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 سیاهه وام های کالن 
به »خودی ها«ی بانک ها!

بانک مرکزی فهرست وام های کالن بانک ها به شرکت ها و اشخاص مرتبط 
را منتشر کرد، کدام بانک ها به خودی هایشان بیشتر وام داده اند؟

دستور رئيسی برای 
اجرای قانون عفاف و 
حجاب مصوب سال ۸۴
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 شاهکار واليبال ایران مقابل 
لهستان  15 هزارنفری
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 گام به گام ثبت نام 
در سامانه امالک و اسکان
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 تحریم های جدید آمریکا 

 علیه ۲ فرد، ۲ کشتی 
و ۱۳ شرکت مرتبط با ایران
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 به خاطر معلوليتم وقت کم آوردم
 گفت وگو با جوان معلولی  که 

تصویر  کنکور دادنش خبرساز شد

زندگی سالم

 روزگار خاکستری گندم کاران

مانده مطالبات گندم کاران استان 
از 2300 میلیارد تومان گذشت

خراسان رضوی

 ماجراجویی پرحادثه ستاره ها 
در »روز ششم«
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 اعترافات تکان دهنده مردی 
که همسر و مادرزنش را کشت

شب ها تمرین چاقوزنی می کردم!
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   صفحه ۱۰

 گره حقوق بازنشستگان 
را باز کنید!

قصــه پر غصــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر...

یادداشت روز

سید جالل فیاضی

  صفحه 2

مسیرهایی 
دلپذیرتر از مقصد

از جاده چالوس تا بزرگراهی در 
کالیفرنیا و... که از خود مقصد 

  زندگی سالمجذاب تر هستند

باز هم امیکرون، اما هولناک تر 
با شناسایی مبتالیان به سویه   BA.5 امیکرون در کشور نگرانی ها از شیوع موج جدید کرونا بیشتر شد. »تزریق دوز یادآور واکسن«  

و »اجباری شدن مجدد ماسک زدن« 2  راهکار جهانی برای جلوگیری از تکرار روزهای سیاه مرگبار است

تالش دوباره قطر
درحالی که گفت وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه چندان رضایت بخش نبود،  وزیرخارجه قطر 

باردیگربه تهران آمد. امیرعبداللهیان گفت: ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و فرابرجامی نداریم
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 بعد از چندبار مراجعه به مدرسه برای  •
ثبت نام و پر بودن کالس ها، باالخره با 
جای  مدرسه،  حساب  به  مبلغی  واریز 
خالی در کالس پیدا شد! البته دلم برای 
به  که  می سوزد  هم  مدرسه  مسئوالن 
دلیل نداشتن بودجه باید از مردم با این 

روش ها پول بگیرند !
•  ۶۵ آیا درسته که اسکوچیچ روزی   

میلیون حقوق می گیره؟ دیگه به درد 
نمی خوره این دنیا! مثال چی کار می کنه 
این سرمربی؟ وقتی می گن بختت باید 

بلند باشه یعنی همین.
 آقای دولت! وقتی خودت تورم ایجاد  •

می کنی مگه می تونی به یکی بگی ببر باال 
به اون یکی بگی نبر باال؟ مگه می تونی 
به یکی با التاری ماشین ارزون بدی به 
بقیه بگی از بازار آزاد ۲ برابر قیمت بخر؟ 
مگه می تونی به یکی دالر ۲۵ تومانی 
بفروشی به بقیه دالر ۳۳ تومانی؟ حل 
همه مسائل به همت باالدستی هاست...

 یک سس هزار جزیره 40 هزار تومان!  •
مگر در هر شیشه سس چندتا تخم مرغ و 
چند قاشق روغن مصرف می شه؟ وزیر 
کشور که می گه ما چهار قلم کاال را گران 

کردیم کجاست؟
 یکی از اهالی شهر مشهد هستم. از  •

عید تا االن ۳ عدد گوشی، یک عدد پمپ 
آب و یک دوچرخه از من دزدیده شده 
بفرمایید... زنگ  پیگیری  لطفا  است. 
زدم مامور آمد و می گفت: دنبال گوشی 

نرو پیدا نمی شه!
... به خدا این وضع اقتصادی   هزاران  •

نشر  حجاب  از  بیشتر  را  گناهان  برابر 
می دهد. بروید ببینید چقدر از جوان 
هایمان به خاطر مسائل اقتصادی ازدواج 

نمی کنند...
 با کمبود شدید آب همه مصارف مثل  •

ظروف،  شستن  استحمام،  وضو،  آب 
شرایط  کل  در  اموات،  قبور  شستن 
کم آبی و خالی بودن سدها را درک و 

مالحظه کنید.
  ما آخرش هم نفهمیدیم دولت از این  •

که افزایش حقوق رو ۱0 درصد اعالم 
کرد منظورش چی بود؟  خواست با مردم 
شوخی کنه؟ ...اگه کسی می دونه به ما 

هم بگه که بدونیم!
ولی  • کاذبن  قیمت ها  40ساله   

مسئوالن صادق!
 بزرگ ترین و مهم ترین چالش کشور  •

خودروسازی و کاالی اساسی و مسکن 
است که هیچ کاری صورت نگرفته. در 
صنعت هم که دولت حمایت انجام نداده 
است و فقط هزینه انرژی و بیمه و حقوق 
را افزایش داده که کارفرمایان ناراضی 
هستند و به تولید ضربه زده است. البته 
امیدوارم ما اشتباه برداشت کرده باشیم.

  دیگر شما مورد اطمینان برای چاپ  •
درد دل های مردم نیستید. نظرسنجی 
تون سراسردروغ بود. مردم را چه فرض 

کرده اید؟
خراسان: مخاطب گرامی، نظرسنجی 
ایران  روزنامه  از  نقل  به  شما  مدنظر 
)ارگان مطبوعاتی دولت( منتشر شده 
نظرسنجی  این  در  نقشی  خراسان  و 

نداشته است.
 به نظرم مهم ترین وظیفه دولت حل  •

موضوع برجام و کنترل تورم است. بقیه 
قضایا مانند طرح صیانت و برخورد با بد 
حجابی را باید گذاشت به موقع خودش.

 درباره روشنایی ستون معابر باید به  •
کی داد دلم رو بگم؟ چون هر دفعه زنگ 
می زنیم با اولین بوق می ره روی منشی 
داد  به  کسی  شوی  منتظر  چقدر  هر  و 
نمی رسه. دقیقا چند روز قبل به دلیل 
تاریکی ستون برق، دزد باتری و زاپاس 
ماشین من را به راحتی دزدید. تا االن 

باز هم نیامدند یک المپ تعویض کنند.
 به نظر شما اگر به جای روسیه، آمریکا  •

و  اوکراین حمله می کرد االن صدا  به 
سیما در چه حالی بود...

تمنا  • مجلس  انقالبی  نمایندگان  از   
دارم به جای طرح های افزایش تعطیلی 
مثل عید فطر و تغییر ساعت، برای بهبود 
سطح رضایت و امرار معاش مردم تالش 

کنید. 
تدبیر،  • ما  هستم.  بازنشسته  معلم   

دانایی و جسم، جوانی و همت و توانایی 
را در کالس خرج کردیم وخوشحالم که 

صرف فرزندان این مرزوبوم شد.
جوان  • هزاران  فعلی  شرایط  در   

تحصیل کرده بیکار داریم به خصوص 
در شهرهای کوچک اون وقت یک خانم 
که  این  دلیل  به  بومی  غیر  40ساله 
همسرش در مراکزی مسئولیت دارد، 

استخدام  آموزش و پرورش می شود!
جای  • به  قاسمی  رستم  و  خاندوزی   

اظهار نظر درباره تمدید یا عدم تمدید 
قرارداد اجاره، بر ساخت مسکن تمرکز 
کنند تا زودتر جواب بگیرند. سال دیگه 
رو می خواهید چی کار کنید؟ به زور که 
نمی شه هرسال برای خانه مردم تعیین 

تکلیف کنید.
 خانه سالمندان را که مریض سالمند  •

قبول می کنند بیمه کنید. خیلی گران 
است.

 مجلس محترم برای مبارزه با کسانی  •
که ارز 4۲00 تومانی شان قطع شده و 
در این شرایط با احتکار و گران فروشی 
به دولت و مردم به نحوی اقدام کرده اند 

فکر اساسی کند.
و  • اقوام  میان  در  و  خود  اطراف  در   

به  که   می بینم  را  بانوانی  آشنایان 
مهریه خود و عندالمطالبه بودن آن بی 
توجه اند! اصاًل مهریه خود را به فراموشی 
سپرده اند و در عین حال آن چنان از 
زندگی سرشار از عشق، آسایش، آرامش 
و وفاداری خود لذت می برند که بانوانی 
که روزی چند بار مهریه خود را با نرخ روز 
طال و سکه محاسبه می کنند حتی تصور 

آن را هم نمی کنند.

دستور رئیسی برای اجرای قانون 
عفاف و حجاب مصوب سال 84

رئیس جمهور ترویج فساد در جامعه اسالمی و انقالبی را اقدامی 
سازمان یافته و برنامه ریزی شده دانست و بر اهتمام الزم برای 
اجــرای قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی و قانون سال 

۱۳۸4 شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد.  
ــت ا...  ــزارش پایگاه اطــالع رسانی ریاست جمهوری، آی به گ
سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر سه شنبه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی با توجه به دستور کار شورای عالی انقالب 
ــاره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شــورا را  فرهنگی درب
موظف کرد با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و 
اجرایی برای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی و 
قانون سال ۱۳۸4 شورای عالی انقالب فرهنگی اهتمام الزم 

را داشته باشند. 
رئیس جمهور ترویج فساد در جامعه اسالمی و انقالبی را اقدامی 
سازمان یافته و برنامه ریزی شده دانست که با هدف تضعیف و 
تخریب پایگاه معنوی و ارزش های دینی با سرمایه گذاری کالن 

استکبار و دشمنان ملت ایران صورت می گیرد. 
دکتر رئیسی با اشاره به این که دشمنان ایران و اسالم با استفاده 
از شبکه های گسترده و متعدد ماهواره ای و مجازی با ترویج 
فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف 
گرفته اند، تصریح کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته 
و گسترده اقدامات الزم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای 
مسئول در این زمینه اقدامات نظام مند و منسجمی به عمل 

آورند. 
ــالم خان محمدی سخنگوی ستاد امر به  پیشتر حجت االس
معروف به فارس گفته بود: اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف 
و حجاب از سوی وزارت کشور ابالغ شده و مسئولیت قرارگاه 
اجرایی آن هم با عنوان »ستاد ۲۱ تیرماه« به ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر ابالغ شده است. مرحله اول اجرای قانون عفاف 
و حجاب از دستگاه های دولتی آغاز و در مراحل بعد همه جامعه 

را دربرمی گیرد. 
در همین حال پس از آن که نامه معاون دادستان مشهد به 
فرماندار درباره ممنوعیت خدمات رسانی به افراد بد حجاب با 
پاراف شهردار مشهد مبنی بر غیرقانونی بودن این دستور مواجه 
شد، روز گذشته مطلبی به نقل از دادستان کل کشور منتشر شد 

که این دستور را قانونی دانسته بود. 
ــالم  ــن زمینه نــوشــت: حجت االس باشگاه خــبــرنــگــاران در ای
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: »نامه معاون 
دادستان مشهد در چارچوب قانون است اما باید در این زمینه 

تدبیر الزم اندیشیده می شد.«
 در تصویری که از پاراف عبدا... ارجائی شهردار مشهد برای نامه 
معاون دادستان خطاب به معاون حمل و نقل شهرداری منتشر 
شده بود، آمده است: »هرچند معتقد هستم ممانعت از ورود 
افراد فاقد »حجاب شرعی« و عدم ارائه خدمات به آن ها دارای 

پشتوانه قانونی نبوده، خالف روال جاری کشور 
و منویات مقام معظم رهبری می باشد و مسلما 
ــرای این  نتیجه معکوس خواهد داشــت و اج
دستور دارای تبعات می باشد و خالف مصوبات 
بوده ولی به دلیل اصرار مقام محترم قضایی 
بر اجرای دستورشان، با لحاظ نمودن جمیع 
جهات زمینه اجرای دستور قضایی در تاریخ ذکر 

شده فراهم گردد.«

یادداشت روز

  سید جالل فیاضی 
info@khorasannews.com

گره حقوق بازنشستگان را باز کنید!

قصه پر غصه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر شده 
درباره آن درچهارماه اخیر به ماراتن پیاده روی روی اعصاب کارگران بازنشسته در شرایط 

سخت گرانی های افسارگسیخته تبدیل شده و روح آن ها را آزرده است.
پـس از تغییـر خـالف رویه و خـالف قانـون مصوبـه شـورای عالـی کار و هیئـت مدیره سـازمان 
تامیـن اجتماعـی در دولـت  و کاهـش میـزان افزایـش مسـتمری بازنشسـتگان دیگـر سـطوح 
از ۳۸ درصـد بـه عـالوه ۵۱۵ هـزار تومـان بـه ۱0 درصـد)!( و اعتـراض بازنشسـتگان، 
رئیس جمهـور بـه معـاون اول دسـتور رسـیدگی داد. همچنیـن موضـوع بـه کمیتـه تطبیـق 
قوانین مجلس نیز ارجاع شـد. اکنون با توجه به سـخنان امید بخش معـاون اول در وهله اول 
بایـد منتظـر تصمیم وی بـرای اصـالح مصوبه بـود. پیگیری هـای مجلس هـم نتایجی داشـته 
اسـت و بعد از این کـه کمیسـیون های اقتصـادی و اجتماعی مجلـس مصوبه دولـت را خالف 
قانـون دانسـتند ایـن مصوبـه در کمیسـیون تطبیـق قوانیـن ابطـال و مراتـب بـه دولـت اعـالم 
شـد. دولت به کمیتـه تطبیـق پاسـخ داد اما آن هـا همچنـان بـر تصمیم قانونـی خـود مبنی بر 
ابطال مصوبـه دولت پافشـاری کردنـد. در ایـن رفت و برگشـت ها، بازنشسـتگان در شـرایط 
نگرانی و انتظار هر روز شـاهد بـی مهری و اظهـارات غیرمسـئوالنه و گاه غیرقانونی از سـوی 

برخـی مسـئوالن هسـتند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳0 درصدی۳0 سال کار آن ها به 

صندوق سازمان تامین می شود نه از اعتبارات دولتی!
 نمی توان کسانی را که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته اند به خاطر اندوخته بیشتر 
در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری آن ها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن 

را عدالت گذاشت!
شاید یکی از دالیل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد. در این خصوص 
اواًل باید در نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا - که متاسفانه به دلیل مدیریت ها 
وهیئت مدیره های سیاسی در دولت های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان های سیاسی 
حاکم غرق در ناکارآمدی است - تجدید نظر شود. باالخره شستا با شصتاد)!( تا شرکت که 
درصد قابل توجهی از بخش های پردرآمد اقتصاد ایران را دست دارد، باید آن قدر بهره وری 
اقتصادی داشته باشد که بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند. اگر شستا به علت 
مدیریت سیاسی در دولت های گذشته ناکارآمد است، نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند 
که در اداره  شرکت هایی که از سرمایه آن ها تشکیل شده هیچ نقشی ندارند بلکه انتظار می رود 
دولت انقالبی با انتصاب مدیران کارآمد و غیرسیاسی و تجربه برخی بازنشستگان توانمند در 
سیاست گذاری و نظارت، این سرمایه عظیم را به نفع بازنشستگان به بهره وری مناسب برساند.
ثانیا دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادالنه 

حقوق بازنشستگان را تامین کند.
اگر چه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع  دیدگاه های مختلفی وجود دارد و 
برخی با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به بررسی این 
موضوع می دانند اما برخی دیگر معتقدند   تبصره ۸ »قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون 
اساسی در رابطه با  مسئولیت های رئیس مجلس« مصوب سال ۱۳۶۵ و تبصره های الحاقی 
به آن در سال های ۱۳7۸ و ۱۳۸۸ به تعیین تکلیف اختالفات دولت و مجلس در این حوزه 
و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می شود: »در مواردی که رئیس 
مجلس شورای اسالمی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه ها را مغایر با متن و روح قوانین 
تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و الزم االتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به 
این گونه موارد صالحیت رسیدگی ندارد.« بنابراین اکنون برای پایان این وضعیت نگران کننده 
انتظار می رود یا دولت با عقب نشینی از تصمیم خود درباره تعیین میزان درصدافزایش حقوق 
و بازگشت به مصوبه شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را آسوده کند یا این 
که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم 
مجلس شورای اسالمی ابالغ شود و مجلس انقالبی هر چه سریع تر به نگرانی بازنشستگان 
پایان دهد.  اکنون بازنشستگان منتظرند که ببینند خط پایان پیاده روی روی اعصاب آن ها در 

کدام یک از قوا رقم خواهد خورد. 
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تحلیل روز

نکته ای عجیب در150 روزگی یک جنگ 

 همه جنگ ها با فراز و فرودهایی همراه هستند 
و طرفین درگیری دستاوردها و شکست هایی 
را متحمل می شوند و جنگ اوکراین هم از این 
طوالنی  جنگ  چه  هر  نیست.  مستثنا  قاعده 
تر می شود، تسلیم شدن و دادن امتیازات به 
طرف مقابل هم دشوارتر می شــود، روسیه و 
اوکراین هم پس از گذشت حدود5 ماه از جنگ 
در چنین شرایطی قرار دارند و هیچ کدام حاضر 
نیستند از مواضع قبلی خود عقب نشینی کنند.
اما یکی از سوال های مهمی که در قبال جنگ 
خانمان سوز و ویرانگر اوکراین وجود دارد این 
است که چرا هیچ تحرک و جنبش اعتراضی 
در سطح افکار عمومی بین المللی برای توقف 
جنگ دیده نمی شود؟ در حالی جنبش های 
ــرای پایان جنگ اوکــرایــن وجود  اعتراضی ب
نــدارد که آثــار و پیامدهای منفی این جنگ از 
محدوده طرف های درگیر در جنگ فراتر رفته 
و به اشکال مختلف از جمله افــزایــش هزینه 
های سوخت و انرژی و به خصوص مواد غذایی 
سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. آن 
چه این بی تحرکی و انفعال را تعجب برانگیز می 
سازد خطر فراگیری جنگ اوکراین و تبدیل آن 
به جنگ جهانی سوم  یا حتی امکان استفاده از 
تسلیحات اتمی است که هیچ یک از طرف های 
درگیر آن را رد نکرده اند. وقتی در جریان بحران 
موشکی کوبا خطر جنگ اتمی وجــود داشت 
از مهم  المللی یکی  افکار عمومی بین  فشار 
ترین عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری رهبران 
وقت برای جلوگیری از آن بود. به همین ترتیب 
وقتی در گذشته، جنگ هایی در ابعاد جنگ 
اوکراین روی می داد تظاهرات ضد جنگ در 
گوشه و کنار جهان برپا و به اهرم اعمال فشار بر 
تصمیم های رهبران تبدیل می شد.نکته تعجب 
برانگیز دیگر این که در گذشته شاید اهمیت 
حفظ محیط زیست به اندازه امروز برای بقای 
نسل بشر درک و شناخته نشده بود اما امروزه 
با وجود این که جنگ اوکراین عالوه برایجاد 
بحران غذایی به تخریب و نــابــودی گسترده 
محیط زیست مناطق درگیر جنگ انجامیده 
است حتی از سوی جنبش های محیط زیستی 
هم تحرک چشمگیری دیده نمی شود. گذشته 
از این ها، جنگ اوکراین سبب شد که امیدهای 
ایجاد شده برای دوره پسا کرونا به سرعت از بین 
برود و جهان بار دیگر وارد تونلی تاریک شود. از 
این رو بی تفاوتی و انفعال حاکم بر افکارعمومی 
بین المللی و نخبگان فکری و همچنین نهادها و 
سازمان های بین المللی در قبال استمرار جنگ 

اوکراین نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد .

وزارت دادگستری روسیه در دستوری خطاب به 
آژانس یهود که اوایل هفته به صورت نامه به این 
آژانس ارسال شده، تمام فعالیت های آن ها را در 
خاک روسیه ممنوع اعالم کرده است.به نوشته 
روزنامه جروزالم پست، دستور توقف فعالیت های 
آژانــس یهود در مسکو بیشتر به دلیل تنش های 
ایجاد شده بین روسیه و رژیــم صهیونیستی در 
موضوع جنگ اوکراین بوده است. صهیونیست 
ها در هفته های گذشته از ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهور اوکراین حمایت کرده اند.روزنامه 
را به معنای کاهش  ایــن تصمیم  صهیونیستی 
چشمگیر و حتی توقف مهاجرت یهودیان از روسیه 
به اراضی اشغالی دانست. دستور مسکو برای توقف 
فعالیت آژانــس یهود بیشتر خطوط هوایی رژیم 
صهیونیستی به روسیه را تعطیل کرده است.وزارت 
خارجه روسیه روز دوشنبه حمالت هوایی به سوریه 
از سوی رژیم صهیونیستی را غیرقابل قبول خواند 
و از این رژیم خواست فورًا این حمالت را متوقف 
کند.جامعه یهودی روسیه در گفت وگو با روزنامه 
جروزالم پست می گویند دستور توقف فعالیت 

آژانس یهود در روسیه موجب شده است که بسیاری 
از یهودیان ساکن این کشور احساس کنند در 
معرض تهدید و دستگیری هستند. مقامات آژانس 
یهود گفته اند یهودیان روسیه احساس می کنند یک 
پرده آهنین به روی آن ها کشیده شده است.فعالیت 
ــس یهود در روسیه تسهیل مهاجرت  اصلی آژان
یهودیان به سرزمین های اشغالی و اسکان آن ها 
در فلسطین است. این آژانس در ۳۰ سال گذشته 
در امر مهاجرت یهودیان از روسیه به فلسطین 
نقش داشته است.همزمان عبدالباری عطوان در 
سرمقاله جدید خود در روزنامه رای الیوم نوشت: 
افزایش شدت تنش ها در روابط اسرائیل و روسیه 
و بازتاب این تنش ها در جلوگیری دولت روسیه از 
ادامه فعالیت های آژانس یهودی در سراسر این 
کشور برای نخستین بار از ۳۰ سال پیش، اتفاقی 
بود که پیش بینی می شد. این اتفاق بدان معناست 
که کاسه صبر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
در برابر سیاست دوگانه اسرائیل در بحران اوکراین 
لبریز شده و چه بسا اختالفات مسکو و تل آویو در 
آینده شدت گیرد.با توجه به سه تحول اصلی که 

نمی توان آن ها را نادیده گرفت، شاید صدور چنین 
دستوری اتفاقی نبوده باشد: نخست، روی کار آمدن 
یائیر الپید نخست وزیر اسرائیل به جای نفتالی 
بنت.الپید که سمت وزارت خارجه را عهده دار 
بود، از همان روز نخست، حمله روسیه به اوکراین 

را محکوم کرد و از کابینه خواست در این بحران 
در محور متحد آمریکایی بایستد و به تحریم های 
غربی علیه مسکو بپیوندد و مهم تر از همه، اوکراین 
را به تسلیحات، به ویژه سامانه های گنبد آهنین و 
پهپاد مجهز کند.دوم، داوطلب شدن صد ها تن از 
افسران و نظامیان ذخیره ارتش اسرائیل و شماری 
از عناصر بلندپایه نیرو های امنیتی اسرائیل برای 
جنگیدن به عنوان »مزدور« در میان شبه نظامیان 
اوکــرایــن و زیــر پرچم ولودیمیر زلنسکی رئیس 
جمهور یهودی و صهیونیستی اوکراین بود؛ فردی 
که می خواهد اوکراین را به »اسرائیل دوم« تبدیل 
کند. سوم، تشدید حمالت رژیم اشغالگر به سوریه 
و بمباران فرودگاه بین المللی و غیر نظامی دمشق 
و غیر فعال کردن آن برای مدت بیش از دو هفته 
بود که در پی آن، پوتیِن »در تنگنا« به وزارت خارجه 
دولت خود دستور داد برای محکومیت این حمله 
پیش نویس قطعنامه ای با شدیدترین عبارت ها 
به شورای امنیت ارائه کند. شاید اقدام نیرو های 
روس در بازداشت یکی از »مزدوران« اسرائیلی نیز 
که در کنار نیرو های اوکراینی در منطقه دونباس 
در جنوب شــرق اوکــرایــن می جنگید، به منزله 
رسیدن به »جعبه سیاه« بود که دوگانگی و دورویی 
اسرائیلی ها را برمال کرد و وی اطالعات ارزشمندی 
درباره اسرار حمایت اسرائیل از اوکراین و رئیس 
و  تسلیحات  فرستادن  خصوص  در  آن  جمهور 
پهپادها، انتقال صد ها و چه بسا هزاران تن از نیرو ها 
و کارشناسان سابق یا کنونی ارتش و دستگاه های 

امنیتی اسرائیل ارائه کرد.

پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه فرانسوی »لومانیته«، »رانده شدن  
توسط ارتش اسرائیل«،»ضرب و شتم، تخریب 
خانه ها و... در نزدیکی حبرون ]شهر فلسطینی 
الخلیل در کرانه باختری رود اردن[، ساکنان ده ها 

روستا با ترس از اخراج خود زندگی می کنند«.

