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ــم با  • ــداری ــا ایــن گــرانــی هــا جــرئــت ن ب
خانواده به یک پــارک یا مکان دیدنی 
بریم. یک بستنی ساده برای خانواده 
5 نفره 100هزارتومان می شود. غذا، 
گشت و گذار و... هم که هیچ! ترجیح 
ــودم را بــه مریضی بزنم تا  مــی دهــم خ

شرمنده نباشم!
 خدا رو شکر اگه دولــت قبلی ادامه  •

پیدا می کرد االن ونزوئال را هم رد کرده 
بودیم! ماهانه 1۲هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت قبل و بدون استقراض از 
بانک مرکزی حقوق کارمندان کشور را 

دادن، هنر بزرگی بوده.
 این فوتبالیست ها بــه انــدازه بودجه  •

مملکت پول می گیرن. اداره دارایــی 
ورود کنه. از ما کارگرهای بدبخت که 

دقیق  تا قرون آخر می گیرید.
 برای وام فرزندآوری از بانک رفاه ثبت  •

نام کردم که دو ماه است می گن هیچ 
دستوری بــرای پرداخت ابــالغ نشده. 
فقط هزینه کافی نت از جیب پرداخت 

کردیم.
۲0 سال پیش وقتی گفتم می خوام  •

در آینده یکی از بزرگ ترین تجار ایران 
بشم همه بهم خندیدن، بعد از۲0 سال، 
زمان بهم ثابت کرد خنده  اون ها درست 

و بجا بود.
 در جواب اون آقایی که می گه هر 3  •

سال باید هزینه تعمیر خونه بده باید 
گفت اوال که شما هزینه نمی دی بلکه 
مستاجرت می ده. بعدشم داری کرایه 
خونه ات رو چند برابر می گیری و هر 

سال هم می ره رو قیمت خونه ات!
ــا آب  • ــ ــرم ــ ــوی گ ــ ــ ــی ت ــ ــرب ــ ــه چ ــگـ  مـ

نــمــی شــه؟  پــس چــرا تــوی ایــن هــوای 
جهنمی الغر نمی شیم؟!

 ایــن همه تبلیغ استفاده از وسایل  •
ایرانی می کنیم شما مسئوالن گرامی 
آیا عمل می کنید؟ یا این که از حمل و 
نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده 
می کنیم االن در دوران تحریم هستیم 
شما باید خط مقدم باشید تا مردم الگو 
بگیرند نه ایــن که فقط حــرف بزنید! 

امیدوارم مدیون خون شهدا نشویم! 
 چرا با سارقان و دزدان برخورد جدی  •

نمی شه؟ این قدر دزدی و سرقت اون 
هم با قمه و چاقو و خنجر زیاد شده که 
واقعا آدم جرئت بیرون رفتن نداره. یک 
خانواده ۴ نفره از آشنایان ما رو شب 
جلوی پارکینگ خونه شون با قمه زدن 
به خاطر دزدی و همه راهی بیمارستان 
شدن.  اگر مسئوالن مجازات سنگین 
در نظر بگیرن، ایــن قــدر آزادانـــه و در 
مألعام این اتفاقات نمی افته. پلیس هم 
باید گشت بیشتری بزنه در خیابان ها 
مــخــصــوصــا خــیــابــان هــای فــرعــی و 

تاریک تر.

 چــرا به عمد رتبه بندی معلمان را  •
به تاخیر مــی انــدازیــد؟ چــرا با حیثیت 
معلمان بازی می شود؟ تورم این روزها 
خــانــواده و زن و بچه معلمان را اذیت 

می کند. پیگیری کنید. 
 درباره مطلب »رعیت شاه نشین زیر  •

ــوره که نویسنده  تیغ« واقعا همین ط
نوشته. مِن کارگر به دنبال50میلیون 
وام می گردم نمی دن. ولی دوستم بابت 
ــردش حساب بــاال از چند بانک وام  گ
صدمیلیونی گرفت. وام برای آدم های 

پولداره نه برای کارگرها.
 سامانه دفاتر اسناد رسمی چند روزه  •

که قطع شده و هم دفترها از کارشان 
افتاده اند و هم مردم ساعت ها معطل 
می شن و هیچ کسی هم پاسخگو نیست! 
شما که در ماجرای ثبت سند خودرو این 
قدر از محضرها بد گفتید حاال هم از 

مشکالت ما بنویسید!
 ما مستاجرها که دستمون به مسئوالن  •

نــمــی رســه، لطفا روزنـــامـــه خــراســان 
پیگیری کنه چرا بانک ها در پرداخت 

وام ودیعه مسکن کارشکنی می کنن؟
ــرای تعویض پــالک از سایت وقت  •  ب

گرفتم و روز بعد به مرکز تعویض پالک 
ــالک موجود  مراجعه کـــردم. گفتن پ
نداریم و فقط برای افرادی تعویض پالک 
داریم که از قبل پالک در راهور داشته 
پــالک چیه که کمبود  یه  باشن. مگه 

داشته باشن؟
 این قانون برق نصف قیمت به دلیل  •

ــه شهرهایی  ــ گــرمــای بـــاالی ۴0درج
مثل مشهد فکر کنم نه اجــرا می شه و 
نه پیگیری روزنامه ها رو داره. این جور 
ــردم مهمه. قبول  ــرای م مسائل هــم ب

کنید.
 از شرکت مخابرات استدعا دارم کابل  •

تلفن ثابت را باالتر از دسترسی دوستان 
سارق قراردهند. االن یک هفته است 
10 متر کابل فرامرز عباسی 5۶ را به 
سرقت برده اند و تلفن و اینترنت نداریم. 
موبایل هم بدبختانه در محدوده آنتن 

دهی مناسب ندارد.
 از وقتی برنج و مرغ و روغن گران شده  •

هر بار که تلفن مان زنگ می زند تن و 
بدنم می لرزد که نکند یک فامیل است 
که می خواهد به مهمانی خانه ما بیاید! 
با این شرایط نمی توانیم خرج خودمان 
را بدهیم چه برسد به ایــن که مهمان 

هم بیاید!
 دولت همان طور که یارانه اقالمی مثل  •

روغن و... را حذف کرد و هزینه نقدی آن 
را پرداخت کرد، بهتره یارانه صدا وسیما 
را هم قطع کند و پولش رو به مردم بدهد. 
فقط چند سریال تکراری با کلی تبلیغات 
پخش می شه. مردم خودشون می توانند 
سی دی بگیرند این سریال های تکراری 

را ببینند.
ــش حقوق  • ــزای  لطفا در خــصــوص اف

بازنشسته های تامین اجتماعی پیگیر 
باشید.

 توی این دوره و زمانه اگر آشنا و پارتی  •
نداشته باشی باید بمیری! رفتم ام آر 
آی بیمارستان امــا بــرای ۲0 روز بعد 
نــوبــت مـــی دادنـــد. هــمــان جــا یکی از 
اقوام خودشان آمد و مستقیم به داخل 

راهنمایی شد! این بود عدالت؟
 اگــر احساس ضعف یا بــی ارزشــی و  •

ناراحتی می کنید سعی کنید به دیگران 
گوش  مشکالتشان  بــه  کنید.  کمک 
کنید. آن ها بابت این کار از شما ممنون 
خواهند بــود. همه آن هایی که باعث 
ایجاد اعتماد به نفس در ما می شوند هر 

روز در اطرافمان هستند.
خدمت آن بزرگواری که از سگ های  •

ــاد گالیه کرده  ــارک وکیل آب گرسنه پ
بودند باید بگم خسته نشدید از این همه 
ــق ایــن بی  بی مهری وکــم لطفی درح
زبانان بی پناهی که جز خدا کسی را 
ندارند؟ این همه بال و اتفاقات ناگهانی 
بــرســر مـــردم نـــازل مــی شــود از نفرین 

طبیعت است.
 چه خوب بود همان طور که در فضا   •

صاحب اقتدار شدیم، در زمین هم از 
طریق تولید محصوالت غذایی و دامی 
ــادرات احساس اقتدار  و صنعتی و ص

می کردیم!
 یک پیشنهاد داشتم! چطوره ایران  •

ــالک فــعــال و  ــودرو بــه افـــرادی کــه پ خـ
ــودروی مــدل13۸0بــه پایین دارن  خ
بدون قرعه کشی خودرو بفروشه ولی 
به جاش خودرواش رو از رده خارج کنه. 
ایــن طــوری خــودروهــای مــدل پایین و 

فرسوده از رده خارج می شن.
رمزریال در گوشی همراه قدیمی هم  •

قابل استفاده باشد.
 جوانان ما باید بدانند که برای غرب و  •

غربی ها، منافع خودشان مهم است و 
بس! نه انسانیت، نه اخالق. حتی رنگ 
چشم و بور و سفید و مسیحی بودن هم 
اولویت دوم آن هاست! باید جوانان مان 

را خیلی زود نجات بدهیم.
 هــمــیــن مــســئــوالنــی کـــه تـــا دیـــروز  •

می گفتند اقتصاد هیچ ربطی به سیاست 
نداره امروز خودشان می گویند قیمت 
دالر به خاطر شرایط مذاکرات است که 
پایین می آید. این ها نشون می ده دیگه 

نباید گول شعارها را بخوریم!
ــه مــردمــی و دلــســوز تمنا  • ــام  از روزن

دارم رسیدگی به امــور بیمه تکمیلی 
بازنشستگان فرهنگی را پیگیری کند. 
واقعا حقوقمان کم اســت و در دوران 
تکمیلی  بیمه  از  احتیاج  و  نیازمندی 

مناسب محروم هستیم.

امیر عبداللهیان در دیدار با اردوغان: 

نسخه سوریه، فقط سیاسی است 
خارجه  امـــور  وزیـــر  امیرعبداللهیان«،  »حسین 
نخستین دیدار  منظور  به  گذشته  روز  کشورمان 
دوجانبه به دعــوت »چــاوش داوود اوغلو«  همتای 
ترکیه ای خود در راس هیئتی به آنکارا سفر کرد. 
امیرعبداللهیان در این سفر با مقامات ترکیه دیدار 
و بر سر  موضوعات مهم مرتبط با روابــط دوجانبه 
و همچنین همکاری های دو کشور در حوزه های 
منطقه ای و بین المللی تبادل نظر و گفت وگو کرد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پایان سفر 
به ترکیه،  با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی 
خود  از دیدار با رئیس جمهور ترکیه خبر داد و درباره 
گفت وگوهای صورت گرفته با رجب طیب اردوغان 
ــان ضمن ابالغ  ــای اردوغـ نــوشــت:» در دیــدار با آق
سالم رئیس جمهور کشورمان از ایشان برای سفر 
به تهران به منظور برگزاری نشست شــورای عالی 
همکاری های دو کشور دعوت به عمل آوردم.در این 
دیدار در خصوص موضوع سوریه به آقای اردوغان 
گفتم راه حل سیاسی را تنها راه حل برای کاهش 

نگرانی های امنیتی ترکیه می دانیم و با تکرار مجدد 
ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی حاضریم برای 
تسهیل در زمینه گفت وگوی منجر به نتیجه پیشقدم 
باشیم.« وی در بخش دیگری از پست اینستاگرامی خود 
تاکید کرد:» ضمن گفت وگو در خصوص اشتراکات و 
موارد مورد عالقه طرفین در خصوص تحرکات اخیر 
رژیم صهیونیستی به رئیس جمهور ترکیه یادآوری کردم 
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ ارمغانی به جز 
فتنه انگیزی و ایجاد نا امنی نخواهد داشت.« وزیر امور 
خارجه کشورمان در ادامه نوشت:» آقای اردوغان در 
این دیدار ضمن ابالغ سالم به مقامات عالی کشورمان 
سیاست نگاه به همسایگان را در دولــت جمهوری 
اسالمی مورد تمجید قرار داد و اظهار امیدواری کرد 
که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.ایشان همچنین 
ضمن با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلسطین، 
قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین را 
موضوع مهم دنیای اسالم دانست و وحدت جهان اسالم 

در این خصوص را مهم خواند.« 

آبادگران مجموعه گردشگری می شود؟
 توضیحات مدیرعامل شرکت آبادگران درباره تغییر کاربری این پروژه  در گفت وگو با  خراسان آنالین

پروژه آبادگران با وسعت۴۷ 
هکتار در سال 13۷۷ آغاز 
به کار کرد. در حالی که قرار بود به عنوان یک پروژه 
گردشگری باشد تبدیل به منطقه ای الکچری  نشین 
در دل کوه شد. حاال سال ها از این کوه خواری و 
احداث آپارتمان ها گذشته است، بدون آن که پایانکار 
یا سندی برای آن ها صادر شده باشد. با تغییراتی 
که در هیئت مدیره شرکت آبادگران ایجاد شد، این 
مطالبه وجود دارد که این مجموعه تغییر کاربری 
داده شود و در اختیار زائران قرار گیرد. شریف، 
مدیرعامل شرکت آبادگران مشهد در گفت وگو با 
خراسان آنالین اظهار کرد: مشکل اصلی ما با میراث 
تغییر کاربری پروژه است زیرا به جای این که زائر در آن 
مستقر باشد، فرد ثابت در آن مستقر است. بهره بردار 
قبلی مورد تایید میراث نبود و مجوز هتلداری نداشت 
این فرد را خلع ید کردیم، بهره بردار جدید در حال 

عقد قرارداد است. ۴0 واحد متعلق به مجموعه را از 
مستاجرها پس گرفتیم و آن ها را به هتلداری تحویل 
می دهیم. وی افزود: شرکت آبادگران به کسی سند 
نداده است، این جا مبایعه نامه ای به امضا رسیده که 
طبق آن امتیاز بهره برداری اقامتی واحد فروخته شده 
و درآمدش متعلق به کسی است که واحد را خریده. 
عین این مطلب در مجتمع آرمان هم وجود دارد. بخش 
زیادی از کسانی که دارای مبایعه نامه هستند، این 
طرح را پذیرفته اند و حدود ۴0 نفر از ساکنان هم با 
این طرح مخالف هستند. مدیرعامل شرکت آبادگران 
مشهد خاطرنشان کرد: مسکن و شهرسازی عهده دار 
پرداخت سهم 55 درصدی شهرداری است، امروز 
ادعای مسکن و شهرسازی این مسئله نیست و ماجرا 
همان تغییر کاربری به مجموعه مسکونی است. این 
پروژه از بیت المال گرفته شده که تبدیل به مجموعه 

گردشگری شود.

رشد ترازنامه بانک ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی 
مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک مرکزی 
با تشریح اقدامات این بانک در جهت کنترل رشد 
ترازنامه بانک ها بــرای مهار رشد نقدینگی گفت: 
با رصــد و پایش از ســوی بانک مرکزی و اقدامات 
انضباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانک ها 
ــزارش بــانــک مــرکــزی  ــ ــه گ مــتــوقــف شـــده اســـت. ب
میرعمادی افــزود: با الزام بانک ها به رعایت حد ۲ 
درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف 
رشد شتابان خلق نقدینگی  از سوی بانک ها فراهم 
شده است.  وی با بیان این که با پیگیری های بانک 
مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی، آن بانک 
با اقدامات انضباطی بانک  مرکزی مواجه خواهد شد، 
تاکید کرد:  متناسب با درصد تخطی بانک ها از رشد 
مقداری ترازنامه، نرخ سپرده قانونی بانک افزایش 
می یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی 
به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دستورکار قرار دارد 

و اگرظرف یک سال بانکی نتواند خود را با قوانین و 
مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی 
بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آن ها 
اعمال خواهد شد.  وی با اشاره به دریافت گزارش های 

ماهانه بــرای ارزیابی شاخص ها 
تصریح کــرد: آمــار و اطالعات به 
صورت ماهانه دریافت و پردازش 
می شود ولی گزارش شاخص ها 
به صــورت فصلی بررسی و ارائه 
می شود و اگر بانکی  مرتکب رشد 
مقداری ترازنامه در یک ماه بیش  
از حد مجاز شد، این فرصت را دارد 
که طی دو ماه برای اصالح روند 
اقدام کند و در غیر این صورت در 
پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی 

مواجه خواهد شد. 

ادارات مشهد؛ خیلی گرم، خیلی سرد!
گزارش خبرنگار خراسان آنالین از میزان ناچیز کاهش مصرف برق در 

روزهای گرم تابستان
ســخــنــگــوی صــنــعــت بــرق 
خراسان پیش از این، وعده 
قطع برق ادارات پرمصرف را داد و گفت: ادارات 
موظف هستند  30 درصد مصرف خود را در صبح 
و ۶0 درصد مصرف را در بعدازظهر کاهش دهند. 
اما بازدید میدانی خبرنگار خراسان آنالین پیش از 

ظهر دیــروز از ۷ اداره کل و 3 بانک 
در منطقه خیام شهر مشهد نشان 
داد این خط و نشان برقی چندان هم 
موثر واقع نشده است. در ادارات گاز و 
آب تا حدی این الگوی مصرف رعایت 
می شد اما سازمان تامین  اجتماعی 
ظاهرا ضرب االجــل شرکت برق را 
چندان جدی نگرفته بود.  در ادامه 
ــت: از هــوای  ــده اس ــن گـــزارش آم ای
مطبوع  و خنک در شعب بانک سپه، 
شهر و تجارت در خیابان خیام نیز 
احساس  چندانی  مصرف  کاهش 
نمی شد، همچنین روشنایی بیش از 

حد سالن مشهود بود. 
 البته کــاهــش مــصــرف بـــرق در 
برخی ادارات و سازمان  ها از جمله 
ــی، ثبت  صمت، اقتصاد و دارایـ
اسناد و امالک و سرآمد آن ها جهاد 

کشاورزی کامال مشهود بود.

اسرائیل، انتخابات و 
ماجراجویی های خطرناک

درحالی که تنها یک سال از تشکیل کابینه جدید 
رژیم صهیونیستی می گذشت اما این کابینه هم مثل 
کابینه های قبلی به دلیل اختالفات سران احزاب 
نتوانست بیش از یک سال دوام بیاورد و سبب شد 
تا بن بست سیاسی در داخل سرزمین های اشغالی 
همچنان تداوم داشته باشد. نفتالی بنت، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی و یائیر الپید، وزیر خارجه 
این رژیم به دلیل بحران در کابینه ائتالفی، بر سر 
انحالل پارلمان به توافق رسیدند.  بر این اساس، 
پنجمین انتخابات رژیم صهیونیستی در ۴ سال 
اخیر ماه اکتبر آینده )آبان  ماه( برگزار خواهد شد. 
انتخابات آتی بیست  و  پنجمین انتخابات پارلمان 
اسرائیل در ۷۴ سال عمر این رژیم است. این یعنی با 
وجود این  که رژیم صهیونیستی هرگز ثبات سیاسی 
قابل  توجهی نداشته، در حدود دو دهه و نیم و به 
 خصوص سه سال و نیم اخیر، بسیار متزلزل بوده که 
تعمیق شکاف های اجتماعی و سیاسی، هم دلیل و 
هم پیامد آن بوده است.  همچنین منابع نزدیک به 
نفتالی بنت به جروزالم پست گفته اند هدف الپید و 
بنت برگزاری انتخابات بر اساس شرایط خودشان 
اســت تا مجبور نشوند به شرایط تحمیل  شــده از 
سوی »بنیامین نتانیاهو« رهبر مخالفان کابینه تن 
دهند. لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل نیز اعالم کرد 
هدف اصلی حزب »اسرائیل خانه ما« به رهبری 
وی، ممانعت از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت 
است.درمقابل نتانیاهو از فروپاشی کابینه و انحالل 
پارلمان حمایت کرده است. اگر نتانیاهو دوباره به 
قدرت برگردد و کابینه تشکیل دهد پرونده های 
ــه حــالــت تعلیق در مــی آیــد.  فــســاد مــالــی اش ب
نظرسنجی هایی که  اخیرا در سرزمین های اشغالی 
نیز منتشر شد، نشان می دهد که جناح بنیامین 
نتانیاهو در هر انتخاباتی که برگزار شود، 5۹ کرسی 
را به دست می آورد و در مقابل، ائتالف دولت کنونی 
رژیم صهیونیستی 55 کرسی را از آن خود می کند.
همه این ها باعث شده است که بنت و الپید تحرکات 
سیاسی، اقتصادی و نظامی فزاینده ای را برای خرید 
رای و ایجاد اجماع داخلی جهت انتخابات زودهنگام 
انجام دهند،ضمن این که به طور خاص،ماجراجویی 
صهیونیست ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از 
انتظار نیست.  بر همین اساس آن ها سعی خواهند 
کرد در حالی که  به نسبت رقیب انتخاباتی شانس 
ــرای خــود به جهت کسب رای از طریق  باالیی ب
موضوعات داخلی نمی بینند روی مسائل سیاست 
خارجی متمرکز شوند و در این راستا چهره رهبری 
مقتدر از خود نشان دهند.  موضوعی که ضرورت 
هوشیاری مسئوالن نسبت به این تحرکات احتمالی 
را دوچندان می کند. مقامات تل آویو از طرفی نیز 
در حال پیشبرد توافقات ابراهیم در سطح منطقه 
و گسترش روابط تجاری و البته امنیتی با امارات و 

بحرین  هستند.
 سفر بایدن به ریاض نیز احتماال باعث می شود که 
عربستان به قطار عادی  سازی بپیوندد.  در شمال 
و غرب نیز روابط جمهوری آذربایجان و کردستان 
عراق با رژیم صهیونیستی در حال گسترش به نظر 
می رسد. ضمن این که ترکیه نیز پس از سال ها تنش 
در روابط سیاسی با اسرائیل، روابط خود با تل آویو 
را بهبود بخشیده اســت. آشتی آنکارا با ائتالف 
نانوشته اسرائیل، عربستان و امارات در حالی است 
که روابطش با تهران این روزها شاهد تنشی پنهانی 
است که از یک سو، اسرائیل در پی تعمیق آن است 
و از دیگر سو، آنکارا احتماال از آن طریق بخواهد 
پیام های مشخصی به طرف های یاد شده برای 
تعمیق منافع آشتی بفرستد.افزون براین،تشدید 
بی سابقه حمالت به سوریه بخش دیگری از بازیگری 
رژیــم صهیونیستی در منطقه طی ماه های اخیر 
است. در این مدت تعداد این حمالت، میزان تلفات 
و خسارت های  وارد شده و نیز نزدیکی جغرافیایی 

هدف حمالت  افزایش داشته است. 
در راستای باز کــردن پرونده سیاست خارجی،  
حوزه  از  گــاز  استخراج  عملیات  صهیونیست ها 
گازی آب هــای لبنان را نیز آغاز کردند  و با وجود 
هشدارهای حــزب ا... به نظر می رسد به آن ادامه 
خواهند داد، تنشی که احتماال مجالی برای بهره 
برداری های انتخاباتی بنت -الپید خواهد بود.  
ایفای نقش منفی در پرونده هسته ای ایران نیز اقدام 
دیگری محسوب می شود که رژیم صهیونیستی 
ــدار مــدیــرکــل آژانـــس  ــ تــشــدیــد کـــرده اســـت. دی
بین المللی انــرژی اتمی با نخست وزیر اسرائیل 
و سپس قطعنامه شورای حکام علیه ایــران، برگ 
دیگری از سیاست های ضد ایرانی اسرائیل بود. 
به موازات این اقدام، به نظر می رسد تالش تل آویو 
برای ترور، خرابکاری، جاسوسی و ایجاد تهدیدات 
امنیتی  علیه کشورمان  نیز افزایش داشته است.به 
هر روی احتمال عبور تنش ها از حدی خاص و حتی 
وقوع درگیری های نیابتی و پراکنده میان دو محور 
تهران و تل آویو دور از ذهن نیست. اما نباید اجازه 
داد این تصور غلط در ذهن صهیونیست ها به وجود 
بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت ها نیست 
یا اراده آن را ندارد. در صورت تحقق این گزاره باید 
شاهد روزهای پر تنش و حادثه ای در ماه های پیش 

رو تا انتخابات جدید کنست باشیم.

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com
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اََبرچالش » میقاتی« 

دکتر سیدرضی عمادی - »میشل عون« رئیس 
جمهور لبنان هفته گذشته»نجیب میقاتی« تاجر 66 
ساله اهل طرابلس را مامور تشکیل دولت جدید این 
کشور کرد. وی در دور جدید با چالش های مهمی 
مواجه است . میقاتی برای تشکیل کابینه جدید 
کار سختی پیش رو دارد، زیرا دست کم 74 نماینده 
پارلمان از طیف های مختلف لبنان با نخست وزیری 
وی موافق نیستند. از آن جایی که توزیع مناصب 
سیاسی در لبنان سهمیه ای است، میقاتی باید بتواند 
نظر مساعد اغلب گروه ها را برای معرفی کابینه جدید 
به دست آورد و همین موضوع نیز تشکیل کابینه 
جدید را دشوار می سازد. یکی دیگر از این چالش 
ها که پیش روی وی قرار دارد، پایان دوره ریاست 
جمهوری میشل عون است. مطابق قانون، دوره 
ریاست جمهوری در لبنان شش سال است. دوره 
ریاست جمهوری میشل عون در 31 اکتبر 2022 به 
پایان می رسد. عون در سال 2016 و پس از بحران 
29 ماهه در انتخاب رئیس جمهوری این کشور، 
انتخاب شد. با توجه به سبد آرای گروه های مسیحی 
در پارلمان لبنان، به نظر می رسد معرفی رئیس 
جمهوری جدید این کشور که باید از میان مسیحیان 
باشد، بار دیگر به یک چالش سیاسی در این کشور 
تبدیل شود و همین موضوع نیز می تواند بر عملکرد 
کابینه میقاتی تأثیرگذار باشد اما »َاَبرچالش« پیش 
روی کابینه میقاتی، بحران اقتصادی حاکم بر 
لبنان اســت. لبنان بیش از دو سال و نیم است با 
بحران اقتصادی شدید، سقوط بی سابقه ارزش پول 
ملی در برابر دالر، کمبود سوخت و دارو و افزایش 
قیمت مــواد غذایی مواجه اســت. بانک جهانی، 
بحران اقتصادی کنونی لبنان را بزرگ ترین بحران 
اقتصادی یک قرن اخیر این کشور بیان کرد. در 
صورتی که اجماع سیاسی برای تشکیل کابینه جدید 
میقاتی و همچنین معرفی رئیس جمهوری جدید 
لبنان شکل نگیرد، این موضوع می تواند بحران 

اقتصادی کنونی را وخیم تر نیز کند.

 کامیار-پس از یک دهه بحران آفرینی جبهه 
غربی-عبری- عربی برای سرنگونی نظام سوریه 
اما نه تنها این تالش ها به نتیجه نرسید بلکه 
حتی کشورهای عربی که روزی پرچم دشمنی 
عقب گردی  در  بودند  برافراشته  را  سوریه  با 
مشهود به سمت بازسازی روابط با دمشق سوق 
یافته اند، به صورتی که اکنون ترافیک سیاسی 
برای برقراری مجدد روابط با دمشق در جهان 

عرب به چشم می خورد اما در این میان با این که 
انتظار می رفت که متحدان سابق نظام سوریه 
در میان گروه های فلسطینی به واسطه وجود 
دشمن مشترک، منافع راهبردی منطقه ای و 
اولین  مشترک  گسترده  همکاری های  تاریخ 
بازیگران عربی حامی بازسازی اتحاد با سوریه 
باشند، این موضوع با تأخیری غیرالزامی همراه 
بــوده است.حال خبرها حاکی از آن است که 

ــا در مسیر  گــروه هــای فلسطینی هم ایــن روزه
آشتی با دمشق قرار گرفته اند. در همین زمینه، 
یک مقام در جنبش فلسطینی حماس اعالم کرد 
که روابط این جنبش و سوریه پس از 10 سال در 
مسیر احیا قرار گرفته است. این مقام فلسطینی 
گفته است که تماس ها با سوریه در حال بهبود 
و در راه بازگشت به گذشته اســت و رهبران 
حماس سفرهای زیادی به دمشق داشتند. این 
مقام حماس گفت که سوریه از آرمــان و مردم 
فلسطین حمایت می کند و حماس عالقه مند 
ــط با سوریه و همه کشورهای  به داشتن رواب
عربی است. رهبران حماس از سه سال پیش 
روابط غیر رسمی با سوریه را کلید زده بودند و 
اکنون این روابط قرار است علنی شود. خلیل 
الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس در مصاحبه 
با روزنامه االخبار گفت: بعد از مذاکرات داخلی 
ــادر حماس و حتی  و خارجی که رهــبــران و ک
بازداشت شدگان در آن شرکت کردند تصمیم 
ازسرگیری روابــط با دمشق گرفته شــد. وی 
تأکید کرد: برای مقابله با عادی سازی روابط 
میان کشورهای عربی و اسرائیل نباید بگذاریم 
ــش باشند.  اشغالگران یک لحظه هم در آرام
از  حمایت  پیمان  ترین  ــزرگ  ب باید  همچنین 
ــط را تشکیل  مقاومت و ضدعادی ســازی رواب
بدهیم.تالش فلسطینی ها برای نزدیک شدن 

به دولــت سوریه درحالی است که روابــط بین 
حماس و نظام سوریه از آغاز جنگ داخلی در این 
کشور در سال 2011 رو به وخامت گذاشت و از 
آن زمان جنبش حماس مواضع متضادی را علیه 
نظام سوریه اتخاذ کرد. حماس در ابتدای شروع 
بحران سوریه تحت تاثیر رژیم های عربی به ویژه 
اقدامات دولت های اخوانی ترکیه، قطر و مصر 
)در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی( از 
سوریه فاصله گرفت اما پس از آن که به اهداف 
پنهان آمریکا و متحدانش در منطقه پی بردند 
مسیر خود را از جبهه حامیان تروریست  ها در 
سوریه جدا کردند و در سال های اخیر در پی 
بــرقــراری روابــط با دمشق بــرآمــده انــد.بــه نظر 
می رسد باتوجه به موفقیت سوریه در شکست 
افزایش  و  عبری-غربی  هــای  سیاست  دادن 
توانمندی های نظامی حماس، دو طرف به این 
درک رسیده اند که بــرای پیشبرد برنامه های 
خود در برابر تهدید مشترکی به نام اسرائیل به 
یکدیگر نیاز دارنــد. از آن جا که سوریه دروازه 
کمک نظامی به غزه به شمار می رود، گروه های 
فلسطینی در غزه نیز به نیابت از محور مقاومت 
ایستادگی  صهیونیستی  اشغالگران  برابر  در 
می کنند و با تقویت بازوهای مقاومت در منطقه، 
صهیونیست ها از همه طرف در محاصره قرار 

خواهند گرفت.

