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 ردپای دولت در زیان انباشته
82 هزار میلیاردی بانک های دولتی

در زیان انباشته 81.6 هزار میلیارد تومانی 6 بانک دولتی عالوه بر نقش 
مدیریت، خود دولت  سهم داشته است؛ اما چطور؟

 فاخرانه های 
 2  یار خراسانی 

رهبر انقالب
میراث ادبی گران سنگ 
 استادان محمد قهرمان 

 و علی باقرزاده،
2 یار خراسانی رهبر انقالب
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موزه های اسباب بازی جهان
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 کیف شهرداری برای »وحید«

شهردار منطقه، همراه ناشناس 
»تریبون محله« خراسان

خراسان رضوی

واکنش پوتین به ادعای جنسیتی 
و رجزخوانی های جانسون:

جزایر فالکلند کجا 
و انگلیس کجا
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 مادر ژاپنی شهید دفاع 

مقدس، دار فانی را وداع گفت
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 خداداد عزیزی: فوتبال مشهد 
را دفن کرده  اند!

خراسان رضوی

 حریف طلبی مرگبار 
در فضای مجازی!

ماجرای نوجوان 15 ساله ای که 
جنایت هولناکی را رقم زد
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بدون نفت چه کنیم؟ 
 تازه ترین گزارش اوپک از وضعیت بازار جهانی نفت در 

سال میالدی گذشته نشان می دهد...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده 
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  زنگ خطر
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    دستور رئیسی برای تسهیل وام ازدواج    
     رئیس جمهور برای تسهیل ازدواج جوانان ۳ دستور ویژه داد که مهم ترین آن مهلت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای تدوین آیین نامه تسریع 
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 قبال فقط خاویار بود که به علت قیمت باال اکثر مردم قادر  •
به خرید آن نبودند اما حاال برنج، گوشت، ماکارونی، رب و. 

.. کم کم خود را به خاویار نزدیک کرده اند.
 اگر مسئوالن به فکر جوانان و افزایش آمــار ازدواج  •

هستند چون تقریبا همه شون چندین شغله هستند، 
تعدادی از مسئولیت هاشون رو به جوانان بدهند تا هم 

ثواب کرده باشند، هم دغدغه ای ازشون کم بشه!
 مجلس انقالبی و  دولــت جهادی، چهار ماه از سال  •

گذشت، تکلیف حقوق ما بازنشستگان تامین اجتماعی 
مشخص نشد!

 به سالمتی کنکور امسال هم برگزار شد ولی تاسف  •
می خورم به حال اون جوان هایی که فکر می کنند دانشگاه 
مقصد اول و آخر همه آرزوهاشونه ولی بعدش می فهمن که 

بی خودی این همه استرس و نگرانی داشتن!
 مسئوالنی که انتقاد دارند چرا کارگردان ها فیلم هایی  •

می سازند که مشکالت را در ایران نشان می دهد، شما 
تالش کنید مشکالت و بدبختی را از بین ببرید تا این ها 
چنین سوژه هایی نداشته باشند. مگه مملکت فقط تهران 

و آن هم باالشهر است؟
 روزنامه معزز خراسان! مقارن با هفته مبارزه با مواد  •

مخدر، یه خسته نباشید گرم و دست مریزاد به دولتمردان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش خصوصی کلینیک های 

درمان مواد می گیم و از همه اون ها تشکر می کنیم.
 فرمول آرامش اینه که بدونی رفتنی می ره، اومدنی  •

میاد، موندنی می مونه، شدنی می شه، نشدنی نمی شه و 
غصه خوردن تو هم هیچ تاثیری تو این رفت وآمدها و شدن 

و نشدن ها نداره!
 بنده خدایی در همین ستون گفته اگــر دولــت قبل  •

بود االن ونزوئال را رد کرده بودیم. می خوام بگم نه بابا! 
مثل این که گرونی های االن را نمی بینی که همه چیز 

150برابرشده! متاسفم برات دوست عزیز!
 در جواب آقایی که گفتن اگر دولت قبل هنوز سر کار  •

بود االن از ونزوئال بدتر بودیم، عرض کنم که اگر ونزوئال 
بده چرا این دولت با ونزوئال قرارداد 20 ساله امضا کرده؟ 

بعدم ایشون ظاهرا جزو مرفهین بی درد هستن...
 اخبار را دنبال می کردم چندین داستان جدید درست  •

کرده اند! خودروهای ارزان زیر 150میلیون کیفیت ندارد 
که وارد بشود! باالخره مردم باید متوجه بشوند واردات 

بده تا عده ای از این سفره ای که پهن است، منتفع شوند.
 مذاکرات برجام مثل قانون سوم نیوتن شــده. تمام  •

نمی شه و از محلی به محل دیگری منتقل می شه!
 این قدر هوا گرم شده که اگر یک ساعت ماشین رو توی  •

خیابون پارک کنیم باید با دستکش سوار ماشین بشیم و 
رانندگی کنیم!

 در برنامه اخیر جوکر چرا معلوالن تمسخر شدند؟  اولین  •
شاخصه یک بازیگر داشتن ادب و شعور اجتماعی است.

 یک همسایه داشتیم هر وقت راجــع به یک موضوع  •
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می خواست نظر بده چون 
می دید باید خیلی حرف بزنه ولی نتیجه ای نگیره، مکث 
می کرد و می گفت اصال ولش کن. حاال افزایش حقوق 
بازنشستگان را اصال ولش کن حرف نزنیم بهتر است. 
خوش به حال کسانی که مستقیم از مردم پول می گیرن و 
قراره بازرس بر کارشون نظارت کنه. بازم اصال ولش کن!

 پرواز ۴۶۸ تهران- مشهد با یک ساعت تاخیر حرکت  •
کرد. علت رو که پرسیدیم گفتند چون چند نفر اضافه بر 
ظرفیت هواپیما سوار شده اند. چطوری بیشتر از ظرفیت 

بلیت فروخته شده؟!

 پسرم کنکور هنر داشت. چند اشکال بزرگ در برگزاری  •
بود: 1. بچه های مردم را توی آفتاب معطل کردند 2. توی 
خود دانشگاه فردوسی هم کلی در جست وجوی دانشکده 
امتحانی بودیم، وقتی به در دانشکده مهندسی رسیدیم 
بسته بود و با کلی پرس وجو فهمیدیم در پشت دانشکده را 
باز کردند 3. فرزندم دست چپ است. صندلی مخصوص 
او را نداشتند درحالی که در فرم ها زده بودیم دست چپ 
است و مجبور شده بود روی صندلی های دست راستی 
امتحان بدهد۴. گرما بسیار زیاد و سالن فاقد کولر مناسب 
بود و پنکه آورده بودند 5.ناظرشون خانم بوده که ساندویچ 

هم باالی سرشون می خورده و...
 چرا وزرای امور خارجه ایران که با مسئوالن کشور دیگر  •

برای عکس گرفتن ایستاده اند، می خندند؟ این خنده 
سبک است! باوقار باشید مانند بقیه آقایان.

 به پسری که درسش رو تموم کرده گفتم: ازدواج کن.  •
گفت: کم پولم و دخترها هم نیومده مهریه می خوان. به 
دختری گفتم: ازدواج کن. گفت: بعضی از جوانان بیکارند 

یا معتاد. چرا خودم رو بدبخت کنم!
 اگر دولت را جراح و شرایط اقتصادی مردم را بیماری  •

بدانیم، پس چرا بی اجازه بیمار، جراحی صورت گرفته 
است؟ چرا عوارض آن بیشتر از بهبودی آن است؟ چرا 
مراقبت های بعد از عمل کافی نبوده و بیمار را راضی 

نمی کند؟
 جوان های عزیز کنکوری! بذارین جواب کنکورتون  •

بیاد تازه می فهمین چقدر فامیل داشتین که اصال خبر 
نداشتین!

 با چهار تا معتاد بگردی پنجمیش تویی! با چهار تا  •
ورزشکار بگردی پنجمیش تویی! با چهار تا دزد بگردی 
پنجمیش تویی! با چهار تا سرمایه دار بــزرگ بگردی 
ــای اطــرافــش  ــ پنجمیش تــویــی! هــر کسی رو بــا آدم ه
می شناسن. طرز تفکرت، فکرت و حرف هات تلفیقی از 

اطرافیانته.
 قرار بود دولت بسته معیشتی به بازنشسته ها بدهد. پس  •

چی شد؟ باز همان وعده و وعیدهای بی جا؟
ــرای جلوگیری از هــدررفــت آب، بــرق و گــاز باید از  •  ب

ساخت وساز شهری که متاسفانه غیر اصولی بنا می شود، 
جلوگیری کرد مثل استفاده از آجر سفال های 10سانتی 
بــدون رومــال سیمان که در زمستان اتاق ها سرد و در 
تابستان گرم و باعث مصرف زیاد آب، برق و گاز می شود. 
باید از شــهــرداری که مسئول ایــن معضل بــزرگ است 
بپرسیم چرا بر این موضوع نظارت ندارد؟ چه کسی به این 

ساختمان ها مجوز و پایان کار می دهد؟ 
  کشور انگلیس تحمل هفت نفر مهاجر رو نداره اون وقت  •

توی کشور ما آن قدر مهاجر آمده که گاهی حس می کنم 
من مهاجر هستم! چه خبره بابا! تو را خدا بس کنید دیگه. 

داریم خفه می شیم. 
 وزیر آموزش و پرورش! وقتی رتبه بندی معلمان را اعالم  •

نمی کنید و دنبال تبصره می گردید، نتیجه اش این می شه 
که بچه من با چهار درس زیر10در نوبت دوم باز هم قبول 

شده. یعنی چی؟
ــای ما  •  خدایا، از گزینه های روی میزت، بــرای روزه

»برکت« و »شادی« و »آرامش« را در دستور کار قرار بده!
 شرمندگی از فرزند خیلی سخت اســت. بازنشسته  •

سال۸0 با حکم کارشناسی و مدیر در شهرستان هستم. 
دیروز فرزندم به همراه همسر و فرزندش نیاز به اتومبیل 
بنده داشت که به علت نداشتن بنزین عذرخواهی کردم. 

ننگ بر این زندگی!

بدون نفت چه کنیم؟ 

 تازه ترین گزارش اوپک از وضعیت بازار جهانی نفت در سال 
میالدی گذشته نشان می دهد که ایران با وجود افزایش 3 
برابری درآمد نفتی در 2021 )زمستان 99 تا زمستان 
1۴00( به نسبت 2020 )زمستان 9۸ تا زمستان 99(، 
درآمدی کمتر از 7 عضو اوپک از جمله آنگوال، لیبی، عراق، 
کویت، نیجریه، عربستان و امارات داشته است. این اتفاق 
بــرای کشوری که سال ها جزو رتبه های ســوم  یا چهارم 
صادرات نفت در اوپک بوده، تلخ است اما واقعیت این است 
که سعی شده بازار جهانی نفت با فروش حداقلی ایران 
تطبیق داده شود. اگرچه تورم جهانی حاصل از پایان کرونا 
در جهان و جنگ روسیه با اوکراین و صعود قیمت نفت به 
باالی 100 دالر و ناتوانی برخی کشورها از افزایش تولید 
نفت به میزانی که بتواند قیمت را کاهش دهد، موجب 
شده است تا اتفاقا بازار در این برهه خاص به نفت ایران نیاز 
داشته باشد،  واقعیتی که حتی رئیس جمهور فرانسه نیز به 
آن اذعان کرده است، با این حال با گذر از این دوران و در 
یک افق بلندمدت و در تقابل سیاسی آمریکا با ایران به بهانه 
موضوع هسته ای، نفت ایران متغیری است که اهمیت 
آن تا حد زیادی کمرنگ شده است از این جهت می توان 
بازار جهانی نفت را با فروش حداقلی نفت ایران نیز سامان 
داد. به این ترتیب بحث بر سر این است که در یک افق چند 
ساله، اقتصاد ایران چه گزینه های مهم دیگری را می تواند 
جایگزین نقش از دست رفته خود در بازار جهانی نفت کند.

مهم ترین راهبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 
بیش از ۸ سال از ابالغ آن می گذرد، کاهش وابستگی و 
آسیب پذیری اقتصاد کشور از فشارها و متغیرهای بیرونی 
بود که بر این اساس، کاهش وابستگی به نفت مهم ترین 
ــرار گرفت. بحث ایــن اســت که  محور ایــن سیاست ها ق
کدام موتورهای محرک را می توان جایگزین نفت کرد. 
موتورهایی که هم ارزآور باشد، هم کمتر در دام تحریم 
بیفتد و هم طیفی از فعالیت های اقتصادی را در ادامه خود 
ــدازد. بسیاری معتقدند گاز می تواند یکی از این  به راه ان
محورها باشد. به ویژه این که تجربه تحریم ها نشان داد که 
صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق قابل تحریم شدن نیست. 
همچنین ایفای نقش در زمینه سوآپ گاز و اتصال نیازهای 
گازی کشورهای منطقه به تبادل از مسیر ایران نیز برگ 

برنده دیگری است که باید در نظر گرفت.
ــادرات فــراورده هــای نفتی نیز دیگر محور  همچنین ص
جایگزین نفت است. فراورده های نفتی به دلیل امکان 
فروش به شکل خرد و با تسویه در مرزها، از فشار تحریم ها 
کمتر تاثیر می پذیرد و همچنین با وابسته کردن کشورهای 
ــران امکان وابستگی این  منطقه به خرید فــراورده از ای
کشورها به ایران و تحریم نشدن از این مسیر را نیز ایجاد 

می کند.
نکته مهم در زمینه صادرات بیشتر گاز و فراورده های نفتی، 
مصرف باالی داخلی است که باید برای آن فکر جدی کرد. 
سرمایه گذاری بیشتر در کاهش مصرف سوخت خودروها 
و اصــالح موتورخانه ها و صرفه جویی بیشتر در مصرف 
گاز، کلید مهم حرکت به سمت درآمدزایی بیشتر از محل 

صادرات این دو قلم است.
عالوه بر این موارد، ایفای نقش مهم تر ایران در کریدورهای 
بین المللی موضوع دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. 
با گذشت سال ها و شکل گیری جنگ های تجاری در 
سطح جهان و رقابت های تجاری در سطح مناطق مختلف 
جهان، کریدورهای تجاری، رونق روزافزونی گرفته است. 
برنامه بلندپروازانه چین با عنوان »یک کمربند - یک راه« 
ــاده ای در مسیر چین به  بــرای احــداث خطوط ریلی و ج
اروپا و اقدام متقابل کشورهای گروه 7 در ایجاد برنامه ای 
متناظر با اقدام چین و در رقابت با آن را باید در همین زمینه 
دانست. عــالوه بر این مزیت خاص منطقه ای ایــران که 
می تواند ضمن کمک به تکمیل یکی از مسیرهای اصلی 
پــروژه »یک کمربند - یک راه« چین، در تکمیل کریدور 
شمال - جنوب و اتصال سریع تر و ارزان تر روسیه و شمال 
اروپا به هند و آسیای جنوب شرقی نیز نقش ایفا کند، نشان 
می دهد که جایگاه ایران در این عرصه چه مقدار مهم است. 
به ویژه این که زیرساخت های اصلی هم در این دو مسیر تا 
حد بسیار زیادی تکمیل است و به عنوان مثال در تکمیل 

کریدور شمال - جنوب، اتمام 3 مسیر ریلی 
مهم چابهار - زاهدان، گرمسار - اینچه برون 
و رشت - آستارا که هر سه تاحد زیادی کار 
اجرایی آن جلو رفته است، می تواند جایگاه 
ــران را به عنوان محور ترانزیتی منطقه  ای
تقویت کند و به گونه ای اقتصاد بسیاری از 
کشورهای منطقه و حتی جهان را وابسته به 
ایران کند که هزینه های تحریم اقتصاد ایران 

برای تحریم کنندگان افزایش یابد.
ــه مــــواردی دیــگــر نظیر  ــرچ در نــهــایــت اگ
افزایش صادرات پتروشیمی یا اتکا به درآمد 
گردشگری را نیز می توان به این فهرست 
اضافه کرد اما در نهایت، توجه به این مسئله 
ضروری است که فارغ از نقش ایران در بازار 
جهانی نفت و تالش برای احیای آن و لزوم 
رسیدن به توافقی متوازن که بتواند صادرات 
حداکثری نفت ایران را تضمین کند، در بلند 
مدت بدون هیچ تردیدی باید به سراغ تقویت 
گزینه های دیگر رفت و اقتصاد ایران را از 
محاصره تحریم با محوریت تحریم نفت خارج 
کرد و اقتصاد متنوع و با مزیت های جدی 
منطقه ای ساخت که تحریم آن به دلیل فشار 
سنگین به متحدان و همسایگان امکان پذیر 
نباشد  یا هزینه های باالیی را بــرای دیگر 

کشورها به دنبال داشته باشد.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس، دارفانی را وداع گفت

»کونیکو یامامورا« مادر ژاپنی شهید »محمد بابایی« 
که از چندی قبل به علت ضایعه تنفسی در بیمارستان 
خاتم االنبیا بستری بود، روز گذشته دارفانی را وداع 

گفت.
به گزارش ایرنا به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
»کونیکو یامامورا« پس از ازدواج با فردی مسلمان و 
ایرانی، نام خود را به )سبا بابایی( تغییر داد. و از زمان 
حضورش در ایران فعالیت های زیادی در مسیر انقالب 

و دفاع از اسالم داشته است.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
ــار مقام معظم رهــبــری همزمان بــا بستری  و نشر آث
شدن این مادر شهید در 25 خردادماه در بیمارستان 
خاتم االنبیای )ص( تهران، حجت االسالم والمسلمین 
محمد محمدیان معاون دفتر مقام معّظم رهبری و 
نمایندگان دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا...العظمی 
خامنه ای با حضور در بیمارستان، ضمن عیادت از این 
مادر شهید و اهدای چفیه معظم له به این بانوی فداکار 
و انقالبی سالم و دعای رهبر انقالب را به ایشان ابالغ 
کردند.روزنامه خراسان  نیزدر 30 خردادماه امسال 
به پاس احترام و تکریم این مادر شهید، همز مان با  ایام 
بستری شدن وی در بیمارستان به منظور آشنایی هر 
چه بیشتر مردم کشورمان با رشادت های  این بانوی 
فداکار، مصاحبه ای مفصل با مسعود امیرخانی یکی 
از نویسندگان کتاب خاطرات این مادر شهید به چاپ 
رساند. امیرخانی در بخشی از این مصاحبه  گفت: خانم 

سبا بابایی در سال های اخیر به فعالیت های اجتماعی 
و فرهنگی روی آورده بودند که یکی از آن ها این بود که 
در کسوت مترجم بین جانبازان شیمیایی کشورمان 
برقرار  پیوند  اتمی هیروشیما  بازماندگان فاجعه  با 
می کردند، با همکاری موزه صلح، عده ای از هنرمندان، 
ورزشکاران و جانبازان شیمیایی را به ژاپن می بردند 
و دیدارهایی بین دو گروه باهدف فعالیت های صلح 

طلبانه صورت می گرفت.

هفته زیان دهی بازارهای مالی!
تقریبا همه بازارها در هفته اول تیرماه با افت قیمت همراه بودند؛ کدام بازار بیشترین 

زیان را داشت؟

مصطفوی- قیمت دالر 
کـه اوایـل هفته گذشـته 
از  اخبـاری  انتشـار  بـا 
آغـاز مجـدد مذاکـرات 
و ایـن بـار در یـک کشـور 
جدید ریزشی شد اما در 
پایـان هفتـه و همزمـان 
بـا اتمـام مذاکـرات، یک 
چندسـاعت  در  و  شـبه 
محسوسـی  شـکل  بـه 
دالر  و  شـد  صعـودی 
همچنـان  کـه  هرچنـد 
بازدهـی هفتگـی منفی 
امـا در یـک شـب  دارد 
صعـودی شـد. هرکـدام 

از بازارهـای مالـی چقـدر زیـان داشـتند؟ 
 دالر/ سود تقریبا هیچ

قیمـت دالر در هفته منتهی به دهم تیـر، 0.03 درصد 
رشـد داشـت. ایـن رقـم بـرای هفتـه گذشـته، 1.02 
درصـد بـود. دالر صرافـی ملی تنهـا بـازاری بـود که در 
هفتـه جـاری بـا بازدهـی مثبـت همـراه شـد. صرافـی 
ملی، روز پنج شنبه 9 تیر، نرخ فروش دالر را27هزارو 
727 تومـان اعـالم کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه روز 
پنج شـنبه دوم تیـر، تابلـوی صرافی هـا رقـم 27 هزار و 
720 تومان را نشـان می داد.   دو خبر روند بـازار ارز را 
تغییر داد. اول بیانیه گروه هفت علیه برنامه هسـته ای 

ایـران و دوم پایـان مذاکـرات دوحه.
طال/ زیان 7 دهم درصدی

بازدهـی بـازار طـال هـم در هفتـه منتهـی بـه 10 تیـر 
افـت   0.72 بـا   ،1۴01
در  رقـم  ایـن  بـود.  همـراه 
هفته گذشـته مثبت و 2.0۴ 
قیمـت  شـد.  ثبـت  درصـد 
طال در روز پنج شـنبه، به یک 
میلیـون و ۴32 هـزار و ۴23 
تومـان رسـید. ایـن در حالـی 
اسـت که هر گـرم طـال در روز 
2 تیـر، یـک میلیـون و ۴۴2 
هـزار و ۸12 تومـان معاملـه 

. می شـد

 سکه/ زیان حدود یک درصدی
خریـداران بـازار سـکه نیـز در هفته جـاری افـت قیمت 
را تجربـه کردنـد. در ایـن بـازه زمانـی، بازدهـی منفـی 
بـرای سـکه طـرح جدیـد، 0.9۶ درصـد بـود. ایـن در 
حالی اسـت که این بـازار هفته گذشـته، 2.9۸ درصد 
بازدهـی مثبـت را تجربـه کـرده بـود. سـکه در دو هفتـه 
نخسـت خـرداد، بیشـترین رشـد را در میـان بازارهـای 

مالـی داشـت.
بورس/ زیان 1.2 درصدی

امـا در وجـه دیگـری از بازدهـی بازارهـا در هفتـه اول 
تیـر، شـاخص کل بورس ماننـد هفتـه گذشـته، افـت 

کـرد. 
بـازار سـرمایه، هفتـه اخیـر را در سـطح یـک میلیـون و 

513 هـزار و 715 واحـد بـه پایـان رسـاند. 
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تحلیل روز

اسرای اسرائیلی و سردرگمی تل آویو 

دکتر سیدرضی عمادی -اظهارنظر سخنگوی 
گردان های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( درباره وضعیت یکی از 
اسرای اسرائیلی سبب سردرگمی مقامات این رژیم 
شده است. موضوع تبادل اسرا یکی از موضوعات 
ــم صهیونیستی و گروه های  اختالفی میان رژی
فلسطینی است. در زندان های رژیم صهیونیستی 
چهار هزار و 500 اسیر فلسطینی از جمله 34 زن، 
180 کــودک و 500 بازداشتی اداری هستند. 
حماس نیز چهار سرباز اسرائیلی را در نــوار غزه 
ــاره آن هــا منتشر  بازداشت کــرده و اطالعاتی درب
نمی کند. در حالی که موضوع اسرا عمال به حاشیه 
رفته بود، »ابوعبیده« سخنگوی گردان های »القسام« 
اعــالم کرد که حال یکی از اســرای صهیونیستی 
در نزد این گردان ها وخیم است. به نظر می رسد 
ــارج کــردن  ایــن اظهارنظر ابوعبیده بــا هــدف خ
پرونده تبادل اسرا از وضعیت راکد و هشدار به رژیم 
ــت. موضوع دیگر  صهیونیستی مطرح شــده اس
این است که اظهارنظر ابوعبیده و راهبرد حماس 
ــدادن اطالعات بیشتر سبب دستپاچگی و  در ن
سردرگمی مقامات اسرائیلی شده است. از این 
رو، دو تاکتیک از سوی رژیم صهیونیستی در پیش 
گرفته شد. تاکتیک نخست، کم ارزش نشان دادن 
اظهارنظر ابوعبیده و زیر سوال بردن صحت آن از 
طریق رسانه هاست. تاکتیک دیگر، پیگیری وضعیت 
اسرای اسرائیلی از کانال مصر است. نکته پایانی 
این که اظهارنظر ابوعبیده در خصوص وضعیت 
وخیم اسیر فلسطینی همزمان با تحوالت مربوط به 
شکنندگی کابینه و انحالل کنست، به افزایش فشار 
بر کابینه بنت به ویژه با توجه به داغ شدن فضای 
انتخاباتی در این رژیم و سردرگمی آن ها در خصوص 
هرگونه اقدام جدی برای نجات جان اسیر اسرائیلی 

منجر شده است.

