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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 دو ماه از سال جدید گذشت هنوز حقوق  •
ــا مــی دهــیــد! من  ــه م اســفــنــد ســـال قــبــل را ب
بازنشسته چه گناهی کردم؟ چرا با مردم صادق 

نیستید؟ این چه کاری است با ما می کنید؟
 آن چه اکنون مردم می خواهند قطع این هزینه ها  •

از جیب شان است. حاال شما هی بگویید حذف 
ارز 4200 تومانی به نفع مردم است. مردم فهیم 
از حذف هزینه از جیب شان می گویند و شمای 
فهیم تر از حذف ارز 4200 تومانی حرف می زنید!

 عذرخواهی تامین اجتماعی چه دردی از ما  •
بازنشستگان دوا می کند؟ آیا این عذرخواهی 
ــان و آب مــی شــود؟ آقــایــان مسئول  بـــرای مــا ن
حقوق چند ده میلیونی شان را می گیرند و هر 
سال از ابتدا افزایش حقوق دارنــد. آن وقت ما 
بازنشستگان با این وضع تورم و گرانی ها باید 

انتظار بکشیم تا آقایان از خواب بیدار شوند!
... دو ماهه فرزند سوم من دنیا اومده نه از  •

وام فرزند آوری خبری هست و نه ماشین! همه 
اش وعده های...

 شاید یک کارگر شرکتی ماهی ۶ میلیون و ۳00  •
هزار تومان دریافتی داشته باشد و 2.5 میلیون 
اجاره خانه و 2 میلیون قسط هزینه های دیگر هیچ 
حاال این کارگر را در دهک 4 تا ۹ قرار داده اند!

 چــرا بعضی نانوایی ها  بــا طــرح کیلویی  •
ــروش نــان مخالفت می کنند؟ با ایــن کار   ف
نان چه کسانی آجر می شود؟  از قوه قضاییه 

درخواست ورود به این جریان را داریم.
 پسرم چون کار آزاد داشت با حساب باباش  •

کار می کرد حاال یارانه ما را به خاطر گردش مالی 
پسرم قطع کردند و از همه جالب تر دخترم 5 سال 
پیش عروس شده یارانه 45 تومان را قطع نکرده 
حاال که می خواهد جدا شود می گویند پدرتان 

مشمول نیست به شما هم نمی دهیم.
 دو پرونده دزدی موبایل سال ۹8 و 1400  •

داشتیم. در هر دو مــورد خودمان پیگیری 
کردیم و حتی عکس و نشانی دزدهــا را هم 
به آگاهی و دادســرا دادیــم. آخر پرونده ها را 

...بایگانی کردند ...
 یک همشهری محترم فرموده بودند که تنظیم  •

باد شده 10 هزار تومان! بنده متاسفانه چند روز 
قبل اجرت این کار را 20 هزار تومان پرداختم. 

قابل توجه مسئوالن دست اندر کار!
گرونی های  • شاهد  و  گذشت  هــم  شنبه   

روزافزونیم!
 قابل توجه فرماندهی محترم نیروی انتظامی!  •

بنده حاضر هستم دوباره به خدمت سربازی اعزام 
شوم و با حقوق سربازی اعالم شده از سوی دولت 

خدمت کنم. منتظر خبر هستم.
 شبکه های تلویزیون یا غذاهای الکچری تبلیغ  •

می کنن یا فرزند آوری. گاهی اوقات فکر می کنی 
نشستی پای ماهواره که این ها رو می بینی. جواب 
خیلی از مردم هم اینه: ما خودمون صد کل کاله 
صد کور عصا ولی وقتی پول نیست، کار نیست 

همه اش کشکه کشک!
 مردم در کنار هدفمندی یارانه ها انتظار دارند  •

ــت محترم با قاچاق کــاال و ارز و مفسدان  دول
اقتصادی و کسانی که میلیاردها دالر از سرمایه 

کشور را به غارت بردند نیز برخورد جدی کند.
ــه از  •  شــایــد بــاورتــون نشه تنها چــیــزی ک

کودکیم تا االن تغییری نکرده رابطه من با 
خوراکی های خونه  است! 2۳ ساله مامان 

قایم می کنه، من پیدا می کنم!
ــده سر خرمن انتقال سهام  •  خــراســان وع

عدالت فوتی های سال گذشته اعالم شد تا 
پایان فروردین 1401 اعمال می شود حاال 
می گویند ان شاءا... تا آخر شهریور! یک دفعه 

بگویند نیست تا مردم راحت باشند!
 با اعالم فهرست ابربدهکاران کدام مشکل  •

اقتصاد کشور حل می شود؟! چرا قوه قضاییه 
برخورد شایسته نمی کند؟ االن که اعالم شده 

یعنی چی؟
ــرا افـــزایـــش حقوق  •  هــیــئــت وزیـــــران! چـ

بازنشستگان تامین اجتماعی در سال1401 
همان  بازنشستگان  نمی کنید؟  تصویب  را 
کارمندان و رئیسان و مدیران دولت هستند 

که بازنشسته شده اند.
 حاال که ترازوهای دیجیتال حتی چند گرم  •

را محاسبه می کند و کارت خوان ها تا ریال آخر 
را می توانند دریافت کنند دلیل فروش نان غیر 
کیلویی به چه معناست؟ به نظر می رسد باید حتما 

قوه قضاییه ماجرا را دنبال کند.
شان  • خدمت  ــول  ط در  کــه  بازنشستگان 

۳0درصــد حقوق شان را به صندوق تأمین 
اجتماعی واریز کردند حاال چرا دولت محترم 
نگه  معطل  را  بازنشستگان  حقوق  مصوبه 

داشته و امضا نکرده است؟
 وقتی این همه ماشین تولید و ثبت نام و  •

وارد خیابان ها می شه طبیعتا جای پارک هم 
کم می شه. پس باید پلیس راهنمایی بعضی 
جاها رو که مشکلی ایجاد نمی کنه و تا حاال 
تابلوی توقف ممنوع داشته آزاد کنه. مثال 

مردم می خوان برن دکتر جای پارک نیست!
 چقدر جالب و خوبه که مجردها می توانند  •

یارانه شان را جدا کنند اما آخه من مجرد زیر ۳0 
سال که سال هاست جدا زندگی می کنم و پدرم 
ازدواج مجدد داشته یارانه مرا هم نمی دهد تکلیفم 
چیست؟ الاقل بزرگمردان قانونی اگر می گذارند 
توجه داشته باشند میزان سن جوانانی که االن به 
خاطر شرایط خانواده جدا زندگی می کنند بسیار 

پایین تر از آن چیزی است که فکر می کنند.
 جناب آقای مهدی حسن زاده! شما که در  •

یادداشت روز پنج شنبه فرمودید هزینه اجرای 
طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال برابر 
با 1200 هزار میلیارد تومان در هر سال و 
معادل با بودجه عمومی یک سال کشور است، 
نتیجه گرفتید که اجرای طرح مسکن رئیس 
دولت ممکن نیست. چرا همین محاسبه ساده 
را در زمان انتخابات به رئیس دولت کنونی 
تذکر ندادید؟ نکند این محاسبه ساده به ذهن 

شما هم خطور نکرده بود؟!  ...
خراسان: ضمن سپاس از توجه شما خواننده 
محترم به یادداشت روز خراسان، در یادداشت 
ادعا نشده که منابع مالی این طرح قابل تامین 
نیست، بلکه مطرح شده تکیه اصلی در تامین 
تبعات  بانکی  اعتبارات  بر  طرح  این  منابع 
خواهد داشت و دولت یا باید به دنبال تغییر 
از طریق دیگری  روش حل مشکل مسکن 
غیر از دخالت مستقیم در ساخت مسکن و 
اعطای آن به متقاضیان مسکن باشد یا بخشی 
از بار تامین منابع از طریق بانک ها را از مسیر 

دیگری تامین کند.
 از شما بعید است کشتی فرنگی نونهاالن استان  •

خراسان رضــوی با 5 طال در مسابقات کشتی 
کشوری در سنندج قهرمان شد ولی هیچ خبری 
کار نکردید! این بچه ها همگی از شهرستان فیروزه 
بودند که برای استان مان افتخار آفریدند. جالب 
است سنندج یک طال گرفت کل رسانه هاشون 
منتشر کردند ولی شماها اصال اشاره ای نکردید! 

باعث امید و انگیزه بچه های استان باشید.
 کلی تــو رســانــه هــا اعـــالم کــردنــد حــق اوالد  •

بازنشسته ها دو برابر می شود اون وقت مسئول 
بازنشسته  که  صورتی  در  گفته  بازنشستگان 
ازدواج کند و بچه بیاورد. آخه چرا با شعور مردم 
بازی می کنید اصال می فهمید چی می گویید؟ 

آخه بازنشسته ها تقریبا باالی ۶0سال دارند.
 دولت حق ندارد درباره اجاره مسکن و خانه  •

مردم تصمیم بگیرد در حالی که خودش مسبب 
همه گرانی هاست. می گوید در شهرهای بزرگ 
و کوچک این میزان افزایش اجــاره، این نوعی 
دیکتاتوری است که درباره اموال مردم تصمیم 
ــذاری در بخش  بگیرد. به این روش سرمایه گ
سمت  بــه  کوچک  شهرهای  سمت  از  مسکن 
شهرهای بزرگ می رود چون دولت برای شهرها 
با جمعیت مختلف نرخ تعیین می کند در حالی که 
هزینه های ساخت یکسان است و خودش باعث 

ایجاد مهاجرت ناخواسته است.
 چرا کسی با سوپرمارکت های گران فروش  •

برخورد نمی کند؟
 سوء مدیریت، تصمیمات غلط، سیاست گذاری  •

اشتباه و رانتی و وجود تحریم ها و ایجاد انحصار 
از دالیل شرایط اقتصادی حاکم بر ایران است.

 من فقط سوالم اینه که چرا به همدیگه رحم  •
نمی کنیم؟ آیا با خرید این همه لوازم فردا رومون 
می شه تو چشم شهدا نگاه کنیم؟ من که فکرش 

هم روانم رو به هم می ریزه.
 مسئوالن سازمان ترافیک و پلیس راهنمایی!  •

خــط کشی عابر هــم دردی رو دوا نمی کنه. 
چراغ های چشمک زن دور میدان ها را قطع و 
مانند قبل دو زمانه سبز و قرمز کنید. باعث ترافیک 

بیشتر شده و جان عابران در خطره.

اگر  خرمشهر آزاد نمی شد
اگر خرمشهر عزیز از چنگال رژیم بعث عراق آزاد 
ــوش وطــن باز  ــاره تن ایـــران به آغ نمی شد و ایــن پ
نمی گشت، فقط خدا می داند که چه بر سر کشورمان 
می آمد و بر منطقه چه تاثیراتی می گذاشت و در 
معادالت بین المللی چه اتفاقاتی می افتاد.  به یقین 
ــزرگ« الاقــل می توان ده ها  دربــاره آن »پــیــروزی ب
جلد کتاب تحقیقی، تحلیلی، توصیفی، تبیینی، 
وقایع نگاری،  رمان و کتاب هایی مبتنی بر خاطره 
نگاری و امثال این ها نوشت و همچنین می توان 
فیلم های سینمایی و سریال های فاخر تلویزیونی 
ساخت که البته کارهای در خوری هم در این زمینه 
انجام شده، اما به  نظر می رسد هنوز برای معرفی 
شایسته و بایسته آن »فتح سرنوشت ساز« به نسل های 
فعلی و آینده و جهانیان راه های نرفته بسیاری داریم 
ــاره ای می شود  و اما آن چه در این سطور به آن اش
تنها چند پاسخ اجمالی به سوال »اگر خرمشهر آزاد 
نمی شد« است آن هم در حد بضاعت اندک نگارنده.

1 – پر واضح است که اگر خرمشهر توسط غیورمردان 
ایران زمین از چنگ صدامیان متجاوز آزاد نمی شد و 
آن پیروزی بزرگ رقم نمی خورد احتمال گسترش 
اشغالگری افزایش می یافت کما ایــن که شاهد 
بودیم شهرهایی مانند آبادان، سوسنگرد و. .. نیز در 

محاصره و خطر سقوط قرار گرفت.
2 – پیروزی فرزندان این سامان بر خصم متجاوز در 
باز پس گیری خرمشهر باعث افزایش فوق العاده 
اعتماد به نفس و توان و روحیه نیروهای مدافع اسالم 
و ایران شد و ادامه مقاومت و نبرد برای بیرون راندن 
دشمن از وجب به وجب نقاط اشغال شده و محاصره 

شده مرهون آن فتح بزرگ بود.
۳ – صدام جنایتکار پس از اشغال خرمشهر، آن قدر 
به توان نیروها،  استحکاماتی که ایجاد کرده بود و 
همچنین حمایت های منطقه ای و بین المللی از 
خود اطمینان داشــت که گفته بود اگر ایرانیان 
بتوانند خرمشهر را )که او محمره می خواند( پس 
بگیرند، کلید بصره را به آنان می دهم این نکته 
نیز نشان دهنده جایگاه ویژه خرمشهر در تعیین 

سرنوشت جنگ بود.
4 – آزادســـازی خرمشهر پس از 21 مــاه اشغال 
در عملیات بــزرگ و شگفت انگیز و البته خدایی 
بیت المقدس عالوه بر این که روحیه رزمندگان را 
مضاعف کرد و ُمهر باطل بر رویاهای متجاوزان زد و 
نشان غیرت ایرانی شد، درعمل و در »میدان« گزینه 
»ما می توانیم« را اثبات کرد  و اگر آن حماسه آفریده 
نمی شد قطعا به خیلی از دستاوردها و موفقیت ها در 

عرصه های گوناگون دست نمی یافتیم.
ــران را به »مام  5 – اگر نمی توانستیم پــاره تن ای
میهن« بازگردانیم و در دفاع مقدس پیروز شویم نه 
تنها رویای جداسازی خوزستان از ایران و تقسیم 
کشورمان به پنج کشور امکان تحقق می یافت بلکه 
آن موقع نه فقط عــراق که حتی »شیخک نشین 
های« منطقه شاید برای کندن قطعه ای از سرزمین 
ما دندان تیز می کردند، قدرت های منطقه ای و 

بین المللی که جای خود دارند.
۶ – اگــر خرمشهری را که متجاوزان خونریز به 
»خونین شهر« تبدیل  کرده بودند  آزاد نمی کردیم، 
اشرار نیز در خوزستان و دیگر نقاط کشور به طمع 
شرارت بیشتر و شورش می افتادند و با چراغ سبز 
و کمک بیگانگان به تحرکاتی بــرای جداسازی 
مناطقی از کشور اقــدام می کردند )مــروری حتی 
اجمالی به وقایع سال های اول پیروزی انقالب اثبات 

کننده این مدعاست( 
و البته که سند روشن دیگر این ادعا پیوستن منافقین 
به صدام و کمک به او برای شکست کشورمان است.
7 – اگــر خرمشهر که فقط یک قسمت از خاک 
کشورمان یا فقط یک شهر نیست بلکه مانند دیگر 
نقاط وطن هرجا و نقطه و منطقه این سرزمین، 
»ایران« است در آن حماسه تاریخی و سرنوشت ساز 
آزاد نمی شد، لکه ننگی می شد بر تاریخ ایران در 
حاکمیت جمهوری اسالمی، مانند لکه های ننگینی 
همچون »گلستان« و »ترکمانچای« که در زمان قاجار 

بر تاریخ این حاکمیت نشست و ثبت شد.
8 – اگــر رشـــادت و غیرت و ایــمــان و شجاعت و 
جان فشانی رزمندگان و در نتیجه فتح خرمشهر 
نبود، مردم این »کهن بوم و بر« تا همیشه تاریخ 
دچار سرخوردگی و تحقیر می شدند و در عرصه هر 
»میدان« و »میز و مذاکره ای« مدعیان منطقه ای و 
جهانی به چشم یک ملت خوار و شکست خورده به 

ایشان می نگریستند.
۹ – اگر خرمشهر عزیز آزاد نمی شد رویاهای خام 
صدامیان و حامیان منطقه ای و بین المللی اش 
برای تصمیم ایران و نابودی انقالب و جمهوری 
اسالمی به واقعیت بسی نزدیک می شد اما زهی 
خیال باطل که نه تنها ایــران و ایرانی در مقابل 
تجاوز و ظلم ظالمان و تحریم های ناجوانمردانه 
تسلیم نمی شود بلکه با توکل به خداوند یکتا و 
عبرت گرفتن از تاریخ و حفظ وحدت و انسجام و 
تالش بیش از پیش برای حفظ امنیت و استقالل 
و ســرافــرازی آزادی کشورشان، »تهدیدها« را 
با »قدردانستن«  به »فرصت« تبدیل می کنند و 
الطاف الهی مانند آن چه از آزادســازی خرمشهر 
به وقوع پیوست، پرچم غیرت و عزت ایرانی را تا 

ابد همچنان برافراشته و در اهتزاز نگاه می دارند.

یادداشت  روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس  برای تعیین حق ثبت مهریه
مهریه های بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 2 درصد حق ثبت می شوند و...

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
این  مصوبات  آخرین  اسالمی  شــورای 
ــالح قانون  کمیسیون دربـــاره طــرح اص
مهریه را تشریح کرد و گفت: مهریه های 
بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 
2 درصد حق ثبت  و مهریه های 200 سکه 
به باال مشمول پرداخت 15 درصد حق 

ثبت می شوند. 
ــالم  ــت االس ــج ــا، ح ــن ــم بـــه گـــــزارش   ای
آخرین  دربـــاره  موسی غضنفرآبادی؛ 
وضعیت بررسی طرح اصالح قانون مهریه 
در این کمیسیون، اظهار کرد: این طرح 
در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب 
ــالم نظر نمایندگان در  ــرای اع شــده و ب
اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته 
است. وی با بیان این که این طرح در نوبت 
بررسی صحن علنی پارلمان قرار دارد، 
افزود: تعدادی از نمایندگان نیز در حال 
جمع آوری امضا از وکالی ملت هستند تا 
از هیئت رئیسه درخواست کنند این طرح 

با اولویت در مجلس بررسی شود.

نماینده بم در مجلس با اعالم این که در این طرح 
که در کمیسیون مصوب شد در نحوه اجرای 
محکومیت های مالی اصالحاتی صورت گرفت، 
تصریح کرد: افراد بدهکاری وجود دارند بدون 
این که دینی به گردن شان باشد یعنی این که 
طلب های بالعوض نداشته باشند و در زندان 
به سر می برند که مهریه از جمله آن هاست که 
درباره نحوه مجازات آن ها بازنگری جدی باید 

صورت گیرد.
وی گفت: در جریان بررسی طرح در کمیسیون 
این جمع بندی صورت گرفت که حبس زدایی 
و قضازدایی انجام شود و مردها دیگر به خاطر 
مهریه حبس نشوند و بانوان نیز بــرای به اجرا 
گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل 
دادرسی نباشند که این موضوع هم به این دلیل 

بود که روند دریافت مهریه سخت نشود.
ــن کــه در مصوبات  ای غضنفرآبادی با اظــهــار 
کمیسیون تمهیداتی بــرای جلوگیری از ثبت 
است،  شده  نیز اندیشیده  سنگین  مهریه های 
افزود: برای جلوگیری از این موضوع مصوباتی 
برای دریافت مالیات از مهریه های باال مصوب 

کردیم که همان حق ثبت است.
وی خاطرنشـان کرد: براسـاس این مصوبه 
کمیسـیون قضایـی، بـرای مهریه هـای تـا 
سـقف 14 سـکه حق ثبتـی در نظر گرفتـه 
نشـده و از مهریه های بین 14 تا 100 سکه 
4  دهم درصد قیمت سـکه ها بـه  عنوان حق 
ثبت درنظر گرفتـه شـده و مهریه هـای بیـن 
100 تـا 200 سـکه مشـمول پرداخـت 2 
درصد حق ثبت  و مهریه های 200 سـکه به 
باال مشـمول پرداخـت 15 درصد حـق ثبت 
می شـوند و زوج هـا بایـد 15 درصـد قیمـت 
سـکه ها را بـه  عنـوان حـق ثبـت پرداخـت 

کننـد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
اظهار کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون 
قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هریک به 
میزان 50 درصد اخذ می شود و وجه حاصل 
از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه 
برای افراد نیازمند که در بودجه ساالنه برای 
آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، 

واریز خواهد شد.

روایت قالیباف از تجربه مثبت 
خصوصی سازی در حمل و نقل تهران 

رئیس مجلس: خنثی سازی تحریم ها بدون 
مردمی سازی اقتصاد موفق نمی شود 

خبرگزاری خانه ملت- رئیس مجلس شورای اسالمی در نخستین 
رویداد بین المللی خصوصی  سازی در اقتصاد ایران، با بیان این 
که اکنون در مجلس و در مجموعه قانون گذاری تالش می کنیم تا 
بخش های دولتی، تولید خدمت را ممنوع کنند، گفت: زمانی که 
شهردار تهران بودم، قیمت حمل و نقل برای هر مسافر براساس 
مسافت طی شده 1200 تومان بود، اما بخش خصوصی به ما 
اعالم کرد که می تواند در ازای 250 تومان بابت هر مسافر تمامی 
اقدامات از جمله تعمیرات، تأمین راننده، بیمه و تولید اتوبوس را 
انجام دهد و این گونه با کاهش 5 برابری هزینه ها از طریق بخش 
خصوصی مشکل را حل کردیم. قالیباف با بیان این که خنثی سازی 
تحریم ها بدون خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد موفق 
نمی شود، افــزود: یک حکومت و دولت زمانی قوی می شود که 
یکایک مردم آن قوی باشند و قوی بودن یک حکمرانی به قوی 
بودن مردم آن باز می گردد و از سوی دیگر قوی شدن دولت ها، 
موجب تضعیف مردم خواهد شد. این مسائل را قبول داریم و به زبان 

می آوریم، اما حاضر به پرداخت هزینه آن نیستیم.
وی اظهار کــرد: دولــت در هرکاری که مــردم می توانند انجام 
دهند، نباید دخالت کند. اما امروز شاهدیم که دولت در هرکاری 
دخالت و گمان می کند که مرد میدان است، در صورتی که مقام 
معظم رهبری بارها بر خصوصی  سازی و اجرای اصل 44 قانون 
اساسی تأکید داشته اند. رئیس قوه مقننه به موضوع چالش های 
بنگاه داری و رعایت نشدن اصل 44 در واگذاری ها نیز ورود کرد 
و گفت: در بحث عرضه بنگاه های دولتی به معنای عام در تمامی 
دوره ها اشکاالتی داشته ایم، به این معنا که به دنبال فروش گران تر 
بوده ایم و درآمد حاصله از واگذاری بنگاه ها بابت حقوق و هزینه های 
جاری صرف شده است. رئیس مجلس،  یکی از اشکاالت در بحث 
خصوصی سازی را نبود ثبات در قانون گذاری در کشور دانست و 
افزود: در بسیاری مواقع در تدوین و تصویب قانون بودجه سنواتی 
به قوانین باالدستی تعرض شده و نقض می شود که این یک اشکال 

اساسی در کشور به وجود می آورد.

 انتقاد  اژه ای از محقق نشدن 
وعده خودرویی وزارت صمت 

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از کلی گویی مسئوالن درباره گرانی 
و ادعای وجود مافیا، از محقق نشدن وعده وزارت صمت در زمینه 

افزایش تولید خودرو و اصالح روند قیمت گذاری آن انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه 
با اشــاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و 
ارز ترجیحی، به کلیه مسئوالن قضایی از جمله دادستان کل و 
دادستان های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای 

این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه 
در این نشست بود و رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره 
به اجــازه سال گذشته »شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا« درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و سلب این امر 
از»شورای رقابت« بنا بر پیشنهاد وزارت مربوط،  اظهار کرد: وزارت 
مربوط در سال گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع قیمت گذاری 
خودرو، ظرف یک  سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش 
می یابد اما در سال 1400 شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال 
قبل از آن بودیم؛ با این حال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه 
دنبال شود چرا که بیش از شش ماه از وعده داده شده گذشته است.

» رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز)دیروز(  با یــادآوری این مهم 
که در اقالمی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز،  صدور مجوز واردات 
و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در 
شرایط فعلی، داللی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین 
دشمن بازی می کند باید با او برخورد قاطع شود؛ لذا از دستگاه های 
اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم که چنان چه اطالعاتی 
در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند؛ در غیر این صورت از بیان 

مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می کند، بپرهیزند.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی 
و خود دولت این مطالبه را داریــم که اطالعات شبکه هایی که در 
تریبون های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقالم 
از جمله دارو معرفی می شوند، اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات 

قانونی در قبال آن ها صورت گیرد.

گام نخست برای نقش آفرینی ایران در اََبر پروژه ترانزیتی چین 
اولین قطار کانتینری تا یک ماه دیگر از کریدور ریلی چین- قزاقستان- ایران- اروپا عبور می کند 

ــردد  مــدیــرعــامــل شــرکــت راه آهـــن از ت
نخستین قطار حامل محموله کانتینر از 
کریدور ریلی چین- قزاقستان- ایران- 
ــاه آیــنــده خبر داد. به  ــا طــی یــک  م اروپـ
گزارش مهر، هیئت بلند پایه ای از کشور 
قزاقستان با حضور معاون نخست وزیر و 
وزیر همگرایی و تجارت و همچنین رئیس 
راه آهن این کشور با سید میعاد صالحی، 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن، دیدار و گفت وگو کردند. 
ــاره توسعه  ــن دیـــدار دربـ ــرف در ای دو ط
همکاری های اقتصادی و توسعه حمل و 
نقل ریلی گفت وگو و رؤسای راه آهن دو 
کشور، تفاهم نامه افزایش همکاری های 
ریلی و تعیین تعرفه ترجیحی بین دو کشور 
به منظور افزایش قابل توجه ترانزیت بار 

عبوری از ایران را امضا کردند.
با اجــرای این تفاهم نامه، بخشی از بار عبوری از 
کریدور ریلی چین- روسیه- اروپا از کریدور ریلی 

اروپا جابه جا  ایـــران-  قزاقستان-  چین- 
خواهد شد. در این دیدار طرفین ضمن امضای 
قطار  اولین  که  کردند  توافق  تفاهم نامه، 
کانتینری چین- قزاقستان- ایران -ترکیه تا 

کمتر از یک ماه آینده وارد ایران شود.
به گزارش خراسان، تردد این قطار را می توان 
به منزله نخستین گام بــرای نقش آفرینی 
ایران در ابر پروژه »یک کمربند - یک راه« 
چین دانست. ابر پروژه ای که ضمن کاستن 
از نیاز چین به عبور از تنگه ماالکا که تحت 
آسیای  در  آمــریــکــا  همپیمان های  نــفــوذ 
جنوب شرقی است، فرصتی برای توسعه 
همکاری های اقتصادی چین با کشورهای 

حاضر در این مسیر از جمله ایران است و این 
موضوع یکی از اصلی ترین محورهای توافق 

25 ساله ایران و چین است.
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تحلیل روز

در سوگ شاعر سرکش عرب! 

صابر گل عنبری-  شاعر استبد اد ستیز و آواره 
عــرب، مظفر الــنــواب، در 88 سالگی در غربت 
)شارجه( از دنیا رفت. زبانی تند و تیز داشت و هجو 
سیاسی حاکمان را به اوج رساند. مستبدان از او 
در امان نبودند؛ هم مخالف استبداد داخلی بود 
و هم اشغالگر خارجی؛ هم صدام را هجو می کرد 
هم مخالف جنگ 2003 بود. مخالفت با اسرائیل 
از ارکــان شعرش بــود. حتی صــدام کاست های 
ممنوعه اشعار او را گوش می داد و می گریست. 
خانواده  مظفر ،اشرافی ، اهل موسیقی، شعر و 
سیاست بود. پدر بزرگش شاعر بود و به عربی و 
فارسی شعر می گفت. مادرش نیز پیانو می نواخت. 
خانواده پدربزرگش از عراق به هند مهاجرت  کردند 
و حاکم ایالتی شدند، اما با استعمارگر بریتانیایی 
در   افتادند و به عراق بازگردانده  شدند. از کودکی 
قریحه شعری داشــت؛ برای معلمان و مهمانان 
کاخ پدری از هنرمندان و سیاستمداران در لب 
دجله می سرود. پس از کودتای عبدالکریم قاسم 
و بازداشت کمونیست  ها و چپی ها عراق را ترک 
کرده و به ایران آمده بود، اما به بغداد بازگردانده و به 
اعدام محکوم  شد و از زندان فرار  کرد. بیش از نیمی 
از عمر خود را در شرق و غرب آواره بود؛ اما دست از 

سرودن شعر سیاسی برنداشت.

بنت؛ تنهاتر از همیشه 
کابینه رژیم صهیونیستی هرلحظه آماده سقوط است،یک هفته پس از استعفای مشاور 

نخست وزیر اسرائیل،رئیس دفتر وی نیز کناره گیری کرد

در حالی که کمتر از دو هفته از استعفای مشاور 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گذرد، »تال 
گان تــزوی« رئیس دفتر او نیز دیــروز استعفا 
می گویند  صهیونیستی  کــرد.رســانــه هــای 
این استعفا نشانه جدیدی از گسترش دایره 
مشکالت پیش روی کابینه است چرا که تزوی 
نزدیک ترین شخص به نفتالی بنت طی ۱0 
سال اخیر بوده است.کابینه رژیم صهیونیستی 
که طی یک ماه قبل با خروج یک عضو حزب 
نفتالی بنت، اکثریت را در کنست از دست داده 
بود، هفته گذشته با کناره گیری یک عضو دیگر 
از این ائتالف به سقوط نزدیک شد اما به ناگاه 
فردی که اعالم کرده بود قصد خروج از ائتالف 
کابینه را دارد، از تصمیم خود منصرف شد و 
به ائتالف بازگشت تا همچنان کابینه رژیم 
صهیونیستی با در اختیار داشتن 60 کرسی 
به کار خود ادامه دهد،با این حال،این ائتالف 
عماًل به کابینه اقلیت تبدیل شده و گمانه زنی ها 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 
باال گرفته اســت. همین موضوع به شدت از 
ــت. از ســوی دیگر  تمرکز کابینه کاسته اس
انحالل کنست نیز مشکلی را حل نخواهد کرد، 
چرا که نظرسنجی ها نشان می دهد که چینش 
کنست در انتخابات آینده نیز تفاوت چندانی با 
کنست کنونی نخواهد داشت و با این وضعیت 
ممکن است ائتالفی شکل نگیرد یا اگر شکل 
بگیرد به همین انــدازه متزلزل باشد. این به 
معنای آن است که صهیونیست ها همچنان 
باید شاهد بی ثباتی در عرصه سیاست داخلی 

خود باشند. بی ثباتی که در دوره بحران های 
تضعیف  جز  نتیجه ای  جهانی  و  ای  منطقه 
آن ها در بر نخواهد داشت.طبق جدیدترین 
نظرسنجی یک رسانه رادیــویــی تــل آویــو، در 
صورتی که انتخابات کنست برگزار شود حزب 
لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 36 کرسی 
و در مجموع ائتالف راســت گــرا 60 کرسی 
ــت که یک کرسی  را در اختیار خواهد داش
کمتر از حدنصاب الزم برای تشکیل کابینه 
است، ائتالف راست میانه نیز تنها ۵3 کرسی 

کسب می کند.

تقالی کاخ سفید برای الپوشانی گاف بایدن 
در پی اظهارات بایدن مبنی بر حمایت نظامی از تایوان در صورت مواجهه با حمالت 

نظامی، چین هشدار داد که درباره اراضی خود مصالحه نمی کنیم 

 رئیس جمهور آمریکا  به صراحت گفت که 
کشورش آماده است تا در صورت نیاز، برای 
دفــاع از تایوان مداخله نظامی انجام دهد؛ 
جمله ای که یک مقام رسمی کاخ سفید را 
مجبور به ارائه توضیحی برای الپوشانی این 
گاف بایدن کرد. جوبایدن که به توکیو سفر 
کرده است، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید » شما 
اشاره کردید که بنابر دالیلی مشخص، حاضر 
به مداخله نظامی در مناقشه  اوکراین نیستید 
... آیا شما مایل هستید به دفاع نظامی از تایوان 
بپردازید اگر به این نقطه برسید؟«، به صراحت 
پاسخ داد: بله.این خبرنگار برای این که از پاسخ 
بایدن اطمینان یابد، خطاب به بایدن گفت » 
پس این کار را خواهید کرد؟« رئیس جمهور 
آمریکا که به نظر می رسید تمرکز و دقت کافی 
برای پاسخ گویی به سواالت را ندارد، گفت: 

این تعهدی است که ما داده ایم. همزمان 
با این جمله بایدن، شبکه سی ان ان که به 
طور زنده این نشست خبری را پوشش می 
داد و برخی جمالت مهم بایدن را زیرنویس 

می کرد، در اشتباهی فاحش در یکی 
از جمالت زیرنویس خود به نقل 

از بایدن نوشت: »آمریکا مایل 
ــرای  ــه مــداخــلــه نظامی ب ب

جلوگیری از تصرف اوکــرایــن توسط چین 
است!« بالفاصله بعد از پایان نشست خبری 
بایدن، یک مقام کاخ سفید برای الپوشانی گاف 
فاحش بایدن ، در گفت و گو با رویترز و بدون ذکر 
نام خود، توضیح داد: این سخن بایدن که آمریکا 
برای دفاع از تایوان اقدام نظامی انجام خواهد 
داد، به معنی تغییر در سیاست  آمریکا نیست. 
همان گونه که رئیس جمهور بایدن در بخشی 
از سخنانش گفت، سیاست آمریکا در قبال 
چین تغییر نکرده است. سخنان  دیروز  بایدن 
مبنی بر مداخله نظامی آمریکا در دفاع از تایوان، 
بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی 
و شبکه هــای اجتماعی داشت. سخنگوی 
وزارت خارجه چین هشدار داد هیچ  کس نباید 
عزم راسخ چین در دفاع از حاکمیت و تمامیت 
ارضی خود را دست کم بگیرد.»وانگ ونبین« 
گفت: چین با نیروی ۱.4 میلیارد نفری از 
منافع خــود دفــاع خواهد کــرد. تایوان 
بخشی جدایی ناپذیر از قلمروی چین 
و یک موضوع کاماًل داخلی است. در 
خصوص مسائلی که به منافع اصلی 
چین یعنی حاکمیت و تمامیت 
ارضــی مــربــوط می شود، 
جایی بــرای مصالحه یا 

امتیاز وجود ندارد.