پیشخوان بین الملل 

فـــارن افـــرز در تـــازه ترین 
شماره خود در پرونده ای 
به شکلی تازه مفهوم قدرت 
را واکـــاوی می کند. این 
ــه بـــا اســـتـــفـــاده از  ــری ــش ن
محققان، تاریخ شناسان و 
دیگر پژوهشگران و به بهانه 

حمله روسیه به رهبری والدیمیر پوتین به اوکراین، 
مفهوم قدرت در دنیای امروز را بررسی کرده است. 
فارن افرز در قسمت دیگری از این پرونده خود می 
گوید نرسیدن پوتین به هدف های اصلی اش در 
جنگ اوکراین تاکنون، نشان دهنده این حقیقت 
است که خیلی از کشورها بیش از حد روی قدرت 
نظامی خود مانور می دهند و حریف خود را دست 

کم می گیرند.

توییت روز 

ــوی ارتــش  خـــادم- شلیک دو مــوشــک از س
روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک 
کی یف،  شــرق  جنوب  کیلومتری   250 در 
پایتخت اوکراین، جان دست کم 1۸ نفر را 
گرفت. به نوشته رویترز، حمله موشکی روسیه 
با آتش سوزی و تخریب گسترده همراه بوده 
است. سرهی کروک رئیس سرویس نجات و 
امداد اوکراین با انتشار پیامی در کانال تلگرام 
شمار زخمی شدگان را حدود 60 نفر اعالم 
کرد که 25 نفر از آنان به بیمارستان ها منتقل 
شده اند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
ــن حمله در  ــن نیز در واکــنــش بــه ای ــرای اوک
پیام رسان تلگرام نوشت: »انتظار شرافت و 
انسانیت از روسیه آرزوی محال است.« او گفت 
که در زمــان حمله حــدود 1000 نفر در این 
مرکز خرید حضور داشتند. رهبران کشورهای 
گروه 7 که در آلمان گردهم آمده بودند نیز این 
حمله را »جنایت جنگی« خواندند. استفان 
دوجــاریــچ، سخنگوی ســازمــان ملل متحد، 
»زیرساخت های  گفت:  حمله  ایــن  تقبیح  با 
غیرنظامی که به طور واضح شامل مراکز خرید 
و شهروندان غیرنظامی است نباید هدف قرار 
بگیرند.« جوبایدن و ماکرون، روسای جمهور 

آمریکا و فرانسه هم این حمله را وحشتناک 
خواندند. روسیه تا کنون بارها این مسئله را 
تکذیب کرده که به »مواضع غیرنظامی« حمله 
می کند. این در حالی است که پیش از حمله 
اخیر روسیه به مرکز خرید در کرمنچوک در 
نقاط دیگر اوکراین، مراکز فرهنگی، مراکز 
خرید، بیمارستان ها، کودکستان ها و مناطق 

مسکونی مورد حمله قرار گرفته بودند.

طرح گروه 7 برای رویارویی با ناامنی 	 
غذایی 

با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و به دلیل 
بسته شدن مسیر های صادرات غالت، جهان 
با بحران غذایی روبه رو شده است. روسیه و 
اوکراین از دهه 30 قرن بیستم از بزرگ ترین 
شمار  به  جهان  غله  و  گندم  تولیدکنندگان 
می روند. حاال، گروه هفت متعهد شد برای 
غذایی  ــواد  م قریب الوقوع  بحران  با  مقابله 
این  به  4.5 میلیارد دالر دیگر کمک کند. 
صنعتی  کشورهای  مشارکت  میزان  ترتیب 
در برنامه های غذایی بین المللی امسال به 
14.5میلیارد دالر می رسد. به گــزارش بی 
بی سی داده های ماهواره ای نشان از دزدی 

غالت اوکراین دارد. در تصاویر ماهواره ای از 
14 ژوئن امسال می توان صفی از کامیون ها 
را در جـــاده ای که به ســوی مرکزی در شهر 
اوکتیابرسک کریمه می روند، دید. ردگیری 
محموله هایی   از غالت به سرقت رفته سخت 
است، اما شواهد فراوانی وجود دارد که بخش 
بزرگی از آن ابتدا به کریمه مــی رود. تصاویر 
ماهواره ای از دو نقطه مهم ورودی - در چونهار 
و آرمیانسک - وجود دارد که می توان تجمع 
وسایل نقلیه را در آن دید. این میزان ترافیک 
ــاده ای بــه ســوی کریمه غیرعادی اســت،  جـ
چون اوکراین از سال 2014 به این منطقه 
دسترسی نداشته، و غالت و سایر محصوالت 
خود را از نقاط دیگر صادر کرده است. آندری 

مطالعات  موسسه  در  کارشناس  کلیِمنکو 
استراتژیک دریای سیاه در کی یف، که تردد 
کشتی ها در کریمه را زیر نظر دارد می گوید: 
»آن ها اول غالت را به کریمه که به خاک روسیه 
ضمیمه شــده می برند، که از آن جا به ِکرچ 
غالت  بعد  می شود،  منتقل  سواستوپول  یا 
اوکراینی را در کشتی های روسی بار می زنند 
و به تنگه کرچ می برند... در آن جا، در تنگه 
ِکرچ )میان کریمه و روسیه( غالت اوکراین 
را از کشتی های کوچک به باربرهای بزرگ 
منتقل می کنند، جایی که با غالتی از روسیه 
مخلوط می شود - یا در برخی موارد، به ناحیه 
ای می روند تا وانمود کنند در حال بار کردن 

غالت روسیه هستند.«

قاب بین الملل 

چهره روز

بازی پسربچه افغان با یک "آر پی جی" دست ساز 
اسباب بازی در منطقه زلزله زده ایالت "خوست" 

افغانستان/ رویترز

ــر طــبــق یک   گـــاردیـــن: ب
مکانیسم مخفیانه مشهور 
به مکانیسم رضایت ملکه، 
او به طور معمول قوانین 
ممکن  که  را  پیشنهادی 
ــی شخصی  است بر دارای

و اختیارات عمومی اش تأثیر بگذارند از قبل 
مشاهده می کند.در این مورد برخالف رویه 
موافقت  به  موسوم  دیگری  شده تر  شناخته 
سلطنتی )فرایند تشریفاتی مربوط به لحظه ای 
که یک الیحه به قانون تبدیل می شود(، قبل 
از آن که قانون مربوط بتواند توسط پارلمان 
را  انگلیس  ملکه  رضایت  باید  شــود  تصویب 

جلب کند.

سناتور برنی سندرز: در سیستم سیاسی فاسد ما، 
میلیاردرها و سوپر پک هایشان میلیون ها دالر برای 
شکست دادن نامزدهای ترقی خواه هزینه می 
کنند. آن ها یک سیستم »دو حزبی« می خواهند 
که در آن، همه متعلق به اهداکنندگان ثروتمند 
باشند. آن ها پول دارند، اما ما مردم را داریم. کنار 

هم بایستید و با هم مبارزه کنید!

روابط حماس - سوریه در مسیر بازسازی 
حماس: تصمیم احیای روابط با دمشق قطعی است. باید بزرگ ترین پیمان حامی 

مقاومت را تشکیل دهیم  

اندیشکده شورای روابط خارجی 
اروپــایــی طبق یک نظرسنجی 
گزارش داده است که بیش از 50 
درصد مردم هر یک از کشورهای ایتالیا، فرانسه، 
بریتانیا، آلمان، اسپانیا، رومانی، سوئد، فنالند، 
پرتغال و لهستان از پیوستن اوکراین به اتحادیه 

اروپــا حمایت می کنند.  شهروندان لهستان، 
پرتغال، فنالند و سوئد بیشترین و شهروندان 
فرانسه، آلمان و ایتالیا کمترین حمایت را دارند. 
براساس این گزارش، الحاق اوکراین می تواند 
نشان دهنده اتحاد اروپا و همچنین اعتباری برای 

گسترش اتحادیه در آینده باشد.

اندیشکده روز

تصاویر ماهواره ای نشان از جابه جایی  غالت به سوی روسیه    دارد. همزمان حمالت 

موشکی به یک مرکز خرید در جنوب کی یف، 18 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت 

غیر نظامیان قربانیان جنگ



# هشتگ چهارشنبه  8 تیر 41401
29 ذی القعده  1443.شماره 20973

شگرد جدید قاچاق بنزین و بازار چینی ها در تهران !
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خرید و فروش گذرنامه برای واردات آیفون

گــزارش هــا حاکی از آن اســت که خرید و فروش 
گذرنامه برای واردات گوشی مسافری رو به افزایش 
است، به طوری که طبق گزارش ها فقط در ۲۲ روز 
ابتدایی خرداد حدود ۴۰ هزار گوشی آیفون از این 
طریق وارد کشور شده است. البته تجارت نیوز در 
گزارشی نوشته است که واردات آیفون یا گوشی های 
هم رده قانونی است اما شدنی نیست به همین دلیل 
واردات گوشی مسافری افزایش داشته است. بر 
اساس آمار گمرک، واردات موبایل مسافری در سه 
ماه نخست امسال نسبت به سه ماه پایانی سال 
۱۴۰۰، تقریباً سه برابر شده است. از آن جایی که 
هر مسافر از کشورهای خارجی می تواند ساالنه یک 
گوشی با خود بیاورد، بازار خرید و فروش گذرنامه 
برای رجیستر کردن گوشی در گمرک فرودگاهی 

حسابی داغ شده است.
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خالق ری-بن درگذشت

شرکت »لوکسوتیکا«ی ایتالیا، مالک برند عینک های 
ــن اعــام کرد که لئوناردو دلوکیو، میلیاردر  ری-ب
ایتالیایی و بزرگ ترین سهامدار این شرکت درگذشته 
است. دلوکیو به عنوان یک یتیم در میان ایتالیا بزرگ 
شد و کارش را                            در جوانی با تأمین قطعات فریم های 
عینک آغاز کرد. او در سال ۱۹۶۱ شرکت لوکسوتیکا 
را                            بنیان نهاد و در طول زمان آن را                            به بزرگ ترین کارخانه 
تولید عینک در ایتالیا تبدیل کرد. این شرکت در سال 
۲۰۱۸ با شرکت تولید لنز اسیلور فرانسه ادغام و به 
بزرگ ترین مجموعه تولید عینک و ابزارهای کمک بینایی 
در جهان تبدیل شد. از آن جایی که ایرانی ها به خصوص 
آبادانی ها عاقه زیادی به استفاده از عینک های ری بن 
دارند، کاربران شبکه های اجتماعی هم به این اتفاق 
واکنش نشان دادند. کاربری به طنز نوشت: »از همه 
بیشتر باید به آبادانی های خون گرم که عاشق این نوع 

عینک ها هستند، تسلیت گفت.«
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دزد وقیح!

طــرح کاشف پلیس آگاهی با محوریت دستگیری 
مجرمان حرفه ای و باندی اجرا شده و در این مرحله 
از طرح، متهمان در زمینه های مختلف دستگیر شدند. 
در این میان ویدئویی از صحبت های یک سارق بعد 
از دستگیری خطاب به مال باخته بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشته اســت. در این ویدئو 
می بینیم که یکی از مال باختگان در حضور کسی که 
از وی سرقت مسلحانه کرده، می گوید: »این فرد، 
سرقت مسلحانه کرده ولی آزاد است! باید علت را 
از قوه قضاییه بپرسیم.« که سارق در پاسخ می گوید: 
»حبسش رو کشیدم، به تو چه ربطی داره!« کاربران 
به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»وقتی به سارق مسلح رحم بشه، این جوری وقیحانه 
به مال باخته جواب می ده و فکر می کنه چون حبس 

کشیده، مجازه دوباره خاف کنه.«
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عصبانی ترین مردم دنیا کجا زندگی می کنند؟

مؤسسه نظرسنجی بین المللی گالوپ ساالنه در تحقیقی 
عصبانی ترین، شادترین، غمگین ترین و... ملل جهان را 
در فهرستی منتشر می کند و به تازگی فهرست هشت 
کشور عصبانی جهان را منتشر کرده است. در حالی که 
در دو سال پیش ایران در این فهرست در جایگاه سوم 
قرار داشت اما امسال در این فهرست نیست. طبق این 
نظرسنجی به ترتیب لبنان، ترکیه، ارمنستان، عراق، 
افغانستان، اردن، مالی و سیرالئون به عنوان عصبانی 
تریم مردم جهان قرار دارند. کاربران به این فهرست 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »احتماال این بار در 
فصل سرما نظرسنجی کردن و دفعه قبل توی فصل گرما. 
چون ما ایرانی ها توی گرما زود جوش میاریم و اعصاب 
نداریم.« کاربر دیگری نوشت: »این نظرسنجی ها معموال 
ماک های خاصی دارن، درحالی که ممکنه خیلی از ماک ها 

برای این کشورها معیار عصبانیت نباشه.«

 

  3.4     M   views 

شیوه جدید قاچاق بنزین 

فیلمی در فضای مجازی دست به دست می شود که 
شیوه جدید قاچاق بنزین با استفاده از بطری های 
کوچک از دیوار مرزی میلک زابل را نشان می دهد. 
هرچند این فیلم هنوز از سوی شخص و نهاد خاصی 
تایید یا تکذیب نشده و می تواند واقعی نباشد اما 
کاربران به آن واکنش نشان دادنــد. در این فیلم 
می بینیم صدها بطری کوچک که ادعا شده داخل آن ها 
بنزین است از یک طرف دیوار به طرف دیگر پرتاب 
می شود. کاربری در این باره نوشت: »اگه این همه 
بطری رو به عنوان ضایعات هم می فروختن کلی پول 
گیرشون می اومد و الزم نبود بیفتن توی کار قاچاق.« 
کاربری نوشت: »ببین چقدر قاچاق بنزین سود داره 
که این جوری هم قاچاق می شه.« کاربری هم نوشت: 
»فکر کنم می خوان بنزین رو گرون کنن و باید شاهد 

شیوه های مختلف قاچاق سوخت باشیم.«

 

  2.4     M   views 

بازار خوراکی چینی ها در تهران

تصاویری از یک بازار مملو از خوراکی های عجیب و غریب 
در تهران منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های 
اجتماعی داشت. این بازار مملو از خوراکی های عجیب 
و غریب با بسته بندی های خیره کننده است که شاید 
تاکنون نامشان به گوشتان نخورده باشد. از مواد غذایی 
چینی ها، ژاپنی ها و کره ای ها گرفته تا میوه های چهار 
فصل و ادویه های آسیایی برای طبخ غذاهای مخصوص 
و لذیذ. هرچند این بازار به بازار چینی ها معروف شده 
اما کاالها و اجناس عرضه شده در این بازار، از چین و 
دیگر کشورهای آسیایی مانند مالزی، تایلند و کره است. 
البته این بازار، موادغذایی مورد نیاز رستوران های 
فرانسوی، ایتالیایی و ملل مختلف را تأمین می کند و 
رستوران های بسیاری به صورت تلفنی یا اینترنتی به 
آن ها سفارش می دهند. به همین دلیل این بازار حسابی 
سابقه دارد و برای عاقه مندان به غذاهای ملل به ویژه 

غذاهای آسیایی مکانی آشناست.

ماجرای دالری شدن نرخ بلیت برای خارجی ها    
در   ۱۴۰۰ سال  آذر  در  هواپیمایی  شرکت های  انجمن 
در  داخلی،  مسیر های  در  پرواز ها  بلیت  گرانی  بحبوحه 
در  بلیت  نرخ  هواپیمایی،  شرکت های  به  دستورالعملی 
مسیر های داخلی را برای مسافر غیرایرانی متفاوت اعالم 
کرد. حاال با گذشت حدود هفت ماه از ابالغ آن دستورالعمل، 
تعدادی از شرکت های هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی 
و مراکز فروش بلیت اطالع داده اند که از ابتدای تیر ۱۴۰۱ 
مسافران  برای  داخلی  مسیر های  در  هواپیما  بلیت  نرخ 
غیرایرانی ارزی محاسبه می شود. طبق گفته دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی به ایسنا، نرخ هر بلیت هواپیما برای 
پروازهای داخلی تا یک ساعت ۱۰۰ دالر و بیش از یک ساعت 
تا سقف ۱۵۰ دالر برای خارجی ها محاسبه می شود. البته 
او ادامه داده: »این مسئله را در اختیار ایرالین ها گذاشتیم 
و بعضا ممکن است حتی پایین تر از این اعداد و ارقام هم از 
مسافران خارجی دریافت شود.« »حسن خوشخو« معاون 
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در این باره گفته است: 
»براساس تصمیم برخی شرکت های هوایی نرخ خدماتی 
که به شهروندان خارجی ارائه می شود با شهروندان داخلی 
متفاوت است و سازمان هواپیمایی کشور به صورت مستقیم 
در این موضوع دخالتی نمی کند. ما این موضوع را نه تأیید 

می کنیم و نه رد.«

دالیل موافقان بلیت دالری    
به جز ایرالین ها که از باال رفتن قیمت بلیت هواپیما به هر 
نحوی سود می برند، برخی موافقان این طرح دالیلی را در 
موافقت با تعیین نرخ ارزی برای بلیت مسافران خارجی 

مطرح کرده اند که آن ها را در ادامه می خوانید.  

از مهم ترین دالیلی که موافقان تعیین نرخ ارزی برای ۱ 
بلیت مسافران خارجی مطرح می کنند این است که 
چرا باید به مسافر خارجی یارانه ای که به مسافران ایرانی 
تعلق می گیرد، داده شود. آن ها معتقدند که دولت ملزم به 

دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی.

از دالیل 2  انجمن شرکت های هواپیمایی یکی  دبیر 
تعیین نرخ ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی 
را تسهیل دسترسی ایرانی ها به پروازهای داخلی اعالم 
کرده است. او گفته: »در برخی مسیرها مانند مشهد حضور 
اتباع خارجی در پروازها افزایش یافته است و همین موضوع 
سبب شد تا بلیت هواپیما از دسترس مسافران ایرانی خارج 
شود. بنابراین برای این که بلیت هواپیما و صندلی ها بیشتر 
در اختیار ایرانی ها قرار گیرد آن را برای مسافران خارجی 

ارزی تعیین کردیم.«

اسعدی سامانی همچنین گفته: »باید این موضوع را 3 
در نظر داشته باشیم که شرکت های هواپیمایی ایرانی 
خدماتی را که از دولت دریافت می کنند با نرخ دالر است که 
می توان به هزینه نشست و برخاست، لندینگ، پارکینگ و... 

اشاره کرد و ایرالین ها تحت فشار هستند.«

مخالفان نرخ ارزی بلیت    
هر چند موافقان دالیلی همچون پرداخت یارانه به خارجی 
ها، نبود صندلی کافی برای مسافران ایرانی و... را مطرح 
کــرده انــد امــا مخالفان ارزی شــدن بلیت هواپیما بــرای 

برای  دالیلی  هم  گردشگری  وزارت  جمله  از  خارجی ها 
مخالفت شان با این طرح دارند که بخشی از آن را در ادامه 

می خوانید.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری ۱ 
و صنایع دستی در نامه ای به رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور اعــالم کرد که دریافت نرخ دالری بلیت هواپیما از 
گردشگران غیر ایرانی باعث افزایش قیمت تمام شده سفر 
می شود و این کار باید تا انجام بررسی های بیشتر متوقف 

شود.

بعد از اعالم خبر دالری شدن بلیت هواپیما هتل داران 2 
هم به سرعت به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری پیام 
دادند که هزینه خدمات از گردشگر خارجی را دالری بگیرند. 
بعد از هتل داران احتماال نوبت رستوران ها و دیگر مشاغل 
فعال در حوزه گردشگری می رسد. در نگاه اول این اقدام 
منطقی، معقول و مثبت است اما واقعیت این است که دالری 
کردن هزینه های مسافران خارجی می تواند تبدیل به اشتباه 

مرگبار صنعت گردشگری ایران شود.

یکی از مزیت های ایران برای گردشگران خارجی هم 3 
اکنون قیمت ارزان است. از مدیران تا کارشناسان 
ارزان  ایـــران را یــک مقصد گردشگری  گردشگری همه 
معرفی می کنند و همین ویژگی باعث شده تا ایران به یکی از 
مقصدهای بازنشسته های اروپایی و چینی بدل شود. وقتی 
تنها مزیت جدی فعلی ایران را از آن بگیرید دیگر نباید انتظار 

درآمد از گردشگر را داشته باشید.

ــدی که ۴  برخی کشورها بــرای این که بتوانند از درآم
جذب گردشگر دارد بهره مند شوند، به مسافران یارانه 

پرداخت می کنند بعد ما برعکس آن عمل می کنیم!

کشورهایی که به مسافران خارجی یارانه می دهند    
 درآمد های به دست آمده از صنعت گردشگری جایگاه مهمی 
در اقتصاد کشور های مختلف دارد و بعضی از کشور ها بخش 
مهمی از بودجه خود را بر درآمد حاصل از صنعت گردشگری 
می بندند و این یعنی گردشگر ها نقشی مستقیم در درآمد ها 
و هزینه ها در اقتصاد کالن این کشورها دارند. با این حال 
برخی کشورها برای این که بتوانند گردشگر بیشتری جذب 
کنند به مسافران خود یارانه پرداخت می کنند. ترکیه یکی از 
این کشورهاست که برای جذب گردشگر یارانه می پردازد و 
طبق گفته رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان، ترکیه 6۰ 
درصد هزینه بلیت مسافران خارجی را پرداخت می کند، 
زیرا معتقد است این هزینه از محل خرید گردشگران جبران 
می شود. رئیس سازمان حج و زیارت در گفت وگو با تسنیم 
به نقل از وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی گفته است 
که دولت ترکیه برای پروازهایی که در مسیر ایران است، به 
صورت مشخص یارانه فوق العاده ای می پردازد. طبق آمار 
سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار ایرانی به ترکیه سفر کرده اند، 
که تنها سودی که از خرید  ۱۰۰۰ نفر از این مسافرها حاصل 
می شود، یارانه پرداختی آن ها را جبران می کند. به جز 
ترکیه، اردن هم برای جذب گردشگر بیشتر به خطوط هوایی 
خود یارانه سوخت می دهد. به گزارش عرب دیلی، دولت 
اردن با پرداخت نصف بهای سوخت خطوط هوایی این کشور 
به دنبال جذب گردشگران بیشتر از قاره اروپا و کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس به این کشور است. 

سیاه و سفید 
بلیت دالری

ناصر  رعیت نواز-  در روزهای اخیر چندین شرکت هواپیمایی پس از ابالغ دستورالعمل انجمن شرکت های هواپیمایی به 
ایرالین ها تصمیم گرفته اند به گردشگران خارجی بلیت پروازهای داخلی را با نرخ دالر بفروشند. تصمیمی که حاشیه های 
زیادی به همراه داشته و وزارت گردشگری هم درباره آن موضع گرفته و در نامه ای به سازمان هواپیمایی کشور ضمن 
مخالفت با طرح بلیت دالری برای مسافران غیرایرانی، درخواست کرده است تا زمان بررسی ابعاد مختلف این موضوع در 
یک کارگروه، از اجرا شدن این تصمیم خودداری شود. در این گزارش سعی داریم در کنار دلیل دالری شدن قیمت بلیت 
هواپیما برای غیر ایرانی ها، نظر موافقان و مخالفان این تصمیم را بررسی کنیم و همچنین نگاهی داریم به کشورهایی که 

برای جذب گردشگر یارانه های زیادی پرداخت می کنند.

 »میش مرغ« ایراین 
در تور تحریم!

انجمن پرنده شناسی خاورمیانه به تازگی پــروژه ای را 
برای حمایت از گونه در خطر انقراض »میش مرغ« شروع 
و در این باره در سایت رسمی خود بیانیه ای را منتشر 
کرده است. به گزارش تسنیم نکته قابل توجه این بیانیه 
تحریم گونه میش مرغ در کشورهای ایران و روسیه است. 
این انجمن اعالم کرده است به دلیل قرارگیری ایران در 
لیست تحریم ها و نبود امکان برقراری تبادالت مالی با 
کشور ما نمی تواند میش مرغ ایرانی را حمایت کند. با 
هم با این پرنده در حال انقراض که به عروس بوکان هم 

شهرت دارد بیشتر آشنا می شویم.

اهمیت میش مرغ کمتر از یوزپلنگ ایرانی نیست    
»میش مرغ« بوکان که به عروس این شهر هم معروف است 
جزو بزرگ ترین پرندگان گیاه خوار است و سنگین ترین 
پرنده قادر به پــرواز با مسافتی طوالنی لقب گرفته که 
این روزها خطر انقراض به شدت این پرنده بسیار زیبا را 
تهدید می کند. به گفته معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت 
»میش مرغ« مثل یوزپلنگ آسیایی بسیار حاد است و به 
شدت انقراض آن ها را تهدید می کند. به گفته یک عضو 
هیئت علمی رشته محیط زیست دانشگاه اراک، اهمیت 
میش مرغ کمتر از یوزپلنگ ایرانی نیست و این موضوع 
مهمی است که همه باید به آن توجه داشته باشند تا بتوانیم 
نسل این گونه جانوری را در ایران و بوکان حفظ کنیم و 
سرنوشت آن به سرنوشت شیر و ببر ایرانی دچار نشود.

تأثیر مخرب تحریم ها بر حیات وحش    
»سیدمهدی نبی یان« مدیر پروژه حفاظت مشارکتی از 
»میش مرغ« به ایران گفته: »بسته شدن مبانی تبادالت 
مالی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه ایران، امکان ارائه 
حمایت ها و کمک های مالی انجمن های جهانی برای 
حفاظت از حیات وحش را نیز سلب کرده است. این در واقع 
نشان دهنده تأثیرات غیرمستقیم تحریم ها در بحث های 
حفاظت از حیات وحش است. به گفته مدیر پروژه حفاظت 
مشارکتی از »میش مرغ« البته این نکته را نیز باید متذکر 
شد که چنین حمایت های مالی، حمایت های کالنی نیست 
و در نهایت بین پنج تا 15 هزار دالر است که آن هم توسط 
خود دولت و انجمن های محیط  زیستی تأمین می شود.

تنها 30 بال »میش مرغ« باقی مانده    
به گــزارش ایرنا هم اکنون تنها 30 بــال »میش مرغ« در 
کشورمان باقی مانده و این تعداد نیز روز به روز در حال 
کاهش است و سازمان حفاظت محیط زیست هنوز نتوانسته 
برای تکثیر این پرنده اقدامی اساسی و جدی انجام دهد. 
مدیر پروژه مشارکتی حفاظت میش مرغ درباره علل کاهش 
جمعیت میش مرغ به ایسنا گفته: »تبدیل کشاورزی دیم 
به کشاورزی آبی باعث از بین رفتن سطح زیستگاه های 
جوجه آوری این پرنده شده است چراکه میش مرغ ها تنها 
در اراضی گندم که به روش دیم کشت می شوند، جوجه 
آوری می کنند و آبیاری بارانی باعث از بین رفتن جوجه و تخم 
پرنده می شود بنابراین میش مرغ ها اراضی را که به صورت 
بارانی آبیاری می شود، ترک می کنند.« نبی یان اضافه کرد: 
»فعالیت کمباین ها قبل از به قدرت پرواز رسیدن میش مرغ 
یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده جمعیت میش مرغ است و 
موجب تلفات باالی جوجه ها می شود.« شکار غیرمجاز هم 
یکی دیگر از دالیلی است که باعث کاهش روز افزون تعداد 
میش مرغ ها در کشور می شود. سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست بوکان هم تنها راه نجات این پرنده را جذب 
اعتبارات ملی و بین المللی، اجرای برنامه عملی میش مرغ 

و مشارکت و آگاه سازی جوامع محلی بیان کرده است.

