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را تهیه کنند. شرکت فروشنده از ترس تحریم، آن را نمی فروشد و 

تازه بفروشد پول آن را چطور دریافت کند؟
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 چرا کسانی که با افتخار واکسن ایرانی  •
ــاره دو  ــد باید بــرای حــج تمتع دوبـ زده انـ
ــوارد در  دوز واکسن بزنند؟ یعنی ایــن م
داخل کشور با تعامل سازمان حج و وزارت 

بهداشت حل نمی شود؟
 عجیب تر از گرانی و شرایط بد اقتصادی  •

جامعه اون دسته از افرادی هستند که دم از 
پیروزی تیم استقالل و دنبال کردن فوتبال 
می زنند. خوش به حالشون که این قدر 
فکرشون راحته و بی دردسرن.من بدبخت 

فکرم کجاست اینا کجا!
 لطفا بررسی کنید چــرا بانک های رفاه  •

تسهیالت فرزندآوری را مسدود کرده اند؟
... تــعــزیــرات کــارخــونــه دار رو جریمه  •

اضافی  ســود  با  دار  کارخونه  می کنه... 
که از مردم گرفته بخشی از آن سود را به 
عنوان جریمه به تعزیرات حکومتی پرداخت 
می کنه و در نهایت هم کارخونه دار و هم 
دولت سود می کنند... مردم هم به عنوان 

مال باخته هستند و هیچ اتفاقی نمی افته.
 تخم مرغ را دولت اعالم کرده ۳۸۸۰۰همه  •

فــروشــگــاه هــا و مــغــازه هــا ۴۳ هـــزار تومان 
مــی فــروشــنــد،  شــاکــی می شیم میگن هر 
کجا می خوای برو بگو ۱۲۴ کجاست چرا 
مسئوالن کوتاه میان حتما باید اعتراض به 

وجود بیاد تا شما به فکر بیفتید؟
ــارانــه نــدادنــد و دلیلش حقوق  •  بــه مــن ی

خودتان  است  تومانی  ۵میلیون  کارگری 
می توانید با۵ میلیون تومان زندگی کنید؟ 

نمی دانم چگونه جوابتان را بدهم.
 کجایند کسانی که در صف مرغ ساعت ها  •

در انتظار خرید با قیمت ۳7 تومان بودند؟ 
چرا حاال برای خرید بدون صف و معطلی با 
قیمت۳۸ تومان در میدان استقالل نیستند؟ 
به خدا قسم این دولت دلسوز مردم است فقط 

کمی صبر و تحمل پیشه کنیم.
  چــرا دولــت۶مــاه حق ایــثــارگــران را  از  •

سال۹۹ پرداخت نمی کند؟
 رسمًا اعالم می کنند که روغن قدیم را  •

با نرخ جدید بفروشید و به نوعی از احتکار 
کننده حمایت می کنید! آن وقت توقع بهتر 

شدن شرایط بازار را هم دارید؟
 چرا روزنامه به این مطلب نمی پردازه  •

که چرا حجاج باید دو دوز واکسن اضافه 
بزنند؟ این همه واکسن اضافه از نظر وزارت 
بهداشت واقعًا ضرر نــداره؟ چرا ایران که 
به اثربخشی واکسن های داخلی )برای 
کسانی که دوزهای واکسن داخلی زده اند( 
اطمینان داره، خودش مجوز واکسن این 

حجاج رو صادر نمی کنه؟
 من در یکی از شهرهای خراسان جنوبی  •

هستم، خیلی دوست دارم دست مسئوالن 
را بگیرم و بیارم در یکی از فروشگاه ها اگر 

یک روغن پیدا کردند! بیایند ببینند.
ــرد و  • ــوت ک ــال پیش همسرم ف  چند س

دوسال پیش بچه ها خونه ارثیه رو فروختند 
پولشو به حساب بابا ریختند که بابا تقسیم 
کنه و کرد حاال برای گردش مالی یارانه 

بابا حذف شده. قشنگ نیست این چیزها.
 تحصیالتم در حد دیپلم هست و شغل اداری  •

دولتی هم ندارم اما حاضرم درباره محاسن و 
مضرات و ضعف طرح یارانه ای جدید با هر که 

بخواهید مناظره تلویزیونی داشته باشم.
 سایتی که وزارت صمت بــرای ثبت نام  •

ــودرو داده مشکل داره جالبه به جای  خ

این که تعداد سایت های ثبت نام رو بیشتر 
کنن که پهنای باند جواب بده اومدن همه 
رو کردن تو یه سایت خوب معلومه کشش 

نداره با این اوضاع داغون اینترنت ایران.
 چرا به بحران بی حجابی و بی غیرتی  •

ــازی  ــد و شــفــاف س ــداری ــان تــوجــه ن ــوان ج
نمی کنید جامعه از دست می رود.

 فقط دارن خبر درمانی می کنن مردم به امید  •
این که ماشین وارد می شه خودروی داخلی 
نمی خرن دو مــاه بعد گــرون تــر باید بخرن.

 دغدغه شبانه روزی ملت و دولت شده است  •
یارانه، تهیه نان،  قیمت ماکارونی و تخم مرغ و 
مرغ و. .. امیدوارم دولت هرچه زودتر شرایطی   
فراهم کند که هم خودش و هم مردم از این 
دغدغه ها ونگرانی ها آسوده شوند و به کار و 
تالش و تولید بپردازیم تا بتوانیم از این دایره 
بسته مشکالت خارج شویم و راه حلی اساسی 

برای آن ها پیدا کنیم. 
از در صف ایستادن  •  یک تصویری هم 

نمایندگان و وزیران برای نان وروغن و...  
منتشر کنید.

 خودم که بازنشسته هستم با پنج میلیون  •
دریافتی حاال پسر ۲۸ساله ام که مهندس 
شیمی هستش کار دولتی پیدا نکرد و شغل 
آزاد داره مجرده و موفق بوده بهش بگم بابا 
خارج نرو حسابت کار نکنه ماشین نگیر چون 
به پای من نوشته می شه و من می شم دهک 
باال،  یارانه من قطع می شه شاید می خوان بعد 
از یه عمر با عزت زندگی کردن حاال دستمون 

رو به طرف بچه مون دراز کنیم!
ــان  • ــت ــن دوس ــم ایـ ــدون ــن مـــی خـــوام ب   م

روزنامه خراسان به تیترهایی که می زنن 
خودشون اعتقادی دارن؟ فقط یک نمونه 
اش اوج گیری بــرخــورد بــا متخلفان در 
ــازار. دوســتــان! خودتون هم می دونین  ب
که این کارها راه به جایی نمی بره آخر سر 
ــازار راه خودشو مــی ره قیمتا هم سر به  ب
فلک می کشه. دوستان شما کجا زندگی 

می کنین؟ درآمدتون در ماه چقدره؟. ..
  امیدوارم وقتی دارم واسه بچه ام تعریف  •

می کنم که یه روزی دم ساندویچیا همیشه 
بسته بسته نون باگت گذاشته بودن و کسی 

نمی دزدیدشون، حرفمو باور کنه.
 نانوایی ها دیگه چرا این قدر شلوغ شده؟  •

یا نان پخت نمی کنن یا خیلی محدود به 
چند نفر نان میدن که مثال فعال هستن!

 بــرای وام به بانک رجــوع کــردم در جواب  •
گفتند که خبری نیست ! آقای رئیسی برادر، 
چرا از وام و وعده تسهیالت سخن می گویی که 
اعتبار   و   وجود نداره ؟ وعده توخالی و بی مورد 

چرا؟ یک بازنشسته بی تقصیر!
 لطفا دیگه مردم رو باز با صف سبد کاال تحقیر  •

نکنید،که مضحکه خاص و عام بشیم دعوا سر 
چند تا نون کمه که سبد کاال هم اضافه شد.

 مسئوالن انتظار دارن همین طور که مردم،  •
گوشت و مرغ رو تحریم کردند با خودشون قرار 
بذارن که  یه چند وقت به صاحبخونه ها اجاره 

ندید تا خونه شون بگنده!
 احتکار کاالها با طمع گــران فروشی،  •

پا گذاشتن بر فضایل اخالقی و انسانی 
است بعضی مغازه داران چطور وجدان 
شان قبول می کند به رغم موجود بودن 
اقالم، احتکار کاال کنند و مردم را برای تهیه 
نیازهای اولیه زندگی شان بدوانند این 

افراد مستحق مجازات هستند.

پاسخ وزیر اقتصاد به 
۴ پرسش درباره یارانه 
و حقوق بازنشستگان 

هادی محمدی - وزیر اقتصاد ضمن اعالم 
آمار متقاضیان جدید یارانه، دربــاره دالیل 
ــراد به عنوان ثروتمند  شناسایی برخی اف
در طرح یارانه ای، کاالبرگ الکترونیک و 
معطل ماندن افزایش حقوق بازنشستگان 
توضیحاتی ارائــه داد. خاندوزی در حاشیه 
ــت در پاسخ به خراسان  جلسه هیئت دول
ــاره اعتراض مــردم به دهک بندی های  درب
توزیع یارانه و فقدان پایگاه مشخص برای 
کاهش خطاهای مربوط به دهک بندی  یارانه، 
گفت: مسئله استحقاق سنجی، سال هاست 
از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است، به همین دلیل تالش هایی شده است و 
در وزارت رفاه اطالعات بسیار خوب اقتصادی 
از خانوارها وجود دارد. وی افزود: اما به این 
ــود نــدارد  معنا نیست که هیچ خطایی وج
اقتصادی هم  و در مترقی ترین نظام های 
ممکن است چون اطالعات برخط نیست و ماه 
گذشته یا هفته گذشته خرید و فروش دارایی 
انجام شده، هنوز در سیستم ثبت نشده باشد 
و در این زمینه خطایی وجود داشته باشد.  
مهلت یک ماهه ای آقای رئیس جمهور به وزیر 
کار داد تا او به تمام اعتراضات، ظرف یک ماه 

رسیدگی کند.
وی ادامــه داد: تقریبا در طول 7-۸ سال 
ــت قبل ایــن سامانه اجــازه  گذشته و دول
نمی داد که خانواده های جدید به سازمان 
هدفمندی یارانه ها ورود کنند، برای رفع 
ــراد مقرر شــده اســت که مراجعه به  ایــن ای
سازمان هدفمندی یارانه ها آزاد باشد و از 
دیروز مردم به سایت مراجعه می کنند و برای 
اولین بار بعد از چند سال، خانواده هایی 

که مشمول نبودند یا مشمول بودند اما در 
دولت قبل انصراف دادند و خود را اکنون 
مستحق دریافت یارانه می بینند مراجعه 
کنند. وزیــر ارتباطات گزارشی را اعالم 
کردند که از دیروز تا امروز که سایت باز شده 
۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و آن هم در 

مهلت یک روزه پاسخ داده شده است.

حتما به شکل آزمایشی کاالبرگ را     
اجرا می کنیم

ــور دارایـــی در خصوص  ــر اقتصاد و ام وزی
ــرد:  ک تصریح  الکترونیکی،  ــرگ  ــاالب ک
مقدمات کاالبرگ الکترونیکی که تکلیف 
قانون بودجه ۱۴۰۱ اســت فراهم شده 
ــت و می دانید کــه یکی از شیوه های  اس
سیاست گذاری ما در دولت این است که 
حتما به شکل آزمایشی طرح ها را اجرا کنیم 
و بعد از رفع ایرادهای آن به لحاظ فنی، 
نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده 
 شود. خاندوزی خاطرنشان کرد: اکنون در 
استان اول، بحث فنی آن بسیار خوب بوده 
ــروز(  به رکــورد خوبی در  و امــروز صبح )دی
میزان تراکنش ها رسیدیم و امیدوار هستیم 

تا اول خرداد و پایان مرحله آزمایشی برای 
۳۰ استان دیگر نیز تصمیم گرفته شود. 
ترجیح دولت و خود آقای رئیس جمهور نیز 
این است، تاجایی که ممکن است کاالی 
اساسی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و 
بعد از دوره آزمایشی در استان مد نظر، به 

کل کشور تعمیم داده می شود.

افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در     
جلسه هیئت دولت مطرح نشده است

وی در پاسخ به ایــن ســوال که آیــا درست 
است که شما به بهانه باال رفتن نرخ تورم با 
افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت دولت 
مخالفت کردید؟، گفت: افزایش حقوق 
بازنشستگان هنوز در جلسه هیئت دولت 
مطرح نشده است، به دوستان اطالع دهید 
که خبر صحیح را به مردم منتقل کنند. این 
موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت که 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 
مسئولیت آن را دارد، مطرح شده و اختالف 
نظری روی آن وجود دارد و قرار شده بعد 
از نهایی شدن در کمیسیون اجتماعی به 

صحن دولت بیاید.

آیت  ا...  علم الهدی مطرح کرد:

ضرورت اتخاذ رویکرد پیش دستانه در جنگ نرم
ــت ا... علم الــهــدی گــفــت: در عرصه  آی
ــی بــایــد با  ــالب ــق ــر ان ــاص ــن ــرم ع ــ ــگ ن ــن ج
رویــه  فرهنگی،  پیش دستانه  ــات  ــدام اق
ــه گـــزارش  ــه بــاشــنــد. ب ــت ــدی داش ــن ــداف پ
Alamolhoda.com، نماینده ولی فقیه 
در استان در نخستین همایش بین المللی 
تبلیغ جهانی دین با اشاره به آیه ۳۹ سوره 
احزاب گفت:  این آیه، حکم صریح پروردگار 
است و تأکید دارد که مبلغان باید جوشکن 

باشند. 
این آیه حکم می کند که حتی اگر مبلغ سوژه 
عملیات روانی دشمن شد، بازهم دست از 
بیان حقیقت و آگاه سازی مردم برندارد و 
اسیر جوسازی ها نشود. وی جوشکنی را 
مهم ترین ضرورت فعالیت های تبلیغی در 
عصر حاضر دانست و افــزود: مبلغان باید 
ترس از هجمه و فشار رسانه های معاند را 
کنار بگذارند و با روحیه انقالبی، ارزش های 
دست سازی را که در جهت تأمین منافع 
استکبار ایجاد شده و محصول اراده دشمن 
اســت، بــرای مــردم به نحوی تبیین کنند 
کــه رســواکــنــنــده خــواســت مستکبران و 
جهان خواران عالم باشد و مردم را نسبت 

ــاه کند. آیــت ا...  ــا آگ به ماهیت آن ه
شگرد  شناخت  گــفــت:  علم الهدی 
شیطانی دشمن و تالش برای مقابله 
با آن، یک ضرورت مهم در عصر حاضر 
است اما جامعه اسالمی نباید به عنوان 
یک موجود منفعل عمل کند و نباید 
دشمن  هجمه  ابــتــدا  تــا  ماند  منتظر 
صورت بگیرد و سپس در ادامه، دفاع 
انجام شود بلکه عناصر انقالبی باید با 
اقدامات پیش دستانه فرهنگی، رویه 

پدافندی داشته باشند. 
وی نمایش چهره متحجر از اسالم را 
مهم ترین سیاست دشمن در تعارض 
فرهنگی کنونی با جبهه حق خواند و 
ابراز کرد: در عصر حاضر، دشمن به 
دنبال تحمیل نظام ارزش گذاری خود 
است تا ارزش هــای جعلی و شیطانی 
را جایگزین ارزش های انسانی کند و 
کرامات اخالقی دیگر در میان جوامع 
و ملت ها، ارزش به حساب نیاید. در 
این شرایط است که تبلیغ آن هم در 
حوزه بین المللی به یک راهبرد بسیار 

مهم تبدیل می شود.

 توضیحات زاکانی 
درباره اعتراضات رانندگان 

شرکت واحد تهران 
زاهدی - علیرضا زاکانی شهردار تهران، 
در حاشیه نشست هیئت دولــت در جمع 
خبرنگاران در بــاره خبرهای اعتصاب و 
اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران 
با بیان این که مشکل اخیری که پیش آمد به 
مصوبه ای که ناظر به قانون شورای عالی کار 
بود برمی گشت که نقص ضمنی شده بود، 
افزود:این شائبه را ایجاد کرده بود که حق 
قانونی در حال تضییع است اما با این حال 
برای این که وظیفه خود را انجام داده باشیم 
علی الحساب پرداخت کردیم.وی در پاسخ 
به خراسان در باره وضعیت فعلی رانندگان 
ناراضی نیز گفت: نارضایتی مربوط به ۳۰۰ 
نفر از رانندگان بود و از دیروز در حال ارائه 
خدمت هستند. در باره بازداشت رانندگان 
نیز دستگاه های امنیتی باید پاسخ دهند اما 
افرادی بودند که این جریان را سامان دهی 
می کردند و برخورد با آن ها با بقیه متفاوت 
است.شهردار تهران بیان کرد: فیش های 
منتشر شده در فضای مجازی از حقوق و 
دستمزد رانندگان اتوبوس های بی آرتی 

درست است.

 وعده بزرگ مسکن 
در آزمون محدودیت ها 

دولت سیزدهم را از جهت  یکی از وعده های  اصلی کّمی و 
عینی می توان به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن شناخت. 
وعــده ای که با گذشت نزدیک به ۹ مــاه از شــروع فعالیت 
در مراحل ابتدایی دچــار کندی اســت. واقعیت این است 
که سیاستمداران قبل از روی کار آمــدن به راحتی وعده 
می دهند و پس از روی کار آمدن با واقعیت های اجرا  و کمبود 
منابع مواجه  می شوند و گاه به سختی به آن ها عمل می کنند. 
این مسئله لزوما ربطی به صداقت ندارد و در بسیاری اوقات به 

درک ناکافی از مقتضیات کار بر می گردد.
 برخی کارشناسان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار 
سال را در همین راستا تحلیل  می کنند. به ویژه این که قانون 
مصوب مجلس نیز در مهم ترین بخش ماجرا به تامین ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در سال اول اجرای طرح 
تکلیف کرده بود اما مقتضیات نظام بانکی نشان می دهد 
که تامین چنین رقمی شدنی نیست. طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزی در خصوص تسهیالت پرداختی در بخش های 
اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بخش عمده و بیش از ۶۵ درصد 
تامین سرمایه در گردش  با هــدف  بانکی  کل تسهیالت 
پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی دارد. از سوی دیگر،  
سهم بخش مسکن از تسهیالت پرداختی بانک ها در این مدت 
بین ۵ تا ۶ درصد بوده است. بدین ترتیب، مشخص است که با 
تخصیص هر ساله ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها به 
تسهیالت بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است 
اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک ها این قانون 
را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که 
یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به 
اصطالح منجمد خواهد شد و توان تسهیالت دهی بانک ها 
در بخش های دیگر و به ویژه سرمایه در گردش که این روزها 
بنگاه های اقتصادی به شدت به آن نیازمندند، کاهش خواهد 
یافت. در حالت دوم، ممکن است بانک ها با حفظ قدرت 
تسهیالت دهی خود به بخش های دیگر، به سراغ تامین منابع 
مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند 
که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود.
در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه با تیتر »۴ مانع ساخت 
۴ میلیون مسکن« این مسئله و سایر موانع پیش رو را توضیح 
داده ایم. به طور خالصه با قیمت های امروز )با حذف قیمت 
زمین، میانگین متری ۵ میلیون تومان( و بدون احتساب 
هزینه های آماده سازی زمین، راه سازی و سایر نیازمندی های 
پیرامونی ساخت مسکن، مجموع هزینه احداث ۴ میلیون 
مسکن )فرضا ۸۰ متری( طی چهار سال ۱۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود که با فرض آورده یک چهارم مبلغ توسط 
متقاضیان، باز هم معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
مستقیم اجرای این طرح است که تقریبا معادل بودجه عمومی 
یک سال کشور است و چنان که باالتر گفته شد تامین این رقم 

توسط نظام بانکی شدنی نیست.
سوال این جاست که چه می توان کرد؟ دو راه پیش روست. 
یا باید منبع دیگری برای احداث این واحدها پیدا کرد که با 
توجه به رقم باالی آن تقریبا شدنی نیست  یا باید به سراغ روش 
دیگری برای حل مشکل مسکن رفت. به نظر می رسد دولت 
باید با تجدیدنظر جدی تری در مفروضات قبلی خود در زمینه 
مسکن عمل کند. این که زمانی با احداث مسکن مهر بخشی 
از مشکل مسکن حل شد به معنای توصیه همان روش برای 
امروز نیست، چرا که هزینه های واقعی آن طرح با تحمیل تورم 
ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن باالست و 
بخش قابل توجهی از آن واحدها به ویژه در شهرهای جدید 
هنوز بــرای تبدیل شدن به بافت مسکونی دارای حداقل 

معیارهای زندگی، مشکل دارند.
واقعیت این است که مسیر حل مشکل مسکن برای دهک های 

پایینی که قدرت پرداخت اقساط وام ندارند 
و دهک های متوسطی که می توانند بخشی 
ــد خــود را به اقساط وام اختصاص  از درآم
دهند متفاوت است. همچنین مسئله برای 
با شهرهای  و روستاها  شهرهای کوچک 
بــزرگ تفاوت دارد. عــالوه بر این خانه دار 
کردن اقشاری که در تامین نیازهای غذایی 
خود نیز دچار مشکل هستند و رساندن آن ها 
به دارایی ثابت چند صد میلیونی ممکن است 
منطقی نباشد و هزینه زیادی را تحمیل کند 
در حالی که ممکن است کمک هزینه مسکن  
یا احداث واحدهای کوچک و ارزان قیمت با 
اجاره های پایین و امکان چند سال زندگی 
در ابتدای تشکیل خانواده در آن ها راهکار 

مناسب تری برای حل مشکل آن ها باشد.
تجربیات جهانی مرتبط با موضوع مسکن، 
روش های متعددی را پیش رو قرار می دهد 
که می توان با توجه به نیازهای متفاوت اقشار 
مختلف، نه فقط از یک روش که از روش های 
کمک  مسکن  مشکل  حــل  ــرای  بـ متنوع 
گرفت، به شرط این که راه حل های تکراری 
و نسخه های عام بــرای همه کنار گذاشته 
شود  وتدابیر جدیدی برای دسترسی کم 
هزینه تر به مسکن تدارک دیده شود. با این 
حال همه این موارد معطوف به این است که 
دست اندرکاران  ضمن پذیرش این واقعیت 
که منابع موجود در مقابل نیازهای فعلی 
محدود است )درس اول اقتصاد که می گوید 
در برابر نیازهای نامحدود، منابع محدود 
است( تغییر رویکرد دهند و از دیدگاه  های  
مشکل  حل  فعلی  روش  که  متخصصانی 
مسکن در کشور را قبول ندارند نیز مشاوره 

بگیرند.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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دیپلماسی تسلیت! 

 در روابط انسانی، مشارکت در شادی و غم و 
افــراح و احــزان دیگران همواره کــاری نیکو و 
پسندیده بــوده و هست؛ همین مشارکت چه 
کینه و کــدورت هــای عمیق و دیرینه ای را که 
میان افراد و خانواده ها نــزدوده و چه روابطی 
را که از نو نساخته و بنیان ننهاده است. در کنار 
آن هم حجم مشارکت در این مناسبت ها وزنه 
و پایگاه اجتماعی شخص متوفی یا صاحبان 
مجالس ختم را  به نمایش می گذارد. همین 
ــط بین الملل  مسائل و فاکتورها نیز در رواب
و بین الــدول به ویــژه در حــوزه خاورمیانه و به 
خصوص در خلیج فارس صادق است. از این 
منظر می توان به مجالس ختم پادشاهان، امرا 
و روسای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
نگاه کرد که به محفلی برای زدودن کدورت و 
تقویت مناسبات و همچنین به رخ کشیدن وزنه 
منطقه ای و بین المللی این کشورها تبدیل شده 
است. نمونه اخیر آن ترافیک رهبران منطقه 
ــرای تسلیت درگذشت  و جهان در امـــارات ب
خلیفه بن زایــد رهبر آن است که طی سه روز 
اخیر ده ها مقام عالی رتبه خارجی از ماکرون، 
تا  گرفته  بلینکن  و  هریس  کاماال  جانسون، 
ملوک، امرا، روسای جمهور و پارلمان  و مقامات 
عالی کشورهای عربی و غیر عربی به آن جا 
سفر کرده اند. البته عزیمت این شخصیت ها 
به امــارات دو منظوره است؛ هم تسلیت برای 
درگذشت رئیس سابق امارات و هم تبریک به 
رئیس جدید آن محمد بن زایــد. در این میان، 
ترکیب و سطح مشارکت چند بازیگر منطقه ای 
قابل تامل است؛ در حالی که ایران نسبت به 
بقیه کشورها مشارکت سطح پایینی داشت و 
وزیر خارجه خود را فرستاد؛ اما قطر، ترکیه و 
اسرائیل در عالی ترین سطوح شرکت کردند و 
می کنند. قطر که طی سال های اخیر روابطش 
با امارات بسیار تنش آلود بود و در واقع محمد 
ــد مهندس محاصره و تحریم آن بود،  بن زای
امیرش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شخصا به 
امــارات رفت و به محمد بن زاید تسلیت گفت 
که البته ایــن رفتار ریشه در فرهنگ و رسوم 
قبیله ای حــوزه عربی خلیج فــارس دارد؛ اما 
می تواند به تلطیف روابط دو طرف منجر شود 
و کاری در جهت آشتی قطر و امــارات کند که 
توافق العالی عربستان در ژانویه 2021 برای 
آشتی چهار کشور عربی با قطر هنوز نتوانسته 
ــان  انجام دهد. همچنین رجــب طیب اردوغ
که در سال های اخیر در نزاعی آشکار و پنهان 
با امــارات بــوده، پس از آشتی اخیر و سفر ماه 
گذشته اش به امارات، به ابوظبی رفت. اسحاق 
هرتزوگ رئیس اسرائیل نیز به آن جا رفت، 
رفتنی که جــدا از تسلیت و تبریک به محمد 
بن زاید به نوعی با هدف افزایش معذوریت ها 
برای ایران در جهت بهبود روابط با این همسایه 
جنوبی است. ترکیب هیئت اعــزای عــراق به 
امارات نیز در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ 
رئیس  صالح  برهم  از  متشکل  عراقی  هیئت 
جمهور، مصطفی کاظمی نخست وزیر، محمد 
الحلبوسی رئیس پارلمان، نچیروان و مسرور 
بارزانی رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان 

بود. البته هیئت اقلیم جداگانه سفر کرده بود.

پرواز بر باند پیروزی 
 پس از ۶ سال وقفه، اولین پرواز تجاری یمن 

از فرودگاه بین المللی صنعا انجام شد

بهانه های  به  عربستان سعودی که 
از  پروازها  مختلف مانع ازسرگیری 
فــرودگــاه صنعا مــی شــد در نهایت 
مقابل فشارهای انصارا... و سازمان 
ملل عقب نشینی کرد و اولین پرواز 
این فرودگاه پس از شش سال وقفه 
انجام شد. فرودگاه بین المللی صنعا 
به دلیل محاصره هوایی عربستان و 
ائتالف متجاوز به یمن از سال 201۶ 
تاکنون بسته بود. این فرودگاه یکی 
از راه هــای ارســال کمک  های غذایی 
و دارویی به یمن بود که ائتالف عربی 
آن را هــدف محاصره خــود قــرار داد. 
با توجه به این که یمن از هشت سال 
پیش تحت محاصره دریایی و زمینی 
ــوی ائــتــالف عربی قـــرار دارد و  از س
نیروهای انصارا... به جنوب یمن که 
در دست مــزدوران اماراتی و سعودی 
است دسترسی ندارند، عمال مسیر 
ــدن کمک هــا و  ــان ــی بـــرای رس ــای دری
ارتباط با جهان خارج قطع شده است. 
بنابراین، فــرودگــاه صنعا در شرایط 
کنونی تنها مسیر ارسال کمک های 
بشردوستانه و خدمات درمانی است 
که از سوی ائتالف کنترل نمی شود. 
کمک رســانــی بــه ایــن اســتــان توسط 
سازمان ملل  از طریق بندر الحدیده 
هم که به آب های بین المللی راه دارد، 
به دلیل سنگ اندازی های عربستان 
در عمل بــه تعهداتش، امــکــان پذیر 
نیست. از ســوی دیگر، با بازگشایی 
فــرودگــاه صنعا، پرونده تبادل اسرا 

بین انــصــارا... و ائتالف سعودی هم 
سریع تر انجام می شود که به دلیل نبود 
پروازها، این موضوع به کندی انجام 
سرگیری  از  با  همچنین  می گرفت. 
پروازهای تجاری به صنعا، محموله 
های غذایی با سرعت بیشتری به مردم 
یمن ارسال می شود که سال هاست 
با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم 
افزایش امکان سفرهای  می کنند. 
صنعا  ــت  دول دیپلماتیک  و  سیاسی 
بــرای تقویت ارتباطات بین المللی با 
دیگر کشورها و حتی کسب همدردی 
و کمک های بیشتر بین المللی از دیگر 
مزایای مهم بازگشایی فرودگاه بوده 
است که ائتالف متجاوز به شدت از این 
موضوع هراس دارد. در واقع در طول 
سال های پس از جنگ تحمیلی برملت 
یمن، تالش برای انــزوای سیاسی هم 
راستا با محاصره اقتصادی بی وقفه 
دنبال شده است. پیش از جنگ یمن، 
این کشور ده ها هواپیمای مسافربری از 
جمله ایرباس و بوئینگ در اختیار داشت 
که به کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و 
آسیا و اروپا سفر می کردند و 90 درصد 
آن ها از فرودگاه صنعا انجام می شد. 
با شــروع جنگ یمن و حمالت متعدد 
جنگنده های سعودی به این فرودگاه، 
خسارات زیادی به آن وارد شد و فعالیت 
های فرودگاه صنعا هم کاهش یافت 
و در سال های اخیر تنها هواپیماهای 
سازمان ملل آن هم به ندرت اجازه پرواز 

به فرودگاه صنعا را داشتند.

آرایش سیاسی در پارلمان جدید لبنان
به نظر می رسد صحنه سیاسی لبنان پس از بیست و چهارمین انتخابات پارلمانی این کشور، پیچیده تر 

از گذشته خواهد شد 

علیرضا تقوی نیا - انتخابات لبنان با همه فراز و 
فرودهایش به اتمام رسید و ائتالف های آن مشخص 
شد. در پارلمان جدید بر خالف دوره های پیشین 
شاهد چهار جریان هستیم. جریان اول که اکثریت 
پارلمان را در اختیار دارد، جریان ۸ مارس است که 
حــدود ۶2 کرسی را مستقیم کسب کــرده و موفق 
ترین ائتالف انتخاباتی به شمار می رود. ائتالف دوم، 
جریان 1۴ مارس به رهبری سمیر جعجع است که 
حدود ۴2 کرسی را از آن خود کرده و دومین ائتالف 
پارلمان خواهد بود . با افزایش کرسی های قوات 
اللبنانیه به ریاست مسیر جعجع، نقش این شخصیت 
پرحاشیه در ساخت قدرت لبنان بیشتر خواهد شد. 
سمیر جعجع که سابقه امنیتی و شبه نظامی دارد، 
به شدت ضد مقاومت است و حتی در حادثه الطیونه 
در اکتبر 2021 که به کشته و زخمی شدن ده ها نفر 
منجر شد، دست داشته است. در صورتی که جعجع 
در دور جدید تحوالت لبنان که پس از انتخابات 15 
می آغاز شد، عقالنیت به خرج ندهد و همچنان به 
رفتارهای خشن خود و دستور گرفتن از خــارج از 
کشور ادامه دهد، لبنان شاهد بن بست سیاسی حتی 
شدیدتر از دو سال اخیر خواهد بود. ائتالف سوم، 
جامعه مدنی و معترضان به سیستم سیاسی لبنان 
و تمام گروه های آن است که از سوی غرب و آمریکا 
حمایت می شوند و خواهان استحاله و دگرگونی نظام 
طایفگی در لبنان هستند که 15 کرسی را در اختیار 
گرفته اند. جریان چهارم افراد مستقل هستند که 
حدود 9 کرسی را از آن خود کرده اند. در نتیجه باید 
گفت در پارلمان آینده چهار جریان وجود دارند اما در 
هنگام ائتالف سازی، جریان ها به جذب افراد مستقل 
می پردازند. با توجه به شناختی که از کاندیداهای 
مستقل وجود دارد باید گفت تعدادی از آن ها به ۸ 
مــارس و برخی به 1۴ مــارس خواهند پیوست و در 

نتیجه ائتالف آن ها در پارلمان با افزایش کرسی روبه 
رو می شود. از آن جا که حزب ا... و متحدانش ۶2 
کرسی را کسب کرده اند و برخی نمایندگان فعلی با 
وجود مستقل بودن در تبلیغات انتخاباتی در پارلمان 
گذشته جزو ائتالف حامیان مقاومت بوده اند، تخمین 
قطعی زده می شود که حزب ا... و حامیانش اکثریت 
مطلق )نصف به عالوه یک( را از آن خود سازند. در 
نتیجه از االن مشخص است که نبیه بری از طایفه 
شیعه همچنان رئیس پارلمان خواهد بود و با توجه به 
سن باال و پیری میشل عون و تمایل نداشتن او برای 
ریاست جمهوری، هنوز مشخص نیست کدام شخص 
از مسیحیان، این سمت را بر عهده گیرد اما ترکیب 
پارلمان، تعیین کننده بودن اراده جریان ۸ مارس برای 
انتخاب رئیس جمهور را یادآور می شود. در طایفه اهل 
سنت اما اختالفات و چند دستگی ها فراوان ارزیابی 
می شود و کار انتخاب نخست وزیر براساس اجماع 
این طایفه اصال راحــت نیست؛ چون پس از تحریم 
هیچ  المستقبل،  و  حریری  سعد  توسط  انتخابات 
جریانی اکثریت قابل توجه را در اختیار ندارد و فواد 
سینیوره )اهل صیدا( و اشرف ریفی )اهل طرابلس( 
که هردو از مخالفان ۸ مارس هستند نیز نتوانسته اند 
نمایندگان قابل توجهی به پارلمان بفرستند و خود آن 
ها نیز اختالفات عمیقی دارند. الزم به یادآوری است 
که وضعیت  نمایندگان ۸ مارس در طایفه سنی در 
پارلمان جدید بهتر از دوره گذشته است. با توجه به  
انصراف حریری و رهبری سمیر جعجع بر اقلیت 1۴ 
مارس و پول های هنگفت سعودی، وضعیت لبنان طی 
ماه های آینده پیچیده تر از گذشته می شود و اتفاقات 
تنش زایــی را تجربه می کند اما با توجه به اکثریت 
پارلمانی جریان ۸ مارس و قدرت باالی نظامی حزب 
ا... و حمایت این جنبش از ارتش لبنان، بعید است 

که جنگ داخلی در عروس خاورمیانه شعله ور شود.

  صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

 اکونومیست می گوید، 
ــن کــه هند  بــا وجــود ای
در ســه ســال گذشته 
ضربات زیادی به خاطر 
کـــرونـــا، بـــزرگ ترین 
مهاجرت داخلی مردم 
این کشور از شهرها به 
روستاها در چند دهه 

گذشته و نزاع های مذهبی متحمل شده است 
اما شرایط اقتصادی این کشور در آینده می تواند 
بسیار روشن باشد. این نشریه می گوید پیشرفت 
های هند در حوزه فناوری، پیشرفت ها در استفاده 
از انرژی های جایگزین و تغییرات ژئوپلیتیکی 
منطقه، فرصت بزرگی برای پیشرفت چشمگیر 
شرایط این کشور به وجود آورده است، اما با همه 
این ها توانمندی نخست وزیر هند یعنی نارندرا 
مودی در رهبری این کشور به سمت این موفقیت 

ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.