پیشخوان بین الملل 

حذف در قلب تهران 
/ تــیــتــر صــفــحــه اول 
روزنامه صهیونیستی 
ــرور  ــه ت ــش ب ــن در واک
شهید  صیاد خدایی/ 
بسیاری از رسانه های 
ــم  ــ ــان،رژی ــ عــبــری زب
اســرائــیــل را مسئول 

این ترور ناجوانمردانه دانسته اند.

نیروهای روسیه با تشدید حمالت خود در شرق 
اوکراین تالش می کنند منطقه دونباس را به تصرف 
کامل خود درآورند. همچنین شهر سورودونتسک 
که بزرگ ترین شهر در اختیار اوکراین در منطقه 
لوهانسک اســت، روزهـــای یک شنبه و دوشنبه 
و 24ســاعــتــه زیـــر حــمــالت شــدیــد توپخانه ای 
روسیه قرار گرفته است.  روس ها با تصرف کامل 
دونباس ،اشراف خود را به منطقه راهبردی دریای 
سیاه و دریاچه آزوف تا حد چشمگیری افزایش می 
دهند. عالوه بر این، روسیه دارایی های اقتصادی 
مهمی در دریای سیاه دارد که محافظت از آن ها 
در اولویت قرار می گیرد. دریای سیاه یک شاهرگ 
تجاری و ترانزیتی مهم برای این کشور به حساب 
می آید. هم مسکو و هم متحدان آسیای میانه که در 

خشکی محصور شده اند؛ برای صادرات کاال و انرژی 
به بندر نووراسیسک متکی هستند. همزمان روسیه 
به دنبال کریدورهای جایگزین برای حراست از 
ترانزیت انرژی و حذف اوکراین از مسیر انتقال گاز به 
اروپاست. برای همین است که پروژه خط لوله ُترک 
استریم با عبور از دریای سیاه به ابزاری برای حفظ 
رابطه آنکارا- مسکو بدل شده حال آن که این دو 
در موضوع الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تضاد 

منافع دارند و این به نوبه خود مشکل آفرین خواهد 
بود. از سوی دیگر، روابط مبتنی بر امنیت انرژی 
روسیه با کشورهای حوزه بالکان به ویژه بلغارستان، 
صربستان و مقدونیه شمالی به مسکو این فرصت را 
می دهد که از انرژی به عنوان یک سالح ژئوپلیتیکی 
علیه ناتو و اتحادیه اروپا استفاده کند.همزمان با 
تشدید حمالت روسیه در منطقه دونباس، کی یف 
می گوید که حاضر به پذیرفتن آتش بس یا امتیاز 

دادن به مسکو نیست. میخائیلو پودولیاک، مشاور 
رئیس  جمهوری اوکــرایــن، تصریح کرد هر گونه 
امتیازدهی به مسکو نتیجه معکوس خواهد داشت، 
زیرا جنگ پایان نخواهد یافت و روسیه هر بار پس 
از وقفه ای کوتاه، با شدت بیشتری حمالت خود 
را از سر می گیرد. جنگ روسیه علیه اوکراین در 
ــه دارد که زلنسکی، در یک نشست  حالی ادام
خبری گفت روزانه ۵0 تا ۱00 اوکراینی در جبهه 
شرق این کشور جان خود را از دست می دهند. اما 
ظاهرًا منظور او سربازان است و نه غیرنظامیان. در 
همین حال، سربازان روسی در حال جست وجوی 
محوطه کارخانه آزوفستال در ماریوپل برای یافتن 
مین و تله های انفجاری هستند که توسط نیروهای 

اوکراینی و روسی کار گذاشته شده اند. 

روس ها به دنبال تسخیر کامل دونباس
همزمان با تشدید حمالت روسیه در شرق و جنوب اوکراین ،کی یف توافق 

آتش بس یا دادن هرگونه امتیاز ارضی به مسکو را رد کرد 

توئیت روز 
نمای روز 

تولسی گابارد، عضو سابق مجلس نمایندگان 
آمریکا از حزب دموکرات در توئیتر نوشت:  در حالی 
که مردم آمریکا با افزایش قیمت بنزین و تورم دست و 
پنجه نرم می کنند، دولت با عجله 40 میلیارد دالر به 
اوکراین می فرستد بدون این که مشخص کند برنده 
شدن چیست و چگونه )جنگ( پایان می یابد. آن ها 
ترجیح می دهند در خدمت منافع مجتمع صنعتی 

نظامی باشند تا منافع مردم آمریکا.

ــم  ــراس دانـــشـــجـــوی دخـــتـــر فــلــســطــیــنــی در م
دانش آموختگی دانشگاه »جورج تاون« درحالی 
که پرچم فلسطین را در دست داشت با بی اعتنایی 

از کنار وزیر خارجه آمریکا رد شد و با او دست نداد.

قاب بین الملل 

دریک َون ُاردن، نامزد جمهوری  خواه مجلس 
نمایندگان در واکنش به ورود 78هــزار پوند 
شیر خشک به آمریکا از آلمان،با انتشار عکس 
باال نوشت:» وقتی مرفه ترین کشور دنیا مجبور 
است از هواپیماهای نظامی برای واردات شیر 
خشک استفاده کند، مشکلی در دولت وجود 

دارد.بایدن آمریکا را نابود کرده است.«

کارتون روز 

یمنی ها، آماده برای نابودی رژیم صهیونیستی/ 
کاریکاتور »کمال شرف« هنرمند یمنی

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تخلفات راهنمایی و رانندگی که شما را مجرم می کند
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حق ثبت از مهریه تا 15 درصد مهریه

بر اساس گفته های ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد 
از این به بعد عروس و دامادها باید برای مهریه 
حق ثبت پرداخت کنند که در مهریه های مختلف 
متفاوت است. ابوترابی اعالم کرد که براساس مصوبه 
کمیسیون قضایی برای مهریه های تا سقف ۱۴ سکه 
حق ثبتی در نظر گرفته نشده است. برای مهریه های 
بین ۱۴ تا ۱00 سکه، 0.۴ درصد قیمت سکه ها، 
برای مهریه های بین ۱00 تا ۲00 سکه ۲ درصد و 
مهریه های ۲00 سکه به باال ۱۵ درصد را به عنوان 
حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف 
هر یک به میزان ۵0 درصد اخذ می شود. وجه حاصل 
از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای 
افراد نیازمند که در بودجه ساالنه برای آن ردیف 
اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد. 
کاربری نوشت: »این در راستای تشویق به ازدواج به 

حساب میاد یا درآمدزایی از ازدواج!«
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فرار شهرداری که پاسخگو نبود

حتما گزارش دالیل و خسارت های جانی ریزش یک 
ساختمان ۱0 طبقه در آبادان را در صفحه حوادث 
خوانده اید، اما ویدئویی از فرار شهردار آبادان از 
دست مردم عصبانی که دلیل خراب شدن و جان باختن 
هموطنان شان را مدیریت اشتباه او می دانستند 
هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. یکی از فعاالن 
رسانه ای با بازنشر ویدئویی از این شهردار که چندی 
پیش برای مجری صدا و سیما خط و نشان کشید و 
می خواست برای مطالبه گری اهالی رسانه حد و مرز 
تعریف کند به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: 
»وقتی مسئولی حاضر به پاسخگویی نیست و اهل 
رسانه رو تهدید می کنه و هیچ نهادی اون رو مواخذه 

نمی کنه، نتیجه اش می شه همین.«  

 

  2.4     M   views 

تراژدی یوزها پایان ندارد

روز گذشته تصویری غم انگیز از »ایران«؛ یوزپلنگ 
مادر منتشر شد که نشان می داد این یوزپلنگ در 
حال درمان است. ایران که به تازگی صاحب سه توله 
شده بود، گویا دچار مشکل شده است. هنوز جزئیات 
بیشتری از حال ایران و توضیح درباره او منتشر نشده 
است اما پیش از این ادعا شد بود که به خاطر سزارین 
او دچار عفونت شده و احتمال این که نتواند باردار 
شود هم وجود دارد. کاربران با توجه به سرنوشتی 
که برای دو توله این یوزپلنگ به وجود آمد به عملکرد 
سازمان محیط زیست انتقادهای زیادی کردند. کاربری 
نوشت: »واقعا جای تاسف داره که توی ۲0 روز یک 
خبر حال خوب کن رو طوری مدیریت کردن که نه تنها 
باعث شادی نیست بلکه غمی هم به غم هامون اضافه 
کرده. دو تا از سه تا توله مردن و مادر توله ها رو هم 

که می بینید.«

 

  3.1     M   views 

غارت درختان جنگلی

ویدئویی از غارت درختان بلوط زاگرس در شهرستان 
لنده در فضای مجازی منتشر شد که مــورد توجه 
کاربران قرار گرفت. گفته می شود برخی از درختان 
جنگلی زاگرس تا ۵00 میلیون تومان در بازار خرید 
و فــروش می شود اما متاسفانه جریمه حمل چوب 
قاچاق به مراتب کمتر از ارزش چوبی است که قاچاق 
می شود و همین موضوع باعث شده جریمه ها عامل 
بازدارنده ای برای قاچاقچیان چوب نباشد. کاربری 
نوشت: »همیشه می گفتم چطور این حجم از زغال به 
راحتی به سوپر مارکت ها و فروشگاه ها می رسه؟ تا 
این که این ویدئو رو دیدم.« کاربر دیگری نوشت: »در 
نبود نظارت نهادهای مرتبط مراقبتی و مراجع قضایی 
و انتظامی در ساعت های خلوت و تاریک در جاده های 
فرعی و کم تردد، این جوری کامیون کامیون پاره های 

تن تناور بلوط ها رو جابه جا می کنن! و انگار نه انگار!«

یوفو چیست؟    
شیء ناشناس پرنده )Unidentified flying object( که 
مخفف آن می شود UFO )یوفو( را در فارسی با نام بشقاب پرنده 
می شناسیم.  یوفوهای مشاهده شده اجسام متداولی هستند و 
درصد کمی از گزارش های مشاهده یوفوها، جعلی است. تنها 
حدود 15 درصد از گزارش های مشاهده یوفوها را می توان به 
طور مشخص در طبقه »اشیای ناشناس پرنده« به مفهوم دقیق 
قرار داد. بنا بر گزارش  بی بی سی، در جلسه اخیر کنگره آمریکا، 
مشاهدات ثبت شده توسط ارتش آمریکا شامل 11 برخورد 
بسیار نزدیک اشیای ناشناس پرنده با هواپیماهای آمریکایی 
بررسی شده است. در یکی از رخدادهایی که توضیحی برای 
آن نیست، در سال ۲۰۰۴ خلبانان جنگنده در اقیانوس آرام 
با جسمی روبــه رو شدند که به نظر می رسید قبل از توقف و 
معلق ماندن، هزاران متر پایین آمده است. در حادثه دیگری 
که برای اولین بار در روز سه شنبه نمایش داده شد، یک شیء 
ناشناس در دوربین دیده می شود که از کنار یک جت جنگنده 
نیروی دریایی ایاالت متحده عبور می کند. هیچ توضیحی 
برای این شیء یافت نشده است. با این که مقامات آمریکایی 
سعی می کنند این اتفاقات را عادی جلوه دهند و دالیل فیزیکی 
برای آن ها بتراشند ولی برای برخی از این رویدادها که توسط 

شاهدان هم ثبت شده اند، هیچ گونه توجیهی وجود ندارد.

مشاهدات اشتباه    
موشک های پرتاب شده توسط هواپیما، ماهواره های برخاسته 
نــور خورشید  با انعکاس  از زمین، قطعات شهاب سنگ که 
روشن دیده می شوند، روشن شدن ابرهای ارتفاع پایین توسط 
خورشید، طبقات موشک های حامل، نورهای به رنگ های 
مختلف حاصل از سوختن ماهواره ها در جو، گلوله های منور 
نظامی، هواپیماهایی که فرود آمدنشان را عالمت می دهند، 
بالون های آزمایش، کره های درخشان یا قرص های براق و روشن 
حاصل از انعکاس نور توسط سطوح خارجی هواپیماهای مدرن، 
دنباله بخار هواپیماها، دسته حشرات و پرندگانی که در ارتفاعات 
خیلی باال پرواز می کنند، هاله نورانی اطراف خطوط سیم های 
انتقال برق فشار قوی بر اثر احاطه شدن با کریستال های یخ 
در زمستان، سیارات و ستاره ها، نورافکن، هواپیماهای بدون 
خلبان، سراب نوری جو، کاغذهای سرگردان در هوا، حباب کف 
و... بیشترین مواردی هستند که شاهدان را به اشتباه انداخته 
ــزارش داده انــــد. ــ ــو، آن را گ ــوف ــک ی ــه خــیــال مــشــاهــده ی و ب

پیشینه تحقیقات روی یوفوها    
مطالعات عمومی روی یوفوها برای اولین بار با نام »پروژه 
نشان« در سال 1۹۴۷ پس از تعداد زیادی گزارش  مردمی 
آغاز شد. این پروژه درباره علت مشاهده ها بی نتیجه بود. با 
این حال، طبق گفته کاپیتان نیروی هوایی ایاالت متحده 
ادوارد جی روپلت، بشقاب پرنده ها اجسام واقعی هستند که 
توسط روس ها یا آمریکایی ها ساخته نشده و احتماال منشأ 
فرازمینی داشته اند. این تخمین به پنتاگون ارسال شد اما 
به دلیل نبود مدرک فیزیکی، نابود شد. پروژه بعدی، پروژه 
»کتاب آبی« یکی از مجموعه پژوهش های سیستماتیک روی 
اشیای ناشناس پرنده بود که توسط نیروی هوایی ایاالت 
متحده آمریکا انجام شد. این پروژه در سال 1۹5۲ آغاز و 
دستور پایان آن و تمامی فعالیت های زیر نظرش در 1۹۷۰ 
داده شد. پــروژه کتاب آبی دو هدف داشــت؛ یافتن پاسخ 
برای این پرسش که آیا اشیای ناشناس پرنده تهدیدی برای 
امنیت ملی هستند؟ و تحلیل علمی تمامی داده های مربوط 
به یوفوها چیست؟ در زمان انجام این پروژه هزاران گزارش 
از یوفوها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. خالصه تحقیقات 
نیروی هوایی ایاالت متحده چنین بود: هیچ کدام از اشیای 
ــزارش، بررسی و ارزیابی  ناشناس پرنده ای که تا زمــان گ
شده اند، تهدیدی برای امنیت ملی )مشخصًا برای ایاالت 
متحده( نبوده اند. از میان مدارک بررسی شده با طبقه بندی 
ناشناس، هیچ کدام از لحاظ علمی از دانش امــروزی بشر 
فراتر نبوده اند. همچنین اعالم شد در میان هیچ کدام از 
گزارش های بررسی شده شواهدی دال بر وجود وسیله نقلیه 

فرازمینی موجود نبوده است.

چند گزارش عجیب از یوفوها    
یوفوی سوزاننده اسـتفان میچـاالک در ۲۰ می  سـال 1۹۶۷ هنـگام 1

جسـت وجـو در نزدیکـی دریاچـه فالکـون، دو بشـقاب پرنـده 
معلـق را مشـاهده کـرد تـا یکـی از مـورد اطمینان تریـن موارد 
مشـاهده بشـقاب پرنـده رقـم بخـورد. هنگامـی کـه او سـعی 
کـرد یکـی از یوفو هـا را از نزدیـک بررسـی کنـد، بـا گاز داغ 
سوزانده شـد. عالیم سـوختگی که به شـکل شـبکه ای بودند 
روی او باقـی مانـد. همچنین در اطـراف منطقه فـرود، فلزات 
رادیواکتیـو کشـف شـد و محـل فـرود سـفینه ها هـم عـاری از 
هرگونه پوشـش گیاهی شـده بود. این پرونده توسـط پلیس و 
نیروی هوایی یک اتفـاق »غیرقابل توضیح« 

اعـالم شـده اسـت.
یوفو در دبیرستان در سال 1۹۶۶ بیش از ۳۰۰ دانش 2

آمــوز و کارمند در دبیرستانی در ملبورن 
استرالیا شش سفینه فضایی را دیدند که 
در آسمان پرواز می کردند. پس از مشاهده 
یک بشقاب پرنده در نزدیکی یک خط برق، 
پنج سفینه دیگر آمدند و سعی کردند به آن 
نزدیک شوند. مدیر مدرسه به کسانی که 
شاهد این اتفاق بودند دستور داد برگردند و 
به آن ها هشدار داد که درباره حادثه صحبت 
ــدود ۳5۰  نکنند. به مــدت ۲۰ دقیقه ح
کــودک و کارکنان دبیرستان شاهد این 

ماجرا بودند.
یوفو و خلبان گمشده در ۲1 اکتبر سال 1۹۷۸ یک خلبان 3

استرالیایی به نــام فــردریــک والنتیچ در 
حال پــرواز از فرودگاه مورابین به جزیره 
کینگ بود که برای همیشه ناپدید شد. گفته 
می شود او پیش از ناپدید شدن گزارش داده 
بود که یک شئ ناشناس فلزی را در آسمان 
دیــده که بــاالی سرش می چرخد. کنترل 
ترافیک هوایی پس از این پیام ارتباط خود 
را با والنتیچ از دست می دهد. جست وجوی 
هوایی و دریایی بــرای یافتن ایــن خلبان 
نتیجه ای نداشت و عملیات پیدا کردن او 

متوقف شد.
منابع: بی بی سی، ویکی پدیا، باشگاه خبرنگاران جوان

 اولین جلسه علنی کنگره آمریکا درباره بشقاب پرنده ها دوباره بحث هایی را 
در خصوص آدم فضایی ها برانگیخته است. سرانجام این موضوع چه خواهد شد

پرونده فضایی ها بسته یم شود؟

حسین فالیزیان-  بعضی ها معتقدند موجودات فضایی واقعًا وجود دارند و در برخی از سیارات دیگر زندگی می کنند. عده ای 
هم آن ها را توهماتی بی پایه و اساس می دانند؛ اما آیا این موجودات واقعًا وجود دارند یا خیر؟ و داستان بشقاب پرنده ها 
چقدر واقعی است؟ نکته ای که نه تنها ذهن من و شما که ذهن دانشمندان را هم به خود مشغول کرده است تا جایی که چند 
روز قبل اولین جلسه عمومی کنگره آمریکا در خصوص مشاهده اشیای ناشناس پرنده )یوفو یا همان بشقاب پرنده ( در طول 
بیش از 50 سال گذشته برگزار شد. در این جلسه دو مقام ارشد نظامی که وظیفه بررسی این مشاهدات را داشته اند، اعالم 
کردند دلیل بسیاری از این اتفاقات را می توان توضیح داد اما پاسخی برای تعداد کمی از این رویدادها نیست. بر اساس یک 
گزارش اطالعاتی از حالت طبقه بندی خارج شده در آمریکا، دولت این کشور با بیش از 140 یوفو یا بشقاب پرنده برخورد 
داشته است. این گزارش که سال گذشته منتشر شده به ارائه یک روایت علنی نادر از آن چه دولت درباره این حوزه می داند و 
آن چه نمی داند، پرداخته است؛ حوزه ای که مدت هاست تصورات عمومی را به ویژه آن هایی که به دنبال نشانه هایی از حیات 
فرازمینی هستند، به خود مشغول کرده است. البته سال گذشته هم یک ژنرال صهیونیستی ادعا کرده آمریکا با موجودات 
فضایی توافق نامه سازش امضا کرده که بازتاب و واکنش های زیادی به همراه داشته است. به این بهانه و به دلیل عالقه مردم 

از دیرباز به ماجراهای فرازمینی، بررسی می کنیم که اصال داستان یوفو یا بشقاب پرنده چیست.

کدام تخلفات راهنمایی و رانندگی شما را مجرم می کند؟

صحبت های حجت االسالم مصدق، معاون اول قوه قضاییه از ضرورت جرم زدایی از تخلفات راهنمایی و رانندگی 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. او گفته باید برخی موضوعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی که امروزه 
به عنوان جرم تلقی شده است، جرم زدایی و به کمیسیون های مربوط یا شورای حل اختالف واگذار شود.« معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در گفت وگو با ایسنا درباره این که کدام یک از موارد در حوزه راهنمایی 
و رانندگی جرم تلقی می شود، گفته: »برابر قانون، دستکاری در پالک یا نصب پالک جعلی، وقوع تصادفات جرحی و 
فوتی، رانندگی بدون گواهی نامه، تغییر در ارکان و اصالت وسیله نقلیه، رانندگی در حالت مستی، تخلیه نخاله و 
پسماند با خودرو در معابر عمومی و... جزو مواردی است که ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف که جرم هم محسوب و 
برابر قانون فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود.« جهانی در خصوص پیشنهاد معاون قوه قضاییه درباره 
قضازدایی و جرم زدایی از تخلفات راهنمایی و رانندگی هم گفت:  »درباره تمام جرایم نمی توان چنین تصمیمی 
را گرفت، اما درباره آن مواردی که چنین امکانی وجود دارد، می توان برای جرم زدایی اقدام کرد و باید موارد در 
کمیسیون ها و کمیته های تخصصی بررسی شود.« کاربری نوشت: »جرم زدایی خوبه ولی فقط یه طوری نشه که این 

کار باعث کاهش بازدارندگی بشه و از فردا تخلفات راهنمایی و رانندگی کلی افزایش پیدا کنه.«

»خانم معصوم« کجایی!

انشایم را درباره آزادی پادگان حمیدیه آن قدر خوب 
نوشته بودم که »خانم معصوم« معلم کالسمان تعجب 
کرده بود که یک بچه کالس اول ابتدایی چرا این قدر 
با جزئیات درباره اتفاقات جنگ و ماجراهایش حرف 
می زند و با آن مانوس است. آن قدر انشایم خوب بود 
که مرا به دفتر برد تا در حضور همه معلم ها آن را دوباره 
بخوانم. کار به همین جا هم ختم نشد و در کالس گاه به 
سبک رزمنده ها سینه خیز هم می رفتم و خالصه سر 

پرشوری داشتیم.
قبل از ظهر روز سوم خرداد بود که با صدای بوق ماشین 
ها به کنار خیابان آمدیم و برای اولین بار صحنه هایی را 
به عنوان یک بچه کالس اولی از شادی مردم می دیدم 
که تا آن روز ندیده بودم. دقیق یادم هست که یک نفر 
داخل بیل یک لودر نشسته بود و داشت به سمت مردم 
شیرینی و شکالت پرتاب می کرد. عجیب بود شاید به 
جرئت بتوان گفت که تا آن روز مردم چنین یکپارچه و 
یکدست برای چیزی شادی نکرده بودند. چند دقیقه 
بعد یک سواری پیکان کنار خیابان متوقف شد و »خانم 
معصوم« در حالی که دختر خردسالش هم درصندلی 
جلو نشسته بود، پیاده شد و از مادرم اجازه گرفت تا مرا 
هم با خودش برای این دوردور شادی ببرد. احتماال 
خوب دلبستگی من به اخبار جنگ را یــادش بود و با 
خودش فکر کرده بود شاید شادترین آدم آن روز منم و 
آمده بود شادیم را تکمیل کند، اما راستش را بخواهید 
من در وسط آن همه صدای بوق و شادی اصال به ماهیت 
نظامی این پیروزی فکر نمی کردم و بیشتر مبهوت این 
شادی عمومی بودم. جلوی یک کافه قنادی توقف کرد 
بسته شکالتی خرید و به من داد. فهمیدم که باید مثل 
بقیه ماشین ها شکالت ها را به سمت مردم پرت کنم. 
چند خیابان را چرخ زدیم و من بلوزم را داخل شلوار 
ورزشی ام داده بودم. هر یک مشت شکالتی را که به 
سمت مردم که کنار خیابان بودند پرت می کردم یک 
مشت هم داخل یقه لباسم می ریختم تا بعد به خدمتشان 

برسم.
ساعتی بعد دوباره جلوی در خانه پیاده شدم اما هر سال 
که سالروز آزادی خرمشهر می شود، انگار دوباره با خانم 
معصوم سوار بر همان پیکان استیشن کرم رنگش دارم 
در خیابان می چرخم. حس آزادی خرمشهر برایم تازه 
است و دردهایش که هنوز التیام نیافته. هر وقت عکسی 
از محرومیت این قطعه از خاک وطن را می بینم این درد 
هم تازه می شود که خرمشهر که آزاد شد چرا آباد نشد؟

در این سال ها پرس و جوهایی کردم برای یافتن »خانم 
معصوم« که آن روزهــا معلم کالس اول مدرسه شهید 
حسن رفیق شهرستان شیروان بود اما بخت با من یار 
نبود و پیدایش نکردم. نمی دانم امــروز کجاست و چه 
می کند، اما از همین جا سر تعظیم در مقابلش   فرود می 
آورم و قدردانش هستم که خاطره ای بزرگ در زندگی 
من ساخت که از قضا هر سال در سوم خرداد برایم تازه 

می شود.

خاطره ای از آزادسازی خرمشهر          خاطره ای از آزادسازی خرمشهر          

  سیدحمید حسینی 
h.hosseini@khorasannews.com



گروه ورزش/فصل جــاری رقابت های فوتبال 
در قاره سبز به بهترین شکل ممکن برای مهدی 
طارمی به اتمام رسید. ستاره فوتبال کشورمان 
بعد از قهرمانی در سوپرجام پرتغال و لیگ این 
کشور در نهایت یک شنبه شب توانست قهرمانی 
 در جام حذفی را هم جشن بگیرد تا در کنار آمار 
فوق العاده فردی، هت تریک در قهرمانی فصل 
رویایی ستاره بوشهری را تکمیل کند. بعد از رفتن 
لوئیس دیاز از پورتو به لیورپول، طارمی توانست 
به خوبی جای خالی این بازیکن را پر کند و بتواند 
به تیمش کمک کند و قهرمانی در سوپرجام، لیگ 
و جام حذفی پرتغال را به دست بیاورد. آخرین 
ایستگاه برای درخشش طارمی در رقابت های 
این فصل فینال جام حذفی پرتغال بود. طارمی 
با دو گلی که در فینال به ثمر رساند پس از هرنی،  
ششمین بازیکن پورتو شد که در فینال جام حذفی 
پرتغال دو گل یا بیشتر به ثمر می رساند. مهدی 
طارمی عالوه بر این که اولین بازیکن آسیایی بود 
که در فینال جام حذفی پرتغال گلزنی کرد، به 
رکورد دیگری نیز دست یافت و رکوردش را هم 
شکست. طارمی این فصل بیشترین تعداد گل 
در طول یک فصل را به ثمر رساند.مهدی طارمی 

در این فصل در ۴۸ بــازی در تمامی رقابت ها، 
برای پورتو ۲۶ گل زد. این بهترین عملکرد دوران 
باشگاهی طارمی بوده است. او توانست با دو گل 
در دیــدار برابر توندال رکــورد ۲۴ گل خود برای 
بهترین  و  بشکند  را  فصل  یک  در  پرسپولیس 
عملکرد خود را ثبت کند. طارمی در این فصل 
در مجموع ۲۶ گل به ثمر رساند و ۱۶ پاس گل 
داد. ۲۰ گل طارمی در لیگ پرتغال به ثمر رسیده 
اســت. سه گل در جام حذفی، یک گل در لیگ 
قهرمانان اروپا، یک گل در لیگ اروپا و یک گل هم 
در مسابقات لیگ کاپ توسط مهاجم ایرانی وارد 
دروازه حریفان پورتو شده است.عالوه بر این، 
طارمی با ۱۵ پاس گل، در این زمینه هم یکی از 
ستاره های فوتبال پرتغال بوده است. او در لیگ 
پرتغال ۱۲ و در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا 
و جام حذفی هر کدام یک پاس گل داد.سایت 
تحلیلی »Goal Point« در پایان مسابقات لیگ 
برتر فوتبال پرتغال، به بررسی بازیکنان برتر این 
رقابت ها در فصل ۲۲-۲۰۲۱ پرداخت و تیم 
منتخب این فصل را معرفی کرد.مهدی طارمی، 
ستاره تیم پورتو که نقش انکارناپذیری در قهرمانی 
پورتو در لیگ برتر و جام حذفی پرتغال ایفا کرد، با 

کسب نمره ۶.۸3 در تیم منتخب سال لیگ پرتغال 
قرار گرفت. تنها دارویــن نونیز و اوتاویو نمره ای 
بیشتر از مهاجم ایرانی گرفته اند تا طارمی، سومین 
بازیکن برتر مسابقات از نگاه »Goal Point« لقب 
بگیرد.این سایت درباره دومین گلزن برتر لیگ برتر 
پرتغال نوشت: »این مهاجم ایرانی در پست های 
مهاجم، بال راست یا مهاجم دوم به میدان می رفت 
و مرد »همه فن حریف« پورتو بود. طارمی با ثبت 
۲۰ گل و ۱۲ پاس گل، بیشترین دخالت را در به 
ثمر رسیدن گل، بیشترین پاس منجر به موقعیت 
و بیشترین اقدام برای گلزنی را داشته است. او در 
رده دوم بیشترین بازیکن صاحب توپ در زمین 
حریف است و بیشترین شوت را به سمت دروازه 
رقبا زده است. با این عملکرد درخشان بدون تردید 
طارمی با باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی با 
موجی از پیشنهادهای ریز و درشت مواجه خواهد 
شد. البته طبق اعالم روزنامه »ابــوال«ی پرتغال، 
طارمی فعاًل در پورتو ماندنی است و اگر قرار به 
نقل و انتقال او باشد، این اتفاق در پنجره زمستانی 
رخ خواهد داد. به نقل از این روزنامه طارمی در 
سال جام جهانی دوست نــدارد موقعیت طالیی 
خود را در پورتو و تیم ملی ایران به خطر بیندازد.

سه شنبه  3 خرداد 1401
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 فقط یک بازی؛ شرایط بحرانی 
تیم ملی

ــرای بــرگــزاری بازی های  تیم ملی فوتبال ایــران ب
تدارکاتی قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در وضعیت 
بحرانی قرار گرفته است. ایران در فیفادی ماه می و 
ژوئن که از ۹ خرداد آغاز می شود و ۲۴ خرداد به پایان 
می رسد تاکنون تنها یک مسابقه دوستانه را نهایی 
کرده است. تیم ملی ایران روز ۱۶ خرداد در کانادا به 
مصاف تیم ملی این کشور می رود و به جز این بازی، 
هنوز مسابقه دیگری قطعی نشده است. پیش از این 
قرار بود ایران روز ۲۱ خرداد و بعد از رویارویی با کانادا، 
یک دیدار تدارکاتی دیگر را در همین کشور مقابل 
اکــوادور برگزار کند. با این حال، انجام این مسابقه 
به دلیل مشکالت مختلف از جمله پیدا نشدن زمین 
بی نتیجه ماند. بعد از آن  فدراسیون فوتبال با کمک 
وزارت خارجه در حال مذاکره با سنگال  بود تا این 
تیم را برای بازی دوستانه به تهران دعوت کند. قرار 
بود این بازی بعد از بازگشت ایران از بازی با کانادا 
در ورزشگاه آزادی برگزار شود اما تقویم تیم سنگال 
برای این فیفادی از قبل پر شده بود و ایران این بازی را 
هم نتوانست نهایی کند. به این ترتیب، می توان گفت 
شرایط برای »دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم ملی 
ایران پیچیده تر از قبل شده است. برگزاری بازی با 
تیم های اروپایی ممکن نیست و دیگر کشورهای جهان 
هم تا اندازه زیادی تقویم بازی های تدارکاتی خود را 
با مسابقات دیگر پر کرده اند. اگر این شرایط پابرجا 
بماند، ایران یکی از بهترین فرصت های آماده سازی در 
راه جام جهانی را که ۱۶ روز تعیین شده بود، از دست 
می دهد و تنها با انجام یک مسابقه با کانادا آن هم با 
انجام یک سفر طوالنی و خسته کننده، فیفادی اصلی 

خود را از دست می دهد.