دالیل دالری شدن نرخ بلیت هواپیما برای غیر ایرانی ها چیست و چه 

تبعاتی برای گردشگری کشور به همراه دارد؟



گروه ورزش/ مینو مداح ،سرمربی خوش فکر 
تیم ملی تکواندو در اولین آزمونش در یک 
رقابت مهم و بین المللی، دختران مبارز 
ایران را روی سکوی نخست بیست وپنجمین 
دوره مسابقات قهرمانی آسیا برد تا عنوانی 
تاریخی برای کشورمان کسب کند؛ آن هم 
در شرایطی که تیم ملی تکواندوی مردان 
ایران پس از ۲۰ سال جایگاهی در سکوی 
آسیایی نداشت! دختران جسور ایرانی در 
حالی بــرای نخستین بار با کسب 3 طال، 
۲ نقره، یک برنز و کسب 5۰۰ امتیاز بر بام 
آسیا ایستادند که 3 مدال زرین در کارنامه 
ــرم خدابنده  درخشان  شــان ثبت شــد. اک
تکواندوکار صاحب نام ایران در شرایطی در 
کسوت کاپیتان و بعد از هشت سال دوری 
ــدال خــوش رنــگ طــال در  از رقابت ها بــا م
وزن 73+ کیلوگرم به جمع افتخارآفرینان 

تکواندوی ایران برگشت که بسیاری تصور 
می کردند عمر قهرمانی او تمام شده اما او 
عالوه بر مدال طال، موفق به کسب عنوان 
بهترین تکواندوکاران آسیا هم شــد. هر 
چند که در وزن خدابنده هفت مبارز حضور 
داشتند اما با این مدال ارزشمند او نقش 
ــت. ناهید  ــران داش مهمی در قهرمانی ای
کیانی در وزن 53- کیلوگرم اما ستاره ایران 
در رقابت های کــره  جنوبی بــود که ضمن 
ایستادن روی سکوی قهرمانی، صاحب 
عنوان فنی ترین بازیکن آسیا هم شد. بعد 
از اتفاقی که در المپیک توکیو برای کیانی 
رخ داد، حاال همه امیدوارند که در المپیک 
۲۰۲4 پاریس کیانی به روی سکو برود و چه 
بسا اگر فشارهای ناشی از مبارزه با کیمیا 
علیزاده نبود، او این افتخار را در المپیک 
توکیو کسب کرده بود. زهرا پوراسماعیل 

در وزن 73- کیلوگرم هم دیگر ملی پوش 
طالیی ایران در قهرمانی آسیا بود که موفق 
به پیروزی مقابل حریفانی از اردن، کره  
جنوبی و قزاقستان شد. البته ناگفته نماند 
بسیاری از چهره های مطرح تکواندوی آسیا 
چه در بخش مردان و چه در بخش زنان در 
این دوره از رقابت ها غایب بودند و به نظر 
می رسد که کشورهای صاحب سبک تکواندو 
در قــاره کهن برخالف ایــران به مسابقات 
آسیایی بیشتر به چشم رقابتی تدارکاتی 
نگاه می کنند؛ در واقع مسابقات گرندپری 
 و قهرمانی جهان که از امتیاز باالیی در 
رده بندی و کسب سهمیه المپیک برخوردار 
است، برای صاحب  نامان تکواندوی آسیا در 
اولویت قراردارد و به همین دلیل مسابقات 
قاره ای اهمیت چندانی برایشان ندارد و با 
تیم های دوم و سوم خود راهی این رقابت ها 

می شوند. با این حال اما کسب نخستین 
قهرمانی در قاره کهن جایگاه و ارزش  خاص 
خود را برای بانوان تکواندوکار ایران دارد. 
درکنار آن باید توجه کرد که عیار اصلی مینو 
مداح و دستیارانش در مسابقات مختلف 
گرندپری، بازی های کشورهای اسالمی و 
قهرمانی جهان)مکزیک- ۲۰۲۲( مشخص 
خواهد شد. مداح در واکنش به مطرح شدن 
مسائلی چــون غیبت چهره های شاخص 
تکواندوی آسیا در مسابقات و حضور نداشتن 
کره  جنوبی و چین با نفرات اصلی در رقابت ها 
و جوان گرایی این تیم ها در کنار قرعه مناسب 
برای ایران چنین توضیح می دهد: »عزیزان 
شاید نتایج مسابقات را به درستی دنبال 
نکردند. در وزن نعمت زاده و پوراسماعیل 
موفق به شکست نماینده کره  جنوبی شدیم. 
مضاف بر این  که تیم ما نیز جــوان است و 
نسترن ولی زاده و مبینا نعمت زاده 17 ساله 
، ناهید کیانی ۲3 ساله، زهرا شیدایی ۲۲ 
ساله و زهرا پوراسماعیل ۲1 ساله هستند. 
پس میانگین سنی ما حدود 19، ۲۰ سال 
می شود و تیم ما هم تیم جوانی است. البته 
باید تاکید کنم که ما در مسیر این قهرمانی به 
هیچ  عنوان مغرور نخواهیم شد و کار سختی 
پیش رو خواهیم داشــت و سعی می کنیم 
ــای خوب رو به جلو  با تمرکز به امید روزه
حرکت کنیم.« در بخش مردان اما عملکرد 
ــران بسیار ضعیف بــود چــرا که  تیم ملی ای
مردان ایران با کسب 3 نقره، یک برنز و 187 
امتیاز بعد از ۲۰ سال تیم ایران روی سکوی 
آسیا نرفت و پنجم شد. فــرزان عاشورزاده 
پس از سال ها در ترکیب اصلی تیم ملی در 
یک رویداد مهم حضور پیدا کرد و ناکام ماند. 
امیرمحمد بخشی هم از دیگر امیدهای 

ایران در این رقابت ها بود که خیلی زود از 
دور رقابت ها حذف شد و عملکرد ضعیفی 
داشت. در حالی که در پایان این رقابت ها 
نام مقانلو سرمربی تیم ملی مردان ایران به 
همراه مربیانی از ازبکستان و کره  جنوبی 
در جمع بهترین مربیان آسیا قــرار گرفت 
اما پنجمی آسیا باعث شد تا کارکرد بیژن 
مقانلو زیر سوال برود. مقانلو در شرایطی 
ــادی ساعی به عنوان  با روی کــارآمــدن ه
رئیس فدراسیون، دوباره در راس تیم ملی 
مردان ایران قرار گرفت که با وجود سپرده 
شدن سکان هدایت تیم ملی به او، قرارداد 
رسمی بین مقانلو و فدراسیون منعقد نشد 
و شاید همین مسئله هم به لحاظ ذهنی 
آقای سرمربی را درگیر کرد. ضمن این که 
شنیده می شود مقانلو با برخی مسئوالن 
فدراسیون هم اختالف نظر دارد و به احتمال 
بسیار زیاد به زودی عطای سرمربیگری را 
به لقایش خواهد بخشید. به ویــژه این که 
از همان روزهــای آغازین حضورش در تیم 
ملی، سایه سنگین رضــا مهماندوست را 
بــاالی سر خود حس می کرد. به  خصوص 
بعد از آن  که مهماندوست از سرمربیگری 
تیم ملی آذربایجان استعفا کرد و شرایط 
ــران فراهم  بــرای برگشتش به تیم ملی ای
شد، جو تکواندو برای مقانلو سنگین تر شد. 
البته عالوه بر مهماندوست، یوسف کرمی 
سرمربی کنونی تیم ملی پاکستان هم از 
دیگر گزینه های احتمالی سرمربیگری تیم 
ملی ایران است )در صورت قطع همکاری 
مقانلو و فدراسیون با یکدیگر(. به خصوص آن 
 که کرمی در این دوره از رقابت های قهرمانی 
ــدال تــاریــخ تکواندوی  آســیــا، نخستین م

پاکستان)مدال برنز( را هم کسب کرد.
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 انتقال دایمی صیادمنش 
به هال سیتی

صیادمنش فصل گذشته به مدت 6 ماه برای هال سیتی بازی کرد و در 
این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشت و باعث شد در نهایت روز گذشته 
مدیران باشگاه انگلیسی قرارداد این بازیکن را دایمی کنند.طبق توافق 
حاصل شده باشگاه هال سیتی مبلغ ۲ میلیون یورو برای خرید دایمی 
مهاجم ایرانی به باشگاه فنرباغچه پرداخت کرده است.طبق قرارداد 
انتقال صیادمنش از استقالل به فنرباغچه در سال ۲۰19، باشگاه 
ترکیه ای موظف است مبلغ ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش این 
بازیکن ایرانی را به باشگاه استقالل پرداخت کند که این مبلغ به 

زودی به حساب باشگاه استقالل واریز خواهد شد.

گروه ورزش/ با باز شدن پنجره نقل و انتقاالت این پرسپولیس بود که با جذب 3 ستاره 
سرشناس سپاهان و یک شروع توفانی برای رقبای خود خط و نشان کشید.استقالل 
نیز به یک باره خبر از امضای قرارداد با سجاد شهباززاده داد و در ادامه سپاهان موفق 
شد ستاره محبوب استقالل یعنی دانشگر را شکار کند.یک روز بعد استقاللی ها نیز 
در پاسخ به همتای اصفهانی خود با رضا میرزایی ستاره جوان اصفهانی ها به توافق 
رسیدند تا جنگ مثلث بزرگان لیگ برتر در بازار نقل و انتقاالت تکمیل شود؛ جنگی 
که خیلی بعید است به این زودی ها آتش بس داشته باشد و احتماال در ادامه مهلت نقل 

و انتقاالت باز هم شاهد پاتک های نقل و انتقاالتی خواهیم بود.

ادامه مذاکرات سپاهان با ستارگان آبی       
پس از جذب غیرمنتظره محمد دانشگر توسط 
سپاهان، مذاکرات مسئوالن این باشگاه با 
چهار استقاللی دیگر و همین  طور دو بازیکن 
سرشناس به  طور جدی در جریان است. در 
آشفته بــازار تابستانی فوتبال ایــران مدیران 
سپاهان عالقه ویژه ای به بازیکنان استقالل 
نشان می دهند و مذاکرات جدی را با عارف 
غالمی، روزبه چشمی، سیاوش یزدانی و وریا 
غفوری آغاز کرده اند. همان طور که گفته شد 
مسئوالن سپاهان با وجــود جذب دانشگر و 
تمدید با نژادمهدی، به دلیل عملکرد ضعیفی 
که این تیم در خط دفاعی داشت همچنان به 

دنبال جذب مدافع میانی هستند و در 
این بین جذب بازیکن از استقالل به 
دلیل هماهنگی که به خط دفاعی 
سپاهان اعمال خواهد کــرد، در 
اولویت قرار دارد. یزدانی و غالمی 

که سابقه حضور در سپاهان را 
دارند و همین کار مذاکره 

با آن ها را ساده تر خواهد 
کــرد و از ســوی دیگر 

جذب روزبه چشمی 
هم می تواند تجربه 

قــابــل توجهی را 
ــط دفــاعــی  ــه خ ب
وارد  ــان  ــاه ــپ س
ــاس  ــر اس کــنــد. ب

باشگاه  از  چــه  آن 

سپاهان به گوش می رسد حداقل یک بازیکن 
از میان این سه بازیکن به اصفهان کوچ خواهد 
کــرد.وریــا غفوری بازیکن دیگری اســت که 
مورد توجه سپاهان قرار گرفته است. با توجه 
به جدایی دانیال اسماعیلی فر آن ها حداقل 
به دو بازیکن در پست دفاع راست نیاز دارند 
که وریا غفوری می تواند گزینه بسیار مطلوبی 
برای آن ها باشد. این بازیکن نیز یک فصل در 
اصفهان حضور داشته و همین موضوع می تواند 
سپاهانی ها را نسبت به فوالد در مذاکرات برای 

جذب این بازیکن جلوتر بیندازد.
هدف مشترک مدعیان       

مدعیان اصلی لیگ بیست و دوم در بازار نقل و 

انتقاالت یک هدف مشترک هم دارنــد و این 
بازیکن کسی نیست جز محمد محبی. بعد از 
تمایل استقالل، باشگاه پرسپولیس نیز رسما 
بــرای جذب محبی به باشگاه سانتاکالرای 
پرتغال نامه زد و حاال سپاهان هم برای جذب 
این بازیکن ابراز تمایل کرده است.محبی که 
فصل گذشته در ازای انتقال شهریار مغانلو به 
سپاهان توانست حضور در سانتاکالرای پرتغال 
را تجربه کند، پس از یک سال دوری از ایران 
و در فصل منتهی به جام جهانی زمزمه هایی 
دربــاره بازگشتش به ایــران شنیده می شود. 
هم اکنون سه باشگاه استقالل، پرسپولیس و 
سپاهان به  صورت رسمی به دنبال جذب این 
بازیکن هستند.محسن آذرباد نیز دیگر هدف 
مشترک بین مدعیان لیگ برتر است.هافبک 
میانی مس رفسنجان که در دومین فصل 
حضور با این تیم در لیگ برتر توانست عملکرد 
بازیکن  دیگر  باشد،  داشته  خیره کننده ای 
مورد توجه سپاهانی ها و استقاللی ها به شمار 
می رود و این روزها مذاکراتی جدی با او از سوی 

هر دو باشگاه ادامه دارد.
2 پرسپولیسی در لیست سپاهان       

سپاهان برای جذب بازیکن به لیست 
پرسپولیس نیز چشم دوخته است و 
گفته می شــود رضــا اســدی بازیکنی 
است که مورایس برای حضورش در 
سپاهان چراغ سبز نشان داده و احتماال 
به زودی مذاکرات اصفهانی ها 
ــای این  بــا مدیر برنامه ه
ــاز خواهد  بــازیــکــن آغـ
شود  می  شد.گفته 
علیرضا ابراهیمی 
گزینه  دیگر  نیز 
پــرســپــولــیــس 
مدنظر سرمربی 
ــی  ــ ــال ــ ــغ ــ ــرت ــ پ

سپاهان است.

دایی: پیشنهادی برای سرمربیگری تیم ملی نداشتم

این روزها زمزمه هایی درباره تغییر کادر فنی تیم ملی فوتبال شنیده و از 
مربی ایرانی به عنوان جانشین احتمالی دراگان اسکوچیچ یاد می شود. 
در این میان نام علی دایی و جواد نکونام مطرح شده اما دایی به این شایعه 
واکنش نشان داد و در یک نشست خبری گفت: » نه، چنین چیزی نیست و 
این پیشنهاد نشده است.« او در ادامه درباره وضعیت تیم ملی و اظهارات 
اسکوچیچ درخصوص رقبای ایران در جام جهانی و دخالت سیاسیون در 

ورزش و فوتبال اظهاراتی داشته که گزیده اش را می خوانید.

  ما فقط شعار می دهیم که سیاست 
در ورزش دخالتی ندارد، اما وقتی نگاه 
کنید، در تمام دوره هـــا چنین چیزی 
بــوده اســت. من تا به حــال نشنیدم که 
نمایندگان مجلس بخواهند سرمربی 

تیم ملی را انتخاب کنند.
  همان طور که می گوییم تیم ملی باید 
موجب خوشحالی و نشاط جامعه شود، 
باید این فکر را هم بکنیم که اگر خدایی 
ناکرده تیم ملی در جام جهانی نتیجه 
نگیرد، آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ تنها 
دلخوشی مردم موفقیت تیم ملی است. 
من نظر خاصی درباره این شرایط ندارم.

  مثال در نظر بگیرید سرمربی تیم ملی 
همین  می بریم؛  را  انگلیس  بگوید  ما 
مسئله موجب می شود که مردم جامعه 
فکر  کنند توانایی بردن انگلیس را داریم، 
در حالی که ایــن طــور نیست. شما در 
نظر بگیرید ما از چه گروهی از مرحله 
مقدماتی جام جهانی باال آمدیم و با چه 
تیم هایی مسابقه دادیم. خودمان را که 

نمی توانیم گول بزنیم. 

ــد من  می توانم    برخی اعتقاد  دارن
وضعیت  در  فدراسیون  نجات  فرشته 
نابسامان مدیریتی فعلی آن باشم،  من 
اگــر بتوانم، فرشته نجات خــانــواده ام 
خواهم بود! ریاست فدراسیون فوتبال، 
جایگاه من نیست. من اگر می خواستم 
رئیس فدراسیون شوم، خیلی وقت پیش 
به  عنوان وزیر ورزش انتخاب شده بودم. 
چندین بار به من پیشنهاد شد، اما قبول 
اجتماعی  جایگاه  نمی کنم.  و  نکردم 
خودم بین مردم را با هزار تا از این پست و 

مقام ها عوض نمی کنم.
  درباره سقف قرارداد برای فوتبالیست 
 ها باید بگویم االن قیمت یک خانه در 
منطقه یک تهران 35 میلیارد تومان 
ــدود و  ــت؛ یک بازیکن چقدر باید ب اس
بازی کند تا بتواند چنین شرایطی برای 
خودش داشته باشد؟ تازه اگر 1۰ سال 
مداوم بازی کند و چنین قراردادهایی 
ببندد، به نظرم اصال قرارداد میلیاردی 
معنا ندارد. میلیارد االن را باید با میلیون 

سال های قبل مقایسه کنیم.

گفت وگو

آفساید

خبر

15 تیر زمان آغاز تمرینات استقالل

طبق اعالم مسئوالن باشگاه استقالل تمرینات این تیم از روز 
چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد. قرار است آبی پوشان پایتخت از 
روز 15 تیرماه تمرینات خود را با حضور ساپینتو آغاز کنند.سرمربی 
پرتغالی تیم استقالل طی روزهای آینده به تهران باز خواهد گشت 

تا کار خود را رسما در این تیم آغاز کند.

25 تیر پرسپولیس به ترکیه می رود 
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مسئوالن 
باشگاهش خواسته تا برای آماده سازی سرخ پوشان به منظور 
حضور پرقدرت در لیگ برتر بیست و دوم یک اردوی آماده سازی 
خارج از کشور را                            فراهم کنند. اگر برنامه غیرقابل پیش  بینی رخ 
ندهد، پرسپولیسی ها برای یک اردوی 1۰ روزه عازم کشور ترکیه 
خواهند شد تا تمرینات فشرده ای را                            در این کشور انجام دهند. زمان 

احتمالی سفر پرسپولیسی ها به ترکیه ۲5 تیر اعالم شده است.

شیمبا به مس رفسنجان پیوست
لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا که فصل گذشته برای فوالد 9 گل به 
ثمر رسانده و سومین گلزن لیگ برتر شده بود با عقد قراردادی به 
مس رفسنجان پیوست.وی در ۲85 بازی که در لیگ برتر ایران 
به میدان رفته 95 گل به ثمر رسانده و 37 پاس گل داده است.
شیمبای 38 ساله سابقه آقای گلی لیگ ایران در هجدهمین دوره 

این رقابت ها را در کارنامه اش دارد.

گران ترین فوتبالیست های ایرانی

سردار باالتر از طارمی

سایت ترانسفر مارکت )مرجع ارزش  گذاری بازیکنان و باشگاه های 
فوتبال( با اتمام فصل گذشته، ارزش بازیکنان را به روز رسانی 
کرده که همچنان سردار آزمون با وجود افت نسبی بعد از انتقال به 
بایرلورکوزن، ارزشمندترین بازیکن ایران است.نفر دوم این فهرست 
به مهدی طارمی، مهاجم پورتو اختصاص دارد که شاید در ادامه و در 
آغاز فصل جدید فوتبال، او در صدر این فهرست قرار گیرد. بعد از این 
دو بازیکن ارزشمند، علیرضا جهانبخش با اختالف 16.5 میلیون 
یورویی در رتبه سوم دیده می شود.در این فهرست، ارزشمندترین 
بازیکن ایرانی شاغل در لیگ برتر ایران، امید نورافکن است که با 
عملکرد خوب خود در ترکیب سپاهان و تیم ملی ایران، با یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار یورو، در صدر بازیکنان داخلی قرار دارد اما در فهرست 

کلی فوتبال ایران، در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.

اپتک های نقل و انتقاالیت
جنگ تابستانی مدعیان قبل از شروع فصل

رافائل سیلوا در آستانه توافق با استقالل
رافائل سیلوا مدافع میانی و ۲9 ساله ای که فصل گذشته خیلی به موقع به استقالل اضافه 

شد تا چیزی از استحکام خط دفاعی این تیم کم نشود، فصل گذشته و پس از جدایی 
غیر منتظره دو مدافع سرباز استقالل با قراردادی کوتاه مدت و به عنوان بازیکن آزاد 
به این تیم اضافه شد.سیلوا هم از بازیکنان پر تعداد آبی پوشان است که قراردادش در 
پایان فصل به اتمام رسیده و انتظار می رود با توجه به عملکرد درخشانش در این تیم 
در اولویت تمدیدی ها قرار داشته باشد.سیلوا چندی پیش برای تمدید قراردادش با 

آبی پوشان چراغ سبز نشان داد و از آن جایی که باشگاه استقالل هم برای ادامه این 
همکاری تمایل داشت، باب مذاکرات بین طرفین باز شد و گفته می شود این مذاکرات روند 
مثبتی داشته و احتمال این که رافائل سیلوا هم قرارداد همکاری اش را برای فصل آینده با 
استقالل تمدید کند وجود دارد.بعد از جدایی دانشگر، تمدید قرارداد با سیلوا می تواند 

مرهمی باشد برای خط دفاع آبی پوشان.

عزت اللهی جایی در لیست یحیی ندارد
باشگاه پرسپولیس در حالی پس از جذب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سروش 

رفیعی، دانیال اسماعیلی فر، گئورگی گولسیانی، محمد مهدی احمدی و سعید 
صادقی خواهان عقد قــرارداد با مهاجمان خارجی شده که شایعاتی دربــاره حضور 
سعید عزت اللهی مطرح شده است.با این حال عزت اللهی جایی در بین گزینه های 
جذب پرسپولیس ندارد و سرخ ها تمام تمرکز خود را برای جذب هافبک پشت مهاجم 
و همچنین جذب مهاجم هدف گذاشته اند تا بتوانند دو تا سه خرید دیگر در این 
پست ها داشته باشند. سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی ایران که با درخواست آندره 
استراماچونی در زمستان فصل گذشته رقابت های لیگ ستارگان قطر به الغرافه پیوست 

پس از عملکرد نامطلوب و انتقاد هواداران این تیم در لیست خروج قرار گرفت تا شایعاتی 
در خصوص بازگشت او به لیگ ایران شنیده شود اما این بازیکن به طور قطع در لیست 

فصل آینده پرسپولیس حضور نخواهد داشت.

گزارش

گــروه ورزش/ آرش رضــاونــد هافبک تیم 
استقالل، فصل گذشته به صــورت قرضی 
راهی فوالد شد و عملکرد او در این تیم رضایت 
کادر فنی را در پی داشت. به همین دلیل باشگاه 
فوالد به ادامه حضور این بازیکن در جمع شاگردان 

نکونام تمایل دارد.باشگاه استقالل 
مخالفتی برای ادامه فعالیت رضاوند در فوالد ندارد اما گفته می شود، 

برای این مسئله سه راه پیش روی باشگاه جنوبی قرار داده است.اولین 
راه کار استقالل خرید قطعی رضاوند است اما با توجه به درخواست 

باالی استقالل برای تبدیل قــرارداد رضاوند این پیشنهاد از 
دستور کار فــوالدی ها خــارج شده است.درخواست دوم 
استقاللی ها معاوضه رضاوند با علیرضا کوشکی بود که با 
توجه به مخالفت جواد نکونام این پیشنهاد از سوی فوالدی 
ها رد شد.بعد از به بن بست رسیدن مذاکرات برای سومین 
بار مسئوالن فوالد و استقالل وارد مذاکره شدند و این بار 

مسئوالن استقالل پیشنهاد جدیدی را روی میز گذاشتند؛ 
پیشنهادی که می تواند یکی از اتفاقات جذاب نقل و انتقاالت 
تابستانی فوتبال ایــران را رقم بزند. ظاهرا استقاللی ها در 
جدیدترین درخواست خود برای انتقال قطعی رضاوند به فوالد، 

از همتایان خوزستانی خود درخواست کرده اند که به جای کوشکی، احسان پهلوان آبی پوش 
شود. با توجه به این که هافبک سابق پرسپولیس تنها چند روز است به عضویت فوالد درآمده، 
در نتیجه طرح این مسئله از سوی استقالل کمی عجیب به نظر می رسد.نکونام که خودش تا 
پای پیوستن به استقالل نیز پیش رفت، در نهایت در فوالد ماندگار شد و در نتیجه برای بستن 
تیمی قدرتمند، روی تک تک خریدهایش حساب ویژه ای باز کرده است. باید دید طرح این 
موضوع از سوی آبی ها با چه واکنشی از سوی فوالد همراه خواهد شد.به هر شکل چیزی که 
مشخص است، نکونام عالقه خاصی به سبک بازی رضاوند دارد و به نظر می رسد که خود 
این بازیکن نیز عالقه دارد دوباره در اهواز به فوتبالش ادامه دهد با این حال این بازیکن تابع 
نظر دو باشگاه است و باید دید استقالل و فوالد در نهایت چگونه با یکدیگر به توافق خواهند 
رسید. در صورتی که فوالد با پیشنهاد جدید استقالل موافقت کند و آرش رضاوند با احسان 
پهلوان معاوضه شود، حضور یک پرسپولیسی سابق در جمع آبی پوشان نیز در نوع خود جالب 
توجه خواهد بود. بازیکنی که در آخرین بازی لیگ بیست و یکم لباس پرسپولیس را بر تن کرد 
و در اولین بازی لیگ بیست و دوم با پیراهن استقالل به میدان می رود اما هرگز این انتقال به 
صورت مستقیم بین دو باشگاه رخ نداده است. اتفاقی عجیب اما در عین حال جذاب. احسان 
پهلوان در دو فصلی که پیراهن پرسپولیس را بر تن کرده بود، یکی از بازیکنان خوب تیم یحیی 
گل محمدی در میانه میدان بود و نقش مهمی در موفقیت های سرخ پوشان داشت. با این 

حال، او ترجیح داد در تابستان امسال از تهران به اهواز کوچ کند تا لباس فوالد را بر تن کند.

یک معاوضه جذاب

پهلوان در استقالل 
رضاوند در فوالد؟!

سربلندی مداح در نخستین آزمون و جایگاه لرزان مقانلو بعد از پنجمی آسیا

زیر و بم فتح آسیا با دختران تکواندوی ایران
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آغاز ماجراجویی های  »خرگوش مرغی«

پویانمایی بلند »خرگوش مرغی و همستر تاریکی« 
 Chickenhare and the Hamster of(
Darkness( محصول 2022 بلژیک و فرانسه، 
اثری در ژانر کمدی و ماجراجویانه است که به تازگی 
منتشر شده است. این فیلم را که در شرکت فیلم 
سازی بلژیکی nWave تولید شده، بن استیسن 
کارگردانی کرده است که پیشتر در همین استودیو، 

مجموعه فیلم های »پسر پاگنده« را ساخته بود.
»خرگوش مرغی و همستر تاریکی« ماجرای یک 
موجود عجیب الخلقه به نام »خرگوش مرغی« را 
ــت می کند. یک بچه سرراهی که ترکیبی از  روای
خرگوش و مرغ است و به صورت تصادفی توسط 
وارث تاج وتخت سرزمین قصه فیلم، پیدا می شود. 
او که همیشه از ظاهر خود خجالت می کشد، دوست 
دارد به یک ماجراجو تبدیل شود، اما موفق نمی 
شود. تا این که تاج وتخت پدرش توسط عموی او 
تهدید می شود و »خرگوش مرغی« برای کمک به پدر 
پادشاه خود، سفری خطرناک را برای یافتن »همستر 

تاریکی« آغاز می کند.

این پویانمایی در زیرمتن قصه ای ماجراجویانه، اثری 
آموزنده است که به مفاهیمی چون اعتماد به نفس و 

هویت می پردازد.
»خرگوش مرغی و همستر تاریکی« اثری شیرین 
و مناسب برای همه سنین است که از کلیشه های 
ــر ماجراجویانه پیروی می کند و با ریتم  رایــج ژان
از آب  و دوست داشتنی  مناسب، سرگرم کننده 
درآمده است. این اثر اگرچه از کیفیت ساخت باالیی 
برخوردار است، اما فیلم نامه ای نسبتًا سهل گیرانه و 
پرحفره دارد. این پویانمایی امتیاز 6.3 را از کاربران 

آی ام دی بی دریافت کرده است.
این اثر که به تازگی توسط نتفلیکس پخش کننده 
جهانی آن منتشر شده، در پلتفرم فیلیمو و سایت های 

دانلود در دسترس قرار دارد.

یکی از امتیازهای مسابقه »جوکر« استفاده از 
حضور چهره های پیش کسوت در مقام مهمان 
ویژه است. عالوه بر این که حضور کمدین های 
پیش کسوت باعث می شد یاد و خاطره آن ها 
زنده شود، تنوع خوبی هم در مسابقه به وجود 
می آورد و جذابیت رقابت شرکت کنندگان با 
یکدیگر نیز بیشتر می شد. هرچند که بعضی از 
مهمانان موفق نشدند شرکت کنندگان را به 
خنده بیندازند و در واقع این ایده در باره بعضی 
از هنرمندان کار نکرد، اما در هر صورت صرف 
دعــوت از این کمدین ها در »جوکر« موضوع 
قابل تقدیری است و حکم ادای احترام به آنان 
را دارد. ایرج ملکی، مجید شاپوری، منوچهر 
آذری، اصغر ســمــســارزاده و عباس محبوب 
پنج مهمان ویــژه فصول قبلی »جوکر« و رضا 
بنفشه خواه، محمد شیری، پیمان قاسم خانی 
و اکبر عبدی مهمانان این مسابقه در فصل 
فینال بوده اند. مهمانان ویژه فینال در »جوکر« 
چه کردند و کدام یک از آنان حضور موفقی در 

مسابقه داشتند؟

رضا بنفشه خواه	 
اولین مهمانان ویژه »جوکر« در فصل اول فینال، 
رضا بنفشه خواه و محمد شیری بودند که همراه 
بنفشه خواه  رضــا  آمدند.  مسابقه  به  یکدیگر 

نیز مانند پسرش بیژن بنفشه خواه، چهره ای 
جدی دارد و همین جدیت او باعث می شود 
شوخی هایش بامزه باشند. او در ابتدای ورود 
خود به »جوکر«، از حضور فرزندش در مسابقه 
استفاده و با برخورد شرکت کنندگان با بیژن 
بنفشه خواه شوخی کــرد. هرچند که تقابل 
بامزه این پدر و پسر می توانست اسباب خنده 
شرکت کنندگان را فراهم کند، اما این اتفاق 
نیفتاد و رضا بنفشه خواه شروع به تعریف کردن 
لطیفه و خاطره کرد. بیژن بنفشه خواه که از 
دور رقابت حذف شده بود، آزادانه خندید و با 
خنده های خود از شوخی های پدرش استقبال 
کرد، اما رقبای او برای مقاومت در برابر خندیدن 

چندان کار سختی در پیش نداشتند.

محمد شیری	 
محمد شیری دیگر مهمان ویــژه مسابقه بود 
که در کنار رضا بنفشه خواه حضور داشت. او 
سعی کرد با روایت خاطره ای از دوران کاری 
خود شرکت کنندگان را به خنده بیندازد، اما 
در کل ترفند خاصی برای خنداندن چهره های 
حاضر در مسابقه نداشت. این بازیگر هم مانند 
رضا بنفشه خواه باعث خنده شرکت کنندگان 
نشد، اما در این بخش شهرام قائدی نتوانست 
خودش را در برابر شوخی یوسف تیموری با 
بیژن بنفشه خواه نگه دارد و کارت زرد دریافت 
کــرد. حضور کوتاه رضا بنفشه خواه و محمد 
شیری در قسمت سوم فینال، با واکنش خاصی 

از سوی مخاطبان مواجه نشد.

پیمان قاسم خانی	 
یکی دیگر از کمدین هایی که در مقام مهمان 
ویژه فینال به »جوکر« آمد، پیمان قاسم خانی 
بود. او در قسمت دوم فینال دوم، مهمان این 
مسابقه شد. قاسم خانی هیچ تالش ویژه ای برای 
خنداندن شرکت کنندگان نکرد و برنامه خاصی 
بــرای حذف آن هــا نداشت. او بیشتر نظاره گر 
شوخی های بی وقفه حامد آهنگی بود و مدام به 
شوخی های حاضران در مسابقه می خندید، اما 
موضوعی که باعث شد حضور این نویسنده در 
»جوکر« مورد توجه قرار بگیرد صحبت های او 
درباره کیفیت مسابقه، اجرای شرکت کنندگان 
و همچنین مشکالت و سختی های تولید آثار 
کمدی در ایــران بود. قاسم خانی توضیح داد 
که از ابتدا در جریان ساخت این مسابقه بوده و 
می دانسته نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود. به 
واسطه حضور این نویسنده در »جوکر« بحثی 
جدی میان او، شرکت کنندگان مسابقه و سیامک 
انصاری شکل گرفت، بنابراین حضور پیمان قاسم 
خانی در »جوکر« در مقایسه با دیگر مهمانان ویژه 
متفاوت بود. با توجه به آن چه دیدیم، دعوت از 
این نویسنده بیشتر برای تقدیر و قدردانی از او به 
عنوان یکی از مهم ترین نویسندگان آثار کمدی 
انجام شده بود، نه خنداندن شرکت کنندگان. با 
توجه به آن چه در نظرات و واکنش های کاربران 
دیده می شود، بسیاری از آن ها به فعال نبودن 
ــرای به خنده انداختن  ب پیمان قاسم خانی 
چهره ها و همچنین احتمال ممیزی بخش هایی 

از حضور او در این مسابقه اشاره کرده اند.

