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 دو سال پیش دالر رسید به ۳۰هزار تومان،  •
ــزار تومان. چرا اجناس  االن هم شده ۳۰ه
تا ۴برابر سال قبل گرون شده؟ یکی نیست 

جواب بده؟
ــم ازدواج  • ــراس ــرای م ــ ــان خیلی ب  دل مـ

ــادش به خیر! در  ــده! ی و عروسی ها تنگ ش
سال های نه چندان دور، شب های جمعه و 
اعیاد، شاهد چراغانی و مراسم عروسی در 
کوچه پس کوچه ها بودیم. چیزی که االن 
نیست یا به ندرت دیده می شود. جوانان مظلوم 

ما چه کار باید بکنند؟
 فکر می کنم نقل و انتقال امسال تیم ها کامال  •

مشخص کــرد. .. کــدوم تیم، محبوب دولتی 
هاست. نشون به این نشون که هر بازیکنی که 
به پرسپولیس وارد می شه به فهرست تیم ملی 

هم اضافه می شه!
 تا کی من کارگر نانوایی دولتی کنار تنور آتش  •

و در تابستان ســوزان روزی ۱۴۰ هزار تومان 
بگیرم! نرخ نامه اتحادیه آپاراتی ها بــرای باد 
موتور 5 هزار تومان، آمپول زدن 2۰ هزار تومان 
اما نانوایی برای ساعت ها کار ۱۴۰هزار تومان! 
تبعیض چرا و تا کجا؟ نان را گران نکنید ولی مزد 
مرا به سال ۱۴۰۱بدهید نه به نرخ سال۱۳۹۰!

 دولت درباره افزایش اجاره بها می گه نهایت  •
25 درصد افزایش داشته باشه درصورتی که 
خانه های سازمانی صد درصد افزایش اجاره 
داره. این قانون فقط برای مردم  است نه دولت!

 اگر به هر جوان مجرد باالی 2۰سال که خانه  •
نــدارد یک قطعه زمین در شهرهای کوچک 
بدهند که خودشان مطابق نقشه آرام آرام 
حل  مسکن  وگرانی  زمین  مشکل  بسازند، 
می شود ولی گویا زمین هم وارداتی و تحریم 

است! جوانان بی مسکن را دریابید!
به  • خصوص   در  محترم   مسئوالن   لطفًا   

تعویق افتادِن  پرداخِت وام هــای تعدادی از 
صندوق های قرض الحسنه آموزش و پرورش  

توضیح دهند.
 یکی از راه هــای کاهش مصرف برق پخش  •

فراوان پیام های بازرگانی از شبکه های مختلف 
صــدا وسیماست! پیشنهاد می کنم در البه 
تا  بازرگانی پخش بشه  پیام  الی اخبار هم 

تلویزیون ها برای همیشه خاموش بمونه!
 مدیران بانک ملی! چرا برای تراکنش های  •

زیر ۳۰ هزار تومان پیام ارسال نمی شه؟  شما 
که پولش رو از ملت می گیرید. مشاغلی مثل 
ــارت به کارت  رانــنــده تاکسی که مشتری ک
می کنه، پشت فرمون که نمی شه گوشی طرف 
رو بگیرم و نگاه کنم! خیلی ها سوء استفاده 
می کنند و کرایه را واریز نمی کنند. لطفا سامانه 

پیامکی را فعال کنید.
 از شما انتقاد داشــتــم. چــرا تــوی روزنامه  •

افزایش  بازنشستگان  حقوق  می نویسید 
یافت درحالی که حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی است نه کشوری و لشکری! حتما قید 
کنید بازنشستگان تامین اجتماعی. همه فکر 

می کنند ما کشوری ها هم افزایش داشتیم.
 وقتی دالر یک دفعه کلی رشد می کند چیزی  •

نمی نویسید ولی کافی است هزار تومان ارزان 
بشود تا شما توی بوق و کرنا کنید!

 بــرای ازدواج کــردن دوســت داشتن کافی  •
نیست. خانواده مهمه، تفاهم مهمه، فرهنگ 
مهمه، اخالق مهمه، خسیس نبودن مهمه، 
هیچ وقت نگید دوستش دارم همین کافیه 

چون بعدها باعث پشیمانی است.
سه  • با  هستم  بازنشسته  نظامی  یک  من    

ــزرگ، لیسانس و بیکار که به علت  فرزند ب
نبود کار و درآمد ازدواج نکرده اند و خرجی 
آن ها با من است و با ۱۰درصد اضافه حقوق 
و گرانی سرسام آور مجبورم جای دیگر کار 
کنم تا بیستم برج زندگی را تامین کنم. هیچ 
مسئولی هم به فکر ما نیست. موقع جنگ 
رفتیم و صادقانه خدمت کردیم حاال باید با 

سختی زندگی کنیم.
نمی داندآمریکا  • هنوز  صداوسیما  گویا   

وانگلیس وکره جنوبی، ایران را تحریم کردند! 
هنوز هم گونی گونی و کیلوکیلو فیلم وسریال 
جدید از این کشورها می خره و به خورد ملت 
می ده. آن هم سریال هایی با محتوای تکراری 
و کیلویی... این اقدام رسانه ملی دقیقا برعکس 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است 
و این سازمان هرگونه فیلم، سریال ومستند از 
کشورهای دوست مان)روسیه، چین وهند( را 

تحریم کرده است.
ــوزش و  •  اضافه کارهای بازنشسته های آم

پرورش مدت زیادی است که پرداخت نشده 
ــت. حتی هنوز لیست هم نــدادنــد برای  اس
پرداخت. نزدیک یک سال می شه و گویا قصدی 

برای پرداخت ندارند.
ــال دیگه  • ــه دو س ــی دون ــود دولـــت هــم م  خ

این۳۰۰هزار تومان یارانه هیچی نیست وگرنه 
به جاش حساب ارزی برای مردم باز می کرد نه 

پرداخت ریالی!
 از این که شماره حساب به منظور مساعدت  •

و بهبودی حسین کوچولو درج کردید و مورد 
تایید شما عزیزان و بزرگواران است، صمیمانه 
سپاس گــزارم. اطمینان دارم که این روش و 

منش انسانی تا انتهای راه ادامه دارد.
ــن مــمــلــکــت بین  • ــ ــالت ای ــک ــش ــی از م ــک  ی

سازمانی است که باعث معطلی مردم و سلب 
مسئولیت های ادارات شده است. هر کدام 

می گویند مربوط به فالن اداره است.
 به منظور دریافت وام ودیعه مسکن برای  •

رهن مستاجران که دولت وعده داده، من بانک 
صادرات را انتخاب و به بانک مراجعه کردم. 
می گویند هنوز ابالغیه و بخشنامه ای صادر 
نشده است حتی رئیس بانک گفت تو شعبه 
فقط ۴نفر درخواست داشتیم ولی ابالغیه 

صادرنشده است. لطفا پیگیر باشید.
ــل تـــبـــدیـــل روابـــــــط دوســـتـــی  • ــیـ ــه دلـ ــ  ب

تر-کوچک  ــزرگ  ب مراتب  عمودی)سلسله 
تری( به روابط افقی)همسال دوستی( و قطع 
انتقال تجربه ها، هدایت جوانان به طرف مواد 
و تفریحات ناسالم و آسیب پذیری از آن ها 

افزایش یافته است.

اصالح یارانه ای، ترمز هدر رفت گندم صنعتی را کشید 
صرفه جویی 42 درصدی در آرد صنف و صنعت پس از اصالح یارانه ای 

شرکت بازرگانی دولتی ایران از افت ۴2 درصدی 
مصرف گندم صنف و صنعت در اردیبهشت امسال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل پس از اصالح قیمت 
یارانه ای این محصول خبر می دهد که به منزله صرفه 

جویی 6۱ هزار تن گندم است.
به گزارش فارس به نقل از مرکز اطالع رسانی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران )مبدأ(، میزان فروش سامانه 
گندم صنف و صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۱، به ۸5 
هزار و 2۳5 تن رسید در صورتی که در اردیبهشت 
۱۴۰۰ ایــن میزان ۱۴6 هــزار و 2۹۸ تن بــود که 

صرفه جویی ۴2 درصدی را نشان می دهد.
 این گــزارش می افزاید: متغیر اصلی صرفه جویی 
بیش از 6۱ هزار تنی در میزان تحویل گندم به صنف 
و صنعت در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت 
ــالح قیمت ها در فرایند عرضه  ســال گذشته، اص
این محصول استراتژیک بــوده اســت. این گزارش 
صرفه جویی ۴2 درصــدی گندم صنف و صنعت را 
ناشی از توقف خروج آرد از چرخه تولید این محصوالت 
بیان کرده و گفته است که همزمان با صرفه جویی 
در مصرف گندم در این بخش، فراورده های حاصل 

از این محصول در صنایع ماکارونی، بیسکویت، 
شیرینی، شکالت و فــراورده هــای مشابه، بدون 
انقطاع و توقف، تولید و از طریق چرخه توزیع به 

بازار عرضه شده اند.
این گــزارش صرفه جویی صورت گرفته را ناشی 
از توقف خروج آرد صنف و صنعت از چرخه تولید 
بیان کرده است ولی به نظر می رسد در کنار آثار 
مثبت افزایش قیمت در توقف قاچاق این محصول، 
شوک افزایش قیمت آرد به تولید و مصرف را نیز باید 
به عنوان یکی از دالیل کاهش مصرف آرد صنف و 

صنعت در نظر گرفت.

توضیحات خاندوزی درباره اظهارات رئیسی در خصوص تورم 
سال آینده 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در روزهای اخیر 
سخنان  شیطنت آمیز  تحریف  با  رسانه ها  برخی 
تورم  گویا  که  کردند  القا  این گونه  رئیس جمهور، 
بیشتری در سال آینده وجود خواهد داشت اما حرف 
این است که دولت در نظر دارد اجرای برخی احکام 
قانونی را با توجه به عاالنه سازی یارانه ها از سال آینده 
آغاز کند. به گزارش ایرنا، »سید احسان خاندوزی« 
در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران 
افزود: این یک تحلیل شیطنت آمیز و غیرمنصفانه 
است و نکته  مدنظر رئیس جمهور این بود که دولت 
در نظر دارد برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ 
ارز مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴2۰۰ 
تومان به نیمایی را با توجه به این که اجرای سیاست 

عادالنه کردن توزیع یارانه ها موجب افزایش موقت 
قیمت در کاالهای اساسی شده، با اجازه قانون 

گذار در سال ۱۴۰۱ اجرایی نکند.
خاندوزی ادامه داد: دولت در این خصوص الیحه 
دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است که 
امیدواریم نمایندگان مجلس با دو فوریت و اصل 
الیحه موافقت کنند تا اجرای احکام مدنظر به سال 

۱۴۰2 موکول شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: توصیه ام به 
رسانه ها این است که االن اساسًا کار اخالقی نیست 
که با اهداف خاص سیاسی برای مردمی که این 
همه در اجرای طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها 

همراهی کرده اند، تنش ایجاد شود.

پاسخ رهبر انقالب به استفتائی درباره نرخ مصوب افزایش 
اجاره بها 

در پی مصوبه شــورای  عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور سران سه قوه درخصوص تعیین حداکثر 
افزایش اجاره بها در هر ســال تا سقف 25 درصد 
در تهران و 2۰ درصد در شهرهای سراسر کشور، 
استفتائی از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه 2۸ خرداد 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبه دولت در 
زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا 
سقف 25 درصد در تهران و 2۰ درصد در شهرهای 

سراسر کشور، مورد تایید شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای 
ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و 

دیگر اعضا رسید.
در همین راستا پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری پاسخ ایشان را به استفتائی درباره 
مصوبه اخیر شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا منتشر کرده است.
ــازار مسکن،  ســوال مطرح شــده: در پی گرانی ب
ســران سه قــوه مصوب کــرده انــد که اجاره بها در 
کالن شهرها، 25 درصد بیشتر نباید افزایش پیدا 
کند و در غیر این صورت حکم تخلیه خانه به صاحب 
خانه داده نمی شود. سوالی که می خواستم بپرسم 
این که اگر صاحبخانه به این میزان افزایش راضی 
نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره بها و ودیعه را 
داشته باشد و مستاجر هم بنا به این قانون، ترک 
منزل نکند و صاحبخانه ناراضی و غصب کرده 
بخواند، مستاجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند 

نماز در این خانه درست است؟
پاسخ ارائه شده: به طور کلی اگر حکومت اسالمی 
با مالحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعالم 
کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می تواند 
با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره ای 
ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس 

قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.

فرصت مهم ایران برای سهم از خزر
ششمین نشست سران خزر در عشق آباد ترکمنستان در حالی روز گذشته برگزار شد که 
همچنان مهم ترین سند حقوقی تصویب شده میان سران خزر را می توان  »کنوانسیون 
آکتائو« دانست که سال ۱۳۹7 در شهر بندری آکتائوی قزاقستان به امضای سران 
رسید. سران خزر در بیانیه پایانی نشست روز گذشته ضمن تاکید بر تثبیت امنیت 
در  خزر، چارچوب قواعد نظامی حاکم بر این پهنه آبی را  به عنوان یکی دیگر از بندهای 
کنوانسیون آکتائو شفاف تر کردند اما آن چه پازل اصلی کنوانسیون  به شمار می رود و 
هنوز توافق جامعی درباره آن صورت نگرفته تعیین مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از 
بستر و زیر بستر خزر است که با توجه به این که نشست بعدی سران در تهران خواهد بود 
ازهم اکنون باید برای استفاده از یکی از مهم ترین کارت های کشورمان که بر اساس 

معاهده آکتائو به دست آمده مهیا شد.
معاهده مهم آکتائو در مــرداد ۱۳۹7 بعد از 2۱ سال مذاکرات بین کارشناسان، 
نمایندگان کشورها در امور خزر و اجالس های متعدد در سطح معاونان و وزیران امور 
خارجه و حداقل پنج نشست رسمی در سطح سران به متنی رسید که زمینه ساز رفع 
اختالف های موجود و فراهم کننده بسترهای مناسب برای همکاری درزمینه های 
مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و علمی شده است و 
گامی اساسی و  رو به جلو برای هر پنج کشور محسوب می شود، اما سوال این است که 
براساس این کنوانسیون سهم ایران از خزر دستخوش چه سرنوشتی خواهد شد؟ آیا 
این کنوانسیون که اکنون به »قانون اساسی خزر« نیز معروف شده است می تواند حقوق 
ایران از این پهنه آبی را که روزگاری مورد استفاده مشترک ایران و شوروی بوده ایفا کند؟
نگاهی به معاهده  آکتائو نشان می دهد که اگر چه طرف ها در این کنوانسیون در 
خصوص موارد مهمی مانند  انتقال خطوط نفت و گاز از کف خزر، منابع طبیعی، فضای 
هوایی بر فراز دریا، ممنوعیت حضور ناوگان کشور های غیرساحلی در خزر، محدوده 
دریای سرزمینی و منطقه ماهی گیری  هر کشور به توافق رسیده اند اما همچنان 
تکلیف مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر منوط به توافقات دیگری 
شده است که بر اساس مذاکرات دوجانبه کشورها به خصوص بین ایران با ترکمنستان و 
ایران   با آذربایجان مشخص خواهد شد. به عبارتی آن ها ترجیح داده اند از دیگر مزایای 
این کنوانسیون فعال بهره بردای شود تا بین کشورهای جنوب خزر توافق نهایی صورت 
گیرد. هرچند درباره منابع نفت و گاز که محل اختالف کشورهاست نیز مقرر شد این 
مسئله تا نهایی شدن کنوانسیون حقوقی خزر مسکوت بماند. به طور مشخص ایران با 
آذربایجان درباره حوزه نفتی البرز با حدود دو میلیارد بشکه نفت دچار اختالف هستند 
که براین اساس تا نهایی شدن رژیم حقوقی یا توافقات دوجانبه هیچ گونه بهره برداری 

از این منطقه و دیگر مناطق مورد اختالف در خزر نباید انجام شود.
موافقت نامه آکتائو به هر کشور ساحلی خزر ۱5 مایل دریایی را به عنوان آب های 
سرزمینی اختصاص داد. برای هر کشور ساحلی عالوه بر ۱5 مایل مذکور ۱۰ مایل 
دریایی نیز به عنوان منطقه  ویژه  صیادی در نظر گرفته شده است. مساحت باقی مانده 

از دریا به عنوان پهنه مشترک برای استفاده  همه کشورهای ساحلی آزاد خواهد بود.
موضوع مشترک بودن مساحت باقی مانده دریا بعد از 25 مایل دریایی و همچنین 
ممنوعیت حضور ناوگان خارجی، قدرت مانور روسیه و ایران را با توجه به ناوگان دریایی 
آن ها افزایش می دهد اما کشیدن خط لوله در کف خزر مخاطرات زیست محیطی 
خطرناکی خواهد داشت و عالوه بر آن به لحاظ اقتصادی نیز ایران و روسیه ترجیح 
می دادند همچنان سوآپ و رویه قبلی دنبال شود. در عین حال در مجموع می توان 
کنوانسیون آکتائو را گامی بلند برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر دانست. با همه 
این تفاصیل آن چه در این میان برای افکار عمومی داخل کشورمان از اهمیت زیادی 
برخوردار است، سهم ایران از خزر و نحوه برخورداری ما از منابع این پهنه آبی است. 
کنوانسیون خزر با آن که درباره بیش از ۹۰ درصد موضوع های مهم تعیین تکلیف کرده 
اما ۱۰ درصد باقی مانده بسیار مهم و تاثیرگذار است. ۱۰ درصدی که مهم ترین بخش 
آن ترسیم  خط مبدأ برای تعیین دریای سرزمینی و به تبع آن نحوه استفاده از منابع بستر 

و زیر بستر خزر خواهد بود.
اکنون به نظر می رسد دیپلمات ها و مسئوالن ذی ربط در یکی از مهم ترین نقطه های 
مذاکرات بیست و چند ساله اخیر درباره خزر قرار دارند چرا که به جرئت می توان گفت، 
نحوه تعیین خط مبدأ می تواند ترسیم کننده میزان و کیفیت انتفاع ما از خزر باشد. خط 
مبدأ به شیوه های گوناگونی تعیین می شود اما در کنوانسیون آکتائو به دو صورت خط 
مبدأ طبیعی که مبتنی بر بیشترین میزان جزر دریا  و خط مبدأ مستقیم که شامل خطی 
است که از اتصال پیشرفته ترین نقاط خشکی در دریا، ترسیم می شود اشاره شده است 
و با توجه به این که خط مبدأ مستقیم می تواند بیشترین انتفاع را برای کشورها داشته 

باشد، عمدتا از این روش برای تعیین حدود دریایی خود استفاده می کنند.
بدین لحاظ کنوانسیون حقوقی خزر  نقشی بنیادی برای خط مبدأ در نظر گرفته است 
زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آن ها اندازه 
گیری خواهد شد که همان طور که گفتیم این خطوط مبنای تعیین پهنه دریایی مشترک و 
همچنین نحوه استفاده از بستر و زیر بستر )منطقه انحصاری  اقتصادی( نیز خواهند بود 
اما از آن جا که سواحل کشورمان به لحاظ جغرافیایی حالتی مقعر دارد، عمال در تعیین 
خط مبدأ مستقیم، ایران متضرر می شود. از این گذشته ساحل ایران بسیار هموار است و 
فاقد بریدگی ها، دماغه ها و پیشرفتگی خشکی در دریاست تا بتوان آن ها را به عنوان نقاط 
مبنای خطوط مستقیم به هم وصل کرد. از حیث جزایر نیز فقط جزیره آشوراده وجود دارد 
که آن هم فاصله چندانی با ساحل ندارد. در حالی که حداقل دو همسایه ایران در خزر 

یعنی ترکمنستان و آذربایجان دارای سواحل محدب و دندانه دار  هستند.
برهمین اساس ایران در اجالس آکتائو با استناد به این شرایط خواستار در نظر گرفته 
شدن این وضعیت در تعیین خط مبدأ شد و توانست امتیازی ویژه در این باره بگیرد و در 
نهایت در جزء سوم بند ۴ ماده اول کنوانسیون آکتائو در تعریف خط مبدأ به صراحت 
آمده است: »روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه ای بین 
همه طرف ها تعیین شود. چنان چه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب های 
داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق 
به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت.« بندی 
که به صراحت به وضعیت ایران اشاره دارد و وزیر خارجه وقت نیز بالفاصله در مکاتبه 
با پنج کشور ساحلی خزر استناد این بند به شرایط کشورمان را مورد تاکید قرارداد، 
اما برای استفاده از این فرصت قطعا »اصل انصاف« به عنوان یکی از اصول حقوقی که 
ــران مصداق پیدا می کند و همچنین  به طــور مشخص درخصوص ایــن وضعیت ای
برخی دیگر از موارد حقوقی همچون سابقه انتفاع اقتصادی از مناطق ماهی گیری 
که می تواند مبنای خط مبدأ کشورمان باشد و حتی رویه های داوری دیوان بین المللی 

دادگستری باید مورد توجه ویژه کارشناسان و دیپلماسی کشورمان قرار گیرد.
آوردن چنین پاراگرافی در متن اصلی کنوانسیون یک فرصت مناسب برای کشورمان 
در ادامه مذاکرات تعیین حدود مرزی خزر خواهد بود. مذاکراتی که پس از اجالس 
آکتائو آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دیروز نیز در پایان اجالس عشق آباد، وزیر خارجه 
کشورمان تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیمی درباره خط مبدأ و نحوه استفاده از بستر و 
زیربستر خزر گرفته نشده است. بنابراین باید منتظر ماند تا مگر در اجالس بعدی یعنی 

اجالس تهران گره این کنوانسیون گشوده شود.
بدیهی است این امتیاز تنها در صورتی می تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد که ما بتوانیم 
در مذاکرات دوجانبه برای تعیین خطوط مبدأ دستاورد قابل تاملی داشته باشیم، 
بنابراین اکنون کارزار اصلی دیپلمات ها و مسئوالن ذی ربط کشورمان باید معطوف 
بر استفاده از این فرصت و مهیا کردن اهرم های به فعلیت رساندن آن باشد. اهرم هایی 
که قطعا منحصر در موضوع خزر نیست و حتی شرایط محیطی و منطقه ای و داخلی نیز 

می تواند در رد و بدل شدن امتیازات میان طرف ها موثر باشد.

یادداشت روز

  سیدحمید حسینی 
h.hosseini@khorasannews.com

خراسان آنالین بررسی کرد

تا 1404، دانش آموختگان جراحی قلب استان کمتر از انگشتان یک 
دست!

دسترسی به پزشک یکی از   
مولفه هایی است که در روند 
درمان بیماران اثرگذار است و اگر در کمترین زمان 
ممکن دسترسی به پزشک صورت نگیرد، می تواند 
آسیب هایی را به بیمار وارد کند. در همین زمینه در 
چند سال اخیر مردم زیادی مخصوصا در شهرستان ها 
و شهرهای خــارج از مراکز استان ها از دسترسی 
نامناسب مردم به پزشک گالیه کرده و خواستار حل 
مسئله کمبود پزشک در کشور شده اند. این در حالی 
است که با توجه به آمارها و به گفته قائم مقام معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زنگ خطر تعداد 
بسیار اندک دانش آموختگان رشته های تخصصی 
علوم پزشکی در چندسال آینده به صدا درمی آید. 
توکلیان، جانشین و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه 
عــلــوم پزشکی مشهد بــه خــراســان آنــالیــن گفت: 

مهاجرت پزشکان و تمایل نداشتن به تحصیل در 
رشته های حساس و مهمی مثل بیهوشی، اورژانس 
و جراحی قلب در استان افزایش داشته و به طور 
میانگین حدود ۸۰ درصد ظرفیت این تخصص ها 
خالی است که کاهش جمعیت دانش آموختگان 
این تخصص ها در سال های نه چندان دور آثار 

نامطلوبی بر نظام سالمت به جا خواهد گذاشت.
وی افـزود: اسـترس و فرسـودگی شـغلی زیـاد،  
درآمد نامتناسـب با میزان مسـئولیت و حساسیت 
کار از عوامـل کاهـش تمایـل بـه حضـور در ایـن 
رشته هاسـت  و هـم اکنـون تامیـن ایـن پزشـکان 
بـرای بیمارسـتان ها بسـیار دشـوار شـده اسـت. 
مجمـوع دانش آموختگان رشـته طـب اورژانس در 
اسـتان خراسـان تـا سـه سـال آینـده کمتـر از 2۰  و 

جـراح قلـب کمتـر از پنـج نفـر اسـت.
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تحلیل روز

حکم دیوان؛ مبنای ایدئولوژیکی یا 
مبنای حقوق اساسی؟ 

ــت، رای دیــوان  همان طــور که انتظار می رف
عالی فدرال آمریکا در ابطال حکم پرونده »رو 
علیه وید« که سقط جنین را طی شرایطی، آزاد 
اعالم کرده بود، زلزله سیاسی – ایدئولوژیکی 
در ایــن کشور به راه انداخته که لــرزش های 
آن، از مرزهای آمریکا نیز فراتر رفته است. هم 
اکنون، خشم و سرخوردگی عمیقی در میان 
جریان لیبرال و مدافعان حقوق زنان و اقلیت 
ها در آمریکا دیــده می شود تا جایی که حتی 
برخی، دیــوان عالی فــدرال ایــاالت متحده را 
»طالبان آمریکایی« توصیف کرده اند. این گروه 
گروهی  افراطی  تفکرات  که  زنند  می  فریاد 
به شدت مذهبی، آزادی زنان بر بدنشان را از 
بین برده و موجب افزایش مرگ و میر مادران 
بــرای انجام سقط جنین در محیط هــای غیر 
بهداشتی و زیر زمینی می شود. گر چه نگاه 
دینی و مذهبی اکثریت اعضای دیــوان عالی 
فدرال به نفی سقط جنین قابل کتمان نیست؛ 
با این حال، حکمی که از سوی عالی ترین نهاد 
ــاالت متحده صــادر شــده اســت، بر  حقوقی ای
مبنای ارزش های دینی و خانوادگی در مذمت 
کشتن جنین انسان نیست. به عبارت دیگر، 
اگرچه با این حکم، »جنبش حق حیات« به یک 
پیروزی تاریخی در برابر »جنبش حق انتخاب« 
دست یافته است، اما برای شش قاضی دیوان، 
موضوع »آزادی ایالت ها« در تدوین قوانین 
اجتماعی، اولویت بیشتری داشته است. به 
عبارت دیگر، دیوان عالی فدرال اکنون سقط 
جنین را ممنوع کرده  و تصمیم گیری در این 
حوزه را از سطح فدرال به سطح ایالت ها تنزل 
ــت. در سال 1973 ، اعضای دیوان  داده اس
عالی فدرال با صدور رای در پرونده »رو علیه 
وید« ایالت ها را ملزم کردند مقررات خاصی را 
درخصوص موضوع سقط جنین اتخاذ کنند. 
به عنوان مثال، با این رای، سقط جنین در سه 
ماه نخست بارداری در همه ایالت ها آزاد و در 
ــارداری، به نظر مجالس ایالتی  سه ماه دوم ب
منوط شد. اکنون نیز در سال 2022 ، دیوان 
عالی فدرال آمریکا تصمیم گرفته است که این 
موضوع را مجدد به ایالت ها محول کند. در رای 
دیوان آمده است؛ از آن جا که در قانون اساسی 
به موضوع سقط جنین اشاره نشده است، این 
موضوع نمی تواند به عنوان »حقوق اساسی 
تحت تضمین قانون اساسی« قلمداد شود و به 
همین دلیل، ایالت ها باید در این خصوص نظر 
دهند. به عبارت دیگر، گویی   از نظر دیوان عالی 
فدرال، مهم تر از مباحثی نظیر حق حیات جنین 
و حق سالمت مادر؛ »حق آزادی ایالت ها« برای 
قانون گذاری در اموری که قانون اساسی آن ها 
را برعهده دولت فدرال نگذاشته است؛ اهمیت 
بیشتری دارد. از آن جا که در قانون اساسی 
ــاره سالمت جنین یا مادر  تصمیم گیری درب
برعهده دولت فدرال نیست، به اعتقاد دیوان 
عالی فدرال، بالطبع این موضوع در زمره حقوق 
انحصاری دولت های ایالتی قرار می گیرد. با 
این استدالل و ابطال حکم »رو علیه رید« ایالتی 
سقط  همچنان  تواند  می  کالیفرنیا  همچون 
جنین را در سه ماه اول بارداری آزاد اعالم کند و 
ایالتی همچون تگزاس با سقط جنین در سه ماه 
اول نیز مخالفت ورزد.از این رو، حکم جنجالی 
ــدرال بیشتر از ایــن که مبنای  ــوان عالی ف دی
دینی یا اخالقی یا حتی ایدئولوژیکی داشته 
باشد، جنبه حقوق اساسی و رفع تعارض میان 
اختیارات نهادهای فــدرال و نهادهای ایالتی 
دارد. با توجه به این وضعیت، قابل انتظار خواهد 
بود برخی دیگر از آرای دیوان عالی فدرال که در 
موضوعاتی همچون استفاده از وسایل پیشگیری 
از بارداری یا ازدواج همجنس گرایان، احکامی 
در سطح فدرال صادر کرده است، باطل و تصمیم 
گیری در این امور به ایالت ها واگذار شود؛ روندی 
که در نهایت به انشقاق شدیدتر در ایاالت متحده 

خواهد انجامید.   

گروه بین الملل- درحالی که روسیه هرگونه 
ــود را  ــرب در مــرزهــای خ تحرکات نظامی غ
تهدیدی برای امنیت ملی این کشور برشمرده و 
درخصوص این اقدامات بارها هشدار داده است 
اما سازمان ناتو به این هشدارها اعتنایی نکرده و 
روز به روز گارد تهاجمی تر به خود می گیرد. ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در سخنانی گفت 

که گروه های جنگی ناتو در بخش های شرقی 
تقویت می شوند و این سازمان شمار نیروهای 
در حال آماده باش کامل خود را به بیش از 300 
هــزار نفر در اروپــا می رساند.هم اکنون شمار 
نیروهای واکنش سریع ناتو حدود 40 هزار نفر 
است که با افزایش نیروهای جدید تعداد آن ها 
به 7 برابر خواهد رسید. بر اساس این تصمیم، 

بخش های مختلف نیروهای کشورهای عضو ناتو 
در درجات مختلفی از آماده باش قرار می گیرند 
تا از این طریق تعداد نیروهای آماده عملیات ناتو 
افزایش یابد. همچنین، بر اساس موضع گیری 
جدید ناتو، از این پس روسیه از شریک راهبردی 
ناتو به تهدید مستقیم برای امنیت غرب تبدیل 
خواهد شد.طرح جدید ناتو پس از آن انجام 
می شود که اعضای گروه 7 در نشست خود در 
آلمان حمایت قاطع خود را از اوکراین اعالم 
کردند و گفتند که تا هر زمان که جنگ در این 
کشور ادامه داشته باشد کمک های تسلیحاتی 
به کی یف ارسال خواهند کرد. گفته می شود 
ــا، گسترده ترین  اعــزام نیروهای جدید به اروپ
اعــزام از زمان جنگ سرد به شمار مــی رود. به 
عبارتی، با سناریوی جدید، اعضای ناتو قصد 
دارند کشورهایی را که در شرق اروپا و مجاورت 
روسیه قرار دارند به دژ نظامی مقابله با این کشور 
تبدیل کنند. با توجه به این که نیروهای ارتش 
ناتو ترکیبی از نیروهای نظامی کشورهای عضو 
است، به این ترتیب نیروهایی که اعزام می شوند 
از همه ملیت ها در آن حضور دارند با این تفاوت 
که برنامه، اهداف و تدارکات این نیروها تحت 
فرماندهی واحد ناتو قرار دارند. این نیروها با 
توجه به این که در وضعیت تنش آلــود کنونی 
ــزام می شوند تنها بــرای دفــع تهدیدات در  اع
مواقع بحرانی وارد عمل خواهند شد و هدف 

مستشاری را که در دوران صلح انجام می شود بر 
عهده ندارند.گزینه تهاجمی ناتو در برابر روسیه، 
درحالی است که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در روزهــای اخیر گفته که موشک های 
هسته ای این کشور را در خاک بالروس مستقر 
خواهد کرد، اقدامی که آمریکا به شدت با آن 
مخالفت کرده است و به نظر می رسد غربی ها با 
این گونه اقدامات تالش می کنند تا موازنه ای در 
برابر تهدیدات روسیه در اروپا ایجاد کنند. روسیه 
با استقرار سالح های هسته ای در بــالروس، 
به اروپایی ها این هشدار را می دهد که با همه 
توان باالی سر آن ها حاضر است و اگر کشوری 
هوس عرض اندام در مقابل روسیه را بکند، با 
تسلیحات ویرانگر مجازات خواهد شد.گسیل ده 
ها هزار نیروی نظامی به سمت مرزهای روسیه، 
از منظری دیگر نیز قابل بررسی است. با توجه 
به این که روس ها در هفته های اخیر پیشرفت 
های زیــادی را در جبهه های نبرد در اوکراین 
کسب کرده اند به نظر می رسد غربی ها به این 
باور رسیده اند که کمک های تسلیحاتی برای 
توقف روس ها به تنهایی کافی نبوده و نتوانسته 
در وضعیت تحوالت میدانی تغییری ایجاد کند. 
لذا اعضای ناتو تصمیم گرفته اند تا از طریق 
واحدهای نظامی وارد عمل شوند تا شاید از روش 
افزایش نیروها بتوانند روسیه را به عقب نشینی 

وادار کنند. 

