
که یکی از گردشگران آلمانی با از دست دادن 
تعادل خود به زمین برخورد کرد و جان خود را 

از دست داد.
*ایرنا/سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری دو سارق 
زورگیر مسلح که با تهدید ساح گرم اقــدام به 
زورگیری و سرقت می کردند خبر داد و گفت: از 
سارقان یک قبضه ساح کمری کشف شد و آن 
ها در تحقیقات اولیه به 1۰ فقره سرقت به روش 

زورگیری و تهدید با ساح گرم معترف شدند.
جلینی سرکانتر  محمد  سرهنگ  *پلیس/ 
ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
اعضای باند 5 نفره که انواع ظروف آشپزخانه 
تقلبی را با برند های معتبر و اصلی در شهر تهران 

توزیع می کردند، خبر داد.

توکلی/ سرهنگ کرمشاهی فرمانده انتظامی 
تیراندازی  شهرستان  عنبرآباد گفت: در پی 
منجر به جرح از سوی فردی دارای سابقه شرارت 
و چندین مورد نزاع وچاقوکشی،حمل و نگهداری 
ساح و مهمات،متهم دستگیر به مرجع قضایی 

معرفی شد.
پاشایی معاون  رامــیــن  سرهنگ  *تسنیم/ 
اجتماعی پلیس فتا گفت:در پی انتشار تصاویر 
دروغین به آتش کشیدن پمپ بنزین در استان 
خوزستان و انتشار خبر مذکور توسط یکی از 
شبکه های تلویزیونی معاند، برابر بررسی های 
ــت نــــدارد. ــح ــر ص ــب ــن خ ــ ــه ای ــت ــرف  صــــورت گ
*ایسنا/ گارد ساحلی آمریکا اعــام کرد که 
ــای ساحلی  بر اثــر واژگــونــی یک قایق در آب ه
پورتوریکو، دست کم 11 نفر جان باخته و 31 نفر 

از سرنشینان این قایق نیز نجات یافته اند.
*ایسنا/ صبح پنج شنبه گذشته در پی خروج 
یک هواپیمای مسافربری از باند فرودگاهی 
در »چونگ کینگ« واقع در جنوب غربی چین، 
۲5 تن زخمی شدند. مقامات محلی اعام 
کردند که این هواپیمای مسافربری متعلق به 
شرکت هواپیمایی تبت و حامل 113 مسافر و 

۹ خدمه بوده است.
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۹اجتماعی

گزیده   وقاحت آبی ترکیه
 در شرایطی که کارشناسان و رسانه های بین المللی بر تاثیر مخرب زیست محیطی سدهای جدید ترکیه برای همسایگان 

 اتفاق نظر دارند، وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای این ادعاها را غیرعلمی دانست.  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به خراسان می گوید: باید دیپلماسی آب را با ارائه مستندات علمی به طور جدی پیگیری کرد

مصطفی عبدالهی – تقویت دیپلماسی آبی 
علیه سدسازی های ترکیه، باالخره آنکارا  را 
وادار به موضع گیری کرد؛ موضعی که به نظر 
با هدف فرافکنی و نپذیرفتن نقش مخرب این 
سدسازی ها بر محیط زیست منطقه ای اتخاذ 
شده است. در عین حال این اقدام ترکیه، دولت 
اردوغان را متوجه حساسیت همسایگان کرده و 
در بیانیه رسمی وزارت خارجه این کشور تصریح 
شــده اســت کــه: »ترکیه آمـــاده همکاری های 

منطقی و علمی با ایران در این زمینه است«.

از نامه صریح دادستان کل تا مطالبه مجلس        
و جدیت وزارت امور خارجه

همین چند روز قبل بود که پس از هشدارهای 
گسترده کارشناسان دربــاره سدسازی های 
گسترده ترکیه روی دجله، فرات و ارس، دادستان 
کل کشور برای جلوگیری از تشدید بحران های 
ــر نیرو نامه نوشت،  زیست محیطی آن به وزی
نمایندگان مجلس وزیر امور خارجه را به مجلس 
فراخواندند و درنهایت عزمی جزم شد تا این 

موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

ترکیه: گرد و غبارهای ایــران ارتباطی به        
سدسازی های ما ندارد

 با جدی شدن پیگیری های ایــران و انتقادات 
»امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه از ترکیه در 
صحن علنی مجلس، حاال کشور همسایه ناگزیر 
به واکنش شده و »تانژو بیلگیچ« سخنگوی وزارت 
خارجه این کشور بیانیه ای صادر کرده است. 
البته بیلگیچ در این بیانیه اعالم کرده »ادعاهایی 
مبنی بر این که سدهای ترکیه باعث گرد و غبار 
در منطقه می شود، مبنای علمی ندارد و دلیل 
اصلی گرد و غبارها، بیابان هایی با منشأ  آفریقا و 
خاورمیانه است«. البته در بیانیه رسمی وزارت 
خارجه ترکیه این ادعا هم مطرح شده است که 
»ترکیه تا به امروز رویکردی را دنبال کرده است 
حاشیه  پایین دست  کشورهای  نیازهای  که 
رودخانه ها را در نظر گرفته و به قوانین بین المللی 

احترام می گذارد و به این کار ادامه خواهد داد«.

آماده همکاری منطقی و علمی هستیم       
اما مهم تر از متن فرافکنانه این بیانیه، پایان بندی 
آن است: »ترکیه آماده همکاری منطقی و علمی 
با ایران در این زمینه است«؛ موضعی که نشان 

می دهد کشور همسایه، جدیت ایران در پیگیری 
حق بین المللی خود را به خوبی درک کرده است.

تاثیرات مخرب ابرپروژه های آبی ترکیه       
اما برخالف فرافکنی وزارت خارجه ترکیه، نه تنها 
نتایج مطالعات علمی، بلکه بررسی گزارش های 
رسمی رسانه های بین المللی هم نشان می دهد 
که ابرپروژه های آبی این کشور تاثیرات مخربی 
برای منطقه خواهد داشت. ترکیه 10 ابرپروژه 
آبی دارد که از نگاه ما، »گاپ« و »داپ« مهم ترین 
آن هاست چرا که مستقیما روی رودخانه های 
ارس، دجله و فــرات احــداث می شود و به طور 
مستقیم و غیرمستقیم، ما، عراق و سوریه را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این هم روایت رسمی و معتبر 

چند رسانه بین المللی:

 کاهش 50 درصدی سطح آب       
 دجله و فرات

بی.بی.سی: هم سوریه و هم عراق به طور مکرر 
ترکیه را مسئول کاهش منابع آبی خود دانسته اند 
وبارها به دنبال حل مشکالت ناشی از سدسازی 
 ها بوده اند اما گاهی اوقــات تنش ها بر سر این 
موضوع باال گرفته است. وزیر منابع آب عراق در 
نشست با همتای سوریه ای خود گفته است که 
سطح آب ورودی رودخانه های دجله و فرات که 
از ترکیه سرچشمه می  گیرند تا ۵0 درصد کاهش 

یافته است.

ــری تــعــداد منشأهای        ــراب  افــزایــش 48 ب
 گرد و غبار

اسپوتنیک: تعداد منشأهای گرد و غبار از 6 مورد 
در سال 1367، اکنون به تعداد بیش از 290 

مورد در ایران، عراق و سوریه افزایش یافته و بخش 
عمده ای از تقصیر این ماجرا در اثر سدسازی های 

بی رویه ترکیه است.

تکرار ماجرای 5 سال قبل؛ دوباره فراموش        
می کنیم؟

با این اوصاف، تردیدی در اثرات مخرب  پروژه 
ترک ها نیست و همگان به آن اذعان دارند. البته 
این انتقاد ایران و واکنش ترکیه، سابقه قبلی هم 

دارد و اتفاق تازه ای نیست. سال 1396، وقتی 
رئیس جمهور وقت ایــران انتقادهای تندی را 
درباره پروژه های سدسازی ترکیه مطرح کرد و 
گفت »احداث 22 سد بزرگ در کشور همسایه 
ــران و دیگر  ــراق، ای می تواند تاثیر مخرب بر ع
کشورها  بگذارد«، فضلی چورمان معاون وقت 
وزارت خارجه ترکیه اعالم موضع کرد و گفت: 
»این تفکر که سدسازی ترکیه به محیط زیست 
آسیب می زند، اشتباه است و ایران نباید درباره 
سدسازی ترکیه تضمین بخواهد«. حاال پنج سال 
پس از آن موضع گیری ما، بار دیگر مسئوالن 
کشورمان درباره عواقب این سدسازی ها هشدار 
داده انــد و کشور همسایه هم مجددا تاثیرات 
مخرب این پروژه را رد کرده است. با این حساب، 
گویا با گذشت این پنج سال، دوبــاره در همان 
نقطه قبل ایستاده ایم، با این تفاوت که تعداد 
سدهای احداث شده در ترکیه، بیشتر از آن زمان 
شده است و حاال هم اگر پیگیری ها جدی تر 
نباشد، شاید پنج سال بعد، دوباره در همین نقطه 
باشیم، منتها در خشکسالی مطلق و غرق در گرد 

و غبار... .
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید: با توجه به تاثیرات 
مسائل زیست محیطی سدسازی های ترکیه در منطقه و به ویژه روی 
کشورهای ایران، عراق و سوریه، باید این مسئله در قالب همکاری های 
چندجانبه پیگیری شود. »محمود عباس زاده« در گفت وگو با خراسان 
تصریح می کند: وزارت امور خارجه پیگیری های خوبی را برای حل این 
مسئله داشته است و ما رویکرد وزارت خارجه ترکیه برای همکاری های 

منطقی و علمی را هم به فال نیک می گیریم. او می افزاید: در شرایط فعلی وزارت نیرو باید در 
تعامل بیشتر با وزارت امور خارجه، مستندات علمی و فنی خود را درباره تبعات سدسازی های 

ترکیه ارائه کند تا در گفت وگوهای چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 
   

ضرورت همکاری چندجانبه ایران، عراق و سوریه در مقابل سدسازی های ترکیه 

رسانه های جهان 

اســپــوتــنــیــک:  
مــوزلــی،  مایکل 
مــــتــــخــــصــــص 
تغذیه،  می گوید 
برای کاهش وزن 
نوشیدن  نــبــایــد 
آب را فراموش کرد تا از کم آبی بدن 
ــی  ورزش تمرینات  هنگام  جمله  از 
جلوگیری شود. او نوشیدن مایعات 
بیشتر  کــه  کسانی  بـــرای  را  بیشتر 
تا  می کند  توصیه  می کنند،  حرکت 
 تعادل بهینه آب و نمک حفظ شود .
 موزلی برای تنوع بخشیدن به طعم، 
ــه لــیــمــوتــرش یا  تــوصــیــه مــی کــنــد ک

زنجبیل را به آب اضافه کنید.

آنــاتــولــی:بــنــا به 
ــالم مرکز آمــار  اع
»توئیک«  ترکیه 
ــال گذشته  در س
ــک   ی  )2021(
میلیون و 79 هزار و 842 نوزاد سالم 
در ترکیه متولد شــده انــد که از این 
تــعــداد ۵1.3 درصــد پسر و 48.7 
درصد دختر هستند. بر این اساس، 
ــاروری کل )زنــان 1۵ تا 49  میزان ب
ساله( در ترکیه که در سال 2001 
ــالم شده  ــودک اعـ ــدود 2.38 کـ حـ
بــود، در سال 2021 در سطح 1.7 
کــودک تحقق یافته اســت. شاخص 
ــاروری کل، میانگین تعداد  میزان ب
کودکانی را که یک زن می تواند در 
دوران باروری )گروه سنی 1۵ تا 49 
سال( به دنیا بیاورد، نشان می دهد. 
با احتساب این آمــار، نرخ بــاروری به 
پایین تر از نرخ تجدید نسل جمعیت 
از طریق زایمان که 2.1 است، افت 

کرده است.

یک توئیت

وام شهریه تحصیلی به 
دانش آموزان مدارس غیردولتی 

اعطا می شود

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه مــدارس 
غیردولتی گفت: برای هر اولیایی که دوست دارد 
فرزندش را در یک مدرسه غیردولتی ثبت نام کند، 
امکان استفاده از وام قرض الحسنه را پیش بینی 
کردیم؛ این طرح، وام شهریه تحصیلی است که 
در قالب تفاهم نامه مهر دانش تعلق می گیرد. 
بنابرخبر فارس، عباس معزی درباره میزان این 
وام که توسط این صندوق قرار است ارائه شود، 
گفت: بستگی به هر مدرسه دارد. یعنی مدرسه ای 
شهریه اش 10 میلیون تومان است، والدین 10 
میلیون وام می گیرند، شهریه مدرسه  دیگری، 8 
میلیون تومان است و والدین می توانند 8 میلیون 
وام قرض الحسنه بگیرند. به میزان شهریه مدارس 
است. چراکه شهریه هر مدرسه متفاوت است. 
به گفته وی، منابع این صندوق از طرق مختلف 
شامل »کمک های مالی دولت و سایر کمک های 
دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط«، 
»منابع مالی جذب شده از بخش های غیردولتی، 
نهادهای اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری مــورد تأیید بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران« و... تامین می شود.