جنگ نایب قهرمانی و بقا در هفته بیست و نهم لیگ برترسوژه

فرهاد به دنبال رکورد، یحیی در اندیشه نایب قهرمانی
گروه ورزش/ امروز هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر 
در حالی برگزار می شود که بعد از مسجل شدن قهرمانی 

استقالل حاال همه نگاه ها به معادالت نایب قهرمانی و بقا 
و سقوط دوخته شده است. با توجه به حساسیت های 
باالی دو  هفته پایانی لیگ طبق برنامه همه بازی های دو 
هفته پایانی همزمان و راس ساعت ۲۰ آغاز خواهند شد.

پرسپولیس-شهرخودرو       
پرسپولیس در حالی به مصاف شهرخودرو خواهد 

رفت که در جدول با یک امتیاز و البته یک 
رتبه  در  سپاهان  بــه  نسبت  کمتر  بــازی 

دوم قــرار دارد اما قرمزها امیدوارند با 
خود  جایگاه  بتوانند  انضباطی   ۰-3
این  در  بگیرند.  پــس  را  دوم  رتبه  در 
صـــورت، ســرنــوشــت نــایــب قهرمانی 
در اختیار ســرخ پوشان خواهد بود 
و آن ها می توانند با پیروزی مقابل 
ــودرو و فــجــرســپــاســی، ایــن  ــرخ ــه ش
جایگاه را حفظ کنند، اما یحیی برای 
گرفتن سه امتیاز بازی با شهرخودرو 
ــادی مواجه است؛  با چالش های زی
ــراوان  ــازی به احتمال ف او در ایــن ب
اختیار  در  را  کلیدی  عنصر  چــهــار 

نخواهد داشت تا به این ترتیب ترکیب 
پرسپولیس برای بازی با نماینده مشهد 

ــادی شود.  دستخوش تغییرات نسبتا زی
غایب دیگر سرخ پوشان در این مسابقه احتماال 
امید عالیشاه خواهد بود. عالیشاه که در لحظه 
واکنش خود به شعارها و سنگ پرانی تماشاگران، 

خوش شانس بود که پشت سر داور قرار گرفت و از زمین اخراج 
ــراوان با  نشد، با توجه به گــزارش داور و ناظر، به احتمال ف

محرومیت مواجه خواهد شد. در طرف مقابل 

شهرخودرویی مقابل پرسپولیس قرار می گیرد که برای بقا 
فقط و فقط یک راه دارد و آن هم پیروزی و کسب سه امتیاز بازی 

است؛ هدفی سخت در ورزشگاه آزادی!

مس رفسنجان-استقالل       
انگیزه  از  چیزی  هم  قهرمانی  شــدن  مسجل  حتی 
با روند  امیدوارند  آبــی ها  استقالل کم نمی کند. 
شکست ناپذیری خود در دو بازی باقی مانده به اولین 
قهرمان بدون شکست تاریخ فوتبال ایران تبدیل شوند. 
رسیدن به امتیاز 7۰ و قاطع ترین قهرمانی تاریخ 
فوتبال ایران هم دیگر هدف آبی هاست که در دو 
هفته پایانی به دنبال آن هستند. بدون شک 
رسیدن به این رکوردها باعث می شود تا 
استقالل در بازی امروز و بازی هفته بعد 

هم با تمام انگیزه پا به میدان بگذارند.

ستاره ایرانی در ایستگاه پایانی هم درخشید

رونمایی از تصاویر برترین های کشتی قرن

سوریان: تخیت هپلواین فراتر از یک ورزشکار بود
گروه ورزش/ مراسم رونمایی از تصاویر برترین های کشتی قرن دیروز برگزار شد و طی آن از 
تصاویر نصب شده محمد بنا به عنوان بهترین مربی قرن، حسن یزدانی به عنوان خالق برترین 
صحنه قرن در خانه کشتی شهید صدرزاده، رونمایی شد. مدال مرحوم غالمرضا تختی هم 
به عنوان مدال ماندگار قرن انتخاب شد. ضمن این که طی این مراسم از یزدانی و بنا با اهدای گل 
تقدیر شد. حمید سوریان دارنده هفت طالی المپیک و جهان در واکنش به انتخاب کشتی گیران 
قرن گفت: »این عزیزان شایسته ترین ها بودند که از سوی مردم انتخاب شدند. تختی به عنوان 
ورزشکار قرن هم به جهت مدال آوری و هم منش پهلوانی فراتر از یک ورزشکار بود. محمد بنا 
طی ۱7 سال حضورش در رده های مختلف نتایج قابل قبول و چشمگیری کسب کرده. همه ما 
با صحنه ماندگار کشتی حسن یزدانی اشک ریختیم. در طول تاریخ صحنه های زیادی بود ولی 
این صحنه بغضی برای همه بود.« وی در واکنش به این که چرا نامش در بین برترین های قرن 
نبود، گفت: »من هم به عنوان کاندیدا حضور داشتم ولی از مردم درخواست کردم به تختی رای 

دهند چون او فراتر از یک قهرمان و ورزشکاری بسیار متفاوت است. انتخاب او شایسته بود.«

بنا: انتخاب شدن توسط مردم لذت بخش است       
محمد بنا آقای خاص کشتی فرنگی در واکنش به انتخابش به عنوان بهترین مربی قرن گفت: 
»هرجا طرف حساب آدم، مردم باشد و مردم از او راضی باشند، لذت بخش است. بنابراین 
از این که توسط مردم به عنوان مربی قرن انتخاب شدم، خوشحالم.« آقای خاص کشتی 
فرنگی کشورمان در خصوص لغو بازی های آسیایی گفت: »برخی از تعویق خوشحالند اما 
من می گویم متاسفانه لغو شد چون نیروهای بیشتری درگیر این مسابقات می شدند .البته 
به اعتقاد من بازی های کشورهای اسالمی سطح باالتری نسبت به بازی های آسیایی دارد. 
چون در بازی های آسیایی کشورهایی مانند چین، کره و ژاپن بودند حاال این کشورها در 
بازی های آسیایی نیستند در مقابل آذربایجان، ترکیه، مراکش و الجزایر شرکت دارند و در 
کشتی هم قوی هستند. از نظر ارزش مدالی شاید این بازی ها در سطح المپیک و آسیایی 

نباشد ولی می تواند محکی برای کشتی گیران باشد.«
یزدانی: جوایز مردمی ارزشمند تر از جوایز مسابقات است       

حسن یزدانی در واکنش به انتخاب کشتی اش به عنوان برترین صحنه ماندگار قرن توسط مردم 
گفت: جایزه ای که دست مردم باشد ارزشمند تر از جایزه ای است که در مسابقات کسب می شود.

گزارش

فصل طالیی مهدی!

 پایان لیگ های اروپایی 
با قهرمانی بزرگان

گروه ورزش/باالخره فصل مهیج و جذاب در فوتبال 
اروپا به پایان رسید و بایرن ،رئال مادرید، سیتی و 
میالن قهرمانان ۵ لیگ معتبر قاره سبز لقب گرفتند. 
یکی از مهم ترین اتفاقات این فصل در لیگ های 
اروپایی قهرمانی میالن در ایتالیا بعد از ۱۱ سال بود. 
در پایان رقابت های این فصل روبرت لواندوفسکی 
با زدن 3۵ گل، بهترین گلزن فصل باشگاهی ۲۲-

۲۰۲۱ شد. کریم بنزما و ایموبیله با ۲7 گل کفش 
طالی اللیگا و سری آ را به دست آوردند. سیتی هم 

قهرمان لیگ برتر انگلیس شد.

ویژه

جدول لیگ برتر انگلیس
امتیازبازی هاتیم

3۸۹3منچسترسیتی۱

3۸۹۲لیورپول۲

3۸7۴چلسی3

3۸7۱تاتنهام۴

3۸۶۹آرسنال۵

3۸۵۸منچستریونایتد۶

3۸۵۶وستهام7

3۸۵۲لسترسیتی۸

3۸۵۱برایتون۹

3۸۵۱ولورهمپتون۱۰

3۸۴۹نیوکسل۱۱

۴۸ 3۸کریستال پاالس۱۲

3۸۴۶برنتفورد۱3

3۸۴۵استون ویال۱۴

3۸۴۰ساوتهمپتون۱۵

3۸3۹اورتون۱۶

3۸3۸لیدز۱7

3۸3۵برنلی۱۸

3۸۲3واتفورد۱۹

3۸۲۲نوریچ۲۰

جدول لیگ سری A ایتالیا
امتیازبازی هاتیم

3۸۸۶آث میالن۱

3۸۸۴اینتر۲

3۸7۹ناپولی3

3۸7۰یوونتوس۴

3۸۶۴التزیو۵

3۸۶3آاس رم۶

3۸۶۲فیورنتینا7

3۸۵۹آتاالنتا۸

3۸۵3هالس ورونا۹

3۸۵۰تورینو۱۰

3۸۵۰ساسولو۱۱

3۸۴7اودینزه۱۲

3۸۴۶بولونیا۱3

3۸۴۱امپولی۱۴

3۸3۶ال اسپزیا ۱۵

3۸3۶سمپدوریا۱۶

3۸3۱سالرنیتانا۱7

3۸3۰کالیاری۱۸

3۸۲۸جنوا۱۹

3۸۲7ونتزیا۲۰

جدول اللیگا اسپانیا
امتیازبازی هاتیم

3۸۸۶رئال مادرید۱

3۸73بارسلونا۲

3۸7۱اتلتیکومادرید3

3۸7۰سویا۴

3۸۶۵بتیس۵

3۸۶۲رئال سوسیداد۶

3۸۵۹ویارئال7

3۸۵۵بیلبائو۸

3۸۴۸والنسیا۹

3۸۴7اوساسونا۱۰

3۸۴۶سلتاویگو۱۱

3۸۴۲رایو وایه کانو۱۲

3۸۴۲الچه۱3

3۸۴۲اسپانیول۱۴

3۸3۹ختافه۱۵

3۸3۹کادیز۱۶

3۸3۹مایورکا۱7

3۸3۸گرانادا۱۸

3۸3۵لوانته۱۹

3۸3۱آالوس۲۰

جدول بوند سلیگا 
امتیازبازی هاتیم

3۴77بایرن مونیخ۱

3۴۶۹دورتموند۲

3۴۶۴بایرلورکوزن3

3۴۵۸الیپزیش۴

3۴۵7یونیون برلین۵

3۴۵۵فرایبورگ۶

3۴۵۲کلن7

3۴۴۶ماینتس۸

3۴۴۶هوفنهایم۹

3۴۴۵مونشن گالدباخ۱۰

3۴۴۲فرانکفورت۱۱

3۴۴۲وولفسبورگ۱۲

3۴۴۲بوخوم۱3

3۴3۸آگزبورگ۱۴

3۴33اشتوتگارت۱۵

3۴33هرتابرلین۱۶

3۴۲۸آرمنیا بیلفلد۱7

3۴۱۸گریتر فورت۱۸

تمدید با سیلوا در اولویت استقالل
رافائل سیلوا مدافع برزیلی استقالل در میانه فصل به عنوان سهمیه آزاد راهی این تیم شد 

و برای آبی پوشان بازی کرد. او که بعد از مشمول شدن سیاوش یزدانی و محمدحسین 
مرادمند به جمع استقاللی ها ملحق شد، قراردادی تا پایان فصل امضا کرد و حاال یکی 
از بازیکنان مورد اعتماد فرهاد مجیدی است. از این رو سیلوا در پایان فصل جاری 
قراردادش با استقالل به اتمام می رسد اما مسئوالن باشگاه درصدد هستند تا قرارداد 
او را تمدید کنند. مدافع برزیلی در روزهای حضورش در تهران عملکرد خوبی برای 

استقالل داشت و توانست انتظارات را برآورده کند. از این رو نظر فرهاد مجیدی نیز 
روی تمدید قرارداد او است و به همین  دلیل پیشنهاد تمدید از حاال به رافائل سیلوا داده 
شده است. به غیر از رافائل سیلوا قرارداد شش  بازیکن استقالل در پایان مسابقات به پایان 
می رسد اما مدیران باشگاه فعال تمدید با سیلوا را در اولویت برنامه های شان قرار دادند و 

باید دید در این خصوص چه اتفاقات جدیدی رخ می دهد.

توافق بیرانوند با آنتورپ کامل شد
در حالی که هفته گذشته همگان در انتظار نهایی شدن قــرارداد علیرضا بیرانوند با 
پرسپولیس بودند، این دروازه بــان به همراه خانواده خود به خارج از کشور رفت تا 
مذاکرات او با مدیران باشگاه پرسپولیس فعاًل متوقف شود. بیرانوند که یک سال 
دیگر با باشگاه آنتورپ بلژیک قرارداد داشت، با مدیران این باشگاه برای دریافت 
رضایت نامه به توافق رسیده است و به این ترتیب باشگاه پرسپولیس هیچ مبلغی 
برای دریافت رضایت نامه این بازیکن هزینه نخواهد کرد. بیرانوند برای دریافت 
رضایت نامه مطالبات باقی مانده خود از باشگاه بلژیکی را بخشیده است. این 
ــان ملی پوش که اکنون در سفر خارجی به سر می برد، فردا به تهران  دروازه ب
بازخواهد گشت و به احتمال بسیار ، تا پایان هفته جاری نیز قرارداد رسمی خود 
با پرسپولیس را امضا خواهد کرد. این دروازه بان به طور کامل با مدیران باشگاه 

پرسپولیس به توافق رسیده است.

 برنامه هفته بیست و نهم 
لیگ برتر؛  امروز

نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت
ذوب آهن اصفهان- نساجی مازندران

فوالد خوزستان –سپاهان اصفهان
تراکتورتبریز- فجرشهیدسپاسی شیراز

پرسپولیس-  شهرخودرو مشهد
مس رفسنجان- استقالل 

آلومینیوم اراک – پیکان تهران 
هوادار تهران- گل گهر سیرجان



شهردار کرمانشاه:

آتش نشانی یکی از مهمترین 
سازمان های خدمت رسانی به 

جامعه شهروندی است

از  بازدید  در  کرمانشاه  شهردار   - کرمانشاه 
ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  مجموعه 
آتش نشانی  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهرداری 
به  رسان  خدمت  های  سازمان  مهمترین  از  یکی 
جامعه است، گفت: سرعت عمل همراه با دقت یکی 

از ویژگی های بارز آتش نشانان است.
کرمانشاه،  شهرداری  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
دکتر نادر نوروزی در بازدید از ستاد فرماندهی آتش نشانی 
آتش  اظهار داشت:  ایمنی شهرداری کرمانشاه  و خدمات 
نشانی یکی از مهمترین سازمان های خدمت رسان به جامعه 
است. وی با اشاره به شاخصه ایثار، شجاعت، سرعت عمل 
آتش  رسان  نیروهای خدمت  توانمندی  و  دقت  با  همراه 
نشانی به عنوان ویژگی های الزم برای آتش نشانان، افزود: 
این شاخصه ها از نکاتی است که باید مد نظر آتشنشانان قرار 
گیرد تا در هنگام کمک به شهروندان دچار مشکل نشوند. 
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: هماهنگی مجموعه آتشنشانی 
با سایر ارگان ها خوب است اما باید این هماهنگی به منظور 
عملکرد بهتر در زمان بروز حوادث و بحران ها افزایش یابد. 
وی ادامه داد: ایستگاه های جدید بر اساس نیاز و ضرورت با 
مکان یابی دقیق در راستای تامین امنیت جامعه شهروندی 
احداث شود. نوروزی خاطرنشان کرد: باید به توسعه و تجهیز 
ایستگاه های آتش نشانی موجود توجه ویژه شود. وی به رشد 
و توسعه شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در همین راستا 
باید به بحث آموزش و ارتقاء سطح دانشی آتش نشانان توجه 
شود. شهردار کرمانشاه برای برگزاری دوره های آموزشی برای 

آتش نشانان و حفظ آمادگی الزم آنان تاکید کرد

 اهدا کمک یک میلیارد ریالی 
 به آزادسازی زندانیان 

جرایم غیر عمد  در گلستان
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مسوول   - گرگان 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان از کمک یک میلیارد 
ریالی به ستاد دیه استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
گلستان،  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
مرتضی مقدس ضمن اعالم این خبر افزود: به منظور جذب 
کمک های انسان دوستانه در راستای ایفای مسوولیتهای 
اجتماعی خود جهت آزادسازی زندانیان غیر عمد در ماه 
مبارک رمضان، با مساعی و راهنماییهای مدیر شرکت ملی 
اطالع  به  اقدام  نفتی منطقه گلستان،  ای  فراورده  پخش 
رسانی جهت جذب افراد نیکوکار گردید.وی بیان داشت: 
به همین منظور شرکت صحرا گاز استان گلستان)موزع گاز 
مایع( اقدام به واریز مبلغ یک میلیارد ریال جهت آزادسازی 
زندانیان غیر عمد به حساب ستاد دیه استان گلستان کرد.
پخش  ملی  مدیر شرکت  افتخاری،  عیسی  است  گفتنی 
فراورده های نفتی منطقه گلستان با اعطای لوحی از حمید 

موحد مدیر عامل شرکت صحرا گاز تقدیر کرد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد:

جهاد تبیین در روابط عمومی فوالد 
هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل فوالد هرمزگان از تالش های 
انجام وظایف و  روابط عمومی این شرکت در راستای 
رسالت سازمانی خود قدر دانی و جهاد تبیین را جزو 

وظایف روابط عمومی عنوان کرد. 
دکتر عطااهلل معروف خانی در شورای معاونین این شرکت 
ضمن تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی، با تاکید بر اینکه 
تعامالت ارزش افزا با جامعه و ارتقای تصویر بیرونی شرکت 
جزو اهداف استراتژیک فوالد هرمزگان می باشد، از تالش های 
صورت گرفته در حوزه اطالع رسانی، ارتباطات و تعامالت برون 
سازمانی قدردانی کرد. وی انعکاس اخبار موفقیت های صورت 
گرفته به جامعه و  افکار عمومی که حاصل تالش و کوشش 
همه کارکنان سختکوش فوالد هرمزگان بوده را در راستای 
جهاد تببین و رهنمون های مقام معظم رهبری دانست و گفت: 
در جنگ رسانه ای تالش دشمن  این است که شناخت جامعه 
و تحلیل جامعه ایرانی را از انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
تغییر دهند. در خنثی کردن این اقدام، دستور جهاد تبیین 
یک اقدام هوشمندانه بود  وی با بیان اینکه تشریح دستاوردها 
و موفقیت ها ، اقدامی موثر و صحیح در ارتقای سطح اعتماد 
جامعه به تولید داخل و توان غیورمردان ایرانی است، گفت : 
روابط عمومی فوالد هرمزگان با تولید محتوای موثر در بیان 
دستاوردهای صنعتی فوالد هرمزگان این وظیفه را به خوبی 
ادامه به نقش توسعه در  .  معروفخانی در  انجام داده است 
اشتغال زایی و آثار آن در جامعه پیرامونی اشاره و اظهار داشت: 
باید تمرکز تمامی ارکان فوالد هرمزگان پس از تولید جاری، 
بر توسعه و پیشبرد پروژهای توسعه ای باشد. وی  فرمان مقام 
معظم رهبری در شعار سال را هدف نهایی سال جاری عنوان 
کرد و گفت با برنامه ریزی صحیح و راهبردهای مدیریتی بر 

تحقق تولید ، اشتغال زایی و دانش بنیان تالش خواهیم کرد.

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان خوزستان:

تست و نشت یابی بیش از 855 هزار 
متر لوله گاز در سال 1400

اهواز- اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی فنی شرکت 
گاز استان خوزستان از تست و نشت یابی بیش از 855 

هزار متر لوله  در سال 1400خبر داد.
اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی فنی این شرکت گفت: 
یکی دیگر از اقدامات مهم و اساسی این واحد، عملیات تست و 
نشت یابی از خطوط لوله و انشعابات می باشد. رئیس بازرسی 
فنی شرکت گاز استان خوزستان با بیان مطلب فوق افزود: 
تائید تست هیدرواستاتیک 11 هزار و 307 متر لوله، تائید 
تست نیوماتیک 462 هزار و 427 متر لوله، تائید تست پوشش 
344 هزار و 622 متر لوله، نشت یابی 30 هزار و 125 متر لوله 
فوالدی، نشت یابی 6 هزار و 742 متر لوله پلی اتیلن، نشت 
یابی 112 هزار و 87 مورد انشعاب فوالدی، نشت یابی 44 هزار 
و590 مورد انشعاب پلی اتیلن از جمله اقدامات مهم و اساسی 

واحد بازرسی فنی در سال 1400 می باشد.

اخبار ایراناخبار ایران نقش کلیدی تراکتورسازی در اقتصاد و امنیت غذایی زیمبابوه؛

تراکتورهای ایرانی مزارع زیمبابوه را شخم می زنند
دوستی  گروه  رئیس  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
بخش  بر  زیمبابوه  اقتصاد  گفت:  ایران  و  زیمبابوه 
کشاورزی استوار بوده و برای رشد و توسعه کشاورزی 
و به تبع آن اقتصاد و امنیت غذایی کشور زیمبابوه، 
مجموعه تراکتورسازی می تواند نقش کلیدی داشته 

باشد.
شامو وبستر کوتی وان در بازدید از مجتمع تراکتورسازی 
تولیدی  خطوط  های  قابلیت  به  اشاره  با  تبریز  در  ایران 
تراکتورسازی افزود: بهره مندی از این توانمندی ها خواسته 
و نیاز کشور زیمبابوه است و امیدواریم با همکاری دو جانبه 
زیمبابوه و ایران بزودی شاهد محقق شدن این امر و حضور 

تراکتورهای ایرانی در مزارع کشورمان باشیم.
رونق صنعت کشاورزی، کشاورزان  برای  اضافه کرد:  وی 
زیمبابوه به تجهیزات مدرن و توسعه مکانیزاسیون نیاز دارد که 
این امر با توسعه روابط دو کشور در قالب مجموعه ای مانند 
تراکتورسازی محقق خواهد شد. کوتی وان با بیان اینکه اکثر 
مردم کشور زیمبابوه در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند، 
افزود: ما امیدواریم از تولیدات عظیم مجموعه تراکتورسازی 
ایران در افزایش قدرت کار مردم و تولیدات کشور زیمبابوه در 
سایر بخش استفاده کنیم و تراکتورسازی می تواند نقش اصلی 

در گسترش روابط و تولیدات کشورمان داشته باشد.
رئیس گروه دوستی دو کشور تاکید کرد: در حال حاضر 
زیمبابوه کشت مزارع انواع میوه در کنار تولید تنباکو و توسعه  
معادن غنی را در اولویت قرار داده تا بتواند با تحریم های اعالم 

شده علیه خود مقابله کند. وی سطح باالی روابط زیمبابوه 
با ایران را دارای سابقه طوالنی دانست و گفت: بازدید اخیر 
رئیس جمهوری زیمبابوه از ایران حکایت از اهمیت استراتژیک 
ایران برای کشور ما دارد و تالش خواهیم کرد شتاب بخشی و 

متمادی شدن روابط دو کشور بزودی محقق شود.
اعمال  غیرقانونی  های  تحریم  یادآوری  وان ضمن  کوتی 
شده علیه دو کشور اظهار داشت: این تحریم ها نه تنها باعث 
اختالل در پیشرفت نشده بلکه ما را با  قدرت بیشتر به سمتی 

هدایت کرده تا بتوانیم زیمبابوه را به سمت کشاورزی مکانیزه 
سوق داده و ظرفیت تولیدات را روزبه روز افزایش و تحریم 
های غیرقانونی را خنثی کنیم. کاردار اول سفارت زیمبابوه 
در ایران نیز در حاشیه این بازدید ابراز امیدواری کرد کارخانه 
و  زیمبابوه  مراودات  افزایش  در  کلیدی  نقطه  تراکتورسازی 
ایران باشد. موتزی وانور بالقوه شدن توانمندی ها و تولیدات 
بخش کشاورزی کشورش را منوط به استفاده از محصوالت 

تراکتورسازی اعالم کرد.

استراتژی گروه تراکتورسازی، توسعه صادرات به 
کشورهای آفریقای است

مدیر بازاریابی و صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 
نیز در رابطه با حضور هیات دولتی زیمبابوه در این مجموعه 
گفت: این دیدار با هدف توسعه روابط اقتصادی بین ایران و 

زیمبابوه صورت گرفت.
گروه  استراتژی  اینکه  عنوان  با  اندبیلی  امیراحمد 
آفریقای است،  به کشورهای  توسعه صادرات  تراکتورسازی، 
با  افزود: تراکتورسازی سابقه همکاری، صادرات و مشارکت 
کشور زیمبابوه را در کارنامه خود دارد و کشاورزان این کشور 
با تولیدات تراکتورسازی غریبه نیستد و این مایه مباهات برای 

تراکتورسازی است.
بازار  از  گرفته  صورت  بازاریابی  پیشینه  به  اشاره  با  وی 
زیمبابوه در بخش تراکتور اظهار داشت: مذاکرات دو طرف 
و  گرفت  زیمبابوه صورت  و  ایران  روابط  توسعه  راستای  در 
تراکتورسازی آمادگی خود برای همکاری با سرمایه گذران این 
کشور اعالم کرد. اندبیلی تاکید کرد: با محقق شدن همکاری 
بین تراکتورسازی و تجار زیمبابوه ای زمینه توسعه صادرات 
به کشورهای آفریقای از ایران نیز فراهم خواهد شد. رئیس 
گروه دوستی زیمبابوه و ایران، کاردار اول سفارت و تعدادی 
از نمایندگان مجلس زیمبابوه از گروه صنعتی تراکتورسازی 
ایران بازدید کردند. گروه صنعتی تراکتورسازی ایران استراتژی 
امسال خود در حوزه تولید را بر روی ارقام 35 هزار دستگاه و 
در بخش صادرات در سه هزار دستگاه برنامه ریزی کرده است.

قزوین - مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
قرارداد   46 تاکنون  سالجاري  ابتداي  از  گفت:  قزوین 
با سرمایه گذاران داخلي و خارجي جهت استقرار در 

شهرکها و نواحي صنعتي استان منعقد شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
قزوین، " رضا صفاري " در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدي 
در شهرک صنعتي لیا اظهار داشت: 20 هکتار از اراضی شهرکها 
و نواحی صنعتی در سال تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین به 

46 متقاضی سرمایه گذاری واگذار  شده که این نشان از عزم 
دولت و مسئولین اجرایی استان در حمایت از سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و رونق تولید و توسعه صادرات است.  وي 
تصریح کرد : قطعا با فعال سازی واحدهای تولیدی، صنعتی و 
خدماتی شاهد اشتغال پایدار جوانان عزیز خواهیم بود. به نحوي 
که با راه اندازي کامل این واحدها زمینه اشتغال 995نفر فراهم 
میشود. صفاري سرمایه گذاري در این واحدهاي صنعتي را شش  
هزار 744 میلیارد ریال عنوان کرد. رئیس هیئت مدیره شرکت 

شهرکهاي صنعتي استان بیشترین واگذاري اراضي صنعتي را به 
ترتیب در شهرکهاي صنعتي حکیمه ، خرمدشت و لیا عنوان 
کرد. این مقام مسئول، تحقق شعار تولید، دانش بنیان ، اشتغال 
آفرین را در گرو رشد سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: 
با توسعه شهرک های صنعتی تقاضا محور، می توان سرمایه 
گذاری های صنعتی در کشور را افزایش داد و به این ترتیب 
شاهد افزایش ساخت و ساز واحدهای تولیدی و رونق و جهش 
تولید داخلی بود.  صفاري در پایان افزود: تا پایان سالجاري طبق 

برنامه عملیاتي و شاخصهاي مصوب جذب 145 سرمایه گذاري 
داخلي و خارجي در دستور کار این شرکت مي باشد. 

شهرک های صنعتی قزوین، پیشگام ملی در جذب سرمایه گذاران 

ارومیه - کاظمی: استاندار آذربایجان غربی گفت: در سفر اخیر رئیس 
جمهور و هیأت دولت به آذربایجان غربی، حدود 50 هزار میلیارد تومان 
بخش های  عمرانی  و  زیربنایی  اجرای طرح های  برای  تسهیالت  و  اعتبار 

مختلف استان اختصاص یافت.
محمدصادق معتمدیان افزود: از این میزان، حدود 20 هزار میلیارد تومان مربوط 
به طرح های زیربنایی، عمرانی و توسعه ای و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان مربوط 
به تسهیالت به ویژه کمک به واحدهای تولیدی است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
از 20 هزار میلیارد تومان مربوط به طرح های زیربنایی و عمرانی، حدود هفت هزار 
میلیارد تومان مربوط به حوزه راه، سه هزار و 300 میلیارد تومان مربوط به حوزه جهاد 
کشاورزی، 2 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به طرح های حوزه وزارت نیرو، 2 هزار و 
300 میلیارد تومان مربوط به بخش آموزش و پرورش و یک هزار و 100 میلیارد تومان 
هم مربوط به بخش بهداشت و درمان استان است. استاندار آذربایجان غربی همچنین 
با اشاره به اینکه بهبود حوزه راه استان و جبران عقب ماندگی های این بخش در دستور 
کار دولت سیزدهم قرار دارد، افزود: هفت هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به 
این بخش به طرح های کریدور غرب کشور، راه های روستایی، راه های منتهی به مرز و 
توسعه بزرگراه ها اختصاص دارد. معتمدیان یادآور شد: همچنین در این حوزه، توجه 
ویژه ای به موضوع تکمیل راه آهن و اقتصادی کردن خطوط ریلی موجود در استان 
صورت گرفته و اعتبار ویژه برای این بخش اختصاص یافته است. وی در ادامه گفت: 

در بخش جهاد کشاورزی نیز اعتبارات خوبی اختصاص یافته که یک هزار میلیارد 
تومان به بخش آبیاری زهکشی، 400 میلیارد تومان به آبخیزداری و آبخوانداری، 350 
میلیارد تومان برای توسعه بخش گلخانه ای و 300 میلیارد تومان برای توسعه آبیاری 
نوین در نظر گرفته شده است. استاندار آذربایجان غربی همچنین افزود: در این سفر 
280 میلیارد تومان به توسعه دانشگاه ها، اعتباری ویژه برای گازرسانی به 137 روستا، 
275 میلیارد تومان به حوزه زیرمجموعه بنیاد مسکن، 172 میلیارد تومان به تکمیل 
طرح های فرهنگی هنری و 120 میلیارد تومان هم به زیرساخت های گردشگری و 
صنایع دستی اختصاص داده شد که بتدریج هزینه خواهد شد. معتمدیان اضافه کرد: 
در حوزه دریاچه ارومیه نیز اعتبارات خوبی برای تداوم و تکمیل طرح ها در نظر گرفته 
شده که طرح انتقال آب به دریاچه، تصفیه خانه ارومیه و انتقال پساب به دریاچه در این 
خصوص مورد توجه است. وی در ادامه با اشاره به برنامه های فشرده رئیس جمهور و 
هیأت دولت در سفر روز جمعه گذشته به استان، افزود: بازدید هوایی از دریاچه ارومیه 
و مرز تمرچین پیرانشهر، حضور در جمع مردم مهاباد و میاندوآب و همچنین برگزاری 
جلسات متعدد کاری با اقشار مختلف، مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان در ارومیه، از 

جمله مهمترین این برنامه ها بود که البته نتایچ بسیار خوبی هم در پی داشت.

سال بسیار پرکاری برای توسعه استان پیش رو داریم؛

دولت سیزدهم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به استان آذربایجان غربی هدیه کرد
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سینما و تلویزیون سه شنبه  3 خرداد ۶1401
22 شوال  1443.شماره 20944

پس از بهبود وضعیت شیوع کرونا و از سر گرفته شدن 
فعالیت عــادی سینماها، انتظار می رفت در سال جدید 
شاهد رونق دوباره در گیشه و فروش خوب فیلم هایی مانند 
»مرد بازنده« و »روز صفر« باشیم که شانس گیشه محسوب 
می شدند اما اتفاقاتی مانند گــران شدن بلیت سینماها 
باعث شد فاصله ای که میان مردم و سینما ایجاد شده بود 
از بین نــرود. به این ترتیب »روز صفر« و »مــرد بازنده« که 
اکران جشنواره ای و همچنین بازیگران ستاره ای داشتند، 
فیلم سازان نام آشنایی آن ها را ساخته بودند و از تیزرهای 
تلویزیونی نیز سهم قابل قبولی داشتند، به فروش خوبی 
دست پیدا نکردند و کمتر از 300 هزار مخاطب پای تماشای 
این فیلم ها نشستند. از آن جایی که فیلم های پرستاره »مغز 
استخوان« و »مجبوریم« در مقایسه با »مرد بازنده« و »روز 
صفر« در شرایط کامال متفاوتی اکران شدند، به فروش پایین 

این دو فیلم و وضعیت ستاره هایشان نپرداختیم.