رئیس جمهور روسیه به لفاظی ها و شوخی های 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس در حاشیه 
نشست های گروه ۷ و ناتو جواب داد. به نوشته 
»رویترز« پوتین در واکنش به ادعــای جنسیتی 
جانسون دربــاره ایــن که اگــر پوتین یک زن بود 
هرگز به اوکراین حمله نمی کرد، حمله انگلیس 
به جزایر فالکلند آرژانتین در زمان نخست وزیری 

»مارگارت تاچر« در انگلیس را یادآور شد. پوتین 
گفت: »می خواهم رخدادهایی در تاریخ معاصر را 
یادآور شوم، زمانی که مارگارت تاچر تصمیم گرفت 
عملیات نظامی علیه آرژانتین در جزایر فالکلند به 
راه بیندازد. پس یک زن تصمیم گرفت عملیات 
نظامی انجام دهد«. رئیس جمهور روسیه افزود: 
»بنابراین ارجاعات نخست وزیر بریتانیا درباره 

آن چه امــروزه در حال وقوع است، خیلی دقیق 
نیست. جزایر فالکلند کجا قرار دارد و بریتانیا در 
کدام قسمت جهان است؟ اقدامات تاچر چیزی 
نبود جز جاه طلبی امپریالیستی و میل به تأیید این 
جایگاه امپریالیستی«. از سوی دیگر، جانسون در 
نشست گروه ۷ در کوهستان های باواریا عکسی 

را از پوتین در کوه های روسیه در حالی که 
پیراهن به تن نداشته و در حال اسب سواری 
است مورد تمسخر قرار داده بود. جانسون 

در جمع ســران گــروه ۷ گفته بود آن ها 
نیز می توانند در کوه های باواریا 

پیراهن های خود را درآورنــد تا 
»نشان دهند سرسخت تر از 

پوتین« هستند. پوتین روز 

پنج شنبه در واکنش به این لفاظی جانسون گفت، 
رهــبــران کشورهای غربی برخالف وی، اهل 
ورزش نیستند و در مقابل بیش از حد الکل مصرف 
می کنند. به گفته پوتین، این که سران کشورهای 
غربی پیراهن خود را دربیاورند، صحنه »مشمئز 
کننده ای« را رقم خواهد زد. همچنین 
مسکو در اعتراض به سخنان جانسون، 
سفیر انگلیس را احضار کرد. وزارت 
خارجه روسیه در اطالعیه ای بیان 
کــرد: »در جامعه ای که به ادب 
پایبند باشد، مرسوم است 
ــرای اظهاراتی از  که ب
این دست عذرخواهی 

بکنند.«

پیشخوان بین الملل 

با  اسپکتیتر  نامه  هفته 
انتخاب تیتر »میلیاردهای 
پوتین«  و طرحی که رئیس 
جمهور روسیه را در حال 
شیرجه زدن در پول نشان 
می دهــد، می خواهد به 
این سوال پاسخ دهد که 

چرا تحریم ها علیه روسیه جواب نداده است؟ با 
بررسی هایی که نویسنده این پرونده   انجام داده، 
همکاری نکردن برخی از کشورهای اروپایی که 
نتوانستند جایگزینی برای واردات انرژی از روسیه 
پیدا کنند و همین طور کشورهایی که هم پیمان با 
اوکراین یا آمریکا نیستند، باعث شده که روسیه تنها 
در ماه آوریل 9.6 میلیارد دالر درآمد کسب کند 
که نشان می دهد تاکنون تحریم ها علیه پوتین و 

روسیه جواب نداده است.
ناتو رودررو با چین 

ناتو برای نخستین بار چین را یک »چالش امنیتی« خواند. پکن در واکنش گفت: دستان ناتو به خون مردم 
جهان آغشته است 

بله »هیالری« به 2024؟
سی ان ان: زمزمه های ورود هیالری کلینتون به عرصه انتخابات 

ریاست جمهوری به گوش می رسد 

نشست سران ناتو در پایتخت اسپانیا 
ــزار و بــه انــتــشــار بیانیه ســران  ــرگ ب
شرکت کننده در آن و تصویب سند 
مفهوم استراتژیک این ائتالف منجر 
شد. این سند روسیه را »مهم ترین و 
مستقیم ترین تهدید« برای ناتو خواند. 
این بلوک قبال این کشور را شریک 
استراتژیک نامیده بــود. ناتو اعالم 
کرد بازدارندگی و دفاع را برای همه 
توجهی  قابل  میزان  به  متحدانش 
تقویت خواهد کــرد. همچنین این 
مفهوم برای اولین بار به چین اشاره و 
اظهار کرد که »جاه طلبی های اعالم 
شده و سیاست های قهرآمیز این کشور 
منافع، امنیت و ارزش های ناتو را به 
چالش می کشد.« در مقابل، پکن در 
واکنش به جدیدترین سند ناتو که 
در آن قدرت چین چالشی برای این 
ائتالف نظامی بیان شده، گفت این 
ناتو است که چالشی نظام مند برای 
صلح و ثبات جهانی محسوب می شود 
و دستانش به خون مردم جهان آغشته 
است. از سوی دیگر، شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین در یک سخنرانی 
در سفرش به هنگ کنگ در حالی 

که ناظر بر اجرای جشن های بیست و 
پنجمین سالگرد واگذاری حاکمیت 
این دولتشهر از انگلیس به چین بود، 
تاکید کرد که دموکراسی شکوفا شده 
است. شی جین پینگ  که دست به 
اولین سفر خود به خارج از سرزمین 
اصلی چین از زمان شروع همه گیری 
کرونا زده، قول داد که رویکرد »یک 
کشور، دو نظام« - یک مدل حکومتی 
که بر اســاس آن وعــده بــرخــورداری 
هنگ کنگ از سطحی از خودمختاری 
و آزادی ها  برای مدت 50 سال داده 
شد - دوام خواهد آورد. بر اساس مدل 
»یک کشور، دو نظام«، هنگ کنگ قرار 

است سطح باالیی از خودمختاری 
داشته باشد و آزادی بیان و تجمع و 
دیگر حقوقی که در سرزمین اصلی 
چین وجود ندارد، در این شهر برقرار 
باشد. البته در سال های اخیر چین 
با افزایش کنترل خود بر هنگ کنگ 
با انتقاد مواجه شده است. اصل »یک 
کشور، دو نظام« برگرفته از توافق بین 
بریتانیا و چین است و در قانون هنگ 
کنگ هم ذکر شده که قــرار است تا 
سال ۲04۷ برقرار باشد اما نزدیک 
شدن به پایان آن نگرانی بسیاری را 
در میان ساکنان هنگ کنگ ایجاد 

کرده است.

ــی به  ــزارش شبکه ســی ان ان در گ
مطرح شــدن گــزارش هــایــی مربوط 
به بازگشت هیالری کلینتون، وزیر 
اسبق امــور خارجه آمریکا به عرصه 
ــات ریــاســت  ــاب ــخ ــت رقـــابـــت هـــای ان
ــاره و  جمهوری در ســال ۲0۲4 اش
تاکید کرد که هیالری کلینتون بعد 
ــال کــه در  از گــذشــت حـــدود پنج س
حاشیه بوده، فرصت را مناسب دیده 
تا دوبــاره به عرصه انتخاباتی آمریکا 
برگردد و در حال بازسازی عناصر 
رسانه ای برای کمپین انتخاباتی خود 
اســت. مقاله نویس CNN دو دلیل 
را از مهم ترین انگیزه های هیالری 
کلینتون برای ورود مجدد به عرصه 
انتخابات در آمریکا برمی شمارد. اول 

این که بانوی اول اسبق ایاالت 
متحده، با دیــدن وضعیت 

بــایــدن و احتمال بسیار 
ضعیف حضور مجدد او در 
انتخابات ۲0۲4، شرایط 

را برای خود مهیا می بیند. 
دلیل دوم، وجود 

ــه  ــر ن ــ ــاص ــ ــن ــ ع
ــدان قوی  ــن چ

انتخابات  مقدماتی  رقابت های  در 
سال  در  آمریکا  جمهوری  ریــاســت 
۲0۲4 است که وجود و حضور این 
رقبای ضعیف همچون گوین نیوسام 
و کاماال هریس، احتمال برآمدن وی 
به عنوان نامزد اصلی حزب را بسیار 
در ذهــن وی پررنگ کــرده اســت.  با 
ــاره  ایــن حــال بــایــدن روی قصد دوب
اش در نامزدی مجدد برای ریاست 
جمهوری در سال ۲0۲4 مانور داده 
اســت؛ اگرچه منتقدان، سن باالی 
این رئیس جمهور آمریکا و گاف های 
عمومی متعدد او را مستمسک زیر 
سوال بردن شایستگی اش برای دور 
مجدد ریاست جمهوری قرار داده اند. 
او در روزهای اخیر از این صحبت کرد 
که در صورت برخورداری از 
سالمت مناسب تصمیم 
دارد دوباره نامزد شود 
و ظرفیت حضور مجدد 
تــرامــپ در ایــن رقابت 
باعث افــزایــش میل او 
ــاره  ــرای شرکت دوب ب
در انتخابات می 

شود.

کارتون روز 

نمای روز 

چهره روز 

ــراون جکسون به عنوان نخستین  ب کتانجی 
قاضی زن سیاه پوست تاریخ آمریکا در دیوان 

عالی فدرال سوگند یاد کرد.

»کسیدی هاچینسون« 
مشاور سابق کاخ سفید 
در کــنــگــره شــهــادت 
داد چطور تــرامــپ در 
مرگبار  حمله  زمـــان 
هــوادارانــش به کنگره 

دست و پا می زد تا زمان وقوع این خرابکاری ها 
در کنار آن ها باشد و خودش عامل اغتشاشات 

بود. / رویترز

پوتین به ادعای جنسیتی و رجزخوانی های جانسون در حاشیه نشست های 
ناتو و گروه 7 واکنش نشان داد   

"جزایر فالکلند کجا و انگلیس کجا  "

ــان  ــ ــاهـ ــ ــادشـ ــ پـ
سازشکار بحرین 
حمایت  ــال  ــب دن
نیست ها  صهیو

می گردند.
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بازرگام در خواب و کالهبرداری با وعده خرید جهیزیه !
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از سامانه بازرگام چه خبر؟!

هنوز از رونمایی سامانه ای که قرار بود برای توزیع اقالم 
تنظیم بازاری در خدمت مردم باشد بیشتر از هشت 
ماه نمی گذرد اما نگاهی به این سامانه نشان می دهد 
در چند وقت اخیر و با گران شدن برخی کاالها در بازار 
توزیع اقالمی مثل برنج، گوشت، روغن، تخم مرغ و ... در 
برخی استان ها در این سامانه متوقف شده یا نامنظم 
بوده و با تاخیر همراه است. حاال با موجود نبودن برخی 
اقالم مهم، انتقادها به این سامانه که زیر نظر وزارت 
جهاد کشاورزی دولت فعال است، بیشتر شده است. 
کاربری نوشت: »این سامانه توزیع آنالین در ایده بسیار 
درخشان بود ولی در اجرا بسیار ضعیف.« کاربر دیگری 
نوشت: »واقعا یک نهاد ناظر وجود نداره تا پیگیری کنه 
چرا این سامانه که قرار بود جایی برای عرضه بی واسطه 

محصوالت باشه محصوالت اصلی رو نداره؟!«
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خاطره جالب از نام مشترک چند مقام

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی با بازنشر خاطره 
ای از علی اکبر زرندی که در کتاب »رویاهای شیرین 
من« نوشته است، باعث واکنش کاربران شبکه های 
اجتماعی شد. زرندی در این کتاب نوشته اشت: » یه 
زمانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، 
علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس، علی اکبر والیتی 
وزیر خارجه و علی اکبر محتشمی هم وزیر کشور به 
همین دلیل بعضی خارجی ها فکر می کردند »علی 
اکبر«، یه لقب دولتی است که به سران ایران اعطا 
می شه! بعد من می خواستم برم ترکیه، توی مرز 
پاسپورتم را دادم، یارو یه نگاه کرد از جاش بلند شد 
به من احترام گذاشت به بقیه گفت این آقا علی اکبره، 
همه پا شدند، رئیس شون اومد جلو پاسپورت منو داد 
بعد همه به ستون ایستادند و یه راهرو باز کردند و 
من از همشون سان دیدم و از مرز با احترام رد شدم!«
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شروع مازوت سوزی از حاال؟

روز گذشته ادعایی در شبکه های مجازی مطرح شد 
مبنی بر این که اکنون کشوری مازوت خریداری نمی 
کند و مخازن مازوت کشور هم پر شده به همین دلیل 
نیروگاه ها را مجبور به سوزاندن مازوت کرده اند که 
یکی از آن ها نیروگاه نکا در شمال کشور است. البته 
پیش از این هم در گزارشی در همین صفحه نوشته 
بودیم با این که مازوت ارزش بسیار ناچیزی دارد و 
باعث آلودگی محیط زیست می شود حدود 30 درصد 
نفت خام ما در پاالیشگاه ها تبدیل به آن می شود که 
یکی از دالیل این اتفاق فرسوده بودن پاالیشگاه ها، به 
روز نبودن فناوری ها و ... بوده است. کاربری نوشت: 
»جهان داره می ره به سمتی که حتی بنزین هم نسوزونه 
ولی ما هنوز توی نیروگاه هامون مازوت می سوزونیم!«
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کالهبرداری با وعده خرید جهیزیه!

کالهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم کار را به 
جایی کشانده که عده ای به اسم خیریه از خانواده های 
کم بضاعت و بی بضاعت هم دزدی می کنند. طبق آن چه 
در فضای مجازی آمده است، به تازگی عده ای با به دست 
آوردن فهرست افراد تحت پوشش خیریه ها با این افراد 
تماس می گیرند و تحت پوشش خیریه به آن ها می گویند 
که یک فرد نیکوکار می خواهد جهیزیه دختر آن ها را تقبل 
کند و فهرست لوازم مورد نیاز را از این افراد می گیرد. 
چند روز بعد تماس می گیرند که جهیزیه آماده است و 
فقط باید هزینه باربری پرداخت شود که این رقم بین 2 
تا 5 میلیون تومان متغیر است و خانواده ای که منتظر جور 
شدن جهیزیه دخترش است با هزار زحمت از فروش طال 
و فرش گرفته تا قرض از دیگران پول را واریز می کند اما 

بعد از واریز پول دیگر خبری از تماس گیرنده نمی شود!
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درآمد 292 میلیونی یک راننده تاکسی آنالین

گزارشی از درآمــد راننده های یکی از تاکسی های 
آنالین منتشر شده که بازخورد زیادی در شبکه های 
اجتماعی داشته است. در این گزارش آمده میانگین 
درآمــد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱0 میلیون 
تومان در سال ۱۴00بوده است. البته این مقدار برای 
رانندگانی است که به صورت تمام وقت در آن مشغول 
هستند و برای رانندگان پاره  وقت درآمــد متوسط 
3/5میلیون تومانی را می توان در نظر گرفت. همچنین 
اعالم شده بیشترین درآمد یک راننده اسنپ در سال 
۱۴00 حدود 2۹2میلیون تومان در  ازای ۱۴۴0۸ 
سفر بوده است. با یک ضرب و تقسیم ساده می توان به 
این نتیجه رسید که این راننده به طور متوسط روزانه 
حداقل ۴0 سفر و از هر سفر هم به طور متوسط 20 
هزار تومان درآمد داشته است. در مجموع این راننده 

ماهی 2۴ میلیون تومان درآمد داشته است.
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خفت گیری عجیب در تهران!

ویدئویی که متعلق به چند ماه پیش بوده به تازگی در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و از شیوه 
جدید خفت گیری و کالهبرداری خبر می دهد. در این 
ویدئو فردی را می بینیم که ابتدا از راننده می خواهد 
شیشه را پایین دهد اما وقتی با مقاومت راننده که یک 
خانم بوده مواجه می شود روی کاپوت خودرو می پرد تا 
راننده مجبور شود بایستد یا او در حال حرکت به زمین 
بخورد و به دنبال گرفتن دیه برود. گفته شده این فرد که 
روی کاپوت پریده از راننده این خودرو شکایت کرده و دو 
شاهد هم برده که خودروی این فرد به او برخورد کرده 
است البته گفته شده داشتن همین ویدئو باعث شد 
که این فرد به خواسته خودش نرسد. کاربری نوشت: 

»دیگه دنیا داره جای خطرناکی برای زندگی می شه.«

وضعیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور    
اگر بخواهیم به طور خالصه و در یک جمله 
وضعیت ناوگان هوایی کشور را شرح دهیم 
پیر  کشور  هوایی  ناوگان  که  بنویسیم  باید 
است. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد اکنون 
از  کشور  بیش  هواپیماهای  سن  میانگین 
ــاس  ــر اس ــه ب ــــت. درحـــالـــی ک ۲۵ســــال اس
استاندارد های جهانی، هواپیماهای باالی 
۲۰سال فرسوده به شمار می روند و بسیاری 
از هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی کشور، 
به ویژه با توجه به شرایط تحریم، باید هرچه 
سریع تر از خط پرواز خارج شوند. ۲۲ خرداد 
امسال هم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در نشست خبری اعالم کرد که از 33۰ فروند 
هواپیمای ناوگان هوایی کشور تنها 16۰ 
فروند فعال است و 17۰ فروند دیگر به دالیل 

فنی و نقص در موتور زمین گیر شده است.

دالیل افزایش نقص فنی هواپیماها    
وجود چالش های متعدد از جمله افزایش 
نقص فنی در هواپیماها، فرسودگی ناوگان 
و... مربوط به چند هفته اخیر نمی شود و 
معضل چندین ساله صنعت هوایی است. 
به گفته فعاالن حــوزه هــوانــوردی، سوانح 
هوایی رخ داده طی هفته های اخیر نتیجه 
زنجیره ای از کمبودها و نقص ها در این حوزه 
است. درواقــع مجموعه ای از مشکالت، از 
جمله سوء مدیریت، اعمال تحریم ها و ... کار 
صنعت هوایی ایران را به این جا رسانده اند. با 
این حال در ادامه به دالیل افزایش نقص فنی 

هواپیماها پرداخته ایم.

زیاد شدن میزان فعالیت1 
یکی از دالیلی که سازمان هواپیمایی 
کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره 
دالیل افزایش نقص فنی هواپیماها اعالم 
کرده زیاد شدن تعداد پروازها بوده است. 
برای  هواپیمایی  ســازمــان  که  درپاسخی 
ما ارســال کــرده، آمده است: »آن چه که در 
رسانه ها آشکار می شود تعداد رویدادهاست 
ولــی آن چــه مــی تــوانــد اطــالعــات درستی 
ــاره وضعیت و تغییر آن ارائــه کند، نرخ  درب

رویدادهاست یعنی به ازای هر چند عملیات 
چند رویداد رخ می دهد. هم اکنون با کاهش 
محدودیت های کرونایی و فعال شدن برخی 
از کسب و کارهایی که با افت مواجه بودند و 
همچنین بازگشت مدل تعامالت حضوری به 
جای تعامالت مجازی شاهد افزایش میزان 
فعالیت ها هستیم. از سوی دیگر بعد از پایان 
ماه مبارک رمضان و آغاز فصل تابستان و 
فصل سفر، مسافرت با بخش حمل ونقل 
هوایی با افزایش مواجه شده است و بخش 
عمده ای از آمار ملموس رویدادها ناشی از 
افزایش عملیات پروازی بوده و این موضوع 
لزوما به معنی افزایش نرخ رویدادها نیست.«

گرم شدن هوا2 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  گفته  به 
تاثیر اقلیم بر حوادث هوایی را هم نباید نادیده 
گرفت. این سازمان در این باره گفته: »در فصل 
گرم سال برخی از پارامترهای فنی سامانه 
های هواپیما محدودتر می شود و این شرایط 
گرم نیز تا اندازه ای باعث افزایش اشکاالت 
جزئی می شود در هر صورت تمام این رویدادها 
در اصــل حاصل اقــدامــات مراقبتی ایمنی 
است. به عنوان مثال ممکن است دمای موتور 
یک هواپیما از آستانه مشخصی باالتر رود و 
خلبان در یک اقدام پیشگیرانه برای کاهش 
تــوان موتور و بازگشت به مبدا اقــدام کند.«

تحریم ها3 
هرچند در پاسخ سازمان هواپیمایی 
کشور از نقش تحریم ها سخنی به میان نیامده 
اما آرا شاوردیان یکی از اعضای کمیسیون 
در  فنی  نقص  اصلی  علت  مجلس  عمران 
ــد. او  هواپیماهای کشور را تحریم می دان
به آفتاب گفته: »ما نمی توانیم بسیاری از 
قطعات هواپیما را تامین کنیم و دلیل این 
اتفاق تحریم ها و محدودیت های موجود 
است.البته سوء مدیریت نیز تاثیر گذار است.«

سن باالی ناوگان هوایی4 
البته نباید از این موضوع هم غافل شد 
که بیشتر هواپیماهای موجود در کشورمان 
فرسوده اند و متاسفانه به دلیل تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه مــردم ایــران امکان 

خرید هواپیمای جدید فراهم نیست و باال 
بودن سن هواپیماها به خودی خود باعث باال 

رفتن احتمال نقص فنی می شود.

توجه نداشتن به حمل و نقل هوایی5 
رحمت ا... فیروزی پور هم یکی دیگر 
از اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقد 
است: »بسیاری از هواپیماها هم به دلیل 
نداشتن قطعه و موتور زمین گیر شده اند و 
همان هایی هم که مشغول فعالیت اند بعد از 
مدتی دچار نقص فنی می شوند که به قطعه 
نیاز دارند. این شرایط معلول آن است که ما 
در کشور خیلی به صنعت هوایی توجه نداشته 
ایم. این مهم باعث شده که مشکالت نقص 
فنی و تاخیرها به وجود بیاید.« او می گوید: 
»قطعا تحریم در این شرایط نقش دارد اما 
بخشی از آن به داخل بر می گردد که سیستم 
حمل و نقل هوایی جزو اولویت های دولت 

ها نبوده است.«

تامین نشدن منابع اعتباری6 
یکی از انتقادهایی که فعاالن صنعت 
هوایی همواره به مسئوالن این صنعت وارد 
دانسته اند، همکاری نکردن در زمینه تامین 
نقدینگی ایرالین هاست، این مشکل اگرچه 
همواره وجود داشته اما با افزایش نرخ ارز 
دوچندان شده است. به اعتقاد این منتقدان 
در این شرایط دولت اقدامی برای حمایت 
از شرکت های هواپیمایی و کمک به آن ها 
برای مقاومت در برابر مشکالت انجام نداده 
ــرای تامین قطعات از  اســت و شرکت ها ب
خارج کشور با کمبودنقدینگی مواجه بوده 
اند. به هر حال تامین قطعه یکی از الزامات 
شرکت  های هواپیمایی است که در شرایط 

تحریم پرهزینه تر نیز است.

پروتکل هایی که هواپیما بعد از نقص     
فنی طی می کند

سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به سوال 
خبرنگار ما در باره »پروتکل هایی که هواپیما 
بعد از نقص فنی باید طی کند تا به آن مجوز 
پرواز دهند« هم نوشته است: »زمانی که نقص 
فنی رخ می دهد مراکز تعمیر و نگهداری مجاز 
باید برای شناسایی و رفع عیب اقدام کنند و 
بخش های مسئول اطمینان از تطابق و ایمنی 
مــورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری، 
ــرواز ترخیص می کنند.  هواپیما را بــرای پ
البته در هر پرواز نیز به شکل عملیاتی توسط 
کارشناسان فنی مربوط و خلبانان هواپیما، 
چک های پیش از پرواز را انجام می دهند و 
در صورت نبود مشکل پرواز ادامه می یابد.« 

در کمتر از 2 هفته اخیر، 6 نقص هوایی برای چند ایرالین کشور رخ داده که هشداری جدی برای ناوگان 

هوایی کشور است. دلیل این همه نقص فنی چیست؟

 زنگ خطرسوانح کوچک 
برای حمل و نقل هوایی

ناصر  رعیت نواز-   هرچند تعداد سوانح هوایی نسبت به حوادث جاده ای بسیار کم است اما طبعا حمل و نقل هوایی به نظارت و دقت بسیار باالیی 
نیاز دارد چون می تواند به شدت خطر آفرین باشد. البته به گواه اخبار در چند وقت اخیر حمل و نقل هوایی کشورمان وضعیت مطلوبی ندارد و 
بسیاری از سفرهای داخلی و البته خارجی به دلیل نقص فنی یا با تاخیر طوالنی همراه بوده یا بعد از بلند شدن هواپیما به همان دلیل نقص فنی 
مجبور به فرود اضطراری شده است. اما این اتفاقات هرچند کوچک زنگ خطری بزرگ برای سوانح هوایی به حساب می آید که خدای نکرده 
ممکن است جان ده ها نفر را به مخاطره بیندازد. به تازگی هم خبر فرود اضطراری هواپیمای مشهد - مسقط بعد از سه ساعت سرگردانی در 
آسمان مشهد و تخلیه باک بنزین هواپیما در صفحه 2 روزنامه خراسان رضوی منتشر شد که خوشبختانه این پرواز به سالمت فرود آمد و مشکلی 
برای مسافران و خدمه آن به وجود نیامد اما  این خبر وقتی مهم می شود که بدانیم این ششمین نقص فنی گزارش شده هواپیماهای کشور تنها 
در طول کمتر از دوهفته اخیر است. آماری که نشان دهنده وضعیت رو به وخامت صنعت حمل و نقل هوایی ایران است و هر لحظه ممکن است 
اتفاق ناگواری رقم بخورد. در این گزارش ضمن بررسی تعداد هواپیماهای فعال در ناوگان هوایی کشور به سراغ سازمان هواپیمایی کشوری 
رفتیم تا از دالیل افزایش نقص فنی هواپیماها و پروتکل هایی که هواپیما باید بعد از نقص فنی برای گرفتن مجوز پرواز طی کند پرس و جو کنیم.

شغل جدید 
»تخلیه مستاجر«!
ناصری- بعد از افزایش بی رویه اجاره بها که 
رمق مستاجران را گرفته، دولت تصمیم گرفت 
برای رفع این مشکل راه حلی پیدا کند، در 
اواخر اردیبهشت دولت برای افزایش اجاره 
بها سقف 25 درصدی تعیین کرد اما برخی 
مستاجران از تمدید نشدن قراردادهای شان 
خبر دادند و همین موضوع باعث شد راه حل 
دیگری هم برای رفع این مشکل مستاجران 
در نظر گرفته شود تا این که در اواخر خرداد 
ــر راه و شهرسازی از تمدید خودکار  وزی
قراردادهای اجاره خبر داد و اعالم کرد که 
الزم نیست هیچ مستأجری واحد مسکونی 
خود را                            تخلیه کند. اما همین اقدام هم انگار 
مشکل جدیدی را برای مستاجران به وجود 
آورده و باعث به وجود آمدن شغل کاذبی به 
نام »تخلیه مستاجر« شده که آگهی های آن 
در خیابان های تهران به چشم می خورد. 
بسیاری در شبکه های اجتماعی می گویند 
طرح تمدید خودکار قرارداد اجاره بها باعث 

شده تا این شغل جدید شکل بگیرد.

شیوه کار شغل »تخلیه مستاجر«    
هرچند تالش ما برای صحبت با صاحبان 
شماره هایی که از تبلیغات این شغل به دست 
آورده بودیم بی نتیجه بود اما در این میان 
برخی گمانه زنی ها را دربــاره شیوه کار آن 
ها به دست آوردیم. برخی بر این باورند این 
افراد از استثنائاتی که برای تمدید خودکار 
اجاره نامه لحاظ شده استفاده می کنند. به 
طور مثال برخی فروش صوری ملک، دریافت 
پروانه تعمیرات، نیاز مالک به ملک برای 
سکونت خود یا یکی از فرزندان  و... را مطرح 
کرده اند. با این حال برخی هم معتقدند که 
این افراد مانند شرخرها و چک نقد کن ها 
اقدام و با ایجاد مزاحمت برای مستاجر کاری 
می کنند که مستاجر عاصی شود و آن خانه 
را تخلیه کند. اقدامی که نه تنها غیر قانونی 

است بلکه جرم هم به حساب می آید.

معضالت قانون تمدید خودکار اجاره نامه    
هرچند مسئوالن در قوه مجریه و مقننه به 
دنبال راهی برای کنترل بازار اجاره بها بوده 
اند اما باید به این مسئله توجه داشت که اقدام 
دستوری معموال برای بازار جواب گو نیست و 
عمدتا بازار برای دور زدن قانون راهی را پیدا 
خواهد کرد و باال رفتن قیمت اجاره هم از این 
قاعده مستثنا نیست. با این حال بد نیست 
مسئوالن برای این عارضه قانون جدید هم 
فکری بیندیشند. البته این نکته هم ضروری 
است که در کنار قانون تمدید خودکار اجاره 
نامه باید عرضه ملک هم با ساخت و خانه های 
خالی موجود افزایش پیدا می کرد تا عرضه 
بیشتر از تقاضا شود و قیمت ها کمی افت 
کند اما نه مسکنی برای عرضه ساخته شده 
نه قانون مالیات بر خانه های خالی به درستی 
اجرا شده است چون بر اساس گزارش نود 
اقتصادی متاسفانه در سه ماه اول امسال 
تنها 2 میلیون و 300 هزار تومان مالیات بر 

خانه های خالی دریافت شده است. 