 هشدار درباره سرویس دهی
 قهوه خانه ها به  دبیرستانی ها

ــزادی، کــارشــنــاس درمـــان و  ــه  دکــتــر فــرهــاد ب
حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر،   درباره کاهش سن اعتیاد 
گفت: اگر به یکی از قهوه خانه های شهر مراجعه 
کنید، خواهید دید افــراد کمتر از 18 سال نیز 
در آن جا حضور دارند. متاسفانه شاهد هستیم 
از  دبیرستانی ها  جمله  از  کوچک تر  بچه های 
قلیان استفاده می کنند و قهوه خانه دار نیز به 
آن ها سرویس می دهد. وی گفت:  در مقطعی 
برای جلوگیری از مصرف قلیان تصمیماتی مبنی 
بر جلوگیری از سرو قلیان در قهوه خانه ها اتخاذ 
کردند که درنهایت فقط افــراد 18 سال به باال 
امکان مصرف قلیان داشته و کوچک تر از آن ها 

اجازه مصرف نداشته باشند.  
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تغییرات دخل و خرج یارانه ای خانوار  
با افزایش قیمت کاالهای اساسی و واریز یارانه، دخل و خرج خانوارها تحت تاثیر چه عوامل مستقیم و غیرمستقیمی قرار می گیرد

شاخص های شناسایی مشموالن یارانه 
تغییرات درآمدی در دوره 3 تا 5 ساله، گردش حساب، حقوق، 

سود سهام و سود حساب، خودرو، سفرهای خارجی، درآمد ثابت 
و میزان خرید از طریق سامانه شاپرک جزو مالک های شناسایی 

یارانه بگیران اعالم شد 

روز گذشته دو مقام مسئول برخی 
و برخی جزئیات  مــحــورهــای کلی 
ــاره چگونگی شناسایی افراد  را درب
مشمول یارانه کمک معیشتی در طرح 
4200 مطرح  ارز  یارانه جایگزین 

کردند.
به گزارش خراسان، وزیر کار و مدیر 
عامل بانک ملی که سابقه حضور در 
طــرح هدفمندی یارانه ها در سال 
89 را دارد، درباره مالک ها و روش 
شناسایی وضعیت اقتصادی مردم 
و دهک بندی آن ها در زمینه واریز 
ــد. به  یــارانــه توضیحاتی ارائـــه دادنـ
گزارش تسنیم، حجت عبدالملکی 
بیان  بــا  تلویزیونی  گفت وگوی  در 
ایــن کــه 10 متغیر و شاخص بــرای 
دهک بندی یارانه ها در نظر گرفته 
شده است،تصریح کرد: شاخص هایی 
از جمله گردش حساب، حقوق، سود 
سهام و سود حساب، خودرو، سفرهای 
خارجی و دیگر مــوارد مدنظر است.
وزیر کار افزود: برای این که تحوالت 
مقطعی در زندگی افراد و جابه جایی 
دهک ها مؤثر نباشد در دوره سه تا 
پنج ساله دهک بندی ها مورد توجه 
قرار گرفته و حساب می شود به عنوان 
مثال فــردی خانه خریده و فروخته 
ــزو دارایـــی حساب  ــن ج ــت کــه ای اس
نمی شود. برای این که دهک بندی ها 
درگیر نوسانات نشود شاخص ها در 
دوره سه تا پنج ساله در فرمولی دقیق 
می شود.عبدالملکی  ضریب بندی 
در پاسخ به تعدادی از اعتراض های 
مردمی درخصوص یارانه ها گفت: 
یکی از شاخص ها سفرهای خارجی 
بوده که کاری بوده است از این رو افراد 
می توانند در سامانه اعتراض را ثبت 
کنند و بعد از بررسی و ارائه مستندات، 

رسیدگی می شود.
وی گفت: امکان دارد فردی به دلیل 
گردش مالی باال یارانه اش قطع شده 
اســت که می تواند اعتراض کند به 
و  از روحانیون  عنوان مثال بعضی 
طــالب وجوهات شرعی را دریافت 
می کنند که این امر مال این افراد 
نیست و برای مرجعیت است که این 
امر قابل اعتراض است.مدیر عامل 
بانک ملی که در طرح هدفمندسازی 
یارانه در سال 89، دبیر ستاد مربوط 
به این طرح بود نیز توضیحاتی درباره 
روش شناسایی مشموالن یارانه ارائه 
ایسنا، محمدرضا  ــزارش  کرد.به گ
فرزین در برنامه ای تلویزیونی درباره 
دهک بندی مردم اظهار کرد: از 10 
سال قبل دهک بندی شروع شده و 
قرار بود یارانه  به گروه های پردرآمد 
داده نشود اما شناسایی آن ها سخت 
بود. بهترین روش شناسایی با معیار 
PIT )مالیات بر مجموع درآمـــد( و 
نظام مالیاتی شخصی است اما چون 
در کشور ما این روش مالیاتی وجود 
روش پراکسی مینتکس  از  نـــدارد 
استفاده شده است.وی افزود: سامانه 
رفاهی چهار روش بــرای شناسایی 
افراد در نظر گرفته شده یکی درآمد 
ــراد که یا حقوق بگیر دولت  ثابت اف
ــا حــقــوق بــگــیــر تــأمــیــن اجتماعی  ی
ــودرو، سوم  هستند، دوم ارزش خـ
مــیــزان خرید از سیستم شــاپــرک و 
ــراد است. چهارم حساب بانکی اف

وی افزود: منطق  پراکسی مینتکس 
می گوید باید شاخص های مختلف 
دارای وزن مختلف باشند و تنها درآمد 
افراد مالک نیست بلکه میزان درآمد 
افراد طی پنج سال گذشته بررسی  

می شود.

با انتشار نتایج یک حساب و کتاب یارانه ای پس از اعالم 
قیمت های جدید برخی کاالهای اساسی که نشان می 
دهد مازاد یارانه خانوار برای دهک های مختلف، از 18 
هزار تومان برای دهک های باال شروع  می شود و تا بیش 
از 900 هزار تومان برای دهک های پایین نیز می رسد. با 
این حال، بررسی خراسان نشان می دهد از آن جایی که 
افزایش قیمت اقالم اساسی بر بودجه خانوار تاثیرات غیر 
مستقیم دیگری از جمله افزایش قیمت کاالهای وابسته 
نیز دارد و این قبیل موارد در این حساب و کتاب در نظر 
گرفته نشده، می تواند این ارقام دستخوش تغییر شود.
اگر چه در نهایت  دهک های پایین از این طرح  منتفع 
می شوند .به گزارش خراسان، پس از اعالم آزادسازی 
اولین سری یارانه های کمک معیشتی برای خانوار، اتاق 
اصناف ایران نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، 
مرغ و تخم مرغ را برای مصرف کننده در سراسر کشور 
اعالم کرد. بر این اساس، نرخ حداکثری فروش 9 قلم 
کاالی اساسی به شرح جدول شماره 1 تغییر یافته است.

در این باره بررسی خراسان نشان می دهد که به عنوان 
مثال مرغ نسبت به قیمت مصوب قبل یعنی 31 هزار و 
900 تومان بیش از 87 درصد، تخم مرغ با نرخ قبلی 
کیلویی 29 هزار و 400 تومان بیش از 36 درصد و 
پنیر با نرخ قبلی 28 هزار تومان، بیش از 32 درصد 
افزایش قیمت یافته است. اعالم قیمت های جدید 
کاالهای اساسی، واکنش متفاوت مردم و رسانه ها 
را در پی داشته است. دغدغه موجود در این میان و 
به خصوص برای قشرهای کم درآمدتر، این است که 
آیا یارانه کمک معیشتی دولت که عالوه بر یارانه های 
قبلی به مشمولین داده می شود، کفاف افزایش قیمت 

ها را خواهد داد یا نه؟

یک حساب و کتاب یارانه ای	 
در ایــن زمینه، انتشار جزئیات یک حساب و کتاب 
ــام رسمی هزینه  ــداد و ارق یارانه ای با استناد به اع

خــانــوار توجه ها را به خــود جلب 
کرد. این محاسبات حاکی از آن 
ــرای بیشتر دهــک ها،  اســت که ب
میزان افزایش هزینه های خوراکی 
کمتر از یارانه های دریافتی است.
در ایــن محاسبه، با توجه به آمار 
سرانه مصرف هر دهک از اقالمی 
که قیمت آن ها افــزایــش یافته، 
تفاوت قیمت قدیم و جدید اقالم 
)و در نهایت میزان افزایش هزینه 
هر دهــک بــرای ایــن اقــالم پس از 
افــزایــش هزینه هــا( و نیز میزان 
افــزایــش یــارانــه کمک معیشتی 
نسبت به سرجمع یارانه های قبل 

)نقدی و معیشتی(، مانده »افزایش یارانه« برای هر 
دهــک محاسبه شــده اســت. به عنوان مثال، آمارها 
نشان می دهد که در دهک اول شهری )کم درآمدترین 
قشر(، مصرف ماهانه اقالم اساسی برای یک خانوار 
چهار نفره که قیمت جدید آن ها اعالم شده، برای مرغ 
3 کیلوگرم، تخم مرغ 1.2 کیلوگرم، پنیر حدود 600 
گرم، انواع شیر حدود 2.8 کیلوگرم و روغن خوراکی 
2.2 کیلوگرم است.در مرحله بعد، مقایسه هزینه سبد 
کاالهای اساسی مذکور با قیمت قدیم و جدید، میزان 
افزایش هزینه برای خرید آن کاالها را نشان می دهد. بر 
این اساس و مطابق جدول، هزینه سبد کاال برای خانوار 
چهار نفره در دهک اول با قیمت قبل حدود 241 هزار 
و 500 تومان، هزینه سبد کاال با قیمت جدید 568 
هزار و 350 تومان و میزان افزایش هزینه ها حدود 

327 هزار تومان خواهد بود.)جدول شماره 2(
از سوی دیگر می توان میزان افزایش یارانه های این 
خانوار چهار نفره در دهک اول را حساب کرد. این خانوار 
در شرایطی هم اینک یک میلیون و 600 هزار تومان 
)نفری 400 هزار تومان( یارانه کمک معیشتی جدید 
دریافت خواهد کرد که قباًل و در مجموع 354 هزار 
تومان یارانه دریافت می کرد. )182 هزار تومان یارانه 
نقدی و 172 هزار تومان یارانه معیشتی(. در نتیجه 
میزان افزایش یارانه ها برای این خانوار دهک اولی، 
حدود یک میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود.حال 
با مقایسه میزان افزایش هزینه ها )327 هزار تومان( 
و میزان افزایش یارانه ها )یک میلیون و 250 هزار 
تومان(، می توان محاسبه کرد که این خانوار، بیش از 
920 هزار تومان مازاد یارانه نسبت به افزایش هزینه 
های جدید خواهد داشت.بررسی مذکور، به همین 
ترتیب و برای هر دهک، میزان »مانده یارانه های جدید« 
نسبت به »افزایش هزینه های ناشی از قیمت جدید 
اقالم اساسی« را به شرح جدول شماره 3 محاسبه کرده 

است. همان طور که مالحظه می شود در نهایت مازاد 
»بودجه یارانه ای« خانوارها در دهک های مشمول در 
مدل جدید »افزایش یارانه و افزایش قیمت ها«، از 923 
هزار تومان برای دهک اول آغاز  می شود و به تدریج تا 18 

هزار تومان در دهک نهم، کاهش می یابد.

در نظر نگرفتن تورم جانبی، چالش مهم حساب 	 
و کتاب یارانه ای

محاسبه مذکور اگرچه به خوبی ارقام هزینه و درآمد 
خانوار را در جهت محاسبه هزینه منافع یارانه کمک 
معیشتی برای خانوارها به کار گرفته است، و بر این 
اســاس به طــور قطع می تــوان گفت که خانوار های 
کم در آمد حداقل در کوتاه و میان مدت از این طرح 
منتفع خواهند شد،اما به نظر می رسد یک ابهام مهم  
درخصوص آن وجــود دارد و آن عبارت اســت از آثار 
جانبی افزایش قیمت اقــالم اساسی بر کل بودجه 
خانوار. هم اینک مهم ترین دغدغه ذیل حساب و کتاب 

یارانه ها، تسری مستقیم و غیر مستقیم موج افزایش 
قیمت به دیگر کاالهاست. به عنوان مثال، قیمت مرغ 
بر قیمت ساندویچ و فراورده های گوشتی، قیمت تخم 
مرغ بر قیمت شیرینی جات و قیمت روغن خوراکی بر 
طیف گسترده ای از کاالهای خوراکی اثر گذار است. 
عالوه بر همه این ها، ایجاد انتظار تورمی در جامعه نیز 
از آثار جنبی این طرح می تواند باشد. در نتیجه باید 
گفت تاثیر رویداد یارانه ای اخیر بر بودجه خانوار، به 
احتمال زیاد محدود به اقالمی که قیمت آن ها تغییر 
می یابد نخواهد شد و این، چیزی است که در حساب 
و کتاب اخیر دیده نشده است. در این باره، هر چند 
رئیس کل بانک مرکزی از تاثیر تا 10 درصــدی این 
طرح بر تورم خبر داده با این حال، باید منتظر گذشت 
زمــان بود تا تاثیر اقدامات ضد تورمی دولــت بر این 
بخش بیشتر مشخص شود. به ویژه این که طرح های 
ضد تورمی دولت به خصوص از مسیر نظام بانکی در 

حال اجراست.

 اقالم اساسی 
)ارقام هزینه به هزار تومان(

میزان مصرف ماهانه یک خانوار 
چهار نفره )کیلوگرم(

هزینه های قبلی 
هر قلم

هزینه های 
جدید هر قلم

39۶1۸0مرغ

1.2354۷تخم مرغ

0.۶1۶22پنیر

2.۸39۷۷انواع شیر

2.255242روغن خوراکی

2415۶۸-جمع هزینه

میزان افزایش هزینه اقالم 

اساسی
-32۷

دهک های 
شهری

سبد کاالهای 
اساسی با قیمت های 

قبلی

سبد کاالهای 
اساسی با قیمت 

جدید

افزایش هزینه برای 
خرید کاالهای 

اساسی

خالص افزایش 
یارانه

مانده از خالص 
افزایش یارانه

1 241,49۷ 5۶۸,354 32۶,۸5۷ 1,250,000 923,143 

2 33۶,59۶ ۸03,450 4۶۶,۸54 1,250,000 ۷۸3,14۶ 

3 3۷5,02۸ 91۸,220 543,192 1,250,000 ۷0۶,۸0۸ 

4 39۷,۶۸1 952,520 554,۸39 ۸4۶,000 291,1۶1 

5 433,100 1,042,333 ۶09,233 ۸4۶,000 23۶,۷۶۷ 

۶ 43۶,935 1,04۸,۸00 ۶11,۸۶5 ۸4۶,000 234,135 

۷ 4۷4,532 1,1۷0,400 ۶95,۸۶۸ ۸4۶,000 150,132 

۸ 51۸,۶13 1,292,۷00 ۷۷4,0۸۷ ۸4۶,000 ۷1,913 

9 549,303 1,3۷۷,020 ۸2۷,۷1۷ ۸4۶,000 1۸,2۸3 

کاالهای اساسی 
قیمت 
جدید

 12,000شیر خام 2/3 درصد چربی در دامداری

 15,000شیر نایلونی 900 گرمی کم چرب

 1۸,000شیر پاستوریزه یک لیتری کم چرب

 49,۸00ماست دبه ای 2.5 کیلویی کم چرب

 3۷,000پنیر UF نسبتا چرب 400 گرمی

 ۶3,000روغن مایع آفتابگردان ۸10 گرمی

 ۶2,000روغن مایع ۸10گرمی سرخ کردنی

 59,۸00مرغ گرم )هر کیلو(

 39,۸00تخم مرغ )هر کیلو(

ن(
ما

تو
(

ل 1
دو

ج

ل 2
دو

ج

ل 3
دو

ج
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پیکر سومین کودک غرق شده 
در اسکله سیراف پیدا شد 

ــال احــمــر شعبه کنگان  رئــیــس جمعیت ه
گفت: با تاش گروهی صورت گرفته بعد از ۴۸ 
ساعت، پنج شنبه گذشته ساعت ۱۷:۰۸جسد 
سومین کودک غرق شده در اسکله شهر سیراف 
در پشت موج شکن این اسکله از آب گرفته شد. 
به گزارش ایرنا، عبدالحسین طاهری افزود: 
جسد این کودک هفت ساله به بیمارستان امام 
خمینی )ره( کنگان منتقل شد. وی ادامه داد: 
به دلیل شرایط نامساعد جوی جسد کودک 
هفت ساله سوم مفقود شده بود. رئیس جمعیت 
هال احمر شعبه کنگان خاطرنشان کرد: بعد 
از ظهر روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت 
۱۹:۴۰ سه کودک در خروجی اسکله بندر 
سیراف در حال شنا و بازی کردن بودند که به 
دلیل شرایط بد جوی غرق شدند.  وی افزود: 
ــداد و نجات جمعیت هال  بافاصله تیم ام
احمر به محل حادثه اعزام و ۲ کودک ۹ ساله 
توسط افراد بومی با حال وخیم از آب خارج و به 
درمانگاه شهر سیراف منتقل شدند؛ اما تاش ۲ 
ساعته احیای کادر پزشکی موفق نبود  و حادثه 

دیدگان جان خود را از دست دادند.