جواد عزتی/ مرد بازنده	 
محمدحسین  ساخته  بـــازنـــده«  ــرد  »مـ
مــهــدویــان در چهلمین جــشــنــواره فجر 
ــران پرسروصدایی  رونــمــایــی شــد و اکـ

داشت. گریم متفاوت جواد عزتی 
و بــازی او در نقش یک پلیس 

ُمسن مورد توجه مخاطبان 
گرفت  ــرار  قـ منتقدان  و 

فراوانی  واکنش های  و 
هرچند  برانگیخت،  را 
داوران  بی توجهی  که 

به این فیلم باعث شد 
»مرد بازنده« در میان 

نــامــزدهــا و برنده ها 
ــی نـــداشـــتـــه  ــ ــای ــ ج

باشد . با وجودی که 
این فیلم در یکی از 

زمان های طالیی 
گـــیـــشـــه یــعــنــی 
اکـــران نـــوروزی 

به نمایش درآمــد، محمدحسین مهدویان بعد از سریال 
پرمخاطبش »زخم کاری« راهی سینما شده بود، جواد عزتی 
ستاره محبوب مخاطبان پس از یک سال غیبت در سینما با 
نقشی متفاوت بازگشته   و به واسطه »زخم کاری« مورد توجه 
مخاطبان بود    اما گیشه به کام کمدی »سگ بند« بود. »مرد 
بازنده« با فروش تقریبا شش میلیاردی و تنها با 173 هزار و 
574 مخاطب به نمایش خود در سینماها پایان داد و خیلی 

زود پس از سه ماه در سینمای آنالین به نمایش درآمد.

امیر جدیدی/ روز صفر	 
»روز صفر« و امیر جدیدی هم وضعیتی شبیه »مرد بازنده« و 
جواد عزتی دارند. این فیلم اکشن به اتفاق مهم و پرسروصدایی 
مانند دستگیری عبدالمالک ریگی می پرداخت و ستاره ای 
مثل امیر جدیدی در آن حضور داشت بنابراین انتظار می رفت 
با فروش خوب خود به گیشه نــوروز 1401 رونق ببخشد و 
تماشاگران را به سینما بکشاند اما فیلم سعید ملکان هم 
اتفاق خاصی را در اکران نوروزی رقم نزد. امیر جدیدی نیز 
در موقعیت مناسبی با »روز صفر« به سینما آمد. او نیمه دوم 
سال 1400 با »قهرمان« اصغر فرهادی 
و بازی خوبش در این فیلم توجه و 
تحسین مخاطبان را جلب کرده 
بود بنابراین انتظار می رفت او نیز 
به سهم خود بتواند انگیزه تماشای 
»روز صفر« را در مخاطبان تقویت 
کند اما این فیلم تا به حال 
هشت میلیارد و 585 
و  فــروخــتــه  میلیون 
تـــعـــداد مــخــاطــبــان 
و  هــــزار   264 آن 
ــوده  بـ ــر  ــف ن  607
ــت. هرچند که  اس
این فیلم نسبت به 
»مرد بازنده« فروش 
بیشتری داشته اما 
کمتر از 300 هزار 
مــخــاطــب و فـــروش 
هشت میلیاردی اتفاق 
ــرای ایــن فیلم و  خوبی ب
ستاره اش امیر جدیدی 

نیست.

»الویس« در مسیر ستاره شدن

مشترک  محصول  ــس«  ــوی »ال سینمایی  فیلم 
استرالیا و آمریکا در سال 2022 است که به 
زودی منتشر می شــود. این فیلم را باز لورمن 
فیلم ساز نامزد اسکار کارگردانی کرده که برای 
ساخت »مولن روژ!« و بازسازی »گتسبی بزرگ« 
با بازی لئوناردو دی کاپریو شناخته می شود. 
یکی از نویسندگان این اثر، کریگ پیرس فیلم 
نامه نویسی است که در همه فیلم های شاخص 

لورمن، با وی همکاری کرده است.
فیلم »الویس« همان طور که از نامش مشخص 
ــت، دربـــاره زندگی الویس پریسلی ستاره  اس
بزرگ سینما و موسیقی در دهه های 60 و 70 
است. فیلم از زبان »تام پارکر« مدیر برنامه الویس 
ــت می شود و ماجرای کودکی تا  پریسلی روای
جوانی و در نهایت شهرت او را به تصویر می کشد. 
بر اساس تریلر فیلم، به نظر می رسد مسیر این 
خواننده از یک جــوان الغراندام تا سوپراستار 

عرصه موسیقی، موضوع اصلی فیلم است.

تام هنکس بازیگر اصلی فیلم است و نقش »الویس 
پریسلی« را آستین باتلر بازی می کند. کودی 
اسمیت-مک فی نیز که سال گذشته برای »قدرت 
سگ« نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
شد، در این فیلم حضور دارد. اولیویا دی یونگ 

دیگر بازیگر فیلم »الویس« است.
این اثر که در ژانر درام بیوگرافی ساخته شده، در 
بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم کن 2022 
حضور دارد و به نمایش درخــواهــد آمــد. هنوز 

برخورد منتقدان با آن مشخص نیست.
ــرادران وارنــر،  بر اســاس برنامه ریزی شرکت ب
3 تیر،  فیلم سینمایی »الویس« در روز جمعه 
نمایش گسترده خود را در سالن های سینمای 
سراسر جهان آغاز خواهد کرد و احتماال حدود 
یک ماه بعد، در نسخه ای باکیفیت به دست ما 

خواهد رسید.

سعید روستایی در گفت وگو با 
نشریه ورایتی اعالم کرده است اگر 
قرار باشد فیلم جدیدش »برادران 
لیال« برای نمایش در ایران ممیزی 
شود، ترجیح می دهد از نمایش آن 

صرف نظر کند تا این که سانسور شود.

نــرگــس محمدی از 8خـــرداد 
برای اجرای نمایش »پروین« به 
کارگردانی حسین کیانی روی 
صحنه مــی رود و در ایــن تئاتر 
ایفا  را  اعتصامی  پروین  نقش 
می کند. اکرم محمدی و امین زندگانی نیز از 

بازیگران آن هستند.

ابراهیم حاتمی کیا این روزها 
سریال  پیش تولید  مشغول 
»مــــوســــی)ع(« و نـــظـــارت بر 
بازنویسی فیلم نامه آن است. 
برخالف شایعات درباره توقف 

تولید سریال، گروه کارگردانی و عوامل پشت 
صحنه پروژه مشغول کارند.

المیرا شریفی مقدم به تلویزیون 
ــزارش صبا، این  بازگشت. به گ
گوینده پس از یک ماه غیبت در 
ــاره  شبکه خبر و گمانه زنی درب
ممنوع التصویری اش، دیروز صبح 

به عنوان مجری در برنامه »خبر 7« حضور پیدا کرد.

چهره ها و خبر ها

ــرداد با  ــی از نیمه خ مریال زارع
حسین  ساخته  »هناس«  فیلم 
دارابی به سینما می آید. او در این 
فیلم نقش شهره پیرانی همسر 
شهید رضایی نژاد را بازی کرده و 
با بهروز شعیبی و وحید رهبانی همبازی بوده است.

مرضیه برومند در گفت وگو با 
ایسنا ضمن اشاره به همزمانی 
انتشار مجموعه »شهرک کلیله 
و دمنه« و مجموعه »مهمونی«، 
اعالم کرده حس رقابت میان 

او و ایــرج طهماسب وجــود نــدارد و آن هــا از یک 
خانواده هستند.

فیلم روز

 مائده کاشیان  

   مصطفی قاسمیان 

الهام سعیدی – یک شنبه شب در قسمت چهارم از مرحله نیمه نهایی 
»عصر جدید«، شاهد یکی از پرحاشیه ترین انتخاب های داوران بودیم. 
در این قسمت از مسابقه داوران، گروه »جنگجویان ووشو« و ساینا 
شیخی استعداد دوبله را به نظرسنجی مردمی فرستادند. بسیاری 
از مخاطبان به این انتخاب واکنش های منفی نشان دادند و از حذف 
گروه »دست خدا« ابراز تعجب و ناراحتی کردند. ماجرای مخالفت 

مخاطبان با رای داوران چه بود؟
در قسمت چهارم مرحله نیمه نهایی، گروه »دست خدا« که استعداد 
حوزه ورزشی بودند با افزایش تعداد نفرات گروه، اجرای بی نقص و 
موفقی داشتند. با این که اعضای این گروه هرکدام در ناحیه دست 
یا پا دچار معلولیت بودند اما به خوبی از پس انجام حرکات ورزشی 
برآمدند و با استقبال خوب داوران و تماشاگران مواجه شدند. کارن 
همایونفر این گروه را »قهرمان« مسابقه و امین حیایی نیز اجرای 
آنان را حیرت انگیز دانست. یکی دیگر از اجراهای خوب قسمت 
چهارم مربوط به ساینا شیخی بود، او با وجود سن کم خود، با دوبله 
صداهای متنوع موفق شد رضایت داوران و تماشاگران را جلب کند، 
تا جایی که طبق اعالم احسان علیخانی، اجرای خوبش در مرحله 
اول باعث شد به پیشنهاد ایرج سنجری همسر ژاله صامتی و رایزنی 
آن ها، ساینا شیخی عضو افتخاری انجمن گویندگان ایران شود. 
این اتفاق باعث شد مخاطبان پیش بینی کنند گروه »دست خدا« و 
»جنگجویان ووشو« به نظرسنجی مردمی راه پیدا می کنند اما انتخاب 
داوران »جنگجویان ووشو« و ساینا شیخی بود که این انتخاب مخالفت 

کاربران را به دنبال داشت.
برخی کاربران ضمن اشاره به عضویت ساینا در انجمن گویندگان و 
نتیجه خوب اجرای او، راه یابی »دست خدا« به نظرسنجی مردمی را 
عادالنه تر  و گروهی دیگر از مخاطبان هم به دلیل پیشرفت »دست 
خدا« نسبت به مرحله قبل، نظر مثبت داوران و کار سخت آن ها با 

وجود معلولیت، این گروه را مصداق استعداد دانستند.

کاربران، مخالف داورانِ »عصر جدید«
 در ماجرای حذف گروه معلوالن

 »دست خدا« چه گذشت؟



جمعیت هالل احمر استان همدان خبر داداخبار ایران

ارائه ٨ هزار خدمت به ياد شهدا از سوي هالل احمر استان همدان
همدان - مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان گفت: در سال 
جاري به مناسبت یکصد سالگي جمعیت ٨ هزار خدمت به یاد و نام ٨ هزار 

شهید سرافراز استان از سوي هالل احمر استان ارائه خواهد شد.
علی سنجربیگی در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه داوطلبان، جوانان، امدادگران 
و نجات گران جمعیت هالل احمر شهرستان همدان که در خانه معلمان همدان 
برگزار شد، ضمن تبریک هفته جهانی صلیب سرخ و هالل احمر اظهار کرد: هفته 
هالل احمر سالروز تولد هانری دو نان است که بنیانگذار نهضت بین المللی صلیب 
سرخ و هالل احمر است. وی با بیان اینکه هانری دونان در سال ۱۸۶۲ تحت تاثیر 
جنگ ها و صحنه های رقت بار جنگ کتاب خاطراتی را منتشر کرد، افزود: وی از 
جامعه جهانی تقاضا کرد که امکاناتی در زمان صلح و آرامش وجود داشته باشد 
و جمعیت  های امدادی با داوطلبان ایثارگر کامالً صالح تشکیل شوند که هدفشان 
مراقبت از زخمی ها در زمان جنگ باشد که این خواسته مورد استقبال جامعه جهانی 
قرار گرفت و مبنای پیدایش نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در جهان 
شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان ادامه داد: هانری دونان نمی دانست 
که ۱۲۰ سال بعد در مشرق زمین و در هگمتانه امدادگری به اسم هادی غروی پیدا 
می شود که نه تنها در زمان جنگ به زخمی ها کمک می کند بلکه به جنگجوی اسیر 
دشمن از خون خود تزریق می کند، همان جنگجویی که ساعتي قبل تعدادي از 
همشهریان این امدادگر را با بمباران شهر به شهادت رسانده بود و این درسی است 

برای نجاتگران که باید توجه داشته باشند و پیروي از مکتب حضرت علی )ع( است.
وی با اشاره به اینکه در استمرار حرکت بین المللی نهضت جمعیت های ملی 

زیادی در کشورهای مختلف تشکیل شد، گفت: در ایران در سال ۱۳۰۱ جمعیت 
شیر و خورشید سرخ ایران شکل گرفت که امسال وارد یک صدمین سالگرد خود 
شده است. سنجر بیگی با اشاره به شعار هفته هالل احمر با عنوان »یک قرن خدمت 

بی منت« ابراز کرد: اهداف این جمعیت در زمان تاسیس خود بسیار فراتر از معاهده 
و کنوانسیون ژنو و کمک کردن به مجروحان در جنگ بود و آن تالش برای تسکین 
آالم بشری است. وی با بیان اینکه کار در هالل احمر امدادگری است و این کار تنها 
با عشق انجام می شود، عنوان کرد: در یک سال گذشته امدادگران در سطح استان 
۸۰۰ هزار خدمت به مردم شریف استان در زمان صلح ارائه کرده اند که باید از زحمات 

امدادگران تشکر و قدردانی کرد.
اقدامات امدادگران و داوطلبان از عشق و عالقه نشأت گرفته است     

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان همدان نیز با بیان اینکه قرآن کتاب 
زندگی و کتاب سعادت بخش انسان ها و بشریت است، اظهار کرد: قرآن کم و کاستی 

ندارد و همه وحی الهی است که حقیقت عالم وجود است.
حجت االسالم ثابتی با اشاره به آیات قرآن مبنی بر اینکه اگر شخصی فردی را از 
مرگ نجات دهد به مانند این است که همه مردم را نجات داده است، عنوان کرد: طبق 
روایات صواب این کار با صواب هزار حج مقبول برابری می کند از صواب آزاد کردن 
یک هزار برده در راه خدا هم باالتر است. وی ابراز کرد: خدمات داوطلبانه در این عالم 

پاداش داده نمی شوند و خداوند در آخرت از آنها تقدیر می کند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان همدان با بیان اینکه اقدامات 
امدادگران و داوطلبان از عشق و عالقه نشأت گرفته است، تأکید کرد: این عشق را خدا 
ارزش گذاری می کند و پاداش می دهد. وی خاطرنشان کرد: امدادگران و داوطلبان در 
همه حوادث و سوانح حضور دارند و در دوران کرونا در تهیه و توزیع بسته های معیشتی 

بسیار تاثیرگذار عمل کرده است.

بازديد معاون برنامه ريزی شرکت 
توانیر و مديرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان از پست های 
برق شهر مسجد سلیمان

برنامه ریزی  معاون  محمدی:  رحمان   - اهواز 
به  شرکت  این  مدیرعامل  مشاور  و  توانیر  شرکت 
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  همراه 
از پست های برق فوق توزیع شهر مسجد سلیمان 

بازدید کردند.
توانیر،  شرکت  برنامه ریزی  معاون  گالب کش  مهران 
مسعود معین پور مشاور مدیرعامل این شرکت و محمود 
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  دشت بزرگ 
ناحیه  سلیمان  مسجد  شهر  توزیع  فوق  پست های  از 
شمال شرق این شرکت بازدید کردند. این بازدید بمنظور 
مسجد  شهر  توزیع  فوق  پست های  آماده  سازی  بررسی 
سلیمان صورت گرفت و از پست های ۱۳۲ کیلوولت مال 
انجام شد که وضعیت  بازدید  تمبی  و  آباد  کریم، محمد 
شبکه برق این شهر رضایت بخش بود. شرکت در نشست 
سالن  در  که  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
کنفرانس دانشگاه آزاد شهر مسجد سلیمان برگزار شد از 
دیگر محورهای معاون و مشاور شرکت توانیر و مدیرعامل 

شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده است.

با امضای تفاهم نامه میان شهرداری اصفهان و بنیاد 
جهانی انرژی؛

اصفهان به عنوان نخستین شهر کشور، به 
شبکه جهانی شهرهای پايدار پیوست

در  تفاهم نامه همکاری دوجانبه  مرادیان:  اصفهان- 
راستای تحقق شهر پایدار بین شهرداری اصفهان و بنیاد 
جهانی انرژی به امضا رسید و اصفهان به عنوان نخستین 

شهر کشور، به شبکه جهانی شهرهای پایدار پیوست.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، نشست 
بین المللی شهر پایدار اصفهان، عصر روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت 
با حضور جمعی از مدیران ارشد شهرداری اصفهان، اعضای 
شورای اسالمی شهر، دبیرکل دفتر منطقه ای بنیاد جهانی 
انرژی در ایران و... برگزار شد و امضای تفاهم نامه همکاری در 
خصوص شهر پایدار و هوشمند میان شهرداری اصفهان و بنیاد 
جهانی انرژی، ثمره قابل توجه این نشست بود. شهردار اصفهان 
در این نشست اظهار کرد: بر اساس شعار محوری این دوره از 
مدیریت شهری که »اصفهان من، شهر زندگی« است، توجه 
به شاخص هایی همچون پایداری و هوشمندی شهر در دستور 
کار قرار دارد. »علی قاسم زاده« افزود: پس از پیگیری مذاکرات 
دوجانبه در خصوص توسعه شهر پایدار و هوشمند و تأمین منافع 
متقابل بین بنیاد جهانی انرژی و شهرداری اصفهان، در مورد راه 
هایی برای همکاری در جهت عملیاتی کردن مفاهیم شهر پایدار 
توافق شد، که از مفاد این توافق می توان به جمع آوری اطالعات 
و داده های شهری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها مطابق 
با شاخص ها و معیارهای شهرهای پایدار و هوشمند سازمان 
ملل متحد، ارزیابی گام به گام داده های استخراج شده و تهیه 

گزارش براساس تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کرد.

افتتاح دومین زمین چمن مصنوعی فوتبال 
شهرداری اراک در سال ۱۴۰۱

اراک  شهردار   - اراک 
چمن  زمین  دومین  گفت: 
مصنوعی فوتبال شهرداری 
اراک در سال ۱۴۰۱ به بهره 

برداری می رسد.
جمع  در  کریمی  علیرضا 
خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که توسعه زیرساخت های ورزشی 
در اراک توسط مجموعه مدیریت شهری با جدیت پیگیری 
می شود؛ بنابریان زمین چمن مصنوعی فوتبال پارک آزادی 
در هفته جاری به بهره برداری خواهد رسید. کریمی تصریح 
کرد: یکی از رسالت های مهم شهرداری در حوزه های فرهنگی 
جوان  نسل  شکوفایی  برای  زیرساخت ها  توسعه  ورزشی  و 
است و رویکرد این شهرداری افزایش هرچه بیشتر زیرساخت 
ورزش های مختلف در سطح مناطق و محله های شهری است. 
وی در ادامه افزود: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در 
بین شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان و پر کردن اوقات 
فراغت آنها، پروژه احداث زمین های چمن مصنوعی فوتبال در 
محله های شهر اراک در دستور کار قرار گرفته و در این راستا 
دومین زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری اراک در سال 
۱۴۰۱ که عملیات اجرایی آن تکمیل گردیده در هفته جاری به 

بهره برداری می رسد.

اخبار ایران

۱۴۰۱7278۴/ت

7 تاریخ سه شنبه  3 خرداد 1401
22 شوال  1443.شماره 20944

ترجمه و تدوین: جــواد نوائیان رودســری – 
روز دهــم اردیبهشت ماه ســال 1361، عملیات 
بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر و مناطق 
وسیعی از جنوب غرب و غرب خوزستان که از ابتدای 
جنگ توسط نیروهای رژیم بعث اشغال شده بود، آغاز 
شد؛ عملیاتی که در محدوده ای به وسعت شش هزار 
کیلومتر مربع به مرحله اجرا درآمد و طی 25 روز و در 
سه مرحله، همه اهداف مدنظر طراحان عملیات را 
محقق کرد؛ اوج این اهداف، آزادســازی خرمشهر 
بود که روز سوم خرداد رقم خورد؛ افزون بر این، شهر 
هویزه، پادگان حمیدیه، جاده های راهبردی اهواز – 
خرمشهر و سوسنگرد – هویزه نیز، از اشغال دشمن 
آزاد شد. آزادسازی خرمشهر، نه فقط در تاریخ دفاع 
مقدس، بلکه در تاریخ جنگ های ایران، یک نقطه 
عطف محسوب می شود؛ حجم نیروهای به کار 
گرفته شده و نتایج درخشانی که این عملیات در پی 
داشت، برگ زرینی در تاریخ نبردهای ایران است. 
عراقی ها فقط در این عملیات، 285 دستگاه تانک 
و نفربر، 40 فروند هواپیما، 18 تیپ پیاده و دو گردان 
مستقل زرهی را از دست دادند. 16 هزار و 500 
نفر از نیروهای متجاوز کشته شدند و 19 هزار نفر 
از آن ها به اسارت درآمدند. این عملیات غرورآفرین، 
جهان را به شگفتی واداشت. توقع غربی ها آن بود که 
ایران قادر نخواهد بود به دلیل درگیری های سیاسی 
داخلی و ضعف ساختاری  نیروهای نظامی، پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، شکست های روزهای 
نخست جنگ را جبران کند و ارتش صدام که در 
خوزستان زمین گیر شده بود، این قدرت را دارد که 
مناطق اشغال شده را بــرای خود حفظ کند. اما 
اتفاقاتی که در بهار سال 1361 رقم خورد، نشان 
داد که این تحلیل ها، اصواًل با واقعیت سازگار نیست. 
به دنبال این پیروزی بود که تحلیل گران غربی، 
رویکرد جدیدی را در گزارش های خود درباره جنگ 
تحمیلی، در پیش گرفتند. امروز، در سالروز آن فتح 
و پیروزی جاودانه، می خواهیم با هم مروری بر این 
تحلیل ها داشته باشیم و »حماسه خرمشهر« را از زاویه 

دید تحلیل گران غربی، بررسی کنیم.

صدام از همان شروع جنگ، بازنده بود	 
کمتر از یک ماه بعد از آزادســازی خرمشهر، اواخر 
تیرماه سال 1361، آر.دی.مــک الرن، تحلیل گر 
ــد در مرکز مطالعات نیروی انسانی ارتش  ارش
آمریکا، وابسته به پنتاگون )وزارت دفــاع ایاالت 
متحده(، گزارشی مفصل و 45 صفحه ای را درباره 
تحلیل چرایی و چگونگی پیروزی ایــران در نبرد 
سرنوشت ساز خرمشهر نوشت. این گزارش که در 
آن زمــان، به عنوان گــزارش محرمانه طبقه بندی 

و بعدها با گذشت زمان و خروج از حالت پیشین 
منتشر شد، تحلیلی دقیق و نسبتًا جامع دربــاره 
پیروزی خرمشهر بود. مک الرن در گزارش خود، 
خرمشهر را پاشنه آشیل ارتــش صــدام می داند و 
معتقد است که ناتوانی نیروهای عراقی برای تصرف 
سریع شهر در همان روزهای نخست جنگ، زمینه را 
برای زمین گیر شدن و سپس شکست آن ها فراهم 
کرده است. او می نویسد: »بزرگ ترین نبرد شهری 
ــران و عــراق، در خرمشهر رقم خورد؛  در جنگ ای
شهری که تنها 10 کیلومتر با مرز فاصله داشت و 
در آن، جمعیت غیرنظامی و آموزش ندیده در کنار 
تعدادی از نظامیان باقی مانده در شهر، به شدت در 
برابر ارتش مجهز و منظم عراق ایستادند. این دفاع 
یک دفاع کاماًل موفق بود. در حالی که عراقی ها 
کنند،  عبور  شهر  از  تلفات  ــدون  ب می خواستند 
مدافعان شهر برای هر وجب، از عراقی ها تلفات 
سنگین گرفتند. این موضوع به روحیه فداکاری و 
ازخودگذشتگی ایرانی ها برای دفاع از کشورشان 
مربوط می شد. مدافعان خرمشهر تا آخرین نفر 
جنگیدند و یک گــروه چند صدنفره از آن هــا، یک 
لشکر مجهز عراق را که قرار بود روی محور اهواز به 
خرمشهر مستقر شود، بیش از یک ماه معطل کرد. 
این فرصت از دست رفته، توان نظامی عراقی ها را به 
شدت تحلیل ُبرد و باعث شد ایرانی ها فرصت تجهیز 
نیرو و طراحی ضدحمله را پیدا کنند. آن ها در اولین 
فرصت، این ضدحمالت را به مرحله اجرا گذاشتند 
و نیروهای عراقی نتوانستند در برابر موجی که در 
همان لحظات اول جنگ توسط ایرانی ها شکل 
گرفته بود، مقاومت کنند؛ آن ها روحیه فداکاری 
و چیزی را که در میان ایرانیان به »شهادت طلبی« 
معروف بود، دست کم گرفتند.« این تحلیل توسط 
ــن.ام.وودز«، محققان تاریخ  ــوی »آماتزیا بــرام« و »ک
 »Wars of Modern Babylon« جنگ در کتاب
)نبردهای بابِل نوین( که در سال 2018م منتشر شد 
نیز، مورد تأکید قرار گرفته است؛ این دو در مقاله ای 
ــران در خوزستان  با عنوان »تهاجم راهــبــردی ای
– مــارس تا می 1982 – و عقب نشینی عــراق به 
مرزهای بین المللی«، روحیه نیروهای ایرانی و 
مقاومت های اولیه را دلیل اساسی شکست عراق در 

نبرد سرنوشت ساز خرمشهر دانسته اند.

اقرار به نیروی ایمان	 
در دیگر آثار غربی ها که درباره عملیات آزادسازی 
خرمشهر به رشته تحریر درآمده است هم، می توان 
نمونه های مشابه و حتی دقیق تری دید. »آن تریسی 
ساموئل« در مقاله ای با عنوان »حماسه خرمشهر« 
 The Unfinished History of   که آن را در کتاب

the Iran-Iraq War  )تاریخ ناتمام جنگ ایران و 
عراق( )انتشارات دانشگاه کمبریج – سال 2021م( 
منتشر کرده است، شکست نیروهای صدام و پایداری 
نیروهای ایران را در نبرد خرمشهر، »اوج واژگونی« 
نیروهای عراقی می داند و می نویسد: »پاسداران 
ایرانی در عملیات آزادسازی خرمشهر کاماًل متوجه 
شدند که می توان برای پیروزی های بزرگ، روی 
قدرت ایمان حساب کرد؛ این عزم و ایمان وفادارانه 
ایرانی ها به آرمان هایشان بود که به صورت کاماًل 
مؤثر در برابر آتش سنگین نیروهای عراقی به کار 
گرفته شد و جواب داد؛ آن ها با همین برتری، باالخره 
توانستند شهر را پس بگیرند. این پیروزی را باید 
نقطه عطفی در تاریخ جنگ و همچنین تاریخ سپاه 
پاسداران ]انقالب اسالمی[ دانست؛ آن ها بعد از 
حضور موفقیت آمیز در این عملیات و نقش ویژه ای که 
در آن ایفا کردند، به تدریج تبدیل به نیرویی قدرتمند 
و حرفه ای شدند و در آینده منطقه به ایفای نقش 
پرداختند.« تحلیلی که »آدام زیــدان«، ویراستار و 
نویسنده دایرة المعارف »بریتانیکا« هم به آن اعتقاد 
دارد و دربــاره آن می نویسد: »در سپتامبر 1980 
)شهریور 1359( عراق در امتداد یک جبهه وسیع در 
خوزستان پیشروی و ایران را غافلگیر کرد. عراقی ها 
خرمشهر را تصرف کردند، اما به دلیل مقاومت 
سنگین مدافعان غیرنظامی ایــران، نتوانستند 
خودشان را به بندر راهبردی آبادان برسانند. این 
مقاومت ها که عمومًا از سوی نیروی تازه تأسیس سپاه 
پاسداران طراحی می شد، عراقی ها را بعد از یک 
نفوذ 80 تا 120 کیلومتری، کاماًل زمین گیر کرد و 
از حالت هجومی به حالت دفاعی کشاند. تالش های 
مداوم سپاه پاسداران در کنار نیروهای مردمی و 
ارتش، خوزستان را به جهنمی برای نیروهای عراقی 
تبدیل کرد. آن ها در آوریــل 1982 )اردیبهشت 
1361( آن قدر قدرت و تجربه داشتند که دست به 
یک عملیات گسترده بزنند، عملیاتی که باعث وارد 
آمدن شکست سنگین به نیروهای عراق شد و آن ها 

را از خوزستان بیرون ریخت.«

جمع بندی تحلیل ها	 
آن چه در این تحلیل ها جالب توجه به نظر می رسد، 
تأکیدی است که غربی ها به مقوله پایداری مبتنی 
بر ایمان رزمندگان ایرانی دارند؛ موضوعی که در 
تحلیل های غربی، اصواًل مورد توجه قرار نمی گرفت و 
آن ها، عمومًا به جنگ از زاویه تحلیل های کالسیک و 
روی نقشه می نگریستند؛ ضمن این که تحلیل گران، 
و فعالیت های  ــی  ــل ــه مسئله اخــتــالفــات داخ ب
جریان های ضدانقالب، مانند سازمان منافقین 
که نقش مهمی در ایجاد آشوب و ناامنی داخلی و 

پایین آمدن تراز دفاعی ایران در خطوط جبهه ها 
داشت، نگاهی ویژه داشتند و گمان می کردند این 
وضعیت، سرانجام باعث کوتاه آمدن ایرانی ها خواهد 
شد و آن ها را وادار به سازش و تسلیم خواهد کرد؛ 
اما توفیق ایران در آرام کردن بحران ها و فتنه های 
داخلی و به کارگیری گسترده نیروهای مردمی برای 
دفاع از کشور، محاسبات تحلیل گران غربی را برهم 
زد؛ آن گونه که درست چند هفته بعد از آزادسازی 
خرمشهر، دیدگاه های پیشین را کنار گذاشتند 
و مفهومی به نام ایمان و شهادت طلبی را در میان 
نیروهای ایرانی شناختند؛ مفهومی که تا امروز، نقش 
مهمی در بر هم زدن معادالت سیاسی و نظامی آن ها 

در منطقه داشته است.

 پژوهشگران وزارت دفاع آمریکا و دانشگاه کمبریج 
 درباره حماسه بزرگ سوم خرداد  چه نظری دارند؟

اقرار به قدرت»ایمان« 
در آزاد سازی خرمشهر 



آسمان  که  درروزی  میرجانیان-  مصطفی 
خوزستان، رنگ خاک گرفت، مردم این استان 
زمین لرزه 3.5ریشتری را تجربه کردند و بعد از 
ساعتی با فاجعه عظیمی به نام »متروپل« روبه رو 
شدند. صدای آژیر های خطر، صدای شیون های 
زنان و روی آوار دویدن مردان برای پیدا کردن 
جان یا جسد هم وطن شان... هنوز رد گلوله ها بر 
تن خرمشهر و آبادان است اما این شیون و زارِی 
موشک بــاران نیست.  ساعت 12:40دوشنبه 
دوم خرداد به ناگاه صدای ریزش مهیب و چند 
ثانیه بعد صدای انفجار ناشی از آوار در خیابان 
امیر کبیر آبــادان همه را بهت زده کــرد. دود و 
گرد و خاک ناشی از ریزش ساختمان 11 طبقه 
متروپل آبادان برای دقایقی خیابان های اطراف 
»متروپل« را محو می کند. بعد از کم شدن غبار 
ناشی از تخریب ساختمان، مردم وحشت زده 
آبادان مستاصل از فرار یابرای  نجات افراد گرفتار 
شده در ریزش آوار ساختمان به این سو و آن سو 
ــادان خود را به  می دونــد. مــردم دیگر مناطق آب
محل حادثه می رسانند تا شاید بتوانند کمکی به 
همشهریان خود بکنند. لحظاتی بعد صدای بوق 
آمبوالنس ها و خودروهای آتش نشانی بلند می 
شود تا عمق فاجعه را بیش از پیش نمایان کند. 
بعد از چند دقیقه نیروهای امدادی پیکر بی جان 
یک فرد و 10 مصدوم را از زیر آوار خارج می کنند و 
تالش دیگر امدادرسانان آغاز و هرساعت بر تعداد 

مصدومان و فوتی ها اضافه می شود.

ساختمان نیمه تمام ۱۱ طبقه ای که افتتاح 	 
شده بود!