اکبر عبدی	 
آخرین مهمان ویژه »جوکر« اکبر عبدی است. 
حضور این بازیگر پیش کسوت در مسابقه با 
استقبال فراوان شرکت کنندگان و مخاطبان 
مواجه شد. او ابتدا صحبت هایی کامال جدی 
را درباره خندیدن و سختی آن مطرح کرد، اما 
طولی نکشید که این کمدین با همان لحن بامزه 
و صراحت خاصی که از او سراغ داریم شروع به 
روایت خاطرات خود کرد و مخاطب متوجه شد 
شوخی های او خطری جدی برای خنداندن 
شرکت کنندگان است. شخصیت شوخ طبع 
اکبر عبدی و توانایی اش در بیان بامزه موضوعات 
باعث شد همان طور که انتظار می رفت لحظات 
خنده دار فراوانی ایجاد شود و شرکت کنندگان 
به سختی در برابر خندیدن مقاومت کنند. زمان 
زیــادی نگذشت که علیرضا استادی به خنده 
افتاد و کارت زرد دریافت کرد. خاطره گویی 
بامزه اکبر عبدی کار خودش را کرد و یک کارت 
زرد هم نصیب غالمرضا نیکخواه شد که مقاومت 
خوبی در برابر خندیدن از خود نشان داده بود. 
سیروس میمنت هم سومین شرکت کننده ای 
بود که به خنده افتاد و از دور رقابت حذف شد. 
اکبر عبدی در قسمت سوم و چهارم مسابقه 
حضور داشت و دعوت از او واکنش های مثبت 
مخاطبان را برانگیخت. شیرینی اکبر عبدی و 
شیوه بامزه خاطره گویی اش در فضای مجازی 
مورد توجه قرار گرفته است. این بازیگر به معنای 
واقعی مهمانی »ویژه« برای آخرین فصل مسابقه 

»جوکر« بود.

ــان بــنــی اعــتــمــاد مجوز  ــش رخ
ساخت فیلم جدید خود با نام 
»مه گرفتگی« را دریافت نکرد. 
به گزارش سینمادیلی، وزارت 
ارشاد اجازه ساخت این فیلم به 

نویسندگی اسماعیل منصف را صادر نکرده است.

چهره ها و خبر ها

جشنواره  در  روستایی  سعید 
تاثیر  بــه  ــاره  مونیخ ضمن اشـ
تحریم ها بــر زنــدگــی مـــردم و 
کمیاب شدن دارو، گفته است 
بخش زیادی از فیلم »برادران 
ــاره تحریم هاست و مــی شــود از این  لیال« دربـ

موضوع یک سریال ساخت.

حــمــیــد لـــوالیـــی از پــنــج شنبه  
مجموعه  بازپخش   ،21 ساعت 
»خوش نشین ها« ساخته سعید 
آقاخانی را از شبکه تماشا روی 
آنتن خواهد داشــت. این سریال 

کمدی اولین بار سال 89 از شبکه سه پخش شد.

آرش عدل پرور خواننده بازی در 
سریال »پدر گواردیوال« ساخته 
سعید نعمت ا... را به پایان رساند. 
مهران  ــا  ب مجموعه  ایـــن  در  او 
مدیری، حمید فرخ نژاد، هنگامه 

قاضیانی و مهدی سلطانی همبازی بوده است.

پــژمــان بــازغــی بــه زودی بــا فیلم 
»بــازیــوو« کـــاری از امیرحسین 
قهرایی به سینما می آید. لیندا 
کیانی، محمدرضا هدایتی، برزو 
ارجمند و رضا شفیعی جم دیگر 

بازیگران این فیلم ویژه مخاطب کودک و نوجوان 
هستند.

فینال  مسابقه  با  مومن  مریم 
»شــب هــای  فینالیست های 
ــا« بـــه نــمــایــش خانگی  ــی ــاف م
آمـــد. حــامــد آهــنــگــی، ایــمــان 
صــفــا، حسین مــهــری، کمند 

امیرسلیمانی، مجید واشقانی و پوریا پورسرخ از 
دیگر شرکت کنندگان این فصل هستند.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

 مائده کاشیان  
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یار مهربان 

30 سال کتاب رسانی  با  موتورسیکلت!

گفت وگو با بهرام قربانی، معلم بازنشسته ای 
که وزیر ارشاد از او تقدیر کرد

  مــنــوچــهــری- 30 ســال 
ــن بــوده کــه ســوار  کــارش ای
 41 ــه  ب موتورسیکلت  ــر  ب
روستای رزن و درگزین سر 
بزند و برای دانش آموزان و 
معلم ها کتاب ببرد؛ کاری 
که خسته اش نکرده و بعد 

از بازنشستگی هم همچنان آن را با شور و اشتیاق 
ادامه می دهد. بهرام قربانی، نام این معلم بازنشسته 
است که وزیر ارشاد  چند روز پیش از او تقدیر کرد. 
در ادامه، گفت وگوی ما را با این معلم بازنشسته 

همدانی می خوانید.
کتاب رسانی به روستاها را   از کی شروع کردید؟
از سال 68 که از طریق تربیت معلم به استخدام 
ــدم، راهبر بــودم؛ یعنی  آمــوزش و پــرورش درآمـ
ــی زدم و کتاب های  ــدارس سر م به روستاها و م
موردنیاز معلم ها و دانش آموزان را در اختیارشان 
قرار می دادم. منطقه ما 41 روستا دارد که هر ماه 
به آن ها سر می زدم و برایشان با موتورسیکلت کتاب 
می بردم. بعد از اتمام دوره راهبری هم این کار را 
به طور خودجوش تا سال 97 که بازنشسته شدم، 

ادامه  دادم. کرونا که آمد، این کار هم تعطیل شد.
بعد از اتمام دوره راهبری در آموزش و پرورش، 

انگیزه تان از ادامه دادن این کار چه بود؟
مشکل مــردم با خواندن کتاب در رشته و حرفه 
خودشان حل خواهد شد. انسان از دو راه به سعادت 
می رسد؛ اول با کتاب های خوبی که می خواند و دوم 
با حشر و نشر با انسان های نیک. من تأثیر این را در 
خانواده ام دیده ام و خدا را از این بابت شکر می کنم.
تا به حال شده کسی از تأثیر کتابی که به او 

داده اید، برایتان بگوید؟
بله بارها شده. مثاًل یک بار کتاب »پرتوی از اسرار 
نماز« حجت االسالم قرائتی را به شخصی دادم و او 
بعد از خواندنش به من گفت فالنی این کتاب، من را 
تغییر داد و به نماز عالقه مند شدم. این برایم یک دنیا 
ارزش داشت؛ یا دانشجوهایی را که پول خرید کتاب 
نداشتند، تشویق کردم و گفتم من کتاب هایی را که 
می خواهید، امانی به دستتان می رسانم و خیلی 

خوشحال شدند.

ناگهان شعر

 شبی که دره فرو رفت تا دهان در ِمه
  شکست ، پشت ستون های آسمان در ِمه

 کشید شانه امواج، نعش ساحل را
  به طوق تیغۀ هر رعِد ناگهان در مه

 چه سال ها که گذشت و غرور ماهی گیر
   شکسته بود در امواِج بی کران در مه

 چه سال ها که خطر از پی خطر می دید
   پسر به برکِت دریا برای نان در مه

 چه سال ها که نفس از دل نفس می سوخت
   به قلِب حادثه تا مغِز استخوان در مه

 چه سال ها که تهی ، دست می کشید از موج
 چه سال ها که به شن پای ناتوان در مه
  چه سال ها که ... دوباره پسر به دریا زد

   در آتشای زمین از تب زمان در مه
 در آتشای زمین رفت و برنگشت این بار
  چشید جرعه ای از جام شوکران در مه

 و در تالطم فانوس های دریایی
   کسی نبود ، بگیرد از او نشان در مه
 دو روز بعد، زنی می گرفت در بندر

  سراغ هستی خود را از این و آن در مه

 دو روز بعد کسی دیده بود در توفان
 کنار اسکله ای نعِش یک جوان در مه

 دو روز بعد به ساحل نشسته بود آرام
  دو تخته پاره فقط از سه بادبان در مه
 صالة ظهر پدر بود و چشِم گورستان
 به جاده های فرو رفته تا خزان در مه

 صالة ظهر پدر بود و زیر لب می گفت
 سفر بخیر پرستوی داده جان در مه
 صالة ظهر پدر بود و می رسید از دور
  صدای سرفه یک مرد در اذان در مه

 صالة ظهر پدر بود و خسته برمی گشت
 به سوی شعله شن ها که شد روان در مه

 صالة ظهر پدر بود و ناتوان می رفت
   به سمت کلبۀ چوبی عصازنان در مه
 صالة ظهر در آشوِب بادها می خورد

 سیاهِی پِر شاِل زنی تکان در مه 

الهه آرانیان- صحبت از گل سرخی است که 
پرپر می شود و به جای این که از بین برود، عطر 
خوشش بیش از پیش در مشام انسان های 
نام  آزاده می پیچد. »در کمین گــل ســرخ« 
کتابی با موضوع زندگی پرفراز و نشیب شهید 
سپهبد علی صیاد شیرازی در مقاطع مختلف 
اســت؛ از کودکی و دوران دانشگاه گرفته تا 
دوران انــقــالب، جنگ تحمیلی و شهادت. 
محسن مؤمنی شریف، نویسنده ایــن کتاب 
روایت زندگی شهید صیاد شیرازی را با تعلیق 
آغاز می کند؛ از آن جا که یک سرهنگ حکم 
بازداشت او را صادر می کند و نمی داند چند 
روز بعد صیاد شیرازی جانش را نجات خواهد 
داد. رهبر انقالب کتاب »در کمین گل سرخ« 
را به تقریظ خود مزین کردند و در تحسین آن 
نوشتند: »این نمونه جالب و بی سابقه ای است از 
گزارش جنگ، در ضمن داستان شیرین زندگی 
یکی از شخصیت های آن. آن را یکسره مطالعه 
ــردم. زیبا و هنرمندانه نوشته شده است.  ک
با بسیاری از حــوادث آن کاماًل آشنایم. البته 
بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز مطالب 
بسیاری از آن چــه مربوط به ایــن شهید عزیز 
است، ناگفته مانده است و این طبیعی است. 
البته برجستگی های شخصیت شهید صیاد 
شیرازی را در نوشته و کتاب به درستی نمی توان 
نشان داد. او حقًا نمونه ای از یک ارتشی مؤمن و 
شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او«. با محسن 
مؤمنی شریف، نویسنده »در کمین گل سرخ« 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
ــراغ موضوع  چه شد که به س  
شهادت شهید صیاد شیرازی برای نوشتن 

کتاب رفتید؟

فردای شهادت سپهبد صیاد شیرازی، احمد 
دهقان متنی حاصل چندین جلسه مصاحبه 
با شهید به من داد. این متن شامل خاطره های 
او از ابتدای انقالب تا عملیات والفجر یک 
ــود. احمد دهقان از آن مصاحبه ها کتاب  ب
»ناگفته های جنگ« را نوشت و من هم کتابی 
ــردم. بعد از آن  بــرای نوجوانان بازنویسی ک
تصمیم به نگارش زندگی نامه شهید گرفتم 
و گمان می کردم نوشتنش کمتر از شش ماه 
ــال بــه طول  ــار ســه س ــن ک ــا ای زمـــان بــبــرد. ام
انجامید. من شهید صیاد شیرازی را هم در 
میدان جنگ دیده بودم و هم بعد از جنگ در 

بعضی از جلسه های حوزه هنری.
»در کمین گل ســرخ« به چند   
زبــان ترجمه شــده. آیــا بازخوردهایی از 

مخاطبان غیرفارسی زبان داشته اید؟
»در کمین گل سرخ« تا امــروز به هشت زبان 
ترجمه شــده اســت که البته تا ســال گذشته 
تنها به زبــان انگلیسی ترجمه و منتشر شده 
بود. ظاهرًا توجه مخاطبان موجب شد مرکز 
زبــان هــای خارجی ارتــش تصمیم به ترجمه 
آن به زبان های دیگر هم بگیرد. در مراسم 
رونمایی از آن ترجمه ها که در سوم  خرداد 
سال گذشته برگزار شد، نامه ای خوانده شد 
از فرمانده نیروهای مسلح ایتالیا که نسخه 
انگلیسی »در کمین گل سرخ« را خوانده بود 
و به گمانم خطاب به فرمانده ارتش خودمان 
نوشته بود که با مطالعه این کتاب با جنگ 
ایران و عراق آشنا شدم. این حرف پر بیراهی 
نیست. من کوشیده ام در قالب زندگی یکی از 
قهرمانان جنگ، گزارش کوتاهی هم از تاریخ 

جنگ بدهم.

ــد بــه کــدام  ــای بــه نــظــر شــمــا ب  
ــرای تولید  ــاع مقدس ب ظرفیت های دف

آثار ادبی بیشتر پرداخته شود؟
بعد از این همه سال که از جنگ می گذرد، 
هنوز سرزمین ادبیات دفاع مقدس بکر است و 
هرچه در آن بکاریم محصول می دهد؛ به شرط 
آشنایی الزم با مقوله و تاریخ آن و نیز مقداری 
ذوق. کسانی که صادقانه از آن روزها بنویسند 
مــورد محبت مــردم هستند، ایــن را باید قدر 
بدانیم. این روزها که با هم صحبت می کنیم، 
مادر ارجمند یکی از شهدای ما، در بیمارستان 
است و مردم دعاگوی اویند. از شهادت فرزند 
سرکار خانم کونیکو یامامورا، مادر ژاپنی شهید 
محمد بابایی، حــدود چهل سال می گذرد. 
در حالی که حدود چهار، پنج سال پیش بود 
ــرادران عــزیــزم، حمید حسام و مسعود  که بـ
امیرخانی ایشان را پیدا کردند و توانستند 
اعتمادشان را جلب کنند و خاطراتشان را 
بگیرند و در نتیجه کتاب بسیار خواندنی و 
ماندگار »مهاجر سرزمین آفتاب« متولد شود. 
خدا می داند از این دست سوژه ها چقدر دیگر 
هست که از آن  بی اطالعیم و تنها خدا می داند 
چه مقدار از این ها را از دست داده ایم و تاریخ 
ادبیات این کشور از آن محروم شده است. 
لذا این که رهبر معظم انقالب می فرمایند جا 
دارد کار در حوزه دفاع مقدس صد برابر شود، 

فرمایشی است بر مبنای حساب و کتاب. 
از این که رهبر انقالب بر کتاب   

شما تقریظ نوشتند، چه حسی داشتید؟
اردیبهشت سال 83 در غرفه انتشارات سوره 
مهر در نمایشگاه کتاب تهران بودم. آن روز رهبر 
معظم انقالب برای بازدید آمده بودند و ازقضا 

به غرفه ما هم سر زدند. البته من دور ایستاده 
بودم و دیدم که ایشان همان طور که داشتند با 
فاصله به قفسه ها نگاه می کردند، ناگهان انگار 
که چشمشان به چیزی تازه افتاده باشد، پیش 
رفتند و کتاب »در کمین گل سرخ« را برداشتند 
و لحظاتی تورق کردند و بعد برگرداندند سر 
جایش و مشغول بازدید شدند. آن روز همین قدر 
که ایشان این کتاب را به دست گرفتند و نگاهی 
به آن انداختند، بسیار خوشحال بودم. هرچند 
می دانستم علت آن توجه، بیش از هرچیز، 
تصویر خندان شهید صیاد روی جلد کتاب 
بوده تا مثاًل هنر من! تا این که بعدها فهمیدم 
ایشان همان ایام این کتاب را مطالعه کرده اند 
و به شهادت یادداشت شریفشان، بدون وقفه 
هم خوانده اند. پاییز 84 بود که بنده به اتفاق 
تنی چند از نویسندگان به مناسبتی خدمتشان 
بودیم. ایشان وقتی فهمیدند من، نویسنده 
کتاب زندگی شهید صیاد شیرازی هستم، 
ابراز محبت کردند و فرمودند: »بنده این کتاب 
را خوانده ام و خیلی شیرین نوشته اید«. در پایان 
ــازاده های معظم له  همان جلسه از یکی از آق
شنیدم که یادداشتی هم بر آن مرقوم داشته اند، 
اما از محتوای یادداشت تا 14 سال بعد که از آن 
رونمایی شد، بی اطالع بودم. 27 فروردین 98 

برای من روز بزرگی بود.
فعالیت هایتان تــازه تــریــن  از    

 در حوزه ادبیات دفاع مقدس بفرمایید.
مشغول فصل های پایانی رمانی هستم که از 
نظر جغرافیا و زاویــه دید متفاوت از کارهای 
قبلی است و »ماه و بلوط« نام دارد. به گمانم 
از آب و گل درآمـــده و امــیــدوارم موردپسند 

مخاطبان این حوزه قرار بگیرد. 

   داستان زندگی »صیاد شیرازی« 
روی میز فرمانده ارتش ایتالیا

 گفت و گوی خراسان با محسن مومنی شریف،نویسنده کتاب»در کمین گل سرخ« 
که به تقریظ رهبر انقالب،مزین و نیز، رهسپار کشورهای مختلف شده است

جالل کیانی



سجادپور- جوانی که مهمان دو برادر برای 
مشروب خوری بود، با سخن چینی مستانه 
درباره یک اختالف قدیمی، آتش برادرکشی 

را برافروخت.
به گزارش اختصاصی خراسان، شب بیست 
و نهم خــرداد، مرد 29 ساله مجردی که در 
یک واحد آپارتمانی واقع در بولوار ابوذر کوی 
طالب مشهد زندگی می کرد تصمیم گرفت 
ــرادر متاهل خــود بساط مشروب  در کنار ب
ــرای تهیه مشروب با  ــوری پهن کند امــا ب خ
هرکدام از دوستان و هم بساطی هایش تماس 
گرفت، نتیجه ای حاصل نشد. او که دیگر 
کالفه شده بود با برادر کوچک تر خود مشورت 
کرد که چگونه به مقداری مشروب دست پیدا 
کند! »علی« )برادر کوچک تر( که اوضاع را این 
گونه دید به برادرش گفت: نیازی به تماس با  
دیگران نیست، خودت لوازم تولید مشروبات 
الکلی را در خانه داری و در کمتر از ساعتی 
مشروب تولید می کنی! طولی نکشید که امید 
وسایل و لوازم مشروبات الکلی را بیرون کشید 
و در نهایت یک بطری مشروب تولید کرد. 
دقایقی بعد علی )برادر کوچک تر که متاهل 
است( دختر خردسالش را به مادرش سپرد 
که او را به طبقه باال ببرد تا او و برادرش بساط 
مشروب خوری را پهن کنند. در همین حال آن 
ها صدای یکی از دوستان شان را شنیدند که با 
»سوت زنی« درون کوچه، در واقع آن ها را صدا 
می زد. لحظاتی بعد با اجازه دو برادر، »حمید« 
هم به جمع آن ها پیوست تا در کنار یکدیگر به 

مشروب خوری بپردازند.

در این هنگام »علی« برای 
خرید مقداری تنقالت به 
بیرون از منزل رفت تا در 
کنار مشروبات الکلی، از 

آن استفاده کنند.
امــا او در حالی که چند 
بــســتــه چــیــپــس و دیــگــر 
ــت  دس در  را  ــالت  ــق ــن ت
ــراه یکی  ــم ــه ه ــت ب داشـ
دیگر از همسایگان که از 
اهالی همان ساختمان 
ــود بــه خانه بازگشت و  ب
بدین ترتیب چهار نفری 
بساط مشروب خوری به 

راه انداختند.
گــزارش خراسان حاکی 
اســـــت: در حـــالـــی که 
بر پیشانی  عــرق مستی 
چهارجوان نشسته بود، 
هــرکــدام از دری سخن 
می گفتند. در این میان 
ناگهان »حمید« سر غده 
چــرکــیــن یــک اخــتــالف 
ــرادر را  قدیمی بین دو ب
تیغ زد و به سخن چینی 
در این بــاره پرداخت. او 

در همان عالم مستی بر این اختالف و کینه 
عمیق دامن زد به گونه ای که »امید« با شنیدن 
این حرف ها به شدت برآشفت و چهره اش به 

سرخی گرایید.

او که انتظار شنیدن این سخنان را نداشت، از 
شدت خشم ناگهان بساط مشروب خوری را 

به هم ریخت و به  درون اتاق رفت.
او از داخل کمد دیواری اتاق، یک قبضه قمه 

را برداشت و فریاد زنان در حال خروج از اتاق 
بود که برادرش را روبه روی خود دید. دیگر 
کنترل خود را از دست داد و با همان حالت 
مستی، شاهرگ گردن برادرش را برید! برادر 
کوچک تر خون آلود روی زمین افتاد و لحظاتی 
بعد جان خود را از دست داد. مشروب خوران 
که دیگر به شدت ترسیده بودند با نیروهای 
امدادی تماس گرفتند و بدین ترتیب مشخص 
شد که »علی« بر اثر عوارض ناشی از اصابت 

چاقو به قتل رسیده است.
دقایقی بعد خبر ایــن جنایت در بــی سیم 
های پلیس پیچید و گروهی از افسران دایره 
تجسس کالنتری رسالت مشهد به سرپرستی 
سروان قرایی )رئیس تجسس( عازم خیابان 
ابوذر شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.

آنان با تایید درستی خبر، در حالی مراتب را به 
قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند که »امید« 
)متهم به قتل( نیز هنوز حیرت زده در محل 
وقوع جنایت ایستاده بود. عقربه های ساعت 
به نیمه شب نزدیک می شد که قاضی »محمود 
عارفی راد« برای بررسی صحنه این جنایت 
تکان دهنده، وارد واحد آپارتمانی شد و بدین 
ترتیب تحقیقات میدانی دربــاره این ماجرا 
ادامه یافت. »امید« که متولد سال 71 است، 
با اظهار ندامت از برادرکشی به دلیل سخن 
چینی در حضور قاضی »عارفی راد« گفت: 
سال ها قبل مادرم به دلیل اختالفاتی که با 
پدرم داشت از او طالق گرفت و با مرد دیگری 
ازدواج کرد. ما هم در کنار شوهر مادرمان 
زندگی می کردیم. اما علی در حالی ازدواج 

کرد که من هنوز مجرد بودم. روز حادثه قصد 
داشتیم بساط مشروب خوری را پهن کنیم 
که دوستان مان نیز به ما اضافه شدند ولی 
»حمید« ماجراهای قدیمی را لو داد که من 
خبری نداشتم به همین دلیل خیلی عصبانی 
شدم و با قمه به برادرم حمله کردم ولی حاال 
خیلی پشیمانم که چرا دست به چنین کاری 
زدم و این گونه جان برادرم را گرفتم. گزارش 
خراسان حاکی است: در حالی که تحقیقات 
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد تا سپیده دم به طول انجامید، دستور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر شد و 
»امید« متهم به قتل نیز در اختیار کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار گرفت تا زوایای پنهان این جنایت توسط 
ســروان منفرد )افسر پرونده( مورد واکاوی 
های دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر با دستور 
قاضی »محمود عارفی راد« دو متهم دیگر که 
در صحنه جنایت حضور داشتند نیز تحت 
تعقیب قرار گرفتند و به پلیس آگاهی هدایت 
ــوع این  ــان در وق شدند تا نقش هریک از آن

جنایت تکان دهنده مشخص شود.
ــزارش خراسان، همسایه متاهل دو  بنابر گ
برادر نیز که در صحنه جنایت حضور داشت در 
بازجویی های تخصصی اظهارات »امید« )متهم 
به قتل( را در حالی تایید کرد که از مقتول حادثه 

یک دختر خردسال باقی مانده است.
شایان ذکر است در بازرسی از منزل، ابزار و 
ادوات تولید مشروبات الکلی به همراه مقادیری 

مشروب در حال تخمیر نیز کشف شد.

حوادث چهار شنبه   8  تیر 81401
29 ذی القعده  1443.شماره 20973

در امتداد تاریکی

از عاشقی تا طالق

با آن که 9 سال برای ازدواج با همسرم انتظار کشیدم و 
حتی برای جلب رضایت خانواده ها دست به خودکشی 
زدم اما اکنون هیچ ارتباط عاطفی بین ما وجود ندارد و تا 

مرز طالق پیش رفتیم چرا که ...
به گزارش خراسان، مرد 40 ساله با بیان این که همسر 
صیغه ای ام را نیز طالق داده ام اما گویی همسرم مرا به 
فراموشی سپرده است، درباره سرگذشت خود به مشاور 
مشهد  شمالی  طبرسی  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و 
گفت: کودکی خردسال بودم که مادرم فوت کرد و پدرم 
نیز در حالی ازدواج کرد که من به همراه پنج خواهر و برادر 
دیگرم در کنار نامادری بزرگ شدیم. وقتی به سن نوجوانی 
رسیدم دل به دختر همسایه باختم. »فرزانه« هم عاشق 
من شد اما هر بار به خواستگاری اش می رفتم مرا جدی 
نمی گرفتند و پاسخ منفی می دادند این درحالی بود که 
فرزانه هم مرا دوست داشت و برای راضی کردن خانواده 
اش تالش می کرد. کار به جایی رسید که برای ازدواج با او 
دست به خودکشی زدم اما قبل از آن که آخرین نفس هایم 
را بکشم نامادری ام به طور اتفاقی متوجه ماجرا شد و مرا از 
مرگ نجات داد. در همین حال فرزانه هم شرایطی بهتر از 

من نداشت و روزگار سختی را می گذراند.
باالخره بعد از 9 سال انتظار و خواستگاری های متعدد 
خانواده ها رضایت دادند و ما با هم ازدواج کردیم اما آن ها 
ما را طرد کردند و به همین دلیل  بدون هیچ پشتوانه مالی 
و با اجاره خانه ای در حاشیه مشهد زندگی مشترک مان را 
آغاز کردیم. ابتدا روزهای خوشی را می گذراندیم تا این که 
همسرم پسرم را باردار شد اما به من ویار پیدا کرد به گونه 
ای که مجبور بودم حتی از دور با او گفت وگو کنم. اطرافیان 
مان معتقد بودند بعد از تولد فرزندمان همه چیز رو به 
راه می شود ولی بعد از این که »سامان« به دنیا آمد شیوه 
زندگی ما نیز تغییر کرد چرا که پسرم روزها می خوابید و 
شب ها بیدار بود. فرزانه هم به  ناچار تا صبح بیدار می ماند 
تا از فرزندمان مراقبت کند. آرام آرام خوشبختی در زندگی 
ما رنگ باخت به طوری که دیگر همسرم حتی نمی توانست 
برای من صبحانه آماده کند  یا با من به تفریح و گشت و گذار 
بیاید. به ناچار شام را نیز به تنهایی می خوردم. از سوی 
دیگر مورد تمسخر همکارانم در شرکت قرار گرفته بودم 
چرا که قبال ناهارم را از منزل می آوردم و با حرص و ولع 
خاصی آن را می بلعیدم اما حاال دیگر از ناهار هم خبری 
نبود. در این شرایط و در حالی که به فردی گوشه گیر تبدیل 
شده بودم به پیشنهاد یکی از دوستانم مصرف مواد مخدر 
سنتی را آغاز کردم. فرزانه بعد از مدتی متوجه موضوع شد 
و مرا در مرکز ترک اعتیاد بستری کرد اما بی توجهی هایش 
همچنان ادامه داشت. من با نظر یکی از مشاوران خانواده 
برایش هدیه می خریدم تا توجهش را به خودم جلب کنم اما 
او از ابراز گالیه های من ناراحت می شد و مرا به پرتوقعی 
متهم می کرد. خالصه در همین گیرو دار با زن مطلقه ای 
آشنا شدم و او را به عقد موقت خودم درآوردم. حتی نام آن 
زن را روی بازویم تتو کردم تا شاید به خود بیاید و حسادت 
زنانگی اش برانگیخته شود ولی این کارها نه تنها تاثیری 
در رفتارهای همسرم نداشت بلکه اوضاع را بدتر کرد به 
گونه ای که دیگر مدام با هم درگیر بودیم و به مشاجره می 
پرداختیم. با آن که چند بار فرزانه با حالت قهر خانه را ترک 
کرد و ما تا مرز طالق پیش رفتیم ولی باز هم زندگی ما روی 
ریل بی توجهی ها می گذشت تا این که همسرم دوباره به 
طور ناخواسته باردار شد. من هم برای حفظ زندگی ام 
همسر صیغه ای ام را طالق دادم تا شاید مانند روزهای 
آغازین زندگی مشترک مورد توجه فرزانه قرار بگیرم ولی 
باز هم او ادعا می کند فرزندان مان بزرگ شده اند و باید به 
فکر آن ها باشیم تا ... اکنون نیز به کالنتری آمده ام چرا که 
دیگر به چیزی جز طالق نمی اندیشم. گزارش خراسان 
حاکی است با توجه به اهمیت این ماجرا و با راهنمایی های 
سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( 
این پرونده برای اقدامات مشاوره ای و بررسی های روان 
شناختی در اختیار کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سخن چین مست، آتش برادرکشی را برافروخت

 مادر گم شده 
سامل پیدا شد ، ۲ فرزند 
خردسالش جان ابختند

کرمانی-مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان از پایان عملیات 44 ساعته جست و جوی 
مادر و فرزندان مفقود شده اش در جنوب کرمان خبر 
داد وگفت:مادر گم شده سالم پیدا شد در حالی که 
دو فرزند خردسالش جان باخته بودند. به گزارش 
خراسان، رضا فالح بیان کرد : به دنبال  مفقود شدن 
یک مادر و دو  تن از فرزندانش در شهرستان عنبرآباد 
ــاری، بالفاصله  در روز یک شنبه پنجم تیرماه ج
نیرو های امدادونجات جمعیت هالل احمر به محل 
حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: 22  گروه از عوامل  
امدادونجات از روز یک شنبه به صورت متوالی به 
محل حادثه عزیمت کردند.وی گفت : ظهر  سه شنبه 
پس از 44 ساعت عملیات جست وجوی مداوم، این 
عملیات با پیدا شدن  مادر  به پایان رسید.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: جسد 
کــودک یک ساله توسط نیرو های هــالل احمر و 
مردمی در منطقه بارگاه منوجان پیدا شده بود.وی 
خاطرنشان کرد ، ظهر سه شنبه  جسد کودک سه 
ساله نیز در استان هرمزگان پیدا شــد.وی یادآور 
شد : مادر این دو  کودک نیز در سواحل هرمزگان ، 
بدون هیچ گونه آسیبی  و سالم پیدا شد که اطالعات 

تکمیلی متعاقبا اعالم خواهدشد.