نمای روز 

قاب بین الملل 

فلسطینی ها بر مدار وحدت
سران حماس و فتح پس از سال ها برای نخستین بار با یکدیگر در الجزایر دیدار کردند  

امری که نشانگر تالش های جدید برای انسجام بین آن هاست 

»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( و »محمود 
عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در حضور رئیس جمهور الجزایر در این کشور با هم 
دیدار کردند.این دیدار در کاخ »مؤتمرات« واقع 
در غرب پایتخت الجزایر در حاشیه حضور هیئت 
فلسطینی در جشن های شصتمین سالگرد 
استقالل ایــن کشور از فرانسه در 5  جوالی 
۱۹۶۲ برگزار شد.جنبش های فتح و حماس از 
سال ۲۰۰۷، با هم اختالف پیدا کردند و میانجی 
گری هایی که اغلب از سوی مصر برای کاهش 
اختالفات و   آشتی ملی صورت گرفته تاکنون 
موفقیت آمیز نبوده است اما در حالی که رژیم 
صهیونیستی با حمایت دولت ترامپ به چندین 
موفقیت دیپلماتیک در زمینه عادی سازی روابط 
دســت یافته اســت به نظر می رسد گروه های 
فلسطینی بیشتر متوجه ضرورت کنار گذاشتن 
اختالفات و حرکت به سمت انسجام سیاسی 
شــده انــد. نشست اخیر گــروه هــای فلسطینی 
در لبنان و سپس دیــدار هنیه و محمود عباس 
در الجزایر نشانه ای مثبت در جهت وحدت 
فلسطینی و توافق بر سر اولویت ها برای اقدام 
سیاسی است؛ هر چند راه زیادی تا رسیدن به این 

مقصود مانده است. شناسایی رژیم صهیونیستی 
و کنار گذاشتن کامل معاهدات اسلو، اصالح 
سازمان آزادی بخش فلسطین و مشارکت همه 
گروه های فلسطینی در آن، توافق بر سر گام های 
عملی در راستای تحقق وحدت و تاکید بر حق 
مقاومت در تمام اشکال آن مخصوصًا مقاومت 
مسلحانه مسائلی است که  این روزها از سوی 
گروه های مقاومت بر آن ها تاکید می شود اما 
به نظر نمی رسد افق نزدیکی بــرای توافق در 
ایــن زمینه ها وجــود داشته باشد. با ایــن حال 
توافق برای تشکیل یک کمیته ملی یکپارچه 
برای رهبری مقاومت همه جانبه مردمی گامی 
باعث  که  مهمی  است.عامل  امیدوارکننده 
حرکت گروه های فلسطینی در این مسیر شده 
است ناامیدی آن ها از حمایت کشورهای عربی 
در نتیجه توافق صلح امارات با رژیم صهیونیستی 
و پی بردن به لزوم اتکای هر چه بیشتر به توان 
مردمی برای کسب آزادی و استقالل بوده است 
و نه رژیم های عربی که حتی قادر به دفاع از منافع 
خود نیستند. تاریخ فلسطینی ها نشان می دهد 
هر گاه رژیم های عربی آن ها را رها کردند و عرصه 
بر آن ها تنگ تر شد آن ها با قیام مردمی راه خروج 

از بن بست را یافته اند. 

خبر متفاوت 

اظهارنظر روز 

 رونمایی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق  قطر 
از خودروی لوکس بنتلی باکاالر، خودرویی که تنها 
۱۲ دستگاه از آن در سطح جهان تولید شده است.

ترامپ: من رئیس جمهور بودم جنگ 
اوکراین رخ نمی داد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا ادعا 
کرد که اگر او رئیس جمهور بود، رویدادهای 
اخیر مانند جنگ در اوکراین و تورم سرسام آور 
در آمریکا رخ نمی  دادند. این اظهارات مطرح 
شده درباره وضعیت آمریکا از سوی ترامپ، در   
روز استقالل این کشور در چهارم جوالی در 
حالی ارائه شده اند که او برای اعالم نامزدی 
احتمالی اش بــرای ریاست جمهوری آمریکا 
در سال ۲۰۲4 آماده می شود.ترامپ گفت،  
وضعیت بــرای آمریکا به دلیل جنگ بزرگی 
که در اروپــا از کنترل خــارج شده است و بروز 
ــورم ثبت شــده در حافظه تاریخی  باالترین ت
آمریکا، هم اکنون خوب به نظر نمی رسد.وی 
گفت که شروع سخت امسال برای بازار بورس 
وال استریت و قیمت های باالی انرژی در آمریکا 
باید در مقایسه با سایر مشکالت جاری در این 
کشور خبر خــوب تلقی شوند. ترامپ در یک 
ــروث سوشال«  مطلب در رسانه اجتماعی »ت
نوشت: اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم هیچ 
یک از این اتفاقات وحشتناک رخ نمی دادند. 
وی در عین حال ، از لیز چنی، نماینده جمهوری 
خواه ایالت وایومینگ در مجلس نمایندگان 
ــرد. وی در  ــت، انتقاد ک که منتقد ترامپ اس
واکنش به اتفاقات مربوط به جلسات استماع 
کمیته منتخب تحقیق درخصوص وقایع ششم 
۲۰۲۱ در مجلس نمایندگان کنگره  ژانویه 
آمریکا گفت، او یک انسان جنگ طلب و نفرت 
تحقیقات  کمیته  اعضای  است.ترامپ  انگیز 
دربــاره وقایع ششم ژانویه را اراذل و اوبــاش 
سیاسی خواند که در جلسات استیضاح او دست 

داشتند./ پایگاه آکسیوس

انهدام یک موشک ضد هوایی ارتش اوکراین در 
منطقه لوهانسک در حمله روسیه/ رویترز

 به سقط جنین نیاز داریــد؟ به جایش واکسن 
کرونا را امتحان کنید!/ تصویر جالبی از یک 
بنر تبلیغاتی در ایالت تگزاس منتشر شده که 
در آن، خطاب به معترضان حکم جدید دیوان 
عالی آمریکا درباره سقط جنین، نوشته شده: »به 
سقط جنین نیاز دارید؟ )به جای سقط جنین( 
واکسن کرونا را امتحان کنید!«  این تصویر به 
شدت در شبکه های اجتماعی آمریکا مورد بحث 
واقع شده است. تهیه کنندگان این بنر، عالوه 
بر ضدیت با سقط جنین، به تئوری  های توطئه 

درباره عوارض واکسن کرونا هم پرداخته اند.

دولت روسیه در تازه ترین اقدام در قبال سیاست دوگانه تل آویو در جنگ 
اوکراین، طی نامه ای به آژانس یهود در مسکو تمام فعالیت های آن را در خاک 

روسیه ممنوع اعالم کرد    

پاتک روس ها به دورویی صهیونیست ها
  احمدکاظم زاده

international@khorasannews.com

ــا کردند  دانشمندان چینی ادع
که در حــال توسعه مدلی از نرم 
ــوش مصنوعی  ــ افــــزارهــــای ه
هستند که می تواند افکار تمامی 
مقامات حزب کمونیست چین را 
بررسی و و تحلیل کند. تحلیلی 
کــه در نهایت مــیــزان وفـــاداری 
اعضا به حزب کمونیست را نشان 
ــد. به گـــزارش یورونیوز،  می ده
دانشمندان در یکی از موسسات 
علمی دولتی چین به نام »هفی« 
در حال گسترش چنین فناوری 
هستند. این موسسه از 4۳ عضو 
حزب کمونیست دعــوت کــرده تا 
بتواند این نرم افــزار جدید هوش 
مصنوعی را روی آن ها آزمایش 
ــار گزارشی  کند. بـــرای اولــیــن ب
ــن آزمــایــش هــا در  تصویری از ای
اولین روز ماه جــوالی منتشر اما 
بالفاصله از روی اینترنت حذف شد 
و دیگر اثری از آن نیست. شی جین 
پینگ، رهبر چین و دبیرکل حزب 

کمونیست در سال ۲۰۱۹ در یک 
سخنرانی تاریخی اعالم کرده بود 
ــوزش سیاسی و عقیدتی«  که »آم
بخش اساسی دکترین دولت چین 
اســت. او در این سخنرانی بارها 
روی اصطالح »وفــاداری مطلق« 
به حزبی که رهبر آن است، تاکید 
کرد. نشریه دولتی چینی  »استادی 
تایمز« درباره توسعه نرم افزارهای 
هوش مصنوعی سنجش عقیدتی 
اعضای حــزب گزارشی در سال 
۲۰۱۹ منتشرکرده است. در این 

ــزارش تاکید شــده بــود که »نرم  گ
افزارهایی از ایــن دســت کیفیت 
سیاسی و عقیدتی اعضای حزب 
را افزایش خواهد داد.« توسعه نرم 
افزارهای هوش مصنوعی   یکی از 
تالش های بی وقفه ای است که 
دولت شی جین پینگ سال هاست 
با نام مدینه فاضله مبتنی بر فناوری 
»اتوپیای تکنولوژیک« در اولویت 
قرار داده است. هم اکنون پلیس و 
نیروهای امنیتی چین از پیشرفته 
ترین نرم افزارهای چهره نگار که 

اطالعات میلیاردها چینی در آن 
ذخیره شده استفاده می کنند. در 
بخشی از مناطق چین خصوصا در 
استان مسلمان نشین سین کیانگ، 
جایی که اقلیت اویــغــور سکونت 
دارند نیز، نرم افزارهایی وجود دارد 
که با توجه به رفتار و پیشینه افراد به 
آن ها امتیاز می دهد یا از آن ها امتیاز 
کسر می کند. به عنوان مثال برخی 
از شهروندانی که امتیازهای الزم را 
به دست نمی آورند نمی توانند به 
صورت آنالین خرید و فروش کنند، 
از خدمات برخی هتل ها استفاده 
کنند یا این که از بانک ها وام بگیرند. 
همچنین گزارش هایی وجود دارد 
ــرادی که در  که نشان می دهد اف
اپلیکیشن های دولتی امتیاز کافی 
ــژه در  را کسب نمی کنند، بــه وی
استان سین کیانگ، به »احتمال 
ارتکاب جرم« بازداشت و به اردوگاه 
های مشهور این استان غربی چین 

فرستاده می شوند.

دانشمندان چینی مدعی شدند: 

توسعه مدلی از هوش مصنوعی برای سنجش میزان وفاداری افراد به حزب کمونیست 

شریفی- بحران سیاسی در دولت انگلیس به 
نخست وزیری بوریس جانسون، پایانی ندارد. 
ریشی سوناک، وزیر دارایی و ساجد جاوید، وزیر 
بهداشت بریتانیا روز سه شنبه تنها به فاصله ۱۰ 
دقیقه از سمت خود استعفا کردند. این دو وزیر 
گفته اند حاضر نیستند دیگر به همکاری خود با 
دولتی که درگیر بحران و رسوایی است، ادامه 
دهند.این در حالی است که شبکه المیادین هم 
از استعفای وزیر کار و امور بازنشستگی دولت 
انگلیس و افزایش شمار مسئوالن و وزیــران 
مستعفی به ۲۷ نفر خبر داده است. گزارش 
رسانه ها حاکی است که دولت بوریس جانسون 
که در ماه های اخیر با بحران و رسوایی روبه رو 
بوده، اکنون برای بقای خود می جنگد. به دنبال 
بحران اخیر ارزش پول بریتانیا به پایین ترین 
حد خود در دو سال گذشته رسیده  و دولت او 
دو چالش بــزرگ را تجربه کــرده اســت. تقریبا 
شش ماه پیش عکس هایی از مهمانی هایی در 
دفتر و اقامتگاه نخست  وزیــر منتشر شد. این 
مهمانی ها در زمانی برگزار شده بود که مقررات 
بسیار سخت گیرانه کرونا برای مردم وضع شده 
بود. پلیس پس از تحقیقاتی که بسیار زمان بر 
بود، بوریس جانسون را به نقض قانون متهم و 
جریمه کرد. نخست وزیر انگلیس در نهایت با 
عذرخواهی از این بحران که در رسانه ها »پارتی  
گیت« لقب گرفت، عبور کرد. اما بعد از این که 
در روزهای گذشته کریس پینچر، از نمایندگان 
ارشد حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا، به 
»آزار جنسی« متهم شد بحران دیگری پدید آمد؛ 
به خصوص بعد از این که معلوم شد جانسون 

با وجود اطالع از این اتهام ها، پینچر را ارتقای 
مقام داده است. منتقدان می گویند این تحوالت 
جدید برای نخست وزیر در حکم »پایان« خط 
است. کی یر استارمر، رهبر حزب کارگر، حزب 
مخالف دولــت و اد دیــوی، رهبر حزب لیبرال 
دموکرات از جمله افرادی هستند که خواستار 
کناره گیری نخست وزیر شده اند. به گزارش بی 
بی سی، تقریبا یک ماه پیش بود که نخست وزیر 
ــری داخــلــی حــزبــش، با  ــی انگلیس در رای گ
۲۱۱ رای در مقابل ۱4۸ رای موفق به جلب 
اعتماد اعضای حزب محافظه کار در پارلمان 
بریتانیا شد. در همان زمان هم تحلیل گران 
بر این عقیده بودند که اگر چه جانسون از این 
رای گیری موفق بیرون آمده اما نتیجه نشان داد 
که ۱4۸ عضو حزب محافظه کار فکر می کنند 
ــدون جانسون وضــع بهتری خواهد  کشور ب
داشت. به گفته همین تحلیل گران این تعداد 
خیلی بیش از نمایندگانی اســت که زمانی 
می خواستند ترزا می، نخست  وزیر پیشین، 
را با دادن رای عدم اعتماد از رهبری حزب و 
در نتیجه نخست وزیری برکنار کنند؛ او شش 
ماه بعد درخصوص مدیریت برگزیت )خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا( مجبور به استعفا شد. 
جانسون در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ جانشین ترزا 
می شد و بعد انتخابات سراسری برگزار کرد 
که محافظه کاران در آن بزرگ ترین پیروزی 
خود از زمان نخست وزیری مارگارت تاچر در 
سال ۱۹۸۷ را ثبت کردند. اکنون جانسون 
با مشکل روبه رو شده و ممکن است مجبور به 

کناره گیری شود.

 جانسون
 در لبه پرتگاه 

بوریس جانسون که ماه هاست با 
انتقادهای شدید مواجه است اکنون 
با بحرانی تازه روبه رو شده که به گفته 
 ناظران موقعیت او را برای ادامه
 نخست وزیری سخت تر کرده است  
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 بحث بر سر  ممنوعیت های جدید   برای بدحجابان 
و کتک کاری هندی به اسم ایرانی  !
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قوانین جدید برای تخلفات رانندگی

به گفته معاون عملیات پلیس راهور تهران، پلیس 
ــاه سرعت،  ــرارگ راهـــور قصد دارد بــا تشکیل ق
سرعت های غیرمجاز را کنترل کند. محمد رازقی 
درباره این قرارگاه گفته: »با هماهنگی مراجع قضایی 
کسانی که شب ها با سرعت باال در محورهای بزرگراهی 
تردد کنند از طریق سامانه ها شناسایی می شوند و 
صبح با پیامک به پلیس راهور فراخوانده می شوند و 
ضمن این که تحت آموزش قرار می گیرند باید تعهدی 
مبنی بر تکرار نکردن تخلف نیز بدهند. این اقدام 
تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات داشته و کسانی که 
طی مدت اخیر برای آموزش مراجعه کرده اند، دیگر 
مرتکب تخلف نشده اند.« باشگاه خبرنگاران همچنین 
به نقل از محمد رازقی نوشته: »اگر راننده ای مرتکب 
تخلفات سرعت و سبقت غیر مجاز شود، خودروی او در 

همان محل، توقیف ساعتی می شود.«
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خبرهای خوب از پلنگ ها

در البه الی اخبار و ویدئوهای پربازدید روز گذشته 
دو تصویر  منتشر شد که نشان از خبرهای خوب 
برای محیط زیست کشور و پلنگ ایرانی داشت. این 
تصاویر که متعلق به دو پلنگ یکی در کرمان و دیگری 
در لرستان بود واکنش هایی را به دنبال داشت. 
ــاره تصویر پلنگ  معاون محیط زیست کرمان درب
ایرانی مشاهده شده در کرمان گفت: »یک قالده 
پلنگ ایرانی برای اولین  بار در منطقه حفاظت شده 
کوه سعدی استان کرمان توسط یک محیط بان مشاهده 
و تصویربرداری شده است.« در شهر سپیددشت 
لرستان هم یک قالده پلنگ ایرانی توسط مردم بومی 
رویت شد که ویدئویی از حضور این حیوان در حال 
انقراض در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.« 
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سیاره هایی که از آسمان آن ها الماس می بارد

شمارش معکوس برای آغاز فعالیت تلسکوپ فضایی 
جیمز وب در حالی شروع شده است که دانشمندان 
بی صبرانه منتظر دریافت تصاویر مکان هایی هستند 
که گفته می شود در آن ها از آسمان الماس می بارد. 
به گفته دانشمندان مطالعات کنونی نشان می دهد جو 
این دو سیاره غول پیکر، یعنی نپتون و اورانوس، چنان 
دما و فشار باالیی دارد که می تواند کربن را به الماس 
تبدیل کند. دانشمندان تخمین می زنند هسته های 
این سیارات در حدود 6هزار و ۷۰۰ درجه سانتی گراد 
و فشاری 6 میلیون برابر جو زمین داشته باشند. هر 
چند در الیه های بیرونی دما و فشار تا هزار و ۷۰۰ 
درجه سانتی گراد و ۲۰۰ هزار برابر فشار جو زمین افت 
می کند. اخترشناسان می گویند زیر الیه های فوقانی 
این سیاره های یخی ممکن است اتفاقی تماشایی وجود 
داشته باشد: اتفاقی مثل بارش بارانی مدام از الماس.
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انتشار کتک کاری هندی به اسم ایرانی!

در روزهای اخیر ویدئویی تحت عنوان »کتک زدن کودک 
در مدرسه« در فضای مجازی دست به دست شد که ادعا 
شده بود متعلق به ایران است اما با یک جست و جوی 
ساده می شد به دروغ بودن این ادعا پی برد. با این حال 
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به این ویدئو واکنش 
نشان داد و درباره آن گفت: » با توجه به نسبت دادن 
کلیپ مذکور به کشور ایران ، شاهد حجم وسیعی از 
واکنش های همدردی و پیگیری از سوی اصحاب رسانه 
بودیم که در این خصوص ضمن بررسی های اولیه 
مشخص شد این کلیپ در سال ۲۰۱۹ اولین بار در 
فضای مجازی منتشر شده و مربوط به کشور هندوستان 
است.« کاربری نوشت: »بهتره قبل از این که هر ویدئو 

یا خبری را بازنشر کنید از صحتش مطمئن شوید.«

ثبت مشخصات هویتی    
قبل از این که ملک را در سامانه ثبت 
کنید باید در این سایت ثبت نام کنید 
و مشخصات هویتی خود را ثبت کنید 
نحوه و مراحل آن را در ادامه می خوانید.

ــه،  ــان ــام 1 بــــرای ورود بــــــه ســایــت س
متقاضی باید، در صفحه مرورگر خود، 
و  وارد  را   amlak.mrud.ir آدرس 
سپس، گزینه ورود به سامانه را انتخاب 

کند.
2 در این مرحله، متقاضی باید، شماره 
تلفنی را که به نام خودش است ،وارد 
کند و روی گزینه ورود کلیک و در مرحله 
بعد هم کد ملی خــودش را وارد کند و 
منتظر تایید هویت و رمز ارسال شده به 

تلفن همراه بماند.
3 کدی را که به شماره تلفن شما ارسال 
شده است در کادر مخصوص وارد کنید.

4 در صورتی که مراحل احراز هویت به 
صورت موفقیت آمیز طی شده باشد ، به 

شما یک رمز عبور اعطا می شود.
5 در صفحه جدیدی که برای شما باز 
شده باید اطالعات هویتی خود را وارد 

کنید.
6 حــاال از شما خواسته مــی شــود نوع 

سرپرستی خانوار خود را وارد کنید. 
7 در این مرحله باید چند لحظه ای صبر 

کنید تا اطالعات وارد شده 
شما بررسی و تایید شود و 
بعد از تایید بالفاصله وارد 
صفحه ای می شوید که باید 
وضــعــیــت مــلــک و خــانــه ای 
را که در آن سکونت داریــد 

مشخص کنید.

نحوه ثبت نام مالکان و مستاجران    
1  بعد از طی کردن مراحل ثبت نام وارد 
صفحه ای می شوید که دو گزینه به شما 
نشان داده می شود که آیا مالک خانه 

هستید یا مالک نیستید.
1-2     اگر مالکید »مالک خودم هستم«، 
بزنید. را  بعد  مرحله  و  کنید  انتخاب  را 
2-2       اگر مالک نیستید  عبارت مالک 

شخص دیگری است ،را انتخاب کنید.
3  هر کدام از گزینه ها را انتخاب کرده 
باشید به صفحه ای وارد می شوید که باید 
نوع مالکیت ملک را که حقوقی است یا 

حقیقی انتخاب کنید.
1-4     اگر گزینه مالک خودم هستم را 
انتخاب کرده اید باید اطالعات مربوط به 
میزان مالکیت خود از ملک را وارد کنید.
2-4     اگر مالک نیستید باید شماره 

ملی مالک را در این قسمت وارد کنید.
1-5     مالک ملک به صفحه ای هدایت 
می شود که در آن باید اطالعات مربوط 
به ملک مانند مشخصات مالک، شامل نوع 
سند ، شناسه یکتای سند مالکیت و نظایر 

آن را از داخل سند احصا و آن را وارد کنید.
مستاجرها هــم بــه صفحه ای       5-2
هــدایــت می شوند کــه باید نــوع ملک، 

متراژ، طبقه و واحد آن را وارد کنند.
مستاجر  و  مــالــک  بعد  مرحله  در       6

باید  که  می شوند  هدایت  صفحه ای  به 
اطالعات مربوط به یکی از قبض ها را وارد 
کنند ، ورود کد قبض و شناسه قبض کفایت 
می کند و در پایان هم اگر ملک شماره تلفن 

ثابتی دارد، شماره تلفن را وارد کنند.

راه های دیگر ثبت نام    
ــی کــه ثــبــت  ــ ــای ــ ــی دیـــگـــر از راه ه ــک  ی
نام مالک و مستاجر در سامانه امالک 
و اسکان از طریق آن امکان پذیر است  
ثــبــت امــالک در اپــلــیــکــیــشــن امــالک 
و اسکان است که امکان دانلود آن در 
گوشی های آیفون و اندروید وجود دارد. 
مراحل ثبت نام در اپلیکیشن هم مانند 
ثبت نام سایت به همان شیوه ای است که 

پیش از این خواندید.

سواالت متداول    
1. آیــا ثبت نــام مالک و مستاجر هر دو در 

سامانه امالک و اسکان الزم است ؟

باید  مالکان  هم  و  مستاجران  هم  بله 
اقامتگاه و امالک خود را در این سامانه 
وارد کنند که نحوه ثبت ملک در این 
سامانه در متن گزارش آورده شده است. 
2. نحوه ثبت نام مستاجران در سامانه امالک 

و اسکان به چه شکل است ؟

نحوه ثبت نام مستاجران در سامانه امالک 
و اسکان به این ترتیب 
ــه در مرحله  اســـت ک
مربوط به مشخصات 
ــایـــد گــزیــنــه  ــک بـ ــل م
شخص دیگری مالک 
است را انتخاب کنند 
که آموزش آن در متن 

قرار داده شده است.
3. چه کسانی نباید در 

سامانه ثبت نام کنند؟

سرپرستان  از  غــیــر 
اعضای  بقیه  خانوار 
خانواده در صورتی که 
مالک ملکی نباشند ملزم به ثبت نام در 
سامانه امالک نیستند که در متن مقاله 

به طور کامل توضیح داده شده است.

ثبت نام در سامانه امالک و اسکان برای دریافت 15 خدمت از جمله افتتاح حساب بانکی  تا ثبت نام فرزند 

در مدرسه   الزامی شد ،برای این که گرفتار این محدودیت ها نشویم چگونه دراین سامانه ثبت نام کنیم ؟

 گام به گام ثبت انم 
در سامانه امالک و اسکان

رعیت نواز-  به منظور ایجاد شفافیت در وضعیت امالک کشور، ثبت نام مالک و مستاجر  در سامانه امالک و اسکان اجباری 
شده است و کلیه مالکان و مستاجران باید امالک تحت مالکیت خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. بر اساس گفته های 
وزیر راه و شهرسازی پس از پایان مهلت ثبت نام ملک در این سامانه، دستگاه های اجرایی، اقامتگاه فرد را با توجه به آدرس 
و کدپستی مشخص شده در این سامانه به دست می آورند و بر این اساس، خدماتی از جمله: افتتاح حساب بانکی،صدور 
دسته چک،خدمات مشمول سیاست های حمایتی و یارانه ای،خدمات کمک معیشتی،تعویض پالک خودرو،فروش انشعاب 
آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهی نامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو، ثبت نام مدرسه، اخطاریه،ابالغیه و از این قبیل را به 
او اعطا می کنند. دانستن این نکته هم ضروری است که ثبت نام در سامانه امالک تنها مختص مالکان نیست و کلیه سرپرستان 
خانوار اعم از مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت نام کنند چون به گفته وزیر راه و شهرسازی در صورت ثبت نام نکردن در 

موعد مقرر، با ضمانت اجرای جریمه مالیاتی و محرومیت از خدمات اجتماعی مواجه خواهند شد.

استفاده 80 درصدی 
ایراین ها از فیلرتشکن!

ناصری- مدت هاست که فضای مجازی و مطالبی که 
در آن منتشر می شود به دغدغه ای جدی تبدیل شده 
است. این که فضای مجازی کانون خانواده ها را هدف 
گرفته، بی بند و باری را تشویق و ترویج می کند، مرکز 
فساد شده، آرمان ها را تخریب می کند و بسیاری موارد 
دیگر که بارها از سوی مسئوالن به عنوان چالشی 
جــدی مطرح می شد امــا تنها راهــکــاری که برخی 
مسئوالن برای مقابله با آن در نظر گرفته اند فیلتر 
کردن است. اتفاقی که در سال های اخیر نشان داده 
موفقیت آمیز نبوده و باعث افزایش استفاده بی رویه 
از فیلترشکن ها شده است که مشکالتی به مراتب 
بیشتر برای خانواده ها ایجاد می کند. در این باره 
ایلنا به نقل از غالمرضا نوری قزلجه نماینده مردم در 
مجلس نوشته است: »80 درصد ایرانی ها فیلترشکن 
و وی پی ان روی گوشی های خودشان نصب کرده اند.«

فیلترشکن روی گوشی 80 درصد مردم    
استفاده از VPN  و فیلترشکن در بسیاری از کشورها 
نظیر آمریکا کامال قانونی اســت، اما اگر کاربر از 
وی پی ان برای دسترسی به محتوای غیرقانونی 
استفاده کند، اقدامی خــالف قانون انجام داده 
اســت و مجازات می شود. امــا در  کشورهایی که 
فیلتر  یا  سانسور  را  اینترنتی  محتوای  نوعی  به 
می کنند، اصلی ترین مورد استفاده از VPN دور زدن 
همین سانسور و فیلترینگ است. به گفته غالمرضا 
نوری قزلجه نماینده مجلس درباره میزان استفاده 
ایرانی ها از فیلترشکن ها و »وی پی ان«ها، نزدیک 
به 80 درصد ایرانی ها فیلترشکن و وی پی ان روی 
گوشی های خودشان نصب کرده اند و این آمار دقیقا 

در کشورهای اتحادیه اروپا زیر 10 درصد است.