ساختمان نیمه تمام 11 طبقه متروپل آبادان چند 
روزی است که طبقات پایینی آن افتتاح شده و به 
گفته یکی از ساکنان اطراف این ساختمان، بیش 
از ۷0 درصد آن آماده بهره برداری و قرار بوده است 
در روزهای آینده 30 درصد بقیه آن هم تکمیل 
شود و در اختیار مشتریان قرار گیرد. گزارش  ها 
از محل ریزش ساختمان متروپل اهــواز حاکی 
است که ساعتی بعد از این حادثه دردناک، بیش 
از 300 امداد رسان به خیابان  امیر کبیر آبادان 
اعزام می شوند  اما به دلیل تخریب باال و ریزش 
آوار، امداد رسانی با احتیاط بیشتری انجام می 
شود. در ساعت های اولیه برخی امدادرسانان به 
رسانه های مختلف می گویند  تعدادی از خانواده 
ها مدعی هستند  که عزیزان شان از زیر آوار با آن 
ها تماس گرفته و زنده بودن خود را اعالم کرده 
و خواستار نجات جانشان شده اند. گزارش ها 
حاکی است تا لحظه تنظیم این خبر )ساعت 21( 
ریزش ساختمان نوساز در آبادان منجر به جان 
باختن شش نفر و مصدوم شدن 32 نفر شده است. 
هرچند که برخی گمانه ها و اظهارات مقامات 
خوزستان نشان می دهد حدود 100 تا 150 نفر 

زیر آوار مانده اند.

جمعیت حاضر باعث کندی امدادرسانی شد	 
به دنبال گمانه زنی ها از جمعیت باالی مصدومان 
و کشته شدگان در حادثه به سراغ فرماندار آبادان 

رفتیم. عباسپور در گفت 
وگو با خراسان اظهار می 
کند: »ساختمان متروپل 
در یکی از خیابان های 
پرتردد آبادان در خیابان 
شده  ساخته  امیرکبیر 
است. ریزش ساختمان 
اصلی  خــیــابــان  در  آن 
ــای مجاور  و خــیــابــان ه
ــت. ایــن حادثه  ــوده اس ب
در ســاعــت حـــدود 13 
اتفاق افتاده که تردد در 
آن جا بسیار زیاد است. 
مشکلی  ــه  ــان ــف ــاس ــت م
ــم کــه جمعیت  ــی ــت داش
زیـــادی در محل حادثه 

ــرده بودند و همین باعث سرعت کم  تجمع ک
امدادرسانی شده بود. او دربــاره گمانه و پیش 
بینی ها دربــاره تعداد مصدومان و افــراد حاضر 
در ساختمان می گوید: آمار دقیقی را نمی توان 
اعالم کرد چون تا لحظه آخر آواربرداری می تواند 

این آمار تغییر کند.

آتش نشانان حرفه ای در مسیر خوزستان	 
سخنگوی آتش نشانی تهران هم در گفت و گوی 
اختصاصی با خراسان اظهار می کند: پیرو دستور 
شهردار تهران و درخواست مسئوالن خوزستانی 
بالفاصله گروه آتش نشانان حرفه ای از تهران به 
خوزستان آماده انتقال شدند.  حدود 50 آتش 
نشان و 11 دستگاه خودروی تخصصی و تجهیزات 
آواربرداری به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته 
حدود 30 نفر به صورت هوایی به سمت آبادان 
پرواز کردند. گروه دیگری هم با تجهیزات کامل 
و به صــورت زمینی به سمت خوزستان منتقل 
شدند. ملکی با اشاره به تجربه ساختمان پالسکو 
می گوید: این آواربرداری ساعت ها طول خواهد 

کشید.

ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود!	 
پروژه متروپل آبادان که پس از ریزش، فاجعه آفرین 
شد، از ماه ها قبل با گزارش هایی مبنی بر نشست 
ستون اصلی و شکم دادن سقف طبقات زیرین 
مواجه شده بود که یک کارشناس،  علت وقوع 
چنین حوادثی را نظارت های صوری مهندسان 

تخلفات  ــردن  ــکـ نـ پــیــگــیــری  و 
تــوســط شــهــرداری  ساختمانی 
ــرد. ایسنا در گزارشی  عنوان ک
تکان دهنده نوشته است: از ماه ها 
قبل هشدار داده شده بود که پروژه 
10 طبقه نوساز متروپل آبادان فرو 
می ریزد؛ همین اتفاق هم افتاد و به 
دلیل ریزش ساختمان تا این لحظه 
شش نفر کشته و 25 نفر مصدوم 
شدند؛ براساس گزارش ها احتمال 
زیــر آوار ماندن ۸0 تن دیگر نیز 
وجود دارد. طبق برخی گزارش ها 

مجتمع برج های دوقلوی متروپل به قدری سست 
بود که ستون اصلی و حمال مجتمع ها نشست 
کرده و شکم داده بود. تصاویر و ویدئوهای منتشر 
شده در فضای مجازی نیز چنین چیزی را نشان 
می داد. مالک، داربست هایی در اطراف پروژه 
کشیده بود که برخی مدعی هستند با هدف 
پنهان کاری وضعیت وخیم پروژه ایجاد شده بود. 
گفته می شود مهندسان سازمان نظام مهندسی 
آبادان هشدار داده بودند که این مجتمع به افتتاح 

نخواهد رسید. 

ادعای یک روزنامه نگار: از 3 سال قبل درباره 	 
خاک آن منطقه تذکراتی داده بودند

در همین حال داریــوش معمار، روزنامه نگار در 
گفت وگو با بی بی سی  دراین باره اظهار کرد: از 
حدود سه سال قبل  تذکراتی  از سوی کارشناسان 
درباره این سازه به مسئوالن داده شده بود و حتی 
نظام مهندسی نیز در زمان »شم کوبی« تذکر داده 
بود که خاک این منطقه سست است و مناسب این 
سازه نیست  اما توجهی به آن نشد .وی با بیان این 
که این  دو برج در طبقه 4 یا 5 به هم متصل می 
شوند، افزود: مجوز بهره برداری برج شماره یک به 
رغم همه تذکرات  کارشناسان صادر شده و حتی 
مجوز بهر ه برداری از طبقه همکف  برج شماره2 
هم صادر شده بود که جای تعجب دارد و گویا یک 
کالس آموزشی بچه ها هم آن جا برگزار می شد 
و گزارش هایی از محبوس شدن بچه ها در آن جا 

منتشر شده است. 

درباره متروپل چه می 	 
دانیم؟

ســاخــتــمــان مــتــروپــل، 
واقــع در خیابان امیری 
در  آبــــادان  شهرستان 
ــروز  ــ ــی صــبــح دیـ ــالـ حـ
فروریخت که شمار جان 
مصدومان  و  باختگان 
فروریختن این بنای غیر 
استاندارد، هرلحظه در 
حال افزایش است.  این 
پروژه در حالی در آبادان 
ساخته شد که بسیاری 
ایمنی  کارشناسان  از 
ــه ای در  ــان و فــعــاالن رس
بــودن  ناایمن  خصوص 
آن هشدار داده و به نحوه ساخت آن، انتقادات و 
ایرادات جدی داشته اند. این پروژه ساختمانی در 
خیابان امیری آبادان واقع شده که پیش از حادثه 
دیروز، توسط دو پل شیشه ای به یکدیگر متصل 
شده بود. این سازه عظیم 11 طبقه در زیربنای 
قابل توجه 45 هزار متر مربع در حالی احداث 
شده که در دوره پیش از انقالب، سینما متروپل در 
همین مکان وجود داشته است. سایت اینترنتی 
امتداد درباره سازنده آن مدعی شده است: حسین 
عبدالباقی، مشهور به »حاج حسین عبدالباقی« که 
فرزند یک آجیل فروش در خیابان زند شهر جنگ 
ــادان بــود، به سرعت از دوره محمودرضا  زده آب
شیرازی، شهردار وقت این شهر در حوزه ساخت 
و ساز فعال شد و پروژه های متعدد ساختمانی 
مسکونی و تجاری را عملیاتی کرد. از چندین سال 
پیش این انبوه ساز پیشرفت قابل توجهی کرده 
است، هر چند که روند ساخت برخی مجتمع ها و 
ساختمان های این شرکت از نظر استاندارد بودن 
و کیفیت با ابهامات و انتقاداتی مواجه بوده است. 
حتی معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی 
آبادان پس از ریزش این ساختمان در مصاحبه ای 
گفته است که  2۸ آبان سال گذشته در خصوص 
ساختمان متروپل هشدار داده بود ولی سرانجام 

این هشدار فقط ریزش ساختمان بود! 

دفاع شرکت سازنده متروپل از کیفیت این 	 
پروژه

این انتقادات در حالی است که شرکت انبوه ساز 
عبدالباقی در وبسایت خود درباره 
متروپل  مجتمع  کیفیت  مــیــزان 
نوشته اســت: ســازه بتنی متروپل 
کاماًل ضد زلزله و با شمع های 2۷ 
متری ساخته شده است و نمای 
آجر، سنگ و شیشه ای با نورپردازی 
کامال حرفه ای، جلوه خاصی به این 
ســازه عظیم داده اســت. وبسایت 
این شرکت در ادامه نوشته است که 
پروژه متروپل بزرگ ترین پارکینگ 
ــد در  طبقاتی در منطقه آزاد ارون
هشت طبقه با ظرفیت حدود ۸00 

خــودرو را شامل می شود. در حالی که تصاویر 
منتشر شده در فضای مجازی از اخطاریه ساخت 
این ساختمان، نشان می دهد که در سال 99 
مهندسین ناظر درباره ایرادهای جدی در سازه 
ــد. حتی یک خبرنگار  متروپل هشدار داده ان
خوزستانی  ادعاهایی را درباره  اعمال نفوذ مالک 

پروژه مطرح کرده است.

استاندار سابق خوزستان: من یک بخش از 	 
ساختمان 2قلوی متروپل را افتتاح کردم

روز گذشته تصاویری از حضور غالمرضا شریعتی، 
استاندار سابق خوزستان در مراسم افتتاحیه 
متروپل منتشر شد که او در ایــن مراسم گفته 
است: متروپل آبــادان به توسعه فضای شهری، 
چشم نوازی ساختمان ها و رشد و توسعه این شهر 
کمک قابل توجهی کرده است. به دنبال حواشی 
بازنشر این تصاویر و اظهارات استاندار سابق 
خوزستان به سراغ غالمرضا شریعتی رفتیم. او 
به خبرنگار خراسان گفت: متروپل یک ساختمان 
دوقلوست و ساختمانی  که در آن زمان  افتتاح 
کردیم ساختمان کنار پــروژه متروپل است. اما 
برخی از افراد و رسانه های خارجی، تصاویر آن 
را منتشر کردند و نوشتند که من این ساختمان را 
افتتاح کردم. این ساختمان هنوز افتتاح نشده و 
در حال ساخت بود. البته ناگفته نماند که افتتاح 
هر ساختمانی به معنای تایید نهایی آن نیست 
زیرا وقتی من آن ساختمان را افتتاح کردم کلی 
دستگاه و مسئول وجود داشت که وظیفه نظارت 

بر ساختمان ها را داشتند. 
آن بخش از ساختمان که مربوط به ساختمان 
پزشکان و درمانی بود، آماده شد و به بهره برداری 
رسید و مراجع نظارتی هم هیچ هشداری ندادند. 
بخش دیگری از متروپل هم قرار شد بعدا ساخته 

شود که پروژه ادامه پیدا کرد.

در زمان مدیریت من هیچ نامه و اخطاریه ای 	 
صادر نشده بود

ــاره نداشتن  ــاره نامه اخطاریه درب شریعتی درب
ایمنی کافی این ساختمان هم پاسخ می دهد: 
من اطالعی دربــاره این نامه نــدارم. هرچند که 
بررسی ها نشان می دهد من در سال 9۸ این 
ساختمان را افتتاح کردم و این نامه در سال 99 
منتشر شده است. او درباره شرکت عبدالباقی و 
ابهامات درباره آن هم می گوید: آقای عبدالباقی 
کلی ساختمان در آبادان ساخته و مردم زیادی را 
خانه دار کرده است. این شرکت، تشکیالت عریض 
و طویلی دارد و مرتب برای توسعه خوزستان گام بر 
می دارد. حتما باید بر کیفیت کارش هم نظارت 
می شد و نظام مهندسی، شهرداری و مهندسین 
ناظر و مشاوران پروژه باید نظارت های خودشان 
را داشته باشند. تا االن هم به من گزارشی نشده 
بود که سازه های این شرکت مشکلی دارد. من 
االن بیشتر از یکی دو سال است که از استانداری 
خوزستان رفته ام و مسئوالن بعد از من هم مانع 
کار این شرکت نشده اند چون گزارشی به آن ها 

داده نشده است.

حوادث سه شنبه  3 خرداد 8۱40۱
22 شوال  ۱443.شماره 20944

در امتداد تاریکی

ازدواج نافرجام 

13 سال بیشتر نداشتم که جشن ازدواج من و دو 
خواهر و برادرم در یک روز برگزار شد اما در طول 
دو سال دوران نامزدی، من فقط چند بار نامزدم 
را در مراسم عروسی یا عزای فامیل دیدم چرا که 

پدرم مردی بسیار سخت گیر بود و ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
ــرای رهــایــی از  دختر 25 ساله ای اســت کــه ب
ــاروای پــدرش به دایره  بدبینی و تهمت های ن
مددکاری اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد مراجعه کــرده بــود. ایــن دختر جــوان با 
بیان این که سخت گیری های بیش از حد پدرم 
زندگی را به ما تلخ کــرده اســت، به کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: پدرم شغل آزاد دارد و 
مادرم خانه دار است اما از همان دوران کودکی 
در سایه شک و تردیدهای پدرم زندگی تلخی 
داشتم. سخت گیری های او به حدی بود که 
حتی اجازه نمی داد من وخواهرم با برادرمان 
که چهار سال از من بزرگ تر بود، بازی کنیم یا 
حتی در یک اتاق تنها باشیم. آن روزها حتی از 
نگاه های پدرم می ترسیدیم و نمی توانستیم 
با برادرم شوخی کنیم چرا که اگر پدرم متوجه 
ماجرا می شد ما را کتک می زد. خالصه در 
میان همین شک و تردیدها بود که پسر خاله ام 
به خواستگاری خواهرم آمد اما پدرم بالفاصله 
تصمیم گرفت من و برادرم را نیز همزمان عروس 
ــرار است  ــاد کند. او می گفت حــاال که ق و دام
خواهرم ازدواج کند و نامزدش به خانه ما بیاید، 
باید من و برادرم نیز متاهل باشیم. این بود که 
با پیشنهاد پدرم عباس با دختر عمویم ازدواج 
کرد و من هم که 13 سال بیشتر نداشتم با یکی 
از پسردایی هایم پای سفره عقد نشستم. بدین 
ترتیب جشن عقدکنان ما سه خواهر و برادر در 
یک شب برگزار شد و همه بستگانمان در جشن 
فامیلی شش نفره ما شرکت کردند اما پدرم با 
همه ما شرط کرده بود که به هیچ وجه حق نداریم 
شب را در منزل یا کنار نامزدمان باشیم حتی 
اگر آن ها نیز به خانه ما آمدند باید همه اعضای 
خانواده حضور داشته باشند. خالصه یک سال 
به همین ترتیب سپری شد و خواهرم با پسر خاله 
ام زندگی مشترک خودشان را آغاز کردند و به 
خانه بخت رفتند اما من فقط چند بار نامزدم را 
در جشن های عروسی یا مراسم عزا دیده بودم. 
با وجود این، روزی فهمیدم نامزدم با بزرگ ترها 
صحبت کرده است و قصد دارد مرا طالق بدهد. 
هنوز هم نمی دانم چرا پسر دایی ام با من ازدواج 
کرد و چرا مرا طالق داد، فقط از دیگران شنیده 
ام که او نمی توانست سخت گیری های بیش از 
حد پدرم را برای دیدارهای ما تحمل کند. در این 
شرایط من در همان دوران نامزدی به  دختری 
مطلقه تبدیل شدم ولی چیزی از سخت گیری 
های پدرم کاسته نشد. او هر روز مرا با خودش 
به مدرسه می بــرد و به خانه بــاز می گرداند و 
حتی اجازه نمی داد با مادرم برای خرید بیرون 
بروم. در همین وضعیت دیپلم گرفتم و در رشته 
حسابداری وارد دانشگاه شدم. پدرم به ناچار 
یک دستگاه گوشی تلفن هوشمند برایم خرید 
تا بتواند در دانشگاه مرا کنترل کند. او بعد از 
کالس با من تماس می گرفت تا بداند کجا و با 
چه کسی هستم و اگر موقعیت آن را هم داشت 
به صورت اینترنتی و تصویری با من تماس می 

گرفت تا مطمئن شود که در دانشگاه هستم.
هنوز تحصیالت دانشگاهی ام به پایان نرسیده 
بود که جوانی به خواستگاری ام آمد اما این بار من 
که نمی خواستم ماجرای نامزدی با پسر دایی ام 
تکرار شود به طور پنهانی با او ارتباط برقرار کردم 
ولی »حشمت« از اعتماد من سوء استفاده کرد و 
چند ماه بعد از این ارتباط های خیابانی رهایم 
کرد. پدرم وقتی از موضوع باخبر شد، به شدت 
کتکم زد و از آن روز به بعد دیگر هیچ گاه به من 
اعتماد نکرد. حاال سخت گیری های او به اندازه 
ای رسیده که حتی نمی توانم با اعضای خانواده 
ام بیرون بروم. مادرم نیز در برابر رفتارهای پدرم 
سکوت می کند ولی اشک های او هم تاثیری در 
رفتار و عقاید پدرم ندارد. روز گذشته نیز به دلیل 
این که با یکی از دوستانم تماس گرفته بودم، 
مرا کتک زد که برادرم به دادم رسید و مرا از زیر 
مشت و لگدهای او رها کرد. این درحالی است 
که پدرم چند سال قبل با دختری هم سن و سال 

من ازدواج کرده است اما ...
گزارش خراسان حاکی است تالش های روان 
این  در  کارشناسی  هــای  بررسی  و  شناختی 
پرونده به  دستور سرگرد جواد یعقوبی )رئیس 
کالنتری طبرسی شمالی( در دایره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 ریزش ساخمتان نوساز 10 طبقه در آابدان و احمتال  افزایش جان ابختگان اب توجه به محبوس شدن  
برخی در زیر آوار  ، موجی از واکنش ها را درابره کیفیت ساخت این پروژه به دنبال داشت؛ اب فرماندار آابدان، 

سخنگوی آتش نشاین و استاندار سابق خوزستان در این زمینه گفت و گو کردیم

آوار متروپل بر سر آبادان

3کشته در برخورد شدید  ۲ دستگاه تریلر 
توکلی -برخورد مرگبار دو دستگاه تریلر در 
محور زرند -راور سه کشته و یک مجروح به جا 
ــس پیش بیمارستانی  گذاشت. رئیس اورژانـ
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: سه جان 
باخته این حادثه، مردانی با رده سنی 40 تا45 
سال بودند و مجروح  این حادثه جوانی  20 ساله  
ــرد: حــال عمومی تنها  ــود. وی خاطرنشان ک ب
مجروح این حادثه مساعد گــزارش شده است. 

مسعود مومنی  رئیس سازمان آتــش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری زرند با بیان این که در این 
حادثه دو خودروی تریلی که یکی از آن ها حامل  
نوشابه خانواده بود، با یکدیگر برخورد کرده و باعث 
انسداد مسیر شده بودند، گفت: هر دو خودرو در 
این حادثه کامال از بین رفته بودند و نیروهای این 
سازمان با استفاده از امکانات امداد و نجات جاده 
ای اقدام به خروج اجساد از داخل کابین ها کردند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



۹اجتماعی

گزیده  پیش بینی هولناک از آینده گرد وخاک
در حالی از امروز 17 استان کشور تحت تاثیر گردوغبار قرار می گیرد که مرور هشدارها درباره آینده فعالیت کانون های گردوغبار 
در عراق از پیش بینی های نگران کننده ای حکایت دارد. ما این دغدغه را با رئیس امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان 

محیط زیست در میان گذاشتیم و بیم و امیدهای او به رایزنی های بین المللی ایران را شنیدیم   

سه شنبه ۳ خرداد  1۴۰1
۲۲ شوال  1۴۴۳.شماره ۲۰۹۴۴

رسانه های جهان 

پی  الجزیره:در 
بروز بحران کرونا 
در کــره شمالی، 
کشورها  بــرخــی 
درصدد کمک به 
وضعیت  بــهــبــود 
بهداشتی این کشور هستند، اما دولت 
این کشور  پیشنهادهای کمک های 
گفته  به  می کند.  رد  را  بین المللی 
مقامات کــره جنوبی، ایــن کشور و 
ایــاالت متحده پاسخی از سوی کره 
پیشنهادهایی  درخصوص   شمالی 
ــرای کــمــک بــه مــقــابــلــه بــا شیوع  ــ ب
ــال کمک،  کــوویــد19، از جمله ارس

دریافت نکرده اند.

مصطفی عبدالهی- 272 روز از سال، زمین 
ــراق را توفان شن دربرمی گیرد و  و آسمان ع
نه فقط نفس مــردم این کشور، که نفس مردم 
کشورهای همسایه، به ویژه ما را هم تنگ می کند؛ 
نگران کننده آن که طبق پیش بینی ها، اگر دست 
روی دست بگذاریم، عراقی ها تا چند سال آینده 
300 روز از سال با توفان شن مواجه خواهند بود 
و قطعا روزهای پر گرد و غبار آسمان کشور ما هم 

بیشتر خواهد شد.

پیش بینی نگران کننده چیست؟       
بنابر گـــزارش دیـــروز خــبــرگــزاری فرانسوی 
»فرانس24« که پیش از آن هم رسانه ها به آن اشاره 
کرده بودند ، آن طور که وزارت محیط زیست عراق 
اعالم کرده، طی دو دهه اخیر تعداد روزهای گرد 
و غبار در این کشور از 243 به 272 روز رسیده 
است و با شرایط موجود، تا سال 2050 به 300 
روز هم خواهد رسید. طبق این گزارش، تغییرات 
آب و هوایی عامل اصلی افزایش گردوغبارهاست 
و منجر شده است به این که 70 درصد زمین های 
زراعی این کشور تخریب شود یا در معرض تخریب 
جدی قرار بگیرد و به تبع آن پوشش های گیاهی 

تثبیت کننده خاک هم نابود شود.

گرد و غبار، مهمان دوباره 17 استان        
با دو گردوغبار شدید در دو ماه ابتدایی سال، 
نگرانی ها درباره خطرناک تر شدن شرایط آب و 
هوایی ما هم جدی تر شده است. گرد و غبارهایی 
که طبق پیش بینی هواشناسی، سومین مورد آن 
هم امروز از عراق وارد کشورمان می شود و 17 
استان را دربر می گیرد، از آذربایجان های غربی 

و شرقی تا تهران، خوزستان و استان مرکزی.

عراق تنها مشکل ما نیست اما ...       
بارها درباره منشأهای خارجی گردوغبار صحبت 
شده است؛ از پروژه های آبی و سدسازی های 
ناجوانمردانه ترکیه گرفته، تا تغییر اقلیم جهانی 

و کاهش بارندگی ها. با این حال نمی شود نقش 
مهم کانون های غبارخیز در عراق با 23.8 میلیون 
هکتار وسعت،  یعنی 9 درصد منشأهای خارجی 

گرد و غبارهای کشورمان را کمرنگ دید.

استقبال عراق برای همکاری مشترک        
به همین دلیل، پس از دستور رئیس جمهور 
ــرای تعامل بــا همسایگان و حــل ریــشــه ای  بـ
مشکل گردوغبار، کشور عراق به عنوان اولین 
همسایه اثرگذار مورد توجه قرار گرفت و هفته 
گذشته نشست مشترکی با سفیر ایــن کشور 
برگزار شد. »سید حسین موسوی فر«، رئیس 
مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان 
محیط زیست، دربـــاره خروجی ایــن جلسه به 
خــراســان می گوید: بــا توجه بــه ایــن کــه گــرد و 
غبارهای اخیر، خــود مــردم عــراق را هم دچار 
مشکالت فراوانی کرده است، در جلسه ای که 
داشتیم، طرف مقابل از پیشنهادهای ما برای 
همکاری استقبال کــرد و مقرر شد به سرعت 
وارد اقدامات عملی و اجرایی شویم. وی تصریح 
می کند: ما در کشور خودمان تجربه خوبی در این 
زمینه داریم و برای در اختیار گذاشتن توانایی های 
علمی اعالم آمادگی کردیم؛ همچنین توافق شد 
اسناد مشترک دو کشور در موضوع گرد و غبار را 

به روزرسانی کنیم.

سفیر عراق  چه گفت؟         
آن طور که سازمان محیط زیست گزارش داده، 
سفیر عراق هم در این نشست وعده داده است 
جلساتی را با وزارتخانه های مرتبط در کشورش 
برگزار و اجرایی شدن برنامه های این حوزه را 
دنبال کند. البته »نصیر عبدالمحسن عبدا...« 
این خبر را هم اعالم کرده است که: »یکی از این 
برنامه ها، کاشت نهال در قالب کمربند سبز است 

که اجرای آن در تمام شهرهای عراق شروع  شده 
است«.

بخش خصوصی، آماده انتقال تجارب       
حــاال کــه کــشــور همسایه 
آمــاده  همیشه  از  بیشتر 
ــاری اســــت، بستر  ــک ــم ه
ــرای همکاری های  الزم ب
ــده  ــم ش ــراهـ ــرک فـ ــت ــش م
یحیی آل اسحاق  اســـت؛ 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و عراق در این باره به خراسان 
می گوید: بخش خصوصی ما در حوزه های فنی و 
تخصصی، کشاورزی و علمی و دانشگاهی تجارب 
ارزنده ای در مدیریت گرد و غبار دارد و آماده تبادل 
این تجربیات با کشور همسایه هم هستیم. البته 
او این نکته را هم یادآور می شود که اجرای این 
طرح ها اعتباراتی می خواهد که بخش خصوصی 
توان تامین آن را ندارد و باید در سطح کالن بین دو 

کشور درباره آن تصمیم گیری شود.

 ورود کتاب درسی زبان فرانسه 
به مدارس از مهرماه امسال

رئیس ســازمــان مــدارس و مراکز غیردولتی و 
کتاب  محتوای  گفت:  مردمی  مشارکت های 
درسی زبان فرانسه برای آموزش در مدارس آماده 
است و به چاپ می رسد. احمد محمودزاده  با 
اشاره به ضرورت رویکرد خروج از انحصار آموزش 
زبان انگلیسی در مدارس،  دیروز به ایرنا گفت: 
در این زمینه صحبتی با سازمان پژوهش داشتیم 
که اعــالم آمادگی کردند؛ هم اکنون روی این 
موضوع کار شده و فهرست، موضوع و محتوای 
کتاب درسی آماده است و مهرماه امسال به چاپ 
می رسد و آموزش زبان فرانسه قرار است در یک یا 
دو مدرسه غیردولتی و بخشی از مدارس دولتی از 
مهرماه اجرا شود. محمودزاده یادآور شد: آموزش 
زبان فرانسه از پایه هفتم آغاز می شود و همچنان 
با رشد دانش آموزان تا کنکور، همین درس را در 
مدرسه آمــوزش می بینند و درنهایت در کنکور 
سراسری هم به جای زبان انگلیسی، زبان فرانسه 

را امتحان می دهند.

 ویزای زائران اربعین 
حذف می شود

  معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین 
با اشاره به نشست سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عراق با دولت این کشور، گفت: دولت عراق به 
سفیر ما اعالم کرد »ویزای زائران اربعین برداشته 
می شود«.مجید میراحمدی دیــروز  در حاشیه 
نشست ستاد مرکزی اربعین   اظهار کرد: مواجه 
شدن با فصل گرما که اواخر شهریور اوج گرماست 
و هوای شرجی باالی 50 درجه جنوب، مستلزم 
برنامه ریزی حساس و دقیقی است تا بتوانیم 
خطر گرمازدگی را مدیریت کنیم. وی افــزود: 
تمرکز جدی ما بر مدیریت گرمازدگی و دفع این 
خطر است  که با ایجاد سایه بان ها و مه پاش ها و 
همچنین ساخت کارخانه تولید یخ و ایجاد شرایط 
مناسب به منظور مراقبت از افراد گرمازده ، سعی 
در رفع خطر گرمازدگی داریم. وی تصریح کرد: 
عراقی ها گفته اند که در چند روز آینده موافقت 
خود با حضور محدود بدون ویزای زائران عتبات 

عالیات از مرز زمینی را نیز اعالم می کنند.

یک توئیت

صفحه توئیتر سازمان بهداشت جهانی 
نوشت: بیش از دوســال از شدیدترین 
بحران بهداشتی در قرن اخیر گذشته 
است؛ اکنون ما در مواجهه با این ویروس 
از  بــیــش  هستیم؟  موقعیتی  چــه  در 
6میلیون مرگ ومیر در اثر کووید1۹ 
گـــزارش شــده اســت امــا همان طور که 
می دانید، تخمین های جدید ما از آمار 
مــرگ و میر کرونا بسیار بیشتر از این 
عدد است؛ تخمین ما تقریبا 15 میلیون 

نفر است.

از اسفندماه سال گذشته و به مدت دو سال، کشور ما جایگاه نایب رئیسی 
مجمع محیط زیست سازمان ملل را عهده دار شده است؛ جایگاهی که 
با توجه به نیازها و برنامه های محیط زیستی ما، بسیار مهم خواهد بود و 
باید از فرصت دوساله تصدی آن حداکثر استفاده را کرد. »سید حسین 
موسوی فر« رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت 

محیط زیست به خراسان می گوید: برگزاری اجالس تیرماه در ایران با حضور وزرای محیط 
زیست کشورهای منطقه، یکی از برنامه ها برای استفاده از این فرصت دوساله خواهد بود و 
بر همین اساس مسئوالن مرتبط در سازمان ملل نیز به دعوت ایران در این اجالس منطقه ای 
حضور خواهند داشت. البته به گفته او، پیش از اجالس تیرماه، در 16 خردادماه، اجالس 
مقدماتی در سطح سفرای کشورهای منطقه نیز برگزار خواهد شد. موسوی فر به این نکته اشاره 
می کند که: معتقدیم حل کردن مشکل گرد و غبار، نه تنها برای ایران و منطقه، بلکه برای کل 
جهان مفید خواهد بود و به همین دلیل پیش بینی می کنیم سازمان ملل نیز همکاری مناسبی 

برای اجرایی شدن مصوبات اجالس پیش رو داشته باشد.

   فرصت طالیی ما در جایگاه نایب رئیسی مجمع محیط زیست سازمان ملل
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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) 1,093(258,360280,787320,32938,31669,82513,763,270) 300,000(144,500,00080,000,00049,800,000395,000-
 شاخص

خوراکی ها پارسال چند 
درصد ارزان تر بودند؟  

ــار ایــران  ــازه ترین داده هــای مرکز آم ت
از تــورم اردیبهشت ماه نشان می دهد 
که گروه های »سبزیجات و حبوبات«، 
»نان و غــات«، »قند و شکر و شیرینی« 
ــد قــیــمــت نــســبــت به  صــدرنــشــیــن رشـ
اردیــبــهــشــت ســال گذشته بـــوده انــد. 
کمترین رشــد قیمت را نیز گــروه های 
»نوشیدنی ها«، »گوشت« و »روغــن« به 
خود اختصاص داده اند. نکته قابل تامل 
ایــن اســت که قیمت روغــن به تازگی و 
با اجــرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
در بازار آزاد، تعدیل شده و با این حال، 
جزو کاالهایی قرار گرفته که رشد قیمت 
ساالنه کمتری نسبت به دیگر خوراکی 
ها داشته اند. در سوی دیگر رشد  قیمت 
باالی فراورده های آردی نظیر نان دیده 
می شود. نکته دیگر این که به نظر می 
ــد بهتر تاثیر تغییرات  ــد بــرای رص رس
یارانه ای دولت برای برخی کاالها مانند 

گوشت، باید منتظر زمان بیشتری بود. 

 سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد 
تازه ترین رده بندی کشورها از منظر امنیت 
غذایی را منتشر کرد که بر اساس آن، ایران 
ــد وابستگی واردات غــذا به کل  با 11 درص
صادرات، در رده 76 جهان  قرار دارد و در عین 
حال، وضعیت آن از 119 کشور بهتر است. این 
در حالی است که جهان همزمان با جنگ روسیه 
و اوکراین، با رشد بیش از 60 درصدی قیمت 
گندم در ســال جــاری میادی و قفل برخی 
کشورهای عمده صادرکننده گندم بر صادرات 
این محصول غذایی استراتژیک روبه رو شده 
است. در این خصوص البته برخی کارشناسان 
معتقدند  اجــرای طرح اصــاح  یارانه ای ارز 
4200 و تعدیل قیمت کــاالهــای اساسی، 
اقدامی به موقع برای حفاظت از امنیت غذایی 

کشور به شمار می رود.
به گزارش تسنیم، امنیت غذایی یکی از پایه 
های مهم تاب آوری اقتصادی است و امنیت 
در دیگر حوزه ها و ابعاد، وابستگی زیادی به آن 
دارد. در این خصوص ، یکی از شاخص هایی که 
برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها 
مــورد استفاده اقتصاددان ها قــرار می گیرد 
نسبت ارزش واردات مـــواد غــذایــی بــه کل 
صــادرات هر کشور است. به عبارت دیگر این 
شاخص نشان می دهــد که چه میزان از ارز 
صادرات کشور به واردات غذا )به عنوان یک 

کاالی ضروری( اختصاص می یابد.
ــار و  ــوارب ــان جهانی خ ــازم ــاف س ــن اوصـ بــا ای
کشاورزی ملل متحد )فائو( تــازه ترین داده 
های مربوط به ارزش واردات غذای 195 کشور 
جهان به کل صادرات این کشورها را سنجیده 
و این کشورها را به  لحاظ میزان برخورداری از 

امنیت غذایی رده بندی کرده است. محاسبات 
این سازمان بین المللی نشان می دهد ایران 
حدود 11 درصد کل ارزش صادرات خود در هر 
سال غذا وارد می کند که کمتر از 119 و البته 

بیشتر از 76 کشور جهان است.