اهدای عضو نوجوان تصادیف به بیمار نیازمند  زندیگ بخشید
توکلی-خانواده  نوجوان 1۶ساله ای که بر  اثر 
حادثه رانندگی دچــار مــرگ مغزی شــده بــود در 
تصمیمی خدا پسندانه ، کبد او را به بیمار  نیازمند 
اهــدا کردند. به گــزارش خراسان، مسئول واحد 
پیوند اعضای  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دراین 
باره  گفت: کبد علی اصغر کاربخش راوری نوجوان 

1۶ ساله  ساکن راور که بر اثر تصادف دچار مرگ 
مغزی شده بود، روز گذشته  به یک بیمار نیازمند 
دریافت عضو اهدا شد.جعفری افزود: این بیماردر 
بخش آی سی یو ۳ بیمارستان شهید باهنر کرمان 
ــدای عضو از  بستری و مرحله رضایت گیری اه
خانواده این بیمار با حضور این گروه  در کرمان انجام 

و در نهایت کبد این نوجوان  برای پیوند به شیراز 
ارســال شد.شایان ذکر است ،کبدبیماران مرگ 
مغزی به علت نبود جراح مجرب در کرمان برای 
پیوند به شیراز منتقل می شود و افرادی هم که در 
استان کرمان  نیازمند پیوند کبد باشند به ناچارباید 

به شیراز مراجعه کنند.

 آتش سوزی کارخانه مواد شوینده در شهرک 
به  مصدوم  هفت  و  کشته  شکوهیه قم چهار 
جا گذاشت. جلیل گــودرزی فر معاون فنی و 
عملیات اورژانس قم عصر سه شنبه با اعالم این 
خبر از  اعزام هفت دستگاه آمبوالنس اورژانس 
11۵ قم ، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو 
دستگاه تیم های مدیریتی و پشتیبانی به محل 
حادثه خبر داد.مدیرکل مدیریت بحران استان 
قم گفت:در پی این انفجار که هنوز علت آن 
مشخص نیست، شش نفر دچار سوختگی شدند 

که در بیمارستان بستری هستند. وی با بیان 
این که حال شش مصدوم سانحه آتش سوزی 
در کارخانه تولید مواد شیمیایی و حشره کش 
در شهرک شکوهیه قم وخیم است افزود: علت 
اولیه اعالم شده برای وقوع سانحه نشت گاز 
هنگام کار بوده اما اعالم علت اصلی نیازمند 
کار کارشناسی دقیق است . آن طور که مدیر 
کل مدیریت بحران استان قم  گفته قرار است 
این مصدومان برای درمان به بیمارستان های 

تهران و اصفهان منتقل شوند. 

  کشف 46 جسد از داخل یک کامیون 
در جنوب تگزاس

مقام های ایالت تگزاس اعالم کردند که شمار اجساد پیدا شده از داخل یک تریلر 
کامیون به 4۶ تن افزایش یافته است.به گزارش اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی 
ABC  شواهد نشان می دهد تالش عده ای از مهاجران غیرقانونی برای رساندن 
خودشان به آمریکا حداقل 4۶ کشته به جا گذاشت و 1۶ نفر شامل چهار کودک 
و 12 بزرگ سال را راهی بیمارستان کرد.منابع رسانه ای از آمریکا گزارش 
می دهند، نیروهای پلیس و امنیتی یک کامیون حامل مهاجران غیرقانونی را 
در نزدیکی ایستگاه قطار خیابان »ساوتوست ساید« شهر سن آنتونیو در ایالت 
تگزاس پیدا کردند.به گفته »ویلیام مک مانوس« رئیس پلیس سن آنتونیو، 
ساعت 18 روز دوشنبه )به وقت محلی( یکی از کارمندان شهرداری این شهر 
بعد از شنیدن صدای فریاد کمک خواهی یکی از سرنشینان کامیون، متوجه 
آن شد و پلیس را در جریان قرار داد.ایــن مقام پلیس در ایالت تگزاس اعالم 
کرد: نیروهای پلیس بعد از رجوع به محل جسد یک نفر را نزدیک کامیون پیدا 
و پس از باز کردن در آن، ده ها جسد دیگر را داخل کامیون کشف کردند.هنوز 
مشخص نیست که این افراد چگونه جان خود را از دست داده اند، اما سن آنتونیو 
و سایر شهرهای سراسر تگزاس در ماه ژوئن گرمای شدیدی را تجربه کرده اند 
که در سطح یا نزدیک به رکورد بوده است.پیدا کردن این کامیون »ممکن است 
مرگبارترین فاجعه در میان هزاران نفر باشد که در دهه های اخیر در تالش برای 
عبور از مرز مکزیک به سمت ایاالت متحده جان خودشان را از دست داده اند.«

انفجار خونین در هشرک شکوهیه قم
 آتش سوزی شهرک شکوهیه قم 4 کشته و 7 مصدوم در پی داشت

اختصاصی خراسان
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تصویر قاتل لحظاتی بعد از ارتکاب جنایت



۹اجتماعی

گزیده  توبه بنیاد شهید  از بنگاه داری
رویکرد جدید بنیاد شهید مبنی بر فاصله گرفتن از فعالیت های اقتصادی نویدبخش بازگشت از یک مسیر نادرست است. افشای خبر اختالس 
5هزارمیلیاردی در  این نهاد، بیش از هر زمانی بر خروج بنیاد از بنگاه داری حکایت دارد. ما ابعاد این موضوع را با یک مسئول در  بنیاد بررسی کردیم

انتصاب  از  روز   292 عــبــدالــهــی–  مصطفی 
سیدامیرحسین قاضی زاده« به ریاست بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران سپری شده و دغدغه مندان این 
بنیاد، منتظرند تا او برنامه خود برای خروج این نهاد 
خدمت رسان از بنگاه داری را اجرایی کند؛ برنامه ای 
که قاضی زاده به تازگی از جزئیات آن هم سخن گفته 
و روش هایی همچون تهاتر و عرضه در بورس را برای 

اجرای آن انتخاب کرده است.
طی سال های اخیر بسیاری از کارشناسان تاکید 
داشته اند که بنیاد شهید باید از بنگاه داری خارج شود 
و تمام توان خود را بر خدمت رسانی به خانواده های 
معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران متمرکز کند. دلیل 
این تاکید و اصرار هم، مشکالت و معضالت متعدد 
فعالیت در حوزه اقتصادی است که به طور طبیعی مانع 
تمرکز روی مسئولیت اصلی و به تبع آن، ایجاد نگرانی 

و نارضایتی در جامعه هدف بوده است.

از بانکداری و بیمه تا مرغداری و معدن داری       
شهید  بنیاد  فعلی  اقتصادی  هــای  فعالیت  قطعا 
غیرقانونی نیست اما این نکته را نمی توان نادیده گرفت 
که این همه شرکت و موسسه اقتصادی، ذیل نهادی که 
مسئولیت اصلی اش خدمت رسانی است، نمی گنجد:

* بنیاد اقتصادی کوثر شامل 36 شرکت فعال در 
حوزه های کشاورزی، صنایع، عمران، معادن، مالی و 
برق و انرژی است، از جمله: مرغ اجداد زربال، مجتمع 
تولید گوشت مرغ ماهان، آبزی اکسیر کوثر، خوراک 
دام پارس، تولیدی سیم و کابل تبریز، مجتمع توسعه 
صنایع کود ایرانیان، پیمانکاری پیماب، شرکت طالی 
توسعه  معادن کوثر، سبدگردان فراز، مدیریت تولید 
برق زاگرس کوثر، خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر 

و ... )منبع: سایت رسمی سازمان اقتصادی کوثر(.
* این هم فهرستی از دیگر زیرمجموعه های بنیاد 
شهید: بانک دی، بیمه دی، سازمان فرهنگی سیاحتی 
کوثر، سازمان اموال و امالک کوثر و صندوق اشتغال و 

کارآفرینی ایثارگران. 

اختالس 5 هزار میلیاردی، مصداقی جدید        
برای یک ضرورت

اگرچه ممکن است بسیاری از شرکت هایی که از آن ها 

نام بردیم، فعالیت های اقتصادی مثبت و اثربخش 
داشته اند اما برخی از آن ها نیز با مشکالتی مواجه 
بوده اند که سبب شده نه تنها سود و منفعتی برای 
خانواده ایثارگران نداشته باشند، بلکه آسیب هایش 
دامن گیر نام »بنیاد شهید« هم شده است. مصداق 
تازه اش را رئیس بنیاد شهید در گفت وگوی تفصیلی 
با خبرگزاری تسنیم )منتشرشده در 31 خــرداد 
1401(، مطرح کرده و گفته است: »روزهای گذشته 
مدیرعامل فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش 
می داد که فقط یکی از شرکت ها حدود 5هزار میلیارد 
ــدر این  تومان اختالس انجام داده، می گفت آن ق
موضوع بزرگ بوده که ما از دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی خواستیم ورود کرده و موضوع را بررسی 

کنند«.

هنوز حجم خسارت اختالس ها  را  نمی دانیم       
قاضی زاده به مشکالت گذشته هم اشاره و تصریح 
کرده: »متأسفانه بنیاد شهید در این سال های اخیر به 
آفت های زیادی گرفتار شده، مثاًل یک گروه عمده ای از 
مدیران بانک دی دستگیر شدند و در زندان هستند، و 
هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده و اختالس هایی 
را که اتفاق افتاده نمی دانیم«. قاضی زاده افزوده 
است: »این فقط یک نمونه از بانک دی بود، حاال همین 
مسائل در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره 

شاهد و جاهای مختلفی 
که اخبارش هر از گاهی به گوش 

می رسد هم تا حدی وجــود دارد، در حالی که این 
مجموعۀ انقالبی، مقدس و وابسته به شهدا، باید 

پاک ترین و تمیزترین سازمان باشد«.
قاضی زاده در ایــن گفت وگو به راهــکــارش برای 
جلوگیری از تکرار این گونه مشکالت هم اشاره کرده 
است: »من واقعًا با هدف تحول عمیق و همه جانبه وارد 
بنیاد شدم، آن چیزی هم که از من خواسته شد همین 
بود، یعنی بزرگان، صحبت های اولیه را با من داشتند 
برای این که در بنیاد شهید حاضر شوم، صحبت شان 
این بود که ما نیاز به بازخوانی نگاه حضرت امام)ره( 
در تأسیس بنیاد شهید و نگاه حضرت آقــا داریــم، 
به عبارت بهتر، باید از نو، این سازمان را بسازیم و 

جایگزین کنیم«.

دریافت اجازه خروج از بنگاه داری       
قاضی زاده ابتدای تیرماه امسال هم در برنامه زنده 
»تهران 20« جزئیات بیشتری دربــاره طــرح خود 
ارائه کرد و گفت: حوزه ماموریت بنیاد شهید کامال 
مشخص و وظیفه ما بنگاه داری ماموریتی است، بعضی 
از بنگاه های اقتصادی فعلی ما، خــارج از موضوع 

ماموریت هاست، به همین علت حتما با اجازه ای که 
دریافت کرده ایم، به تدریج و با روش های مختلف از 

این بنگاه ها خارج می شویم.

تهاتر، عرضه در بورس و راه های دیگر       
او درباره جزئیات این روش ها هم اظهار کرد: بستگی 
به موضوع و جایگاه آن بنگاه دارد، ممکن است آن ها 
را تهاتر کرده و واگذار کنیم، شاید هم در بورس عرضه 
کنیم؛ در مجموع هر اقدامی که بتوانیم این دارایی را 
به دارایی مرتبط با حوزه ماموریتی تبدیل کنیم انجام 
خواهیم داد؛ مثال در افزایش ظرفیت بیمارستان ها و 
آسایشگاه های بنیاد شهید، و با توسعه خدمات سفر 
به جامعه هدف افزایش مراکز اقامتی در شهرهای 

زیارتی، شمال و جنوب کشور.

2 دغدغه مهم       
رویکرد رئیس بنیاد شهید، همان چیزی است که 
سال ها مورد مطالبه بوده و به نظر می رسد قاضی زاده 
می تواند با اجرایی کردن آن، تحولی بزرگ در این بنیاد 
خدمت رسان ایجاد کند. اگرچه این اقدام  با دو دغدغه 

مهم همراه است که باید نسبت به آن حساس بود:
1. بنگاه داری ماموریتی بنیاد شهید نباید به مرور 
ــرای بنگاه داری در سایر حوزه های  به پوششی ب

غیرمرتبط تبدیل شود.
2. رویکرد خوب رئیس بنیاد برای خروج از بنگاه داری 
حتما باید زمان بندی و تقویم اجرایی مشخصی داشته 

باشد تا مشمول گذر زمان نشود.

مطالبه فراکسیون پابرجاست       
فراکسیون ایثار و شهادت مجلس هم همانند گذشته 
بر ضرورت خروج بنیاد شهید از بنگاه داری تاکید دارد. 
»حسن نــوروزی« رئیس این فراکسیون به خراسان 
می گوید: این موضوع همچنان مطالبه ما در مجلس 
است و آن را پیگیری خواهیم کرد. نوروزی این نکته 
را هم مطرح می کند که در جلسه آتی فراکسیون که 
با حضور مسئوالن بنیاد شهید برگزار خواهد شد، 
موضوع اختالس 5 هزار میلیارد تومانی که رئیس 
بنیاد به آن اشــاره کرده است نیز مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
2۹ ذی القعده   ۱۴۴۳.شماره 2۰۹۷۳

»سید حمیدرضا طباطبایی«، مشاور رئیس و مدیرکل ارتباطات و اطالع رسانی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، در گفت وگو با خراسان، توضیحاتی در این باره 

ارائه کرد:
* قرار بود بنیاد شهید در حوزه اقتصادی فعالیت کند که از بودجه دولتی بی نیاز 
شود، اما مثال در سال گذشته بودجه دولتی بنیاد 31 هزار میلیارد تومان بود 
و در مقابل، از سازمان اقتصادی کوثر که بزرگ ترین مجموعه اقتصادی ذیل 
بنیاد شهید است، فقط 200 میلیارد تومان در اختیار بنیاد قرار گرفت که با این 

میزان، نبودش هم چندان مهم نیست.
* برنامه های تحولی بنیاد شهید بر محور خروج از بنگاه داری است؛ البته در 
حوزه هایی مانند تولید تجهیزات فناورانه پزشکی مورد نیاز جانبازان و مراکز 
اقامتی زیارتی و سیاحتی که خدماتش به درد خانواده ایثارگران می خورد، 

حضور   بنیاد   را   مفید می دانیم.

* اما برخی مجموعه ها مانند بانک دی و تعدادی 
از شرکت ها متعلق به خود خانواده شهداست 
و سهامدار آن هستند کــه قطعا قابل فــروش 
 و واگـــذاری نیست. در این مــورد هم نظر دکتر 

قاضی زاده این است که خود سهامداران باید اختیار اداره مجموعه را برعهده 
بگیرند و بنیاد هم به عنوان ناظر حضور داشته باشد نه عامل.

* در موضوعاتی مانند اختالسی که اخیرا مطرح شده، پرونده هایی وجود 
دارد که اغلب مربوط به چهار-پنج سال قبل است و اعالم جزئیات آن برعهده 
دستگاه های نظارتی است. برخی می گویند اگر این پرونده ها قدیمی است، 
چرا االن درباره آن صحبت می کنیم، اما موضوع این است که باید مطلع باشیم 
وقتی می خواهیم تغییری ایجاد کنیم، نمی شود درباره بنگاهی که وضعیتش 
نامشخص است و پرونده باز دارد کاری انجام داد و تصمیم مدیریتی اتخاذ کرد.

مدیرکل ارتباطات و اطالع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران: 
   

قرار بود بنیاد شهید با بنگاه داری از بودجه دولتی بی نیاز شود که نشد

رسانه های جهان 

ایندیپندنت: 
ردپایی  کشف 
ــروس فلج  از وی
اطـــــفـــــال در 
ــول آزمــایــش  ط
کارخانه  در  فــاضــالب  معمول 
لندن،  شمال  فاضالب  تصفیه 
به راه انــدازی تحقیقات »فوری« 
ناخوشایند  خاطره  منجرشد و 
که  را  وحشتناک  بیماری  ایــن 
ــت آن را  ــاری مــمــکــن اسـ ــی ــس ب
ــرض کنند،  ــده فـ ــن ش ــه ک ــش ری
ــاره زنــده کــرده اســت. هنوز  دوب
ــوردی از فــلــج اطــفــال  ــچ م ــی ه
تایید  ــا  ی ــزارش  ــ گ بریتانیا  در 
نشده اســت؛ اما اگر قــرار باشد 
ــزارش یــا تایید شـــود، در  کــه گـ
مورد  اولین  گذشته  ســال   40
بریتانیا  در  تشخیص داده شده 
خــواهــد بـــود. آغـــاز همه گیری 
ــروس کرونا در سال 2020  وی
مدیریت واکسن های فلج اطفال 
برای کودکان را هم مختل کرد و 

باعث شد تزریق آن کاهش یابد.

ــوز: ــ ــی ــ ــورون ــ  ی
طال  جویندگان 
در یوکان کانادا  
یک بچه ماموت 
کشف  پشمالو 
کرده اند. این ماموت که مربوط به 
عصر یخبندان است،  بیش از 30 
هزارسال قدمت دارد.  تصاویر 
بقایای ایــن بچه مــامــوت نشان 
می دهد که پوست آن هنوز دست 
نخورده و از آسیب و تجزیه مصون 
مانده اســت و حتی مقداری مو 

هنوز به بدن آن چسبیده است. 

یک توئیت

وعده وزیر ارتباطات:

تا مهرماه  ۷۰ درصد به ظرفیت 
اینترنت کشور افزوده می شود

تلویزیونی  بــرنــامــه  در  زارع پــــور  عیسی 
جهان آرا وعده داد به زودی با هماهنگی 
دستگاه های مختلف، برخی پلتفرم های 
فیلترشده برای یک سری اقشار خاص باز 
شــود. بخش های مهم صحبت های وزیر 
ارتباطات را به نقل از  جهان نیوز و سایت 

دیجیاتو مرور می کنیم:
ــا هماهنگی  ــا ب ــبــال آن هستیم ت * بــه دن
دستگاه های مختلف، در آینده نزدیک برخی 
اقشار خاص مثل اساتید یا خبرنگاران، برخی 
پلتفرم های فیلترشده براساس نیاز این افراد 

برایشان گشایش ]رفع فیلتر[ شود.
* تــا مهرماه، ۷0 درصــد بــه ظرفیت کل 
اینترنت کشور افزوده خواهد شد و سرعت 

بهبود می یابد.
ــور در  ــت نـ ــرع ــه ایــنــتــرنــت بــا س ــ ــا ارائـ *مـ
برنامه هایمان داریم و هیچ کس به دنبال قطع 
اینترنت نیست. البته باید پلتفرم های بومی 
خودمان را نیز داشته باشیم و از ظرفیت های 

موجود استفاده کنیم.
*شــورای عالی فضای مجازی دستگاه ها 
را مکلف کرده محیطی ایمن و مفید برای 
کودکان در اینترنت فراهم کنند؛ والدین 
می توانند با یک کد دستوری برگشت پذیر، 
اینترنت سیم کارت را وارد محیط امن کنند.
دستگاه های فرهنگی، محتوای سفید را 
سیم کارت  میلیون  یک  می کنند.  معین 

کودک هم فراهم شده است.
*من مسئول فیلترینگ نیستم اما به دنبال 
گشایش هایی هستیم، مثاًل این که بعضی 
برای  فیلترشده  پلتفرم های  و  سایت ها 
برخی اقشار که نیاز به آن ها دارند باز شود. 
دولت به دنبال قطع اینترنت نیست البته 
باید به دنبال پلتفرم های بومی خودمان 
هم باشیم. از شهریور سال گذشته به دنبال 
اصالح طرح صیانت بودم.به مردم اطمینان 
می دهم هیچ یک از سیاست گذاران به دنبال 
قطع اینترنت نیستند ولی باید فضای امن و 

قاعده مند برای فضای مجازی ایجاد کنیم.

بخشی از پیگیری ها و گزارش های خراسان در سال های اخیر 

درنقد بنگاه داری های بنیاد شهید 



اقتصاد چهار شنبه   8  تیر 101401
29 ذی القعده  1443.شماره 20973

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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) 50(277,129286,626338,86341,15874,99913,573,970) 200,000(143,500,00078,000,00048,000,000414,609-
 شاخص

جزئیات رشد ساالنه 1.5 برابری 
قیمت ها در خرداد  

 گزارش مرکز آمار نشان می دهد که با ثبت تورم 
نقطه ای )رشــد قیمت ها در هر ماه نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( 52.5 درصدی برای کل 
کاالها، این میزان در خوراکی ها و غیر خوراکی 
ها تفاوت قابل مالحظه ای داشته، به طوری 
ــدی بــرای خوراکی ها و  که تــورم 81.6 درص
36.8 درصدی برای کاالهای غیر خوراکی به 
ثبت رسیده است. در این میان، دهک اول)کم 
درآمدترین دهک( ، با رشد 88.9 درصدی و 
دهک دهم )پردرآمدترین دهک( با رشد 79.4 
درصدی قیمت خوراکی ها نسبت به خرداد سال 
قبل روبه رو شده اند. در عین حال، رشد قیمت 
کاالهای غیر خوراکی برای دهک اول 34.6  
درصد و برای دهک دهم 41 درصد بوده است. 

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن را ابالغ کرد.از شروط دریافت 
تسهیالت مذکور در این دستورالعمل به این موارد 
اشاره شده است که متقاضیان باید دارای اجاره 
نامه رسمی از تاریخ ابتدای امسال، متاهل )با 
استثنا( و نیز به همراه همسرش فاقد مسکن یا 
زمین مسکونی ملکی در زمان ثبت نام بوده و در 
سال های 1399 و 1400 از تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا 

استفاده نکرده باشند.

حساب و کتاب وام ودیعه مسکن	 
به گــزارش خراسان، خبرگزاری ها دیــروز خبر 
دادنــد که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی 
ودیعه مسکن را ابالغ کرده است. طبق جزئیاتی 
که تاکنون منتشر شــده، مستاجران در تهران 
تا سقف 100 میلیون تومان، در کالن شهرها 
شامل شهرهای کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، 
شیراز و اهواز تا سقف 70 میلیون تومان و در دیگر 
شهرها تا سقف 40 میلیون تومان می توانند این 
وام را دریافت کنند.همچنین بازپرداخت این 
وام حداکثر پنج ساله است. وزیر راه و شهرسازی 
نیز 31 خــرداد از مصوبه شــورای پول و اعتبار 
این گونه خبر داده که نرخ سود کمک ودیعه 18 
درصد تعیین شده است که 5 درصد آن شامل 
یارانه می شود.در نتیجه برای مردم، نرخ سود 
13 درصد اعمال خواهد شد. با این اوصاف، 
محاسباتی هم که پیشتر رسانه ای شده، نشان 
می دهد که اقساط این وام در تهران دو میلیون 
و 275 هزار تومان، در کالن شهرها یک میلیون 
و 592 هزار تومان و در سایر شهرها 910 هزار 

تومان خواهد بود.

جزئیات ثبت نام و استعالم های بانک	 
ــور  ــذک ــل م ــم ــع ــورال ــت ــن اوصــــــاف، دس ــ ــا ای بـ
ــایــد به  ــه متقاضیان ب حــاکــی از آن اســـت ک
ــای حــمــایــتــی مــســکــن به  ــ ــرح ه ــ ــه ط ــان ــام س

نشانی  https://saman.mrud.ir  مراجعه 
کنند. در تبصره ماده 2 این دستورالعمل قید شده 
که مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیالت، پس 
از دریافت مدارک مورد نیاز و استعالم ها، می تواند 
به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده کاهش 
یابد و در نتیجه متقاضی باید میزان تسهیالت 

درخواستی خود در سامانه را اصالح کند.
در ماده 3 آمده است: بانک/موسسه اعتباری غیر 
بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیالت، از 
سامانه سمات بانک مرکزی دارا نبودن تسهیالت 
جاری در بخش مسکن )شامل تسهیالت ساخت، 
خرید، جعاله و ودیعه مسکن بــرای متقاضی و 
همسر ایشان( را استعالم و در صورت مثبت بودن، 

درخواست متقاضی در سامانه را با ذکر  رد کند.

وثیقه وام ودیعه	 
این دستورالعمل با بیان این که تسهیالت مذکور 
در قالب عقد مرابحه خرید کــاال و خدمات به 
مستاجر پرداخت می شــود، در مــاده 6 افــزوده 
است:وثایق مربوط به تسهیالت موضوع این 
دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی 
اعطای تسهیالت خرد است.به گزارش خراسان، 

در آن دستورالعمل،آمده است:
در اعطای تسهیالت خرد به مشتری دارای سابقه 
و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می تواند با 

رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین 
شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با 
امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیالت خرد 
اعطایی و درجه  نقدشوندگی وثایق و تضامین 
ارائه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق 
به شــرح مصادیق ذیــل از تسهیالت  گیرنده یا 
ضامن دریافت کند: اوراق تجاری از قبیل چک 
یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعــم از اوراق 
پذیرفته شده در بــازار سرمایه و غیر آن؛ سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام 
عدالت؛ واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بــورس؛ چک یا 
سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی 
از قبیل خــودرو، مسکوکات یا مصنوعات طال؛ 
حساب  یارانه اشخاص؛ گواهی کسر از حقوق 
توسط مشتری یا ضامن؛ ضمانت یک نفر کاسب 
دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیالت 
دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛ در مناطق 
روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت 
و صالحیت وی توسط شــورای اسالمی روستا 
مورد تأیید واقع شود مهمور به مهر شورای اسالمی 
روستا؛ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت 
مشتری؛ برای روستاییان، کشاورزان، دامداران 
سنتی و عشایر، پروانه چــرای دام، پروانه چاه 
ــی کشاورزی،  کــشــاورزی، سند مالکیت اراض

ضمانت زنجیره ای، ضمانت صادر شده توسط 
بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین 
ــرا،  ــرارداد الزم االج دیــون تسهیالت گیرنده؛ ق
سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری 

و تشخیص مؤسسه اعتباری.

4 شرط متقاضیان	 
در ماده 7 دستورالعمل وام ودیعه مسکن، شرایط 

متقاضیان به شرح زیر آمده است:
1- متقاضیان می بایست دارای اجاره نامه رسمی 
یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت 
ــالک و مستغالت و دارای کد رهگیری، از  ام
ــخ1401/1/1 به بعد باشند. متقاضی  ــاری ت
موظف است اطالعات سکونت و مالکیت خود را 

در سامانه امالک و اسکان ثبت کند.
2- کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند 
که در زمان ثبت نام، فاقد مسکن یا زمین مسکونی 
ملکی باشند. چنان چه در هر زمان سابقه مالکیت 
ایشان محرز شود، از فرایند پرداخت تسهیالت 
حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیالت، متعهد 
به استرداد کلیه تسهیالت دریافتی و جبران 

خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.
3- متقاضی می بایست متاهل باشد، چنان چه 
مجرد باشد در خصوص زنان بایستی باالی 35 
سال و در خصوص مردان باالی 45 سال داشته 

باشند.
4- متقاضیانی که در سال های 1399 و 1400 
از تسهیالت کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات 
ستاد ملی کرونا استفاده نموده انــد در سال 
1401 امکان استفاده از این تسهیالت را ندارند.

در ماده 9 دستورالعمل مذکور آمده است که چنان 
چه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به 
اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به 
متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف 
ــدام نکند، مشمول جریمه  سهمیه ابالغی اق
مالیاتی ذیل ماده )4( قانون جهش تولید مسکن 

می شود.

دستورالعمل وام ودیعه مسکن روی میز بانک ها   
 بانک مرکزی شرایط دریافت، وثایق و ثبت نام وام ودیعه مسکن 100 میلیونی در تهران، 70 میلیونی در کالن شهرها 

و 40 میلیونی در سایر شهرها را اعالم کرد  

اصرار فرانسه به افزایش فروش نفت 
ایران 

با اعالم ناتوانی عربستان و امارات از افزایش بیشتر 
تولید نفت و اصرار فرانسه برای عرضه بیشتر نفت 
ایران به بازار برای تعدیل قیمت های سر به فلک 
کشیده نفت، قیمت طــالی سیاه در بازارهای 

جهانی روند صعودی داشت و به 117 دالر رسید.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت برای 
سومین روز افزایش یافت زیرا بعید به نظر می رسد 
عربستان و امــارات قادر باشند تا تولید خود را به 
میزان چشمگیری افزایش دهند.در واقع تولید 
نفت در این کشورها به حداکثر ظرفیت خود رسیده 
است. در عین حال ناآرامی ها در لیبی و اکوادور بر 

نگرانی درخصوص عرضه افزوده است.
به این ترتیب هر بشکه نفت برنت با یک دالر و 61 

سنت افزایش 116.70 دالر فروخته شد.
در همین حال رئیس جمهور فرانسه خواستار باز 
شدن گره روابط ایران و آمریکا و بازگشت نفت این 
کشور به بازار شد تا به رفع مشکل کمبود نفت در 
بازار کمک شود. این در حالی است که یک روز قبل 
یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه خواهان 

بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی شده بود.
به گزارش تسنیم به نقل از آناتولی، فرانسه روز 
دوشنبه از کشورهای تولیدکننده نفت خواست 
تولید خود را افزایش و به مذاکرات برای بازگشت 
نفت ایــران و ونزوئال به بــازار جهت رفع بحران 

انرژی ادامه دهند.
رئیس جمهور فرانسه گفت: گره بین ایران و آمریکا 
باید باز شود تا نفت ایران و ونزوئال بتواند دوباره به 

بازار راه یابد.
پیش از این نیز گفت و گوی دو نفره ماکرون و 
بایدن دربــاره بــازار جهانی نفت خبر ساز شده 
بود. به گزارش رویترز،  آن طور که شنیده شده، 
حاشیه  در  فرانسه  جمهور  رئیس  ــرون،  ــاک م
اجالس سران گروه 7 به جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا با اشاره به محمد بن زاید آل نهیان، رئیس 
جدید امارات متحده عربی گفت: من با محمد 
بن زاید تماس داشتم. او دو چیز به من گفت. 
من االن در حال به کارگیری حداکثر ظرفیت 
تولید هستم و سپس او )محمد بن زاید( گفت 
عربستانی ها حداکثر می توانند 150 هزار بشکه 

در روز تولید را افزایش دهند.