گردش مالی 900 میلیاردی فیلتر شکن ها    
بررسی ها نشان می دهد گسترش فیلترینگ، باعث 
رونق فروش فیلترشکن در کشور شده به نوعی که 
گفته می شود گردش مالی آن در سال بیش از 600 
میلیارد تومان اســت. این عــددی بود که سپیده 
حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 
درست یک سال پیش به ایرنا اعالم کرده و گفته بود 
گردش مالی فروش وی  پی  ان در ایران ماهانه 50 
میلیارد تومان و ساالنه 600 میلیارد تومان است.

مشکالت استفاده از فیلترشکن    
استفاده وی پی ان و فیلترشکن به جز ناامنی هایی 
ــرای هک شــدن و افشای اطــالعــات کاربران   که ب
روی گوشی، لپ تاپ و رایانه شان دارد خطرات 
دیگری را هم به همراه دارد. به گفته نوری قزلجه 
امروز به خاطر این که فرزندان بخواهند از بسیاری 
از برنامه های عــادی هم استفاده کنند مجبورند 
»فیلترشکن« و »وی پی ان« داشته باشند و وقتی این 
امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه 
می تواند به سایت هایی بــرود که اساسا حتی در 
کشورهای خارجی هم این سایت های غیراخالقی 
فیلتر هستند! در واقــع ما عمال داریــم خودمان، 
فرزندان و جوانان مان را در معرض همان تهدیدها 

قرار می دهیم.

بحث بر سر  ممنوعیت  های جدید برای بدحجابان 

در روزهای اخیر بحث بر سر نامه ای که در فضای مجازی 
به نقل از معاون دادستان مشهد منتشر شده باال 
گرفته است. در این نامه، معاون دادستان مشهد 
خطاب به فرماندار خواستار ممانعت از ورود بانوان 
فاقد حجاب شرعی به مترو  شده است. این موضوع 
باعث شد بسیاری از کاربران با انتشار ویدئوهایی از 
سخنرانی های رهبر معظم انقالب این روش برخورد را 
نادرست بدانند. در یکی از این ویدئو ها که مربوط به 
سخنرانی رهبر انقالب در مهر سال ۱3۹۱ در بجنورد 
است، ایشان در بخشی از سخنرانی شان می فرمایند: 

» بعضی خانم هایی بودند که در 
عرف معمولی به آن هــا می گویند 
»خــانــم بــدحــجــاب«؛ اشــک هــم از 
چشمش دارد می ریزد. حاال چه کار 
کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ 
حق است؟ نه، دل، متعلق به این 
جبهه است؛ جان، دل باخته به این 
اهداف و آرمان هاست. »گفتا شیخا 
هر آن چه گویی هستم / آیا تو چنان 
که می نمایی هستی؟«. ما هم یک 
نقص داریم، او هم یک نقص دارد. 
با این نگاه و با این روحیه برخورد 
کنید. البته انسان نهی از منکر هم 
می کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.« 
روزنامه رسالت هم در این باره نوشته: »حجاب را در 
کوتاه مدت نمی توان اصالح کرد. گشت ارشاد خودش 
به ارشاد نیاز دارد.« منتظری، دادستان کل کشور هم 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، نامه معاون 
دادستان مشهد را در چارچوب قانون دانست اما گفت: 
»باید در این زمینه تدبیرات الزم اندیشیده می شد.« 
در این میان برخی کاربران هم نوشتند: »کاش اولویت، 
برخورد با منکرهایی باشد که مردم را از حکومت 

اسالمی ناامید می کند.«

راهنمای ثبت اطالعات ثبتی اقامتگاه اصلی خود در سندهای تک برک و دفترچه ای



گروه ورزش/ باشگاه استقالل با جذب امید حامدی 
فر، رضا میرزایی، سجاد شهباززاده، محمدحسین 
زواری و محمدحسین مرادمند کار خود را در بازار نقل 

و انتقاالت آغاز کرده است اما مسلما فعالیت آبی ها 
در بازار تابستانی به همین جا ختم نخواهد شد 
و در روزهــای آینده باید منتظر رونمایی از چند 
خرید جدید باشیم. یکی از این خریدها به احتمال 
فــراوان محمد محبی ستاره سابق سپاهان و 

پرتغال  سانتاکالرای  فعلی  بازیکن 
است. طبق شنیده های خبرنگار 

خراسان آبی ها با سانتاکالرا به 
توافقات اولیه دست یافته اند 

و محبی در لیگ بیست و 
با پیراهن استقالل  دوم 
بازخواهد  برتر  لیگ  بــه 
گشت. در صــورت جذب 

محبی این انتقال مهم ترین 
و  نقل  فصل  در  استقالل  خرید 
انتقاالت خواهد بود؛ محبی جوان 
اما با تجربه است و با سابقه پوشیدن 

پیراهن تیم ملی می تواند به خوبی جای امیرحسین 
حسین زاده را پر کند. این بازیکن که بعد از درخشش 
در شاهین بوشهر در لیگ دسته اول با نظر قلعه نویی 
جــذب تیم فوتبال سپاهان شــد، بعد از دو 
فصل بازی در جمع طالیی پوشان در یک 
قرارداد دو جانبه به سانتاکالرا ملحق شد 
تا شهریار مغانلو از پرسپولیس به سپاهان 
ــرای جــذب محبی  بـــرود. استقاللی ها ب
پیشنهاد جدیدی را به باشگاه پرتغالی ارائه 
داده اند. اولین پیشنهاد پرداخت 
ــرای دریافت  ــزار دالر ب 500 ه
رضایت نامه و انتقال قطعی 
استقاللی ها  البته  اســـت. 
خود  پیشنهادی  بسته  در 
پــرداخــت اقساطی مبلغ 
رضایت نامه محبی را پیش 
بینی کرده اند و اگر طرف 
پرتغالی با پرداخت اقساطی 
موافقت کند، حاضرند ابتدا این بازیکن 
را به صــورت قرضی جذب و در پایان 

فصل آینده قرارداد وی را قطعی کنند. جذب محمد 
محبی می تواند تا حدود زیادی معادالت پیچیده جناح 
راست استقالل را هم حل کند. قطعی شدن حضور 
محبی در استقالل را می توان به نوعی پایان کار وریا 
غفوری با آبی پوشان دانست یا به عبارتی می توان گفت 
جذب محبی، آب پاکی است که روی دست کاپیتان 
آبی پوشان ریخته می شود. استقاللی ها در پست دفاع 
راست صالح حردانی را در اختیار دارند و در حالی که 
سبحان خاقانی هم وینگر راستی است که توان بازی در 
پست دفاع راست را هم دارد، آن ها رضا میرزایی را هم 
برای پست وینگر راست از سپاهان به خدمت گرفته اند. 
در صورت قطعی شدن حضور محبی، تعداد بازیکنان 
لب خط این تیم در سمت راست به عدد ۴ خواهد رسید. 
البته باید به این جمع کوین یامگا را هم اضافه کرد که در 
تمام پست های سمت راست به صورت کاماًل تخصصی 
بازی می کند. استفاده از این تعداد بازیکن با توانایی 
بازی در سمت راست زمین را می توان به منزله خط 
پایانی برای وریا غفوری در این تیم قلمداد کرد که در 
این صورت غفوری پس از شش سال حضور در جمع 

آبی پوشان ناچار به ترک این تیم خواهد شد.

عجیب ترین تبانی در تاریخ فوتبال؛ پیروزی 95 بر صفر!
فوتبال سیرالئون شاهد اتفاقاتی بــوده که کلمه 
عجیب برای توصیف آن ها کافی نیست. نتایجی مثل 
پیروزی 95-0 و پیروزی 91-1. جالب این جاست 
که فدراسیون فوتبال این کشور آفریقایی امروز در 
بیانیه ای اعالم کرده درباره این مسابقات تحقیق 
خواهد کرد. سوال این جاست که آیا فدراسیون 

فوتبال این کشور معتقد است ثبت نتیجه 0-95 
در یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه ای می تواند به 
صــورت عــادی اتفاق افتاده باشد که حاال نیاز به 
تحقیقات و بررسی داشته باشد؟ این دو مسابقه 
فوق العاده عجیب و غریب در لیگ دسته 2 فوتبال 
سیرالئون برگزار شد. در مسابقه اول تیم کاهونال 

رنجرز رقیبش لبومببو یونایتد را با نتیجه 95-0  و در 
مسابقه دوم، تیم گلف اف سی حریف خود کوکیما 
لبانون را 91-1 شکست داد. دو مسابقه ای که 
ــورد تاریخ فوتبال ثبت  مسلما در کتاب های رک
خواهند شد. این نتایج آن قدر باور نکردنی است که 
حتی اگر در نهایت از سوی مراجع سیرالئون باطل 
شود ولی در جرگه عجیب و غریب ترین اتفاقات ثبت 

شده و در یادها خواهد ماند.

معادالت جناح راست استقالل

جذب محبی، جدایی وریا

پنج شنبه  16 تیر 1401
5ورزشی7 ذی الحجه 144۳.شماره 20980 

 بازگشت کریمی 
به استقالل منتفی شد

علی کریمی هافبک سابق آبی پوشان پایتخت یکی از 
گزینه های تقویت خط میانی استقالل در فصل جدید زیر 
نظر ساپینتو بود اما علی کریمی بعد از شرکت در تست های 
پزشکی پیش از فصل کایسری اسپور و حضور مستمر در 
تمرینات گروهی این تیم ترکیه ای در چند روز گذشته 
نشان داد در فصل آینده در سوپر لیگ ترکیه بازی خواهد 
کرد. کایسری اسپور تنها کریمی را به عنوان بازیکن ایرانی 
در اختیار نــدارد بلکه مجید حسینی مدافع ملی پوش 

کشورمان نیز برای این تیم ترکیه ای بازی می کند.

گزارش

 قانون سقف قرارداد 
نوشداروی بی اثر سازمان لیگ!

گروه ورزش / این روزها که فوتبال باشگاهی و ملی تعطیل است، 
نقل و انتقاالت لیگ بیست و دوم در صدر اخبار ورزشی قرار دارد 
و فوتبال دوستان جا به جایی ستاره های داخلی و خارجی را رصد 
می کنند. در این میان بحث سقف قراردادها که به دلیل مطرح شدن 
دستمزدهای چند ده میلیاردی مربیان و بازیکنان لیگ برتری پیش 
آمد و سازمان لیگ تصمیم گرفت دوباره قانون سقف قراردادها را 
اعمال کند، حسابی خبرساز شده است. چراغ اول قراردادهای 
نجومی را هم رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با افشای 
خواسته یا ناخواسته رقم قرارداد یحیی گل محمدی سرمربی تیمش 
که گویا ۴0 میلیارد است روشن کرد! هرچند در ادامه و به خاطر 
فشارها و انتقادهایی که از سوی هواداران و رقبا و رسانه ها مطرح 
شد، مسئوالن باشگاه پرسپولیس سعی کردند که رقم ابتدایی را به 
نوعی تکذیب و تصحیح کنند اما برای مردم رقم ابتدایی باورپذیرتر 
بود تا انکار آن! در ادامه هم جذب سعید صادقی که از او به عنوان شاه 
ماهی نقل و انتقاالت یاد می شد و افشای رقم قرارداد 28 میلیاردی 
با یک آپشن ویژه برای ملی پوش شدن وی حسابی جنجالی شد. 
هرچند این رقم و شرط ملی پوش شدن هم از سوی پرسپولیسی ها 
تکذیب شد. با این حال اخباری که از باشگاه های مختلف به گوش 
می رسد، حاکی از آن است که درخواست های چند ده میلیاردی 
صحت دارد و هر روز هم بر تعداد آن ها اضافه می شود. انتشار خبر 
انتقال محمد دانشگر مدافع استقالل به سپاهان با رقم 20 تا 70 
میلیارد تومان برای سه سال در چند روز سوژه رسانه ها و محافل 
ورزشی بود و البته سپاهانی ها مثل پرسپولیسی ها آن را انکار 
کردند. دو روز پیش هم رسانه ها از درخواست 20 میلیاردی عارف 
غالمی مدافع ملی پوش استقالل برای تمدید قرارداد خبر دادند. 
همه این مسائل دست به دست هم داد تا سازمان لیگ دوباره قانون 
منسوخ سقف قراردادها را از بایگانی خارج و به باشگاه ها ابالغ 
کند، درست مثل حکایت قدیمی نوشدارو پس از مرگ سهراب! 
سقف قرارداد هم هشت میلیارد تعیین شد، در حالی که آن هایی 
که می خواستند قرارداد نجومی ببندند، قراردادشان را بسته بودند 
و برخی هم با تبصره ملی پوش و لژیونر بودن از این قانون معاف 
شدند! در ادامه هم خبر رسید برخی باشگاه ها که زیادی ریخت و 
پاش کرده بودند از ترس عدم ثبت قرارداد ستاره های شان با آن ها 
صحبت کرده اند که در قرارداد هشت میلیارد درج و مابه التفاوت 
آن با پرداخت شمش طال و سکه جبران شود. در این میان برخی 
از منتقدان و مربیان پیش کسوت مثل محمد مایلی کهن سرمربی 
سابق تیم ملی هم از پرداخت های نجومی به ایرانی ها دفاع کردند 

تا اندک امید به نوشداروی سازمان لیگ هم بی اثر شود.

ــو آرنـــای شهر گدانسک  ــروه ورزش/ سالن ارگ گ
سه شنبه شب شاهد یک تئاتر رویایی بود؛ جایی که 
شور جوانی به کمک عطش ماندن در کورس رقابت 
آمد تا سروقامتان جوان ایران فارغ از میدان بزرگی 
که به آن پا نهاده بودند، برای تحقق آرزوهای جسورانه 
خود از جان و دل مایه بگذارند. ایران 3، لهستان 2. 
درحالی که کمتر کارشناسی فکر می کرد ستاره های 
نوظهور والیبال ایران بتوانند در آغاز هفته سوم لیگ 
ملت ها، مقابل چشم 15 هزار تماشاگر لهستانی، 
در خانه حریف را زمین گیر کنند اما بیست وپنجمین 
جدال تاریخ والیبال دو تیم به سود ایران تمام شد. 
آن هم در شرایطی که در 2۴ مسابقه قبلی دو تیم، 
ایران تنها 9 بار فاتح میدان بود و 15 دیدار به سود 
لهستانی ها تمام شده بود. این بار اما ملی پوشان بلند 
قامت ایران درحالی در یک نمایش فوق جذاب موفق 
به کسب پیروزی مقابل یکی از قدرت های برتر والیبال 
دنیا شدند که از کادر فنی تمام ایرانی روی نیمکت 
خود بهره می بردند. مزد شجاعت جوانان کم تجربه 
کشورمان، پس از پیروزی مقابل صدرنشین والیبال 
جهان، صعود یک پله ای در رنکینگ جهانی و ایستادن 
در رتبه دهم دنیا بود. این پیروزی به قدری ارزشمند و 
بزرگ بود که از سرمربی تیم لهستان و ملی پوشان این 
تیم گرفته تا رسانه های خارجی و فدراسیون جهانی، 
همگی به تمجید از عملکرد بی نظیر تیم ملی ایران 
پرداختند. نیکوال گربیچ سرمربی سرشناس و پرآوازه 
تیم ملی لهستان در واکنش به شکست شاگردانش 

مقابل ایــران جمله ای به یادماندنی گفت: »ایــران 
برای رؤیاهایش بازی کرد.« به راستی هم چنین بود. 
ایران با ترکیبی جوان و درحالی که میالد عبادی پور 
را به عنوان ستاره باتجربه در اختیار داشت مقابل 
لهستانی قرار گرفت که میانگین حضور بازیکنانش 
در تیم ملی کشورشان 56 مسابقه بود. با این حال 
رویــای بقا در لیگ ملت ها و صعود به مرحله نهایی 
مسابقات خون تــازه ای در رگ های جوان شده تیم 
دمید تا به قول بهروز عطایی فعل خواستن به بهترین 
شکل ممکن صرف شود. این پیروزی اما موجبات 
تعجب ستاره های والیبال لهستان را فراهم کرد تا 
جایی که بارتوش کــورک پشت خط زن نام آشنای 
تیم ملی والیبال لهستان و ملقب به گرگ لهستانی 
لب به اعتراف بگشاید و بگوید: »بازیکنان تیم ایران 
بهتر از لهستان بــازی کردند و باید از این شکست 
درســی بــرای آینده بگیریم.« یکی از سکانس های 
جذاب این بازی حساس و نفس گیر، در ست پنجم 
خالصه مــی شــد. جایی کــه تیم ملی کشورمان با 
درخشش امین اسماعیل نژاد، 10 امتیاز متوالی 
از حریف گرفت تا ویدئوهای ایــن ست از بــازی در 
ــرال شــود. اسماعیل نژاد در  شبکه های مجازی وای
واکنش به لحظات ماندگاری که در خاطره والیبالی 
مردم ایــران ثبت کرد با مناعت طبع حرف می زند: 
»در حد توانم تالش کردم تا بهترین خودم باشم.« 
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال عملکرد 
ملی پوشان کشورمان در آغاز هفته سوم را شاهکار 

خواند تا بگوید: »شاهکار بزرگ ملی پوشان را به مردم 
عزیزمان تبریک می گویم و معتقدم ایران می توانست 
3 بر صفر هم برنده این دیــدار شــود.« هرچه بود اما 
پیروزی ایران مقابل لهستان واکنش های بسیاری 
در رسانه های بین المللی به دنبال داشت؛ تا جایی که 
فدراسیون جهانی والیبال در صفحات مجازی خود به 
این پیروزی بزرگ پرداخت و ستاره های والیبال ایران 
را ستایش کرد. اینستاگرام لیگ ملت های اروپا هم با 
انتشار ویدئویی از حرکت های زیبای منجر به امتیاز 
به ویژه در ست پنجم که ایجاد فاصله 10 امتیازی 
را به همراه داشــت، از مثلث مخوف تیم ملی ایران 
یاد کرد که نقش مهمی در کسب برد داشتند؛ امین 
اسماعیل نژاد، امیرحسین اسفندیار و میالد عبادی 
پور به عنوان سه ضلع این مثلث بودند که در مجموع 
57 امتیاز مقابل لهستان کسب کردند. اینستاگرام 
FIVB هم با اشاره به تقابل همیشه حساس تیم های 
ایران و لهستان به پیروزی حماسی پادشاه والیبال 
آسیا )ایران( اشاره کرد  و تصاویر و ویدئوهای زیبایی از 
امتیازگیری و شادی ملی پوشان کشورمان به اشتراک 
گذاشت. ایران با این پیروزی، تعداد بردهای خود در 
لیگ ملت های والیبال را به عدد 5 رساند تا امیدهایش 
ــرای قرارگرفتن در جمع هشت تیم برتر مرحله  ب
گروهی زنده  بماند. گفتنی است، تیم ملی کشورمان 
امروز استراحت دارد و پنج شنبه در دومین بازی خود 
در هفته سوم لیگ ملت ها از ساعت 16:30 به مصاف 

ایتالیا خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال بی پول تحت فشار!

اسکوچیچ رفتنی می شود؟
گروه ورزش/ تیم ملی فوتبال کشورمان 
پس از آن که بازی با کانادا را به خاطر 
لغو یک طرفه آن از سوی کانادایی ها 
از دست داد و به جای آن با تیم الجزایر 
بــازی دوستانه برگزار کــرد، با شرایط 
جدیدی مواجه شد. انتقادات از دراگان 
اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی پس 
از شکست مقابل الجزایر تشدید شد 
و در ادامه فدراسیون فوتبال به خاطر 
استخدام نکردن یک مربی بزرگ برای 
هدایت تیم ملی در جام جهانی قطر مورد 
انتقاد قرار گرفت. همان موقع زمزمه 
بازگشت کارلوس کی روش سرمربی 
سابق و پرتغالی تیم ملی به نیمکت یوزها 
قوت گرفت و جدایی او از مصر و توافق 
نکردن با فدراسیون فوتبال این کشور 
شایعات را تقویت کرد. در ادامه وینگادا 
دوست قدیمی کی روش هم از حضور 
او در یک تیم حاضر در جام جهانی قطر 
سخن به میان آورد تا جایگاه اسکوچیچ 
بیش از همیشه متزلزل شود. با این حال 
هم مسئوالن فدراسیون فوتبال و هم 
برخی از بازیکنان تیم ملی چون سردار 
آزمون با قدرت به حمایت از اسکوچیچ 
پرداختند و تغییر کادرفنی در شرایط 
فعلی را غیرمنطقی دانستند. حتی روز 
گذشته هم اصولی سخنگوی فدراسیون 
ــی روش را  فوتبال  شایعه مذاکره با ک
تکذیب کرد و گفت: با تمام احترامی که 

برای کی ر وش قائل هستیم اما از طرف 
فدراسیون هیچ مذاکره  و گفت و گویی 
نشده است. پیشنهاد و نظر از جاهای 
مختلف زیادی برای ما می آید اما آخرین 
تصمیم و نظر ما این است که اسکوچیچ 
تا پایان جام جهانی 2022 قطر سرمربی 
ماست. با این حال جلوی اخبار و شایعات 
و گمانه زنی ها با این تکذیب ها و حمایت 
ها گرفته نشده و همچنان صحبت از 
تغییر کادرفنی تیم ملی و بازگشت کی 
روش است. در همین باره شنیده می 
شود برخی نهادها از فدراسیون فوتبال 
خواسته اند که برای تقویت کادرفنی 
تیم ملی اهتمام کند چرا که ایــران در 
گروه سختی قرار دارد و بازی با آمریکا هم 
دیداری حیثیتی است. البته شایعات از 
برخی فشارها به فدراسیون فوتبال برای 
حضور یک مربی سرشناس ایرانی روی 
نیمکت حکایت دارد و حتی گفته می 
شود آن ها شرط حمایت مالی گسترده 
از فدراسیون فوتبال را تغییر سرمربی 
تیم ملی و حضور یک مربی ایرانی روی 
نیمکت قرار داده اند. از این رو میرشاد 
فدراسیون  در  دوستانش  و  ماجدی 
فوتبال که به شدت هم مشکل مالی 
دارند و خزانه شان خالی است، حسابی 
تحت فشار هستند و بعید نیست بی 
پولی، فدراسیون فوتبال را مجبور به 
پذیرفتن درخواست برخی نهادها کند.

سوژه

آفساید

خبر

مشتری یونانی برای مهاجم تیم ملی

آینده کریم انصاری فرد مهاجم ملی پوش کشورمان با 
باشگاه آ.ا.ک هنوز مشخص نیست و رسانه های این کشور 
این بازیکن را در لیست مازاد تیم می دانند. در جدیدترین 
خبر در این زمینه سایت »sdna« یونان خبر داد، کریم 
انصاری فرد مهاجم تیم ملی ایران و عضو باشگاه آ.ا.ک در 
لیست مازاد قرار دارد و مشتری جدیدی پیدا کرده است. 
مشتری جدید مهاجم تیم ملی ایران باشگاه آترومیتوس 
یونان است. پیش از این باشگاه هایی از هند و قبرس برای 

جذب انصاری فرد ابراز تمایل کرده بودند.

بازگشت آرش رضاوند به استقالل 
قوت گرفت

آرش رضاوند هافبک آبی پوشان فصل گذشته پس از وارد 
شدن هجمه های زیاد از سوی منتقدان ناچار شد برای 
نیم فصل دوم به صورت قرضی راهی فوالد خوزستان 
شود. او در فوالد حضوری موفق داشت و یکی از بازیکنان 
خوب و تاثیرگذار این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا بود. رضاوند که قــرارداد موقتش با فوالد به پایان 
رسیده، از روز شنبه با آبی پوشان استارت می زند تا در 
صورت جلب رضایت »ساپینتو« سرمربی استقالل فصل 

جدید را با این تیم آغاز کند.

آمریکا به کمانداران ایران روادید نداد

در حالی که مسابقات جهانی )وردگیمز( به میزبانی 
آمریکا برگزار می شود، این کشور با وجود دعوت از دو 
کماندار، به ورزشکاران کامپوند ایران روادید نداد. 
این رقابت ها از امروز آغاز می شود و فدراسیون جهانی 
تیراندازی با کمان نام گیسا بایبوردی و رمضان بیابانی 
را برای شرکت در مسابقات اعالم کرده بود اما با وجود 
هزینه انجام شده و سفر به ارمنستان برای گرفتن 
ــد، آمریکا به عنوان میزبان مسابقات روادیــد  روادی

بازیکنان کشورمان را صادر نکرد.

 جوایز ۳ هزار دالری 
در جیب بنا و گرایی

ــورای کشتی آسیا ســال گذشته، حسن یزدانی  ش
ــدال طالی  ــدال نقره المپیک توکیو، م ــده م دارنـ
رقابت های جهانی نــروژ و مــدال طالی رقابت های 
قهرمانی آسیا در قزاقستان را به عنوان بهترین آزادکار 
و محمدرضا گرایی دارنده مدال طالی المپیک توکیو و 
مدال طالی رقابت های جهانی نروژ را به عنوان برترین 
فرنگی کار قاره کهن در سال 2021 انتخاب کرد. این 
شورا همچنین محمد بنا در کشتی فرنگی و غالمرضا 
محمدی در کشتی آزاد را به عنوان برترین مربیان 
تیم های آسیایی حاضر در المپیک توکیو انتخاب 
کرده بود. بر این اساس سه هزار دالر جوایز محمد بنا 
و محمدرضا گرایی که از طرف شورای کشتی آسیا 
به فدراسیون داده شده بود، توسط حمید سوریان 
نایب رئیس فدراسیون به آن ها اهدا شد. جوایز حسن 
یزدانی و غالمرضا محمدی نیز در جریان مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی که  19 تیر در 
سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود، به 

آن ها اهدا خواهد شد.