در چند روز اخیر برخی موضوعات ورزشی در صدر اخبار 
بود از جمله اختالف و درگیری لفظی  علیرضا دبیر و 
سیدمحمدپوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش که 
البته با واکنش وزارت ورزش هم همراه بود. موضوع دیگر 
مربوط به خریداری نشدن امتیاز پخش مسابقات جام 
جهانی قطر بود که باعث نگرانی فوتبال دوستان ایرانی 
شد. در این زمینه احسان قاضی زاده هاشمی نماینده 
مجلس با حضور در برنامه ورزشگاه به اختالف علیرضا 
دبیر رئیس فدراسیون کشتی و سیدمحمدپوالدگر 
معاون قهرمانی وزارت ورزش بر سر بودجه قهرمانی 
کشتی  واکنش نشان داد و گفت:»انتظارمان این بود 
وزیر ورزش که در جریان نظام مالی و بودجه ای کشور 
قراردارد، پوالدگر معاون قهرمانی اش را به طور کامل 
توجیه می کرد. ما یک اعتبار بودجه ای در کل کشور 
داریم و این طور نیست که بگوییم این سهم دولت است 
ــالغ و در شــورای  و آن سهم مجلس. وقتی قانون ،اب
نگهبان تایید می شود و توسط رئیس مجلس به رئیس 
جمهور ابالغ و توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه 
و بودجه برای اجــرا، ابالغ می شود، قانون کل کشور 
است و تقسیم دولت و مجلسی در آن وجود ندارد. دولت 
،الیحه ای برای کل فدراسیون های ورزشی ارائه کرده 

بود و اعتبار وزارت ورزش حدود 630 میلیارد تومان 
است. ما اعتبار خاصی به مبلغ 315 میلیارد تومان 
به عنوان پاداش برای 30 فدراسیون ورزشی در نظر 
گرفتیم و این رقم را به اعتبار 630 میلیاردتومانی وزارت 
ورزش اضافه کردیم. در واقع مبلغ 945 میلیارد تومان 
می شود بودجه کل کمک به فدراسیون های ورزشی.« 
وی ادامه می دهد: »بودجه 315 میلیاردی را ما به نام 
فدراسیون های ورزشی اسم گذاری کردیم و کشتی را 
باالترین فدراسیون ورزشی دیدیم چون ورزش اول، ملی 
و مدال آورترین رشته ورزشی ماست که سالی چندین 
اعــزام به مسابقات مختلف در رده هــای سنی دارد.بــه 
همین دلیل سهم کشتی را 70 میلیارد تومان درنظر 
گرفتیم. این که به دبیر اظهار شود چون شما از مجلس 
پول گرفتید ما دیگر از بودجه)قهرمانی( به شما پول 
نمی دهیم، برایمان مقداری جنبه طنز دارد. این بودجه 
متعلق به همه فدراسیون هاست و همه سهم دارند.« 
قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان و عضو فراکسیون 
ورزش مجلس در ادامه به موضوع نگرانی فوتبال دوستان 
ایرانی از پخش نشدن مستقیم مسابقات جام جهانی قطر 
ورود کرد و با تکذیب شایعه پخش نشدن مسابقات جام 
جهانی گفت:» هر دوره جام جهانی و المپیک همیشه 

موضوع حق پخش مطرح می شود و روال این است که 
حق پخش توسط شرکت های بین المللی خریداری شده 
و در اختیار کشورهای خواهان حق پخش قرار می گیرد. 
در چند روز اخیر یک نگرانی برای فوتبال دوستان ایرانی 
ایجاد شده بود که در این دوره صدا و سیما مسابقات 
جام جهانی را پوشش نخواهد داد چرا که نتوانسته حق 
پخش را خریداری کند. باید بگویم که این شایعه است 
و قطعا  جام جهانی قطر به طور کامل برای ایرانی ها 
پخش خواهد شد. نماینده مجلس در ادامه افزود: »ما دو 
نوع حق پخش داریم. یکی مربوط به مسابقات ورزشی 
داخل کشور که قانونی را داریم که صدا و سیما و وزارت 
ورزش باید آیین نامه مشترکی را برای حق پخش تدوین 
کنند اما در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم و  یکی 
از موضوعاتی که مغفول مانده همین است مبنای برنامه 
هفتم توسعه حل موضوعات حل نشده به ویژه حق پخش 
است. نوع دوم هم مربوط به حق پخش مسابقات بین 
المللی مثل المپیک و جام جهانی و لیگ های اروپایی 
 است که تا امــروز انجام شده و با جلساتی که برگزار 
کرده ایم قرار است حق پخش مسابقات جام جهانی هم 
خریداری شود و مردم بتوانند مسابقات تیم ملی ایران و 

دیگر مسابقات جام جهانی قطر را مستقیم تماشا کنند.

برنز تاریخی ترای  َاتل ایران در قهرمانی آسیا

نماینده ترای اتل ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲0۲۲ 
به مدال تاریخی برنز رسید. سید پارسا محجوب ملی پوش 
ایران لحظه ای تاریخی برای ورزش کشور رقم زد و موفق 

شد تا ضمن کسب مقام سوم این مسابقات، برای اولین 
بار کشورمان را صاحب مدال در تاریخ مسابقات قهرمانی 
آسیا در این رشته کند. محجوب برای کسب این مدال 

با ورزشکاران شاخص و عنوان دار قاره آسیا به رقابت 
پرداخت و موفق شد با پشت سر گذاشتن میرالن ایسکاکف 

نفر سوم قهرمانی امیدهای آسیا به مدال برنز برسد.
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 جدایی قائدی و نوراللهی 
از شباب االهلی؟

مهدی قائدی و احمد نوراللهی دو بازیکن ملی پوش کشورمان هستند 
که در فصل گذشته برای شباب االهلی دبی بازی کردند.آینده این 
دو بازیکن ملی پوش کشورمان طبق گزارش رسانه های امارات 
به تصمیم ژاردیم سرمربی جدید شباب االهلی گره خورده است.
سرمربی پرتغالی امروز به دبی رسیده تا به صورت رسمی کارش را 
روی نیمکت اماراتی آغاز کند. در این میان سایت »ترانسفرمارکت« 
مهدی قائدی و احمد نوراللهی دو بازیکن ملی پوش کشورمان را 
به عنوان بازیکن آزاد و بدون باشگاه معرفی کرد تا شایعات درباره 

جدایی ستاره های ایرانی از شباب االهلی جدی تر از قبل شود.

گزارش

ایران-اروگوئه در اتریش

نبرد جذاب با سوارز و دوستان
گروه ورزش/ در فاصله 140 روز مانده به جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورمان 
نتوانسته مثل دیگر تیم های حاضر در جام جهانی روند خوبی را برای آماده 
سازی طی کند.در این شرایط همه نگاه ها به فیفادی بعدی است که آخرین 
فرصت فدراسیون برای برگزاری چند بازی تدارکاتی  آبرومندانه و البته مفید 
خواهد بود. در همین زمینه مسئوالن فدراسیون فوتبال کشورمان با همتایان 
خود در چند کشور مذاکراتی داشته اند و گویا یکی از این مذاکرات به توافق 
نهایی منجر شده و تیم ملی کشورمان قرار است در اتریش مقابل یکی از برترین 
تیم های آمریکای جنوبی قرار بگیرد.از صبح جمعه برخی رسانه های اروگوئه 
ای از قطعی شدن برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با ایران در تاریخ 
۲۲ سپتامبر مصادف با اول مهرماه در اتریش خبر دادند و هر چند که هنوز 
قرارداد رسمی این بازی به امضا نرسیده است اما به نظر می رسد که همه چیز 
قطعی شده و به زودی با امضای نهایی این خبر به طوررسمی از سوی فدراسیون 
فوتبال ایران و اروگوئه اعالم خواهد شد.پیش از این هم صحبت هایی مبنی بر 
بازی ایران برابر اروگوئه در انتهای فیفادی ژوئن)خردادماه( وجود داشت و 
حتی تاریخ و ساعت این بازی هم قطعی شده بود اما به دلیل بعد مسافت این 
کشور برای ایران و همچنین وعده انجام سه بازی در قطر، سرمربی تیم ملی 
ایران ترجیح داد این بازی برگزار نشود.با توجه به فرصت کم باقی مانده تا جام 
جهانی که تنها فیفادی موجود در تقویم فیفا از ۲۸ شهریور آغاز و در روز پنجم 
مهرماه به پایان می رسد، فرصت بازی با تیمی در سطح اروگوئه می تواند برای 
تیم ملی بسیار مفید باشد و برگزاری بازی تدارکاتی برابر اروگوئه به عنوان 

تیم سیزدهم رده بندی فیفا با فوق ستارگانی چون سوارز، 
ــورده، دارویــن نونز، کــاوانــی، بنتانکور، توریرا،  والـ

پلیستری، آرائوخو، خیمنز و موزرال می تواند محک 
فوق العاده ای برای تیم ملی باشد.به احتمال زیاد 
تیم ملی بعد از برگزاری بــازی برابر اروگوئه، یک 

بازی دوستانه دیگر را هم در تاریخ پنجم مهرماه 
پشت سر خواهد گذاشت که احتماال حریف 

دوم ایران تیمی از آمریکای شمالی یا آفریقا 
خواهد بود.البته با توجه به همگروهی 

اولویت  آمریکا  با  کشورمان  ملی  تیم 
اول فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم 

ملی بازی با یکی از تیم های آمریکای 
شمالی اســت و تیم هایی همچون 

مکزیک،کاستاریکا و هندوراس جزو 
گزینه های احتمالی به حساب می 

آیند و احتماال باید در روزهــای 
آینده منتظر آغاز مذاکرات برای 
قطعی شدن بازی با یکی از این 

تیم ها باشیم.

گروه ورزش/ اوایل دهه ۸0 که خأل یک مدافع 
تمام و کمال در فوتبال ایــران احساس می شد 
جوانی ۲0 ساله در ملوان به فوتبال کشور معرفی 
شد.شاید در اوایل کمتر کسی فکر می کرد که او 
همانی باشد که قرار است به صخره نفوذناپذیر 
فوتبال ایران تبدیل شود اما کم کم باورها تغییر کرد 
و آن جوان ۲0 ساله و بی ادعا به یک ستاره تبدیل 
شد.با جمله »من این حسینی رو می خواستم نه اون 
حسینی رو« از زبان علی پروین معروف شد و سری 
توی سرها درآورد.او در تیم ملی  به سورپرایز قلعه 
نویی در مالزی بدل شد و خیلی زود پایش به تاالر 
صدتایی های فوتبال ملی باز شد و حضور در یک 
جام جهانی را تجربه کرد.اما شاید بتوان گفت یکی 
از روزهای تلخ حسینی در این سال ها کنار گذاشته 
شدن از تیم ملی توسط کــی روش بــود. او که در 
حضور مربی پرتغالی از یاران اصلی تیم ملی بود و 
نقش بسیار مهمی در صعود تیم ملی به جام جهانی 
۲01۸ روسیه ایفا کــرده بــود، نامش در آخرین 
فهرست تیم ملی جایی نداشت تا همین موضوع 
موجب ایجاد حواشی عجیب بــرای این بازیکن 
و پرسپولیس شود. با این حال او آذر 97 در یک 
نشست خبری رسما از تیم ملی خداحافظی کرد تا 
این گونه دست مربی تیم ملی برای جام ملت های 
۲019 باز باشد.اما در رده باشگاهی نافش را از 
همان اول با قهرمانی بسته بودند و سریال قهرمانی 
های او از سال ۸5 با سایپا شروع شد. با سایپای 
دایی قهرمان لیگ برتر شد و  سه فصل رویایی با 
سپاهان قلعه نویی و کرانچار داشت و در قهرمانی با 
سپاهان هت تریک کرد. اوایل دهه نود دوباره راهی 
پایتخت شد و این بار لباس سرخ پرسپولیس را 
پوشید. دو سال اولش در پرسپولیس سهمی از جام 
نداشت و طلب اش را که از رحیمی مدیرعامل وقت 
پرسپولیس گرفت راهی قطر شد تا یک سال دور 
از فوتبال ایران باشد.برگشت اش به تهران با نه 
بزرگ برانکو همراه بود که شاید تنها اشتباه برانکو 
در دوران حضورش در پرسپولیس بود. یک سال 
نفت و بعدش بازگشت باشکوه به پرسپولیس که با 
درو کردن جام ها همراه بود. پنج قهرمانی پیاپی 

که سید بازیگر نقش اصلی همه قهرمانی ها بود. 
یک قصه تکراری که هر اردیبهشت با باالبردن جام 
همراه می شد و یک فریاد از سر خوشحالی و عطشی 
که انگار قرار نبود تمام شود.باالرفتن سن یک قصه 
تلخ برای همه قهرمان هاست. موهای کم پشتی 

می شد  سفید  کم کم  کــه 
بازنشستگی  لحظه  و 
ــرد تا  ــی ک ــادآوری م ــ را یـ

ــود  ــوع ــه روز م ــن کـ ــ ای
ــد؛روزی  ــ ــی ــ ــرا رس ــ ف
ــه هـــــــــــــواداران  ــ ــ ک

از آن می  پرسپولیس 
تلخ  وداع  ترسیدند؛روز 

تاریخ  کاپیتان  ترین  محبوب 
سرخ ها! او در حالی در سن 40 

سالگی ایــن تصمیم را گرفت 
که با توجه به تصمیم مدیران 
باشگاه پرسپولیس، حاال به 
کادر فنی پرسپولیس اضافه 
در  که  شد.حسینی  خواهد 

بی بدیلی  نقش  سال ها  ایــن 
پرسپولیس  موفقیت های  در 

ایفا کــرده، لقب جالبی را هم 
از تن کاته، مربی هلندی گرفته 

است. این مربی هلندی که 
زمانی سرمربی الجزیره 

ــارات بــود، پیش از  امـ
ــدار تیم اش برابر  دی

ــس در  ــی ــول ــپ ــرس پ
ــری  ــب ــت خ ــس ــش ن
ــه ایــن  ــخ ب ــاس در پ
سوال که حسینی 
در بـــــازی رفــت 
ــود و حاال  غایب ب
می تواند به میدان 
برود، درباره نقش 
حسینی گفته بود: 
سوپرمن  او  »مگر 

ــت؟« پرسپولیس همان بــازی را با گل سید  اس
جالل حسینی با پیروزی پشت سر گذاشت تا 
همین جمله تن کاته، هــواداران پرسپولیس را 
مجاب کند که به کاپیتان تیم شان لقب »سوپرمن« 
بدهند.حسینی که پرافتخارترین بازیکن فوتبال 
ایران و لیگ برتر به دلیل تصاحب جام قهرمانی 
است، تاکنون 9 بار جام قهرمانی لیگ برتر را باالی 
سر برده که پنج بار آن در قالب گالت قهرمانی 
با پرسپولیس بود. وی همچنین با پرسپولیس 
عالوه بر این، یک قهرمانی جام حذفی و چهار 
تعداد  که  آورد  به دست  را  سوپرجام  قهرمانی 
جام های کسب شده او در دوران بازی فوتبال را به 
عدد 14 رساند. به طورمسلم فوتبال ایران حاال 
حاالها مثل سیدجالل را به خودش نخواهد 
دید. کسی که دو دهه در اوج بودن را تجربه 
کند و آقای رکوردها باشد. حرفه ای ها 
همیشه این گونه اند. همیشه مراقب 
خودشان هستند و سیدجالل در 
تمام این سال ها ثابت کرد سن 
فقط یک عدد است. کسی که 
در دهه چهارم زندگی تازه 
شروع کرد به درو کردن 
کاشته  کــه  چیزهایی 
بود.دنیای پرسپولیس 
بــعــد از ســیــدجــالل 
ترسناکی  دنــیــای 
ــد.  ــی رس ــر م ــظ بـــه ن
پرسپولیس دیگر یک 
کاپیتان تمام عیار و 
یــک رهــبــر بـــزرگ را 
در زمین ندارد و قرار 
ــا سیدجالل  اســـت ت
کــنــار  نــیــمــکــت  روی 
یحیی بنشیند و تجربه 
بــیــنــدوزد بـــرای فصول 
بعد کــه شــایــد در تیمی 
ــود. شاید در  سرمربی ش

همین پرسپولیس!

 هندبال بانوان به کاروان اعزامی به قونیه 
اضافه شد

در پی حذف هندبال بانوان ایران از حضور در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی و اعتراض کتبی کمیته ملی المپیک و پیگیری های 
سرپرست کاروان اعزامی ایران به این بازی ها، هندبال بانوان ایران هم 
به رشته های اعزامی اضافه شد. اصغر رحیمی سرپرست کاروان در 
این باره گفت:»در نشستی که با حضور سرپرستان کاروان ها در قونیه 
در حال برگزاری است پیگیر این موضوع بودم که درنهایت با توجه 
به نامه نگاری رسمی و اعتراض و صحبت هایی که بنده با مسئوالن 
برگزاری رقابت ها داشتم این موضوع مورد  موافقت مسئوالن برگزاری 
رقابت ها واقع شد. بدین ترتیب هندبال بانوان ایران نیز به رشته های 

اعزامی کشورمان اضافه شد.«

لطف فدراسیون جهانی دوومیدانی به حدادی
با تصمیم فدراسیون جهانی دوومیدانی احسان حدادی، قهرمان پرتاب 
دیسک آسیا در مسابقات قهرمانی جهان )اورگــان۲0۲۲( در آمریکا 
شرکت خواهد کرد. این درحالی است که حــدادی از طریق رکورد 
ورودی و رده بندی موفق به کسب ورودی جهانی نشد اما فدراسیون 
جهانی دوومیدانی در مکاتبه ای با فدراسیون ایران از او برای حضور در 
مسابقات جهانی دعوت کرد. مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان ۲4 
تیر تا ۲ مرداد برگزار خواهد شد. پیش از این مهدی پیرجهان در دوی 

400 متر مانع از طریق رده بندی جهانی به این مسابقات راه پیدا کرد.

 پیروزی تاریخی هندبال بانوان جوان ایران 
در جهان

تیم هندبال جوانان دختر ایران پنج شنبه با پیروزی 46 بر ۲6 مقابل 
مکزیک در مسابقات پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان، موفق شد نخستین 
پیروزی تاریخ بانوان هندبالیست ایران در رقابت های قهرمانی جهان 
را رقم بزند. تیم ایران دیروز با نتیجه ۲0 بر 35 مقابل ایتالیا شکست 
خورد. بیست و سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان تا 

1۲ تیرماه به میزبانی اسلوونی دنبال خواهد شد.

اخبار

آفساید

خبر

مخالفت فوالد با درخواست استقالل
باشگاه فوالد خوزستان خواهان جذب رضاوند برای فصل 
آینده است، ولی باشگاه استقالل از فوالد خواسته است 
که در ازای موافقت با جدایی رضاوند، احسان پهلوان را به 
خدمت بگیرد. باشگاه فوالد اما با درخواست استقاللی ها 
برای جذب هافبک فصل گذشته پرسپولیس مخالفت کرده 
و به همین دلیل تکلیف ماندن یا جدایی رضاوند در استقالل 

مشخص نشده است.

حسینی در استقالل ماندنی شد
باشگاه استقالل بعد از مذاکرات با حسین حسینی این 
بازیکن را با وجود داشتن پیشنهاد خارجی برای فصل پیش 
رو حفظ کرد.در هفته جاری قرارداد حسینی یک فصل دیگر 
اضافه خواهد شد. پیش از او روزبــه چشمی دیگر بازیکن 

باتجربه استقالل هم قراردادش را تمدید کرده بود.

ستاره جنجالی پرسپولیس تمدید می کند؟
باشگاه پرسپولیس از ابتدای هفته جاری مذاکرات خود را برای 
تمدید با رضا اسدی ستاره این تیم شروع خواهد کرد. با توجه به 
درخواست یحیی گل محمدی برای حفظ رضا اسدی مسئوالن 
این باشگاه مقدمات حفظ این بازیکن را فراهم کرده اند.امروز 
قرار است نشست این بازیکن با مسئوالن پرسپولیس برای 
تمدید قرارداد برگزار شود. البته رضا اسدی ظاهرا از دو تیم 
خارجی هم پیشنهاد دارد اما با توجه به خواسته گل محمدی 

اولویتش ماندن در جمع سرخپوشان است.

 رویای حضور در معتبرترین 
رویداد تنیس بر باد رفت

واکنش وزارت ورزش به صادر نشدن 
ویزای صفی

مسابقات تنیس ویمبلدون درحالی از امروز)11 تیرماه( آغاز 
می شود که کشور انگلیس میزبان مسابقات به دالیل نامعلوم 
برای مشکات الزهرا صفی دختر تنیسور ایرانی برای حضور در 
این مسابقات روادید صادر نکرد. امیر صدری مدیربرنامه های 
صفی در این باره گفت: »قرار بود صفی در بخش جوانان در 
جدول اصلی مسابقات با حریفانش رقابت کند. این ورزشکار 
برای حضور در این رویداد بزرگ ورزشی منتظر رویداد حضور 
در انگلیس بود که البته تاکنون این اتفاق رخ نداده است.« 
وی با بیان این که اتفاقی باالتر از این نمی توانست برای این 
تنیس باز رخ بدهد، ادامه داد: »همیشه آرزوی دیدن یک ایرانی 
در مسابقات ویمبلدون را داشتم. حاال که فرصت یک ایرانی در 
این مسابقه بزرگ آن هم در جدول اصلی فراهم شده، متأسفانه 
به دلیل صادر نشدن روادید، این آرزو از بین خواهد رفت. سال 
جاری میالدی شاهد حضور مشکات الزهرا صفی در گرند 
اسلم های استرالیا و فرانسه و تاریخ سازی این بانوی تنیسور 
بودیم اما باید بگویم که رویای حضور در گرنداسلم ویمبلدون 
ــت.« صفی باید روز شنبه در مسابقه ویمبلدون  از بین رف
رقابت می کرد و اگــر ایــن اتفاق رخ مــی داد، شاهد حضور 
نخستین ورزشکار زن ایرانی در یکی از معتبرترین رویدادهای 
تنیس جهان بودیم. گفتنی است محسن معتمدکیا مدیر 
روابط عمومی وزارت ورزش با انتشار رشته توئیتی در واکنش 
به صادرنشدن روادید صفی نوشت: »جاماندن مشکات الزهرا 
صفی از مسابقات ویمبلدون به دلیل صادرنشدن ویزا اتفاق 
نامبارکی بود که به دلیل کارشکنی انگلیس رخ داد و ITF باید 
پاسخ گو باشد. موضوع را از طرف دفتر بین الملل وزارت ورزش 
پیگیری کــردم. درخواست کتبی یا شفاهی برای کمک به 

دریافت ویزا از طریق وزارتخانه صورت  نگرفته بود.«

سوژه

 افتخارآفرینی جدید ستاره ایرانی 
لیگ پرتغال

نشریه »مارکا«ی اسپانیا به معرفی 100 بازیکن برتر فصل 
گذشته لیگ های اروپایی پرداخت که مهدی طارمی ستاره 
ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه پورتو باردیگر برای ایران 
افتخار آفرینی کرد و در میان بهترین های سال قاره سبز قرار 
گرفت.طبق گــزارش نشریه مادریدی این انتخاب توسط 
60 کارشناس فوتبال از اقصی نقاط جهان صورت گرفته 
شده است. طارمی با عملکرد خیره کننده خود به همراه 
پورتو جایگاه 96 بهترین های سال اروپا را از آن خود کرد.
کریستیانو رونالدو ابرستاره منچستر یونایتد در این رده بندی 
در جایگاه ۲1 قرار گرفت و رقیب سنتی اش یعنی لیونل 

مسی ستاره پاری سن ژرمن در رده ۲6 اروپا ایستاد.

قاضی زاده هاشمی: پاسخ پوالدگر به دبیر جنبه طنز دارد!
مردم نگران پخش مستقیم جام جهانی قطر نباشند

به بهانه خداحافظی رسمی کاپیتان پرسپولیس در مستطیل سبز

اپیان یک عرص جالل و جربوت!

حسین زاده در لیست خرید شارلوا
امیرحسین حسین زاده که تابستان فصل قبل از سایپا به استقالل آمد، در 

قرارداد دو ساله ای که با احمد مددی مدیرعامل وقت آبی ها به امضا رساند، 
بند فسخی را در قراردادش گنجانده که در ازای پرداخت مبلغی بین ۲00 تا 
۲50 هزار دالر می تواند به راحتی از جمع آبی پوشان جدا و راهی تیم دیگری 

شود.این مسئله در روزهای گذشته باعث انتقادات فراوانی از مدیریت وقت آبی ها 
شد چرا که هواداران استقالل اعتقاد دارند تا تابستان گذشته کمتر کسی شناختی 
از حسین زاده داشت و عالوه بر این که نباید بند فسخی در قرارداد این بازیکن ثبت 
می شد بلکه باید قرارداد بلند مدتی نیز با این وینگر جوان به امضا می رسید.اکنون 
رسانه های بلژیکی خبر از عالقه شارلوا برای جذب حسین زاده داده اند. حسین 
زاده یک فصل دیگر با آبی ها قرارداد دارد و گفته می شود که مدیران باشگاه با باال 

بردن مبلغ قرارداد این بازیکن، در پی حفظ او هستند.

گزینه یحیی در تمرین تیم پرتغالی!
در حالی که باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب کاسیانو دیاز مهاجم برزیلی است، او 
در اولین جلسه تمرینی پیش فصل تیم ویزال حضور یافت.این در حالی است که 
شایعاتی درباره سفر او به تهران وجود داشت که حاال حضورش در تمرین ویزال 
این خبر را تکذیب می کند. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که باشگاه 
پرسپولیس در توافقی که با باشگاه ویزال داشته باید ابتدا مبلغ رضایت نامه را 
به حساب این باشگاه واریز کند تا کاسیانو رضایت نامه و فسخ قرارداد خود 
را دریافت کند. اتفاقی که تا این لحظه رخ نداده است. با توجه به منتفی 
شدن قرارداد با گادوین منشا و تمدید قرارداد این مهاجم نیجریه ای با مس رفسنجان، 
باشگاه پرسپولیس به دنبال تامین منابع ارزی برای پرداخت مبلغ توافق شده به ویزال و فسخ 
قرارداد خواهد بود تا هر چه زودتر مقدمات جذب کاسیانو را طبق نظر یحیی گل محمدی 

فراهم سازد و او در لیگ بیست و دوم پیراهن سرخ های پایتخت را بر تن کند.
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سازندگان     »جوکر« عذرخواهی کردند

پس از انتشار بخشی از برنامه »جوکر« و اعتراض ها 
به تمسخر معلوالن در این برنامه، روابط عمومی 
»جوکر« در اطالعیه ای عذرخواهی کرد. در بخشی 

از این اطالعیه آمده است:
»به احترام تذکر و توصیه تعدادی از کارشناسان 
حــوزه معلولین، بالفاصله نسخه خروجی مورد 
بررسی و بازبینی قرار گرفت.« در این اطالعیه 
ضمن توضیح درباره توهین آمیز نبودن این نما از 
نظر تعدادی از کارشناسان حوزه معلولین، آمده 
که این قسمت از نسخه نهایی روی خروجی فیلیمو 

حذف شده است.

تکذیب انحالل باشگاه خبرنگاران 
جوان

انحالل باشگاه خبرنگاران جوان تکذیب و اعالم 
شد ساختار و جایگاه این رسانه تغییر می کند.

به گزارش صبا، در پی انتشار تحلیلی در رسانه ها 
مبنی بر انحالل باشگاه خبرنگاران جــوان، این 
رسانه اعالم کرد هیچ برنامه و  تصمیمی مبنی بر 
انحالل باشگاه خبرنگاران جوان وجود نداشته و 
تحلیل فوق مبتنی بر یک برداشت اشتباه از تعیین 
جایگاه این نهاد رسانه ای در ساختار صداوسیما 

بوده است.
در بخشی از این اطالعیه آمده است: »باشگاه 
خبرنگاران جوان هم زمان با تعیین رئیس جدید 
آن ذیل رسانه های نوین خبرگزاری صدا و سیما 
تعریف شده و نه تنها هیچ وقفه ای در فعالیت 
حرفه ای آن ایجاد نشده که فعالیت های فضای 
مجازی معاونت سیاسی صداوسیما هم به آن 

واگذار شده است. «

از هفته گذشته، فصل سوم مجموعه »داستان 
یک شهر« پس از حدود دو دهه از ساخت فصل 
دوم، به آنتن شبکه پنج سیما بازگشته است؛ 
نویسندگی  به  ــری که در فصول نخست،  اث
و کــارگــردانــی اصغر فــرهــادی ساخته شده 
بود و حاال با فیلم نامه ای اثر پیمان عباسی و 
کارگردانی محمدرضا آهنج به آنتن رسیده 
است. این سریال در 5 قسمت نخست، شروعی 

امیدوارکننده داشته است.

قصه پرقالب سریال	 
»داستان یک شهر« در فصل سوم هم ماجرای 
را  پنج  شبکه  شهر«  »در  برنامه  تولید  ــروه  گ
روایت می کند؛ از روزی که مراسم جشن تولد 
26 سالگی آن را می گیرند. سریال در فصل 
سوم به سرعت قصه خود را شــروع کــرده و با 
محوریت حوادثی که در شهر تهران رخ داده، 
ــی رود. بعضی از ماجراها مثل مسئله  جلو م
بافت فرسوده و قدیمی جنوب شهر تهران تنه  
به واقعیت می زند و بعضی ماجراها کمابیش 
می تواند جنجالی باشد؛ مثل آقــازاده ای که 
البته هنوز ماجرای او به سرانجام نرسیده است. 
آن چه در قسمت های نخست فصل سوم دیده 
شده، ترکیبی از قصه های شخصی سازندگان 
برنامه »در شــهــر« و اتــفــاقــات و آسیب های 

اجتماعی در شهر تهران اســت که همزمان 
بعضی  اگرچه  می شوند.  روایــت  یکدیگر  با 
کلیشه ها و پایان بندی های قابل پیش بینی 
برای بعضی خرده داستان ها، آن را تضعیف 
کرده است. به نظر می رسد فیلم نامه سریال 
ــدازه کافی گره و قالب دارد تا مخاطب  به ان

تلویزیون را پای سریال نگه دارد.