مصدومیت 11 نفر در تصادف  
جاده قزوین به رشت 

ــدوده تونل  ــح ــودرو در م  تــصــادف چندین خـ
ــت، منجر به  ــاده قــزویــن- رش شیرین سو در ج
ــد. بــه گـــزارش ایسنا،   مصدومیت ۱۱ نفر ش
مأموریتی که در ساعت ۱۹ چهارشنبه  گذشته 
به مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین اعام 
شد، خبر از تصادف چندین خودرو، در محدوده 
قزوین به رشت داخل تونل شیرین سو می داد 
که به سرعت ۲ آمبوالنس اورژانس از پایگاه های 
کوهین و قات به محل حادثه اعزام شدند و ۱۱ 
مصدوم این حادثه را به مرکز درمانی منتقل کرد. 

»شوتی ها« عامل شهادت 
مامور انتظامی امیدیه 

فــرمــانــده انتظامی امیدیه از شــهــادت یکی 
از مــأمــوران انتظامی ایــن شهرستان توسط 
ــودروی شوتی خبر داد. بــه گـــزارش مهر،  خـ
سرهنگ علیرضا میر رضایی افــزود:  با هدف 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عصر پنج شنبه گذشته 
کارکنان انتظامی پاسگاه آسیاب شهرستان 
امیدیه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک 
خودروی شوتی حامل کاالی قاچاق مشکوک 
شدند و پس از دستور ایست، راننده بدون توجه 
به دستور پلیس و به صورت عمدی با سروان 
مسلم تقی زاده به شدت برخورد کرد. وی با 
اشاره به این که مأمور جان بر کف پلیس به دلیل 
شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نایل آمد، 
ادامه داد: در این عملیات مأموران پلیس ضمن 
توقیف خودرو، فرد قاچاقچی را دستگیر کردند 

و تحویل مرجع قضایی دادند.

توصیه خطیب جمعه تهران: 

مسئوالن اقتصادی در 
اطالع رسانی یک صدا 

عمل کنند 
تهـران  موقـت  جمعـه  امـام  بردبـار:  حسـین 
اخیـر  مسـائل  درخصـوص  نکتـه   ۱۴ بیـان  بـا 
بـا  اقتصـادی جامعـه و گرانـی برخـی کاالهـا 
اشـاره بـه ایـن کـه گاهـی دربـاره یـک موضـوع 
مهـم اقتصـادی بیان هـای متفاوتی از مسـئوالن 
شـنیده می شـود، از آنـان خواسـت تـا در اطـاع 

رسـانی یـک صـدا عمـل کننـد.
بـه گـزارش خراسـان، آیـت ا... احمـد خاتمـی 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه دیـروز تهـران بـا بیان 
ایـن کـه منصفانـه بپذیریـم کـه اقتصـاد کشـور 
بیمـار اسـت و در عرصـه بانکـی، نظـام مالیاتـی، 
سـاختار بودجـه، فضـای کسـب و کار، توزیـع 
کاالهـا، وابسـتگی اقتصـادی کشـور بـه نفـت و 
سـایر حوزه هـا مشـکاتی وجـود دارد؛ تاکیـد 
کرد: دولـت سـیزدهم همت کـرده و تـاش دارد 
کـه آرام آرام ایـن بیمـار را از بیمـاری در بیـاورد، 
ایـن دولـت صداقـت را پیشـه کـرده و در پیشـانی 
دولـت صداقـت نوشـته شـده اسـت. ایـن جـای 

تشـکر دارد.
آیت ا... خاتمی بیـان کرد: دولت در حـال انجام 
جراحی هایـی اسـت کـه همـه متخصصـان چـه 
آن ها کـه بـه آقـای رئیسـی رأی دادند و چـه آن ها 
کـه بـه او رأی ندادنـد، معتقدنـد ایـن جراحـی 
بایـد انجـام شـود. هرچنـد در کیفیـت اجـرای آن 
اختـاف نظـر هسـت امـا در اصـل آن، هیچ گونـه 

اختـاف نظـری وجـود نـدارد.
امام جمعـه موقت تهران بـا بیان این کـه جراحی 
اقتصادی درد دارد اما سـرانجامش نجات بیمار 
اسـت؛ افـزود: دولـت بایـد روی قولـش مبنـی بـر 
گران نشـدن چند قلم جنس از جمله نان، بنزین 
و دارو و واریـز دو ماهـه یارانـه بماند. ایـن واریز دو 
ماهـه هـم نکتـه مهمـی اسـت تـا مـردم باورشـان 
شـود کـه دولـت خدمـت گزارشـان رنجشـان را 

می بینـد.
وی ادامـه داد: بـه دولتی کـه می خواهد جراحی 
و بـه کشـور خدمت کنـد، باید کمـک کرد کـه این 
بیـان صریـح رهبـر انقـاب اسـت و آن هایـی کـه 
مطیـع رهبـر انقـاب هسـتند بایـد ایـن عبـارت 
را بشـنوند کـه کارهـای امـروز دولـت کارهـای 
بسـیاری مهمـی اسـت و همـه بایـد کمـک کننـد 

کـه دولـت بـه ایـن اهـداف برسـد.

قرعه کشی خودرو تا اواخر 
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همزمان با مصوبه دولت برای آزادســازی 
واردات خودرو، معاون وزیر صمت، برخاف 
ادعــاهــای قبلی که از تـــداوم قرعه کشی 
خودرو در سال جاری خبر داده بود، از تداوم 
این قرعه کشی تا اواخر سال آینده خبر داد. 
به گــزارش  صدا و سیما، در حالی که قبا 
اعام شده بود،  قرعه کشی خودرو امسال 
حذف می شود  اما منوچهر منطقی، معاون 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت دربــاره 
ــودرو گفت:  مصوبه آزادســـازی واردات خ
از اواخــر سال ۹۷ ســران قوا مصوبه ای  را 
تصویب و به علت محدودیت های ارزی، 
واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع 
کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت 
تمام می شود، از طرفی هم محدودیت ارزی 
دیگر وجود ندارد چون ما  سال قبل تا ۴۰ 
درصد افزایش صــادرات داشتیم بنابراین 
محدودیت ارزی هــم از بین رفته اســت. 
منطقی درباره این که قرعه کشی ها ادامه 
خواهد داشت یا خیر، اظهار کرد: با توجه 
به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه 
کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید 
است و برخی خــودرو را کاالی سرمایه ای 
محسوب می کنند؛ پیش بینی می کنم تا 
اواخر سال آینده همان طور که وزیر صمت 
گفتند، اغلب قرعه کشی ها منتفی شود و 

از بین برود.

یکه تازی سکه در سوددهی!
در هفته ای که گذشت سکه با 12 درصد،  بیشترین سودآوری را در میان بازارهای مالی و داللی داشت؛ بازارهای 

دیگر چه شرایطی داشتند؟

مــصــطــفــوی- در هــفــتــه ای 
ــه، قیمت  ــارانـ ــوع یـ ــوض ــه م ک
ــان، روغن  ــرغ، ماکارونی، ن م
میان  بحث  مهم ترین  به  و... 
مردم تبدیل شده بود، بعضی 
بــازارهــای مالی شگفتی ساز 
درجا  چندماه  از  پس  شدند. 
زدن قیمت دالر، طا و سکه 
ــش  ــاز آرام ــازار را وارد ف کــه بـ
کـــرده بـــود، از چــنــدروز پیش 
زمــزمــه هــای  بیشترشدن  ــا  ب
ــازی یارانه ها و قیمت  ــ آزادس
چند قلم کاالی خوراکی مهم، 
بازارهای مالی هیجانی شدند 
بــه نحوی کــه قیمت خــودرو، 
خوراکی ها، دالر، طا و... به 
یک باره رشد کرد و مسئوالن در 
بیشتر موارد تقریبا نتوانستند 
چندان نظارتی بر روند قیمت ها 
و توزیع داشته باشند و روزهای 
ــردم امــا پرسود  ــرای م تلخی ب
برای دالالن بود! فکر می کنید 
در هفته گذشته کدام بازارها 
بیشترین سوددهی را داشتند؟ 

این گزارش را بخوانید.

دالر صرافی/ سود 4 صدم     
درصدی

قیمت دالر در هفته جاری، ۰.۰۴ 
درصــد رشد داشــت. صرافی ملی، 
روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت، نرخ 
فروش دالر را ۲5هزار و ۷۱۸تومان 
اعــام کــرد. این در حالی است که 
این رقم پنج شنبه ۱5 اردیبهشت، 
۲5هــزار و ۷۰۹ تومان ثبت شده 
بود.  دالر در بازار آزاد، هفته گذشته 
را در کانال ۲۸ هزار تومان به پایان 
رسانده بود اما در طول هفته اخیر، 
ابتدا به کانال ۲۹ هزار تومان و سپس 

۳۰ هزار تومان وارد شد.

بورس/ سود 2.5 درصدی    
بازار سرمایه، هفته اخیر را در سطح 
یک میلیون و 5۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد 
به پایان رساند. این در حالی است 
که شاخص کل بورس در آخرین روز 
کاری هفته گذشته، دوشنبه، ۱۲ 
ــدود یک میلیون  اردیبهشت به ح
و 5۲۹ هــزار و ۷۰۹ واحــد رسیده 
بود. این ارقام به معنای رشد ۲.۲۷ 

درصدی شاخص کل است.

قیمت طال/ سود 7 درصدی    
بازدهی بــازار طا نیز در هفته سوم 
اردیبهشت بــا ۷.۱۸ درصــد رشد 
همراه بود. قیمت طا در روز گذشته، 
یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۹5۰ تومان 
اعام شد. در حالی که بازار در روز ۱5 
اردیبهشت، به قیمت یک میلیون و 

۳۰5 هزار و ۲۲5 تومان رسیده بود.

قیمت سکه/ سود 12 درصدی    
خریداران بــازار سکه نیز در هفته 

سوم اردیبهشت، رشد قیمت را 
تجربه کردند. در این بازه زمانی، 
بازدهی برای سکه طرح جدید، 
۱۲.۱۲ درصد بود. این میزان 
بیشترین بازدهی مثبت در  میان 
بــازارهــا بــود. قیمت سکه طرح 
جدید روز گذشته، ۱۴ میلیون 
ــام شد   ــزار تومان اع و ۸۰۰ ه
درحالی که  هفته پیش به ۱۳ 
تــومــان  ــزار  هـ  ۲۰۰ و  میلیون 

رسیده بود. 

گشایش بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت با حضور 40 کشور خارجی 

قالیباف: خام اندیشی در صنعت نفت بدتر از خام فروشی است 
رئیس مجلس شورای اسامی با تأکید بر 
این که برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد 
و افزایش ارزش افزوده باید جهت گیری ها 
را اصاح کنیم، اظهار کرد: در این خصوص 
الزم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم 
ــزوده آن کمتر از  که با ثبات تر   و ارزش اف
ــت. به گــزارش  ــوزه نفت در فــنــاوری اس ح
محمدباقر  دکتر  ملت،  خانه  خبرگزاری 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسامی 
که صبح دیــروز  در مراسم افتتاح بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران حضور یافته بود، بعد از 
بازدید از این نمایشگاه در سالن خلیج فارس 
با بیان این که همواره خام فروشی را نقد 
می کنیم و می گوییم صرف ۷۰ یا ۸۰ درصد 
آن در هزینه های کشور بد است اما باز هم 
این شیوه را در پیش گرفته ایم، افزود: بدتر 
از خام فروشی، خام اندیشی و بد حکمرانی 
کــردن بر حــوزه صنعت نفت، گاز و انرژی 
در کشور است که در حقیقت باید از ثروت 
حاصل از نفت صیانت کنیم به جای این که 

از خود نفت خام صیانت کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان این که برای دور زدن 

تحریم، ثبات درآمد، افزایش ارزش افزوده و... 
باید جهت گیری را اصاح کنیم و گاز را مبنای 
صادرات قرار دهیم، اظهار کرد: گاز با ثبات تر و 
ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری 
است، از این رو ما که قصد استقال داریم، باید 
بدانیم توجه به حــوزه گــاز، آسیب پذیری های 
سیاسی و امنیتی را کاهش می دهد و اگر قصد 
داریم تحت فشارهایی از جنس تحریم نباشیم 
باید به این موضوع توجه کنیم. رئیس قوه مقننه 
در ادامه با یــادآوری این مطلب که تاکنون نفت 

ایران دو بار تحریم شده اما لوله های گاز به ترکیه 
و عراق رفته است، افزود: در حقیقت تولید، سهم، 
ــازار جهانی نفت در سلطه  ترانزیت، قیمت و ب
استکبار و قدرت های بزرگ است که به ما فشار 

می آورند.
رئیس قــوه مقننه در ادامــه با اشــاره به آمــاری 
ــرژی اظهار کــرد: مجموعه  در حــوزه مصرف ان
انــرژی هــای فسیلی مصرفی کشور بیش از 5 
میلیون بشکه در روز اســت که اگــر ایــن میزان 
را ضــرب در ۸۰ دالر و سپس ضــرب در ۳۶5 

روز کنیم، بیش از ۱5۰ میلیارد دالر هزینه 
ــرژی فارغ  ــم از این رو استفاده از این ان داری
از اســراف هــایــی کــه بــه دالیــل مختلف مثل 
با  مــی شــود،  غیرفنی  یــا  قدیمی  تجهیزات 

ناعدالتی در مصرف روبه روست.
وی افزود: از بیش از ۱5۰ میلیارد دالری که 
در حوزه داخلی مصرف انرژی داریم، حداقل 
می توانیم ۶۰ میلیارد دالر آن را اصاح کنیم 
و منابع یارانه ها و هدفمندسازی آن را که 
حداکثر با ۲۰ میلیارد دالر ما را به سمت ثبات 
و آرامش پیش خواهد برد، تأمین کنیم. این 
نمایشگاه با حضور شرکت هایی از ۴۰ کشور 
خارجی با شعار »نفت دانــش بنیان؛ تولید 
ایرانی، صــادرات جهانی« تا ۲۶ اردیبهشت 
فعالیت خــواهــد داشـــت. همچنین در این 
مراسم جواد اوجی، وزیر نفت گفت: بر اساس 
سیاست های اصولی و کان دولت، اولویت ما 
تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد بود. همسو 
با این موضوع تاشمان این است ۴۸ طرح 
کان و اولویت داِر نیمه تمام در صنعت نفت را 
تا پایان امسال با سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد 
دالر تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم و در 
همین سال عملیات اجرایی ۲5 طرح عظیم با 

سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالر را آغاز کنیم.