اخبار

قطری ها به دنبال جذب ستاره 
استقالل

مهدی قائدی مهاجم ملی پوش کشورمان در تست های 
پزشکی باشگاه شباب االهلی دبی شرکت کرد تا منتظر 
تصمیم نهایی ژاردیم سرمربی جدید تیم درباره آینده 
اش باشد. آینده مبهم ستاره سابق استقالل باعث شده 
تا سایت »ترانسفر مارکت« این بازیکن را خارج از لیست 
شباب االهلی معرفی کند، به همین دلیل مشتریان 
برای جذب این بازیکن وارد عمل شدند. پیش از این 
یک باشگاه کویتی و باشگاه اتحاد کلباء با هدایت فرهاد 
مجیدی سرمربی سابق استقالل مشتریان مهدی قائدی 
به شمار می رفتند اما هــواداران الریان قطر بار دیگر از 
مدیریت باشگاهشان درخواست کردند تا این ستاره 
ایرانی را که اکنون بنا به ادعای ترانسفر مارکت بازیکن 

آزاد است به خدمت بگیرند.

بازارگرمی به سبک غالمی
در حالی که قرارداد عارف غالمی مدافع تیم فوتبال استقالل در 
انتهای فصل به پایان رسید، مسئوالن باشگاه مذاکرات را برای 

تمدید قرارداد این بازیکن آغاز کردند اما غالمی اعالم کرد فعال 
می خواهد استراحت کند و بعد از تعطیالت به پیشنهادهایش فکر خواهد 

کرد. هر چند که غالمی چند پیشنهاد از لیگ های حاشیه خلیج فارس و لیگ پرتغال 
دارد اما گفته  می شود وی تمایل دارد در سال منتهی به جام جهانی به کارش در استقالل 

ادامه دهد و حتی به مدیران باشگاه پیام داده که حاضر است با مبلغی بسیار پایین تر از 
پیشنهادهای خارجی و تیم های داخلی که خواهان جذب او هستند، قراردادش را تمدید 
کند. در همان زمان هم می شد حدس زد بیشتر از این که این پیشنهادها جدی و واقعی باشد 
نشان از بازارگرمی دارد تا مدافع آبی پوشان با مبلغ بهتری برای فصل پیش رو قراردادش را 

تمدید کند. در هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام این مدافع چه خواهد شد.

طارمی بهترین بازیکن لیگ پرتغال نشد
سازمان لیگ فوتبال پرتغال بعد از انجام نظرسنجی از مربیان و بازیکنان شاغل در 
این لیگ، بهترین بازیکن و مربی فصل گذشته را معرفی کرد. در این نظرسنجی، 
داروین نونیز مهاجم اروگوئه ای که در نقل و انتقاالت تابستانی راهی لیورپول 
شد، به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ پرتغال و باالتر از مهدی طارمی 
مهاجم ایرانی پورتو انتخاب شد. طارمی در فصل گذشته لیگ پرتغال 20 گل به 
ثمر رساند و 13 پاس گل داد اما نونیز با به ثمر رساندن 26 گل، عنوان بهترین 
گلزن را هم از آن خود کرده بود. واکنش ها به انتخاب نونیز به عنوان بهترین 
بازیکن در پرتغال زیاد بود. در یکی از اظهارنظرهای جنجالی، »سوفیا اولیویرا« 
کارشناس شبکه سی.ان.ان پرتغال نونیز را شایسته کسب عنوان بهترین بازیکن 
لیگ پرتغال ندانست و این انتخاب را زیر سوال برد و گفت: »جلوتر از داروین 

نفراتی چون ویتینیا، لوئیز دیاز و طارمی بودند.«

 بر فراز عقاب ها 
در تئاتر رویاها

 شاهکار والیبال ایران 
مقابل لهستان 15 هزارنفری
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آقایی در سریال نمایش  امیر 
ــگـــی »خــــونــــســــرد« بــه  ــانـ خـ
کارگردانی امیرحسین ترابی 
بازی کرده و در این مجموعه با 
شهرام حقیقت دوست همبازی 

شده است. آقایی آخرین بار با سریال »آقازاده« در 
نمایش خانگی حضور داشت.

چهره ها و خبر ها تلویزیون

ــا در  ــ ــا پــیــروزفــر ایـــن روزه ــارس پ
سینما و نمایش خانگی حضور 
پررنگی دارد. او با »تی تی« اثر آیدا 
پناهنده و »مجبوریم« کاری از رضا 
درمیشیان به سینما و سینمای 

آنالین آمده و »یاغی« را هم در حال انتشار دارد.

زنـــده یـــاد فــرشــتــه طــائــرپــور با 
آخرین قسمت مجموعه مستند 
»اقتباس در سینما« در فضای 
ــود. این  ــی ش مــجــازی دیـــده م
ــن گــفــت وگــوی مــرحــوم  ــری آخ
طائرپور است که قرار بوده از دیــروز در پلتفرم 

هاشور نمایش داده شود.

ــژاد مشغول بازی در  رضا داوودن
اثــر حمیدرضا  سریال »شهباز« 
لوافی است. این مجموعه پلیسی 
است و آرش مجیدی، علیرضا آرا، 
میالد میرزایی، غزال نظر و فاطیما 

بهارمست از دیگر بازیگران آن هستند.

چهارشنبه  از  مظفری  مجید 
هفته آینده با بازپخش سریال 
»روزهای زندگی« اثر سیروس 
مقدم به شبکه آی فیلم می آید. 
ــن ســریــال بــا بـــازی کتایون  ای

ریاحی، مرحوم داوود رشیدی و داریوش ارجمند 
سال 79 پخش شده بود.

حسین پاکدل رمــان »یاغی« را 
ــت. او  ــرده اس نوشته و منتشر ک
قرار است امروز   طی مراسمی از 
کتاب خود رونمایی کند. رمان 
»یاغی« قصه ای عاشقانه دارد که 

در بستری سیاسی روایت شده است.

 مائده کاشیان  

سریال هایی برای حاج قاسم می سازیم

معاون سیما از تولید مجموعه نمایشی حاج قاسم در 
آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن برمهانی همراه با اعضای 
شورای مدیران تلویزیون صبح دیروز در نخستین 
سفر استانی در دوره جدید این معاونت در گلزار 
شهدای کرمان حاضر شدند. او در این سفر گفت: 
»بعد از شهادت حاج قاسم برنامه هایی با ساختارهای 
مختلف و همچنین آثار مستند زیادی در شبکه های 
ملی و استانی رسانه ملی تولید شده است و ساخت 
مجموعه های نمایشی با محوریت حاج قاسم به زودی 
به مجموعه آثار رسانه ملی افزوده خواهد شد که یکی 
از این آثار هم اکنون در مرحله تصویب و نگارش است 

و به زودی کار ساخت آن آغاز خواهد شد.«

فیلم سینمایی »روز ششم« اثر حجت قاسم زاده 
اصل که به تازگی روی پرده سینماهای سراسر 
باقی مانده  فیلم های  از  شـــده،  ــران  اکـ کشور 
سی ونهمین جشنواره ملی فیلم فجر در سال 99 
است که چون در هیچ رشته ای نامزد سیمرغ نشد، 
به نمایش هم درنیامد و عمال جز داوران کسی آن 
را ندیده است. این فیلم در دو هفته نخست اکران، 
466 میلیون تومان فروخته که اگرچه رقم مناسبی 
نیست اما با توجه به نظرات در شبکه های اجتماعی 
و افت فروش ناچیز در هفته دوم نسبت به هفته 
اول، می توان گفت اغلب تماشاگران »روز ششم« 

از تماشای این فیلم راضی اند.

طراحی ماهرانه یک قصه جذاب	 
»روز ششم« مختصاتی دارد که بیشتر از منتقدان، 
اهالی سینما و داوران جشنواره، مطابق ذائقه 
تماشاگر عام سینماست. فیلمی در ژانر معمایی 
که یک نقطه قوت اصلی دارد: قصه. فیلم درام 
خاصی ندارد اما پیچش قصه و معمای آن قوی و 
جذاب است. ریتم فیلم بسیار تند است، به شکلی 
که اگر مخاطب فقط 2دقیقه از اثر را از دست بدهد، 
برای فهم ادامه فیلم دچار مشکل می شود. حجت 
قاسم زاده اصل در نخستین فیلم سینمایی اش، 
بر خالف بعضی آثــار معمایی و پلیسی، بخشی 
از واقعیت را از مخاطب پنهان نمی کند که بعد 
با استفاده از آن، به مخاطب رودســت بزند بلکه 
با فلش بک هایی از رودســت زدن کاراکترها به 

یکدیگر رمزگشایی می کند. قصه فیلم به شکلی 
دقیق، طراحی شده و اگرچه مخاطب می تواند 
در بخش هایی از آن نکاتی را بیابد که منطقی به 
نظر نمی رسد ولی فیلم نامه نویس حتی برای این 
موارد نیز فکر کرده و منطقی برای آن تراشیده، 
هرچند ممکن است با سلیقه مخاطب فیلم بین 

ایرانی جور در نیاید.

»روز ششم« مینی سریال بهتری می شد	 
شیوه قصه پردازی جالب توجه و متفاوتی که در بند 
قبل گفته شد و در سینمای ایران بسیار کم دیده 
می شود، اگر با کارگردانی خوبی همراه می شد، 
می توانست »روز ششم« را به نقطه عطفی در آثار 
معمایی مخاطب پسند در سینمای ایران تبدیل 
کند اما این اتفاق نیفتاده و فیلم از مرحله اجرا ضربه 
خورده است. فیلم اجرای تروتمیزی ندارد و به نظر 
در مرحله فیلم برداری، با سهل گیری هایی تولید 
شده که فصل هایی از اثر را باورناپذیر می کند. 
مضاف بر آن که ضعف کلی نقش آفرینی ها که 

در حد متوسط باقی می ماند، نشان از ضعف در 
کارگردانی دارد. به نظر می رسد در »روز ششم« 
فیلم نامه از اجرا جلوتر است. از همین رو شاید اگر 
فیلم در نسخه ای مینی سریالی و بدون نمایش روی 
پرده بزرگ آماده می شد، با توجه بیشتر مخاطب به 

قصه، توفیق بیشتری می یافت.

بازی هایی متوسط و مشابه	 
از نقاط ضعف »روز ششم« می توان به بازی های 
ــاره کــرد. اگــرچــه هنرپیشه های اصلی  آن اشـ
فیلم، حــرفــه ای و شناخته شده اند امــا اغلب، 
ــار را  نــقــش آفــریــنــی هــای تصنعی دارنــــد و کـ
درنیاورده اند. قاسم زاده احتمااًل بنا به اقتضای ژانر 
و استفاده از تداعی کاراکترها در ذهن مخاطب، 
به ســراغ بازیگرانی رفته که نقش هایی مشابه 
را پیشتر بــازی کرده اند. مصطفی زمانی، امیر 
جعفری، بهاره افشاری، مهدی حسینی نیا و مهران 
احمدی همگی تجربه ایفای نقش هایی مشابه 
را داشته اند و در این میان، تنها افشین هاشمی 

است که نقشی متفاوت را ایفا کرده است. در عین 
حال بازی هایی که در »روز ششم« شاهد هستیم، 
شباهت های قابل توجهی به یکدیگر دارد؛ همه 
بازیگران جمالت قصار و آهنگین بر زبان می آورند 
و به افق خیره می شوند! فیلم به جای پردازش 
شخصیت های پیچیده، از تیپ های تخت استفاده 

کرده که جملگی شبیه یکدیگرند.

تالش برای تقلید از هالیوود	 
نکته مهمی که در »روز ششم« به چشم می خورد، 
ــت. اگــر از  ــودن اس ــرای خارجی ب تــالش فیلم ب
این بگذریم که قصه جغرافیای خاصی نــدارد، 
چــهــره پــردازی هــا، پیچش قصه، طنز نهفته در 
دیالوگ ها، روابــط گانگسترها با یکدیگر و با 
پلیس، همه و همه در خدمت آن است که فیلم 
»هالیوودی« باشد. پلیس فیلم نیز خیلی خاص و 
خارجی طور است و به شکلی متفاوت از پلیس هایی 
که دیدیم، عمل می کند. جالب آن که حتی تیتراژ 
فیلم هم -چه در ابتدا و چه در انتها- به سبک 
فیلم های جریان اصلی سینمای آمریکا ساخته 
شده است. فیلم نامه نویس همچنین روی سبک 
دیالوگ نویسی پینگ پنگی که در اوایل فیلم برای 
مخاطب تازه و جالب توجه است، اصرار دارد اما 
این اتفاق باعث می شود از یک جایی به بعد کمی 
مخاطب را خسته کند؛ چراکه در جهان فیلم، 
همه کاراکترها یک شکل صحبت می کنند که 
ضعفی برای »روز ششم« به شمار می آید. در عین 
حال با همه آن چه گفته شد، فیلم نخست حجت 
قاسم زاده اصل توان سرگرم کردن تماشاگر خود 
را برای دو ساعت دارد و بعید است مخاطب عام را 

خسته و دلزده کند.

 مصطفی قاسمیان 

 

در قسمت 11 سریال »مــســتــوران«، یکی از 
افسانه های ایرانی به طرز جالبی با داستان 
پیوند خورد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. 
موجودی به نام »َدوال پا« با بازی یدا... شادمانی 
وارد قصه شد و مشکالتی را برای »لیث« به وجود 
آورد. ماجرای روایت این افسانه در »مستوران« 

چیست و سریال چطور به آن پرداخت؟

گرفتاری »لیث« در چنگ »دوال پا«	 
ــا«  ــ طبق آن چــه در افسانه ها آمـــده »َدوال پ
موجودی شبیه انسان است که پاهای بسیار 
بلندی دارد. او وانمود به ناتوانی در حرکت 
بــا حیله و نیرنگ ســوار بر  می کند و سپس 

دوش طعمه خود می شود، پاهایش را به دور 
او می پیچد و فرد را وادار به اطاعت از خود 

می کند. شخصیت »لیث« در میانه 
گرفتار  فهمید  ناگهان  خــود  سفر 

»دوال پا« شده و این تاوان غفلت او 
در رعایت امانتداری از سکه های 

گم شده یکی از شخصیت های 
ــه بــــود. مــــردم روســتــای  ــص ق
قحطی زده ای که او »لیث« را به 
آن جا کشانده بود، باور داشتند 

ــا ریختن خــون ایــن مــرد،  ب
کالغ ها از روستا می روند 
و قحطی تمام می شود، 
به این ترتیب دردسرهای 
عجیبی برای او به وجود 

ــد و جــانــش در معرض  آم
خطر قرار گرفت.

افسانه ای جذاب و کنجکاوی برانگیز	  
قصه »مستوران« در قسمت های اخیر 
به ُکندی پیش رفته و کمی یکنواخت 
شده بود اما گرفتاری »لیث« 
در چنگ »دوال پا« اتفاق 
جذابی بود که سریال 
یکنواختی  آن  از  را 
خارج و هیجان خوبی به 
داستان اضافه کرد. عالوه 
بر این که افسانه »دوال پا« 
در جای درستی از قصه 
مطرح شد، شیوه روایت 
ســریــال از آن نیز جالب 
توجه بود. طراحی لباس 
ایــن مــوجــود، باعث شده 
بود دست و پاهایش کمی 
بلندتر از حالت عــادی به 
نظر برسد. همچنین کاله 
و کفش هایی که نوک بلند 
ــت، شمایل او را  و تیزی داش

ــدا... شادمانی  متفاوت کــرده بــود. انتخاب ی
برای این نقش هم انتخاب به جا و مناسبی بود 
چراکه گریم به چهره خاص او کامال نشسته 
بود. اشاره به این افسانه معروف در »مستوران« 
اتفاق جالبی بود که حس کنجکاوی مخاطب را 
برانگیخت و اتفاقات تازه ای را در قصه رقم زد. 
باید دید سریال در ادامه نیز با ماجراهای جالبی 

پیش خواهد رفت؟

»بلیت بهشت« برای ستاره های 
میان سال »یازده یار اوشن«

 2022 محصول  بهشت«  »بلیت  سینمایی  فیلم 
آمریکا، اثری در ژانر کمدی رمانتیک است که به زودی 
به سینماها خواهد آمد. این فیلم را اول پارکر نویسنده 
و کارگردان انگلیسی کارگردانی کرده که در کارنامه 
او، فیلم های محبوبی مانند »ماما میا: ما دوباره این جا 
هستیم« و »حاال خوب است« در ژانر کمدی یا درام 

رمانتیک دیده می شود.
ماجرای این فیلم درباره مرد و زن میان سالی است 
که سال ها پیش از یکدیگر جدا شده اند و وقتی از 
دخترشان می شنوند در دانشگاه عاشق شــده و 
می خواهد ازدواج کند، به طور جداگانه تصمیم 
می گیرند به محل زندگی و تحصیل دخترشان بروند 
تا او را از تصمیم به ازدواج منصرف کنند اما به صورت 
تصادفی در پروازی به سمت مقصد، با یکدیگر همراه 

می شوند!

جورج کلونی و جولیا رابرتز ستاره های هالیوودی که 
دقیقا 20 سال پیش در »یازده یار اوشن« با یکدیگر 
همبازی بودند و حاال پا به سن گذاشته اند، در این فیلم 
در نقش های اصلی جلوی دوربین رفته اند و کیتلین 
دیویر هنرپیشه فیلم تحسین شده »خرخون«، بازیگر 
نقش دختر آن هاست. ماکسیم بوتیه، لوکاس براوو و 

بیلی لورد دیگر نقش آفرینان این فیلم اند.
 این فیلم روز پنج شنبه 24 شهریور در سالن های 
سینما به نمایش درخــواهــد آمــد و 45 روز بعد به 

سرویس استریم پیکاک خواهد رسید.

فیلم روز

پیچش افسانه »دوال پا« دور قصه »مستوران«

عکس: مریم سعیدی پور
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فرازهایی از سخنرانی 40 سال قبل رهبر انقالب به مناسبت شهادت امام باقر)ع(

قیام باقرالعلوم)ع( با شمشیر منطق و دانش
گروه اندیشه – دوران امامت امــام باقر)ع(، 
از هر نظر دورانی حساس و تأثیرگذار در تاریخ 
اســالم اســت؛ این دوران مصادف با استیالی 
بنی امیه بر سرزمین های اسالمی و شیوع انواع 
بدعت ها و کج روی ها از سوی این دودمان است 
و باقرالعلوم)ع( باید جهادی بی سابقه و گسترده 
را علیه هجمه های اعتقادی و نیز، ظلم جانکاه 
امویان آغاز کند. این فراز بسیار مهم تاریخی، 
در بسیاری از بیانات رهبرانقالب مورد توجه 
قرار گرفته است و حتی معظم له، در سخنرانی 
مورخ 25 مهر 1359، از آن به »سنگین ترین 
جهاد اسالمی« تعبیر کرده اند: »اگر کسی ادعا 
کند که امام باقر)ع( یکی از سنگین ترین بارهای 
جهاد اسالمی را در مــدت امامتش بر دوش 
داشت، ادعای گزافی نکرده است. امام باقر)ع( 
در دورانی بار مسئولیت را بر دوش می گرفت که 
عالم اسالم زیر بار سنگین حکومت طاغوت یعنی 
خلفای جّبار مروانی کمر خم کرده بود. الزم بود 
که جامعه  اسالم و مخصوصًا مبارزان و کسانی 
که دلشان در هوای حکومت اسالمی می تپید، 
سازمان دهی و تشکیالت دهی کنند ... بدانید 
که امام باقر)ع( در طول این مدت توانست وضع 
را به جایی برساند که شیعه  فداکاِر بااخالص، 
بعد از رحلت امام باقر)ع( انتظار آن را داشت 
که در طول چند سال کوتاه، حکومت اسالمی 
و علوی سر کار بیاید.« آن چه در ادامه خواهید 
خواند، فرازهایی از سخنرانی رهبرانقالب در 
دوم مهرماه سال 1361، به مناسبت سالروز 
شهادت امام باقر)ع( است که حضرت آیت ا... 
خامنه ای در آن، به بررسی مواجهه هوشمندانه 

امام)ع( با خلفای جائر اموی می پردازند.

نقشه شوم هشام	 
قدر مسّلم، هشام بن عبدالملک)خلیفه اموی(، 
امــام بــاقــر)ع( را یک  بــار از مدینه به شــام جلب 
کــرده اســت؛ من احتمال می دهم بیش از یک 
بار اّتفاق افتاده باشد. روایاتی که در باب احضار 
امــام باقر)ع( هست، روایاتی است که وقایع و 
حوادثی را نقل می کند که با هم خیلی فاصله 
ــات کاماًل می آید که هشام،  ــد؛ به این روای دارن
امام باقر)ع( را دو بار یا حّتی سه بار از مدینه به 
شام جلب کرده و برده باشد؛ اّما حاال در یکی از 
دفعات که امام)ع( را جلب کرده، نحوه جلب کردن 
امــام)ع( به شام چیزی است که اگر نقل کنم، 
عالقه و ارادت ما به امــام باقر بیشتر می شود و 
عالوه بر این، جهت گیری های سیاسی امام هم 
مشّخص می شود. دستور داد به حاکم مدینه که 
محّمدبن علی و پسرش جعفربن محّمد را بگیر و 
بفرست؛ معلوم می شود که امام صادق)ع( هم که 
جوانی بودند در آن وقت -در زمان پدرشان- از نظر 
دستگاه خالفت مورد بیم و هراس بوده اند؛ یعنی به 
خود امام باقر)ع( اکتفا نمی کند، می گوید هر دو را 
بفرست. امام باقر و امام صادق )علیهما الّسالم( را 
سوار می کنند، با مأمور می فرستند به شام. ضمنًا 
هشام بن عبدالملک در مواجهه با این ها دلش آرام 

هم نیست، چون با آدم هــای عاّدی نمی خواهد 
ــه رو بــشــود، ایــن هــا انــســان هــایــی هستند  ــ روب
برجسته و فوق العاده؛ اّواًل فرزندان پیغمبرند، 
که خود این ]واقعّیت[ را خلفای بنی امّیه خیلی 
ــان آور و سخنور و  ــزرگ می شمردند؛ ثانیًا زبـ ب
حاضرجواب هستند که افــرادی از قبیل هشام 
را در مقابل اطرافیان، بور )شرمنده( می کنند، 
سبک می کنند؛ ثالثًا شخصّیت علمی اند و با یک 
شخصّیت علمی و انساِن بزرِگ صاحب معرفِت 
فقیِه آن جوری، خیلی آسان نمی شود برخورد کرد 
... ]لذا[ یک توطئه ای چید به این صورت: عّده ای 
را آورد از این درباری ها و ُدوروَبری ها، این ها را 
نشاند ُدور آن سالن مخصوصی که امام)ع( را وارد 
می کردند، خودش هم در صدر نشست و گفت: 
وقتی که محّمدبن علی وارد شد، شماها اّواًل هیچ 
کدام بلند نشوید برای او، جا هم به او ندهید، تا او 
مجبور بشود سِر پا بماند و بعد همه سکوت کنید، 
من شروع می کنم او را عتاب و توبیخ و بدگویی و 
مالمت]کردن[؛ بعد که من حرف هایم را تمام 
کردم، شماها هم دانه دانه او را عتاب کنید، توبیخ 
کنید و خالصه از اطراف او را محاصره کنید که 

دیگر حال و جان حرف زدن برای او نماَند.

آغاز هجمه	 
حضرت وارد این سالن شد؛ این ها ]هم[ خودشان 
را از پیش آماده کرده اند. اّولین کاری که حضرت 
کرد این بود که به هشام سالم نکرد. ]البّته[ 
سالم کرد -چون سالم مستحب است- اّما نه 
به هشام، ]بلکه[ به همه؛ گفت الّسالم علیکم؛ 
در حالی که معمول چیست؟ خب وقتی خلیفه، 
آن هم خلیفه به آن گردن کلفتی آن جا نشسته، 

وارد که می شوند باید به او سالم بکنند؛ مثاًل 
سالٌم علیکم یا امیرالمؤمنین –آن ها خودشان 
را امیرالمؤمنین خطاب می کردند و نام گذاشته 
بودند- یا یک تعظیمی، یک احترامی؛ ابــدًا! 
حضرت وارد شد، دید جمعی نشسته اند، خلیفه 
کیست ]که به او توّجه کند[ -حاال نمی خواهم به 
آن تعبیر بدش بگویم- بقّیه هم همه مثل او هستند؛ 
سالم را به خلیفه نکرد، گفت: الّسالم علیکم. 
بعد هم یک جایی پیدا کردند، رفتند نشستند؛ 
هم خود حضرت، هم امــام صـــادق)ع(. منتظر 
این که آن ها مثاًل بگویند: آقا بفرمایید این جا، 
یا جای باالیی یا جای پایینی بدهند، نشدند. 
ظاهرًا نزدیک های خود هشام یک جایی باز بود 
و حضرت رفتند نشستند آن جا و امام صادق)ع( 
هم پهلوی دستشان. هشام شروع کرد؛ بنا کرد 
به بدگویی کــردن: شما چنین می کنید، چنان 
می کنید، بین مردم اختالف ایجاد می کنید. از 
جمله کلماتش که یادم می آید، ]این بود که[ به 
حضرت عرض می کرد: شما خانوادتًا همیشه 
شّق عصای مسلمین می کنید و به خودتان دعوت 
می کنید، می خواهید خودتان خلیفه بشوید، 
می خواهید خودتان را در رأس قــرار بدهید، 
نمی توانید ما را ببینید؛ بنا کرد از این حرف ها به 
امام باقر)ع( زدن. حرف هایش را که تمام کرد، 
یکی از آن طرف درآمد مثاًل گفت: بله اعلیحضرت 
درســت گفتند -امیرالمؤمنیِن آن وقت همان 
اعلیحضرت است؛ فرقی نمی کند- و شما این 
جور هستید، آن جور هستید؛ یکی این گفت، یکی 
آن گفت. خب وقتی که او حرفش را زد، بقّیه هم که 
دیگر حرف درست و حسابی ندارند، این ها هم هر 
کدام یک چیزی گفتند. امام با وقار و متانت تمام، 

بدون این که اندک آثار تأّثر در چهره ایشان ظاهر 
بشود، همه این حرف ها را گوش کردند.