پیشخوان بین الملل 

ویـــک در پــرونــده ای به 
نــقــش  مـــعـــاون ریــاســت 
جمهوری دونالد ترامپ 
در ادامــــــه تــحــقــیــقــات 
درخصوص حوادث حمله 
به ساختمان کنگره این 
کــشــور در ششم ژانــویــه 

2021 پرداخته است. این هفته نامه  با انتخاب 
تیتر »مایک مقدس« می خواهد به این سوال پاسخ 
دهد که آیا پافشاری او روی مخالفت با نظرات 
ترامپ در خصوص حوادث ششم ژانویه، او را به 

نجات دهنده اصلی این پرونده تبدیل می کند؟ 

دستیار سابق کاخ سفید: ترامپ به 
راننده اش حمله کرد تا به شورش 
هواداران خود در مقابل کنگره 
بپیوندد 

جنون 
پرزیدنت! 

شریفی - »ترامپ فکر می کــرد آن ها 
)کاروان رئیس جمهوری( دارند به سمت 
ــد. ولــی بابی )محافظ و  کنگره می رون
راننده ترامپ( به وی گفت ما این کار را 
نمی کنیم و توان این کار را هم نداریم. آن 
جا امن نیست و ما داریم به بخش غربی 
واشنگتن برمی گردیم. رئیس جمهور 
)ترامپ( واکنش خیلی عصبی به این 
قضیه نشان داد و گفت که من رئیس 
جمهور لعنتی آمریکا هستم؛ این ها برای 
صدمه زدن به من این جا نیستند. من را 
همین االن به کنگره ببرید. بابی واکنش 
نشان داد و گفت که آقا ما باید به بخش 
غربی واشنگتن برگردیم. ترامپ خودش 
را به جلوی ماشین کشاند و کوشید تا 
فرمان لیموزین مخصوص را به سمت 
ساختمان کنگره بچرخاند. ولی بابی 
ــازوی ترامپ را گرفت و گفت آقا شما  ب
باید دست تان را از روی فرمان بردارید، 
ما داریم به بخش غربی واشنگتن برمی 
گردیم و سمت کنگره نمی رویم. ترامپ 
با دست دیگرش که آزاد بود سمت بابی 
حمله کرد و دستش را گذاشته بود روی 
گردن او و فشار می داد.« این ها بخشی 
از شهادت کاسیدی هاچینسون، یکی 
از دستیاران سابق کاخ سفید در برابر 
کمیته ای اســت که دربــاره شــورش روز 
ششم ژانویه 2021 در کنگره تحقیق 
می کند. شــهــادت شهود جــدیــد، حاال 
روی تــازه ای از ترامپ که هیچ گاه این 
حادثه را محکوم نکرده، برای عموم به 
نمایش گذاشته است. به گزارش رویترز، 
رئیس  دستیار  هاچینسون،  کاسیدی 
دفتر دونالد ترامپ، اضافه کرد: دونالد 
ترامپ، رئیس  جمهور وقت، نگرانی ها 
در خصوص این  که برخی از حامیان او در 

مقابل کاخ سفید مسلح هستند، رد کرد و 
به جای آن از نیروهای امنیتی خواست که 
با کاهش اقدامات امنیتی ،دستگاه های 
فلزیاب برای بازرسی افراد را بردارند تا 
جمعیت حاضر بزرگ تر به نظر برسد. 
ترامپ در واکنش به اتهامات هاچینسون 
در شبکه اجتماعی تروث نوشت: »داستان 
دروغ اون خانم که من می خواستم فرمون 
لیموزین کاخ سفید رو بگیرم تا ماشین رو 
به سمت ساختمان کنگره هدایت کنم، 
دقیقًا مثل خــود کمیته غیر منتخب 6 
ژانویه، کامال بیمارگونه و کالهبردارانه 
ــت. اصــال همچین چیز مسخره ای  اس
ممکن نیست رخ بده. داستان این خانم 
ــاره غذا پرت کــردن من هم غلطه.«  درب
مــهــدی حــســن، مــجــری مشهور شبکه 
ــروز در ویــدئــویــی گفت:  MSNBC دیـ
»موارد زیادی وجود دارد که مرا متعجب و 
گیج می کند. اما جلسه استماع امروز در 
کنگره، وای! امروز ما فهمیدیم که رئیس 
جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ می 
دانسته که یک شورش قرار است در روز 6 
ژانویه در واشنگتن دی سی اتفاق بیفتد، 
اما به آن توجهی نکرده. به دلیل این که 
آن ها آدم های خــودش بودند و برایش 
تهدیدی نبودند. او )ترامپ( این شورش 
را طراحی کرده و می خواسته همراهشان 
باشد. اگر یک نویسنده تلویزیونی درام 
درباره رئیس جمهور بخواهد این مطالب 
را بنویسد، موجب خنده همه می شود. 
اما این داستان طبق گفته های دستیار 
رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن به 
شکل واقعی اتفاق افتاده است. چطور 
کسی مثل ترامپ که چنین کارهایی را 
انجام داده، اجازه دارد که دوباره رئیس 

جمهور آمریکا بشود؟«

واشنگتن ؛ محتاج 
کاراکاس

کاخ سفید بی سر و صدا هیئتی را برای مذاکره 
با مادورو عازم کاراکاس کرده  ، ونزوئال این 
روزها چرا برای آمریکا مهم شده است؟

کامیار- صف های بنزین در آمریکا و اعداد تصاعدی 
قیمت بنزین روی تابلوهای پمپ  بنزین ها باالخره 
کار خود را کرد تا کاخ سفید مجبور شود برای تغییر 
معادله بازار نفت، با ونزوئال کنار بیاید. طبق گزارش 
رسانه مطرح آمریکایی،  مقامات ارشد آمریکا در 
جدیدترین تالش ها برای بازسازی روابط با غول 
نفتی آمریکای جنوبی همزمان با طوالنی  شدن 
جنگ در اوکراین، بی  سر و صدا وارد کاراکاس 
شده اند.اگر چه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
این سفر را با تمرکز بر امنیت چند شهروند آمریکایی 
بازداشت  شده در کاراکاس اعالم کرده، اما تقریبا 
ــازار آشفته  کسی نیست که ارتباط ایــن سفر با ب
ــرژی را درک نکند. گروهی از مدیران  نفت و ان
نــام سیتگو چهار  با  نفتی یک شرکت آمریکایی 
سال پیش در ونزوئال زندانی شده  بودند و در این 
چهارسال واشنگتن تحرکات جدی دیپلماتیک را 
برای آزادی و تعیین تکلیف آن ها به  ندرت دنبال 
کرد، اما اکنون که آتش جنگ در اوکراین شعله ور 
است و راه ورود نفت روسیه به بازارهای جهانی 
تکلیف  تعیین  دلبسته  آمریکایی ها  شــده،  بسته 
شهروندان زندانی خود شده اند و البته امیدوارند که 
مذاکرات بر سر آزادی شهروندان آمریکایی همزمان 
با مذاکرات نفتی با کاراکاس و ورود نفت بزرگ ترین 
دارنــده ذخایر نفتی جهان به بــازار انــرژی منتهی 
شود.جنگ در اوکراین منجر به جهش ۵0درصدی 
قیمت نفت شده و بدترین تورم در دهه های اخیر 
در کشورهای غربی و از جمله آمریکا را دامن زده 
است. از سوی دیگر ونزوئال در دسته دولت های 
نفتی تقسیم بندی می شود که 90درصد درآمدش 
بر پایه استخراج نفت است، هر چند یک  سوم ذخایر 
این کشور را نفت فوق  سنگینی تشکیل می دهد که 
شبیه قیر است. در سال های گذشته، شرکت های 
آمریکایی بهره برداری از این نوع نفت در ونزوئال را 
به  دلیل نیاز به دستگاه ها و فناوری  های پیشرفته 
برعهده داشته اند. تحریم های واشنگتن در دوره 
ترامپ باعث خروج اجباری این شرکت ها از ونزوئال 

شد و اکنون بسیاری از این شرکت ها در تالش برای 
فشار به دولت بایدن برای بازگشت به میدان های 
نفتی غنی ونزوئال هستند. گران  شدن قیمت نفت، 
استخراج نفت سنگین ونزوئال را برای شرکت های 
آمریکایی سودآور کرده و این شرکت ها نمی خواهند 
از این فرصت عقب بمانند.جو بایدن در داخل هم به 
 دلیل افزایش قیمت بنزین به  شدت تحت فشار است 
و احتماال اعطای معافیت برای ورود نفت ونزوئال به 
بازار را از یک طرف باعث تعدیل قیمت سوخت و از 
طرف دیگر باعث رونق کسب وکار شرکت های نفتی 
در خارج از آمریکا و کاهش فشار شرکت های نفتی 
در داخل می داند. دولت بایدن حتی هفته گذشته 
هم معافیت های مشابهی را به  دو شرکت ایتالیایی 
و اسپانیایی داد تا از ونزوئال نفت خریداری کنند 
و پیش  بینی می شود که مذاکرات در کاراکاس 
ــدور معافیت های  حــداقــل در کــوتــاه  مــدت بــه ص
بیشتری برای صادرات نفت ونزوئال و فروش نفت 

توسط دولت مادورو منجر شود.

اهمیت فرانفتی ونزوئال 	 
صرف  نظر از ماجرای نفت، به  طور کلی ونزوئال 
کشوری مهم بــرای رهبران کــاخ  سفید به شمار 
ــی رود. در واقــع فقط نفت نیست که ونزوئال را  م
برای واشنگتن مهم کرده است. شورای مطالعات 
ــزارش  گ در  آمــریــکــا  استرات ژیک  و  بین المللی 
سال2020 خود درباره ونزوئال می گوید: »مردم 
ونزوئال تحصیالت باالیی دارنــد و مهاجران این 
کشور به اقتصاد آمریکا کمک خواهند کرد. در میان 
جمعیت نسل دوم مهاجران که در آمریکا متولد 
شده اند، ونزوئالیی ها باالترین سطح تحصیالت 
را دارنــد. ۵7 درصــد از مهاجران ونزوئالیی در 
آمریکا دارای مدرک دانشگاهی هستند.« در این 
گزارش پیشنهاد شده که دولت آمریکا به مهاجران 
ونزوئالیی به  دلیل قابلیت  های علمی و مالی شان، 
وضعیت »حفاظت  شده موقت« را اعطا کند تا اقامت 

آن ها همچنان در آمریکا ادامه یابد.

  امیرعلی ابوالفتح 
international@khorasannews.com

چهره روز

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس ادعا کرد 
که اگر والدیمیر پوتین، رئیس  جمهور روسیه زن 
بود به اوکراین حمله نمی کرد! جانسون  پس از 
جلسه سران گروه 7 در مصاحبه با شبکه زد  دی  اف 
آلمان گفت حمله »دیوانه وار و مردساالرانه« یک 
»مثال کامل از مردانگی مسموم« است و خواستار 
حضور »زنان بیشتری در جایگاه های قدرت« شد.او 
گفت: »اگر پوتین زن بود که به وضوح نیست، اما 
اگر بود، واقعا فکر نمی کنم که این جنگ دیوانه وار 
و مردساالرانه شامل تهاجم و خشونت را آن طور که 
انجام داده است، شروع می کرد.«جانسون  گفته 
که غرب باید به حمایت خود از اوکراین ادامه دهد 
تا ولودیمیر زلنسکی، رئیس  جمهوری اوکراین 
»وقتی گفت وگوها با روسیه در نهایت میسر شود«، 

در »بهترین موقعیت« باشد./ بی بی سی

گارد ناتو تهاجمی تر می شود
 نیروهای واکنش سریع ناتو در شرق اروپا از40  هزار به 300 هزار نیروی در حال

 آماده باش ارتقا می یابد. اقدامی که با توجه به حساسیت های روسیه، می تواند به 
درگیری مستقیم بین دو طرف منجر شود  

نمای روز 

خبر متفاوت 

قاب بین الملل 

»امامعلی رحمان« رئیس جمهور تاجیکستان به 
مناسبت سفر »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه به این کشور،  در محل بوستان سرای 
دولتی مراسم »شام دوستی« برگزار کرد.در این 
مراسم در کنار آشنایی با فضاهای جدید بوستان 
سرا، گردش و صحبت های غیر رسمی روسای 
میوه،  نمایشگاه  با  پوتین  کشور،  دو  جمهور 

صیفی جات و خشکبار تاجیکستان آشنا شد.

اعتراض یک فعال محیط زیستی در حاشیه 
برگزاری کنفرانس بین المللی اقیانوس ها از 

سوی سازمان ملل در پرتغال/ رویترز

َبست نشستن فعاالن معترض در مقابل دفتر 
وزیر دارایی آلمان برای حمایت از کشورهای 
فقیر و با درخواست بخشش بدهی های آن ها 
از سوی کشورهای ثروتمند در حاشیه نشست 
رهبران هفت کشور صنعتی جهان در آلمان/ 

رویترز

خادم- ترکیه سرانجام توانست شروط خود 
را به دولت های فنالند و سوئد تحمیل کند و 
نمایندگان آن ها، پس از چهار ساعت گفت وگو 
در مادرید، پایتخت اسپانیا، تفاهم نامه سه 
جانبه ای را میان خود امضا کردند. در پی این 
توافق، ترکیه وتوی خود در خصوص درخواست 
فنالند و سوئد برای پیوستن به سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( را لغو کرد. لغو حق 
ــت کــه اکنون  ــن معنی اس ــوی ترکیه بــه ای وت
ناتو می تواند رونــد درخــواســت هلسینکی و 
استکهلم را به جریان بیندازد. با پیوستن سوئد 
و فنالند به ناتو، دو شهر مهم روسیه در شرق 
این کشور، یعنی شهرهای  سن  پترزبورگ و 
کالینینگراد، در محاصره دریایی کشورهای 
همسایه  فنالند،  می گیرند.  قــرار  ناتو  عضو 

روسیه به شمار مــی رود و 1300 کیلومتر با 
این کشور مرز مشترک زمینی دارد. سوئد هم 
در آن سوی دریای بالتیک، با روسیه مرزهای 
آبی طوالنی دارد. دفتر رجب طیب اردوغان، 
رئیس  جمهور ترکیه اعالم کرد که هلسینکی و 
استکهلم توافق کرده اند »به طور کامل با ترکیه 
در مبارزه اش با حزب کارگران کردستان )پ  
ک  ک( و یگان های مدافع خلق ) ی  پ  گ(  و 
طــرفــداران جنبش گولن که آنکارا آن ها را 
سازمان های تروریستی می داند، همکاری 
کنند«. همچنین مقرر شــده اســت ایــن »دو 
کشور اقــدامــات مشخصی را بــرای استرداد 
سرزمین هایشان  از  تروریست  جنایتکاران 
همچون  فعالیت  هایی  و  بگذارند  اجــرا  بــه 
جمع آوری کمک های مالی و جذب نیرو برای 

»پ  ک  ک« و گــروه هــای وابسته به آن را نیز 
ممنوع کنند.« عالوه بر این ترکیه از فنالند و 
سوئد خواسته محدودیت های فروش اسلحه 
به ترکیه که به  دنبال تهاجم این کشور به شمال 
سوریه در سال 2019 وضع شده بود، پایان 
یابد. با تایید همه شروط، دفتر اردوغان اعالم 
کرده، ترکیه »آن چه را که می خواست« از سوئد 
و فنالند دریافت کرده است. در پی این توافق و 

آغاز نشست دو روزه پیمان آتالنتیک شمالی، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت که سوئد 
و فنالند »همبستگی خود را با ترکیه در مبارزه 
با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن نشان 
می دهند.« اکنون، عضویت فنالند و سوئد 
جنگ  ژئوپلیتیکی  پیامد  مهم ترین  ناتو،  در 
اوکراین است و ممکن است نقشه امنیتی اروپا 

را تغییر دهد. 

ترکیه سرانجام با عضویت فنالند و سوئد در پیمان آتالنتیک شمالی موافقت کرد 

کالینینگراد در محاصره 

کارتون روز 

خیانت پادشاهان سازشکار عربی در حق ملت 
 هایشان / کاریکاتور کمال شرف هنرمند یمنی 



ماجرای تونل اضافی و 206    سه میلیونی در هلند !
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نقره داغ غیر قانونی در سواحل

»دریافت ورودی در سواحل مازندران ممنوع شد.« این 
گفته رجبی، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران 
در دو روز پیش است. او در گفت وگویی اعالم کرده که 
با دستور رئیس جمهور استفاده از دریا رایگان است و 
هرگونه اخذ وجه برای ورودی پارکینگ ها ممنوع است. این 
در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از 
گرفتن هزینه های باال برای ورودی به سواحل نوشته اند. 
کاربری نوشت: »بین نور و نوشهر یه جا رفتیم پارک کنیم 
بریم کنار ساحل دیدیم یک نفر اومد و گفت 25 هزار 
تومان پرداخت کنید تازه گفت اگه 50 هزار تومان پرداخت 
کنید می تونید ماشین تون رو ببرید پایین تا کنار ساحل!« 
کاربر دیگری نوشت: »حاال تازه دستورش اومده امیدوارم 
که زودتر اجرایی بشه و مردم بتونن راحت تر از این نعمت 

خدادادی توی کشورمون استفاده کنن.«
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تونل جاده سرچم اضافی نیست

در شبکه های اجتماعی خبری منتشر شده مبنی بر این 
که در جاده سرچم، که تونل های زیادی دارد، یک تونل 
اضافی ساخته شده تا تعداد تونل ها به ۱2تا برسد و 
به نام ۱2 امام نام گذاری شود. هرچند این شایعه به 
تازگی ساخته نشده و ردپای آن در شبکه های مجازی و 
سایت های خبری به سال ۹۶ هم می رسد. اما بررسی های 
»فکت نامه« نشان می دهد که این تونل در حقیقت یک 
گالری است که برای جلوگیری از تاثیر رانش زمین و 
پدیده سنگ افت که باعث بسته شدن جاده می شود، در 
جاده سرچم ساخته شده و هشتمین تونل این جاده از 
سمت اردبیل است. این تونل ها ساخته می شود تا جلوی 
بسته شدن راه بر اثر ریزش سنگ را بگیرند. کاربری 
نوشت: »جالبه یک هو یک موج شایعه راه میفته و حسابی 

دیده می شه اما متاسفانه تکذیبیه ها دیده نمی شه.«
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206 سه میلیون تومانی در هلند!

ویدئویی از یک مرکز اسقاط خودرو در هلند منتشر 
شد که در آن می بینیم خودروهایی که در ظاهر ایرادی 
ندارند قرار است اوراق شوند آن هم به دلیل این که 
بیش از ۱5 سال کار کرده اند! اما نکته عجیب تر این که 
قیمت این خودروها تنها بین ۱00 تا ۱50 یورو بود. 
به طور مثال یک 20۶ کروک در این مرکز وجود داشت 
که تنها ۱00 یورو یعنی حدود 3 میلیون و 500 هزار 
تومان قیمت داشت و قرار بود به قبرستان خودروها 
منتقل شود. کاربری نوشت: »کاش توی همسان سازی 
قیمت ها قیمت خودروهم همسان سازی می شد تا 
الزم نباشه چند برابر دنیا به یک خودرو پول بدیم.« 
کاربر دیگری نوشت: »االن یه دینام 20۶ توی کشورما 
قیمت اش بیشتر از ۱00 یورویه بعد اون جا 20۶ مدل 

2007 رو می دن ۱00 یورو!« 
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خشک شدن درخت هزار ساله حریره با گازوئیل

هنوز خاطره تلخ خشک شدن تک درخت ساحل شنی 
درک دریای عمان در آذرماه سال گذشته  که توسط 
عده ای با ریختن گازوئیل پای آن اتفاق افتاده بود از 
خاطرمان نرفته که روز گذشته خبر رسید نیمی از 
درخت هزار ساله در »حریره« کیش هم با گازوئیل 
خشکانده شد. در نزدیکی شهر باستانی حریره کیش، 
درخت کهن سالی به نام لور یا انجیر بنگالی وجود دارد 
که با ریختن گازوئیل پای آن  نیمی از آن را خشکانده 
است. بر اساس گزارش ها این درخت بین 500 تا 
۱000 سال دارد و باید امیدوار بود که با مراقبت 
دوباره احیا شود. کاربری نوشت: »همه جای دنیا یک 
درخت هزار ساله می شه یک جاذبه گردشگری اون 
وقت ما ببین باهاش چه می کنیم.« کاربری هم نوشت: 
»به نظرمی رسه قوانین با مخربان محیط زیست با 

مالیمت برخورد می کنه و قوانین بازدارنده نیست.«
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دردسر فروش بلیت دالری

روز گذشته از دالیل و تبعات فروش بلیت دالری پروازها 
به مسافران غیر ایرانی نوشتیم با این حال خبرها حاکی 
از آن است که این اتفاق همچنان حاشیه هایی را به 
همراه دارد. هرچند دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
یکی از دالیل فروش دالری بلیت را نرسیدن صندلی 
هواپیما به مسافران ایرانی اعالم کرده بود اما با توجه 
به این که فروش بلیت به خارجی ها توسط آژانس ها، 
چارترکنندگان، سیستم های توزیع و فروش ممنوع 
شده و فقط خود ایرالین ها می توانند به خارجی ها بلیت 
بفروشند برخی از آژانس ها مدعی اند این اتفاق باعث 
شده شرکت های هواپیمایی، ظرفیت کمتری از پروازها 
را باز کنند تا بتوانند صندلی بیشتری با قیمت دالری به 
مسافران خارجی بفروشند. کاربری در این باره نوشت: 
»قطعا شرکت های هواپیمایی به فکر سود بیشتری 
هستند اما من موندم سازمان هواپیمایی کشور چرا این 

وسط کامال سکوت کرده و منفعل نشسته یک گوشه.«
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پله هاش کو؟

شاید با دیدن تصویر باال فکر کنید پیمانکار احتماال 
موقع ساخت این پل عابر پیاده آهن کم آورده است یا 
ساعت کار تمام شده و قرار است فردا پل تکمیل شود 
اما اصال این طور نیست بلکه دزدها با بریدن این پله 
آهنی آن را جدا و بار خودرو کرده و احتماال به صورت 
ضایعات آهن فروخته اند. کاربران به سرقت های این 
شکلی که این روزها در جامعه بیشتر از گذشته به چشم 
می خورد واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »باالرفتن 
هزینه های زندگی و باالرفتن قیمت ضایعات آهن باعث 
شده برخی از سر ناچاری و  عده زیادی هم به دلیل سودی 
که این دزدی ها براشون داره به این سمت پیش برن.« 

ابیدها و نبایدها هنگام 
جوش آوردن خودرو

ناصری- با فرا رسیدن روزهای گرم سال، احتمال 
باال رفتن دمای آب موتور و همچنین جوش آوردن 
موتور وجود دارد. پس اگر در این روزهای گرم با 
خــودروی خودتان در خیابان ها تــردد می کنید 
پیشنهاد می کنیم این گــزارش را حتما بخوانید 
تا بدانید هنگام جوش آوردن خــودروی خود چه 
کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهید 

تا به خودرو و خودتان آسیبی نرسد.

کارهایی که نباید انجام داد    
اگر هنگام رانندگی متوجه باال رفتن غیرعادی آمپر 
آب شدید، کنار بزنید و صبر کنید تا آمپر بیفتد. با 
این حال اگر کار از کار گذشته و خودرو جوش آورده 

باشد، نباید این کارها را انجام دهید:
1نباید خــودرو را خاموش کــرد: قطعا نباید با 
خودرویی که جوش آورده حرکت کرد ولی آن را 
خاموش هم نباید کرد پس بهتر است در حالی که 
خودرو روشن است در جای مناسب پارک کنید. 
خاموش کردن خودرو یعنی حرکت نکردن پروانه 
و آب داخلی رادیاتور که این ها یعنی به جای کمک 
به خنک کردن موتور، شانس خنک  کردن را هم از 
آن گرفته اید! خاموش کردن موتور در این حالت 
می تواند صدمه های زیادی به موتور خودرو وارد 

کند.
2نباید در رادیــاتــور را باز کــرد: وقتی که خــودرو 
جوش آورده یا آمپر آب باالست به هیچ عنوان نباید 
در رادیاتور را باز کنید، چون قطرات آب جوش با باز 
شدن کوچک ترین فضا به بیرون پرتاب می شود و 
خطر سوختگی و خسارت های جانی را به دنبال دارد.
ــد: ســومــیــن کـــاری  ــزی ــری 3روی مـــوتـــور آب ن
که نباید انجام دهید، ریختن آب روی موتور است. 
ریختن آب روی موتور باعث می شود تا  از داخل و 
بیرون موتور اختالف دمایی به وجود بیاید و از نظر 
فیزیکی، خطر ترک خوردن موتور هم بیشتر شود.

چه کارهایی باید انجام داد    
احتماال می خواهید بپرسید که به جای نبایدها 
کاش بایدها را گفته بودیم که از شر جوش آوردن 
خودرو خالص شوید. عجله نکنید در ادامه باید ها 

را هم نوشته ایم.
1  باز کردن کاپوت خودرو: یادتان نرفته که نباید 
خودرو را خاموش کنید و در حالی که خودرو روشن 
است در کاپوت رو باز کنید تا به خنک شدن موتور 

کمک بیشتری کند.
2  ریختن آب روی رادیاتور: برعکس آن که نوشته 
بودیم روی موتور آب نریزید توصیه می کنیم بدون 
این که در رادیاتور را باز کنید روی رادیاتور آب 

بریزید تا رادیات خنک شود.
3  خاموش کردن کولر: در صورت روشن  بودن کولر 
خودرو، آن را خاموش کنید تا از فشار روی موتور 
کاسته شود به جای آن بخاری خودرو را روشن کنید 
تا گرمای موتور به داخل خودرو منتقل   و موتور 

خنک شود.
4  بــرای عیب یابی به تعمیرگاه بروید: هرچند 
ممکن است دمــای بــاالی هــوای این روزهــا دلیل 
جوش آوردن خودروی تان باشد اما بهتر است بعد 
از خنک شدن موتور، خودرو را به یک تعمیرگاه 
ــراد در رادیــاتــور یا نشتی  ببرید تا درصـــورت ای
شیلنگ های آب، مشکل را حل کنید تا به خودرو 

آسیب نرسد.
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پاداش به جویندگان امالک دولتی    
قبل از هر چیز بد نیست بدانید که با معرفی امالک دولتی و ثبت آن 
در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد که پیش از این آدرس آن را نوشته 
ایم می توانید از جایزه سوت زنی بهره مند شوید. به گفته مدیر کل 
مدیریت اموال و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد به خبرنگار ما 
پاداش افراد به ازای ارزش ملک معرفی شده پرداخت می شود. 
این پاداش در کشور یک صدم ارزش منطقه ای ملک است و در 
تهران پنج هزارم قیمت منطقه ای. او در بخش دیگری از صحبت 
هایش می گوید: »ممکن است این افراد )سوت زن ها( نگرانی هایی 
دربــاره افشای هویت خود داشته باشند که من می خواهم این 
اطمینان خاطر را به آن ها بدهم که در این سامانه، اطالعات کاماًل 
محرمانه می ماند و مشخصات معرفی کننده، در هیچ جایی اعالم 
نمی شود و جایزه به شماره حسابی که خود فرد اعالم کرده واریز 
می شود؛ یعنی به صورت یک پاداش اداری و دولتی نیست که 

موجب شناسایی جایزه گیرنده 
شــود.« با ایــن حــال بر اساس 
گفته ذبیح ا... سلمانی سقف 
این پاداش برای هر ملک 50 

میلیون تومان است.

چرا دولت لیست امالکش     
را ندارد؟

سوالی که شاید برای شما هم 
ــت کــه چرا  ــن اس پیش آمــده ای
دولت آماری از امالکش ندارد 
و تـــازه بــه فکر جمع آوری آن 
افــتــاده؟ بــرای ایــن موضوع بد 
نیست کمی به عقب تر برگردیم. 
تا سال 1330 تمامی امالک 
دولــتــی زیــر نظر وزارت مالیه 
خــریــداری می شد امــا از آن به 
بعد هر نهاد و سازمانی خودش 
به صورت مستقل خرید امالک 
ــی داد. این اتفاق تا  را انجام م
ــت تا این  ســال 95 ادامــه داش
که وزارت اقتصاد در سال 95 
ــدازی سامانه جامع  ــ بــه راه انـ
اجرایی  امـــوال  دستگاه های 
بــه دنــبــال جمع آوری امــالک 
دولت افتاد. تا فروردین سال 
گذشته هیچ ضمانت اجرایی 
برای ثبت امالک توسط نهادها، 
سازمان ها و. .. نداشت تا این که 
فروردین سال قبل برای افرادی 
که امالک دولتی را در سامانه 
ثبت نکنند، جرم انگاری و تا دو 
سال انفصال از خدمت و جرم 
ــوال دولـــت در نظر  تــصــرف امـ

گرفته شد.

»سادا« راهی برای شناسایی امالک برای فروش؟    
برخی در فضای مجازی معتقدند از زمانی که دولت برای جبران 
کسری بودجه به فکر فروش امالک مازاد دولتی افتاد، شناسایی 
امالک دولتی برای مسئوالن امری ضروری شد. طبق قانون 
بودجه امسال وزارت اقتصاد باید با فروش 26 هزار تومان از 

امالک مازاد دولت کسب درآمد کند. 
هرچند این موضوع را مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های 
دولت در وزارت اقتصاد تایید نمی کند اما شناسایی امالک 
دولــت را راهــی بــرای مولد ســازی، مشارکت، فــروش اوراق و 
همچنین فروش امالک مازاد می داند. آبان سال گذشته هم 
وزیــر اقتصاد در همین زمینه نامه ای 3 صفحه ای خطاب به 
رئیس جمهور نوشت و به گزارش همشهری از همکاری نکردن 
مسئوالن دولتی در وزارتخانه ها، نمایندگان و استانداران در 

شناسایی و فروش امالک دولتی انتقاد کرد. 

معاون وزیر اقتصاد از پاداش 50 میلیونی به معرفی کننده های امالک دولتی خبر داده است، چرا 

دولت آماری از امالکش ندارد و برای معرفی امالک دولتی چه باید کرد؟

دولت در جست وجوی امالکش

ناصر  رعیت نواز-   »هم وزیران و مدیران ارشد دولتی و هم نمایندگان و استانداران در برابر اجرای قانون مصوب مجلس مقاومت 
می کنند.« این روایت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور در آبان سال گذشته است از روند شناسایی امالک دولتی. شاید همین 
مقاومت هم باعث شده وزارت اقتصاد سامانه سوت زنی معرفی امالک دولتی را راه بیندازد تا از این طریق از مردم برای شناسایی 
امالک دولتی کمک بگیرد و طبق گفته معاون وزیر اقتصاد به افرادی که امالک دولت را که پیش از این شناسایی یا در سامانه ثبت 
نشده در سامانه https://bazresi.mefa.ir  ثبت کنند و 50 میلیون تومان پاداش بگیرند. در همین زمینه با مدیر کل مدیریت اموال 
و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد صحبت کردیم. فاطمه وظیفه دادگر ضمن دالیل شناسایی نشدن امالک دولت تا کنون به 
تشریح اهداف و چگونگی اجرای طرح شناسایی امالک اعالم نشده دولتی توسط مردم پرداخت و  بر رعایت اصل محرمانگی درباره 

اطالعات شخصی افراد و حتی واریز جایزه به حساب آن ها تأکید داشت.

مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد از آمار امالک 
ثبت شده توسط سازمان ها و گزارش های مردمی می گوید:

ثبت تنها 580 هزار ملک از چند میلیون

فاطمه وظیفه دادگر با اشاره به سوابق راه اندازی سامانه اموال دولتی )سادا( توسط وزارت 
اقتصاد در سال 1395 به منظور شناسایی و ثبت امالک و اراضی دولت اظهار کرد: متأسفانه به 
رغم وجود تکلیف قانونی و با گذشت شش سال، هنوز این اطالعات تکمیل نشده و دستگاه ها از 
ثبت اطالعات تمام امالک در اختیار، خودداری کردند. 
او با بیان این که به همین دلیل وزارت اقتصاد، تدبیر 
دیگری را اندیشیده و می خواهد از گزارش های مردمی 
در این زمینه استفاده کند، از راه انــدازی بخشی در 
سامانه بازرسی وزارت اقتصاد به نام گزارش فساد خبر 
داد که نزد مردم به »سوت زنی« معروف است. دادگر 
با اعالم آدرس https://bazresi.mefa.ir از عموم 
مردم اعم از اشخاص حقیقی و حتی کارمندان دولت 
خواست، با مراجعه به آن در بخش گزارش فساد ابتدا برای ثبت اطالعات و مشخصات فردی و 
شماره تلفن همراه اقدام کنند و سپس در صفحه دیگری که برایشان باز می شود، بخش معرفی 
زمین ها و ساختمان های دولتی را انتخاب و سپس خالصه اطالعات ملک مد نظر را اعالم 
کنند و اگر تعداد ملک ها بیشتر بود، می توانند فایل آن را هم آپلود کنند. در ادامه از او سواالتی 

پرسیدیم که آن را می خوانید.
 تا کنون چه تعداد در سامانه سادا ثبت شده است؟    

از سال 1395 تاکنون 580 هزار ملک دولت شناسایی شده است. البته 180 هزار ملک 
اسناد آن در وزارتخانه و مخزن های ما موجود بوده و تعدادی را هم از طریق پیگیری از ادارات 
مختلفی مثل اداره ثبت اسناد و امالک به دست آورده ایم. این در حالی است که در  برابر 
وسعت کشور و امالک دولتی فراوانی که داریم، درصد کوچکی است و حتما با گزارش دهی 

مردمی به نتایج بسیار خوبی در سال های آینده خواهیم رسید.
 مردم چه امالکی را باید گزارش دهند؟    

مردم گزارش هر موردی، از زمین، ساختمان و هر نوع مستحدثات با هر نوع کاربری و بهره برداری 
و حتی اراضی را می توانند در این سامانه اعالم کنند و چنان چه، مورد اعالمی، قباًل در سایت سادا 
ثبت نشده باشد، بنا بر دستور وزیر اقتصاد، معادل یک صدم ارزش منطقه ای ملک در شهرستان ها 
و معادل 5 هزارم ارزش منطقه ای ملک در تهران  به فرد معرفی کننده، جایزه پرداخت می شود.

 چه تعداد ملک توسط مردم گزارش شده و چه تعداد گزارش درست ثبت شده است؟    
سایت سوت زنی وزارت اقتصاد از اول امسال به طور رسمی شروع به کار کرده و در طول این 
مدت3هزارو 811 گزارش ثبت شده است. از آن جایی که بررسی امالک کمی زمان بر هست 
هنوز آمار دقیقی از تعداد گزارش های صحیح ثبت شده در دست نیست اما تمامی گزارش ها به 
دیوان محاسبات برای بررسی و در صورت درست بودن برخورد با مدیر خاطی ارسال شده است. 



گروه ورزش/ پرسپولیس در پایان فصل گذشته 
که با نایب قهرمانی اش همراه بود، دست به 
محمدی  گل  یحیی  زد.  بزرگی  تکانی  خانه 
سرمربی سرخ ها که نتوانست به رویــای دبل 
هت تریک هواداران سرخ جامعه عمل بپوشاند 
و از زمین و زمان انتقاد کرد و حتی کمبود آب 
معدنی را هم بــرای توجیه ناکامی خــودش و 
تیمش بهانه کرد، در پایان لیگ ابتدا با عقد 
قراردادی جنجالی به مبلغ 40 میلیارد تومان 
به شایعه جدایی اش از پرسپولیس پایان داد و 
ماندگار شد. او در ادامه دست به تغییر در کادر 
فنی زد و با جدایی مظاهر، فنایی و مطهری 
تصمیم گرفت از تجربه موفق باشگاه استقالل 
دستیاران  از  استفاده  در  مجیدی  فرهاد  و 
خارجی بهره ببرد و درخواست جذب یک مربی 
بدنساز و مربی دروازه بانان خارجی را داد. این 
درخواست بالفاصله از سوی مدیریت باشگاه 
و رضا درویش اجابت شد و یک مربی بدنساز 

اروپایی و مربی دروازه بانان سابق تیم ملی 
قطر به کادرفنی اضافه شدند. همزمان با این 
تغییرات نیمکت، یحیی گل محمدی لیست 
لژیونر  و  پــوش  ملی  بازیکنان  از  باالیی  بلند 
و ستاره های لیگ را به درویــش داد و او هم  
خیلی زود بیرانوند، پورعلی گنجی، رفیعی، 
گولسیانی، اسماعیلی فر و صادقی را با مبالغ 
چند ده میلیاردی به خدمت گرفت و با چند 
بازیکن خارجی برای تقویت خط حمله مذاکره 
کرد و یک مهاجم برزیلی در نهایت تایید شد. 
عالوه بر این نفرات، گادوین منشا مهاجم مس 
رفسنجان و آقای گل فصل گذشته هم در لیست 
خرید قرار گرفت و مذاکره با او ادامه دارد. اما 
همزمان با خریدهای پر سرو صدای درویش 
که باعث شد هواداران به او لقب »پرز« )رئیس 
باشگاه رئال مادرید( را بدهند، بازیکنانی چون 
احسان پهلوان، حامد لک، رامین رضائیان، 
سعید آقایی، علی شجاعی و محمد شریفی از 

پرسپولیس جدا شدند و سیدجالل حسینی 
کاپیتان ســرخ ها هم رسما به جرگه مربیان 
پیوست. البته لیست مازاد و خروج به این نفرات 
محدود نبود و بازیکنانی چون رضا اســدی،  
شــرزود تمیروف، علیرضا ابراهیمی، عیسی 
آل کثیر، محمدمهدی مهدی خانی، منوچهر 
صفروف و وحدت هانانوف هم در لیست انتظار 
قرار گرفتند. در حالی که گفته می شد جدایی 
بسیاری از آن ها قطعی شده اما یحیی منتظر 
تا تکلیف نهایی  خرید مهاجم خارجی است 
آن ها را اعالم کند اما روز گذشته رسانه ها از 
تمایل سرمربی پرسپولیس به حفظ رضا اسدی 
هافبک جنجالی و خرید پر سر و صدای سال 
گذشته سرخ ها خبر دادنــد. به نوشته برخی 
رسانه ها با این که گفته می شد این بازیکن مورد 
توجه یحیی گل محمدی نیست اما سرمربی 
پرسپولیس از باشگاه خواسته تا قرارداد او برای 

فصل جدید تمدید شود.

دی یونگ با یونایتد برای فصل بعد به توافق رسید
منچستریونایتد در آستانه جذب فرانکی دی 
مبلغ  بارسلوناست.  باشگاه  هافبک  یونگ، 
پایه ۶۵ میلیون یورو به عنوان مبلغ اصلی این 
انتقال اعــالم شده اســت. این بازیکن هنوز با 
ــرارداد دارد ولی  بارسلونا تا ســال ۲0۲۶ قـ
ــاخ، سرمربی هلندی در  ــک تــن ه حضور اری

یونایتد باعث شده است سران این تیم خرید 
بازیکن هلندی را در اولویت فهرست خرید خود 
قرار دهند. طبق اطالعات اسکای اسپورت، 
هر دو باشگاه اکنون تا حد زیادی در باره این 
انتقال به توافق رسیده اند.  اریک تن هاخ که 
از آژاکس آمستردام آمده و هدایت این تیم را 

عهده دار شده است، قبال با دی یونگ در باشگاه 
هلندی  کار کرده بود. دی یونگ از سال ۲0۱۶ 
تا ۲0۱۹ زیر نظر تن هاخ برای آژاکس بازی کرد 
و سپس با مبلغ ۸۶ میلیون یورو به اسپانیا رفت. 
در بارسلونا او فصل گذشته ۳۲ بازی انجام داد و 

سه گل به ثمر رساند.
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افتخاری دیگر برای طارمی
سایت لیگ فوتبال پرتغال ترکیب ۱۱ نفره و تیم رویایی این 
فصل از رقابت ها را اعالم کرد که در نوک پیکان این تیم نام 
و چهره مهدی طارمی به چشم می خورد.مهاجم ایرانی 
تیم فوتبال پورتو در این فصل توانست روی ۳۱ گل تیمش 
تاثیر مستقیم بگذارد و به همین دلیل به نظر کارشناسان و 
هواداران در تیم رویایی این فصل لیگ پرتغال قرار گرفت.

ستاره ایرانی در تیم تحت هدایت سرخیو کونسیسائو ۲۶۱۳ 
دقیقه بازی کرد و ۲0 گل به ثمر رساند و ۱۱ پاس گل داد؛ به 
این ترتیب طارمی با حضور مستقیم در ۳۱ گل از ۸۶ گلی 
که پورتو در این رقابت ها به ثمر رساند، توانست مهاجم تیم 

رویایی این فصل از رقابت های لیگ پرتغال شود.

گزارش

بازگشت کاوه رضایی به استقالل 
بعد از 5 سال و یک ماه دوری

گروه ورزش/در چند فصل اخیر همواره بحث بازگشت کاوه رضایی 
به فوتبال ایران مطرح بوده اما به نظر می رسد تابستان امسال احتمال 
تبدیل شدن این خبر به واقعیت بیشتر از هر زمان دیگری است.
آخرین بازی کاوه رضایی در لیگ برتر باز می گردد به ۱4 اردیبهشت 
سال ۹۶؛جایی که کاوه با پیراهن استقالل در هفته پایانی 
لیگ مقابل سپاهان قرار گرفت.حاال از آن روز پنج سال 
و یک ماه گذشته و به نظر می رسد بعد از این مدت نسبتا 
طوالنی قرار است بار دیگر مهاجم ملی پوش کشورمان 
را با پیراهن آبی های پایتخت ببینیم.شش سال 
پیش انتقال کــاوه رضایی به استقالل 
یکی از غیرمنتظره ترین جابه جایی های 
لیگ برتر بود. در حالی که همگان در 
انتظار حضور این بازیکن در ساختمان 
باشگاه پرسپولیس بودند ولی نه تنها 
این اتفاق رخ نداد بلکه این بازیکن راهی 
ساختمان تیم رقیب شد تا با در دســت داشتن 
پیراهن آبی، به عضویت استقالل دربیاید.دوران 
حضور این بازیکن کرمانشاهی در جمع شاگردان 
منصوریان کوتاه بود و او پس از یک فصل حضور در 
استقالل، راهی بلژیک شد تا پیراهن شارلوا را بر 
تن کند. او در فصل نخست حضور در این تیم و طی 
4۱ دیدار موفق به زدن ۱۶ گل شد و شش مرتبه نیز 
پاس گل داد.کاوه در فصل ۲0۱۸ – ۲0۱۹ چند بازی را برای شارلوا 
انجام داد و سپس در یکی از گران قیمت ترین انتقاالت فوتبال بلژیک، 
راهی کلوب بروخه شد و به طور کلی در آن فصل تنها ۱7 بار به میدان 
رفت که حاصل آن ثبت 4 گل و یک پاس گل بود. این بازیکن ایرانی 
بخش عمده فصل را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد.رضایی فصل 
بعد از آن به شارلوا بازگشت و درخشش خود را مجدد تکرار کرد که 
حاصل آن به ثمر رساندن ۱4 گل و دادن پنج پاس گل طی ۲۶ دیدار 
بود. کاوه دو فصل قبل نیز به فوتبالش در این تیم ادامه داد و با آن که 
فصل را توفانی آغاز کرده بود اما در نهایت با زدن ۸ گل و دادن یک 
پاس گل طی ۲۹ دیدار به کار خود در شارلوا پایان داد.در ادامه بروخه 
قرارداد این بازیکن را فسخ کرد تا رضایی راهی اودهورلی شود که 
این انتقال دستاوردی برای رضایی نداشت و او در ۱۳ بازی فقط یک 
پاس گل داد تا اکنون نیز با پایان قراردادش با این تیم بلژیکی، بازیکن 
آزاد شود.حاال کارنامه کاوه در فوتبال بلژیک با ۱۱۳ بازی، زدن ۳۹ 
گل و دادن ۱۳ پاس گل به پایان رسیده و در لیگ بیست و دوم دوباره 

او را با پیراهن استقالل و در لیگ برتر خواهیم دید.

هادی/هر قدر اوضاع در باشگاه پرسپولیس خوب و 
گل و بلبل است و از خانه تکانی در نیمکت، تشکیل 
تیم کهکشانی با پرداخت های چند ده میلیاردی تا 
گرفتن پول و وام از منابع مختلف به درستی و با سرعت 
انجام می شود، در استقالل رخوت، انفعال و کندی 
عجیبی حکمفرماست و به نظر می رسد یا عنان کار 
از کف مدیریت باشگاه خارج شده یا مدیریت باشگاه 
حواسش جای دیگری است! حتی رسانه باشگاه هم 
گویا هنگ کرده یا آپدیت نشده، چرا که اخبار نقل و 
انتقاالتی باشگاه که تک موردی انجام می شود و اصال 
هم باب میل هواداران نیست از طریق فضای مجازی و 
پیج شخصی بازیکنان یا دوستان و هم تیمی های آن 
ها اعالم می شود، مثل جدایی محمد دانشگر یا جذب 
امید حامدی فر و تمدید قرارداد روزبه چشمی! پاسخ 
گو نبودن مسئوالن باشگاه با وجود حضور پررنگ و تمام 
وقت آن ها در برنامه های ورزشی و غیر ورزشی رسانه 
ملی و نبود شفافیت در سیاست های نقل و انتقاالتی 
باشگاه شرایط عجیبی را برای قهرمان مقتدر فصل 
گذشته رقم زده و باعث نگرانی شدید هواداران و پیش 
کسوتان این باشگاه شده است. بالتکلیفی بازیکنان 
قرارداد تمام به ویژه وضعیت مبهم وریا غفوری کاپیتان 
محبوب آبی ها که باعث تجمع عده ای از هواداران 
مقابل باشگاه شد، فاش شدن بند فسخ های عجیب 
در قـــرارداد برخی بازیکنان از جمله سیدحسین 
حسینی و امیرحسین حسین زاده دروازه بان ملی 
پوش و پدیده استقالل، جذب بازیکنان جوان و کم 

نام  و نشان بدون توجه به نیازهای تیم در پست های 
مختلف و تاکید و اصرار مسئوالن باشگاه بر رعایت 
سقف قرارداد در حالی که ارقام هنگفتی از پیشنهاد 
به ستاره ها و عقد قرارداد رقبا با آن ها شنیده می شود، 
استقالل را به مستاصل ترین تیم لیگ برتر تبدیل کرده 
است. جالب این جاست که سردار آجورلو مدیرعامل 
ــواداران  باشگاه واکنشی به این حجم از نگرانی ه
نشان نداده و همین سکوت خود معمایی بزرگ است. 
این که چرا مدیرعامل باشگاه استقالل مقابل اخبار و 
شایعات نقل و انتقاالتی و سیاست باشگاهش در بازار 
اظهارنظری نداشته و موضع گیری نکرده و در مقابل 
قانون عجیب سقف هشت میلیاردی قراردادها که 
به تازگی و همزمان با آغاز تحرکات نقل و انتقاالتی 
باشگاه استقالل و پایان پروسه نقل و انتقاالت پرشتاب 
باشگاه رقیب تصویب شده، سکوت کرده جای سوال 
و تامل دارد و خود به شایعه حضور سردار در ساختمان 
پرجاذبه سئول دامن می زند! استقالل تا عصر دیروز 
با امید حامدی فر و محمدحسین زواری دو بازیکن زیر 
۲۳ ساله صنعت نفت آبادان با عقد قرارداد دو ساله به 
توافق رسیده و از قضا هم کیفیت این بازیکنان و هم 
عقد قــرارداد دو ساله با بازیکنان جوان مورد انتقاد 
هواداران و پیش کسوتان قرار گرفته است. توافق با 
رضا میرزایی وینگر سپاهان و جذب سجاد شهباززاده 
که مهاجمی پا به سن گذاشته است و هواداران با تردید 
به موفقیت او در استقالل نگاه می کنند، دیگر اقدامات 
باشگاه در بازار نقل و انتقاالت بوده است. بازگشت 

مرادمند و تمدید قــرارداد روزبه چشمی دو بازیکن 
باتجربه آبی ها تا این لحظه تنها نقطه امیدوار کننده 
نقل و انتقاالت استقالل بوده، هرچند تا دیروز باشگاه 
در حال مذاکره با سیاوش یزدانی، کاوه رضایی، علی 
کریمی، محمد نادری و محسن آذرباد هافبک بازی 
ساز مس رفسنجان بود که این آخری به شدت مورد 
تایید ساپینتو سرمربی تیم قرار گرفته و او خواستار 
جذب سومین پاسور برتر فصل گذشته شده است 
اما برخی بازیکنان استقالل هم که به صورت قرضی 
به تیم های دیگر رفته و حاال برگشته اند، بالتکلیف 
هستند که از جمله آن ها آرش رضاوند است، بازیکنی 
که نیم فصل دوم به فوالد رفت و خوش درخشید و حاال 
فوالد خواهان عقد قرارداد دایمی با اوست اما باشگاه 
استقالل او را در ازای معاوضه با علیرضا کوشکی یا 
احسان پهلوان به فوالد می دهد و این باشگاه هم هنوز 
پاسخی به درخواست استقالل نداده است. زکریا 
مرادی، متین کریم زاده، فردین رابط، رضا آذری و 
سبحان خاقانی هم دیگر بازیکنان بالتکلیف باشگاه 
هستند و در این میان غیبت ریکاردو ساپینتو سرمربی 
جدید و پرتغالی و بازگشت دیرهنگام او به تهران برای 
آغاز تمرینات هم مزید بر علت شده و نگرانی ها را 
تشدید کرده است. با این شرایط مشخص نیست بی 
برنامگی، تعلل و انفعال باشگاه استقالل از کجا نشئت 
می گیرد و چرا باشگاهی که اسپانسر ۵00 میلیاردی 
دارد نگران یک میلیارد و دو میلیارد مابه التفاوت است 

و به خاطر آن ستاره هایش را به حریفان هبه می کند؟

تمجید میالنوی ایتالیا از عبادی پور

باشگاه والیبال میالنوی ایتالیا به طور رسمی 
اعالم کرد که میالد عبادی پور کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران را به خدمت گرفته است. 
این تیم که در فصل گذشته در جایگاه پنجم 
رده بندی لیگ والیبال ایتالیا قرار گرفت، 
امسال در نظر دارد با بازیکنان جدید رتبه 
خود را ارتقا دهد. پیاتزا سرمربی والیبال 
این تیم در خصوص جذب ملی پوش والیبال 
ایران گفت: »عبادی پور بازیکنی است که 
بعد از سال ها دوباره او را پیدا کرده ام. شور و 
شوق این بازیکن او را با دیگران متمایز کرده 

است. قطعا عبادی پور بازیکن کاریزماتیکی 
است.« وی ادامه داد: »روحیه کاریزماتیک 
عبادی پور در لیگ والیبال لهستان و تیم 
ــران به همگان ثابت شده  ملی والیبال ای
است. قطعا باید میالد تالش کند که در تیم 
میالنو شگفتی ساز باشد تا جایگاه مهمی را 
کسب کند. عبادی پور می تواند سهم مهمی 
در پیشرفت تیم ما داشته باشد و امیدوارم 
که او در لیگ ایتالیا به جایگاه بزرگی برسد.« 
ــت، میالد عبادی پور در فصل  گفتنی اس
گذشته برای اسکرای لهستان بازی می کرد.

حضور فوالد خوزستان در لیگ برتر کشتی فرنگی
فوالد  مدیرعامل  گرشاسبی  حمیدرضا 
خوزستان به همراه حمید بنی تمیم مدیرکل 
ورزش و جوانان استان خوزستان، دیروز از 
کمپ تیم های ملی کشتی بازدید کردند. 
این دو سپس سر تمرین تیم ملی کشتی 
فرنگی رفتند و با محمد بنا و شاگردانش 
خوش و بش کردند. گرشاسبی پیش کسوت 
کشتی که سابقه ریاست هیئت های کشتی 
خوزستان و تهران و مدیرکلی ورزش این 
استان ها را در کارنامه کاری خود دارد، در 

جمع ملی پوشان فرنگی گفت: »با توجه 
به این که کشتی ورزش اول کشور است 
و خــودم را نیز از جامعه کشتی می دانم، 
برتر  لیگ  جدید  فصل  در  ــوالد  ف باشگاه 
تا دین  کشتی فرنگی تیم داری می کند 
خودمان را به کشتی ادا کنیم. همچنین 
ــم یک سالن مخصوص برای  در نظر داری
تمرینات کشتی احداث کنیم تا همه چیز در 
بهترین شکل برای خدمت به کشتی گیران 

آماده باشد.«

انتقاد قهرمان پاراالمپیک از »جوکر«
روح ا... رستمی قهرمان وزنــه بــرداری در 
بــازی هــای پاراالمپیک، از تمسخر افــراد 
دارای معلولیت در برنامه »جوکر« انتقاد کرد 
و در اینستاگرام خود نوشت: »کی قرار است 
دست از خندیدن به معلولیت برداریم؟ کی 

قرار است این سبک سخیف طنز را رها کنیم؟ 
باور کنید خنده دار نیست. نجابت بیش از حد 
جامعه معلوالن باعث شده کوچک شمرده 
شوند. فرهنگ سازی در رسانه پیشکش تان، 

حداقل فرهنگ سوزی نکنید!«

اخبار

تاکید یحیی برای جذب 2 مهاجم خارجی
در فصول گذشته یک مهاجم خارجی پای ثابت فهرست بزرگ ساالن پرسپولیس بوده اما 
حاال با جدایی عیسی آل کثیر و شرزود تمیروف، یحیی گل محمدی قصد دارد دو مهاجم 
خارجی را به فهرست خود اضافه کند.این در حالی است که ابتدا قرار بود کاسیانو دیاز 
تنها مهاجم خارجی جذب شده توسط پرسپولیس باشد اما یحیی گل محمدی در جلسه 
خود بر جذب دو مهاجم خارجی تاکید کرد تا باشگاه پرسپولیس به دنبال گادوین منشا 
برود.پرسپولیسی ها با کاسیانو دیاز به توافقات کلی رسیده اند و احتماال او هفته آینده 
به ایران خواهد آمد اما در باره منشا هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و آقای گل لیگ برتر 
به دنبال افزایش رقم دستمزد خود است.نکته مهم این که با توجه به جذب گولسیانی و 
حفظ وحدت حنانوف، پرسپولیس برای جذب دو مهاجم خارجی، منوچهر صفروف و شرزود 
تمیروف را کنار گذاشته تا سهمیه خارجی موردنیاز را داشته باشد.طبق شنیده ها مجموع رقم 

پرداختی پرسپولیس برای دو مهاجم خود کمتر از یک میلیون دالر خواهد بود.

آفساید

عکس نوشت 

آغاز تمرینات پرسپولیس از هفته آینده
تمرینات سرخ پوشان ایران قرار بود از امروز آغاز شود، اما با 
توجه به تکمیل نشدن تیم و همچنین تاخیر در حضور تعدادی 
از بازیکنان در تهران، هفته آینده تمرینات شروع می شود  .
همچنین حضور در ایفمارک برای انجام تست های پزشکی 
دلیل دیگر تعویق تمرینات بوده است.تاریخ شروع تمرینات از 

طریق رسانه  باشگاه اعالم می شود.

یک استقاللی دستیار مطهری شد
سیدجواد منافی به عنوان مربی و همچنین بهزاد نوشادی 
به عنوان دستیاران حمید مطهری، سرمربی نساجی مازندران 
معرفی شدند. نوشادی سابقه ۲۲ سال حضور به عنوان مربی 
بدن ساز در لیگ برتر و تیم های ملی، تألیف 70 کتاب و عضویت 
در انجمن بدن سازان آمریکا و انگلیس را در کارنامه دارد. او از 

سابقه حضور در استقالل هم برخوردار است.

قائدی و نوراللهی در انتظار تصمیم سرمربی
سایت »اسپورت« امــارات خبر داد لئوناردو ژاردیــم سرمربی 
جدید شباب االهلی جمعه وارد دبی می شود تا کار خود را به 
صورت رسمی آغاز کند.سرمربی پرتغالی به محض ورود به 
دبی تکلیف بازیکنان خارجی و داخلی را تعیین و طی جلسه ای 
تصمیماتش را به مدیران باشگاه ابالغ می کند.مهدی قائدی 
و احمد نوراللهی دو بازیکن ملی پوش کشورمان فصل گذشته 
در ترکیب شباب االهلی حضور داشتند ولی آینده این بازیکن 

ایرانی در فصل جدید بستگی به تصمیم ژاردیم دارد.

 شنبه تاریخ سوپرجام 
مشخص می شود؟

نشست هم اندیشی سازمان لیگ با مربیان تیم های 
لیگ برتری شنبه آینده برگزار می شود و قرار است 
در این نشست در باره تاریخ شروع بازی های لیگ 
برتر بحث شود. البته برنامه های متعددی برای 
آغاز بازی های لیگ برتر وجود ندارد و سازمان لیگ 
ملزم است بازی های لیگ برتر را دهه سوم مرداد 
آغاز کند و پیش از شروع جام جهانی در دوحه آن را 
به نیم فصل برساند، از آن جایی که تاریخ فیفادی ها 
و همچنین بازی های جام جهانی مشخص است، 
سازمان لیگ به راحتی می تواند برای برگزاری 
ــازی هــای لیگ برتر برنامه ریزی کند. سهیل  ب
مهدی، رئیس کمیته مسابقات، پیشتر درباره این 
نشست گفته بود ما دو راه حل داریم. اول این که 
بازی ها را از دهه سوم مــرداد آغاز کنیم و با بازه 
زمانی یک هفته ای پیش ببریم و دوم این که بیشتر 
به بازیکنان استراحت بدهیم اما مسابقات را فشرده 
دنبال کنیم. به نظر می رسد همه مربیان برنامه اول 
را پیشنهاد خواهند داد و آن طور که رئیس کمیته 
مسابقات به آن اشاره کرده، فصل جدید بازی های 
لیگ برتر از ۲0 مرداد آغاز می شود اما در نشست 
روز شنبه یکی از موضوعات مهم مشخص کردن 
تاریخ سوپرجام اســت. در این بــاره از دو باشگاه 
استقالل و نساجی قهرمان لیگ برتر و جام حذفی 
نظرخواهی خواهد شد؛ این که سوپرجام پیش از 
شروع بازی های لیگ برتر برگزار شود یا بعد از این 
بازی ها. به هر صورت هر دو تیم باید در باره تاریخ 
برگزاری بازی به نظر مشترک برسند در غیر این 
صورت سازمان لیگ برای برگزاری آن برنامه ریزی 

خواهد کرد.

ویژه

معروف با فنر باغچه تمدید کرد
سایت باشگاه والیبال فنرباغچه از تمدید قرارداد سعید معروف 
خبر داد و نوشت: »قرارداد معروف کاپیتان افسانه ای تیم ملی 

ایران برای یک سال دیگر تمدید شد.«

گل محمدی لیست خروج را دوباره غربال کرد

خرید جنجالی سال گذشته، در پرسپولیس می ماند!

امضای قرارداد مربیگری سیدجالل با پرسپولیس
سید جالل حسینی با پایان یافتن بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال تصمیم به خداحافظی از مستطیل سبز 
گرفت تا پرافتخارترین کاپیتان تاریخ این مسابقات لقب بگیرد.مدافع سرخ پوشان پایتخت با پیشنهاد یحیی گل محمدی 

و مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای حضور در کادر فنی فصل آینده این تیم روبه رو شد 
تا این گونه به حضورش در رختکن سرخ پوشان ادامه دهد.سید جالل صبح دیروز با 
حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس جلسه ای را با محمد محمدی معاون باشگاه 
برگزار کرد و سپس قرارداد خود را به عنوان مربی برای یک فصل با پرسپولیس امضا 

کرد تا در جایگاهی متفاوت با این تیم همکاری داشته باشد.کاپیتان فصل های گذشته 
پرسپولیس در حالی یحیی گل محمدی را همراهی می کند که هنوز تکلیف دستیار 

اول این مربی مشخص نیست.باید دید حضور سیدجالل حسینی و کریم باقری به 
همراه »په په لوسادا« مربی بدن ساز و »ولسی ننکا« مربی دروازه بان ها چه نتیجه ای 

را در فصل پیش روی فوتبال کشور به همراه خواهد داشت.

اوضاع آشفته قهرمان لیگ و خیال راحت رقبا

 استقالل 
مستاصل ترین 

 ابزیگر نقل 
و انتقاالت!
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آمار ضعیف برای سریال های سیما

تحقیقات  مــرکــز  نظرسنجی  نتایج  اســـاس  بــر 
صداوسیما، سریال »حکم رشد« پربیننده ترین 
سریال سیما در نیمه دوم خرداد 1401 بوده است.
به گزارش فارس، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات 
صداوسیما نشان می دهد که از بین سریال های 
ــرداد 1401،  جدید پخش شده در نیمه دوم خ
سریال »حکم رشــد« از شبکه2 با 24.3 درصد 
پربیننده تر از سایر سریال ها بوده است. بر اساس 
این نظرسنجی، این سریال رضایت ۷4 درصدی 
بینندگان را در حد زیادی کسب کرده است. در این 
ظرف زمانی سریال های »وضعیت زرد 2« از شبکه2 
با 9.5 درصد بیننده، »آقای قاضی« از شبکه2 با 
6.3 درصد بیننده، »پالک دو« از شبکه2 با 6.2 
درصد بیننده و »دهیاری« از شبکه پنج با 1.5 درصد 

بیننده، در رتبه های بعدی قرار دارند.
در این نظرسنجی، میزان بیننده های سریال های 
تکراری سیما در نیمه دوم خرداد 1401 نیز بررسی 
شد. از میان سریال های تکراری سریال »ستایش 
2« از شبکه آی فیلم با 22.8 درصــد مخاطب، 
پربیننده ترین سریال تکراری بوده است. همچنین 
86.1 درصد بینندگان سریال »ستایش 2« از این 

سریال در حد زیاد رضایت داشته اند.

پخش نشدن جام جهانی تکذیب شد
در واکــنــش بــه اخــبــاری مبنی بــر پخش نشدن 
مسابقات فوتبال جــام جهانی 2022 قطر در 
صداوسیما که دیروز در فضای رسانه ای پیچید، 
سیداحسان قــاضــی زاده هاشمی دبیر شــورای 
نظارت بر سازمان صداوسیما از پوشش کامل 

مسابقات جام جهانی 2022 قطر خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، قاضی زاده 
هاشمی گفت: »در دو موضوع حق پخش داریم. 
موضوع اول حق پخش داخلی و ملی مربوط به 
كشورمان است كه صداوسیما و وزارت ورزش و 
جوانان باید طبق قانون، آیین نامه ای دربــاره آن 
تنظیم كنند كه بر اساس قانون ششم، حكم قانونی 
آن هاست و 54 سال از آن گذشته ولی تاكنون این 
اتفاق رخ نداده است.« او افزود: »موضوع دوم پخش 
خارجی   در جام جهانی و المپیك و رویدادهای بین 
المللی است كه صداوسیما همیشه درگیر آن بوده 
و در همه سال ها این بحث وجود داشته است. در 
این زمینه با شركت های بین المللی و خارجی 
مذاكراتی انجام شده و حق پخش به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم دریافت و مسابقات پوشش داده 
شده است و همین سبب شده نگرانی برای پخش 

مسابقات جام جهانی قطر وجود نداشته باشد.«
قاضی زاده هاشمی گفت: »در سفری كه همراه با 
وزیر ورزش كشورمان به قطر داشتم مقرر شد یك 
مكان خاص به منظور پوشش بهتر مسابقات جام 
جهانی برای خبرنگاران در نظر گرفته شود تا این 
مسابقات را به طور كامل پوشش دهند و موافقت 
اختصاص این مكان خاص از مسئوالن قطری 

گرفته شده است.«

ســال هــای 98 و 99 در دوره سی وهشتم و 
سی ونهم جشنواره فجر، دو فیلم »پوست« اثر 
برادران ارک و »زاالوا« ساخته ارسالن امیری 
به عنوان معدود آثار ترسناک سینمای ایران 
رونمایی شدند و هر دو فیلم که از نظر موضوع و 
قصه بی ارتباط با یکدیگر نبودند، با واکنش های 
مثبتی مواجه شدند. »پوست« مهر 1400 در 
سینماها اکران شد و قرار بود »زاالوا« هم دی 
1400 نمایش داده شود اما سازندگان آن 
ضمن اعتراض به ترکیب و چیدمان ناعادالنه 
اکران، از نمایش فیلم انصراف دادند. اکنون 
پس از گذشت شش ماه، نوبت به نمایش »زاالوا« 
رسیده و این فیلم از دیروز روی پرده سینماها 

رفته است.

فیلمی متفاوت و سرگرم کننده	 
به  ترغیب  را  مخاطب  کــه  دلیلی  مهم ترین 
تماشای »زاالوا« می کند، تازگی قصه، لوکیشن 
و فضا برای مخاطب است. داستان فیلم در یکی 
از روستاهای استان کردستان می گذرد. اهالی 
روستا معتقدند موجودی مانند جن زندگی شان 
را به هم ریخته و جان شان در خطر است، آن ها 
می خواهند به شیوه خودشان با این مشکل 
مقابله کنند اما استوار »مسعود احمدی« با بازی 
نوید پورفرج تالش می کند مردم را آگاه کند و 
در مقایسه با آن ها عقاید متفاوتی دارد. »زاالوا« 
فضای دلهره آور و مخوفی دارد اما جزو ژانر 

وحشت محسوب نمی شود. در واقع فیلم سعی 
نــدارد مخاطب را وحشت زده کند. اتفاقاتی 
که در قصه رخ می دهد ترس و دلهره را در دل 
تماشاگر می اندازد و فیلم کامال موفق می شود 
مخاطب را تحت تاثیر این فضا قرار دهد. »زاالوا« 
تماشاگر را با عقالنیت و خرافات مواجه می کند و 
انتخاب میان این دو را به او می سپارد. مخاطب 
لحظه ای استوار و لحظه ای مردم روستا را درک 

می کند و به خوبی با هر دو همراه می شود.