سوئد و فنالند رسما درخواست عضویت خود 
)ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  ســازمــان  در 
را به دبیرکل ایــن ســازمــان تحویل دادنـــد. با 
وجود استقبال گرم ینس استولتنبرگ از این 
درخواست ها، ترکیه اعالم کرده آن ها را وتو 
خواهد کرد. برای پذیرش عضو جدید، همه ۳0 
عضو فعلی ناتو باید موافق باشند. استولتنبرگ 
پس از تحویل گرفتن این درخواست ضمن ابراز 
رضایت از تصمیم این کشورها گفت: »این یک 
لحظه تاریخی در زمــان بحرانی بــرای امنیت 
ماست.« با این حال، عضویت در سازمان پیمان 

و  آرا  اتفاق  مستلزم  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک 
رضایت تمامی ۳0 عضو این سازمان است، اما 
ترکیه هنوز نگفته است که درخواست عضویت 
این کشور ها را حتمًا وتو خواهد کرد؛ وزیر خارجه 
ترکیه شرایط زیــادی را بــرای قبول آن مطرح 
کرده است. یورونیوز می نویسد: از جمله این که 
این کشور ها باید حمایت خود از »سازمان های 
تروریستی« را در کشور متبوعشان بردارند و 
ممنوعیت صــادرات تسلیحات به ترکیه را هم 
برطرف کنند. درخواست های ضمنی آنکارا چه 

می تواند باشد؟

رفع ممنوعیت های تسلیحاتی ترکیه	 
ــت عضویت  ــواس ــود کــه بــا درخ ــان گفته ب ــ اردوغ
کشور هایی که علیه ترکیه تحریم وضع کرده اند، 
مخالفت خواهد کرد. بعد از حمله ترکیه به سوریه 
در سال 2019 فنالند و سوئد ممنوعیت های 
تسلیحاتی علیه ترکیه اعمال کردند. پل لوین، مدیر 
مؤسسه مطالعات ترکیه در دانشگاه استکهلم، 
به یورونیوز می گوید که ترکیه وضعیت فعلی را 
فرصتی برای دریافت هواپیما های جنگی اف-1۶ 
و همچنین لغو تحریم های غیررسمی در حوزه 
تسلیحاتی می داند. وی معتقد است ترکیه پس از 
دریافت سامانه های دفاعی اس-۴00 از روسیه از 
دریافت جنگنده های اف-1۶ محروم شد و دیگر 
کشور های ناتو نیز تحریم های غیررسمی تسلیحاتی 

علیه ترکیه قائل هستند.

محدودیت بر گروه های مخالف ترکیه	 
یکی از درخواست های ترکیه استرداد اعضای 
گروه پ.ک.ک به ترکیه است؛ چنان که به نقل از 
گزارش روز دوشنبه شبکه »تی آرتی خبر« ترکیه؛ 
فنالند و سوئد مجوز استرداد ۳۳ فرد را به ترکیه 
نداده اند. ایاالت متحده در سال 199۷ پ.ک.ک 
را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده 
و اتحادیه اروپــا نیز آن را یک سازمان تروریستی 
می داند. از نظر سرویس امنیت و اطالعات فنالند، 
تهدید پ.ک.ک در فنالند در سطح »پایین« قرار 
دارد. شباهت هایی بین دیدگاه فنالند و سوئد 

ــود دارد امــا به گفته  در خصوص پ.ک.ک وج
و  اقتصاد  اولگن، مدیر مرکز مطالعات  سینان 
سیاست خارجی )EDAM( در ایــن جا مشکل 
واقعی سوئد است. اولگن بیان می کند که ترکیه 
مایل است سوئد علیه پ.ک.ک فعال تر ظاهر شود 
و ترکیه می خواهد تا ارائه تسلیحات و تأمین مالی 
به یگان های مدافع خلق موسوم به  »ی پ گ« را نیز 
متوقف کند، زیرا ترکیه  گروه »ی پ گ« را سازمانی 
تحت کنترل پ .ک .ک می داند و از مقامات سوئدی 
می خواهد که با اعضای این سازمان مالقات نکنند و 

از آن ها حمایت عمومی نشود.«

بهره برداری سیاسی در داخل ترکیه	 
ــان که به اعتقاد بسیاری با دیدگاه هایش  اردوغ
درباره رابطه بین نرخ بهره و تورم، موجبات آشفتگی 
اقتصادی در ترکیه را فراهم آورده است، باید در 
سال 202۳ مجدد در رقابت انتخاباتی شرکت کند 
و این نظرات او می تواند تا حدی توجه رای دهندگان 
ملی گرای مخالف هرگونه سازش با پ. ک.ک را به 
خود جلب کند. ناتو و ایاالت متحده آمریکا خوش 
بین هستند که ترکیه مانعی برای عضویت فنالند 
و سوئد ایجاد نخواهد کرد. آن ها معتقدند که به 
دلیل مزیت زیادی که فنالند و سوئد برای ناتو در 
حوزه دریای بالتیک ایجاد خواهد کرد، اردوغان 
مجبور به پذیرش عضویت آن ها خواهد شد و وی 
با ارائه مخالفت های خود تنها  در حال چانه زنی 

در محورهای سیاسی، نظامی و امنیتی است. 

دالیل پشت پرده مخالفت ترکیه با پیوستن فنالند و سوئد به ناتو چیست؟

چانه زنی حساب شده سلطان

نمای روز 

شیخ تمیم و همسرش جواهر در سفر به مادرید 
مورد استقبال فیلیپ پادشاه اسپانیا و همسرش 
لتیسیا اورتیس قرار گرفتند. امیر قطر که هفته 
پیش به تهران سفر کرده بود، سفرهای اروپایی 
خود را از اسلوونی آغاز کرد و دیروز وارد اسپانیا 
شد. او قرار است به آلمان، انگلستان و فرانسه 
نیز سفر کند و پس از آن در نشست اقتصادی 

داووس در سوئیس حاضر شود.

سقوط کابل، فــرار اشــرف غنی رئیس جمهور 
وقت افغانستان به امارات متحده عربی و تسلط 
طالبان بر این کشور، سال گذشته جامعه جهانی 
را در شوک بزرگ فرو برد. عوامل متعددی برای 
این رویداد بیان شده و هنوز دالیل آن میان تحلیل 
گران در حال بررسی است. در این میان، دفتر 
بــازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان 
)سیگار( در گزارشی گفته است، بزرگ ترین 
عاملی که به فروپاشی ارتش افغانستان در ماه 
اوت سال 2021 منجر شد، تصمیم آمریکا برای 
خروج نیروها و پیمانکاران خود از این کشور بنا 
به »توافق دوحه« بود، توافق نامه ای که در فوریه 
2020 توسط دولت دونالد ترامپ با طالبان امضا 
و توسط دولت جو بایدن اجرا شد. در این توافق 
نامه آمریکا متعهد شد که نیروهای این کشور تا ماه 
می 2021 به صورت کامل از افغانستان خارج 
 شوند. در مقابل طالبان بر سر چندین مسئله 
شامل توقف حمالت به آمریکایی ها و نیروهای 

ائتالف متعهد شده بود. هدف اعالم شده این 
بود که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت 
پیشین افغانستان حمایت شود اما این تالش های 
دیپلماتیک قبل از آغاز کار بایدن در ژانویه 2022 
هرگز پیشرفتی نداشت. چند ماه بعد از آن، بایدن 
اعالم کرد که خروج نیروهای آمریکایی را تکمیل 
خواهد کرد. این موضع گیری، کــارزار تصرف 
دوباره این کشور توسط طالبان را تقویت کرد. 
بی اعتمادی گسترده افغان ها به حکومت اشرف 
غنی به دلیل فساد ریشه دار و دیگر مشکالت 
نیز به این روند کمک کرد. در گــزارش سیگار 
همچنین آمده است: »بسیاری از  افغان ها فکر 
می کردند که توافق آمریکا و طالبان کــاری با 
نیت بد و حامل این پیام بود که ایاالت متحده در 
تالش خروج از افغانستان این کشور را به دشمن 
تسلیم می کند.«  این گزارش افزوده است: »اثر 
فوری ]این توافق نامه[ شکست روانی گسترده 

)نیروهای افغان( بود.« 

خیابان های چند شهر ارمنستان شاهد حضور 
معترضانی بود که نخست وزیر کشورشان را به 
امتیاز دهی بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ 
به جمهوری آذربایجان متهم می کردند. نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان این ادعاها 
را رد کرد اما موج اعتراضات نسبت به روزهای 
گذشته گسترش یافت. معترضان دیروز بیش 
از 50 خیابان شهر ایروان، پایتخت را مسدود 
کرده بودند تا از این طریق نیکول پاشینیان را 
مجبور به کناره گیری کنند. به گزارش رادیو 
اروپــای آزاد همزمان با این تظاهرات، پلیس 
ضد شــورش بــرای باز کــردن این خیابان ها با 
معترضان درگیر شد و در مجموع ۴1۴ تن را 
دستگیر کرد. این موج دستگیری ها، یک رکورد 
روزانه از زمان آغاز کارزار نافرمانی مدنی توسط 
مخالفان از اول ماه می اســت. منطقه عمدتًا 
ارمنی نشین قره باغ کوهستانی طی ۳0 سال 
گذشته همواره میان باکو و ایروان مورد مناقشه 

بوده است.  در جنگ اخیر، ارمنستان به  عنوان 
بخشی از توافق صلح، بخش هایی از قره باغ را 
به جمهوری آذربایجان واگذار کرد و یک نیروی 
حافظ صلح روسیه متشکل از دو هزار سرباز در 

این منطقه مستقر شد.

سیگار: توافق آمریکا با طالبان بزرگ ترین عامل سقوط افغانستان بود 

باگ دستگاه اطالعاتی آمریکا در جنگ ها؟
 در پی تشدید اعتراضات در ارمنستان بیش از 400 معترض در ایروان بازداشت شدند 

دردسرهای بی پایان پاشینیان! 

اندیشکده روز 

سیاست جدید کره جنوبی در قبال کره شمالی 

انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در اواخر 
اسفند 1۴00 برگزار شد و یون سوک یول از 
سوی مردم این کشور برگزیده شد. اندیشکده 
گــروه بحران به ارزیابی سیاست دولــت جدید 
سئول در قبال پیونگ یانگ پرداخته است. به 
نظر نویسنده، چرخش قــدرت از چپ گرایان 
ــرد  ــک ــاران مــی تــوانــد بـــه روی ــه ک ــظ ــاف ــح بـــه م
سخت گیرانه تری در قبال کره شمالی منجر 
ــط با آمریکا و بهبود روابــط  شــود. ارتقای رواب
با ژاپــن از تبعات چنین سیاستی اســت. دلیل 
اصلی رادیکالیسم نهفته در مواضع دولت جدید 
را باید در شکست دولت قبلی در تعامل با کره 
شمالی دید. به رغم دیدار ترامپ و کیم جونگ اون 
ــره جنوبی بــا هدف  ــالش دولــت پیشین ک و ت
تعامل اقتصادی با همتای شمالی، سرسختی 
واشنگتن و پیونگ یانگ مانع بهبود روابط دو کره 
شد. درخواست استقرار واحدهای دفاع موشکی 
آمریکایی تاد از نمونه های شکل گیری چنین 
سیاستی است. افزایش آزمایش موشک های 
بالستیک و افزایش مانورهای نظامی مشترک با 
آمریکا نیز از گزینه های دولت جدید برای واکنش 
به آزمایش های هسته ای کره شمالی خواهد 
بود. نقد مسائل حقوق بشری در کره شمالی و 
محکومیت آن در مجامع بین المللی اولین اقدام 
دولت کنونی سئول علیه پیونگ یانگ بوده است. 
عالوه بر این، افزایش تبلیغات علیه دولت شمالی 
در مرز دو کره به روش هایی مانند پخش از طریق 
ــرواز بالن هایی بر فــراز آسمان کره  بلندگو و پ
شمالی نیز از دیگر اقدامات احتمالی است ولی 
نباید در تغییر سیاست دولت جدید کره جنوبی 
درباره کره شمالی اغراق کرد. اصول حاکم بر 
روابط شبه جزیره شامل بازدارندگی هسته ای 
کــره شمالی، حضور نظامی آمریکا و اولویت 
ثبات در سیاست خارجی چین، تغییری نخواهد 
کرد. به نظر می رسد با توجه به تشدید تنش میان 
روسیه و غرب در بحران اوکراین، کره شمالی 
بیش از قبل به حمایت چین و روسیه امیدوار شده 
باشد، به همین دلیل شاید پیونگ یانگ ِابایی از 
افزایش تقابل با سئول نداشته باشد. این موضوع 
می تواند دولــت جدید کره جنوبی را در برابر 

همتای شمالی بی پرواتر سازد.

قاب بین الملل

آموزش نحوه خرید بلیت مترو به ملکه انگلیس در 
یک ایستگاه تازه تاسیس در شهر لندن/ رویترز

کارتون روز 

ــدف مــشــروع / جنبش مقاومت اسالمی  ه
ُنَجباء معتقد است که سران اقلیم کردستان 
)بارزانی ها( با میزبانی از پایگاه های نظامی 
آمریکا و مقرهای جاسوسی موساد، نه تنها 
امنیت را برای ساکنان شمال عراق به ارمغان 
نــیــاورده انــد بلکه نقاط حضور اشغالگران و 
جاسوسان را به هدفی مشروع برای گروه های 

مقاومت بدل ساخته اند.



# هشتگ پنج شنبه 29 اردیبهشت 4۱4۰۱
۱7 شوال  ۱44۳.شماره 2۰94۰

خودستایی خودروساز و امیدواری برای آخرین توله یوز !

 

  2.8     M   views 

بحث بر سر فیش حقوق اتوبوسران ها

بعد از اعتراض برخی رانندگان خطوط اتوبوسرانی 
تهران به نحوه محاسبه افزایش حقوق خود در سال 
جدید که خواهان افزایش حقوق برمبنای مصوبه 
وزارت کار بودند، فیش های حقوقی   برخی رانندگان 
اتوبوسرانی منتشر شد که واکنش هایی را به همراه 
داشت. در فیش های حقوقی که از رانندگان در فضای 
مجازی منتشر شد می بینیم که دریافتی رانندگان 
شرکت اتوبوسرانی از 14 میلیون تا بیش از 25 
میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان، 
عدد کمی به خصوص در مقایسه با بسیاری از مشاغل 
نیست. برخی کاربران دلیل باال بودن فیش حقوقی این 
افراد را باال بودن سوابق، باال بودن اضافه کار و سخت 
و زیان آور بودن شغل رانندگی اعالم کرده اند. برخی 
هم این میزان حقوق را در مقایسه با دیگر کارمندان و 
کارگران باال دانسته اند. در این میان برخی از کاربران 
هم از مسئوالن شهرداری خواسته اند که برای روشن 
شدن میزان حقوق در شهرداری بهتر است مسئوالن 

شهرداری هم فیش های حقوقی شان را منتشر کنند.
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دومین توله یوز هم رفت!

صبح روز گذشته دام پزشک توله یوزهای تازه متولد 
شده متوجه تغییر در عادت دفع آن ها می شود. پس 
از بررسی ها با نظر دام پزشک متخصص، تصمیم بر 
این شد که توله ها، برای بررسی بیشتر و نظارت دام 
پزشکی به یک بیمارستان تخصصی دام پزشکی در 
تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از توله ها در 
مسیر انتقال به تهران تلف شد. پیش از این هم یکی 
دیگر از توله یوزها به دلیل مشکالت ریوی جانش را از 
دست داده بود و حاال تنها یک توله یوز باقی مانده است. 
کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »اون از بدون دستکش لمس کردن شون، اون 
از تعیین جنسیت شون، این هم از نحوه بزرگ کردن 
شون!« کاربر دیگری نوشت: »چه زود امیدهامون به 
بقای نسل یوز ایرانی داره به ناامیدی تبدیل می شه.«
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2واکنش متفاوت در یک قاب

 در روزهای اخیر ویدئویی از احیای پیرمردی که دچار 
حمله و ایست قلبی شده بود، توسط یک پلیس در 
بندرماهشهر منتشر شد که اتفاقات افتاده در ویدئو 
منجر به دیده شدن بیشتر آن شد. در تصویر می بینیم 
در حالی که فردی با ماساژ رگ های گردن و فشار قفسه 
سینه سعی در احیای پیرمردی دارد که دچار حمله و 
ایست قلبی شده فرد دیگری با این که وضعیت را می 
بیند که جان یک نفر در خطر است اما در حال شمارش 
پول هایش است و به ادامه شمارش پول می پردازد. 
کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »این یکی از خطرناک ترین وضعیت 
هاییه که جامعه ممکنه بهش دچار بشه و اون بی خیالی و 
بی تفاوتی دربرابر اتفاقاتیه که برای دیگران می افته.« 
کاربر دیگری نوشت: »توی یک قاب می شه دو نفر آدم 
کامال متفاوت رو دید، یکی که احساس وظیفه می کنه و 
باعث احیای جون یک نفر می شه و یکی که بی خیال فقط 

به فکر شمردن پول های خودشه.«
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پایان نامه کیلویی چند؟

تصویری از یک وانت پر از پایان نامه در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که در شرح آن آمده 
بود: این پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی 
ارشد و رساله های دکترا بوده که حدود 500 کیلوگرم 
وزن دارد و به ازای دریافت سه میلیون تومان، راهی 
مراکز بازیافت شده است. کاربران با بازنشر این 
عکس به آن واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»وقتی بدون نیازسنجی دانشجو پایان نامه و رساله 
دکترا می ده عاقبتش همین می شه که باید کیلویی 
شش هزار تومن به مراکز بازیافت فروخته شه.« 
کاربر دیگری نوشت: »سال هاست دربــاره معضل 
پایان نامه فروشی و کپی بودن پایان نامه ها گزارش 
تهیه می شه ولی انگار هیچ کس براش مهم نیست 
که تولید علم در کشور ما داره روز به روز وضعش 

بدتر می شه.«

گروگان گیری  با 4 کشته و 7 زخمی    
حوالی ساعت 9:30 روز گذشته فردی که به گفته مسئوالن 
سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان ایالم از کار تعلیق 
شده بود، وارد این سازمان می شود. مردم بعد از این که از داخل 
سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان صدای تیراندازی و 
انفجار می آید، با پلیس تماس می گیرند و نیروهای امنیتی و 

نوپو )یگان ویژه( به سرعت خود را به محل می رسانند.

گروگان گیری با کالشینکف و نارنجک    
به گفته فرمانده انتظامی استان ایالم، مهاجم مردی 3۷ ساله 
بوده که »با یک قبضه کالشینکف و دو عدد نارنجک وارد اداره 
شده و به دنبال درگیری با مدیر و کارکنان مجموعه بوده است.« 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دالور القاصی مهر گفت که 
این فرد بعد از گروگان گرفتن کارکنان یکی از اتاق ها شروع به 
تیراندازی می کند و »نارنجک را هم منفجر می کند که هفت 
نفر مجروح می شوند و سه نفر که دو خانم و یک آقا هستند، 
متاسفانه در دم فوت می کنند.« به گفته فرمانده پلیس ایالم، 
ضارب با  حضور ماموران انتظامی و امنیتی و تنگ تر شدن 
حلقه محاصره اقدام به خودکشی می کند. هرچند پیگیری ها 
در خصوص انگیزه این گروگان گیری در حال انجام است اما 
فرمانده انتظامی استان ایالم در گفت و گو با صدا و سیما انگیزه 

این گروگان گیری را انتقام جویی اعالم کرده است.

4 کشته و 6 مجروح    
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از مقام های پلیس گزارش داده 
است که مهاجم مسلح از کارکنان اداره اموال تملیکی بنیاد 
مستضعفان بوده و به دلیل اختالف شخصی با مدیران این 
مجموعه به طرف عده ای از کارمندان تیراندازی کرده است. 
عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایالم 
می گوید: فرد مهاجم با دو قبضه نارنجک و یک قبضه سالح 
گرم که در کیسه برنج پنهان کرده بود، وارد اداره اموال بنیاد 
مستضعفان شده است. به گفته آقای علی محمدی، این فرد با 
شلیک گلوله، کارکنان اداره را به طبقه دوم ساختمان برده و آن 
جا یک نارنجک پرتاب کرده که انفجار آن منجر به فوت سه نفر از 
کارمندان د ر محل حادثه و یک نفر در بیمارستان شده است و 
در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه، خود را از پای در می آورد. 
مسئوالن وضعیت بعضی مجروحان را هم وخیم گزارش کرده 
اند. خبرگزاری ایلنا  هم نوشت: بین برخی از بستگان کشته 
شدگان این حادثه با خانواده )ن-ر( کارمند گروگان گیر، 

درگیری پیش آمد که منجر به دخالت پلیس شد.

واکنش روابط عمومی بنیاد مستضعفان    
هرچند ابتدا گفته شد فرد گروگان گیر نیروی اخراج شده همان 
سازمان بوده و بعدهم خبرگزاری ها به نقل از مسئوالن سازمان 
اموال و امالک بنیاد مستضعفان ایالم نوشتند که او فقط تعلیق 
شده بود اما عصر روز گذشته روابط عمومی بنیاد مستضعفان، با 
صدور اطالعیه ای، به برخی گمانه زنی های رسانه ای، واکنش 
نشان داد. در این اطالعیه آمده است که فرد مسلح و عامل این 
ماجرای تلخ، از کارکنان پیمانکاری اداره کل اموال و امالک 
بنیاد مستضعفان در ایالم بوده که از مرداد سال 9۷ به عنوان 
نگهبان مشغول فعالیت بوده است و بر خالف برخی اطالعات 
نادرست مطرح شده در فضای رسانه ای، به هیچ وجه موضوع 
»تعلیق از کار« یا »اخراج« وی مطرح نبوده است و روز گذشته 
نیز حقوق اردیبهشت  او با احتساب افزایش حقوق سال ۱۴0۱ 
به حسابش واریز شده بود. درخور ذکر است عامل این جنایت 
هولناک، همچون سایر کارکنان مشغول در سازمان اموال و 
امالک، در طول سال ها همکاری با اداره کل ایالم، از حقوق و 
مزایای قانونی و معیشتی، وام و تسهیالت شغلی بهره مند بوده 

و از این بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.

دلیل وجود سالح های غیرمجاز در کشور    
سال 99 در گزارشی با عنوان »جاعل اسلحه فروش زیر ذره 
بین« در همین صفحه به موضوع خرید و فروش اسلحه در 

فضای مجازی پرداختیم. پیش از این اتفاق هم سردار »حسین 
رحیمی« فرمانده انتظامی تهران بزرگ در آبان سال گذشته و 
در بازدید خبرنگاران از دستاوردهای طرح اقتدار گفته بود: 
»حجم سالح های موجود در اختیار مردم افزایش یافته است و 
در این زمینه گزارشی به مسئوالن و دستگاه های مربوطه اعالم 
کردیم.« از آن جایی که سالح غیرمجاز به عنوان منشاء بیشتر 
وقایع انتظامی و امنیتی از جمله قتل ها، سرقت های مسلحانه، 
تهدیدها و... مطرح است، برخی رفتارشناس ها، جامعه شناس 
ها و روان شناس ها دلیل باالرفتن تعداد اسلحه غیرمجاز در 
جامعه را به موضوعاتی مثل فقر، مشکالت معیشتی و میل به 
تهیه سالح عنوان کرده بودند البته برخی هم شکار و دفاع از 
خود و ... را دلیلی برای تهیه سالح می دانستند. با این حال 
بارها درباره باالرفتن تعداد اسلحه غیرمجاز مخصوصا در ایالم 

هشدار داده شده بود.

بی ثباتی در آن سوی مرزها    
یکی از دالیــل اصلی که شاهد تعداد زیــاد اسلحه در کشور 
هستیم، مربوط به وضعیت کشورهای همسایه است. در عراق 
به دلیل سابقه حضور داعش و نبود ثبات و در افغانستان به 
دلیل بی ثباتی هایی که دارد، اسلحه به وفور یافت می شود و 
این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از اسلحه غیرمجاز 
موجود در کشور از طریق مرزهای مشترک ما با این دو کشور به 

صورت قاچاق و با قیمت کم وارد کشور شود.

خرید اسلحه با یک کلیک!    
جدا ی از این  یکی از مهم ترین دالیل باال رفتن تعداد سالح 
غیرمجاز در کشور سهل الوصول بودن تهیه آن در بازار بی 
در و پیکر و بدون نظارت محصوالت قاچاق  در فضای مجازی 
است. این تجارت تا جایی پیش رفته که حتی خرید و فروش 
آنالین اسلحه نیز باب شده و از نارنجک تا کلت و انواع اسلحه 
شکاری و ... به راحتی خرید و فروش می شود تا جایی که اوایل 
اردیبهشت امسال فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از 
تبلیغ فروش سالح در سایت های مجوزدار انتقاد کرد. کافی 
است در قسمت جست وجوی شبکه های پیام رسان مجازی 
یا شبکه های اجتماعی عباراتی مانند »فــروش اسلحه« را 
جست وجو کنید تا انواع  صفحات و گروه های مختلف با همین 

مضمون برایتان باال بیاید.

تعداد سالح بی جواز در کشور    
آمار جدید رسمی دقیقی دربــاره تعداد اسلحه غیرمجاز در 
دست مردم منتشر نشده اما سال 9۴  »فرهاد دبیری«، معاون 
وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ 
به سوالی درباره آمار سالح های غیرمجازی که دست مردم 
است، گفت: »هم اکنون حدود یک  میلیون  و ۶00  هزار قبضه 
اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان 
هم اسلحه مجاز در دست مردم است.« اما برای اثبات افزایش 
آمار سالح های وارداتی قاچاق، الزم نیست منتظر آمار رسمی 
دولتی ها باشید. کافی است جست و جویی در فضای مجازی 
داشته باشید تا اوضاع و شرایط دستتان بیاید! تقریبا به طور 
متوسط ماهانه بیش از ۱00 اسلحه غیرمجاز در عملیات های 

پلیس کشف و ضبط می شود.

مجازات خریداران و فروشندگان اسلحه    
 براساس قانون، مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات 
جنگی از ٢ تا ۱5 سال زندان است. همچنین هرکس به طور 
غیرمجاز سالح گرم یا سردجنگی یا سالح شکاری یا قطعات 
موثر یا مهمات آن ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با 
آن ها معامله دیگری انجام دهد، به سه ماه تا ۱0 سال حبس 
محکوم می شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سالح ها از ٢0 تا 
٨0  میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است. البته این تنها 
تا زمانی است که از اسلحه استفاده نکرده باشد ولی به محض 
استفاده می تواند مجازات هایی به مراتب سنگین تر در انتظار 

دارنده غیر مجاز سالح گرم باشد.

فرمانده انتظامی ایالم، انگیزه گروگان گیر را انتقام گرفتن می داند اما نکته ای که باید به آن توجه شود 

باالرفتن آمار سالح های غیرمجاز در کشور است؛ دلیل افزایش سالح غیرمجاز در کشور چیست؟

 اپیان گروگان گیری 
اب 4 کشته

رعیت نواز-   چندین پلیس یک دست سیاه پوش در حالی که لباس های ضدگلوله به تن دارند و صورت هایشان پوشیده 
شده، در حال گرفتن آرایش نظامی برای نجات چندین گروگان هستند. صدای شلیک از داخل ساختمان به گوش می رسد 
و هر لحظه بیم این می رود که گروگانی جان خود را از دست بدهد. آن چه خواندید ماجرای یک فیلم پلیسی نیست بلکه 
اتفاقی است که صبح روز گذشته در ایالم به وقوع پیوست و در این گروگان گیری چهار نفر از جمله فرد گروگان گیر جان 
خود را از دست دادند و هفت نفر هم مجروح شدند. در ادامه ضمن شرح جزئیات این اتفاق به این سوال پاسخ داده ایم که 

چرا سالح های غیرمجاز دست مردم زیاد شده و عواقب این اتفاق چیست؟

کشف طوالین ترین 
تونل قاچاق مواد

ناصری- قاچاق موادمخدر در همه جای دنیا همیشه پر 
سر و صدا بوده و معموال قاچاقچیان برای انتقال مواد 
مخدر از ترفندها و روش های عجیب و غریبی استفاده 
می کنند تا دستگیر نشوند. این روش ها گاهی آن قدر 
عجیب است که عقل جن هم به آن هــا نمی رسد! روز 
گذشته هم ویدئویی منتشر شد که خبر از کشف تونل 
8 کیلومتری به عمق حدود ۱8 متر در مرز مکزیک و 
آمریکا می داد اما پیشتر رکورد طوالنی ترین تونل کشف 
شده برای جا به جایی مواد مخدر متعلق به تونلی در مرز 
آمریکا و مکزیک به طول ۱۳۱۳ متر در عمق 2۱ متری 
بود. این تونل ها  معموال ارتفاعی بین ۱.5تا 2متر دارند 
و مجهز به  برق، سیستم تهویه هوا، ریل پهن و حتی باالبر 
در ورودی و خروجی هستند. در ادامه به بهانه انتشار 
این ویدئو در فضای مجازی به چند مورد از عجیب ترین 

راه های قاچاق  مواد مخدر در جهان پرداخته ایم.

قالیچه های شیشه ای    
در سال 2۰۱4 یکی از کم سابقه ترین کشف های مواد 
مخدر در آلمان اتفاق افتاد که کشف آن تا مدت ها سوژه 
رسانه های آلمانی بود؛ 9 قالیچه در قسمت بار فرودگاه 
الیپزیگ کشف شد که 45 کیلوگرم هروئین به طرزی 
ماهرانه در آن ها جاسازی شده بود. ماموران فرودگاه 
در کنترل این محموله، به سنگینی غیرعادی قالیچه ها 
مشکوک و بعد از آن متوجه شدند در هر قالیچه 5 کیلو 
پــودر هروئین جــاســازی شــده اســت و مــواد مخدر در 
ریسمان های نازکی قرار داشت که در تار و پود کناره  

فرش ها تنیده شده بود.

ترشی هروئین    
اگر شما از طرفداران ترشی باشید حتما با دیدن یک 
و هوس  می افتد  آب  دهانتان  ترشی حسابی  شیشه 
خوردن آن را می کنید اما قاچاقچیان مواد مخدر انگار 
بیشتر از هر کسی به ترشی عالقه دارند که عقلشان 
رسیده مــواد خود را درون شیشه های ترشی مخفی 
کنند. پلیس  آلمان در ســال 2۰۱4 موفق شد ۳۳۰ 
کیلوگرم هروئین جاسازی شده را در محموله ای از مبدأ 
ایران در آلمان کشف کند. این محموله مواد مخدر یکی 
از معروف ترین کشفیات مواد مخدر در تاریخ آلمان و 
بزرگ ترین محموله هروئین است که در طول چند دهه 
گذشته در آلمان کشف و ضبط شده است. انگار پلیس 
آلمان باهوش تر از قاچاقچیان ترشی دوست بوده است.

کوکائین درون پیچ    
مردی اهل پرو که قصد داشت 2۰ کیلوگرم کوکائین را 
از بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به آفریقای جنوبی 
منتقل کند، موفق نشد و دستگیر شد. فکر می کنید این 
2۰ کیلو کوکائین را کجا مخفی کرده بود؟ درون پیچ! 
این قاچاقچی درون پیچ ها را خالی  کرده بود و کوکائین ها 
را داخل آن ها گذاشته بود اما انگار داستان پیچ ها در بین 
قاچاقچیان بسیار پرطرفدار بوده چون یک محموله پیچ 
پرشده از تریاک هم در گمرک کانادا توسط ماموران این 

کشور کشف و ضبط شده  است.

معده انسان    
یکی از موارد جراحی های اورژانسی ناشی از انسداد 
روده، مسمومیت حــاد تریاک اســت. شاید بپرسید 
علت چیست؟ متاسفانه قاچاقچی های مواد مخدر به 
جان انسان  هم رحم نمی کنند و مواد مخدر را به شکل 
بسته بندی شده درون بدن انسان ها وارد می کنند و 
از این طریق قصد جابه جایی آن را دارند که گاهی این 
بسته ها درون بدن افراد حامل می ترکد و ممکن است 
منجر به مرگ آن ها شود. در یکی از معروف ترین آن ها، 
9 ایرانی در ترکیه که سعی داشتند در معده شان 5 کیلو 

مواد را قاچاق کنند، سال 98 دستگیر شدند.

صحبت های جنجالی مدیرعامل ایران خودرو: 
»خودروهای ایرانی گران نیستند!«

مدیرعامل ایران خودرو با صحبت های خود درباره گران 
نبودن خودروهای ایرانی جنجال آفرین شد. مهدی 
خطیبی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز گذشته 
مهمان برنامه تلویزیونی »فرامتن« بود که از شبکه 
افق پخش می شود. در بخشی از این گفت و گو خطیبی 
مدعی شد خودروسازی ایران صنعت پیشرفته ای است 
و خودروهای ایرانی قیمت باالیی ندارند. او همچنین ادعای ضرردهی شرکت ایران خودرو را مطرح کرد. خطیبی 
انتقادها به صنعت خودروسازی ایران را فضاسازی خواند. پیشتر یک عضو هیئت مدیره خودروسازی سایپا هم 
مدعی ضرر ۷0 میلیون تومانی این شرکت به ازای تولید هر خودرو شده بود. کیفیت پایین و قیمت باالی خودروهای 
داخلی همواره مورد انتقاد مردم و کارشناسان بوده است و حتی مسئوالن پلیس راهور هم بارها از آن گفته اند و 
یکی از مقصران باال بودن مرگ و میر در تصادفات را خودروسازهای داخلی معرفی کرده اند. عالوه بر این دو هفته 
پیش رهبری هم در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با بیان این که با وجود حمایت زیاد از صنعت 
خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، فرمودند مردم ناراضی  اند و حق با مردم است. کاربران هم با بازنشر 
صحبت های مدیرعامل ایران خودرو از کیفیت خودروها انتقاد کردند. کاربری نوشت: »من موندم خودروسازهای 
دنیا چطور خودروهایی ایمن تر و با امکاناتی بهتر از خودروهای ما تولید می کنن و ارزون تر هم می فروشن.« کاربری 
هم نوشت: »چطور مدیران خودروساز ما که خودروهاشون رو با کیفیت می دونن خودشون خودروی خارجی سوار 

می شن و برای مردم خودروی ساخت خودشون رو می پسندن!«

ماجرای خالی کردن روغن توسط روحانیون چه بود؟

به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در 
آن ادعا می  شود، در شرایط کمبود روغن در کشور چند 
روحانی در حال جمع آوری و انبار کردن یا احتکار مقادیر 
زیادی روغن برای خودشان هستند اما پیگیری ها نشان 
داد اصل ماجرای این ویدئو که در مشهد گرفته شده 
با آن چه ادعا می شود بسیار متفاوت است. شهرآرا در 
گزارشی نوشته: »برخالف ادعاها، خبری از انبار کردن 
روغن و بسته های معیشتی توسط این روحانیون، آن 
هم برای مصارف شخصی شان نبود بلکه آن ها گروهی جهادی بودند که برای تامین مایحتاج خانواده های محروم و 
نیازمند در مشهد، اقدام به جمع آوری، بسته بندی و توزیع ارزاق و کاال های اساسی می کنند.« ویدئویی از توزیع 
ارزاق بسته بندی شده در مناطق محروم توسط این گروه هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. کاربری 
نوشت: »چقدر آخرت ها با همین ویدئو تباه شد.« مدیر روزنامه همشهری هم در توییتی نوشت: »شب ها که میرم 
خونه، خانمم درباره صحت و سقم چندین ویدئو یا خبر و متن سوال می کند. این درسته؟این واقعیه؟فالنی واقعا 
این جوری گفته؟)مثل ویدئویی که آخوندها دارند روغن بار می زنند( بیش از 80،۷0درصدش را رد می کنم. می 

گوید حاال شما رسانه ای هستی ما باهاتون بررسی می کنیم، مردم با این حجم دروغ چه می کنند؟«



   سپاهان- شهرخودرو؛ نقشه بقا در نقش جهان  
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خیز عزت اللهی برای دهمین تیم
سعید عزت اللهی هافبک خوش نقش تیم ملی فوتبال ایران 
کم کم در حال ثبت یک رکورد جالب توجه در زمینه تعویض 
تیم های باشگاهی خود است. این بازیکن ایرانی محصول 
آکادمی ملوان بندرانزلی تاکنون ۹ تیم داشته است و اکنون 
به دنبال حضور در دهمین تیم باشگاهی خود است. عزت 
اللهی فوتبال خود را از تیم ملوان بندرانزلی شروع کرد و 
خود را به عنوان یک پدیده در فوتبال ایران مطرح کرد و 
خیلی زود راهی تیم اتلتیکومادرید C شد. روستوف، آنژی 
ماخاچکاال، آمکار، ردینگ، یوپن، وایله دانمارک و الغرافه 
قطر تیم هایی هستند که این هافبک ۲۵ ساله ایرانی در 

آن ها بازی کرده است.