مواجهه سخت	 
حرف ها که تمام شد، حضرت از جا بلند شد 
ایستاد - دید نشسته فایده ای ندارد؛ باید برای 
جواب این ها پا شود، ِبایستد و جواب این ها را 
خوب کف دستشان بگذارد - بنا کرد خطبه 
خواندن. اصاًل انگاری که مخاطب او هشام و 
این چهار تا آدم بی ارزشی که این جا نشسته اند، 
نیستند؛ گویا دارد با تاریخ حرف می زند، گویا 
دارد با اّمت اسالمی حرف می زند، گویا دارد 
سندی برای آینده ها آن جا ثبت می کند و به جا 
می گذارد و می بینید که این سند ثبت شده و 
به جا مانده و امروز به دست ما رسیده و در طول 
دوران تاریخ اســالم، همواره این حرف ها نقل 
ــت[. شــروع کــرد: بسم ا... الّرحمن  شده ]اس
الّرحیم؛ حمد و ثنای الهی را به جا آورد، با یک 
َها  بیان خیلی جالبی از این جا شــروع کــرد: َایُّ
الّناس؛ نمی گوید ای حاضران، ای برادران، ای 
مؤمنان؛ ]می گوید[ ای مردم! اصاًل خطاب گویا 
که به این جمع معدودی که این جا نشسته اند، 
نیست. َایَن َتذَهبون؛ کجا می روید؟ و َایَن ُیراُد 
ِبُکم؛ شما را کجا می برند؟ مقصد شما چیست، 
کجاست؟ اصاًل این حرکت شما به سوی کدام 
مقصد است؟ چه می کنید؟ سردرگمِی این ها را 
مشّخص می کند؛ بی اختیارِی این ها را مشّخص 
ــودِن آن  می کند؛ آلت  فعل بــودن و سردرگم ب
عــّده ای را که تحت تأثیر این دستگاه خالفت و 
خود خلیفه هستند، به ُرخشان می کشد. ]بعد 
َلُکم؛ خدا به وسیله ما  می فرماید:[ ِبنا َهَدی ا... َاوَّ
بود که گذشتگان شما را هدایت کرد. َو ِبنا َیخِتُم 
آِخَرُکم؛ ُمهر خاتمه شماها را به وسیله ما خدا 
خواهد زد؛ یعنی باالخره ما خواهیم ماند و شما 
ٌل َفِانَّ  خواهید رفت. َفِان َیُکن َلُکم ُملٌک ُمَعجَّ
ال؛ اگر شما چهار روز یک حکومت  َلنا ُملکًا ُمَؤجَّ
زودگذری را غصب کردید و دارا شدید، بدانید 
که یک دولت دائمی و مستدامی را خدای متعال 

برای ما مقّدر کرده.

اقتدار ایمان 	 
ببینید! این یک محکوم سیاسی است؛ یک محکوم 
سیاسی که در مقابل حاکم سیاسی زمان، این 
جور دارد با او مجادله می کند؛ می گوید که شما 
چهار صباح این جا نشسته اید، در این مقام، قدرت 
پادشاهی قــرار گرفته اید، خیال می کنید که 
همه کاره اید؟ شما خواهید رفت؛ آن که خواهد 
ماند، آن که تاریخ مال اوست، آینده مال اوست، 
ّنا َاهُل العاِقَبة؛ زیرا که ما صاحبان  ما هستیم. اِلَ
عاقبت و پایانیم. َیقوُل  ا... َعزَّ َو َجلَّ َو العاِقَبُة 
قین؛ ]خداوند متعال فرموده است که[ پایان  ِللُمتَّ
و عاقبت و فرجام متعّلق است به مردم باتقوا؛ یعنی 
ما باتقوا هستیم، شماها بی تقوا و فاجر و بی دین 
هستید؛ بی دین ها و فاجرها نمی مانند در تاریخ، 

زایل می شوند، اّما باتقواها می مانند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

امام باقر)ع( در راستای ترویج آموزه های نبوی و 
بسط و گسترش معارف ناب شیعی، از آموزه ای 
کلیدی به نام مناظرات علمی با بزرگان سایر 
ادیان توحیدی نیز بهره جست. چنان که در تاریخ 
نقل شده ]است،[ در سفر اجباری امام باقر)ع( به 
شام، پیش از آن که آن حضرت شهر دمشق را ترک 
گوید، فرصت بسیار مناسبی پیش آمد که امام)ع( 
برای بیدارکردن افکار مردم و معرفی عظمت و 
مقام علمی خود، به خوبی از آن استفاده فرمود و 
افکار عمومی شام را منقلب کرد. ماجرا از این قرار 
بود که هشام، خلیفه اموی، دستاویز مهمی برای 
جسارت بیشتر به پیشگاه امام پنجم)ع( در دست 
نداشت و ناگزیر با مراجعت آن حضرت به مدینه 
موافقت کرد.   امام)ع( هنگام خروج   از  دمشق  
با جمعیت انبوهی روبه رو شد . امام)ع( از وضع 
آنان  جویا شد. گفتند که این ها   راهبان مسیحی 
هستند که در مجمع   ساالنه خود گردآمده اند و   
منتظر اسقف بزرگ می باشند. امام)ع( به میان 
جمعیت تشریف برده و به طور ناشناس در آن 
مجمع بزرگ شرکت فرمودند. طولی نکشید 
که اسقف بزرگ که فوق العاده پیر و سالخورده 
بود، وارد شد و باشکوه و احترام فراوان، در صدر 
مجلس قرار گرفت و چون سیمای امام باقر)ع( 
توجه وی را به خــود جلب کــرد، از آن حضرت 
پرسید: از ما مسیحیان هستید یا از مسلمانان؟ 
امــام)ع( فرمود: از مسلمانان. اسقف در ادامه 
پرسید: از دانشمندان آنان هستید یا افراد نادان؟ 

امام باقر)ع( فرمود: از افراد نادان نیستم. رهبر 
دینی مسیحیاِن شام عرض کرد: اول من سوال 
کنم یا شما می پرسید؟ حضرت فرمود: اگر مایلید 
شما سوال کنید... اسقف مسیحیان پرسید: به 
چه دلیل عقیده دارید که میوه ها و نعمت های 
بهشتی کم نمی شود و هرچه از آن هــا مصرف 
کنند، باز به حال خود باقی است و کاهش پیدا 
نمی کند؟ آیا نمونه روشنی از پدیده های این 
جهان را می توان برای این موضوع ذکر کرد؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمود: آری، نمونه روشن آن 
در عالم محسوسات، آتش است. شما اگر از شعله 
چراغی صدها چراغ روشن کنید، شعله چراغ اول 
به جای خود باقی است و از آن به هیچ وجه کاسته 
نمی شود. ]اسقف که از شنیدن پاسخ دقیق و 
علمی امام)ع( سخت ناراحت شده بود، گفت:[ 
ــردم! دانشمند واالمقامی را که مراتب  ای م
اطالعات و معلومات مذهبی او از من بیشتر است، 
به این جا آورده ایــد تا مرا رسوا کند و مسلمانان 
بدانند پیشوایان آنان از ما برتر و بهترند؟!  « این 
جریان به سرعت در شهر دمشق پیچید و موجی از 
شادی و هیجان را در محیط شام به وجود آورد. اما 
هشام، به جای آن که از پیروزی افتخارآمیز علمی 
امام باقر)ع( بر بیگانگان خوشحال شود، بیش 
از پیش از نفوذ معنوی آن حضرت بیمناک شد و 
ضمن ظاهرسازی و ارسال هدیه برای امام)ع(، 
پیغام داد که حتمًا همان روز دمشق را ترک کند!
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت ا... مکارم شیرازی

گفتاری از آیت ا... مکارم شیرازی درباره آثار و نتایج گفت وگوهای بین االدیانی باقرالعلوم)ع(

واهمه اُمویان از شهرت جهانی امام باقر)ع(

نوشتاری از استاد رسول جعفریان درباره جهاد علمی امام باقر)ع(

مصاف پیشوای پنجم)ع( با »اسرائیلیات«

از جمله گروه های خطرناکی که همزمان با دوران 
امامت امــام محمدباقر)ع( در جامعه اسالمی 
حضور داشتند و تأثیر عمیقی در فرهنگ آن روزگار 
برجا گذاشتند، یهودیان بودند. شماری از احبار 
)علما( یهود که به ظاهر مسلمان شده و گروهی 
دیگر که هنوز به دین خود باقی مانده بودند، در 
جامعه اسالمی پراکنده شده و مرجعّیت علمی 
قشری از ساده لوحان را به عهده داشتند. تأثیری 
که آنان بر فرهنگ اسالم از خود بر جا نهادند، 
به صورت احادیث جعلی و با نام »اسرائیلیات« 
پدیدار شد که بیشترین قسمت این احادیث، 
دربــاره تفسیر، مراتب و شئون زندگی پیامبران 
سلف، جعل شده بود.  مبارزه با یهود و القائات 
ــالم، بخش مهمی از  ــا در فرهنگ اس ســوء آن ه
برنامه کار ائمه طاهرین علیهم الّسالم را به خود 
ــود. تکذیب احادیث دروغین و  اختصاص داده ب
ساخته و پرداخته یهودیان در مورد انبیای الهی و 
مطالبی که باعث خدشه دار شدن چهره ملکوتی 
پیامبران خدا شده است، در برخوردهای ائمه 
اطهار علیهم الّسالم ]و به ویژه امام محمدباقر)ع([ 
به خوبی دیده می شود. خوب است در این زمینه، 

به نمونه ای اشاره کنیم: یهودیانی که در جامعه 
اسالمی زندگی می کردند - اعّم از آن عّده که 
به ظاهر اسالم آورده بودند و یا آنان که هنوز بر 
دیــن یهود باقی بودند – می کوشیدند برتری 
بیت المقدس را - که قبله یهودیان است - بر کعبه، 
به مسلمانان بقبوالنند؛ از این رو در این زمینه دست 
به جعل احادیثی زدند و آن ها را به طور گسترده در 
میان مسلمانان رواج دادند. ُزراره نقل می کند: 
خدمت امام باقر)ع( نشسته بودم و در حالی که 
آن حضرت مقابل کعبه نشسته بود، فرمود: نگاه 
کردن به خانه خدا عبادت است. در همان حال 
شخصی از قبیله »بجیله« که او را عاصم بن عمر 
می نامیدند، نزد امام)ع( آمد و گفت: کعب االحبار 
می  گوید: کعبه هر صبحگاهان برابر بیت المقدس 
سجده می کند. امام باقر)ع( فرمود: نظر تو در مورد 
سخن کعب االحبار چیست؟ آن مرد گفت: سخن 
کعب صحیح است. امام)ع( به وی پاسخ داد: تو و 
کعب االحبار هر دو دروغ می گویید. آن گاه در حالی 
که به شّدت ناراحت بود، فرمود: خداوند بقعه ای 

محبوب تر از کعبه روی زمین نیافریده است.
حیات فكری و سیاسی امامان شیعه)ع( – صفحه 418 تا 422



سجادپور – مــرد 31 ساله ای که دوشنبه 
گذشته همسر ومادرزنش را در یکی از بنگاه های 
امالک مشهد به طرز دلخراشی با ضربات متعدد 
قمه به قتل رساند، در اعترافاتی تکان دهنده 
گفت: برای کشتن آن ها تمرین چاقوزنی می 
کردم! به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
متهم این پرونده جنایی که پس از 20 ساعت 
تالش مداوم و رصدهای اطالعاتی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و با 
دستورات پی در پی قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
در چنگ قانون گرفتار شد، روز گذشته در اولین 
جلسه بازپرسی به صراحت ارتکاب دو قتل را 
پذیرفت و از نفرت عجیب خود در حالی سخن 
گفت که مدعی بود اگر زودتــر قصاص شود، 

مقتوالن را در آن دنیا هم می کشد!
این مرد 31 ساله که مقابل میز عدالت ایستاده 
بود و به سواالت تخصصی قاضی دکتر صادق 
صفری پاسخ می داد، درباره ماجرای اختالف 
خانوادگی وانگیزه خود از این جنایت وحشتناک 
گفت: در دوران مجردی با دایی »مهدیه« دوست 
بودم. این رفاقت و صمیمیت به جایی رسید که 
پیشنهاد کرد با خواهرزاده اش ازدواج کنم! 
من هم هشت سال قبل به خواستگاری رفتم 
و خیلی زود پای سفره عقد نشستم. زندگی 
من و همسرم خوب بود و مشکلی با یکدیگر 
نداشتیم اما دخالت های مادرزنم در رفتار و 
گفتار همسرم تاثیر می گذاشت تا حدی که حتی 
در نوع پوشش »مهدیه« نیز دخالت می کرد و او 
لباس هایی را می پوشید که من دوست نداشتم. 
ــدازه ای پیش رفت که دیگر  این رفتارها به ان
همسرم بدون »چادر« از خانه بیرون می رفت. 
اختالفات ما روز به روز بیشتر می شد و من حتی 
برای جلوگیری از شدت این گونه اختالفات 
خانوادگی حدود شش سال قبل، حق طالق 
را به همسرم واگذار کردم اما  در حالی که سه 
فرزند خردسال داشتیم، باز هم »مهدیه« دست 

بردار نبود و موضوع »طالق« را پیگیری 
می کرد. در این شرایط سند خانه ای را 
که در آن زندگی می کردیم به نام همسرم 
ثبت کــردم تا دست از »طــالق« بــردارد 
و به زندگی برگردد ولی باز هم فایده 
ای نداشت. او وکیل گرفته بود و می 
خواست مرا به زندان بیندازد! متهم به 
قتل ادامه داد: او در پی این بود که نه تنها 
طالق و خانه را بگیرد بلکه ادعا می کرد 
فرزندانم را نیز خودش بزرگ می کند 
و به طور قانونی حضانت آن ها را عهده 

دار می شود!
در این شرایط بود که دیگر اعصابم خرد 
شد. مدام با خودم فکر می کردم چطور 
می توانم این مادر و دختر را نابود کنم. 
چرا که آن ها روزگارم را سیاه کرده بودند 

و من خیلی رنج و عذاب می کشیدم.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
»حمید-ص« که هیچ گونه آثار پشیمانی 
در چهره اش دیده نمی شد و لبخند زنان 
جنایت فجیع خود را بازگو می کرد، در 
ادامه اعترافات تکان دهنده اش افزود: 
کار به جایی رسید که دیگر شب ها تمرین 
چاقو زنی می کــردم. دسته چاقو را در 
دست می فشردم و با تصور این که همسر 
و مادرزنم مقابلم ایستاده اند، ضربات 
چاقو را بر پیکرشان فــرود می آوردم! 
کینه و نفرت عجیبی سراسر وجودم را فرا 

گرفته بود و من حتی نحوه گرفتن دسته چاقو در 
دستم را هم تمرین می کردم چرا که آزار و اذیت 
های آنان دیگر برایم قابل تحمل نبود. مادر زنم 
بعد از طالق از شوهرش با مرد پولداری ازدواج 
کرده بود و هر بار که همسرم از خانه قهر می کرد 
او را با خود به رستوران و تفریح می برد. یک بار 
وقتی به دلیل همین رفتارها گلویش را گرفتم و 
محکم فشار دادم تا حجابش را به درستی رعایت 

کند، نه تنها به حرفم گوش نکرد و به لجبازی با 
من پرداخت بلکه به خانه مادرش رفت و از من 
شکایت کرد. با وجود همه این ناراحتی ها، باز 
هم دوست داشتم به سر خانه و زندگی خودش 
بــازگــردد. حتی بعدازظهر شبی که آن ها را 
کشتم به او پیام دادم که به خاطر بچه ها و خدا سر 
زندگی بازگردد ولی هر چه التماس می کردم 
جواب نمی داد چرا که همان لحظه در بنگاه 

امالک بود و قصد داشت خانه ای را که 
به نامش سند زده بودم به مادرش واگذار 
کند! این گونه بود که دیگر عصبانی شدم 
و آن ها را در بنگاه امالک به قتل رساندم.
 چاقو را از کجا تهیه کردی؟ آن را قبال 
از پنجراه پایین خیابان خریده بودم. 
کارد بزرگی بود که تیغه آن به حدود 25 

سانتی متر می رسید.
 چــه کسی بــه شما اطـــاع داد که 
همسرت قصد واگـــذاری منزل را 

دارد؟
به متصدی یکی از بنگاه های اطراف 
سپرده بودم. او مرا می شناخت. البته از 
نیت من برای کشتن آن ها خبر نداشت. 
فقط با من تماس گرفت و موضوع معامله 

ملک در یک بنگاه دیگر را خبر داد.
 چاقو را به چه منظوری خریدی؟ فقط 

برای کشتن آن ها!
ــاره قتل همسر و   بــا کسی هــم دربـ
مادرزنت مشورت کردی؟ نه! خودم 

به تنهایی تصمیم گرفتم.
 آیا قبل از آن که به قصد قتل حرکت 
کنی، دارو یا موادمخدر مصرف کرده 

بودی؟

نه! من اهل این حرف ها نیستم. همان طور که 
گفتم قبل از قتل به همسرم پیام دادم که بیاید با 

هم زندگی کنیم!
 با تصمیم قبلی آن ها را کشتی؟ بله! قصد قتل 
هر دو نفر آن ها را داشتم چرا که عامل اصلی مادر 
زنم بود و همسرم فقط به حرف های مادرش 

گوش می داد.
 سابقه بیماری هــای اعصاب و روان هم 

دارید؟ نه!
 چرا سعی نکردی مشکات خانوادگی 
را از طریق دیگری حل کنی؟ هیچ راه 
دیگری به ذهنم نمی رسید. آن ها خیلی 
مرا اذیت می کردند و من هم کاری از دستم 

ساخته نبود.
 حرف دیگری داری؟ فقط می خواهم زودتر 
قصاص شوم تا به آن دنیا بروم ودوبــاره همسر 
و مادرزنم را بکشم! من به قصد کشتن آن ها 
به بنگاه امالک رفتم و بدون آن که حرفی بزنم 
ضربات چاقو را بر پیکرشان فرود آوردم. به پدرم 
هم بگویید رضایت ندهد! همسرم و مادرزنم با 
من لجبازی می کردند و به دنبال اذیت کردن 
من بودند! زنم در حق من نامردی کرد وگرنه آن 
خانه ارزشی نداشت چرا که من خودم آن را به نام 

او ثبت کرده بود!

حوادث پنج شنبه   16تیر 81401
7 ذی  الحجه   1443.شماره ۲0۹80

در امتداد تاریکی

آخرین تصمیم یک دزد!

وقتی در 18 سالگی از زندان آزاد شدم، مواد مخدر 
سنتی به شکل عجیبی گران شده بود به همین دلیل 
به مصرف شیشه و کریستال رو آوردم و دوباره کارهای 

خالفم را ادامه دادم تا جایی که...
به گزارش اختصاصی خراسان، جوان 21 ساله ای 
که هنگام بریدن میله های انبار لوازم خانگی توسط 
نیروهای انتظامی دستگیر شده بود، درباره زندگی 
تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
امام رضا)ع( گفت: از روزی که به دنیا آمدم با دود غلیظ 
موادمخدر زندگی کردم و نفس کشیدم چرا که پدر 
و مادرم اعتیاد داشتند و من همواره پای بساط آن ها 
می نشستم به طوری که مانند آن ها لحظات خماری 
و نشئگی را تجربه می کردم. پنج سال بیشتر نداشتم 
که پدرم به دلیل ابتال به سرطان فوت کرد و مادرم من 
و خواهر کوچکم را زیر بال و پرش گرفت. این در حالی 
بود که دیگر همان درآمد اندک پدرم را نیز نداشتیم که 
از راه کارگری به دست می آورد. مادرم ناچار شد با پاک 
کردن سبزی و زعفران مخارج ما را تامین کند. من هم 
که درس و مدرسه را در همان دوران ابتدایی رها کرده 
بودم، پارچه هایی را برداشتم و در سر چهارراه ها به 
پاک کردن شیشه خودروها مشغول شدم و همان درآمد 
اندکم را به مــادرم می دادم. در همین حال مصرف 
موادمخدر را نیز پای بساط مادرم تجربه کردم چرا که او 
همیشه سیخ و سنجاقش را کنار بخاری می گذاشت و به 
منزل همسایه می رفت. من هم از این فرصت استفاده 
می کردم و به تقلید از او به استعمال موادمخدر می 
پرداختم. آن زمان 11 سال بیشتر نداشتم و بیشتر 
اوقات نیز مادرم برای درمان سرماخوردگی یا خستگی 
مرا ترغیب به مصرف چند دود شیره تریاک می کرد. 
خالصه در 15 سالگی یک معتاد حرفه ای بودم و آشکارا 
مواد مخدر مصرف می کردم اما این موضوع برای کسی 
اهمیت نداشت و هیچ گاه سرزنش نمی شدم. حاال دیگر 
به دلیل اعتیادم توان کار کردن را هم از دست داده بودم 
و به ناچار برای تامین هزینه های اعتیاد به زباله گردی 
و جمع آوری ضایعات می  پرداختم اما درآمدم کفاف 
هزینه های اعتیادم را نمی داد چرا که مقدار مصرفم 
باال رفته بود، به همین دلیل در 17 سالگی سرقت از 
مغازه ها را شروع کردم و با ترفندهای مختلف به اموال 
فروشگاه ها دستبرد می زدم. باالخره پس از آن که 
بارها مرتکب سرقت شدم، مالک یکی از مغازه ها متوجه 
ماجرا شد و مرا با اموالی که سرقت کرده بودم، تحویل 
پلیس داد. این گونه بود که به مدت شش ماه روانه زندان 
شدم و مهر سابقه دار بر پیشانی ام خورد. در 18 سالگی 
زمانی از زندان آزاد شدم که دیگر برای تامین هزینه 
های زندگی ام هر نوع خالفی را انجام می دادم چرا 
که بهای مواد مخدر سنتی به طرز چشمگیری افزایش 
یافته بود و من به ناچار به مصرف شیشه و کریستال رو 
آوردم. اگر چه تالش می کردم با جمع آوری ضایعات 
هزینه های اعتیادم را تامین کنم اما روزی 100 هزار 
تومان شیشه و کریستال می کشیدم و درتامین مخارج 
آن عاجز ماندم. در این شرایط دوباره به سرقت اموال 
مردم ادامه دادم و باز هم چندین بار دستگیر و روانه 
زندان شدم. آخرین بار تصمیم گرفتم به یک انبار بزرگ 
لوازم منزل دستبرد بزنم تا برای مدت زیادی مخارج 
اعتیادم تامین شود. این بود که به همراه یکی از دوستان 
سابقه دارم در نیمه های شب به راه افتادیم. او نگهبانی 
می داد و من مشغول بریدن میله های آهنی انبار بودم 
که ناگهان ماموران گشت کالنتری امام رضــا)ع( ما 
را دستگیر کردند و به همراه ابزار سرقت به کالنتری 

انتقال دادند. حاال هم پشیمانم اما...
گــزارش خراسان حاکی اســت، با صــدور دستوری از 
سوی سرهنگ سیدعباس شریفی )رئیس کالنتری 
امام رضــا)ع(( تحقیقات افسران دایره تجسس برای 
ریشه یابی سرقت های احتمالی دیگر این سارق جوان 

ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اعرتافات تکان دهنده مردی که همرس و مادرزنش را به طرز فجیعی کشت

شب ها تمرین چاقوزنی می کردم!
اختصاصی خراسان

 سارق اموال رسقیت  در اصفهان
 در کرمان دستگیر شد 

توکلی- سارقی که پس از سرقت پنج  دستگاه خودرو و موتورسیکلت و تعدادی احشام از 
استان اصفهان در حال عبور از شهرستان »انار« بود، به دام پلیس افتاد. 

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان  انار در این باره اظهار کرد: نیروهای  
کالنتری »امین شهر« در حال گشت زنی در محور اصلی این شهرستان به یک دستگاه 
خودروی سمند عبوری مشکوک شدند و به آن دستور ایست دادند اما راننده این خودرو در 
مواجهه با حضور پلیس به سرعت از محل گریخت. سرهنگ »خلیلی نژاد« افزود: ماموران 
بالفاصله  با استعالم شماره پالک متوجه شدند این خودرو دارای سابقه سرقت از استان 
اصفهان است که در ادامه  با اجرای طرح مهار و گزارش این مورد به دیگر تیم های انتظامی 
مستقر در این محور موفق شدند خودروی سرقتی  را در محور خروجی شهرستان متوقف و 
راننده آن را دستگیر کنند.وی افزود: این متهم در تحقیقات انجام شده به انجام سرقت سه  
خودرو، دو دستگاه موتورسیکلت و تعدادی احشام به ارزش در مجموع پنج میلیارد ریال 
از استان اصفهان اعتراف کرد و زمانی که قصد عزیمت به مناطق شرقی کشور را داشت 

دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

 درگیری مرگبار ۲کارتن خواب 
به دلیل خرید متادون ۵۰هزارتومانی 

مرد کارتن خواب در اقدامی جنون آمیز به دلیل خرید متادون در 
خیابان مولوی تهران دست به قتل زد.   

به گزارش حادثه 24، پنج شنبه دوم تیرماه جاری، رسیدگی به 
پرونده قتل مرد کارتن خواب در خیابان مولوی در دستور کار 
ساسان غالمی، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جرایم جنایی 
قرار گرفت.تحقیقات اولیه بازپرس جنایی حکایت از آن داشت، 
مقتول در یک درگیری در خیابان مولوی از ناحیه سر و سینه هدف 
ضربات مهلک چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده است که پس از 
کشف جسد وی، این حادثه به مرکز فوریت های پلیسی 110 

گزارش داده شد.
تیم جنایی هنگام بررسی صحنه قتل متوجه وجود دوربین های 
مداربسته اطراف محل جنایت شدند و بالفاصله به بازبینی لحظه 
به لحظه فرار قاتل پرداختند که در ادامه هویت و مخفیگاه وی 

شناسایی شد.
همین کافی بود تا بازپرس پرونده دستور بازداشت متهم را صادر 

کند و مأموران پلیس در یک عملیات غافل گیرانه وی را دستگیر و 
به اداره آگاهی برای بررسی ابتدایی منتقل کنند.