منبع: سازمان بورس، اتحادیه طال و صرافی ملی
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

جوان - اين روزنامه نوشت: گره زدن معيشت  •
نما و کهنه  ترفندى نخ  به برجام ديگر  ــردم  م
شــده اســت و افکارعمومی آن را نمی پذيرد. 
دولت روحانی با شعار چرخش همزمان چرخ 
کارخانه ها و سانتريفيوژ ها روى کار آمد اما هم در 
قلب راکتور هسته اى بتن ريخته شد، هم تعداد 
زيادى کارخانه و کارگاه توليدى تعطيل و نيمه 

تعطيل شدند و هم سفره مردم کوچک شد.
اسبق  • رئيس  سميعی،  اصغر   - همشهری 

کانون صرافان به اين روزنامه گفت: اگر اساس را 
علم اقتصاد و نرخ هاى موجود درباره تورم، بهره 
و بيکارى در کشور و تفاوت آن با کشورهاى حوزه 
دالر   در نظر بگيريم، می توانيم نرخ دالر را براى 

امسال حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنيم.
 کیهان - اين روزنامه نوشت: رها بودن فضاى  •

مجازى بهترين فرصت را به دشمنان داده است 
تا با خيال راحت به طراحی و اجراى انواع و اقسام 
پروژه هاى فکرى،  ترويج مسائل ضدفرهنگی و 
غيراخالقی، تغيير سبک زندگی ايرانی اسالمی، 
طرح زيرکانه و البته فريبنده شبهات، شايعات 
و... بپردازند و به ويژه جوانان و نوجوانان و حتی 

کودکان ايرانی را هدف قرار دهند.
اعتماد - اين روزنامه در گزارشی با اشاره  •

ــاره اجــازه فــروش آثار  به طرح 46 نماينده درب
باستانی و تاريخی آن را چوب حراج زده بر ميراث 
بهشتی  سيدمحمد  از  نقل  به  و  دانسته  ملی 
رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگی نوشت: 
ادبيات طرح »استفاده بهينه از اشياى باستانی و 
عتيقه جات«، ادبيات قاچاقچيان اشياى عتيقه و 

حفاران غيرمجاز است.
ــاره به موضوع  • رسالت - ايــن روزنــامــه با اش

ــازى واردات خـــودرو نــوشــت: حقوق  ــ آزادسـ
مصرف کننده که تا پيش از اين توسط اين دو 
شرکت به راحتی زير پا گذاشته می شد، از اين به 
بعد هم بايد پيگيرى شود. همچنين بايد دانست 
که صــداى اعتراض به حق مــردم، از بلندگوى 
شخص اول مملکت پخش می شود و اين يگانگی 

مردم و رهبرى نظام را می رساند.
حمله  • شـــدن  مــطــرح  از  ــس  پ  - همشهری 

متخلفان ساخت و ساز به شهردار ناحيه ۳ منطقه 
19 تهران و مضروب کردن وى با سالح سرد و 
زخمی شدن او، به تازگی تصويرى از گزارش 
پزشک قانونی دربــاره معاينه مصدوم به دست 
آمده که در انتهاى آن »احتمال خودزنی« قويا 
مطرح شده است. پس از اين رخداد ها، شهردار 
تهران دستور پيگيرى موضوع تا رسيدن به نتيجه 
نهايی را صادر کرد. رئيس مرکز ارتباطات و امور 
بين الملل شهردارى تهران  گفت: »درصورت 
تأييد ايــن نظريه، بــرخــورد قاطعی با هرگونه 

بی صداقتی صورت خواهد گرفت.«

رویداد 24 مدعی شد: طباطبايی نژاد، امام  •
جمعه اصفهان گفت: مردم بدانيد مغازه ها پر 
است. مسئوالن نمی گذارند مغازه ها خالی شود. 
فردى اصال ماکارونی دوست نداشته،   حاال که 
گران شده رفته چند بسته از آن خريده است. 
مردم بايد مانند زمان مبارزه با منافقين که گاه 
مادرها و پدرها و خواهرها و خاله ها فرد خاطی 

را لو می دادند، عمل کنند.
دیده بان ایران نوشت: انگليس توصيه سفر  •

شهروندان خود به ايران را تغيير داده و به همه 
اتباع اين کشور توصيه کرده از هرگونه سفر به 
ايران خوددارى کنند. پيش از اين فقط به اتباع 

دوتابعيتی اين توصيه شده بود.
خبرگزارى  • همشهری آنالین مدعی شد: 

فارس نوشت: نمازگزاران تهرانی در حاشيه نماز 
جمعه ديروز با سر دادن شعار »بانی وضع موجود؛ 
جهانگيرى، روحانی« از سياست هاى اقتصادى 

دولت قبل انتقاد کردند.
ــدا... گنجی،  • ــب اعتماد آنــالیــن نــوشــت: ع

توئيتی  در  همشهرى  روزنــامــه  مديرمسئول 
حقيقتا  مــردم  از  توجهی  قابل  بخش  نوشت: 
دچار مشکل هستند اما تظاهر به نــدارى تراز 
۸۵ ميليونی را نشان می دهد که با شاخص 
هاى ذيل نمی خواند. تقريبا به تعداد خانوارهاى 
ايرانی خودرو داريم. با دو روز تعطيلی راه هاى 
تفريحی کشور قفل می شود. در مصرف لوازم 
آرايشی و عمل دست بردن در طبيعت بدن در 

جهان اوليم.
فردا نیوز نوشت: حداد عادل گفت: جريانات  •

سياسی در داخل خانواده اصولگرايی هستند که 
مبناى کار سياسی خود را بر تضاد گذاشته اند و 
براى جلوه دادن خودشان فرد يا جريان ديگرى را 
سيبل می کنند و به جاى اين که خودشان بگويند 
ما چه عرضه اى داريم و هنرمان چيست، همه 
بدنامی ها، تهمت ها و فشارها را متوجه يک نفر و 
موجوديت خود را با تخريب يک عده ديگر اثبات 

می کنند و اين ها باعث تفرقه است. 
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گزارش خبرگزاری دولت از اعتراضات پراکنده 
در برخی شهرها 

تجمعات پایان یافته و آرامش به این شهرها 
بازگشته است 

پنج شنبه شب تعداد محدودى از شهرهاى کشور 
شاهد برگزارى تجمعات پراکنده اعتراضی به اجراى 
قانون اصالح نظام پرداخت يارانه ها بودند. به گزارش 
ايرنا، در شهرستان درود لرستان حدود ۵0 نفر در 
تجمعی با سر دادن شعارهايی خواستار بازگشت 
قيمت ها به قبل شدند؛ با وجود تالش برخی براى 
ايجاد حرکت هاى التهاب آفرين، اين تجمع با حضور 
عوامل انتظامی پايان يافت. شهرستان ايــذه در 
خوزستان نيز بعد از ظهر پنج شنبه شاهد برگزارى 
تجمع اعتراضی چند ده نفرى بود؛ در اين تجمع 
برخی تحريک کنندگان با تالش براى انحراف در 
تجمع، به برخی از اموال عمومی در اين شهر حمله 
ور شدند. حمله به برخی فروشگاه هاى زنجيره اى و 
همچنين اقدام به آتش زدن يکی از مساجد، موجب 
شد که با ورود عوامل انتظامی تجمع کنندگان متفرق 
شوند. انديمشک ديگر شهر خوزستان نيز شاهد 
تجمع حدود 200 نفرى بود؛ سردادن شعارهايی 
عليه افزايش قيمت ها و همچنين سنگ پرانی به 
سمت عوامل انتظامی و آتش نشانی باعث مجروح 
شدن يکی از آتش نشانان اين شهر شد. خبرگزارى 
دولت افزود: شهرستان ياسوج هم طی روز گذشته 
با تجمع حدود ۳0 نفره روبه رو شد؛ بر همين اساس 
هفت نفر از ليدرهاى اين تجمع که تالش داشتند با 
سر دادن شعارهاى تند، اعتراضات را به سمت تخريب 
اموال عمومی ببرند، توسط عوامل انتظامی دستگير 
شدند. تعدادى از مردم شهرکرد ،مرکز چهارمحال 
بختيارى هم عصر روز پنج شنبه در معابر اصلی اين 
شهر و در اعتراض به افزايش قيمت ها تجمع کردند؛  
اين تجمع با درخواست عوامل انتظامی و با هدف 
جلوگيرى از سوء استفاده اراذل و اوباش پايان يافت. 
شهرستان فشافويه تهران هم تجمعی چند ده نفره 
به همراه شعار عليه افزايش قيمت ها را به خود ديد؛ 
هجوم به يکی از فروشگاه هاى زنجيره اى و آتش زدن 
يکی از فضاهاى سبز، باعث دخالت عوامل انتظامی 
و متفرق شدن جمعيت شد. براساس گزارش هاى 
تکميلی خبرنگاران ايرنا از سراسر کشور، تا ديروز 
عصر تجمع فعالی در سطح کشور گزارش نشده و 
تجمعات محدود برخی شهرها نيز با دخالت عوامل 
تامين کننده امنيت و همکارى مردم پايان يافته است.

خبر 

   

گروه سیاسی - حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمی عصر پنج شنبه در ديدار 
آقاى شيخ تميم بن حمد آل ثانی امير قطر و هيئت 
همراه با تأکيد بر افزايش همکارى هاى سياسی 
ــل مسائل منطقه را  و اقتصادى دو کشور، راه ح
گفت وگوى بدون دخالت عوامل خارجی دانستند 
و با اشاره به استمرار جنايات رژيم صهيونيستی 
عليه مردم فلسطين گفتند: توقع از جهان عرب 
ورود صريح به ميدان عمل سياسی در مقابل اين 

جنايت هاى آشکار است.

ــت کــه نه 	  رژیـــم اشغالگر در شرایطی اس
می توان به او طمع داشت و نه از او ترسید

 ،khamenei.ir به گزارش پايگاه اطالع رسانی
حضرت آيت ا... خامنه اى در اين ديدار، استحکام 
و پايدارى روابط ايران و قطر را به نفع هر دو کشور 

ارتباطات  کنونی  سطح  ــد:  ــزودن اف و  دانستند 
اقتصادى دو کشور بسيار پايين است و بايد چند 
برابر شود، همچنين در مسائل سياسی   زمينه براى 
تبادل نظرهاى بيشتر وجود دارد که اميدواريم اين 
سفر مبدأ جديدى براى گسترش همکارى ها باشد. 
رهبر انقالب اسالمی با تأييد سخنان امير قطر در 
محکوميت جنايات رژيم صهيونيستی، ظلم چند 
ده ساله صهيونيست هاى خبيث به مردم فلسطين 
را واقعيتی تلخ و ضربه اى به دنياى اسالم و جهان 
عرب خواندند و گفتند: در مقابل اين جنايت ها، 
توقع جمهورى اسالمی ايران از دنياى عرب ورود 
صريح به ميدان عمل سياسی است. ايشان با اشاره 
به سخنان امير قطر دربــاره حوادث سال گذشته 
محله شيخ جّراح، خاطر نشان کردند: در آن قضيه، 
حمايت برخی کشورهاى عربی از مردم فلسطين 
حتی به اندازه بعضی اروپايی ها هم نبود و هيچ گونه 

موضع گيرى نکردند که اکنون نيز همين گونه عمل 
می کنند. حضرت آيت ا... خامنه اى تأکيد کردند: 
ايــن رويکرد کشورهاى عربی اگــر از تــرس رژيم 
صهيونيستی يا از روى طمع به آن است، بايد بدانند 
امروز رژيم اشغالگر نه در شرايطی است که می توان 

به او طمع داشت و نه از او ترسيد.

راه حل مسائل منطقه گفت وگو ست البته نه 	 
از موضع ضعف 

ــان راه حــــل مــســائــل منطقه را بــه دســت  ــش اي
کشورهاى منطقه و از طريق گفت وگو دانستند و 
افزودند: مسائل سوريه و يمن نيز با گفت وگو قابل 
حل است البته گفت وگو نبايد از موضع ضعف 
باشد، در حالی که طرف هاى مقابل يعنی عمدتًا 
آمريکا و ديگران به قدرت نظامی و مالی متکی 
هستند. رهبر انقالب با تأکيد بر اين که براى 
اداره منطقه احتياجی به دخالت ديگران نيست، 
می گذارند  پــا  جــا  هــر  صهيونيست ها  گفتند: 
فساد ايجاد می کنند و هيچ قــدرت و امتيازى 
نيز نمی توانند به کشورها بدهند، بنابراين ما 
کشورهاى منطقه هر چه می توانيم بايد روابط 
خود را از طريق همفکرى و همکارى تقويت کنيم. 
ايشان با اشاره به قرارهاى تعيين شده بين ايران 
و قطر تأکيد کردند: اين قرارها در زمان بندى 

معين و مشخص، عملياتی شود.

امیر قطر: همه باید در برابر حوادث فلسطین و 	 
جنایات صهیونیست ها ایستادگی کنیم 

ــدار کــه آقـــاى رئيسی رئيس جمهور  ــن ديـ در اي
ــت، امير قطر با ابــراز  کشورمان نيز حضور داش
خرسندى از دومين سفر خود به ايران، به جايگاه 
برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم 
اشاره کرد و گفت: جنايات رژيم صهيونيستی در 
فلسطين ناگوار است و همه بايد در برابر حوادث 

فلسطين ايستادگی کنيم. امير قطر با اظهار تأسف 
از شهادت يک خبرنگار زن در جنين به دست 
ــزود: صهيونيست ها با  نظاميان صهيونيست اف
خونسردى تمام اين جنايت را انجام دادند. شيخ 
تميم بن حمد آل ثانی همچنين راه حــل مسائل 
کشورهاى منطقه از جمله سوريه، عراق و يمن را 
گفت وگو دانست و درباره روابط اقتصادى ايران 
و قطر نيز خاطرنشان کرد: کميته اقتصادى بين 
دو کشور فعال شــده و اميدواريم تا ســال آينده 
همکارى هاى اقتصادى ارتقاى قابل توجهی پيدا 

کند.

رئیسی: ایــران دوستی خود را در روزهــای 	 
سخت به دوستان از جمله قطر اثبات کرده است

آيت ا... دکتر سيدابراهيم رئيسی همچنين در 
ديدار جداگانه با شيخ تميم بن حمد آل ثانی امير 
قطر با اشــاره به سفر موفق خود در اسفند سال 
گذشته به دوحه، روابط دو کشور را برادرانه توصيف 
کرد و افزود: جمهورى اسالمی ايران دوستی خود را 
در روزهاى سخت به دوستان و برادران خود از جمله 
کشور دوست و برادر قطر، اثبات کرده است. شيخ 
تميم بن حمد آل ثانی نيز با ابراز خرسندى از سفر 
به تهران، اظهار کــرد: سفر قبلی شما به دوحه 
بسيار مهم و اثرگذار بود و تاريخ روابط دو کشور را 
بايد به قبل و بعد از آن سفر تقسيم کرد و ما به طور 
جدى خواهان اجرايی شدن همه توافقات آن سفر 
و گسترش روابط دو کشور به ويژه در زمينه هاى 
تجارى و اقتصادى هستيم. شيخ تميم بن حمد آل 
ثانی در نشست خبرى نيز با تسليت به خانواده خانم 
شيرين ابوعاقله که توسط نيروهاى رژيم اشغالگر 
قدس به شهادت رسيد، گفت: تاکيد می کنيم که 
مرتکبان اين جنايت بايد مجازات شوند و جهان 
نبايد با اين حادثه بر اســاس معيارهاى دوگانه 

برخورد کند.