کارگردانی قابل قبول	 
»داستان یک شهر« در فصل سوم از بازی های 
علی  مثل  بعضی  ــرد،  ــی ب م بــهــره  متفاوتی 
دهکردی در نقش تهیه کننده برنامه »در شهر« و 
یوسف مرادیان در نقش کارآگاه پلیس، به اندازه 
و قابل قبول است، اما بعضی مثل دانیال عبادی 
در نقش اصلی، می توانست بهتر باشد؛ به ویژه با 
توجه به اثرگذاری پررنگ این شخصیت و حضور 
دایم او در قاب تصویر. نقش آفرینی هلیا امامی 
بازیگر یکی از نقش های اصلی و کارگردان 
مجموعه »در شهر« اما جزو نقاط ضعف سریال 
است و از تأثیرگذاری »داستان یک شهر« کاسته 
ــت. اگــرچــه بــازی هــای ســریــال یک دست  اس
نیست که یک نقطه ضعف از کارگردان تلقی 
می شود، اما اجرای محمدرضا آهنج خصوصا 
در صحنه های حادثه ای، قابل قبول است. با 
همه آن چه گفته شد، از »داستان یک شهر 3« 
می توان به عنوان یک اثر استاندارد تلویزیونی 
نام برد که اگرچه چندان ظرفیت پرمخاطب 
شدن ندارد، اما می تواند به عنوان یک سریال 

قابل قبول مطرح شود.

ــا با فیلم  رضــا عطاران ایــن روزه
پرفروش »انــفــرادی« روی پرده 
سینماها دیده می شود. این اثر با 
فروش حدود 40 میلیارد تومانی، 
در صدر جدول فروش قرار دارد و 

رکورد گیشه 1401 سینماها را شکسته است.

چهره ها و خبر ها

ــردار  داریـــوش خنجی فیلم ب
ایرانی شاخص سینمای جهان، 
پشت دوربین فیلم جدید بونگ 
جون هو سازنده فیلم اسکاری 
»انگل« می ایستد. به گزارش 
مهر، این اثر با عنوان »میکی 7« با بازی رابرت 

پتینسون ساخته می شود.

مهران رجبی از ساخت فصل سوم 
سریال »وضعیت زرد« خبر داد. 
این بازیگر در گفت وگو با صبا، 
حضور خــود در ایــن مجموعه را 
نیز قطعی دانست. فصل اول این 
سریال از شبکه سه پخش شد و فصل دوم آن روی 

آنتن شبکه دو است.

مجتبی پوربخش مجری برنامه 
ــک« شبکه ورزش  »فــوتــبــال ی
ــه ســرطــان  ــود ب ــالی خـ ــت از اب
ــن مجری و  ــون خبر داد. ای خ
مستندساز 40 ساله در پست 
اینستاگرامی اش توضیح داد دو سال پیش به این 

بیماری مبتال شده است.

دیشب  از  عــبــدالــرزاقــی  الیکا 
68 قسمت نخست  بــا خالصه 
سریال »برف بی صدا می بارد« به 
شبکه سه آمده است. پس از پخش 
خالصه این اثر در 4 قسمت، 32 

قسمت پایانی سریال به آنتن تلویزیون خواهد رسید.

صدف اسپهبدی بازیگری که در 
ماه های اخیر با نقش زن معتاد 
فیلم »علف زار« شناخته شده و 
سیمرغ جشنواره فیلم فجر را 
برای این اثر برده، این روزها در 

حال اجرای نمایش »جنون محض« در تهران است.

کریم بابایی - »موسی کلیم ا...« نام یکی از 
دو پروژه الف ویژه تلویزیون است که این روزها 
در مرحله پیش تولید قــرار دارد. نویسنده و 
کارگردان در حال بازنویسی فیلم نامه است و 
گروه های پشت صحنه تولید نیز دکور و وسایل 
صحنه را می سازند تا فیلم برداری پروژه آغاز 
شود؛ پروژه ای که به روایت روزنامه جام جم، 
سریالی طوالنی خواهد بــود و بیش از 70 
ــت. اتفاق ویــژه »موسی  قسمت خواهد داش
کلیم ا...« اما همکاری دو تن از فیلم سازان 
ــران است  مؤلف دهه های اخیر سینمای ای
که پس از مدتی دســت به تولید یک سریال 

تلویزیونی زده اند.

ابراهیم پس از »خروج«	 
ابراهیم حاتمی کیا کارگردان 60 ساله »موسی 
کلیم ا...« پس از ساخت 20 فیلم در حدود 35 
سال، یک بار دیگر به سریال سازی رو آورده؛ در 
حالی که تجربه های گذشته او در کارگردانی 
سریال های تلویزیونی، به نتایج متفاوتی رسید 
و نسبت به تجربه اخیر، فضا و اتمسفری کامال 
متفاوت داشت. »خاک سرخ« بسیار مورد توجه 
قرار گرفت، پربیننده شد و در تاریخ محصوالت 

دفاع مقدسی جایگاهی ویژه یافت، اما »حلقه 
سبز« با تمام ارزش هــایــی که داشــت،   به 
ــدازه تجربه قبلی، دیــده نشد که شاید  ان
بازپخش نشدن آن در سال های اخیر هم 

نشان از همین امر دارد. او در سال های 
اخیر مسیر خود را در سینما تغییر 

ــاری با پروداکشن  داد و آث
بــزرگ و اکشن ساخت، 

اما شیوع کرونا و شاید 
هم استقبال نه چندان 

زیـــــاد از »خـــــروج« 
آخــریــن ساخته او، 

باعث شد به سمت 
تلویزیون برود.

بازگشت رضوی به عرصه تصویر	 
در روزهـــای گذشته و با تغییر تهیه کننده 
ــی کـــلـــیـــم ا...«، چــهــره ای در کنار  ــوس »م
حاتمی کیا قــرار گرفته کــه بــه عــنــوان یک 
تهیه کننده مؤلف در سینما شناخته می شود. 
41 ساله  سیدمحمود رضــوی تهیه کننده 
سینما که در سال های اخیر، رفت وآمدی به 
دنیای سیاست داشت، با تولید سریال ابراهیم 
حاتمی کیا، پس از چهار سال به عرصه تولید 
محصوالت تصویری بازگشته و برای نخستین 
بار با کارگردان مؤلف سینما همکاری کرده 
است. او در کارنامه خود آثاری چون دو قسمت 
»ماجرای نیمروز«، »دارکوب«، »درباره الی« و 
»سیانور« دارد که جملگی مورد توجه همزمان 
منتقدان و تماشاگران بوده اند. او در تلویزیون 
نیز سریال های شاخص و خوش ساختی کار 
کرده که از جمله آن می توان به »پرده نشین« 
و »نفس گرم« اشاره کرد. حال باید حداقل 
2-3 سال صبر کرد و دید اولین همکاری 
رضوی  سیدمحمود  و  حاتمی کیا  ابراهیم 
کارگردان و تهیه کننده مؤلف سینمای ایران 
در پروژه ای بسیار پرهزینه و عظیم که چندین 
سال به طول خواهد انجامید، چه خواهد بود؟

 هم پیمانی حاتمی کیا و رضوی
 برای »موسی کلیم ا...«

همکاری کارگردان و تهیه کننده مؤلف سینما در پروژه الف ویژه تلویزیون
 انتظارات را از سریال حضرت موسی)ع( باال برده است

اخبار

 مصطفی قاسمیان  
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دکتر محمدرضا راشد محصل  
 

از دوران آشنایی تان با استاد علی باقرزاده 
بگویید.

در سال 1356 وقتی از تهران به مشهد آمدم، 
اولین بار استاد علی باقرزاده را دیدم و بعد از آن در 
محافل ادبی با ایشان مراوده داشتم. البته با شعر و 
آثار ایشان که بیشتر مضمون حکمی و اندرزگونه 

دارد، از دوران نوجوانی آشنا شدم.
  خاطره ای از ایشان به یاد دارید؟

ما سال ها با ایشان در محل فرهنگسرای فردوسی، 
جلسه شاهنامه خوانی و تحلیل و تفسیر شاهنامه 
داشتیم و بزرگانی مانند استاد قهرمان، دکتر 
علوی، دکتر حدادی و دکتر یاحقی در آن جلسه ها 
حضور داشتند. آقای باقرزاده بسیار به پژوهش های 
شاهنامه ای عالقه داشت. گاهی هم اشعارش را 
در آن جلسه می خواند و معمواًل آقای قهرمان اگر 

اشکالی در اشعارشان بود، ذکر می کرد.
ــراه   ــم ــال 92 بـــه ه ــ ــا در س ــم ش   
ــه مــنــاســبــت نــکــوداشــت  ــر یــاحــقــی، ب ــت دک
استاد باقرزاده، کتابی با نام »آیینه بقا« منتشر 

کردید. درباره این کتاب توضیح می دهید؟
ــاره شرح  »آیینه بقا« مجموعه مقاالتی است درب
حال، زندگی و خاطرات و آثار استاد علی باقرزاده 
که از سوی انتشارات آهنگ قلم منتشر شد. این 
کتاب چند بخش دارد از جمله زندگی نامه، سفرها، 
خاطرات ایشان از نگاه همسر و فرزندان و یاد ایشان 
در آثــار مکتوب اهل قلم شامل مقاالت بزرگانی 
مانند استاد شفیعی کدکنی، محمدرضا حکیمی، 
دکتر محمد سیاسی، محمدرضا خسروی و... . 

همچنین در باب شعر و آثار بقا و زیبایی شناسی شعر 
بقا نیز نوشته هایی از محسن مدیرشانه چی، محمود 
رستگار، سید اسدا... کالنتری، محمود شاهرخی 
و... در کتاب آمده است. »آیینه بقا« کامل ترین اثر 

درباره هنر شاعری و زندگی علی باقرزاده است.

علیرضا بدیع

شــمــا بـــه انــجــمــن شــعــر اســتــاد    
محمد قهرمان رفت و آمد داشتید؟

من سعادت این را داشتم که چند باری در انجمن 
صمیمی و دوست داشتنی شان که خیلی هم عام 
نبود، خدمتشان برسم؛ انجمنی که در آن حدود 
بیست تا سی شاعر حضور داشتند. من هم دفعه اول 
به واسطه یکی از دوستان جناب قهرمان به آن محفل 
رفتم و بعد در نیشابور هم چند باری در خدمت ایشان 

و شاعران تربت حیدریه از جمله عباس خیرآبادی، 
اسفندیار جهانشیری و آقای عباسی بودیم. بعد 
هم در مرکز موسیقی صدا و سیما، در خیابان ویال 
بزرگداشتی برایشان گرفتیم و از یکی دو مجموعه 

شعر ایشان هم در آن جلسه رونمایی شد.
خاطره ای از شخصیت و برخورد    

ایشان به یادتان مانده است؟
استاد قهرمان خیلی جدی بود، اما در لوای جدیت 
که خاص شخصیت هایی مثل ایشان بود، طنزی هم 
نهفته بود. نکاتی را به طنز با حالت جدی می گفتند. 
آمیختگی رندانه ای داشتند از جد و طنز، ولی بیشتر 
جدی بودند. هرگز خنده   های بلند از ایشان ندیدم و 
این طور نبود که خیلی شوخی بکنند و به سمت هزل 
بروند. با جدیت صحبت می کردند؛ نقد می کردند و 

نظر می دادند.
ــاره شــیــوه نقد شعر توسط  ــ درب   

استاد قهرمان توضیح دهید.

 اولین باری که برای ایشان شعر خواندم، بیست 
ــادم اســت در شعرم از فعل »نکن«  ــود. ی سالم ب
استفاده کــرده بــودم که ایشان بعد از شعر چند 
نکته را گفتند از جمله این که تو خراسانی هستی 
و باید بگویی »مکن« و من از آن به بعد این کار را 
می کنم. بعد گفتند یک شعر دیگر هم بخوان. آن 
روز چند شعر به درخواست ایشان خواندم و روی 
هر شعر نکته ای می گفتند. شیوه نقد ایشان، نقد 
کارگاهی بود که از دیرباز در محافل ادبی ما رایج 
بوده. پیشنهاد می دادند و می گفتند اگر این واژه را 
جایگزین کنی، به نفع شعر است. من که از نظرات 
ایشان لذت می بردم. عالوه بر این، قلم ایشان را 
هم خیلی دوست داشتم؛ مثاًل کتاب »ده نامه« 
اخوان ثالث به ایشان را با مقدمه و توضیح خودشان 
ــدی و طنازی  می خواندم و مــی دیــدم چقدر رن
در نامه ها و رفاقت های اخــوان ثالث و قهرمان 
بوده است. یا مجموعه شعر ایشان به نام »خدی 
خدای خودم« و نیز کتاب »صیادان معنی« که از 
شاعران سبک هندی مانند کلیم کاشانی، قدسی 
مشهدی، صائب، ناظم هروی و... جمع آوری کرده 
بودند و نوجویی مثل ما دیگر نیاز نبود کل دیوان 
طالب آملی یا نظیری نیشابوری را بخواند. خود من 
هم وقتی مجموعه »همواره عشق« را از 90 شاعر 
معاصر گردآوری کردم، یک غزل از استاد قهرمان 
هم با انتخاب خودشان در کتاب آوردم. مطلع غزل 
این است: »شد فرش سبزه پهن و دل من/ در زیر 
گرد چون گل قالی/ سر می کشد ز خانه تکانی/ 

این سوت و کور ماندۀ خالی«.
ــی اشـــعـــار  ــ ــژگ ــ مـــهـــم تـــریـــن وی    

محمد قهرمان از نظر شما چیست؟
زبان تندرست و رعایت اسلوب کهن مهم ترین ویژگی 
شعر محمد قهرمان است. ممکن است تخیل را در 

شعر شاعری پررنگ ببینید یا مثاًل عاطفه را در شعر 
شهریار؛ ولی چیزی که در شعر قهرمان ویژگی 
اصلی است، برخورداری از عقبه های شعر سنتی 
و مؤلفه های شعر کالسیک است. مطالعات سنتی 
و حشر و نشر با شفیعی کدکنی و اخوان ثالث باعث 
شده است تنه شعرش تنومند و خراسانی وار باشد. 
ایشان ریشه های شعرش را از سبک خراسانی 
گرفته، اما زبانش یک زبان متداول و بــه روز  شده 

است.
  به نظر شما چقدر جای محافلی 
مثل انجمن قهرمان در رشد و پرورش شاعران 
خالی است؟ چنین انجمن هایی دیگر تکرار 

می شوند؟
امیدواریم تکرار شود. همیشه کسانی هستند که 
محفلی را در منزلشان یا محلی غیردولتی با خون 
دل برپا می کنند و سرپا نگه می دارند، اما کسی که 
وزانت داشته باشد و مورد وثوق هم باشد، کمتر پیدا 
می شود. استاد قهرمان سالیان سال جزو شاعران 
شاخص خراسان بودند و نسل های بعد با ادب و 
احترام حرف ایشان را می پذیرفتند. صبر بسیار 

بباید پدر پیر فلک را... .
به عنوان یک غزل سرا، تا چه اندازه   

از شعر محمد قهرمان تأثیر گرفته اید؟
من معتقدم تمامی شاعران از شاعران هم روزگار و 
پیش از خودشان تأثیر می گیرند. من هم نه تنها از 
استاد قهرمان، بلکه از همه شاعران هم عصر خودم 
تأثیر گرفته ام. استاد قهرمان یکی از وزنه های 
ادبیات سنتی در خراسان بود. ما با مطالعه غزل های 
ایشان  خوشه چینی می کردیم و از نظرات ایشان و 
نکاتی که به صورت کارگاهی در جلسه های نقد و 
بررسی که سه شنبه ها در منزلشان گفته  می شد، 

استفاده می کردیم. 

 فاخرانه های 
دو یار خراسانی رهبر انقالب

 در زادروز استادان محمد قهرمان)صائب خراسان( و علی باقرزاده)بقا(،2 تن از 5 یار خراسانی آیت ا...خامنه ای

میراث ادبی گرانسنگ آن ها را در گفت و گو با دکتر راشد محصل و علیرضا بدیع بررسی کردیم

 دو رفیق، دو شاعر، دو خراسانی و دو همسن و سال 
که در سال 1308 به فاصله یک روز از هم به دنیا 
آمدند؛ استاد محمد قهرمان، زاده 10 تیر و استاد 
علی باقرزاده، متولد 11 تیر  از شاعران صاحب سبک 
و شاخص خراسان هستند که به همراه بزرگانی چون 
ذبیح ا... صاحبکار، احمد کمال پور و غالمرضا قدسی 
از یاران خراسانی رهبر انقالب به شمار می روند. استاد 
محمد قهرمان در ســرودن غزل و شعر محلی تربت 
حیدریه مهارت داشــت و استاد باقرزاده، متخلص 
به »بقا« از قطعه سرایان شاخص بود. رهبر انقالب 
در پیام  تسلیت خود به مناسبت درگذشت استاد 
محمد قهرمان در سال 92، او را یکی از چهره های 
ماندگار و برجسته شعر و ادب فارسی، و غزلش را 
یادآور شاعران بزرگ سبک هندی توصیف کردند. 
همچنین ایشان در پیامشان برای تسلیت درگذشت 
علی باقرزاده در سال 95 این طور نوشتند: »ایشان 
شاعری شیرین سخن و انسانی نیک اندیش و رفیقی 
باصفا بــود، با طبعی روان و شعری متضمن نکات 
اخالقی و اجتماعی و مجالستی دلنشین و رفتاری 
بزرگوارانه و سرشار از ادب و صمیمّیت. قطعاتی از 
شعر او در شمار آثــار برجسته  شعر معاصر است که 
نام او را در دفتر شعر کشور ماندگار خواهد کرد«. به 
مناسبت زادروز استاد محمد قهرمان و استاد علی 
باقرزاده درباره شعر و شخصیت این دو شاعر خراسانی 
با علیرضا بدیع، شاعر و ترانه سرای کشورمان  و دکتر 
محمدرضا راشد محصل، استاد زبان و ادبیات فارسی 

گفت وگو کرده ایم.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

از   چپ به راست:  مهدی اخوان ثالث ، احمد کمال پور، محمد قهرمان و علی باقرزاده



سیدخلیل سجادپور- در پی اختالفات ملکی در روستای 
»بزوشک« مشهد، دو مهاجم با ضربات کارد، درحالی مرد 
میان سال را به قتل رساندند که دسته کارد شکست و تیغه 

آن داخل پیکر فرزند وی باقی ماند! 
به گزارش روزنامه خراسان، این حادثه دلخراش صبح روز 
گذشته زمانی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اعالم شد 
که امدادگران اورژانس پیکر خون آلود پدر و پسری را به 

بیمارستان امدادی شهید کامیاب انتقال دادند اما مرد 
میان سال که »محمد – ک« نام داشت بر اثر عوارض ناشی از 
اصابت چاقو جان سپرد و در همین حال کادر درمان موفق 
شدند تیغه کاردی بزرگ را در اتاق عمل از پیکر جوانی 

بیرون بکشند که فرزند مقتول این حادثه وحشتناک بود.
بنابراین گزارش، با توجه به حساسیت موضوع، قاضی دکتر 
صادق صفری عازم روستای بزوشک از توابع احمد آباد شد 
و به تحقیق در این باره پرداخت. بررسی های میدانی مقام 
قضایی حاکی از آن بود که دو مهاجم به نام های »مصطفی و 
مهدی –ر« به خاطر اختالف ملکی به در منزل »محمد – ک« 
رفته و او را به همراه پسرش هدف ضربات کارد قرار داده اند. 

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با صدور دستورات 
ــده ای از  ویــژه ای از سوی قاضی دکتر صفری، گروه ورزی
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
تحقیقات گسترده ای را برای ردیابی متهمان فراری این 
جنایت هولناک آغاز کرده اند. در همین حال »ابوذر – ک« 
)مصدوم حادثه( که در مرکز درمانی بستری است و تیغه 
چاقو در اتاق عمل از پیکر وی خارج شد، به  قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: زمانی که 
مهاجمان به منزل پدرم یورش بردند ما دست خالی بودیم 
و غافلگیر شدیم! هرکدام از آن ها کاردی در دست داشتند 

که من و پدرم را هدف ضربات خود قرار دادند.

سیدخلیل سجادپور-  نوجوان 15 ساله ای 
که با رجزخوانی در فضای مجازی، حریف 
می طلبید، عصر چهارشنبه گذشته جنایت 

هولناکی را در مشهد رقم زد.
ــزارش روزنــامــه خــراســان، رجزخوانی  به گ
دو نوجوان 15 و 17 ساله در شبکه های 
اجتماعی فضای مجازی از پاییز سال گذشته 
زمانی آغاز شد که نوجوان 17 ساله کارگاه 
رویه  کوبی مبل را ترک کرد اما کل کل های 
غرورآمیز بین او و شاگرد 15 ساله کارگاه 
ادامـــه یافت و بــه فضای مــجــازی کشید به 
گونه ای که رجز خوانی های آنان با توهین و 

فحاشی درهم آمیخت.
طولی نکشید که هیجانات دوران نوجوانی 
با »منم منم« گره خورد و به »حریف طلبی« 
در شبکه های اجتماعی انجامید. دو کارآموز 
ــازی که روزی همکار بودند  حرفه مبل س
حاال برای یکدیگر خط و نشان می کشیدند 
و »چشم غره« می رفتند تا جایی که همین 
حریف طلبی های غرورآمیز عصر چهارشنبه 
گذشته به درگیری فیزیکی رسید و نوجوان 
15 ساله با ضربات کاردی یک دم، همکار 

سابقش را به شدت مجروح کرد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: چند 
دقیقه بعد، پیکر خون آلود »امین- س« در 
نژاد  هاشمی  شهید  بیمارستان  به  حالی 
مشهد انتقال یافت که تالش کادر درمانی 
بــرای بازگرداندن او به زندگی، بی نتیجه 
ماند و این نوجوان جان خود را از دست داد. 
ــوارض ناشی  با مــرگ ایــن نــوجــوان بر اثــر ع
از ضربات کارد، مراتب به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گزارش شد و بدین ترتیب قاضی 
دکتر صادق صفری در اوایل شب هنگامی به 
سوی مرکز درمانی حرکت کرد که گروهی 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  از 

و پزشک قانونی نیز وارد بیمارستان شده 
بــودنــد. بــررســی هــای میدانی و مقدماتی 
ــرای عمومی و  ــ قــاضــی شعبه 208 دادس
انقالب مشهد حکایت از آن داشت که پیکر 
نــوجــوان 17 ساله پس از نافرجام ماندن 
بیمارستان  سردخانه  به  احــیــاء،  عملیات 
منتقل شده است بنابراین دامنه تحقیقات 
با مشاهده آثار ضربات کارد بر قفسه سینه 
مقتول، به خیابان پنجتن 15 کشید، جایی 
که درگیری فیزیکی بین دو نوجوان، حادثه 

هولناکی را رقم زده بود.
ادامه بررسی های تخصصی بیانگر آن بود 
که متهم به قتل،  بعد از ارتکاب جنایت، به 
یک طالفروشی پناه برده است که مالک آن 
از بستگان وی بــود. به همین دلیل قاضی 
ــورات میدانی  ــت صــفــری ضمن صـــدور دس
بــرای بازبینی دوربــیــن هــای مــدار بسته، 
از کارآگاهان نیز خواست به ردزنــی قاتل 
بپردازند. این درحالی بود که تحقیقات نشان 
می داد، نوجوان 15 ساله )متهم به قتل( که 
»ابوالفضل- د« نام دارد به سمت خروجی 

شهر در حرکت است. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، با آن که طبق 
اظهارات برخی از شهود محلی، »امین« قبل 
از مرگ، نام قاتل خود را بر زبان رانده بود اما 
باز هم بررسی های قاضی ویژه قتل عمد تا 
پاسی از شب همچنان ادامه داشت. مالک 
طالفروشی دربــاره این حادثه تلخ و تاسف 
بار به مقام قضایی گفت: من در مغازه خودم 
نشسته بودم که از رهگذران و اهالی محل 
شنیدم درون کوچه درگیری شــده است. 
هنوز لحظاتی از این ماجرا نگذشته بود که 
»ابوالفضل- د« در حالی که چاقویی در دست 
داشت وارد مغازه ام شد. انگار از صحنه حادثه 
گریخته بود. طولی نکشید که پشت سر او 

»امین« )مقتول( هم با سر و وضعی خون 
آلود مقابل مغازه آمد. او نیز چاقویی در 
دست داشت و خون زیادی از پیکرش روی 
زمین می ریخت. به او گفتم برو بنشین! 
در این هنگام افراد زیادی در محل تجمع 
کردند که »ابوالفضل« نیز در این گیر و دار 

از مغازه خارج شد و فرار کرد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است: 
با توجه به اهمیت موضوع و شناسایی 
زودهنگام عامل این جنایت هولناک، 
گــروه ویـــژه ای از کارآگاهان بــا  دستور 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره 
جنایی پلیس آگاهی( وارد عمل شدند و 
با راهنمایی های قاضی ویژه قتل عمد، 
در حالی محل اختفای  متهم فــراری 
ــروه دیگری  را شناسایی کردند که گ
از کارآگاهان با هدایت سرهنگ ولی 
نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
هماهنگی های درون خانوادگی را برای 
معرفی متهم فراری و تسلیم شدن وی به 
قانون انجام می دادند تا »ابوالفضل – د« 

برای جلوگیری از حوادث تلخ دیگر، زیر چتر 
قانون قرار گیرد.

بنابراین گزارش، هنوز شب به نیمه نرسیده 
بود که باالخره تالش های پلیس و دستورات 
ویژه قضایی نتیجه داد و حلقه های قانون 
بر دستان نوجوان 15 ساله گره خــورد. با 
انتقال »ابوالفضل- د« به اتاق بازجویی در 
پلیس آگاهی خراسان رضوی، قاضی دکتر 
صفری نیز شبانه عــازم آگاهی شد و بدین 
ترتیب بازجویی از متهم 15 ساله در حضور 
مقام قضایی ادامــه یافت. این نوجوان که 
ــی زد و  ــار پشیمانی در چــهــره اش مــوج م آث
اشک پهنای صورتش را خیس کــرده بود، 
دربــاره ایــن جنایت تکان دهنده گفت: از 

اردیبهشت تا مهر سال گذشته، »امین« در 
کارگاه رویه کوبی مبل نزد ما کار می کرد اما 
از برج 7 )مهر( دیگر کار نکرد و از آن جا رفت. 
با وجود این ما همچنان در فضای مجازی با 
یکدیگر ارتباط داشتیم و کل کل می کردیم 
تا جایی که این رجزخوانی ها و خط و نشان 
کشیدن ها به فحاشی و توهین های زشت و 
حریف طلبی کشید. حدود هفته قبل بود که 
یک روز »مرحوم« در حالی که حال طبیعی 
را به من  نداشت ناسزاهای بسیار زشتی 
گفت اما بعد از این موضوع باز هم با یکدیگر 

آشتی کردیم! 
تا این که امروز )روز حادثه( در خیابان پنجتن 
جلوی مرا گرفت و به طور ناگهانی سیلی به 

صورتم نــواخــت. من هم که از 
کل کل های مجازی و توهین و 
فحاشی های او عصبانی بودم در 
حالی چاقویم را بیرون کشیدم 
او نیز چــاقــویــش را بیرون  کــه 
آورد. این نوجوان 15 ساله در 
شد:  مدعی  اعترافاتش  ادامـــه 
او نتوانست با چاقو ضربه ای به 
من بزند اما من چند ضربه به او 
زدم! تیغه چاقوی من حدود 25 
سانتی متر و یک دم بود که با آن 
ضربات را بر پیکر او فرود آوردم! 
درگیر  هم  با  تنهایی  به  او  و  من 
شدیم و کس دیگری در این ماجرا 
نقش نداشت. متهم این پرونده 
جنایی در ادامه ادعاهایش افزود: 
وقتی »امین« خــون آلــود شد من 
هم به درون طالفروشی یکی از 
بستگانم رفتم که در همان نزدیکی 
بود ولی مرحوم و دوستانش پشت 
سر رسیدند که مرا بزنند. من هم 
که ترسیده بودم از شلوغی محل و 
تجمع دیگران استفاده کردم و به آرامی از 

آن جا گریختم! 
وی در پاسخ به سوال قاضی دکتر صفری که 
پرسید آیا هنگام ارتکاب قتل، مواد مخدر یا 
مشروبات الکلی استفاده کرده بودید؟ گفت: 
نه! زمانی که با او درگیر شدم هیچ نوع ماده 
مخدر یا مشروبات الکلی مصرف نکرده بودم! 
به گزارش روزنامه خراسان، در پی اعترافات 
صریح متهم، وی با صــدور قــرار بازداشت 
موقت در اختیار کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی قــرار گرفت 
تا ابعاد دیگر این جنایت به طور تخصصی 

واکاوی و بررسی شود.