تحقیقات ادامه داشت تا این که صبح دیروز متهم برای تحقیقات 
تکمیلی به شعبه سوم دادسرای امور جرایم جنایی منتقل شد و 
به قتل مرد کارتن خواب با ضربات چاقو اعتراف و دلیل جنایت را 

اختالفات مالی عنوان کرد.
متهم در جریان تحقیقات گفت: به مقتول 50 هزار تومان برای 
خرید متادون پول داده بودم اما وی متادون را نخرید و حتی 50 

هزار تومان را هم به من پس نداد؛ همین باعث درگیری ما شد.
وی ادامه داد: مقتول در جریان درگیری با چوب من را هدف قرار 
داد که ناگهان چاقوی خود را در آوردم و چند ضربه به سر و صورت 

او زدم و بالفاصله از محل درگیری متواری شدم.
تحقیقات در خصوص این پرونده توسط ساسان غالمی، بازپرس 
شعبه سوم دادسرای امور جرایم جنایی ادامه دارد و متهم در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
دستگیری 79 تن از مخالن نظم و امنیت 

کرمانی-در عملیات رعدآسای پلیس کرمان، پاتوق های اراذل و اوباش به محاصره درآمد و  7۹ 
تن از مخالن نظم و امنیت به دام افتادند. به گزارش خراسان، سردار عبدالرضا ناظری فرمانده 
انتظامی استان کرمان  در تشریح این خبر  گفت: با  هدف ارتقای امنیت اجتماعی، طرح مقابله 
با اراذل و اوباش طی 48ساعت گذشته به مرحله اجرا درآمد و در این زمینه  7۹ تن از اراذل که 
اقدام به مزاحمت و اختالل در نظم عمومی کرده بودند، شناسایی و با عملیات ضربتی پلیس در 
پاتوق هایشان دستگیر شدند.وی  سرقت  مسلحانه خودرو، ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح 
سرد، قدرت نمایی با چاقو، اخالل در نظم عمومی، گروگان گیری، توهین و فحاشی در فضای 

حقیقی و مجازی را از سوابق این اراذل و اوباش برشمرد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

شب سه شنبه گذشته مردی از پشت فرمان خودروی نیسان آبی در بولوار 
رسالت مشهد پیاده شد و در حالی که قمه ای را در دست می فشرد پا به درون 
بنگاه امالک گذاشت. او بی درنگ به طرف دو زن 24 و 44 ساله )مادر و دختر( 
هجوم برد و آنان را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند و از محل گریخت. گزارش 
روزنامه خراسان حاکی است، با گزارش این حادثه به پلیس، گروه ویژه ای از کارآگاهان ورزیده 
اداره جنایی با دستورات ویژه سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده عازم محل وقوع جنایت در 
خیابان قائم)عج( شدند و با راهنمایی های قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری متهم به قتل فراری آغاز کردند. 
آنان پس از 20 ساعت تالش در نهایت موفق شدند قاتل را هنگام بازگشت به مشهد دستگیر 
کنند. این مرد 31 ساله بالفاصله به مقر انتظامی هدایت شد و در حضور قاضی دکتر صادق 

صفری به قتل همسر و مادرزنش اعتراف کرد.

سابقه خبر



۹اجتماعی

گزیده 

در کنار تزریق دوز یادآور، استفاده از ماسک 
ــت و دکتر  ــدت مـــورد تاکید اس هــم بــه ش
»مسعود یونسیان« دبیر کمیته اپیدمیولوژی 
و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با 
کرونا هم در این باره به خراسان می گوید: 
ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه زودتر باید 
دربــاره اجباری شــدن مجدد استفاده از 

فضاهای  در  مــاســک 
سربسته تصمیم گیری 

و دستور الزم را ابالغ کند. وی می افزاید: 
اگر می خواهیم جلوی شیوع زیرسویه جدید 
باید  را بگیریم،  و مشکالت احتمالی آن 
همین امروز دست به کار شویم نه این که 
دو یا سه هفته آینده تازه به فکر چاره باشیم.

باز هم امیکرون، اما هولناک تر
با شناسایی مبتالیان به سویه BA.5 امیکرون در کشور نگرانی ها از شیوع موج جدید کرونا بیشتر شد. »تزریق دوز یادآور واکسن« 

و »اجباری شدن مجدد ماسک زدن« 2 راهکار جهانی برای جلوگیری از تکرار   روزهای سیاه مرگبار است

مصطفی عبدالهی- مشاهده زیرسویه جدید 
امیکرون در کشور و افزایش 20 درصدی تعداد 
مبتالیان کرونا طی یک هفته زنگ خطر موج 
تازه بیماری را به صدا در آورده است و اگرچه به 
تاثیر 150 میلیون دوز واکسن تزریق شده در 
کشور دلگرمیم، اما تکرار غافلگیرشدن هایمان 

در شش موج قبلی را هم از یاد نبرده ایم.
معاون وزیر بهداشت روز گذشته از شناسایی 
افراد مبتال به BA.5 ، زیرسویه جدید امیکرون، 
در کشور خبر داد و گفت که آمار مبتالیان هم 
افزایش یافته است و پیش بینی می شود که 
احتماال تعداد فوت شدگان هم دورقمی شود.

از آفریقا تا اروپا و آسیا       
تولد زیرسویه های BA.4 و BA.5 در جهان به 
حدود سه ماه قبل برمی گردد و پس از مشاهده 
در آفریقا، دیگر کشورها و مناطق جهان از 
جمله آمریکا، اروپا و شرق آسیا نیز مواردی از 
ابتال به آن را ثبت کرده اند. سازمان جهانی 
 18 بهداشت هم هفته گذشته از افــزایــش 
درصدی عفونت های جدید کرونا در جهان خبر 
داد و اعالم کرد که بیشترین موارد آن مربوط به 

سویه BA.5 بوده است.

ابتالهای جدید در         70 درصــد  عامل 
آمریکا

ــروز گــزارش داد که طبق  ــو.اس نیوز هم دی ی
اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
ــوارد جدید ابتال به  در آمریکا، 70 درصــد م
 BA.5 و BA.4 کرونا، مربوط به زیرسویه های

بوده است.

سویه ای برای مبتال کردن مقاوم ها       
ــزارش  ــا نکته نــگــران کــنــنــده ای کــه در گ ام
یــو.اس نیوز به آن اشــاره شــده، این است که 
گفته می شود توانایی این سویه های جدید، 
آلوده کردن افرادی است که به سویه های قبلی 

امیکرون مقاوم بوده اند.

ایمنی گریزی، سرایت پذیری و شدت        
بیماری بیشتر

تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی  علیرضا  دکتر 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی هم در این باره به برنا گفته است : طبق 
مطالعاتی که انجام شـــده BA.5  و BA.4 در 
مقایسه باBA.2  که زیرسویه شایع قبلی بود،  
سرایت پذیریشان  هــم  ایمنی گریزی و  هــم 
ــت و مطالعات اولــیــه نشان داده  بــاالتــر اس
حتی BA.4 و BA.5بیماری ریوی شدیدتری 

هم نسبت به BA.2 ایجاد می کنند.

نظر واکسن سازان چیست؟       
به  جهان  در  واکسن  کنندگان  تولید  البته 
کنترل این سویه با تزریق واکسن های یادآور 
امیدوارند؛ به عنوان مثال مدرنا و فایزر اعالم 
کرده اند که احتماال واکسن های آن هــا این 
توانایی را خواهد داشت اما نتایج آن در پاییز 
مشخص خواهد شد. این وضعیتی است که 
بــرای سایر واکسن ها از جمله واکسن های 
مورد استفاده در کشور ما نیز صدق می کند 
و  به همین دلیل است که در کنار تزریق دوز 
یادآور، باید حتما رعایت پروتکل ها را دوباره 
جدی گرفت. نگاه بسیاری از دیگر کشورها 
نیز همین است و به عنوان مثال، مرکز کنترل 

بیماری های آمریکا تاکید کرده برای کنترل 
زیرسویه، باید در فضاهای بسته 70 درصد 
ــراد ماسک بزنند. در کشور ما نیز همین  اف

راهکار توصیه و بر آن تاکید شده است.

اهمیت دوز یادآور، در حد دوزهای یک و 2       
بیماری های  متخصص  طبرسی  پیام  دکتر 
عفونی در این باره گفته: پیش بینی هفته های 
آینده ممکن نیست اما هم اکنون نشانه های موج 
جدید دیده شده و ضروری است احتیاط الزم را 
داشته باشیم تا دوباره غافلگیر نشویم. او تصریح 
کرده است: با توجه به واکسیناسیون گسترده 

در کشور، احتماال مرگ و میر باالیی با زیرسویه 
جدید نخواهیم داشت اما هم باید تزریق دوز 
یادآور را جدی بگیریم و هم در فضاهای بسته 
از ماسک استفاده کنیم. دکتر ناجی هم درباره 
اهمیت تزریق دوزهای یادآور گفته: در شرایط 
فعلی تزریق دوز یادآور که برای برخی افراد دوز 
سوم و برای برخی دوز چهارمشان است، حکم 

دوز اول و دوم را دارد.

تزریق واکسن، 6 ماه پس از دوز قبلی       
ــر بهداشت هم دیــروز در حاشیه جلسه  وزی
هیئت دولت گفت: بیش از شش ماه  از انجام 
واکسیناسیون ملی گذشته و هم اکنون سطح 
ایمنی مردم کاهش یافته است؛ بنابراین باید 
به سمت واکسیناسیون ملی و جمعی پیش 
رویم و افرادی که شش ماه از تزریق آخرین دوز 
واکسن آن ها گذشته، حتمًا باید دوز یادآور 
بزنند. دکتر عین اللهی این وعده را هم داده 
است که به محض مراجعه و استقبال مردم، 
به سرعت تعداد مراکز واکسیناسیون افزایش 
می یابد. این نکته اعالمی وزیر بهداشت هم 
بسیار مهم است که »با توجه به در پیش بودن 
ــای مــاه محرم، بازگشت  ــزاداری ه مراسم ع
حجاج و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، تزریق 

دوز یادآور بسیار ضروری است«.
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رسانه های جهان 

نیویورک تایمز: 
ــاس یک  ــ ــ ــر اس ــ ب
نظرسنجی جدید، 
اکثر آمریکایی ها 
مـــی گـــویـــنـــد که 
ــا  ــ ــی آن ه ــ ــدگ ــ زن
حداقل به حالت عادی قبل از همه گیری 
نزدیک شده است. در این نظرسنجی 
12 درصد از بزرگ ساالن فکر می کنند 
زندگی آن ها مانند قبل از همه گیری 
است و 54 درصد نظرشان این است که 
زندگی آن ها تا حدودی معمولی است 
و نسبت کمتری یعنی 34 درصد، فکر 
می کنند که زندگی آن ها هنوز عادی 
نشده است. بر اساس این نظرسنجی، 
51 درصد از آمریکایی ها فکر می کنند 
که دریافت واکسن کــوویــد19 برای 
آن ها ضروری است، در حالی که 39 
درصد فکر می کنند که تقریبًا همه مردم 
باید واکسن را دریافت کنند تا اوضاع به 
حالت قبل برگردد.  همچنین فقط 22 
درصد فکر می کنند که پوشیدن ماسک 
در مکان های عمومی سرپوشیده برای 
بازگشت به زندگی قبل از همه گیری 
ضروری است، در حالی که 20 درصد 
فکر می کنند انجام آزمایش های منظم 

ضروری است.

یک توئیت

هیئت ویژه رئیس جمهور سالمت 
کنکور 1401 را تایید کرد

هیئت منتخب رئــیــس جــمــهــور بـــرای بــررســی 
شبهات کنکور اعالم کرد: هیچ حقی از داوطلبان 
تضییع نشده و ســازمــان سنجش آمــوزش کشور 
و برگزارکنندگان کنکور در جهت حفظ حقوق 
داوطلبان و رعایت عدالت آموزشی تمامی تالش 
خود را به  کار گرفته اند. به گزارش ایرنا، در گزارش این 
هیئت آمده است:  با توجه به پیش بینی های چندالیه 
کنترلی و امنیتی و اشراف کامل دستگاه های نظارتی 
و شناسایی تجهیزات الکترونیکی که به کارگیری 
آن ها درجهت ارتکاب تخلف و تقلب متصور بوده و 
نیز برخورد قاطع با این گروه محدود از داوطلبان به 
هنگام ورود به حوزه ها و همچنین در ساعات بعدی 
برگزاری آزمون، با اطمینان ابراز می دارد که هیچ 

حقی از هیچ یک از داوطلبان تضییع نشده است.

نحوه ثبت نام دریافت اینترنت رایگان

زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از ارائه 
بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی پایین 
جامعه خبر داد و گفت: این بسته برای کسانی است 
که یارانه 400 هزار تومانی را دریافت می کنند. 
هموطنانی که مشمول این سه دهک هستند، 
می توانند به درگــاه ملی خدمات هوشمند به 
آدرس my.gov.ir مراجعه کنند که آن جا شماره 
تلفنی را ثبت می کنند و روی همان شماره تلفن، 
حال از هر اپراتوری باشد، یک بسته اینترنت رایگان 
را برایشان فعال می کنیم. وی در پاسخ به این سوال 
که مدت استفاده از این بسته چقدر است، تصریح 
کرد: دائمی است، البته بسته ها چهارماهه بوده، اما 
به صورت دائمی هر چهارماه یک بار برقرار می شود 

و می توانند از آن استفاده کنند.

وام ازدواج 10 روزه پرداخت 
نشود، تخلف حساب می شود

سخنگوی دولت دیروز گفت: همه بانک ها مکلف 
هستند نهایتًا 10 روز پس از اخذ مدارک از زوجین 
وام ازدواج را واریز کنند. بهادری جهرمی گفت: خبر 
خوش، تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج بود که 
ظرف 48 ساعت بخشنامه مربوط به آن صادر شد و 
همه بانک ها مکلف هستند نهایتًا 10 روز پس از اخذ 
مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هرگونه 

تأخیر در این زمینه، تخلف محسوب می شود.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش مقابله با کرونا: 
   

تا دیر نشده دوباره ماسک زدن را اجباری کنیم
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

) 259(278,282287,510333,84741,63276,15513,908,700) 500,000(150,500,00082,000,00052,000,000410,000-
 شاخص

افزایش نرخ بیکاری برخالف 
وعده وزیر مستعفی  

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می 
دهد نرخ بیکاری در حالی از 8.8 درصد در 
بهار سال گذشته به 9.2 درصد در بهار امسال 
رسیده که در این بازه های زمانی جمعیت غیر 
فعال بیش از 700 هزار نفر افزایش، تعداد 
شاغالن بیش از 98 هزار نفر کاهش و تعداد 
بیکاران بیش از 107 هزار نفر افزایش یافته 
است. این آمار، خالف ادعای وزیر مستعفی 
کار است. عبدالملکی حدود دو ماه قبل با 
ــدی دستمزدها  دفــاع از افزایش 57 درص
گفته بود: در فروردین امسال با کاهش 38 
درصــدی تعدیل نیروی کار نسبت به مدت 

مشابه سال قبل مواجه بودیم.

بانک مرکزی پس از شفاف سازی تسهیالت کالن و معوقات 
بانکی، بیشتر بانک های کشور، این بار، تسهیالت بانک ها 
به شرکت ها و افراد مرتبط با بانک ها یا مدیران آن ها را نیز 
رسانه ای کرد تا گام مهم دیگری در مسیر شفافیت نظام 
بانکی بردارد.به گزارش خراسان، بانک مرکزی فهرست 
تسهیالت بیش از 100 میلیارد تومانی به اشخاص مرتبط 
19 بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی را منتشر کرد. 
مطابق آیین نامه »تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط« 
بانک مــرکــزی، اشخاص مرتبط بانک هــا، به اشخاص 
حقیقی و حقوقی گفته می شود که به نحوی نظیر داشتن 
روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های موسسه 
اعتباری اعمال کنترل کنند یا نفوذ قابل مالحظه ای 
داشته باشند به گونه ای که موسسه اعتباری را تبدیل به 
منبع تامین مالی ترجیحی خود کرده و به این ترتیب منافع 

مذکور  اشخاص  منافع  الشعاع  تحت  اعتباری  موسسه 
قرار گیرد.مهم ترین مصادیق اشخاص مرتبط عبارت اند 
از مدیران موسسه، حسابرس، سهامداران و خانواده و 

بستگان درجه یک هر یک از این گروه افراد.
جـــدول زیـــر، حــاصــل جمع بــنــدی تسهیالت بــانــک ها 
100 میلیارد  ــرای مبالغ بیش از  به اشخاص مرتبط ب
تومان است. همان طور که مالحظه می شود، بانک رفاه 
ــه تسهیالت به میزان بیش از 73 هزار  کــارگــران با ارائ
میلیارد تومان به »سازمان تامین اجتماعی« و »توسعه رفاه 
سرمایه«، بیشترین میزان پرداختی را از منظر یاد شده 
داشته است. پس از آن و با فاصله زیاد، بانک های ملت، 
گردشگری و پاسارگاد قرار دارند.همچنین بانک های 
ایران و ونزوئال،پست بانک،توسعه تعاون،خاورمیانه ،قرض 
الحسنه رسالت،قرض الحسنه مهر،کارآفرین وکشاورزی 

فاقد تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط هستند.

سیاهه وام های کالن به »خودی ها«ی بانک ها!   
بانک مرکزی فهرست وام های کالن بانک ها به شرکت ها و اشخاص مرتبط را منتشر کرد، کدام بانک ها به خودی هایشان بیشتر وام داده اند؟  

سایه تهدید خشکسالی روی اولین 
نیروگاه برق آبی ساخت داخل 

حسین بردبار: نیروگاه سد آزاد که روی رودخانه 
کماسی از سرشاخه هــای رودخــانــه ســیــروان در 
مرزهای غربی کشور احداث شده و اولین نیروگاه 
برق آبی  ساخت متخصصان کشور است ، با این حال 
معضل خشکسالی موجب شده است یکی از سه 
واحد تولید برق این نیروگاه فعال از مدار خارج شود.
حجت ا... محقق، معاون اجرایی سد آزاد با اشاره 
به این مطلب در بازدید خبرنگاران از این نیروگاه 
می افزاید:این نیروگاه سه واحــد   3.3 مگاواتی و 
ظرفیت اسمی 10 مگاوات دارد اما واحد شماره یک 
نیروگاه به دلیل خشکسالی از مدار خارج است. وی 
می گوید: اولویت ما تامین آب شرب است و به همین 

دلیل یکی از سه واحد را فعال از مدار خارج کرده ایم.

چگونگی شکایت از اجاره نجومی

ایسنا - بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی، امکان 
ثبت شکایات در سامانه 124 از افرادی که سقف 
مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند فراهم شده 
است. طبق مصوبه سران قوا سقف افزایش اجاره در 

تهران 25 و در دیگر شهرها 20 درصد است.

تاجر 80 میلیاردی که فقط 3 
میلیون تومان مالیات داد!

تسنیم - مهدی موحدی، رئیس مرکز آموزش، 
پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به تالش برخی فعاالن صنفی برای تحریک کسبه 
خرد به اعتراض گفت: فردی را سراغ داشتیم که 
در سال گذشته فقط سه میلیون تومان مالیات 
پرداخت کرده بود اما امسال مجموع درآمد حاصل 

از دستگاه های پوز  وی 80 میلیارد تومان بود.

مالیات واردات مواد اولیه و 
واسطه ای برای تولید نصف  شد

ایرنا- خاندوزی وزیر اقتصاد در توئیتی نوشت: 
ــردا )امـــروز( تا پایان ســال 1401 مالیات  از ف
علی الحساب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای 

تولید، به نصف کاهش می یابد. )از 4 به 2 درصد(

 مرکز آمار ایران قیمت مسکن را
 ۲ میلیون تومان گران کرد!

نود اقتصادی - مرکز آمار ایران متوسط قیمت 
مسکن تهران در خرداد 1٤01 را اعالم کرد. طبق 
آماری که بانک مرکزی اعالم کرده بود، متوسط 
قیمت مسکن تهران در خرداد متری 39 میلیون 
و 414 هزار تومان بود اما در گــزارش مرکز آمار 
این رقم با افزایش حدود دو میلیون تومانی به 41 

میلیون و 409 هزار تومان رسیده است.

موافقت وزارت جهاد با افزایش 
قیمت رب گوجه

مهر - معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب 

گوجه فرنگی به 45 هزار تومان موافقت کرد.

بازار خبر

گزارش خبری

اصل مبلغ پرداختی به میلیارد تومان
73,004رفاه کارگران

۹,708ملت

7,8۲۹گردشگری

3,8۹1پاسارگاد

 ۲,868سینا

 867صنعت و معدن

 71۵تجارت

 700سپه

 31۹سامان

 17۵سرمایه

 111مسکن

رشد 148 درصدی مالیات پرداختی پزشکان 
پزشکان امسال 570 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که رشد چشمگیری نسبت به سال قبل دارد هرچند تعداد پزشکانی که 

مالیات داده و مبلغی که پرداخت کرده اند، به میزان قابل توجهی اندک است 

سازمان امور مالیاتی با انتشار آماری از اظهارنامه های مالیاتی 
پزشکان از رشد 148 درصدی مالیات پرداختی پزشکان در 
سال 1401 نسبت به سال قبل خبر داد. این در حالی است 
که با وجود رشد قابل توجه مالیات پرداختی پزشکان و تعداد 
پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی داده اند، میانگین رقم مالیات 

پرداختی پزشکان فقط 32 میلیون تومان است.
به گزارش مهر، آمارها از میزان مالیات ستانی از پزشکان طی 
سه ماه و نیم امسال حاکی است تا پایان 13 تیر 1401 تعداد 
27 هزار و 132 اظهارنامه مالیاتی از سوی پزشکان ابراز شده 
که معادل 570 میلیارد تومان بابت عملکرد 1400 مالیات 

پرداخت شده است.
این در حالی است که در سال گذشته 17 هزار و 747 پزشک 
در کشور بابت درآمد سال 1399 مالیات داده بودند که ارزش 

آن 229 میلیارد و 496 میلیون تومان بود.
ضمن این که در سال 1399 تنها 15 هــزار پزشک، 166 

میلیارد و 750 میلیون تومان مالیات بابت عملکرد سال 1398 
خود پرداخت کرده بودند.

همچنین بر اساس این گزارش امسال در شمال شهر تهران 
1132 پزشک اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته را تسلیم 

کرده اند که مالیات هر یک از آن ها به طور میانگین 48 میلیون 
و 736 هزار تومان بوده است.

همچنین کل پزشکان تهرانی که امسال اظهارنامه مالیاتی 
ارائه کرده اند چهار هزار و 416 نفر بوده اند که به طور میانگین 
32 میلیون تومان مالیات بر درآمد سال گذشته خود را ارائه 

کرده اند.
به گزارش خراسان، آمار 27 هزار اظهارنامه مالیاتی پزشکان در 
شرایطی است که بر اساس آخرین آمار به نقل از محمد حسین 
آیتی، دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به 
ازای هر 10 هزار نفر، 16 پزشک در کشور وجود دارد که با توجه 
به جمعیت حدود 85 میلیونی کشور به معنای آمار 136 هزار 
نفری پزشکان در کشور است. به این ترتیب امسال تاکنون با 
وجود شکسته شدن رکورد مشارکت پزشکان در ارائه اظهارنامه 
مالیاتی، فقط 20 درصد پزشکان اظهارنامه داده اند و خبری از 

مالیات ستانی از دیگر پزشکان نیست.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

رسالت- بدحجابی مسئله ای نوپدید و جدید  •
نيست؛ وقتی چند قرن در پهنای جهان، برهنگی 
در سطح فرهنگی و رسانه ای ترویج شده است 
و نيم قرن در ایران قبل از انقالب، اقدامات نرم و 
سخت برای مبارزه با حجاب رخ داده، نمی توان 
توقع داشت با پيروزی انقالب اسالمی، ناگهان 
شمایلی متفاوت از حجاب در کشور ایجاد کنيم.

این که ما گشت ارشاد را الزم االرشاد می دانيم از 
این باب است که گویی تالش دارد یک تنه جور همه 
کم کاری های دستگاه های متولی حجاب را بکشد 
و ازقضا خوش سليقه هم این تالش را به منصه ظهور 

نمی گذارد.
ــی از  • ــردم ــداد شــکــایــت هــای م ــع صبح نــو -  ت

عبور قيمت ارزاق از خط قرمزهای دولــت رو به 
افزایش است. مردم از افزایش قيمت کاالهایی 
که دولــت بــرای آن هــا سقف قيمت تعيين کرده، 
خبر می دهند. شوک تورمی ناشی از حذف ارز 
چهارهزار و 200تومانی هر روز بيشتر و قيمت 
کاالها افزایشی تر می شود؛ افزایشی که نه  تنها 
در اقالم اساسی بلکه تقریبا همه کاالها به ویژه 

موادغذایی را شامل شده است. 
ــن، با همه سياهی ها  • ــرای کیهان- جنگ اوک

و تلخی هایش، یک کــالس درس بــزرگ است. 
کالسی که می گوید، در هم تنيدگی اقتصادی 
وابستگی به ویژه در حوزه محصوالت استراتژیک 
و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی شود و 
بر عکس، کشورها را به شدت آسيب پذیر می کند، 
آن قــدر آسيب پذیر که بزرگ ترین و معروف ترین 
استراتژیست های جهان را هم به این نتيجه قطعی 
برساند که نظم آینده به نفع روسيه، چين و به طور 

کلی شرق تغيير خواهد کرد.
شرق- این که روزنامه دولت )ایران(  تيتر درشت  •

می زند »تجارت ٩0 ميليارد دالری با دورزدن 
تحریم ها« و به نقل از رئيس سازمان توسعه تجارت 
می نویسد که »از صد ميليارد دالر تجارت خارجی 
در سال گذشته، ٩0 درصد آن خارج از سيستم 
بانکی صورت گرفته است«، افتخار نــدارد؛ بلکه 
نشان از مقدار عظيمی از منابع است که دراین ميان 
از بين رفته و مصروف توسعه کشور و رفاه جامعه 
ــن کــه تصور کنيم بــا تعامالت  ــت...ای نشده اس
اقتصادی با کشورهای منطقه می توانيم  صاحب 
رشد و توسعه اقتصادی شویم، جز خيال پردازی 
نيست. چنان که به  قول رئيس مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، سهم کل کشورهای منطقه از اقتصاد 
ــد اســت و ٩۴ درصد  ــدود شش درص جهانی ح

اقتصاد جهان در خارج از این منطقه جریان دارد.
رئيس  • شــهــریــاری،  حسينعلی   - همشهری 

کميسيون بهداشت و درمــان مجلس گفت :اگر 
دولت بخواهد مانع از تعطيلی شرکت های دارویی 
شود، نزدیک به ۱۱۸ هزار ميليارد تومان پول نياز 
دارد، اما نه سازمان برنامه و بودجه می تواند پول را 
به موقع بدهد نه سازمان های بيمه توان پرداخت 

دارند.