گزارش

عکس نوشت

قرارداد 6 استقاللی به اتمام می رسد

مذاکره آیب ها اب 5+1
ــروه ورزش/در پـــایـــان فــصــل جـــاری  ــ  گ
رقابت های لیگ برتر قــرارداد   شش بازیکن 
استقالل به اتمام می رسد و با توجه به عملکرد 
ایــن بازیکنان احتماال درخــواســت فرهاد 
مجیدی از مدیریت باشگاه تمدید با هر شش 
بازیکن خواهد بود. مهدی مهدی پور، عراف 
غالمی، روزبه چشمی، آرمان رمضانی، وریا 
غفوری و رافائل سیلوا نفراتی هستند که در 
پایان فصل بازیکن آزاد خواهند شد و هیچ 
کدام از این نفرات در فهرست مازاد مجیدی 
قرار ندارند و تمدید قرارداد این بازیکنان یکی 
از ماموریت های مدیران استقالل در نقل و 
انتقاالت پیش رو خواهد بود. طبق پیگیری 
های خبرنگار خراسان مذاکرات ابتدایی با 
این بازیکنان صورت گرفته و با توجه به روند این 
مذاکرات به نظر می رسد مسئوالن استقالل 
کار سختی برای تمدید قرارداد با پنج بازیکن 
ندارند و اصلی ترین چالش توافق با مدافع 
برزیلی است. کوین یامگا و رودی ژستد دو 

مهاجم فرانسوی هستند که از ابتدای فصل 
به خدمت گرفته شدند، عزیز بک آمانوف 
هافبک ازبکستانی که در پنجره زمستانی 
به جمع آبی پوشان پیوست و باالخره رافائل 
دا سیلوا مدافع باتجربه و برزیلی که از لیگ 
عربستان به عنوان بازیکن آزاد به استقالل 
پیوست تنها بازیکن خارجی استقالل که 
قراردادش در پایان فصل جاری با آبی پوشان 
به اتمام خواهد رسید همین رافائل سیلواست 
که بعد از جدایی یزدانی و مرادمند به استقالل 
پیوست و خیلی خوب توانست خالء مدافعان 
جدا شده را پر کند. مدیران باشگاه استقالل 
تمایل دارند قرارداد سیلوا را هم برای فصل 
بعد تمدید کنند که البته این موضوع هنوز 
محقق نشده است. شاید اصل مذاکرات به 
بعد از اتمام فصل موکول شود. گفته می شود 
سیلوا در صورت دریافت پیشنهاد از لیگ های 
عربی استقالل را ترک خواهد کرد و آبی ها کار 

آسانی برای تمدید قرارداد او ندارند.

۳ سناریوی مختلف برای سیدجالل

یکی از تکراری ترین تصاویر این سال های فوتبال ایران، 
بــاال بــردن جــام قهرمانی توسط جــالل حسینی بــود اما 
پرسپولیس امسال هیچ جامی نگرفت و مسابقات را یک 
به یک واگذار کرد؛ اول آسیا، بعد سوپرجام، بعد حذفی و 
آخر سر هم لیگ. موقعیت خود حسینی هم در این فصل 
متزلزل بــود و او در مقاطع قابل توجهی روی نیمکت 
گزینه  چند  حسینی  جــالل  کنونی  شرایط  نشست.در 
پیش روی خودش دارد. او می تواند دست کم برای یک 
فصل دیگر به بازی برای پرسپولیس ادامه بدهد، چرا که 
ــواداران، نسبت به  به اذعــان کارشناسان و بسیاری از ه
استانداردهای لیگ ایران همچنان از توانایی قابل قبولی 
برخوردار است. مگر بقیه مدافعان این لیگ چه کسانی 
هستند و چه فرمی دارند؟ یک گزینه دیگر برای او پیوستن 
به یک تیم دیگر، مثال ملوان است؛ نخستین تیم حسینی در 
دوران حرفه ای که او همیشه می گفت با پیراهن آن از دنیای 
فوتبال خداحافظی خواهد کرد. گزینه بعدی ادامه حضور 
در پرسپولیس به عنوان مربی است؛ آن چه این سال ها 
زیاد دربــاره اش شنیده ایم. راه آخر هم یک خداحافظی 
ساده و سنگین و آغاز دوران بازنشستگی بدون نقشه معین 
است. فاصله زیادی تا زمان تصمیم گیری جالل نداریم.
بدون تردید مهم ترین عامل در فرایند تصمیم گیری جالل 
حسینی، تعیین سرنوشت یحیی گل محمدی و به طور کلی 
کادرفنی پرسپولیس است. کاپیتان سرخ ها باید منتظر 
بماند و ببیند سرمربی جدید کیست و او را می خواهد یا 
نه. یحیی همیشه رابطه پرفراز و فرودی با ستاره ها داشته 
و شاید اگر او روی نیمکت سرخ پوشان بماند، حسینی یک 
گام به بازنشستگی نزدیک تر شود. نکته مهم دیگر این که 
در پایان فصل، قرارداد جاری جالل حسینی پایان خواهد 
یافت و در درجه اول، این باشگاه است که درصورت تمایل 

کادرفنی باید به حسینی پیشنهاد تمدید بدهد.

از قانون بازنشستگی در ورزش تا منع روسا برای بیش از 12 سال حضورسوژه

قانون ۳ دوره ریاست بر فدراسیون ها چالش آفرین یا چاره ساز؟
گروه ورزش/ بیست وپنجم اردیبهشت ماه بود که سید 
محمدپوالدگر معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش با 
صراحت اعالم کرد قانون حضور سه دوره ای روسای 
فدراسیون ها از بخش معاونت حقوقی و امــور مجلس 
ریاست جمهوری استعالم و به وزارت ورزش ابالغ شده 
و این قانون عطف به ماسبق هم می شود. این جمله به آن 
معناست که با توجه به اساسنامه  جدید فدراسیون های 
ورزشی )به تاریخ 1۹ تیر سال 1400( سوابق حضور 
افراد در راس فدراسیون های ورزشی در پیش از این تاریخ 
هم محاسبه خواهد شد. البته پوالدگر تاکید کرد با وجود 
ابالغ قانون به وزارت ورزش اما این نهاد ورزشی کشور به 
دنبال حل و فصل ماجراست چرا که وزارتخانه معتقد است 
قانون حداکثر سه دوره ریاست به ورزش لطمه خواهد 
زد. این درحالی است که در بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه 
فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران 
آمده است: »رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک 
دوره چهارساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد او برای 
حداکثر دو دوره دیگر )جمعا سه دوره متوالی یا متناوب( 

بالمانع است.« با این حال معاون وزیر ورزش مصداق 
بارزی برای زیان آور بودن قانون سه دوره حضور دارد تا 
بگوید: »همان طور که در حوزه قانون بازنشستگی شاهد 
اتفاق تلخی در ورزش بودیم  که در جهان بی بدیل است. 
میانگین سنی روسای فدراسیون های بین المللی باالی 
۷0 سال است و در ورزش دنیا بازنشستگی وجود ندارد 
ولی ما  شرایط این قانون بازنشستگی را تغییر دادیم.«  
البته ناگفته نماند که این قانون بند مشروطی هم دارد و 
آن داشتن کرسی های مهم بین المللی از جمله رئیس، 
نایب رئیس و دبیرکلی کنفدراسیون آسیا و رئیس، 
دبیر کل و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی است. 
درحالی که وزارت ورزش به دنبال آن است تا با کمک 
دولت، قانون حضور حداکثر سه دوره ریاست را اصالح 
کند، اما فدراسیون هایی هستند که دوره ریاست آن ها به 
پایان رسیده و روسای کنونی شان مشمول قانون سه دوره 
خواهند شد. نمونه بارز آن فدراسیون شمشیربازی است 
که فضل ا... باقرزاده سه دوره ریاست در این فدراسیون 
را پشت سر گذاشته و  تنها راه حضورش در یک دوره دیگر 

داشتن یک کرسی  مهم بین المللی بود که البته باقرزاده 
دارای چنین عناوینی در آسیا و جهان نیست. شاید 
به همین دلیل است که با پایان یافتن دوره ریاستش، 
سرپرست فدراسیون شمشیربازی شد و این بدان معناست 
که رئیس کهنه کار شمشیربازی به زودی با کرسی ریاست 
فدراسیون خداحافظی خواهد کرد. به این ترتیب و با توجه 
به این که طبق اساسنامه جدید فدراسیون ها، روسا بیشتر 
از سه دوره نمی توانند این سمت را برعهده داشته باشند، 
ورزش کشور با مشکل بی ثباتی مدیریت روبه رو خواهد 
شد. در طرف دیگر به همان اندازه که این قانون می تواند 
به ورزش لطمه بزند اما در مواردی هم بسیار کارامد خواهد 
بود. چراکه پیشتر فدراسیون هایی داشتیم و حتی اکنون 
هم داریم که روسایشان بیش از دو دهه بر کرسی ریاست 
تکیه زده بودند و ناکارامدی مدیریت شان نه تنها داد جامعه 
ــواداران را هم به آسمان بــرده. حال باید  ورزش بلکه ه
منتظر ماند و دید در نهایت وزارت ورزش به ایجاد تغییراتی 
در این قانون موفق خواهد شد یا نهادهای باالدستی به 

اجرایی شدن آن اصرار خواهند کرد.

  دربی سرخ در تبریز و جشن غیررسمی قهرمانی در تهران  

گروه ورزش/ هفته بیست و هشتم رقابت 
های لیگ برتر در حالی روز گذشته با یک 
بازی آغاز شد که تکلیف قهرمان مشخص 
شده اما جنگ برای نایب قهرمانی و سهمیه 
همچنان ادامــه دارد و در قعر جــدول نیز 
ــرای بقا مــی جنگند. بنابراین  ســه تیم ب
شاید مشخص شدن تیم قهرمان بخشی 
از معادالت لیگ بیست و یکم را حل کرده 
باشد اما بدون شک هیجان و حساسیت 
مسافران  قطار لیگ در سه ایستگاه پایانی 

خواهند بود.
تراکتور- پرسپولیس       

امروز پرسپولیس در تبریز باید به مصاف 
تراکتور بــرود. بــدون شک از دست رفتن 
قهرمانی و شــدت گرفتن مــوج انتقادات 
از پرسپولیس یک تیم بی انگیزه ساخته 
و شاید همین مسئله باعث شود تا تعداد 
باخت های پرسپولیس در لیگ بیست و یکم 
از عدد سه فراتر رود. یحیی و شاگردانش 
امروز مهمان تیمی هستند که به لطف نتایج 
خوبش در بازی های اخیر از منطقه سقوط 
فــرار کــرده اســت. هفته گذشته تراکتور 
در دومین بازی با حضور تماشاگرانش به 
یک برد دیگر دست یافت تا مشخص شود 
حضور پرشورها تا چه انــدازه می تواند در 
نتیجه گیری سرخ پوشان تاثیر گذار باشد. 
امروز هم احتماال با حضور هواداران پرشور 
تبریزی تراکتور به چیزی جز امتیاز گرفتن 
از پرسپولیس فکر نمی کند. بازی رفت ۲ 

تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس 
به اتمام رسید و هر چند که پرسپولیسی 
ها احتماال انگیزه بازی رفت را ندارند اما 
جدال قرمزپوشان تبریز و تهران همچنان 
می تواند جــذاب شــود. پرسپولیس برای 
حفظ رده دوم جدول در تبریز باید برنده 
شود در غیر این صــورت ممکن است این 

هفته یک پله در جدول لیگ سقوط کند.
سپاهان – شهرخودرو       

همان طور که در شماره روز گذشته نوشتیم 
شهرخودرو برای بقا در لیگ برتر کار سختی 
دارد. از جایگاه شهرخودرو در قعر جدول 
ــازی پایانی  که بگذریم ایــن تیم در ســه  ب
 خود هم بــازی های بسیار سختی مقابل 
تیم های باالنشین جدول دارد و بازی مقابل 
سپاهان در اصفهان شروع این مسیر سخت 
است. سپاهان هفته گذشته در سیرجان 
پرسپولیس را شکست داد تا هم استقالل 
را قهرمان زودهنگام لیگ کند و هم خودش 
به کسب نایب قهرمانی لیگ امیدوار شود. 
شاید شرایط و اهداف دو تیم متفاوت باشد 
اما بدون تردید هر دو تیم برای بردن کلی 
دلیل و انگیزه دارند و این می تواند تقابل 
نمایندگان اصفهان و مشهد را جذاب کند.

استقالل - آلومینیوم       
خیال استقالل از قهرمانی راحت شده اما 
بدون شک کادر فنی و بازیکنان این تیم 
برای رسیدن به قهرمانی طالیی همچنان 
انگیزه هستند. هیچ تیمی در فوتبال  با 

ــدون شکست قهرمان  ایــران نتوانسته ب
لیگ شود و استقالل با حفظ روند شکست 
قهرمان  اولین  تواند  می  خــود  ناپذیری 
ــران لقب  بــدون شکست تاریخ فوتبال ای
فوالد  گذشته  هفته  پوشان  آبــی  بگیرد. 
ــد و این  نکونام را با دو گل شکست دادن
هفته هم به مصاف یک سرمربی استقاللی 
که  رحمتی  سیدمهدی  مــی رونــد.  دیگر 
هدایت آلومینیوم را برعهده دارد می داند 
شانس زیادی برای پیروزی مقابل استقالل 
ــت مگر ایــن که بازیکنانش   نخواهد داش
فوق العاده کار کنند و بتوانند بازیکنان 
را متوقف  با کیفیت استقالل  و  تکنیکی 
ــواداران استقالل برای  کنند. امشب هـ
به  قهرمانی  غیررسمی  جشن  بــرپــایــی 
ورزشــگــاه آزادی خواهند رفــت تــا شبی 
ــرای خــود و  تاریخی و بــه یادماندنی را ب
بازیکنان رقم بزنند. البته جام قهرمانی 
قرار است روز آخر و در هفته سی ام  از سوی 
سازمان لیگ فوتبال به استقالل اهدا شود.

امشب       
تراکتور - پرسپولیس- ساعت 1۹

سپاهان - شهرخودرو - ساعت ۲0
پیکان تهران- فوالد - ساعت 18:30

گل گهر - نفت مسجدسلیمان - ساعت ۲0
صنعت نفت - مس رفسنجان- ساعت ۲1

ساعت  اراک-  آلومینیوم   - اســتــقــالل 
۲1:1۵

فجر - ذوب آهن - ساعت ۲0

آفساید 

فهرست تیم ملی به سفارت کانادا اعالم شد

تیم ملی فوتبال ایران روز 1۵ خرداد در شهر ونکوور به مصاف تیم 
ملی کانادا می رود. به همین بهانه ملی پوشان ایران چند روزی 
زودتر عازم ترکیه می شوند و بعد از یکی، دو جلسه تمرین در این 
کشور و همچنین دریافت ویزا از این کشور راهی شهر ونکوور 
خواهند شد.بر همین اساس فهرست اولیه برای صدور روادید به 

سفارت کانادا در ترکیه ارسال شده است.

تاریخ احتمالی شروع فصل جدید لیگ
سهیل مهدی، مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال در خصوص 
تاریخ احتمالی شروع لیگ برتر گفت: »فعال 1۵ مرداد را برای شروع 
لیگ فصل آینده در نظر گرفتیم اما این زمان قطعی نیست و احتمال 
دارد یک هفته جابه جا شود. اگر بتوانیم در همان زمان مسابقات را 

شروع کنیم، نیم فصل ما قبل از جام جهانی به اتمام می رسد.«

پاسخ فدراسیون فوتبال کانادا به ترودو
ساندرا گیج مدیر بازاریابی فدراسیون فوتبال کانادا در واکنش 
به اظهارنظر جاستین ترودو نخست  وزیر کانادا که بازی مقابل 
ایــران را ایده خوبی تلقی نکرده بود ، گفت:»ما در فدراسیون 
فوتبال کانادا به قدرت ورزش و توانایی آن برای گرد هم آوردن 
افراد با پیشینه و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک 
اعتقاد داریم. ایران یکی از 3۲ تیم شرکت کننده در جام جهانی 
۲0۲۲ قطر است و فدراسیون فوتبال کانادا از تمامی پروتکل های 

بین المللی در برگزاری این مسابقه پیروی می کند.«

جشن قهرمانی استقالل، فعاًل با 25 هزار نفر
هواداران استقالل خود را برای برگزاری دیدار هفته پایانی برابر 
نفت مسجدسلیمان آماده می کنند. جایی که شاگردان فرهاد 
مجیدی به دنبال برگزاری جشن قهرمانی خود هستند و در همین 
زمینه مدیریت این باشگاه در پی افزایش ظرفیت حضور هواداران 
در ورزشگاه است اما همچنان دستورالعمل و شیوه نامه قبلی 
پابرجاست فعال آبی ها مجوز فروش ۲۵ هزار قطعه بلیت را دارند.

مهدیخانی، اولین جدا شده فصل 
پرسپولیس؟

به نظر می رسد پرسپولیس تابستان شلوغ و پرماجرایی را در انتظار 
داشته باشد و احتماال فهرست خروجی و ورودی این تیم پربارتر 
از فصول گذشته خواهد بود. یکی از چالش های سرخ پوشان در 
این فصل خروج بازیکنان از فهرست امید و زیر ۲۵ ساله است. 
مهدی مهدیخانی بازیکنی است که فصل آینده در فهرست بزرگ 
ساالن پرسپولیس خواهد بود و باتوجه به محدودیت ۲0 بازیکن 
بزرگ سال، به نظر می رسد جدایی او به زودی اتفاق خواهد افتاد.

سهرابیان: نصیری از ایران فرار نکرده است

علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در واکنش به مهاجرت 
بهمن نصیری ملی پوش روئینگ ایران به کشور آذربایجان به ایرنا 
گفت: »نصیری مهاجرت کرده و این یک اتفاق معمول در دنیاست و در 
اروپا هم این اتفاق رخ می دهد. حتی برخی ورزشکاران آمریکا هم به 
اروپا مهاجرت می کنند. بهمن پیشتر در جمهوری آذربایجان بود اما به 
درخواست مربی و فدراسیون به ایران آمد و فعالیت خود را شروع کرد 
ولی برنامه ریزی داشت که برود و این کار را انجام داد. امیدوارم دوباره 
به ایران برگردد. بهمن از ایران فرار نکرده و به صورت قانونی مهاجرت 
کرده است. نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورها افراد به صورت قانونی 

مهاجرت می کنند و اتفاق خاصی نبود ولی آن را بزرگ جلوه دادند.«

دست رد حدادی به پیشنهاد تابعیت آمریکا
احسان حدادی پرتابگر نقره ای ایران در المپیک در واکنش به سفرهای 
مکررش به آمریکا می گوید: »دو مسابقه در آمریکا در پیش دارم ولی 
گفتند که فیل من هوس آمریکا کرده است. من عاشق کشورم هستم. 
اگر قرار بود بروم در همین سن هم آمریکایی ها برایم َله َله می زنند، چون 
عاشق دو و میدانی هستند و می خواهند از من سوء استفاده کنند. 
آمریکایی ها بارها پیشنهاد تابعیت دادند اما قبول نکردم. از سال ۲008 
فقط بیست میلیون دالر ضرر از تبلیغات داشتم، چون ایران تحریم بوده 
اما مدام می گویند فدراسیون برایم ۲0 میلیارد هزینه کرده است؛ آن هم 

درحالی که بودجه فدراسیون ۹ میلیارد تومان است.«

 محرومیت 4 ساله دوپینگ 
برای یک بسکتبالیست

با اعالم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )ایــران نــادو(، عدنان شاوردی 
بسکتبالیست تیم پاالیش نفت آبادان به دلیل استفاده از ماده های 
استانوزول و متاندینون که از دسته داروهــای استروئیدی است به 
مدت چهار سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم شد. این 
بسکتبالیست از تاریخ اول اسفند 1400 تا 30 بهمن 1404 از فعالیت 

در تمامی حوزه های ورزش محروم خواهد بود.

اخبار

یامگا به دنبال شکستن طلسم
کوین یامگا که بسیاری از او به عنوان یکی از بهترین خارجی های فوتبال ایران 
و بهترین خرید فصل استقالل یاد می کنند، با زدن 10 گل بهترین گلزن فصل 
آبی پوشان و دومین گلزن برتر فصل بیست و یکم لیگ برتر است و همچنان این 
شانس را دارد که در هفته های باقی مانده بتواند برترین گلزن این رقابت ها 
شود، اما این بازیکن ۲۵ ساله و فرانسوی آخرین بار در هفته بیست و دوم 
لیگ برتر و دیدار مقابل صنعت نفت موفق به گلزنی شد که این بازی در روز 
۲0 اسفند برگزار شد و ۶8 روز از آن می گذرد. یامگا اگر نوار ناکامی های خود 
را مقابل آلومینیوم قطع نکند، تعداد روزهای گلزنی اش از ۷0 روز عبور خواهد 
کرد. در این مدت یامگا ۵ بار در لیگ و یک بار در جام حذفی برای استقاللی ها 
به میدان رفته و در هیچ یک از این دیدارها مقابل پرسپولیس، پیکان، سپاهان، 
شهرخودرو و فوالد در لیگ و نساجی در جام حذفی موفق به گلزنی نشده است.

بیرانوند-پرسپولیس؛ قطعی شد؟
بحث بازگشت علیرضا بیرانوند به پرسپولیس هر روز جدی تر می شود و خبرها از توافق این 

دروازه بان ملی پوش با باشگاه پرسپولیس حکایت دارد. بیرانوند که دوران ناموفقی را در 
آنتورپ و بواویشتا پشت سر گذاشته است، هنوز یک سال دیگر با باشگاه آنتورپ بلژیک 
قرارداد دارد و مهم ترین مشکل برای حضور این دروازه بان در پرسپولیس همین موضوع 
بود که ظاهرًا این مشکل هم برطرف شده است.باشگاه آنتورپ بلژیک در پیشنهاد اول 
خود مبلغ ۷00 هزار دالر را برای صدور رضایت نامه بیرانوند پیشنهاد داده بود که شنیده 

می شود این دروازه بان پس از توافق اولیه با باشگاه پرسپولیس، با باشگاه بلژیکی نیز برای 
صدور رضایت نامه به توافق رسیده است.بیرانوند قرار است به زودی قرارداد رسمی اش با 

باشگاه پرسپولیس را امضا کند، قراردادی که شنیده می شود مدت آن سه ساله خواهد بود. 
به این ترتیب بیرانوند مشکلی برای همراهی پرسپولیس در لیگ بیست و دوم نخواهد داشت 

مگر این که اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد.

استوک ویژه طارمی

مهدی طارمی در اینستاگرام خود از استوک 
جدید خود با طراحی آدیداس رونمایی کرد. 
 MT9 ــران و عبارت ایــن استوک با پرچم ای

طراحی شده و طارمی در فصل جدید رقابت 
های باشگاهی با این استوک مخصوص پا به 

مستطیل سبز خواهد گذاشت.

خروج کاپیتان از فشار تیم ملی

معروف: یعنی االن بهتر شده ام؟
تیم والیبال پیکان ایران با پیروزی سه بر صفر مقابل اربیل عراق به مرحله نیمه نهایی 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا صعود کرد. این رقابت ها درحالی به میزبانی 
ایران در حال برگزاری است که سعید معروف کاپیتان تیم پیکان در حاشیه این 
رقابت ها نسبت به تغییر رفتارش واکنش نشان داد و گفت: »با توجه به این که مرحله 
حذفی بود و حساسیت های خاص خود را داشت، بازی را محکم شروع کردیم. تیم 
عراق هم بهتر از چیزی که فکر می کردیم بازی کرد و بیشتر از حد توانشان ظاهر 

شدند. در سرویس خیلی خوب کار کرد و با توجه به این که مربی ایرانی بود و از ما 
شناخت داشت می توانست کار را برای ما سخت تر کند اما بازی را کنترل کردیم.« 
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال در واکنش به این که نسبت به قبل آرام تر شده است 
بیان کرد: »سفت خوب است یا نرم؟ یعنی االن بهتر شده ام؟ )با خنده(. قبال هم 
خیلی سفت نبودم اما در تیم ملی فشار از سمت رسانه ها و مردم وجود دارد. وقتی 
اردو شروع می شود و  همه برد می خواهند، فشار باعث سخت تر شدن کار می شود 
اما االن احساس سبکی دارم. چند سالی از حاشیه ها دور بودم و توانسته ام خودم را از 
فضای رسانه دور نگه دارم. زندگی آرامی دارم و خیلی تغییر نکرده ام اما بار مسئولیت 
سنگینی را که در تیم ملی روی دوشم بود االن حس نمی کنم و این تاثیرگذار است.«
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پس از ورود ایرج طهماسب به نمایش خانگی 
در سال 1401، حاال مرضیه برومند دومین 
ــار عــروســکــی است  چــهــره خــاطــره انــگــیــز آثـ
که با سریال »شهرک کلیله و دمنه« در راه 
پلتفرم هاست. مرضیه برومند به عنوان خالق 
»مدرسه موش ها« و ایــرج طهماسب خالق 
»کاله قرمزی« در یاد و خاطره کودکان دهه 
های60 و 70 ماندگار شده اند. آقای مجری 
در »مدرسه موش ها« به عنوان صداپیشه و 
عروسک گردان و در »آرایشگاه زیبا« به عنوان 
بازیگر با مرضیه برومند همکاری داشته است. 
ــت و همکار  بازگشت همزمان ایــن دو دوس
قدیمی به دنیای مجموعه های عروسک ها، 
اتفاق جذابی است که خاطرات خوشی را برای 
مخاطبان تداعی می کند. ایرج طهماسب با 
»مهمونی« در پلتفرم نماوا موفقیت تازه ای را 
در کارنامه خود رقم زد، اکنون باید دید مرضیه 
برومند با »شهرک کلیله و دمنه« در پلتفرم 

فیلم نت چه می کند.

ورود ایرج طهماسب به نمایش خانگی	 
سال 97 آخرین فصل مجموعه »کاله قرمزی« 
روی آنتن رفت و پس از آن به توافق نرسیدن 
مدیران تلویزیون با سازندگان »کاله قرمزی« 
باعث شد سری جدید این مجموعه پرمخاطب 
ساخته نشود بنابراین دوری ایرج طهماسب 
خالی  جــای  و  شد  طوالنی  برنامه سازی  از 
تابستان  می شد.  احساس  تلویزیون  در  او 
سال گذشته خبر رسید آقای مجری به عرصه 
ــازه ای به  برنامه سازی بازگشته و با برنامه  ت
نمایش خانگی کوچ کرده است. از آن جایی 
که مالکیت عروسک های »کاله قرمزی« در 
اختیار صداوسیما بــود، می دانستیم که از 
شخصیت های دوست داشتنی این مجموعه 

ــرج طهماسب خبری  در بــرنــامــه جــدیــد ایـ
نیست. همین موضوع باعث می شد در عین 
حــال که بــرای بازگشت ایــن چهره باسابقه 
امیدهای زیــادی وجــود داشــت اما از طرفی 
هم درخصوص حضور شخصیت های جدید 
و پذیرش این کاراکترها از سوی مخاطبان 

نگرانی هایی به وجود بیاید.

»مهمونی« شیرین و آموزنده	 
سرانجام در هفته اول نوروز، ایرج طهماسب 
با مجموعه »مهمونی« از راه رسید و طولی 
نکشید که این مجموعه جای خود را میان 
نشد.  ناامید  امیدها  و  ــرد  ک ــاز  ب مخاطبان 
»مهمونی« با ساختاری مشابه »کاله قرمزی« 
منتها با قصه ها و شخصیت هایی به روز و جدید 
منتشر شد و نام بعضی از شخصیت های آن بر 
سر زبان ها افتاد. ایرج طهماسب مانند گذشته 
از طراحی کاراکترهای کلیشه ای و انتقال 
پیام های اخالقی مستقیم دوری کــرده و با 
مهمانان برنامه که چهره های شناخته شده ای 
هستند، گفت وگویی خالقانه و جذاب دارد؛ 
ــده عـــالوه بــر مخاطبان  بنابراین مــوفــق ش
نوجوان، تماشاگران بزرگ سال را نیز پای 

تماشای این »مهمونی« شاد و شیرین بنشاند. 
محبوب ترین  »پشه«  و  »بچه«  شخصیت  دو 
ایــن برنامه هستند که بریده  عروسک های 
ویدئوهای مربوط به آنان در فضای مجازی 

دست به دست می شود.

خالق آثار ماندگار کودک و بزرگ سال	 
ــه 60 تــا اواخـــر 80  مرضیه بــرومــنــد از ده
مانند  عروسکی  مجموعه های  ســاخــت  بــا 
ــا«، »خــونــه مــادربــزرگــه«،  ــوش ه ــه م ــدرس »م
»قصه های تابه تا« معروف به »زی زی گولو« 
برای مخاطب کودک و نوجوان و سریال هایی 
مانند »آرایشگاه زیبا«، »کــارآگــاه شمسی و 
ــادام«، »کتاب فروشی ُهدُهد«  دستیارش م
و »همه بچه های من« ویژه مخاطبان بزرگ 
ســال فعالیت پررنگ و موثری در تلویزیون 
داشت. ساخته های او با استقبال مخاطبان 
مواجه می شدند و یکی یکی به فهرست بهترین 
تولیدات تلویزیون می پیوستند. آخرین ساخته 
برومند برای مخاطب کودک و نوجوان سریال 
»آب پریا« بود که نوروز 92 پخش شد و به اندازه 
ساخته های محبوب او دیده نشد و مورد توجه 
قــرار نگرفت. او به عنوان بازیگر، نویسنده 

و کــارگــردان در سینما هم فعالیت می کرد 
و قسمت های اول و دوم »شهر موش ها« از 
ساخته های ماندگار او به عنوان کارگردان 
و »الــو الو من جوجوام« از آثــار خاطره انگیز 

برومند در مقام نویسنده و تهیه کننده است.

بازگشت به سریال سازی بعد از 10 سال	 
سینما  در  برومند  مرضیه  فعالیت  آخــریــن 
مربوط به سال 96 و صداپیشگی او در فیلم 
»خاله قورباغه« و آخرین کار او در تلویزیون 
نیز ساخت سریال »آب پــریــا« اســت. برومند 
پس از حدود یک دهه دوری از کارگردانی، 
به  گــرفــت  تصمیم  طهماسب  ــرج  ایـ مانند 
نمایش خانگی کــوچ کند. او ســال گذشته 
و  کلیله  »شهرک  عروسکی  سریال  ساخت 
دمنه« به نویسندگی کوروش نریمانی را آغاز 
کرد. آن چه از خالصه داستان این مجموعه 
برمی آید، این است که قصه آن بر موضوعات 
روز مانند تخریب محیط زیست و گسترش 
شهرها بنا شده است. ماجرا از این قرار است 
به دلیل از بین رفتن طبیعت، حیوانات ناچار 
به شهرنشینی می شوند و در شهرکی به نام 
»کلیله و دمــنــه« آپــارتــمــان می خرند. طبق 
آن چه در تیزر این مجموعه دیــده می شود، 
شاهد حضور شخصیت های عروسکی متعدد 
در نقش حیوانات مختلف و روایــت قصه در 
خواهیم  متنوع  و  خوش رنگ ولعاب  فضای 
بود. ظاهر عروسک ها نیز زیبا و جذاب از آب 
درآمده است. مرضیه برومند در اولین سریال 
چهره هایی  حضور  از  خــود  خانگی  نمایش 
مانند امیرحسین صدیق، مریم سعادت، فریبا 
جــدی کــار، لیلی رشیدی، مسعود کرامتی 
با آن هــا تجربه  و رامین ناصرنصیر که قبال 
همکاری داشته به عنوان صداپیشه استفاده 
ــرزاد حسنی و  ــه صامتی، ف ــت. ژال ــرده اس ک
بهادر مالکی نیز دیگر چهره های شناخته ای 
هستند که صداپیشگی این مجموعه را برعهده 

داشته اند.