باالگرفتن تهدید امنیت غذایی در جهان	 
به گزارش خراسان، گزارش سازمان خواربار 
غذایی  امنیت  وضعیت  خصوص  در  جهانی 
کشورها در حالی منتشر می شود که  جنگ بین 
روسیه و اوکراین وضعیت امنیت غذایی جهان  
را به نقاط هشدارآمیزی رسانده است. این دو 
کشور تقریبًا یک سوم از صادرات جهانی گندم 
را تامین می کنند و گزارش ها حاکی از آن است 
که هزینه تامین گندم از زمان آغاز سال جدید 

میادی بیش از 60 درصد رشد داشته است.
ــط، کــشــورهــای مختلف  ــرای ــن ش در بــرابــر ای
رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. به 

عنوان مثال با پیدا شدن نشانه های کمبود، 
هم اینک کشورهای عمده صادرکننده گندم 
از جمله روسیه، قزاقستان و هند صــادرات 
خود را برای محافظت از بازارهای داخلی لغو 

کرده اند.

مردمی سازی یارانه ها و امنیت غذایی 	 
مردم

اما در ایران، یکی از اهداف طرح دولت برای 
مردمی کردن یارانه های ارز 4200 نیز افزایش 
امنیت غذایی اعام شده است. دولت در سال 
هــای اخیر در حالی به اقــام اساسی مانند 
روغن و نهاده های دامی بیش از 70 میلیارد 
یارانه اختصاص داده که گزارش ها نشان می 
دهــد بخش بزرگی از ایــن یارانه ها به دست 
مصرف کننده نرسید. همزمان، تولیدکنندگان 
داخلی این کاالها نیز ترجیح دادند یا به جرگه 
واردکنندگان بپیوندند یا عطای تولید را به 

لقایش ببخشند چرا که اختصاص ارز 4200 
عما تولید را در خیلی از جنبه ها  زیان ده کرده 
بود . از سوی دیگر و به خصوص با باال رفتن 
قیمت های جهانی، انگیزه قاچاق این کاالها 
از کشور بیش از پیش افزایش یافت به طوری 
که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
چندی پیش گفت: آن قدر قاچاق زیــاد بوده 
که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300 
کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشموِل دالر 

4200 ارتزاق می کردند.
هم اکنون به نظر می رسد، این طرح تاثیر خود را 
گذاشته است به طوری که گزارش ها نشان می 
دهد یکی از ریشه های کمبود آرد در کشورهایی 
نظیر عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه 
و نیز روغن در اقلیم کردستان عراق اجرای طرح 

مردمی سازی یارانه ها بوده است.
در هر حال، به نظر می رسد در شرایط کنونی، 
تکمیل طرح یاد شده به همراه پیگیری جدی 
طرح های خودکفایی  کاالهای استراتژیک 
مانند گندم  و حتی دانه های روغنی که در سال 
های گذشته تضعیف شده است، ضرورت دو 
چندان دارد.  توجه به کشاورزی به عنوان یک 
اولویت  همواره مورد تاکید رهبر انقاب  بوده 
و ایشان در سخنرانی نوروزی امسال  با تاکید 
بر استفاده از دانش بنیان ها و افزایش بهره 
وری در کشاورزی تصریح کردند :»وقتی که در 
کشاورزی توانستیم این پیشرفت ها را به وجود 
بیاوریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب 
می شود که  امنیت غذایی کشور حاصل بشود 
و به دست بیاید، یعنی کشور از لحاظ مسائل 
غذایی هیچ وقــت دچــار مشکل نشود، هیچ 

نگرانی ای وجود نداشته باشد.«

بیم و امیدهای رتبه امنیت غذایی ایران  
فائو از رتبه 76 شاخص امنیت غذایی ایران در بین 195 کشور جهان خبر داده است، این رتبه چه تهدیدی را نشان می دهد و طرح 

یارانه ای چه تغییری در آن ایجاد می کند؟  

گرانی چند باره لبنیات سنتی 

 بردبار: از زمانی که زمزمه اجرای طرح عادالنه 
کردن توزیع یارانه ها مطرح شد در چند مرحله 
شاهد افزایش قیمت لبنیات بوده ایم به طوری 

که قیمت های برخی انواع لبنیات قبل از اجرای 
طرح اندکی گران شده بود اما در آستانه اجرا و 
پیش از واریز یارانه ها با افزایش قیمت شیر باز از 
9 هزار تومان به 12 هزار تومان، لبنیات گران 
شد و اکنون نیز با گذشت کمتر از دو هفته قیمت 
هر کیلو شیر در مرکز شهر تهران به 18 هزار 
تومان به صورت رسمی افزایش یافته که به گفته 
مغازه داران این قیمت متعلق به اتحادیه است 

هرچند برخی از لبنیاتی های سنتی و پرمشتری 
هم اکنون شیر را به قیمت های پایین تر تا هر کیلو 
16 هزار تومان نیز می فروشند، با این توضیح 

قیمت های جدید لبنیات را می خوانید:
شیر گاو باز: کیلویی 16 تا 18 هزار و 500 تومان

ماست تازه گاو: کیلویی 25 تا 26 هزار تومان
ماست تازه گاو: 2 کیلو و 200 گرمی، 55 هزار 

تومان

کشک باز: کیلویی 30 هزار تومان
پنیر تبریز: 170 تا 200 هزار تومان

پنیر لیقوان: 190 هزار تومان
پنیر پاستوریزه: کیلویی 80 هزار تومان

سرشیر: 170 هزار تومان
کره محلی : 140 تا 200 هزار تومان

خامه باز: کیلویی 70 هزار تومان
دوغ باز: کیلویی 11 هزار تومان

امروز، پایان مهلت ثبت نام در 
سامانه یکپارچه فروش خودرو

تسنیم - امروز فرصت یک هفته ای متقاضیان 
بــرای شرکت در نخستین دوره فــروش خودرو 
در سامانه یکپارچه تخصیص خــودرو به اتمام 
ــودرو  مــی رســـد. در نخستین دوره فـــروش خ
در این سامانه، بــازه  زمانی یک هفته ای برای 
است  شــده  گرفته   نظر  در  متقاضیان  ثبت نام 
و تقدم یا تأخر زمــان ثبت نام، هیچ تأثیری بر 
قرعه کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت 
و مراسم قرعه کشی با نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود. 
عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع 
ــای پیشین خواهد  و چند برابر ظرفیت دوره ه
بود و خودروسازان موظف اند تمام محصوالت 
خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه 
عرضه کنند و هیچ گونه استثنایی برای تخصیص 
خــودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود 

نخواهد داشت.

هشدار مرغداران درباره کاهش 
جوجه ریزی

فارس - رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی گفت: پس از اصاح یارانه ها، 
قیمت نهاده هایی که در مرغداری استفاده می 
شود پنج برابر شده  و نیاز به نقدینگی هم به همین 
نسبت  افزایش یافته است، اکنون یک مرغداری 
20 هزار تایی، در یک دوره به 1.8 میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارد. وی افــزود: مرغداران نیاز 
به نقدینگی دارند و در صورتی که تامین نشود 

احتمال کاهش جوجه ریزی وجود دارد.

 امکان وقف سهام
 به آستان قدس

ایسنا - مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق 
وقف سهام خبر داد و اظهار کرد: آستان قدس 
رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس 
تاسیس کند تا کسانی که مایل به سرمایه گذاری 
هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند. درباره 
این  موضوع با رهبر معظم انقاب و دیگر مراجع 
عالی قدر مشورت و با وقف سهام موافقت شد. 
افرادی که مایل هستند می توانند سهام خود را به 
این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به 
این صندوق بدهند تا این صندوق سهام خریداری 

و وقف کند.

بازار خبر

نبض بازار

خبر

مشوق وزارت نیرو برای کاهش 
مصرف برق 

مشترکان به ازای کاهش مصرف برق، 
در قبض بعدی بستانکار می شوند 

وزیر نیرو مصوبه طرح ملی »کاهش مصرف انرژی 
الکتریکی«، ضوابط تشویق و اعطای پــاداش 

کاهش مصرف به مشترکان برق را اباغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو، 
در مصوبه اباغی »علی اکبر محرابیان« آمده 
است: شرکت توانیر )از طریق شرکت های تابعه 
و وابسته( مکلف است امکان مشارکت مشترکان 
خانگی و سایر مصارف را در طرح ملی »کاهش 
مصرف انرژی الکتریکی« در چهار ماه گرم سال 

یعنی خرداد، تیر، مرداد و شهریور فراهم کند.
بنا بــر ایــن مصوبه، در صــورتــی کــه مشترکان 
مشمول طرح، میزان مصرف برق خود را طی 
دوره اجرای طرح نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش داده باشند و میزان مصرف آن ها به زیر 
الگو برسد، برق کاهش یافته تا الگوی مصرف را 
به  ازای هر کیلووات 500 تومان خریداری و در 
نخستین صورت حساب بعد از زمان اجرای طرح، 

اعمال حساب کند.
ــه مــی کــنــد: شرکت  ــاف ــر نــیــرو اض مــصــوبــه وزیـ
توانیر )عــاوه بر پرداخت پــاداش به مشترکان 
صرفه جو( از طریق شرکت های توزیع نیروی 
برق سازوکارهای الزم از جمله برگزاری مسابقه 
و اهدای جوایز در مسابقات سراسری و استانی 
را برای ترغیب مشترکان بخش خانگی و سایر 

مصارف در کاهش مصرف فراهم کند.
بنا بر مصوبه اباغی محرابیان، در اجرای این 
طرح منابع الزم برای تشویق مشترکان کاهنده 
مصرف، از محل منابع حاصل از تعرفه مشترکان 
پرمصرف تامین خواهد شد. بر این مبنا، چنان 
چه مشترکان برق اواًل مصرف برق خود را کاهش 
دهند و ثانیا به زیر الگو برسانند، مشمول تخفیف 
و پاداش خواهند شد و پاداش در نظر گرفته شده 
معادل هزینه تامین برق و به عبارت دیگر 500 
تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف 
خواهد بود و در این خصوص پاداش  مشترکانی 
که اقدام به صرفه جویی  کنند در قبوض برقشان 
خواهد آمد و بستانکاری آن ها در پرداخت هزینه 

قبوض ماه بعد لحاظ خواهد شد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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حمله نظامی روسیه، معضالت پسااقتصادی کووید 19 و امنیت انرژی از 
موضوعات مهم اجالس جهانی داووس است 

سایه جنگ بر  یک »اجالس اقتصادی« 
همایش ساالنه اقتصاد جهانی داووس در 
منطقه آلپ سوئیس در حالی برگزار می شود 
که حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین و 
معضالت پسااقتصادی کووید ۱۹ بی شک 
بر این گردهمایی سران اقتصادی و رهبران 
تجاری دنیا سایه افکنده است. در این نشست 
چهار روزه ۲۵۰۰ شرکت کننده از حوزه های 
سیاست، اقتصاد و جامعه درباره راه حل های 
معضالت جهانی به بحث مــی پــردازنــد.  به 
گــزارش یورونیوز، تجاوز روسیه به اوکراین 
موجب شده تا امسال نه از دعوت از والدیمیر 
پوتین و هیئت روســی خبری باشد نه غرفه 
ــی بــه راه بــاشــد. این  خــاویــار و ودکـــای روس
درحالی است که تجار نزدیک به رژیم اوکراین 
و دیپلمات های این کشور به صورت نمادین 
فرصت سخنرانی پیداکرده اند از جمله آناتولی 
ــدروک، شهردار بوچا در حومه کی یف. با  ف
وجــود این حــدود یک سوم از مجموع ۲۷۰ 
پانلی که برای دوشنبه تا پنج شنبه برنامه ریزی 
شــده انــد بــه موضوعات مرتبط بــا تغییرات 

اقلیمی و تاثیرات مستقیم این پدیده اختصاص 
دارند. این برای اولین بار طی دو سال گذشته است 
که نشست مجمع جهانی اقتصاد برگزار می شود 
و موضوعات آب وهوایی طیف وسیعی را در برمی 
گیرد؛ از مبارزه با محیط زیست هراسی گرفته تا 
کمک مالی در قالب وام به کشورهایی که در گذار به 
انرژی های تجدید پذیر مشکل دارند. گرم شدن کم 
سابقه هوا در برخی نقاط دنیا از جمله اروپا و وقوع 
خشکسالی و تاثیرات آن بر تامین مایحتاج غذایی 
دنیا از دیگر دغدغه های نشست امسال داووس 
است. تجربه های موفق کسب و کارها در زمینه گذار 
به انرژی های تجدید پذیر از دیگر مسائل کلیدی 
است که در چندین پانل به بحث گذاشته خواهد 
شد. امنیت انرژی و »توافق سبز اروپایی« عنوان یکی 
از پانل های این نشست است که راه های دور شدن از 
سوخت های فسیلی در آن به بحث گذاشته می شود 
این درحالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی 
به شدت به واردات انرژی از روسیه وابسته هستند و 
به همین جهت در اتخاذ یک سیاست واحد در تحریم 

آنی مسکو به نتیجه نرسیده اند.

مقاله اقتصاددان برجسته ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا  : 

طرح یارانه ای جدید نرخ فقر در ایران را نصف می کند 
دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد 
دانشگاه »ویرجینیا تک« و پژوهشگر ارشد 
عنوان  با  مقاله ای  در  بروکینگز  موسسه 
»اصالح یارانه مواد غذایی در دولت رئیسی«، 
وضعیت اقتصادی دهک های درآمدی در 
ــرای طــرح مردمی سازی  ــران پس از اج ای
و توزیع عادالنه یارانه ها را تحلیل و پیش 
بینی کرده است که بیش از نیمی از مردم 
از این طرح منتفع می شوند و دربــاره سایر 
دهک ها هم افزایش هزینه ها بسیار ناچیز 
خواهد بود. وی با استناد به آمارهای درآمد 
و هزینه خانوار سال ۲۰۲۰ و فرض نرخ تورم 
4۰ درصدی، این طور بیان کرده که سطح 

میانگین قیمت ها در سال ۲۰۲۲ دو برابر سال 
۲۰۲۰ می شود. بر این اســاس بــرای به دست 
آوردن هزینه ها در سال ۲۰۲۲ هزینه های سال 
۲۰۲۰  را در دو ضرب و سپس پرداخت نقدی را از 
هزینه های افزایش یافته مواد غذایی کم می کنیم 
تا رقم تغییر خالص درآمد خانوارها به دست بیاید. 
به این ترتیب  محاسبات اولیه نشان می دهد که 
توزیع درآمدها بهبود می یابد و ضریب جینی 
که نشان دهنده اختالف طبقاتی است، ۵ واحد 
کاهش خواهد یافت و از 3۷.۷ صدم به 3۲.۷ 
صدم درصد افت پیدا می کند و نرخ فقر به شدت 
کاهشی خواهد بود و از ۱3.6 درصــد به 6.۱ 

درصد کاهش می یابد. )کمتر از نصف می شود(

آیفون نرفته برگشت!
در حالی که  بحث ممنوعیت واردات آیفون داغ بود وزارت صمت اعالم کرد 

که ثبت سفارش آیفون هیچ محدودیتی ندارد

ناصری -  هر چند در لحظات پایانی روز گذشته 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
ــالم کــرد کــه ثبت ســفــارش موبایل  صمت اع
برای کلیه نشان های تجاری )برندها( هیچ 
محدودیتی ندارد و اختالل به وجود آمده در 
ثبت سفارش به دلیل اختالالت در به روزرسانی 
ــای کــاالیــی و برخی اولویت  ــروه ه برخی گ
بندی ها بــوده و از فــردا )سه شنبه 3 خــرداد( 
ثبت سفارش این کاال از سرگرفته می شود اما 
طبق گزارش ها همین اختالل چند روزه خیلی 
زود روی بازار تاثیر گذاشت، به شکلی که در 
اولین روز خرداد، فروشندگان آیفون دست از 
معامله کشیدند. فروشگاه های آنالین قیمت 
ها را حذف کردند و »عبارت ناموجود« جای 
قیمت گوشی های آیفون به نمایش درآمــد. 
در بازار دیگر برندهای موبایل نیز شاهد رشد 
قیمت بودیم. با این حال با توجه به نامه منتشر 
شده وزیر صمت به رئیس جمهور در خصوص 
مسیرهای تامین ارز مورد نیاز خــودرو  که در 
بخشی از آن آمده است: »در سال گذشته بیش 
از چهار میلیارد دالر ارز برای واردات گوشی 
موبایل اختصاص داده شده که از این مقدار یک 
میلیارد دالر آن به واردات گوشی های شرکت 
اپل اختصاص دارد. در خط پایانی نامه اشاره 
شده که واردات خودرو از واردات آیفون اهمیت 
بیشتری دارد.« هنوز برخی بر این باورند که 
ممکن است واردات گوشی های آیفون ممنوع 
شود البته موضوعاتی از قبیل مقابله با خروج ارز 
برای کاالی لوکس و ادعاهایی چون رانت برای 
شرکت های وارد کننده موبایل هم مطرح شده 

است که در ادامه آن ها را مرور می کنیم.

میزان واردات آیفون در سال گذشته    
چندی پیش سخنگوی گمرک اعــالم کــرد که 
۱۸ میلیون و ۹6۰ هزار دستگاه تلفن همراه  به 
ارزش چهار میلیارد و۱6۲ میلیون دالر در سال 
۱4۰۰ وارد کشور شده که طبق گزارش ها یک 
میلیون و ۱4 هزار تلفن همراه برند اپل بوده است. 
تسنیم در گزارشی مدعی شده است که ارزش این 
گوشی ها  یک میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر بوده 
است. طبق گزارش سامانه همتا در سال گذشته 
یک میلیون و 3۰ هزار گوشی از برند اپل در کشور 

فعال شده است.

چراهای متفاوت ممنوعیت واردات آیفون     
۱.  از حدود شش ماه پیش موضوع تهاتر تلفن همراه 
با خشکبار صادراتی مطرح شد. به گفته سخنگوی 
انجمن واردکنندگان موبایل احتماال با توجه به این 
که صادرکنندگان خشکبار نتوانسته اند ارز مورد 
نیاز واردات گوشی های باالی 6۰۰ دالر را تامین 

کنند، این محدودیت موقتی باشد. 
۲. در هفته های گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشی های 
لوکس باالی 6۰۰ دالر را  با هدف جلوگیری از 
خروج ارز توسط کاالهای لوکس غیرضروری در 

شرایط جنگ اقتصادی مطرح کرده بود.
3. آذری جهرمی، وزیــر پیشین ارتباطات اما 
از جنبه دیگری به این ممنوعیت نگریسته و در 
توئیتر نوشته: »آخرین باری که تصمیم داشتند 
واردات آیفون را ممنوع کنند، خواستم که گزارش 
سه ماهه واردات گوشی های تلفن همراه را برایم 
تهیه کند. گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال 
همیشگی خود و دیگر شرکت ها، حجم زیادی 
گوشی آیفون را وارد کشور کرده بود. آن چه باعث 
شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف 
شود، ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم 
بــود.« همزمان برخی دیگر از کاربران هم این 
ممنوعیت را به نوعی در قالب رقابت دیگر برندها  

مثل سامسونگ با آیفون تفسیر کرده اند.

تبعات ممنوعیت واردات آیفون    
معتقد  موبایل  واردکنندگان  انجمن  دبیر   .۱
است، ممنوعیت واردات آیفون به رونق قاچاق و 
واردات گوشی مسافری به کشور منجر خواهد 
شد که این موضوع باعث می شود ارز آن از بازار 
آزاد تامین شود که فاجعه  اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشت.
رئیس  نایب  دیهیمی،  ــا  رض پیش  چندی   .۲
انجمن واردکنندگان موبایل اعالم کرده بود که 
با ممنوعیت واردات آیفون اشتغال ۲۰ هزار نفر 

به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می گیرد.
3. البته موافقان هم معتقدند که این ممنوعیت 
باعث جلوگیری از خروج حجم قابل توجهی ارز از 
کشور خواهد شد. در عین حال اکنون گوشی آیفون 
در بازار پیدا نمی شود یا با قیمت هایی بسیار بیشتر 
نسبت به قبل از ممنوعیت به فروش می رسد. نکته 
عجیب اما این که هنوز   رجیستر نشدن گوشی های 
آیفون به رغــم ایــن ممنوعیت ابــالغ نشده که به 
گفته برخی کاربران فرصت را برای روانه کردن 
گوشی های احتکاری توسط برخی به بازار آن هم 

با قیمت های جدید فراهم می کند.

گرمای محبت  دندان پزشک 
کرمانی، جوان 27 ساله  را از 

سرمای دستبند زندان نجات داد

توکلی - دندان پزشک کرمانی از ورود جوان 
۲۷ ساله به زندان جلوگیری کرد. به گزارش 
خــراســان، معاون قضایی رئیس کل محاکم 
عمومی و انقالب کرمان بیان کرد: صبح دوشنبه 
دوم خرداد، دندان پزشک کرمانی که به منظور 
پیگیری امور حقوقی خود به دادگستری مراجعه 
کرده بود، با مشاهده جوانی که به دلیل ناتوانی 
در پرداخت بدهی، در حال انتقال به زندان بود، 
با نیت خیرخواهانه پرداخت بدهی او را تقبل و 
از ورود او به زندان جلوگیری کرد. قاضی مجید 
ــزود: این جــوان ۲۷ ساله  به دلیل  رستمی  اف
تصادف به پرداخت خسارت محکوم شده بود 
که به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارت، روز 
گذشته  با اجرای رای در آستانه ورود به زندان 
بود که خوشبختانه با  تالش و همت دندان پزشک 
کرمانی – که نخواست نام و تصویرش  منعکس 
شود- آزادشد. وی با تقدیر از نگاه خیراندیش 
ــاره به ایــن مطلب  ایــن پزشک کرمانی و با اش
که متهم این پرونده فاقد سابقه کیفری بوده 
است، خاطرنشان کرد: روز گذشته  با مشاهده 
و رسیدگی به این پرونده همواره دغدغه کمک 
به این جــوان و جلوگیری از ورود او  به زندان 
مطرح بود که با همت این پزشک خیرخواه، این 
مهم محقق شد. این مقام قضایی تصریح کرد: 
این پزشک اخالق مدار به شکرانه گره گشایی از 
مشکل خود در دستگاه قضایی و رضایت از نحوه 
ارائه خدمات قضایی و برخورد مناسب قضات 
و کارمندان،  قصد کمک را در ذهن داشت که 
با مشاهده این جوان، نیت خیر خود را اجرایی 
کرد و به یقین این اقدامات خیر، از سوی خداوند 

متعال اجر دنیوی و اخروی خواهد داشت. 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

ــه بــا انتقاد از حضور  • ــام ــن روزن کیهان - ای
ــت سیزدهم  برخی مــدیــران نــاکــارامــد در دول
و  بی انگیزه  مدیران  برخی  : همچنان  نوشت 
ــت قبل در برخی معاونت های  نــاکــارامــد دول
سازمان برنامه و بودجه حضور دارنــد، مدیران 
عامل برخی بانک ها که از جمله مدیران نجومی 
بگیر دولت قبل هم محسوب می شوند هنوز بر سر 
کارند و در برخی زیر مجموعه های صنعت نفت 

کشور نیز بانیان وضع موجود »مدیر« هستند.
جمهوری اسالمی - ایــن روزنــامــه نوشت :  •

حضور نداشتن وزیر صمت در نمایشگاه خودرو 
که در شهر نمایشگاهی آفتاب برگزار شده بود، 
ــزوا گزیده  باعث ایــن گمانه زنی شد که وی ان
است. مدتی اســت طــرح استیضاح چند وزیر 
ازجمله وزیر صمت به هیئت رئیسه مجلس ارائه 
شده ولی هیئت رئیسه از به جریان انداختن آن 

خودداری می کند.
اطالعات - این روزنامه نوشت : هر کدام از  •

ــران به نوبه خود از باال رفتن فــروش نفت و  وزی
گاز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن و 
بازگرداندن روز افزون ارز به سیستم پولی کشور 
سخن گفته یا از افزایش صادرات غیر نفتی خبر 
داده اند.... پرسش به موقعی که مردم می توانند 
مطرح کنند این است که اگر اوضــاع درآمــدی 
کشور از گذشته بهتر شده، پس چرا چنین گرانی 

لجام گسیخته ای بر مردم تحمیل شده است؟
ایران - این روزنامه در انتقاد از عملکرد دولت  •

گذشته و درخصوص واکنش روحانی به حواشی 
صورت گرفته پس از افزایش قیمت بنزین، نوشت : 
رئیس دولت دوازدهــم  با یک جمله که با خنده 
نیز بیان شد عماًل از خود سلب مسئولیت کرد 
و خواسته یا ناخواسته بنزین بر آتش ناراحتی و 
عصبانیت مردم ریخت. روحانی البته بعد از آن 
ماجرا تا پایان دولتش هیچ گاه به میان مردم نیامد. 

اعتماد آنالین نوشت: »حمید نوری« شهروند  •
ایرانی که از آبــان سال ۹۸ در سلول انفرادی 
سوئدی ها به سر می برد، پس از برگزاری بیش از 
۹۰ جلسه دادگاه و در حالی که در انتظار صدور 
حکم دادگاه سوئدی است، از ۲۰ روز قبل امکان 
تماس تلفنی با خانواده را از دست داده است. 
نوری پس از بازداشت نیز تا هفت ماه و نیم امکان 
تماس تلفنی و تا دو سال امکان مالقات حضوری 

با خانواده را نداشت.
تابناک نوشت:رئیس مرکز ملی کنوانسیون  •

تنوع زیستی با بیان این که روزانه ۵۰۰ هکتار از 
جنگل ها و مراتع مان را از دست می دهیم، گفت: 
برای حفاظت از تنوع زیستی باید " شورای ملی 
تنوع زیستی" با حضور همه دستگاه ها تشکیل 

شود.
الف نوشت: فرمانده نیروی پدافند هوایی  •

ارتش گفت: سامانه موشکی باور ۳۷۳ به طور 
پدافندی  یگان های  عملیاتی  چرخه  به  کامل 
پیوسته است. امروز افزایش توان رزم و مولفه های 
چند  جهشی  پدافند  نیروی  دفاعی  آمــادگــی 
برابری را طی می کند. آزمایش افزایش برد باور 
۳۷۳ در آینده نزدیک انجام می شود که مایه غرور 
و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان خواهد شد.
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گروه سیاسی -"ایران و عمان؛ فراتر از همسایگی، 
برادری و وفاداری".این جمله بخشی از یادداشت 
وزیر امور خارجه ایران است که در روزنامه دولتی 
عمان با هدف تبیین سفر رئیس جمهور به این کشور 
منتشر شده است. آیت ا... »سید ابراهیم رئیسی«  
با هدف تقویت دیپلماسی همسایگی و گسترش 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به 
دعوت »هیثم بن طارق آل سعید«، سلطان عمان، 
به این کشور سفر کرد. این پنجمین سفر خارجی 
رئیسی در طول دوره فعالیت دولــت سیزدهم و 
نخستین سفر رئیس جمهوری اسالمی ایــران 
به عمان در دوره سلطان جدید این کشور است 

و پیشتر با هدف ایجاد زمینه های گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و عمان، هیئتی ۵۰ نفره 
از تجار و فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشته به 
این کشور سفر کردند. رئیس جمهور پیش از این  
با هدف تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه، به 
تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر سفر کرده 
بود. هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت همراه 
ساعت 11 صبح در حالی در فرودگاه ویژه سلطنتی 
مسقط به زمین نشست که قــرار بود استقبال از 
آیت ا... رئیسی در فرودگاه توسط وزیر خارجه آن 
کشور انجام شود اما سلطان عمان خودش برای 
استقبال از رئیسی پای پــرواز آمد تا او را به کاخ 

سلطنتی همراهی کند و آیین استقبال رسمی در 
کاخ العلم برگزار شود.

رئیس جمهور ایـــران هــمــراه سلطان عمان با 
اسکورت ویــژه در حالی وارد کاخ العلم شدند 
که مسیر استقبال از فرودگاه تا قصر از آیت ا... 
رئیسی به روایت تصویر در سطح باالیی انجام شد. 
سپس با ورود به کاخ العلم مراسم استقبال رسمی 
»هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان از رئیس 
جمهور کشورمان ساعت 1۲:۵4 برگزار شد. 
عمانی ها در استقبال از رئیس  جمهور کشورمان 
سنگ تمام گذاشتند؛ آن ها در ایــن مراسم به 
افتخار مهمان خود همزمان با نواختن سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایــران ۲1 توپ شلیک 
کردند و پس از قرار گرفتن آیــت ا... رئیسی و آل 
سعید در جایگاه ویژه، سرود ملی دو کشور نواخته 
شد و سپس رؤسای دو کشور از یگان تشریفات 
حاضر در مراسم سان دیدند و مقامات همراه را 
به یکدیگر معرفی کردند. در ادامــه سفر رئیس 
جمهور، مقامات ارشــد ایــران و عمان 1۲ سند 
همکاری در حوزه های سیاسی، روابط اقتصادی 
و تجاری، انــرژی، حمل و نقل، علمی، محیط 
زیست، ورزشی و همکاری های دیپلماتیک امضا 
کردند. این اسناد به امضای وزیران امور خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و 
همچنین رئیس سازمان توسعه و تجارت کشورمان 
و همتایان عمانی آن ها رسید. عمانی ها رسم دارند 
ــژه ای بدهند؛  به مهمان خاص خود هدایای وی
رسمی که در جریان سفر آیت ا... رئیسی نیز اجرا 
شد و »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان در 
حاشیه دیدارش با رئیس جمهوری اسالمی ایران، 
شمشیری زیبا به مهمان خود هدیه داد."بحث سفر 
رئیسی به عمان اما مورد توجه رسانه ها نیز قرار 
گرفته است. اصلی ترین توجه اما به خاطر سابقه 
عمان در میانجیگری و بالتکلیفی برجام است. با 

همین نگاه است که روزنامه»شرق« روز گذشته 
در گزارشی با تیتر  »چشم برجام به عمان« تاکید 
می کند: »اگر چه در محافل کارشناسی و رسانه ای 
دالیل متعددی برای حضور رئیسی در مسقط 
مطرح شده است، اما گمانه زنی ها بیشتر حول 
تالش های میانجیگرانه عمان برای ازسرگیری 
مــذاکــرات ویــن و احیای برجام می چرخد. در 
ایــن بین مسائل دیــگــری مانند رایــزنــی بــر سر 
تبادل زندانیان دوتابعیتی و آزادسازی پول های 
بلوکه شده ایران و مهم تر از آن تالش رئیس جمهور 
ایران در جهت بازگرداندن بدهی قدیمی بریتانیا 
که گفته می شود بعد از آزادی نازنین زاغــری و 
انوشه آشوری همچنان در عمان مانده، وجود دارد 
که رئیسی را عازم مسقط کرده است.« در همین 
زمینه محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دهم  در گفت و گوی اخیر خــود، تقویت روابط 
دوجانبه تهران - مسقط را یکی از جدی ترین 
اهداف سفر رئیسی به عمان توصیف می کند :» این 
سفر  می تواند دربردارنده چند هدف مهم و عمده 
باشد. مانند  تالش برای پایه ریزی مجدد روابط 
عمان و ایران. باالخره هیثم بن طارق آل سعید، 
سلطان جدید عمان از دی سال ۹۸ روی کار آمده 
است و مدت زیادی از پادشاهی وی نمی گذرد و از 
آن طرف هم دولت سید ابراهیم رئیسی   تنها ۹ ماه 
است که عنان کار را به دست گرفته است؛ بنابراین 
به نظرم اولویت این سفر رئیس جمهور ایران نوعی 
تالش برای تبیین هرچه دقیق تر روابط دو کشور 
خواهد بود. به دلیل آن که، هم سلطنت عمان 
و هم دولت رئیسی تازه نفس هستند. پس لزوم 
پایه ریزی مجدد روابط دو کشور بسیار ضروری 
است. در نتیجه آقای رئیسی در این سفر شاید به 
دنبال برنامه ریزی برای پایه ریزی روابط جدید بین 

دو کشور باشد.«

دیدگاه 

فرصتی برای تبدیل تهدید به فرصت 
ــواع برکات است.  خــون شهید، چشمه  جوشان ان
و  داستان ها  و  فرسته ها  و  دل نوشته ها  و  پیام ها 
اشعاری که از همان عصر یک شنبه بر زبــان و قلم 
ایرانیان جاری است، گواه این جوشندگی است که 
فرصت های معنوی فراوانی را می سازد. اقدام رژیم 
موقت صهیونیستی در تــرور شهید صیادخدایی 
از مسئوالن نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در تهران و پیش از آن، حمله به دمشق و 
پیشتر از آن، حمله مشترک جنگنده های این رژیم 
و ارتش ترکیه به مقر نیروهای دفاع مدنی در حومه 
نبل و الزهراء در سوریه )که تحت آموزش مستشاران 
ایرانی و حزب ا... لبنان بودند(، گرای مشخصی از 
سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران در تل آویو برای 
تغییر زمین بازی در منطقه است. سال هاست که 
اولویت اصلی رژیم اشغالگر قدس، توقف پیشرفت 
برنامه هسته ای ایران بوده و تمام توان خود را در این 
حوزه بر تشدید تحریم ها، اختالل در تأسیسات و 
ترور دانشمندان متمرکز کرده بود و در کنار آن، هر از 
گاهی، برخی محموله ها و سوله های خالی از نفرات را 
در سوریه هدف قرار می داد. اقدامات چندوقت اخیر 
این رژیم و تغییر اهداف از "کارشناسان هسته ای" 
به "نظامیان" نشان داده که اولویت بندی و رویکرد 
راهبردی صهیونیست ها، از هسته ای به ژئوپلیتیک 
تغییر پیدا کرده و بر این اساس برای نخستین بار یک 
مسئول نیروی قدس را در داخل ایــران هدف ترور 
قــرار دادنــد.ایــن تغییر زمین بــازی، نشان می دهد 
این رژیم موقت، نفس های آخر را می کشد و در حال 
دست وپا زدن های آخر خود است. در این میان، نباید 
از برکات و دستاوردهای سیاسی خون شهید صیاد 
خدایی غافل شد. وادارســازی آمریکا به حذف نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از لیست تروریسم، 
می تواند از برکات خون این شهید واالمقام باشد. تا 
وقتی آمریکایی ها به این سیاست ادامه دهند رژیم 
تروریست صهیونیستی هم با استناد به همین سند، 
به خود اجازه ترور سپاهی ها را خواهد داد. افزون بر 
این که تیم امنیتی بایدن نیز از طریق جیک سالیوان 
بیشترین هم افزایی را با نفتالی بنت دارد، بنابراین 
ضمن حفظ گزینه انتقام خون شهید و منتفی نکردن 
آن  باید مطالبه  خروج سپاه از لیست تروریسم در 
جریان مذاکرات وین روی میز  باشد وگرنه ایرانی که در 
موضع برتر قرار دارد، از نقطه  گریز هسته ای عبور کرده 
و آن به آن در حال افزایش سریع ذخایر غنی شده  خود 
و توسعه کشور است و هیچ نیازی به اولویت بخشی 
به این مذاکرات نــدارد. معاونت حقوقی و معاونت 
سیاسی وزارت امور خارجه، باید برای شکل دهی 
به ایــن مطالبه، به سرعت وارد عمل شوند و سند 
دیپلماتیک قابل مذاکره و دادخواستی برای طرح در 

مجامع حقوقی بین المللی تهیه و تدوین کنند.