حوادث شنبه  11 تیر 81401
2 ذی الحجه  1443.شماره 20975

در امتداد تاریکی

توبه گرگ!  
از روزی که شوهرم کارتن خواب شد من هم به سرقت 
از مغازه ها روی آوردم اما به خاطر اضطرابی که داشتم 
گاهی به یک مغازه چند بار دستبرد می زدم و هر بار 
با گریه و التماس رضایت صاحب مغازه را می گرفتم 

تا این که. ..
به گزارش خراسان زن 25 ساله که برای دومین بار 
توسط نیروهای تجسس کالنتری امام رضا )ع( مشهد 
دستگیر شده است در حالی که اشک ریزان به مالباخته 
التماس می کرد تا برای آخرین بار از او گذشت کند 
درباره ماجرای سرقت هایش به کارشناس و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: چهار سال بیشتر نداشتم که 
مادرم هنگام زایمان فوت کرد و سرنوشت من دگرگون 
شد. آن روزها در یکی از مناطق حاشیه شهر سرخس 
زندگی می کردیم و پدرم با کارگری در سرگذر مخارج 
ــرادرم را تامین می کرد. پــدرم به  زندگی من و سه ب
مواد مخدر سنتی اعتیاد داشت و درآمد کارگری اش 
پاسخگوی نیاز ما نبود. من هم که کودکی خردسال 
بودم از خانه داری چیزی نمی دانستم.  در همین حال 
پدرم با زن دیگری به نام »ثریا« ازدواج کرد خیلی زود 
ثریا به همراه دختر و پسرش وارد زندگی ما شدند. 
اگرچه نــامــادری ام زن بدی نبود و با ما به مهربانی 
برخورد می کرد اما روزگار سختی را می گذراندیم چرا 
که پدرم به خاطر فقر مالی نمی توانست خواسته ها و 
نیازهای خانواده اش را تامین کند در این شرایط من 
هم به ناچار در کالس پنجم ابتدایی ترک تحصیل 
کــردم و به خانه داری در کنار نــامــادری ام پرداختم 
خالصه وارد سیزدهمین بهار زندگی ام شده بودم که 
با »بهرام« ازدواج کردم. او پسر یکی از دوستان پدرم 
بود و به صورت روزمزد کارگری می کرد. آرام آرام بروز 
خشکسالی ها موجب شد تا بسیاری از دوستانش برای 
یافتن شغلی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. 
بهرام نیز که تحت تاثیر دوستانش قرار گرفته بود در 
همان آغاز زندگی مشترک از من خواست به مشهد 
مهاجرت کنیم تا با درآمد بیشتر زندگی بهتری داشته 
باشیم. باالخره بار و بندیلم را بستم و راهی مشهد شدیم 
اما نه تنها اوضاع زندگی مان بهتر نشد بلکه بهرام به 
خاطر معاشرت با برخی از افــرادی که در پاتوق های 
حاشیه شهر زندگی می کردند به مصرف مواد مخدر 
صنعتی روی آورد و خیلی زود در مرداب مواد افیونی 
غــرق شــد. او در حالی با مصرف شیشه دچــار توهم 
می شد و کار و زندگی را رها کرده بود که من برای تامین 
مخارج دو فرزند خردسالم حیران و سرگردان مانده 
بودم و برای سیرکردن شکم آن ها در این شهر غریب 
به سختی افتادم طولی نکشید که بهرام کارتن خواب 
شد و با وضعیت اسفباری در پاتوق های خالفکاران 
زندگی می کرد به طــوری که از دو ســال قبل دیگر 
هیچ اطالعی از او ندارم در این شرایط تصمیم گرفتم 
برای گــذران زندگی دست به سرقت بزنم چرا که از 
گدایی در شهر خجالت می کشیدم از آن روز به بعد به 
فروشگاه های اطراف میدان 17 شهریور می رفتم و با 
استفاده از غفلت فروشنده یا صاحب مغازه تعدادی 
لباس سرقت می کردم و بعد آن ها را به بهای ارزانی 
به مسافران و رهگذران می فروختم گاهی نیز همان 
لباس های سرقتی را به مناطق باالی شهر می بردم و 
با قیمت های بیشتری می فروختم بسیاری از مردم نیز 
اگرچه می دانستند آن لباس ها ارزش چندانی ندارد 
اما به خاطر رضای خدا آن ها را از من می خریدند. بارها 
توسط مغازه داران شناسایی و دستگیر شدم اما هر بار 
با اشک و التماس رضایت آن ها را جلب می کردم تا با 
پلیس تماس نگیرند ولی گاهی به خاطر استرس زیاد 
فراموش می کردم که هنوز دیروز به یکی از آن مغازه ها 
دستبرد زده ام. به همین خاطر چهار بار به طور مداوم 
وارد یک مغازه لباس فروشی در اطــراف میدان 17 
شهریور شدم که سه بار آن را با گریه و زاری و برانگیختن 
حس عاطفی صاحب مغازه از او رضایت گرفتم اما این 
بار دیگر التماس و اشک هایم  نیز بی فایده بود و صاحب 
مغازه با پلیس تماس گرفت. اکنون برای بار دوم است 
که توسط نیروهای تجسس کالنتری دستگیر شدم و 
مورد بازجویی قرار گرفتم چرا که صاحب مغازه لباس 
فروشی معتقد است دیگر نمی تواند توبه گرگ را باور 

کند و. ..
ــی اســـت پـــس از انــجــام  ــاک ــان ح ــراسـ ــزارش خـ ــ گـ
بازجویی های تخصصی و با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ سید عباس شریفی )رئیس کالنتری امام 
رضا )ع(( این زن جوان به مراجع قضایی معرفی شد تا 

پرونده او مراحل دادرسی را طی کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

نوجوان 15 ساله در مشهد رقم زد  

حریف طلبی مرگبار در فضای مجازی! 

رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان قم از جان باختن پسر بچه ۶ 
ساله در پی حمله سگ های ولگرد در منطقه 

دامشهر قم خبر داد.
به گــزارش مهر، علی بیگدلی ظهر جمعه در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظهر جمعه 
تماسی با مرکز اورژانس 115 قم برقرار شد 
که حاکی از حمله سگ های ولگرد به پسر بچه 

۶ ساله بود.
رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 

پزشکی استان قم گفت: کارشناسان اورژانس 
115 قم بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند 
که متأسفانه این پسر بچه ۶ ساله به دلیل شدت 
جراحات وارد شده از ناحیه سگ ها جان خود 

را از دست داد.
روز ۶ تیر امسال نیز یک کودک چهار ساله بر 
اثر حمله چند قالده سگ در منطقه دامشهر قم 
دچار جراحت بیش از حد شده بود که با وجود 
تالش فراوان پزشکان و پرستاران، جان خود 

را از دست داد.

14 کشته در تصادف 2 پژو 405 در محور نیکهشر به چاهبارسگ های ولگرد در قم  جان پرس بچه ۶ ساله را گرفتند
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 رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و 
بلوچستان از برخورد دو دستگاه سواری 
پژو ۴05 با یکدیگر در محور »نیکشهر به 
1۴ کشته خبر داد. مصطفی  با  چابهار« 
کول زاده درباره این تصادف خونین گفت: 
2۳:20 پنج شنبه در پی  حوالی ساعت 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر برخورد شدید 2 دستگاه خودروی سواری 
پژو در کیلومتر ۴5 محور نیکشهر به چابهار 
بالفاصله گشت تصادفات پلیس راه جنوب 
به همراه نیروهای امدادی در محل حادثه 
حاضر شدند. وی افزود: با حضور ماموران 
در صحنه مشخص شد، دو دستگاه سواری 
ــورت رخ به رخ با یکدیگر  پــژو ۴05 به ص
ــودرو براثر  برخورد کردند و یکی از دو خ

شدت تصادف دچار حریق شده است.
رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و 
بلوچستان تصریح کرد: متاسفانه در این 
حادثه دلخراش 11 نفر از سرنشینان 
دو خــودرو در دم فوت و ۳ نفر دیگر از 
سرنشینان مصدوم که توسط نیروهای 
امــدادی به بیمارستان منتقل شدند 

براثر شــدت جراحات وارد شــده در مرکز 
درمانی فوت کردند.

کول زاده ضمن اظهار تاسف از این حادثه 
دلخراش خاطر نشان کرد: بنابر اعالم نظر 
کارشناسان تصادفات پلیس راه، علت تامه 
این حادثه دلخراش تجاوز به چپ یکی از دو 

خودروی ۴05 اعالم شده است. 

به دنبال حمله مهاجمان به پدر و پسر روستایی 

پدر به قتل رسید، تیغه کارد بر پیکر فرزند ماند! 

تصویر کاردی که بر پیکر جوان مجروح باقی مانده
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۹اجتماعی

گزیده  دستور تسهیل وام ازدواج
رئیس جمهور برای تسهیل ازدواج جوانان 3 دستور ویژه داد که مهم ترین آن مهلت 15 روزه به بانک مرکزی برای تدوین آیین نامه 
تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج است. آیا با این دستور مشکل معرفی ضامن و تاخیر در پرداخت های وام ازدواج حل خواهد شد؟

ــروز پس از سخنرانی  مصطفی عبدالهی- دی
آیت ا... رئیسی در مراسم جشن وصال که همزمان 
با روز ازدواج برگزار شد، علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولــت، توئیتی منتشر کرد و این سه 
دستور رئیس جمهور را هدیه دولــت به جوانان 

برشمرد:
-فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی بــرای ابالغ 

آیین نامه  تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج
-بــرگــزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و 

تفریحی دولتی با تدوین آیین نامه مربوطه
-حمایت از تعاونی ها و پروژه های ساخت مسکن 

برای زوج های جوان

پرداخت وام ازدواج افزایش یافته اما ...       
اولین دستور رئیس جمهور، می تواند حالل مشکلی 
دیرینه باشد و صف های دریافت وام ازدواج را 
بشکند. اگر طبق اعــالم بانک مرکزی، در بهار 
امسال تعداد و مبلغ وام های ازدواج پرداختی، در 
مقایسه با بهار ۱400 به ترتیب 8.۵ و 7۱ درصد 
افزایش یافته اما نه فقط زوج های جوان، که خود 
مسئوالن هم به وجود مشکالت متعدد برای دریافت 

این وام اذعان دارند:

سلیقه ای عمل کردن بانک ها       
امــور جوانان  مــعــاون  یامین پور  وحید   *
وزیــر ورزش: بانک ها بــرای ارائــه وام ازدواج 
به جوانان، قانون را رعایت کنند و سختگیری 

نکنند.
* فاطمه قاسم پــور رئیس فراکسیون زنان 
مجلس: میزان اعطای وام ازدواج افزایش داشته، 
اما همچنان گزارش های مردمی از تخطی برخی 
شعب بانکی از مصوبه قانون بودجه در خصوص 

ضامن حکایت دارد.
* مهدی متقی فر دبیر ستاد ملی  هفته ازدواج: 
ضمانت وام و مشخص نبودن سقف زمانی پرداخت 
وام ازدواج پس از ثبت نام هم از جمله مشکالت وام 
ازدواج است و سلیقه ای عمل کردن بانک ها کار 

جوانان را سخت کرده است.

مصادیقی از بانک ها و استان ها       
این ها هم فقط چند نمونه از وضعیت پرداخت وام 

ازدواج در استان های کشور است:
* سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره 
بانک مسکن: تعداد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج تامین اعتبار شده از ابتدای سال ۱40۱ 
حدود 8 هزار فقره بوده است و اکنون تعداد 30 هزار 
نفر در صف تعیین شعبه قرار دارنــد.)۱6 خرداد، 

سایت رسمی بانک مسکن(
* معاون امور جوانان خراسان  جنوبی: از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ۵474 نفر در استان 
متقاضی دریافت وام ازدواج بوده اند که هنوز بیش 
از 80 درصدشان در صف هستند. )شبستان-

9تیر۱40۱(
* حسین قــدیــر دبــیــر شـــورای هماهنگی 
بانک های گلستان: برخی بانک ها و موسسات 
مالی استان به دالیل واهی از پرداخت تسهیالت 
ازدواج خودداری می کنند که این کار باعث فشار 
به سایر بانک ها و مشکالتی مانند تاخیر در پرداخت 

می شود. )2۵ خرداد۱40۱(

مستثنا شدن وام ازدواج از مفاصا حساب        
یکی از دالیل واهی برخی بانک ها  در خودداری از 
پرداخت وام ازدواج، استدالل به بخشنامه ای است 
که مقرر کرده، اشخاص حقوقی متقاضی تسهیالت 

بیش از ۵00 میلیون تومان و اشخاص حقیقی 
متقاضی تسهیالت بیش از 200 میلیون تومان، ملزم 
به ارائه مفاصا حساب بدهی های مالیاتی هستند. 
از آن جایی که امسال وام ازدواج ۱20 میلیون 
تومان برای هر زوج و درمجموع 240 میلیون تومان 
برای دو نفر تعیین شده، برخی بانک ها از جوانان 
درخواست مفاصا حساب مالیاتی می کردند که 
البته با ابالغ سازمان امور مالیاتی، این استعالم 
برای وام ازدواج منتفی و بهانه از بانک ها گرفته شد.

دستور رئیسی برای ضامن و زمان وام ازدواج       
امــا به دلیل پابرجا بــودن دو چالش قدیمی 
ــاال  ح ازدواج،  وام  »زمــــــان«  و  »ضـــامـــن« 
رئیس جمهور شخصا به موضوع ورود کرده و 
بانک مرکزی را ملزم کرده است ظرف ۱۵ روز 
آیین نامه ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت 
وام ازدواج از حیث »وثایق و تضامین« و تعیین 

»سقف زمان انتظار« تهیه کند.

ماموریت ویژه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد       
رئیس جمهور تسریع در پرداخت وام ازدواج را هم 
مورد تاکید قرار داده و گفته است: »تسهیالت اگر 
به موقع در اختیار دختر و پسری که می خواهند 
ازدواج کنند، قرار نگیرد یا به سختی به آن ها 
پرداخت شود موجب تضییق )سختگیری( است؛ 
قبال هم گفته ام تسهیالت باید تسهیالت باشد، 
نه تضییقات، بانک ها نباید در این زمینه خالف 
مصوبات عمل کنند«. آیـــت ا... رئیسی  بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مامور نظارت بر 
روند پرداخت تسهیالت ازدواج کرد و متذکر شد 
اگر بانکی در پرداخت تسهیالت مرتکب تخلف 

شد، حتما با آن برخورد قاطع شود.
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دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی، به خراسان می گوید: متاسفانه بسیاری از بانک ها در کشور 
ما از یک سو با ناکارآمدی و زیان دهی مواجه هستند و از سوی دیگر به 
بنگاه داری آلوده شده اند و به حوزه های مختلف از جمله پتروشیمی، 
معدن و حتی پرورش گل و گیاه روی آورده اند. وی می افزاید: به این دو 
دلیلی که ذکر شد، بانک ها تمام تالش خود را می کنند که از اعطای 
تسهیالت کم بهره مانند ازدواج خودداری کنند و عمده منابع مالی خود را 

هم در اختیار بنگاه های تحت مدیریت خود قرار دهند. وی می افزاید: برای این که دستور رئیس جمهور 
و آیین نامه ای که با هدف تسریع پرداخت وام ازدواج تدوین و ابالغ خواهد شد اجرایی باشد، به یک بانک 
مرکزی مقتدر و نظارت شفاف، هوشمند و سیستمی نیاز داریم، ضمن آن که برخورد با تخلفات بانک ها 

در این حوزه نیز باید بازدارنده باشد.

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد: 
   

نظارت دقیق و مجازات بازدارنده، شرط شکسته شدن مقاومت بانک ها

رسانه های جهان 

 راشـــــــاتـــــــودی:
ــس،  ــاک جـــفـــری س
ــاددان و  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ اقـ
مشهور  نــویــســنــده 
در  جــــــــهــــــــان، 
توسط  که  نشستی 
اندیشکده مرکز GATE در اسپانیا برگزار 
شد، ادعا کرد که کووید۱9 از یک منبع 
طبیعی بــه وجــود نیامده، بلکه در یک 
حادثه آزمایشگاهی  در ایاالت متحده رخ 
داده است. ساکس  دربــاره این ادعایش 
ــرا او ریاست  ــت، زی گفت که او مطلع اس
کمیسیون کــوویــد۱9 در مجله پزشکی 
معتبر The Lancet را برعهده دارد. او 
تاکید کرد: »بنابراین، از نظر من، این یک 
اشتباه درباره بیوتکنولوژی است، نه یک 
تصادف ناشی از سرریز طبیعی«. در ماه 
مه)اردیبهشت(، ساکس به همراه نیل 
هریسون، استاد فارماکولوژی مولکولی 
و درمان در دانشگاه کلمبیا، مقاله ای در 
مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم نوشت 
که نشان می داد کووید۱9 از یک آزمایشگاه 
سرچشمه گرفته است. در این مقاله، این دو 
پژوهشگر خواستار شفافیت بیشتر از سوی 
سازمان ها و دانشگاه های فدرال ایاالت 
متحده شدند و استدالل کردند که بسیاری 
از شواهد مرتبط فاش نشده است. ساکس 
اولین کسی نیست که می گوید ویروس 

مرگبار به طور طبیعی رخ نداده است.

یک توئیت

پیش ثبت نام متقاضیان 
اربعین آغاز شد

پیش ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم 
دیروز  صبح  از  درحالی  حسینی  اربعین 
ــاز شد که طبق اعالم  آغ تیر   ۱0 جمعه، 
سازمان حج و زیــارت، ثبت درخواست به 
این  بــرای  و  منزله ثبت نام قطعی نیست 

سازمان الزام آور نخواهد بود. 
ــرد:  ــج و زیـــــارت اعــــالم کـ ســـازمـــان حـ
سوی  از  محدودیتی  هرگونه  چنان چه 
دولت عراق برای تشرف به زیارت بارگاه 
سیدالشهدا)ع( درنظر گرفته شود، نحوه 
ثبت نام قطعی متقاضیان از بین افرادی 
که پیش ثبت نام کرده اند، تعیین و اعالم 

خواهد شد.
 طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین تزریق 
شرایط  از  کرونا  واکسن  دوز  دو  حداقل 
تشرف است و در زمــان ثبت نام قطعی از 
ــورد استعالم  وزارت بهداشت در ایــن م
صورت می پذیرد؛ بدیهی است از ثبت نام 
دوز  دو  حــداقــل  کــه  متقاضیانی  قطعی 
واکسن را تزریق نکرده باشند، جلوگیری 
ــود؛ بنابراین زائـــران از هم اکنون  می ش
باید برای تکمیل مراحل واکسیناسیون 

اقدام کنند.

 آیین نامه رتبه بندی معلمان
 در مسیر ابالغ قرار گرفت

ــوزش و پــرورش  آن طــور که سخنگوی آم
اعالم کرد آیین نامه رتبه بندی معلمان در 

مسیر ابالغ قرار گرفته است.
ــادق ســتــاری فــرد بــا انتشار پیامی در  ص
صفحه کــاربــری تــوئــیــتــر خـــود نــوشــت: 
چــهــارشــنــبــه آخـــریـــن نــشــســت بــررســی 
آیین نامه رتبه بندی با حضور وزیر و برخی 
از اعضای محترم هیئت دولت برای رفع 
برگزار  اجرایی  تدابیر  اتخاذ  و  ابهامات 
شد و آیین نامه در مسیر ابالغ قرار گرفت. 
ــان بــرنــامــه وبــودجــه  ــازم ــه و س ــان ــخ وزارت
ــرای  ــی کــامــل ب ــادگ هــمــراهــی الزم و آم

اجرای نظام  رتبه بندی را دارند.
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 شاخص

 تخمین سود واسطه ها 
در برخی میوه ها و سبزیجات 

مقایسه داده های مرکز آمــار ایــران از متوسط 
مــیــوه ها/ قیمت تولیدکننده )ســرخــرمــن( 
سبزیجات منتخب، در سال 1400 با متوسط 
قیمت بازار آن ها، حاکی از رشد تا 2.7 برابری 
قیمت هاست. این در حالی است که  سود مجاز 
خرده فروشی میوه و سبزی تا 35 درصد اعالم 
شده و بنابراین با فرض گرفتن این مطلب می توان 
گفت در سال گذشته، حدود 85 درصد افزایش 
قیمت سیب زمینی، 102 درصد افزایش قیمت 
پیاز، 90 درصد افزایش قیمت گوجه فرنگی، 
104 درصد افزایش قیمت سیب و 134 درصد 
افزایش قیمت پرتقال بین تولیدکننده و عرضه 

کننده نهایی، نصیب واسطه ها شده است. 

ردپای دولت در زیان انباشته 82 هزار میلیاردی بانک های دولتی 
در زیان انباشته 81.6 هزار میلیارد تومانی 6 بانک دولتی عالوه بر نقش مدیریت، خود دولت نیز از طریق انتقال بدهی شرکت ها و 

صندوق های بازنشستگی سهم داشته است  

گزارش خبری

خبر

بازار خبر

آمارهای جدید وزارت اقتصاد از زیان 
انباشته 81.6 هزار میلیارد تومانی 
بــانــک هــای دولــتــی خبر مــی دهــد. 
موضوعی که صرفًا به دلیل کارایی 
پایین این بانک ها نیست و به عوامل 
متعدد دیگری به خصوص بدهکاری 
نهادهای دولتی به این بانک ها نیز 
وابسته است.به گزارش ایرنا ،بررسی 
صورت های مالی شش بانک دولتی 
ــن بانک هــا در  ــد کــه ای نشان مــی ده
عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص 
فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت 
وجــود داشته اســت، با زیــان انباشته 
قابل توجهی روبه رو شده اند. زیانی که 
گاه در مقایسه با سرمایه ثبت شده این 
بانک ها، از نسبت باالتری برخوردار 
است و منجر به بروز مشکالت فراوان 

برای سیستم بانکی کشور شده است. 
به عنوان مثال، در ســال هــای 98 و 
99 زیان انباشته بانک توسعه تعاون از 
سرمایه اعالم شده این بانک در زمان 
مذکور )919 میلیارد تومان( بیشتر 
بـــوده اســت.طــبــق گـــزارش مــذکــور، 
کارشناسان دالیل متعددی را برای 

زیــان دهی بانک ها مطرح می کنند 
که عمده آن ها عبارت اند از: مطالبات 
از دولــت، غیر مولد بودن دارایــی ها، 
وجود امالک مازاد پرشمار، تسهیالت 
تکلیفی، بازده بسیار کم شرکت های 
بانک ها که خود معلول سوء مدیریت و 
گاه اداره سیاسی و منطقه ای شرکت 

هــا و مطالبات غیر جـــاری از بخش 
خصوصی و البته فساد است.به گزارش 
خراسان در این زمینه، گــزارش های 
منتشر شــده درخصوص بانک های 
دولتی تاکنون نیز نشان می دهد که 
به عنوان مثال زیان انباشته بانک ملی 
ایران 67 هزار میلیارد تومان اعالم شده 
و در خبری با مضمون آغاز خروج بانک 
ملی از بنگاه داری، یکی از دالیل چنین 
زیانی، تحمیل شرکت ها به این بانک 
بابت بدهی دولــت یا تکالیف تعیین 
شده از سوی دولت و مجلس بیان شده 
بود. دیروز نیز خبرگزاری مهر گزارش 
فهرست  معدن  و  صنعت  بانک  داد 
بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. 
این گــزارش نشان می دهد صندوق 
هــای بازنشستگی پس انـــداز و رفاه 

کارکنان صنعت نفت با مانده مطالبات 
بیش از 12 هزار و 600 میلیارد تومان، 
بزرگ ترین بدهکار این بانک به شمار 
می رود.همچنین الزامات دولتی که 
منجر به تشدید وضعیت منفی بانک ها 
می شود، مخصوص بانک های تمامًا 
دولتی نیست و بانک های متعلق به 
شبه دولتی ها را هم در بر می گیرد. 
به عنوان مثال در داده هایی که بانک 
مرکزی از وضعیت بدهکاران کالن  
بانک ها ارائه کرده، مالحظه می شود 
که عمده مطالبات بانک رفاه از سازمان 
تامین اجتماعی و نهادهای زیر مجموعه 
آن مانند صندوق تامین اجتماعی است 
که با کسری های بزرگ مانند 48 هزار 
میلیارد تومان در سال گذشته روبه رو 

هستند.

کاهش ۲0 درصدی مصرف لبنیات!
فــارس - سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت:  
برآوردهای اولیه این است که پس از اجرای طرح 
اصالح یارانه ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات 20 
درصد کاهش یافته است که می توان با اختصاص 

کاالبرگ الکترونیکی لبنی آن را افزایش داد.

افزایش قیمت دالر توافقی به 
باالی 30 هزار تومان

خراسان - پایان بدون نتیجه مذاکرات هسته ای در 
دوحه موجب افزایش قیمت دالر توافقی از حدود 29 
به بیش از 30 هزار تومان شد. قیمت های داللی در 

بازار آزاد ارز نیز به مرز 32 هزار تومان بازگشت.

گزارشی از اجرای سامانه های 
انتقال آب در غرب کشور نشان داد: 

جمع آوری میلیون ها متر مکعب 
آب شرب و کشاورزی 

حسین بردبار: با اجــرای سامانه انتقال آب در 
غرب کشور میلیون ها متر مکعب منابع آبی کشور 
که پیشتر از مرزهای غربی خارج یا دچار تبخیر 
و هدررفت می شد، اکنون برای مصارف شرب و 
کشاورزی استفاده می شود. به گزارش خبرنگار 
اعزامی خراسان به استان های همدان، کردستان 
و کرمانشاه با احداث بیش از 88 کیلومتر سامانه 
انتقال آب حد فاصل سدهای آزاد، قشالق و قوچم، 
سالیانه حــدود 150 میلیون متر مکعب آب به 
مصارف شرب و در مجموع 4300 هکتار زمین 
های کشاورزی انتقال می یابد، ضمن آن که 57 
میلیون متر مکعب از آب پشت مخزن سد آزاد به 
سمت سد داریان و مرزهای غربی کشور برای حقابه 
کشور عراق رهاسازی می شود. حجت ا... محقق، 
معاون اجرایی سد آزاد و سامانه های انتقال آب 
با اشاره به این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: 
ایــن سد روی سرشاخه هــای رودخــانــه سیروان 
)که از مناطق غربی کشور سرچشمه می گیرد( با 
مخزنی به ظرفیت 300 میلیون متر مکعب احداث 
شده است و با احداث سامانه انتقال آب به طول 
88 کیلومتر از جمله تونل 11 کیلومتری ، آب را 
به سمت شرق یعنی پشت سد قوچم در نزدیکی 

شهرستان دهگالن هدایت می کند.