 اولین واکنش رسمی فرهادی 
به اتهام سرقت هنری

سازنده فیلم »قهرمان« برای اولین بار در انظار 
عمومی درباره اتهام سرقت هنری اش برای این 

فیلم صحبت کرد.
به گزارش صبا، اصغر فرهادی برای اولین بار 
در انظار عمومی دربــاره اتهام سرقت هنری 
فیلم »قهرمان« صحبت و این موضوع را به شدت 
تکذیب کــرد. کارگردان ایرانی برنده اسکار، 
بعدازظهر سه شنبه 17 می در کنفرانس خبری 
هیئت داوران جشنواره کن گفت: »فیلم من بر 
اساس آن مستند نبود. من فکر می کنم موضوع 
بدون شک روشن خواهد شد و متاسفم که این 

قدر احساس بد ایجاد شده است.«
ــاه در حــال رسیدگی به پــرونــده ای است  دادگ
که یک دانشجوی سابق فرهادی به نام آزاده 
ــرده که ایده  مــســیــح زاده، فــرهــادی را متهم ک
فیلمش را از مستندی که در سال 2014 در 
کارگاهی در تهران ساخته بود، کپی کرده است.
اصغر فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره 
در این باره گفت: »من هیچ وقت مستقیما در 
این باره صحبت نکرده ام. بسیاری از اطالعات 
منتشر شده رسانه ها که شما گرفته اید، اطالعات 
نادرست بود و بعدا اصــالح شد. بنابراین فکر 
می کنم باید با توجه به اطالعات صحیح، وضعیت 
را تصحیح کنیم.« این کارگردان افــزود: »این 
مستند چیزی بود که من در یک کارگاه فیلم 
سازی دیدم. من درباره آن با دانشجویم صحبت 
کردم اما خیلی بعد فیلم »قهرمان« را ساختم و 
نمی توان به آن به عنوان یک سرقت ادبی نگاه 
کرد. در واقع در »قهرمان« آن چه در فیلم وجود 

دارد چیزی کامال متفاوت است.«
کــارگــردان »فروشنده« تصریح کــرد: »مــا باید 
ببینیم چرا برخی روزنامه نگاران این اطالعات 
نادرست را منتشر کرده اند. کاری که ما انجام 
می دهیم، ساختن فیلم های داستانی است و 
کاری که من در فیلم »قهرمان« انجام دادم، به 
کارگاهی که به آن اشاره کردم مربوط نیست. 
فیلم من بر اساس یک رویداد روز بود. این مستند 
و فیلم من صرفا بر اساس اتفاقی است که دو سال 
قبل از کارگاه رخ داده است. وقتی رویــدادی 
رخ می دهد و توسط مطبوعات کشف می شود، 
آن گاه به اطالعات عمومی تبدیل می شود و 
می توانید کاری را که دوست دارید، با آن انجام 
دهید. می توانید داستانی بنویسید یا فیلمی 
درباره آن رویداد بسازید، بدون این که یکی کپی 
دیگری باشد.« فرهادی افزود: »شما می توانید 
به اطالعات مربوط به این اتفاق نگاه کنید. فیلم 
»قهرمان« تنها یک تفسیر از این اتفاق است در 
حالی که آن مستند یک کاِر بر اساس مدرک و 

سند بود و اصال آن برداشت نبود.«
ــادر از سیمین« تاکید  کــارگــردان »جــدایــی ن
کرد: »روزنامه ای که به آن اشاره می کنید که 
درباره سرقت ادبی در آن صحبت شده در واقع 
اطالعاتش صحیح نیست و این مــورد توسط 
ــت. یک  مــراجــع مذهبی در حــال بــررســی اس
هیئت منصفه برای قضاوت در این پرونده وجود 
دارد اما ما نمی دانیم که این پرونده چه زمانی 
رسیدگی خواهد شد. این یک فرایند بسیار 

طوالنی است.«
فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: »بدیهی است 
که این اتفاق مقداری احساس ناخوشایندی 
ایجاد کرده ، اما فیلم من بر اساس مستند ساخته 
نشده است. حتی پیشنهاد شد که درآمد فیلم 
بین ما تقسیم شــود. فکر می کنم بــدون شک 
موضوع روشن خواهد شد و متاسفم که این قدر 
احساس بد ایجاد شده است اما امیدوارم این 
اطالعات اشتباهی که درباره این موضوع نوشته 
شده اصالح شود. حتی در اخبار گفته شده که 

من محکوم شده ام که اشتباه است.«

جشنواره کن آغاز شد

هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن به طور 
رسمی آغاز شد.

به گزارش ایسنا،  جشنواره فیلم کن روز سه شنبه 
همراه با برگزاری فرش قرمز،  برپایی مراسمی با 
حضور ستارگان سینما و پیام ویدئویی از سوی 
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آغاز 
شد. جشنواره فیلم کن با اکران فیلم »کات آخر« 
ساخته میشل آزاناویسوس کارگردان فرانسوی 
آغاز شد که بیشتر برای ساخت فیلم برنده اسکار 
»هنرمند« شناخته می شود.  فارست ویتاکر نیز به 
عنوان مهمان ویژه مراسم افتتاحیه، جایزه نخل 
طالی افتخاری جشنواره کن را از  پیر لسکور 

رئیس جشنواره کن دریافت کرد.

سینمای جهان

خبر

ریما رامین فر فیلم »جدایی نادر 
از سیمین« به کارگردانی اصغر 
فرهادی را ویژه مخاطبان نابینا 
توضیح دار کرده است. نسخه 
ویژه این فیلم با صدای رامین فر 
امشب در سایت سوینا قابل دسترس مخاطبان 

خواهد بود.

ــل هفته  ستاره پسیانی از اوای
آینده با فیلم »علف زار« اثر کاظم 
دانشی به سینما می آید. این 
فیلم ابتدا قرار بود دیروز اکران 
شود، اما به دلیل آماده نبودن 
نسخه نهایی و تبلیغات فیلم، نمایش آن چند روز 

به تعویق افتاد.

مسعود جعفری جوزانی امروز 
بعدازظهر در نمایشگاه کتاب 
از چاپ سوم فیلم نامه »پوریای 
ــاپ دوم فیلم نامه  ولـــی« و چ
»سایه خیال« رونمایی می کند. 

»پوریای ولی« برای ساخت سریالی 52 قسمتی 
نوشته شده است.

سام درخشانی به زودی با فیلم 
»قدغن« کاری از مجید مافی به 
نمایش خانگی می آید. این فیلم 
نــوروز 1401 اکــران شد و با 
فروش تقریبا 220 میلیونی در 

گیشه شکست خورد. ساناز سعیدی دیگر بازیگر 
اصلی فیلم است.

محمد کاسبی در گفت وگو با 
آی فیلم دلیل موفقیت سریال 
ــاده بودن  »خــوش رکــاب« را آم
فیلم نامه کامل آن قبل از شروع 
تولید دانسته است. او که  مدتی 

پیش در بیمارستان بستری بــود،   همچنین در 
بخشی از صحبت هایش از بهبود وضعیت جسمی 

خود خبر داده است.

چهره ها و خبر ها

تهمینه میالنی برای  کارگردانی 
قسمت ســوم فیلم »آتــش بس« 
ــافــت کــرد.  ــروانــه ساخت دری پ
قسمت اول این فیلم کمدی سال  
84 ساخته شد و قسمت دوم آن 
سال 92 با تغییر بازیگران اصلی و با بازی میترا 

حجار و بهرام رادان تولید شد.

هادی مقدم دوست قصد دارد 
فیلم »عــطــرآلــود« را در مقام 
کارگردان بسازد. همچنین او 
قرار است فیلم »مومن« را درباره 
زندگی شهید حسین همدانی 

جلوی دوربین ببرد. »مومن« اکنون در مرحله 
پیش تولید قرار دارد.

 مائده کاشیان  

نام سریال »ستایش« از همان ابتدا تا فصل 
سوم با حاشیه های فراوانی گره خورده بود. 
تغییر عوامل و بازیگران سریال، گریم شخصیت 
»ستایش«، مهاجرت یکی از بازیگران سریال و 
ترانه شهاب مظفری در فصل سوم این مجموعه 
باعث شد حاشیه هایی برای این مجموعه ایجاد 
شود و نام »ستایش« در طول پخش فصل های 
مختلف بر سر زبان ها بیفتد. این مجموعه مدتی 
است از شبکه آی فیلم روی آنتن رفته و بازپخش 
آن تا انتهای تابستان ادامــه خواهد داشت. 
به همین بهانه مــروری داشتیم بر چهره های 
حاشیه ساز این مجموعه که در ادامــه مطلب 

می خوانید.

سعید سلطانی	 
سعید سلطانی که سریال های پرمخاطبی مانند 
»پس از باران«، »جوانی« و »خانه ای در تاریکی« 
را در کارنامه داشت، سال 89 به سراغ ساخت 
سریال »ستایش« رفــت. ابتدا قــرار بود ایرج 
قادری این مجموعه را کارگردانی کند اما طبق 
توضیحات آرمان زرین کوب تهیه کننده سریال، 
او به دلیل بیماری از کارگردانی »ستایش« 
انصراف داد. پس از او کار به اصغر هاشمی 
سپرده شد اما این کارگردان با صاحبان سریال 
به توافق نرسید و درنهایت ساخت سریال پس 

از دو کارگردان به سعید سلطانی واگذار شد.

نرگس محمدی	 
قرار بود شیال خداد نقش »ستایش« را ایفا کند 

اما پس از انصراف قادری، او نیز از بازی در این 
مجموعه کناره گیری کرد. طبق روایت نرگس 
محمدی از ماجرای انتخابش برای این نقش، 
او به پیشنهاد میترا حجار )دومین بازیگری 
که قرار بود نقش »ستایش را بازی کند، اما از 
همکاری با این مجموعه انصراف داد( برای 
حضور در این سریال تست می دهد و سرانجام 
انتخاب می شود. نرگس محمدی تا پیش از 
بــازی در »ستایش« چهره شناخته شــده ای 
نبود و با این مجموعه به شهرت رسید. گریم 
میان سالی نرگس محمدی در »ستایش 2« 
طبیعی و قابل باور نبود. بی رنگ و رو بودن 
چهره او و عینکی بر چشمان این شخصیت، 
باعث نمی شد »ستایش«، میان سال به نظر 
برسد. نکته عجیب تر این که او در فصل سوم با 
همان گریم اولیه در سریال دیده شد و در واقع 

ناگهان بسیار جوان شد!

حدیث میرامینی و رامسین کبریتی	 
حدیث میرامینی از بازیگران جدید »ستایش 
2« بود که نقش »نازگل« دختر »ستایش« را 
برعهده داشت. او در فصل سوم این مجموعه 
به دلیل آن چه خــودش »انتخاب شخصی« 
ــرای همکاری  ــان مناسب« ب و »نداشتن زم
اعالم کرد، از سریال جدا شد و این نقش به 
الله مرزبان سپرده شد. یکی دیگر از حواشی 
بازیگران سریال مربوط به رامسین کبریتی 
بــود. ایــن بازیگر که از فصل اول »ستایش« 
با نقش »صابر« همراه این پروژه بود، پس از 

مهاجرت و ترک ایران، امکان بازی در فصل 
سوم را نداشت بنابراین سازندگان سریال 
با ترفند عجیبی حضور کوتاه او را در سریال 
حفظ کردند. شخصیت »صابر« در »ستایش 3« 
هیچ دیالوگی نداشت و چهره اش نیز نمایش 
داده نمی شد. در یکی از سکانس های سریال، 
تصویر این شخصیت از پشت نشان داده شد و 
در سکانس دیگری که چهره اش تا حدودی 
مشخص بود، با »فلو« کردن تصویر، صورت او 

مات شد و واضح نبود.

شهاب مظفری	 
شــهــاب مظفری خــوانــنــده موسیقی پــاپ، 
خوانندگی تیتراژ فصل سوم »ستایش« را بر 

عهده گرفت و قطعه ای را برای این مجموعه 
خــوانــد. محتوای تــرانــه ایــن قطعه از سوی 
بسیاری از مخاطبان سریال و کاربران فضای 
مجازی با انتقاد روبه رو  و سوژه شوخی های 
آنان شد. »مثل یه کوری ام که عصاشو داده به 
دست یه کرم شب تاب«، » آخه تو چی می دونی 
ازم که، رو تنم جای چنگال گرگه«، »بچگیم 
ــودم، ته اون کوچه تاریکه  تــوپ چهل تیکه ب
بــودم« بخش هایی از این ترانه بود که مورد 

انتقاد قرار گرفت.

حاشیه سازی های»ستایش«
 نرگس محمدی، حدیث میرامینی و رامسین کبریتی از بازیگران سریال محبوب سعید سلطانی اند

 که نام شان به بهانه جنجال های این مجموعه مطرح شده است
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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ــک«، داستانی است  ــ داَلــک : »داَل
ــده کند؛  کــه می خواهد تــاریــخ را زن
تاریخ مشهد دهه 1340 را. مثل بقیه 
کتاب های تشکری، نثری روان دارد و 
اطالعاتی مفصل و معلوم است که او 
برای نوشتنش، کلی وقت گذاشته، 
ــده.  ــوان ــخ خ ــاری ــرده و ت مصاحبه کـ
ــاره  ــــک، دربـ ــه ظــاهــر دال هــرچــنــد ک
شخصیت »محمد کبابی« است، اما 

در حاشیه آن، خیلی از روابط تاریخی آن روزهای مشهد، تصویر 
شده است؛ مبارزات شهید هاشمی نژاد یا تالش های مرحوم 
علی اصغر عابدزاده که باید او را مشهورترین شخصیت قرآنی 

تاریخ معاصر مشهد بدانیم.

ــت زنــدگــی خود  وسنی : وسنی روایـ
سعید تشکری اســت؛ روایــت نوجوانی 
ــه اش  ــرخ کــه همه زنــدگــی  او در دوچ
خالصه مــی شــود. سعید کــه در خانه 
فضای مناسبی برای زندگی و آرامش 
فکری ندارد، به خانه مادربزرگش پناه 
می برد و آن جاست که سر از راهپیمایی 
ــال 1356  ــای سـ ــری ه ــی گ ــالب ــق و ان
درمـــی آورد. تشکری »وسنی« را برای 

نوجوانان نوشت و این داستان، نخستین روایت از مجموعه سه 
جلدی قصه های شخصی، اما خواندنی اوست.

مفتون و فیروزه : »مفتون و فیروزه«، 
رمــان دوجلدی سعید تشکری، یک 
روایت متفاوت از مبارزات مردم ایران 
در برابر آن چیزی است که ما با نام 
تهاجم فرهنگی می شناسیم. معمواًل 
وقــتــی از چنین مــبــارزاتــی صحبت 
بــه مــیــان مــی آیــد، حـــواس همه پرت 
می شود به سمت فعالیت فعاالن بزرگ 
فرهنگی؛ مثاًل نویسنده های معروف یا 

سینماگران شناخته شده. اما قهرمانان »مفتون و فیروزه« آدم های 
عادی و هنرمندی هستند که می خواهند با هنر نمایش و تئاتر به 
جنگ این هجوم بروند. این رمان، از یک جهت، روایت داستانی 
تاریخ روشنفکری در ایران و چالش های فرهنگی پیش روی آن 
نیز  هست. تشکری رمان »مفتون و فیروزه« را تاریخ خصوصی 
ملت ایران نامیده است، ادعایی که نمی شود آن را گزاف دانست.

وقتی زمین دروغ می گوید: »وقتی 
زمین دروغ می گوید«، یادگاری مهم 
سعید تشکری در حوزه ادبیات نمایشی 
اســت و دســت برتر او را در ایــن حوزه 
نشان می دهد. موضوع نمایش ها، باز 
هم دغدغه اصلی نویسنده است؛ تاریخ 
معاصر ایران و همین طور، تاریخ قرن 
بیستم. مثاًل نمایشنامه اول با عنوان 
»برف می بارد«، در فضای دوران دفاع 

مقدس روایت می شود و سه پزشک، به نام های مهربان، ناتالی و 
جمیله که به ترتیب ایرانی، اتریشی و عراقی هستند، ضمن یک 
عمل جراحی، مخاطب را به فضای دوران جنگ و مسائل آن 
می برند یا در نمایشنامه دوم، با عنوان »سونات«، روایت نسل کشی 

در بوسنی و هرزگوین مورد توجه قرار می گیرد.

غریب قریب : »غریب قریب« شاهکار 
دیگری از سعید تشکری است که باز 
هم مخاطب را به اعماق تاریخ می برد 
و این بار، مهمان روایــت ساخته شدن 
حرم رضوی می کند. او در این روایت 
داستان، قصه ساخت حرم را در 12 
فصل و در دوره های تاریخی سامانیان، 
غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، 
ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریان 

و قاجار  روایت کرده است؛ آن هم با نثری لطیف که خواننده را 
خسته نمی کند و تا انتهای کار، جذابیت خود را از دست نمی دهد.

اوسنه گوهرشاد: »اوسنه گوهرشاد«، 
به نوعی پرواز در یک تاریخ 500 ساله 
اســت؛ این که سعید تشکری به عصر 
تیموری می رود و گوهرشاد بیگم، بانی 
مسجد گوهرشاد را به ســال 1314 
دعوت می کند تا شاهد واقعه مسجد 
گوهرشاد و شهادت مظلومانه مردم 
به دست ُعّمال رژیم رضاخانی باشد، 
نشان دهنده ذهن گسترده او و تسلط 

وی بر آداب نقِل روایت های تاریخی است. اوسنه گوهرشاد، 
هرچند بیشتر مربوط به گزارش های واقعه 21 تیر 1314 است، 
اما تشکری با قلم جادویی اش، خواننده را در گستره یک تاریخ 
پرفراز و نشیب، چنان آرام و بدون تنش جابه جا می کند که آب در 

دلش تکان نمی خورد. 

شاهکارهای خواندنی دو عالمه برای مردم
در بهار کتاب و کتاب خوانی، خواندن چه آثاری از آیت ا... حسن زاده آملی و استاد محمدرضا حکیمی مناسب اقشار مختلف است؟

مهمانی کتاب »سعید تشکری«
معرفی 6 اثر از نویسنده پرآوازه  و محبوبی که سال گذشته از میان ما رفت

گروه اندیشه- سعید تشکری در بهمن ماه سال 1400 از میان ما رفت؛ مردی 
که کارنامه اش ُپر از آثــار متفاوت بــود؛ رمــان، نقد ادبــی و نمایشنامه. تشکری 
هرچند خیلی زود از میان ما رفت، اما سبکی منحصر به خودش داشت؛ آدمی که 
می خواست تاریخ را برای آن ها که داستان دوست دارند، روایت کند و توانست. طی 
روزهای اخیر، زمانی که شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره داستان حماسی بودیم، 
جای سعید تشکری بیش از هر زمانی خالی بود؛ نویسنده ای که باید داوری آثار را 
انجام می داد. تالقی این جشنواره با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، یک 
فرصت است برای بازشناسی برخی از آثار او. آثاری که تعدادشان، 

دست کم در حوزه رمان، از 20 عبور می کند.

جواد نوائیان رودسری – معمواًل تصور ما درباره آثار مکتوبی که توسط اندیشمندان بزرگ به رشته تحریر درمی آید، این است که محتوای آن ها، محتوایی تخصصی است 
و تنها گروه خاصی از مخاطبان قادرند از این آثار بهره ببرند. شاید این ادعا درباره برخی از علما و صاحب نظران مصداق داشته باشد، اما قطعًا جنبه عمومی ندارد. در میان 
این افراد، هستند کسانی که دغدغه انتقال دانش و معارف را به همه مردم دارند و از همین رو، برای تنویر افکار عمومی نیز، دست به قلم می برند و آثاری را به وجود می آورند 
که شاید سنخیت کمتری با سبک نوشتارهای تخصصی آن ها دارد. دست بر قضا، این آثار نگارش یافته عمومی توسط اندیشمندان و عالمان برجسته، به دلیل تسلط آن ها 
بر مباحث ارائه شده، بسیار خواندنی و حاوی نکاتی است که می تواند خط فکری مخاطبان عام را تحت تأثیر قرار دهد. سال  گذشته دو نفر از بزرگانی را که چنین دغدغه ای 
داشتند، از دست دادیم؛ عالمه حسن زاده آملی و عالمه محمدرضا حکیمی. هر دو این بزرگواران، آثار برجسته ای در حوزه های مختلف معرفت و علوم انسانی دارند که 
محل رجوع متخصصان، دانشجویان و صاحب نظران حوزه های گوناگون است؛ اما شاید کمتر کسی درباره آثار عمومی آن ها، چیزی بداند؛ آثاری که برای مخاطبان عام 
نوشته شده است و هرکسی می تواند بسته به استعداد و توانایی های ذهنی خودش، از آن ها بهره ببرد و استفاده کند. این روزها که در ایام پایانی برگزاری سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب قرار داریم و تا چند روز دیگر، این مهم ترین رویداد فرهنگی ساالنه در ایران به پایان می رسد، شاید بد نباشد که به آثار این دو عزیِز عالِم از دست 

رفته نگاهی گذرا داشته باشیم؛ آثاری که مخاطبش، نه تنها متخصصان و اهِل فن، بلکه عموم عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی است.

مکتوبات عمومی عالمه حکیمی

عالمه محمدرضا حکیمی، متولد سال 1314ش در مشهد و درگذشته 
به سال 1400ش در تهران، مدفون در حرم مطهر رضــوی، اندیشمند، 
ــارش در  آث بــود که  نویسنده، پژوهشگر، شاعر و متفکر برجسته معاصر 
حوزه های گوناگون علوم انسانی، هم فراوانند و هم قابل اعتنا. او نویسنده 
مجموعه گران سنگ »الحیاة« است که این کار سترگ را به کمک برادرانش 
پیش برد. این کتاب 12 جلدی، دایرةالمعارفی حدیثی است که سعی 
دارد مفهوم عدالت خواهی را در اسالم، برای مخاطبانش تصویر کند؛ با 
این حال، این کتاب مهم که اثری تخصصی است، تنها یادگار آن دانشمند 
بزرگوار محسوب نمی شود. در ادامه به مرور تعدادی از کتاب های مهم، اما 

با مخاطب عام وی می پردازیم.

ــار عالمه  خورشید مغرب: یکی از مهم ترین آث
حکیمی، با محوریت موضوع مهدویت است. این 
کتاب نخستین بار در سال 1349ش منتشر شد 
و بعدها، عالمه آن را تکمیل و بارها منتشر کرد. 
با  کتاب  مشهورترین  باید  را  مغرب«  »خورشید 
مخاطب عام عالمه حکیمی بدانیم. این کتاب 14 
فصل، به نیت 14 معصوم)ع( دارد و در هر فصل، 
گام به گام خواننده را با مفهوم بنیادی مهدویت و 
ضرورت آگاهی درباره آن آشنا می کند. عالمه در 

بخشی از این کتاب می نویسد: »یکی از ابعاد عظیم تکلیف حساس و بزرگ، 
در روزگاران غیبت و انتظار، حفظ دین، نگهبانی مرزهای عقیدتی، و حراست 
از باروهای باورهای مقدس است. جامعۀ منتظر، نباید دربارۀ این امر عظیم 

سستی روا بدارد.«

قیام جاودانه: مجموعه مقاالت عالمه حکیمی 
دربــاره قیام عاشوراست؛ مقاالتی که در آن ها با 
زبانی ساده و قابل فهم برای عموم، حقیقت این 
قیام و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد 
عالمه در این کتاب، برای بیان ماهیت قیام امام 
حسین)ع(، جدید و بر اساس نیازهای زمان است. 
او در متن کتاب، یادآوری می کند که قیام جاودانه 
عاشورا، در هر عصر و هر نسلی، می تواند منشأ 
تغییرات و حرکت های بزرگ باشد. عالمه در این 

کتاب، معارف عاشورایی را حیطه بندی کرده است و در هر بخش ضمن بیان 
آن ها با استفاده از روایات و مستندات تاریخی، به تطبیق شان با شرایط امروز 
می پردازد. »قیام جاودانه« در سال 1373 توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

منتشر شد و بعد از آن نیز، بارها به طبع رسیده است.

دانش مسلمین: کتاب »دانش مسلمین«، یکی از 
آثار مشهور عالمه حکیمی است که پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی و در سال 1356ش به رشته تحریر 
درآمــد. ایــن کتاب تالشی اســت بــرای تنویر ذهن 
مخاطبان و به ویژه جوانانی که به دلیل رویکردهای 
ضدفرهنگی رژیم پهلوی، از دستاوردهای مسلمانان 
در حوزه های مختلف علوم، آگاهی الزم را نداشتند و 
این ناآگاهی، آن ها را در برابر تبلیغات سوء دشمنان 
ــش  ــرد. »دان ــی ک ــدت آسیب پذیر م اســـالم، بــه ش

مسلمین« تالش عالمه حکیمی در راستای اقداماتی بود که پیش از آن، توسط 
بزرگانی مانند شهید مطهری و در قالب آثاری مانند »خدمات متقابل اسالم و 
ایران« دنبال می شد. معادل سازی دقیق واژگان جدید، نثر جذاب، روان و ساده و 

همچنین دقت در فصل بندی از ویژگی های این کتاب است.

یادگاری های همگانی عالمه حسن زاده

عالمه حسن حسن زاده آملی، متولد 1307ش در روستای »ایرا« از توابع آمل و 
درگذشته مهرماه 1400 در آمل  و مدفون در منزل شخصی او، واقع در روستای 
زادگاهش، در زمره اجّله عرفا و اندیشمندان معاصر و بلکه، تاریخ ایران است. 
تسلط کم نظیر او بر علوم عقلی، از ریاضیات و نجوم و فلسفه گرفته تا علوم نقلی، 
همچون تفسیر و حدیث و همچنین، شخصیت برجسته وی در حوزه سیر و سلوک 
معنوی و شرعی، از وی چهره ای شاخص، دوست داشتنی و ماندگار ساخته است. 
با این حال، شاید کمتر کسی بداند که آن مرحوم، در کنار نگارش و تصحیح آثاری 
همچون »اصول الحکمیه« یا »رساله نهج الوالیه« و تصحیح »ُاکر ماناالئوس« و 
»شرح بیرجندی بر زیج الغ بیگی«، دست به نوشتن آثاری زده است که عموم مردم 

می توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند.

الهی نامه: »الهی نامه« شاید معروف ترین اثر عالمه 
حسن زاده بــرای عموم مــردم باشد؛ مجموعه ای از 
مناجات های زیبا که همه آن ها با »الهی« شروع می شود 
و بــرای همه قابل فهم اســت. جالب این جاست که 
هرکس، در حد و اندازه فکر و اندیشه  خود، می تواند از 
آن بهره بگیرد. این کتاب مختصر که تعداد صفحاتش 
به 100 نمی رسد، نخستین بار در سال 1362ش 
منتشر و تا امروز، بیش از 50 بار تجدیدچاپ شده است. 
حاشیه نوشتن برخی از اندیشمندان حوزه و دانشگاه بر 
این کتاب، باعث شده بعضی گمان کنند که الهی نامه، اثری مخصوص گروه خاص 
است؛ اما ارتباطی که مردم و به ویژه جوانان با این کتاب برقرار کرده اند، چیز دیگری 
می گوید. الهی نامه، حس و حالی عرفانی به مخاطب می بخشد و او را با ظرایف عبادت 

و بندگی خدا آشنا می کند.

نامه ها، برنامه ها: مرحوم عالمه در دوران حیات 
مبارکش، اهل مکاتبه و نامه نگاری بود. این نامه ها برای 
افراد مختلف، از طبقات گوناگون اجتماع و با موضوعات 
متفاوت نوشته می شد؛ اما عالمه در متن همه آن ها، 
بخش هایی را به موعظه و انــدرز اختصاص می داد؛ 
جالب است بدانید که دلیل این اقدام، نه انتخاب عالمه، 
بلکه درخواست مخاطبان بود. »نامه ها، برنامه ها« 
مجموعه 47 نامه عالمه برای افراد مختلف است؛ 47 
نامه ای که در آن ها، با زبان ساده، دستورالعمل های 
گوناگون خودسازی و درک مقامات معنوی را ارائه و مخاطب خود را با جذابیت های 
این فضا آشنا می کند. توجه و بهره مندی از اذکار معروف و مستند و همچنین، تمسک 
به دعا برای جلب رضای الهی، از مهم ترین فرازهای این کتاِب آموزِش ساده بنده خدا 

بودن است.

رساله ای در خوشنویسی: مرحوم عالمه حسن زاده، 
روح لطیف و هنردوستی داشت. البته طبیعی است 
که عالقه به امــور معرفتی و اهتمام به خودسازی و 
معرفت نفس، روح انسان را ظریف و او را به زیبایی های 
خلقت عالقه مند کند. همین موضوع باعث شد که 
نظر عالمه، به سوی هنر خوشنویسی جلب شود و به 
آموختن این هنر زیبا بپردازد. کتاب »رساله ای در 
خوشنویسی«، حاصل اهتمام عالمه در این عرصه 
است؛ کتابی دربرگیرنده یادداشتی در باب فلسفه هنر 
خوشنویسی به زبان ساده و نگاه دین دارانه به آن و نیز، 
نمونه خوشنویسی های عالمه که می تواند برای اهل ذوق و هنر، از هر گروه و طبقه ای، 
اسباب سرمشق و ورود به این عرصه را فراهم کند. نمونه های خط عالمه هم، شامل 

یادداشت هایی درباره علوم قرآنی و شرح روایات و احادیث معصومین)ع( است.

عبور آمار فروش مجازی از مرز 42 میلیارد تومان

خریداران بخش مجازی سی وسومین 
تا  تهران،  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
 27( سه شنبه  یعنی  هفتم،  روز  پایان 
اردیبهشت ماه(، درمجموع 475 هزار 
نسخه کتاب، به ارزش 42 میلیارد و 200 
میلیون تومان خریداری کردند. به گزارش 

ایبنا، این 475 هزار نسخه در قالب 225 هزار بسته خریداری شده و شرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران هم، تاکنون 50 هزار بسته را به صورت رایگان، 

ارسال کرده و تحویل خریداران بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران داده است.

ترجمه ساالنه 15 کتاب ایرانی به زبان صربی

دراگـــان تـــودورویـــچ، سفیر صربستان در 
ایــران، در بازدید از سی و سومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، با بیان این که ساالنه 
15 عنوان کتاب ایرانی به زبــان صربی در 
صربستان منتشر می شود، گفت: هرچند 
تعداد کتاب هایی که از زبان صربی به فارسی 

ترجمه شده، کمتر است، با این حال تالش می کنیم در بخش فرهنگی فعال باشیم. 
به گزارش ایبنا، وی افزود: تاکنون حدود 130  عنوان کتاب ایرانی به زبان صربی 
منتشر شده است که بعضی از آن ها را امسال در غرفه صربستان به نمایش گذاشته ایم. 

کوتاه از نمایشگاه کتاب



سیدخلیل سجادپور – آن روز وقتی جسد »مهرسا« )دختر 
بچه 3 ساله( پیدا شد و صدای گریه و شیون خانواده اش در 
فضای کوچه پیچید، من از خانه بیرون آمدم. ترس و وحشت 
سراسر وجودم را فرا گرفته بود. هنوز هم باورم نمی شد که 
دست به چنین جنایت وحشتناکی زده ام. هنگامی که ماموران 
را دیدم، هراسان به درون منزل بازگشتم. فقط دعا می کردم 
که قتل دخترک به پای من نیفتد ولی دقایقی بعد کارآگاهان 

پلیس آگاهی وارد خانه شدند و... .
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات قاتلی است که تحت تاثیر وسوسه های شیطانی و 
فیلم های کثیف، دختربچه بی گناهی را ناجوانمردانه به کام 
مرگ کشاند و او را خفه کرد! با توجه به اهمیت و حساسیت این 
ماجرای تکان دهنده که قلب های زیادی را جریحه دار کرد، 
خبرنگار خراسان ساعتی را با عامل این جنایت وحشتناک به 
گفت و گو نشست تا در میان اظهارات او، ریشه های این گونه 
جنایات را به واکاوی افکار عمومی بسپاریم. آن چه تقدیم شما 
مخاطبان همراه و همیشگی خراسان می شود، حاصل این 

گفت و گوست.
  نامت چیست و چند سال داری؟ ایمان – ت هستم و 25 

سال دارم.
  تا کالس چند درس خواندی؟ در رشته صنایع غذایی دیپلم 

گرفتم.
  اهل کجایی؟ در شناسنامه ام محل تولد »تربت جام« قید 
شده است اما اهل مشهدم و از همان دوران نوزادی در مشهد 
بودم چون پدرم اهل تربت جام است شناسنامه مرا هم از آن 

جا گرفته اند.
  تک فرزندی؟ نه! تک پسر هستم و دو خواهر دارم که ازدواج 

کرده اند.
  چرا به دانشگاه نرفتی تا ادامه تحصیل بدهی؟ زمینه مالی 
خوبی نداشتیم چون پدرم یک راننده تاکسی است و درآمدش 

پاسخگوی نیازهای خانواده نبود!
  بعد از ترک تحصیل دنبال چه شغلی رفتی؟ آن زمان در 
رستوران یک هتل مشغول کار شدم اما بعد از شیوع کرونا، 
مالک هتل تصمیم گرفت آن را تخریب کند چون قدیمی ساز 
بود و از سوی دیگر هم فعالیت هتل ها ممنوع شد. من هم از آن 
جا بیرون آمدم و در شرکت دیگری استخدام شدم که در زمینه 

تولید شیلنگ رادیاتور و کولر ماشین فعالیت داشت.
  سربازی خدمت کرده ای؟ نه! به دلیل این که چشم هایم 

ضعیف بود، از خدمت معاف شدم.
  هیچ گاه خودت با این صحنه های کثیف رو به رو شده 
بودی؟ حدود دو سال قبل بود که با یکی از همکارانم در شرکت 
شوخی می کردیم. او که متاهل بود مرا به خانه اش دعوت کرد 
ولی من نپذیرفتم. به همین دلیل همیشه مرا »پسر ترسو« می 

خواند تا این که باالخره یک روز پذیرفتم و به خانه آن همکارم 
رفتم که بزرگ تر از من بود. آن روز من مشغول تماشای تلویزیون 
بودم که یک چای نبات برایم آورد. در حال صرف چای بودم که 
دیدم او فقط با گوشی تلفن سرگرم است! ناگهان رو به من کرد 
و گفت: تا به حال فیلم های ... )شیطانی( دیده ای؟ هنوز پاسخ 
نداده بودم که در خانه را قفل کرد و گوشی را به دستم داد. آن 
روز احساس خیلی بدی داشتم و از خانه دوست و همکارم 
بیرون آمدم ولی نمی توانستم این ماجرای کثیف را برای 

کسی بازگو کنم.
  چرا ازدواج نکردی؟ از سه سال قبل به خانواده ام می گفتم 
من دختر یکی از بستگان مان را دوست دارم و می خواهم مرا 

داماد کنید! ولی آن ها جدی نمی گرفتند.
  آن دختر هم تو را دوست داشت؟ نمی دانم! من فقط به 
او عالقه مند بودم و می خواستم ازدواج کنم! به خاطر نسبت 
فامیلی خجالت می کشیدم با آن دختر موضوع را در میان 

بگذارم.
  چه شد که آن دختر کوچک را به »خانه مرگ« کشاندی؟ 
آن روز سوار پراید یکی از همکارانم بودم که چند نفر دیگر از 
همکاران شرکت درون آن نشسته بودند. در حال رفتن به 
خانه بودیم که در مسیر یکی از همکاران سرش در گوشی تلفن 
خودش بود. یک لحظه رو به من کرد و گفت: »ایمان« این صحنه 
را نگاه کن! وقتی دیدم یک فیلم مستهجن و شیطانی است 
وسوسه شدم و آن را تا پایان تماشا کردم. در این هنگام بود که 
سر کوچه منزل مان رسیده بودم و از خودرو پیاده شدم. پدر و 
مادرم به شهرستان رفته بودند و کسی در خانه نبود. هنگامی 
که قصد ورود به خانه را داشتم، چشمم به دختر کوچکی افتاد 
که داخل کوچه به تنهایی راه می رفت. خودم هم نفهمیدم 
چگونه این افکار شیطانی به سراغم آمد. وسوسه های شهوت 
وجودم را فرا گرفت. بدون تصمیم قبلی آن دختر بچه )مهرسا( 
را صدا زدم. وقتی به کنارم آمد، دستش را گرفتم و به درون 
منزل بردم. قصد داشتم به او تعرض کنم ولی او که متوجه 
موضوع شده بود، گریه کرد، سر و صدا به راه انداخت و جیغ 
کشید. هر کاری می کردم، ساکت نمی شد. چند دقیقه بعد او 
را کنار در حیاط آوردم که دوباره در کوچه رهایش کنم ولی می 
ترسیدم آبروریزی شود. چرا که رهگذرانی هم آن جا بودند. 
به همین دلیل دوباره او را به داخل خانه کشیدم اما آن دختر 
همچنان سر و صدا می کرد، برای آن که جلوی فریادهایش 
را بگیرم، گلویش را با دستانم فشار دادم که ناگهان چهره اش 
کبود شد و بر زمین افتاد. هراسان کمی آب به صورتش ریختم 