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه با تاکید بر منافع استحکام روابط و تقویت 
ارتباطات اقتصادی 2 کشور بیان کردند

توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل 
سیاسی در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است 

هادی محمدی – در تيره ترين روزهاى مذاکرات 
وين براى احياى برجام، به نظر می رسد سفر 
4۸ ساعته انريکه مورا نماينده ارشد اتحاديه 
اروپا در مذاکرات هسته اى به تهران توانسته تا 
حدى ابرهاى تيره را کنار بزند و اميدها را براى 
رسيدن به توافقی که بيش از يک سال است براى 
رسيدن به آن تالش می شود، بيشتر کند. نشانه 
اين فرضيه چيست؟ توئيت اخير اميرعبداللهيان 
وزيرخارجه ايران و موضع مثبت او براى آينده و 
اظهارات جديد جوزف بورل مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا که حتی درباره از سرگيرى 
مذاکرات وين اميدوارانه تر از گذشته سخن گفته 
است. در اين ميان به نظر می رسد کارشکنی هاى 
گاه و بی گاه و ظاهرى و پنهانی مخالفان توافق به 
ويژه صهيونيست ها هم چندان کارساز نبوده تا 
جايی که در اقدامی مشکوک و کم نظير، انريکه 
مورا و همراهانش در فرودگاه فرانکفورت آلمان 
توسط ماموران امنيتی اين فرودگاه دستگير 
و بازرسی شدند اما نتوانست تاثير چندانی بر 
فضاى جدى ايجاد شده بگذارد. در کنار اين 
تحوالت، برخی گمانه زنی هاى رسانه اى خبر 
از پيشنهادهايی از سوى آمريکا می دهند يا از 
استقبال ايــران از برخی ابتکارات جديد اروپا 
سخن می گويند و اين در حالی است که همچنان 
دو طرف همديگر را به تصميم سياسی ترغيب 
و تشويق می کنند و منتظر رفتار مناسب طرف 
مقابل هستند. به نظر می رسد پس از اين سفر، 
تحوالت روزهاى آينده می تواند بهتر از گذشته 
افق آينده توافق هسته اى احتمالی را روشن و 
اميدوارى ها را بيشتر کند. جوزپ بورل، مسئول 
ــا روز جمعه  در  سياست خارجی اتحاديه اروپ
کنفرانسی خبرى بيان کرد: پس از آن که مورا به 
ايرانيان اين پيغام را رساند که وضعيت بدين شکل 
نمی تواند ادامه پيدا کند، جواب ايران »بسيار 

مثبت« بود. بورل به خبرنگاران در نشست وزيران 
خارجه گروه ۷ گفت: اين مسائل نمی تواند يک 
شبه حل شود. بگذاريد بگوييم که مذاکرات بلوکه 
شده بود و حال آزاد شده است. مسائل بهتر از آن 
چه انتظار می رفت پيش رفته است. چشم انداز 
براى حصول توافق نهايی وجود دارد. همزمان 
با بازگشت انريکه مورا به اروپا و واکنش مناسب 
بورل به اين سفر و گفت وگوهاى صورت گرفته، 
حسين اميرعبداللهيان با اشاره به حضور »انريکه 
مورا« هماهنگ کننده گفت وگوهاى وين نوشت: 
در توافق با آقاى بورل، سفر آقاى مورا به تهران و 
گفت وگوهايش با همکارم آقاى باقرى، فرصت 

مجددى بود تا بر ابتکارات براى حل موضوعات 
باقی مانده مذاکرات وين متمرکز شويم. توافق 
خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمريکا 
تصميم سياسی خود را بگيرد و به تعهداتش 

پايبند باشد.

بازداشت موقت مورا در آلمان!	 
اما نکته جالب در اين ميان توئيت عجيب انريکه 
مورا پس از بازگشت از تهران بود. معاون مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا به هنگام بازگشت 
از گفت وگوهاى خوب و رو به جلوى خود در تهران، 
در آلمان به طور موقت بازداشت و تلفن همراهش 
ضبط شد. ايرنا نوشت: اين اتفاق گوياى نکات 
مهمی در پشت پرده ماجراست. به نظر می رسد 
رژيم و البی صهيونيستی مثل سابق که با هر گونه 
پيشرفت در گفت وگوها مخالف و از آن نگران 
بوده است، قصد مانع تراشی در روند گفت وگوها 
را دارد و در اين مسير از هيچ تالش و اقدامی 
فروگذار نمی کند. در ماجراى فرانکفورت زمينه 

مخالفت با پيشرفت در گفت وگوهاى هسته اى 
ديده می شود که از طريق فشار بر فردى که به 
دنبال تحقق توافق است، اتفاق می افتد و ديگرى 
حمايت از جاللی بوده که عامل رژيم صهيونيستی 
است. مخرج مشترک اين دو موضوع، منافع رژيم 
صهيونيستی و دوستان آن است اما از همه مهم تر، 
اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی و آشفتگی 
البی صهيونيستی و جبهه مخالف با توافق در وين 
است، يک نشانه مهم و جدى مبنی بر اين است 
که با پيشرفت هاى اخير در گفت وگوهاى تهران، 
مذاکرات وين به مراحل نهايی خود رسيده است.

ابرهای تیره وین کنار می روند 
پس از ماه ها بن بست در مذاکرات احیای برجام، بورل گفت: 

سفر مورا به تهران به اندازه کافی مثبت بوده که گفت وگوها از 
سر گرفته شود 



با این عینک نیازی به 
یادگیری زبان های دیگر 

ندارید!
گوگل از نمونه اولیه عینک هوشمندی که می تواند زبان های 

دیگر را به صورت لحظه ای ترجمه کند و متن را روی لنزهای 
خود نمایش  دهد، رونمایی کرد

  شاید در رویاهای بچگی مان، زمانی که از یاد گرفتن زبان خارجی متنفر 
بودیم و برای مان سخت بود، دل مان می خواست با زدن یک عینک 
متوجه تمام عبارات و صحبت های بقیه افراد به زبانی دیگر شویم و دیگر 
احتیاجی به یاد گرفتن زبان خارجی نداشته باشیم. گوگل چهارشنبه 
گذشته، این رویای کوکانه را به واقعیت تبدیل کرده و با معرفی یک 
عینک که به صورت  همزمان  می تواند صحبت ها را ترجمه کند، در 
دنیای فناوری، حسابی سر وصدا کرده است. این شرکت به  تازگی 
اعالم کرد که در حال کار روی عینک های هوشمند با فناوری پیشرفته 
است که زبان ها را در لحظه ترجمه  می کند و متن را روی لنزهای خود 
نمایش می دهد. در این مینی پرونده، بیشتر با این عینک و فناوری اش 

آشنا خواهید شد.

   مترجمی با فریم مشکی و لبه های ضخیم!
شرکت گوگل بار دیگر همه را شگفت زده و در کنفرانس طراحان این 
شرکت از عینک هوشمند خود رونمایی کرد. این عینک از فناوری های 
ترجمه بهره می برد و به دستگاه امکان می دهد متن را مانند زیرنویس  
نشان دهد. به نظر می رسد که این عینک از برنامه مترجم گوگل برای 
گوش دادن و سپس پخش نوشتاری متن روی لنزها برای خواندن کاربران 
استفاده می کند. عینک گوگل از نظر ظاهری، به رنگ مشکی و دارای 

لبه های ضخیم است.
    گجتی کاربردی برای کم شنوایان و ناشنوایان 

این عینک فقط یک مترجم نیست بلکه به عنوان یک گجت به ناشنوایان و 
کم شنوایان هم کمک می کند. گوگل نشان داد که عینک هوشمندش، 
برای افرادی که ناشنوا یا کم شنوا هستند صحبت ها را از طریق متن روی 
لنز عینک ارائه می کند. این افراد می  توانند با کمک این عینک در موارد 

خاص یا شرایطی که سمعک ندارند با مردم ارتباط برقرار کنند.
   تالشی به قدمت یک دهه

یک دهه پیش در گوگل بود که سرگئی برین، یکی از بنیان گذاران گوگل، 
عینک دیگری را معرفی کرد که در نهایت بدشانسی، این پروژه موفق نبود و 
شکست خورد اما دانشمندان ناامید نمی شوند. حدود دو سال و نیم پیش 
خبری درباره تولید عینک های مترجم منتشر شد 
که تیم ترجمه فوری Zoi Meet با همکاری شرکت 
پیشگام در فناوری واقعیت افزوده Vuzix قصد 
دارند عینکی را توسعه دهند که با شنیدن صحبت 
افراد، ترجمه صحبت های آن ها را به صورت زیرنویس برای کاربر 
روی نمایشگر عینک نشان خواهد داد. این شرکت ادعا داشت 
عینک هوشمندش قادر به ترجمه 12 زبان زنده دنیاست. البته از 
این عینک هنوز رونمایی نشده و گوگل در این حوزه پیشتاز 
شد. در ضمن، عینک هوشمند تنها تجربه گوگل در 
این زمینه نبود. در چند سال گذشته، گوگل با 
دیگر محصوالت ترجمه از جمله هدفون هایی 
که ترجمه را در لحظه انجام می دهد و یک 
برنامه ضبط گوشی هوشمند) اپلیکیشن( 
که ترجمه زنده می کند، حسابی سرو صدا 

کرده بود و بسیار موفق بوده است.
ــی عرضه  ــان ــه زم ــل چ ــوگ    عــیــنــک گ

می شود؟ 
اگر شما هم از عالقه مندان به استفاده از این 
عینک هوشمند هستید، باید بدانید عینک گوگل، 
هنوز در مرحله نمونه اولیه است و گوگل، 
قیمت، تاریخ عرضه یا مشخصات فنی را 
اعالم نکرده و هیچ زمان یا نشانه ای مبنی 
بر عرضه آن به عنوان یک محصول واقعی 
ــت. پس باید همچنان  ارائــه نکرده اس

منتظر بمانید. 
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امروزه دیگر کارکرد سفر به حوزه های مفرح بودن، جذابیت 
و ایجاد بستری برای آرامش و ... محدود نمی شود. همسو با 
افزایش سفر، تنوع آن، خواسته ها و عالیق مسافران هم تغییر 
یافته و به مرور زمان، انگیزه های جدید و گاه جذابی جایگزین 
انگیزه های پیشین شده است. آیا تا به حال نام گردشگری سیاه به گوش تان 
خورده است؟! گاهی به جای تفریح، هیجان، آرامش و ... ترس، عبرت، هیجان، 
کنجکاوی، اندوه و ... چاشنی سفر گردشگرانی است که می خواهند نوع متفاوتی 
از سفر را تجربه کنند. توریسم سیاه که با نام هایی همچونBlack Tourism« « یا 
Grief tourism«« هم شناخته می شود، در برگیرنده  بخشی از صنعت گردشگری 
است که مسافران را به بازدید مکان های تاریخی می برد که در گذشته با فجایع 
طبیعی، مرگ و تراژدی های انسانی در ارتباط بوده اند، اما این شاخه جدید در 
صنعت  گردشگری تا چه حد در ایران شناخته شده و ظرفیت های کشورمان برای 
گردشگری سیاه چیست؟ در پرونده امروز زندگی سالم می خواهیم ظرفیت های 

گردشگری سیاه در ایران را بشناسیم.

پرونده

منابع این پرونده: لست سکند، فصل نامه مدیریت جهانگردی، سایت وزارت گردشگری و ...

سیری در چند جاذبه گردشگری ناشناخته مانند قلعه آدم خوار، کلبه وحشت، باغ سنگی و ... که شاخه ای جدید در صنعت  
گردشگری محسوب می شوند

ترس و عبرت در جاذبه های 
گردشگری سیاه

2155

�24اردیبهشت�1401 �شنبه�
�14می��2022 �12شوال��1443
شماره�20935

گردشگری سیاه، مغفول مانده در ایران
صنعت توریسم و گردشگری در حوزه های مختلفی مشغول فعالیت است، حوزه هایی که شاید 
همه بخش های آن، چندان هم شناخته شده نباشند. »گردشگری سیاه« حوزه ای است که 
دست بر قضا، تنوع جالب توجهی داشته و در کشورهای اروپایی طرفداران خودش را دارد اما 
به طور کلی در ایران چیزی به نام گردشگری سیاه کمتر شناخته شده است. ولی بسترهای 
شکل گیری برخی شاخه های آن مانند گردشگری مصیبت به دلیل وجود مناطق زلزله خیز، 
گردشگری ترسناک در مناطقی که تاریخچه مرموزی دارند و ... وجود دارد. البته همواره 
افرادی هستند که مثال برای دیدن مناطق زلزله زده سفر می کنند، ولی این اتفاق در سطح 
وسیعی که بتوان از آن به عنوان گردشگری سیاه در ایران نام برد، رخ نمی دهد. متأسفانه هنوز 
گردشگری سیاه در ایران مورد مطالعه اقتصادی هم قرار نگرفته است. حتی آمار اقتصادی 
دقیقی هم از سوی مراکز و سازمان های دولتی یا خصوصی درباره آمار بازدیدکنندگان، میزان 

درآمد این مناطق یا توسعه اقتصادی آن ها ارائه نشده است.

زندان قصر در تهران
قبل از انقالب اسالمی، رژیم شاه بیش از 10 هزار زندانی را در زندان قصر اسیر کرده بود. بعد از پیروزی انقالب این زندان تا 
سال 1383 باز بود و بعد از آن بسته شد و امروزه دیگر زندانی در آن نگهداری نمی شود و تبدیل به باغ موزه قصر شده است. 
این زندان خاطرات زیادی را در دل خود ثبت کرده از جمله این که نخستین اعتصاب غذا در زندان قصر در سال 1310 
مقارن با اوج گیری خفقان سیاسی در کشور رخ داد. یکی از زندانیان به علت بی توجهی زندان بانان دچار بیماری شد و 
درگذشت، بعد از آن بود که عده ای از زندانیان اعتصاب غذا کردند که طی آن زندان انفرادی و محدودیت برای مدتی از بین 
رفت. قتل تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و اعدام علی مردان خان بختیاری و ماجرای بازداشت ۵3 نفر از رخداد های 
مهم زندان قصر قجر در دوره پهلوی اول است. از  جمله رخداد های مهم دوره پهلوی دوم می توان به شورش زندانیان در 
قصر و فرار سران حزب توده اشاره کرد. در دهه های 20 و 30 در زندان قصر شورشی رخ می دهد و عده ای از زندانیان 
عمومی هم به دنبال ورود متفقین به ایران عفو می خورند و آزاد می شوند. ماجرای فرار سران حزب توده از زندان، بازداشت 
فداییان اسالم در این زندان به وقوع پیوسته است. نویسندگان و شاعرانی هم مانند علی محمد افغانی، احمد شاملو، مهدی 

اخوان ثالث و ... روزی در این مکان زندانی بوده اند.

قلعه آدم خوار در اردبیل
باورهای عامیانه درباره »بوینی یوغون« که به نام قلعه آدم خوار ایران 
معروف است، می گوید که این قلعه در گذشته آدم ها را می بلعیده و 
هر کس به آن وارد می شده، دیگر باز نمی گشته! اما برخالف باور 
مردم، کارشناس ها دلیل این موضوع را دیوارهای 300 متری آن 
اعالم کردند و به این نتیجه رسیدند هیچ کسی نمی توانسته از آن 
دیوارها باال بیاید و خودش را نجات دهد. افرادی که از دیوار قلعه باال 
می رفتند به پایین پرت می شدند و بعد از چند روز گرسنگی و تشنگی 
می مردند. این قلعه بیشتر از سه هزار سال قدمت دارد و در آن اشیایی 

پیدا شده که متعلق به چهار هزار و ۵00 سال پیش  است.

باغ سنگی در سیرجان

شاید دیدن باغی با میوه های سنگی، عجیب یا ترسناک باشد! اما 
این باغ واقعا وجود دارد و در کشور خودمان و شهر سیرجان واقع 
شده است. سراسر این باغ درخت های خشکیده ای وجود دارد که 
سنگ هایی از شاخه هایش آویزان و در منطقه ای بیابانی قرار گرفته 
است. به گفته عده ای صاحب این باغ که درویش خان نام داشته و 
شخصی کر و الل بوده است به دلیل اصالح اراضی در سال 13۴0 
زمین هایش را از دست می دهد. او برای نشان دادن اعتراضش 
درخت های خشکیده ای در زمین می کارد و از آن ها سنگ های بزرگی 
آویزان می کند که امروزه به یک منطقه گردشگری تبدیل شده است.