کتمان یک تخلف هزار میلیاردی 
و استخراج رمز ارز در بورس

نــود اقتصادی - بنا بر ادعــای نــود اقتصادی 
براساس صورت مالی حسابرسی شده شرکت 
بورس، موسسه حسابرسی مدعی شده شرکت 
بورس اطالعات استخراج ارز دیجیتال اعم از 
وجود ماینرها، تعداد ماینرها و رقم استخراج 
شده را از این شرکت کتمان کرده است. همچنین 
حسابرس در توضیحات خود می افزاید به واسطه 
تخلفات شرکت بورس در تغییر کاربری ساختمان 
سعادت آباد از اداری به تجاری، شهرداری این 
شرکت را حدود 985 میلیارد تومان جریمه کرده 
اما باز هم شرکت بورس مدارک و اسناد این مورد 

را از حسابرسان کتمان کرده  است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین آیین نامه سامان دهی مبادالت 
مرزنشینان خبر داد: 

»ته لنجی« شفاف می شود 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به آیین 
نامه سامان دهی مبادالت مرزنشینان، 
گفت: این موضوع از مدت ها قبل به عنوان 
موضوعات مهم برای رونق منطقه ای در 
هیئت دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه 
با قاچاق در کنار دولــت و وزارت کشور 
مکلف شــده بودند که آیین نامه  سامان 
دهی مبادالت مرزنشینان و به طور خاص 
ایــن آیین  ته لنجی ها را تدوین کنند که 
نامه آماده شد و در هیئت دولت نیز مورد 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی 
در حاشیه بازدید از گمرک خرمشهر اظهار 
ــاس مصوبه ای که در هیئت  ــرد: بر اس ک
دولت مطرح شد، اتفاق مهمی رخ می دهد 
و آن هم این است که ورود کاال به صورت 

ته لنجی به صــورت منضبط ثبت شــده و 
شفاف در زمره ثبت گمرکی قرار خواهد 

گرفت.
وی افزود: این کاالها اساسا دیگر از رده 
کاالی قاچاق و امثال آن خارج خواهد شد 
و تعداد سفرهای ساالنه  که بسیار محدود 
شده بود، نارضایتی زیادی ایجاد کرده بود 
و بخش زیادی از فعاالن اقتصادی در این 
مناطق دچار کمبود درآمد و بیکاری شده 
بودند. با افزایش تعداد سفرهای ساالنه 
و میزان کاالهایی که امکان ورود قانونی 
پیدا خواهد کرد و این موضوع نیز توسط 
جداگانه  استان ها  ــرای  ب صمت  وزارت 
ابالغ خواهد شد، اتفاق بسیار مثبتی جهت 
افزایش رونق و درآمــد منطقه ای صورت 

خواهد گرفت.

افزایش 3 برابری درآمد نفتی ایران در ۲0۲1 
بر اساس گزارش ساالنه اوپک، با وجود جهش درآمد نفتی ایران 

در سال میالدی گذشته و رسیدن به رقم ۲5 میلیارد دالر، درآمد 
کشورمان از ۷ عضو اوپک همچنان پایین تر است 

اوپــک از رشد 77 درصــدی درآمــد نفتی این 
سازمان در سال 2021 خبر داد و اعالم کرد 
ایران نیز در این سال بیش از 25 میلیارد دالر 
درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است.
ــه گــزارش تــســنــیــم، ســـازمـــان کــشــورهــای  ب
صادرکننده نفت خام در گزارش سالیانه خود 
از درآمد 560 میلیارد دالری این سازمان از 
فروش نفت در سال 2021 خبر داد که این 
رقم نسبت به سال قبل از آن 77 درصد افزایش 
یافته است. درآمد 13 عضو اوپک از صادرات 
نفت در سال پیش از آن 317 میلیارد دالر 

اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش، ایران نیز از محل فروش 
نفت در سال 2021 افــزون بر 25 میلیارد و 
313 میلیون دالر درآمــد کسب کرده است. 

درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال 
نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است.

ایران در سال 2020 بیش از 7 میلیارد و 914 
میلیون دالر درآمد از محل صادرات نفت کسب 

کرده بود.
اوپک میزان درآمــد نفتی ایــران در سال های 
2017 تا 2019 را به ترتیب 52 میلیارد و 
728 میلیون دالر، 60 میلیارد و 519 میلیون 
دالر و 19 میلیارد و 402 میلیون دالر برآورد 

کرده است.
همچنین میزان درآمــد نفتی آنگوال، لیبی، 
عراق، کویت، نیجریه، عربستان و امــارات در 
سال 2021 به ترتیب معادل 28.4 ، 27.5 
، 79.8 ، 56.5 ، 41.4 ، 202.8 و 54.6 

میلیارد دالر بود.
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سهامداران چهل بازه در انتظار اقدامات بنیاد شهید و ستاد فرامین
اواخر سال گذشته مالکان و سهامداران چهل بازه در اعتراض 
به رای دادگــاه برای حریم رودخانه و ثبت نشدن سند به 
نامشان مقابل سازمان ثبت اسناد و امالک تجمع کردند ، 
فرماندار مشهد قول بررسی این موضوع و تشکیل کمیسیون 
را تا دهم فروردین امسال داده بود اما به دلیل اعتراض نکردن 

بنیاد شهید و ستاد فرامین امام)ره(  این کمیسیون تشکیل 
نشد. فرماندار مشهد به خراسان آنالین گفت: موضوع 
چهل بازه به صورت قانونی درحال پیگیری است چون رای 
در دادگاه تهران صادر شده اجرای احکام تهران هم باید 
پیگیری کند که در حال انجام است. اعضا و سهامداران چون 

مالکیتی ندارند مخاطب رای دادگاه نیستند زیرا زمین ها را 
قولنامه ای خریدند و سهامدار هستند، مخاطب رای دادگاه، 
بنیاد شهید و ستاد فرامین امام)ره( است.  وی افزود: طبق 
چارچوب قانونی و تفاهم نامه ۷۰ درصد متعلق به بنیاد 
شهید و ۳۰ درصد متعلق به ستاد فرامین امام)ره( است، 
این دو دستگاه باید در زمان مقرر اقداماتی انجام می دادند 

و مکاتباتی می کردند که انجام نشده است.

رئیس سازمان سنجش:۷۰ متخلف کنکور در جلسه امتحان شناسایی شدند
رئیس سازمان سنجش از شناسایی ۷۰ متخلف کنکور در 
حوزه های امتحانی  خبرداد. آزمون سراسری ۱۴۰۱ با 
رقابت  یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب گروه های 
مختلف آزمایشی صبح روز چهارشنبه ۸ تیرماه با برگزاری 
آزمون رشته های هنر آغاز شد و صبح روز پنج شنبه ۹ تیرماه 
با آزمون گروه ریاضی و فنی و گروه انسانی وصبح جمعه ۱۰ 
تیرماه با آزمون گروه داوطلبان علوم تجربی ادامه یافت و در 
نهایت صبح امروز شنبه ۱۱ تیرماه نیز آزمون داوطلبان گروه 
زبان های خارجی برگزار خواهد شد.  به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، عبدالرسول پور عباس  روز جمعه در حاشیه 
بازدید از کنکور سراسری تجربی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه 
شهید بهشتی در جمع خبرنگاران دربــاره انتشار عکس 
پس از کنکور توسط داوطلبان گفت: روز پنج شنبه  یکی از 
بهترین کنکور های سراسری نسبت به سال های گذشته 
برگزار شد. رئیس سازمان سنجش گفت: در آزمــون روز 
پنج شنبه  با استفاده از دستگاه های آشکارساز، حدود ۷۰ 
متخلف در کنکور شناسایی شدند. از اولین دفترچه منتشر 

شده دیروز عکسی گرفته و ساعت ۱۳:۳۰ در شبکه های 
مجازی دیده شد که پس از اتمام کنکور بوده است. به گفته 
پور عباس، روز پنج شنبه تا ساعت ۱۳:۳۰ هیچ نشانه ای از 
عکس های دفترچه کنکور پیدا نکرده ایم، اما در کنکور هنر 
)روز چهار شنبه (که کنترل ها ضعیف تر بود حدود ساعت 
۱۲:۳۰ داوطلبان و متخلفان عکس ها را منتشر کردند. او 
گفت: امروز)جمعه( که کنترل ها خیلی شدید تر است، قطعا 
از ساعت ۸ تا ۱۲ هیچ اتفاقی بر مبنای انتشار دفترچه های 
کنکور نخواهد افتاد.او گفت: پلیس و مجموعه ضابطین 
قضایی عملکرد خوبی را در محافظت از کنکور نشان دادند 
و تشکر می کنیم. پورعباس گفت: یک تیم فروشنده لوازم 
الکترونیکی تقلب در کنکور را شناسایی و دستگیر کردیم 
که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بود. در همین 
حال سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره فروش سواالت کنکور 

و مدارک جعلی در شهرستان پاکدشت خبرداد.  
احمدحسین فالحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در 

واکنش به انتشار گزارش  اعتماد مبنی بر  این که »پیرو تقلبی 
گسترده در کنکور سراسری علوم تجربی ۱۴۰۰ که صدها 
نفر را به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروســازی 
دانشگاه های برتر دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره 
سازمان سنجش، ده ها شکایت قضایی و چندین جلسه 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی هم رسیده 
اما نتیجه نتوانسته معترضان به تقلب را راضی کند و آن ها 
می گویند متقلبان که حتی از فیلتر حداقل های آزمون دوباره 
سنجش هم رد نشدند، با پیگیری برخی نمایندگان مجلس 
دوباره به دانشگاه برگشته اند« به سایت دیده بان ایران گفت: 
آن کسی که این ادعا را مطرح کرده، روزنامه اعتماد است! 
بنابراین این روزنامه باید اسناد و مدارک خود را منتشر کند؛ 
قطعا ما نمایندگان مجلس هم با کسانی که از رانت استفاده 
کرده اند برخورد خواهیم کرد. این ادعاها نمی تواند خیلی 
صحت داشته باشد؛ این روزنامه اگر سند و مدرکی دارد، 
بسم ا... اگر نه که ما هم جواب آن ها را خواهیم داد و قطعا با 

آن ها برخورد خواهیم کرد. 

شاید باورش سخت باشد اما تیم ملی بسکتبال در بازی برابر 
قزاقستان حتی نتوانست یک پرتاب سه امتیازی خود را هم 
تبدیل به امتیاز کند!  شب گذشته با وجود حضور بازیکنانی 
همچون سجاد مشایخی، بهنام یخچالی، محمد جمشیدی 
و...  اما تیم ملی بسکتبال ایــران در بازی مقابل قزاقستان 
نتوانست حتی یک پرتاب سه امتیازی موفق را به نام خود 
ثبت کند. ایران در این بازی ۱۹ پرتاب سه امتیازی داشت 
که حتی یکی از آن ها هم وارد سبد نشد.این در حالی است 
که قزاقستان با بهره گیری از توانایی مورزاگالیف، تک ستاره 
خود در زمین توانست سه امتیازی های زیادی را حتی از راه 
دور و در شرایط سخت وارد سبد تیم ملی ایران کند. آن ها ۷ 
پرتاب از ۲۸ پرتاب سه امتیازی خود را وارد سبد ایران کردند تا 
آمار نه چندان خوب ۲5 درصد را در این زمینه به نام خود ثبت 
کنند. این که یک تیم در طول یک مسابقه به طور کلی موفق 
به ثبت یک پرتاب سه امتیازی موفق هم نشود، شاید کمتر در 
بسکتبال جهان رخ دهد اما بازیکنان ایران حتی در شرایطی 
 که هیچ مدافعی را هم پیش روی خود نمی دیدند، نتوانستند از 
فرصت ها استفاده کنند و پرتاب سه امتیازی موفقی داشته 
باشند.شاید اگر سه، چهار پرتاب سه امتیازی ایران هم وارد 
سبد حریف می شد، می توانست جلوی شکست دوباره تیم 
ملی برابر قزاق ها را بگیرد.کوارتر اول این دیدار با نتیجه ۲۳ 
بر ۲۲ به سود تیم ملی ایران و کوارتر دوم با نتیجه ۱۹ بر ۱۲ 
به سود تیم قزاقستان به پایان رسید. کوارتر سوم این دیدار با 
نتیجه ۱۴ بر ۱۱ به نفع ایران و کوارتر چهارم با نتیجه ۱۶ بر 
۱۱ به سود قزاقستان تمام شد تا در نهایت تیم ملی ایران در 

این دیدار با نتیجه ۶۸ بر ۶۰ مغلوب شود.گفتنی است تیم ملی 
بسکتبال ایران در دومین دیدار خود از رقابت های پنجره سوم 
جام جهانی ۲۰۲۳ روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه ساعت ۱۹:۳۰ به 

مصاف تیم ملی سوریه خواهد رفت.
بلند قامتان ایران در پنجره دوم عملکرد چندان خوبی نداشتند 
و با یک باخت دور از انتظار خانگی )مقابل قزاقستان( و یک برد 
نه چندان قاطع )مقابل سوریه( به کار خود پایان دادند تا نتیجه 
آن قرار گرفتن در رتبه دوم گروه C و تغییر کادرفنی )برکناری 
مصطفی هاشمی( برای پنجره سوم باشد. تیم ملی ایــران تا 
این لحظه صعود خود به دور بعدی رقابت های انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۳ با میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی را قطعی 
کرده است. البته نکته مهم کار سخت ملی پوشان ایران در دور 
بعد مسابقات است که باید با تیم هایی مانند استرالیا، ژاپن و 

چین دیدار کنند.

تکرار باخت باورنکردنی تیم ملی بسکتبال!
آماری فاجعه بار از بازی دیشب بسکتبال ایران مقابل قزاقستان
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تازه های مطبوعات

انعکاس

روزنامه ها  درباره مذاکرات دو روزه قطر تيترهای  •
متفاوتى زدند؛ کيهان: ادامه باج  خواهى آمريکا/ 
ايران: آمريکا ناتوان در تصميم گيری / همشهری: 
ــران، کارشکنى آمــريــکــا/ خــراســان:  ــ اراده اي
سيگنال های متناقض از دوحه/ جام جم: دوحه 
آخرين آزمــون آمريکا/ اعتماد: مذاکرات دوحه 

متوقف شد/ شرق: غبار در تهران يا دوحه.
کیهان - حسين شريعتمداری مدير مسئول اين  •

روزنامه با بيان اين که آمريکا و متحدان اروپايى آن 
به ادامه » مذاکرات بى نتيجه « برای درگير کردن 
کشورمان با پيامدهای خسارت بار آن نظير شرطى 
کردن قيمت ارز و طال ، آشفتگى قيمت ها و ده ها 
نابسامانى ديگِر ناشى از اين فراز و نشيب ها در 
اقتصاد کشورمان نياز دارند، نوشت: بايد گفت که 

آمريکای قطر همان آمريکای وين است!
دنیای اقتصاد - اين روزنامه با اشاره به اختالل  •

گسترده و سراسری روی شبکه اينترنت کشور 
نوشت : بعيد به نظر مى رسد اختالالت عمدی 
نباشد و برخالف ادعای يکى از سرويس  دهندگان، 
تونلينگ از ديتاسنترهای داخلى با هر اسمى 
باعث بهبود کيفيت نمى شود. اين اختالالت فقط 
و فقط زندگى عادی مردم و کسب وکارها را مختل 

مى کند. 
اطالعات- اين روزنامه با اشاره به تجمع اخير  •

حاشيه ساز در شيراز نوشت: کمى صبر داشته 
 باشيد! محّرم نزديک است و خواهيد ديد همه  اين 
بچه ها در تجمعات مربوط مناسب آن ايام با پوشش 
درست و رفتار نسبتًا مناسب تر شرکت خواهند کرد.

تبليغات شبانه روزِی بارشِى ايدئولوژيک را مدتى 
به نفع اخالق مدنى و ايجاد فضا برای تعاون های 
جمعى و پويش  های اجتماعى و ميدان  دادن به 

حضور هويت ساز و غرورآفرين نوجوانان کم کنيد.

مشرق نیوز خبر داد: فواد حسين وزير خارجه  •
عراق اعالم کرد که مذاکرات بين ايران و اردن و 
ايران و مصر با ميانجى  گری دولت عراق در بغداد 

شروع شده است.
خبرآنالین نوشت: تسنيم خبرداد که پس از  •

شهادت يک نيروی مرزبانى جمهوری اسالمى در 
منطقه »ميلک« توسط مهاجمان ناشناس، برخى 
کاربران افغانستانى از درگيری نيروهای طالبان با 
مرزبانان ايران خبر داده اند و مدعى شده اند دو تن 
از نيروهای مرزبانى جمهوری اسالمى نيز توسط 

طالبان به اسارت درآمده اند.
جماران مدعی شد: »تندروها« در يزد درمراسم  •

گرامى داشت شهيد صدوقى و در ميانه سخنان 
مسيح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری 
اسالمى، با فرياد زدن حرمت اين مراسم را نگه 
نداشتند و باعث شدند سخنران مراسم مجبور شود 
سخنان خود را نيمه کاره رها کند و از منبر مسجد 

حظيره پايين بيايد!
انتخاب مدعی شد: خان محمدی، سخنگوی  •

ستاد امر به معروف و نهى از منکر گفت: اگر بانوی 
بدحجابى در شعبه ای از بانک حضور داشته باشد 
و به او هيچ تذکری ندهند، بايد مدير بانک به دليل 

بى توجهى به شئونات اسالمى پاسخ گو باشد.
ــردار غالمرضا  • ــد: سـ خبرآنالین مدعی ش

سليمانى، رئيس سازمان بسيج گفت: دشمن در 
سال های اخير بى رحم ترين فشارها و ناجوانمردانه 
 ترين اقدامات را عليه ملت ايران به اجرا گذاشته 
است.ما به زودی ميزهای محاکمه ای را برای 
سران اين کشورها ترتيب خواهيم داد و سران اين 

کشورها را محاکمه خواهيم کرد .
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هادی محمدی – مذاکرات پر سروصدا اما کوتاه و 
دو روزه هسته ای در قطر هم به پايان رسيد و بامداد 
جمعه على باقری و همراهانش به تهران برگشتند 
تا حاال 48 ساعت گفت وگوی خود با انريکه مورا 
نماينده اتحاديه اروپا در مذاکرات و پاسخ های 
غيرمستقيم آمريکايى ها را با نهادها و مقامات 
سطح باالتر در تهران بررسى کنند . با پايان اين 
گفت وگوها، اظهارات ضد و نقيض زيادی نيز در 
طرف ايران ، اروپا و آمريکا شنيده مى شود . برخى 
مذاکرات را مثبت و برخى آن را مانند مذاکرات 
وين بى نتيجه و شکست خورده مى دانند و عده ای 
نيز به آينده اميدوارند .با اين حال اين که تاريخ 
مشخصى برای برگزاری دوره های بعدی اعالم 
نشده مى تواند يکى از نشانه های کم توفيق بودن 
گفت وگوهای دوحه باشد، هر چند خبرگزاری 
آمريکايى بلومبرگ به نقل از سه ديپلمات اروپايى 
گــزارش داد که مذاکرات رفع تحريم در دوحه 
قطر، پس از سفر رئيس جمهور آمريکا به غرب آسيا 
احتماال دوباره از سر گرفته مى شود. جو بايدن قرار 
است اواسط ماه جاری ميالدی)اواخر تيرماه( به 
سرزمين های اشغالى و عربستان سعودی سفر 
کند.  براساس اين گزارش، دو ديپلمات اروپايى 
آگاه از روند مذاکرات گفته اند، اگر چه مذاکرات 
دوحه پيشرفتى نداشت اما انتظار مى رود اين 
مذاکرات فراتر از مهلت اعالم شده از سوی آژانس 

بين المللى انرژی اتمى در پايان ماه جوالی)دهه 
اول مرداد( ادامه يابد.

مورا: پیشرفتی نداشتیم اما...	 
اما عالوه بر اين سه ديپلمات اروپايى که بلومبرگ از 
آن ها خبر زده ، انريکه مورا ديگر ديپلمات اروپايى 
است که به آينده گفت وگوها اميدوار است . وی 
در حساب کاربری خود در توئيتر نوشت: »دو روز 
مذاکرات فشرده و با واسطه در دوحه در خصوص 
برجام ]داشتيم[. متأسفانه، هنوز پيشرفتى که 
تيم اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ  کننده اميدوار 
به آن بود حاصل نشده است اما همکاری ها را 
ــرای    توافق کليدی به منظور  با فوريت بيشتر ب
منع اشاعه و برای اين که  ثبات منطقه را به مسير 

بازگردانيم ادامه خواهيم داد.«

نگاه مثبت مقامات ایرانی به دوحه 	 
با اين حال مقامات ايرانى نگاه منفى به مذاکرات 
دوحــه و نتايجش نــدارنــد . هرچند شايد اين 
نگاه مثبت ريشه در نگرانى از متاثر بودن بازار 
داخلى داشته باشد اما نمى تواند خيلى هم دور 
از واقعيت بيان شود. ناصر کنعانى، سخنگوی 
جديد وزارت امور خارجه کشورمان که شروع به 
کارش با يک وضعيت سخت خبری همراه بود 
دربــاره مذاکرات دوحه با بيان اين  که نظرات و 

پيشنهادهای عملياتى ايران درباره موارد باقى 
مانده مطرح شده و طرف مقابل نيز مالحظاتش 
را ارائــه کــرده، گفت: درخصوص ادامــه مسير و 
مرحله بعدی گفت وگوها، باقری و مورا در تماس 
خواهند بود.مجيد تخت روانچى سفير و نماينده 
دايم ايران در سازمان ملل نيز با بيان اين که ما 
در مذاکرات دوحه که مثبت بود با جديت عمل 
کرديم، اظهارکرد: توپ در زمين آمريکاست و اگر 
آمريکا واقع بينانه عمل کند و قصد جدی خود را 
برای اجرای تعهداتش نشان دهد، توافق دور از 
دسترس نيست.»محمد مرندی« تحليل گر ارشد 
سياسى و مشاور رسانه ای تيم مذاکراتى ايران نيز 
بامداد پنج شنبه گفت که مذاکرات دوحه به منظور 
گفت وگو درباره موضوعات اختالفى باقى مانده 
از وين، شکست نخورده و ادامه خواهد يافت.اما 
مهم ترين واکنش ايرانى به موضع گيری حسين 
اميرعبداللهيان وزير امور خارجه در گفت وگوی 
تلفنى با همتای قطری اش اختصاص داشت . وی 
با بيان اين که ارزيابى ما از مذاکرات دوحه مثبت 
است، افزود: برای رسيدن به توافقى خوب، قوی و 
پايدار جدی هستيم و در صورت واقع بينى آمريکا، 

توافق دست يافتنى است.

تروئیکای 	  و  روسیه   ، چین  گیری  موضع 
اروپایی 

همچنين در حالى که روسيه و چين به همراه 
نمايندگان اروپا در مذاکرات دوحه حضور نداشتند 
اما ديپلمات های اين کشور به بيان مواضع خود 
در اين موضوع پرداختند .وزارت خارجه چين 
اعــالم کــرد واشنگتن به عنوان آغازگر بحران 
هسته ای ايران بايد اشتباهات خود را اصالح کند و 
به نگرانى های تهران پاسخ دهد.سرگئى الوروف 
وزيرخارجه روسيه هم که 10 روز قبل مهمان 
تهران بود با تأکيد بر اين که غرب تنها به منافع 
خود اهميت مى دهد، گفت که کشورهای غربى 
منافع کشورهای ديگر از جمله ايران را ناديده 
مى گيرند.سه کشور اروپايى عضو توافق هسته ای 
با ايران  نيز در بيانيه ای به تکرار مواضع خود درباره 
تحوالت اخير مربوط به مذاکرات رفع تحريم ها 
پرداخته و مدعى شده اند توافق برای از سرگيری 
احيای کامل برجام از ماه مارس در وين حاصل 

شده، اما ايران از اين فرصت استفاده نکرده است. 
از سوی ديگر يک سخنگوی وزارت خارجه آمريکا 
با تاييد پايان يافتن مذاکرات دوحه، مدعى شد: 
»همزمان از تالش های اتحاديه اروپا بسيار سپاس 
گزاريم، اما از اين که ايران باز هم نتوانست به ابتکار 
اتحاديه اروپــا پاسخ مثبت دهد و بنابراين هيچ 
پيشرفتى حاصل نشده است، نااميد شده ايم«.
همزمان با اين ادعاها از سوی آمريکايى ها و اعالم 
اين دروغ و اين که واشنگتن خواهان توافق است 
اما اظهارات مقامات اين کشور نشان از درپيش 
گرفتن سياست شکست خــورده چماق و هويج 
را در قبال ايران نشان مى دهد. در همين زمينه 
،شبکه آمريکايى ان بى سى به نقل از مقام های 
اين کشور گزارش داد واشنگتن آماده است تا در 
صورت شکست مذاکرات هسته ای، تحريم های 
ضدايرانى را با تمرکز بر هدف قرار دادن صادرات 
نفت ايران به چين تشديد کند.با همه اين اظهارات 
ضد و نقيض از نتيجه دو روز گفت وگوی ايران 
ــا در قطر ، خبرگزاری رويترز در  ، آمريکا و اروپ
گزارشى با مطرح کردن ديدگاه چند مقام ايرانى، 
به آخرين تحوالت مذاکرات احيای توافق هسته ای 
و چشم انداز آن پرداخت و نوشت : دو مقام رسمى 
و يک سياستمدار ايرانى با اشاره به اين که سختى 
مذاکرات موجب دلسردی ايــران نخواهد شد، 
گفتند، ايران به دنبال ديپلماسى است. يک مقام 
ايرانى در اين باره گفت: منطقه در حال تغيير 
است، اتحادها در حال تغييرند. اسرائيل به دنبال 
عادی  سازی روابــط با کشورهای عربى است و 
آمريکايى ها از اين تحوالت حمايت مى کنند.
اين خبرگزاری در ادامه به نقل از اين مقام ايرانى 
نوشت: اين  موارد تهديدهايى جدی هستند که 
بايد خنثى  شوند. دشمنان ما دعا مى کنند که 
مذاکرات هسته ای پايان يابد اما اين اتفاق نخواهد 
افتاد.اين خبرگزاری همچنين نوشت: دومين 
مقام ايرانى  که به ديدگاه او اشاره شد،   مى گويد، 
»ما هيچ عجله ای نداريم. جمهوری اسالمى با 
توافق يا بدون آن دوام خواهد آورد. برنامه هسته ای 
ما هر روز پيشرفت مى کند. گذر زمــان به نفع 
ماست. ولى ما توافقى مى خواهيم که 100 درصد 
در راستای منافع ملى ما باشد. ما يک توافق خوب 

مى خواهيم.«

چهره   ها   

سید حسن خمینی: راه حل مشکالت اقتصادی 
از حوزه سیاست می گذرد

ــالم سيد حسن خمينى گفت: » ما  حجت االس
ــان ديگری  در زمانه ای هستيم که مثل هر زم
ــم. انسان ها هميشه به  به »عقالنيت« نياز داري
عقالنيت نياز دارند. اگر هم مى خواهيم بهشتى وار 
زندگى کنيم و درس بگيريم، بايد به عقالنيت تن 
بدهيم.« وی در ادامــه ياد آور شد: » واقعيت اين 
است که بايد در حوزه مسائل کشور همه دست به 
دست هم بدهند و مشکالت معيشتى را از سر راه 
بردارند. يکى از بحث های مهم در عقالنيت اين 
است که انسان امر »مهم« را اولويت ندهد و »اهّم« 
را زمين بگذارد. امــروز هيچ موضوعى در کشور 
به اهميت حل مسائل اقتصادی نيست. البته 

راه حل مشکالت اقتصادی ما از حوزه 
ــذرد و ايــن محتاج  سياست مى گ
همدلى و همراهى بيشتر است.«  