تا شاید به هوش بیاید ولی دیر شده بود... .
  چرا جسد او را داخل منزل همسایه انداختی؟ آن لحظه آن 
قدر ترسیده بودم که نمی دانستم چه کنم! فقط می خواستم 
قتل دختربچه به پای من نیفتد! به همین منظور جسدش را 
درون کیسه سفید روی پشت بام گذاشتم و به 
خانه همسایه انداختم که در حال ساخت بود! 
بعد هم فقط دعا می کردم که پلیس به سراغ 

من نیاید!
  وقتی عکس آن کودک بی گناه را روی شیشه 
خــودروی پدرت می دیدی، چه احساسی 
داشتی؟ ناراحت بودم! وجدانم آسوده نبود اما 

جرئت نمی کردم در این باره حرفی بزنم!
  خانواده ات چیزی نمی گفتند؟ چرا. مادرم 
متوجه رفتارهای غیرعادی من شده بــود. به 
همین دلیل مدام می گفت: چرا ناراحتی؟ حتما 
باز زن می خواهی؟ گفتم، بله درست حدس 
زدید! زن می خواهم! ولی او باز هم مرا دعوا کرد 

که حرف نزن!
  چگونه از کشف جسد مطلع شدی؟ با سر و صدایی که در 

کوچه پیچید، از خانه بیرون آمدم. دیدم جیغ و فریاد از خانه 
همسایه می آید. وقتی پلیس ها را دیدم  فهمیدم که 

جسد آن دختر پیدا شده است. هراسان به درون 
منزل بازگشتم و خودم را بی خبر از همه چیزنشان 

دادم اما...
ــردی چه  وقتی آن دختر کوچک را خفه ک
احساسی داشتی ؟ دلم سوخت. ناراحت بودم. 
با خودم گفتم کاش این کار را نمی کردم.کاش آن 
فیلم را ندیده بودم. کاش به چشمان آن دختر تنها 

نگاه نمی کردم.ولی...
فیلم های ماهواره ای هم تماشا می 

کنی؟ بله،البته بیشتر فیلم های 
خارجی را نگاه می کردم ولی خب 
صحنه های زننده دیگررا هم می 
دیدم.البته کانال های مستهجن 
را پدرم بسته بود و نمی توانستیم 

نگاه کنیم.
خودت ریشه این جنایت را در 
چه می دانی؟ نمی شود فقط 
یک موضوع را مطرح کرد. عوامل 
ــادی دست به دست هم داد  زی
تا سرنوشت من این گونه رقم 
بخورد. با این حال مقصر اصلی 
خواهم  نمی  و  هستم  خـــودم 
این ماجرا را به گــردن دیگران 

بیندازم.
تا به حــال با دختری ارتباط 

ــن رانــنــده  ــه. پـــدر م ــی؟ن ــت داش
تاکسی بــود و اگــر کسی را ســوار می 

کــردم و حادثه ای رخ می داد شماره 
آن را به تاکسیرانی می دادند که بیشتر 

آبروریزی می شد.
  اگر کسی چنین رفتاری را با نزدیکان 
خودت داشت، چه کار می کردی؟ خون 

او را می ریختم، اگر کسی به خانواده من چپ نگاه کند!
  غیرتی هستی؟ خیلی! وقتی سر کار بچه ها شوخی ناموسی 

می کردند، به آن ها تذکر می دادم و حتی درگیر می شدم.
  پس چگونه خودت با دختری خردسال چنین رفتاری 
کردی؟ گفتم که یک لحظه وسوسه های شیطانی بیچاره ام 
کرد. در آن لحظه به بزرگی و کوچکی فکر نمی کردم، شهوت 

جلوی چشمانم را گرفته بود!
ــردم! بی عقلی کردم!  ــردم! اشتباه ک   پشیمانی؟ غلط ک

نفهمیدم...
  می دانی با این کار خانواده ات را هم نابود کردی؟ بله، 
از همه خجالت می کشم. به جوانان بگویید در آن لحظه فقط 

چشمان خود را ببندند. این شرمساری خیلی زجر آور است.
  می دانی چه حکمی انتظارت را می کشد؟ اعدام می شوم! 
اما امید به گذشت خانواده مقتول هم دارم که مرا ببخشند!
  چرا کاری نکردی که حداقل زودتر جسد دختر 
بچه را پیدا کنند؟ می ترسیدم! با خودم فکر می 
کردم شاید طوری بشود که نفهمند من این کار 

را کرده ام.
  به خانواده خودت هم نگفتی؟ جرئت این کار 
را نداشتم. روزی که پدرم از شهرستان آمد، به 
خانه همسایه رفت. از این که »مهرسا« گم شده 
بود، خیلی ناراحت بود. مادر و خواهرانم فقط دعا 

می کردند که آن کودک زودتر پیدا شود.
  وقتی مقابل چشمان پدر و مادرت 
ــدی، چــه حالی  دستگیر ش
داشتند؟ مادرم فقط اشک 
می ریخت و های های گریه 
می کرد. پدرم نیز سرش را 
میان دستانش گرفته بود و 

اصال به من نگاه نمی کرد.
ــه زنـــدگـــی پس  ــام ــرن   ب
از زنـــدگـــی را هـــم در 
تلویزیون دیده ای؟ نه. 
ــم چه برنامه ای  نمی دان
اســـت و در کـــدام شبکه 
پخش می شــود. در واقع 
نمی  نگاه  تلویزیون  مــن 

کردم.
  در بازداشتگاه به چه 
چیزی فکر می کنی؟ به 
می  فکر  تلخم  سرنوشت 
کنم. ناراحتم. گاهی فقط اشک 
ــزم. کار دیگری از دستم  می ری

ساخته نیست.
  رفیق باز بودی؟ نه! زیاد دوست پسر به 
معنای رفیق نداشتم که با او بیرون بروم 

یا اوقاتم را با او بگذرانم.
  موادمخدر هم مصرف کرده ای؟ نه! زیاد به دنبال مواد نبودم 
اما گاهی که پرخاشگری می کردم سیگار می کشیدم. وقتی 
هم به مادرم می گفتم االن سیگار کشیدم، مرا نهی می کرد و 
می گفت دودش به چشم خودت می رود. البته یک بار به دلیل 
همین پرخاشگری ها نزد روان پزشک رفتم و به خاطر استرس 

قرص اعصاب مصرف می کردم.
  آخرین کالم؟ دیگران از سرنوشت من عبرت بگیرند. بدانید 
که این شرمندگی ها و آبروریزی ها زجرآورتر از اعدام است. 
به جوانان می گویم چشمانتان را باز کنید. خورشید همیشه 
پشت ابر نمی ماند. این رفتارهای کثیف باالخره روزی نمایان 

می شود و رسوایی به بار می آید!

حوادث پنج شنبه  29 اردیبهشت 81401
17 شوال  1443.شماره 20940

در امتداد تاریکی

 ماجرای کوچه بن بست!

بعد از 40 سال زندگی مشترک وقتی احساس می کنم 
همسرم به من خیانت می کند، قلبم می شکند. به همین 
دلیل وقتی با تعقیب همسرم آن صحنه را دیدم بالفاصله 
به کالنتری آمدم تا تکلیفم را مشخص کنم و از همسرم 

طالق بگیرم چرا که...
به گزارش خراسان، زن 65 ساله که چون ابر بهاری 
اشک می ریخت و صدایش از شدت گریه گرفته بود، 
مقابل مشاور و مــددکــار اجتماعی کالنتری آبکوه 
ــاره قصه زندگی اش گفت:  نشست و بی مقدمه درب
25 ساله بودم که با یکی از بستگان دور پدرم ازدواج 
کردم. »هادی« کارمند یکی از ادارات دولتی بود و من 
هم به تازگی استخدام آموزش و پرورش شده بودم. 
زندگی آرام و خوبی داشتیم و در طول 40 سال زندگی 
مشترک هیچ گاه رفتار ناشایستی از همسرم ندیدم. 
در این سال ها حتی امور مالی ما از یکدیگر جدا نبود و 
من هم عاشقانه او را دوست داشتم. حاصل این ازدواج 
دو دختر و یک پسر است که دخترانم ازدواج کرده اند و 
پسرم نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند. 
در این سال ها پا به پای همسرم کار کرده ام تا زندگی 
خوبی داشته باشم. باالخره دوران بازنشستگی فرا 
رسید و هر دو نفر ما خانه نشین شدیم ولی از مدتی قبل 
احساس کردم رفتارهای همسرم تغییر کرده است. او 
گوشی تلفن را از خودش جدا نمی کرد. حتی زمانی 
که به سرویس بهداشتی می رفت گوشی را با خودش 
می برد. این رفتار عجیب هادی مرا به شدت نگران 
کرد. به همین دلیل دختر کوچکم را در جریان ماجرا 
قرار دادم. وقتی »سولماز« به خانه ما آمد، هر آن چه 
را دیده بودم برایش بازگو کــردم. سپس به پیشنهاد 
دخترم منتظر ماندیم تا شوهرم از خانه خارج شود. 
در این هنگام من هم سوار خودروی سولماز شدم و به 
تعقیب همسرم پرداختیم ولی او را در همان نزدیکی 
محل سکونت مان گم کردیم. فقط می دانستم درون 
کوچه بن بست رفته است. در همین لحظه زن جوانی 
که حدود 37-38 سال داشت از داخل همان کوچه 
بیرون آمد. سولماز بالفاصله از پشت فرمان پیاده شد 
و با نشان دادن عکس پدرش به آن خانم پرسید که آیا او 
را می شناسد؟ آن زن جوان که گویی با دیدن آن تصویر 
دست و پایش را گم کرده بود با عصبانیت جواب داد، نه 
او را ندیده ام! ولی حس زنانه من و دخترم این بود که آن 
زن ناشناس موضوعی را پنهان می کند. خالصه قصد 
بازگشت به منزل را داشتم که همان خانم هراسان به 
داخل کوچه بن بست بازگشت. من هم بی درنگ از 
خودرو پیاده شدم و تعقیب اش کردم. زن جوان با عجله 
وارد آپارتمان شد ولی در را پشت سرش نبست. من هم با 
آن که بیماری آرتروز دارم، پله ها را دو تا یکی پشت سر او 
طی کردم تا این که مقابل یک واحد آپارتمانی در حالی 
کفش های همسرم را دیدم که آن زن جوان با صدای 
بلند گفت: »هادی جان، همسر و دخترت سر کوچه در 
تعقیب من هستند.« با شنیدن این جمله دیگر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم. فقط گفتم »هادی جان راحت 
باش! این هم دستمزد 40 سال زندگی مشترک است.« 
ولی همسرم در حالی که لباس راحتی به تن داشت و 
بوی سیگار همه جا را پر کرده بود، از خانه بیرون آمد تا 
با من حرف بزند! اما من فقط گریه کردم و به کالنتری 
آمدم تا از او طالق بگیرم چرا که نمی توانم تصور کنم 
مردی بعد از 40 سال اعتماد در زندگی مشترک به من 
خیانت کرده باشد و... .گزارش خراسان حاکی است، در 
پی اظهارات این زن بازنشسته، بررسی های تخصصی و 
مشاوره های روان شناختی در دایره مددکاری اجتماعی 
به دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کالنتری 

آبکوه مشهد( در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

آخرین کالم قاتل »مهر سا کوچولو« در گفت وگو اب خراسان 

۳سال به خانواده ام ارصار یم کردم مرا داماد کنید اما یک لحظه شیطاین بیچاره ام کرد

از سرنوشت  من  عبرت  بگیر  ید!

کوتاه از حوادث

توکلی/  ســردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یک دستگاه 
کامیونت و کشف 62۹ کیلو تریاک در عملیات شبانه پلیس شهرستان جیرفت در 
بخش دلفارد خبر داد و گفت: این متهم که به خیال خام خود قصد داشت محموله 
سنگین موادمخدر جاساز شده داخل کامیونت خود را با عبور شبانه از این محور 
کوهستانی به مرکز کشور منتقل کند با تشکیل پرونده به مرجع قضایی  تحویل شد.
*سرعت عمل پلیس سه  متهم زورگیر را در سیرجان که در حال زورگیری از چند 
شهروند در یکی از نقاط شهر بودند،  زمین گیر کرد؛ از این افراد  سه  میلیون ریال 

وجه نقد سرقتی کشف شد.
*ایسنا/  محمد کرمی رئیس جمعیت هالل احمر بروجرد گفت: برخورد دو 

خودروی پراید و تیبا در جاده بروجرد به اراک هشت مصدوم به جا گذاشت.
*ایسنا / موسی الرضا صفری  رئیس سازمان آتش نشانی گرگان گفت: بر اثر 
تصادف دو خودروی پراید و لندکروز در گرگان یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد. 

در این حادثه، راننده خودروی لندکروز پس از تصادف متواری شده است.
*ایسنا / سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت از متالشی شدن پنج باند بزرگ و دستگیری 22 قاچاقچی عمده در 

تهران خبر داد.
*مهر/  سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از نجات ۱0 نفر در حادثه 

آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در محله مسعودیه خبر داد.
*پلیس/  سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی 

و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کاالهای تزیینی با جعل ای نماد خبر داد.
*ایسنا/  مقامات محلی هند دیروز اعالم کردند که در پی وقوع سیل بیش از 500 هزار 

نفر در ایالت »آسام« واقع در شمال شرقی این کشور خانه های خود را ترک کرده اند.
*ایسنا/  به گفته مقامات پلیس محلی آمریکا، در پی تیراندازی در بزرگراهی در 

ایالت »ایندیانا«ی این کشور دو تن جان خود را از دست دادند.
*ایسنا/  مقامات پلیس محلی برزیل سه شنبه گذشته اعالم کردند که در پی برخورد 
یک اتوبوس با یک ون در ایالت »ماتو گروسو«ی این کشور دست کم ۱۱ تن کشته و 

ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

 ماجرای عجیب  سالخی یک گاو و رسقت گوشت آن 
توکلی/  عامل سالخی یک گاو و سرقت گوشت آن 
در منوجان به دام افتاد.به گزارش خراسان،رئیس 
پلیس آگاهی شهرستان منوجان در این باره گفت: 
فردی که به صورت شبانه گاو یک کشاورز منوجانی 
را سالخی کرده و مقدار زیادی از گوشت آن را به 
سرقت برده بود، در کهنوج دستگیر شد. سروان 
حسن موسائی افزود: اواخر فروردین ماه امسال 
از سوی یک کشاورز منوجانی، وقوع سالخی یک 
راس گاو و سرقت مقدار زیــادی از گوشت آن به 
پلیس اعالم شد و بالفاصله ماموران به محل مدنظر  
اعــزام شدند. وی ادامــه داد: با حضور نیروهای 
پلیس  در یک باغ مرکبات در محدوده شهر منوجان 
مشخص شد فرد یا افــرادی یک راس گاو آبستن 

متعلق به صاحب این باغ را سالخی کرده و پس 
از قطعه قطعه کردن الشه، مقدار زیادی از گوشت 
آن را به سرقت برده اند  که در این زمینه تحقیقات 
و بررسی های الزم در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی شهرستان 
منوجان گفت: در نهایت تحقیقات پلیس آگاهی 
در چند هفته به نتیجه رسید و ماموران، عامل 
این عمل ناهنجار را در یکی از نقاط شهر کهنوج 
شناسایی و دستگیرکردند که این متهم  به انجام 
سالخی گاو و سرقت گوشت آن با همکاری دو  نفر 
دیگر اعتراف کرد .وی خاطرنشان کرد :تحقیقات  
پلیس برای دستگیری این دو  متهم نیز در حال 

انجام است.

 ۲ سارق مسلح در اهواز دستگیر شدند 
دو  گفت:  خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده 
سارق مسلح در شهر اهواز توسط عوامل انتظامی 
شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش ایرنا به نقل 
از پلیس، ســردار سید محمد صالحی افــزود: به 
دنبال وقوع یک فقره سرقت خشن توسط سارقان 
مسلح از خانمی در یکی از مناطق اهواز، با توجه 
به ایــن که انتشار ایــن کلیپ در فضای مجازی 
باعث جریحه دار شدن احساسات و عواطف مردم 
خوزستان شده بود، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی 
با بیان این که مقادیری طال و زیور آالت از مال 
باخته سرقت شده است، ادامه داد: کارآگاهان 
پلیس آگاهی با به کارگیری روش هـــای نوین 

کشف جرم و انجام اقدامات اطالعاتی در کمتر 
از 72 ساعت دو نفر از سارقان را شناسایی و با 
هماهنگی مرجع قضایی پس از دو ساعت درگیری 
مسلحانه دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان 
خوزستان با اشاره به این که در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان یک قبضه سالح و یک دستگاه خودروی 
سرقتی کشف شد، افزود: متهمان در تحقیقات 
پلیس به چندین فقره سرقت در نقاط مختلف 
شهرستان اهواز به ویژه سرقت از خانمی که فیلم 
آن در فضای مجازی منتشر شده اعتراف کردند.

وی ادامه داد: با تداوم این روند و برخورد قاطع 
دستگاه قضایی با سارقان به  ویژه سارقان خشن 

شاهد امنیت پایدار در استان خوزستان باشیم.

اختصاصی خراسان

گزارش خراسان حاکی است، بیستم اردیبهشت دختر 3 ساله ای به نام »مهرسا« در کوی مهدی آباد مشهد به طور 
ناگهانی ناپدید شد اما چهار روز بعد با کشف جسد دخترک درون یک ساختمان در حال احداث، مشخص شد که او به 
قتل رسیده است. دقایقی بعد با دستورات تخصصی قاضی »محمود عارفی راد« )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( بررسی 
های فنی و علمی به تجزیه و تحلیل های کارشناسی کشید و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
کمتر از یک ساعت با راهنمایی های مقام قضایی موفق به شناسایی و دستگیری عامل این جنایت وحشتناک شدند. 
متهم 25 ساله این پرونده جنایی در حالی به قتل »مهرسا کوچولو« با انگیزه های کثیف اعتراف کرد که تحقیقات بیشتر 

درباره ابعاد دیگر این جنایت توسط سروان اسماعیل عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه دارد.

سابقه خبر

عکس اختصاصی  خراسان

اعرتاف زوج جوان به ۱۰ فقره رسقت مزنل 
رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی پایتخت 
از کشف ۱0 فقره سرقت منزل توسط 
یک زوج جوان به ارزش ۱5 میلیارد ریال 
خبر داد.بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ وحید ذاکری افزود: در پی وقوع 
سرقت منزل در حوزه استحفاظی پایگاه 

ــم پلیس آگــاهــی در اردیبهشت ماه  ده
امسال با شیوه و شگرد جدید توسط یک 
آقا و یک خانم مراتب پی جویی و کشف 
جرم در دستور کار کارآگاهان پایگاه دهم 
قرار گرفت.وی ادامــه داد: کارآگاهان با 
حضور در محل های سرقت و بررسی شیوه 

و شگرد سارقان در نهایت با بهره گیری 
از اقدامات پلیسی، هویت سارقان به نام 
های کریم 36 ساله و همسرش فرزانه 34 
ساله را شناسایی کردند.رئیس پایگاه دهم 
پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: با تالش 
کارآگاهان و با هماهنگی قضایی، متهمان 

در بیست و چهارم اردیبهشت در محل 
سکونت جدیدشان در محدوده »مرتضی 
گرد« شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند.وی افــزود: پس از انتقال 
متهمان به این پایگاه، آن هابه بیش از ۱0 
فقره سرقت منزل با شیوه و شگرد یکسان 

اعتراف کردند.ذاکری گفت: درادامه پی 
جویی انتظامی تعدادی از اموال مسروقه 
شامل لوازم خانگی، پوشاک، زیور آالت و 
نقره جات در منزل یکی از بستگان آنان در 
شهر ری کشف شد و تالش برای شناسایی 

مالخر و دیگر مال باختگان ادامه دارد.

تصویر متهم هنگام کشف جسد دختر بچه و قبل از دستگیری



۹اجتماعی

سکته قانون جمعیت، پس از تولد
با اتمام مهلت 6 ماهه دستگاه ها برای تدوین آیین نامه ها و آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت، هنوز آیین نامه ها  در دستگاه ها آماده 

نشده است. دبیر ستاد ملی جمعیت در گفت و گو با خراسان از مهلت دوهفته ای برای تکمیل دستورالعمل ها خبر داده است

مصطفی عبدالهی-   مهلت شش ماهه قانون 
ــواده و جــوانــی جمعیت« به  ــان »حمایت از خ
دستگاه های اجرایی، بــرای تهیه آیین نامه به 
منظور اجرای این قانون به پایان رسید و دولت 
هم روز گذشته با تشکیل نخستین جلسه ستاد 
ملی جمعیت نشان داد که عزمش برای اجرای آن 
جدی است. صدور پیام دیروز رهبر معظم انقالب 
به نخستین جلسه این ستاد هم بار دیگر تاکیدی 
بر این بود که اهمیت جوان شدن جمعیت کشور 
و حمایت از خانواده، موضوعی راهبردی است که 

باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

قانون عالی در گام اجرا       
تقارن پایان مهلت اولیه قانون به دستگاه های 
اجرایی و تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی، با 
30 اردیبهشت، روز ملی جمعیت و سالروز ابالغ 
سیاست های کلی جمعیتی، ما را بر آن داشت تا 
روند اجرای قانون مصوب مجلس در این حوزه 
را بررسی کنیم. این قانون که 19 آبان 1400 
به دولت ابالغ شد، شامل حمایت ها و تسهیالت 
بسیار خوبی برای ازدواج و فرزندآوری است که 
می تواند نقش اثرگذاری در جلوگیری از پیری 
جمعیت داشته باشد. اما پس از تصویب و ابالغ 
آن، حاال گام مهم، اجرای آن است که باید دید 
دولت در برداشتن آن چقدر موفق خواهد بود. 
در این گزارش روند اجرای برخی از مواد مهم 
این قانون را که مستقیما با مسائل اقتصادی و 
رفاهی خانواده برای فرزندآوری ارتباط دارد، 

بررسی کرده ایم.

اهدای زمین؛ منتظر تصویب آیین نامه در        
هیئت دولت

ماده 4: دولت مکلف است یک قطعه زمین یا 
واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲00 مترمربع 
را پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به خانواده ها 

تحویل دهد.
سند   1400 اســفــنــد   11 ــرا:  ــ اج وضعیت 
اولین زمین مسکونی رایگان با حضور معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به یکی از 
خانواده های صاحب چهارقلوی متولد سال 

1400 به صورت نمادین ارائه شد.
۲1 اردیبهشت مــاه امسال وزارت  وضعیت: 
راه و شهرسازی در اطالعیه ای از آغاز ثبت نام 
واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای 
دارای 3 فرزند خبر داد و 4 روز پس از آن نیز، 
این گونه اعالم شد که ۲9 هزار و ۶۵0 سرپرست 
ــن قــانــون در سامانه خــانــوارهــای مشمول ای
saman.mrud.ir  ثبت نام کــرده انــد. البته 
طبق اعالم پروانه اصالنی، اجرای این ماده قانون 
نیازمند تصویب آیین نامه است که به هیئت دولت 

ارائه شده اما هنوز تصویب نشده است.

ادعای خودروسازان       
ــاز داخلی  ــودروس ــاده 12: شــرکــت هــای خ م
مکلف اند از زمان ابالغ این قانون یک خودروی 
ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر 

پس از تولد فرزند دوم به بعد تحویل دهند.
وضعیت: طبق ادعای وزارت، خودروسازان طی 
شش ماه اخیر حدود 10 هزار خودرو به مادران 
مشمول تحویل داده انــد؛ اما رئیس فراکسیون 

جوانی جمعیت گفته است طبق گزارش های 
مردمی مادران زیادی موفق به ثبت نام و دریافت 

خودرو نشده اند.

ــام هــا و         ــاز ثبت ن ــاغ بانک مــرکــزی، آغ اب
کارشکنی برخی بانک ها

ماده 10: این ماده شامل پرداخت »تسهیالت 
قرض الحسنه تولد فرزند« است و طبق ابالغیه 
31 فروردین بانک مرکزی، برای تولد فرزند اول 
۲0 میلیون تومان، فرزند دوم 40، فرزند سوم 
۶0، فرزند چهارم 80 و فرزند پنجم و باالتر 100 

میلیون تومان تسهیالت داده می شود.
وضعیت اجرا: گــزارش خراسان حاکی است 
ثبت نام از متقاضیان آغاز و البته به آن ها اعالم 
شده است که باید چندماه منتظر باشند. برای 
اجــرای این ماده ، فراکسیون جوانی جمعیت 
تاکنون دو جلسه بــا بانک مــرکــزی داشــتــه و 
ــور که رئیس فراکسیون به تسنیم گفته  آن ط
است »با وجــود همت مدیران بانک مرکزی و 
راه اندازی سامانه جامع برای پرداخت تسهیالت 
فرزندآوری، اما در اجرا به  ویژه در شهرستان ها 

شاهد کارشکنی بانک ها هستیم«.

خوابگاه های متاهلی، شاید 5 سال دیگر       
ماده 7: دانشگاه های دولتی باید 10 درصد 
درآمد اختصاصی و 10 درصد اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای ساالنه خود را برای احداث 
کنند. هزینه  متاهلی  خوابگاه های  تجهیز  و 
وضعیت اجرا: 18 اردیبهشت »زهره  سادات 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  ــو  ــض ــوردی« ع الج
فرهنگی به ایرنا گفت، طبق گزارش وزارت علوم 
خوابگاه های متاهلی تجهیز شــده، اما دو روز 
بعد، در ۲0اردیبهشت، 47 نماینده مجلس در 
تذکر کتبی به رئیس جمهور و وزیر علوم، ضرورت 

تامین خوابگاه های دانشجویی متأهلی و 
مجردی در اجرای قانون جوانی جمعیت را 
یــادآور می شوند. یک مصداق دیگر درباره 
دقیق نبودن گزارش وزارت علوم هم این که، 
معاون  دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی 
همین دو روز قبل به ایسنا گفت: »مکان یابی 
برای خوابگاه های متاهلی دانشگاه انجام 
شده است اما نمی توانیم با درآمد اختصاصی 
خود  آن را احداث کنیم و باید به دنبال تأمین 
باشیم«.  خیران  کمک  مانند  دیگر  منابع 
دکتر هاشم داداش پور  رئیس سازمان امور 
دانشجویان هم گفته است: امیدوارم با تالش 

دانشگاه ها کمبود  و خأل خوابگاه های متاهلی در 
یک بازه زمانی پنج ساله برطرف شود.

مهلت درخواستی دولــت بــرای مــاده 27        
تمام شد

ماده 27: طبق این ماده و در راستای حمایت 
از مادرانی که  پزشک و پیراپزشک هستند، به 
ازای هر فرزند به مدت شش ماه از خدمتشان 
کسر خواهد شد. همچنین بانوان متأهل دارای 
فرزند می توانند تعهدات خود را در محل سکونت 
خانواده بگذرانند و مادران باردار و دارای فرزند 

زیر دوســال هم می توانند آغــاز طرح خود را به 
تعویق بیندازند.

نایب  محمدبیگی،  فاطمه  اجـــرا:  وضعیت 
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت، به 
ــت برای  خبرگزاری مجلس گفته اســت: »دول
اجرای این ماده، مهلت شش ماهه درخواست 
کرده بود که این مهلت تمام شده و باید هرچه 
ــرای ایــن مــاده قانونی فراهم  ــر فرایند اج زودت

شود«.

تاکید بر اجرای کامل قانون، تاش برای رفع        
اشکاالت و تعارضات

این بررسی ها نشان می دهد که هنوز مقدمات 
کامل اجرای قانون توسط دولت فراهم نشده 
اســت. نکته ای که رئیس جمهور هم دیــروز در 
نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به آن اشاره 
و اظهار کرد: »در گام اول تمامی دستگاه ها و 
نهادها موظف هستند قرارگاه های مربوط به 
جمعیت را در مجموعه های خود تشکیل دهند و 
هرچه سریع تر آیین نامه های مرتبط با آن را آماده 
و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.« 
آیت ا... رئیسی بر اجرای دو ماده مهم این قانون 
هم تاکید کرد و گفت: »باید آیین نامه های مربوط 
به پرداخت تسهیالت برای بانک ها آماده و هرچه 

سریع تر اجرایی شود«.

رهبر انقاب  در پیامی به فعاالن حوزه جمعیت: 

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده از ضروری ترین فرائض و سیاستی حیاتی است 
رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از 
فعاالن دلسوز حــوزه جمعیت، تــالش برای 
افزایش نسل و جــوان شدن نیروی انسانی 
کشور و چاره جویی برای نجات کشور از آینده  
هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و 
از ضروری ترین فرائض دانستند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
متن پیام کــه دیـــروز در نشست ستاد ملی 

جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت 
شد، به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
ــه و  ــوزان ــس ــه دل ــه همه  کسانی ک ــا ســالم ب ب
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  جمعیت 
روی آورده انـــد، و با تشکر از مسئوالنی که 
ــرای  ــی ب ــوی ــاره ج ــه چ ــت ب در مجلس و دولـ

نجات کشور از آینده  هولناک پیری جمعیت 
می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم که تالش 
ــوان شــدن نیروی  ــرای افــزایــش نسل، و ج ب
انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از 
ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم 
است. این فریضه درباره  افراد و مراکز اثرگذار 
و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. این یک 
سیاست حیاتی برای آینده  بلندمدت کشور 

عزیز ماست. کاوش های صادقانه  علمی نشان 
داده است که این سیاست را می توان با پرهیز 
پیش  موهوم  یا  محتمل  آسیب های  همه   از 
برد و آینده  کشور را از آن بهره مند ساخت. به 
دست اندرکاران این حسنه  ماندگار توصیه 
می کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به 
فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام 

بهداشتی اهمیت دهند.
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رسانه های جهان 

گـــاردیـــن: شمار 
ســیــاه پــوســتــان، 
ــای  ــی ه ــای ــک ــری آم
التـــــیـــــن تـــــبـــــار 
مــــهــــاجــــران  و 
ــای جــنــوبــی و  ــک ــری ــای آم ــوره ــش از ک
سرخ پوستان در ایاالت متحده آمریکا که 
در اثر ابتال به کووید19 بیمار و بستری 
شدند و جان سپردند، در برخی دوره ها 
به دوبرابر آمریکایی های سفیدپوست 

رسیده است. 
ایاالت متحده در اصالح نظام بهداشت 
و درمان خود، همواره با مشکل مواجه 
ــد واکسیناسیون در  ــت. رون ــوده اس ب
ابتدای کار، به  ویژه برای جوامع اقلیت، 
کم درآمد و ساکنان مناطق دورافتاده، 

ُکند بود. 
سیاست های بنیادین دولــت آمریکا، 
اتخاذ  در  ــاالت  ایـ استقالل  جمله  از 
و  همه گیری  بــه  مــربــوط  تصمیم های 
عادات فرهنگی و خوراکی و اجتماعی 
نیز در عملکرد ضعیف آمریکا در مواجهه 

با کووید-19 موثر بوده  است.

یک توئیت

نیویورک تایمز: 
ــتـــرش نـــوع  گـــسـ
امــــیــــکــــرون بــه 
دانشمندان پاسخ 
ناراحت کننده ای 
اســـــت.  داده 
ــد که  ــردن ــی ک ــان فــکــر م ــاس ــن ــارش ک
مصونیت با دریافت واکسن یا عفونت 
قبلی، مانع از عفونت مجدد می شود، 
امــا ظهور نــوع امیکرون ایــن فرضیه 
و تصور را تغییر داده اســت؛ چراکه 
بسیاری از افراد پس از واکسیناسیون 
و حتی مدتی پس از ابتال، مجدد به 

نوع امیکرون مبتال شدند.
اکنون هیچ نشانه ای از ناپدیدشدن 
این ویروس نیست و  گونه هایی تولید 
ــدن عبور  ــاع ب می کند کــه از ســد دف

می کنند. 
ــدن دو یــا سه  ــد19 شاید بــا آم ــووی ک
موج در سال ادامه یابد که این همان 
موضوعی است که دانشمندان از آن 
به شدت می ترسند. مشکل اصلی این 
است که ویروس کرونا در آلوده کردن 

مجدد مردم ماهرتر شده است. 
ــون، در آمــریــکــا و آفریقای  ــن ــم اک ه
جنوبی، کسانی کــه بــا اولــیــن نوع 
امیکرون آلوده شده اند، عفونت دوم را 
با سویه های جدیدتر گزارش کرده اند؛ 
سویه های BA.2 یا BA2.12.1 در 
ایــاالت متحده و BA.4 و BA.5 در 

آفریقای جنوبی. 
اپیدمیولوژیسـت  پولیـام،  جولیـت 
در دانشـگاه اسـتلنبوش در آفریقـای 
جنوبی، می گوید: »ویـروس به تکامل 
خود ادامه خواهد داد  و احتمااًل افراد 
زیـادی در طـول زندگـی خـود، دچـار 
عفونت های مجـدد بسـیاری خواهند 

شـد.«

گزیده

دکتر »سید کاظم فروتن«، دبیر ستاد ملی 
جمعیت، عصر دیروز پس از برگزاری نخستین 
گفت وگو  در  جمعیت  ملی  ستاد  نشست 
بــا خــراســان بــه نکاتی دربـــاره اجـــرای این 
قانون و تصمیمات این نشست  اشاره کرد:

* ستاد ملی جمعیت و دبیرخانه ستاد با این 
هدف تشکیل شده است که بتوانیم تمامی 

مواد قانون را عملیاتی کنیم.
* اجرای این قانون باید برای مردم ملموس 
باشد و همه از حمایت ها و تسهیالت آن در 
زمینه وام ازدواج، وام فرزندآوری، تسهیالت 

مسکن و... مطلع باشند.
ــده از ابـــالغ قانون  ــاه ســپــری ش * شــش م
ــازی  ــاده س جــوانــی جمعیت، بیشتر بــه آم
ــای دســتــگــاه هــای اجــرایــی  ــت ه ــاخ ــرس زی
اختصاص یافت؛ اما از حاال و با تشکیل ستاد 
ملی، دیگر نباید بهانه ای برای اجرا وجود 

داشته باشد.
ــد آیـــیـــن نـــامـــه هـــا و  ــایـ * دســـتـــگـــاه هـــا بـ

ی  لعمل ها ا ر ستو د
چــه  هــــر  را  الزم 
و  ســریــع تــر تکمیل 
بــــرای تــصــویــب به 
ــت ارائــه  هیئت دول
کنند. برخی این کار 

را انجام داده انــد و در مواردی مانند زمین و 
خودرو، ثبت نام ها نیز آغاز شده است. برخی 
هم هنوز آیین نامه ها را تکمیل نکرده اند که 
در این خصوص در جلسه ستاد ملی مقرر شد 
حداکثر دو هفته دیگر برای انجام این کار 

مهلت داده شود.
* پس از این مرحله، مسئولیت نظارتی ستاد 
با جدیت انجام خواهد شد و روند عملیاتی 
شدن قانون را رصد می کنیم. اگر ماده ای از 
قانون بدون دلیل موجه، اجرایی نشده باشد، 
تذکر خواهیم داد و اگــر هم مشکالتی در 
مسیر اجرا وجود داشته باشد، آن را بررسی و 

برای رفع کردنش همکاری می کنیم.