ارگ زلزله زده بم در کرمان
زمین لرزه ای به شدت 6٫6 ریشتر، ۵ دی 1382 شهر بم و مناطق 
اطــراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند و طبق آمار رسمی این 
زمین لرزه ۵0 هزار قربانی، 30 هزار مجروح و بیش از صد هزار نفر 
بی خانمان به جا گذاشت. در اثر این حادثه 90 درصد از سازه های 
شهر بم به کلی تخریب شدند و ارگ بم با 2۵00 سال قدمت بزرگ ترین 
سازه گلی جهان تا حد زیادی ویران شد و این در حالی است که ارگ بم 
بزرگ ترین بنای خشتی جهان است که از لحاظ عظمت و زیبایی با دیوار 
چین مقایسه می شود. بازدید از ارگ بم نماد مقاومت مردم سخت کوش 

کویر است که یک جاذبه گردشگری سیاه محسوب می شود.

مثلث برمودای ایران در سمنان
کسانی که به ماجراجویی و سفر عالقه مندند به احتمال 
زیاد نام ریگ جن را شنیده اند. این منطقه اسرارآمیز با 
وسعتی حدود 3800 کیلومتر مربع، در جنوب سمنان 
قرار دارد. این کویر به دلیل وسعت زیاد و نداشتن چشمه 
یا چاه آب، در گذشته های دور، محل عبور کاروان ها 
نبوده است، اما راز اعجاب انگیز و ترسناک بودن این 
کویر چیست؟ محلی های این منطقه، معتقدند که اگر 
کسی پایش به ریگ جن برسد، بالفاصله ناپدید و توسط 

ارواح و موجودات ماورایی به قلب ریگ جن فرستاده 
می شود! و حتی شترهای اهالی کویر هم وقتی به این 
منطقه می رسند، می ایستند و به هیچ عنوان حرکت 
نمی کنند! »اسون هیدن« کویرنورد معروف در سال 
1900 از سفر به این ناحیه اجتناب کرد. »آلفونز گابریل« 
اتریشی و یک کاوشگر سوئدی قصد داشتند این منطقه را 
کشف کنند، اما هیچ کدام نتوانستند از این بخش از کویر 
عبور کنند، اما باالخره در چند سال پیش طلسم ریگ جن 

شکست و علی پارسا، کویرشناس مقیم آمریکا همراه با 
گروهش توانست از طول این کویر عبور کند تا ثابت کنند 

این منطقه »مثلث برمودا«ی ایران نیست! این منطقه 
بدون هرگونه پوشش گیاهی و جانوری است. شنزارهای 
گسترده این منطقه و باتالق های آن هر انسانی را به 
وحشت می اندازد. اگر کسی بدون تجهیزات به این 
منطقه سفر کند، گرفتار گل و لجن های بیابان  می شود 
و به کسانی می پیوندد که در این بیابان ناپدید شده اند. 
مردم محلی اعتقاد دارند که این جا یک منطقه نفرین 
شده است و هیچ فردی از آن بر نمی گردد. این به دلیل 
تپه های ماسه ای متحرک و باتالق های نمک است که 

همه چیز را به درون خود می کشد.

غار خالو حسین کوهکن در کرمانشاه
حسین کوهکن که او را خالو حسین و فرهاد دوم 
نامیده اند، مدتی سوژه رسانه ها بود. این مرد عجیب 
در پاوه یکی از شهرهای استان کرمانشاه زندگی 
می کند و به این دلیل نام فرهاد دوم را بر او نهاده اند 
که کارش همانند فرهاد افسانه ها و داستان های 
کهن فارسی، کندن کوه است! این مرد در طول 
جنگ ایران و عراق دو پسر خود را از دست داد و وقوع 
حوادثی تلخ در زندگی اش او را راهی کوهستان کرد 
تا غم و دردش را با کندن کوه تسکین دهد. با این که خالو حسین یک پای خود را از دست داده ، با یک کلنگ و بیل 
شروع به تراشیدن صخره ها می کند و 19 سال از عمر خود را برای تراشیدن صخره ها می گذارد و از دل صخره ای 
سخت و محکم برای خود خانه ای مجهز شامل چندین اتاق، حمام ، راهرو و ... می سازد که امروزه میزبان 
گردشگران داخلی و خارجی های ماجراجوست. او حتی آرامگاهی هم برای خود ساخته است. ماجرای »خالو 

حسین کوهکن«  نمادی است از غلبه بر معلولیت و پیروزی بر صخره ها و نامهربانی های زندگی.

کلبه وحشت در گیالن
نام کلبه وحشت انزلی بیشتر از هر چیز با افسانه 
و داستان آمیخته اســت امــا داستان چیست؟! 
در جنگل اســرارآمــیــز هفت دغنان در نزدیکی 
بندر انزلی کلبه ای رمز آلود وجود دارد. یکی از 
ماجراهایی که باعث شد این کلبه ترسناک شود، 
اتفاقی است که در سال 136۵ افتاد! در این 
سال، برای اولین بار چهار دانشجوی پسر به این 
روستا می روند و تصمیم می گیرند که برخالف 

تمام حرف و حدیث هایی که راجع به کلبه وحشت شنیده بودند، شب  را در این جا بمانند اما دو نفر آن ها به دلیل 
اتفاقی نامعلوم پا به فرار می گذارند و متاسفانه دو نفر دیگری که در آن جا می مانند به سرنوشت غم انگیزتری دچار 
می شوند. گویا یکی از آن ها در همان کلبه از ترس، جان خود را از دست می دهد که دلیل آن هنوز هم مشخص 
نیست و دیگری که زنده مانده بود، دیوانه می شود.  بعد از آن هم ماجرای دخترانی که به کلبه وارد شدند و همگی 
مردند و قصه هایی از این دست که صحت آن جای تردید دارد پا گرفت و نام کلبه وحشت را بر سر زبان ها انداخت.
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جوجه کباب به سبک سوپرمن  
بازیگرفیلم سوپرمن به مناسبت تولد ۳۹ سالگی برای خودش جوجه کباب با برنج زعفرانی درست کرده است  

بیشتر بدانیم 

مهسا کسنوی |  روزنامه نگار                                                                              

 در حقیقت انجام واکسیناسیون به سده ها پیش برمی گردد. در قرن ۱۷ میالدی در چین راهبان »زهر مار«
می نوشیدند تا بدن شان در برابر نیش مار ایمن بماند اما واکسیناسیون برای اولین بار توسط »ادوارد جنر«   

و در سال ۱۷۹۶ میالدی انجام شد. او به پسری هشت ساله ویروس "آبله گاوی" تزریق و پسر را در برابر بیماری آبله واکسینه 
کرد. در ادامه به مناسبت سالگرد اولین واکسیناسیون در جهان به بررسی واکسن و آثارش خواهیم پرداخت.

   واکسن چیست؟ 
واکســن بــدن را آماده مبــارزه با یــک عامل 
بیماری زا مثل ویروس می کند. واکســن ها 
حاوی بخش غیرفعال یا ضعیف  شده عوامل 
بیماری زا هستند  و باعث فعال شدن سیستم 
 ایمنی می شــود تــا در صــورت ورود مهاجم

بتواند آن را شناســایی و برای مبارزه، پادتن 
)آنتی بادی( تولید کند.
   از واکسن بترسیم ؟ 

واکســن یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای 
پزشکی اســت و به گفته ســازمان بهداشت 
جهانی، سالیانه از مرگ دو تا سه میلیون نفر 

بر اثر 20 نوع بیماری جلوگیری می کند.
واکســن ها ممکن اســت برای بعضی  افراد 
خطرهایی داشته باشند ولی مزایای آن ها 
بیشــتر از مضراتشــان اســت. بــرای  مثال 
بیشــتر بیماری هــای عفونی کــودکان که 

کمتر از یک نسل پیش شایع بودند، به دلیل 
واکسن به شدت نادر شده اند. البته رسیدن 

به  ایمنی معموال چند دهه طول می کشد.
    قهرمان های جهان 

شــاید تا قبــل از همه گیــری کرونا و کشــف 
اهمیــت  بــه  کســی  کمتــر  آن  واکســن 
واکسیناســیون پی می برد امــا بعد از دیدن 
 آثار واکســن کووید و نجات جان انســان ها
 اغلــب افــراد جامعــه متوجــه اهمیــت این 
قضیه شدند، البته بیماری های دیگری هم 
هستند که با واکسیناســیون همگانی، تب 

شیوع شان در دنیا فروکش کرد:
  آبله

اولین واکســنی که کشف شــد واکسن آبله 
بود. ریشه کن شدن آبله بزرگ ترین موفقیت 
واکسیناســیون اســت. آبلــه فقــط در قــرن 
بیســتم جان بیــش از ۳00 میلیــون نفر را 

گرفت و تخمین زده می شــود که قبل از آن 
هم صدها میلیون نفر را کشته باشد. حدود 
۳0 درصد کسانی که به این بیماری بسیار 
مسری مبتال می شدند، اغلب جان خود را از 

دست می دادند.
   فلج اطفال

این بیماری در مقایسه با آبله عده کمتری را 
از بین برد ولی برای بهبودیافتگان بیماری 
بی رحم تری بوده است. ویروس فلج اطفال 
عمدتا کودکان خردســال را مبتال می کند 
از راه دهــان وارد بــدن و از راه روده وارد 
خون می شــود و به سیســتم عصبــی حمله 
می کند. از هر 200 مبتال یک نفر دچار فلج 
برگشــت ناپذیر )معموال پا( می شود و از هر 
10 مبتال یکی به دلیل فلج عضالت تنفسی 
جان می بازد. تخمین زده می شود واکسن 
فلج اطفال و درمان های مشابه مانع از فلج 

شدن 1۸ میلیون نفر و مرگ 1/۵میلیون 
کودک شده باشند. 

   سرخک
ویروس ســرخک  بســیار مسری اســت و با 
قطره های عطسه و سرفه یا تماس مستقیم 
منتقــل و باعــث تــب و بثــورات پوســتی 
می شود. اسهال و عفونت ریه یا مغز از جمله 
عوارض سرخک هستند که می توانند باعث 
مرگ شوند.واکســن سرخک بســیار موثر 
اســت و ســالیانه  از مرگ ۶/2 میلیون نفر 
پیشــگیری می کند اما ویروس ســرخک به 
قدری مسری است که اگر مصونیت جامعه 
به کمتر از ۹۵ درصد برســد دوباره  شــیوع 
می یابد.به تازگــی خبرهایی مبنی بر  همه 
گیری ســرخک و آثارش بر کبد در کودکان 

در اروپا منتشر شده  است.
   ماالریا

ماالریا بیماری است که از طریق نیش پشه 
منتقل می شــود. تا همین اواخر واکســنی 
برای ماالریا نبود اما بعد از ۳2 سال تحقیق 
و بیش از ۷00 میلیــون دالر هزینه، اکنون 
واکســنی  وجود دارد که  حدود ۴0 درصد 
مصونیت برای چهار ســال ایجــاد می کند. 
البتــه بــرای ایجــاد ایمنی بــه چهــار نوبت 

واکسن نیاز است.

 واکسیناسیون
نجات دهنده نسل بشر 

 ۱۴می ۱۹۷۶ میالدی اولین واکسیناسیون
  انجام شد و از آن موقع تا به امروز بیماری های زیادی 

با این کار ریشه کن شده اند

تازه ها

قلب مردان با زنان متفاوت است 

محققان پی برده اند فارغ از اندازه کلی بدن مردان، قلب آن ها 
معمواًل بزرگ تر از قلب  زنان است. به عالوه، حفره های قلب 
مردان هم بزرگ تر است و قلب زنان رگ های باریک تری در 

مقایسه با قلب مردان دارد.
 اما تفاوت های میان قلب زنان و مردان تنها از نظر اندازه 
نیســت؛ قلب زنان تندتر از مردان می زند اما قلب مردان 

خون بیشتری را با سرعتی پایین تر پمپاژ می کند.
به عالوه، قلب مردان واکنش متفاوتی به اضطراب دارد. 

در موقعیت های اضطراب آور، ســرخرگ های قلب مردان 
منقبض می شود و به همین دلیل فشار خون آن ها باال می رود.

 اما در موقعیت مشابه، ضربان قلب زنان باال می رود و خون بیشتری به بدن آن ها پمپاژ می شود.

 اگر باالی 50 سال دارید این ۹ خوراکی
 را نخورید 

مارگارین | ما یک باور غلط داریم که مارگارین سالم تر از کره است اما باید بدانید  هر  دو به یــک اندازه برای ســالمتی مضــر هســتند. تقریبــًا کل ترکیبــات مارگارین در 1
چربی های ترانس اســت، یعنی چربی های غیراشــباع که باعث ایجاد کلسترول در  بدن  ما 
می شوند و همراه با آن مشکالت قلبی عروقی به وجود می آورند. عالوه بر این، نمک زیادی 
هم دارد که خطر ابتال به فشــار خون را افزایش مــی دهد. این ماده غذایــی نباید به صورت 

روزانه مصرف شود.
نوشابه |  خوردن نوشابه ها اعتیادآور است، ترکیب آن شما را وابسته می کند و این به  خاطر قند است. این نوشیدنی ها چیزی جز آب، شکر و گاز نیستند.  نوشابه بسیار چاق 2

کننده است و می تواند باعث مشکالت دیابت شود.
آب میوه ها |  آب میوه های صنعتی  هیچ ارزش تغذیه ای ندارند، اگر به برچسب آن  ها نگاه کنیــد خودتان متوجه  خواهید شــد. در عــوض، آن ها دارای مــواد افزودنی 3
شیمیایی و مقدار زیادی شکر هســتند، مصرف نامتناسب شــکر می تواند مشکالتی مانند 
دیابت ایجاد کند. پس بهتر است این نوع محصوالت را مصرف نکنید و میوه طبیعی بخورید.
ماهی تن | ماهی تن در طول عمر خود مقادیر زیادی جیوه مصرف می کند. این جیوه  برای همیشه در بدنش می ماند . هر چه ماهی تن بزرگ تر باشد، جیوه بیشتری خواهد 4
داشت و شما با خوردن این ماهی جیوه آن را مصرف می کنید. این برای سالمت انسان بسیار 
مضر است زیرا یک نوروتوکسین قوی اســت که می تواند مشکالت جدی ایجاد کند. کنسرو 

ماهی تن به اندازه ماهی تن تازه جیوه ندارد.
نوشابه های انرژی زا | مصرف منظم این نوشیدنی ها می تواند باعث مشکالت جدی  مانند فشــار خون باال، دیابت یا حتی حمالت قلبی شــود.  این نوشیدنی ها عالوه بر 5
مقادیر زیادی شــکر حاوی مواد محرک مانند تورین و کافئین هستند. این نوع نوشیدنی ها 
برای معده و سالمت ما مضر هستند. بهتر اســت از آن ها دوری کنید و اگر احساس خستگی 

می کنید یک چای یا قهوه بنوشید.
غالت با شــکر|  مــا از کودکی به خــوردن این غــالت در صبحانــه عادت کــرده ایم.  تبلیغ کنندگان همیشه ما را با تبلیغات بمباران کرده اند و به ما این باور را می دهند که 6
مصرف این غالت سالم ترین  خوراکی در جهان اســت اما این طور نیست، این غالت  دارای 
رنگ مصنوعی و شکر هستند. شکر عوارض بی شماری برای سالمتی دارد و باید مصرف آن 
را تا حد امکان کاهش دهیم. امروزه انواع زیادی از غالت بدون قند افزوده وجود دارد که بسیار 

سالم تر هستند.
نمک | نمک یک ماده معدنی است که برای برخی از عملکردهای بدن ضروری است   اما مصرف بیش از حد آن یک مشــکل جدی اســت و مــی تواند باعث فشــار خون باال7
مشکالت عروقی و احتباس مایعات شود. ایده آل این است که حداکثر روزانه بیش از ۵ گرم 

نمک مصرف نکنید.
برخی از لبنیات | در بین لبنیات،  بی شمار فراورده هایی داریم که برای سالمتی مفید  نیســتند، کره، خامه، پنیر، ســس مایونز و ماســت از این دسته هســتند.آن ها چربی 8
غیراشباع زیادی دارند که باعث افزایش کلسترول می شود .عالوه بر این، لبنیات به خوبی 

هضم نمی شوند و باعث التهاب غشاهای مخاطی می شوند.
مواد غذایی کنســرو شــده | غذاهای کنســرو شــده معموال حاوی مــواد افزودنی  شیمیایی و نگه دارنده زیادی هستند و این باعث می شود که مواد مغذی وخواص  مفید 9
خود را از دست بدهند. بنابراین شــما در حال خوردن  چیزی هستید که هیچ فایده ای برای 

سالمتی شما ندارد.