مرغ به قیمت مصوب رسید

ــاس مشاهدات میدانی از خرده  ایسنا -  بر اس
فروشی های تهران قیمت هر کیلو مرغ 59 تا 59 
هزار و 800 تومان شده است. هفته قبل قیمت مرغ 
از کیلویی 46 تا 48 هزار تومان به 55 هزار تومان 
رسید. پس از اجرای طرح یارانه ای دولت، قیمت 

مصوب مرغ 59 هزار و 800 تومان تعیین شده بود.

بازگشت قیمت دالر در صرافی ها 
به کانال 28 هزار تومان

تسنیم - قیمت دالر توافقی در بازار متشکل ارزی 
کاهش یافته و وارد کانال 28 هزار تومان شده 
است. این در حالی است که نرخ های داللی ارز 
در برخی شبکه ها با افزایش نسبت به روز قبل به 

30700 تومان رسید.

بازار خبر

بازار نفت
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پیشنهاد تبادل خودرویی ایران و روسیه 

کدام خودروی روسی به ایران می آید؟ 
ــن موجب ســرازیــری  ــرای جنگ روســیــه و اوک
تحریم ها به سوی این کشور به ویژه در صنعت 
خودرو شده است. با این حال، به نظر می رسد از 
آن جایی که این کشور تولیدکننده محصوالتی 
از زیرمجموعه های رنو بوده، و از سوی دیگر 
کشور ما صاحب پلتفرم های قابل عرضه ای 
از جمله تارا و شاهین است، امکان همکاری 
ــرای تولید محصوالتی از رنــو در  مشترک ب
ایران نظیر ال 90 و نیز صادرات خودروهای 
ایرانی شده به این کشور وجود دارد. ارتباط 
صنعت خودرویی ایــران و روسیه، موضوعی 
است که به تازگی در رسانه ها مطرح شده، 
ــارس، بعد از  ــزارش ف ــژه ایــن که طبق گ به وی

حمله روسیه به اوکراین، صنعت خودرو در 
این کشور با تحریم های شدیدی روبه 

رو شده است. در روزهــای اخیر هم 
فاطمی امین وزیر صمت با اشاره به 

گفت وگوها با روسیه برای مبادله 
ــرد: هم  قطعات خـــودرو اظــهــار ک
ما تولیدکننده خــودروی ال90 
بوده ایم و هم روسیه این خودرو را 

تولید می کند، بنابراین گفت وگوها 
انجام شده تا به  عنوان  مثال مبادالت قطعات 

در خصوص چنین خــودروهــایــی انجام شود. 
وی در عین حال این را هم افزوده که مذاکراتی 
درباره تولید پلتفرم مشترک انجام نشده است. 
با ایــن اوصــاف، یک کارشناس صنعت خــودرو 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس، ظرفیت های 
همکاری دو کشور در حوزه خودرو را در 6 محور 

برشمرده است:
1- صــــادرات متقابل خـــودروهـــای ایــرانــی 
)شاهین، تارا، دنا پالس، رانا پالس( و روسی 
)الدا وستا( به یکدیگر و ایجاد تنوع در بــازار 

خودرو؛ شایان ذکر است که تارا مانند 
خــودروی الدا 

وستا یک سدان کالس C و دارای استانداردهای 
مشابه است. خودروهای کالس C و D مطابق با 
سالیق روس هاست که خودروهای ایرانی نیز در 
این کالس ها تولید می شوند. به گزارش زومیت، 
الدا وستا خودرویی است که توسط شرکت الدا 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های رنو تولید شده 
است. این خودرو با دو موتور 1.6 و 1.8 لیتری 
عرضه شــده و بسیاری از تجهیزات فنی مثل 
فنربندی و فرمان آن با نسل جدید رنو مگان 
مشترک اســت. الدا وستا 1.600، با قدرت 
ــب بــخــار، مصرف  مــوتــور 106 اس
سوختی در حدود 6.5 
در  لیتر   ۷ ــا  ت

100 کیلومتر دارد که هنگام رانندگی 
با سرعت ثابت در بزرگراه، این میزان به 
5.5 لیتر بنزین در 100 کیلومتر می رسد. 
نهایت سرعت این خودرو نیز 1۷5 کیلومتر 

بر ساعت بیان شده است.
2- توافق دوجانبه بــرای برقراری تعرفه 
ترجیحی در حوزه تجارت خودرو و قطعات 

برای گسترش همکاری
3- توسعه پلتفرم یا خودروی مشترک

4- ارتقای پلتفرم  خودروهای موجود در 
دو کشور بر اساس انتقال فناوری؛ به طور 
مثال استفاده از موتور و گیربکس روسی 
در خودروی ایرانی مانند شاهین یا کوئیک 
که البته این موارد نیازمند بررسی دقیق 

فنی است.
 5- مونتاژ خودروهای طرفین به  صورت 

CKD قطعات منفصله
6- صادرات قطعات از جمله موتور 
ایرانی EF7 پایه گازسوز یا بنزینی 
بــرای اســتــفــاده در خــودروهــای 
روسی؛ مثاًل موتور خودروی الدا 
وستا روسیه که بسیار شبیه به موتور 

EF7 ایرانی است. 

مذاکرات رفع تحریم ها این بار در دوحه 
علی باقری برای شرکت در دور تازه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا وارد دوحه شد. همزمان المیادین مدعی شد بر سر 

موضوع سپاه توافق شده است 

دیگر  بار  گذشته  روز  از   – هادی محمدی 
اضالع اصلی مذاکرات هسته ای یعنی ایران،  
اتحادیه اروپا و آمریکا در دوحه پایتخت قطر 
جمع شده اند تا در هوای گرم و شرجی این 
روزهای قطر تالش دوباره را برای رسیدن 
قطار مذاکرات هسته ای آغاز کنند.  قطاری 
که بیش از 100روز دچار توقف شده بود و 
حاال بعد از سفر جوزف بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران امیدها برای 
رسیدن به نقطه نهایی پررنگ تر از هفته های 
قبل به نظر می رسد. به گزارش خراسان، 
صبح روز گذشته و در حالی که راب مالی 
نماینده آمریکایی ها در مذاکرات و انریکه 
مورا نماینده اتحادیه اروپا هم در دوحه حاضر 
شده بودند،  علی باقری معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده 
ایران نیز در راس هیئتی با استقبال سفیر 
کشورمان وارد دوحه شدند.شنیده ها حاکی 
از این است که احتماال مذاکرات در دوحه در 
چند دور برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران 
و آمریکا با تسهیل گری نماینده اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده مذاکرات برجامی حضور 
کشورهای  نمایندگان  از  خبری  و  دارند 
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  چین،  روسیه، 
نیست.  نکته مهم دیگر این مذاکرات این 

میان  اختالفی  موضوعات  به  فقط  که  است 
تهران و واشنگتن پرداخته می شود و موضوعات 
توافق شده مرور نخواهند  هسته ای که قبال 
شد. همچنین گفت وگوها میان ایران و آمریکا 
همچون وین به صورت غیرمستقیم و از طریق 
توسط  و  کتبی  یا  شفاهی  پیام های  انتقال 
برای  برنامه ای  فعال  و  می گیرد  صورت  مورا 
گفت وگوهای مستقیم میان دو طرف اصلی 
دعوا وجود ندارد. در این میان رسانه المیادین 
در توئیتر خود  از توافق بر سر موضوع  سپاه 
پاسداران خبر داده.به گزارش آفتاب نیوزعماد 
ابوشناس سردبیر دیپلماسی ایران اظهار کرد: 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  موضوع 
مذاکرات پشت پرده مورد توافق واقع شد و 
از فهرست گروه های تروریستی آمریکا خارج 

خواهد شد.

استقبال قطر از مذاکرات جدید    
وزارت خارجـه قطر هم دیـروز در بیانیه ای ضمن 
اسـتقبال از میزبانـی از مذاکـرات رفـع تحریم هـا 
اعـالم کـرد: امیدواریـم ایـن گفت وگوهـا نتایـج 
مثبتـی داشـته باشـد که بـه احیـای برجـام کمک 
کنـد. احیـای توافـق امنیـت، ثبـات و صلـح را 
در منطقـه، تقویـت و افق هـای جدیـدی بـرای 
ایـران  بـا  همـکاری و گفت وگـوی گسـترده تر 

مهلت 2 ماهه برای تفکیک 
وزارت صمت به جای 

استیضاح وزیر 
پرونده استیضاح فاطمی امین به 
احیای وزارت بازرگانی گره خورد 

سرنوشت فاطمی امین چه می شود؟ 

باید وضعیت طرح  ــروز  در شرایطی کــه دیـ
استیضاح وزیر صمت و اعالم وصول آن، تعیین 
تکلیف می شد، رئیس مجلس شورای اسالمی 
از درخواست رئیس جمهور برای ارائه الیحه 
به  تفکیک وزارت صمت خبر داد و خطاب 
نمایندگان متقاضی استیضاح فاطمی امین 
گفت: از نمایندگان درخــواســت دارم چون 
دولت تصمیم به اقدام دارد و با الیحه به دنبال 
ــالح هستند، فرصت دو ماهه بــه دولــت  اص
بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام می شود. 
به این ترتیب پرونده استیضاح فاطمی امین 
با مهلت 2 ماهه برای تعیین تکلیف تفکیک 

بازرگانی از وزارت صنعت فعال بسته شد.
ــزاری خــانــه مــلــت، دکتر  ــرگ ــب ــه گـــزارش خ ب
محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز )سه 
شنبه، ۷ تیر ماه( مجلس شورای اسالمی درباره 
رونــد پیگیری استیضاح وزیــر صمت از سوی 
تعدادی از نمایندگان گفت: باید اذعان کرد 
وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه ها و 
وزارتخانه های دولت است؛ روزی وزارت صنایع 
سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز 
بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت 
ــده اســت. همه در یــک مجموعه متمرکز ش

وی افزود: این وزارتخانه مشکالت ساختاری 
شود؛  توجه  آن  به  باید  که  دارد  مدیریتی  و 
رسیدیم  نقطه ای  بــه  داد  تشخیص  مجلس 
ــروز نیز از  که باید استیضاح انجام شود و ام
جهت قانونی، پایان زمــان استیضاح است 
که همچنان 1۷ نفر از نمایندگان در لیست 
استیضاح قرار دارند؛ وقتی 10 نفر درخواست 
استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول 
در صحن است. رئیس قوه مقننه کشورمان 
گفت: چون مجلس قصد اصالح امور دارد، 
در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و 
وزیر صمت طی 3 روز گذشته صحبت شد و 
بحث ساختاری صورت گرفت. موضوعی که 
پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و 
دولت نیز خودش در این زمینه دغدغه دارد. 
رئیس جمهور در آخرین صحبت با یکدیگر بیان 
کرد که به این نتیجه رسیده اند که در خصوص 
این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر و به دو 
وزارتخانه تبدیل شود و در نهایت دو وزیر به 
مجلس معرفی شود تا اصــالح ساختاری به 
صــورت اصولی صــورت گیرد. بنابراین این 
موضوع از طریق الیحه به سرعت به مجلس داده 
خواهد شد. وی ادامه داد: چون خود دولت به 
این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصالح امور 
است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به 
عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح 
این مسئله را پیگیری کردند و انصافا هم در 
این مدت جز کار و اصالح امور هدفی نداشت. 

معضل اتصال نداشتن 
سامانه بازارگاه و گمرک 
پاسخ گمرک درباره تخلف در واردات 

نهاده های دامی 

سخنگوی گمرک ضمن ارائه توضیحاتی درباره 
ارتباط نداشتن تخلف شرکت وابسته به وزارت 
جهاد کــشــاورزی در واردات نهاده های دامی 
با گمرک، از اتصال نداشتن سامانه بازارگاه با 
سامانه گمرک خبر داد که نتیجه آن صدور رسید 
جعلی گمرکی از سوی شرکت متخلف بوده است. 
به گزارش روابط عمومی گمرک، سید روح ا... 
لطیفی،سخنگوی گمرک درباره گزارش سازمان 
بازرسی کل کشور در خصوص  یک شرکت وارد 
کننده نهاده های دامی اظهار کرد: به دلیل این 
که  شرکت مذکور خوداظهاری و اقداماتی در 
سامانه داخلی بازارگاه وزارت جهادکشاورزی 
داشته، و اطالعاتی را در سامانه بازارگاه وزارت 
جهاد کــشــاورزی وارد کــرده  و از آن جا که این 
سامانه داخلی است و تبادل دیتایی با گمرک 
به صــورت وب سرویسی  صــورت نمی گیرد و به 
دلیل دسترسی نداشتن گمرک به اطالعات این 
سامانه،  در مقام رد یا تایید رویه ها، فرایندها و 
اطالعات  آن سامانه نیست و مسئولیت صحت یا 
صحت نداشتن اطالعات در آن سامانه با وزارت 
ــت. وی ضمن رد  جهاد و کــاربــران بــازارگــاه اس
ارتباط کوتاژ و اطالعات شرکت مذکور در سامانه 
ــزود: همان طور که رئیس  بازارگاه با گمرک اف
محترم سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود 
به رئیس محترم قوه قضاییه اعالم کرده شرکتی  با 
اعالم " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به 
فروش نهاده های دامی کرده  است. لطیفی  گفت: 
گمرک بارها در مکاتباتی با وزارت جهاد خواستار 
ارتباط سامانه ای با بازارگاه مانند تبادل اطالعات 
سامانه ای با سازمان دام پزشکی و سازمان حفظ 
نباتات برای ترخیص  شده که متاسفانه تا این لحظه 
هیچ ارتباط سیستمی و سامانه ای با سامانه بازارگاه  
وجــود نــدارد و امکان راستی آزمایی بــرای چنین 
ادعاهایی برای واردکنندگان در بازارگاه فراهم 
نشده است. در همین حال وزارت جهادکشاورزی 
در اطالعیه ای اظهار کرد: مبالغ ارزی برای خرید 
غالت و نهاده های دامی و کاالهای اساسی توسط 
این شرکت، نزد بانک مرکزی متمرکز است و تا 
کنون هیچ مبلغ ارزی  توسط بانک مرکزی به این 
شرکت پرداخت نشده اســت. بررسی دقیق این 
وزارتخانه نشان می دهد مبالغ در سامانه موجود 
و قابل رهگیری دقیق است. از آن جا که شرکت 
مذکور نتوانست در موعد مقرر تامین کاال کند و 
بخش کمی از تعهد خود را تا کنون به خریداران 
تحویل داده است،  وزارت جهاد به این مسئله ورود 
کرده و در تالش است تا با استفاده از ظرفیت های 
موجود امکان ایفای  تعهدات را برای شرکت مذکور 
فراهم بیاورد. بنابراین خریداران هیچ گونه نگرانی 
از این بابت نداشته باشند و با سرعت نهاده های آنان 

تامین و حمل می شود.

سردشت، نماد 
مظلومیت و مقاومت

یــادداشــتــی  در  دولـــت  سخنگوی 
درباره جنایت رژیم بعث در سردشت 
نــوشــت:35 ســال پیش در چنین 
روزی، هواپیماهای رژیم بعث عراق 
ــت را  ــردش ــری س ــه ــار نقطه ش ــه چ
بمباران شیمیایی کردند. بر اثر این 
جنایت 119 غیرنظامی شهید و بیش 
ــزار نفر هم شیمیایی شدند.  از 8ه
هــنــوز هــم بــســیــاری از شــهــرونــدان 
ایرانی دچار عوارض سخت این اقدام 

ضدانسانی اند.
وی افـــزود: سکوت مرگبار مجامع 
ــدام  ــن اق ای حقوق بشری در قبال 
ــی  ــوای ــری، رس ــش ــدب ــوح ض ــ بـــه وض

ادامه داری است.
در حالی که ایران قربانی این جنایت 
شیمیایی است، اما همواره پایبندی 
خود را به کنوانسیون های بین المللی 
و  شیمیایی  سالح های  اشاعه  منع 
میکروبی اعــالم و در عمل هم ثابت 
کــرده اســت. رژیــم صهیونیستی و 
بــســیــاری از کــشــورهــای غــربــی که 
دارای بیشترین سالح های خطرناک 
و کشتار جمعی هستند، یا عضو این 
عمل  در  یا  نیستند  کنوانسیون ها 
بارها بر خالف مفاد آن عمل کرده اند.

سـخنگوی  خطیـب زاده  می کند.سـعید  فراهـم 
سـابق وزارت امـور خارجـه نیـز ششـم تیرمـاه در 
اعـالم  خبرنـگاران  بـا  هفتگـی  نشسـت  آخریـن 
کرد: این را کـه در محتوا و شـکل در هـر دو موضوع 
توافقاتـی شـده اسـت می توانـم تأییـد کنـم، ولـی 
این کـه آیـا براسـاس برنامـه ریـزی کـه پیـش بینـی 
می شـود آمریکایی هـا خواهنـد آمـد و در عمـل 
نشـان خواهنـد داد کـه از میـراث ترامـپ عبـور 
خواهند کرد و خواهند پذیرفت که  عضو مسـئولی 
باشـند، بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم. مـا بـا ایـن 
تعهـد می رویـم کـه در کوتاه تریـن زمان ممکـن این 
چنـد موضـوع باقیمانـده را بـه سـرانجام برسـانیم 
و امیدواریـم پیام هایـی کـه بـورل آورد در عمـل 
سـفارت  مقابـل  سـوی  شـود.در  مشـاهده  نیـز 
آمریـکا در دوحـه در صفحـه توئیتر خود اعـالم کرد 
کـه رابـرت مالـی، نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور 
ایـران بـا محمـد بـن عبدالرحمـن آل ثانـی، وزیـر 
خارجـه قطـر دیـدار و رایزنـی کـرد. دو طـرف در 
ایـن دیـدار در زمینه شـراکت قـوی میان دو کشـور 
و تالش هـای دیپلماتیـک مشـترک دربـاره ایـران 
رایزنـی کردند.درمقابـل کشـورهای عضـو گـروه 
هفت با انتشـار بیانیه ای ضمن تکرار ادعای وجود 
اهداف نظامـی در برنامه هسـته ای ایـران، راهکار 
دیپماتیـک را بهتریـن راه بـرای محـدود کـردن آن 

بیـان کردنـد. 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

سازندگی - این روزنامه بهزاد نبوی را عکس  •
ــت کــه جبهه  ــامــه ای اس یــک کـــرده و دليلش ن
اصالحات به ریاست او خطاب به رئيسی نوشته 
و یک رونوشت آن را نيز برای قاليباف فرستاده 
است. جبهه اصالحات در این نامه چهار خطای 
این دولت را گوشزد کرده و شش راهکار به رئيس 
جمهور ارائه داده است. راهکارهای مورد اشاره 
اصالح طلبان عبارت است از: احيای برجام و 
رفع تحریم ها،  اعمال سياست تنش زدایی در 
روابط بين الملل ایران و گسترش و عادی سازی 
روابط کشور با کشورهای منطقه و غربی و شرقی، 
بازسازی روابط بانک های ایرانی با بانک های 
ــادرات نفت در سقف  بين المللی، افزایش ص
دانش،  از  استفاده  قبلی،  توليد  ظرفيت های 
فناوری و منابع مالی خارجی در کوتاه مدت و 

جلب سرمایه های خارجی در ميان مدت. 
جوان - این روزنامه با اشاره به این که استيضاح  •

از ابزارهای قانونی نظارت مجلس بردولت است، 
نوشت: اصالح طلبان به رغم آن که همواره بر 
طبل »حاکميت قانون« می کوبند، در عمل و 
موضع گيری نشان داده انــد که در تعامل ميان 
قوای مجریه و مقننه قائل به این روال قانونی 
بنابر  و  مختلف  برهه های  در  را  آن  و  نيستند 
شــرایــط، دشمنی و تخریب و ســنــگ انــدازی و 

تفرقه و اختالف تعبير می کنند.
کیهان-  اگرچه راهــبــرد جمهوری اسالمی  •

هيچ وقت ترک ميز مذاکره نبوده اما آغاز مذاکرات 
ــران و آمریکا در قطر، پيام  غيرمستقيم ميان ای
اشتباهی را به طرف مقابل مخابره می کند. آن ها 
گمان خواهند کرد تصميم تهران محصول اقدام 
ــس اســت و زمينه را برای  خصمانه آن هــا در آژان

حرکت های خصمانه بعدی هموار می کند.
شــرق- نگاهی به پــارک هــا و مراکز خرید و  •

متروها و همين ویدئوهایی که هر روز منتشر 
می شود، نشان می دهد بخش درخور توجهی 
از جامعه و به خصوص جوان ترها و نوجوان ها 
به روش متفاوت خود زندگی می کنند؛ بدون 
این که دنبال مقابله با حجاب و هنجارهای قشر 
سنتی جامعه باشند...موضوعی که این بار در 
گردهمایی نوجوانان در شيراز نمود پيدا کرده 
اســت. در چنين شرایطی اتخاذ سياست های 
سخت گيرانه در حوزه سبک زندگی و از سوی 
دیگر فشار بر نوجوانان برای پذیرش هنجارهای 
رسمی و مطلوب، حاصلی جز افزایش شکاف 
و جدایی ميان نسل ها نخواهد داشت و تدبير 

دیگری باید اندیشيد.

قرن نو نوشت:  عارف رئيس بنياد اميد ایرانيان  •
گفت: ميدان داری قوه  قضایيه در پرونده های 
مختلف، مانند مسئله حصر، بر اساس اصول و رویه 
های حقوقی و دوری از غلبه جناح گرایی و نگرش 
های سليقه ای، می تواند در احيای جایگاه واالی 

این قوه، نقشی اساسی داشته باشد.
شبستان خبر داد: تارنمای شبکه طلوع نيوز  •

افغانستان به نقل از مسئوالن حوزه بهداشت در 
والیت ننگرهار نوشت که جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشوری که همواره در کنار مردم افغانستان 
بوده، در تالش است یک واحد درمانی در این والیت 

احداث کند.
منیبان نوشت: مصطفی ميرسليم، عضو مجمع  •

تشخيص مصلحت نظام گفت: »اف ای تی اف« 
یک بحث انحرافی است زیرا تا موقعی که تحریم ها 
برقرار باشد، هر گونه تن دادن به یک سلسله 
مقرراتی که دست و پای ما را می بندد و خروج از 
تحریم را برای ما مشکل تر می کند، خالف است. 
FATF از جمله موارد دست و پا گير است وگرنه اصل 

آن که اشکال ندارد.
تابناک نوشت: جــواد امــام، چهره نزدیک به  •

رئيس دولت اصالحات می گوید: خاتمی سال 
قبل نامه ای با محوریت مسائل کشور خطاب به 
مقام معظم رهبری نوشته اســت. به تازگی در 
فضای مجازی خبری مبنی بر ارســال نامه ای از 
طرف خاتمی به مقام معظم رهبری منتشر شده 
است. در ادامه این خبر آمده بود که رهبر انقالب 
پاسخ نامه مذکور را داده اند. در واکنش به این خبر 
جواد امام، چهره نزدیک به خاتمی گفت که خاتمی 
سال قبل نامه ای با محوریت مسائل کشور خطاب به 
مقام معظم رهبری نوشته است. این فعال سياسی 
اصالح طلب از این که نامه پاسخی گرفته یا خير، 

ابراز بی اطالعی کرد.
ــران مدعی شــد: احمدخاتمی  • دیــده بــان ای

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
برخی افراد کوته نظر به صراحت می گویند من بين 
حکومت جمهوری اسالمی و شاه، حکومت شاه 
را انتخاب می کنم، این ها قطعًا روز قيامت با شاه 
محشور می شوند، شاهی که هم او و هم پدرش برای 
اسالم زدایی آمده بودند، بعضی ها حيف شان است 
که در فضای معطر جمهوری اسالمی نفس بکشند.

چهار شنبه  8 تير 1401، 29 ذی  القعده 1443، 29 ژوئن 2022، شماره 20973 ، سال هفتاد وچهارم.

گروه سیاسی-رهبر انقالب صبح دیروز در 
دیدار رئيس قوه قضایيه و جمعی از مسئوالن و 
کارکنان دستگاه قضایی به تبيين »سنت هاِی 
غيرقابل تغيير الهی در جوامع« پرداختند و 
گفتند: علت سربلندی و پيروزی حيرت آور 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر 
حوادث بزرگ و تلخ سال 13۶0، ایستادگی 
و تــالش و نهراسيدن از دشمنان بــود و این 
سنت الهی در همه دوره ها قابل تکرار است 
و باید بدانيم خــداونــد ســال 1401 همان 
خداوند سال 13۶0 است. ایشان همچنين 
قوه قضایيه را ُرکنی مهم و تأثيرگذار در مسائل 
هشت گانه  توصيه هایی  و  خواندند  کشور 
همچون اجــرای جــدی سند تحول در همه 
سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگيری از 
تضييع حقوق عاّمه، مراقبت از امنيت روانی 
مردم، تنظيم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان 
و به سرانجام رساندن پرونده های باز شده در 
افکار عمومی را خطاب به مسئوالن این قوه 

بيان کردند.

 بررسی شرایط سال۶0 برای امروز ما راه 	 
گشاست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب اسالمی در این دیدار، 
با گرامی داشت یاد و خاطره شهيد آیــت ا... 
شهيد  تير،  هفتم  شــهــدای  دیگر  و  بهشتی 
بهشتی را شخصيتی واقعًا برجسته خواندند 
و با اشاره به شرایط پيچيده و خاص ماه های 
منتهی به هفتم تير سال 13۶0 و بعد از آن 
گفتند: بررسی شرایط آن دوران برای امروز 
ما معرفت آموز و راه گشاست. حضرت آیت 
ا... خامنه ای با مرور شرایط سال 13۶0 و ماه 
های قبل از هفتم تير، به وضعيت سخت جنگ 
تحميلی و پيشروی نيروهای صدام تا نزدیکی 
چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و 
افزودند: در کنار شرایط بسيار نامساعد جنگ، 
در تهران نيز منافقين عماًل جنگ داخلی به راه 
انداخته بودند و از نظر سياسی هم چند روز 
قبل از هفتم تير، مجلس به نداشتن کفایت 
سياسی رئيس جمهور رأی داده بود و کشور 
رئيس جمهور نداشت. در چنين شرایطی، 
استوانه ای همچون شهيد بهشتی از انقالب 
و نظام گرفته شد. ایشان همچنين به شهادت 
رئيس جمهور و نخست وزیر کشور، دو ماه بعد 
از حادثه هفتم تير و پس از آن، شهادت تعدادی 
از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی 
اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از 
این حوادث مطلع نيستند و باید این مسائل را 
مطالعه و با دقت درباره آن ها فکر کنند. کدام 
دولت و کشوری را سراغ داریــد که در مقابل 

چنين حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نيفتد؟

دشمن از فهم سنت های الهی عاجز است	 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در 
مقابل همه این حــوادث، در رأس همه، امام 
همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن 

دلسوز و مردم و جوانان انقالبی نيز ایستادند و 
توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه 
تغيير دهند، به طــوری که ناکامی های پی 
در پی به پيروزی های پی در پی تبدیل شد، 
منافقين از سطح خيابان ها جمع شدند، ارتش 
و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی 
بازگشت. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دليل 
برخی ضعف ها و کمبودهای داخلی افزودند: 
هم در سال 13۶0 و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردی ذوق زده و اميدوار 
شده و تصور کرده   بساط انقالب و نظام در حال 
جمع شدن است اما این اميدواری تبدیل به 
نااميدی شده و مشکل آن ها این است که راز 
این نااميدی را متوجه نمی شوند. ایشان تأکيد 
کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در این 
عالم به غير از محاسبات سياسی، محاسبات 
دیگری هم وجــود دارد که همان سنت های 

الهی هستند.

خدای سال ۶0 همان خدای امسال است	 
رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانين 
الهی در قرآن درباره نتيجه یاری دین خدا یا 
نتيجه کفران نعمت های خداوند اشاره کردند 
و افزودند: قرآن کریم مملو از مضاميِن مربوط 
به سنت های الهی است و جمع بندی آن ها 
این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان 
ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود 
عمل کردند، نتيجه آن پيروزی و پيشرفت است 
اما اگر دچار اختالف، عافيت طلبی و سستی 
شوند، نتيجه آن شکست خواهد بود. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تأکيد بر لزوم بررسی علمی 
سنت های الهی با نگاه جامعه شناسی، سخنان 
خــود در ایــن بخش را ایــن گونه جمع بندی 
ــران در ســال 13۶0 با قرار  کردند: ملت ای
گرفتن در مدار یکی از سنت های الهی یعنی 
جهاد و ایستادگی توانست دشمن را نااميد 
کند. امروز نيز همان قاعده و قانون جاری است 
و خداوند سال 1401 همان خداوند سال 
13۶0 است و باید تالش کنيم خود را مصداق 
سنت های الهی قرار دهيم تا نتيجه آن پيشرفت 

و پيروزی باشد.

رئیس قوه قضاییه فردی مؤمن، انقالبی، 	 
ُپر کار و مردمی است

رهبر انقالب در ادامه قوه قضایيه را ُرکنی مهم 
و تأثيرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: 
بر اســاس آیــات قــرآن کریم، وظيفه حکومت 
اسالمی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعّبد 
در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت 
توزیعی در جامعه اسالمی و امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی امر به ارزش هایی همچون 
عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و 
تبعيض است که به این اصل در قانون اساسی 
نيز تأکيد شده و جزو وظایف قوه قضایيه هم 
قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این وظایف با 
استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات 

قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضييع 
نعمت های الهی است و از این ناحيه ضربه 
ــت ا... خامنه ای،  خواهيم خــورد. حضرت آی
رئيس قوه قضایيه را فردی مؤمن، انقالبی، ُپر 
کار، مردمی، به دور از تشریفات، آشنا با زوایای 
گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال 
منتقدان خواندند و توصيه هایی هشت گانه به 

مسئوالن و کارکنان این قوه بيان کردند.