   مهلت 2 هفته ای به دستگاه ها برای تکمیل آیین نامه های اجرای قانون 

ادعای وزیر ارتباطات در پاسخ به 
خراسان درباره کندی اینترنت:

مشکلی در زمینه اینترنت وجود ندارد 
به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین 

شده است

هــادی محمدی- وزیر 
ــاوری  ــن ــات و ف ــاط ــب ارت
ارتباطات بدون ارائه آمار 
و ارقام از وضعیت پهنای 
باند اینترنت کشور و این 

که آیا پهنای باند به میزان کافی توسعه داده شده 
است یا نه، گفت: به اندازه نیاز کشور پهنای باند 
تامین شده است و مشکلی در زمینه اینترنت 
ــور دیــروز در حاشیه  وجود نــدارد.  عیسی زارع پ
جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خراسان که 
برخی کارشناسان علت کندی اینترنت را توسعه 
نیافتن پهنای باند به میزان الزم می دانند، گفت: 
به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین شده است 
و مشکلی در زمینه اینترنت وجود ندارد. کندی 
و تندی سرعت اینترنت باید مالک داشته باشد؛ 
االن مراجعی هستند که سرعت را می سنجند، 
ماهانه  که  جهانی  تست  نتایج  در  گذشته  روز 
انجام می شود ما با رتبه 73 یک پله ارتقا داشتیم. 
وی افــزود: ما در حوزه ارتباطات ثابت به شدت 
مشکل داریم که برای امروز و دیروز نیست؛ االن 
سرعت میانگین ثابت برای ما 10 است در حالی 
که متوسط سرعت در دنیا ۶0 است و به مدت 

10سال است که در رتبه 144 هستیم.

ارائه مستندات توسط مشاور  رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران  

سد آتاتورک و سدسازی های ترکیه 
متهم ردیف اول گرد وغبار منطقه 

درپــی انتقادهای گسترده به سدسازی های 
ترکیه که منجر به کاهش ورودی حقابه ها و بروز 
گرد و غبارهای منطقه ای شده است، وزارت 
خارجه ترکیه  ۲۲ اردیبهشت این نظر را که 
سدهای کشورش باعث ایجاد توفان های شن 
و گرد و غبار در ایران شده غیرعلمی دانست و 
اعالم کرد: علت اصلی توفان های شن و گرد و 
غبار در ترکیه و ایران، گرد و غبار بیابانی است 
که از آفریقا و خاورمیانه که دو منبع مهم گرد و 
غبار در جهان هستند، وارد می شود.  به دنبال 
این اظهارنظر وقیحانه، مشاور رئیس سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری ایران گفت: تا سال 
۲0۲1 در محدوده دجله و فرات مرتع و پوشش 
گیاهی مناسبی وجود داشت و هورهایی که در 
جنوب عراق قرار داشتند هم دارای آب بودند 
اما با فراگیری خشکسالی و ایجاد سد آتاتورک 
در سرشاخه های رودخانه دجله و فرات، میزان 
آب ورودی از سمت دجله و فرات به تاالب های 
عراق، جنوب بصره و حتی هورالعظیم در ایران 
بسیار کاهش یافته است.  رضا بیانی با بیان این 
که ۵ میلیون هکتار از محدوده ای مهم در موصل 
عراق بین دجله و فرات تبدیل به منطقه بیابانی 
شده است که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار 
ناشی از عراق قرار می دهد، دیروز به ایسنا گفت: 
طبق تصاویر ماهواره ای آب های زیرزمینی عراق 
کاهش یافته است و ایران نیزاز این جهت  تحت 

تاثیر کانون های گرد و غبار قرار می گیرد. 
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 رشد ناکافی تولید تراکتور  
در کشور

ــی آمـــارهـــای وزارت صــمــت نشان  ــررس  ب
مــی  دهــد در ســال 1400 درمجموع 22 
هزار و 352 دستگاه تراکتور کشاورزی و 
باغی در کشور تولید شده که نسبت به تولید 
21 هزار و 735 دستگاه تراکتور در سال 
1399، رشد 2.8 درصدی داشته است.  با 
این حال، این رشد مثبت روی دیگری نیز 
دارد که نشان می دهد با تعداد کشاورزان 
نامتناسب است. براساس آمارهای وزارت 
جهاد کشاورزی مجموع تراکتورهای فعال 
در دست کشاورزان و باغداران و ... در کشور 
تا پایان سال 1400 به 576 هزار  و 391 
دستگاه رسیده است. با در نظر گرفتن این 
نکته که از چهار میلیون بهره بردار بخش 
کشاورزی کشور تعداد 3 میلیون و 359 
هــزار نفر دارای زمین  )زمین کشاورزی( 
هر  ازای  به  گفت  باید  نتیجه  در  هستند، 
5.8 کشاورز دارای زمین   تنها یک دستگاه 
تراکتور در ایران وجود دارد! )با اقتباس از 

نود اقتصادی(

حقگو-دولت ساخت چهار میلیون مسکن در 
قالب نهضت ملی مسکن را هدف گذاری کرده  
با این حال، بررسی ها و گالیه صریح روز سه 
شنبه رئیس جمهور از روند اجرایی این طرح، 
تصویر مطلوبی از پیشرفت آن را نشان نمی 
دهد و حاکی از ضعف های موجود در اجرای 

این طرح بزرگ است.

تاخیر قابل تامل در ابالغ مصوبات جلسه 	 
شورای عالی مسکن

به گزارش فارس، با این که جلسه دوم شورای 
عالی مسکن 25 آبــان ســال گذشته برگزار 
شد، اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای 
ذی ربط ابالغ نشده است. یکی از تبعات این 
قضیه متوقف شدن روند پرداخت تسهیالت 
ــت. این  ــزار مسکن روستایی اس به 200 ه
تسهیالت با رقم 200 میلیون تومان و سود 5 
درصد و بازپرداخت 20 ساله در جلسه مذکور 

به تصویب رسیده است.

شوک آورده اولیه به متقاضیان	 
به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، 
میلیون   40( سنگین  اولــیــه  آورده  تعیین 
تومانی( سبب شده تا 40 درصد متقاضیان 
واجــد شرایط معرفی شــده به بانک، آن هم 
واحد  زمین  موقعیت  حتی  که  شرایطی  در 
مسکونی خود را در ابتدا نمی دانند، پرونده 
تشکیل ندهند و احتمااًل عطای نهضت ملی 
ــزارش 27  مسکن را به لقایش ببخشند. گ
فروردین ماه ایسنا نیز در این زمینه نشان می 

دهد که متقاضیان بسیاری از جمله در شهر 
جدید پرند )تــهــران( هستند که می گویند 
تاکنون 160 میلیون تومان واریــز کرده اند 
اما هنوز پروژه شان به پیشرفت 10 درصد نیز 
نرسیده است. این ها در حالی است که انتظار 
می رفت وزارت راه در گام اول به جای دریافت  
آورده اولیه سنگین، به وصــول تسهیالت از 

منابع داخلی بانکی بپردازد. 

چرا منابع بانکی زیادی را نمی توان 	 
درگیر این پروژه کرد؟

به گــزارش خراسان، البته در آن سو نیز باید 
اذعان  کرد که مشکالت تامین مالی مسکن 
از سوی بانک ها کم نیست. بر اساس قانون 
جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف اند حداقل 
20 درصد از تسهیالت پرداختی نظام بانکی 
در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول 

و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به 
طوری که در سال اول اجرای قانون، حداقل 
از 360 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد. 
این در حالی است که طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیالت 
پرداختی در بخش های اقتصادی، در سال 
1400، بخش عمده و بیش از 65 درصد از 
کل تسهیالت بانکی با هدف تامین سرمایه در 
گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی 
دارد. از سوی دیگر در این مدت، سهم بخش 
مسکن از تسهیالت پرداختی بانک ها بین 5 
تا 6 درصد بوده است. به این ترتیب، مشخص 
اســت که با تخصیص هر ساله 20 درصــد از 
تسهیالت  به  ها  بانک  پرداختی  تسهیالت 
بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن 
است اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی 

که بانک ها این قانون را به طور کامل و با منابع 
موجود اجرا کنند، طبیعی است که یک پنجم 
این  درگیر  بلندمدت  طــور  به  بانکی  منابع 
قانون و به اصطالح منجمد خواهد شد و توان 
تسهیالت دهی بانک ها در بخش های دیگر 
و به خصوص سرمایه در گردش که این روزها 
بنگاه های اقتصادی به شدت به آن نیازمندند، 
کاهش خواهد یافت. در حالت دوم، ممکن 
است بانک ها با حفظ قدرت تسهیالت دهی 
خود به بخش های دیگر، سراغ تامین منابع 
مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک 
مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن 

قابل پیش بینی خواهد بود. 

تامین زمین تاکنون فقط برای 30 درصد 	 
واحدها

مسئله بعدی نهضت ملی مسکن معطوف به 
مسئله زمین است. با توجه به محاسبات انجام 
شده، در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن 
در هر سال با هدف گیری ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی به حداقل 50 هزار هکتار زمین 
نیاز دارد. با وجود این میزان نیاز به زمین برای 
ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه 
آمارهای مبهمی برای تامین زمین بر اساس 
واحد هکتار ارائه شده است. در همین خصوص 
به استناد آمار غیر رسمی رسیده به خبرگزاری 
فارس، کل زمین های تامین شده برای نهضت 
ملی مسکن 15 هزار هکتار بوده که تنها 30 
درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را 

پوشش می دهد.

4 مانع ساخت 4 میلیون مسکن 
 گالیه های صریح رئیس جمهور از روند پیشرفت طرح ساخت 4 میلیون مسکن، نشان دهنده ضعف های این طرح است،

این ضعف ها چیست؟  

 اجازه دولت برای تامین مالی 
طرح های عمرانی از طریق بورس  

 بردبار: قانون بودجه امسال در تبصره 4 به دولت 
اجــازه داده اســت تحت شرایطی درخصوص 
تامین مالی طرح های عمرانی از طریق ابزارها و 
روش های بازار سرمایه اقدام کند.در این تبصره 
همچنین اجازه تهاتر طرح های عمرانی نیمه تمام 
با بدهی طلبکاران از دستگاه های اجرایی تحت 

شرایطی داده شده است.
بند ج تبصره 4 قانون بودجه امسال می گوید: 
 به دولــت اجــازه داده می شود نسبت به تأمین 
مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
که اهمیت و کارکرد راهبردی آن ها با پیشنهاد 
دستگاه اجرایی ذی ربــط ظرف یک ماه پس از 
پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه 
و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش 

های بازار سرمایه اقدام کند.
البته سقف مشخصی نیز برای تامین مالی از این 
طریق تعیین شده و در ادامه این بند آمده است: 
سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب 

در هر فصل تعیین می شود.

خبر اوجی از شناسایی بازارهای 
جدید برای نفت ایران  

ــدی -  ــم ــح ــادی م ــ هـ
جــواد اوجــی وزیــر نفت 
جــلــســه  حـــاشـــیـــه  در 
هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به 
ــوال خــراســان مبنی  س
بر این که رویترز مدعی 

شده ما با تخفیف نفت را می فروشیم ؟ اظهار کرد: 
خوشبختانه در بحث فروش نفت، هم بازارهای 
جدیدی که در دولت سیزدهم طی این 9 ماه پیدا 
کرد و هم ظرفیت های جدیدی که ایجاد کردیم  

کمک کرد که  نفت را به قیمت خوبی بفروشیم.
ــاره درخواست عربستان بــرای رایزنی  وی درب
ــازی آرش گفت: اجــازه  درخــصــوص مــیــدان گ
بدهید وزارت خارجه در این زمینه صحبت کند، 
زیرا در این خصوص وزارت امور خارجه در حال 
صحبت و حل و فصل موضوع اســت. ما برنامه 
مطالعات مان روی میدان آرش تقریبًا تکمیل شده 
و با برنامه ریزی خوبی که شرکت ملی نفت انجام 
می دهد، به زودی نصب سکو در آن جا انجام 
خواهد شد. از نظر ما میدان آرش بین کویت، 

عربستان و ایران مشترک است.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی دربــاره این که آیا 
ــروش نفت ایــران  روسیه در تــالش اســت که  ف
کاهش یابد؟ افزود: همه دنبال مشتری هستند. 
با توجه به  تحریمی که روسیه در زمینه انرژی 
داشته، آن را دنبال می کند. ما خوشبختانه 
ــای جــدیــدی را   ــای جدید و ظرفیت ه ــازاره ب
شناسایی کردیم که به وضعیت صــادرات نفت 

جمهوری اسالمی ایران کمک می کند.
ــی دربـــاره ایــن که آیــا صـــادرات نفت ما در  اوج
دوران تحریم افزایش یافته است؟ گفت: بله. ما 
مشتری های خود را کامل داریم و خوشبختانه 
بازارهای جدیدی را  شناسایی کردیم و بازارهای 

جدیدتری هم  به ما اضافه می شود.

وعده واردات خودروی اقتصادی 
به جای خودروی گران قیمت

سیدرضا فاطمی امین 
وزیـــر صــنــعــت، معدن 
حاشیه  در  ــارت  ــج ت و 
جلسه هیئت وزیران در 
جمع خبرنگاران درباره  
انحصار واردات خودرو 
تصریح کرد: انحصاری 

نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد و درباره 
یکی از بندهای آن سواالتی مطرح و  قرار شد 
کمیسیون اقتصادی آن را  بیشتر بررسی کند. 
در این آیین نامه انحصاری نداریم و دنبال این 
هستیم  که خودروی اقتصادی به جای خودروی 
گران قیمت و تجمالتی وارد شود و تمرکز بیشتر 
ــودروی اقتصادی است.فاطمی  بر واردات خ
امین درباره اوضاع بازار نیز گفت: از هفته آینده 
سامانه نظارت مردمی شروع به کار می کند. وی 
افزود: از هفته آینده، برگه های نظارت مردمی 
روی کــاالهــا درج  مــی شــود و شــهــرونــدان اگر 
تخلفی دیدند و رضایتی دارند  با اعالم سامانه و 
یک اپلیکیشن به اسم “صمت من” می توانند آن 
را اعالم کنند و به صورت خودکار قابل کنترل 
خواهد بــود. اگر شکایتی دارنــد آن را گزارش 
می دهند و عــالوه بر گزارشگری، این سامانه 
ــد صنفی را مشخص  و خود  وضعیت آن واح
کنترلی برای اصناف هم ایجاد می کند و نظارت 
را گسترده می سازد؛ الزم نیست بازرسان ما 

سرکشی  داشته باشند.

تکذیب صدور مجوز گرانی مواد 
شوینده

ایرنا- برخالف برخی شایعات منتشر شده در 
فضای مجازی، قیمت مــواد شوینده افزایش 
بــرای  زمینه  ایــن  در  مــجــوزی  هیچ  و  نیافته 
است.  نشده  صــادر  تولیدکننده  کارخانجات 
یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: تاکنون 
هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص قیمت های 
جدید محصوالت صنایع شوینده انجام نشده و 
هر گونه افزایش قیمت  در این حوزه فاقد مجوز 
اســت. گفتنی اســت نامه منتشر شــده در این 
زمینه در فضای مجازی که حاکی از افزایش 30 
تا 80 درصدی انواع محصوالت یاد شده است، 
فاقد تاریخ، امضا و مهر  است و به نظر می رسد 
فضاسازی برخی اعضای این انجمن به منظور 

دریافت مجوز افزایش  قیمت باشد.

اختالل در سامانه فروش یکپارچه 
خودرو

تسنیم - در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه 
ــودرو را سپری می کنیم  یکپارچه تخصیص خ
که برخی خریداران با مشکالتی در بارگذاری 
اطالعات و نهایی کردن ثبت نام مواجه هستند. 
البته در این سامانه، بــازه  زمانی یک  هفته ای 
برای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته  شده است 
ــان ثبت نام، هیچ تأثیری بر  و تقدم یا تأخر زم
قرعه کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت 
و مراسم قرعه کشی با نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود.

یارانه 20 هزار میلیارد تومانی 
سوخت هواپیما در جیب 

ثروتمندان

فارس - سالیانه حدود 20 هزار میلیارد تومان 
یارانه سوخت جت به جیب 3  تا 4 درصد از افراد 
پردرآمد جامعه می رود که از ناوگان هوایی برای 
سفرهای کاری و تفریحی خود استفاده می کنند 
در حالی که قشرهای  متوسط و ضعیف چندان 
بهره ای از این یارانه ندارند. به طور میانگین 
روزانه حدود 4  تا 4.5 میلیون لیتر سوخت جت 
در هواپیماهای مسافربری مصرف می شود که 
معادل سالیانه رقم 1.65 میلیارد لیتر است. 
هــم اکــنــون قیمت سوخت جــت لیتری 600 
تومان است در حالی که طبق آمار بورس انرژی، 
سوخت جت با میانگین قیمت لیتری 13  هزار 

و 400 تومان قیمت گذاری و صادر می شود.

20 درصد گندم وارداتی سال 
گذشته ایران از اوکراین بود

 ایرنا - رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان 
این که بخش عمده واردات گندم ایران از روسیه 
و اوکراین بوده است،اظهار کرد: سال گذشته 
20 درصــد گندم وارداتـــی از اوکــرایــن صورت 
گرفته است بنابراین جنگ این دو کشور تاثیر 
بسزایی در اختالل در تامین این محصول در دنیا 

و به دنبال آن در ایران دارد.

بازار خبر

بازخوانی بودجه 1401

در حاشیه دولت

41 درصد سهام سایپا روی میز فروش 
سایپا آگهی واگذاری 41 درصد از سهام 
خــود به صــورت بلوکی را منتشر کــرد تا 
گامی برای تحقق یکی از دستورات هشت 
گانه رئیس جمهور بــرای تعیین تکلیف 
واگذاری مدیریت خودروسازان برداشته 

شود.
به گزارش ایرنا، روز گذشته شرکت های 
گروه سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری 
گــروه صنعتی رنــا، گــروه سرمایه گذاری 
کارکنان سایپا و سرمایه گذاری و توسعه 
صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعالم 
کردند که قصد دارند مجموع سهام خود 
در شرکت سایپا را که حدود 41 درصد از 
سهام این شرکت است به صورت بلوکی به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط 
با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار 
شکل  بــه  حقیقت  در  سهام  ــن  ای کنند. 
خودسهامداری در اختیار این شرکت ها 
بــوده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
زیرمجموعه سایپا محسوب می شوند. 
این در حالی است که بیش از 17 درصد 
سهام سایپا نیز در اختیار سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایــدرو( است که 

زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می 
شود اما به دلیل در وثیقه بودن این سهام، 

فعال امکان واگذاری آن وجود ندارد.
سایپا اعالم کرده است که شرایط عرضه 
و واگذاری این سهام پس از تکمیل فرایند 
مربوط و از طریق سازمان بورس و اوراق 
بهادار به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
اگرچه براساس اطالعیه اعالم شده، این 
سهام به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.

به گزارش خراسان، با توجه به ارزش روز 
42.8 هزار میلیارد تومانی شرکت سایپا 
در بــورس، 41 درصد سهام این شرکت 
معادل 17.5 هزار میلیارد تومان ارزش 
دارد اما به دلیل عرضه به صورت بلوکی 
که دو کرسی هیئت مدیره را در اختیار 
خریدار قرار می دهد، پیش بینی می شود 
ــذار شــده، حداقل 20  ارزش بلوک واگ
درصد بیش از ارزش خرد آن باشد و بلوک 
مزبور بیش از 21 هــزار میلیارد تومان 
فروخته شود. با این حال این سوال مطرح 
است که آیا این واگــذاری منجر به توقف 
واقعی خودسهامداری در ایــن شرکت 

خواهد شد؟

 گردش مالی 100 هزار میلیاردی 1005 دالل ارزی 
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 
کــرد: ســوداگــران ارزی که حسب اعــالم بانک 
مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش 
غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی کنند، 
مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد 
می شوند.روابط عمومی سازمان امور مالیاتی 
کشور در اطالعیه ای تأکید کرد، سوداگران ارزی 
که حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی 
اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه 
بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در اجرای ماده 
مشمول  مستقیم،  مالیات های  قــانــون   163
پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می شوند.

در این اطالعیه آمده است :اقدامات الزم برای 
شناسایی و وصــول مالیات از 1005 سوداگر 
ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی 
دو سال گذشته از طریق بیش از 5000 حساب 
بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی 
و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در 

دست رسیدگی مالیاتی است.
این گزارش می افزاید گردش مالی این دالالن 
ارزی بیش از صد هزار میلیارد تومان بوده است 
که 731 نفر از ایــن دالالن ارزی فاقد سابقه 
مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده 

مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به 5 برابر شدن ضریب جرایم تخلفات و پرونده های پس از مردمی سازی یارانه ها خبر داد 

جرایم نجومی برای متخلفان بازار 
با اشــاره  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
به افــزایــش اختیارات و رویــکــردهــای جدید 
این سازمان، از افزایش سرعت رسیدگی به 
تخلفات، ضریب پنج برابری جریمه متخلفان 
ــازار، افزایش جریمه درج نکردن قیمت از  ب
80 هــزار به 10 میلیون تومان و  همچنین 
جریمه های کالن شرکت ها از جمله جریمه 
200 میلیارد تومانی یک شرکت تولید پوشک 
و  1100 میلیارد تومانی یک شرکت فوالدی در 
طول یک هفته اجرای طرح مردمی سازی یارانه 
ها خبر داد.به گزارش تسنیم، رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی در برنامه صف اول شبکه خبر 
به شرح اقدامات این سازمان در کنترل بازار در 
زمان اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها پرداخت و از کاهش سرعت رسیدگی 
به کمترین زمان ممکن خبر داد. اصانلو گفت: 
اکنون زمان رسیدگی به این صورت است که 
در تخلفات گران فروشی یا هر نوع تخلفی که 
مهم و ملی باشد و بستر ملی داشته باشد، ظرف 
دو تا سه روز منتهی به صدور حکم شده است. 
وی تأکید کرد: میانگین رسیدگی تعزیرات 
حکومتی از مهر ماه گذشته تاکنون از حدود 80 
روز به 29 روز رسیده که البته این زمان برای 
قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست. 
سیاست ما در پرونده های مهم و خاص این است 

که بتوانیم ظرف24  ساعت صدور حکم کنیم.

رسیدگی به تخلفات بازار باید مانند 	 
جریمه خودروی متخلف باشد

ــاره مصوبه ســران قوا درخصوص  اصانلو درب
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی 
ــوا، فرایند  قـ ــران  از مصوبه سـ گــفــت: قبل 
رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی به  
خالف هدف دوم از تشکیل این سازمان بود 
که رسیدگی به تخلفات از دادسرا به آن محول 
شده بود. با گرفتن اختیارات سازمان تعزیرات 
حکومتی دوباره به همان مسیر بازگشته بودیم 
و پرونده  تخلفات برای رسیدگی به دادسرا 
ــرد: مــا اصــالح  ارســـال مــی شــد. وی تأکید ک
آیین نامه را به آن سمت بردیم که اگر رسیدگی 
به تخلفات می خواهد مؤثر باشد باید مانند 
رسیدگی به تخلفات رانندگی رفتار کنیم که 
در آن اگر شخصی مرتکب تخلف شود، جلسه 
محاکمه تشکیل نمی شود و متخلف مجازات  
و حکم ابالغ می شود و اگر اعتراضی صورت 

گرفت به اعتراضات رسیدگی می شود.

ضریب 5 برابری برای جریمه متخلفان 	 
بازار

اصانلو ادامـــه داد: چالش و آسیبی کــه در 
ســازمــان تــعــزیــرات حکومتی در رسیدگی 
ــود کــه به لحاظ  ــن ب بــه پــرونــده هــا داشتیم ای
رسیدگی  امکان  قانونی،  موانع  و  مقرراتی 

تــوأم با سرعت نبود و مجازات ها هم اساسًا 
بــازدارنــده نبود. چکیده افزایش اختیارات 
این است که مجازات ها ضریب پنج برابری 
خورده  اند. پیش از مصوبه سران قوا جریمه 
احتکار کاال70درصد قیمت کاال بود، یعنی اگر 
یک بازاری یک کاالی یک  میلیاردی را احتکار 
می کرد70درصد یک  میلیارد مجازات آن 
شخص بود اما اکنون و با مصوبه جدید، ضریب 
پنج برابری می خورد که 350 برابر است، 
یعنی حاال اگر کسی احتکار کند 350 برابر 
ارزش آن کاال مجازات  می شود یا جریمه درج 
نکردن قیمت 80 هزار تومان بوده که االن 10 

میلیون تومان شده است.

جریمه 11 هزار میلیارد ریالی یک 	 
شرکت فوالدی

ادامــه  تعزیرات حکومتی  رئیس ســازمــان 

ــرای طــرح مردمی سازی  داد: در مــدت اج
یارانه ها در مدت یک هفته اخیر، بیش از شش 
هزار شکایت و گزارش به تعزیرات حکومتی 
رسیده که تقریبًا به همین میزان هم رسیدگی 
صورت گرفته است، البته رویکرد ما این بود 
که در ایــن مــدت پرونده های مهم و ملی و 
تأثیرگذار را رسیدگی کنیم و بر این اساس 
سنگین  جریمه  با  پوشک  تولیدی  شرکت 
200 میلیاردی مواجه شد، شرکت نوشیدنی 
هفته گذشته محکوم شد، یک شرکت تولید 
ماکارونی 380 میلیارد تومان جریمه شد 
و دو نفر از مدیران دولتی که مرتکب گران 
فروشی شده بودند، انفصال دایم از خدمات 
دولتی گرفتند یا پرونده ای داشتیم برای یک 
شرکت فوالد که عرضه خارج از شبکه داشت 
و11 تریلیون ریال )11 هزار میلیارد ریال( 

محکوم شده است.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه هاى مطبوعات

انعکاس

توئيت سياسى

رسالت - ايــن روزنــامــه در مطلبى با عنوان  •
»سخنى با حاج کاظم« با اشاره به نامه اخير پرويز 
پرستويى به رهبر انقالب نوشت : چه کسى در اين 
کشور است که خواهان رفاه نباشد؟ اما اقتصاد و 
سياست به اين آسانى نيست که با يک امضا يا يک 
توافق يا يک سازش به مراد دلمان برسيم. روند و 
فرايندهاى پيچيده و گاهى بلندمدتى مى طلبد 
که يارى همه مسئوالن و مردم بايد پاى آن باشد؛ 
اگر اقتصاد و سياست به اين راحتى بود ما نبايد در 
هيچ کشورى ناراحتى و مشکل و رنج مى داشتيم 
و همه مشکالت دنيا با يک امضا حل مى شد و 

مؤلفه هاى زيادى در آن تاثيرگذار نبود.
ــه نوشت :  • ــام ــن روزن جمهوری اســامــی - اي

دولتمردان، اين روز ها تالش مى کنند طرح خود 
براى اصالح يارانه ها را موفق جلوه دهند و آن را 
»مردمى کردن يارانه ها« بنامند.اقتصاد، موجود 
بى رحمى است که با چيزى غير از اقدامات علمى 
و تجربى کاماًل قابل اطمينان مهار نخواهد شد.  
ــالح يارانه ها«،  گذاشتن عناوينى از قبيل »اص
»مردمى کردن يارانه ها« و »هوشمند کردن يارانه ها« 
نيز نه مى توانند گرانى را کاهش بدهند و نه قدرت پر 
کردن جيب مردم و تقويت سفره هاى آنان را دارند.

ــاره به طــرح جديد  •  جــوان - ايــن روزنــامــه با اش
يارانه اى نوشت : آن چه در فرايند اجرايى اين طرح 
اهميت دارد، نقش مردم در همراهى با دولت و 
کمک به تحقق آن است، به همين دليل است که 
از روزهاى قبل از آغاز اجراى طرح و به ويژه پس از 
کليد خوردن آن، جنگ روانى گسترده اى از سوى 
رسانه هاى بيگانه و معاندين و برخى مخالفان 
داخلى دولــت بــراى دامــن زدن به اعتراض هاى 
مردمى در مخالفت با اين طرح و کشاندن مردم به 
خيابان ها و تبديل اعتراضات به آشوب و اغتشاش 

آغاز شد که البته با هوشيارى مردم ناکام ماند.
فرهیختگان - اين روزنامه با تيتر » راز صادرات  •

ــازى ترکيه«  ــ ــودروس ــ مــيــلــيــارد دالرى خ  ۲۵
نوشت : صنعت خودروسازى ترکيه همزمان با ما و 
با مونتاژکارى پا گرفته است . اين کشور با استفاده از 
همين صنعت خودروسازى توانسته نقش مهمى در 
بهبود شرايط اقتصادى خود ايفا کند، به صورتى که 
پيشرفت صنعت خودروسازى در اين کشور به يکى 

از خبرهاى ثابت مطبوعات تبديل شده است.

همشهری آناین خبر داد:فرمانده مرزبانى  •
هرمزگان از کشف ۵۵۰ هزار ليتر سوخت قاچاق 
در پى توقيف يک فروند کشتى در مرزهاى آبى 
غرب استان خبر داد. به گفته سردار دهکى،در 

همين زمينه ۷ قاچاقچى دستگير شدند.
تودی آناین مدعی شد:معين الدين سعيدى  •

نماينده مجلس گفت: برخالف آن چه که گفته 
شد به ۹ دهک يارانه پرداخت شده است، عماًل 
اين اتفاق نيفتاده و مردم در اين زمينه به شدت 
مشکل دارند و اين نگرانى وجود دارد که همين 

اتفاق براى کاالبرگ الکترونيک رخ دهد.
فــردانــیــوز نــوشــت:عــبــدا...گــنــجــى، فعال  •

رسانه اى اصولگرا در واکنش به ديدار رجوى و 
پمپئو در صفحه توئيتر خود ديالوگ فرضى بيان 
آنان را نوشت. گنجى توئيت کرد: »رجــوى: ما 
همراه صدام با ايران جنگيديم. اون موقع ضد 
امپرياليسم )غرب( بوديم خيلى ترور کرديم اما 
جايى بين ملت نيافتيم.پمپئو: ما هم 1۲ شرط 
گذاشتيم و از برجام خارج شديم و هر راه تنفسى 
را بر ايران بستيم. ترامپ خيلى منتظر تلفن از 
تهران بود اما با حسرت رفتيم. فعال با هزينه ۲ 

ميليون دالرى ازم حفاظت مى شه«.
فــرارو نوشت:دو مقام ارشــد اطالعات دفاعى  •

آمريکا در نخستين جلسه استماع کنگره درباره اجرام 
پرنده طى نيم قرن گذشته، از عزم پنتاگون براى 
مشخص کردن منشأ »پديده هاى هوايى ناشناس« 
خبر دادند.بر اين اساس، مقرر شد که پنتاگون منشأ 
آن چه که دولــت آمريکا آن را »پديده هاى هوايى 
ناشناس« مى نامد و عمومًا به عنوان »بشقاب پرنده« 

شناخته مى شود، مشخص کند.
تابناک نوشت:پس از آن که تلويزيون ايران  •

جزئيات دستگيرى دو شهروند فرانسوى متهم به 
جاسوسى  را به تصوير کشاند، سخنگوى وزارت 
خارجه آمريکا از ايران خواست فورى آنان را آزاد 
کند.صدا و سيما جمهورى اسالمى ايران به تازگى 
جزئياتى جديد از دستگيرى دو جاسوس فرانسوى 
که با منحرف کردن اعتراضات صنفى، قصد ايجاد 

ناامنى و آشوب در کشور را داشتند، منتشر کرد.
جهان نیوز مدعی شد:اگرچه اقدامات مهمى از  •

سوى دولت براى کنارگذاشتن بانيان وضع موجود 
صورت گرفته است اما هنوز تعداد قابل توجهى از 
آنان در سطوح مختلف تصميم گيرى حضور دارند. 
براى نمونه، در شرايطى که حدود 1۰ ماه از آغاز به 
کار دولت سيزدهم سپرى شده، »جعفر توفيقى« 
همچنان رياست پژوهشگاه صنعت نفت- بازوى 
پژوهشى و تحقيقاتى وزارت نفت- را بر عهده دارد.
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 وزارت خارجه فرانسه: مسائل فرا برجامی 
مانع توافق شده است

سخنگوى وزارت امورخارجه فرانسه در يک نشست 
خبرى به سواالتى درباره آخرين وضعيت مذاکرات 
رفع تحريم هاى ايران و بازگشت آمريکا به برجام 
در ويــن که مدتى اســت به دليل زيــاده خــواهــى و 
است،  شــده  متوقف  واشنگتن  کارشکنى هاى 
پاسخ داد.وى در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال 
از سرگيرى مذاکرات وين در آينده نزديک وجود 
دارد؟ اظهار کرد: پيش نويس توافق براى ازسرگيرى 
پايبندى به برجام از بيش از دو ماه قبل آماده شده 
بــود. مذاکره کنندگان تروئيکاى اروپايى نيز به 
همين دليل وين را ترک کردند و به پايتخت هاى 
خود بازگشتند، چراکه متقاعد شده بودند اين روند 
به زودى نهايى خواهد شد.وى بدون اشاره به قصور 
طرف هاى اروپايى حاضر در مذاکرات براى حل 
و  فصل مسائل باقى مانده در وين افــزود: هرچند 
به دليل موضوعى ميان ايران و اياالت متحده که 
خــارج از برجام اســت، ايــن موضوع متوقف شده 
است.سخنگوى دستگاه ديپلماسى فرانسه با تکيه 
بر ادعا هاى غرب و آمريکا عليه برنامه هسته اى 
کشورمان افزود: از طرف ها مى خواهيم که رويکرد 
مسئوالنه اى اتخاذ کنند و هرچه فورى تصميمات 
الزم براى نهايى کردن اين توافق را بگيرند. اين يک 
اشتباه جدى و خطرناک است که تصور کنيم اين 
توافق، باتوجه به سرعت پيشرفت برنامه هسته اى 

ايــران که مى تواند آن را از منافع 
عــدم اشــاعــه اش مــحــروم کند، 

براى مدت نامعلوم روى ميز 
خواهد بود./جماران

 لیالز: 70درصد یارانه دولت روحانی 
به جیب دالالن رفته است

با وجود انتقاد و گاه مخالفت اغلب اصالح طلبان با 
اصالحات اقتصادى اخير اما سعيد ليالز از اعضاى 
حزب کارگزاران از اجراى اين طرح دفاع مى کند.
سعيد ليالز معتقد است: درباره اصل ماجراى اصالح 
قيمت ها هيچ کس حرفى ندارد و فقط مى گويند 
حاال چرا؟ پاسخ اين است که اين کار را هرکس در 
هر مقطع ديگر هم انجام مى داد، مى توانست اين 
»حاال چرا« مطرح شود. توجه کنيم که موضوع گندم 
تبديل به مسئله امنيتى شده اســت. ۷۰ درصد 
صادرکنندگان گندم جهان ۵کشور هستند که 
روسيه و به تازگى هند اعالم کردند گندم صادر 
نمى کنند.اين فعال اصالح طلب افزوده: ۷۰ درصد 
کل يارانه اى که دولت روحانى تابحال پرداخته به 
جيب دالالن رفته است و همان ها االن دارند عليه 
اين طرح پول خرج مى کنند. يکى از مخالفان اين 
سخن، مى گفت نشانه اش ايــن اســت که قيمت 
ماکارونى بعد از آزادشدن سه برابر شد. پاسخ اين 
است که اتفاقا همين نشانه درستى سخن من است 
چون فاصله قيمت گندم يارانه اى با گندم آزاد 1۲ 

برابر بود و وقتى اين فاصله از بين 
رفــت، فقط سه برابرش فشار 
وارد شد که نشان مى دهد بقيه 

را دالالن مى خوردند./
فردانيوز

درگیری تکاوران نداجا با دزدان دریایی 
درمسیر دریای سرخ

امير دريادار شهرام ايرانى فرمانده نيروى دريايى 
ارتــش گفت:تيم اسکورت نيروى دريايى ارتش 
بامداد ديــروز پس از دريافت پيام کمک از سوى 
کشتى ايرانى مبنى بر حمله قايق هاى ناشناس در 
درياى سرخ سريع وارد منطقه و با قايق هاى مهاجم 
درگير شد.با ورود تيم اسکورت نيروى دريايى 
ارتــش و تبادل آتش بين قايق هاى مهاجم  و تيم 
اسکورت، مهاجمان به ترک محل اقدام کردند .پس 
از ائتالف جديد دريايى مشترک آمريکا با متحدين 
خود ،شاهد افزايش دزدى دريايى در اين آبراه مهم 
و حياتى هستيم . اين دومين درگيرى دريادالن 
نيروى دريايى ارتش در اين هفته با دزدان دريايى 

در آب هاى بين المللى است. 
در درگيرى قبلى دست کم 1۵ 

قايق دزدان دريايى مشارکت 
داشته اند./ايسنا

چهره ها   

مجاور - همزمان با روزهــاى پايانى ماه مبارک 
رمضان بود که خانه ملت در اقدامى مهم کليات 
طرح شفافيت را به 183 راى موافق به تصويب 
رساند. حاال و  پس از گذشت قريب به دو هفته از 
تصويب کليات، اهالى بهارستان بررسى اصل ماده 
3 اين طرح دو فوريتى شفافيت قواى سه گانه و 
دستگاه هاى اجرايى و ديگر نهادها  را مورد بررسى 
قرار داده و  با 1۷۵ رأى موافق و با بيش از 8۵ 
درصد آرا با اصل ماده 3 اين طرح موافقت کردند. 
ماده سه اى که به نوعى باِر شفافيت اين طرح را به 
دوش کشيده و تمامى نهاد ها و نهاد هاى قواى سه 
گانه را زير ذره بين شفافيت مى برد :» مشموالن 

اين قانون از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام 
)فقط در اجــراى اصل 11۲ قانون اساسى در 
موارد اختالفى مجلس و شوراى نگهبان( هيئت 
عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مجلس شوراى اسالمى، هيئت وزيران، شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا و شوراهاى موضوع اين قانون 
موظف اند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و 
کميسيون هاى تابع آن ها و آراى ماخوذه از اعضا را 
به تفکيک اسامى موافق، مخالف، ممتنع و کسانى 
که در راى گيرى شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف 
يک ماه در پايگاه اطــالع رسانى خود با قابليت 
خوانش رايانه اى منتشر کنند، مگر در مواردى 

که به موجب قانون اساسى و قوانين مربوط به 
هر يک از نهادهاى مذکور در اين قانون، تشکيل 
جلسه غيرعلنى يا راى گيرى مخفى پيش بينى 
شده باشد.« شفافيت آراى نمايندگان مجلس، نور 
در تاريکخانۀ شرکت هاى دولتى، حذف تعارض 
منافع، جلوگيرى از انتصابات فاميلى و بى قاعده، 
مبارزه با رانت، رفع افزايش خودسرانۀ عوارض، 
شفافيت معامالت بزرگ هلدينگ هاى دولتى، 

ازجمله سرفصل هاى اين طرح اند.