سفر به یک »فراتر از همسایه«
سفررئیس جمهور کشورمان به مسقط از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 بود. ایران و عمان در جریان این سفر 1۲ سند همکاری در
 حوزه های سیاسی، حمل و نقل ، همکاری های دیپلماتیک، اقتصادی 

و گردشگری امضا کردند 

توکلی - غروب یک شنبه این هفته روابط عمومی 
کل سپاه  پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
از شهادت ناجوانمردانه مدافع حرم " سرهنگ 
پاسدار صیاد خدایی" در یک اقدام تروریستی خبر 
داد. خبری ناگوار که ساعاتی بعد با موضع گیری 
صریح مقامات کشورمان همراه شد و انتشار تصاویر 
صحنه ترور موجی از واکنش های کاربران فضای 
مجازی را به همراه داشت. در ابتدا سردار شکارچی 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح  انگشت اتهام خود 
را به سمت واشنگتن و تل آویو نشانه رفت و آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را کانون برنامه ریزی برای 
انجام اقدامات تروریستی در جهان اعالم کرد و 
گفت : »ابعاد ترور شهید صیادخدایی در دست 
بررسی است و نتیجه آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.« 
سردار رمضان شریف  سخنگوی سپاه پاسداران 
نیز در واکنش به ترور و شهادت این عضو سپاه 
قدس، از انتقام سخن گفت و تاکید کرد:» اراذل 
و اوباش و تفاله های گروه های تروریستی وابسته 
به استکبار و صهیونیسم جهانی به سزای عمل 
جنایتکارانه خود خواهند رسید.«  خط و نشان 

ها به همین جا ختم نشد و آیت ا...سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری پیش از سفر مهم خود به 
عمان، به این موضوع واکنش نشان داد و خاطر 
نشان کرد :» انتقام از خون شهید »صیاد خدایی« 
حتمی است. بدون تردید دست استکبار جهانی 
در این ترور دیده می شود. افرادی که در میدان، 
از مدافعان حریم و حرم شکست خورده اند بدین 
وسیله می خواهند استیصال خود را نشان دهند.« 
واکنش ها به همین جا ختم نشد. نورنیوز وابسته به 
شورای عالی امنیت ملی ایران نیز نوشت: عملیات 
تروریستی در تهران و شهادت سرهنگ »حسن 
صیاد خدایی« بدون حساب از خط قرمز ما عبور 
کرد که بسیاری از معادالت را تغییر خواهد داد. 
این عملیات و کسانی که پشت سر آن ها هستند 
بهای سنگینی خواهند پرداخت. سخنگوی دولت 
نیز با اشاره به سخنان امام خمینی )ره ( در صفحه 
توییتر خود نوشت :» بکشید ما را، ملت ما بیدار 
تر می شــود.«  در کنار موضع گیری های صریح 
مقامات کشورمان، ترور ناجوانمردانه شهید صیاد 
خدایی، با موجی از واکنش های کاربران فضای 

مجازی همراه شد. در همین زمینه کاربری با 
انتشار تصاویر شهادت صیاد خدایی در خودروی 
شخصی پراید، نوشت : »یادتان می آید ابتدای 
درگیری هاِی سوریه، چقدر از حق ماموریِت باالی 
مدافعان حرم می گفتند؟ یک نمونه  آن همین 
خودروی سرهنِگ شهید صیاد خدایی است.« 
کاربر دیگری نیز با انتشار تصاویر شهید سپهبد 
علی صیاد شیرازی و شهید مدافع حرم صیاد 

خدایی نوشت:» گویا عادت صیاد ها این است که 
در آرام ترین برهه تاریخی، بدون هیچ هیاهویی، 
در قلب پایتخت به تنهایی توسط افراد کوردل 
به ناجوانمردانه ترین حالت ممکن ترور بشوند و 
از بین مان پر بکشند.« کاربر دیگری نیز با اشاره 
به این که شهید منتقم می خواهد نه رجزخوان، 
تصریح کرد :» نظام باید به طور مستقیم اهداف 
صهیونیستی را زیر ضربه ببرد، در غیر این صورت 
رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه ای آن ترورهای 
ناجوانمردانه نیروهای ارزشمند کشورمان چه 
در حوزه هسته ای چه در حوزه های نظامی و 
فرهنگی را ادامه خواهد داد. « کاربر دیگری نیز 
نوشت:  آمریکایی ها در آخرین روند مذاکراِت 
 ،FTO ویــن، بــرای خــروج نام سپاه از فهرسِت
پیشنهاد دادند که سپاه _منهای "نیروی قدِس" 
آن_ از این فهرست خارج شود. تروِر معناداِر عضِو 
نیروی قدس در تهران را در این پازل ببینید به 

قصِد به هم زدن میز بازی!

مقامات کشورمان و کاربران فضای مجازی به ترور ناجوانمردانه 
شهید صیاد خدایی،واکنش نشان دادند 

رئیسی: انتقام حتمی است 

  حامدشیخ پور
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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امــروز 24 ماه می یا سوم 
خرداد، روز جهانی برادر 
ــرادر  ــ ــف ب ــری ــع ــت. ت ــ اسـ
ــی در  ــت ولـ مــشــخــص اسـ
بعضی مناطق، افراد به دوست های صمیمی 
خود هم برادر می گویند. کسانی که از نعمت 
برادر محروم هستند، می توانند دوستان 
خود را داداش خطاب کنند ولی اگر شما 
برادر دارید، دست کم امروز با او مهربان تر 
باشید و دعوا، کشتی و قهر را بگذارید برای 
روزهای دیگر سال! در پرونده امروز زندگی 
سالم و به بهانه روز جهانی بــرادر، گشتی 
در تاریخ زدیم تا برادران معروف جهان را 
در حوزه های ورزشــی، سینمایی، هنری، 

سیاسی و... معرفی کنیم.

پرونده

در روز جهانی برادر از مشهورترین برادرهای ایران و جهان در دنیای سیاست، ورزش، هنر، سینما و... گفتیم 
از برادران رایت و امیدوار ،کوئن ها و ارجمند ها

داداش های فراموش نشدنی
2164
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برادران هنرمند ایرانی

به جز سیاست، عرصه های دیگر هم در کشورمان میزبان برادران زیادی بوده 
است. در بین هنرمندان می توان به این برادران اشاره کرد:

ــرادران هاشمی|مهدی و ناصر    ب
هاشمی با 10 ســال اختالف سن، 
که  هستند  یکدیگر  شبیه  آن قـــدر 
ــار  در تیتراژ ابتدایی سریال »روزگ
قریب«، کیانوش عیاری چهره آن دو 
را به عنوان جوانی و پیری دکتر قریب 

نشان دهد. مهدی هاشمی )1325( در آثار مهمی از سینمای ایران بازی کرده و 
ناصر را با آثاری فراموش نشدنی مثل سمندون و پدرساالر به یاد می آوریم.

  ارجمندها|مرحوم انوشیروان )1320( و 
برادر کوچک ترش داریوش ارجمند )1323(، 
یادآور نقش های به یادماندنی در سینمای کشور 
هستند. آن ها بارها در آثار ماندگار و فراموش 
نشدنی سینما و تلویزیون ایران حاضر شدند. 
ارجمندها در کنار همه موفقیت های زندگی 
هنری، در زندگی شخصی هم موفق بودند. 
برادر کوچک تر، امیریل ارجمند را به تلویزیون و 
البته به موسیقی معرفی کرد و برادر بزرگ تر، برزو و بهار ارجمند را در دنیای هنر پرورش 
داد تا خانواده ارجمند به عنوان یکی از هنرمندترین خانواده های ایرانی شناخته شود.

  پاکدل ها|حسین )1338(، مسعود )1350( و مهدی )1359( سه برادر 
هنرمند و پاکدل هستند که دو تایشان را بیشتر می شناسیم. حسین پاکدل نویسنده، 
مجری، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر است که دهه شصتی ها او را با صدای دلنشین 
اش در قامت مجری تلویزیونی به یاد دارند. عاطفه رضوی بازیگر سینما، همسر 
اوست. برادر کوچک تر یعنی مهدی هم بازیگر و به تازگی با رعنا آزادی ور، بازیگر 
سینما ازدواج کرده است. چهره کمتر شناخته شده بین برادران پاکدل مسعود است 

که به حرفه برنامه سازی و عکاسی می پردازد.
  کیایی ها|مصطفی)1355( و محسن کیایی )1360(  یکی کارگردان و دیگری 
بازیگر با فیلم »خط ویژه« اوج گرفتند. آن ها در کنار هم جایزه مردمی جشنواره را به 
دست آوردند و در »عصر یخبندان« و »بارکد« هم موفقیت شان تکرار شد. محسن ایده 
ساخت فیلم را می پروراند و مصطفی اجازه نمی دهد تنبلی جلوی نوشته شدن اثر را 
بگیرد. مصطفی می گوید: »اگر من نبودم، برادرم تا امروز در نهایت یک فیلم ساخته بود!«

  قاسم خانی ها| پیمان قاسم خانی )1345( با نویسندگی آثاری 
اجتماعی مثل »دختری با کفش های کتانی«، »مارمولک« و 

»نان، عشق و موتور هزار« توانایی هایش را ثابت 
کــرده بــود. او سرپرست نویسندگان بهترین 
آثار مهران مدیری به شمار می رفت و مهراب 
)1350( هم همیشه به عنوان یکی از اعضای 

تیم نویسندگی با برادرش همراهی می کرد. 
این قاسم خانی های بانمک بعد از جدایی 
از گروه مهران مدیری با »سن پطرزبورگ« 
در سینما و با »ساختمان پزشکان« و »دزد و 
پلیس« در تلویزیون کوالک کردند. بعد از 
آن هم ساخت سری فیلم های »خوب، بد، 
جلف« همکاری این دو برادر را وارد مرحله 

جدیدی کرد.

برادران ورزشی ایران

ــی هم  ــران بــــرادران ورزشــکــار ای
ــرادران خادم )امیر  کم نداریم. ب
پرافتخارترین  از  کــه  ــول(  رسـ و 
کشتی گیران تاریخ ورزش ایران 
هستند. غالمحسین، امیرحسین 
و افشین پیروانی هم سه بــرادر 
ــرازی هستند که  ــی فــوتــبــالــی ش
افشین در جام جهانی به میدان 
رفت. شهرت غالمحسین به دوران 

مربیگری اش برمی گردد و امیرحسین هم به عنوان کارشناس بازی ها در تلویزیون 
ظاهر شده است. علی کریمی)1357( بازیکن فوتبال سابق پرسپولیس و تیم 
ــرادر کوچک تر فرشید )1355(  ملی، ب
است که او هم در دروازه فوتبالش را 
ادامــه داده است. فرهاد و فرزاد 
مجیدی هم دو بــرادر ورزشکار 
فنونی  هستند.  دیگر  معروف 
ــرادران بیانی ،آندو  زاده ها ، ب
وسرژیک تیموریان ، مهدی و 
مجتبی شیری، برادران بادامکی  
ــرادران  و نقی زاده و ... از دیگر ب
فوتبالی هستند . همچنین محمدعلی 
و محمدرضا گرایی، قهرمانان کشتی ایران و 
جهان، از دیگر برادران افتخارآفرین کشورمان 

در زمینه ورزشی هستند.

برادران امیدوار| جهانگردان 
افتخارآفرین

ــاه ســـخـــن از  ــ ــرگ ــ ه
برادران موفق ایرانی 
ــی از  ــک ــود، ی ــی شـ مـ
اولین نام ها برادران 
امــیــدوار اســت که به 
یاد می آوریم. عیسی 
)1308( و عبدا... 
یک  در   )1310(
خانواده هشت نفره 
در تهران به دنیا آمدند. خانواده ای که اهل سفر بودند و باعث 
شدند کم کم رویای گشتن دور جهان در ذهن این دو برادر 
شکل بگیرد. سرانجام برادران امیدوار در سال 1332 با 90 
دالر سرمایه و با دو دستگاه موتورسیکلت راهی سرزمین های 
دور شدند. آن ها از محل انتشار مقاالت پژوهشی و مصاحبه با 
رسانه های اروپایی، منابع مالی مورد نیاز را برای مرحله بعدی 
سفر خود تأمین کردند. همچنین با فروش مقاله به شرکت 
خودروسازی سیتروئن توانستند یک دستگاه ون دوسیلندر 
و مبلغ قابل    توجهی پول نقد به دست آورنــد. سفر آن ها به 
شگفت انگیزترین مناطق پنج قاره 10 سال به درازا کشید و 
وقتی به ایران بازگشتند با استقبال مردم، فیلم سفرهایشان به 
نمایش گذاشته شد. این روزها عبدا... امیدوار ساکن شیلی و 
عیسی برادر کوچک تر در ایران است. در سال 1381 موزه ای 
دایمی از دیدنی های سفر این دو برادر در کاخ سعدآباد تاسیس 
شد. این دو برادر صاحب رکورد نخستین جهانگردان ایرانی و 
نخستین مسافر آسیایی قطب شمال و قطب جنوب )عبدا...( 

هستند.

برادران رایت| از دوچرخه سواری 
تا خلبانی

در بین برادران مشهور خارجی هم در رتبه اول نام برادران رایت 
قرار دارد. ُارویل )1871( و ویلبر )1867( دو برادر آمریکایی 
بودند که به خاطر اخــتــراع اولین هواپیمای قابل کنترل 
موتوردار و سنگین تر از هوا در 17 دسامبر 1903 شناخته 
می شوند. در سال های 1904 و 1905 برادران رایت ماشین 
پرنده خود را برای انجام پروازهای طوالنی تر و آیرودینامیک تر 
با پرنده رایت 2 توسعه دادند و به دنبال آن اولین هواپیمای 
واقعًا عملی با بال ثابت )پرنده رایت 3( ساخته شد. این دو برادر 
مهارت های مکانیکی ضروری برای موفقیت خود را با سال ها 
کار در مغازه خود با ماشین های چاپ، دوچرخه، موتور و دیگر 
ــرادران رایت رابطه ای  ماشین آالت به دست آورده بودند. ب
جدایی ناپذیر با هم داشتند و مکمل یکدیگر بودند. ُارویل پر 
از ایده و شور و شوق بود و ویلبر تصمیم گیری های بهتر و نگاه 
منطقی تری به یک پروژه داشت. سال ها بعد خبرنگاری در 
یک مصاحبه به ُارویل گفته بود او و برادرش فقط دو پسر عادی، 
بدون پول، بدون تاثیرپذیری و دیگر ویژگی های خاص بودند اما 
توانستند رویای آمریکا را محقق کنند. ُارویل هم در جواب گفته 
بود: »این حرف که گفته شود ما هیچ برتری خاصی نداشته ایم، 
درســت نیست. در دوران کودکی جنبه های شخصیتی ما 
عادی نبودند و بدون آن ها مطمئن نیستم که می توانستیم به 

آن موفقیت شگرف دست یابیم«.

برادران مارکس| کمدین های شگفت انگیز

پدر پنج برادر مارکس یعنی چیکو )1886(، 
گومو   ،)1890( گروچو   ،)1888( هارپو 
)1893( و زپو )1901( یک خیاط معمولی 
اهل نیویورک بود و به زحمت خرج این پسران 
را که با شیطنت هایشان یک محله را جان به  لب 
کرده بودند، درمی آورد. با این حال مادرشان 
خیلی دوست داشت پسرانش بازیگر شوند و 

تشویق شان می کرد. آن ها بعد از اجرای چند نمایش معمولی، باالخره در 
نمایش »بیسکویت حیوانی« )1928( درخشیدند. این موفقیت شان باعث 

شد مورد توجه شرکت های فیلم سازی قرار 
بگیرند. آن ها با ویژگی های خاص خودشان 
مثل پرحرفی  گروچو با آن سبیل و ابروهای 
پرپشت و سیگار برگ بر لب، لهجه ایتالیایی 
چیکو و حرکات هارپو که شبیه یک شخصیت 
الل کارتونی بود، تماشاگران را می خنداندند. 
بــرادران مارکس سرانجام در سال 1950 با 
فیلم »عشق شاد« از یکدیگر جدا شدند. به این ترتیب با مرگ آن ها یکی از 

طالیی ترین دوره های سینمای کمدی ناطق به پایان رسید.

برادران کامکار| بزرگ ترین گروه موسیقی خانوادگی

شاید سال 1344 که حسن کامکار )پدر خانواده( فرزندانش را دور هم 
جمع کرد تا یک گروه کوچک خانوادگی تشکیل دهد، فکرش را نمی کرد 
که این گروه به بزرگ ترین گروه خانوادگی موسیقی سنتی ایرانی تبدیل 
شود. گروهی که توسط بــرادران و خواهران کامکار و در نسل بعد، با 
فرزندانشان به اجرای موسیقی سنتی ایرانی می پردازند. به جز نسل 
دوم و بانوان این گروه، برادران کامکار عبارت اند از هوشنگ )1325( 
که پس از پدر سرپرستی گروه را با عهده گرفت و آهنگ ساز و تنظیم کننده 
شد. او که یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران است، اجرای 
کنسرت، تهیه آلبوم و هر فعالیتی را که در قالب گروه کامکارها انجام 
می شود به عهده دارد و خیلی خودش را روی صحنه آفتابی نمی کند. 

بیژن )1328( خواننده اصلی و نوازنده دف،  رباب، تار، تنبک و دهل و 
از پایه گذاران گروه های عارف و شیداست. بیژن کامکار از سوی کمیته 
ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در 
فهرست گنجینه های زنده بشری قرار گرفته است. پشنگ )1330( 
نوازنده سنتور است که بعد از مرحومان پرویز مشکاتیان و فرامرز پایور، 
از وزنه های سنتور نوازی ایران محسوب می شود. ارژنگ )1335( یک 

مقدار جنسش با خواهر ها و برادر هایش فرق می کرد. او از دوران 
کودکی به هنر نقاشی عالقه مند بود. اکنون در کنار نقاشی، در گروه 
کامکارها به نوازندگی تنبک می پردازد. برادران دیگر هم ارسالن 

)1339( نوازنده بربط و ویولن، اردشیر )1341( نوازنده کمانچه و 
قیچک و اردوان )1347( نوازنده سنتور هستند. موسیقی زیبای فیلم 

سنتوری ساخته اردوان ست.

برادران کلی| دوقلوهای فضایی

اسکات و مارک کلی، دوقلو های همسان آمریکایی، از فضانوردان آژانس 
فضایی ناسا هستند که با شرکت در تحقیقات سال های 2015 و 2016 
این آژانس، دانشمندان را به نتایج مهمی رساندند. موضوع این پژوهش ها 
بررسی تغییرات بدنی اسکات بعد از یک سال حضورش در فضا بود. 
اسکات و مارک از کودکی رویای ساخت موشک را داشتند و در نهایت 
هردو وارد حرفه فضانوردی شدند. برادران کلی مانند دیگر دوقلوها در 
زمان کودکی زبان محرمانه مخصوص به خود داشتند و تا دوران کالج 
لباس های یکسان به تن می کردند. سپس هردو به عنوان خلبان های 
نیروی دریایی پذیرفته شدند. در سال 1995 هردو برای استخدام در 
ناسا درخواست دادند و تا سال 1996 دوباره این دو برادر یکسان پوشی را 
از سر گرفتند؛  این بار لباس های نارنجی رنگ فضانوردی. برادران کلی در 
زمان انجام این آزمایش هر دو 50 ساله بودند. اسکات به فضا رفت و مارک 
که فقط 6 دقیقه از او بزرگ تر بود روی زمین ماند. دانشمندان با توجه به 
نظریه نسبیت خاص اینشتین و معادالت مربوط به کش آمدن زمان در 
حرکت با سرعتی نزدیک به نور پیش بینی کرده بودند اسکات در مدت 
یک سال اقامت در فضا نسبت به برادرش جوان تر بماند، البته فقط چند 
میلی ثانیه! اگرچه برادران کلی اصرار دارند که هرگز رقابتی میان آن ها 
وجود نداشته ولی در مصاحبه ها دایم از برتری تعداد سفرهای فضایی خود 

نسبت به برادر دیگر می گویند!

برادران کوئن| فیلم سازان بی ادعا

جوئل )1954( و ایتن )1957( کوئن دو فیلم ساز برجسته آمریکایی 
هستند. این دو برادر که اولین فیلم بلندشان را در 1984 ساختند، 
کار نوشتن فیلم نامه، تهیه کنندگی، کارگردانی و تدوین فیلم هایشان 
را به طور مشترک انجام می دهند. هرچند در عنوان بندی بیشتر آثار 
آن ها نام جوئل به عنوان کارگردان و نام ایتن به عنوان تهیه کننده 
می آید. در سال 2006 برادران کوئن  به عنوان نوزدهمین فیلم ساز 
برتر دنیا و سومین فیلم ساز برتر فعال سینما انتخاب شدند. در 
کودکی جوئل توانست با پولی که از کار چمن زنی به دست آورده 
بود، یک دوربین سوپر 8 بخرد تا همراه برادرش فیلم هایی را که در 
تلویزیون دیده بودند، بازسازی کنند. آن ها از پسر همسایه شان برای 
بازی در این فیلم ها استفاده می کردند. پس از فارغ التحصیلی از 
دبیرستان، جوئل در رشته کارگردانی و ایتن در رشته فلسفه ادامه 
تحصیل داد. جوئل در 1984 با فرانسیس مک دورمند )بازیگر 
برجسته نقش هایی همچون فارگو( ازدواج کرد. مک دورمند در 
همین سال در نخستین فیلم بلند کوئن ها با عنوان تقاص )خون 
ساده( بازی کرد. این بازیگر به غیر از این تاکنون در پنج فیلم دیگر از 
آثار برادران کوئن بازی کرده است. ایتن کوئن هم در سال 1990 
با تریشیا کوک تدوینگر فیلم ازدواج کرد. هردو برادر و خانواده شان 

اکنون در نیویورک به خوبی و خوشی زندگی می کنند.

برادران کاژینسکی| دوقلوهای ناکام سیاسی

در دنیا برادرانی هم هستند که دستی بر آتش سیاست دارند. به جز برادران سیاستمدار 
کشور خودمان، دو برادر سیاستمدار در لهستان بیشتر از بقیه شناخته شده اند. لخ 
آلکساندر کاچینسکی )1949( سیاستمدار لهستانی و رئیس جمهور این کشور 
از دسامبر سال 2005 تا 10 آوریل 2010 بود. او در سال 2001 به همراه برادر 
دوقلویش یاروسالو کاچینسکی، حزبی را تاسیس کرد که تا سال 2003 رئیس آن بود. 
او همچنین از سال 2002 تا 2005 با رای باالیی شهردار ورشو شد. سپس در 2005 
به ریاست جمهوری لهستان رسید. لخ آلکساندر در سانحه سقوط هواپیمایش در غرب 
روسیه به همراه همسرش و 95 نفر دیگر در سال 2010 کشته شد. پس از او برادر دو 
قلویش که یک سال نخست وزیر لهستان بود، نامزد ریاست جمهوری شد که ناکام ماند.
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حصبه از بیماری های ســرایت شــونده از طریق آب  بوده که صدها 
ســال، جوامع بشــری را درگیر خود کرده است. ســوم خرداد روز 
جهانی کشف واکسن حصبه است. به این مناسبت، به بررسی این 

بیماری می پردازیم.

بانوان

  حصبه چیست؟ 
بــه نام حصبــه   تــب تیفوئید یا تیفوئید کــه 
شــناخته شــده نوعی عفونت باکتریایی است 
که توسط گونه خاصی از باکتری سالمونا ایجاد 
می شــود. زمانی که باکتــری خود را بــه روده 
می رساند از طریق مخاط روده به داخل بافت 

زمینه ای روده نفوذ می کند.
اگر سیستم ایمنی در این مرحله قادر به مقابله 
با این باکتری نباشد، این باکتری خود را تکثیر  
می کند و سپس وارد جریان خون می شود. بعد 
از این مرحله عالیم اولیه بیماری به صورت تب 

خود را نمایان می کند.
سپس باکتری بیشتر نفوذ می کند و خود را به 
مغز استخوان، کبد و مجاری صفرا می رساند. 
در مرحله دوم بیماری، باکتری به داخل بافت 
ایمنی روده کوچک نفوذ می کند و از این به بعد 

عالیم شدید روده کوچک آغاز می شود.
   تب رایج ترین نشانه 

ایــن بیمــاری بیشــتر کــودکان و ســالمندان 
باالی 60 ســال را تهدید می کند. دوره نهفته  
 ایــن بیمــاری 7 تــا 21 روز اســت و بــه میزان 

باکتری های وارد شده به بدن بستگی دارد.
در مــوارد خفیــف، ممکن اســت باکتــری ها 
ســریع از بین بروند و عالیم خفیفــی را ایجاد 
کننــد. در این حالــت افــراد می تواننــد ناقل 

بیماری باشند.
رایج ترین نشــانه بیماری حصبه ،تب است که 
عمومــا این تب ادامه دارد و قطع نمی شــود. 
دیگر عالمت حصبه درد شدید در ناحیه شکم 
است که بعضا با التهاب آپاندیس اشتباه گرفته 

می شود.
بیماری حصبه می تواند با ســرفه های خشک 

همــراه شــود. در مــوارد خاصــی هــم بیمــار 
دچار یبوست یا اسهال می شود.خســتگی و 
احســاس ناتوانی جســمی و حتی افت ســطح 
هوشــیاری و ســردرد  هم  در برخــی بیماران 

مشاهده می شود.
    سرایت مستقیم و غیر مستقیم 

در ایــن بیماری،میکــروب از راه دهــان وارد 
دســتگاه گوارش می شــود و از آن جــا به دیگر 

نقاط بدن می رسد.
   ســرایت مســتقیم: پرســتاران و مراقبان 
بیماران از راه دست های خود آلوده می شوند 
و در معرض آلودگی مستقیم قرار دارند. برخی 
از پزشکان حصبه را بیماری دست های کثیف 

نامیده اند.
  سرایت غیرمستقیم: آب، بزرگ ترین  منبع 
آلودگی است. به غیر از آب، مواد غذایی، شیر و 
سبزیجات و نرم تنان دریایی )صدف ها و میگو ها 

و... (  هم ممکن است توسط آب آلوده شوند.
از عوامل  دیگر انتقال ایــن ویروس می توان به 

این موارد اشاره کرد:
  یخ غیربهداشتی

 آلودگی شــیر، پنیر تــازه توســط آب آلوده یا 
دست های آلوده

 ســبزیجاتی کــه آن هــا را  بــا کــود انســانی 

می کارند.
مگس عامل مهمی در پخش بیماری است.

   رعایت  نکات بهداشــتی،بهترین روش 
پیشگیری 

در مــواردی کــه منابــع آب آشــامیدنی، غیــر 
بهداشتی است باید  آب را جوشاند.جوشاندن 
شیر و پاستوریزه کردن فراورده های آن عامل 
تولید کننده حصبه را به راحتی از بین می برد. 
همچنیــن ســعی کنیــد نــکات بهداشــتی را 
رعایت  کنید و همیشه دست های خود را با آب 

و صابون بشویید.
   واکسن موثر است 

تاکنــون دو گونــه واکســن بــرای پیشــگیری 
از حصبــه تولیــد شــده انــد، واکســن خوراکی 
و واکســن تزریقــی که هــر دو موثر بوده  اســت. 
واکســن یادآور، هر دو ســال یک بار بــرای نوع 
تزریقی و هر پنج سال یک بار برای نوع خوراکی 

باید انجام شود.
 از ســال 2018 ســازمان بهداشــت جهانــی 
بــرای مناطقی کــه مســتعد بیماری هســتند 
برنامه های واکسیناســیون را ترتیب داده و با 
انجــام این برنامه هــا تعداد کــودکان مبتال به 
حصبــه در ایــن مناطق بــه میــزان 81 درصد 

کاهش یافته است.

 نکات بهداشتی
 برای پیشگیری از حصبه

تب تیفوئید که به نام حصبه شناخته شده نوعی 

عفونت باکتریایی است که از طریق آب آلوده به شکل 

مستقیم و غیر مستقیم منتقل می شود و رایج ترین 

نشانه بیماری، تب مداوم  است 

مناسبتی

تازه ها

دسر

مامان ها و بی بی چک! 
 نکته های قابل توجهی که درباره »بی بی چک« وجود دارد

 و هر زنی باید آن را بداند 

 مواد الزم برای تهیه بستنی
 سرخ شده

 کورن فلکس: ۳ پیمانه
 بستنی وانیلی: ۴۵0 گرم

 پودر نارگیل: یک پیمانه
 روغن مایع: 2 پیمانه

 دارچین: یک قاشق چای خوری
 شیر: یک قاشق 

غذاخوری
 تخم مرغ:

 2 عدد

  طرز تهیه
1- در مرحله  اول هشــت اسکوپ 
به صــورت تــوپ از بســتنی وانیلی 
در بیاوریــد. ســپس اســکوپ های 
بســتنی را در یک ســینی بگذارید 
و ســینی را به مدت یک ســاعت در 

فریزر قرار دهید.
کــورن  بعــدی  مرحلــه  در   -2
فلکــس را بــه همــراه یــک 
قاشــق غذاخــوری 
دارچیــن و یک 
پیمانــه پــودر 
و  نارگیــل 
یک قاشــق 
غذاخــوری 

شیر به خوبی مخلوط کنید.
۳-   تخم مرغ ها را بشکنید و سفیده آن ها را از زرده 
جدا کنید. سپس سفیده را در کاسه بریزید. در ادامه 
با اســتفاده از یک همزن ســفیده تخم مرغ را آن قدر 

هم بزنید تا به خوبی کف کند.
۴-در ادامه سینی حاوی اسکوپ های بستنی را از 
یخچال خارج کنید. ســپس آن ها را در ظرف حاوی 
کورن فلکس و دیگر مواد قرار دهید و آن را کامال به 
مواد موجود در کاسه آغشته کنید تا دور تا دور آن را 
کورن فلکس بگیرد.دوباره اســکوپ های بستنی را 
به مدت ۳ ساعت دیگر در یخچال فریزر قرار دهید تا 

کامال اسکوپ های بستنی سفت شود.
۵- روغن را در  قابلمه کوچکی بریزید، مقدار روغن 
باید به اندازه ای باشد که بستنی ها در روغن غوطه 
ور شود. ســپس آن  را روی اجاق گاز قرار دهید تا به 

  نکاتی درباره خرید بی بی چک
بی بی چک ها تاریــخ انقضا دارنــد و به همین 
دلیل الزم اســت قبــل از خرید بــه تاریخ تولید 

و انقضــای آن توجه کنید و آن هــا را از داروخانه 
بخرید. اگر از قبل در خانــه بی بی چک دارید و در 

محیط گرم یــا مرطوب از آن نگهداری کــرده اید حتما 
تاریخ انقضای آن را در نظر بگیرید. بهترین زمان برای اســتفاده از بی بی چک 
بعد از روز اوِل قاعدگی عقب افتاده است. بهتر است برای انجام تست، صبح را 
از دست ندهید چون غلظت هورمون در ادرار در ساعات اول صبح بیشتر است.