باورپذیر و غافل گیرکننده	 
فیلم ارســالن امیری با شــروع خوبی که دارد 
مخاطب را با قصه همراه می کند، در ادامــه 
با سرعت مناسبی پیش مـــی رود، همچنان 
او را به دنبال خود می کشاند و در انتها نیز با 
پایانی واقعی و منطقی تماشاگر را غافل گیر 
می کند. »زاالوا« سعی نمی کند با ابزار و وسایل 

عجیب و غریب یا گریم های ترسناک و خاص 
کاراکترها مخاطب را بترساند، فضای فیلم و 
شخصیت پردازی کاراکترها و اتفاقات قصه 
کار خودشان را می کنند و تماشاگر را کنجکاو 
و مشتاق پــای تماشای فیلم نگه مــی دارنــد. 
ارسالن امیری اهل سنندج است و از خطه ای 
که قصه اش را در آن روایــت می کند به خوبی 
بنابراین می توان گفت فیلم  شناخت دارد، 
اصالت دارد و مخاطب نیز تحت تاثیر همین 

اصالت، »زاالوا« را باور می کند.

بازی خوب بازیگران مشهور و جدید	 
جز سه بازیگر اصلی فیلم یعنی نوید پورفرج، 
هدی زین العابدین و پوریا رحیمی سام، بقیه 
بازیگران که نقش اهالی روستا را ایفا می کنند 
چهره های شناخته شده ای نیستند اما گروه 
بازیگران »زاالوا« همگی به خوبی از پس ایفای 

نقش خود برآمده اند. نوید پورفرج که با فیلم 
»مغزهای کوچک زنگ زده« اثر هومن سیدی 
»مسعود  استوار  نقش  در  می شود،  شناخته 
و  قاطع  کاراکتری  می شود  موفق  احمدی« 
جدی را به نمایش بگذارد. پورفرج در عین 
حــال، حس های متضاد استوار مانند شک و 
ترس را نیز نشان می دهد، به این ترتیب افکار و 
رفتارهایش برای مخاطب قابل درک می شود. 
هدی زین العابدین نیز در نقش دکتر روستا 
بــازی خوبی دارد اما چالش مهم، پیش روی 
پوریا رحیمی سام  قرار دارد. این بازیگر نقش یک 
جن گیر به نام »آمردان« را برعهده دارد. رحیمی 
سام موفق شده این شخصیت را کاراکتری 
ترسناک و مرموز جلوه دهد. او با بازی متفاوت و 
باورپذیر خود ترس را در دل مخاطب می اندازد. 
تمرینات این بازیگر برای یادگیری لهجه و زبان 
ُکــردی نیز جواب داده و او در ادای لهجه هم 

موفق عمل کرده است.

افتخارات جشنواره فجر	 
»زاالوا« در سی ونهمین جشنواره فجر رونمایی و 
با استقبال داوران، منتقدان و مخاطبان مواجه 
شد. اولین ساخته ارسالن امیری که در بخش 
نگاه نو جشنواره حضور داشت، جایزه بهترین 
کارگردان اول را نصیب او کرد. جایزه بهترین 
فیلم نامه، دیپلم افتخار بهترین فیلم برداری و 
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد که به پوریا 
رحیمی سام رسید، دیگر افتخاراتی هستند 
که این فیلم در جشنواره فجر از آن خود کرد. 
»زاالوا« در بخش اصلی نیز در جمع نامزدهای 

بهترین فیلم و کارگردانی حضور داشت.

ــی در  ــتـ ــدوسـ ــیـ ــلـ ــه عـ ــ ــرانـ ــ تـ
ــت: دو  ــوش ایــنــســتــاگــرامــش ن
نفر از چهره های متهم به آزار 
جنسی، به جرم »افترا« و »نشر 
اکاذیب« از او شکایت کرده اند. 
علیدوستی ضمن دفاع از فعالیت های »800 

زن«، نوشت بر سر مواضع خود می ایستد.

چهره ها و خبر ها

نمایش خانگی

سینمای جهان

مهتاب کرامتی فیلم »پیتوک« 
کـــارگـــردانـــی سیدمجید  بــه 
ــران دارد  ــاده اک صالحی را آم
ــن فــیــلــم در  و بــه زودی بــا ایـ
سینماها دیده می شود. هادی 
حجازی فر، حسن پورشیرازی و الناز حبیبی نیز 

در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

ــالری فیلم بـــردار  مــحــمــود کـ
سومین  ساخت  مجوز  سینما 
فیلمش با نام »آینه« را دریافت 
کرد. او عالوه بر کارگردانی، به 
عنوان نویسنده نیز در این پروژه 

حضور خواهد داشت. علی اوجی تهیه کنندگی 
»آینه« را برعهده دارد.

مشغول  جمشیدی  ــروش  سـ
»آزادی  ــال  ــریـ سـ در  ــازی  ــ بـ
مشروط« اثر مسعود ده نمکی 
است. این مجموعه به فعالیت 
گــروه هــای جهادی در دوران 
کرونا می پردازد. جمشیدی اکنون »داستان یک 

شهر« را روی آنتن شبکه5 دارد.

امیر جــدیــدی در جمع 39۷ 
ــی اسکار  ــادم عضو جــدیــد آک
حضور خواهد داشــت. فیروزه 
خسروانی مستندساز نیز دیگر 
چهره ایرانی است که همراه با 

جدیدی از سوی این آکادمی برای عضویت دعوت 
شده است.

شهره پیرانی در مراسم تجلیل 
از عوامل فیلم »هناس« ساخته 
ــی، گفت: هفت  حسین دارابـ
بــار آن را تماشا کــرده و هر بار 
تحت تاثیر قرار گرفته است. او 

همچنین خواستار تصویب قوانینی شده که خون 
شهدای هسته ای پایمال نشود.

ــا مستند  ــادی بـ ــعـ ــان مـ ــم ــی پ
ــاره  ــ »ســمــفــونــی حــمــیــد« درب
علیدوستی  حمید  ــی  ــدگ زن
به  کسوت،  پیش  فوتبالیست 
نمایش خانگی آمد. او در این 

مستند از آشنایی خود با این ورزشکار سابق و 
همچنین شخصیت او می گوید.

تلویزیون

 مائده کاشیان  

گاف »جوکر « علیخانی درباره معلوالن

در برنامه »جوکر« دو نفر از هنرمندان برای خنداندن 
دیگران، معلولیت جسمی را سوژه می کنند.

به گزارش فارس، »کمپین معلوالن« که از سوی 
جمعی از فعاالن حقوق افراد دارای معلولیت اداره 
می شود، در توییتر خود با انتقاد از برنامه »جوکر«، 
از این که افراد دارای معلولیت از سوی هنرمندان 
ــوژه خنده« شــده انــد، انتقاد کــرد. در آخرین  »س
قسمت از برنامه »جوکر« دو نفر ازسلبریتی ها برای 
خنداندن سایرین، معلولیت جسمی را مسخره و 

سوژه کرده اند.
در توییت منتشرشده از سوی کمپین معلوالن آمده 
است: »در برنامه جوکر دو نفر از هنرمندان برای 
خنداندن سایرین، معلولیت جسمی را مسخره 
و ســوژه می کنند و به همین راحتی باعث ترویج 
تمسخر معلولیت افراد می شوند. لطفًا معلولیت را 

سوژه خندیدن و خنداندن نکنید!«

اگر به پوستر فیلم های روی پرده سینما نگاهی 
بیندازید، به شماری بازیگر برمی خورید که 
ــد و در  ــران دارن بیش از یک فیلم در حــال اک
سینمایی،  پردیس های  مختلف  سالن های 
همزمان روی پرده اند! این چهره ها نه فقط در 
نقش های فرعی و کوتاه بلکه گاه در نقش های 
اصلی تکرار می شوند. گزارش امروز مروری 
دارد به چهره هایی که با بیش از یک فیلم روی 
ــده می شوند؛ فیلم هایی که  ــرده سینما دی پ
بعضی از ابتدای سال 1401 و بعضی به تازگی 

اکران شده اند.

پای ثابت کمدی	 
نازنین بیاتی از مــوارد جالب توجه سینمای 
ــت؛ چــون اگرچه بازیگر  ســال هــای اخیر اس

پول سازی به نظر نمی آید که مخاطبان را به 
سینما بکشاند اما یکی از بازیگران ثابت 

کمدی های پــرفــروش ســال هــای اخیر 
ــت. او پس از دو کمدی »آینه  ــوده اس ب

ــوک« که در نیمه دوم  بغل« و »ژن خ
دهه 90 اکران شدند، سال گذشته 

»دینامیت«  رکوردشکن  کمدی 
را روی پرده سینما داشت و در 

اکران نوروزی 1401 نیز با دو 
کمدی دیگر روی پرده آمد: 
ــادروان«.  ــ »سگ بند« و »ش
بیاتی اگرچه در هیچ کدام 
ــار بــازیــگــر اصلی  ــن آثـ از ای

نبوده اما به نظر می رسد محبوب فیلم سازان 
سینمای کمدی رایج ایران است.

کم کارهای بدشانس	 
بین بازیگرانی که بیش از یک فیلم روی پرده 
سینماها دارند، دو نفر را می توان هنرپیشه های 
گزیده کاری دانست که از بخت بد، اکــران دو 
فیلمشان همزمان شده است: مصطفی زمانی و 
نوید پورفرج. زمانی در نیمه دوم دهه 90، تنها در 
دو فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« و »روز ششم« 
ایفای نقش کرد که هردو هم اکنون روی پرده 
است! پورفرج هم در کل کارنامه بازیگری اش 
فقط سه نقش جدی در فیلم های سینمایی 
دارد که به جز »مغزهای کوچک زنگ زده«، آن 
دو فیلم دیگر االن روی پرده سینماهاست! »مغز 
استخوان« که از اردیبهشت به سینماها آمد و 

»زاالوا« که دیروز به نمایش درآمد.

پرکاری به وقت جوانی	  
پردیس احمدیه بازیگر 

29 ساله سینما که با وجود سن نسبتا پایین، 
نقش های اصلی زیــادی را بــازی کــرده، این 
روزهــا دو فیلم پرستاره را روی پــرده سینما 
دارد که در هردو، نقش اصلی را ایفا می کند: 
و »المینور«. جالب آن که رضا  »مجبوریم« 
درمیشیان، تهیه کننده هردوی این آثار است. 
احمدیه که این روزهــا به نظر حسابی پرکار 
می رسد، سریال »نوبت لیلی« را هم در حال 
انتشار در نمایش خانگی دارد و در دیگر سریال 
خانگی با عنوان »پوست شیر« نیز بازی می کند 

که هنوز به انتشار نرسیده است.

یک مورد خاص	 
از میان بازیگرانی که ذکر آن ها آمد، دو مورد 
از بقیه خــاص تــرنــد: امیر جعفری و مهران 
احــمــدی. ایــن دو بازیگر در دو 

فیلم »سگ بند« و 
ششم«  »روز 

اتفاقا به  کــه 
نــســبــت هــم 

فضای کامال متفاوتی دارند، جلوی دوربین 
رفته اند و با یکدیگر همبازی اند. حال هردوی 
این آثار روی پرده سینماهاست. البته مهران 
احمدی در فیلم »بی صدا حلزون« هم نقش 
دارد که عناوین در حال اکران او را به سه فیلم 
می رساند؛ اگرچه نقش او در هر سه چندان 
بلند و محوری نیست. در مقابل امیر جعفری 
همزمان دو سریال را هم در نمایش خانگی در 
حال انتشار دارد که نشان از پرکاری ویژه این 

بازیگر دارد.

3 بازیگر با نقش های کوتاه	 
همزمان با هنرپیشه هایی که در این فهرست 
خواندید، بهروز شعیبی، جواد عزتی و مهدی 
زمین پرداز هم هستند که با نقش های فرعی و 
مکمل روی پرده اند. شعیبی اگرچه »هناس« 
ــران دارد  اما  و »مغز استخوان« را در حال اک
نقش او در »مغز استخوان« بسیار کوتاه است 
و شاید بعضی که آن را در جشنواره فیلم 
فجر 98 دیده باشند، اصال او را در نقش 
وکیل به خاطر نیاورند؛ اگرچه نقش او در 
»هناس« هم چندان بلند و اصلی نیست. 
جواد عزتی در »مرد بازنده« نقش اصلی را ایفا 
کرده اما در »مغز استخوان« تنها در چند 
سکانس دیده می شود. مهدی 
زمــیــن پــرداز هــم کــه اساسًا 
در کارنامه بازیگری اش 
بیشتر نقش های مکمل 
را دارد، در »علف زار« 
و »مـــــرد بـــازنـــده« 
مکمل  نقش هایی 

را ایفا کرده است.

ستاره های تکراری سینما!
 امیر جعفری، نازنین بیاتی، جواد عزتی، پردیس احمدیه و بهروز شعیبی از جمله بازیگرانی هستند 

که همزمان بیش از یک فیلم روی پرده سینما دارند

 مصطفی قاسمیان  

خداحافظی وودی آلن از سینما ؟

ــروز آلک  در مصاحبه اینستاگرامی که عصر دی
ــن انــجــام داد، کــارگــردان  بالدوین بــا وودی آل
سالخورده سینما اعالم کرد دیگر اشتیاق چندانی 

به ساخت فیلم ندارد.
به گزارش مهر، بالدوین که 2.4میلیون فالوئر دارد، 
پیشتر برای وودی آلن در فیلم »آلیس« در سال 
1990، »تقدیم به رم با عشق« در سال 2012 و 
»یاسمین آبی« در سال 2013 نقش آفرینی کرده 
بود. در این گفت و گو بالدوین از فیلم های آلن به 
عنوان »یک حمام آب گرم که حال وی را خوب 
می کند« یاد کرد و در برابر، وودی آلن اعالم کرد 
در نظر دارد پس از فیلم بعدی اش که در پاریس 
فیلم برداری می شود به کارگردانی برای همیشه 
خاتمه دهد. آلن گفت: »احتمااًل حداقل یک فیلم 
دیگر خواهم ساخت.« وی افزود که بخش مهمی 
از هیجان سینما از بین رفته است و یــادآور شد: 
»وقتی یک فیلم می ساختم، آن فیلم به سالن های 
سینماهای سراسر کشور می رفت. امــروز، فیلم 
می سازی و چند هفته ای فیلم در سینما اکران 
می شود. شاید چهار هفته، شاید شش هفته و بعد 
یک راست به سرویس های استریم یا سرویس های 
پولی می رود... این دیگر همان چیز قبلی نیست... 

برای من لذتی ندارد.«
آلن که به مدت پنج دهه از 1960 تا 2010 به طور 
متوسط سالی یک فیلم ساخته، نوشته و کارگردانی 
کرده است، سازنده بیش از 50 فیلم بلند است. 
آلن گفت: فیلم نامه ای را نمی نویسد که دیگران 
بخواهند بسازند، هر چند این کار را پیش از این چند 
بار انجام داده است اما به جای آن ، ترجیح می دهد 

به نوشتن رمان بپردازد.
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  تازه های نشر 

پیک اندیشه

 کتابی درباره عاشورا 
و درس های عبرت آموز آن

ــرار نهضت امــام  کتاب »اسـ
حسین)ع(« با عنوان »الدعوه 
الحسینیه الی نصره الشریعه 
االسالمیه« در ۲۷۲ صفحه 
بــه چــاپ رســیــد. بــه گــزارش 
ایسنا، کتاب »اســرار نهضت 
امام حسین)ع(« اثر آیت ا... 
محمدرضا کلباسی اشتری 

و تدوین عبدالجواد فالطوری و تصحیح و تحقیق 
آیــت ا... احمد کلباسی اشتری، به همت مؤسسه 
بوستان کتاب منتشر شده است. این کتاب، اثری 
است گران سنگ در بیان نکته هایی از تاریخ نهضت 
امام حسین)ع( و تحلیل قسمت هایی از آن با استناد 
به آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت)ع( که مؤلف، 
در این اثر، درس های عبرت آموز قیام عاشورا را تبیین 
کرده و تالش دارد نوع نگرش مردم به این واقعه بزرگ 
را با بصیرت همراه کند. این اثر در قالب ۲۵ تقریر 

تألیف شده است.

»لغزش های اعتقادی در عصر غیبت« 
منتشر شد

کتاب »لغزش های اعتقادی در عصر غیبت )گونه ها، 
زمینه ها و راهکارها(« اثر حسن مالیی است که در 
پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه 
در 31۷ صفحه منتشر شده است. به گزارش مهر، 
این اثر چهار فصل دارد؛ فصل اول به کلیات و مفاهیم 
اختصاص یافته است؛ فصل دوم، »گونه شناسی 
لغزش های اعتقادی« را در سه گفتار با عناوین 
مفهوم شناسی لغزش اعتقادی، لغزش های مشترک 
در همه اعصار و لغزش های ویژه در عصر غیبت را 
در برمی گیرد؛ فصل سوم، به بررسی موضوعات 
انکار و شک و همچنین، مدعیان دروغین مهدویت 
می پردازد و در فصل چهارم نیز، راهکارهای مقابله 

با این لغزش ها بررسی می شود.

نشست روش شناسانه »جهاد تبیین«

معرفتی-  »منظومه  تعاملی  نشست  سومین 
روش شناسانه جهاد تبیین در سیر اثربخشی 
ــوزش مــجــازی  ــ ــه هــمــت مــرکــز آم ــاه« ب ــگ ــش دان
دانشگاهیان، امروز بعدازظهر برگزار می شود. 
به گــزارش مهر، این نشست، با همکاری مرکز 
هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی و نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان تهران از ساعت 1۷ تا 1۹ برگزار خواهد 
شد. حجت االسالم صادق اکبری اقدم، مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
عالمه طباطبایی و عباسعلی رهبر، عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در این نشست 

به سخنرانی خواهند پرداخت.

جواد نوائیان رودسری – دوران امامت امام 
جواد)ع( در حالی به پایان رسید که آن حضرت، 
سوی  از  بیشتری  محدودیت های  با  روز  هر 
دستگاه خالفت روبه رو می شد. در مظلومیت آن 
امام بزرگوار همین بس که حتی در منزل خود، 
زیرنظر ُعّمال خلیفه قــرار داشــت و همسرش 
که باید محرم اســرار و رازدار او باشد، عامل 
بــه شــهــادت رســانــدن آن حــضــرت شــد. بــا این 
حــال، وجــود چنین شرایط نــاگــواری مانع از 
آن نبود که مؤمنان، از انــوار قدسی آن وجود 
مقدس بهره مند شوند. هر چند که به نسبت 
ــادق و امام  ــام ص ــام باقر، ام دوران امامت ام
رضــا علیهم السالم، جمعیت شــاگــردان امام 
جواد)ع( کمتر بود و به سبب افزایش اختناق، 
فرصت کمتری برای علم آموزی مستقیم پیش 
می آمد، اما به مدد شبکه قدرتمند وکالت و 
اصحاب مورد اعتماد جواداالئمه)ع(، انتقال 
ــدازه کافی و کامل  اطالعات مــورد نیاز، به ان
ــورت می گرفت و از ایــن منظر، باید دوره  ص
امامت پیشوای ُنُهم)ع( را، دورانی ممتاز بدانیم. 
یکی از ساحت هایی که در دوران امامت امام 
جواد)ع( و البته، امامان قبل و بعد از آن حضرت، 
همواره در معرض آسیب و انحراف قرار داشت، 
ساحت سلوک معنوی و عبادی بود؛ در آن دوره، 
مانند امروز، افرادی بودند که از مفاهیم مورد 
استفاده در این ساحت، برداشت های خودشان 
را داشتند، برداشت هایی  که بعضًا عــاری از 
آموزه های راستین اسالم و گاه، وام گرفته شده 
از تفکرات انحرافی و غیرتوحیدی بود. ورود 
جواداالئمه)ع( به این ساحت بسیار مهم، چه در 
عرصه حدیث و چه در عرصه سیره و رفتار، برای 
تنویر افکار عمومی مؤمنان و مبارزه با تفکرات 
انحرافی در جامعه اسالمی، ورودی قاطعانه، 
ــود. آن حــضــرت،  دقیق و بــرنــامــه ریــزی شــده  ب
چه در عرصه کالم، از قبیل صحبت با مردم و 
نگارش نامه و چه در عرصه رفتار شخصی و 
اجتماعی، همواره تالش می کرد تا مردم را با 
حقیقت سلوک معنوی و عبادی و درک صحیح 
از مفهوم بسیار مهم توحید، آشنا کند. بررسی 
متون روایــی و تاریخی، صحت این مسئله را 
به مناسبت سالروز شهادت  نشان می دهد. 
مظلومانه جواداالئمه)ع( و در گفت وگویی با 
حجت االسالم دکتر محمدرضا جباری، استاد 

تاریخ اسالم و مدیر گروه تاریخ مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امــام خمینی)ره(، به بررسی این 
موضوع، در سیره پیشوای ُنُهم)ع( پرداختیم. 
آن چه در پی می آید، مشروح این مصاحبه است.
توحید و شناخت پروردگار در   
سلوک معنوی و عبادی جایگاه ویــژه ای 
دارد و در روایات و سیره معصومین)ع( از 
زوایای گوناگون به این موضوع بسیار مهم 
پرداخته شده است. در سیره امام جواد)ع(، 
چه در عرصه عمل و چه در عرصه بیان، 
چه رهنمودها و دستورالعمل هایی برای 
افزایش تأثیر این رویکرد و نکاتی که باید در 
طی کردن این مسیر مدنظر قرار گیرد، ارائه 

شده است؟
انسان در ارتباط خود با پروردگار، باید به 

سه عرصه توجه ویژه داشته باشد؛ 
نخست آن کــه او را بشناسد و به 

خداوند ایمان بیاورد که البته 
این شناخت، به معنای همان 
ــدودی اســـت که  ــح شــنــاخــت م

بشر مــی تــوانــد از پـــروردگـــار به 
ــت آورد؛ دوم ایــن کــه بکوشد  دس

از یاد  در عرصه های مختلف زنــدگــی، 
پروردگار غافل نشود و او را فراموش نکند و سوم 
این که در عبادت خداوند، در حد نهایت تالش 
خود، کوشا باشد. معمواًل وقتی از سلوک معنوی 
و عبادی صحبت می کنیم، منظورمان توجه 
ویژه به این سه عرصه است. امام جواد)ع(، به 
عنوان هادی و پیشوای برحق، در هر سه عرصه 
دستورالعمل های ویژه و سفارش های خاصی 
دارند که در متون روایی ما حفظ شده است. به 
عنوان نمونه، آن حضرت در باب خداآگاهی و 
خداگرایی، می فرمایند: »َکیَف َیصَنُع َمِن الّل 
ُکاِفُلُه و َکیَف َیهَرُب َمِن الّل طاِلُبُه؟ َمِن انَقَطَع 
إلی َغیِر الّل َوکَلُه الّلُ  إَلیِه و َمن َعِمَل بَغیِر ِعلٍم 
ما أفَسَد أکَثُر ِمّما ُیصِلُحُه. الَقصُد إَلی الّل تعالی 
بالُقلوب أبَلُغ ِمن إتعاب الــَجــواِرِح باألعماِل« 
)کشف الغمه، ج3، 161(؛ کسی که خداوند 
ــت، چگونه به خودش  سرپرست و کفیل اوس
وانهاده می شود؟ کسی که خداوند در طلب 
عقوبت اوست، چگونه نجات می یابد؟ کسی که 
صرفًا تکیه بر غیرخدا کند، خداوند او را به غیر 
خودش وامی گذارد و کسی که بدون علم، عمل 

می کند، افسادش بیشتر از اصالح اوست و توجه 
قلبی به سوی خدا، انسان را زودتــر به مقصد 
به وسیله حرکت  تا تحمل سختی  می رساند 
ــوارح. جواداالئمه)ع( در روایــات  با اعضا و ج
مختلف، بر این مسئله تأکید دارنــد و موضوع 
توحید و خداشناسی، در صدر همه خطبه هایی 
است که ایراد می فرمایند. توکل به خداوند و 
خدا را در هر حال ناظر بر اعمال خود دیدن، 
در دستورهایی که امام)ع( برای رفع گرفتاری 
و حل مشکالت به شیعیان و دوستدارانشان 
می دهند، جایگاه بسیار ویژه ای دارد. علی بن 
مهزیار اهــوازی، شاگرد برجسته آن حضرت، 
در نامه ای به ایشان، از زیــادی وقوع زلزله در 
اهواز و خوزستان شکایت می کند و از امام)ع( 
اجازه مهاجرت از این دیار را می خواهد. 
جــواداالئــمــه)ع( در پــاســخ وی، 
راهکار معنوی و دعای خالصانه 
به درگاه پروردگار را پیشنهاد 
نقل  می فرمایند:  و  می کنند 
ــه روز  بــلــکــه س ــان نکنید  ــک م
چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را 
روزه بگیرید و روز جمعه غسل کنید 
و لباسی پاک بپوشید و بیرون بیایید و 
دعا کنید که به واسطه آن خداوند بال را از شما 
دفع می کند. علی بن مهزیار می گوید که طبق 
این دستور امام جواد)ع( عمل کرده و آرامش بر 
او مستولی شده است. ماهیت این توصیه ها و 

سفارش ها کاماًل توحیدی است.
برخی سلوک معنوی را تنها در   
عبادات ِصــرف می دانند و از دیگر وجوه 
این سلوک که باید در رفتار و اعمال آن ها 
تبلور پیدا کند، غافل می شوند. توجه به 
این موضوع در سیره و کالم امام جواد)ع( 

چگونه است؟
قطعًا آن چه از اعتقاد به توحید ناشی می شود، 
محدود به عبادت  های فردی نیست. در سیره 
جــواداالئــمــه)ع( و روایــاتــی که از ایشان نقل 
شده است هم، موارد متعددی می توان یافت 
که بر این مسئله تأکید می کند. کسی که اندیشه 
توحیدی دارد، باید همه رفتارها، سخنان و حتی 
احساسات و نگاه های خودش را با این اندیشه 
تطبیق دهد. نمونه بارز آن که در کالم مطهر 
جــواداالئــمــه)ع( نیز، دیــده می شود، دوست 

داشتن و دشمنی ورزیدن برای خداست؛ این که 
انسان بتواند حتی احساسش را به دیگران، از 
دریچه خداشناسی و خداباوری تنظیم کند. 
در کتاب ارجمند »تحف العقول« )ص: 6۵4(، 
روایتی از امام ُنُهم)ع( وجود دارد که حضرت 
األنبیاِء  بعِض  إلــی  ــی الّل  ــ »أْوح می فرمایند: 
ُلَک الــّراَحــَة و أّما  نیا َفُتَعجِّ ــُدَک فی الدُّ أّمــا ُزه
اْنِقطاُعَک إَلیَّ فُیَعّزُزَک بی و لکْن َهل عاَدْیَت 
لی َعُدّوا و واَلْیَت لی َولّیا؟« پروردگار به یکی از 
پیامبرانش وحی کرد: اگر در دنیا زهد بورزی، 
موجب راحتی توست و اگر جز من، از بقیه رو 
بگردانی، نزد من عزیز می شوی؛ اما آیا در راه 
من با کسی دشمنی کرده یا کسی را دوست 
داشته ای؟ بنابراین، می توان موضوع دوستی و 
دشمنی در راه خدا را هم، یکی از آموزه های امام 
جواد)ع( در مسیر تقویت خداشناسی و جایگاه 
توحید در قلوب مؤمنان دانست که بر سلوک 

معنوی آن ها تأثیر فراوانی می گذارد.
بعضی معتقدند که دنیاگریزی   
نیز، باید به عنوان بخشی از سلوک معنوی 
مــورد توجه کسانی قــرار گیرد که در این 
مسیر گام برمی دارند. منظور از دنیاگریزی 
به  شبیه  چیزی  را  آن  باید  ــا  آی چیست؟ 
رهبانیت و نادیده گرفتن نعمات دنیوی 
بدانیم؟ جواداالئمه)ع( در این زمینه، چه 

توصیه و سفارشی دارند؟
به نکته مهمی اشاره کردید؛ ببینید، دنیاگریزی 
به معنای ترک مطلق دنیا نیست؛ چون دنیا به 
خودی خود، نکوهیده و بد نیست. آن چــه بد 
و نکوهیده است، دل بستن به دنیا و ترجیح 
دادن آن بر آخرت است؛ رویکردی که باعث 
بستن مسیر رسیدن انسان به کمال می شود. 
در روایتی از امــام ســجــاد)ع(، دنیا دو معنا و 
ْنیا ُدْنیاَءاِن، ُدْنیا َباَلٌغ  شکل متفاوت دارد؛ »الُدّ
َو ُدْنیا َمْلُعوَنة«؛ دنیا بر دو گونه است؛ دنیای 
»بالغ« و دنیای »ملعونه«؛ دنیای بالغ، همان 

دنیایی است که مسیر آخــرت و رستگاری را 
و دنیای ملعونه، همان  انسان می گشاید  بر 
دنیایی است که انسان به آن دل می بندد، فریب 
می خورد و از رستگاری دور می افتد. به امام 
جواد)ع( خبر دادند که راهزنان، کاروانی را که 
محموله ارزشمند و گران قیمتی از پارچه برای 
آن حضرت حمل می کرد، غارت کرده و اموال 
ایشان را هم به یغما برده اند. امام)ع( در پاسخ 
به این خبر نوشتند: »همانا جان ها و اموال ما از 
مواهب و امانات الهی نزد ماست که در حالت 
سرور و راحتی، از آن ها بهره برده می شود و در 
صورت فقدان، اجر و ثواب نصیب می گردد. 
پس کسی که به خاطر فقدان این ها، به جای 
صبر، جزع و بی صبری پیش گیرد، اجرش زایل 
می شود. از چنین حالتی به خدا پناه می بریم.« 
)تحف العقول؛ ص: 6۵4( در جای دیگری، 
حضرت جواداالئمه)ع( در پاسخ به نامه یکی 
از شیعیان که از ایشان خواسته بود  دنیا را 
نیا  توصیف کنند، می فرمایند: »أّمــا هذِه الدُّ
َفِإّنا فیها ُمغَتِرفوَن ولِکن َمن کاَن َهــواُه َهوی 
صاِحبِه وداَن بدیِنِه َفُهَو َمَعُه َحیُث کاَن واآلِخَرُة 
ِهَی داُر الَقراِر«؛ اما این دنیا، ما از آن بهره مند 
می شویم، اما کسی که خواسته و دینش، با 
خواسته و دین صاحب و موالیش منطبق باشد، 
هر جا باشد همراه او است و جهان آخرت محل 
قرار و ثبات می باشد. در این روایات، می توان 
نگاه امــام جــواد)ع( به مفهوم دنیاگریزی را 
به خوبی دریــافــت. می بینید که آمــوزه هــای 
جواداالئمه)ع( که در واقع همان آموزه های 
اسالم راستین است، با آن چه برخی به دنبال 
آن هستند و دنیاگریزی را معادل تارک دنیا 
بودن می گیرند، همخوانی ندارد. هرچند نباید 
از یاد ببریم که اصل در سیره معصومین)ع(، 
توجه به مقصد نهایی انسان، یعنی وصول به 
قرب الهی است که تحقق کامل آن، در جهان 

آخرت میّسر می شود.

نوائیان - امام جــواد)ع(، بنا بر قول مشهور، روز 
آخر ذی القعده سال ۲۲0 ق به شهادت رسید و 
در کنار مرقد مطهر جّد بزرگوارش، امام کاظم)ع( 
به خاک سپرده شد. از این تاریخ به بعد، کاظمین 
به دلیل قرار داشتن حرم دو امام معصوم، بیش از 
گذشته، مورد توجه قرار گرفت و ساالنه، هزاران نفر 
برای زیارت آن مکان مقدس، به کاظمین مشرف 
شده و می شوند. احتمااًل برخی از شما خوانندگان 
گرامی نیز، در زمره کسانی قرار دارید که سعادت 
زیارت آن حرم مطهر را یافته اند؛ زهی سعادت. با 
این حال، شاید کمتر درباره سابقه احداث و شکل 
گرفتن حرم مطهر کاظمین و نقش ایرانیان در 
ساخت آن، چیزی شنیده باشید؛ اگر هم اطالعاتی 
به سمعتان رسیده، احتمااًل مربوط به تالش های 
سالیان اخیر برای بازسازی عتبات مقدسه و از 
جمله حرم امام کاظم و امام جواد علیهما السالم 
در کاظمین است. اما اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم 
و سرگذشت شکل گرفتن حرم دو امام معصوم)ع( 
را از نظر بگذرانیم، می بینیم که ایرانیان، همچنان 
که در ساخت و گسترش حرم مطهر امام رضا)ع( 
نقش و تأثیر مستقیم داشته اند، در ساخت حرم 
مطهر این دو امام معصوم)ع( نیز، دست کم از هزار 
سال قبل، به ایفای نقش پرداخته اند؛ موضوعی 
که می تواند سندی بر ارادت همیشگی ایرانیان 
به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( باشد. امروز و 
در سالروز شهادت امام جواد)ع(، بد نیست با هم 
نگاهی گذرا به تاریخ احداث این حرم مطهر و نقش 
هزار ساله ایرانیان در شکل گیری و گسترش بنای 

آن داشته باشیم.