ماده 3 ویک تبصره جنجالی	 
ــاده 3 طــرح دو فوريتى  در ايــن بين امــا اصــل م
شفافيت قواى سه گانه و دستگاه هاى اجرايى 
و ديگر نهادها؛ با يک تبصره جنجالى همراه 
است. تبصره اى که حرف و حديث هاى زيادى 
دربــاره آن مطرح شده است. گفتنى است طبق 
تبصره اصل ماده 3، راى هايى که جنبه صنفى 
و منطقه اى دارند از دستور کار اين طرح خارج 
خواهند شد :»  در جهت استقالل نظر کارشناسى، 
آراى ماخوذه از نمايندگان مجلس در خصوص 
مصوباتى که جنبه صنفى و منطقه اى دارد، از 
شمول اين ماده خارج است. کميسيون تخصصى 
ــود بــه صحن  ــت در پــايــان گـــزارش خ مکلف اس
علنى، جنبه صنفى و منطقه اى خود را اظهار 
کند و براساس رأى مجلس عمل شود. حکم اين 
ــاده و تبصره آن در خصوص مجلس شــوراى  م
اسالمى به ذيل ماده 11۹ قانون آيين نامه داخلى 
مجلس الحاق مى شود.« تبصره اى که با واکنش 
ها و انتقادات زيادى همراه شد.  به عنوان نمونه 
روح ا... ايزدخواه نماينده مردم تهران در انتقاد 
از تصويب ايــن طــرح با لحاظ تبصره در صفحه 
اينستاگرامى خود  اين  تبصره به معنى از خاصيت 
انداختن قانون دانست و نوشت  :  کدام قانون 
است که جنبه هاى صنفى و منطقه اى نداشته 

باشد؟ بدين ترتيب اغلب مصوبات مجلس شامل 
شفافيت آرا نمايندگان نخواهد شد.«  در اين بين 
اما يکى از کاربران فضاى مجازى در پاسخ به 
انتقادات مطرح شده به تبصره اصل ماده 3  طرح 
شفافيت قواى سه گانه و دستگاه هاى اجرايى و 
ديگر نهادها؛  اظهار کرد :» تعيين مصاديق اين 
تبصره به عهده خود مجلس و کميسيون هاى 
آن است. همچنين بايد گفت که  اکثر مصوبات 
مجلس بعد ملى دارد و مصوبات منطقه اى بسيار 
ــراى مثال مصوبات مهم  ــت. ب کم و محدود اس
اين مجلس در حوزه اقتصادى مانند حمايت از 
دانش بنيان ها، تسهيل کسب وکارها يا در حوزه 
سياسى مانند قانون راهبردى هسته اى و... همه 
ابعاد ملى داشته اند و مشمول اين طرح مى شوند. 
اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که مصوبات مجلس 
در ابعاد منطقه اى و صنفى داراى فشارهاى 
شديد بيرونى است که طى آن ممکن است نظر 
کارشناسى و مصلحانه نمايندگان از دست برود، 
لذا شفافيت در آن اتفاقا مشکالت بيشترى را براى 
کشور ايجاد مى کند.« کاربر ديگرى نيز در اين باره 
نوشت :» بايد توجه داشت که اين مصوبه برخالف 
طرح قبلى تمامى قوا را شفاف مى کند و شمول 
بسيار گسترده ترى را شامل مى شود. عالوه براين، 
تصويب اين قانون که ملى است نياز به ۵۰ درصد 
آراى نمايندگان داشته درحالى که تصويب طرح 
قبلى به علت آن که درباره آيين نامه داخلى مجلس 
بود، نياز به دو/سوم آرا داشت و عمال امکان راى 
آورى آن وجود نداشت.«  از سوى ديگر اما برخى 
همچون اميرآبادى فراهانى نماينده مردم قم، بر 
اين باورند که مشکل اساسى اين تبصره اين است 
که معيارى براى منطقه اى يا صنفى شدن مشخص 
نشده  است و برخى ديگر نيز با بيان اين که صنفى و 
منطقه اى بودن اين طرح به خود نمايندگان واگذار 

شده به اين مسئله انتقاد کردند. 

شفافیت آرا و تصمیمات یک گام تااجرا 
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 3 طرح دو فوریتی شفافیت 

قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، 
هیئت وزیران و شوراهای اسامی شهر و روستا را تعیین کردند

هادی محمدی - النا دوهان گزارشگر ويژه سازمان 
ملل متحد درباره تأثير منفى اقدامات يک جانبه 
قهرآميز بر بهره مندى از حقوق بشر، عصر ديروز در 
يک نشست خبرى به تشريح نتايج سفر 1۲روزه 
خود به ايران و ديدارهاى انجام شده با مسئوالن 
و سازمان هاى مختلف پرداخت.وى دربــاره اين 
سفر اظهار کرد: از تاريخ هفتم تا 18 مى ۲۰۲۲ 
براى جمع آورى اطالعات با محوريت بى طرفى 
و راستى آزمايى سفرى به ايران داشتم. بحث من 
تأثير منفى تحريم ها بر حقوق بشر بوده است.وى 
با بيان اين که "گزارش نهايى من در شوراى حقوق 
بشر در سپتامبر ۲۰۲۲ ارائه خواهد شد"، گفت: از 
همه طرفين در ايران از جمله دولت ايران و شوراى 
حقوق بشر براى تسهيل اين سفر تشکر مى کنم. 
من در اين سفر با نمايندگان دولت مالقات داشتم 
همچنين نماينده چند عضو جامعه مدنى را مالقات 
کردم و با نمايندگان نهادهاى مالى بخش خصوصى 
و دولتى، دانشگاهيان و... و با آژانس هاى تخصصى 
سازمان ملل و ديپلمات  هاى خارجى در ايران 
ديدارهايى را برگزار کردم.گزارشگر ويژه سازمان 
ملل متحد در ادامه افزود: ايران هم اکنون مشمول 
گسترده ترين تحريم هاست و آمريکا تحريم هاى 

مالى و تجارى بزرگى را از دهه 1۹۷۰ عليه اين 
کشور اعمال کرده و اقداماتى را انجام داده است 
که ايــران را از نظام مالى و تجارى جهان منزوى 
کند، در همين زمينه در سال ۲۰1۰ بسيارى 
از بخش هاى اقتصادى را هدف قرار داد، تحريم 
آمريکا هدفش بانک مرکزى ايران بود.وى  با تاکيد 
براعمال تحريم هاى آمريکا ضد بخش هاى مختلف 
ايران ،اظهارکرد: بعد از انعقاد توافق هسته اى و 
قطعنامه ۲۲31 تمام تحريم هاى ثانويه عليه ايران 
برداشته شد و سازمان ملل به نحوى عمل کرد که 
از طريق برجام اقداماتى را انجام داد و بخشى از آن 
سرمايه گذارى در ايران بود اما آمريکا يک جانبه از 
برجام خارج و تحريم ها را مجدد عليه ايران وضع 
کرد و بانک مرکزى ايران و چند بانک ايرانى را در 
ليست تحريم ها قرار داد و بسيارى از شرکت ها از 
بازار ايران، خارج و دارايى هاى ايران مسدود شدند 
که اين اقدامات 1۰۰ تا 1۲۰ ميليارد دالر به ايران 
آسيب زده اســت.دوهــان با بيان اين که بيش از 
۷۰۰ فرد حقيقى و حقوقى در ليست تحريم هاى 
ضدايرانى قرار دارنــد، ادامــه داد:  عالوه بر اين، 
کانادا تحريم هايى عليه ايران اعمال کرده و بيش 
از ۲۰۰ فرد حقيقى و حقوقى ايرانى را در فهرست 

تحريم هاى خود قرار داده است.گزارشگر ويژه 
سازمان ملل با اشاره به تأثير تحريم ها بر بخش هاى 
دانشگاهى و صنايع دستى و رشد اقتصادى ايران 
و همچنين همکار ى هاى بين المللى ايران با ديگر 
کشورها، تصريح کرد: تأثير تحريم ها بر گروه هاى 
آسيب پذير و سرپرستان خانواده و اتباع مهاجر 
افغانى در اين سال ها غيرقابل انکار بوده است. 
تحريم ها ارائــه کمک هاى بشردوستانه از طريق 
آژانس هاى بين المللى را مختل و امکان نقل و 
انتقال پول را مسدود کرده است.دوهان گفت: 
اين  اقدامات قهرى يک جانبه به عنوان اقدامات 
تنبيهى، موازين حقوق بشر جهانى را نقض کرده 
ــت. تحريم ها عليه شرکت هايى که با ايــران  اس
تجارت داشتند و استفاده ابــزارى از آن و اعمال 
تحريم هاى ثانويه امرى غيرقانونى است. جلوگيرى 
از داشتن حساب بانکى براى ديپلما ت هاى ايرانى 
خالف کنوانسيون وين بوده   و ممانعت از پرداخت 

حق عضويت ايــران در سازمان هاى بين المللى 
ــت.وى افــزود:  هم خالف قوانين بين المللى اس
تحريم هايى که عليه ايران اعمال شده است از ديد 
شوراى حقوق بشر و مجمع عمومى سازمان ملل 
قابل توجيه نيست. تحريم هاى يک جانبه به شکل  
اوليه و ثانويه و تهديد به اعمال تحريم ها همه اين ها 
بحث وضعيت حقوق انسانى را در ايران به خطر 
انداخته اســت و ايــن تحريم هاى اعمال شده به 
تحريم صادرات کاالها و تحريم بانک هاى ايران و 
تحريم غذا و دارو منجر شده که باعث کاهش درآمد 
دولت و افزايش قيمت ها و  فقر و افراد آسيب پذير و 
پناهندگان و زنان سرپرست خانوار شده است. به 
من گفته  بودند دارو تحريم نيست اما من کودکان 
پروانه  اى را ديدم که نمى  توانند پانسمان و داروهاى 
خود را تهيه کنند. شرکت فروشنده از ترس تحريم 
آن را نمى  فروشد و تازه بفروشد، پول آن را چطور 

دريافت کند؟

به من گفته بودند دارو تحریم نیست اما...  
دوهان  در پایان ماموریتش در تهران، تحریم های آمریکا را نقض قوانین 
بین المللی توصیف کرد و گفت که به دلیل همین تحریم ها، بین ۱۰۰ تا 

۱۲۰ میلیارد دالر از دارایی های ایران مسدود شده است 

رئيس قوه قضاييه در بيست و يکمين همايش 
سراسرى دادســتــان هــاى مراکز استان ها، 
دادستان ها و مسئوالن دادسرا ،  نکاتى مهم 
و کليدى را به دادستان ها يادآور شد.  قاضى 
به  خطاب  دســتــور    1۲ همچنين  القضات 
دادستان هاى مراکز استان ها را صادر کرد .به 
گزارش ميزان ،رئيس قوه قضاييه با اشاره به 
موضوع نظارت دادستان ها بر کار ضابطين 
گفت: بايد توجه داشت که وقتى متهمى را چه 
در مسائل امنيتى و چه غيرامنيتى در اختيار 
ضابط قــرار مى دهيم، مسئوليت اين امر با 
قاضى پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار 
ضابط از ناحيه مسئوالن ذى ربط قضايى در 
ــرا ضــرورت دارد. رئيس دستگاه قضا  دادس
در بخش ديگرى از سخنان خود، بر ضرورت 
جمع آورى ادّله و مستندات الزم قبل از احضار 
و جلب فــرد مد نظر در پرونده تاکيد کــرد و 
گفت: نبايد شرايط به گونه اى باشد که ابتدائا 
جلب، احضار يا قرار منجر به بازداشت صادر 
شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصيل دليل 
بررسى  و  تحقيقات  و  استعالمات  انــجــام  و 
حساب ها و رديابى پول ها رفت؛ البته گاهى 
اوقــات در مــوارد ضــرورى و مسائل امنيتى، 
امکان صرف زمان براى جمع آورى تحقيقات 
وجود ندارد و الزم است که اقدامات مربوط 
به احضار، جلب و قرار بازداشت فرد مد نظر 
قبل از انجام تحقيقات صورت گيرد.رئيس 

دستگاه قضا با تاکيد بر توجه تمام و کمال به 
موازين شرعى و قانونى در انجام تحقيقات  
تاکيد  بازجويى ها  و  جلب ها  بــازرســى هــا، 
کــرد:  در بازرسى و ديگر مــوارد گفته نشود 
يک شرايط خاصى رخ داده و اين گونه نشود 
که خداى ناکرده همه زحمات ما به خاطر يک 
کار از بين برود دادستان ها در زمان حکم به 

جلب، حکم به بازرسى و در زمــان تحقيق و 
بازجويى، بر زيرمجموعه و ضابطين نظارت 
داشته باشند تا کارى خالف شرع و قانون رخ 
ندهد.قاضى القضات در همين زمينه  تصريح 
کرد: حتى در مواقعى که شاکى خصوصى بر 
احضار فردى تاکيد دارد، بايد با دقت داليل و 
مستندات او براى انجام اين احضار را بررسى 
خصوصى  شاکى  شکايت  چه  چنان  و  کــرد 
همراه با مستندات کاملى بود، براى احضار 
فرد اقدام کرد.همچنين، »رسيدگى سريع 
و دقيق بــه پــرونــده هــاى ضدامنيتى کــه در 
»اعمال  مى شوند«؛  تشکيل  خــاص  مقاطع 
ــات قانونى بــراى  ــاق حداکثرى اعــطــاى ارف
محکومين واجد شرايط در عين توجه به اين 
مهم که ترحم و ارفــاق قانونى به افــراد شرور 
ــردم را برهم  ــارق که امنيت و آرامــش م و س
مى زنند ظلم به ديگران است«؛ »توجه تمام 
و کمال به موازين شرعى و قانونى در انجام 
تحقيقات ، بازرسى ها، جلب ها و بازجويى ها و 
نظارت ويژه بر کار ضابطين در اين حوزه ها«؛ 

ــه قبل از احضار  »تحصيل و جــمــع آورى ادل
افراد مگر در موارد ضرورى و مسائل امنيتى 
ــراى جــمــع آورى  ــان بـ ــرف زمـ کــه امــکــان َصـ
ــدارد«؛ »صــدور دستورات  تحقيقات وجــود ن
صريح و شفاف به ضابط و کارشناس و پيگيرى 
ــورات در زمـــان مشخص و  ــت ــن دس انــجــام اي
همچنين ماالُيطاق نبودن دستورات صادره 
اجــراى  »پيگيرى  ؛  ضابط«  و  کارشناس  به 
احکام قطعى صــادره و انعکاس داليــل عدم 
اجــراى حکم قطعى« ؛ »اتــخــاذ تدابير ويژه 
پرونده هايى  و  موضوعات  در  پيشگيرانه  و 
که ممکن است شکات زيــادى پيدا کنند« ؛ 
»مشورت و همکارى با مسئوالن استانى در 
؛ »نظارت و  عين داشتن استقالل قضات« 
دقت بر احکامى که محدوديت ايجاد مى کند 
، نحوه و مدت نگهدارى اموال توقيف و پلمب 
شده« ؛ »توجه قاضى اجراى احکام يا دادستان 
به انجام اعتراض به موقع و منطبق با ضوابط 
نسبت به احکامى که خــالف شــرع و قانون 
تشخيص مى دهند« و »اهتمام دادستان ها 
به اعمال نظارت مستمر فيزيکى و سيستمى 
ــارى،  به زيرمجموعه هاى خود و شعب دادي
ــراى احکام« و »مساعدت به  بازپرسى و اج
همکاران قضايى و صيانت از آن ها در جهت 
1۲ دستورى بــود که  پيشگيرى از لغزش« 
رئيس قوه قضاييه در اين نشست خطاب به 

دادستان هاى مراکز استان ها صادر کرد.

 اژه ای بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام 
تحقیقات ، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها تاکید کرد 

12 فرمان قاضی القضات به دادستان ها 



تی شرت هایی با نماد های ایرانی
گفت وگو با جوانی که با کمترین ابزار طراحی یعنی گوشی، یک کسب و کار 

اینترنتی راه انداخته و هدفش تزریق حس خوب به جامعه است

 تی شرت هایی با تصاویر پیکان، ژیان، تخت جمشید، شهر فرنگ و 
.... که همه ما خاطرات زیادی از آن ها داریم، یک انتخاب متفاوت 
و البته جالب به نظر می رسد. در مینی پرونده امروز زندگی سالم 
به سراغ یک کسب وکار اینترنتی رفتیم که در آن دو جوان با 

کمترین ابزار طراحی در دسترس یعنی همین گوشی هایی که 
در دست من و شماست، به طراحی و تولید تی شرت ها و لباس هایی 

با نشانه ها و نمادهای خاص و ایرانی دست زده اند.

   نمی خواهم طرح تی شرت  ایرانی ها، نماد خارجی داشته باشد
»مجید همایون ارجمند« متولد 5 بهمن  1362 و دانش آموخته رشته نقاشی و 
مجسمه سازی است. او که فوق دیپلم حسابداری دارد، از اشتباه خود برای وارد 
شدن به این رشته به سبب راهنمایی های نادرست یک مشاور تحصیلی 
می گوید و ادامه می دهد: »من عاشق طراحی لباس بودم اما یک 
انتخاب اشتباه من را از هدفم دور کرد. در زمان قرنطینه 
کرونا، کار من هم که راه اندازی کافه و کافی شاپ بود، 
به هم ریخت و این شد که من بیکار شدم. پس در این 
زمان بیکاری با خود گفتم باید سر خودم را گرم 
کنم و چه چیزی بهتر از یادگیری کالژ؟ چون در 
شبکه های مجازی مثل اینستاگرام و پینترست به 
این کار عالقه داشتم اما وقتی به کارها دقت کردم، 
متوجه شدم بیشتر کار دوستان ایرانی که در این حوزه فعال 
هستند، حال و هوای خارجی دارد و خبری از نمادها و نشانه های 
ایرانی نیست. نمی خواهم طرح تی شرت  ایرانی ها، نماد خارجی 
داشته باشد. از آن جا که من لپ تاپ نداشتم، اپلیکیشن های 
مورد نیاز را با گوشی دانلود و با پشتکار شروع به چیدمان و 
طراحی کردم. به طوری که به جرئت می توانم بگویم هیچ کدام از 
کارها با سیستم نیست. در آن زمان من هیچ سررشته ای از کالژ 
و فوتومونتاژ نداشتم. االن هم بعد از دو سال به این جا که اکنون 
هستم، رسیدم. البته که سختی کم نداشت اما هدف من بیشتر 

طراحی و دیده شدن طرح هایم بود که حاصل شد«.
   من اصال فتوشاپ بلد نیستم

»من هرکاری که انجام می دهم، با گوشی است و شاید باورتان نشود فتوشاپ بلد نیستم«. 
مجید با توضیح این نکته به سراغ جنبه های دیگر کارش می رود و می گوید: »طراحان لباس 
ایرانی زیادی داریم که بسیار کار با کیفیت و درجه یکی را ارائه می دهند اما متاسفانه مبلغ آن 
خیلی زیاد است و برای افراد طبقه متوسط به پایین جامعه تهیه آن سخت است. از طرفی هم 
همیشه دوست داشتم طراحی هایی با نماد و نشانه های ایرانی داشته باشم به خصوص روی 
تی شرت هایی که بیشتر دارک هستند یا با حروف انگلیسی و نماد های خارجی تزیین شدند. 
خالصه این شد که با خودم گفتم باید در حد خودم سطح پوشش جامعه را یک پله باال ببرم تا مردم 
با دیدن یک طرح خاص مثل پیکان که نوستالژی هم هست، آن هم با رنگ های شاد برخالف 

بیشتر کارهای مشابه که سیاه وسفید هستند یا کیفیت ندارند، به 
آن جذب شوند. همچنین ما سعی می کنیم با تلفیق رنگ و 

نوستالژی، روحیه مردم را ارتقا دهیم اما این کار در ایران 
به این سادگی نیست چراکه ما در این جا تولید پارچه 
نداریم و به سختی می توانیم پارچه  خام پیدا کنیم. از 
طرفی هم چاپ دیجیتال و رنگ های خارجی آن روز به 

روز گران می شود. به عنوان مثال فقط چاپ و فرایندش 
می شود، نزدیک 100 هزارتومان. حال شما این روند را 
در کنار لباس خام، زمان و هزینه و حتی سود من بگذارید، 

خب زیاد می شود. می خواهم بگویم به نظرم باید برای 
فرهنگ سازی در این زمینه کمک شود.«

    این تی شرت ها مشتری آمریکایی و کانادایی 
دارد

در بخش آخر گفت وگوی مان، این جوان خوش ذوق از 
اهداف و رویا های آینده اش می گوید: »زمان شروع این کار، 

درآمد خاصی نداشتم اما وقتی به دیده تجاری به آن نگاه کردم، 
شرایط فرق کرد و پیشرفت کردیم تا به مرحله  ای رسیدیم که من 20 تا 30 عدد تی شرت در روز 
می فروختم. مثال این کار آن قدر خوب پیش رفت که من قبل از عید امسال برای طراحی های 
مختلف از شال گرفته تا تی شرت، خیلی سرم شلوغ شد که خداراشکر همه  کارها به فروش 
رفت. به خصوص طرح اتوبوس قرمز دو طبقه الله زار توپخانه که بسیار پرطرفدار شد. اما برای 
آینده عالقه دارم این مجموعه را یک برند ایرانی کنم. دیگر نمی خواهم از طرح های قدیمی 
ایرانی که همیشه استفاده شده است مثل بته جقه استفاده کنم. به دنبال طرح های جدید و 
خاص هستم. االن کارهای من به آمریکا و کانادا هم رسیده و حتی مورد پسند چند آرت شاپ 
خارجی هم قرار گرفته است به طوری که سفارش هم گرفتیم البته در همه  این مراحل من تنها 
نبودم و خانم »آزاده محمدی« هم در طراحی و هم در ارائه ایده و نماد در کنار من بودند اما بیشتر 
تمرکز ایشان روی سرمایه گذاری و تمرکز من بر اجرای کارهاست. در کل اگر بخواهم تمام 
این فرایند ها را با نتیجه گیری بیان کنم این است که در دو سال گذشته که خیلی از دوستان و 
همسن و سال های من به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، ناامیدشدند، قصد ندارم کلیشه ای 
یا با جنبه  نصیحت صحبت کنم اما به همه دوستانم توصیه می کنم که پیگیر کاری که می کنید، 

باشید می دانم شرایط سخت است اما پیگیر باشید و نا امید نشوید تا به موفقیت برسید«.

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار
ــاه، شــصــت و حــتــی دهــه  ــج ــن دهـــه پ
هفتادی ها، خاطرات زیادی از سنگ پا 
دارند! بزرگ ترها هر وقت آن ها را برای 
استحمام می بردند، آن قدر با سنگ پا به 
جان پاهای شان می افتادند که رنگ کف پایشان به سفیدی 
می رسید و گاهی برق می زد! اما کمتر کسی می داند این 
سنگ پاها، دقیقا چه هستند؟ کجاها تولید می شوند و ... 
؟ بیشتر ما سنگ پا را به نام قزوین می شناسیم ولی در غرب 
ایران یعنی کردستان، روستایی وجود دارد که اقتصادش بر 
پاشنه این سنگ می چرخد. »قزلجه کند« روستایی در ۳۵ 
کیلومتری قروه از شهرهای استان کردستان است، روستایی 
که تقریبا 2۵0 خانوار با بیش از  هزار نفر جمعیت را در خود 
جای داده است. خیلی وقت نیست که ارزش پوکه معدنی )که 
با کمی تغییر تبدیل به سنگ پا می شود( در ساختمان سازی 
مورد توجه قرار گرفته اما مردم این روستا قبل از آن هم 
کارشان با پوکه می گذشت. گدازه های سرد آتش فشانی که 
حاال دیگر خبری از دهانه های داغ و مذاب آن نیست، امانتی 
را در منابع طبیعی این روستا به زمین گذاشته اند که معدن 
دارانش سهم بیشتری از آن دارند و مردمی که نام روستایشان 
در زبان محلی)ُترکی( به معنای »روستای طالیی« است، فقط 
گرد و خاک خودرو های حمل پوکه و الشه های آن نصیب شان 
می شود تا تیشه بر آن بزنند و سنگ پا تولید کنند، محصولی 
که به غیر از ایران در کشورهای همجوار و حتی کشورهای 
اروپایی هم خریدار دارد. در پرونده امروز زندگی سالم با دو 
نفر از اهالی »قزلجه کند«، درباره این شغل و مردم این روستا 

گفت و گویی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

پرونده

 گفت و گو با اهالی روستای »قزلجه کند« که روز و شب شان با صدای تیشه و چکش برای تولید سنگ پا گره خورده 
محصولی که مشتری  اروپایی دارد

ساخت »سنگ پا« در روستای طال!
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 درآمد ماهانه مان
 2 تا 3 میلیون تومان است

ساخت سنگ پا در این روستا، قدمت زیادی دارد اما 
درآمــدش چقدر است؟ آقای عبدی، یکی دیگر از 

اهالی این روستا پاسخ می دهد: »االن این کار درآمد 
زیادی ندارد، حداکثر ماهی 2 تا 3 میلیون می توان 

از این حرفه به دست آورد. البته آن هایی که دستگاه 
دارند، طبیعتا درآمد بیشتری دارند اما باز هم آن قدرها که شما 

فکرش را می کنید، زیاد نیست. معموال روزی یک گونی می توان 
سنگ پای تراشیده شده، آماده کرد. هر گونی، تقریبا 200 تا 
250 تا سنگ می شود. برای فروش این سنگ ها، چند نفری در 
روستا هستند که این ها را از ما می خرند و سپس می فروشند. االن 
دو نوع سنگ پا داریم، درجه یک و درجه 2. درجه 2 را گونی 90 
هزار تومان و درجه یک را 170 هزار تومان از ما می خرند. درجه 
یک ها، نسبت به سنگ پاهای درجه 2 خیلی صاف تر تراشیده 
شده اند البته درجه یک ها، خیلی زمان می برد تا تراشیده شوند 

و البته مشتری هایشان هم خاص تر است.«

خطر حمله گرگ ها و آب آلوده از مشکالت روستای 
ماست

»تقریبا همه اهالی روستا، این روزها در حیاط خانه هایشان مشغول ساخت 
سنگ پا هستند. در زمستان هم یک سری جاهای سرپوشیده درست 
می کنیم که بتوانیم کار کنیم«. یکی از اهالی با این مقدمه می افزاید: »یکی از 
خطرات این شغل که کمتر به آن اشاره می شود، مربوط به مسیر معدن است 
که باید برویم و سنگ ها را بیاوریم. بارها پیش آمده که در همین مسیر، گرگ 
به اهالی حمله کرده است و آن ها مصدوم شدند. گاهی هم ریزش کوه اتفاق 
می افتد که آن هم خیلی خطرناک است و آدم می ماند زیر آن و صدایش هم 
به جایی نمی رسد. یکی دیگر از مشکالت قدیمی روستای ما، نداشتن آب 
آشامیدنی بود که از چند وقت پیش که آب را به این جا پمپاژ کردند، حل شده 
اما االن، معضل اصلی آلوده بودن آب است که آن هم به دلیل احداث یک 
معدن طال در این روستاست که امیدواریم زودتر مسئوالن فکری به حال این 

مسئله هم بکنند.«

این شغل می تواند تا 200 سال آینده ادامه 
داشته باشد

آقای عبدی با این مقدمه که روستای »قزلجه کند« قطب تولید سنگ پای 
ایران است، می گوید: »می خواهم به شما بگویم اگر این شغل در روستای 
ما نیمه صنعتی شود، هم جوانان ماندگار می شوند و هم با برندسازی آن 
می شود دروازه صادرات را به روی سنگ پا گشود. احتماال می دانید که تنها 
یکی از معادن این جا، 600 هکتار است و به نظرم تا 200 سال آینده هم 
می شود از آن سنگ پا استخراج کرد به شرطی که جوانان روستا همین جا 
بمانند و با مدیریت مسئوالن بتوانیم فروش را به صرفه و بیشتر کنیم. طبیعتا 
اگر جوان این روستا از لحاظ مالی تامین شود، همین جا می ماند و می تواند 

برای ارزآوری به کشور هم خدمت کند.«

هر روز باید برای جمع کردن گدازه های آتش فشانی به معدن برویم

سنگ پا یک نوع سنگ آذریــن است که حاصل سردشدن 
گدازه های آتش فشانی است. وقتی این سنگ ها از دهانه 
آتــش فشان به بیرون پــرت می شوند، از خــودشــان گازی 
تولید می کنند که باعث سوراخ سوراخ شدنشان می شود.با 
استفاده از سنگ پا به دلیل سطح محکمی که دارد، الیه های 
پوست مرده پاشنه پا را می سایند. »محمدمهدی عبدی«، 20 
ساله، متولد این روستا و از نوجوانی به تولید سنگ پا مشغول 
است. او درباره ساخت سنگ پا در این روستا می گوید: »هر 
روز باید به معدن برویم و این سنگ ها را جمع کنیم. مسیر زیادی تا آن جا نیست. تقریبا یک ربع بیشتر طول نمی کشد. با 
بیل، تعدادی از سنگ ها را درون گونی می ریزیم و می آوریم خانه. سپس در خانه، این سنگ ها تراشیده می شود البته یک 
عده هم هستند با دستگاه، این سنگ ها را تراش می دهند. آن ها می توانند سنگ ها را به صورت خیلی تمیزتر و مربعی، 

مستطیلی، بیضی یا هر شکلی که مشتری بخواهد، تراش  دهند.«

کاربرد سنگ پا فقط برای استحمام نیست

»االن سنگ پا فقط برای استحمام   استفاده نمی شود و کاربردهای دیگری هم دارد«. این جوان از اهالی روستای 
»قزلجه کند« با این مقدمه، می افزاید: »مثال در کف ساختمان ها از آن استفاده می شود. همچنین از این سنگ ها برای 
تزیین به خصوص در آبنماها استفاده می شود و مشتری زیادی دارد. همان طور که می دانید استفاده از سنگ پا به قدمت 
تاریخ است و در زمان قرون وسطی ابتدا در رم و سپس در خاورمیانه مردم از این سنگ در حمام استفاده می کردند البته 
شکل استفاده کمی متفاوت بوده است. ابتدا مردم از سنگ پا برای پاک کردن جرم وسایل استفاده می کردند، بعد وارد 
صنعت و در نهایت وارد دنیای مد و زیبایی شد. این را هم بگویم که تقریبا همه اهالی روستا، خودشان هم از این سنگ 

پاها استفاده می کنند و برای استحمام از قدیم، طرفدار داشته است.«

از نوجوان 14 ساله تا پیرمرد 80 ساله در حال تولید سنگ پا
محمدمهدی یکی از صدها نفر اهالی روستاست که روزشان 
با جمع آوری پوکه آغاز می شود و با سنگ پا به شب می رسد. 
او درباره حرفه اصلی اهالی این روستا می گوید: »تقریبا همه 
اهالی روستا، مشغول این کار هستند یا حداقل چند نفر از 
اعضای خانواده شان در این حرفه باتجربه و فعال هستند. از 
نوجوان 14 یا 15 ساله بگیرید تا افراد 70 یا 80 ساله در روستا 
در تراش سنگ پا تبحر خاصی دارند. در این جا، 7 یا 8 معدن 
وجود دارد اما فقط مدل سنگ یکی از آن ها، نرم و قابل تراشیدن 
است.تراشیدن بقیه سنگ ها، خیلی سخت است. این معدنی که ما االن از آن سنگ جمع می کنیم، سنگ هایش نرم تر است 

و راحت تر برش می خورد.«

پیش نیازهای این شغل فقط تیشه و چکش است

»محمدمهدی« از درد دست هایشان می گوید که نتیجه این شغل است. او ادامه می دهد: »تنها ابزار مورد نیاز این حرفه، 
تیشه و چکش است. با چکش این سنگ ها را تکه تکه و سپس با تیشه، آن ها را تمیزتر می کنیم. حتی افرادی که با دستگاه 
هم کار می کنند، باید از این تیشه و چکش استفاده کنند اما طبیعتا کمتر. برای انجام این کار، باید حتما دستکش 
دست مان کنیم چون این سنگ ها به قول اهالی این جا، دست انسان را می َبَرد و پوستش را نابود می کند. جنس این 

سنگ ها جوری است که باید حتما با دستکش آن را تکه تکه و آماده فروش کرد.«

جوانان این جا در آرزوی رفتن به تهران هستند

و  نــوجــوانــان  از »محمدمهدی« دربـــاره تفریحات 
»بعضی ها  می گوید:  که  می پرسم  روستا  جــوانــان 
درس می خوانند، بعضی ها در آرزوی رفتن به تهران 
برای پیدا کردن کار و کسب درآمد بیشتر هستند اما 
بیشترشان در همین جا، سنگ پا درست می کنند. 
ساعت کاری مان هم متفاوت است. بعضی ها از ساعت 
8 صبح تا 5 بعدازظهر مشغول این کار می شوند و 
بعضی ها هم 10 صبح تا 8 شب. ساعت کار این شغل، 
دلخواه است. پاییز برای مردم روستای ما فصل تیشه 

زنی است که تا اواسط بهار ادامه دارد بنابراین در این مدت شب نشینی ها و دورهمی های خانوادگی جایی در میان 
اهالی روستا ندارد یعنی روزهایش آن قدر سخت و خسته کننده می گذرد که دیگر رمقی برای شب نشینی نداریم.«

عکس: فارس



   سیاهچاله چیست؟ 
کیهان مملو از ســتارگانی با اجرام مختلف اســت که 
فرایندهای هسته ای درونی شــان سبب تولید انرژی 
می شود. هنگامی که این سوخت هســته ای به پایان 
می رســد، ســتاره رمبش می کند و در درون خود فرو 
می ریزد. ســتاره هایی با جرم حدودی جرم خورشید 
پس از رمبش به »کوتوله سفید«، ستاره هایی با اندازه 
متوسط به »ســتاره نوترونی« و آن دســته از ستارگان 

که چندین برابر خورشید جرم دارند، به »سیاهچاله« 
تبدیل می شــوند. میدان گرانشی ســیاهچاله بسیار 
قوی است، به طوری که حتی نور هم قادر به گریختن 
از آن نیســت. مرزی از فضا در اطراف سیاهچاله که با 
ورود به آن امکان بازگشت وجود ندارد، »افق رویداد« 
نامیده می شود. اخترشناســان عقیده دارند در مرکز 
بیشــتر کهکشــان های بزرگ کیهان، یک سیاهچاله 

عظیم الجثه قرار دارد.