  تفسیر درست تست بارداری خانگی
 ۳ تــا 10 دقیقه الزم اســت تا بــی بی چــک نتیجه بــارداری را مشــخص کند. 
بی بی چک ها منطقه ای با عنوان منطقه کنترل دارند که نواری قرمزرنگ دارد. 
اگر این نوار در نتیجه تست دیده شود، یعنی به اندازه کافی ادرار به تست رسیده 
و می توانید روی نتیجه تست حســاب کنید. این نوار معموال با حرف C نمایش 
داده می شــود. نوار دیگری که روی این کادر می بینید با حرف T نمایش داده 
می شود و همان نواری اســت که اگر دیده شود، نشان می دهد باردار هستید. 
اگر نتیجه تست مثبت شد، به پزشک مراجعه کنید تا با انجام تست های بیشتر 

بارداری شما تأیید شود.
  اما و اگرهای بی بی چک

اگر بی بی چک منفی شد و  دچار خونریزی نشدید سه تا پنج روز دیگر تست را 
تکرار کنید چون ممکن اســت، تخمک گذاری دیرتر انجام شده باشد یا تاریخ 
آن را درست حســاب نکرده باشــید. اگر هم، تســت را کمتر از هفت روز پس از 
قاعدگی عقب  افتــاده انجام داده اید، زیــاد روی نتیجه منفی حســاب نکنید.
ممکن است خیلی زود تست بارداری خانگی داده باشید. یک هفته دیگر صبر 
کنید و اگر در آن زمان هنوز خونریزی نداشتید   و نتیجه تست شما منفی است، 

با پزشک مشورت کنید تا علت عقب  افتادن قاعدگی مشخص شود.

 قطره چشمی که پیرچشمی را
 بهبود می بخشد 

پیرچشمی ناتوانی چشــم در تمرکز روی اشیای نزدیک اســت که منجر به تار شدن 
تصاویر می شود. این بیماری  در ۴0 سالگی شــروع می شود و تا حدود 60 سالگی 

پیشرفت می کند.
پیرچشــمی عدســی چشــم را ســفت می کند و انعطاف پذیر نبودن عدســی باعث 
 می شــود که نور دریافتی روی قســمت صحیح شــبکیه متمرکز نشــود و تصاویر تار 

به نظر برسد.
به تازگــی ، ســازمان غــذا و داروی آمریکا یک قطره چشــمی جدید را بــرای درمان 
پیرچشمی تایید کرد. قبل از به بازار آمدن این قطره های چشمی به نام Vuity، افراد 

برای پیرچشمی به عینک، لنز تماسی یا جراحی چشم نیاز داشتند.
هنگامی که قطره را در چشم خود می ریزید، حدود 1۵ دقیقه طول می کشد تا ماده 

پیلوکارپین، شروع به کار کند.
 این قطره هــم اکنون برای اســتفاده یک بار در روز در هر چشــم تایید شــده اســت و 
80 دالر قیمت دارد. این قطره برای برخی افراد، می تواند یک جایگزین عالی برای 

عینک یا جراحی باشد.

آرامی داغ شود.
6-سپس اسکوپ های بستنی را یک به یک از یخچال 
خارج کنید و در قابلمه روغن بیندازید. بعد از این که 
رنگ آن ها طالیی شد، آن ها را از قابلمه خارج کنید.
7-بعــد از ایــن که اســکوپ هــای بســتنی را ســرخ 
کردید. آن ها را در یک پارچه تمیز یا دســتمال حوله 
ای قرار دهید تا روغن اضافی آن هــا به خوبی خارج 

شود.
کنــار  در  را  شــده  ســرخ  بســتنی  8-می توانیــد 
خامه، عسل، ســس شــکالتی و دیگر طعم دهنده ها 

سرو کنید.

شاید اگر برای اولین بار اسم بستنی سرخ  شده را شنیده باشید، کمی متعجب شوید و فکر کنید اشتباه متوجه شده اید اما باید بگویم اشتباهی در 

کار نیست . این دسر خوشمزه تابستانی دقیقا شبیه اسمش درست می شود، شما باید بستنی را سرخ کنید.

اکرم انتصاری |  روزنامه نگار                                                                              

خانم ها برای اطمینان از بارداری دو راه دارند، آزمایش خون یا بی بی چک. 

آزمایش خون به تشــخیص آزمایشــگاه نیــاز دارد اما بی بی چک، تســت 

خانگی بارداری محسوب  و در آن، از ادرار برای تشخیص بارداری استفاده 

می شود. درست است که بی بی چک، روش صددرصدی برای تشخیص 

بارداری نیســت اما اســتفاده از آن، بسیار مرسوم اســت و به همین دلیل 

دانســتن چند نکته درباره این که چطور از بی بی چک استفاده کنید و از 

نتیجه بارداری مطمئن شوید، الزم و ضروری است.
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والد گرامی، پسرتان 
روزهــای ســختی را 
پشت ســر می گذارد. 
ســوال  درخصــوص 
شــما، آن چه بــه وضوح مشــهود اســت، 
این است که این رابطه ناآگاهانه، کامال 
احساسی و سخت شــکننده خواهد بود 
و دو طــرف با وجــود میل باطنــی خود و 
بیشتر برای حفظ و تداوم رابطه از ازدواج 
صحبت کرده اند. باید توجه داشت اگر هم 
این گونه ارتباطات مجازی نامتعارف که 
دو طرف حداقل تناسب سنی، فرهنگی، 
اعتقادی و ... را ندارند به ازدواج بینجامد 
به دالیل متعــدد، اوال این گونه ازدواج ها 
خودخواهانــه نامیده می شــود و ثانیا در 
بیشــتر اوقــات، تاریخ مصــرف کوتاهی 

دارد اما چند توصیه به شما دارم تا رفتار 
درســت تری با پســرتان در این شــرایط 

داشته باشید.
    برخوردتان نباید پرخاشگرانه باشد

توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن گونه 
ارتباطــات هیجانــی، نــگاه عقالنی کم 
رنگ است و اخطارها و تذکرات دلسوزانه 
والدین از طرف فرزند شنیده نمی شود و 
با این استدالل غلط که »ما می خواهیم 
با هم زندگی کنیم و والدین حق مداخله 
ندارند!« به رابطه خود ادامه می دهند و 
در این شــرایط تقابل و بن بست، برخی 
والدین دلســوز فرزند را طرد می کنند و 
از خــود می رانند و عمال وی را بیشــتر به 
ســوی طرف مقابل ســوق می دهند که 
این سبک برخورد با خطای فرزند از نوع 

پرخاشگرانه است و به هیچ وجه توصیه 
نمی شود.

    قوه عقالنی پسرتان را فعال تر کنید
والدین جرئت مند که مهارت ابراز وجود 
دارند با لحاظ کردن شرایط سنی فرزند 
و فضای مجازی که بر ذهن فرزند حاکم 
شده، بیش از پیش رابطه خود را با فرزند 
خطاکار تحکیم می کننــد و این تحکیم 
رابطه به معنی تایید اشتباه فرزند نیست 
بلکه والدین خطای فرزند را نمی پذیرند 
ولی خطاکار را که فرزند دلبند آنان است 
از خودشــان دور نمی کنند. بنابراین به 
شما توصیه می شود در سایه حفظ رابطه، 
دالیــل منطقــی خــود را در گفت و گوی 
صمیمانه و جدی با پسرتان مطرح کنید و 
سعی در فعال کردن قوه عقالنی و کاهش 
حس هیجانی وی داشــته باشید. بدین 
روش نوعــی شــناخت درمانــی جرئت 

مندانه را روی فرزندتان شروع می کنید 
تا بــا تغییر شــناخت وی از این 

ارتبــاط نامتعــارف، باورهــا 
و ســپس رفتــارش تغییــر و 
خودآگاهانه اقــدام به ترک 
از  پیشــگیری  و  ارتبــاط 

مشکالت بعدی کند.

ره 
شاو

 و م
واده
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

داده تصویری

پسری دارم 23 ساله. دانشجو است و بیکار. نمی دانم چطور 
و کجا با یک دختر 17 ساله آشنا شده است. به من گفت که 
قصد ازدواج دارم. بعد از تحقیق و بررسی، پسرم قبول کرد که 
آن دختر از لحاظ فرهنگی و اقتصادی به خانواده ما نمی خورد، هرچند هنوز 
ارتباط مجازی دارند. پسرم می گوید نمی توانم آن دختر را فراموش کنم و 

مدام گریه می کند. چه کنیم؟ این وصلت سرانجامی دارد؟

پسرم به عشق دختر مورد عالقه اش مدام گریه می کند!

مشاوره
خانواده 

موفقیت

زندگی سالم 
                      سه شنبه    
    ۳ خرداد  ۱۴۰۱  
انتخاب مرکز مشاوره یا روان شناس، کار آسانی نیست. البته یک  شماره ۲۱۶۴ 

سری عالیم خطر در کار مشــاوران و روان شناسان وجود دارد که 
 می تواند نشــانه ای از تخصص نداشتن یا بی مباالتی آن ها باشد. 
دو رو ز قبل دادستان عمومی و انقالب زنجان از دستگیری یک متهم 
به جرم اخاذی با معرفی خود به عنوان روان شــناس خبر داد و گفت متهم در تماس با 
خانواده بیماران و با معرفی خود به عنوان روان شناس و اقناع سازی آن ها، به انجام مشاوره 
و معاینه بدنی به صورت برهنه از طریق واتساپ، از بیمار فیلم و عکس تهیه و اقدام به 
اخاذی کرده است.)منبع خبر: فارس( آیا راهی وجود دارد که پیش از مراجعه به مشاور و 

صرف هزینه بتواند به ما تا حدی اطمینان دهد که درست انتخاب کرده ایم؟

خطاهای نابخشودنی در انتخاب مشاور
 به بهانه دستگیری روان شناس قالبی که با عکس های خصوصی بیمارانش

 از آن ها اخاذی می کرد، از نشانه های خطر در انتخاب مشاور گفتیم

سوژه روز

 مقایسه کردن خود با شاگرد اول کالس احتماال از جمله اولین مقایسه های جدی است که در طول زندگی خود 
انجام داده ایم. مقایسه کردن با خواهر و برادر، دوست، همکار، همسایه و ... همان کاری است که معموال همه 
ما در زندگی انجام می  دهیم و می خواهیم معیاری پیدا کنیم که به ما نشان  دهد در کدام نقطه از توانمندی و 

مهارت ایستاده ایم، اما آیا مقایسه خودمان با دیگران از منظر روان شناسی توصیه می شود؟

محوری 

   افتادن در دام مقایسه های وسواسی
شما پیش از گسترش رسانه  ها و شــبکه های اجتماعی، برای 
مقایســه با دیگــران جامعــه محــدودی در اختیار داشــتید اما 
حاال همــه چیــز فراتــر از مرزهــا و محدوده  های زندگی شــما 
و اطرافیان تــان اســت. وارد صفحــه اینســتاگرام می شــوید و 
دنیایی بســیار گســترده در اختیارتان قرار می گیرد. رســانه و 
شبکه  های اجتماعی این امکان را به شما می دهند تا به هر جا 
که می خواهید سرک بکشید و نتیجه شاید آن باشد که در دام 

مقایسه  های وسواسی بیفتید!

   مقایسه خود با از خود بهترها یا از خود بدترها؟
گاهی در فرایند مقایســه به  ســراغ کســانی می رویــم که گمان 
می کنیم از ما بهترند. با شــکل گیری چنین مقایســه  ای، حس 
پیشــرفت کردن و بهتر شــدن در وجودمــان جان می گیــرد. با 
جســت  و جو در کارنامه فردی بهتــر از خود، ما هــم می خواهیم 
خود را باالتر بکشیم و بهتر بشویم. گاهی  هم ما دست به مقایسه 
خود بــا کســانی می زنیم کــه از مــا دســتاوردها و موفقیت  های 

کمتری دارند. این روش از مقایسه به  طور معمول برای تقویت 
روحیه و اعتماد به  نفس ماست. به طور کلی مقایسه اجتماعی 
چه با افــراد باالتر از خــود و چــه پایین تر از خود، ممکن اســت 
سناریوهای مختلفی را در زندگی مان رقم بزند. مقایسه خود 
با افراد ضعیف تر از خود شاید باعث تقویت اعتماد به نفس شود، 
شــاید هم تصویر خوبی نســبت به خودمان در مــا ایجاد کند. 

جنبه مثبت مقایسه  کردن خود با برترها هم در این است 
کــه انگیزه بــرای تالش بیشــتر در مــا جان 

می گیرد.

   معایب مقایسه خود با دیگران
البته همیشــه مقایســه کــردن خود 

با افــراد بهتــر، راهی برای رشــد 
کردن نیست. گاهی مقایسه خود 

با دیگران در هر دو حالت، یعنی هم 
مقایســه با از خود بهترها و هم مقایســه با از خــود بدترها، 

می تواند معایبی هم به همراه داشته باشد. بیش از حد 

رقابت  کردن با دیگران از نتایج منفی مقایسه است. اگر بیش 
 از حد بخواهیم با دیگران رقابت کنیم و به پای آدم  های بهتر از 
خود در زمینه  های مختلف برسیم، فرسوده و خسته می شویم و 
آرامش از سرزمین روان مان دور می شود و گاهی هم روحیه  مان 
کســل می شــود، اعتماد به  نفس مان پایین می  آید و هیجانات 
بدی مانند حســد در ما به  وجــود می  آید. مقایســه  کردن خود 
با دیگران گاهی باعث اشــتباهات شــناختی هم شده و باعث 
می شود تعصباتی نادرســت را در ذهن مان شکل بدهد. برای 
مثال گاهی مقایســه خود با افرادی که از ما ضعیف  ترند، تفکر 
از دیگران بهتر بودن را در ما تقویت می کند، در حالی که شاید 
مقایسه با آدم  های متعدد دیگری که در آن زمینه از ما بهترند، 
نشــان بدهد ما واقعا در آن زمینــه ویژه، بهتریــن و خاص  ترین 
نیستیم. به خاطر داشته باشید فقط زمانی می توانید بفهمید که 
در پرش از دیگران بهتر هستید که آدم  های زیادی پریده باشند. 
تا زمانی که چنین مقایسه ای صورت نگیرد، نمی  فهمید جایگاه 

شما کجاست و چقدر بهتر از بقیه هستید ؟

   تله مقایسه کجاست؟
خیلــی از افــراد در مقایســه خــود بــا دیگــران معمــوال در دام 
می  افتند. بسیاری از چیزهایی که به عنوان معیار مقایسه قرار 
می گیرند، نســبی و غیرقابل ســنجش هســتند. مثال زیبایی 
افراد را چطور می  شود ارزیابی کرد؟ هر کسی درکی از زیبایی 
دارد و آن را با حد و حدود خود و مطابق با برداشــت  های خود 
که حاصــل تجربه و آموزش اســت، زیبایــی را تعریف می کند. 
در این صورت چگونه می توان حدی را برای چیزی که اساسا 
قابل ســنجش نیســت تعیین کرد؟ افرادی که دچار وسواس 
مقایسه می شــوند، معموال چیزهایی را مقایســه می کنند که 
قابل سنجش نیستند. در واقع مشکل آن ها این است که میان 
چیزهای قابل اندازه  گیری و چیزهــای غیرقابل اندازه  گیری 

سردرگم می شوند.

    سخن آخر؛ باالخره مقایسه کنیم یا نه؟
در حالی که انســان  ها به عنــوان موجوداتــی اجتماعی به هم 
متصل هستند، چگونه می توان مقایســه با دیگران را که الزمه 
بقاست، اشتباه دانســت؟ در واقع کسانی که هرگز توجهی به 
دیگران ندارند، در ادغــام و مشــارکت  های اجتماعی دچار 
مشــکل هســتند. بنابراین اگر شــما خــود را بــا دیگران 
مقایســه می کنیــد، توانایــی ســازگاری 
و هماهنگی  هــای اجتماعــی را داریــد. 
این یــک ابزار بــرای توســعه رفتارهای 
اجتماعی اســت، اما اگر مقایســه به 
یک فشار روانی تبدیل شود و باعث 
ایجاد نفرت از دیگران یا خودتان 
بشــود، این مســئله  ای اســت که 
فراتــر از یک مقایســه طبیعی برای 

سازگاری با جامعه است و توصیه نمی شود.

فرزانه شهریاردوست  |  کارشناس ارشد روان شناسی

 مقایسه چه با افراد باالتر از خود و چه پایین تر، سناریوهای مختلفی را در زندگی مان
 رقم خواهد زد که می تواند باعث موفقیت یا شکست ما شود

   3 نشانه خطر در زمان انتخاب مشاور
جمع دوستانه به خود اجازه می دهد درباره مراجعی که شما می شناسید، حرفی 1 بی توجهی به رازداری| رازداری یکی از اصول مشاوره است. اگر مشاوری در 
بزند یا حتــی اعالم کند که فالن شــخص جــزو مراجعان او بــوده، این زیر پا گذاشــتن 

رازداری توسط او را جدی بگیرید.
نداشتن تابلو و... | نداشتن تابلو، کار کردن در ساعات غیرعادی به عنوان مثال  بعد از 9 شب، ارائه خدمات در محل هایی غیرمعمول مانند زیرزمین مجموعه ای ۲

مسکونی از جمله مواردی است که باید جدی گرفته شود.
از غالب روابطی است که ما تا امروز در زندگی خود داشته ایم. در این زمینه مراجع از ۳ پیشنهادهای نامتعارف| رابطه بین مشاور و مراجع، از جهاتی رابطه ای متفاوت 
نظر عاطفی در وضعیت آسیب پذیری است و به همین واسطه هم اصول اخالق حرفه ای 
خاصی در این زمینه تدوین شــده تا از حقوق مراجعه کننده  محافظت شــود. یکی از این 
اصول، منع شدید داشتن رابطه با مراجع، خارج از جلسات مشاوره و روان درمانی است. 
اگر مشاور شما ولو با دالیلی به ظاهر موجه از شما می خواهد خارج از جلسات به عنوان یک 
دوست او را ببینید یا برای او کاری انجام دهید، این پیشنهادها را رد کنید و اگر احساس 

فشار زیادی در این زمینه می کنید، در خصوص ادامه دادن جلسات تجدیدنظر کنید.
  نکته بسیار مهم

در آخر این که سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره)pcoiran.ir(، فهرست مشاوران 
و روان شناسان دارای پروانه از این مرکز و همچنین به تازگی اسامی افراد غیر روان شناس 
فاقد مجوز  را منتشر کرده است. اگر فردی که می خواهید به او مراجعه کنید، دارای پروانه 
است ، می توانید تا حد زیادی به تخصص او اعتماد کنید. در مقابل اما اگر فردی بدون پروانه 
خارج از مراکز مشاوره و به صورت فردی کار می کند، در کیفیت خدمات او تردید کنید و اگر 

جزو فهرست افراد غیر روان شناس است به هیچ وجه به او مراجعه نکنید. 

* در پرونــده »زخم کاری ســارق ها به جیب 
چهره ها!«، باید به سرقت کفش های حسن 
تفتیــان در رقابت های قهرمانی کشــور هم 

اشاره می کردین. به نظرم سال گذشته بود.
* از دیدن متن استوری های یک خانم برای 
شــوهرش در صفحه خانواده، حالم بد شد. 
طــرف مشــخصه ماســت ها رو ریختــه توی 

قیمه ها.
* بیمــاری آبله میمونــی رو فقط رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی بزرگش کردن وگرنه 
چیــز مهمــی نیســت . االنــم کــه در صفحه 

سالمت گفتین، داروش ساخته شده دیگه.

* این چه ســوال ســمی بود که امروز در 
صفحــه ســرگرمی چــاپ کردیــن و من 
دیدم: کدام زنبــور با تزریق زهــر به مغز 

سوسک آن را به بردگی می گیرد؟
* دزدیده شدن یک گوشی، دستکش، 
4 تا الستیک ماشین و چند دست لباس، 
از نظر شــما بــرای آدم های معــروف که 
همه شــون پولدار هســتن، زخــم کاری 
محســوب می شــه؟ از نظر من که اصال 

براشون مهم نیست.
* داداش مون 18 ساله است، وقتی توپ 
بهش می رسه از استرس دست و پاش رو 
گم می کنه، بعدش می خواد بشه مهدی 
طارمی که به تازگی   دبل کرد تو مسابقات 
جام حذفی پرتغال. مشاور هم بهش گفته 

تو می تونی!
* اونــی کــه لباس هــای کــی روش رو 

دزدیده، عجب آدم پررویی بوده!
* مطلب »9 عادت متفــاوت کارمندان 

آلمانی« جالب بود. خسته نباشید.
* شوآف و شوآف و شــوآف! تنها دلیلی 
کــه بعضــی زن و شــوهرها دارن از دل 
و قلــوه دادن هاشــون تــو اینســتاگرام 
می نویســن، همیــن شــوآفه. آخــرش 
چی؟ بعــدش چه جوری روتون میشــه 
تو جمع دوســتان و فامیل بریــن با این 

استوری های مسخره؟ 

مششیر دو لبه مقایسه خود اب دیگران

می دونی وقتی من اضطراب 
دارم، چه کار کنی؟

اضطــراب متاســفانه بخــش قابــل توجهی از 
زندگی روزمــره خیلی از ماســت. وقتی من به 
عنوان دوست، همکار یا خانواده شما اضطراب 
دارم بایــد چه کار انجام دهیــد؟ قبل از هرچیز 
باید بدانید اضطراب من واقعی اســت، شــاید علتــش را ندانم یا 
نتوانم بیــان کنم، اما چــون علتش را نگفتم دلیل نمی شــود فکر 
کنید اضطراب من بی دلیل است. گفتن حرف هایی مثل: »حاال 
نگران نباش«، »الکــی مضطربی«، »به خودت تلقیــن نکن«، »باز 
خودت رو لوس کردی جلب توجه کنی«، »پاشو پاشو هیچ مرگت 
نیســت« به منی که اضطراب دارم حال خوبی را القا نمی کند، با 
گفتن شما مشــکل من ریشه ای حل نمی شــود؛ وگرنه خودم هم 
می دانم نباید اضطراب داشــته باشــم امــا رفع آن با 
گفتن حل نمی شود. عالیم فیزیکی مثل دل درد، 
تپش قلب، سرگیجه و... هم نشان دهنده وجود 
مشکلی در روح و روان من است، پس فکر نکنید 
با تلقین خــودم را مضطرب نشــان می دهم و با 
نمایش پیامدهای فیزیکی خودم را لوس می کنم. 
شاید لباس راحت، نور کم، کاهش سرو 
صدا و سوال پیچ نشدن بتواند مقطعی 
حالم را خــوب کند؛ اما بایــد با کمک 
شما و راهنمایی یک متخصص به مرور 
بر اضطرابم غلبه کنم. دوست دارم در 

این مسیر کنارم باشی.

عبدالحسین ترابیان|     کارشناس ارشد روان شناسی
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طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
  سه شنبه 

  3 خرداد ۱۴۰۱    
 شماره 2۱6۴

9
9 5 4 1

3 4 5 2 7
7 9 3

9 1
1 7 9

3 1 6 2 8
5 2 6 9

5

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.

721896534
689534712
543217896
237948651
914765328
856123947
165489273
478352169
392671485

724196358
985273461
136845297
258417936
493568712
617932845
371629584
542381679
869754123

8. خورشید گرفتگی - خاک 9. پایتخت امارات - نیرو 10. 
بخش خارجی دهــان - الگو- کوزه بزرگ 11.ســید- پول 

قطر - گوسفند ماده 12.جاده کوتاه- رمان جین آستن

عمودی : 1. فاقد تازگی- نوعی شیرینی- شهر خروس 
2. نوار تزیینی – هماورد 3.اساس-کشور آسیایی- صفحه 
اینترنتی4.اختراعی از ادیســون آمریکایی  5. نوعی پخت 
برنج- تکرار حرف 6. از هفت دســتگاه موســیقی ایرانی - 
شهری در شــمال اســپانیا 7. از ماه های شمسی- چپ 8. 
تنها- پراکنده 9.دومین شــهر بزرگ مصر   10. خم کاغذ- 
اجداد-حــرف همراهی عرب 11. واحد پــول هندوراس- 
مرخص کردن بیمار از بیمارستان12.حیله- رنج- همین 

شب

افقی:1. برنده اسکار بهترین فیلم 1939- تکیه بر پشتی 2.ذره باردار - واحد پول آلمان 
-مدد 3. مایه حیات – نام زنانه- اثری از ماتیسن 4.الستیک- شعبده 5. ستون دین اسالم - 
چاقو 6. خسیس پس نمی دهد - شرح - نشانه اسم مصدر 7.عزیز عرب- امانتدار- بله روسی 

افقی:1. تصفیه- لقب پادشاهان حبشــه 2.حدید- لغو- درخت انداز 3.خاک صنعتی- 
ضجه-ســودای ناله 4.پارچه گیاهی- انتزاعی 5.بیم- واحد بوکس 6.ســیلی- پادشــاه- 
شــکم بند طبی 7.حرف انتخاب- نقد نیست- مخفف شاد 8.چیســتان- بهشت 9. از قابل 

هضم ترین غذاها - وسط 10.خسیس پس نمی دهد- 
نوعی کفش- از نت ها 11.بدهــی بانکی- دیوانگی- 

وسیله پرواز 12. دادگری - کامپیوتر

عمودی :1.بوســتان- نوعی بستنی-گونه 2. کند 
- اطمینان 3.نمک هندی- هنر فرنگی- مرکز اندیشه-
آب عرب 4.ورقــه  هویت 5.متحــد- هواپیمای عجول 
6.ســمیع- بامبو 7.خوراک سه گوش- نخوت 8.برق 
منفی- مجلس اعیان 9. شاخه ای از دانش شیمی10.
همراه آشغال- خدای باستان- فوری- حرف همراهی 
11.مــرغ ســحر- رازیانــه 12. رفیــق مشــهدی- قله 

زاگرس-  زاری

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با توجه به تصاویر داده شــده کــدام گزینه 
برای جای خالی مناسب است؟

تست هوش 

جدول متوسط  |  8234جدول سخت  |  1440  

حل جدول شماره  8233 حل جدول شماره1439     

این تصویر به چه کلمه ای اشــاره دارد. تعداد 
حروف آن در تصویر مشخص شده است.

چی می تونه باشه؟

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره ها نام یک وسیله در خانه را نوشته ایم 

که شما باید آن را حدس بزنید.

چالش ذهن

3 4
8 5 7 1

1 9
2 9 6 1

4 7 5 3
8 6 3 7

6 8
7 8 2 6

3 9

دقيقه
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متوسط

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

و ن ر ه ر ا و گ ن س
ر ن گ ن ا ب ر ا م
د و ر ی ن ر ر ا ت
ا پ ا ا ا س ا ی ا

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

ی ر ن و ی س ا ر و ک د

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

ی ک س ا ا ه ب ا س
ر ا ن ا ک ن ی ک ر ت
ا ر د ن و ت ه ع ج ا ف

طالع خیلی نحس

از وقتی بــه خانه جدید آمــده بودیم رفتار پســرم عوض 
شده بود. یک شب وقتی از کنار در اتاقش رد می شدم 
شنیدم که به یک نفر می گفت: »بسه دیگه. بذار بخوابم. 
نه خیرم! اصــال این  جا خونه ماســت«. در اتاق را که باز 
کردم دیدم پســرم روی تخت نشسته و شلوارش خیس 
شــده. یک  بار دیگر وقتی در حال بــازی بودیم ناگهان 
به پشت سر من نگاه کرد و گفت: »بگو این بچه نخنده، 
مسواک نزده، دندون های زشتی داره. وقتی می خنده 
حالم بد می شه«برگشــتم اما پشت ســر من هیچ کس 
نبود. چند وقت یک  بار هم می گفــت: »برگردیم خونه 
قبلی، این جا رو دوســت ندارم«. مشــاوری که پسرم را 
دید معتقد بود به  دلیل جابه جایی خانه و دور شــدن از 
رفقای قدیمی اش ناراحت است و چون مثل همه بچه ها 
ذهن خالقی دارد توهماتش را جدی می گیرد تا شما را 
وادار کند از این خانه بروید. اما یک روز تیر خالص زده 
شــد. روی کاناپه خواب بودم. با بوی بد از خواب پریدم 
و دیدم پسرم مقابلم نشســته و در حال کشیدن نقاشی 
است. رفتم سمتش. دفترش را گرفتم. نقاشی من بود 
کــه روی کاناپه دراز کشــیدم و یک موجــود کوچک که 
شبیه سایه ای سیاه بود باالی سرم ایستاده بود. پسرم 
گفت: »بابا، اون موجود می گه حاال که نرفتین...« دیگه 

هیچ  چیزی نشنیدم... 

ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

تاپخند

من یه بــار نزدیک بــود بیمــاری پوســت »تراوماتیک 

استرس دیس ُاردر« بگیرم ولی چون اسمش سخت بود، 

همون دل درد گرفتم، خیلی هم راضی ام!

 یه آب میوه  گیری قدیمی   نارنجی رنگ داریم، موقع 

آب میوه  گیری اگه بگیریش تمام گوشت تنتو آب می کنه! 

ولش هم می کنی می ره تو کوچه دنبال گربه ها!

 با دوستم چت می کردم دیدم جواب نمی ده. گفتم چرا 

جواب نمی دی؟ گفت: آخه دارم شــام می خورم. دوســتای 

باادبی دارم، با دهن پر چت نمی کنن!

به سالمتی ملخ! دلیل خاصی نداره، دیدم کسی یادش 

نمی کنه دلم براش سوخت!

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

اختالف تصاویر

  مناینده ایرانهشر: اب واریز یارانــه در لحظه مردم برای 
خرید به ابزار آمده بودند

مردم: می خواستیم اضافه اش رو تو بانک سرمایه گذاری 

کنیم!

  چرا ابید به فکر تزریق دوز چهارم واکسن کروان ابشیم؟
یک ضدواکسن: چون تو انبارها دارن خراب می شن.

  استییل: لغو دیدار اب کااندا قطعی نیست
چند همراه تیــم: ما ایــن حرفــا حالیمون نیســت، چمدون 

بستیم، باید بریم!

  قیمت خودرو ابالخره کاهیش شد
خودروساز: نه اشتباهی دستمون خورد!

تیترخند

ترسانک

شرح در متن

اختالف تصاویر:

چی می تونه باشه؟:
فوت + بال = فوتبال

چالش ذهن:
1. جا کفشی 

2. کابینت 

3. جاروبرقی

 4. کاناپه 

5. میز تلویزیون

 6. چرخ خیاطی

چیستان:
1 . نوار2 . ده نفر3. موج 4 . دندان5. شلغم نیم آن لنگ است در معنی

6.  غاز7. ناودان8. ساعت پاندول دار

تست هوش:
گزینه )1(، تنها به عالوه داخل شکل کوچک می شود.

چیستان 

ی:
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

1. آن چیســت کــه چه پر باشــد و چــه خالی 
وزنش یکی است؟

2. یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر 
یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

3. آن چیســت که در رادیو و دریا مشــترک 
است و هردو آن را دارند؟

 
4. آن چیست سفید است قند نیست ریشه 

دارد درخت نیست؟

5. آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم 
آن لنگ و نیم دیگرش غصه است؟

6. چه پرنده ای اســت اگر نامــش را برعکس 
کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

7. آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن 
روان می شود؟

8. باالی آن جای حساب است، پایین آن بازی 
تاب است؟

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

بازی ریاضی
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