به تازگــی در فضای مجــازی فیلــم و عکس هایــی از بازیگر 

معروف فیلم های ســوپرمن و ویچر »هنری کویل« منتشــر 

شده که در حال درست کردن جوجه کباب برای روز تولدش 

است. آقای بازیگر که برای تولد ۳۹ سالگی اش جوجه کباب 

درســت کرده ، آن را  با برنج زعفرانی و ماســت و خیار  و نان 

سنگک به سبک ایرانی پخته و از نتیجه هم بسیار راضی بوده 

 است. به همین دلیل در ادامه به شما  ترفندهای پخت جوجه 

کباب را خواهیم گفت.

 نگذارید جوجه کباب سفت شود 
اگر می خواهید جوجه کباب شما خشک و سفت نشود 
و مانند رستوران ها نرم و خوشمزه باشد ، حتما مقدار 

آب لیمو ترش موجود در جوجــه کباب را با 
 دقت اضافــه و از اضافه کــردن آب

 لیمو ترش زیاد خودداری کنید 
 زیــرا گوشــت مــرغ را ســفت
 مــی کند.اضافه کــردن آب 

لیموی زیاد عالوه بر این که باعث ســفت شــدن جوجه کباب 
می شود باعث می شود طعم جوجه کباب شما بیشتر از این که 
شبیه جوجه کباب باشد شبیه جوجه ترش شود و به طور کلی 

ماهیت کباب شما زیر سوال برود.
 جوجه کباب با سس مایونز

یکی از موادی که برای طعم دار کردن جوجه کباب استفاده می 
شود سس مایونز است. برای  هشت نفر  یک فنجان سس مایونز 
را به همراه دو قاشق غذاخوری ماست چکیده مخلوط 
و به همراه دیگر مواد برای طعم دار کردن جوجه 

ها استفاده کنید.
  ریشه سیر خام را جدا کنید 

اگر مــی خواهید به جوجه ســیر خــام اضافه کنید 
بهترین کار این است که ریشه سیر را جدا  کنید و کل 
بوته ســیر را از وســط برش بزنید و به مواد اضافه 
کنید . این کار  بوی گوشت مرغ را می گیرد 

و طعم خوبی به سیر می دهد.

 فلفل دلمــه ای را 
خاللی کنید

 بــرای اضافــه کــردن فلفــل
 دلمه ای، باید آن را به صورت ســفره ای تمیز کنید و به شــکل  

خاللی خرد و  پس از افزودن پیاز به موادتان اضافه کنید.
 زعفران را با یخ دم کنید 

برای تهیه جوجه کباب باید حتما از زعفران زیاد  اســتفاده 
کنیــد امــا در برخــی مــوارد،  افــراد زعفــران را آخــر کار به 
جوجــه اضافــه می کننــد کــه باعث مــی شــود زعفــران به 
خــورد جوجه ها نرود. بــرای این کــه زعفران بســیار غلیظ 
تر و خــوش رنگ تــر شــود باید زعفــران را بــا یــخ دم کنید . 
ســپس زعفــران دم شــده را بــه جوجه هــای خام کــه هنوز 
هیــچ چیــزی بــه آن اضافــه نکرده ایــد  بیفزاییــد  و ورز 
 دهیــد تا کامــال زعفــران به خــورد جوجه هــا بــرود. پس از  
ورز دادن حدود یک ســاعت به جوجه ها استراحت دهید تا 

کامال زعفران را به خود جذب کند. 

پزشکی 
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

فرزندم این روزها نگرانی زیادی دارد چــون از امتحانات حضوری خیلی 
می ترسد. بعضی شب ها گریه می کند که مامان، می شود من همان مجازی 
امتحان بدهم و مدرســه نروم؟ اهل تقلب نیســت، این را می دانم. فقط 

اضطراب عجیبی از امتحان حضوری دارد. چه کنم؟

بچه ام از امتحانات حضوری خیلی می ترسد

تربیت
 فرزند

الههتوانا|روزنامهنگار

وقتی صحبت از خواستگاری می شود، سوال ها و دغدغه ها بیشتر حول »چی بپوشیم؟« و »چی 
بپرسیم؟« و »چطور رفتار کنیم؟« در جلسه خواستگاری می گردد. می دانیم که باید روز و ساعت 
جلسه خواستگاری را ازقبل هماهنگ کنیم. به موقع سر قرار حاضر شویم. تنها یکی، دو نفر از 
اعضای اصلی خانواده را همراه خودمان ببریم و درباره موضوعات مهم و اساســی در همان 
جلســات ابتدایی حرف بزنیم تا اگر در کلیات توافق نداریم، وقت خانواده های دوطرف گرفته نشود. می دانیم 
ظاهرمان درعین آراســتگی باید شبیه پوشش همیشــگی مان باشــد تا تصویر دقیقی از خودمان ارائه کنیم. 

سواالت مان نه باید آن قدر کلی باشد که در جواب یک ســری توضیحات کلی دریافت کنیم و نه آن قدر ریز و 
جزئی که طرف مقابل احساس کند در جلســه کنکور حاضر شده اســت. خب همه این جزئیات جلسه 

خواستگاری، مهم و تعیین کننده هستند اما پساخواستگاری هم آدابی دارد که باید رعایت کنید.

محوری 

وقتی به هر دلیلی
  بعد از برگزاری 

 جلسه خواستگاری 
فرد مدنظر را برای وصلت 

 مناسب نمی دانیم
 چه باید کنیم؟

   چطور پذیرای جواب منفی باشیم؟ 

بعــد از جلســه اول خواســتگاری، هــر دو طــرف به یک 
بــرآورد تقریبی از طــرف مقابــل می رســند. وقتی این 
بــرآورد مثبــت باشــد، در چندوچونش بحثی نیســت. 
خانواده هــا قــرار بعــدی را هماهنــگ می کننــد و تــا 
وقتی الزم باشد، جلســات آشــنایی ادامه پیدا می کند 
امــا وقتــی به هــر دلیلــی فــرد مدنظــر را بــرای وصلت 
مناســب نمی دانیم، چــه باید کــرد؟ بعضی هــا ترجیح 
می دهند ماجــرا را به ســکوت برگــزار کننــد، احتماال 
به این دلیــل کــه معتقدند جــواب منفــی دادن، رفتار 

محترمانه ای نیســت یــا نمی داننــد با چه 
لحــن و کلماتــی بایــد نظرشــان را اعالم 

کننــد. قبــل از این کــه دربــاره 
در  دادن  جــواب  نحــوه 

پساخواستگاری صحبت 
کنیم، نگاهی می اندازیم 

به خــود مفهوم خواســتگاری که 
گاهی منشــأ ســوء تفاهم می شود. 
خواســتگاری، قــرار اســت زمینــه 

آشــنایی را بــرای دو نفــری آمــاده 

کند کــه کنار هــم بودن شــان، مفید و معنی دار اســت. 
دو نفری که نه مطلقا »بد« هســتند و نه می شــود کامال 
»خوب« قلمدادشان کرد بلکه مجموعه ای از ویژگی ها 
و عادات بد و خوبی هستند که براساس توقعات شان از 
زندگی مشترک، تصمیم می گیرند ادامه مسیر زندگی 
را با هم ســپری کنند یا نکننــد. بنابرایــن وقتی جواب 
منفــی می گیریــم، معنــی اش این نیســت کــه پس زده 
شــده ایم و شــخصیت مان زیرســوال رفته  بلکه صرفا به 
آن معنی اســت که با معیارهای یک فرد مشخص برای 
قرار گرفتن در یک موقعیت مشخص )زندگی مشترک( 

همخوان نبوده ایم. 
ما در طــول زندگــی، بارهــا در موقعیت انتخــاب کردن 
و انتخاب شــدن قــرار می گیریــم؛ ممکن اســت در یک 
مصاحبــه شــغلی پذیرفتــه نشــویم و در جایــگاه شــغلی 
دیگری، بــا معیارهــای مدنظر همخوان باشــیم. ممکن 
اســت در یــک گــروه دوســتانه، جایی پیــدا نکنیــم و در 
جمعی دیگر، مقبول واقع شــویم. همان طور که ما برای 
انتخاب های مــان معیارهایــی داریم، دیگــران هم حق 
دارند مــا را براســاس مالک های خودشــان بســنجند. 
اندوه و احســاس شکســتی که بعد از پذیرفته نشدن در 
خواستگاری تجربه می کنیم، از آن جا ناشی می شود که 
جواب مثبت و منفی را درحکم رد و تأیید شخصیت مان 

می دانیم.

   چطور جواب منفی را اعالم کنیم؟ 

حاال برمی گردیم به نقطه شروع مطلب؛ پساخواستگاری 
چه آدابی دارد؟ پذیرفتیم که جواب منفی، پیام ضمنی بدی 
ندارد و می دانیم که نگه داشــتن دیگران در موضع ابهام، 
رفتاری اخالقی نیست، پس شما موظف هستید پاسخ تان 
را به صراحت و شــخصا اعالم کنید. یعنی کسی را واسطه 
نکنید و بــا جمالتی مثل »حاال بیشــتر فکــر کنیم«، طرف 
مقابل را بالتکلیف نگذارید. بهتر است به جای پیام دادن، 
با تماس تلفنی نظرتان را درکمــال احترام اعالم 
کنیــد. بهانــه نیاوریــد؛ توضیحاتی مثل 
»استخاره کردیم، خوب نیومده« و 
»اول خواهر بزرگ تر باید ازدواج 
کنه«، حتی اگر واقعیت داشــته 
باشــند، از احترام به دور هســتند. 
نیازی نیست وارد جزئیات شوید 
از  بلندباالیــی  فهرســت  و 
دالیل تان را  برای مخالفت 
کلیــت  امــا  کنیــد  تهیــه 
دلیل تان را روشن و واضح 
بیان کنید؛ »به نظر می رسه 
شــرایط مون با هم همخوانی نــداره. از 
آشنایی با خانواده شما خوشحال شدیم«.

 آداب اعالم جواب منیف
 در پساخواستگاری

  
دکترمهدیسودآوری|روانشناسومدرسدانشگاه

با توجه به شرایط اقتصادی در چند روز گذشته، موج نگرانی در خانواده ها به راه 
افتاده است. با این که برخی از این نگرانی ها به جاست اما نباید اجازه داد به تمام 
عرصه های زندگی وارد شود و حال مان در این روزهای پُراسترس اقتصادی، 
آن قدر با نگرانی و ناامیدی گره بخورد که زندگی مان مختل شود. در ادامه، چند 

نکته در همین باره مطرح خواهیم کرد.

 مدیریت حال بد 
در روزهای پُراسترس اقتصادی
 یک سری اشتباهات روان شناسانه باعث می شود نگرانی  های مان 

بابت آزادسازی یارانه ها، زندگی مان را مختل کند

سوژه روز 

زندگی سالم 
                      شنبه    
    ۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۵۵ 

    از فاجعه پنــداری 
به شدت بپرهیزید

از  قــدم  اولیــن  در 
فاجعه پنداری به شــدت 
بپرهیزید . تکرار جمالتی 
بدبخــت  »دیگــه  مثــل 
شــدیم«، »قحطی میاد« 
و... فقط باعــث افزایش 
تــرس و خریــد هیجانی 
بیشتر و آشفتگی بیشتر 
بــازار کاالهای اساســی 

خواهد شد.
   درباره اخبار گرانی بحث نکنید

نکته بعدی این که الزم نیست اخبار گرانی ها را به 
همدیگر اطالع دهید! همه کامال باخبر هستند. 
اگر هر راوی فقط یک کلمه اضافــه یا کم کند در 
انتها کال مفهوم پیام اولیه تغییر کرده است. این 
روزها در شبکه های اجتماعی، بیشــتر افراد در 
گروه هــای خانوادگی از مشــاهدات و خبرهایی 
که در این باره شنیده اند، می گویند. بحث کردن 
دربــاره دالیــل ایــن اتفاقــات، آینده نگری های 
به شــدت منفی و... فقط وقت افراد را می گیرد و 

نتیجه مشخصی نخواهد داشت.
    با اعضــای خانواده تان بــرای صرفه جویی 

مشورت کنید
نحوه، مــدل و برنامه خرج خانــواده را بازنگری 
کنید. از تمام اعضای خانــواده، حتی بچه های 

شــش  یــا  پنــج  بــاالی 
ســال، بخواهید در این 
مشــارکت  بازنگــری 
از  بایــد  اگــر  کننــد. 
میــزان هزینــه ماهانــه 
20 درصد کم شــود، با 
مشــارکت همــه آن 20 
درصد را مشخص کنید. 
دخالــت دادن فرزندان 
در ایــن فراینــد هــم بــه 
مهــم  احســاس  آن هــا 
بــودن می دهــد، هم به 
صرفه جویی توافق شده بیشــتر پایبند خواهند 
ماند و هم متوجه ســختی کار والدیــن خواهند 
شد و نحوه برنامه ریزی اقتصادی را یاد خواهند 
گرفت. در همین راســتا در نظــر گرفتن مبلغی 
بــرای پس انــداز و مبلغــی بــرای پول تــو جیبی 

کودکان فراموش نشود.
    این روزها هوای همدیگر را بیشــتر داشته 

باشیم
در این شرایط اقتصادی، فشــار روانی زیادی به 
پدران و مردان وارد می شود چون خود را مسئول 
تامین مالــی خانــواده می داننــد. عالوه بــر آن، 
جوانان هم فشار زیادی را به خاطر آینده خودشان 
و شرایطی که اطالعات زیادی درباره آن ندارند، 
تحمل می کنند. خالصه در این روزهای سخت، 

بیشتر هوای همدیگر را داشته باشیم.