و 	  مسئوالن  به  هشت گانه  توصیه هایی 
کارکنان قوه قضاییه

ایشان در توصيه اول، سند تحول تهيه شده 
در دوره مدیریت قبل را از مترقی ترین اسناد 
تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل 
و بر اساس آن شخصيت سازی و کادرسازی 
شــود. رهبر انــقــالب، عمل به سند تحول را 
باعث جلوگيری از انفعال در مقابل مخالفت ها 
خواندند و افزودند: رئيس قوه، مقّيد به عمل به 
سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،  
کارکنان و مدیران نيز باید این کار با قوت دنبال 
ــزارش هــا، در  ــاس برخی گ شــود البته بر اس
 این زمينه آن گونه که باید، عمل نشده است.

»مبارزه جدی با فساد« توصيه بعدی حضرت 
ــت ا... خامنه ای به مسئوالن قضایی بود.  آی
ایشان با تأیيد سخنان رئيس قوه قضایيه مبنی 
بر »در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه«، 
خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی 
شریف، پاکدست، نجيب، مؤمن و زحمتکش 
هستند اما با معدود افــراد فاسد که به کار و 
آبروی دیگران آسيب می زنند، باید برخورد 
شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، 
مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن 

آن هاست.

جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه	 
ــش  ــر تــقــویــت دان ــا تــأکــيــد ب ــالب ب ــق رهــبــر ان
قضایی و جلوگيری از صدور احکام ضعيف یا 
مخدوش، در توصيه بعدی به تشویق قضات و 
 کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.

»معطل نــمــانــدن هيچ یک از اخــتــيــارات و 
مأموریت های قانونی قوه« توصيه دیگر حضرت 
آیت ا... خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در 
این زمينه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه 
حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد 
کامل و البته به دور از احساسات و شعارزدگی، 
از تضييع حقوق عامه جلوگيری کند. ایشان 
پيشگيری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت 
هــای مهم قــوه قضایيه برشمردند و گفتند: 
به عنوان نمونه باید با عمل به تکليف قانونی 
در زمينه تعيين مالکيت زمين ها در شهرها 
و روستاها، از جرایمی مانند زمين خواری و 

کوه خواری پيشگيری شود.

دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر ضابط 	 
باشد

بــر »تنظيم  انــقــالب در توصيه ششم،  رهبر 
ارتباطات قوه قضایيه و ضابطان قضایی« تأکيد 
کردند و گفتند: بر رفتار ضابطان باید مراقبت 
و نظارت شود که در حق متهم زیــاده روی یا 
تندروی نشود. دستگاه قضایی نيز نباید تحت 
تأثير ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به 
مسائل رسيدگی کند البته نظرات کارشناسی 
ضابطان نيز نادیده گرفته نشود. ایشان در این 
زمينه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از 
دستگاه قضایی رها کــردن برخی پرونده ها 
به علت کمبودهای قانونی است در حالی که 

باید با تکميل قوانين این خأل را برطرف کرد.

سر زخم پرونده ها در افکار عمومی نباید 	 
باز بماند 

حضرت آیــت ا... خامنه ای در توصيه بعدی 
امنيت  قبال  در  قضایيه  ــوه  ق مسئوليت  بــه 
ــاره کردند و گفتند: امنيت  ــی مــردم اش روان
روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه 
ــردن و تخریب ذهن  قضایی باید از نگران ک
مــردم به وسيله شایعات و اظــهــارات دروغ و 
هراس افکِن افــراد مشخص یا نامشخص در 
کند. ی  ر ي گ و جل مجازی  فضای  و   رسانه ها 

رهبر انقالب در توصيه هشتم و پایانی با اشاره 
به باز شدن پرونده های مهم و گوناگون در 
خانجات  ر افکار عمومی همچون مسائل کا
د کــردنــد: سر  ي ک یا تصرفات غيرقانونی، تأ
زخم پرونده هایی که در افکار عمومی مطرح 
می شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر 
ــه دهيد و نهایی کنيد. ایشان در پایان  ادام
سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای 
بسيار دشــوار برشمردند و گفتند: البته اگر 
این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام 
ــود. ــد ب ــواه ــد، اجــر آن نيز سنگين خ ــي  ده
ــالم  ــت االس ــج ــتـــدای ایـــن دیـــــدار، ح در ابـ
والمسلمين محسنی اژه ای رئيس قوه قضایيه، 
گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره اخير، 
با تأکيد بر ارتباط بيش از پيش با اقشار مختلف 
مردم، تقویت تعامل با قوای دیگر، تالش برای 
تحقق سند تحول قضایی، جهش در استفاده 
از فناوری های نوین و هوشمندسازی خدمات 
قضایی، حمایت از توليد و رفــع موانع آن، 
رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق 
محروم، مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل 
قوه، اولویت دادن به پرونده های کثيرالشاکی 
تشدید  عمومی،  افکار  در  اهميت  دارای  و 
نظارت ها بر ُحسن اجرای قوانين و مصوبات 
الزم االجرا و همچنين پيگيری های مستمر و 
جاری برای بهبود وضع معيشتی کارکنان و 

تقویت پایه بودجه قوه قضایيه ارائه کرد.

خبر   

 حمایت چین و روسیه از عضویت ایران
 در »بریکس« 

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه تایيد 
کرد که آرژانتين و ایران برای عضویت در سازمان 
بریکس درخواست داده انــد. این سازمان متشکل 
از کشورهای برزیل، روسيه، هند، چين و آفریقای 
جنوبی اســت. همزمان، »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسيه گفت: تصميم گيری در خصوص 
پيوستن آرژانتين و ایران به »بریکس« )برزیل، روسيه، 
هند، چين و آفریقای جنوبی( بر اساس اجماع نظر 
خواهد بود، این دو کشور نامزدهای شایسته ای 
برای حضور در این تشکل هستند. افزون بر این، 
سخنگوی وزارت خارجه چين در اظهاراتی اعالم کرد 
که پکن از درخواست ایران و آرژانتين برای عضویت 
در گروه بریکس حمایت می کند. سعيد خطيب زاده، 
سخنگوی سابق وزارت خارجه کشورمان در نشست 
خبری روز دوشنبه اش در پاسخ به سوالی درباره 
سخنرانی روز جمعه رئيس جمهور ایران در نشست 
بریکس پالس و درخواست عضویت ایران در این 
سازمان گفت: بریکس یک سازوکار ابتکاری است که 
دارای ابعاد مختلف است، 30 درصد توليد ناخالص 
جهان و 40 درصد جمعيت جهان در این حوزه تعریف 
می شود. وزیر خارجه ایران درخواست عضویت ایران 
را در این نشست ارائه کرده است. آلبرتو فرناندز، 
رئيس جمهور آرژانتين هم در نشست بریکس پالس 
در هفته گذشته گفته بود که کشورش می خواهد به 

عضویت کامل این سازمان دربياید.
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 رهبر انقالب با بیان توصیه های هشتگانه به مسئوالن و کارکنان

 قوه قضاییه تاکید کردند:

کار اصلی در مبارزه با فساد، در هم 
شکستن ساختارهای فسادزاست 

 راز سربلندی جمهوری اسالمی در مقابل همه حوادث، ایستادگی 
و نهراسیدن از دشمنان است  

چهره   ها 

قالیباف: برخی سوپر انقالبی ها هیچ کاری برای 
انقالب نکرده اند ولی از همه طلبکارند

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس گفت: برخی 
سوپر انقالبی ها هيچ کاری برای انقالب نکرده اند  
ولی از همه طلبکارند. وی افــزود: حضرت امام 
فرمودند: بهشتی یک ملت بود. واقعًا این شخصيت 
بی نظير بود. فهميدند چه کسی را از امام بگيرند. 
شهيد بهشتی می گوید: »هيچ تبليغی برای اسالم 
به اندازۀ ساختن یک جامعۀ کوچک نمونۀ اسالمی 
نمی تواند نافذ و مؤثر باشد. سخن گفتن بس است، 
عمل کنيد. تنها سخنی بگویيد که راه گشای عمل 
باشد. شعار و شعورمان باید به شعار راستين اسالم 
یعنی عمل صالح سازندۀ اسالمی مزین و آراسته 
باشد تا بتواند ما را به جلو ببرد.«  قاليباف افزود: 
بنا نيست ما تنبلی کنيم، دهانمان را باز کنيم، هر 
حرف نپخته ای را به زبان بياوریم و اسم خودمان را 
بگذاریم انقالبی. به قول حضرت آقا، سوپرانقالبی. 
بعضی ها را نگاه می کنيم، هر چه نگاه می اندازیم 
که چه کرده؟ هيچ نکرده. ولی از همه هم طلبکار 
است. هر کسی هم که یک دیکته ای نوشته، ممکن 
است غلطی هم نوشته، ایراد می گيرد که »آقا چرا 
یک غلط داری؟« خب، تو که هيچ غلطی نکرده ای 
و عمر خــودت را تباه کــرده ای! 
حداقل تو حق نداری به اسم 
انقالب حرف بزنی. / کانال 
رسمی پایگاه اطالع رسانی 

محمدباقر قاليباف

فرمانده نیروی دریایی سپاه: ناو شهید سلیمانی 
با قابلیت حمل بالگرد در راه است

فرمانده نيروی دریایی سپاه پاسداران از الحاق ناو 
شهيد حاج قاسم سليمانی با قابليت حمل بالگرد 
به ناوگان نيروی دریایی سپاه در آینده نزدیک 
ــادار عليرضا تنگسيری با اشــاره به  خبر داد. دری
توقيف دو نفتکش یونانی در آب های خليج فارس 
توسط نيروی دریایی سپاه، اظهار کرد: پيش از 
این یونانی ها نفتکش ما را به سواحل این کشور 
بردند و نفت آن را خالی کردند و با پررویی دادگاه 
حکم به توقيف آن داد. وی با اشــاره به حمایت و 
پشتيبانی رهبر معظم انقالب از توقيف نفتکش 
آن ها در آب های خليج فارس، افزود: در یک زمان 
و یک لحظه اما در دو جغرافيای متفاوت در شرایط 
نامساعد جوی و وزش بادی باسرعت 27 نات دو 
نفتکش یونان را در هرمزگان و بوشهر توقيف کردیم. 
فرمانده نيروی دریایی سپاه، ایران را کشوری 
ذوالبحر عنوان و تصریح کرد: ما جزایر راهبردی 
در خليج فارس داریم که مانند ناو هواپيمابر غرق 
نشدنی هستند. ســردار تنگسيری دیگر عامل 
اقتدار نيروی دریایی سپاه را دانش بنيان بودن 
اقتصاد دریایی دانست و گفت: قایق های پرسرعت 
ــروز با سرعت 70  سپاه ام
ــا سرعت  ــا 90 نـــات ) ب ت
کيلومتر   170 تــا   130
بر ساعت( در داخل 
ساخته می شوند. 

/تسنيم



نجاتشکوندی|روزنامهنگار

دالیلی وجود دارد که نشان می دهدشاهکارهای نقاشی،    
الهام بخش بسیاری از تئوری های توطئه و داستان های 
اسرارآمیز در طول تاریخ هستند. قدمت بعضی از آن ها 
به قدری به عقب برمی گردد که هیچ راهی برای ما وجود 
ندارد که از نقاشانش بپرسیم هنگام ساختن آن ها به چه فکر می کردند. البته 
احتماالتی وجود دارد. پس این طور می شود که تخیل، ما را به سوی کشف 
پیام ها و نمادهای پنهان در نقاشی سوق می دهد. همچنین در حالی که این 
جزئیات هوشمندانه و گاهی خرابکارانه در آثار هنری شناخته شده در سطح 
رمز داوینچی مرموز نیستند،اما شما را وادار کنند با روش هایی جدید و با 
زاویه نگاه متفاوتی به این نقاشی ها نگاه کنید. در پرونده امروز زندگی سالم، 
به سراغ راز و رمز جالب چند اثر معروف نقاشی رفتیم که پیام های پنهانشان، 

شگفت زده تان خواهد کرد.

پرونده

از شام آخر »داوینچی« تا گوش بریده »ونگوگ« ، تصویر پنهان در آینه »یان ون ایک« و...، این نقاشی ها چه پیام پنهانی را در خود دارند؟

پیام های پنهان در مشهورترین 
نقاشی های جهان

 فریاد از دست افراط 
و تفریط

کدام نقاشی؟ جیغ    اثر؟ ادوارد مونک

مونک، نقاش نروژی در اثر مشهور خود، پیغامی 
به جا گذاشته است که تا مدت ها تصور می شد 
کار یکی از بازدید کنندگان اثر بوده است؛ جمله 
 »!Kan kun være malet af en gal Mand«
به معنی فقط یک دیوانه می تواند نقاشی کرده 
باشد! این نوشته همیشه با چشم غیرمسلح 
قابل مشاهده بوده اما تصاویر مادون قرمز به 
تشخیص واضح تر نوشته از پس زمینه آن کمک 
کرده و سپس مقایسه آن با دست خط هنرمند 
به وضوح نویسندگی مونک را ثابت کرده است. 
همچنین گفته می شود که در این نقاشی، فریادی را می بینیم که نتیجه ترک شدن ادوارد مونک توسط 
دو همراه خود است که در پس زمینه تابلوی نقاشی به خوبی به تصویر کشیده شده است. این حالت 
یعنی فریاد و اعتراض، هنگامی برای یک انسان رخ می دهد که او در یک شرایط غیر طبیعی و به دور از 
انتظار قرار بگیرد. در واقع این نقاشی یعنی جیغ از ادوارد مونک بیانگر این است که افراط و تفریط در 
زندگی انسان ها سبب از هم گسیختگی انسان چه از نظر روحی و روانی و چه از نظر تعادل رفتاری او 
می شود. در ضمن، نوشته ها، خاطرات و نامه های مونک نشان می دهد که این هنرمند از افسردگی 

هم رنج می برده است.
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یک جمجمه بزرگ اما پنهان با تکنیک 
توهمات نوری

کدام نقاشی؟ تابلوی سفیران    اثر؟ هانس هلباین

آیا می توانید جمجمه پنهان شده در سفیران اثر »هانس هلباین« جوان را پیدا 
کنید؟ نه! برای این مورد نیازی به ذره بین نخواهید داشت، در واقع بسیار بزرگ 
است. باور نمی کنید؟ آن حباب مورب بژ و مشکی در پایین نقاشی به جمجمه 
تبدیل می شود، اگر به نقاشی درست نگاه کنید. از سمت راست یا چپ پایین 
تصویر نگاهی بیندازید و ببینید آیا جمجمه فوکوس می شود یا خیر؟ این توهمات 
نوری بسیار مدرن تر از آن زمان و بی اندازه جذاب تر و البته حیرت انگیز هستند. 
»لکان« روان شناس و فیلسوف معروف فرانسوی راجع به این اثر این بحث را باز 
می کند که در این گونه تصاویر آیا بیننده سوژه است یا ابژه؟ وقتی ماهیت تصویر 
به دست نقاش به گونه ای رازآمیز تصمیم می گیرد که ابژه )تماشاگر پرده نقاشی( 
نحوه  دیدن یا بازتاب نمایش بیننده را تعیین کند، پس این پرده نقاشی است که 
قبل از بیننده او را دیده است و حضور بیننده را به عنوان تماشاچی به حساب 
می آورد. پس همزمان جای تابلوی نقاشی و تماشاگر به لحاظ نوع کارکرد تغییر 
می کند؛ یعنی این پرده نقاشی است که ابژه است و تماشاگر سوژه! شگفت انگیز 

است نه؟)برای درک بهتر این اثر کتاب  »کژنگریستن« از  ژیژک را بخوانید.(

پنیر یا نظریه نسبیت اینشتین؟

کدام نقاشی؟ تداوم حافظه| اثر؟ سالوادور دالی

همیشه برداشت های فلسفی متفاوت و گوناگونی از آثار سورئال هنرمند اسپانیایی، »سالوادور 
دالی« مطرح شده است. یکی از مشهورترین آثار این نقاش معروف، تداوم حافظه، محصول سال 
1931 است. در زمان معرفی این اثر، تفسیر ساعت های ذوب شــده که نمادی از سیال بودن 
زمان و اشاره ای به تئوری نسبیت خاص اینشتین است، مطرح شد. با وجود این، زمانی که یکی 
از دانشمندان مشهور به اسم »ایلیا پریگوگین« در همین باره سواالتی را از دالی مطرح کرد، این 
هنرمند اسپانیایی اعالم کرد که اثر تداوم حافظه با تئوری اینشتین ارتباطی نداشته و مفهوم 
ساعت های در حال آب شدن از عکس ذوب شدن پنیر کاممبرت در جلوی آفتاب الهام گرفته شده  

است. شما چه فکر می کنید؟

سرود مخفی در 
شام آخر!

کدام نقاشی؟ شام آخر
 اثر؟ داوینچی

ــاره شاهکار جهانی داوینچی  درب
یعنی شام آخر  یک نظریه به مراتب 
ــده  ــوازن ــه ن ــود دارد ک عجیب وجـ
ایتالیایی »جووانی ماریا پاال« کشف 
ــه خــوبــی مــی تــوانــد یک  ــه ب کـــرد ک
نوشته  کوچک  موسیقایی  ملودی 
شده در نقاشی باشد. اگر پنج خط 

نت های موسیقی را روی تابلو بکشید، دستان رسوالن و قرص های نان روی میز در جایگاه نت های یک ملودی موسیقی قرار می گیرند. حال اگر از راست به چپ بخوانید، این نت های موسیقی یک ملودی 
کوتاه 40 ثانیه ای شبیه سرود را تشکیل می دهند.

یک اشتباه 
فاحش یا بیماری 

روحی؟
کدام نقاشی؟ سلف پرتره

 اثر؟ ونسان ونگوگ

 »ونــســان ونــگــوگ« یــکــی از 
کسانی است که تاثیر شگرفی 
بر هنر در قرن بیستم داشته 
ــوش  ــا گ ــره او بـ ــرتـ ــت. پـ ــ اسـ
باندپیچی شده، این هنرمند را 
در یک اتاق زرد نشان می دهد 
که گوش راست او مجروح شده 
است اما در واقعیت، او گوش 

چپ خود را بریده بود. اختالف این پرتره با واقعیت، این حقیقت را نشان می دهد که 
ونگوگ از آینه برای کشیدن تصویری از خودش استفاده کرده است. به نظر می رسد که 
قطع کردن گوش یک واکنش عجیب و خشن از سوی ونگوگ بوده است! اما تاریخ آن را با 
این واقعیت توضیح می دهد که وی در هنگام کشیدن این نقاشی، عمیقًا دچار مشکل شده 
بود و ظاهرا در حال از دست دادن سالمت روحی و ذهنی خود بوده است. حال اشتباه یا 

بحران روحی، مسئله این است.

ماجرای LV  در چشم 
راست مونالیزا

کدام نقاشی؟ مونالیزا     اثر؟ لئوناردو داوینچی

»لئوناردو داوینچی« رازهایی را در مشهورترین اثرش 
پنهان کرده است. تابلوی مونالیزا، تابلویی معروف 
و پربازدیدترین اثر در موزه لووراست. این بانوی 
مرموز در واقع حروف اسم هنرمند)LV( را در چشم 
راستش دارد اما میکروسکوپی وکوچک هستند. 
شگفت آورتر این که در سال 2015، یک دانشمند 
فرانسوی با استفاده از فناوری نور بازتابنده ادعا کرد 
که تصویر دیگری از یک زن را در زیر تصویری که امروز 
می بینیم، پیدا کرده است. اتفاق نظر بر این است که 
این »نخستین پیش نویس« داوینچی بود و او روی آن 
نقاشی کرد تا شاهکار خود را خلق کند. یک سوال 
دیگر مطرح شده این است که چه چیزی باعث شده 
لبخند مونالیزا این قدر دلربا و فریبنده باشد؟ »جوزف 
بارتوسکی«، دندان پزشک و متخصص هنر، نقاشی 
لئوناردو داوینچی را با دقت مطالعه و ادعا کرده که راز این لبخند این است که مونالیزا دندان های جلویی خود 
را از دست داده و این بر حالت چهره وی تأثیر گذاشته است! عالوه بر پیام های مخفی او، آیا می دانستید که 

مونالیزا یکی از گران ترین چیزهایی است که تاکنون به سرقت رفته؟

سلفی نقاش!

کدام نقاشی؟ پرتره آرنولفینی    اثر؟ یان ون آیک

ــرن پانزدهمی،  ــک«، هنرمند ق »یـــان ون آیـ
نمی توانست در برابر پرتره آرنولفینی معروف 
خود مقاومت کند و نشانی از خودش به جای 
ــی نــه چندان  ــدام ــذارد. »ون آیـــک« در اق ــگ ن
محرمانه برای تبلیغ خود روی دیوار پشت این 
دو شخصیت به زبان التین نوشت: »جان ون آیک 
این جا بود، 1434« اما دو چهره دیگر در این 
نقاشی بسیار کمتر مورد توجه قرار می گیرند. 
ــوار نگاه کنید،  اگــر از نزدیک به آینه روی دی
می توانید دو نفر را ببینید که به نظر می رسد در 
جایی روبه روی فردی ایستاده اند. باور عمومی 
بر این است که کسی که دستش را در آینه باال 

آورده، »ون آیک« باشد.

زرد، زرد و زرد!

کدام نقاشی؟ گندم زار با کالغ     اثر ون سان ونگوگ

ــن نــقــاش معروف  ــگ غــالــب نقاشی های ای زرد، رن
»هلندی« است. »ون سان ونگوگ«، بیشتر از هر وقت 
دیگری در پایان زندگی اش از »رنگ زرد« برای خلق 
آثــارش استفاده می کرد، در حدی که برخی حضور 
زیاد رنگ زرد در نقاشی های سال های آخر او را به یک 
نقص بینایی ربط می دادند که به »زرد بینی« منجر 
ــوارض مصرف دارو هــایــی اســت که  شــده و یکی از ع
امروزه در بیماری های قلب و عروق کاربرد دارند ولی 
در آن زمان در درمان صرع و مشکالت گوارشی به کار 
می رفته است. وی در اواخر عمر به شدت از بیماری 
روانی و فشار روحی رنج می برد. جنون وی را به دلیل 
مسمومیت اش باسرب ، تماس با رنگ و تنفس در آن 

فضا می دانند.
rd.com :منبع این پرونده
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رول کدو سبز با پنیر ریکوتا،خنک و تابستانی 

  غذای سالم بخورید!

سعی کنید در روزهای قبل از امتحان غذای سالم 
بخوریــد و در حیــن مطالعــه از خــوردن غذاهای 
ناسالم، هر چند وسوسه انگیز، خودداری کنید. 
هنــگام مطالعــه حتمــًا آب و چای ســبز فــراوان 
بنوشــید. قهوه یک تقویت کننده عالی است، اما 
می تواند باعث کم آبی بدن شود، بنابراین مطمئن 
شوید که با آب فراوان و چای سبز یا  دمنوش ها به 

جنگ بی آبی خواهید رفت.
 تقویت حافظه و تمرکز 

داشــتن حضور ذهن یا به اصطالح حافظه خوب 
و صــد البته تمرکــز بــرای کنکور ضروری اســت 
با مصــرف خوراکــی هایی چــون آدامــس، قهوه 
،شکالت تلخ و چای سبز می توانید تمرکز خود را 

باال ببرید و حافظه خود را تقویت کنید. 
  آدامس

جویدن آدامس به تست زدن شما کمک می کند. 
مطالعــه ای کــه روی عملکرد آدامــس و  امتحان 
دادن انجام شد،نشــان داد، جویدن آدامس 10 

درصد هوشیاری شما را باال می  برد.
  روزهای قبل کنکور قهوه بخورید

 نوشیدن قهوه به هوشیاری و تمرکز برای مطالعه 
کمک می کند.

  شکالت تلخ

فعالیــت  افزایــش  تازگــی،  بــه  تحقیــق   یــک 
مغــز را هنــگام خــوردن شــکالت تلخ نشــان داد 
میزان  کاکائو در شــکالت تلخ بیشــتر است و این 

سبب تقویت حافظه و تمرکز شما می شود.

   چای سبز

نوشــیدن چــای ســبز در حیــن مطالعــه به شــما 
هوشــیاری، عملکــرد باالتــر و حافظــه بهتــری 

می بخشد.
   شب قبل از آزمون بزرگ

پروتئین، کربوهیدرات و سبزیجات 
شــب قبــل از کنکــور، داشــتن یــک انتخــاب 
هوشــمندانه برای غذا خوردن بسیار مهم است. 
حتی اگر عصبی هستید، ســعی کنید یک وعده 
غذایی کامل با پروتئین، کربوهیدرات و سبزیجات 
بخورید. یــک ایــده خوب این اســت کــه  ماهی، 
ســبزیجات و کربوهیدرات های سالم مانند برنج 
یا پاستای گندم کامل بخورید و برای دسر میوه یا 

شکالت تلخ را امتحان کنید.
   شب کنکور قهوه ممنوع 

خوردن قهوه را در شــب امتحان فراموش کنید. 
حتی اگر در حال مطالعه لحظه آخری هستید، از 
نوشیدن قهوه در دیروقت خودداری کنید زیرا بر 

کیفیت خواب تأثیر می گذارد.
   غذای جدید نخورید

هیچ غذای جدیدی را شب قبل از کنکور امتحان 
نکنید. شــما نمی دانید معده شــما ممکن است 
به یک غــذای جدیــد چه واکنشــی نشــان دهد. 
قطعا هیچ کــدام از ما نمی خواهیم که شــب قبل 

از امتحان را با ناراحتی معــده بگذرانیم یا مجبور 
باشیم در طول کنکور به دستشویی برویم.

   صبح امتحان چه بخوریم؟ 

 برای صبحانه هم  غذای جدیدی را امتحان نکنید 
اما سعی کنید پروتئین، کربوهیدرات، میوه ها و 

سبزیجات بخورید.
   قهوه قبل از امتحان،بله یا خیر؟ 

برخــی متخصصــان تغذیــه معتقدنــد، خــوردن 
قهــوه ضربان قلــب را افزایــش می دهد، شــما را 
عصبی می کند و باعث می شــود دچار تکرر ادرار 
شــوید،بنابراین بهتر اســت نوشــیدن قهوه را در 

وعده صبحانه فراموش کنید.
   بهترین میان وعده ها سر جلسه کنکور

بهترین پیشــنهاد برای ســر جلسه،شــکالت تلخ یا 
آجیل اســت. ایــن میــان وعده هــا انــرژی الزم را به 
 مغز شــما می رســاند و قدرت تمرکزتــان را افزایش 
می دهد. سعی کنید ترکیبی از شکالت  تلخ، آجیل، 
غالت و میوه های خشک را به همراه خود ببرید و در 
سر جلسه امتحان در صورت ضعف از آن ها استفاده 
کنید. همچنین یادتان نرود که حتما با خودتان یک 
بطری آب ببرید،گرمای هوا و تمرکز زیاد ممکن است 
شما را تشــنه کند و احتیاج داشته باشید به بدن تان 

آب برسانید.
healthline :منبع                                      

پیش غذا

روزهای منتهی به کنکور برای داوطلبان و 
خانواده هایشان اهمیت زیادی  دارد و رعایت 

 نکات تغذیه ای جایگاه ویژه ای در موفقیت
 آن ها خواهد داشت 

سالمت 

دانستنی ها

زندگیسالم
چهارشنبه  

۸تیر۱۴۰۱
شماره۲۱۹۳

تغذیه کنکوری ها

بانوان

کنکور همان غول بزرگ 18 ســالگی همه ماســت که باید با آن دســت 
و پنجه نرم کنیم.درســت اســت که بخش بزرگی از موفقیت در کنکور 
مربوط به میزان مطالعه شما و نداشتن استرس است اما کم بیراه نیست 
اگر بگوییم که نمره شما در امتحانات مهم یا کنکور با تغذیه، خوابیدن 
و خلق و خوی شما مرتبط است. در ادامه به شما تمام نکاتی را که باید درباره تغذیه در 

هنگام کنکور رعایت کنید خواهیم گفت.

مناسبتی

مهسا کسنوی | مترجم 

گرمای هوا یکی از دالیلی است که نمی دانیم در روزهای تابستان چه بخوریم. معموال گرما اشتهایمان را کور 

می کند و ترجیح می دهیم گرسنه بمانیم.در ادامه برای شما یک پیشــنهاد عالی در  روزهای گرم تابستان 

داریم.

  طرز تهیه :

1-کدو سبز را خوب بشویید و ضد عفونی کنید.
2- سپس با استفاده از یک رنده تیز آن را نازک برش 
بزنید. بــرای برش های نــازک می توانید از غذاســاز 
استفاده کنید.3-حاال با استفاده از یک برس، به دو 
طرف کدوی ورقه شده روغن زیتون بزنید و آن را روی 
صفحه ماهیتابه بگذارید.حرارت باید کم  یا متوسط 
باشد.4-هر بخش از کدو را برای مدت 2 دقیقه بپزید 

و بگذارید کمی خنک شود.
5-در ایــن فرصت پنیر ریکوتای خوشــمزه ایتالیایی 

را از یخچال بیــرون بیاورید و مشــغول تهیه مواد الزم 
شوید.

6-ریحان تازه، نعناع خرد شــده، پنیر ریکوتا و حدود 
یک چهارم قاشق نمک و فلفل را با هم مخلوط کنید.

7- کمی از این ماده خوشمزه را روی الیه نازک کدو 
بگذارید. با دقــت آن را بپیچانیــد و در پایان برای این 
کــه کمــی آن را تزیین کنید، بــرگ ریحــان روی رول 

قرار دهید.
8- بــرای دادن مزه و رنگ بیشــتر به رول کدو ســبز، 

می توانید از گوجه فرنگی استفاده کنید.