از »مقابر قریش« تا »کاظمین«	 
یاقوت حموی در »معجم البلدان« )ج ۵، ص 163(، 

چنین گزارش کرده است که بعد از احداث شهر 
سال  در  عباسی  خلیفه  منصور،  توسط  بغداد 
14۹ق، منطقه ای را  که بعدها حرم مطهر در 
آن قرار گرفت، به »مقابر قریش« اختصاص داد 
و مقرر کرد که پیکر بزرگان قریش و همچنین 
شخصیت های سیاسی مشهور را پس از درگذشت، 
ــال، خطیب  در ایــن مکان دفــن کنند. با ایــن ح
بغدادی، در کتاب »تاریخ بغداد« نام قدیمی این 
مکان را نه »مقابر قریش«، بلکه »شونیزی کوچک« 
ضبط کرده  و طبق نظر محمدحسین آل یاسین در 
کتاب »تاریخ المشهد الکاظمی«، احتمااًل این نام 
ایرانی و مربوط به دوران ساسانی است و به همین 
دلیل، قدمت این مکان، برای دفن امــوات، باید 
بسیار قدیمی تر از عهد منصور باشد. به هر حال، 
نخستین کسی که بعد از دستور وی در »مقابر 
قریش« دفن شد، فرزند او، »جعفر اکبر« بود و پس 
از وی نیز، افــرادی مانند هیثم بن معاویه عتکی 
خراسانی، از سیاستمداران ایرانی دربار عباسی، 
ابویوسف قاضی، از فقهای بــزرگ اهل سنت و 
»زبیده«، همسر هارون الرشید در این مکان به 
خاک سپرده شدند. »مقابر قریش« در سال 183ق 
میزبان پیکر مطهر امــام موسی کاظم)ع( شد؛ 
آن امام همام، در زندان مخوف هارون و به دست 
سندی بن شاهک به شهادت رسید. هرچند که 
طبق گزارش مسعودی در »اثبات الوصیه«، امام 
هفتم)ع( پیش از شهادت، مکان دفن خود را 
خریداری فرموده بود، اما ظاهرًا به دستور هارون 
و برای جلوگیری از زیارت مرقد مطهر امام)ع( از 
سوی شیعیان، دور آن را دیواری بلند کشیدند. 
ابن قولویه در »کامل الزیارات«، ضمن اشاره به این 
مسئله، بیان می کند که به دلیل سختگیری ها، 
امام رضا)ع( اجازه سالم دادن و زیارت مرقد مطهر 

پدرش را از پشت این دیوار داده بود. 3۷ سال بعد 
از شهادت امام کاظم)ع(، واقعه غم بار شهادت 
مظلومانه امام جــواد)ع( رقم خورد و پیکر پاک و 
مطهر آن حضرت را نیز، در کنار مرقد نورانی جّد 
بزرگوارش به خاک سپردند و به این ترتیب، »مقابر 
قریش« میزبان حرم دو ولی خدا شد و بعدها، ابتدا 
به »مشهد باب التبن«، »مشهد موسی بن جعفر«، 
»مشهد کاظمی« و درنهایت به »کاظمین« شهرت 

یافت.

سنگ بنای حرم کاظمین)ع(	 
بدیهی است که در دوران پس از شهادت امام 
جواد)ع( و قدرت گرفتن خلفایی مانند متوکل که 
حتی حرم مطهر امام حسین)ع( را ویران کرده و 
بر آن آب بسته بودند، فرصتی برای انجام ساخت 
و ساز بنایی بر فراز مرقد مطهر امام جواد)ع( و جّد 
بزرگوارش پیش نیامد؛ هرچند که گزارش های 
تاریخی از وجود بنایی بسیار مختصر در این محل 
خبر می دهند. این وضعیت، کم و بیش تا حدود 
سال 334ق، یعنی بیش از یک قرن بعد از شهادت 
جواداالئمه)ع( ادامه داشت. در این سال احمد بن 
بویه، مشهور به معزالدوله، یکی از ُامرای آل بویه، 
دستور ساخت بنایی زیبا را بر فراز مرقد مطهر دو 
امام معصوم)ع( صادر کرد.این بنا، ظاهرًا بنایی 
مجلل بــوده اســت؛ چراکه ابوالحسن، علی بن 
عبدا...، مشهور به »ناشی صغیر«، از علما و شعرای 
بــزرگ شیعه در قرن چهارم هجری، در یکی از 
سروده های خود به ساخت یک چلچراغ بسیار 
زیبا توسط خودش و نصب آن در زیارتگاه کاظمین 
اشاره کرده است. ذکر این نکته ضروری است که 
خاندان آل بویه، اصالتًا از اهالی گیالن و معتقد 
به مذهب شیعه بودند؛ آن ها بعد از فتح بغداد، 

عزاداری روز عاشورا و بزرگداشت عیدغدیر را علنی 
کردند و شیعیان در دوران حکومت آن ها، فرصتی 
مغتنم برای بیان عقاید خود و گسترش آن یافتند. 
پیکر معزالدوله که باید او را بانی حرم کاظمین 
بدانیم، در سال 3۵8ق، توسط عضدالدوله، 
قدرتمندترین امیر آل بویه، به کاظمین منتقل و 
در نزدیکی مرقد مطهر امام جــواد)ع( دفن شد. 
بعد از آن بود که عضدالدوله دستور داد، در اطراف 
ساختمان مرقد مطهر، دیواری محکم احداث کنند 

تا محافظ بنا در برابر سیل باشد. 

تداوم فعالیت های عمرانی ایرانیان	 
نقش ایرانیان در نگهداری و توسعه حرم مطهر 
ــواد علیهما السالم، طی  ــام ج ــام کاظم و ام ام
هزارساله گذشته، همیشه پررنگ بوده است. 
ــرم مطهر، در  ــن ح نخستین گنبد بــر فـــراز ای
ــالن بساسیری«  سال 444ق و به دست »ارس
و »ملک رحــیــم«، آخرین فــرمــانــروای خاندان 
بویه ساخته شد. در سال 4۹0ق، بعد از حمله 
ناصبیان به آن مکان مقدس، این مجدالملک 
قمی، وزیر خردمند برکیارق سلجوقی بود که 
حرم مطهر کاظمین را بازسازی و بهتر از قبل 
بنا کرد و با دستور وی، گنبد و بخش هایی از 

حرم مطهر، کاشیکاری شد. این حمایت ها و 
ــه یافت.  نگهداری ها، طی قرن های بعد ادام
هنگامی که در ســال 6۵6ق، هجوم مغوالن 
باعث تخریب گسترده شد، حرم مطهر کاظمین 
نیز، آسیب دید، اما بالفاصله عمادالدین قزوینی، 
یکی از کارگزاران ایرانی دربــار مغوالن، بنا را 
بازسازی و احیا کرد. در دوران شاه اسماعیل یکم 
صفوی و استقرار یک حکومت شیعی در ایران، 
ساخت و گسترش اماکن متبرکه در کاظمین، 
شتاب بیشتری یافت. بغداد طی این دوره، گاه 
در حیطه قلمرو حکومت ایران قرار می گرفت و 
فرصت فعالیت های عمرانی را برای توسعه حرم 
کاظمین)ع( بیشتر می کرد. بعدها و در دوره 
قاجار، با وجود قرار گرفتن بغداد و کاظمین در 
برای  ایرانیان  فعالیت   عثمانی،  قلمرو  حیطه 
حفظ و گسترش عمرانی این مکان مقدس، تداوم 
یافت. در دوره فتحعلی شاه، دو گنبد ساخته 
شده روی بنا مطاّل شد و از آن تاریخ تا امــروز، 
حرم مطهر کاظمین)ع( مانند گذشته، میزبان 
ایرانیان عاشقی بوده است که عالقه و ارادت خود 
به دو امام معصوم)ع( را با شیوه های گوناگون، از 
جمله حفظ و نگهداری حرم مطهر آن بزرگواران، 

نشان داده اند.

نگاهی به نقش مردم ایران در شکل گیری و گسترش بارگاه مطهر امام کاظم)ع( و جواداالئمه)ع(

حرم کاظمین)ع(؛ یادگار هزار ساله ارادت ایرانیان 



باند  یک  اعضای  سجادپور-  سیدخلیل 
مخوف سرقت در حالی به 200 فقره گوشی 
قاپی و دستبرد به منازل اعتراف کردند که به 
دلیل حضور بامدادی روی سر خانواده های 
خواب آلود، به باند »ارواح« معروف شده بودند.

ــوی روز  رئیس پلیس آگــاهــی خــراســان رض
گذشته در تشریح ماجرای سرقت های این 
باند مخوف به »خراسان« گفت: در پی افزایش 
گوشی قاپی و زورگــیــری در برخی مناطق 
شهری و با صدور دستوری ویژه از سوی سردار 
سرتیپ محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
دایــره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی، 
ماموریت یافتند تا ماجرای گوشی قاپی های 

شرق مشهد را زیر ذره بین تحقیقات ببرند.
سرهنگ کــارآگــاه جــواد شفیع زاده افــزود: 
بررسی های میدانی و بازبینی صحنه های 
جرم بیانگر آن بود که پلیس با یک باند حرفه ای 
روبه رو شده است چرا که مال باختگان فقط 
می توانستند شماره پالک های جعلی از یک 
موتورسیکلت قرمز رنگ را گزارش دهند که 
ســارق یا سارقان هنگام ارتکاب جرم از آن 
استفاده می کردند. به همین دلیل جلسات 
پرونده های  تحلیل  و  تجزیه  و  کارشناسی 
گوشی قاپی در مناطق بولوار چمن، شهید 
رستمی، پروین اعتصامی، خیابان گاز، مسلم، 
ــالم، احمدآباد و غیره در اتاق  فدائیان اس
فرماندهی برگزار شد و کارآگاهان فرضیه های 
متفاوتی را بررسی کردند. این مقام ارشد 
انتظامی در استان خراسان رضــوی اضافه 
کرد: از سوی دیگر نیز بازبینی دوربین های 
ترافیکی، تصویری از دو سارق جوان را برای 
ــرد کــه مشخص شد  کــارآگــاهــان نمایان ک
موتورسواران از یک موتورسیکلت سرقتی 
با اعداد و ارقام جعلی استفاده می کنند اما 
تمرکز پلیس بر چهره دزدان، شیوه و شگرد 
عملیات های تخصصی را دگرگون کرد چرا که 
کارآگاهان پس از ترسیم چهره سارقان گوشی 
قاپ دریافتند که آنان دارای سوابق متعدد 
کیفری هستند و قبال نیز توسط کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرایم خشن دستگیر و روانه 
زنــدان شده اند اما ورود به بانک اطالعاتی 
مجرمان سابقه دار حاکی از آن بود که آن ها 

چند ماه قبل از زندان آزاد شده اند و دوباره 
جرایم  به  دیگر  مخوف  باند  یک  تشکیل  با 
خطرناک خــود ادامـــه می دهند. سرهنگ 
شفیع زاده با اشاره به تشکیل یک گروه ویژه 
ــرای رصــدهــای اطالعاتی در ایــن پرونده  ب
تصریح کرد: با به دست آمدن این سرنخ ها، 
گروهی تخصصی از کارآگاهان به سرپرستی 
سرگرد حسن رحیم پور )رئیس دایره جرایم 
خشن( وارد عمل شدند و پس از چندین ساعت 
فعالیت های اطالعاتی به سرنخ هایی از پاتوق 
یکی از دزدان حرفه ای گوشی در بولوار چمن 

رسیدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در ادامه 
این گفت وگوی اختصاصی خاطرنشان کرد: 
در سپیده دم بیستم خــرداد، کارآگاهان در 
یک عملیات ضربتی و هماهنگ و با کسب 
ــی اسماعیل  ــاض ــورات قــضــایــی از ق ــتـ دسـ
خراسان  مرکز  دادســتــان  عندلیب)معاون 
رضوی( پاتوق مذکور را به محاصره درآوردند 
و یکی از سارقان حرفه ای به نام »علی – ب« را 

در حالی به دام انداختند که چندین 
درون  نیز  را  سرقتی  تلفن  گوشی 
کیسه ای جاسازی کــرده بــود. این 
اکنون  که  انتظامی  تجربه  با  مقام 
ردای کارآگاهان را بر تن دارد، به 
شناسایی اعضای دیگر این باند نیز 
ــرد و گفت: پــس از انتقال  ــاره ک اشـ
متهم به مقر انتظامی، وی به ناچار 
مالخران  و  خــود  همدستان  دیــگــر 
این باند مخوف را در حالی لو داد که 
بررسی های پلیس از خطرناک بودن 
این باند زورگیری و گوشی قاپی حکایت 
ــت. سرهنگ جـــواد شفیع زاده  داشـ

افــزود: هنگامی که کارآگاهان با استفاده از 
شگردهای پلیسی با یکی از مالخران حرفه ای 
این باند قرار صوری گذاشتند ناگهان »مهدی- 
ب« )مالخر( به همراه سرکرده تحت تعقیب این 
باند وارد کمین کارآگاهان شدند در حالی که 

سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
بودند اما آن ها وقتی فهمیدند که در 
محاصره پلیس قرار دارند بی درنگ 
از محل گریختند که با تیراندازی 
نیروهای کارآزموده روبه رو شدند و 

دستانشان را باال بردند.
وی ادامه داد: بالفاصله مخفیگاه 
قضایی  هماهنگی  ــا  ب متهمان 
در خیابان مسلم و کــوی طالب 
بــازرســی و تعداد زیــادی گوشی 
سرقتی نیز کشف شد اما از سوی 
دیگر بررسی پیامک ها و ارتباط 
ــا  دیگر اعــضــای باند،  ســارقــان ب
بیانگر آن بود که آن ها با جوانی 
به نام »حسن-ح« ارتباط دارند که 
از سارقان حرفه ای تحت تعقیب 
ــرا کــه به  ــت چ پلیس آگــاهــی اس
دلیل سرقت های بــامــدادی از 

منازلی که ساکنان آن در خواب بودند به باند 
»ارواح« معروف بودند.

مقام ارشد انتظامی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی تاکید کرد: حاال دیگر ماجرای گوشی 
قاپی ها به سرقت از منازل هم گره خورده بود 
که کارآگاهان دامنه عملیات را به نقاط دیگر 
شهر گسترش دادند و موفق شدند این سارق 

حرفه ای را در بولوار رسالت مشهد دستگیر 
کنند. بررسی های بیشتر نشان می داد که او 
و یکی از همدستانش در ساعات اولیه صبح با 
شاه کلید یا عبور از روی در و دیوار وارد منازل 
ویالیی در حاشیه شهر می شدند و گوشی های 

ساکنان را در حالی به سرقت می بردند که 
اهالی منزل در خواب بودند. وی گفت: البته 
در برخی از موارد مال باختگان مدعی هستند 
که سارقان طال، وجه نقد و اشیای با ارزش 
دیگر را نیز به سرقت برده اند که تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده اضافه کرد: در 

بازرسی از مخفیگاه این سارق حرفه ای نیز 
22 گوشی سرقتی کشف شد و مالخر دیگری 
هم که از اعضای این باند بود به دام افتاد. 
وی با تاکید بر این که اعضای باند معروف به 
»ارواح« النه مجردی داشتند و در ساعات بعد 
از ظهر اقدام به گوشی قاپی و زورگیری 
می کردند، گفت: از اعضای این باند 
قمه و خنجرهایی نیز به دست آمده 
است که هرکس با دیدن آن ها وحشت 

می کند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
با قدردانی از دستورات ویــژه قاضی 
پرونده و همچنین حمایت های قضایی 
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی 
تصریح کـــرد: »حــســن- ح« )یــکــی از 
سارقان( دارای حدود 13 فقره سابقه 
کیفری و »علی – ب« نیز 5 فقره سابقه 
کیفری دارد که پس از آزادی از زندان 

دوباره به ارتکاب جرم رو آورده اند.
این مقام انتظامی افزود: بررسی های 
پلیس همچنین بیانگر آن بود که سارقان 
موتورسیکلت قرمز رنگ را از کوی طالب 
به سرقت برده اند و با آن به گوشی قاپی 
در شهر می پرداختند و گاهی نیز برای ایجاد 
رعب و وحشت از قمه های ترسناک استفاده 
می کردند. سرهنگ جواد شفیع زاده با اشاره 
به این که باند معروف به »ارواح« تاکنون به 
200 فقره سرقت در مشهد اعتراف کرده اند، 
گفت: بررسی های بیشتر در این باره ادامه 

دارد.

حوادث پنج شنبه  9 تیر 81401
30 ذی القعده  1443.شماره 20974

در امتداد تاریکی

پیامک صاحبخانه فاجعه آفرید 
وقتی صاحبخانه پیام داد که باید 100 میلیون 
تومان به رهن و یک میلیون تومان هم به اجاره خانه 
اضافه کنید وگرنه تا آخر هفته فرصت تخلیه دارید، 
دیگر حال خودم را نمی فهمیدم، فقط سروصدای 
بچه های همسایه روی مخم بود که از پله ها باال و پایین 

می پریدند. در این هنگام ناگهان. ..
به گزارش خراسان، جوان 28 ساله ای که به اتهام 
ضرب و جرح و پاره کردن پرده گوش یک کودک به 
کالنتری احضار شده بود، درباره این ماجرای تکان 
دهنده به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه 
مشهد گفت: خودم هم نفهمیدم چرا این حادثه تلخ 
رخ داد. چند روزی بود که صاحبخانه بهانه های 
مختلفی را برای تخلیه منزل مطرح می کرد، یک روز 
پیام می داد قصد دارد به رهن خانه اضافه کند، روز 
دیگر دربــاره افزایش اجاره سخن می گفت، برخی 
اوقات نیز برای تمدید اجاره رقم های ده ها میلیونی 
درخواست می کرد، درحالی که درگیر این مشکل 
حاد بودم همسرم نیز التماس می کرد تا در همین 
مکان اجاره را تمدید کنیم چرا که دیگر توان اسباب 
کشی نداشت. اومی گفت وقتی سخن از تخلیه منزل 
به میان می آید همه وجودم می لرزد و دیگر نمی توانم به 
اسباب کشی ادامه بدهم. در مخمصه بدی قرار داشتم 
و نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم. از سوی دیگر 
نیز سروصدای فرزندان همسایه طبقه باال آسایش و 
آرامش را از ما سلب کرده بود. یک بار وقتی به همسایه 
تذکر دادم تا از بازی بچه ها جلوگیری کند، رو به من 
کرد و گفت: »پسرجان شما مستاجر هستی و من مالک 
ساختمانم، اگر از این وضعیت ناراحتی می توانید 
به جایی بروید که آرامش بیشتری داشته باشید!« به 
او گفتم این چه ربطی به موضوع دارد من هم اجاره 
خانه می دهم! خندید و گفت: باز هم مستاجر هستی 
و ملک در اختیار تو نیست! دیگر پاسخی نداشتم و به 
ناچار به خانه ام رفتم. همسرم گفت: آپارتمان نشینی 
همین است و باید این موارد را تحمل کنی. خالصه آن 
روز ظهر وقتی از سرکار به خانه بازگشتم پسر همسایه 
با یکی دیگر از دوستانش مشغول بازی روی پله ها 
بودند و باال و پایین می پریدند. به پسر همسایه  گفتم 
کمی آرام تر بازی کنید تا مزاحم استراحت همسایه ها 
نشوید اما او اصال به تذکرم توجهی نکرد. بعد از صرف 
ناهار روی تخت دراز کشیده بودم که باز هم پیامکی از 
صاحبخانه رسید. او نوشته بود صد میلیون تومان به 
رهن ویک میلیون تومان به اجاره منزل اضافه کنید و 
گرنه تا آخر هفته فرصت تخلیه دارید. با خواندن این 
پیامک درحالی روح و روانم به هم ریخت که سروصدای 
بچه ها نیز به شدت آزارم می داد. با عصبانیت در را باز 
کردم و فریاد زدم: »آی بچه مگر تو آدم نیستی؟! نگفتم 
مزاحم استراحت دیگران نشوید!« پسرک وقتی خشم 
مرا دید گفت االن به پدرم می گویم. با این جمله کنترل 
خودم را از دست دادم و سیلی محکمی بر صورتش 
نواختم. هنوز در خشم و عصبانیت خودم  غوطه ور بودم 
که ناگهان سروصدای عجیبی در راهرو بلند شد. پدر 
آن پسر خردسال محکم به در منزل ما می کوبید، وقتی 
در واحد آپارتمان را گشودم، پسرک را با صورتی کبود 
دیدم که اشک ریزان گوشش را گرفته بود و پدرش 
فریاد می زد تو را می کشم! با دخالت همسایگان از 
اتفاقات بدتر جلوگیری شد اما او از من به دلیل آسیب 
دیدگی گوش فرزندش شکایت کرده است. اکنون نه 
تنها خیلی پشیمانم که نتوانستم بر خشم خودم غلبه 
کنم بلکه دلم به حال آن کودک می سوزد که روزگارش 
را تباه کرده ام. از طرف دیگر نیز باید این خانه را تخلیه 
کنم چرا که توان پرداخت چنین مبلغی را ندارم حال 

مانده ام که. ..
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت ماجرا و 
تشکیل پرونده قضایی برای ایراد ضرب و جرح عمدی، 
این پرونده با صدور دستوری ویژه و راهنمایی های 
سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کالنتری آبکوه( 
در دایره مددکاری اجتماعی مورد واکاوی دقیق قرار 

گرفت و اقدامات مشاوره ای در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد: 

اعتراف باند مخوف »ارواح« به 200 فقره سرقت 

کرمانی / در سه  ماه اول امسال  21تن و 
۴2۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان 

کرمان  کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: 
نیروهای انتظامی کرمان با هدف مقابله  و  
مبارزه  با موادمخدر و برخورد با سوداگران 
و قاچاقچیان و با انجام اقــدامــات شبانه 
روزی و اطالعاتی در سه ماه اول امسال، 
دو  هزارو 525 قاچاقچی و خرده فروش 
ــردار  مــواد مــخــدر را دستگیر کردند. س
عبدالرضا ناظری  افزود: در این عملیات ها 
ــزارو 325 معتاد دستگیر شدند و   دو ه
۴۷1 خودروی سبک و سنگین توقیف شد.

ــن کـــه رشـــــادت و  ــ  وی  بـــا اشـــــاره بـــه ای

ازخودگذشتگی نیروهای مبارزه با مواد 
مخدر در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، 
گفت: در مجموع این عملیات ها 33باند 

مواد مخدر نیز متالشی شده است.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه  از کشف 
303 کیلو انــواع مواد مخدر  در عملیات 
شبانه پلیس بم خبر داد و افــزود: از یک 
خودروی پژوی عبوری در  این شهرستان 
هروئین  کیلو   ۴۶ ــاک،  ــری ت کیلو   22۹
و28کــیــلــو شیشه کشف شــد و دو متهم 

دستگیر شدند. 
وی اظهار کرد: نیروهای پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان بم با انجام اقدامات 
اطالعاتی از عبور یک دستگاه خــودروی 

پژو ۴05 حامل موادمخدر از حــوزه این 
شهرستان باخبر و طی یک عملیات شبانه 
ــان« مستقر شدند.  ــرم ــم-ک در مــحــور »ب
وی افــزود: ماموران مستقر در این محور 
خودروی مدنظر را مشاهده کردند و به آن 
دستور ایست دادند اما با تغییر مسیر و فرار 
این خودرو با سرعت زیاد و انجام حرکات 
مخاطره آمیز مواجه شدند. وی  تصریح 
کرد: ماموران نیز بالفاصله طی یک عملیات 
از  به منظور جلوگیری  و مراقبت  تعقیب 
وقوع تصادف برای سایر خودروهای این 
این  الستیک،   به  دقیق  شلیک  با  محور 
خــودرو را متوقف و محموله سنگین مواد 

افیونی را کشف کردند.

توکلــی / آتــش 10 هکتــار از نخیــالت 
رودبــار جنــوب را خاکســتر  کــرد.

ســوزی   آتــش  خراســان،  گــزارش  بــه 
نخلســتان ها و بــاغ هــای  منطقــه علــی 
ــوب در  ــتان رودبارجن ــو در شهرس ــاد دهن آب
جنــوب کرمــان، پــس از  چهار ســاعت تالش 
امدادگــران و نیرو هــای مردمــی کنتــرل و 

مهــار شــد.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
صعب العبــور  کــرد:  اظهــار  کرمــان 
بــودن منطقــه و وزش باد هــای شــدید، 
امدادرســانی و انتقــال نیرو هــا را بــه منطقــه 
مجیــد  بــود.  کــرده  مواجــه  مشــکل  بــا 

ســعیدی افــزود: بــا هماهنگــی اداره کل 
کرمــان،  اســتانداری  بحــران  مدیریــت 
جنــوب  رودبــار  فرمانــداری  مدیریــت 
نشــانی  آتــش  واحد هــای  همــکاری  و 
زهکلــوت،  و  رودبــار  شــهرداری های 
جمعیــت هــالل احمــر، بســیجیان و اهالــی 
روســتا، آتــش مهــار شــد. وی ادامــه داد: 
دو  گــروه امــدادی جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان کرمــان نیــز در پایــگاه رودبــار جنوب 
بــه حالــت آمــاده بــاش درآمده انــد تــا از 
ــه حــوادث احتمالــی در ایــن منطقــه  هرگون
پیشــگیری شــود. علــت حادثــه در دســت 

اســت. بررســی 

 کشف 21 تن  انواع مواد مخدر 
در ۳ ماه اول امسال  در کرمان 

 1۰هکتار از نخیالت رودابر جنوب
 در آتش سوخت

ن
سا

را
 خ

ی
ص

صا
خت

ا: ا
س ه

عک



۹اجتماعی

گزیده 

برای اطمینان بیشتر از پابرجا بودن این روند، موضوع را از مطلع مرتبط با هیئت تطبیق هم 
پیگیری کردیم و او تاکید کرد که در صورت حل نشدن اختالف، نامه رئیس مجلس مالک 
اجرا خواهد بود و مصوبه دولت ملغی االثر می شود یعنی بازنشستگان باید کمی دیگر صبوری 
کنند تا یا در نهایت دولت برای تغییر مصوبه خود قانع شود، یا رئیس مجلس نظر صریح خود 

را اعالم کند.

   پیگیری خراسان از یک مطلع

اصالح حقوق بازنشستگان؛ از دولت انکار،  از مجلس اصرار
 سخنگوی دولت از اختالف نظر با هیئت تطبیق بر سر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده است

 ما راهکار قانونی و نظر شورای نگهبان را درباره این گونه اختالفات بین ۲ قوه بررسی کرده ایم

مصطفی عبدالهی- سخنگوی دولت آب پاکی 
را روی دست بازنشستگان تامین اجتماعی 
ریخت و با صحبت هایش این موضع را شفاف 
کرد که دولت موافق افزایش 38 درصدی حقوق 
سایر سطوح حقوقی کارگران بازنشسته نیست و 

دالیلش را به هیئت تطبیق هم ارائه کرده است.
30 خرداد ماه بود که هیئت تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین، مصوبه 15 خرداد هیئت وزیران 
درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر 
قانون تشخیص داد؛ مصوبه ای که میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری را 28 
درصد کمتر از پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی 
تعیین کرده بود. این مصوبه و به تبع آن گالیه های 
بازنشستگان، کار را به هیئت تطبیق کشاند و این 
هیئت هم تصمیم دولت را مغایر با قانون تشخیص 
داد. قربانعلی مهری دبیر هیئت نیز به خبرگزاری 
مجلس اعالم کرد: »دولت بعد از وصول ایراد 
هیئت، یک هفته مهلت دارد برای اصالح مصوبه 
اقدام کند، در غیر این صورت  یا عدم وصول پاسخ 
مستند و مستدل از سوی دولــت، نظر هیئت 
تطبیق قطعی شده و به دولت اعالم خواهد شد 
و پس از آن مصوبه دولت ملغی االثر خواهد شد.«

مخالفت دولت با نظر هیئت تطبیق        
با پایان این مهلت قانونی، حاال سخنگوی دولت 
نظر قــوه مجریه را اعــالم کــرده و گفته است: 
»هیئت تطبیق ســواالتــی داشتند که دولت 
پاسخ را داده است و قطعا از منظر حقوقی هم 
 نظراتی دارد.«  البته علی بهادری جهرمی در
 گفت و گویی تفصیلی با روزنامه اطالعات که 
روز گذشته منتشر شد نیز ضمن تاکید بر قانونی 
بودن اقدام دولت در تغییر مصوبه هیئت امنای 
تامین اجتماعی و کاهش درصد افزایش حقوق، 
نکاتی را مطرح کرده که موضع دولت را شفاف 
می کند: »برداشت دولت و هیئت تطبیق در این 
باره با یکدیگر مطابقت ندارد و در مهلت قانونی 
مکاتبه با مجلس انجام شده و استدالل های 
دولت در باره علت تعیین این میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان روشن شده است.« بهادری 

جهرمی استدالل هایی را هم برای دفاع از موضع 
و تصمیم دولت آورده است، از جمله: برقراری 
عدالت بین حقوق همه بازنشستگان، پرهیز از 
خلق تورم و چاپ پول، انطباق مصوبه با بودجه 

دولت و ... .

دستور رئیس جمهور چه شد؟       
ایــن صحبت هــای سخنگوی دولــت در حالی 
شنیده شد که بازنشستگان منتظر بودند دو 
دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول، معاون 
حقوقی و وزیر کار برای رسیدگی به خواسته 
های کارگران بازنشسته، گامی در مسیر اصالح 
مصوبه باشد اما بهادری جهرمی هدف و خروجی 
فعلی این دستورات را هم اعالم کرد: »رئیس 
جمهور در نامه ای به معاون اول خود دستور داده 
است از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت 
مؤثر از بازنشستگان استفاده کند که این ابزارها 
شامل خدمات رفــاهــی، تسهیالت و جبران 
پرداخت هاست و تخصیص آن ها در دست 

بررسی است.«

تکلیف قانونی چیست؟       
حاال سوال مهم این است که باالخره نظر هیئت 
تطبیق چه می شود و اگر دولت آن را نپذیرد، 
تکلیف چیست؟ مــرور یک یادداشت حقوقی 

که پایگاه اطالع رسانی شــورای نگهبان آن را 
بازنشر کرده، جواب این سوال را مشخص می 
کند؛ یادداشتی که در آن به »قانون نحوه اجرای 
اصــل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با  
مسئولیت های رئیس مجلس« مصوب سال 
1365و تبصره های الحاقی به آن در سال های 

1378 و 1388 اشاره شده است.

نظر رئیس مجلس بــرای دولــت، معتبر و        
الزم االتباع است

یک نکته مهم در این قانون، تبصره 8 آن است 
که به تعیین تکلیف اختالفات دولت و مجلس در 
این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان 
عدالت اداری مربوط می شــود: »در مــواردی 
که رئیس مجلس شــورای اسالمی مصوبات، 
آیین نامه ها و تصویب نامه ها را مغایر با متن و روح 

قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر 
و الزم االتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به 
این گونه موارد صالحیت رسیدگی ندارد.« البته 
طبیعتا این تبصره قانونی چندان مطلوب دولت 
نبوده و نیست، به همین دلیل هیئت عالی حل 
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نامه ای 
به رهبر معظم انقالب )به تاریخ1391/3/2( 
این پیشنهاد را ارائه کرد که تصمیم گیری نهایی 
ــاره اختالف دو قوه در این حــوزه بر عهده  درب

شورای نگهبان باشد.

پاسخ شورای نگهبان به نامه دفتر رهبر        
انقالب

حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب نیز در همان روز، 
طی نامه ای، دست خط رهبر انقالب را برای 
آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال و 
دریافت نظر آن شورا را مطالبه می کند: »طبق 
نظر صائب هیئت عالی حل اختالف، شایسته 
است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را 
در باره اصول ذی ربط قانون اساسی در این 
مسئله، اعالم کند.« 17 روز بعد یعنی در تاریخ 
20 خرداد 1391 نیز آیت ا... جنتی در پاسخ 
به این نامه، تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 
85 و 138 قانون اساسی را ارائــه می کند: 
»هیئت وزیران پس از اعالم نظر رئیس مجلس 
مکلف به تجدیدنظر و اصالح مصوبه خویش 
است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت 
ــراد ملغی االثر  مقرر قانونی، مصوبه مــورد ای

خواهد شد.«

پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
۳۰ ذی القعده   ۱۴۴۳.شماره ۲۰۹۷۴

رسانه های جهان 

فـــوربـــس: وزارت 
بهداشت و خدمات 
ــاالت  ــ انــســانــی ای
روز  مــــتــــحــــده، 
ــالم  ســه شــنــبــه اعـ
کــرد که قصد دارد 
حدود 300 هزار واکسن آبله میمون را 
در مناطقی با تعداد موارد باال توزیع کند. 
در آمریکا واکسیناسیون بــرای افــرادی 
که شناسایی شده اند یا مشکوک به این 
ــروس نــادر هستند، توصیه می شود.  وی
بنابراعالم  CDC، آبله میمون در چند 
هفته گذشته در سراسر کشورهای غربی 
گسترش یافته و اکنون بیش از 4700 
مورد در حداقل 49 کشور تایید شده است. 