   چرا از دیدن کمان ای ذوق  زده ایم؟ 
چرا ثبــت تصویــر »کمــان ای« برای مان مهم اســت؟ 
ســیاهچاله ها بنــا بــه ماهیت شــان قابــل مشــاهده  
نیســتند چــون آن قــدر عظیم اند کــه همان طــور که 
گفتیــم هیچ چیز حتــی نور تــوان گریختن از کشــش 
گرانشــی آن ها را نــدارد. درواقــع ســیاهچاله ها هر 
چیزی را که به داخل شان می افتد، به دام می اندازند. 
بنابراین به معنای واقعی کلمه غیرقابل دیدن هستند 
اما فضا-زمــان را چنان بــه دور خــود می پیچانند که 
وقتی با جریان های درخشانی از مواد در حال سقوط 
در چنــگال گرانشــی ســیاهچاله هســتند، ســایه ای 
ایجاد می کنند. این ســایه تقریبــا 2.5 برابر بزرگ تر 
از افق رویداد ســیاهچاله اســت. هرچیزی که از افق 
رویداد ســیاهچاله عبور و بــه داخل آن ســقوط کند، 
به دلیل گرانش باالی ســیاهچاله هرگز نمی تواند از 
آن خارج شود. درواقع اگر ســیاهچاله ای کالن جرم 
در احاطه  قرصی چرخان از گاز و غبار باشــد، آن مواد 
درخشــان خواهند شــد؛ زیرا گاز و غبار دراثر کشش 
گرانشی قدرتمند چاله  مجاور سرعت می گیرند و گرم 
می شوند و به این ترتیب ما می توانیم از سایه سیاهچاله 
عکس برداری کنیم. پس آن چه تلسکوپ )EHT( ثبت 
کرده، درواقع سایه  ســیاهچاله در پس زمینه آن گاز و 

غبار درخشان است.

   سیاهچاله مشاهده  شــده چه کمکی به علم 
می کند؟ 

دانشــمندان بــا هــر تصویــر جدیــد از ســیاهچاله  
کالن جــرم، اطالعــات بیشــتری دربــاره  ایــن اجرام 
رازآلود به دســت می آورند. آن هــا مدت های طوالنی 
باور داشتند که یک ســیاهچاله کالن جرم در بخشی 
از اعمــاق منطقــه مرکــزی راه شــیری قــرار دارد که 
اتفاقات عجیب کهکشان را توضیح می دهد؛ اتفاقاتی 
مثــل حرکــت ســتاره های بــزرگ در اطــراف چیزی 
نامرئی با سرعتی بســیار باال. با این حال دانشمندان 
تردید داشــتند کــه دربــاره آن صحبت کننــد. نظریه 
نســبیت عام اینیشــتین می گویــد یک جرِم به اندازه 
ســبب تغییر  می توانــد  فشرده  شــده،  کافــی 
شــکل و خمیدگی فضا-زمان و تشــکیل سیاهچاله 
شود. حاال با اثبات شــکل دایره ای این اجرام، نظریه  
نسبیت که وجود سیاهچاله ها را پیش بینی کرده  بود، 
مهر تأییدی دریافت می کند. حاال تصویری داریم که 

ثابت می کند »کمان ای« واقعا سیاهچاله است.

منابع: یورونیوز، دیجیاتو، زومیت
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    من کی ام و چطور خوش نویس شدم؟  
قاسـم صمدیان هسـتم، تیرمـاه 1354 در 
کاشـمر به دنیـا آمـدم و در تهـران زندگـی 
می کنـم. در کودکـی عالقـه زیـادی بـه هنر 
داشـتم به طـوری کـه سـاعت ها در اتاقـم 
و  می شـدم  نقاشـی  و  طراحـی  مشـغول 
گذر زمـان را احسـاس نمی کـردم. از سـال 
1363 خوش نویسـی را شـروع کـردم و 
اکنون 38 سـال اسـت که درحال آموختن 
اسـتادی  مـدرک   1391 سـال  هسـتم. 
خو ش نویسـی را از انجمـن خوش نویسـان 
ایـران دریافت کـردم. اکنون در رشـته های 
خوش نویسـی، گرافیک، طراحی و نقاشی 
مشـغول آمـوزش و انجـام پروژه هـای کاری 

. هسـتم

    هنرمند خوش نویس باید چه 
ویژگی ها و مهارت هایی داشته  باشد؟

اولیـن  هنـری  ذوق  و  خالقیـت  عشـق، 
ویژگی هـای یـک هنرمنـد اسـت امـا این هـا 
هنرمنـد  یـک  نیسـت.  کافـی  تنهایـی  بـه  
خوش نویـس بایـد در کارش نظـم، صبوری 
و ممارست داشـته  باشـد. خوش نویسی در 
سـال های اولیه یادگیری به تمریـن و تکرار 
پیوسـته نیـاز دارد به طوری کـه اگر یـک روز 
تمریـن نکنیـد، فرامـوش می شـود. عـالوه  

بـر ایـن، یـک خوش نویـس بهتـر اسـت اهـل 
مطالعـه باشـد، شـعر بخوانـد، بـرای شـناخت 

انـواع خـط خوش نویسـی، تاریـخ بدانـد و 
محلـی آرام بـرای تمریـن کـردن داشـته 

 باشـد.

    شما چطور می توانید همکار 
من شوید؟

آموختــن  بــرای  مســیر  بهتریــن 
انجمــن  بــه  مراجعــه  خوش نویســی 

خوش نویســان اســت که این روزهــا در هر 
شهرســتانی وجــود دارد. در ایــن انجمن هــا 
خوش نویسی زیرنظر استادها به شکل کامال 
اســتاندارد آمــوزش داده می شــود. مقاطــع 
خوش نویسی عبارت اند از مقدماتی، متوسط، 
خوش، عالی، ممتاز و اســتادی که رسیدن به 
مرحله استادی بســیار سخت اســت و گاهی 
ســال ها طــول می کشــد اما اگــر پرتــالش و 
مســتعد باشــید حتما به آن دســت می یابید. 
از طرفی می توانید با شــرکت در کالس های 
آمــوزش آزاد، خوش نویســی را دنبــال کنید 
البته دقت داشته  باشــید که در پایان هر دوره 
گواهــی آن را بگیریــد چراکــه اگــر بخواهید 
خوش نویســی را ادامــه دهیــد، از آن کســب 
درآمد کنید و در جوامع هنــری حضور یابید، 

نیاز به گواهی نامه دارید.

مسیر

یک هنرمند 
خوش نویس 

باید در کارش 
نظم، صبوری 
و ممارست 
داشته  باشد. 

خوش نویسی در 
سال های اولیه 
یادگیری به 

تمرین و تکرار 
پیوسته نیاز دارد

عوامل تولید فیلم 
آشنایی با عوامل کمتر شناخته شده دخیل در تولید یک فیلم 

بدون شرح
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Valentin Dubinin :اثری از

خوش نویسی؛ 
تلفیق روح نوازی 

از خط و زیبایی    
راه و رسم خوش نویسی از زبان 
»قاسم صمدیان«؛ عضو انجمن 

خوش نویسان ایران 

فرار از اتاق فرار 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

    هی جوانه، همیشــه دوست داشتم 
مثــل تــو فیلم هــا کنــار خیابــون جلوی 
ماشین ها دست تکون بدم، یکی نگه داره 
و بهش بگــم: »زود بــاش اون ماشــین رو 

تعقیب کن«.
      دربست برای تعقیب به صرفه نیست، 

با اتوبوس برو.
    ســازمان بهداشــت جهانــی چــرا 
هیچ کاری نمی کنه؟ از وقتی ملت ماسک 
نمی زنن دیگه به خوشگلی قدیم نیستن. 
      ماســک چیــه دیگــه؟ نکنــه منظورت 

ماکسه؟
    یه بار تو پــارک با یکی دعوام شــد، 
گفت بچــه فالن جــام! این که لوکیشــن 
مــی دن در قــدرت ضربه ها تأثیــر داره؟ 
یعنــی با بچه هــای بعضی محله هــا نباید 

دعوا کرد؟
      خــب ممکنه ضربــدر و دایــره رو با هم 
بگیرن قدرتی بزنن شــما نصف جونت با یک 

ضربه بره.

    جوانه اگه گفتی بعد بیدار شــدن از 
خواب چی می چسبه؟ 

      معلومه، بازم خواب.
    جوانــه بیا بــا هم صادق باشــیم، من 
اگه یکی دیگه بودم و وضع درسی خودم 
رو می دیــدم خیلی برای خودم متأســف 
می شــدم، نمی دونم چرا بقیه نســبت به 

من بی تفاوتن. 
      منم اگه یکی دیگه بــودم بابت مطالبم 

متأسف بودم. اینا کجاش بامزه است؟
    چــرا نیم ســاعت مونــده بــه ســفر 
همیشه تو خونه ها جنگ و دعوا می شه؟

      شــما هر وقت مرکــز ســیاهچاله ها رو 
دیدی، علت این یکی رو هم می فهمی.

    جوانــه جــات خالــی، رفتیــم اتــاق 
فرار. یارو اومد در رو بــاز کرد و گفت پول 
نمی خواد، مهمون مــن، فقط بیاین برین 

که ساعت 2 نصف شبه من برم خونه ام. 
      بعــد تونســتین از دری که باز شــده راه 

خروج و فرار رو پیدا کنین؟

      آیا خوش نویسی را می توان به چشم 
یک شغل دید و از آن درآمد کسب کرد؟

صادقانــه اگــر بگویم امــروزه دردســترس و 
ســاده بودن امکانات تایپ در کســادی 
بازار خوش نویسی تأثیر بسیار زیادی 
دارد. همیــن حــاال اگر دقــت کنید 
بیشــتر کتاب هــا و مقاله هــا چاپــی 
هســتند. ازطرفی در ایــران نیروی 
جوان و البته مشتاق بسیار زیاد است 
امــا همان طــور کــه پیش تر گفتــم تنها 
عالقه کافی نیست چراکه شما با گذراندن 
دو دوره مقدماتــی و متوســطه نمی توانید از 
خوش نویســی درآمد کســب کنید پــس اگر 
به ایــن هنر عالقــه دارید به درجه اســتادی و 
رتبه هــای جهانــی و بین المللــی در آن فکــر 
کنیــد. برپایی گالــری یکی دیگــر از راه های 
کسب درآمد از خوش نویســی است که برای 
آن هم باید سرمایه داشته باشید و به سطحی 
قابــل قبــول برســید. بهتریــن گزینــه برای 
کســب درآمد از خوش نویســی، ترکیب آن با 
پروژه هــای نقاشــی و گرافیک اســت که این 
ســبک از کارهای هنری امــروزه طرفداران 
زیادی دارد. به هرحال خوش نویسی بخشی 
از تاریخ سرزمین ماســت، هیچ گاه فراموش 
نمی شود و برای کسی که واقعا پرتالش باشد 

راهی برای درخشش باز می گذارد.

عوامل تهیه و تولید فیلم
مســئولیت مدیر تولید فیلم در بخــش مالی پروژه 

مدیر تولید
اســت. بســتن قرارداد با عوامل و بازیگران، اجاره 
مکان فیلم برداری و تجهیزات، تهیه غذا و مواردی از این دست برعهده 

مدیر تولید فیلم است.
برنامه ریزی و زمان بندی برای جزئیات پروژه فیلم 

مجری طرح
و دادن برنامه  کاری بــه گرو ه های مختلف برعهده 
مجری طرح است. او عالوه بر این، وظیفه نظارت را هم بر عهده دارد. 
درصورت بروز مشکل در پروژه، برنامه ریزی مجدد با مجری طرح است 

تا در زمان و هزینه صرفه جویی شود.
 مسائل حقوقی برای حق نشر یا اعطای امتیاز 

تهیه  کننده اجرایی
پخش یک فیلم معموال به تهیه کننده اجرایی 
مربوط است. بستن قرارداد برای پخش بین المللی یک فیلم، جذب 
حامی مالی ، بازاریابی و مشاوره تبلیغات هم از مسئولیت های اوست.

عوامل کارگردانی
 هماهنگی با گروه بازیگران، عوامل صحنه، 

دستیار کارگردان
برنامه ریزی برای فیلم برداری و دیگر موارد 
برعهده دستیار کارگردان است. او بعد از کارگردان، هدایت افراد را 

انجام می دهد.
 برنامه ریــز معمــوال در پروژه هــای بــزرگ 

برنامه ریز کارگردان
ســینمایی بــه خدمــت گرفتــه می شــود. 
مســئولیت او هماهنگــی و برنامه ریــزی بــرای رفت وآمــد عوامــل و 
هماهنگی بین گروه های حاضر در پشــت و جلوی صحنه اســت تا در 

زمان شروع فیلم برداری همه گروه ها هماهنگ و آماده باشند.
 این فرد به نوعی چشم و گوش کارگردان در صحنه 

منشی صحنه
اســت. دیالوگ ها و جای اشــیا در صحنــه را ثبت 
می کند تا در نماهای بعــدی و فیلم بــرداری در زمان های بعدی همه 
موارد شــامل اشــیا، جای دوربین و جای نورهای صحنــه و محل قرار 
گرفتــن بازیگران مانند قبل باشــد. عالوه بــر این، او در کنار دســتیار 
کارگردان ممکن است مسئولیت هماهنگی با عوامل لباس، گریم و 

صحنه را هم برعهده داشته  باشد.

گروه بازیگری
انتخــاب بازیگــران را   مســئولیت 

مسئول انتخاب بازیگران
کارگــردان، تهیه کننــده و در برخی 
موارد ایــن شــخص برعهــده دارد. او بــا شــناختی کــه از فیلم نامه و 
کارگردان دارد، بازیگران متناسب با هر نقش را انتخاب می کند یا از 

آن ها تست بازیگری می گیرد.
 این مسئولیت در برخی پروژه های سینمایی وجود 

بازی گردان
دارد و در برخی از پروژه هــا کارگردان نیازی به آن 
ندارد و خودش ایــن وظیفه را برعهده می گیــرد. نقش بازی گردان، 
تفهیم نقش به بازیگران، تمرین کردن با آن ها و آماده کردن شان برای 

حضور جلوی دوربین است.
گاهـی در فیلـم از شـخصیت های کامپیوتـری، 

صدا پیشه
انیمیشـنی یا عروسک استفاده می شـود که وجود 
یـک صدا پیشـه بـرای نقـش آن هـا ضـروری اسـت. گاهـی هـم از 
صدا پیشـه ها به عنـوان راوی در فیلـم اسـتفاده می شـود، یعنـی 
شـخصی کـه او را نمـی بینیـم و تنهـا صدایـش را در طـول فیلـم 

می شنویم.

گروه صحنه و لباس
مدیــر صحنــه شــخصی اســت کــه اوامــر مدنظــر 

مدیر صحنه
کارگردان را در اختیــار عوامل صحنه و لباس قرار 

می دهد و بر اجرای صحیح آن ها و آماده شدن عوامل نظارت دارد.
طراحــی صحنه هایــی کــه در آن ها فیلم بــرداری 

طراح صحنه
صورت می گیرد، چیدمان وسایل و آراستن صحنه 
برعهده این شخص اســت. این صحنه ها ممکن است داخلی باشند 

مانند فضای داخل خانه یا فضای باز مانند باغ، رستوران و... .
 اگــر در اجــرای یــک صحنــه قرار باشــد 

طراح دکور سینمایی
قسمتی مانند دیواری خاص، ماکت یک 
ساختمان، هواپیما یا کشتی ساخته شود، اجرای آن را به طراح دکور 

می سپارند که به همراه گروهش طراحی و اجرا را انجام  دهد.

منبع: نت نظر 

گردشگران با قایق  های تفریحی به این جزایر می روند و 
می توانند از جاذبه های آن مثل کشتی »پومرن« که زمانی یک 
کشتی بزرگ تجاری بوده و اکنون به موزه تبدیل  شده  است، 
دیدن کنند

فنالنــد، کشــوری در شــمال اروپــا و در 
همســایگی ســوئد، نروژ و روســیه، خالف 
بــه  ایــن منطقــه کــه  دیگــر کشــورهای 
آب وهــوای سردشــان معروف انــد، هوایی 
متعــادل دارد و فقــط زمســتان ها خیلــی 
ســرد می شــود. فنالند که تا یکــی دو قرن 
پیش جزئــی از ســوئد و بعدا روســیه بوده، 
امروزه کشــور مســتقلی شده  اســت اما در 
همین کشــور، یک منطقــه مســتقل دیگر 
هم وجود دارد. در وسط دریای »بالتیک«، 
مجموعــه  ای از چندیــن جزیــره قــرار دارد 

کــه بــا نــام »مجمع الجزایــر ُالنــد« شــناخته 
می شــود. این جزایر متعلق به کشــور فنالند 
هستند اما به صورت نســبتا خودگردان اداره 
می  شــوند. یعنــی از نظــر جغرافیایــی متعلق 
به کشــور فنالند اســت ولی از نظر سیاســی، 
ســازمان ها و اداره های خودش را دارد. ُالند 

کوچک ترین منطقــه فنالند اســت که نیم 
درصد از مســاحت و جمعیت این کشــور را 
دارد. محبوبیت این مجمع الجزایر به دلیل 
داشــتن طبیعــت بکــر و زیبایــش اســت. 
گردشــگران با قایق  هــای تفریحــی به این 
جزایر می روند و می توانند از جاذبه های آن 
مثل کشتی »پومرن« که زمانی یک کشتی 
بزرگ تجاری بوده و اکنــون به موزه تبدیل 
 شده  اســت، دیدن کنند. موزه دریایی ُالند 
و قلعــه ای متعلق بــه قرن چهاردهــم به نام 
»کاســتلهلم«، از دیگــر دیدنی هــای ایــن 
منطقــه اســت. مجمع الجزایر ُالند شــامل 
جزیره اصلی ُالند به اضافــه حدود 65۰۰ 
صخــره و جزیــره دیگر در شــرق آن اســت. 
جالب اســت بدانید تنها مرز زمینــی ُالند، 
یک صخره با نام »مارکت« است که به کشور 
ســوئد وصل می شــود. آب وهوای مناسب 
ایــن جزیره ها باعث شــده  اســت کــه آن ها 
تولیدکننــده عمده محصوالت کشــاورزی 
و دامــداری فنالنــد و حتــی کشــورهای 
دیگر باشند. مســافران این جزایر زیبا غیر 
از گردشــگر در النــد، حتمــا بایــد پنکیک 
مخصوصش را با مربای آلــو و خامه فراوان 
که یکی از دســرهای خوشــمزه این ناحیه 

است، امتحان کنند!

جزایر »اُلند«، بهشت مستقل فنالند 

سینماتوگراف 

بچه های بد  

The Bad Guys :عنوان انیمیشن
DreamWorks -2022 محصول: کمپانی

ژانر: کمدی اکشن

گرگ و مار و کوســه و رتیل و پیرانا )نوعی ماهی گوشــت خوار( بچه های بد شهرشــان هستند؛ 
خالفکارهایی که در دزدی لنگه ندارند و همه بدجوری از آن ها حســاب می برند. رئیس پلیس 
با همه توانش درپی دســتگیری آن هاســت ولی بچه های بد زرنگ تر از این حرف ها هستند که 
دم به تله بدهنــد. آن ها که از دزدی های معمولی خســته شــده اند، یــک روز تصمیم می گیرند 
بروند سراغ ســرقت »دلفین طالیی«، جایزه ای که هر ســال به بهترین و نیکوکارترین شهروند 
داده می شــود. نیکــوکار برگزیده امســال، خوکچه هنــدی دوست داشــتنی و بانمکی اســت 
به اسم »پروفســور مارماالد« که به کارهای خوب ریز و درشتش معروف است و بچه های بد هیچ 
دل خوشــی از او ندارند. پس یک نقشــه دقیق برای ســرقت ترتیب می دهند که مو الی درزش 
نمی رود اما در روز جشن، دستگیر می شــوند. نه، نه اشتباه نکنید قصه را لو نداده ایم. ماجرای 
بچه های بد بعد از دستگیر شدن شان تازه شروع می شود. شــوخی های باحال، موقعیت های 
اکشن نفس گیر، صداپیشگی جذاب، گره های داســتانی پی درپی و فراز و فرودهای زیرکانه، 
انیمیشــن »The Bad Guys« را به یک محصول ســرگرم کننده تبدیل کرده است که می تواند 
از یک بعدازظهر گرم و کسالت بار، عصری مفرح بســازد. برای آن که خیال تان از دیدنی بودن 
»بچه های بد« راحت شود، یادتان بیاید که از شرکت سازنده این انیمیشن، »دریم ورکس«، قبال 
»بچه رئیس«، »ماداگاسکار«، »پاندای کونگ فوکار« و کلی انیمیشن خاطره انگیز دیگر دیده اید. 

رفقا سالم!
که پدرش سال ها قبل فوتبالش رو از اون آغاز کرده  بود، اولین قرارداد حرفه ای اش رو با باشگاه »فاینورد«، باشگاهی پای پدرش گذاشته و داره حسابی می درخشه.شکیل چند روز پیش بوده و حاال خبر جالب این که پسر نوجوونش، »شکیل فن پرسی« جا به اسپانیا رو دیدین و می دونین جزو خفن های زمان خودش سن وسال شما قد نمی ده ولی البد گل معروفش احتماال شناختن »رابین فن پرسی« به 

امضا کرد.

 شماره پیامک 2000999
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 
  05137634000

درســت یک هفته پیش، در پنج شــنبه ای که گذشــت، اولین تصویر از ســیاهچاله بــزرگ در مرکز 

کهکشان راه شیری منتشــر شــد. این عکس را تلســکوپ افق رویداد )EHT( ثبت کرد که سه سال 

پیش هم تصویری از یک ســیاهچاله  منتها در کهکشــانی غیر از کهکشــان خانه ما به ما نشان داده  

بود. ســیاهچاله کهکشــان راه شــیری که »کمان ای«/ »Sagittarius A« خوانده می  شــود، در مرکز 

صورت فلکی کمان و عقرب و در فاصله  26 هزار سال نوری از زمین قرار دارد با جرمی 4 میلیون برابر 

خورشید. خب سیاهچاله اصال چیست و چرا ثبت شدن تصویرش برای ما اهمیت دارد؟

 سیاهچاله 
کهکشان ما 

آشنایی با »کمان ای«، سیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری 
که به لطف دانشمندان موفق به دیدنش شدیم 

نسترن رضوی  |   روزنامه نگار

 فیلم به مثابــه یک ســاختار پازل مانند از تکه های زیــادی برای معنا بخشــیدن به یک کل 
تشــکیل شــده  که نیازمند برنامه ریزی بلندمدت اســت. عوامل تولید فیلم، از دسته ها و 
گروه های مختلفی تشکیل شده  اســت که هرکدام با اجرای وظیفه  محول شده بخشی از 
کار را پیش می برند. در این قسمت سینماتوگراف به معرفی بعضی از عوامل کمتر شناخته  
شده سینما و وظایف  آن ها می پردازیم. عوامل ساخت فیلم در سه مرحله پیش تولید، تولید 
و پس تولید به چند گروه تقسیم می شوند و هر گروه یک مدیر و تعدادی دستیار دارد که 

وظیفه محول شده به آن گروه را در کنار هم انجام می دهند، از جمله:

نجات شکوندی | روزنامه نگار
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طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  29 اردیبهشت۱۴۰۱    
 شماره 2۱6۰

7 8
5 6 4

4 9 2 7
9 6 1 4 2 5

8 5
8 5 6 9 7 1

5 2 1 3
3 8 9

2 1

دقيقه
50

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.

471856329
658239714
239471568
146593872
783642951
925187643
597324186
364718295
812965437

179453682
532768194
684912753
967134825
241875936
853629471
795241368
316587249
428396517

عالمت بیماری-شیز 9-سهروردی 10. توان-کشیدنی 
بی محل-شیرینی سنتی همدان 11. مطیع-بیابان- شهر 

بهارنارنج 12. رهبر نهضت جنگل

عمودی : 1. بخار دهان-پویانمایی 2. ساز کلیسا-مزه 
نمک-کمک 3. مشهور-کاشف میکروب سل-صدمتر مربع 
4. اساس-خواب-اصطالح شطرنجی 5. درخت انداز-آبله 
فرنگی 6. شتر بی کوهان-پیشــوا-دفاع فوتبالی 7. از ماه 
های ســریانی-از صفت های خدا-اعتبار 8. لشکر-ســید 
9. مقابل پشــتک-واحد شــمارش مغازه-کم وزن 10. اثر 
رطوبت-تنها- اثری از میرزا مهدی خان اســترآبادی 11. 
دلداری-بازگشــت صدا- لباس مردانه قدیمــی 12. رگ 

برآمدگی-نمک هندی

افقی:1. برنده نوبل صلح 1913 میالدی 2. مرکز استان مرکزی-الفبای آبادانی -دیروز 
3. مجهول الهویه-راز باالنشین-از نت ها 4.کشیش فاسد دربار تزار 5. عالمت-حرف اضافه 
6. واحد پول آلمان-ترســنده-امر از آوردن 7. تلخ عرب- چیره دست-ورزش زمستانی 8. 

افقــی:1. مقتدرتریــن ســلطان غزنویــان 2. ســتاره-نام مردانه-واحد تحصیلــی 3.آب 
روستایی-گیاهی از تیره گندمیان-حرف جر عربی 4. معلم-هوو 5. نوعی بیسکویت-چکش 
لبه تیز 6. خانم-تخت پادشاهی-شگرد 7. نام آذری- کیسه کش-از نهاد برآید 8. محلی-

طراحی مقدماتی 9.آبشش-سبک 10. پشته خاکی- 
نیروبخش-گیاهی پرخار 11. تنها-واحد سنجش طول 

در آمریکا-شغل  12. گرایشی در هنر

عمودی :1. خانــه درندگان-خالص-چند گردان 
نظامــی 2. از ورزش های رزمی-نوعــی معماری خانه 
3. تکرار حرف-درشت نیست-تلخ عرب-کاله فرنگی 
4. از شخصیت های شاهنامه 5. واحد طول-باب روز 
6. روادید-تقویم 7. کشــور لبنیات-حتــم 8. اندوه-
سرپرست 9. راهبرد 10. کلید موسیقی-مظهر الغری-
سیال تنفسی-زیاد نیســت 11. رشته فرنگی-گیتی 

12. کشور خجسته-پرنده سعادت-ذخیره

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با پیدا کردن منطق شکل ها، گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.

تست هوش

جدول متوسط  |  8230جدول سخت  |  1436  

حل جدول شماره  8229 حل جدول شماره1435     

اعداد 1 تا 5 رو طوری قراردهید تا مجموع هر 
سطر و ستون با عدد داده شده برابر شود. 

هوش منطقی

 برای شما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اساس مربع های خالی در هر سطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

6 3 2
3 7

5 8
1 4 5 2

8 6 2 5
9 7 4 3
5 7

4 1
1 2 9

دقيقه
30

متوسط

د و ر ه د ن ی ا ز د ت
ل ی ب ت ف ا ر م ه م
و و ا ت ر ج ا خ ا

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

ن ه ی م د س ر ا پ
س و ن و ی ر م ت س م

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

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

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

گ ی و ج ا ی ر ا ک
ا ن گ ن ی م ل ف ت ر
ر ت ا ل ب پ س ش م ا ه

نامه دوم چارلی چاپلین به  عمه ژاکلین

عمه ژاکلین، منم چاپلین، در نامه اول گفتم به بچه  های 
دهه َنودی فحش یاد نده، دوتــا بدتر بهت جواب می دن 
که به  اطالعات عمومی خودت شک می  کنی. در ضمن 
هیچ  وقت در کویری  ترین نقطه دنیا سیگار نکش، چون 
در همون لحظه یک  تور کویرگردی شامل تمام فامیل از 

اون نقطه رد می شه. اما نامه دوم:
عمه عزیز، اگه کســی در جواب چه  خبــر هیچی نگفت، 
تلفن رو قطــع کن، اگه خبری داشــت همــون دفعه اول 
می  گفــت. اگه 15 بــار بگی دیگه چــه  خبــر نمی  تونه از 
خودش خبر تولیــد کنه.نکته بعدی اگه بــا پیج خودت، 
پیج بچــه  ات رو فالو کــردی و قبول نکــرد، ماهی یک  بار 
نرو فالوش کــن. اون یادش نمی ره تو مادرش هســتی. 
البد یک چیزی داره که نمی  خواد تو بدونی. حداقل یک 
پیج فیک بزن. اگه بچه  ات درس نمی  خونه خنگ و تنبل 
نیســت، فقط آینده  نگــره. از خودش می  پرســه: »تهش 
چی«؟ و چون به جوابی نمی رســه ترجیح می ده کالس 
8 صبــح رو بخوابــه. کالس 10 صبــح رو نمی  خوابه اما 
گوش نمی ده. کالس 12 رو هم ســنگین شده. راستی 
این قدر جومونگ نگاه نکن، امسال هم با سوسانو ازدواج 
می  کنه. قرار نیســت هر بــار که پخش می شــه قصه  اش 
تازه باشه. همین دیگه. برم یه  ذره فکر کنم، باز چیزی به 

ذهنم رسید تو نامه بعدی می گم.

 وزیر مصت: انحصاری در واردات خودرو نیست
مــردم: انحصــار در افرادیــه کــه پول شــون بــه واردات 

می رسه!

 پرداخت هــای نجــویم فدراســیون فوتبــال برای 
پست های اپره وقت

یک بیکار: بی زحمت اگه یه شغل پاره پوره اون تهش مونده 

هم بدین به من!

 وزیر ارتباطــات: ُکنــدی رسعت اینرتنــت را تکذیب 
یم کمن

کاربــران: کامال درســته، به نســبت 20 ســال پیش خیلی 
سریع شده!

تیترخند

تاپخند

   این ها که بــا دنده عقب مــی رن تو پارکینــگ که فردا 

راحت بیان بیرون، اسطوره امید به زندگی هستن. 

  یکی از بدی های سبیل پرپشت اینه که یک بار عسل 

می خوری، دیگه تا شش ماه نمی تونی خربزه بخوری!

   کسی تخمه بفرما زد، نه نگید. به کمک تون نیاز داره! 

  من اگر دانشــمند بودم، روی این کــه چرا روز تعطیل 

زودتر از روز معمولی بیدار می شیم، تحقیق می کردم.

  این خوب بخوابی که می گن، یعنی چی؟ یعنی تو خواب 

بهت پول بدن؟ جز این باشه که اصال خوب نیست!

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

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

مسیریابی

تست هوش :
گزینه 1. در هر سطر، هر شکل با 45 درجه 

دوران، بــه گزینه بعدی تبدیل می شــود. 

بخش سایه دار نیز در ســطر اول، از باال به 

پایین )در مثلث( حرکت می کند و در ردیف 

دوم، در طول مستطیل.

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

سه حرفی: بله، قلم، قله، قاب، مبل، هال، قلب و...
چهار حرفی: قلمه، ابله، قالب، قالب، لقمه، قبله و...

پنج حرفی: قابله، مالقه، مقاله
شش حرفی: قابلمه، مقابله

چالش ذهن:1. مایکروویو 
2. جاروشارژی 3. خاک انداز

 4. همزن برقی 5. سه راهی برق

 6. اتوبخار 

ی:
ش منطق

هو

شرح در متن: مسیر یابی:

شرح در متن

چی شده؟

هر کی زودتر بخنده
سالم، روزشما بخیر. دوباره با یک مسابقه چی شده در خدمت شما هستیم. برای امروز یک عکس 
جالب و با حال از دو میمون کوچک و بزرگ در نظر گرفته ایم که شما باید برای آن یک جمله یا دیالوگ 
طنز بنویسید و تا ساعت 24 دوشنبه برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی 
شــده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویســید. بامزه ترین و خالقانه ترین 

جمله  های فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم 
خود نویســنده ها چاپ می شه. شــماره پیامک 
2000999 هم آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :

*مامــان گوریــل خانــوم خودتون گفتیــن برام 
عروسک می خرین!

*وقتی بــرای اولیــن بار یــه پیرمرد مــی بینی و 
تعجب می کنی پوســتش چرا ایــن همه چروک 

داره!

*بیا ببین ابروهام لنگه به لنگه نباشه...!

*هرکی زودتر خنده اش بگیره، میمونه!

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی 
از وسایل منزل را نوشته ایم که شما باید با جا 

به جایی حروف، نام آن وسیله را پیدا کنید.

چالش ذهن
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عدد یاب :

شش رقمی: 

   841329 – 327619
123456 - 932651

سه رقمی: 

   569 – 983 – 954
735 - 794 – 983

چهار رقمی:

   2361  –  8372
2364  -  7394

پنج رقمی: 

   76453 – 32546
87654 - 69327
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