شفقنا خبرداد:الیحه تبادل زندانی ميان ایران و  •
بلژیک در کميسيون روابط خارجی پارلمان بلژیک 
به تصویب درآمد و قرار است امروز)پنج شنبه( در 
پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود. با تصویب 
نهایی این الیحه، اسدا... اسدی دیپلمات ایرانی که 
به بهانه های واهی بازداشت شده است، به احتمال 

زیاد آزاد  می شود.
ــداد عــادل،رئــيــس  •  خبرآنالین نــوشــت: حـ

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به طنزی 
ــاره پاسداشت  که هنرمندان »صبح جمعه« درب
زبان فارسی اجرا کردند، گفت: آن قدر در فضای 
مجازی با ما شوخی کردند که رادیو هم با ما شوخی 
کرد. شما با ما شوخی کنيد ولی زبان فارسی را 

جدی بگيرید.
اقتصادنیوز خبر داد: در آستانه سفر »جو بایدن«  •

به منطقه، تحوالت جدیدی در روابط ایران و مصر به 
وقوع پيوسته است. روزنامه »العربی الجدید«، ادعا 
کرد: »دیداری در سطح باال ميان برخی مقامات 
مصری و ایرانی در جریان سفر اخير عبدالفتاح 
السيسی رئيس جمهور مصر به سلطنت عمان در 

ابتدای هفته گذشته صورت گرفته است«.
ــوز نـــوشـــت: شــبــکــه ۱3 رژیـــم  • ــی ــرق ن ــش م

صهيونيستی در گزارشی آورد: همه چيز زیر سر 
صنعت پهپادی ایران است. پهپادهایی که به سمت 
سکوی گازی ما آمدند ایرانی بودند. در هر جنگی 
شاهد حمالت دسته جمعی ده ها پهپاد ایرانی به 

اهداف راهبردی در اسرائيل خواهيم بود...
جماران نوشت: فرشاد مومنی اقتصاددان و  •

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی: یک کسی گفته 
است سياست تورم زا اتخاذ می کنم تا فشار را از این 
طریق از دوش فقرا بردارم. به این فرد باید جایزه 
سوپر نوبل بدهند چرا که در سطح وسيعی بی پایه 
و مبتذل است.ای کاش در یک نظام تصميم گيری  
افراد از دریچه تخصص خود به این ماجرا نگاه کنند.
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هادی محمدی –قطر عزم خود را جزم کرده 
تــا در مــذاکــرات هسته ای و احــيــای برجام، 
همچنين در روابط ایران و آمریکا نقشی ایفا 
کند. شاهدش همان مذاکراتی که بعد از آمد 
و رفت های مقامات قطری در دوحــه برگزار 
شد. آن گفت وگوهای غير مستقيم بين تهران و 
واشنگتن البته از نگاه طرف ها نتيجه بخش نبود 
و مثال همين دو روز پيش رابرت مالی، نماینده 
آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای آن را اتالف 
وقــت خواند. موضع طــرف ایرانی هم در آن 

مذاکرات و بعد از آن تغييری نکرده است. قطر 
اما کوتاه نيامده و نااميد هم نشده است. از این 
رو است که وزیر خارجه خود را به تهران فرستاده 
است. باید منتظر ماند و دید که این دیدار چه 
نقشی در ادامــه مذاکرات دارد. وزیــر قطری 
حرف و پيغام یا پيشنهاد تازه ای آورده یا آمده که 
ایران را راضی به پذیرش نظرات طرف مقابل 
کند؟ دیروز وزیران خارجه دو کشور پس از یک 
دور گفت وگوی یک ساعته به ميان خبرنگاران 
آمدند و پس از یک نشست چند دقيقه ای که تنها 

به بيان مواضع هر کدام محدود شد سراغ گفت 
وگوهای محرمانه و پشت درهای بسته رفتند 
که این بار بــدون حضور معاونان و مشاوران 
برگزار شد .به هر حال، این سفر ناگهانی پس 
از آن گفت وگوهای تلفنی متعدد و تند شدن 
فضا شاید بتواند مشکل گشا باشد اگر به گفته 
اميرعبداللهيان آمریکایی ها بفهمند که ایران 
بدون داشتن تضمين الزم بر سر انتفاع از منافع 
اقتصادی برجام نمی تواند توافق را با آن ها 
امضا کند . تضمينی که حتی از سوی مرندی 
مشاور پيشين رسانه ای تيم مذاکراتی ایران 
ســاده ســازی و اعــالم شــده که می تواند تنها 
برای دوره حضور بایدن در کاخ سفيد باشد و نه 
دولت بعدی آمریکا .موضوع دیگر در این سفر 
می تواند تعيين دورهای بعدی مذاکرات باشد 
چراکه به تازگی علی باقری نيز در گفت وگویی 
تصریح کرده بود مذاکرات دوحه در چارچوبی 
که قبال مشخص شده بود شکل گرفت و ادامه 
گفت وگوها براساس توافقی خواهد بود که بين 
ما و طرف مقابل و به صورت مشخص آقای مورا 
در حال رایزنی است . بر این اساس زمان و مکان 
آن در تبادلی بين ما و مورا، در حال نهایی سازی 
اســت. یکی از اهــداف حضور وزیــر قطری در 
تهران می تواند تالش برای ميزبانی دور جدید 
باشد زیرا آن ها می دانند در هر کشوری توافق 
اعالم شود امتياز مهمی برای آن کشور خواهد 
بود و قطری ها نيز نمی خواهند این فرصت 

خوب را از دست بدهند .

امیرعبداللهیان : در دوحه بر تضمین موثر 	 
تمرکز کردیم

 به گزارش خراسان حسين اميرعبداللهيان 
وزیرخارجه کشورمان روز گذشته در نشست 

خبری با همتای قطری با بيان این که برای 
رسيدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم 
بــرخــالف برخی ادعــاهــای  هستيم، گفت: 
رسانه ای طرف آمریکا، ما هيچ گونه مطالبه 
زیاده خواهانه و هيچ گونه مطالبه فرابرجامی 
ــای آمریکا را نــداریــم. مطالبات ما  مــورد ادع
کامال در چارچوب توافق سال 20۱۵ است. 
ــرف آمریکایی احساس  ــوزه ای ط ــر در حـ اگ
ــت، ما در  می کند موضوعی فرابرجامی اس
درون گفت وگوها به طرف آمریکایی تاکيد 
کرده ایم براساس آن چه در ماه های گذشته در 
مذاکرات وین رخ داد و بارها طرف های غربی 
اعالم کردند هر آن چه را مانع نفع اقتصادی 
ایران از برجام شود از ميان برخواهند داشت.

وزیر خارجه بيان کرد: در گفت وگوهای اخير 
در دوحه یک موضوع اساسی که بر آن تمرکز 
کردیم، بحث تضمين موثر از سوی آمریکا در 
حوزه هر آن چيزی است که بخواهد نفع کامل 
ــران از برجام را تحت تاثير قرار  اقتصادی ای
دهد. پس مطالبه و خواسته ما زیاده خواهانه 
نيست، ولی در مسير اخذ تضمين ها، آمریکا 
باید متعهد باشد که جمهوری اسالمی ایران 
از مزایای کامل توافق سال 20۱۵ برخوردار 
خواهد بود.اميرعبداللهيان خاطرنشان کرد: 
این چيزی است که تاکنون طرف آمریکایی 
نتوانسته ما را نسبت به تحقق آن مطمئن کند. 
بار دیگر تأکيد می کنم ما حسن نيت داریم، اهل 
مذاکره منطقی هستيم و در این مسير جدی 
هستيم.در سوی مقابل آمریکایی ها همچنان 
به دنبال مقصر سازی از ایران هستند . در همين 
زمينه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
این کشور بار دیگر هشدار داد که شرایط احيای 

برجام تا ابد امکان پذیر نخواهد بود.

قضایی 

سخنگوی قوه قضاییه: 16 نفر در رابطه با حادثه 
متروپل بازداشت شده اند 

پرونده 2 جاسوس فرانسوی در حال رسیدگی و 
محکومیت به حبس حسن رعیت قطعی است 

ــدی – سخنگوی قــوه قضایيه روز گذشته در  زاه
نشست خبری دو ساعته خود خبرهای داغ و جدیدی 
از برخی پرونده های مالی و حوادث هفته های اخير 
داد . تعيين تکليف پرونده بانک سرمایه و پرونده 
حسن رعيت ، آخرین وضعيت سرقت از بانک ملی 
و ساختمان متروپل و قطار مشهد- یزد از جمله 
موضوعات مهمی بود که سخنگو خبرهای جدیدی از 
آن ها داشت وی همچنين اتهام دو جاسوس فرانسوی 
بازداشت شده در سال اخير را تبانی برای اخالل در 
امنيت کشور بيان کرد .به گزارش خراسان مسعود 
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئيات وضعيت 
پرونده و حکم صادر شده دو جاسوس فرانسوی که در 
بازداشت قرار دارند، اظهار کرد: هم اکنون رسيدگی 
به پرونده دو جاسوس فرانسوی در مرحله دادسرا 
قرار دارد و محرمانه است.  دستور جلب دو جاسوس 
فرانسوی در ۱۸ اردیبهشت صــادر و تفهيم اتهام 
انجام شده و اتهام این دو جاسوس اجتماع و تبانی به 
قصد اقدام عليه امنيت کشور بوده که هم اکنون تحت 
بازداشت موقت قرار دارند. وی بيان کرد: عالوه بر دو 
جاسوس فرانسوی که دستگير شدند تعدادی دیگر 
که مرتبط با این افراد در داخل کشور بودند مورد 
بررسی و تعقيب قرار گرفتند. ستایشی در پاسخ به 
سوال خراسان در خصوص آخرین وضعيت پرونده 
بانک سرمایه نيز گفت: پرونده بانک سرمایه رسيدگی 
و تصميمات قانونی برای آن گرفته شده است و در 
مرحله اجرا قرار خواهد گرفت. وی افــزود: پرونده 
بانک سرمایه ۱7 متهم با اتهام معاونت و اخالل کالن 
در حوزه نظام اقتصادی پولی و تحصيل مال از طریق 
نامشروع دارد. سخنگوی قوه قضایيه در پاسخ به 
سوالی درباره حکم دادگاه شبکه ميرکاظمی معروف 
به "حسن رعيت" و این که آیا این حکم در دیوان 
عالی کشور نقض شده است، بيان کرد: به پرونده 
ميرکاظمی و متهمان این پرونده رسيدگی و حکم 
محکوميت برای آن ها صادر شده است. وی ادامه 
داد: نسبت به دادنامه بدوی برخی متهمان، اعتراضی 
صورت گرفته و افرادی که اتهامشان معاونت در جرم 
بوده نقص تحقيقاتی گرفته شده و پرونده آن ها به 
مرجع مقدماتی ارسال شده است تا با همکاری ضابط 
نکاتی که به عنوان نقص پرونده بوده، مورد بررسی 
قرار گيرد و پس از تکميل پرونده به دادگاه اعاده شود. 
دربــاره ميرکاظمی حکم قطعی صادر شده است.

ستایشی از بازداشت دو نفر هم درارتباط با تخلفات 
در کنکور خبر داد .

آخرین وضعیت پرونده متروپل آبادان	 
سخنگوی قوه قضایيه در خصوص آخرین وضعيت 
پــرونــده متروپل آبـــادان، گفت: به موجب صدور 
قرارهای تامينی، ۱6 نفر از مسببان وقوع این حادثه از 
جمله شهردار فعلی، سابق و اسبق آبادان، کارمندان 
ذی مدخل، دفتر نمایندگی نظام مهندسی آبادان، 
ناظر پروژه های نظام مهندسی و شهرداری آبادان و 
مسئوالن شرکت های مشاور در بازداشت هستند. 
ستایشی ادامــه داد: طبق آخرین آمــار، این حادثه 
۴3 کشته و 37 مصدوم به جا گذاشته است. اجساد 
حادثه از جمله حسين عبدالباقی انگشت نگاری و 
تشخيص هویت شدند. وی درباره آخرین وضعيت 
پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی نيز گفت: 
پرونده در ناحيه 3۴ دادسرای عمومی انقالب ویژه 
سرقت قــرار دارد. تعداد ۱3 نفر دستگير و 2 نفر 
متواری شدند. رئيس و معاون بانک تفهيم اتهام 
شدند و قرارهای تأمينی صادر شده و همگی بازداشت 
هستند. راجــع به اســتــرداد دو متهم متواری هم 
تالش هایی در حال انجام است و  درباره برگرداندن 
اموال هم باید گفت که  قسمت عمده اموال کشف 
شده است. وی همچنين با اشاره به آزاد بودن دو نفر از 
متهمان سرقت از بانک ملی با وثيقه درباره اتهام قبلی 
شان که مربوط به سرقت سال گذشته  از بانک دیگری  
در قائمشهر بود، افزود: این موضوع در حال بررسی 
است که اگر تخلفی در آن صورت گرفته برخورد شود .
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تالش دوباره قطر 
درحالی که گفت وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه چندان 

رضایت بخش نبود وزیرخارجه قطر باردیگر به تهران آمد.امیرعبداللهیان 
گفت: ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و فرابرجامی نداریم   

ــد کـــه  الریــجــانــی  ــی آم ــم ــدم ن ــ تــوکــلــی - »ب
رئيس جمهور بــشــود... ۴0 ســال اســت تمام 
زندگی ام را بــرای دفــاع از جمهوری اسالمی 
ــوردم.« این  ــ و رهبر گذاشتم و کتکش را خ
بخش هایی از گفت و گــوی شنيدنی محمد 
جــواد ظریف در آذر  سال گذشته است که به 
تازگی منتشر شده است. رئيس سابق دستگاه 
دیپلماسی کشورمان،  در این مصاحبه به بيان 
ناگفته هایی از بهار ۱۴00 پرداخته و تجارب 
شخصی اش در اتمسفر انتخابات سال گذشته 
را بازگو می کند؛ این که جز اسحاق جهانگيری 
و چند نفر دیگر، در »رأس دولت« پيشين، شوقی 
بــرای کاندیدا شدن او وجــود نداشت و بعد از 
درزیافتن فایل صوتی گفت وگو یش با سعيد 
ليالز، فشارها برای نامزدشدنش تشدید شد. 
ظریف در بخشی از این گفت وگو می گوید اگر 
رئيسی او را بــرای به عهده گرفتن مسئوليت 
وزارت امورخارجه برمی گزید، برای او دشوار بود 
که به رئيس جمهوری نه بگوید؛ هرچند تصدیق 
می کند که نگرش دولت رئيسی با اندیشه های 
او، به هيچ وجه همساز و سازگار نيست. در ادامه 
بخش های مهم مصاحبه محمد جواد ظریف  
را که در 7 آذرمــاه۱۴00 گرفته شده است، به 

گزارش صبح نو می خوانيد: 

تصمیم ظریف برای کناره گیری از وزارت 	 
خارجه

*بعد از اتفاقاتی که اواخــر سال٩6)دی ماه( 
رخ داد، معتقد بودم به عنوان وزیر خارجه نباید 

ادامه بدهم.
*}بعد از اتفاقاتی که اواخر سال٩6)دی ماه({ 
به آقای دکتر روحانی پيشنهاد دادم که شما هم 
کنار بکشيد چون شيب کشور از االن به سمت 

بدی دارد می رود.
*}بعد از اتفاقاتی که اواخر سال٩6)دی ماه( 
خطاب به روحانی{  اگر کنار نمی کشيد الاقل ما 
چند نفر)چند وزیر دولت( را کنار بگذارید و دولت 

»وحدت ملی« تشکيل بدهيد.
* معتقد بودم از ابتدای سال٩7 باید کنار برویم؛ 

حتی با حضرت آقا دراین باره صحبت کردم.

ــرای کــانــدیــداتــوری ظــریــف در 	  اصـــرار بـ
انتخابات 1400

* اولين باری که برای انتخابات۱۴00 به من 
مراجعه شد، سال۱3٩2 بود؛ مخصوصا بعد از 

موفقيت توافق ژنو
* در تابستان ٩٩دوست دیگری در چارچوب 
»عالیم ظهور« آمــد}دربــاره کاندیداتوری من 
در انتخابات ۱۴00{ بــا مــن صحبت کــرد و 

فشارهایی در این زمينه آورد.
* دوستان دیگری هم از جناح اصولگرا نزد من 
می آمدند؛ یکی از آقایان از قم آمد و به من گفت 
که ما اصولگرا هستيم و می خواهيم از نامزدی 

تو حمایت کنيم.
*}در نامه به رهبرانقالب{  قسم جالله خوردم 
که من قصدی برای مشارکت در انتخابات ندارم 
و خواهش می کنم به این دوستان بفرمایيد که 

برجام را از انتخابات جدا کنند.

اگــر رئیسی پیشنهاد وزارت به ظریف 	 
می داد

* اگر آقای رئيسی هم به من پيشنهاد وزارت 
خارجه داده بود، برای من دشوار بود که رد کنم.

*اگر فرضا آقای دکتر الریجانی یا اصال هر کسی 
که کمتر به من توهين کرده بود رئيس جمهور 
می شد، من ]پيشنهاد وزارت خــارجــه[ را با 

اطمينان خاطر می پذیرفتم...
* من با شخص آقــای رئيسی بــرای همکاری 
ــور خارجه مشکلی نداشتم  ــر ام به عنوان وزی
اما معلوم بود شاکله هيئت دولت ایشان، جور 

دیگری است.
* البته ایشان)رئيسی( هم عالقه ای نداشت که 
من وزیر خارجه اش باشم و هيچ وقت هم چنين 

پيشنهادی به من نشد. 

ماجرای اصرار خاتمی و سید حسن خمینی 	 
*برای مراسم 22بهمن که همراه دولت به مرقد 
حضرت امام)ره(  رفته بودیم، موقع خداحافظی 
حسن آقا دست مرا گرفت و نگذاشت که بروم؛ 
ایشان مرا به اتاق پاویون بردند و اصرار کردند که 
تو باید نامزد انتخابات بشوی. من هم گفتم که 

نمی خواهم نامزد بشوم.
ــرار خاتمی و سيد حسن خمينی بــرای  ــ }اص
کاندیداتوری ظریف{: آقای خاتمی پيغام داد 
که می خواهم بيایم و ببينمت؛ من هم گفتم آن 
قدر ادبم را از دست نــداده ام و من به دیدار شما 
می آیم. به ایشان گفتم که خدمت می رسم؛ ایشان 
هم گفتند که پس به حسن آقا هم می گویم که 
بيایند. رفتم و فشار آوردند که باید بيایی. من هم 
استدالل های ]عمدتا[ سياسی خودم را گفتم؛ 
این که مردم با رأی دادن به من، تنبيه خواهند شد 
کمااین که احساس می کنم مردم از سال٩6 به 
بعد به خاطر رأی به روحانی، تنبيه شدند و احساس 
می کردم این تنبيه درباره من، شدیدتر خواهد بود 
و این موضوع را به مصلحت کشور نمی دانستم. 
ــر ظــریــف بــيــایــد  ــ ــر مـــی کـــردم اگ ــک ــن ف ــ *م
قطبيدگی  نشود،  یا  بشود  تایيدصالحيت  و 
ایجاد می کند و اگر رأی بياورد یا نياورد، باز هم 

قطبيدگی ایجاد می کند.

نظر دولت روحانی دربــاره کاندیداتوری 	 
ظریف

*آقای دکتر جهانگيری}برای کاندیداتوری من{ 
خيلی اصرار داشت؛ ممکن است چند نفر دیگر هم 

عالقه داشتند اما دولت اصال عالقه ای نداشت.
ــت خــيــلــی شــوقــی بـــرای  ــ *در درون دولـ
کاندیداشدن خودم نمی دیدم؛ از رأس دولت تا 

بعضی اعضای دولت.

ماجرای لو رفتن فایل صوتی	 
*}درباره فایل صوتی{  آقای ]حسام الدین[ آشنا 
به من زنگ زد یا برایم پيام گذاشت که ما اطالعاتی 
داریم که فایل درز کرده و اميدواریم که منتشر 
نشود اما خواستم بدانی که درز کــرده است.
به آقای آشنا گفتم من که حوصله نمی کنم هفت 
ساعت صحبت های خودم را دوبــاره گوش کنم 
امــا از شما خواهش می کنم که تکست)متن( 
مصاحبه را برایم بفرستيد. ایشان هم گفت که 
همان روزی که ما برایت صوت را فرستادیم... 
دیدم تکه هایی ]از نوار را[ که انتخاب کرده اند، 

تکه های کامال جهت داری است و برای این است 
که ایجاد فشار کند. دو تا نوار بود؛ یکی، سه ساعته و 
دیگری چهارساعته که فقط سه ساعته بيرون آمد. 

احساس می کردم که یک طراحی  وجود دارد...
*بعد از آن سخنرانی، یک هشتگی شروع شد؛ 
ظریف تنها نيست. من فــورا به همه دوستان 
رســانــه ای که داشــتــم، گفتم که من خواهش 
می کنم این هشتگ را بردارید چون می گفتم من 
در برابر چه کسی تنها نيستم؟ ۴0سال است که 
تمام زندگی ام را برای دفاع از جمهوری اسالمی 
و رهبری گذاشته  و کتکش را هم خورده ام؛ حاال 
بيایم و بگویم در برابر آقا تنها نيستم؟ یعنی چه؟ 
مگر من در برابر آقا هستم که می گویيد من تنها 
نيستم؟ این همان بازی قطبيدگی است که بازی 

غالب سياسی است.

ــردار 	  ــری و س ــارات ظریف دربـــاره ک ــه اظ
سلیمانی

*من با آقای کری یک قاعده ای داشتم، کری 
می گفت »اگر شما برجام  را امضا کنيد آن قدر 
می آیند در ایران سرمایه گذاری کنند که وقت 
نمی کنيد برایشان ویزا صادر کنيد« و من به او 
گفتم: » ببين ما یک اصطالحی داریم در فارسی 
می گویيم هندوانه زیر بغل ما نگذار، از این به 
بعد تو هر وقت خواستی یک چيز بگویی  من می 
گویم هندوانه زیر بغل ما نگذار! من که می دانم 
محصوالت سرمایه گذاری در ایران چيست تو به 

من نگو صف می بندند سرمایه گذاری کنند! «
* در نظرسنجی های مریلند و جاهای دیگر، 
محبوبيت من در یک دوره ای به باالی ٩0درصد 
رسيد. سردار سليمانی آن موقع 60 و خرده ای 
درصد بود. البته اشتباه نشود؛ من دارم درباره 
مقطع زمانی ســال٩3 صحبت می کنم. بعد 
از آن، محبوبيت سردارسليمانی خيلی باال 
رفت...این نشان می دهد که مردم روش ایشان 

را می پسندند و ما نوکر مردميم.
 * اولين مسئول غير نظامی کشور که تحریم 

شد، من بودم.
* مــن واقعا عاشق شهيد سليمانی بــودم و با 
همدیگر رفيق نزدیک بودیم. اگر شهيد سليمانی 
نــبــود، مــن هرگز بعد از آن استعفا بــه دولــت 

بازنمی گشتم.

 ناگفته های ظریف از انتخابات 1400
 و افشای فایل صوتی

در سالگشت انتخابات 1400صبح نو مصاحبه ای با ظریف را منتشر کرد که در 
آن ظریف به بیان ناگفته هایی از زمان صدارتش در وزارت خارجه پرداخت. وی در 
این مصاحبه جزئیاتی از لو رفتن فایل صوتی ،تمایلش برای رئیس جمهور شدن 

الریجانی ،آمادگی برای همکاری با رئیسی و...می گوید 

تحریم های جدید آمریکا علیه 2 فرد ، 2 کشتی و 13 شرکت مرتبط با ایران
ــه داری آمــریــکــا از اعــمــال  ــزانـ وزارت خـ
ــران  ای عليه  جــدیــدی  نفتی  تحریم های 
ــا،  وزارت  ــن ــس ــه گــــزارش ای خــبــر داد. ب
خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعالم 
ــراد و شرکت ها را  کــرد که شبکه ای از اف

که از شرکت های صــوری واقــع در حوزه 
خليج فارس برای تسهيل انتقال و فروش 
محصوالت شرکت های ایــران به ارزش 
صدها ميليون دالر به شرق آسيا استفاده 
می کنند، تحریم کرده است. طبق بيانيه 

وزارت خزانه داری آمریکا، دو شخص، ۱3 
نهاد و دو شناور در ليست تحریم های آمریکا 
قرار گرفته اند. شرکت پتروشيمی جم یکی 
از شرکت هایی است که تحت تحریم وزارت 

خزانه داری آمریکا قرار گرفته است.