این عفونت معمواًل  کشنده نیست. 

ــی:  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ آنـ
اســتــانــبــول در ماه 
- یبهشت د ر ا ( می
ــرداد( با میزبانی  خ
از یـــک مــیــلــیــون و 
402 هــزار و 366 
گردشگر خــارجــی، رکـــورد جــدیــدی در 
33 ماه گذشته به ثبت رساند. بر اساس 
داده هـــای اداره فرهنگ و گردشگری 
استانبول، تعداد گردشگران خارجی که 
در پنج ماه نخست امسال از این شهر بازدید 
کرد ه اند به 5 میلیون و 284 هزار و 714 

نفر رسیده است.

یک توئیت

وزیر ارتباطات درباره ناامنی های 
سایبری به مجلس می رود

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس ،  از هفت سوال 
این فراکسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
خبر داد و گفت: این سواالت در حوزه امنیت سایبری 
ارتباطات و اطالعات کشور و مردم مدنظر قرار گرفته 
و تاکنون به امضای بیش از 40 نماینده مجلس رسیده 
است. به گــزارش ایسنا، میرتاج الدینی با اشــاره به 
این که متاسفانه طی روزها و هفته های اخیر شاهد 
حمالت سایبری توسط دشمنان   به زیرساخت های 
ارتباطی، مراکز داده صنعتی، دولتی و غیردولتی 
در کشور هستیم، اظهار کــرد: با توجه به سیاست 
ــه دشمنان کشور، امکان  و برنامه های کینه ورزان
افزایش دامنه این حمالت در آینده محتمل خواهد بود 
هرچند که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای امنیتی 
بخش اعظم حمالت سایبری صورت گرفته تاکنون 
خنثی شده است. وی یادآور شد: مجلس   با افزایش 
بیش از 3 برابری بودجه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در قانون بودجه 1401 در راستای توسعه 
زیرساخت های ایمن در کشور و توسعه شبکه ملی 
اطالعات به عنوان اولین الیه حفاظت کشور از حمالت 

سایبری دشمنان و بیگانگان، موافقت کرده است.  

 سهم ۷۰ درصدی مردم 
در پرداخت هزینه های سالمت  

 رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان این که رشد 
قیمت ها در حوزه سالمت، چندین برابر تورم معمول 
است،افزود:  اکنون 70 درصد هزینه های درمانی را 
مردم می پردازند و 30 درصد را بیمه ها تقبل می کنند، 
در حالی که در قانون برعکس است و باید 70 درصد 
هزینه تحت پوشش بیمه ای باشد و پرداخت از جیب 
مردم هم 30 درصد باشد.رئیس زاده درباره وضعیت 
تــورم در حــوزه هزینه های بخش خصوصی درمان 
گفت: ما در حوزه تجهیزات پزشکی در سال 1401 
نسبت به 1400 باالی 200 درصد رشد داشتیم، در 
تجهیزات مصرفی باالی 137 درصد و در هزینه های 
پرسنلی باالی 57 درصد رشد داشتیم. میانگین 
این ها تقریبا سه برابر عدد تورمی اعالمی بانک مرکزی 
است. یک دستگاه تصویربرداری که 400 میلیون 
تومان بوده، اکنون سه میلیارد تومان است. بسیاری از 
این تجهیزات وارداتی هستند و ارز ترجیحی  برایشان 

حذف شده و وضعیت را دشوار کرده است.  
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 کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا
 به کمترین میزان 36 سال گذشته 

وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد، ذخایر راهبردی 
نفت خام این کشور در هفته منتهی به 24 ژوئن 
)3 تیرماه( 6.9 میلیون بشــکه کاهــش یافت. 
بر این اســاس، موجودی ذخایر راهبردی نفت 
آمریــکا بــه 497.9 میلیون بشــکه رســیده که 
کمتریــن میــزان از آوریــل )فروردیــن( 1986 
به شــمار مــی رود. چنــدی پیش بلومبــرگ در 
گزارشی نوشــته بود، در ماه  های گذشته دولت 
آمریکا با هدف کنترل قیمت نفت و جلوگیری از 
افزایش بیشتر آن به شکلی فعال از ذخایر نفتی 
استراتژیک خود برداشــت کرده است.گفتنی 
است همزمان با اعالم ناتوانی عربستان و امارات 
از افزایش بیشتر تولید، قیمت نفت در روزهای 
اخیر مجدد صعودی شــد و به 115 دالر رسید. 
همچنین در پی این تحوالت، ریاست جمهوری 
فرانسه خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئال به 

بازار جهانی شده است. 

منبع: خبرگزاری های فارس، یورونیوز(

پاداش یک میلیاردی تورم به مالکان مسکن در تهران!    
بر اساس گزارش بانک مرکزی، با افزایش 10 میلیونی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی یک سال اخیر، هر واحد 100 متری 

به طور متوسط یک میلیارد تومان گران شده است 

خبر

گفت و گو

داده های بانک مرکزی نشان می دهد که در 
خردادماه، قیمت مسکن در تهران با رسیدن به مرز 
40 میلیون تومان، نسبت به خرداد سال گذشته 
حدود 10 میلیون تومان افزایش یافته است. این 
یعنی رشد یک میلیاردی ثروت برای دارندگان 

منازل 100 متری در تهران!
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های بانک 
مرکزی از وضعیت بازار مسکن تهران حاکی از 
آن است که در خردادماه، قیمت هر متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران، حدود 39 
میلیون و  414 هزار تومان بوده است. به این 
ترتیب متوسط قیمت مسکن در تهران در مدت 
یک ماهه خرداد حدود 3 میلیون و 100 هزار 
تومان معادل 8.4 درصد افزایش یافته است. 
همچنین از منظر ساالنه، این متوسط افزایش 
قیمت حدود 9.7 میلیون تومانی معادل 32.8 
درصد را نسبت به خــرداد سال قبل نشان می 
دهد. این بدان معنی است که به عنوان مثال 
صاحبان منازل 100 متری، به طور خودکار، 
یک میلیارد تومان از ِقَبل رشد ارزش مسکن، 
ثروتمندتر شده و آن هایی هم که چنین دارایی 
نداشته اند، در کام فقر ثروت، بیشتر فرو رفته اند! 
با توجه به همبستگی زیاد بین نرخ ارز و قیمت ها 
در بازار مسکن و نیز خیز دالر به سوی نرخ های 

باالتر از 33 هزار تومان در خردادماه، به نظر می 
رسد رشد 8.4 درصــدی قیمت مسکن در این 
ماه، به دلیل رشد نرخ ارز بوده است. از این رو 
پیش بینی می شود با کاهش ادامه دار نرخ ارز 
که هم اینک در بازه کمتر از 29 هزار تومان به 
طور توافقی قرار دارد، از شدت افزایش قیمت 

مسکن در ماه های آینده کاسته شود.
در کنار رشد قیمت ها، بــازار مسکن تهران در 
خردادماه شاهد رشد قابل توجه معامالت نیز 
بوده است. بر این اساس، 13 هزار و 874 فقره 
معامله مسکن در این شهر انجام شده که نسبت 
به اردیبهشت افزایش 32.3 درصدی و نسبت 

به خــرداد سال گذشته، افزایش حــدود 172 
درصدی دارد.

اما در دو سر طیف بازار مسکن تهران مشاهده می 
شود که بیشترین متوسط قیمت زیربنای مسکونی 
معامله شده در مناطق 22 گانه تهران هم اینک به 
متری 81 میلیون و 100 هزار تومان و کمترین 
متوسط قیمت به متری 19 میلیون و 590 هزار 
تومان رسیده است که این ارقام نسبت به خرداد 
سال قبل به ترتیب 22.3 و  55.3 درصد رشد 
داشته اند. به این ترتیب مشخص می شود که رشد 
قیمت مسکن برای کم درآمدها بسیار بیشتر از 
متوسط رشد قیمت مسکن تهران و حتی رشد 

قیمت مسکن برای پردرآمدها بوده است.

رشد ساالنه اجاره بها در محدوده 50 	 
درصد

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل 
مناطق شهری در خرداد 1401 به ترتیب رشدی 
معادل 46.5 و 51.2 درصد نسبت به خرداد سال 
گذشته داشته است. تعقیب روند این شاخص 
در تهران بیانگر این است که پس از رسیدن این 
شاخص به 45.6 درصد که کمترین میزان خود 
در ماه های اخیر به شمار می رود، با شیب مالیم، 

راه صعود در پیش گرفته است. 

1500 عطاری غیرمجاز، نتیجه 
اعمال سلیقه در مجوز کسب و کار 

حسین بردبار- رئیس اتحادیه عطار فروشان با 
اشاره به فعالیت حدود 1500 عطاری غیرمجاز در 
تهران مشکل را در نحوه صدور مجوز کسب و کار این 
واحدها می داند. جزئیات بیشتر را در گفت و گو با 

مرتضی جعفری، می خوانید:
*فــرمــوده بودید در پایتخت 1500 واحد 

غیرمجاز عطاری داریم،چرا؟
-ریشه مسئله به آن برمی گردد که وزارت بهداشت در 
دادن مجوز یک مقدار اذیت می کند یا زمان بر است، 
چون وقتی به اتحادیه می آیند ما یک مجوز فعالیت 
سه ماهه می دهیم تا مدارکشان را تکمیل کنند اما 
گاهی افراد مجبور می شوند به دلیل این که قرارداد 
اجاره مغازه شان رو به اتمام است، بروند در مغازه ای 

دیگر مجدد فرایند گرفتن مجوز را شروع کنند و...
*با توجه به اقداماتی که وزارت اقتصاد برای راه 
اندازی درگاه ملی مجوزها کرده و تاکیدی که 
همه وزارتخانه ها و نهادها به آن بپیوندند، آیا این 

مسئله همچنان وجود دارد؟
-بله، هنوز بخشنامه ای ندادند، ما مشکل متراژ داریم 
و می گویند باید واحدها زیر 12 متر نباشد یا تاییدیه 
های بهداشتی که گاهی سلیقه ای برخورد می شود 
، مثال وقتی یک واحدی در یک مجتمع تجاری می 
خواهد ایجاد شود بهداشت می گوید که باید شیرآب 
گرم و سرد داشته باشید درحالی که در پاساژها گاهی 
نمی گذارند و درنتیجه طرف گیر می کند یا بحث 
گواهی 186 که باید از دارایی بگیرند و با صدور مجوز 
برایشان می فرستیم ولی متاسفانه گزارش منفی می 
فرستند که تایید نیست و دوباره باید اعضای ما یک 
روند اداری را شروع کنند، لذا نمی توانیم برایشان 

جواز صادر کنیم یا طوالنی می شود.
*مسئله فروش محصوالت در فضای مجازی 
نیز وجود دارد، این مسئله چطور باید سامان 

دهی شود؟
-بله، دوستانی که در وزارت صمت در زمینه فضای 
مجازی فعالیت می کنند و پلیس فتا باید کمک 
کنند، االن در اینستاگرام اگر کلمه داروهای گیاهی 
را جست وجو کنید، همه چیز را می بینید که مشخص 
نیست چقدر کیفیت و اطمینان برای آن ها وجود 
دارد، متاسفانه نظارتی نیست و ما هم کاری نمی 

توانیم بکنیم.

 دستگیری ابر کالهبردار
 رمز ارزها در تهران

سازمان اطالعات انتظامی کشور در اطالعیه ای 
از دستگیری اَبر کالهبردار رمز ارزها در شهر 
ــرد: ابرکالهبردار  ــالم ک تــهــران خبر داد و اع
کثیرالشاکی و متواری که از طریق معامالت 
ــا، صدها  ــوری در فضای مــجــازی رمــز ارزهـ ص
میلیارد تومان از مردم کالهبرداری کرده بود 
ــت، در  و مــدت طوالنی تحت تعقیب قــرار داش
اقدامی اطالعاتی در تور سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در سازمان اطالعات انتظامی کشور 
قرار گرفته و نهایتا در سحرگاه امــروز طی یک 
هماهنگی  با  غافلگیرانه  و  منسجم  عملیات 

قضایی دستگیر شد.

رئیس کل بانک مرکزی: تعادل خوبی در بازار ارز ایجاد شده است 

دالر توافقی همچنان در کانال ۲8 هزار تومان 
رئیس  کل بانک مرکزی با بیان این که در زمینه 
عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد 
شده است، گفت: در بسیاری از روزها در سامانه 
نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح 
آبادی، در جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان افزود: 
در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی 
بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و 
در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید 
قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات 

خود را به کشور بازگردانند و به چرخه تجاری وارد 
کنند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در 
عرضه و تقاضا در بازار ختم می شود. رئیس شورای 
پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله 
ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم اکنون به 
طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا 
داریــم. صالح آبادی در خصوص برخورد قاطع 
بانک مرکزی با اخالل گران  و سفته بازان ارزی در 
بازار هم گفت: در مدت اخیر با تالش و همکاری 
شبانه روزی با دستگاه ها و سازمان های نظارتی 
و انتظامی ذی ربط، با برخی کانال های فضای 

مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات 
کاذب تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شرط 
بندی روی قیمت ارز می کردند برخورد شد.در 
همین حال نرخ دالر توافقی همچنان در کانال 
28 هزار تومان است. به گزارش ایسنا، متقاضیان 
می توانند با مراجعه به صرافی های رسمی تا 
سقف 2000 دالر با کارت ملی بخرند که امروز 

در صرافی ها، دالر توافقی به نرخ 28 هزار و 360 
تومان خریداری می شود  و معادل 28 هزار و 710 
تومان به فروش می رسد. این در حالی است که 
در بــازار غیررسمی ارز نیز دالر معامله می شود 
که دالر امروز در این بازار حدودا به نرخ 30 هزار 
و 800 تومان تا 31 هزار و 200 تومان خرید و 

فروش می شود.
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مرکز ملی ترویج زرشک و زعفران و عناب که مجوز 
آن در مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی اسالم آباد 
قاین در دولت قبلی با موافقت وزیر جهاد کشاورزی 
و موافقت هیئت امنای سازمان تحقیقات وزارت 
جهاد کشاورزی اخذ شده و تا مرحله ثبت چارت 
سازمانی پیش رفته بود، به دلیل پیگیری نکردن 
مسئوالن استان و شهرستان برزمین مانده است. 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قاینات در نشست 
خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات شهرستان 

با اعالم این مطلب گفت: تمامی زیرساخت های 
الزم از قبیل یک حلقه چاه کشاورزی و چندین 
هکتار زمین و ساختمان و تجهیزات الزم در مرکز 
آموزش کشاورزی اسالم آباد آماده است. مهندس 
سیدموسی موسوی افزود: در سفر هیئت ارزیابی 
سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی تمامی 
امکانات موجود ارزیابی شده و مــورد موافقت 
قرارگرفته و مقرر شده بعد ازدوهفته طی مراسمی 
فعالیت این مرکز آغاز شود. وی گفت: این مطالبه 

به حق مردم منطقه است و برای اجرایی شدن باید 
از طریق مسئوالن استان و شهرستان در تهران 
پیگیری شود. مدیرجهاد کشاورزی قاینات افزود: 
براثر سرما و توفان و گرمای اول امسال 1500 
میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی و به ویژه 
70 درصد محصول پسته شهرستان وارد شده 
اســت. موسوی گفت: در سال زراعــی جــاری از 
سطح 3235 هکتارگندم و 4200 هکتار جو 
آبی پیش بینی می شود 12 هزار  تن گندم و  10 
هزار تن جو برداشت شود. وی گفت: از آغاز فصل 
برداشت تاکنون 850 تن گندم مازاد کشاورزان 
ــزود: 290 تن بذر  خریداری شده اســت. وی اف
اصالح شده گندم و جو بین گندم کــاران توزیع 
شده است. مدیرجهاد کشاورزی احیا و مرمت 27 
رشته قنات، اجرای 230 هکتار آبیاری تحت فشار 
و احداث 27 استخر ذخیره آب و 1400 مترکانال 
مدیریت  فعالیت های  جمله  از  را  رســانــی  آب 
جهادکشاورزی در سال گذشته اعالم کرد. وی در 
ادامه این نشست گفت: در یک سال گذشته 750 
میلیارد ریال تسهیالت به حدود 800 طرح دامی، 

زراعی و باغی اختصاص یافته است.

پیگیری جهاد کشاورزی قاینات برای ثبت مرکز ترویج زرشک و زعفران
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تازه های مطبوعات

انعکاس

رسالت-امروز بحث بر سر مذاکرات در حالی  •
وجود دارد که آمريکايی ها از سر استيصال به ميز 
مذاکره برگشتند و علت اصرار آن ها بر احيای برجام 
به سه موضوع برمی گردد؛ بازگرداندن نفت ايران به 
بازار انرژی، استفاده از برگه ايران در انتخابات کنگره 
و انتخابات رياست جمهوری و استفاده از توافق 

احتمالی در سفر منطقه ای بايدن.
اعتماد-استيضاح به دليل آن که در قانون اساسی  •

هم آمده حق ملت است و وزير يا دولت را ملزم می کند 
درباره عملکرد خود توضيح بدهد. تصور کنيد جلسه 
استيضاح فاطمی امين برگزار می شد. او حتما بايد 
در خصوص وعده کاهش قيمت خــودرو تا اسفند 
۱۴۰۰ توضيح می داد اما حاال آقای وزير دو ماه ديگر 
به فعاليت خود ادامه می دهد و هيچ کس در جريان 
مسائل پشت پرده خودرو و معدن و... قرار نمی گيرد. 

صبح نو-يکصدايی در دولت روحانی و تصميمات  •
در جمع های بسته نه  تنها مسير مذاکرات را هموار 
نکرد، بلکه بر پيچيدگی های کار افزود. در دولت 
اين  در  شمخانی  مسئوليت  به   توجه  با  رئيسی 
خصوص، نگاهی اجماعی به وجود آمد و زمينه ساز 

اتفاقات جديدی شد.
کیهان-طی روزهای اخير، اهانت يک صفحه در  •

شبکه های اجتماعی به رزمندگان و شهدای دوران 
دفاع مقدس موجب جريحه دار شدن افکار عمومی 
شد. اين صفحه منسوب به گروهی از زنان سينماگر 
اســت که به تقليد از جنبش "مــن هــم" در غرب، 
دربــاره آزار و اذيت زنان در سينمای ايران دست 
به افشاگری و اعتراض می زند. انتشار يک مطلب 
توهين آميز عليه دفاع مقدس در صفحه منسوب به 
اين جريان، نشان داد که آن ها، خود يک گروه فاسد 
هستند و در مبارزه با فساد و دفاع از حقوق بانوان در 

سينما، رياکاری می کنند.

ــط عمومی استانداری  • برنانیوز نوشت: رواب
خوزستان به دنبال حواشی سفر اخير استاندار 
نوشت: ثبت نام حج تمتع استاندار خوزستان به 
صورت شخصی بوده و در سال ۸۶ مانند همه افراد 
عادی ثبت نام از طريق واريز وجه در سامانه مربوط 
انجام شده است. استاندار خوزستان برای طوالنی 
نشدن سفر، پس از انجام اعمال واجب حج، با اولين 

پروازهای کاروان های حجاج به کشور برمی گردد.
رژيم  • جنگ  نوشت:وزير  آنالین  همشهری 

صهيونيستی اتهام جديدی به گــروه حــزب ا... و 
جمهوری اسالمی ايران زد. گانتز مدعی شد: يک 
واحد سايبری سپاه پاسداران ايران به نام شهيد کاوه 
تحقيقاتی را برای آسيب رساندن به کشتی ها، پمپ 
بنزين ها و کارخانه های صنعتی در چندين کشور 

غربی و اسرائيل انجام داده است.
رویداد2۴ نوشت :  حسن نوروزی نماينده رباط  •

کريم و بهارستان با اشاره به افزايش گشت ارشاد 
در خيابان ها می گويد : معتقدم گشت ارشاد بايد 
گسترده تر هم شود، زيرا به نظر می رسد از خارج 
مرزها، حرکتی به صورت کنترل شده در حال اتفاق 
است. حتی شايد آن ها به عده ای هم حقوق می دهند 
تا افرادی در ايران با کشف حجاب، سوار موتور شوند 
يا آزاد در جا های ديگر جامعه بچرخند. از طرفی، 
آوردن سگ های زينتی و تزيينی در خيابان ها هم، 

در ادامه اين پروژه است.
عصر ایران نوشت : 2۴نفر از نمايندگان مجلس  •

شورای اسالمی از رئيس جمهور خواستار بازپس 
گيری شکايات از اصحاب رسانه شدند و تاکيد 
کردند که رويه اخير در شکايت از رسانه ها به يک 
سنت تبديل نشود؛ ادامه دادن اين روند به کاهش 
سرمايه اجتماعی دولــت در بين رسانه ها منجر 
خواهد شد. به تازگی علی صالحی دادستان تهران 
در نشست خبری گفته بود که »تعداد شکايات عليه 
اصحاب رسانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزايش داشته 
است.«اين در حالی است که  معاونت حقوقی رياست 
جمهوری اعالم کرد : از ابتدای آغاز به کار دولت 
سيزدهم تا کنون هيچ شکايتی عليه اصحاب رسانه 

طرح نکرده ايم.
فرارو نوشت : حجت االسالم پناهيان گفت: با  •

وجود تمام مشکالت تحريم ها، تهديد ها و بی کفايتی 
برخی از مسئوالن و ضعف های داخلی، ايران تنها 
کشوری است که مسير قدرت را در تمام عرصه های 
سياسی، اقتصادی تصاعدی طی می کند؛ در آينده 

ايران پيشرفته ترين کشور جهان خواهد بود.
جماران نوشت : پورمحمدی دبيرکل جامعه  •

روحانيت مبارز گفت : رهبری پارسال در انتخابات 
رياست جمهوری گفتند ظلم و جفا شد و جبران شود. 
اصال هيچ کس نگفت مراد رهبری چه کسی بود و 
ما هنوز نفهميده ايم مراد رهبری چه کسی بود. چه 
کسی بايد پاسخ بدهد؟ چه کسی مقصر بود؟ اصال 
ظلم چه بود؟ مخاطب ظلم چه کسی بود؟ شايد در 
انتخابات بعدی يک ظلم و جفای ديگر بشود؛ چرا 
اجازه بدهيم اين اتفاقات بيفتد؟ سال بعد دوباره 

انتخابات داريم.

پنج شنبه  9 تير ۱۴۰۱، ۳۰ ذی  القعده ۱۴۴۳، ۳۰ ژوئن 2۰22، شماره 2۰97۴ ، سال هفتاد وچهارم.

هادی محمدی – شب گذشته مذاکرات هسته ای 
دو روزه قطر پس از چند دور گفت و گو ميان باقری 
مذاکره کننده ارشد ايران با انريکه مورا نماينده 
اتحاديه اروپا در مذاکرات از يک سو و گفت وگوهای 
مورا با راب مالی نماينده آمريکا از سوی ديگر 
پيگيری شد و حاال هيئت های ديپلماتيک بايد 
با پايتخت های خود مشورت کنند و نتايج اين 
دو روز را برای ادامــه گفت وگوها مورد ارزيابی 
قرار دهند . با اين حال اين دو روز هم خالی از 
خبرهای بعضا ضد و نقيض نبود .روز گذشته 
ابتدا خبرگزاری تسنيم به نقل از منابع آگاه در 
مذاکرات مدعی شد مذاکرات دوحه بدون نتيجه 
مشخص به پايان رسيده و پافشاری آمريکا بر طرح 
پيشنهادی خود در وين7 و اين که حاضر به ارائه 
»تضمين برای انتفاع اقتصادی ايران« نشده عامل 
اصلی اين وضعيت بوده است . به گفته تسنيم در 
واقع واشنگتن به دنبال احيای برجام به منظور 

محدود کردن ايــران بدون دستاورد اقتصادی 
برای کشورمان است.تسنيم به نقل از منبع آگاه 
خــود مدعی شد همين وضعيت باعث شــده تا 
نشست دوحه هم تأثيری در از بين رفتن بن بست 
مذاکراتی نداشته باشد تا جايی که نماينده ارشد 
اتحاديه اروپا هم از اين رويکرد آمريکا در تالش 
نکردن برای احيای برجام، انتقاد کند اما ساعتی 
پس از اين ادعــا که مــورد استقبال رسانه های 
داخلی و خارجی قرار گرفت و به سرعت به سرخط 
خبرها تبديل شد ، خبرگزاری رسمی جمهوری 
اسالمی که خود رسانه رسمی کشور است در 
خبری به نقل از منبع آگاه ، خبر تسنيم را رد  کرد و 
نوشت که از ابتدا هم مذاکرات دوحه دو روزه بوده 
است . ايرنا نوشت : گفت وگوهای دو روزه دوحه، 
همچنان ادامه داشته و طرف اروپايی همچنان 
مشغول تبادل پيام ميان تيم های مذاکراتی ايران 
و آمريکاست.اين منبع آگاه درباره چگونگی روند 

مــذاکــرات و در واکنش به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر پايان اين دور از مذاکرات دوحه گفت: 
مذاکرات دوحه در روز دوم همچنان ادامه دارد و 
هنوز به پايان نرسيده است. گفت وگوها از ابتدا 
دو روزه طراحی شده بود و اين دور از مذاکرات 
امروز)چهارشنبه( به پايان می رسد.پايان بخش 
اين جدال منابع آگاه ، اظهارات رسمی سخنگوی 
وزارت خارجه بود . ناصر کنعانی که دومين روز 
حضورش در اين مسئوليت را سپری می کند در 
پاسخ به خبرنگاران درباره گزارش منتشر شده 
در يکی از رسانه ها مبنی بر پايان مذاکرات اظهار 
کرد: مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرسيده و 
عصر امروز)چهارشنبه( نشست ديگری ميان 
ارشــد جمهوری  بــاقــری مذاکره کننده  دکتر 
ــران و انريکه مــورا هماهنگ کننده  اسالمی اي
اروپايی گفت وگوها برگزار خواهد شد. وی افزود؛ 
گفت وگوها در دوحه از ابتدا دو روزه برنامه ريزی 
ــروز و امروز  شده بود و در طول رايزنی های دي
طرف ها دربــاره موضوعات باقی مانده به تبادل 
پيشنهادها و ديدگاه های خود پرداختند. کنعانی 
تاکيد کرد مذاکرات دو روزه دوحــه در فضايی 

حرفه ای و جدی در حال برگزاری است.

در مذاکرات قطر چه گذشت؟	 
اما نور نيوز ، رسانه نزديک به دبيرخانه شورای 
عالی امنيت ملی نيز روايت خود را از اين مذاکرات 
منتشر کرد و نوشت : در اولين روز، گفت وگوها بر 
سر موضوعات باقی مانده با »رويکردی فنی و با 
جديت« دنبال شده و فضای حاکم بر مذاکرات 
با تمرکز بر »ابعاد تخصصی« هر يک از گروه های 
مورد گفت وگو، پيگيری شده اســت.در حالی 
که موضوعات باقی مانده از نظر عــددی قابل 
توجه نيست اما به دليل تاثيرگذاری مستقيم 

آن بر شکل گيری توافق قوی، پايدار و قابل اتکا، 
موجب ُکند شــدن فرايند دستيابی به توافق 
شده اســت. در پايان روز اول مــذاکــرات، هنوز 
نمی توان چشم اندازی در خصوص »بازه زمانی 
گفت وگوها« مشخص کرد.همچنين حسين 
در  جمهور  رئيس  همراه  که  اميرعبداللهيان 
ترکمنستان حضور دارد در جمع ايرانيان مقيم 
اين کشور اظهار کرد: به هيچ وجه از خطوط قرمز 
خود عقب نمی نشينيم و اگر آمريکا نيت جدی 
داشته باشد، توافق در اين دور از مذاکرات در 
دسترس است.وی همچنين گفت: به رغم اين که 
آقای بايدن مرتب از کانال های مختلف پيام هايی 
را برای ايران ارسال و تأکيد می کند که من اراده 
جدی دارم برای اين که به توافق برسيم، ولی 
ما هنوز در عمل چيزی جز رفتارهای مبتنی بر 
فشار حداکثری دوره ترامپ در آمريکا را شاهد 
نيستيم. به رغم اين که لسان و زبان آقای بايدن 
متفاوت است، ولی در مرحله عمل بايد ببينيم 
که در اين مرحله از گفت وگوها چه مقدار ادعای 
آمريکايی ها راجع به داشتن نيت و اراده جدی 
واقعی است. رئيس دستگاه ديپلماسی خاطر 
نشان کرد: در موضوعات محتوايی توافق هم 
طبعا جمهوری اسالمی ايــران کامال منطقی و 
مستدل در مذاکرات حضور می يابد و با دستورکار 
مشخص و ما در نهايت اين آمادگی را داريم چنان 
چه اين دور از گفت وگوها با واقع بينی آمريکا و 
سه کشور اروپايی همراه باشد، بتوانيم به نتايج 
مد نظر همه طرف ها و بازگشت همه طرف ها 
ــراردادی که سال  به اجــرای تعهدات شان در ق
2۰۱۵ ميالدی امضا شد، برگرديم. درهمين 
حال شامگاه روز گذشته وب سايت اکسيوس به 
نقل از يک مقام آمريکايی نوشت: مذاکرات احيای  
برجام در قطر بدون هيچ پيشرفتی به پايان رسيد.

نگاه سوم 

چهره   ها   

 امیر ایرانی: بیخ گوش صهیونیست ها 
شناورهای مان را اسکورت کردیم

فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران در مراسم گرامی داشت روز جهانی دريانورد با 
بيان اين که در کانال سوئز و بيخ گوش رژيم منحوس 
صهيونيستی شناورهای ايرانی را اسکورت کرديم،  
گفت: در اين منطقه وقتی پرچم ايران به اهتزاز 
در می آيد،  حساب کار دست دشمنان می آيد.
امير ايرانی همچنين با تاکيد بر اين که ما به دنبال 
صلح هستيم و با کسی سر جنگ نداريم، اما آن هايی 
را که بيشتر از قد و قواره خود حرف بزنند، تنبيه 
می کنيم گفت که ايرانی ها امنيت را به کشورهای 
ديگر هديه می دهند اما وقتی پرچم ايران به اهتزاز 
در می آيد،  حساب کار دست دشمنان می آيد. هم 
اکنون ناوگروه 79 نيروی دريايی ارتش در ورودی 
کانال سوئز در حال اسکورت ايرانی است که بيش 
از ۴۵ هزار کيلومتر دريانوردی را برای رسيدن به 
اين نقطه پيموده اند.اين ناوگروه متشکل از ناوبندر 
»مکران« و ناوشکن شهيد »بايندر« در دريای سرخ 

حضور دارد و نفتکش ها يا کشتی های 
جمهوری اسالمی ايران را در مسير 

تعيين شده اسکورت می کند./
باشگاه خبرنگاران

سردار جاللی: در صنایع شیمیایی کشور ایمنی 
حداقلی هم رعایت نمی شود!