چرا نباید گوشت   قرمز و 
مرغ را بشوییم؟ 

کارشناسان ایمنی مواد غذایی، شستن گوشت 
خام اعم از چهارپایان و ماکیان به خصوص مرغ را 

قبل از پخت توصیــه نمی کنند به این دلیــل  وقتی این 
مواد غذایی را آبکشی می کنید، باکتری های ســطحی آن ها در آشپزخانه 
پخش می شود.تحقیقات نشان می دهد شستن گوشت قرمز یا مرغ در آب، 
باکتری ها را تا حدود یک متــری در فضای محیطی پخش مــی  کند و روی 
میز، دیگر غذاها، حوله ها و حتی خود شما می نشــیند و در نهایت آلودگی 

آشپزخانه و اطراف سینک می تواند منجر به بیماری شود.
محققان دانشگاه درکســل نشــان داده اند که بهتر است گوشــت و مرغ را 
مستقیما از بسته بندی به تابه منتقل کنید، زیرا حرارت مورد نیاز برای پخت 
و پز، باکتری های موجود را از بین می برد.اما از آن جایی که رفع خون روی 
گوشــت ها برای ما مهم اســت راهکاری توصیه می کنیم : نحوه به حداقل 
رساندن خطر آلودگی این باکتری ها این است که بعد از تمیز کردن سینک، 
ابتدا ظروف، آبچکان، حوله و اسکاچ، دســتمال ها و دیگر اشیا را از اطراف 
ظرف شویی بردارید و اطراف سینک خود را با دستمال کاغذی بپوشانید. 
ظرفی را که قرار است گوشــت در آن پخته شود به کنار ظرف شویی منتقل 
کنید تا همه چیز آماده باشد. سینک را با آب سرد پر کنید و به آن نمک اضافه 
کنید. گوشت مرغ یا بوقلمون و ... را در آن قرار دهید و اجازه دهید در همین 
وضعیت بماند. برای آبکشی و جلوگیری از پاشیدن آب، شیر آب را به آرامی 
باز کنید. مطمئن شوید که آب از انتهای دیگر حفره خارج می شود. گوشت 
سفید را باال نگه دارید تا آب آن داخل سینک برود، سپس به آرامی به ظرف 
پخت منتقل کنید. حوله های کاغذی را بردارید، سینک و اطراف سینک را 
با آب گرم و صابون تمیز کنید و به پخت غذای خود ادامه دهید. نکته جالب 
این که انجام این کار  عالوه بر یک روش بهداشــتی، یک روش آشپزی ویژه 
هم هست! این کار باعث می شــود پروتئین های گوشت شکسته شود و در 
اثر پختن آب خود را از دست ندهد. نتیجه این که بعد از استفاده از آب نمک 
شــما مرغ - یا هر گوشــت ماکیان دیگری- دارید که بــا آلودگی حداقلی، 
طعم و بافتی بهتر هم پیدا کرده است. می توانید با خیال راحت آن را گریل 
یا سرخ کنید، بپزید و از خوردن یک گوشت طعم دار با بافتی نرم لذت ببرید.

  

مواد الزم
  کدو سبز: 3 عدد

  روغن زیتون: 2 قاشق غذاخوری
   پنیر ریکوتا: یک و یک سوم فنجان

   نعناع خرد شده: 2 قاشق غذاخوری
   برگ ریحان: به مقدار الزم
   نمک و فلفل: به مقدار الزم

 کاهش پیشرفت سرطان تخمدان

 D با ویتامین 
ویتامین D   از گسترش سلول های 

سرطانی تخمدان به دیگر اندام های اصلی جلوگیری می کند 

بر اســاس گزارش انجمن سرطان آمریکا، ســرطان تخمدان رتبه پنجم 
مرگ و میــر ناشــی از ســرطان را در میــان زنــان دارد و نســبت به ســایر 
سرطان های زنان، عامل مرگ و میر بیشتری بوده است. سرطان تخمدان 
به دلیل پنهان بودن عالیم مانند نفخ و درد شکم می تواند سال ها توسط 
بیماران تشخیص داده نشــود.به  گزارش بیزینس  اینســایدر، محققان 
دانشکده پزشکی دانشــگاه ناگویا در ژاپن دریافتند ویتامین D  مانع از 
رشد سلول های سرطانی تخمدان به اندام های مختلف خواهد شد.نتایج 
این مطالعه البته هنوز قطعی نیست زیرا محققان تنها  از مدل های ریاضی 
برای یافتن نتایج خود اســتفاده کردنــد و آزمایش بالینــی در کار نبوده 
است.با  این  حال، محققان معتقدند،سطح پایین ویتامین D با خطر ابتال 
به سرطان مرتبط اســت.پیش  از  این یک مطالعه در ســال 2016 روی 
ژن های بیش از 31 هزار زن اروپایی نشــان داد کــه غلظت کم ویتامین 
D با خطر باالتر ســرطان تخمدان مرتبط است.بیشــتر مردم می توانند 
روزانه ویتامیــن D کافی را از طریق نور خورشــید دریافــت کنند. با  این  
حال، بســیاری از جمعیت جهان به  اندازه  کافی این ویتامین را دریافت 
نمی کنند. افرادی کــه در خانه کار می کنند، دور از خط اســتوا زندگی 
می کنند، پوست تیره دارند و مسن تر هستند، بیشتر در معرض خطر ابتال 

به کمبود ویتامین D هستند.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 
خانمی هستم که 8 سال پیش ازدواج کردم. االن 32 

ساله هستم. شــوهرم با عشق و عاشقی بیگانه است. 
خیلی بی احساس و عصبی اســت و اصال من را درک 

نمی کند. چه کنم؟

شوهرم با عشق و عاشقی بیگانه است

زندگی سالم 
                      چهارشنبه   
    ۸ تیر ۱۴۰۱  
 شماره ۲۱۹۳ 

   تعریف اضطراب انتظاری
اضطراب انتظاری، ترس و نگرانی درباره اتفاقی 
اســت که قرار اســت در آینده بیفتــد. در حالی 
که بسیاری از مردم ســطح متعادلی از نگرانی 
را درباره وقایــع و موقعیت هــای روزمره تجربه 
می کننــد، در اضطــراب انتظاری ما با ســطوح 
شدیدتری از اضطراب مواجه ایم که موجب رنج 
بسیار فرد و کاهش عملکرد وی در انجام کارها 
می شــود. افراد مبتال بــه اضطــراب انتظاری، 
ممکن است ساعت ها، روزها، هفته ها یا ماه ها 
قبل از یــک رویداد احســاس اضطــراب کنند. 
آن ها ممکن است با پیش بینی وقایع متفاوتی 

دچار اضطــراب و نگرانی شــوند؛ مثال جلســه 
کاری، مالقات با پزشــک، کنفرانس یا امتحان 
درسی، مصاحبه شغلی، قرار مالقات، رفتن به 
اداره برای انجــام کارهــای اداری، اجرای یک 
برنامه موسیقی یا ورزشی، برگزاری یا رفتن به 
مهمانی یا پیش بینی هایی مثل بیماری یا مرگ 
عزیزان، تمام شدن رابطه، ورشکستگی، بالیای 

طبیعی و ... .
 نامشخص بودن علت ابتال به این اختالل

اضطراب انتظاری، به تنهایی یک اختالل نیست 
بلکه عالمت ســایر اختالالت اضطرابی است. 
علت اضطراب انتظاری به طور دقیق مشخص 

نیســت اما عوامل دخیل در بــروز آن عبارت اند 
از: ژنتیک، زندگی در محیط پرتنش، مشکالت 
خانوادگــی در دوران کودکــی، تجربــه قبلــی 
رویدادهــای هولناک، مصــرف مواد یــا الکل، 
بیماری های خاص پزشکی)مثال بیماری های 

غدد(، عوارض داروهای پزشکی و ... .
  عالیم اضطراب پیش بینی

عالیم از فردی بــه فرد دیگر و با توجــه به میزان 
اختالل اضطرابی زیربنایی، متفاوت است اما 

شایع ترین عالیم عبارتند از:
۱  مشغولیت فکری شدید  برای پیش بینی انواع 
اتفاقــات ممکــن و به خصــوص بدتریــن اتفاق 
ممکن؛ این مشــغولیت فکــری، باعث کاهش 

تمرکز کافی در انجام کارهای دیگر می شود.
۲   احســاس دلهره، دلشــوره، تــرس، تنش، 
بی قراری، تحریک پذیری و خشم، گوش به زنگ 

بودن درباره خطر
۳    عالیم جســمانی اضطــراب مانند تپش 
قلب، تنگــی نفــس، ناراحتی های گوارشــی، 
سردرد، دردهای عضالنی به خصوص در گردن 
و شــانه ها، عــرق کــردن و لــرزش، خســتگی، 
بی خوابــی، بی اشــتهایی یــا در بعضــی افــراد 

پرخوری.
  اضطراب انتظاری عالمت کدام اختالالت 

اضطرابی است؟
همان طور کــه گفتیم اضطــراب انتظــاری، به 
تنهایی یک اختالل نیســت؛ در ایــن جا به طور 
خالصه به فهرســتی از شــایع ترین اختالالتی 
که اضطراب انتظاری می تواند عالمتی از آن ها 
باشد، اشاره می کنیم. یک راه برای کشف این 
که اختالل زیربنایی شما کدام است، پیدا کردن 
موضوع مشترک موقعیت هایی است که شما را 

دچار اضطراب می کند.
اختالل اضطراب فراگیر| فــرد در چند حوزه 
مختلف)مانند حوزه عملکرد اجتماعی، شغلی، 
تحصیلی، خانوادگی، مالی و ...( مدام احساس 

نگرانی و دلشوره دارد.
اختــالل اضطــراب اجتماعــی| فرد بــه طور 
مشخص در موقعیت های اجتماعی دچار ترس 

و اضطراب شدید می شود.
اختــالل حملــه هراس یــا وحشــت زدگی| 
حمالت وحشــت زدگی مکرر و غیرمنتظره که 
در عرض چند دقیقــه به اوج رســیده و فروکش 
می کننــد و با عالیم بدنــی آزاردهنده و شــدید 

همراه است.
اختــالل فوبیای خــاص| تــرس یــا اضطراب 
شدید دربرابر یک شیء یا موقعیت خاص)مثال 
حیوانات، هواپیما، ارتفاع، مشاهده خون و ...(.

 درمان و مقابله با اضطراب انتظاری
بهتــر اســت افــراد بــرای تشــخیص اختــالل 
اضطرابی زیربنایی و درمان آن، به روان شناس 
یــا روان پزشــک مراجعــه کننــد؛ درمان هــای 
شناختی-رفتاری-هیجانی و دارویی مختلف 
و موثری برای انواع این اختــالالت وجود دارد. 
در این جــا بــه چنــد روش خودمراقبتی اشــاره 
می کنیم. این روش هــا جایگزین درمان اصلی 
نیستند اما به شما و درمانگرتان در کنترل عالیم 

کمک می کنند.
۱ درباره نگرانی های خود بنویســید. نوشتن 
فواید مختلفی دارد؛ موجب آزاد شدن ذهن شما 
می شود؛ احساس اضطراب را تخلیه می کند؛ و 
به شما کمک می کند به دیدگاه واقع بینانه تری 
درباره مســائل برســید و راهکارهای موثرتری 

بیابید.
۲  سعی کنید ساعت خواب و بیداری خود را 
منظم و ثابت و بهداشت خواب را رعایت کنید؛ 
بدخوابــی و بی خوابــی می توانــد زمینه ســاز 

اضطراب بیشتر شود.
۳   رژیــم غذایــی متعادل و ســالمی داشــته 
باشــید. پرخــوری یا خــوردن غذاهــای چرب، 
کافئین دار و قندها به خودی خود باعث افزایش 

احساس اضطراب می شوند.
۴   ورزش و فعالیت بدنی منظم باعث کاهش 

عالیم جسمی و روانی اضطراب می شود.
۵  انواع روش های آرام سازی را امتحان کنید؛ 
تمرینات تنفــس عمیق، آرام ســازی عضالنی، 
تصویرســازی ذهنــی و آرام کردن ذهــن  باعث 
کاهش تنش جسمی، هیجانی، ذهنی و روانی 

می شوند.
۶   فعالیت هــای لذت بخش خــود را افزایش 
دهید. انجام کارهایی که از آن ها لذت می برید، 
خلق شما را باال می برد و باعث کاهش اضطراب 

می شود.
۷   اگر مشــکالت واقعی در زندگــی دارید که 
موجب اضطراب شما می شوند، به جای فرار از 
آن ها یا صرفا فکر کردن، سعی کنید راهکارهای 
عملی برای آن ها پیدا کنیــد. از روش های حل 

مسئله ، اصولی استفاده کنید. 

         
چند روز پیش یک نفر در توییتر نوشته بود: »زمانی که منتظر چیزی باشم، 
برای یک ساعت خاصی از روز، تمام ساعات قبل از آن را در اضطراب و 
بدون تمرکز می گذرانم« که با نظرات  زیادی همراه شده بود. اما آیا شما 
هم با چنین مشکلی برخورد کرده اید؟ مثال اگر عصر وقت ویزیت دکتر 
یا کالس داشته باشید یا شــب به مهمانی دعوت شده یا قرار مالقات داشته باشید، تمام 
روزتان را با اضطراب، فکر کردن به اتفاق پیش رو و نداشــتن تمرکز، از دست می دهید؟ 
شاید برای تان جالب باشد بدانید در روان شناسی به این مشکل، »اضطراب انتظاری« یا 

»اضطراب پیش بینی« می گویند و جزو شایع ترین مشکالت روان شناختی است.

محوری

 انبودگر مثل اختالل 
»  اضطراب پیش بیین  «
استرس زیاد و فکر کردن 
مدام به یک اتفاق پیش رو، 
باعث خراب شدن یک یا 
چند روز، برهم خوردن 
تمرکز و ... می شود؛ علل 
آن  و راهکارهای مدیریتش 
چیست؟

* آقای محمــدی، شــما گفتین کــه جوان ها 
حوصله چینی  بندزدن را ندارند. حرف درستی 
اســت چــون االن جوان ها فقــط دنبــال پول 

هستن و سراغ هر کاری نمیرن.
* ما آخر نفهمیدیم که قهوه خوبه یا نه؟ دکترها 

و تحقیقــات پزشــکی، هــر روز یــک چیــزی 
درباره اش می گن. مربوط به  صفحه سالمت.

* نمی دونستم چنین حرفه و هنری وجود دارد 
وگرنه یک قوری یادگاری از مادربزرگم داشتم 
که خیلی هم دوستش داشتم ولی چند سال 
پیش شکست ، انداختمش بیرون. کاش این 

پرونده رو قبال خونده بودم.
* بچه های امروزی فقط سرشــون تو گوشیه، 
هیچ کدوم اهــل فیلم و اینا نیســتن که بخواد 

براشون بدآموزی داشته باشه.
* درباره پرونده  دیروز می خواستم بگم که در 
ســال های اخیــر به دلیل گران شــدن بیش از 
حد همه چیز، تعمیرات در همه حوزه ها رونق 
گرفته است. از یک نفر شنیدم که سود تعمیر 

کفش از فروش آن، االن بیشتر شده!
* واقعا شایان مصلح، بازیکن سابق پرسپولیس 
این کار رو کرده؟ رفته مالدیو و عکسش رو با این 
حدیث منتشر کرده؟ چی با خودش فکر کرده؟
* دربــاره مطلب ســرکوب هوش کــودک در 
صفحــه خانــواده! مــن از والدینی هســتم که 
بچــه ای رو به خاطر خودخواهــی و تولید مثل 
کردن! بــه این دنیــا دعوت نمی کنــم که بیاد 

غصه بخوره.  

 دچارنشدن درس آموز »سادیو مانه« 
به از خودبیگانگی

مهاجم سنگالی بایرن مونیخ آلمان در اروپا هم با لباس بومی کشورش 
رفت و آمد می کند، اتفاقی که از منظر جامعه شناسی قابل بررسی است

  درگیر نشدن »مانه« با بحران هویت
بحــران هویــت بــه معنــای آن اســت کــه شــخص دچــار از 
خودبیگانگی می شــود و به بیان ســاده، خود را نمی شناسد. 
نمی داند به کدام فرهنگ، زمانه، بســتر و ریشــه تعلــق دارد یا 
حس تعلق خود به این ها را از دست داده است بنابراین دچار از 
خودبیگانگی فرهنگی در معنای عام آن می شود. هیچ نیروی 
جمعی بیرونی را چه اجباری و چه اختیاری به عنوان بخشی از 
معنای خویشتن نمی پذیرد، اگرچه از بیرون بر او تحمیل شود. 

اتفاقی که دقیقا برعکس آن در »مانه« سنگالی با انتخاب پوشش محلی کشورش افتاده است. 
حاال سوال اساسی این جاست که آیا می توان به شخص گفت که به فالن فرهنگ و بستر و زمینه 
اجتماعی باید تعلق داشته باشد یا تعلق دارد یا شخص می تواند به طور اکتسابی و نه دیکته شده 

انتخاب کند که به چه زمینه ای تعلق داشته باشد؟
  آسیب های کاهش هویت فردی و جمعی با تقلید از »مانه«

حقیقت آن است که نمی توان به شخصی تحمیل کرد که باید به چه چیزی حس تعلق داشته باشد 
و بداند هویت او چگونه شکل گرفته است؟ اما از طرفی نمی توان نادیده گرفت که فرهنگ، زمینه، 
جامعه، خانواده و تمامی مواردی که منجر به شکل گیری تجارب یک فرد، خاطرات، اعمال، بلوغ و 
به طور کلی طی طریق او در مسیر زندگی می شود، در هویت فرد و این که او کیست و از کجا آمده است 
و آینده او تاثیر دارد بنابراین بهترین راه، یادآوری و بازآفرینی ارزش های هویتی منسوب به فرهنگ 
و متن جامعه ای است که او در آن متولد شده، رشد کرده و بزرگ شده است. از طرف دیگر اندیشه 
و ذائقه او، شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی به او کمک می کنند هویت خویش را در طول 
زمان بنا کند. بحران هویت یعنی قطع ارتباط با هویت انتسابی و ناتوانی در یافتن و تثبیت حس تعلق 
مربوط به چیزی یا جایی که هویت اکتسابی او را می سازد. این مسئله می تواند به از خودبیگانگی، 
خودباختگی فرهنگی، سرگشتگی، بی هدفی، احساس پوچی و یاس منجر شود. اما »سادیو مانه«، 

هوشمندانه و در اتفاقی درس آموز با پوشیدن لباس بومی کشورش، مسیر متفاوتی را می پیماید.
  تثبیت هویت با پوشیدن لباس های محلی و بومی

به طور کلی پوشــیدن لباس های محلی و بومی به عنوان یک نماد توسط کسانی که به آن باور 
دارند  و آن را ارزش می انگارند، قدمی مثبت در مسیر  تثبیت هویت آن هاست. همچنین برای 
یادآوری به کسانی که می توانند باور کنند و قطعه ای از هویت گم شده یا حس تعلق خاطر خود 
را در اقوام  خویش بیابند، می تواند مثمر باشد. اگرچه نباید از نظر دور داشت که این مسئله نباید 
تنها برای حفظ ظاهر و به صورت صوری انجام شود بلکه باید در عمق شخصیت فرد به صورت 

پایدار ظاهر شود تا موثر باشد.

 
دکتر امیر محمدیان خراسانی|   جامعه شناس

انتشار تصاویری از پوشش مهاجم مسلمان سنگالی بایرن مونیخ آلمان 
که با اقدامات خیرخواهانه خود سبب گسترش و پیشرفت منطقه محل 
تولدش شده است، در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. گفته 
می شود این بازیکن با لباس بومی کشورش در آلمان دیده می شود  و 
حتی زمانی که در انگلیس برای لیورپول بازی می کرد،با همین لباس  رفت و آمد  می کرد . در 

ادامه این مطلب، نگاهی جامعه شناختی به این رفتار و تصمیم قابل توجه خواهیم داشت.

چهره ها

دکتر پرستو امیری   | متخصص روان شناسی سالمت

هدی معتمد الصنایعی    | روان شناس بالینی

مخاطــب گرامی 
بهتر است به بحث 
تفاوت های فردی بین زن و مرد توجه 

کنید. به طورمعمول زنان نســبت به 
مردان احساسی تر هستند؛ چون هر 
دو نیم کره مغز زنان فرمان احساسات 

می دهد؛ اما در مــردان فقط نیم کره 
چــپ فرمــان احساســات می دهــد 
و نیم کــره راســت مربوط به مســائل 
اداره کار و زندگــی اســت؛ بنابرایــن 
همسرتان بی احســاس نیست، تنها 
به زمان یا هیجان بیشتری نیاز دارد 
که این را شما سعی کنید با ظرافت و 

زنانگی بیشتری به وجود آورید.
 پیــدا کــردن دلیــل غــر زدن و 

عصبانیت شوهرتان
این کــه گفته اید همســرم عصبانی 
اســت و غــر می زنــد، دلیــل آن را 

بررسی کنید و ببینید آیا خواسته ها 
و نیازهایشان در ارتباط تان برطرف 
می شود؛ چون وقتی یکی از زوجین 
احساس کند در ارتباطش با دیگری 
نمی تواند به خواســته هایش برسد و 
نیازهایش از جمله احتــرام، آزادی، 
محبت، توجه، تفریح، روابط زناشویی 
و ... برطرف نمی شود، خشمگین و 
عصبانی می شود. سعی کنید در این 
زمینه در فضایی به دور از ســرزنش و 
آرام با هم صحبت و خواسته هایتان را 
مطرح کنید و در خصوص رفتارهایی 

کــه آزارتــان می دهــد و بایــد حذف 
شــوند، طبق اصل تغییــر تدریجی، 
مشــکلتان را به واحدهای کوچک تر 
تقسیم کنید تا راحت تر قابل حل باشد 
بنابرایــن در گفت وگویتــان مواردی 
را که در ادامه مطرح می شود، لحاظ 
کنید: مشخص کردن فعالیت هایی 
که باید کاهــش داده یا حذف شــود 
)مثل رفتار غر زدن یا تحقیر کردن(؛ 
درجه بندی کــردن آن ها به ترتیب از 
ساده به مشکل؛ ترک کردن آن ها از 

ساده ترین به مشکل ترین.

مشاوره  
زوجین  



    

4

  طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
  چهارشنبه 

  8 تیر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱93

3 7 6
5 8 6 4

6 2 9 1
4 3 6 2 7

8 9
2 7 9 8 4

3 6 7 2
9 4 5 7

5 2 1

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

126785394
759463182
483921756
567219438
342658971
918347265
295874613
874136529
631592847

342571986
915836472
867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641

ماهی 9. حدید-آزاد مرد کربال  10.زادگاه رازی- پذیرش 
سیاســی- حرف نداری 11. از فرشــتگان مقــرب-ورزش 

رزمی 12.فوتبالیست برزیلی-نشاسته

عمــودی :1.  آفتــاب پرســت-دیوار 2.نخســت-پایه 
کارمندی-نبرد 3.برکت برنج-کتاب شهید مطهری-بیابان 
4.قوم آریایی-مساوی-سرو کوهی 5.سبز مایل به سیاهی-
میوه 6.خاک سپاری-عدد    ده آذری-کامیون ارتشی 7.هنر 
فرنگی-چروک-برج بره 8.  پســر گودرز-ســتاره 9.نوعی 
پخت برنج-نوعی خرمای سیاه-کوکب 10.دویار هم قد-

پایتخت کامبوج-ضمیر فرانسوی 11.آهنگی از موسیقی 
قدیم-منسوب به تکنیک-قالبی 12.یگانه-از تقسیمات 

ارتش روم

افقی:1.چراغک- مومیا 2 . خواب خوش-نوشته جک لندن 3. تپه-بیماری خناق-حرف 
ندا 4. خرده سنگ-تهی 5. نوعی فرش-سمت راست 6. سریالی از کمال تبریزی-سریالی از 
محمدحسین لطیفی 7.واحد شمارش کتاب-مخترع خودنویس 8. از تقسیمات ارتش-تخم 

افقی:1.داروی مسکن 2.بی قراری-کندر رومی- زمان ناچیز 3. تکرار حرف–عدد ماه- از 
درجات نظامی 4. حیوان استرالیایی-خارج ورزشی5. بخیه لباس- یگانه-دانه خوشبو 6. 
آینده-شانه به سر 7. گیتی–بی سرو پا 8. فلز تمدن- ارابه- بازنده شطرنج 9. مصیبت–نمادین 

10. فرمانروا- کدو تنبل-ویتامین جدول 11. موسیقی 
کالمی-  زمیــن غیرقابل کشــت–دریل 12. لقب امام 

مهدی )عج(

عمودی :1. حرف نیش دار–ذره بنیادین- طمع 2. 
عامل انعقادی خون- تندرو 3. با-مژده–تکیه برپشتی 
4. قفل کمربند-نقش 5. موســیقی ســه بخشی-جد 
بزرگ- خــودداری 6.حــرف 13 انگلیسی–ســکوی 
خانه- باشگاه فوتبال انگلیســی 7. از اجزای بافندگی 
سنتی– دریای عرب-خار سر دیوار 8. درخت تسبیح- 
زاپاس-شمارک 9. راه-خیزاب 10.ضمیرفرانسوی– 
کمیســیونر-ضمیر وزنی 11.کوکو– برچسب قیمت 

کاالها 12. مادر در لفظ عامیانه- حظ- تنبل

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

کدام گزینه می تواند شکل را کامل کند؟ 
)شکل ها را ستونی بررسی کنید.(

تست هوش

جدول متوسط  |  8263جدول سخت  |  1469  

حل جدول شماره  8262 حل جدول شماره1468     

اعداد یک تا 9 را طوری در خانه های خالی 
قرار دهید که معادله ها حل شود.

هوش منطقی

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

1 6 3 9
4 8 2

8 2 5
5 7 9 4
3 6 8 1

8 3 2 5
9 7 1

8 7 6
3 1 8 7

دقيقه
30

متوسط

ع م س ق ا ر ت س ا ن ب
ک ا م س ی ر م خ ز

ک ا ل ا و ن ت ش ن
ر ر د ب ک ی ت و ب

ن د ه م ش ا ک ر ه
م و د ن ا ر ف ر ا ا
ا ه ه ن ا خ ر ت ف د

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

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

س ی د ت ن ک ل ک گ س
ر ت ا و گ و ک ی ر ت

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

ی چ ا ن ب ل د ر ی
و و ی ر ا ن ا ن ا ت ن ا

* با آمدن شب، چشم های ماشین روشن شد. 
* آینه احساس، بر سنگ فرش بی تفاوتی شکست.

* رنگین کمان، کنسرو رنگ ها بود!
رضا وارسته * پاییز، درختان را سبک می کند.  

خرید سروده ها!!
 رفتیم خیار و یک شلیلی بخریم
یک طالبی شبه فسیلی بخریم

افسوس که با قیمت اجناس نشد
حتی پفک و یک پف فیلی بخریم

***
رفتیم که سر به باغ و دشتی بزنیم

یک جوجه کباب دبش و مشتی بزنیم
تا قیمت بال جوجه را پرسیدیم
گفتیم فقط بریم گشـتی بزنیم

***
تا کله ما روی اتیکت خم شد

یکباره سگرمه های مان درهم شد
پولی که برای موز و کیوی بردیم

یک نصفه کلم با دو سه تا شلغم شد
مصطفی مشایخی 

تاپخند

 بابا این تلسکوپ هابل رو جمعش کنید، نور خورشید 

افتاده رو عدسیش، متمرکز شده رو زمین. ته دیگ شدیم!

 غلــط  تریــن کاری که می شــه بــا آلبالو کــرد، اینه که 

برداری بریزیش تو پلو! 

 کاش یک کم وفــاداری رو از افرادی که هنوز کلش آف 

کلنز بازی می کنن، یاد می گرفتیم!

لباس ها رو ریختم  تو ماشــین، حال ندارم درشون 

 بیارم . هی می زنم ۱۰ دقیقه دیگــه بچرخن! این دفعه 

یک جوراب پام رو گرفتــه و می گــه داداش حالت تهوع 

گرفتم، من رو در بیار!

 9۰ درصــد چیزهایی که تو واتســاپ واســه ایــن و اون 

می فرستم، واسه اینه که بعدها گمشون نکنم!

مناینده مجلس: اگر جای وزیر راه بودم استعفا یم کردم
مردم: واه واه چه سوسول بازیا!

گرمای هوا در ژاپن رکورد ۱۵۰ ساله را شکست
مخترعــان ژاپنــی: االن با همین گرمــا براتون برق درســت 

می کنیم!

رئیس ابنک جهاین: تورم جهاین ات دو سال ادامه دارد
مسئوالن ما: خب پس تا دو سال دیگه الزم نیست بهانه ای 

بیاریم!

وزیر ارتباطات: اینرتنت کودکان در راه است
کاربران: بزرگ ساالنش که همچین ســرعتی داره، وای به 

حال کودکانش!

تیترخند

کاریکلماتور 

شعر طنز 

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

مسیریابی

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

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر: هوش منطقی:

معمای تصویری:
سبد بسکتبالی در این تصویر وجود ندارد 

که بشود توپ درون آن انداخت.

تست هوش:گزینه )4( مجموع تعداد نقاط در ستون های اول و دوم 13 تا است. 
پس باید مجموع نقاط ستون سوم نیز 13 شود. با توجه به این که خانه های اول 

و سوم ستون آخر 3 و 5 نقطه دارند پس خانه وسط هم باید 5 نقطه داشته باشد.

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

چهار حرفی: هجرت، هرات، تاجر، جامه، اجرت، جرات، مهار، جهرم، هاجر و ...
پنج حرفی: مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر و ...

شش حرفی: مهاجرت

معمای تصویری

8
9

6
2

3
1

9
3

2
4

5
3

7
9

2
4

4
2

8
9

8
4

2
6

9
4

2
1

3
6

7
2

5
8

7
2

4
5

9
3

7
8

4
3

1
2

9
6

2
7

9
6

5
1

7
8

6
2

9

ب :
عدد یا

ی :
سیریاب

م

شش رقمی: 

   593784 – 896231
427561 - 932453

سه رقمی: 

   826 – 623 – 128
939 – 698 – 249

چهار رقمی:

   9641  –  9842
7965  -  1296

پنج رقمی: 

   58724 – 87235
78629 – 69421
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عددیاب

بگرد و 

پیدا کن
 در تصویری که پیش 
روی شماســت یــک 
اشتباه فاحش وجود 
کمــی  بــا  کــه  دارد 
دقت می توانید آن را 
پیدا کنید. پیشــنهاد 
می کنم قبل از دیدن 
پاسخ این معما اجازه 
بدهید دیگر اعضای 
ایــن  هــم  خانــواده 

اشتباه را پیدا کنند.
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