/جماران 
 

نیویورک  تایمز و انتشار مجدد دروغ  ۳سال قبل 
درباره سردار نصیری

روزنامه نيويورک تايمز در روزهــای اخير مدعى 
شد که ســردار على نصيری از فرماندهان سپاه 
پاسداران به اتهام همکاری با سرويس اطالعاتى 
رژيم صهيونيستى )موساد( بازداشت شده است. 
اين ادعا در واقع بازنشر مجدد شايعه ای است که سه 
سال قبل برای اولين بار بعد از توديع سردار نصيری 
از فرماندهى حفاظت سپاه در فضای مجازی و 
توسط رسانه های فارسى زبان خارجى مطرح شده 
بود. در همان مقطع سردار نصيری ضمن رد اين 
شايعات اظهار کرد که طرح اين مباحث به دليل 
نقش وی در حوزه های حفاظتى سپاه بوده و سردار 
رمضان شريف، سخنگوی سپاه نيز اين شايعات را 

يک تاکتيک نخ نما شده بعد از هر 
تغيير و جابه جايى در سپاه اعالم 

کرد.  / تسنيم
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سرنوشت وین در انتظار دوحه؟  
همزمان با پررنگ شدن تحلیل هایی مبنی بر شکست این دور از مذاکرات 

 امیرعبداللهیان ارزیابی از دوحه را مثبت دانست. بلومبرگ نیز خبر
 از سر گرفتن مذاکرات بعد از دیدار منطقه ای بایدن را داد    

خطیب جمعه تهران: کارنامه 
 یك ساله  آقای اژه ای

 قابل دفاع است 
 حجت  االسالم محمد حسن ابوترابى فرد  
ــروز در خطبه  امــام جمعه موقت تهران دي
های نماز جمعه با اشاره به هفته قوه قضاييه، 
اظهار کرد:يکى از راه های شناخت حق 
احترام به مردم است و متاسفانه احترامى 
که اکنون در جامعه برای مردم وجود دارد 
در حد نظام اسالمى نيست. ابوترابى فرد 
با اشاره به اهميت کارآمدی قوه قضاييه، 
ــدون دانــــش، قــانــون و  ــ ــرد: ب ــ تــصــريــح ک
قانون مداری و اقتدار و بدون رضايتمندی 

مردم کارآمدی امکان پذير نيست و به هر 
ميزان سطح دانش قضايى ارتقا پيدا کند 
کارآمدی اين دستگاه افزايش پيدا مى کند.
خطيب نماز جمعه تهران با بيان  اين که 
کارنامه يک ساله آقای اژه ای قابل دفاع 
است، افزود: ثمره اين حضور نگاه به تحول 
است. با اين که قدم های اصولى برداشته 
شده است اما مهم ترين اقدام در قوه قضاييه 
اجرا شدن سند تحول قوه قضاييه است و 
رهبری تاکيد کردند که يک کادر مقتدر و 
هوشمند در قوه قضاييه بايد شکل گيرد و 
دومين مورد مبارزه با فساد چه در درون و چه 
در بيرون بايد اتفاق بيفتد و همچنين بايد 

ريشه فسادها خشک و رصد شود. / فارس



مــوزه هــا، وجــه خــوش اخــاق و 
پرونده

 
غـــیـــرعـــبـــوس تـــاریـــخ انـــد؛ 
شنیدنی های  و  خواندنی ها 
تاریخی، آن قــدر پیچ درپیچ و 
پر از ابهام و نقطه تاریک اند که مخاطب شان 
باید حسابی پرحوصله باشد تا دایم خمیازه 
نکشد و چرتش نگیرد. اما موزه ها با پیش چشم 
آوردِن تــاریــخ، کــار ذهــن ما را در فهم آن چه 
این همه  ــا  ب آســـان می کنند.  گــذشــتــه اســت، 
طور  به  که  ــوژه  س به اقتضای  خیلی های شان 
مشخص برای بزرگ سال ها جالب و فهمیدنی 
-البته  سفت وسخت  قوانین  به دلیل  و  اســت 
قابل درک- در بازدید، جای دلچسبی برای 
بچه ها نیستند؛ به این ترتیب کودکان از دایره 
مخاطبان موزه ها کنار گذاشته می شوند، البته 
اگر عروسک ها نبودند! در بسیاری از کشورها، 
گنجینه های ارزشمندی از انــواع عروسک و 
اسباب بازی به موزه ها راه پیدا کرده اند تا هم 
بچه ها به شیوه خودشان با تاریخ پیوند برقرار 
کنند و هم سیر بــازی و وسایل بــازی درطــول 
زمان، فراموش نشود. در پرونده امروز سرکی 
می کشیم به پنج تا از معروف ترین موزه های 

اسباب بازی جهان.

 در بسیاری از کشورها، گنجینه های ارزشمندی از انواع عروسک و اسباب بازی به موزه ها راه پیدا کرده اند 
به این بهانه گشتی خواهیم زد در 5 تا از بهترین موزه های اسباب بازی در جهان

موزهایبرایاسباببازیها
2195
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 stanbultourstudio.com، bransonshows.com، tripadvisor.co.uk، guidetoprague.net :منابع

موزه های اسباب بازی وطنی

اگــر اهــل مــوزه گــردی باشید، حتما می دانید که 
ــران هم چندتایی مــوزه اسباب بازی داریــم؛  در ای
ــوزه  عروسک های ملل که ســال ۱۳۹۳ با  مثل م
گردآوری ۷۰۰ عروسک از ۵۴ کشور جهان در تهران 
آغاز به کار کرد. هم اکنون، این موزه بیش از 2هزار 
قطعه عروسک از ۸۰ کشور و فرهنگ مختلف دارد؛ 
ماتریوشکای  عروسک های  افغان،  عروسک های 
روسی، عروسک های چینی، عروسک های تاجیکی 
بدون چهره و عروسک های قومی مثل خراسانی های 
ساخته شده از سیب، ساقه برنجی های گیالنی و 

عروسک های باران خواهی مازنی بخشی از این گنجینه 
ــال جــمــع آوری شــده انــد. در موزه  هستند که طی 2۵س
عروسک های ملل، نمایشگاه های جالبی مثل نمایشگاه 
بازی های کودکان قدیم و کارگاه های نمایشی و داستانی 
متنوعی با حضور افتخاری عروسک ها برگزار می شود. 
موزه اسباب بازی و عروسک های خیمه شب بازی کاشان 
در بافت تاریخی این شهر و در خانه ای قاجاری قرار دارد 
که مجموعه ای از عروسک های خیمه شب بازی متعلق به 
۱۵۰سال پیش و اسباب بازی های دست کم ۱۰۰ساله از 

ملل و اقوام مختلف را در خود جا داده است.

بزرگ ترین موزه اسباب بازی جهان| برنسون آمریکا

کی تأسیس شد؟ 1982

ویژگی اش چیه؟ بیش از یک میلیون اسباب بازی از 
ــوزه به نمایش  ــروز در ایــن م ــالدی تا ام ــی ســال ۱۸۰۰م
ــت؛ از وســایــل بــازی عتیقه گرفته تا  ــده اس گذاشته ش
ابرقهرمان ها  فیگوراکشن  از  شگفت انگیزی  مجموعه 
و  ستارگان«  »جنگ  مثل  فیلم هایی  شخصیت های  و 

»پیشتازان فضا«.
اون جا چه خبره؟ ویژگی تعاملی این موزه آن را از سایر 

انواع مشابه متمایز می کند؛ بازدیدکننده های کوچک 
موزه برانسون ضمن آشنایی با تاریخ وسایل بازی اجازه 
دارند با بعضی از اسباب بازی ها و بازی های فکری  موجود 

در موزه سرگرم شوند.
ــا بــازدیــد کــنــیــم؟ ایـــن مـــوزه امــکــان  چــطــور از آن ج
بــازدیــد آنالین و سه بعدی نــدارد امــا در وب ســایــت آن، 
 gallery در قسمت worldslargesttoymuseum.com

می توانید عکس نمونه های موجود در موزه را ببینید.

 موزه اسباب بازی استانبول
| ترکیه

کی تأسیس شد؟ 2005

ویژگی اش چیه؟ بیش از ۴هــزار قطعه اسباب بازی که 
قدمت بعضی از آن ها به قرن هفدهم برمی گردد، طی 
2۰ســال از ۴۰کشور جهان جمع آوری شده و در موزه 
استانبول گرد هم آمده اند. موسس این موزه، یک شاعر 

ترک است.
ــر بخش،  ــوع ه ــوض ــا م اون جـــا چــه خــبــره؟ متناسب ب
مثال  می شود؛  داده  بازدیدکنندگان  به  آموزش هایی 
بچه ها در بخش اسباب بازی های فضایی، تاریخچه تالش 
بشر برای رفتن به ماه را می آموزند و در بخش قطارهای 
اسباب بازی کالسیک، درباره انقالب صنعتی چیزهایی 
یادمی گیرند. اجرای نمایش و کارگاه های نحوه ساخت 
اسباب بازی، روباتیک و اوریگامی از دیگر برنامه های این 

موزه است.
چطور از آن جا بازدید کنیم؟ وب سایت موزه به نشانی 
کنید،  ــاز  ب را   istanbuloyuncakmuzesi.com
به قسمت TUR 360° بروید و بــه صــورت سه بعدی از 
بخش های مختلف آن بازدید کنید. در صفحه اینستاگرام 
istanbuloyuncakmuzesi هم کلی عکس و فیلم جالب 

از موزه بارگذاری شده است.

موزه اسباب بازی و ماکت 
برایتون| انگلستان

کی تأسیس شد؟ 1991

ویژگی اش چیه؟ برایتون، یکی از بزرگ ترین موزه های 
از  منحصربه فردی  مجموعه  ــه  ک جــهــان  ــازی  ــاب ب ــب اس
اسباب بازی های اروپا و بریتانیاست، زیر ایستگاه قطار شهری 
قرار دارد. این موزه که درواقــع چهار زیرزمین با معماری 
ویکتوریایی در  مساحتی بیش از هزارمترمربع است، حدود 

۱2هزار وسیله بازی را در خود جا داده است.
اون جا چه خبره؟ موزه برایتون در سه بخش اصلی راه آهن، 
هواپیما و دستگاه های بازی شانسی، پر است از ماکت های 
سه بعدی بــا جزئیات و اســبــاب بــازی هــای کالسیک که 
تاریخ شان به قرن نوزدهم برمی گردد. کتابخانه تصویری 
۹هزارصفحه ای و یک دایرة المعارف آنالین که تاریخچه 
اسباب بازی در اروپا را از انقالب صنعتی تا اواسط قرن بیستم 
پی می گیرد، کار این موزه را به چیزی بیش از سرگرمی تبدیل 

کرده  است.
ــت  ــ ــای ــ ــا بــــازدیــــد کـــنـــیـــم؟ وب س ــ چـــطـــور از آن ج
brightontoymuseum.co.uk تعدادی از ماکت ها و 

اسباب بازی های موزه را به نمایش گذاشته است.

موزه ملی اسباب بازی و مینیاتور| میسوری آمریکا
کی تأسیس شد؟ 1982

ــزار اسباب بازی شامل خانه های عروسکی و مدل های  ویژگی اش چیه؟ ۷2ه
مینیاتوری ظریف از سازه های معماری و ماشین های کالسیک از حدود ۱۰۰سال 

پیش تا امروز در موزه ملی میسوری جمع شده اند.
اون جا چه خبره؟ موزه میسوری، عالوه بر نمایش مجموعه های ثابت خود، به طور 
مرتب از نمایشگاه های اسباب بازی مختلفی میزبانی می کند؛ برای مثال یکی از این 
نمایشگاه ها درباره نقش اسباب بازی ها در به دست آوردن مهارت هایی بود که در 

انتخاب شغل آینده به کودکان کمک می کند. موزه سال 2۰۱۵ بازسازی شد تا با 
اضافه کردن تجهیزات مدرنی مثل نمایشگرهای ویدئویی، نسل جدید را به شیوه ای 

که برای شان ملموس تر است، در موزه نگه دارد.
 toyandminiaturemuseum.org چطور از آن جا بازدید کنیم؟ در وب سایت
اسباب بازی ها و مدل های مینیاتوری به تفکیک معرفی شده اند و اطالعات مفصلی 
درباره متریال و ابعاد و تاریخچه شان وجود دارد. در این وب سایت theclio.com هم 

با جست و جوی اسم موزه می توانید به صورت آنالین و سه بعدی از آن بازدید کنید.

موزه اسباب بازی پراگ| جمهوری چک

کی تأسیس شد؟ 1989

ویژگی اش چیه؟ موزه اسباب بازی پراگ در دل قلعه پراگ قرار دارد؛ 
بزرگ ترین قلعه قرون وسطایی دنیا که همان شکل وشمایل و برج و 

باروها را حفظ کرده و خودش به تنهایی، دیدنی است.
اون جا چه خبره؟ هفت اتاق قلعه پر است از عروسک  های باربی، 
اسباب بازی های چوبی، مدل های قطار و ماشین، عروسک های 
سرامیکی با لباس دست دوز و اسباب بازی های دوران یونان باستان. 
در بخش های تعاملی موزه، امکان بازی کردن با اسباب بازی ها 

وجود دارد.
ــت مـــوزه بــه نشانی  ــای چطور از آن جــا بــازدیــد کنیم؟ در وب س
muzeumhracekpraha.cz در نوار باالیی، »EN« را انتخاب 
 Exhibits کنید تا زبان سایت برای تان فهمیدنی شود. بعد به قسمت
ــوزه در بخش های مختلف؛  بــرویــد. ایــن جــا اســبــاب بــازی هــای م
عروسک ها، روبات ها، چوبی ها و... تفکیک شده اند که می توانید 

عکس شان را تماشا کنید.
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کباب کردن سالم در تابستان! 

 انتخاب تشک مناسب

اگر شب ها، گرما اجازه نمی دهد 1
چشــم روی هم بگذاریــد درباره 
تشــک تان تجدیدنظــر کنید. کارشناســان 
می گویند تشــک هایی که از محتوای الیاف 
طبیعی مانند پشــم، پنبه یــا بامبو، پر شــده 
باشــند، می توانند یک انتخــاب عالی برای 
خواب راحت در گرما باشند. چون این مواد 
خنک تــر و بــه طــور طبیعی ضد  حساســیت 
هســتند. تشــک های ممــوری فــوم یــا فوم 
هوشــمند هم، چون به حرارت بدن و فشــار 
وارد شده، واکنش نشــان می دهند انتخاب 

مناسبی هستند.
تنظیم نور اتاق

استفاده از پرده ضخیم تر در اتاقی ۲
که رو به جنوب است می تواند به 
خنک  نگه داشته شدن آن کمک کند. پارچه 

ضخیم باعث می شود خواب شبانه بهتری در 
ماه هایی با روزهای طوالنی تر، داشته باشید. 
به طور کلی، پرده هــای چوبی و کرکره  برای 
پایین نگه داشتن دمای خانه عالی هستند. 
این پرده ها به شــما این امکان را می دهند تا 
با تغییر اندازه شکاف بین لت ها، میزان نور را 

در اتاق تنظیم و فیلتر کنید.
کیسه آب گرم

شــاید عجیب بــه نظر برســد، اما ۳
کارشناسان می گویند کیسه آب 
 گرم می تواند به خنک شدن اتاق قبل از این 
که بــه رختخواب برویــد، کمک کنــد. برای 
استفاده از این راهکار، باید کیسه آب گرم را 
پر کنید و چند ســاعت قبل از خواب آن را در 
فریزر بگذارید. چند دقیقه قبل از این که برای 
خواب آماده شدید، کیسه آب را بین ملحفه ها 

قرار دهید و اجازه دهید خوب خنک شوند.

استفاده از ملحفه پنبه ای

ملحفه هــای 100درصــد پنبــه ۴
می تواند فرشته نجات شما برای 
خواب راحت در گرما باشــد. ایــن ملحفه ها 
قابلیت تنفس دارند، می توانند سطح رطوبت 
دمــای فــرد را در هنگام خــواب تنظیــم و به 
تقویت احســاس خواب آلودگی در او کمک 
کنند. گفته می شود روتختی پنبه ای با رنگ 
روشــن انتخاب خوبی برای تنفــس و بهبود 

تهویه و جریان هوا در اتاق خواب است.
تعمیر کردن پنجره

باز کــردن پنجره ها بــرای تنظیم ۵
جــواب  همیشــه  اتــاق  دمــای 
نمی دهد. اگر پنجره های شــما رو به جنوب 
است، بهتر است پرده های اتاق را ببندید، یا 
پنجره را در حالت هواکش شــب قرار دهید 
تا مقــداری هوا وارد شــود. در حالــی که اگر 

پنجره های شــما رو به شمال اســت، توصیه 
می شــود آن ها را بســته نگه دارید تا از ورود 

هوای گرم جلوگیری شود.
کم کردن لباس و نوشیدن آب

تابســتان، ۶ در  خــواب  بــرای 
از  و  کــم  را  خــود  لباس هــای 
لباس هــای پنبــه ای اســتفاده کنیــد چون 
درباره نپوشــیدن لباس در هنگام خواب، 
هنوز اختالف نظرهای زیادی وجود دارد. 
بعضــی معتقدنــد ایــن کار بــدن را خنــک 
می کند و بعضی می گوینــد با این کار عرق 
روی بــدن می مانــد. همچنیــن نوشــیدن 
یک لیوان آب خنــک قبل از خــواب کمک 
می کند تا بــدن در طول شــب، کمتر عرق 

کند.
خاموشی بزنید!

کنــار گذاشــتن تلفــن همــراه و ۷
خامــوش کــردن وســایل برقــی 
بدون اســتفاده ،می تواند به شما کمک کند 
که در فصل گرما، از خواب دور شوید. فناوری 
قبل از خــواب، چشــم تان را اذیــت می کند 
و می توانــد روی دمــای اتــاق تاثیــر بگذارد. 
روزهــای طوالنی تابســتان فرصــت خوبی 
برای استفاده از نور طبیعی است چون حتی 
المپ های کم مصرف هم گرما و حرارت تولید 

می کنند.

ترفند

 دمای مناسب محیط برای خواب  ما ۲۱ درجه سانتی گراد است 
اما بسیاری از وسایل سرمایشی پاسخگوی گرمای این روزها نیستند 

آنتی کرونا 

بانوانتغذیه

زندگیسالم
شنبه  

۱۱تیر۱۴۰۱
شماره2۱95

 فوت و فن
  خواب راحت 

در  روزهای گرم 

هشدار تلفن همراه  برای چندمین بار به صدا درمی آید اما هنوز می خواهید بخوابید چون تمام شب را به خاطر 
گرما در رختخواب غلت زده اید و خواب به چشم تان نیامده اســت. غافل از این که چرخیدن و جابه جا شدن، 
خواب تان را آشفته تر می کند و از کیفیت آن کم خواهد کرد. به گفته کارشناسان، دمای مطلوب برای یک خواب 
راحت ۲۱ درجه سانتی گراد است. اگر جزو افرادی  هستید که به دالیل مختلف نمی توانید در تمام مدت خواب، 
از وسایل سرمایشی استفاده کنید یا وسیله سرمایشی تان کفاف گرمای این روزها را نمی دهد . راه های دیگری برای خنک نگه 

داشتن اتاق خواب در ماه های گرم تر سال و داشتن خواب بهتر در شب وجود دارد که در این مطلب از آن ها خواهیم گفت.

سالمت 

اکرم انتصاری | روزنامه نگار 

کباب درســت کردن یکی از تفریحات در روزهای تعطیل تابســتان اســت اما اغلب غذاهایی که مردم کباب می کنند مثل  دنده و 

گوشت قرمز، سوسیس، هات داگ و گوشت مرغ فراوری  شده یا سرشار از چربی اشباع  شده یا سدیم هستند.به گزارش مدیکال 

 اکسپرس، پختن گوشت در دمای باال می تواند باعث واکنش های شیمیایی مضری شود که خطر ابتال به بیماری های قلبی، دیابت 

و سرطان را افزایش می دهد.خبر خوب این است که نیازی نیست بی خیال کباب کردن شوید. در ادامه به شما چند پیشنهاد برای 

داشتن کباب سالم را خواهیم گفت.

   پروتئین های سالم تری را انتخاب کنید
مردم اغلب گوشت های چرب را انتخاب و آن ها را برای مدت طوالنی 
کباب می کنند. در صورتی که گوشت های سالم تری مانند مرغ و ماهی 
گزینه های بهتری هستند.برای داشتن یک کباب سالم،گوشت را از 
قبل بپزید تا زیاد نیاز به آتش نداشته باشد، درجه حرارت را کم کنید و 
گوشت را به قطعات کوچک تر برش دهید.از خوردن  قسمت  سوخته 
گوشت بپرهیزید همچنین ســعی کنید  چربی روی آتش نچکد زیرا 

باعث افزایش مواد شیمیایی مضر خواهد شد.
    از چاشنی ها استفاده کنید

افزودن فلفل و دیگر ادویه ها به گوشت قبل از کباب  کردن ممکن 
است واکنش های شیمیایی مضر را تا حد زیادی کاهش دهد.

مثال برای یک همبرگر 1۲0 گرمی به یک قاشق چای خوری فلفل 

یا دیگر ادویه ها نیاز دارید. استفاده از ریحان، مریم گلی، آویشن، 
رزماری، پونه کوهی و مرزنجوش به اندازه فلفل سیاه موثر است. 
همچنین آنتی اکسیدان های موجود در چاشنی هایی مانند سیر و 
پاپریکا  به جلوگیری از تشکیل ترکیبات شیمیایی کمک می کند.

    سبزیجات را فراموش نکنید

عالوه  بر گزینه های محبوب مانند ذرت، ســبزیجات خوش طعم 
زیادی برای انتخاب وجود دارد. چند سیب زمینی شیرین یا فلفل 
سبز، پیاز یا کدو  سبز را کبابی کنید. انتخاب نان های سبوس دار و 
غذاهای جانبی مانند ساالد لوبیا راه دیگری برای سالم تر کردن 
کباب و ســالمت قلب اســت.  می توانید لوبیا را با جعفــری تازه و 

گوجه فرنگی و پیاز  مخلوط و با آن ها ساالد درست کنید.
منبع: دویچه وله

ماسک و  واکسن راهی برای حفظ وضع موجود 
با این که در یک ماه گذشته آمار فوتی های کرونا به شدت کاهش یافته بود و حتی در پنج 

روز به آمار صفر رسیدیم اما در هفته اخیر آمار بستری ها و ابتال به کرونا رو به افزایش است.
  موج جهانی کرونا 

در خصوص این روند صعودی، دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: »متاسفانه تعداد مبتالیان و افراد بستری افزایش یافته است. همچنین موج سنگینی را در 
اروپا و حتی کشورهای همسایه شاهد هستیم. بنابراین موارد بیماری در جهان رو به افزایش است 
اما بیشتر موارد مشاهده شده، نسبتا خفیف است.برخی مبتالیان با عالیم تب و سرفه  و برخی دیگر 

با عالیم گوارشی مثل اسهال و استفراغ به پزشک مراجعه می کنند.«
   ماسک را فراموش نکنید 

دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، هشدار داد نکات بهداشتی 
را جدی بگیرید و حتما در فضاهای سربسته از ماسک استفاده کنید.زیرا همچنان بهترین راه 

پیشگیری ، زدن ماسک است .
   واکسن بزنید 

 این بیماری ممکن است در جامعه و به خصوص کسانی که واکسن تزریق نکردند، دردسر آفرین شود. 
دکتر گویا از همه افراد خواست اگر واکســن تزریق نکرده اند یا نوبت یادآور را فراموش کردند به ویژه 

کودکان ۵ تا 11 سال، حتما واکسن را تزریق کنند.
    نوع شایع ویروس چیست؟ 

نوع شایع ویروس امیکرون است. چندی پیش  زیرسویه های BA1 و BA2 همه گیر بود اما اکنون 
سویه امیکرون با زیرسویه BA5 به این زیر سویه ها اضافه شده است. البته این سویه جدید شدت 

بیماری زایی باالیی ندارد.

خوراکی های دوران قاعدگی 

  خوردنی هایی برای تامین  آهن ، پتاسیم و کاهش  درد  قاعدگی  

 کلم بروکلی | ماده معدنی که بیش از همه در خون ریزی های دوران قاعدگی از بدن شما 

از دست می رود، آهن است. مصرف کلم بروکلی به شما کمک خواهد کرد این کمبود را 
جبران کنید.  

  موز|   موز شاید بهترین میان وعده برای دوران  قاعدگی باشد.این میوه سرشار از پتاسیم، 

منیزیم و فیبر است.
 شکالت تلخ|   شکالت تلخ حاوی مقادیر زیادی مواد معدنی مفید از جمله آهن، منیزیم، 

آنتی اکسیدان ها و فالونول هاست. فالونول ها برای جریان خون مفید هستند و می توانند 
به آرام شدن عروق خونی کمک کنند.

 ماهی سالمون |   ماهی سالمون حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ است و از منابع غنی 

پروتئین به شمار مــی رود.در دوران قاعدگی ماهی سالمون بخورید تا التهاب بدن تان 
کاهش یابد .

  زنجبیل|  زنجبیل برای کنترل التهاب بسیار مفید است و  به کاهش دردهای قاعدگی 

هم کمک می کند.
  پرتقال و لیموترش |  این میوه ها در صورت شدید بودن خون ریزی، جریان خون را کاهش 

می دهند و از این نظر می توانند برای این دوران مناسب باشند.

  بلغور جو دوسر|  جو دوسر غنی از کلسیم ،ویتامین آ ،ویتامین ب  و همچنین منبع خوبی از 

آهن است. یک فنجان جو دوسر  حاوی 1۸ میلی گرم آهن توصیه شده روزانه شماست.

  خوردنی هایی که دردهای قاعدگی را تشدید می کند

 شیر|   مصرف شیر می تواند مشکالت قاعدگی شما را به شدت تشدید کند.

 تنقالت|  تنقالت به دلیل قندهای تصفیه شده زیادی که  دارند باعث نفخ، افزایش گاز 

معده و روده و التهاب می شوند.
 کافئین | مصرف کافئین در دوران قاعدگی می تواند  طول دوران خون ریزی را افزایش 

دهد.  همچنین مصرف کافئین باعث تشدید سندروم پیش از قاعدگی می شود. پس اگر 
دچار این مشکل هستید، باید بعد و قبل از دوران قاعدگی از خوردن قهوه خودداری کنید.

 غذاهای فراوری شده| مصرف غذاهای فراوری شده باعث می شود که خانم ها در زمان 

قاعدگی احساس بدتری پیدا کنند. برای مثال، غذاهای کنسروی و چیپس حاوی مقادیر 
زیادی سدیم هستند و سدیم موجب نفخ و پف کردن می شود.

 بستنی، پنیر و خامه | محصوالت لبنی چربی زیادی دارند و اثر بعضی از آن ها مانند 

گوشت های چرب است. خانم ها در دوره قاعدگی باید از خوردن بستنی، خامه و پنیر 
اجتناب کنند.