ســردار غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل گفت: امـــروز شاهد نــوع جــديــدی از 
جنگ های شيميايی هستيم. راهبرد اسرائيل و 
آمريکا جنگ ترکيبی است که حمالت سايبری به 
مراکز شيميايی و هسته ای يکی از اجزای آن است و 
شما ديديد که وقتی اسرائيل با استاکس نت به نطنز 
حمله کرد به آن افتخار کردند؛ در صورتی که نشت 
مواد هسته ای می توانست برای همه مخاطره آميز 
باشد. سردار جاللی ادامه داد: کسانی که پشت 
اتاق های شيشه ای اين گونه عليه ملت ها طراحی 
می کنند بايد بدانند که ممکن است اين نوع جنگ 
عليه آن ها هم رخ دهد. حمله سايبری به مراکز 
هسته ای و شيميايی ممنوع است اما وقتی می بينيم 
اروپايی ها از اين نوع جنگ دفاع می کنند پس هنوز 
اين نوع جنگ در اليه های تهديد ما قرار دارد و ما 
بايد برای آن برنامه داشته باشيم.وی با بيان اين که 
امروز صنعت پتروشيمی و شيميايی به عنوان يکی 
از قطب های صنعت کشور مطرح است، افزود: 
توسعه اين صنعت در کشور ما ايمن و متوازن نيست. 
صنعت شيميايی و هسته ای صنايع پر خطر هستند 
و در اين صنايع ايمنی شرط اول است. دوستان در 
صنعت شيميايی می گويند که چنان چه ايمنی 
در اين صنعت تأمين شود تهديد صفر می شود اما 
بايد گفت که اين ايمنی در حوزه فنی و يک ايمنی 

حداقلی است اما همين حداقل 
ما  شيميايی  صنعت  در  ــم  ه

رعايت نمی شود./تسنيم

مرتضوی: اجرای مصوبات سفرهای استانی 
رئیس جمهور ارزیابی می شود

ــاون اجـــرايـــی  ــعـ ــد صـــولـــت مــرتــضــوی مـ ــي س
رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت طی 
سخنانی در جمع خبرنگاران دربــاره سفرهای 
استانی آقــای رئيسی اظهار کــرد: تاکنون 2۶ 
سفر استانی انجام شده و موارد باقی مانده هم 
در هفته های آينده برگزار می شود. همچنين 
کارگروهی بــرای بررسی رونــد اجرايی و نتايج 
مصوبات سفرهای استانی تشکيل شده است.
وی با بيان اين که نحوه انجام دور دوم سفرهای 
استانی در دست بررسی و برنامه ريزی است، 
افـــزود: دور اول سفرهای استانی به بررسی 
مسائل و مشکالت و نيازهای نقاط مختلف کشور 
و مصوبات اختصاص داشــت و دور دوم سفرها 
ــرای مصوبات  بــرای نظارت و پيگيری رونــد اج
است. معاون اجرايی دولت تصريح کرد: عملکرد 

دستگاه های اجرايی درباره اجرای 
سفرهای  نخست  دور  مصوبات 

استانی رئيس جمهور بررسی 
و ارزيابی می شود./فارس

تصويری از خوش وبش رئيسی و پوتين در حاشيه 
اجالس کشورهای ساحلی خزر که در شبکه های 
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سیگنال های متناقض از دوحه  
 در حالی که تسنیم از به نتیجه نرسیدن مذاکرات در قطر خبر داد 
 کنعانی گفت: مذاکرات 2 روزه دوحه در فضایی حرفه ای و جدی 

در حال برگزاری است   

گــروه سیاسی-ششمين دور اجــالس سران 
کشورهای حاشيه دريای خزر شامل ايران، روسيه، 
قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربايجان، 
ــروز بــه ميزبانی عشق آبـــاد پايتخت  عصر  ديـ
ترکمنستان برگزار شد.تاکنون پنج اجالس در 
سطح سران پنج کشور ساحلی برای تعيين رژيم 
حقوقی دريای خزر برگزار شده است. عشق آباد 
ميزبان نخستين نشست بود و حاال بعد از 2۰سال 
دوباره نشست سران به همين شهر بازگشته است.

بیانیه پایانی اجالس ترکمنستان 	 
بــه نظر مــی رســد ايــن بــار ترکمنستان بــه محل 
قــرابــت ديــدگــاه همسايگان در زمينه توسعه 
مناسبات اقتصادی و گسترش زيرساخت های 
ترانزيتی تبديل شــده اســت. در بيانيه پايانی 
ــای خزر  نشست ســران کشورهای حاشيه دري
ــالس آينده خزر  ــت: اج ــده اس ــاد آم در عشق آب
ــران بــرگــزار مــی  شـــود. همچنين برخی  در ايـ
ــت از:  ــارت اسـ ــب ــق ع ــواف ــر از بــنــدهــای ت ــگ  دي
- تضمين امنيت و ثبات در منطقه- تضمين تعادل 
پايدار تسليحات کشورهای اين حــوزه، توسعه 
نظامی در حد کفايت معقول، با در نظر گرفتن 
منافع همه کشورهای خزر، بدون آسيب رساندن 
به امنيت يکديگر- رعايت اقدامات توافق شده 
در حوزه فعاليت های نظامی، قابل پيش بينی و 
شفاف- عدم حضور نيروهای مسلح کشورهای 
ديگر در دريــای خزر- عدم در اختيار گذاشتن 
قلمروی ساحلی يک کشور به کشور ثالث برای 
عمليات نظامی عليه يک کشور ديگر در اين حوزه  و 
...پنج کشور حاشيه دريای خزر با استناد به اصول 
و موازين منشور ملل متحد و حقوق بين الملل، 
اصــل ُحسن همجواری و تفاهم متقابل ميان 
کشورهای ساحلی و تأکيد بر استفاده از دريای 
خزر برای اهداف صلح جويانه و مديريت بخردانه 
منابع آن، در روز ۱2 ماه اوت 2۰۱۸ ميالدی 
)2۱ مــرداد ۱۳97( بر سر متنی تحت عنوان 
»کنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر« به توافق 
رسيدند.در حقيقت، از زمان امضای کنوانسيون 
وضعيت حقوقی دريای خزر چهار سال سپری شده 
است. در اين زمينه اگرچه کشورهای ساحلی يک 
گام مهم برداشته اند، اما موضوعات بسيار مهمی 
نظير »تعيين مناطق آبی« و »تحديد حدود بستر 
و زير بستر« دريای خزر همچنان نياز به مصوبات 
جديد دارد. انتظار می رود در نشست آينده سران 
خزر در تهران  اين مصوبه ها نيز نهايی شوند. به 
هر حال بايد گفت، بر اساس کنوانسيون های 
بين المللی، مصوبات کشورهای ساحلی پس از 
تصويب در مجالس  هر کشور، الزم االجرا تلقی 
خواهد شد. بديهی است که کشورهای مستقل 
در حاشيه دريای خزر به منظور استفاده صلح آميز 
از اين پهنه آبی بدون حضور بيگانگان در دريای 

خزر، تالش مضاعفی به کار خواهند گرفت.سران 
کشورها در سخنرانی های خود در اين اجالس 
به ويژه بر توسعه تجارت ميان کشورها و تکميل 

کنوانسيون رژيم حقوقی خزر تاکيد کردند.

کنوانسیون ناتمام خزر	 
تاکنون و بر اســاس سياست اعالمی مقامات 
ايران و روسيه، سياست دو کشور با تاکيد بر حفظ 
امنيت اين دريا توسط پنج کشور ساحلی برنامه 
ريزی شده است و انتظار می رود اين سياست 
همچنان در دستور کار تهران و مسکو قرار داشته 
ساحلی  کشورهای  مصوبات  زمينه  باشد.در 
خــزر، برخی نکات مهم و حائز اهميت وجود 
دارد. به عنوان مثال، برخی از تصميمات اتخاذ 
شده به ويژه در زمينه مسائل زيست محيطی و 
حفظ اکوسيستم و گونه های جانوری و نباتی 
در اين گستره آبی، تاکنون اجرايی نشده اند. 
در مقابل، بسياری از توافق نامه های مربوط به 
مسائل استخراج نفت و گاز و بهره برداری از حمل 
و نقل و ارتباطات دريايی در دريای خزر، اجرايی 
شده است. با وجود آن که اهميت مسائل زيست 
محيطی دريای خزر به عنوان اولويت های اصلی 
در دستور کار قرار گرفته است، اسناد مربوط به 
حفظ اکوسيستم دريای خزر،   تاکنون اجرايی 
نشد. اين روند نامطلوب نشان می دهد که برخی 
از کشورهای ساحلی خزر، برای صرف هزينه 
جهت حفظ محيط زيست خزر تمايلی از خود 
نشان نمی دهند.در عين حال، به رغم تصميمات 
اتخاذ شده در پنجمين نشست طرف های متعاهد 
کنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريای خزر 
در عشق آباد در سال 2۰۱۴ ميالدی، سران 
استقرار  دربـــاره  تاکنون  ساحلی  کشورهای 
دبيرخانه کنوانسيون زيست محيطی در تهران، 
موضع گيری خاصی به عمل نياورده اند. اين 

ــد نشان می دهــد که برخی از کشورهای  رون
ساحلی، بهره برداری از منابع انرژی دريای خزر 
و فروش منابع هيدروکربوری را به جای توجه 
به مسائل زيست محيطی در اولويت قرار داده 
اند. بديهی است که با اين روند، محيط زيست 
دريای خزر نيز مانند ديگر درياهای مرده از جمله 
درياچه آرال، سرنوشتی جز نابودی نخواهد 
ــت. در يک جمع بندی کلی بايد گفت، با  داش
توجه به رايزنی های چهار سال گذشته در سطوح 
کارشناسان، شورای وزيران امور خارجه، وزيران 
حمل و نقل و روسای محيط زيست خزر، انتظار 
می رود ســران کشورهای ساحلی  در نشست 
آينده شان در تهران به بسياری از ابهامات موجود 
در زمينه مسائل زيست محيطی و تحديد حدود 
مرزی پاسخ اصلی و منطقی ارائه دهند. از اين 
منظر، سفر آيت ا... سيد ابراهيم رئيسی رئيس 
جمهوری اسالمی ايران به عشق آباد پايتخت 
ترکمنستان اهميت دوچندان می يابد، چراکه 
ــزون بر پيگيری نکات باقی مانده در قالب  اف
کنوانسيون حقوقی دريــای خــزر، گردهمايی 
کشورهای ساحلی دريای خزر می تواند به عنوان 
پيشرانی برای پيگيری سياست همسايگی و 
رويکرد متوازن در سياست خارجی ايران عمل 
کند.رئيس جمهور کشورمان نيز در اين اجالس 
دريای خزر را دريای همکاری دانست و اظهار 
کــرد: همکاری های کشورهای ساحلی خزر 
به ويژه با توجه به تحوالت بين المللی اهميت 
فزاينده ای يافته است و اين تعامل نه تنها موجب 
ــاه ملت های ما  ــق اقتصادی و افــزايــش رف رون
می شود، بلکه به تقويت صلح و ثبات منطقه ای و 

حل مسائل حوزه خزر صرفا از طريق کشورهای 
ساحلی می انجامد. رئيسی همچنين از اعالم 
ــرای بــرگــزاری هفتمين  آمــادگــی کشورمان ب
اجالس سران کشورهای ساحلی خزر خبر داد.

دیدارهای جداگانه روسای جمهور	 
ــالس و در  آيـــت ا... رئيسی در حاشيه ايــن اج
ديدار »ســردار بردی محمداف«، رئيس جمهور 
ترکمنستان با بيان اين که روابط تهران و عشق آباد 
بر پايه توسعه روابط همسايگی و بر اساس اعتماد 
متقابل و همکاری های گسترده به سرعت در حال 
گسترش است، افزود: اجرايی شدن تفاهم نامه ها 
و اسناد همکاری که در سفر اخير جناب عالی به 
تهران به امضای دو کشور رسيد، ارتقای سطح و 
گسترش همکاری های دو کشور را تسريع خواهد 
کــرد. رئيسی خاطر نشان کــرد: تسهيل صدور 
رواديــد تجار و افزايش سفر بازرگانان دو کشور 
زمينه گسترش و افزايش بيش از پيش روابط 
تجاری دوجانبه را فراهم می کند. همچنين با 
توجه به درخواست اخير جمهوری آذربايجان، 
جمهوری اسالمی ايران آمادگی دارد که ظرفيت 
سوآپ گاز ترکمنستان به آذربايجان را از مسير 
کشورمان افزايش دهد. رئيس جمهور با روسای 
جمهور روسيه و آذربايجان نيز در حاشيه اجالس 
کشورهای ساحلی خزر ديدار و گفت وگو کرد. 
رئيس جمهور خطاب به الهام علی اف نيز گفت :  
حضور رژيم صهيونيستی در منطقه تنش زا بوده 
و به هيچ وجه به نفع امنيت منطقه نيست، امنيت 
در منطقه صرفا با همکاری کشورهای منطقه و 

همسايگان خزر محقق می شود.

تثبیت امنیت در خزر
ششمین دور اجالس سران کشورهای حاشیه خزر برگزار شد.رئیسی ضمن دیدار 

جداگانه با روسای جمهور روسیه،آذربایجان و ترکمنستان گفت: همکاری کشورهای 
ساحلی خزر با توجه به تحوالت بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است
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من و شوهرم دانشجوی ارشد 
علوم پزشکی شیراز بودیم

از خانم »میری« به عنوان سوال اول، درباره این که متولد چه 
سال و چه شهری هستند، می پرسم که می گوید: »من متولد ۱۳ 
خرداد ۷۶ هستم و تازه چند روز است که ۲۵ ساله شدم. من و 
همسرم، هر دو دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
بودیم که یک تصادف تلخ، شرایط زندگی مان را از این رو به آن رو 
کرد. یکی از دالیل غیرقابل تحمل بودن این ماجرا برای من این 
است که هیچ چیزی از روز حادثه یادم نیست، هیچ خاطره ای 
ندارم، یکهو بیدار شدم و دیدم که روی تخت بیمارستان هستم 

و دیگر توان و امکان راه رفتن نخواهم داشت«.

 10دقیقه بین 2نماز 
برای احیای زبان فارسی

گفت و گو با حجت االسالم موسوی که ویدئوی سخنرانی اش در مسجد و 

دعوت مؤمنان به حفظ زبان فارسی در شبکه های اجتماعی پربازدید شد

مجیدی|روزنامهنگار

ــام جــمــاعــت مسجد  ــ ــادی مـــوســـوی، ام ــده ــی حــجــت االســالم س
شبکه های  در  که  ویدئویی  از  بخشی  در  تهران  امام حسین)ع( 
اجتماعی پربازدید شده، می گوید: »»زبان فارسی ما بسیار غنی است 
و بسیار تاریخ روشن و زیبایی دارد. ادیب های بسیار فهیم، متون 
بسیار زیبا و غنی، دیوان حافظ، شعرهای ارزشمند سعدی، خیام و....  
بنابراین وظیفه ما این است که این ها را پاسبانی کنیم، حفظ کنیم 
و... «. محمدرضا زائری، فعال فرهنگی در پیج شخصی اش در همین 
باره نوشت: »هــزار درود و آفرین بر جناب حجت االسالم موسوی، 
امام جماعت محترم مسجد امام حسین شهید )ع()مجیدیه شمالی 
تهران، میدان ملت( که در محراب مسجد و بین دو نماز، مؤمنان را به 
حفظ زبان فارسی دعوت می کنند و برای مردم از حافظ و سعدی و خیام 
حرف می زنند...« به همین بهانه و در مینی پرونده امروز زندگی سالم، 

با حجت االسالم موسوی درباره این دغدغه اش گفت و گویی داریم.

 8 سال است در این مسجد برنامه فرهنگی داریم
حجت االسالم موسوی درباره فعالیت هایش در این مسجد می گوید: »من 
هشت سال است که امام جماعت مسجد امام حسین شهید)ع( در مجیدیه 
شمالی تهران هستم. ما به یاری خدا در این مسجد عالوه بر فریضه نماز، 
یک سری برنامه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی هم داریم که باعث شده 
تا حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در این مسجد بیشتر به چشم بیاید. در 
اعیاد، عالوه بر جشن، مسابقات داریم و جوایزی هم تقدیم می کنیم. برای 
والدین هم برنامه هایی تدارک دیده ایم تا نظر خودشان و فرزندان شان را 

به مسجد جلب کنیم«.
 هدفم احیای زبان فارسی در نسل جدید است

از او درباره دلیل این که تصمیم گرفته درباره اهمیت توجه به ادبیات فارسی 
صحبت کند، می پرسم که می گوید: »ویدئویی که در شبکه های اجتماعی 
بازنشر شد و حجت االسالم زائری هم آن را به صورت پست در پیج شان 
گذاشتند، 4۵ ثانیه است اما صحبت های من در این باره، تقریبا ۷ یا 8 دقیقه 
بود. یکی از ابزارهایی که خود قرآن شریف هم برای ارائه آموزه های دینی 
به آن اشاره کرده، استفاده از قصه و مثل است و این چیزی است که ما در 
زبان فارسی از این لحاظ بسیار غنی هستیم. بسیاری از ادیب ها و شعرای 
معروف به خصوص آن هایی که صبغه دینی دارند، از آن ها استفاده کردند 
مثل جناب سعدی، حافظ، موالنا و ... . بنابراین من الزم دیدم وقتی چنین 
ادبیات غنی داریم، علما از آن استفاده می کنند، در حد توانم آن را ترویج 
کنم به خصوص برای کودکان و نوجوانان تا زبان فارسی در بین نسل جدید، 

احیا شود. حفظ زبان فارسی باید دغدغه همه ما شود.«
 استقبال از مسابقه گلستان خوانی زیاد بود

»یکی از اهداف دشمن این است که ارتباط جوانان ما را با گذشته و فرهنگ 
غنی مان قطع کند، استفاده از زبان فارسی را کمرنگ یا حتی آن را از بین 
ببرد«. این روحانی با این مقدمه ادامه می دهد: »خیلی از ضرب المثل هایی 
که قدیمی ها به کار می بردند، از جناب سعدی است و ما خبر نداریم. من 
دیدم که حیف است بچه های امروزی از این ظرفیت بی بهره بمانند بنابراین 
تصمیم گرفتم یک مسابقه گلستان خوانی در مسجد بگذاریم تا بچه ها 
به صورت گروهی، این حکایت ها را یاد بگیرند و برای نمازگزاران اجرا 
کنند. این مسابقه که استقبال از آن زیاد هم بود، چند مزیت داشت. هم 
فن بیان شان تقویت می شد، هم آموزه اخالقی و دینی را غیرمستقیم یاد 
می گرفتند و هم بر مخاطب تاثیر بیشتری می گذاشت. مثال من اگر بخواهم 
درباره مردم آزاری صحبت کنم، هرچه آیه و روایت بخوانم، شاید بعضی ها 
تلنگر نخورند اما در همین بین، جناب سعدی یک بیت گفته که »گاوان و 
خران بار بردار / به ز آدمیان مردم آزار«. وقتی بچه ها این را می خوانند، کسی 
ناراحت نمی شود، اصل حرف را می فهمد و تاثیرش هم بیشتر خواهد بود.«

 نگرانم فرهنگ مطالعه به کل فراموش شود
حجت االسالم موسوی در پایان می گوید: »متاسفانه جای خالی مطالعه در 
زندگی ما خیلی احساس می شود. مثال در همین تهران، خیابان انقالب یک 
زمانی، کتاب فروشی های زیادی بود اما االن همه آن ها کافه، فست فود و ... 
شدند. آن کتاب فروشی هایی هم که هست، شده محل فروش پایان نامه. 
من نگرانم که فرهنگ مطالعه به خصوص بین کودکان و نوجوانان فراموش 

شود. همه باید کاری کنیم تا فضای مجازی به کتاب گرم شود«. 

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

در روزهای دهه کرامت، که شوق زیادی در دل مردم گوشه گوشه کشورمان 
پرونده

 
برای زیارت امام رئوف وجود داشت و تصاویر برنامه های این دهه پربرکت 
در فضای مجازی منتشر می شد؛ توجه ما به کامنتی که در زیر یکی از این 
پست ها قرار گرفته بود، جلب شد. یک کاربر در واکنش به تصویر حضور 
پرچم متبرک رضوی بین مردم، نوشته بود: »کاش می شد که پیش من میاوردن پرچم 
حضرت)ع( رو. خانمی 24 ساله هستم که چهار ماه پیش تصادف کردم و دچار ضایعه نخاعی 
شدم. از کمر به پایین حس و حرکتی ندارم. تازه یازده ماه از ازدواج مون نگذشته بود، من و 
همسرم دانشجوییم که تصادف کردیم و همسرم هم مهره های کمرش پیچ و پالتین شده. 
استان سیستان و بلوچستان، زاهدان هستم«. در پرونده امروز زندگی سالم، تصمیم گرفتیم 
که داستان زن و شوهری را بخوانیم که در 25 سالگی، فقط یک آرزو دارند و آن هم این که 
بتوانند دوباره روی پای شان راه بروند تا به زیارت امام رضا)ع( مشرف شوند و مرهمی باشند 
بر درد سنگین بیماران ضایعه نخاعی با ایجاد یک مرکز خیریه درمانی. در ادامه گفت و گوی 

ما را می خوانید با خانم »فاطمه میری«.

داستان تلخ زندگی زن و شوهری که 11 ماه بعد از عقدشان در جاده تصادف سنگینی کردند و حاال آرزوی زیارت امام رضا)ع( را دارند

 دردهای قطع  نخاع 
2194در 25 سالگی پیرم کرد

9تیر1401 پنجشنبه
30ژوئن2022 30ذیالقعده1443
شماره20974

آرزویم خدمت کردن به بیماران قطع نخاعی است
از او می خواهم که از برنامه ها و آرزوهایش برای آینده بگوید که بغض برای ثانیه هایی راه گلویش را می بندد. 
سپس می گوید: »من فقط یک درخواست از ثامن الحجج)ع( دارم. همان طور که بارها و بارها ایشان لطف 
کردند و بیمارانی را شفا دادند، عمیقا و از ته دلم می خواهم که بتوانم دوباره سرپا شوم تا بتوانم راه بروم. 
البته می دانم که ممکن است خیلی ها شبیه به من باشند، اصال شاید بیماری سخت تر و صعب العالج تری 
داشته باشند اما خیلی سخت است که یک آدم شب بخوابد و صبح بیدار شود و هزار تا ای کاش در ذهنش 
بیاید. من هیچ دخل و تصرفی در این اتفاق نداشتم و همین، تحمل ماجرا را برای من سخت تر می کند. 
حاال هم تصمیم دارم هر وقت شرایطم کمی بهتر شد، یک مجوز برای موسسه خیریه درمانی برای بیماران 
ضایعه نخاعی در محروم ترین خطه کشور بگیرم و اسم آن را هم به عشق امام رضا)ع(، رئوف بگذارم. بانی 
موسسه یا خیریه ای برای بیماران ضایعه نخاعی بشوم که هیچ کسی پیگیر درمان شان نیست و  آرزویم 
خدمت کردن به بیماران قطع نخاعی است. این شب ها قبل از خواب، به خداوند می گویم که اجازه بده تا من 
بتوانم راه بروم تا پیگیر درمان بیماران قطع نخاعی شوم و اگر تا االن کوتاهی درباره این قشر کردم، بی توجه 

یا کم توجه بودم، متوجه دردهای جسمی شان نبودم، مسیر دیگری را در پیش بگیرم.«

این حجم از درد با توان بدنی ام همخوانی ندارد
»دردهای قطع  نخاع شدن در ۲۵ سالگی پیرم کرد«، خانم »میری« با 
این مقدمه ادامه می دهد: »این حجم از دردی که من این روزها تجربه 
می کنم با سنی که دارم، همخوانی ندارد و خیلی زیاد است. من اصال 
آمادگی چنین اتفاقی را نداشتم و هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ 
روحی، شوکه شــده ام.  من آدمی بودم که حتی یک لحظه روی زمین 
نمی نشستم، خیلی پرجنب و جوش بودم. این روزها دردی را تحمل 
می کنم که هنوز باورم نمی شود.   در یک گروه جهادی در علوم پزشکی، 
مسئولش بودم. می خواهم بگویم که من فقط به فکر خودم نبودم. در 
همین سال های کمی که از زندگی و جوانی ام گذشته، در حد توانم برای 
کمک به همنوعانم تالش کردم و همه نیتم این بود که بتوانم گره ای از کار 
کسی باز کنم. راستش را بخواهید من درآمدی نداشتم اما کارهایی را که 

از دستم برمی آمد با جان و دل برای هموطنانم انجام می دادم«.

از بچگی عاشق امام رضا)ع( بودم

او درباره کامنتی که در یک پیج اینستاگرامی برای زیارت 
پرچم مقدس حرم امام رضا)ع( گذاشته بود، می گوید: »من 
از بچگی عاشق زیارت امام رضا)ع( بودم و تا امروز چندین 
بار به زیارت مشرف شدم. من عالقه مند به نویسندگی 
هم هستم و در نشریه دانشگاه مان هم قلم می زدم. یک 
یادداشت با تیتر »کرامت هایی به دل بارانی« هم نوشتم 
که این متن لحظاتی را برای من یادآور می شود که در حرم 
بودم، مشغول زیارت، نماز صبح هایی که در رواق ها اقامه 
کــردم، شوقی که برای رساندن دستم به ضریح داشتم 
و ... . نیتی که با امام رضا)ع( در دلم داشتم، همیشه در 
زندگی سرلوحه ام بوده و آن کمک به دیگران بوده است. 
من زندگی مشترکم را در زمانی که عاقد برای عقد خطبه 
را می خواند، با اجازه بزرگ ترها و علی  بن موسی الرضا)ع( 
شروع کردم. پزشک و پرستارهای من که در استان فارس 
عملم کردند، می گفتند که تو بارها در حالت بین بی هوشی 
و به هوش آمدن، می گفتی یا سریع الرضا، یا امام رئوف و 
....  من خودم عضو کادر درمان و بیهوشی بودم و از این 
چیزها دیده ام. الغرض امام رضا)ع( در تمام زندگی من 
نقش پررنگی داشته. االن هم دلم برای عرض ادب جلوی 
ضریح تنگ شده است و رشته محبتی که بین همه ایرانی ها 

و امام رضا)ع( وجود دارد، کمرنگ شدنی نیست«.

زمان تصادف من خواب بودم

خانم »میری« از روز حادثه می گوید: »کالس های دانشگاه ما 
در چند سال اخیر به خاطر مصوبه ستاد کرونا، مجازی بود اما 
برای امتحانات اعالم شد که باید حضوری به دانشگاه برویم و سر 
جلسه حاضر شویم. بنابراین من و شوهرم با خودروی شخصی از 
زاهدان به شیراز رفتیم. بعد از آخرین امتحان، تصمیم گرفتیم 
که به شهرمان برگردیم و در مسیر برگشت، آخرین چیزی که من 
یادم هست، این بود که در یک امامزاده بین راهی برای استراحت 
نگه داشتیم. قرار شد چند ساعتی از شب را با شوهرم در خودرو 
بخوابیم و سپس، ابتدای صبح به مسیر ادامه دهیم. بعد از آن، 
زمانی که من چشم باز کردم، روی تخت بیمارستان بودم یعنی 
از آن شب، هیچ چیز دیگری یادم نمی آید. حاال شوهرم می گوید 
که من تو را قبل از راه افتادن بیدار کردم اما من آن قدر خسته بودم 

که احتماال متوجه نشدم و همچنان خواب بودم«.

5 ماه است که روی تخت هستم

از خانم »میری« می پرسم که این روزها چه می کنید؟ شرایط زندگی تان بهتر شده 
یا نه؟ روند درمان تان چطور پیش می رود؟ او می گوید: »من و همسرم، هر دو متولد 
زاهدان هستیم. از ۱۲ بهمن که تصادف اتفاق افتاد، در یکی از بیمارستان های 
استان فارس بستری شدم، به مدت ۲ ماه زیر نظر پزشک در همان جا بودم و چندین 
عمل جراحی سخت انجام دادم. بعد از آن که حالم کمی بهتر شد، با آمبوالنس به 
زاهدان منتقل شدم. االن هیچ حرکت، فعالیت و کاری نمی توانم انجام بدهم. ۵ 
ماه است که روی تخت هستم و توان انجام هیچ کاری را ندارم. شوهرم این روزها، 

خودش هم بیمار است، درد دارد اما باید حواسش به من هم باشد.«

درآمد من و شوهرم از همان خودروی مان بود

از خانم میری می خواهم که درباره شرایط اقتصادی و کسب درآمدشان هم در این 
روزها برای مان بگوید که این طور توضیح می دهد: »من و همسرم هر دو دانشجو 
هستیم و امید داشتیم که با پایان تحصیل در دوره ارشد، مشغول به کار شویم و سپس 
برویم سر خانه و زندگی خودمان. تا قبل از تصادف هم تنها محل درآمدمان همان 
خودرویی بود که با آن تصادف کردیم. تازه داشت درس مان تمام می شد و برنامه های 
زیادی برای آینده مان داشتیم که همه اش تبدیل به رویاهای تلخی شد که شاید 
هیچ گاه به آن ها نرسیم. ۱۷ اسفند 99 ازدواج کردیم و هنوز یک سال نشده بود که 
این اتفاق برای من و شوهرم افتاد. االن هم من نیاز به کاردرمانی ضایعات نخاعی و 

فیزیوتراپی دارم که شرایط اش را ندارم.«

کمک به کودکان بی سرپرست، لطف 
حضرت)ع( به من بود

»یک لطفی هم حضرت)ع( به من داشتند که هیچ وقت فراموش نمی کنم«. خانم 
»میری« ادامه می دهد: »شب شهادت حضرت در سال 9۶، توفیق پیدا کردم تا به 
حرم مشرف شوم. در ورودی حرم، یک میزی را دیدم که تبلیغ طرحی به نام محسنین 
را انجام می داد. طرح برای کمک ماهانه به کودک های بدسرپرست و بی سرپرست 
بود. برای من توضیح دادند که با مبالغ بسیار کم می توانید در این امر خیر مشارکت 
کنید. من در شب شهادت امام مهربانی ها، این توفیق را داشتم که یک فرزند 
بی سرپرست را به سرپرستی قبول کنم و هنوز هرچند هیچ درآمدی ندارم، اما اگر 
پولی از جایی به من برسد، خانواده ام به من پولی بدهند یا ...، اول پول این بچه را 

می ریزم و این را لطف حضرت)ع( به خودم می دانم.«

خودرو از سمتی که من نشسته 
بودم، واژگون شد

»من جلو نشسته بودم، کنار شوهرم. ظاهرا شوهرم ساعت ۵ 
صبح به سمت زاهدان حرکت می کند و در میانه های مسیر 
ابتدا با بلوکه های سیمانی وسط بولوار برخورد می کند و 
سپس خودرو از سمتی که من نشسته بودم، واژگون می شود 
بنابراین بیشترین آسیب جسمی به من وارد می شود. شوهرم 
آن موقع صبح، دید کمی هم داشته و همین عامل باعث این 
تصادف شده است. حاال هم من دچار ضایعه نخاعی شدم و 

هم مهره های کمر شوهرم، آسیب جدی دیده است«.
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   سفر به دنیای قصه های همیشگی
آرمیتا امتیاز  

 ۱۳ساله

من از آمدن تابســتان 
و  آزادی  احســاس 
شــادی می کنم و روزها 
به نظرم رنگارنگ تر هستند چون در دوران 
قرنطینــه همه چیــز یکنواخــت و کــدر بود. 
دوســت دارم کتاب هــا و رمان هــای مــورد 
عالقــه ام را بخوانــم و وقتــم را بــا یادگیری 
مهــارت انیمیشن ســازی پــر کنــم. بــرای 
ســفر خیالی ام، مجموعه کتاب »قصه های 
همیشــگی« از نشــر »پرتقــال« را انتخــاب 
می کنم چــون ترجیــح می دهم بــه دنیایی 
جدا از عالم واقعی ســفر کنم تــا پدیده های 
غیرممکن را ببینــم و تجربه کنــم. انتخاب 
کردن یک همسفر برایم ســخت است  ولی 
اگر قرار بــر انتخاب باشــد، دوســت دارم با 
مادرم همراه شــوم چون وقتی که او باشد، 
احســاس ناامنی و غربت نمی کنم و مادرم 

برای هر اتفاقی راه حلی پیشنهاد می کند.

   همراهی با مادر در فیلم بینوایان 
هانیه غفورپور

 ۱۵ساله

 تابستان امسال    می توانیم
  با دغدغه و نگرانی کمتر، 
زمان بیشتری را با کسانی 
بگذرانیم که دوست شــان داریــم و با آرامش 
بیشــتری بــه پــر کــردن اوقــات فراغت مان 

مشــغول شــویم. برای تعطیــالت تصمیم دارم 
برنامــه ام را بــا کالس هــای ورزشــی از جملــه 
بدمینتــون و شــنا و کالس هــای فرهنگــی-

هنری پر کنم. البته در کالس های آموزشــی 
مدرسه برای مرور درس ها هم شرکت خواهم  
کرد. برای سفر خیالی ام دوست دارم به فیلم 
»بینوایــان« بروم. اگــر در این فیلــم می بودم، 
بــه مــادر کــوزت کمــک می کــردم تــا بتواند 
هزینه هــای خــود و فرزنــدش را تأمیــن کنــد 
تا در کنــار هم با شــادی زندگــی کنند. چون 
بینوایــان، سرنوشــت یک مــادر و دختــر را به  
تصویر می کشد، می خواهم در این فیلم مادرم 
همسفرم باشد چون او در تمام مراحل زندگی 
الهام بخش من بوده  است و هنگام گرفتاری و 

خوشی در کنار هم بوده ایم.