* من فکر کــردم ایــن بازیکن هــای معروفی که 
در پرونــده زندگی ســالم نوشــتین، چــون کال 
بازنشســته شــدن، رفتن خونه و فقط استراحت 
می کنن، نگو کــه تازه یک ورزش دیگر را شــروع 

کردن.
* سرکار خانم دکتر پرستو امیری، قبول دارم که 
مطلب تان درباره دست های پنهان برای این که 
همه مردم جهان را شــبیه هم کنند، درست بود 

اما این حرف ها در این روزگار، خریدار ندارد.
* ســازمان محیط زیســت بایــد به افــرادی مثل 
»محمدباقــر غفاری چــالوی« اهمیــت بدهــد، 
پست های مهم و تاثیرگذار بدهد تا محیط زیست 
کشور متحول شــود. باید چنین افراد دلسوزی 
بــه داد طبیعــت برســند وگرنــه آینــده طبیعت 

کشورمان نگران کننده خواهد بود.
* از روبن نوشتید که دونده شده. زمانی که بازی 
می کرد هم خیلی خــوب می دوید. فقط کاش از 

ریبری هم می نوشــتید! به قیافه اش می خورد، 
رفته باشد رشته بوکس!

* خرید روغن برای مردم خیلی سخت شده چون 
قیمتش خیلی زیاد شده. کاش در زندگی سالم، 
غذاهایی را معرفی کنید که نیاز به روغن نداشته 

باشد، مثال بخارپز و... . ممنون.
* با ســالم. با ماکارونی شوخی نکردین. لطفا با 
گران شــدن روغن، مرغ، تخم مــرغ و لبنیات هم 

شوخی نکنین.
* دربــاره مطلــب »ردپــای اختــالالت  روانی در 
اعتیاد به ســلفی«، می خواســتم بگم که اگر من 
جای آن نیــروی آتش نشــانی بــودم، آن خانم را 
دوباره به خانه آتــش گرفته برمی گرداندم تا قدر 

عافیت را بداند.
* اگر ثروتی که فوتبالیست ها دارند، من داشتم، 
پایم را به جــز ورزش هــای دیگــر، در حوزه های 

اقتصادی، سیاسی و... هم می کردم.

والد گرامی، به طور معمول 
 اضطراب و استرس ناشی 
از مقوله ارزیابی و امتحان 
در تمام ســطوح و ســنین 
عادی، مرسوم و معقول است اما ممکن است 
بروز عواملی اهمیت آن را کم یا زیاد کند. به 
عنوان مثال، هــدف گذاری آرمــان گرایانه 
برای آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، خارج 
از محدوده توانمندی و رغبت وی آسیب های 
زیادی به روح و روان دانش آموزان وارد می 
کند. این مهم ممکن اســت توســط والدین 
یا افــکار عمومــی جامعه اتفــاق بیفتد، مثال 
تالش برای قبول شــدن در آزمــون ورودی 
مدرســه های خــاص در ایــن دســته قــرار 
می گیرند. هرچند شما در پیامک تان، سن 

و جنســیت فرزندتان را ننوشــته ایــد، با این 
حال چند توصیه به شما داریم.

    آســیب های مجازی شــدن آموزش را 
بپذیرید

با فراگیر شــدن بیماری کرونا و به تبعیت از 
آن ضرورت انتقال آموزش از فضای حقیقی 
به مجازی، برخــی رفتارهای دانش آموزان 
هم تغییر کرد. خارج شــدن دانــش آموزان 
از حیطه نظــارت دقیق حیــن روند آموزش 

و تحصیل موجب شــد در فراینــد آموزش 
اختالل وارد شــود تا جایی که تعدادی از 
دانش آموزان با آزاد شدن از حیطه نظارتی 
کالس، معلم و دیگر چارچوب های رسمی 
مدرســه به آموخته های ســطحی بســنده 

کردنــد. همچنیــن آزمون هــای پایانی 
هم به شیوه غیرحضوری و سهولت های 
ناشــی از آن بــرای فراگیــران موجــب 
شــدند آن گونــه کــه شایســته اســت 
آموخته ها مورد ســنجش و ارزشــیابی 
حضــور  نگیرنــد.  قــرار  اســتاندارد 
فیزیکــی معلم هــم در امتحانــات مانع 
از آزادی عمــل غیراســتاندارد یــا بــه 
عبارتی مانع از اقدام به عمل ناشایست 
تقلب می شــد که با حذف تمــام این ها 
به صورت ناخواســته و انتقــال آموزش 
بــه فضای مجازی، آســیب های ناشــی 
از آن دانش آمــوزان زیــادی را درگیــر 
کــرد. بنابراین شــما نباید بیــش از حد 
نگران وضعیت فعلی فرزندتان باشید ،  
همچنین نباید این مسئله را بی اهمیت 
تلقــی کنید یــا مشــکل فرزندتــان را به 

تمسخر بگیرید.

    در خانــه، شبیه ســازی امتحان را 

انجام دهید
عــالوه بر نقــش بخــش رســمی آموزش 
و پــرورش که بایــد زمینه های بازگشــت 
مالیم و برگزاری آزمون های اســتاندارد 
را آغاز کند، تاثیر خانــواده هم از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. شما می توانید 
با فراهم کردن محیط شبه کالس، برگزار 
کــردن امتحان ها در خانــه، تعیین زمان 
دقیق برای پاسخ دهی، حضور به عنوان 
ناظر امتحان در اتاق فرزند، تجمیع چند 
دانش آموز هم سن و سال فرزندتان در یک 
اتاق و برگزاری آزمون برای آن ها و  توزیع 
سوال های متنوع شامل آسان، متوسط 
و دشوار، تا حد زیادی شــرایط بازگشت 
به وضعیت معمــول را بــرای فرزندتان و 
کاهــش اضطــراب و اســترس وی آماده 

کنید.

دکترفریدهناصری|روانشناسیبالینی



  

4

طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
  شنبه 

  2۴ اردیبهشت۱۴۰۱    
 شماره 2۱55

7 4 8
3 2

1 3 6 7 5
5 8

6 8 7
8 6 3

2 4 1 3 5
1 9

3 2 7
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

279368154
435172698
618594327
347619285
856237941
192845736
523781469
764953812
981426573

576124398
843579216
192368754
417952863
639481527
258637149
924713685
761845932
385296471

معروف اینترنتی- بی هوا 9.کهنه پرست-جسر 10.بازی 
مهره ای-همراه آشــغال 11.پرفروش تریــن کتاب چند 
جلدی جهان-واحد سنجش مایعات 12. شفیره -اولین 

زن برجسته ریاضی دان در یونان باستان
عمودی : 1. مرکز ایالت تنسی آمریکا-حالت بیهوشی-
دانه خوشــبو 2. ســال آذری-خبرگــزاری اتریش-فانی 
3.کجاست-فوتبالیســت اهــل ولز-مســاوی 4. گریــه 
بچه-بلند مرتبه- خزانه مهمات 5.بانی-برنده ســیمرغ 
بهترین فیلم در سال 1377  6. یکای درازای نود سانتی-
بیهوده-دریل 7. پســوند شــباهت- دیــروز عرب-کهن 
سالی 8. افترا- واحد ســنجش بار الکتریکی9. عقیده- 
تیــر- دوســتی 10. نت بیمــار- زنــدان معروف فرانســه 
-هنوز فرنگی 11.عنوان- کشور اینکاها-آینده 12.سه 

کیلوگرم - کیف ورزشی- الهه خورشید ایران باستان

افقی:1.پایتخــت کشــور قبرس-قهرمان شــاهنامه 2. زاری-رهبر حزب کمونیســت 
روسیه3.رها- ضاللت4.بت قوم نوح- ماهوت پاک کن 5. دایرة المعارف عظیم فرانسه- 
الهه خرد یونانیان6. یک فلز قلیایی-آبشار 7. پایتخت کشور افغانستان-روروک 8. سایت 

افقی:1.پیامبر صبور-گروهی از مهره داران 2. از ســازهای زهی-گشوده-شهر شمالی 
3.نگاه خیره-اثر جامی  4. آشوب-آهنگ 5. لوله تنفسی-قبر- دریای عرب  6.ماه پرتابی-
دیه 7.فیلمی از مسعود ده نمکی-شیمی کربن 8.طرف-محموله-بها 9.نام زنانه-معادل 

فارســی شــیفت 10.مدرســه قدیم- خدای باســتان 
11.کلمه آرزو-از گروه های خونی- نسبت افراد بشر به 

یکدیگر12.آهن ربا-گیاه

عمودی :1.نوعــی ماهی-قلیــل 2.ســال آذری-
بانشاط 3.تکرار حرف-فنی در کشتی-ژانری در فیلم 
4.تیکت-مــوی اســب 5.حدادی-زردپــی 6.غزال-
تیرپیکاندار-شهر عادت  7.قدرت-چهره شطرنجی-
مــادر آذری 8.ســازمان فضایی آمریکا-چپــه 9.ردای 
فرنگی-ماه انقالب 10.پرقیمت-فاقد تازگی-بزرگ 
منشی11.از شهرهای مرزی آذربایجان غربی-مجاز 

12.کلید موسیقی-پیش نماز

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

نوبت بازی مهره سیاه است، با یک حرکت 
مهره سفید را مات کنید.

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8225جدول سخت  |  1431  

حل جدول شماره  8224 حل جدول شماره1430     

با توجــه به منطق بیــن اعــداد موجود جای 
خالی را با عدد مناسب پر کنید.

هوش منطقی

برای شــما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

2 7 3
4 6 9

1 9 4
4 7 5

8 1
1 7 3

7 8 6
6 4 2

6 7 3
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متوسط

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

ه ن ا ر ک ش و ل ی س
م ا ی ن ل م ا ی ا
ا ن ش ی ف ا ش ل ا
ز ک ن ت س ش ن ب د

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

گ ن ی ر ب ل ب پ ت س ا
ر ی گ ی و ن ا ک ل

ت ا م و ت ف ا ی و ک
گ ن ی ک س و ل م ت
ت ف گ س ی د ا ی ر
س ا ب ر ک ل ی ک و و
ب ی ن ر و س ل ت خ م
ی ح و ت ا ش م م ت
ب ش ن ا ر ح ب ش ر
ز و ی س و ت س و گ ا
ر و م ه ی ا و ب س

گ ن ی ر ر ت س گ ن ا گ

 من حتی یک بار رفتم مهمونی و به صاحبخونه گفتم: »این 

شیرینی ها رو گرفتم با هم بخوریم« بازم نیاورد که بخوریم.

 توانایی من در ســت کــردن لباس هــام با هــم جوریه که 

همیشه انگار دیرم شــده، هر چی دم دستم بوده پوشیدم و 

اومدم بیرون!

  یک جوری بابام اصرار داره که من تو کانون گرم خانواده 

باشم که انگار من هیزمم!

تو مراسم عقدم از هادی عامل دعوت می کنم بیاد اون  جا 

که حلقه رو دســت عروس می کنم و همه دست می زنن، بگه 

داماد سالن رو به غوغاکده ای تبدیل می کنه!

 وزیر کار: برای شناسایی ممشوالن یارانه، وضعیت 
مایل خانوارها طی دوره ۳ ات ۵ ساله برریس شد

مشموالن: یعنی تو ۵ سال وضعیت مالی مون ثابت مونده؟

 وزارت اقتصاد: مردم اب یارانه جدید در مرصف کاالهای 
اسایس، مبلغی را اضافه یم آورند

مســئوالن: بقیــه اش رو پس انــداز کنیــن برای عروســی 

بچه هاتون!

 خودروهای واردایت هشریور به ایران یم رسند 
عهدنامه خودروســازان: تا قبلش هرچی داریم و نداریم 

رو باید بفروشیم!

راز قتل با کلنگ در شب آفتابی  

از دوســتان، آشــنایان، فامیــل وابســته، همشــهریان 
غیور و هموطنان صبــور خواهش می کنم از من کمک 
نخواین. چون اگه کمک بخواین دو حالت داره، یا می 
گم کمک نمی کنم، یا می گم کمک می کنم اما در عمل 
بازم کمــک نمی کنم. اگه کمک نکنــم با همون کمک 
نکردن بهترین کمــک رو کــردم، اما اگــه کمک کنم؛ 
می گین کاش هیچ وقت کمک نکــرده بود. فی المثل 
به جای تمیز کردن خونه، همه چی رو می دم زیر فرش. 
یا نمک ها رو با دســتم پخش می کنم تــا همه فکر کنن 
جمع شــون کردم. حاال ایناش خوبه. گاهی می خوام 
واقعًا کمک کنــم اما خراب می کنــم. همین چندوقت 
قبل یک بزرگواری تو خیابون از من آدرس خواســت. 
گفتم منم تقریبًا مســیرم همون طرفاست. پشت سرم 
بیا تــا بهت بگم کجــا بزنــی روی ترمز. خالصــه رفتیم 
و رفتیم، داشــتم هــم نوا با ســاالرخان عقیلــی وطنم، 
ای شــکوه پا برجا می خوندم که دیدم بله به ســالمتی 
رســیدم دم در خونه مون. ماشــین رو زدم کنــار، پیاده 
شــدم و دیدم ای دل غافل، اون هموطــن گرامی تا دم 
در خونه باهــام اومده و فراموش کــردم بهش بگم کجا 
بزنــه کنار. خالصــه اون بزرگــوار االن داره پیــاز برای 
ساالد شیرازی نگینی می کنه، غذا رو که درست کرد و 
خوردیم، یه چرت بزنم می زنیم بیرون تا بهش بگم کجا 
باید می رفته. حاال شــاید تو این فاصله ازش کمک هم 
گرفتم. راستش فرش هامون رو چند وقته نشستیم. عه 
مهمون مون کلنگ برداشته. چه خوب، می خواد خاک 

باغچه رو عوض کنه. نه داره میاد سمت من.        

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

مسیریابی

تیترخند

تاپخند

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

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

معمای تصویری:

معمای شطرنج:
اگر کمی دقت کنید متوجه می شــوید 

که بــرای مات کــردن مهره ســفید کار 

چندانی الزم نیست انجام دهید و فقط 

کافی اســت فیل ســیاه از خانــه b4 به 

خانه c5 منتقل شود تا شاه سفید راهی 

برای فرار نداشــته  باشــد و مهره سفید 

مات شود.

هوش منطقی:پاســخ گزینه )الف( 
اســت. برای به دســت آوردن پاسخ 

بایــد عــدد اول ضربــدر عــدد دوم   و 

پاسخ با عدد سوم جمع شود تا پاسخ 

به دست بیاید.

بازی کلمات:ممکن است تعداد کلمات بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: اتو، آتن، آوا، بنا، تاب، ناب، ناو، وات، وان و ...
چهار حرفی: توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان و ...

پنج حرفی: توانا، بوتان، تابان و ...
شش حرفی: اتوبان

اطالعات عمومی:
1. آذرین 2 . زحل

معمای تصویری

اطالعات عمومی
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ب :
عدد یا

شش رقمی: 

   429675 – 796348
951247 - 542367

سه رقمی: 

   476 – 924 – 865
536 - 512 – 286

چهار رقمی:

   8619  –  2976
5632  –  9453

پنج رقمی: 

   65831 – 73248
82135 - 32496
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عددیاب

در  این عکس هالووینی بین خفاش ها یک 
گربه مخفی شــده ؛ آن را پیدا کنید با این 
بازی به تمرین و تمرکز بپردازید تا در آینده 

از مبتال شدن به آلزایمر جلوگیری کنید.

بگرد و پیدا کن

1. تنها ســنگی که روی آب شناور می ماند،از 
چه جنسی است؟

ب( رسوبی الف( آذرین    

د( دگرگون ج( آهکی  

 2. دورتریــن ســیاره ای کــه بــا چشــم هــای
 غیر مسلح می توان دید؟

ب(زحل   الف( اورانوس 

د( مشتری ج( مریخ  

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز
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