دوران قاعدگی یکی از دوره های مهم در زندگی خانم  هاست. در این روزها  عالوه 

بر درد  در ناحیه شکم و کمر،اغلب زنان به دلیل تغییرات هورمونی دچار نوسانات 

خلقی خواهند شــد و همچنین به علت خون ریزی، مواد معدنــی و ویتامین های 

ضروری بدنشان را از دست خواهند داد. به همین دلیل تغذیه در این دوران بسیار 

اهمیت دارد. با رعایت رژیم غذایی درست و سالم،می توانید دردهای خود را در 

این مدت کاهش دهید.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

پسری 28 ساله دارم که 3 سال پیش به  هروئین معتاد شد. 2 سال تمام، من 
و پدرش، روز و شب پیگیرش بودیم تا موفق به ترک شد. حاال به نظرم دچار 
افسردگی شده و حوصله زندگی ندارد. سر کار هم نمی رود. گفتیم اعتیادش را 

ترک کند تا آدم شود، بدتر شد. چه کنیم؟

پسرم بعد از ترک   اعتیاد، حوصله سر کار رفتن ندارد

زندگی سالم 
                      شنبه   
    ۱۱ تیر ۱۴۰۱  
 شماره 2۱95 

   ریشه های درگیر شدن مجردها با فانتزی ها
فانتزی ها علل و ریشــه هایی دارنــد که در ادامه بــا چند مثال به 

برخی از آن ها اشاره می کنیم:
موفرفری می  شــود، ممکن اســت به تدریج ازدواج با 1 پســری که از کودکی مادرش قربــان صدقه  کودکان 

دختر موفرفری ایده آلش شود.
دختری که دایی اش بازاری بوده و با او ارتباط صمیمانه  و نزدیــک داشــته، ممکن اســت زندگی با یــک جوان 2

بازاری به فانتزی او تبدیل شود.
 طــور کلــی رســانه می توانــد عامــل ایــده آل گرایی و 3 عالوه بر خاطره کودکی، قصه، کتاب، رمان، فیلم و به 

فانتزی سازی برای پسران و دختران باشد.
در راســتای  فانتــزی  ســازی 4 شوربختانه بالگرها هم به عنوان یک اهرم بسیار مهم 

عمل می کنند. زوج بالگری که همیشه 
در حال لبخند و شــادی 

هستند و مخاطبان او 
در مخیله  شــان هــم 
نمی گنجد آن  دو هم 
دچار افسردگی و غم 

باشــند در حقیقت 
دارنــد در مســیر 

فانتزی  سازی عمل می کنند. بالگری که دایما در حال سفر به 
شــهرهای داخل و خــارج از کشــور اســت و از صبحانــه و غذای 
الکچری ســفره  خــود رونمایــی می کند همیــن خــط را دنبال 

می کند.

    پیامدهای پردردسر فانتزی  سازی
فانتزی سازی ها پیامدهایی دارند که به  طور خالصه عبارت است 
از: سخت شــدن ازدواج مجردان و رضایت نداشتن متاهالن از 
زندگی  مشترک. به عبارت دیگر، پســران خود واقعِی دختران 
مجرد را با خود آرمانِی مثال زنان بالگر مقایسه می کنند و تن به 
ازدواج نمی دهند یا مردان، خود واقعِی زنــان خویش را با خود 
آرمانِی زنان بالگر مقایسه می کنند و احساس رضایت نداشتن 
را تجربه می کنند. همچنین زنان خود واقعی مــرد خویش را با 
خود ظاهری مردان سلبریتی مقایسه می کنند و از زندگی خود 

لذت نمی برند.

    تفاوت مالک  های ازدواجی با فانتزی  های ازدواجی
حاال ممکن است این سوال مطرح شــود که تفاوت مالک های 
ازدواجی با فانتزی های ازدواجی چیست؟ مالک ها در ازدواج 
مولفه هایی هستند که وجود آن ها احساس خوشبختی بیشتری 
را بــرای زندگی مشــترک در پــی خواهد داشــت. بــرای مثال 
وفاداری یک مالک محسوب می شود، چون نبود آن به خیانت 
منجر می شــود و متاســفانه امــروزه یکــی از عوامل پر تکــرار در 
طالق، خیانت زوج ها به یکدیگر اســت. یا خــوش  اخالقی جزو 
مالک ها محاسبه می شــود چون معاشرت با انســان بداخالق 
سخت و طاقت فرساست و چه بسا اخالق بد نشانه ای باشد برای 
اختالالت، خألها و افســردگی های نهفته در وجود یک فرد. به 
همین دلیل است که وقتی شخصی خدمت امام رضا)ع( نامه ای 
فرستاد که آیا به خواستگار دخترم که خوش اخالق نیست پاسخ 
مثبت بدهم؟ حضرت در جواب او را از ایــن ازدواج نهی کردند. 
همچنین ایمان، بدون شــک در زمره  مالک هــای ازدواجی به 
شمار می آید چون انسان بی ایمان ممکن است حاضر باشد تن 
به کســب درآمد از روش های غیرقابل قبول و کثیف بدهد مثال 
درآمدزایی از ســایت  های شــرط بندی و فروش مواد مخدر که 
همگی نشــان دهنده نداشــتن ایمان به خدا و آخرت اســت. بر 
خالف مالک ها، فانتزی ها تاثیر شگرف و بسزایی در خوشبختی 
و ســعادت یک خانواده ندارند. برای 
مثال فانتزی همسِر با ظاهر مذهبی 
داشتن اشــتباه است چون 
صرف ظاهر مذهبی 
نمی توانــد دلیلــی 
بــر رفتــار درســت و 
در نتیجــه چشــیدن 
طعم آرامش در زندگی 

مشترک باشد.

چند روز پیش در یک برنامه رادیویی، مهمان پسر سی و چند ساله ای بودم که 70 بار خواستگاری رفته 
و هنوز طعم زندگی متاهلی را نچشیده بود. به او گفتم تو قربانی ایده آل گرایی خودت و فانتزی دختران 
شدی! ایده آل  گرایی یا فانتزی ها همان تصاویر لذت بخش و شیرینی هستند که در دنیای خیال ما حاضر 
می شوند و در دنیای واقعی ما، خبری از آن ها نیست. به ازدواجی که بر مبنای ایده آل گرایی و فانتزی ها 
باشد، ازدواج خیالی می گویند و به عبارت دیگر در این ازدواج، افراد همسر ایده آل خود را در ذهن و رویا نقاشی می کنند. 
اول ذی الحجه یعنی دیروز به  عنوان روز ازدواج نام گذاری شده و به همین بهانه، در ادامه یکی از اشتباهات رایج دختر و 

پسرهای دم بخت در مسیر تشکیل زندگی  مشترک را مرور خواهیم کرد.

محوری

ارسال سواالت 

 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

 ازدواج خیایل 
اب مالک  های فانزتی!

 تفاوت مالک  های واقعی با فانتزی برای انتخاب همسر چیست 

و چرا دختر و پسرهای دم بخت نباید قربانی ایده آل  گرایی شوند؟

محمد حسن روحانی   |  دانش آموخته حوزه علمیه قم و ارشد دانشگاه عالمه  طباطبایی

مصطفی نجمی|  پژوهشگر حوزه اعتیاد

 مشاوره
  اعتیاد

* بــه عنــوان یکــی از خواننده هــای قدیمی 
زندگــی  ســالم، می خواســتم اگــر براتــون 
بــه  را  مــن  قدردانــی  و  تشــکر  مقــدوره، 
حجت االسالم موسوی برسانید بابت این  که 
به کــودکان و نوجوانان به  خاطر پاسداشــت 
زبان فارسی جایزه می دهد.                                          شارعی

* زن و شــوهری کــه در صفحــه اول زندگی 
 ســالم با آن ها صحبت کردین، خودشــون و 
خانواده شون چقدر ســختی در این چند ماه 
کشــیدن. خدا بهشــون صبر بده و امیدوارم 

شفا پیدا کنن.
* توصیــه مــی کنــم آقــای فراســتی بــا این 
انتقادهای تندشــان درباره همــه فیلم های 
ایرانــی و خارجــی، مطلــب آقای شــکوندی 
درباره »گام به گام نوشتن نقد فیلم« در صفحه 

نوجوان را بخوانند.
* پیام پنهان در نقاشی بسیار معروف مونالیزا 
و ماجرای LV  در چشم راست او، اصال چیزی 

دیده نمی شه و من منظورتون رو نفهمیدم.
* عکــس تاکســی و مســافرهاش در صفحه 
سرگرمی، من رو برد به 20 سال پیش. زمانی 
که عموی مــن یک پیــکان داشــت و باهاش 
6 نفــری می رفتیم مســافرت. االن فامیل ما  
سانتافه داره ولی بیشتر از 4 نفر سوار نمی کنه 

و می گه به کمک هاش فشار میاد!!
* دربــاره مطلــب »دردهــای قطع   نخــاع در 
25 ســالگی پیرم کــرد«، می خواســتم بگم 
که متاســفانه با این کیفیت خودروســازی و 
جاده ها، معلــوم نیســت روزانه چنــد نفر در 
کشــور، به چنین سرنوشــت تلخی دچار می 

شن.
* اختــالل »اضطــراب پیــش  بینــی« جالب 
بود. مــن هــم بهش مبتــال هســتم و تــا االن 

نمی دونستم.

 یکی از مهم ترین چالش های 
پس از ترک مــواد، تغییرات  

خلقــی ناشــی از اقــدام بــه 
بهبــودی اســت. اضطراب، 
بی قراری، گاهی پرخاشــگری، غــم، تنهایی و 
افســردگی از جمله پیامدهای ترک مواد است 
که وجــود هرکــدام از ایــن عالیم پــس از ترک 
غیرطبیعی به  نظر نمی رسد ولی انتظار می رود 

که به  تدریج از شدت این عالیم کاسته شود.
    رابطه افسردگی و اعتیاد

گفتید پســرم بعد از ترک مواد، دچار افسردگی 
شــده. از دیرباز پیوند بیــن افســردگی و اعتیاد 

محل بحث و مناقشــه بوده اســت، به طوری که 
گاهی تشخیص علت اولیه و ثانویه مبهم به نظر 
می رسد. به عبارت دیگر گاهی افسردگی عامل 
و زمینه  ساز سوء مصرف مواد بوده و گاهی اعتیاد 
و پیامدهــای همــراه با آن منجــر به بــروز عالیم 
افســردگی شــده اســت. ولی هر چه که هست 
شناخت عالیم افسردگی و راهبردهای مقابله 
با آن امری ضروری به نظر می رســد: احســاس 
غم، بی عالقه نشدن  به فعالیت های لذت بخش 
گذشته، مختل شدن تمرکز و توجه، احساس نا 
امیدی و پوچی، تغییر اشــتها، اختالل خواب و 
در موارد شدیدتر وجود افکار خودکشی و اقدام 

به آن از جمله عالیم افسردگی است. در صورت 
مشاهده این عالیم در فرزندتان از روان پزشک و 
روان  درمانگر یا شماره 123 اورژانس  اجتماعی 

کمک گرفته شود.
    افسردگی پس از ترک، چرا؟

وجود عالیم افســردگی پــس از ترک مــواد، به 
مکانیسم اثربخشی این مواد بر مدارهای مغزی 
انسان مرتبط اســت. اســتعمال مواد، موجب 
ترشــح دوپامیــن در مغــز می شــود. دوپامیــن 
انتقال دهنده عصبی است که به عنوان پاداش 
عمل می کنــد و افزایش آن حس خوشــایندی 
به فرد دســت می دهد. با قطع مصــرف مواد از 
میزان شدت ترشــح دوپامین کاســته  و همین 
عامل موجب می شــود که مانند قبل احساس 
سرخوشی و لذت به ســراغ فرد نیاید و بیمار با 
نشــان دادن خلق پاییــن به مقابله با احســاس 
سرخوشی ســابق می رود. هر چه از مدت ترک 
مواد کــه می گذرد بــا مداخالت بــه موقع روان 
پزشــکی و روان درمانــی، عالیــم خلــق پایین 

به حالت نرمــال نزدیک 
زمانــی  تــا  و  می شــود 

که سیســتم پــاداش مغــز به 
عملکرد عادی خود برگردد، ادامه می یابد.

    ضــرورت برخــورد همدالنه و عــاری از 
سرزنش با پسرتان

در ابتدا شــما و تک تک اعضــای خانواده ضمن 
آگاهی و شناخت درباره پدیده اعتیاد و روش ها 
و پیامدهــای همراه با تــرک، با شــیوه همدالنه 
و عاری از هرگونه ســرزنش و تحقیر به تســهیل 
فرایند درمان مبادرت ورزید. تــرک مواد صرفا 
احراز آزمایش منفی نیســت بلکه شناســایی و 
رفع پیامدهای ترک بســیار با اهمیت شناخته 
می شود چرا که بی توجهی به این پیامدها مانند 
افسردگی احتمال بازگشت به اعتیاد را به شدت 
افزایش می دهد. »گفتیم اعتیادش را ترک کند 
تا آدم شــود«، این جمله که در ســوال تان مطرح 
کردیــد، نشــان  دهنــده اســتیصال و ناامیدی 
از فراینــد درمــان اســت و هیچ فــردی از چنین 

جمله ای، حس همدالنه ای پیدا نمی کند.
    اشتغال بعد از ترک؛ شمشیر دو لبه

تغییــرات حاصــل از درمــان اعتیاد بــه تدریج 
اتفاق می افتد. این که ما انتظار داشته باشیم 
که فــرد معتاد بالفاصلــه بعد از اقــدام به ترک 
مانند افراد سالم 8 ساعت مفید کار کند انتظار 
به جایی نیست. حتی گاهی کار زیاد بالفاصله 
بعد از شروع ترک باعث خستگی مفرط بیمار 
می شود و به منظور رفع خستگی و کسب حتی 
خوب مجدد به مواد رو می آورد. از سوی دیگر 
بیکاری ِصــرف هم فرصــت نشــخوار فکری و 
زمینه را برای سوء مصرف مواد فراهم می کند. 
بنابراین الزم اســت که فرزند شــما بــه تدریج 
وارد فرایند اشــتغال و از انتظارات بیش از حد 
خودداری شــود. همچنین پیشنهاد می شود 
ضمن تمرکز و تفکر در خصوص مسائل مطرح  
شده از متخصصان روان پزشکی و روان درمانی 

هم کمک بخواهید.

ترغیب به خودکشی در کالس کنکور!
پربازدید شدن صحبت های زننده و عجیب یک معلم کنکوری در 
فضای مجازی، بهانه ای شد تا از عواقب بی دروپیکر بودن تدریس 

خصوصی های کنکور بگوییم

 کنکور سالم و امن زیر سایه کاسبانش 

ســازمان  رئیــس  اردیبهشت امســال، 
ســنجش اظهار امیدواری کرد بــا تمهیدات 
پیش بینی شده، آزمونی ســالم و امن برگزار 
شود. »سالم« و »امن« البته در ادبیات متولیان 
آموزش کشور، صرفا به نحوه برگزاری آزمون 
مرتبــط می شــود یعنی تــالش برای بســتن 
راه های تقلب که البته همان هم در تمام این 

سال هامطرح بوده است؛ گواهش، اعتراض های فراوان و پویش هایی است  که هرسال ازسوی 
داوطلبان، نوشــته و امضا و فراموش می شــوند؛ روزنامه اعتماد در گزارش تازه ای می نویسد: 
»بعضی مردودشدگان کنکور پارســال، با توصیه نمایندگان مجلس وارد دانشکده پزشکی و 
دندان پزشکی شدند.« و تصریح می کند: »پیرو تقلبی گسترده در کنکور سراسری علوم تجربی 
1400 که صدها نفر را به رشته های پزشکی، دندان پزشــکی و داروسازی دانشگاه های برتر 
دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده ها شکایت قضایی و چندین جلسه 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی هم رسیده اما نتیجه نتوانسته معترضان به تقلب را 
راضی کند. سازمان دهندگان تقلب در کنکور سال گذشته ازطریق واسطه ها در شهرها و مناطق 
مبالغی دســت کم 10میلیون تومان به عنوان بیعانه و در مرحله بعد هم برای ارائه »هندزفری 
نامرئی« و کارتی که کار تلفن همراه را انجام می داد، هزینه  ای حدود 20میلیون تومان دریافت 
کردند.« با این اوصاف، وعده سالمت برگزار کردن کنکور به  همان معنایی که مدنظر است هم 
چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. به عالوه باید پرسید برفرض مبرا کردن کنکور از هر نوع 
امکان تقلب، چه تدبیری قرار است برای تأمین امنیت ســالمت روان دانش آموزان اندیشیده 
شود؟ البته که شواهد نشان می دهد، هیچ! کنکور همچنان به رغم  افزایش تعداد دانشگاه های 
غیردولتی، از نظر جامعه  تنها راه رسیدن به شغل، درآمد و جایگاه اجتماعی قابل قبول است و 
کیست که نداند در این میدان به انحصار کنکور درآمده، برنده تنها کاسبان، موسسات کنکوری 
و تولیدکنندگان کتاب های کمک درسی آن هستند؟ اما آیا این فضای درآمدزایی بی دروپیکر 
را نمی شود با نظارت، دست کم تاحدودی کنترل کرد؟ هرکسی، با هر میزان بهره از کفایت و 
سالمت روان می تواند در موسسات خصوصی در کسوت معلم دربیاید یا دوربین تلفن همراهش 
را بگذارد روبه رویش و نکته کنکوری بگوید؛ نتیجه آن که فالن معلم مشهور سر کالس هایش برای 

باالبردن تعداد فالوئرهایش شوخی جنسی می کند و این یکی مدرس، دعوت به خودکشی!
 سهم خانواده ها دربرابر آسیب های کنکور

وقتی راه رسیدن به آینده مطمئن –البته صرفا در لفظ و نه در معنای واقعی- از سد کنکور 
می گذرد، ســاده لوحانه اســت که به دانش آموزان و خانواده های شان توصیه کنیم کنکور 
را ســخت نگیرند. سال هاســت که تک وتوک صداهای خیرخــواه از این مشــاور و آن معلم 
شــنیده می شــود تا به دانش آموزها بگوید کنکور قرار نیســت سرنوشت آینده شــان را رقم 
بزند اما جو اجتماعی غالب، قدرتمندانه این صداها را خاموش می کند؛ بنابراین تکرار این 
توصیه ها تا زمانی که سیاست گذاری های حاکم تغییری نکند، آب در هاون کوبیدن است. 
با این حال دست کم می شود دانش آموزان و خانواده های شان را به هوشیاری بیشتر دعوت 
کرد. کنکور، به خودِی خود فرصت ســوز اســت و تالش برای موفقیت در آن نباید گســتره 
آسیب هایش را وسیع  تر کند؛ ثبت نام در کالس های کمک آموزشــی و تمرین تست زنی از 
سنین دبستان و راهنمایی و محدود کردن سال های آخر دبیرســتان به درس خواندن، از 
کنکوِر یک ساله، کابوس دایمی می سازد. وادار کردن بچه ها به انتخاب رشته و دانشگاهی 
خاص، دامنه این کابوس را به تمام سال های بزرگ سالی شان می کشاند؛ تحصیل در رشته 
نامحبوب، حتی اگر به شکست در دانشگاه منجر نشود، قطعا با احساس نارضایتی و حسرت 
همیشگی همراه خواهدبود. والدین نمی توانند به وعده حذف یا سالم برگزار شدن کنکور 
دل خوش کنند اما می توانند سهم خودشان را در سنگین تر نکردن این بار برعهده بگیرند؛ 
مقهور شهرت و تعداد فالوئر معلم خصوصی ها نشــدن، انتخاب یک مشاور قابل اعتماد که 
نقش همراه را ایفا کند نه کالنتر و پاسبان و مقایسه نکردن توان و استعداد تحصیلی فرزند با 

دیگران، حداقل کاری است که می شود در این فضای بی دروپیکر انجام داد.

 
الهه توانا|    روزنامه نگار 

چندروزی اســت ویدئویی از یک کالس کنکــور در فضای مجازی 
دست به دست می شود؛ معلم به دانش آموزی که یک نکته درسی را متوجه 
نشده، توهین می کند و به او می گوید از آن جایی که قرار است در کنکور 
آبروی خانواده اش را ببرد، بهتر اســت خودش را زیر ماشین بیندازد. 
واکنش ها به این ویدئو دو دســته اســت؛ عده ای رفتــار معلم را به پــای صمیمیت با 
دانش آموزهایش می گذارند و می گویند تبحر او که ازقضا شهرتی در فضای مجازی به هم زده 
آن قدر زیاد است که می شود شوخی اش را نادیده گرفت. گروهی دیگر به درستی معتقدند 
آن چه در این یک دقیقه در کالس کنکور می گذرد، با هیچ توجیهی –نه صمیمیت و نه مهارت 
در تدریس- پذیرفتنی نیست. توهین کردن به دانش آموزی که بنا به اقتضائات نوجوانی و 
فشارهای کنکور دوچندان آسیب پذیر است، ناکامی  در کنکور را مساوی بی آبرویی دانستن 
و تشویق کردن یک نوجوان –ولو به شوخی- به خودکشی، با چنان وضوحی اشتباه است که 
به هیچ توضیح و تفصیلی نیاز ندارد. اما این که چرا فردی با این میزان بی صالحیتی اجازه 
تدریس دارد و چطور توانســته در فضای مجازی برای خودش چندین هزار دنبال کننده 

دست وپا کند، سوال هایی است که باید از خودمان بپرسیم.

شبکه های 
اجتماعی 
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  طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
  شنبه 

  ۱۱ تیر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱95

8 1 4
2 7 1
7 4 6 2

6 3 9 5 2

2 1 4 9 5
9 5 3 8

4 1 3
8 7 9
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

183746592
469523187
275819643
514687239
937452861
826391475
341278956
652934718
798165324

896371543
542839761
137456298
613985427
954327186
728164935
269513874
471698352
385742619

قطار-طبل-آرزوها 11. همدم-ساالد چینی-قیمت بازار 
12. ورزش سرسره بازى-ایست

عمــودی :1.  فرقــه اى از مســیحیت-برتر 2. بــه پایان 
رساندن-جوان 3. وحشــی-مخلوط سیمان و پنبه کوهی 
4. قسمتی از چشم-تصدیق ایتالیایی 5. از بخش هاى اوستا 
6. بعید-کامیون ارتشــی-گوارا 7. گاز کمیاب-مدرک-

وسیله اى براى سر خوردن روى یخ و برف 8. مخترع دوچرخه 
مــدرن 9. بــاالى فرنگی-نمایندگــی 10. از اصطالحات 
ریاضی-پایتخت ایتالیــا 11. اتاق قطار-دورو 12. ســم-

نوعی خط باستانی

افقــی:1. چهــار دیوارى-فوتبالیســت برزیلــی 2. ســخن صریح-قصــه گو-بامــداد 3. 
شهرنشینی-جایز-حرف شرط 4. از فناورى هاى  الکترونیکی-از گل ها 5. قلب-نزد ایرانیان 
است و بس 6. اسهال خونی7. دالل 8. سطل-ترک خفیف استخوان 9. لوز-صمیمی 10. 

افقی:1.خداحافظی ژاپنی- آن سوى سقف 2. شــیر دریایی- پیاده شطرنج-هواپیماى 
عجول 3. برش ســینمایی-عارف 4. حرارت-روز-آبگیر 5.  آب طال-روندى که ابتدا ندارد 
6. پیروز-حیله 7. نخ بافتنی– رگ اصلی بدن 8. مرد جوان-ضجه 9. مغازه–پاکیزه–دیوار 

بلند 10. میوه ترش -ســگ گزنده 11. گالبی–نوزاد 
سگ–قسمتی از دست12. حرکت غیرارادى عصبی-

مثل آدم باتجربه

عمودی :1. روشــور- پشــیمانی 2. عیب- زشت- 
سلســله پادشــاهی کره 3. کاروان شــادى 4. بیمارى 
مهلک– لبه برنده شمشــیر- اراده 5. سریع االنتقال- 
حرکــت آب دریــا 6. مظهــر روشــنایی–حرف زیادى-
عایــق بنــدى شــده 7. طناب–قورباغه–عالمت جمع 
8. شــکلک-معادل فارســی مانیفســت 9. دل– شهر 
حضرت عبدالعظیم- محصول آسیاب 10. زمان سنج 
رکوردگیرى 11. کدوتنبل- گیاه بیابانی-مقابل جزر 

12. داراى حس مسئولیت-نوعی سالح گرم

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک با بقیه 
فرق دارد و باید جدا شود؟

تست هوش

جدول متوسط  |  8265جدول سخت  |  1471  

حل جدول شماره  8264 حل جدول شماره1470     

با توجه به رابطه بین این اعداد، جای خالی 
را از بین گزینه های داده شده پیدا کنید.

هوش منطقی

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

8 3 5
9 8 7

2 1
5 6 2 9

8 6 1 5
4 7 6

6 5 9 7
8 3 2
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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

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

مسیریابی

اختالف تصاویر:

  هوش منطقی:گزینه 1. تمام گزینه ها، دو به دو مکمل هم هســتند )چراغ هاى 
روشن و خاموش آن ها به صورت متناظر بر هم منطبق هستند.( 2 و 4، 3 و 5، 6 و 7

تست هوش:
پاسخ صحیح گزینه )ج( است. همان طور که احتماال خودتان به آن رسیده اید اعداد 

داخل سر هر کدام از آدمک ها برابر است با اختالف بین مجموع اعداد پا و مجموع 

اعداد دست آدمک ها. پس براى به دست آوردن جاى خالی، مجموع اعداد داخل 

پا را از مجموع اعداد داخل دست هر آدمک کم کنید.

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

سه حرفی: اجر، ابر، باج، بار، جور، روا و...
چهار حرفی: وراج، رواج، جواب، ابرو، باور، واجب، جوار و...

پنج حرفی: جوراب
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عددیاب

حیوان شناسی
در بین این همه خرس پاندایی که می بینید یک حیوان دیگر هم مخفی شده که شما باید آن را پیدا کنید.

داستانک 

معمای سیب های بچه مرموز

یــک خانم معلــم ریاضی بــه پســرى 7 ســاله ریاضی یاد 
می داد. یک روز ازش پرســید: »اگه من بهت یک ســیب 
و یک ســیب و یکی بیشــتر ســیب بدم  حاال چند تا سیب 
دارى؟ پســر بعد از چند ثانیه با اطمینــان گفت: »4 تا«! 
معلم نگران شــد،چون انتظار یک جواب صحیح و آسان 
را داشت. با خودش گفت شــاید بچه خوب گوش نکرده 
اســت؛ تکرار کرد: »خوب گوش کن، خیلی ساده است 
تــو می تونی جواب  درســت رو بــدى اگه بــه دقت گوش 
کنی. اگه من به تو یک ســیب و یک ســیب دیگــه و یکی 
بیشتر سیب بدم حاال تو چند تا سیب دارى«؟ پسر دوباره 
شروع کرد به حساب کردن با انگشتانش و گفت:» 4 تا«! 
معلم یادش آمد که پسر توت فرنگی دوست دارد. این بار 
پرسید: »اگه من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگه و یکی 
بیشــتر توت فرنگی بدم تــو چند تا توت فرنگــی دارى«؟ 
پســر با تامل جواب داد: »3 تا«. حاال خانم معلم تبسمی 
پیروزمندانه داشــت براى نزدیک شــدن به موفقیتش و 
دوباره از پسر پرسید: »آفرین، حاال بگو اگه من به تو یک 
سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر سیب بدم؛ حاال 
تو چند تا سیب دارى«؟ پســرک فورى جواب داد: »بازم 
4 تا«! خانــم معلم مبهوت شــده بود و با صــداى گرفته و 
خشمگین پرسید: »چطور؟ چرا توت فرنگی رو می گی 3 
تا اما سیب رو 4 تا؟« پسرک پاسخ داد: »آخه شما گفتین 
االن چنــد تا ســیب دارى؟ من قباًل یک ســیب تــو کیفم 

داشتم که با اون 3 تا می شه 4 تا«!

 روند افزاییش ابتال و بسرتی کروان در کشور
شــهروندان بی مبــاالت: دیگــه داشــت حوصله مــون از 

بی کرونایی سرمی رفت!

 معاون آبفا: قیمت متام شده آب رشب ۱۵ هزار تومان 
است اما زیر هزار تومان به مردم یم دهیم

مردم: قیمت آب شربی که از لوله های پوسیده هدر می ره 

چنده؟!

 دیدار تیم میل ایران اب اروگوئه قطعی شد
جــواد خیابانــی: الزم نبود، مــن و میثاقیــان و احمــدی کاور 

می پوشیدیم خارج از فیفا دی با تیم ملی بازی می کردیم!

تیترخند

تاپخند

    بعــد از انتخــاب همســر انتخــاب طعم اســکوپ های 

بستنی از سخت ترین کارهاست.

   من خیلی دوست دارم گیاه خوار باشم ولی متاسفانه 

هنوز درختی پیدا نکردم که میوه اش شیشلیک باشه.

  مامان شــما هم دو دقیقه با شــما بحث می کنه، چهار 

ساعت با در و دیوار حرف می زنه؟
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