   مستقیم تا جنگ  جهانی دوم 
فاطمه نیرآابدی

 ۱۵ساله

حسی که از آمدن تابستان 
 دارم، وصف نشدنی است.
 فکر می کنم حاال با کمرنگ 
شدن کرونا و نزدیک تر شدن روابط بین انسان ها، 
قدر بــا هم بودن مان را بیشــتر می دانیــم. برای 
تابســتان برنامــه دارم که قــرآن را حفــظ کنم و 
مهارت های آشپزی ام را افزایش دهم. همچنین 
قصد دارم در کالس ورزشــی ثبت نام کنم. من 
کتاب های زیادی خوانــده ام اما کتاب هایی که 
درباره گذشــته هســتند توجهم را بیشتر جلب 
می کند؛ مثل کتاب »عصا« که داستانی درباره 
جنگ  جهانی دوم اســت. برای ســفر خیالی ام 
هم این کتاب را انتخاب می کنم. می دانم که آن 
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پنگوئن های صخره پر در راه خانه

رفقا سالم!
2۰1۰ پیدا و ارتباط مجازی به بخش اساسی ارتباطات و اینستاگرام به ترتیب در سال های 2۰۰4، 2۰۰۵، 2۰۰۶ و خب چندان فراگیر نبود تا این که سروکله فیس بوک، یاهو۳۶۰،توییتر می داد برای خودشون پروفایل بسازن و دوستان مجازی پیدا کنن اما 1997 متولد شد؟ شبکه SixDegrees ، به کاربرانش امکان اجتماعیه. خبر داشتین که اولین شبکه اجتماعی، سال امروز تو تقویم جهانی، روز شبکه های 

انسانی تبدیل شد.
 شماره پیامک 2000999

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  
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سفر به عالم خیال در تابستان      
گپی با 4  نوجوان درباره برنامه هایشان برای تابستان و یک سفر خیال انگیز 

 وقت ها روزگار بسیار سخت بوده  است برای 
همین دوست دارم با کسی که خیلی جسور و 
شجاع باشد، به این سفر بروم. اولین انتخابم 

پدرم است.

   اقامت در خانه درختی 
وحیدرضا رئویف نژاد

 ۱۲ساله

تابســتان  آمــدن  از 
خوشــحالم  خیلــی 
چــون بعــد از مدت هــا 
می توانــم بــا دوســتانم وقــت بگذرانــم و 
تصمیم دارم از حال وهوای دنیای مجازی 
فاصلــه بگیرم. برنامــه  من برای تابســتان 
پیــش رو اســتراحت کــردن و لــذت بردن 
اســت. می خواهم در کالس های مختلف 
شــرکت کنم، مهارت هــای تازه به دســت 
بیاورم و با آدم های جدید آشنا شوم. اگر هم 
قرار به خیال پردازی باشــد، دوســت دارم 
به دنیای یک مجموعه  داســتان پرطرفدار 
به اســم »خانه  درختی« از نشر »هوپا« سفر 
کنم. ماجرا درباره  ســه کودک به نام های 
»اندی«، »تری« و »جیل« اســت که زندگی 
پرهیجانی دارند. من در این ســفر با پدر و 
مادرم همراه می شــوم چون آن ها در همه  
لحظــات زندگــی کنــارم بوده انــد و برایم 

خیلی ارزشمند هستند.

اطالعات عمومی 

برای سفر 
خیالی ام، 

مجموعه کتاب 
»قصه های 

همیشگی« از 
نشر »پرتقال« 

را انتخاب 
می کنم چون 

ترجیح می دهم 
به دنیایی جدا از 
عالم واقعی سفر 

کنم تا پدیده های 
غیرممکن را ببینم 

و تجربه کنم

بدون شرح

اختراعاتی که از دل فیلم ها بیرون آمدند 
مروری بر ایده های آینده نگرانه در فیلم های علمی-تخیلی قدیمی که به نظر می رسد پایه اختراعات امروزی باشد 

Mwafaq Katt :اثری از

 داســتان های علمی-تخیلی همیشــه واســطه ای برای نزدیک کردن تخیل 

آینده نگرانه به واقعیت زندگی روزمره بوده اند، اگرچه تماشاچیان معموال آن ها 

را به چشم سرگرمی نگاه می کنند اما مخترعان می توانند از آن ها ایده بگیرند و 

چیزهایی را که زمانی خیال پردازی محسوب می شده  است به واقعیت تبدیل 

کنند. در ادامه با چند ایده جالب آشنا می شویم که ابتدا در فیلم ها دیده شده 

و بعد سر از واقعیت درآورده اند.

نادیا غفوری|  خبرنگار افتخاری جوانه

کولر آبی   و بابای شاکی! 

 سالم رفقا! حال شما چطور است؟ همان طور که توجه کرده اید اوایل بهار امسال جزو فصل های 
سرد سال محسوب می شد و تا اواخر اردیبهشت بخاری ها کالفه و عصبی بودند از بس روشن و 
خاموش شان می کردیم. اوایل خرداد که کال سیستم فصل ها ارور  داد؛ یک روز چله تابستان بود، 
یک روز بهمن ۱۴۰۰ و اصال معلوم نبود با خودش چندچند است. خب باالخره از آن روزهای 
بالتکلیفی گذشتیم و وارد تابستان شدیم و با خیال راحت می توانیم کولرها را روشن کنیم اما 
زهی خیال باطل! باباها با باال کشیدن شــلوار روی پیراهن، عصبانیت شان را در مقابل روشن 
کردن کولر نشان می دهند و بعد از این رفتار، هر تالشی برای روشن کردن کولر حرکت انتحاری 
محسوب می شود. دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم دارم کولر را روشن می کنم که بابا 
با یک پیراهن سفید و شلوار راه راه سفیدآبی پیش رویم ظاهر شد. صدا زد: »نادیا«، گفتم: »بله 
آقاجون، بذارید دستتون رو ببوسم«. یکهو اخم هایش را درهم کرد، سبیلش را تاب داد و خواست 
بیاید طرفم که از خواب پریدم. فوری اینترنت را روشــن کردم تا ببینم تعبیر خوابم چیســت اما 
متأسفانه هیچ جا اشاره ای به این موضوع نشده  بود. یعنی هیچ کس توی گرمای تابستان، خواب 
روشن کردن کولر نمی بیند؟ اصال از شما می پرسم؛ شــما بین کولر آبی و بابای شاکی کدام را 

انتخاب می کنید؟ 

آبنبات سازها 
نویسنده: وندی مس
مترجم: ایمان رهبر 

انتشارات: پرتقال 
قیمت: 65 هزار تومان 

طناز عادل فهمیده|  خبرنگار افتخاری جوانه

ســالم به دوســتان عزیزم، امیدوارم حال تان خوب باشــد. االن که تابســتان شــده، فرصت 
بیشــتری داریم بــرای مطالعه کتاب هــای جدیــد. خب من هــم این هفتــه آمدم تا یــک کتاب 
خیلی شیرین به شما پیشنهاد کنم: »آبنبات سازها، جلد یک نجات کارخانه«. این کتاب درباره 
چهار نوجوان به نام های »لوگان«، »فیلیپ«، »دیزی« و »مایلز« است که تصمیم دارند در مسابقه 

ســاخت آب نبات برنده شــوند. از این بچه ها دعوت می شــود که در 
کارخانه پدر لوگان شروع به تمرین کنند برای ساخت آب نبات. هر 
کدام از آن ها شخصیت کامال متفاوتی دارند و در روزهای اول آشنایی 
کلی به هم دروغ می گویند. خب باالخره پای رقابت در میان اســت. 
چــه کســی از پس ایــن مســابقه ســخت و خوشــمزه برمی آیــد؟ اگر 
می خواهید آخر قصه را بدانید، پیشنهاد می کنم این کتاب را مطالعه 

کنید. این هم یک بخش خیلی کوتاه از کتاب برای شما:
»بدترین قسمت کار جایی بود که شکالت تمام هیکلش، فضای 
کارش و صفحه های کتابچه  اش را پوشانده  بود. یک بار مجبور 

شد لکه شکالت را از روی بلوزش لیس بزند«. 

مترجم چندزبانه  
پیشتازان فضا

فضــا،  »پیشــتازان  فیلــم  در 
شــخصیت های   »۱966
اصلی قصه، »کاپیتان کرک« و 
»اسپاک« حین کاوش در فضا 
بــا بیگانه ای مواجه می شــوند 

که به زبانی متفاوت از آن ها حرف می زند. شخصیت های فیلم برای درک بیگانگان 
فضایی از دســتگاهی اســتفاده می کنند که زبان آن ها را به زبان خودشــان ترجمه 
می کند. ایده آشــنایی اســت، نه؟ حاال ســرویس های ترجمه مکتوب و صوتی، یک 

راه فوری هستند برای برقراری ارتباط بین کسانی که زبان یکدیگر را نمی فهمند.

تبلت
 ادیسه فضایی

رایانه های دســتی ســبکی که 
با فشــار انگشــت قابل کنترل 
هســتند، اولین بــار در فیلــم 
 »۱968 فضایــی،  »ادیســه 
استنلی کوبریک دیده شدند. 
در این فیلم دکتر »دیوید بومن« و 

دکتر »فرانک پول«، اخبار را از طریق صفحات رایانه ای تختی دنبال می کردند که سال ها 
بعد دست هر بچه و بزرگ سالی دیده شد. جالب است بدانید از این فیلم در یک دعوای 
حقوقی استفاده شده  است؛ شرکت سامسونگ با استناد به نسخه اولیه تبلت در »ادیسه 
فضایی« سعی کرد ادعای کمپانی »اپل« را رد کند. اپل ادعا کرده  بود که اولین تبلت ها 
با آی پدهای او به بازار وارد شده اند. البته شرکت سامسونگ نتوانست قاضی دادگاه را 

مجاب کند که یک فیلم را به عنوان سند حرفش بپذیرد.

دست مصنوعی
 جنگ ستارگان

»لوک اسکای واکر«، شخصیت 
اصلی فیلم »جنگ ستارگان« 
بعد از آن که دستش قطع شد، 
یک دســت بیونیکــی دریافت 
کرد که تمــام قابلیت های یک 

دست طبیعی را داشت. درست است که سرنوشت لوک و اتفاقاتی که برایش رخ داد، 
خیلی عجیب و باورنکردنی بود ولی الاقل ماجرای دســت مصنوعی اش به واقعیت 
نزدیک بود. امروزه استفاده از اندام های مصنوعی برای افراد دچار نقص عضو، یک 

کارکرد پزشکی رایج است.

بیلبوردهای دیجیتال
 بلید رانر

فیلــم »بلیــد رانــر« تصویــری 
آینده نگرانــه از لس آنجلــس 
را نمایــش مــی دهــد ؛ روی 
آســمان خراش های این شهر 
یک بیلبورد بزرگ دیجیتالی 
ظاهــر می شــود، چیــزی کــه 

امروز دیدنش برای ما عجیب نیست ولی آن وقت ها تخیل محض بود. 
DOOH« کــه کارش ارائــه  »انــدرو فیپــس نیومــن«، مدیــر عامــل کمپانــی »
تبلیغات زنــده و پویا بود، ایده بلید رانر را به واقعیــت تبدیل کرد و بیلبوردهای 
دیجیتالــی به عضو شــناخته  شــده شــهرهایی مثــل لنــدن و نیویــورک تبدیل 

شدند.
space.com :منبع

  گیر افتادن
گیــر افتادن بــرای بــروز خالقیــت ضروری 
اســت؛ وقتی به نقطه ای می رسیم که تصور 
می کنیــم هیــچ راهــکاری وجــود نــدارد و 
مشکل مان حل نخواهد شد، به لحظه پیش 
از »بینش« نزدیک می شــویم. دانشــمندان 
طــی مطالعــات نقشــه برداری مغــز روی 
تعدادی آزمودنی، کشــف کردند که هنگام 
مواجهه بــا یــک مســئله، نیمکره چــپ مغز 
–بخشی که با تحلیل مسائل مرتبط است- 
کارش را به درستی انجام می دهد اما وقتی 
دانشــمندان مســائل پیچیده تــری ترتیــب 
دادنــد، عملکرد نیمکــره چــپ آزمودنی ها 
با دشــواری مواجه شــد. آزمودنی ها ناامید 
شدند و از غیر قابل  حل بودن مسائل شکایت 
کردند، این نقطــه ناامیدی بســیار مهم بود 
چون فعالیــت مغز از ســمت چپ به ســمت 
راست –بخش خالق تِر مغز- منتقل شد؛ در 
این موقعیت، آزمودنی ها تجربه رســیدن به 
بینش را گزارش و برای حل مســئله دشوار، 
شــروع بــه جســت وجوی راه هــای خالقانه 

کردند.
  دست وپا زدن

خب می بینید؟ فرار کــردن از موقعیت های 

دشوار و استقبال از شــرایطی که جواب همه 
ســوال ها را می دانیم، قرار نیســت همیشــه 
برای ما مفیــد باشــد. بعضی وقت ها مواجهه 
با دشــواری به کارمــان می آید. حــاال که گیر 
افتاده ایــم یا خودمان را با مســئله ای ســخت 
رودررو کرده ایــم، چــه باید کــرد؟ ناامیدی و 
تسلیم شدن، انتخاب اول خیلی هاست چون 
زحمت کمتــری دارد اما خــب در این گزینه، 
نه خبری از حل مســئله اســت و نه خالقیت و 
شــکوفایی. پس باید قدم ســخت را برداریم؛ 
اســتقامت و تالش برای حل مســئله، تنها در 
این  صورت اســت کــه مغزمان بــه کمک مان 
می آیــد و به مــا یــادآوری می کنــد هیچ کس 
آن قدر هوش و استعداد ندارد که بدون تحمل 
دشواری و تالش، موفق شود. خالقیت از دل 
تمرین، ظاهر می شود نه از داخل جعبه جادو.

  استراحت کردن
اگرچه پشــتکار کلید موفقیت هــای خالقانه 
است اما گاهی  اوقات استراحت، عقب نشینی 
و تمرکز مجدد، می تواند به تغییر خلق وخوی 
شــما و دســت یابی به حالت ذهنــی خالق تر 
کمک کند. گرفتن دوش آب گرم و دور شدن 
از حواس پرتی های روزمره مثل مشغول بودن  
دایمی بــا تلفــن همــراه، می تواند پیشــنهاد 

خوبی برای آرام کردن ذهن باشد. شاید فکر 
کنید هیــچ کاری نکردن، بــا خالقیت مغایر 
اســت اما درواقع ایــن وقفه هــای گاه به گاه، 

بهره وری و خالقیت را افزایش می دهد.
  بچه بازی!

در یک تحقیق، تعدادی دانشجو به دو گروه 
تقسیم شــدند. به گروه اول گفته  شد: »شما 
هفت ســاله هســتید و مدرســه تعطیل شده  
است. تمام روز متعلق به خودتان است، چه 
کار خواهید کرد؟ کجا می روید؟ چه کســی 
را می بینید؟« گروه دوم همین دستورالعمل 
را دریافت کردند با این تفاوت که جمله اول 
حذف شــد. یعنــی گــروه دوم، خودشــان را 
بچه هفت ســاله تصور نکردند. پــس از چند 
دقیقه نوشــتن، از هــر دو گــروه آزمون های 
خالقیــت گرفتــه  شــد. آن هایی که خــود را 
بچه هــای کوچــک تصــور کــرده  بودنــد، در 
کارهای خالقانــه امتیازات بســیار باالتری 
کســب و دو برابــر بیشــتر از گروه دیگــر ایده  
ارائه کردند. دانشــمندان نتیجه گرفتند که 
ما وقتــی خودمــان را در موقعیــت کودکانه 
تصور می کنیم، می توانیــم خالقانه تر فکر و 

عمل کنیم.
greatergood.berkeley.edu :منبع

سارا ذبیحی|  خبرنگار افتخاری جوانه

سالم دوستان! همان طور که می دانید امســال وضعیت کرونا خیلی بهتر 

شده و حتما همه  شما از آمدن تابستان در شرایط بهتر، خیلی خوشحال هستید. من 

این  هفته با چند نوجوان درباره  برنامه های شان برای تعطیالت گفت وگو کرده ام. خب 

تابستان است و مسافرت هایش، پس از بچه ها درباره  یک سفر هیجان انگیز هم سوال 

کردم؛ اگر قرار باشــد به دنیای یک فیلم یا کتاب ســفر کنیــد، انتخاب تان چه چیزی 

خواهد بود و چه کسی را به  عنوان همسفر با خودتان همراه می کنید؟

 اگر قرار به 
خیال پردازی 
باشد، دوست 
دارم به دنیای 
یک مجموعه 

 داستان پرطرفدار 
به اسم »خانه  

درختی« از نشر 
»هوپا« سفر کنم. 
ماجرا درباره  سه 
کودک به نام های 
»اندی«، »تری« و 
»جیل« است که 
زندگی پرهیجانی 

دارند

مرحله اول     قبل از تماشای فیلم
سخت ترین بخش این گام اجتناب از انجام تحقیقات زیاد درباره فیلم، 

خواندن نظرات دیگران و دیدن پیش نمایش تبلیغی »تریلر« قبل از 
تماشای فیلم است. این کار باعث می شود از جنبه های تبلیغی فیلم 
و  نظرات دیگران فاصله بگیرید و با دیدگاهی بی طرفانه به تماشای 
فیلم بنشــینید. صرفا اطالعات کمــی از بازیگــران، کارگردان و 

کارهای قبلی آن ها جمع آوری کنید.

مرحله دوم       تماشای فیلم
برای نقد یک فیلم می توانید آن را یک یا چند بار تماشا کنید. هرچند 
تجربه ثابت کرده  اســت کــه مشــاهده های متعدد درواقــع می تواند 
ارزیابی شــما را تغییر دهد اما بیشــتر منتقدها ترجیح می دهند فیلم 
را به طور کامل، بدون حواس پرتی و فقط یک  بار تماشا کنند. »به طور 
کامل« یعنی پرهیز از تماشای فیلم با مکث و پخش یا تماشای مجدد 
بخش ها در یک زمان. حین دیدن فیلم سعی کنید نکته هایی را که به 
ذهن تان می رسد، به  صورت کلیدواژه یادداشت کنید تا هم لحظات 
حیاتی فیلم را از دست ندهید و هم بخش های مهم را فراموش نکنید. 

این کار هنگام نوشتن نقد به کمک تان خواهدآمد.

مرحله سو م       پس از تماشای فیلم
بــازه زمانی بالفاصله پس از مشــاهده فیلم برای نقد نوشــتن بســیار 
مهم اســت. متمرکز بمانید و تمام چیزهایی را که درباره فیلم جذاب 
است، یادداشت کنید. ابتدا هر آن چه را که فهمیده اید، بی وقفه روی 
کاغذ بیاورید و بعدا آن چه را که الزم اســت بــه خواننده منتقل کنید، 
نگه دارید. دقیق بودن در تفسیر و گنجاندن مثال هایی از فیلم برای 
مســتند کردن نظرات تان، مهم است. این جاســت که کلیدواژه های 
مرحله قبل وارد عمل می شود. هنگام نوشتن نقد به چند جنبه فیلم  

توجه کنید از جمله:
  خالصه داستان: فیلم درباره چیســت؟ نقطه اوج چگونه آشکار 

می شود و چه تأثیری بر داستان می گذارد؟
  مضامین و لحــن: هدف اصلی فیلم چیســت؟ برای ســرگرمی، 
آموزش یا آگاهی بخشــی درباره یک موضوع ســاخته شده اســت؟ آیا 

نمادگرایی دارد؟
  بازیگری و شخصیت ها: نحوه نمایش شخصیت ها چطور است؟ 

شخصیت ها  پیچیده و خالقانه اند یا کلیشه ای؟
  کارگردانــی: از نحــوه روایــت کارگردان بــرای تعریف داســتان 

خوش تان آمد؟ سرعت فیلم خیلی سریع 
اســت یا خیلی کنــد؟ کارگردانــی اثر با 
فیلم هــای دیگــری کــه ایــن کارگردان 
ســاخته  اســت، نقطه اشــتراک دارد؟ 
داستان سرایی پیچیده است یا ساده؟ 
تعلیق و تنش موجود در فیلم تأثیرگذار 
اســت؟ کارگــردان توانســته  اســت 

مخاطب را با فیلمش درگیر کند؟
  موســیقی: موســیقی چقدر با حال و هوای فیلم تناسب دارد؟ آیا 
نت های موســیقی برای صحنه هایی که روی آن ها شــنیده می شود، 

به خوبی تنظیم شده  است؟
  فیلم برداری: آیا از نماها به شــیوه ای منحصربه فــرد برای روایت 
داستان اســتفاده شــده  اســت؟ آیا تم رنگی و نور روی داســتان تأثیر 
گذاشــته  اســت؟ آیا بازیگــران و صحنه هــا به خوبی در یک قــاب قرار 

گرفته اند؟
  فراینــد تولیــد: صحنه هــای فیلــم برای پیشــبرد داســتان و 
نمایــش زندگــی شــخصیت ها بــاور پذیرنــد؟ لباس هــا مناســب 
شخصیت ها و داســتان اند؟ آیا میزانسن باعث افزایش باورپذیری 

شده  است؟
  جلوه های ویژه: آیا جلوه های ویژه قابل باور و همسو با لحن فیلم 
هستند؟ آیا اغراق  شده اند یا به جا به  کار رفته اند؟ آیا در خدمت هدف 

داستان هستند؟
 دیالوگ ها: آیــا گفت وگوها قابل بــاور و ضروری اند؟ آیا کلمات با 

لحن فیلم و شخصیت کاراکترها مطابقت دارد؟

مرحله چهارم        نوشتن نظر
پس از توجه بــه جنبه هــای مختلف فیلم و نوشــتن تمــام افکارتان، 
نظرات تان را به گونه ای تنظیم کنید تا برای مخاطب تان روشن باشد 
که این نظرها از کجا آمده  است. مهم ترین مولفه ای که در نقد فیلم 
باید به آن پرداخته شود، احساسی است که در شما ایجاد می کند. 
هرکسی می تواند خالصه ای از یک فیلم  بنویسد یا فهرست هایی از 
نکات برجسته آن سرهم کند اما نقد خوب به مخاطب نشان  می دهد 
که فیلم چگونه شــما را درگیر خود کرده  اســت. اگر صدای شما در 
نقدتان شنیده نشــود، مخاطب در درک دیدگاه تان و ارتباط با شما 
به عنوان یک منتقد به مشکل خواهد خورد و ممکن  است اعتمادش 

را به شما از دست بدهد.

   

وجــود دارد کــه هرکــدام بــا روش هــای توصیه های زیــادی درباره نوشــتن نقد فیلــم از دیدگاه یــک منتقد 

از انتخــاب شــیوه خــاص برای نوشــتن، منحصربه فرد خود سعی  دارند به بیان دیدگاهشان بپردازند. فارغ 

یک گفت وگــوی ســازنده در  راســتای  نکته مهــم در نقــد، صــادق بــودن آن و تشــویق دیگران بــه ایجاد 

پیشــنهادی برای نوشــتن یــک نقد را پیشــرفت بحث اســت. در ســینماتوگراف این  هفته چنــد مرحله 

می کنیم.قبــل از دیدن فیلــم تــا لحظــه نوشــتن نظرمــان دربــاره آن مرور 

 گام به گام

 نوشنت نقد فیلم 

سینماتوگراف 

بدانیم 

منبع: sdfilmfest.comنجات شکوندی | روزنامه نگار

چطور خالق تر شویم؟ 

 
الهه توانا | روزنامه نگار

وقتی حرف از خالقیت می شود، خیلی  ها فکر می کنند درباره یک موهبت ذاتی صحبت می کنیم 
که اقلیتی خوش شانس از آن بهره مندند و اکثریت، دست شان به آن نمی رسد. اما آن چه تفاوت بین 

خالق ها و غیرخالق ها را تعیین می کند، درواقع فرایندهای فکری متمایز است که می شود آن ها را یاد 
گرفت و به  کار بست. در ادامه چند پیشنهاد برای تقویت خالقیت برای تان داریم.

کالس زبان 

اصطالحات 
 Break   the   ice    

سر صحبت را باز کردن 

Break   the   silence  
سکوت  را  شکستن

مثال: 

 I   tried   to   break   the   ice   by   talking   to   the   people   next   to me   about   
the   weather.

ترجمه:   سعی کردم با صحبت درباره آب وهوا سر صحبت با اطرافیانم را باز کنم.

مثال: 

The   wind   broke   the   silence   by   blowing   the   door   closed.

ترجمه:   باد با بستن در، سکوت را شکست.



    

4

   سرگرمی 

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  9 تیر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱9۴

4 3
1 7 3 8 2

5 6
6 8 7 5

8 1 9 7
7 9 1 4
1 4

7 8 5 3 6
2 7

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.

845192673
719563824
263784159
698237415
137458962
452619738
986321547
524876391
371945286

265749381
174638952
938521674
496287513
813465297
527913468
681394725
749852136
352176849

انتخاب-ساز زهی شــبیه گیتار 9. پیشرو-نوعی خورشت 
شمالی 10.عالمت مفعولی-لون-زمزمه زرتشتیان11.

همدست-رها-شتر بی کوهان 12.کتاب چارلز دیکنز

عمودی :1. پایتخت مقدونیــه- نمو 2. عامــل وراثت-
ملعــون تاریخ-بــرف روب  3.اســم دختر-عصب- تصدیق 
بیگانه 4. اسب- نجات یافته-کمپانی 5.زبان مردم تایلند-
بین 6.فرمان خودرو-از گربه سانان 7.از بخش های اوستا-
لنگه در 8.خانه-امر به گفتن 9.عقبی- پدر ترکی- غربال 
10.عود-کدو تنبل-هماهنگی 11.شهر نشینی-نبرد-

من و شما 12. زه کمان- فوتبالیست فرانسوی

افقی:1.مخترع ســفینه فضایی 2.سوغات ســاوه-نمک هندی-بندگی 3.نا استوار-به 
پشت خوابیده-باب 4.نوعی بستنی-معاون 5. قطعی برای کتاب-راندن مزاحم6. وصله-
خبرگزاری ســوریه- دانه خوشبو 7.دســت عرب- چشمداشت-ماشــین نویسی 8.حرف 

افقی:1.راز–ورتاج 2.ثقل-واحد شمارش چارپایان-لقب اروپایی3.عزیز عرب-مراقب- 
معبد راهب 4. قحط-غرور- بازی نفسگیر 5. ورزش تک رقمی- وسیله درو-کاهگل 6. حیوان 
عصر ژوراسیک 7.  جانشین 8. درخت کریسمس- خانه سنگ پشت- ستون بدن 9.صدمه- 

پدر رستم–خوراکی از اسفناج 10 .مدال قهرمان–زنبور 
عســل- ترک خفیف اســتخوان 11. پارچه مالیدنی– 

حافظه–یک آنزیم حیوانی 12.جهانی-نت سوم

عمــودی :1. قســم پزشــکان 2.گل ســرخ- گروه 
خونی کمیاب- مســتعمره 3.لوله تنفســی–نامه بر- 
بی خطر 4.نام قومی آریایی– مارپیچ بزرگ- بله روسی 
5.اجاق سربسته–انب 6. طاقت–بخشی از پا- جوشی 
مخصوص تعمیر ظــروف مســی و برنجی 7. آبشــار در 
والیبال– موی شیر- ابکم 8.اشــتراک– قلب 9. نفس 
سیگاری– دورویی- بخشش 10.زیرک– سالخورده- 
قبر 11. جنگ- هوای فرار– اثر رطوبت 12. شرم حضور

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

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

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8264جدول سخت  |  1470  

حل جدول شماره  8263 حل جدول شماره1469     

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

چی می تونه باشه؟

 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

4 1 2 3
1 9 5 6

2 6 1
9 8 2 1

1 5 2
5 9 7 3

6 4 7
7 6 3 9

3 9 5 8

دقيقه
30

متوسط

ن ف و ن ی م ا ت س ا م
ن ا س ا م ر ش پ ت
ه خ و ج ر س ی س ل ل

ت و ا و ر و گ ن ا ک
ل ه د ی ر ف ک و ک
ذ د ه د ه ن ی ت ا
ت ا ل ک ا ی ن د ت

ت ا م ی ر ا گ س م
ک ی ل و ب م س ا ل ب

ا ک ج ا ن ا ر م ک ح
ه ت م ر ی ا ب پ ر
ل ن ا م ز ل ا ب ح ا ص

و ر ا د ب ا ر م ر ا و
ه ا م ه ر د ا ی و ر

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

ن م ر ت ا و د ل ج
ل ی پ ش ا ن ا گ ی د
ژ ن ر ح ز ن ه ا

ی ب ن ا م ر گ ا ی ر
و د و ج ل ی ی ر ب ج
ن ل و م ا و ل س ر ا م

 مشا یادتون منیاد قدیم اتکیس ها دو ات جلو سوار 
یم کردن چهار ات عقب

داستانک

ریشه ضرب المثل

شانسی برای صدف ها!

مردی در کنار ســاحل دور افتاده ای قدم مــی زد که مرد 
بومی را در فاصلــه دور دیــد، آن مرد مدام خم می  شــد و 
چیزی را از روی زمین برمی داشــت و توی اقیانوس پرت 
می کرد. مرد نزدیک شد و دید مردی بومی صدف هایی 

را که به ساحل می آیند در آب می اندازد. 
- صبح به خیر رفیق، خیلی دلــم می خواد بدونم چه کار 

می کنی؟ 
- این صدف ها رو داخل اقیانوس میندازم. االن موقع مد 
دریاست و مد این صدف ها رو به ســاحل دریا آورده؛ اگه 

اون ها رو توی آب نیندازم از کمبود اکسیژن می میرن. 
- دوســت من! حرفــت رو می فهمــم ولی در این ســاحل 
هزاران صدف این شــکلی وجــود داره. تو کــه نمی تونی 

همه اون ها رو به آب برگردونی... 
مرد بومی لبخندی زد و خم شد و دوباره صدفی برداشت 
و به داخل دریــا انداخت و گفت: »بــرای این یکی اوضاع 

فرق کرد. هنوز شانسی داره.«

آتش بیار معرکه

در گذشــته که موســیقی گســترش چندانی نداشت، 
نوازنــدگان هر جا کــه می رفتنــد ابزار موســیقی را زیر 
بغــل می گرفتنــد. عوامل موســیقی یــک نفــر را هم با 
خود می بردند که به آتش بیار معــروف بود اما چیزی از 
موسیقی نمی دانست؛ کارش هم این بود که سازهای 
موســیقی مثل دف را که در اثر ســرما منقبض می شــد 
گرم نگه می داشت تا آماده نواختن شود. عمل این آدم 
به اندازه ای حســاس بود که تا وقتی او آتش نمی آورد و 
آالت موسیقی را گرم نمی کرد،   معرکه به پا نمی شد لذا 
در مراسم به آن فرد »آتش بیار معرکه« می گفتند. بعد از 
آن به هر کس که در دعوا شــریک نباشد و کارش صرفا 
سخن چینی باشد و دعوا را گرم کند، »آتش بیار معرکه« 

می گویند.           
     »ریشه تاریخی امثال و حکم، پرتوی«

قصر بی سقف
مرد توانگری انگشــتر بی نگینی به شخصی خوش سخن 
داد و خواســت که بر او دعا کند و او هم این گونه دعا کرد: 
»خدایا در بهشت قصری به این مرد بده که سقف نداشته 
باشــد«. مرد توانگر گفت: »این چه دعایی بود که در حق 
من کردی«؟ سخنور گفت: »اگر انگشــتر تو نگین داشت 

قصر تو نیز سقف داشت«.
لطایف الطوایف

حکایت

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

بازی ریاضی

چی می تونه باشه؟ :
همان طور که مشخص است دو تا »د« نوشته شده پس پاسخ می شود دود.

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

سه حرفی: آفت، آرا، آرت، اتر، تار، رفع، عار، عرف ،عفت و ...
چهار حرفی: فرات، عارف، عرفا

پنج حرفی: تعارف
شش حرفی: ارتفاع، اعتراف

چیستان :
1. حرف واو

2. نفس

3. شقایق

4. صدا

5. خواب

6. تفنگ

7. هوا و نور

8. میز

معمای شطرنج:
برای مات شــدن مهره ســفید کافی است 

فیل ســیاه از خانــه c1 به خانــه e3 منتقل 

شود. تنها خانه هایی که می تواند فرار کند 

f1 و h1 اســت که در آن خانه هــا هم با رخ 

سیاه در a1 کیش می شود. در نتیجه مهره 

سفید مات شده است. 

شرح در متن:

چیستان

شرح در متن

1. آن چیست كه اگر باشد )كور( است و اگر 
نباشد )كر( است؟

 
2. آن  چیســت که بســیار ســبک است اما 
هیچ کس توان نگه داشــتن آن را برای چند 

دقیقه ندارد؟

3. نام گلی اســت که با حــذف کردن حرف 
اولش روی آب شناور می شود؟

4. اون چیه که شنیده می شود، اما نمی شود 
دید یا لمسش کرد؟

ی :
ض

ی ریا
باز

5. آن چیســت  که به محض بازکردن چشــم 
دیگر نمی توان آن را دید؟

6. موجود ســرد و بی جان. گیرد ولی دو صد 
جان. دهــان تنــگ و تاریــک. گــردن دراز و 

باریک.
 

7. آن چیست که می تواند یک اتاق را پر کند 
اما فضا را اشغال نکند؟

8. اون چیه که پا داره ولی نمی تونه راه بره؟
 

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:


	KN_A20220630
	P01-4-9
	P02-04-09
	P03-04-9
	P04-04-09
	P05-4-9
	P06-04-9
	P07-04-9
	P08-04-09
	P09-04-09+
	P10-04-09
	P11-4-9
	P12-04-9+

	Zendegi1-9
	zendegi2&3-04-09
	Zendegi4-04.9