چالوس خودمان!
جاده »چالوس«   کجا؟ ایران

جنگل های انبوه، باغ های پر میوه، رودخانه های خروشان، 
آبشارها، فواره ها، تپه های باستانی، نمادهای زیبا، کوه های بلند 
و صعودهای دلپذیر، همه در جاده چالوس جمع شده اند تا به یکی 
از زیباترین جاده های جهان که یکی از پاتوق های آخر هفته مردم 
تهران و کرج است، تبدیل شود.در ضمن جاده اسالم به خلخال 

هم یکی اززیباترین جاده های ایران است.

به خاطر معلولیتم وقت کم آوردم 
 گفت و گو با جوان معلول جسمی و حرکتی که تصاویر حضور متفاوتش 

سر جلسه کنکور در شبکه های اجتماعی پربازدید شد

 
تصاویر جوانی 18 ساله در فضای مجازی دست به دست شد که به خاطر معلولیت، در حالت 
دراز کشیده با حساسیت و دقت باالیی از هیچ تالشی برای پاسخ به سواالت دست بردار 
نبود. در همان فریم عکس، کوهی از انگیزه و تالش متبلور شده بود و تحسین هر بیننده ای را 
برمی انگیخت. »سیدحسین حسینی«، همان دانش آموز خرمبیدی است که از مشکل جسمی رنج 
می برد و با همکاری برگزار کنندگان، امکان شرکت در کنکور سراسری را پیدا کرد. این دانش آموز 
اهل استان فارس، حاال پس از گذشت 12 سال از شروع به تحصیل اش، سرانجام به ماراتن کنکور 
سراسری رسید و با شرکت در این آزمون به همه نشان داد که خواستن، توانستن است. به همین 

بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم با او گفت و گویی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

   به دلیل غضروفی بودن استخوان هایم، توان حرکت ندارم
سید حسین حسینی، متولد ۱۳۸۲ و دانش آموز دبیرستان تربیت در رشته ادبیات و علوم انسانی 
است. به عنوان اولین سوال از او درباره معلولیت اش می پرسم که می گوید: »به معلولیت جسمی و 
حرکتی مبتال هستم و به دلیل غضروفی بودن استخوان هایم، توان حرکت ندارم. البته همیشه دراز 
کشیده نیستم و گاهی می توانم با کمک دیگران روی ویلچر یا صندلی بنشینم.« از او می پرسم از چند 
سالگی این معلولیت برایت اتفاق افتاده که می گوید: »از 6 ماهگی به بعد دچار این مشکل شدم و به 

مرور پیشرفت کرد. البته االن چند سالی است که ثابت شده و دیگر پیشرفتی نداشته است«.
   معدلم همیشه باالی 17 بوده است

»حسینی« با وجود شرایط متفاوت جسمی به لحاظ ذهنی هیچ مشکلی ندارد و مانند دیگر هم سن و 
ساالنش، دوران ۱۲ ساله تحصیل را در مدارس عادی شهرستان خرمبید طی کرده است.  او درباره 
عالقه اش به درس می گوید: »خیلی زیاد. من دانش آموز درس خوانی هستم ،همیشه برایم مهم است که 

خوب درس بخوانم. معدلم هم در این سال ها، همیشه بیشتر از ۱7 بوده و زیر این نمره، نیامده است«.
   در کنکور به خاطر شرایط جسمی ام، خیلی وقت کم آوردم

تصویری که از او در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نشان می دهد که به صورت درازکشیده مشغول 
پاسخ دادن به سواالت است. او درباره کنکور امسال می گوید: »برای پاسخ دادن به سواالت، فقط مشکل 
زمانی داشتم وگرنه هنوز پاسخ سوال های زیادی بود که بلد بودم. من فقط به خاطر مشکل جسمی و 
حرکتی که داشتم، زمان کم آوردم. درباره دراز کشیدن هم، من ابتدا نشسته بودم و گزینه های صحیح را 

در پاسخنامه عالمت می زدم اما از یک جایی به بعد، دراز کشیدم چون خسته شدم«.
از او می پرسم که برای کنکور، روزی چند ساعت درس می خواندی که می گوید: »هدفم از ابتدای تحصیل 
و روزی که به مدرسه رفتم، قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه بود بنابراین خیلی برای این آزمون و موفقیت 
در آن تالش کردم. تقریبا روزی ۱0 تا ۱۲ ساعت درس می خوندم. البته فقط کتاب های درسی را 
می خواندم و چندتا هم کتاب کمک آموزشی برای تست زدن ولی در هیچ کالس کنکوری شرکت نکردم«.

   انتخاب اول و آخرم، رشته روان شناسی دانشگاه شیراز است
از او درباره این که دوست دارد در چه رشته دانشگاهی ادامه تحصیل بدهد، می پرسم که می گوید: »گاهی 
بعضی از دوستان و آشنایانم می گویند که سیدحسین، برنامه ات برای آینده چیست؟ می خواهی چه کار 
کنی که این قدر درس می خوانی و تالش می کنی؟ به آن ها می گویم همین درس خواندن، برایم مهم ترین 
هدف است. االن تنها سرگرمی و دلخوشی من درس خواندن است. در کنکور هم دوست دارم رشته 

روان شناسی در شیراز قبول شوم«.
   برادر کوچک ترم به من خیلی کمک کرد

از او درباره نقش خانواده اش در مسیر تحصیلی که طی کرده،  
می پرسم که می گوید: »شغل پدرم آزاد و مادرم خانه دار است. ما 
4 تا بچه هستیم. من در مدرسه به صورت حضوری سر کالس ها 
حاضر می شدم. با ویلچر می رفتم. البته مادرم من را به مدرسه 
می برد، خودم که نمی توانستم. خانواده ام خیلی زیاد، برای من 
زحمت کشیدند. یک برادر کوچک تر دارم که خیلی دوستش 

دارم و خیلی در این مسیر به من کمک کرد.«
    هیچ وقت از واکنش کسی ناراحت نشدم

ــردم و هــم کــالســی هــایــش بــه شرایط  ــاره واکــنــش مـ ــ او درب
جسمانی اش می گوید: »اگر هم چیزی بوده، ناراحت نشدم. البته بیشتر دوست هایم تشویقم هم کردند 
تا با انگیزه بیشتری در این مسیر، تالش کنم که از  همه شان ممنون هستم. اصال تا حاال از دست کسی 

ناراحت نشدم. هیچ وقت هم بابت شرایطم، غصه نخوردم.«
   مدیر مدرسه تربیت درباره سیدحسین می گوید

به گفته مدیران و معلمان مدارس مختلفی که »حسینی« در آن ها تحصیل کرده، او یکی از دانش آموزان 
متوسط و گاهی ممتاز در مقاطع تحصیلی بوده است. مدیر مدرسه تربیت، درباره او می گوید: »سیدحسین 
دانش آموز معلول جسمی و حرکتی خیلی شدید است که از سال 96 وارد دبیرستان تربیت شد. با توجه 
به وضعیت جسمی که داشت با هماهنگی اداره آموزش و پرورش، تصمیم گرفتیم بیشترین امکانات را 
برای رفاه حالش مهیا کنیم، از جمله کارهایی که برای او انجام دادیم، رمپ گذاری روی پله ها، تهیه ویلچر 
برقی مخصوص با همکاری بهزیستی و ... بود. او پسر بسیار مودب، متین و خنده رویی است به طوری که 
اگریک روز نمی آمد، همه دلتنگ اش بودند. عالقه شدیدی به تحصیل در رشته روان شناسی دارد که یکی 

ازآرزوهایش است و این را که می گویند معلولیت، محدودیت نیست ،واقعا من در او دیدم.«

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

شاید شما هم بارها جمله کلیشه ای»مسیر، جذاب تر 
از مقصد است« را شنیده باشید. اما آیا واقعا تجربه 
هم کردید؟ مسیرهای عجیب و غریب با زیبایی های 
بصری و ویوهای جذابی از جنگل و کوه و برف، تا 
بیابان های گرم و سوزان که حتی آب هم برای خوردن پیدا نمی شود. 
همه  این مناظر در کنار تاریخ جذاب شان می توانند مسیری دلپذیرتر 
از مقصد برای شما فراهم کنند. در پرونده امروز زندگی سالم به بررسی 
خفن ترین و جذاب ترین جاده های جهان رفتیم که در میان آن ها یک 
جاده از کشورمان هم هست. با ما همراه باشید تا باهم از پیچ و خم های 

این جاده ها، مناظر و تاریخ شان گذر کنیم.

پرونده

 از جاده چالوس خودمان تا بزرگراهی در کالیفرنیا، از کنار اقیانوس تا ارتفاع 4800 متری
 جاده هایی هستند که  از خود مقصد جذاب تر هستند

مسیرهایی دلپذیرتر از مقصد
2200

16تیر1401 پنجشنبه
7جوالی2022 7ذیالحجه1443
شماره20980

لوکیشن فیلم های وسترن
 بزرگراه »بیگ سور«     کجا؟ کالیفرنیا، آمریکا

این بــزرگــراه، خط ساحلی ناهموار مرکزی کالیفرنیا را از طریق جاده 
»بیگ سور«، که از شهر سن سیمئون تا کارمل امتداد دارد، طی می کند. این 
مسیر به دلیل مناظر خیره کننده  از صخره های خطرناک، شهرتی جهانی 

دارد. جاده ای که حتما در فیلم های سینمایی وسترن زیاد دیده اید.

دم اژدها در پهنه 
اقیانوس اطلس

بزرگراه »داالس گپ«     کجا؟ تنسی، آمریکا

این جاده با نام مستعار »دم اژدها« که پیش  از 
۳۱۸ پیچ در طول مسیر ۱۸ کیلومتری دارد، 
یکی از پر پیچ وخم ترین جــاده هــای جهان به 
همراه مناظر زیبایی از سواحل اقیانوس اطلس 
اســت. دیگر از جاذبه های این جــاده، درختی 
به اسم »شرم« است که شاخه هایش با قطعات 
موتورسیکلت های تصادفی تزیین شده تا یادآور 

خطرات جاده باشد.

بزرگراهی برای دوستی

10.بزرگراه »قراقورام«     کجا؟ چین به پاکستان

ــورام« چین)معروف به  ــراق ساخت بــزرگــراه »ق
بــزرگــراه دوستی( ۲7 ســال طــول کشید. این 
بزرگراه ۱۲50 کیلومتری که چین و پاکستان را 
از طریق رشته کوه قراقورام به هم متصل می کند، 
یکی از مرتفع ترین جاده های آسفالت شده در 
جهان است. قراقورام هم یــادآور جاده ابریشم 
باستانی است و هم از مناطق متروکه ای مانند 
»ابــوت آبــاد« عبور می کند، جایی که اسامه بن 

الدن کشته شد.

مسیری در قلب آفریقا

 جاده »سانی«   کجا؟ آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی مملو از جاده های بی شماری 
ــا  ــبــایــی طبیعی آن ه ــه مــدنــیــت و زی ــت ک اسـ
الهام بخش مقایسه با خط ساحلی کالیفرنیاست، 
اما گذرگاه »سانی« متفاوت اســت. این مسیر 
ترسناک که کوازولو-ناتال را به لسوتو متصل 
می کنند، مملو از الشه های وسایل نقلیه ای است 

که برای رسیدن به مقصد تبحرکافی نداشتند.

رانندگی در یخچال طبیعی 

جاده »خادونگ«    کجا؟ هند

گذرگاه »خادونگ« با قله بیش از 5 هزار متر از بلندترین 
جاده های ارتفاعی است که می توان با خودرو رانندگی 
کرد. در طول این مسیر مجموعه پیچ هایی در ارتفاع 
وجود دارد که فشار هوا گهگاه باعث خونریزی بینی هم 
می شود. خالصه این جاده همه چیز را دارد: یخچال های 

طبیعی، قله ها، پرتگاه و انواع و اقسام جانوران.

بزرگراه نظامی ها

 بزرگراه »ترانس گاراسان«    کجا؟ رومانی

این بزرگراه ساخته شده توسط نیکوالی چائوشسکو-
دیکتاتور پیشین رومانی-  از کوه هایی که اطراف آن را احاطه 
کرده اند گذر می کند و ترانسیلوانیا و واالچیا را از طریق 
مجموعه ای از تونل هاو پل ها به هم متصل می کند. این جاده 
که به عنوان یک مسیر نظامی استراتژیک ساخته شده است، 
مناطق تاریخی ترانسیلوانیا و واالچیا را به هم متصل می کند.

بدنام ترین پیست مسابقه جهان
جاده/پیست مسابقه »نوردشالیف«    کجا؟ نورنبرگ، آلمان

بدنام ترین پیست مسابقه در جهان، این رینگ آسفالتی، ۲0 
کیلومتر طول دارد. این یک جاده به همراه ۱54 پیچ است، که هر 
کسی که عشق سرعت باشد، با ۲4 یورو می  تواند در روزهای غیر 
مسابقه ای هم  در آن  رانندگی کند. مسابقه دهنده ها آن را »جهنم 
سبز« می نامند ومردم  به دلیل واژگونی های متعدد سواری ها به 

آن لقب فرودگاه و چرخ فلک داده اند.

sixt.com، boredpanda.com :منابع
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 سفرنامه

 زندگی سالم
 پنج شنبه   

 ۱6 تیر ۱۴۰۱    
  شماره ۲۲۰۰

   من کی ام؟

 محمد ریحانی هســتم، متولد سال 1377 
در بجنــورد. پاراگالیــدر را از 10ســالگی 
شــروع کردم و اکنــون عضو تیم ملــی »فرود 
دقت« )دقیق ترین محلی کــه خلبان باید در 
آن جا فرود بیاید( پاراگالیدر و مربی رسمی 

سازمان هواپیمایی کشور هستم.

   چطور مربی پاراگالیدر شدم؟

پدرم که یکی از قدیمی ترین مربیان پاراگالیدر 
در کشــور هســتند، از کودکی مربی و مشوق 
اصلی من بــرای یادگیری ایــن ورزش بودند. 
راســتش از زمانی که دســت چپ  و راســتم را 
شناختم، پرواز با پاراگالیدر را شــروع کردم و 
از پنج ســالگی کمک مربی پدرم بودم. اکنون 
پاراگالیدر ورزش حرفه ای و شــغل اصلی من 
اســت و خوشــحالم از این که تا امروز موفق به 

دریافت 9 مدال کشوری در این رشته شده ام.

   شما چطور می توانید همکار من شوید؟

خوشبختانه در تمام شــهرهای کشور سایت 
پرواز پاراگالیــدر وجــود دارد و عالقه مندان 
می توانند بــه آن جــا  مراجعه کننــد و آموزش 
ببیننــد. آمــوزش پاراگالیدر در چهار ســطح 
مقدماتی تا پیشــرفته تعریف شده اســت. در 
دوره مقدماتی به همراه مربی پرواز می کنید و 
در سطح دوم باید 25 سورت )واحد شمارش 
پرواز( پــرواز زیرنظر مربی داشته باشــید. در 
سطح سه و چهار پروازها بیشتر و تخصصی تر 
می شــود. در پایــان هــر دوره بــرای شــما 
گواهی نامــه ای صــادر می شــود کــه معموال 
از ســازمان هواپیمایــی کشــوری یــا انجمن 
ورزش های هوایی است. برای مربیگری باید 
هر چهار ســطح را گذرانده  باشــید. پیشنهاد 
می کنم برای سنجش عالقه مندی تان به این 
ورزش ابتدا پرواز تفریحی را چندین بار تجربه 
کنید و درصــورت آمادگی جســمی و روحی 

الزم در کالس ها شرکت کنید.

   یک مربی پاراگالیدر باید چه ویژگی ها و 

امکاناتی برای آموزش پرواز داشته باشد؟

یک مربی پاراگالیدر پیش از هرچیز باید تجربه 

مسیر

برای یک مربی چیزی شیرین تر از این 
نیست که آرزوی پرواز را برای خود و 
خیلی های دیگر به واقعیت تبدیل کند. از 
طرفی دیدن زیبایی های طبیعت از نمای 
هوایی غیرقابل توصیف است
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Milan Bukovac :اثری از

پیشنهاد

کافی برای آموزش داشته باشد و پروازهایش 
به صورت مداوم باشــد. فرد برای مربیگری 
الزم اســت حداقــل پنج ســال مرتــب پــرواز 
کرده باشــد. بعــد از داشــتن گواهی نامــه، 
تجهیــزات کامل و تیم پرواز بــرای یک مربی 

بسیار مهم است.

   شیرینی ها و سختی های این ورزش 

چیست؟

شــاید تجربه پرواز، رویــای کودکی خیلی از 
ما باشــد و برای یک مربی چیزی شــیرین تر 
از این نیســت کــه آرزوی پرواز را بــرای خود 
و خیلی هــای دیگر بــه واقعیــت تبدیل کند. 
از طرفــی دیــدن زیبایی هــای طبیعــت از 
نمای هوایــی غیرقابل توصیف اســت. یکی 
از دغدغه هــا و درواقــع مهم تریــن ســختی 
حرفه مــا گران بــودن تجهیزات پرواز اســت 
و از آن جایی که هنوز هیچ تســهیالتی برای 
پرداختن به این ورزش اختصاص داده نشده 

 است، کار ما سخت می شود.

   چه آینده ای پیش روی یک مربی 

پاراگالیدر است؟

الزم اســت درابتــدا بگویــم خــالف تصــور 
خیلی ها پاراگالیدر ورزش خطرناکی نیست 
و طبق رتبه بندی ســوانح ورزشــی در مرتبه 
14 و بعد از دوچرخه ســواری و اسکیت قرار 
می گیرد. ازطرفی در پاراگالیدر محدودیتی 
برای ســن و وزن نداریم؛ مثال اکنون خلبان 
زیر 10سال و باالی 70 سال داریم پس اگر 
عالقه  مند هستید و شرایطش را دارید، بدون 
نگرانی این ورزش را شروع کنید. برای آینده 
شــغلی پاراگالیدر ســاده ترین راه اشــتغال 
در ســایت های پروازی و درصــورت امکان، 
مشــارکت در راه اندازی کلــوب ورزش های 
هوایی است. خوشبختانه کشــور ما قابلیت 
برگــزاری مســابقات کشــوری و بین المللی 
را دارد و وجود این مســابقات در دیده شدن 
و اهمیــت پیــدا کــردن این رشــته ورزشــی 

تأثیرگذار است.

ا ین سازه ها روی ماسه سنگ طبیعی و ستون های سنگی 
ساخته شده اند و حدود 400متر باالتر از دره »پاینس« و 
شهر کوچک »کاالم باکا« واقع شده اند

»متئورا« به معنی صخره های معلق درهوا، 
منطقــه ای در یونان اســت کــه 30صومعه 
روی آن ســاخته شده اســت. صومعه هــای 
متئــورا از مهم تریــن نمونه هــای تحــول در 
معمــاری به شــمار می آینــد کــه ســازه ها 
روی ماســه ســنگ طبیعــی و ســتون های 
ســنگی ســاخته شــده اند. ایــن صومعه ها 
حــدود 400متــر باالتــر از دره »پاینــس« و 
شــهر کوچک »کاالم بــاکا« واقع شــده اند. 
متئورا در ســال 1988 در فهرست میراث 

جهانــی یونســکو ثبــت شده اســت و ســاالنه 
گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. درباره 
شکل گیری این صخره ها و ساخت صومعه ها 
در ارتفــاع روایت هــای مختلفی وجــود دارد. 
ظاهرا ایــن صخره ها از هزارســال پیش وجود 

داشته  و سازه ها توسط راهب هایی ساخته 
شده اســت که این منطقه از یونــان را برای 
گوشه نشینی و عبادت انتخاب کرده بودند. 
راهبان برای باال رفتــن از صخره ها و حمل 
مصالح بــه بــاال از نردبــان و طناب هایی که 
با تســمه به یکدیگر وصــل شــده و تورهای 
بزرگ اســتفاده می کردند. باال رفتن از این 
صخره ها بدون داشتن وســایل و تجهیزات 
به انــدازه کافی مرگبــار بوده، چه برســد به 
حمل مــواد و مصالح ســاختمانی حین باال 
رفتن! به همین دلیل افراد زیادی در این راه 
مجروح و کشته شــدند. امروزه گردشگران 
بــرای رفتــن بــه ایــن منطقــه می تواننــد از 
پله های سنگی که همگی به صورت دستی 
در دل صخره ها ایجاد شده است، استفاده 
کننــد. هم اکنون تنها شــش صومعــه برای 
بازدیــد عمــوم باز اســت. »صومعــه مقدس 
متئورن بزرگ«، قدیمی ترین و مرتفع ترین 
صومعــه، 615متــر باالتــر از ســطح دریــا، 
اواسط قرن 14میالدی ساخته شده است. 
داخــل صومعه، مجســمه ها و نقاشــی های 
دیــواری بســیار زیبایــی وجــود دارد که به 
قرون 14 تا 16 میــالدی بازمی گردد. یک 
موزه بسیار زیبا هم برای بازدید عموم وجود 
دارد. در آشپزخانه، سرداب های نوشیدنی 
و در ضریح صومعه، استخوان های ساکنان 

قدیمی آن روی قفسه ها چیده شده است.

صومعه هایی روی صخره های معلق 

ما براساس تاریخچه ذهنی به رنگ ها معنا می دهیم و تجربیاتمان احساس ما به رنگ ها را شکل می دهد

خلقت حکیمانه  

  
محدثه رضایی |  خبرنگار افتخاری جوانه

خورشید وسط آسمان بود و می درخشید. سگ نگهبان که روزش را با صدای زیبای قناری 
و دیگر پرندگان شروع کرده بود، نزد آنان رفت و گفت: »شما خیلی خوب آواز می خوانید. ای کاش 
خدا مرا هم پرنده ای خوش صدا خلق می کرد تا همیشه می توانستم برای مردم لذت و شادی پدید 
آورم. دیگر از سگ گله بودن خسته ام، این کار خیلی بی ارزش است.« قناری لبخندی زد و گفت: 
»ای سگ مهربان! آواز خواندن کار هر روز ماست ولی هیچ کس بابت این کار از ما تشکر نمی کند 
و حتی گاهی باید از مردم فرار کنیم تا صدمه ای بــه ما نزنند. با این حال ما به خواندن خود ادامه 
می دهیم و به ستایش خدا مشغولیم چراکه هیچ کار خدای بزرگ، بی حکمت نیست. وظیفه تو 
خیلی مهم است چون مراقب گوسفندان هستی و با این کارت خیلی به چوپان کمک می کنی.« 
سگ با شنیدن این سخنان بسیار شاد شــد و فهمید که چه مسئولیت مهمی برعهده اش است. 
خدایی که حیوانات را بیهوده خلق نکرده و هر یک از آنان فوایدی دارند، ممکن نیست که انسان 
را بی هدف آفریده  باشــد. او برای ما برنامه های ویــژه ای دارد. تنها باید هــدف از خلقت خود را 

بشناسیم تا بتوانیم با برنامه ریزی و اقدام صحیح سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین کنیم.

رفقا سالم!
می گن این مریضی دیگه تموم شده، گوش ندیم.چهارم آماده شیم و به حرف های غیرعلمی دوست و آشنا که زیاد شده. پس بهتره بی احتیاطی نکنیم، کم کم برای زدن دوز مبتال شدن هنوز وجود داره. تو روزهای اخیر هم دوباره تعداد بیمارها مرگ ومیر رو نخورین. ویروس همچنان در حال گردشه و خطر سرجاشه؟ کرونا، جایی نرفته ها! گول کم شدن حالتون چطوره؟ ماسک هاتون 

 شماره پیامک 2000999
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  تجربیات روزمره 
محققان می گوینــد ما رنــگ موردعالقــه داریم چون 
چیزهــای موردعالقه داریم. »کارن شــلوس« اســتاد 
روان شناســی در دانشــگاه »ویسکانسین-مدیسون« 
آمریکا طی آزمایش هایی که انجام داده است، می گوید 
رنگ ها خنثی نیستند. ما براساس تاریخچه ذهنی مان 
بــه رنگ هــا معنــا می دهیــم و دالیــل شــخصی باعث 
می شــود بعضــی رنگ هــا را دوســت داشته باشــیم و 
بعضی هــای دیگر را نــه و رنــگ  محبوب مــان درطول 
زندگی تغییــر کنــد. قرارگرفتن درمعــرض تجربیات 
روزمره، ازطریق شرطی سازی، احساس ما به رنگ ها 
را شــکل می دهــد. امــا چطــور؟ شــلوس در یکــی از 
آزمایش هایش به داوطلبان تعدادی مربع رنگی روی 
یک صفحه نمایشگر نشان داد و از آن ها خواست میزان 
عالقه شان را به رنگ ها ارزیابی کنند. در مرحله بعدی، 

همان داوطلبان دوباره یک ســری تصویر رنگی تماشا 
کردند با این تفاوت که این بار به جــای مربع، تعدادی 
شیء  رنگی نمایش داده شد. نیمی از شرکت کنندگان 
تصاویر قرمزرنگی دیدند که خاطرات مثبت برای شان 
تداعی می کرد مثــل توت فرنگی و گل رز و یک ســری 
تصاویر سبزرنگ نفرت انگیز تماشا کردند مثل لجن. 
نیم دیگــر شــرکت کنندگان، برعکس رنــگ قرمز را با 
زخم های چندش آور و رنگ سبز را با تپه های زیبا تماشا 
کردند. بعد از این، شلوس و تیمش با انجام دوباره یک 
تســت ترجیح رنگ، فهمیدنــد که انتخــاب داوطلبان 
به ســمت رنگ هایی که به طور مثبت ارائه شده بودند، 

تغییر کرد.

  القائات اجتماعی
بنابراین از آن جایی که تجارب ما از جهان دایم بر نحوه 

نگرش و تفسیر ما تأثیر می گذارد، ترجیحات رنگی هم 
تحت تأثیر همین تجربیات اند. باالتر به رنگ صورتی و 
تأثیر فشــار اجتماعی که آن را رنگی دخترانه قلمداد 
می کند، اشاره کردیم؛ پسربچه ها از انتخاب صورتی 
به عنوان رنــگ موردعالقه شــان اجتنــاب می کنند و 
درمیان مــردان هم به ندرت کســی پیدا می شــود که 
طرفــدار ایــن رنگ باشــد اما اگــر براســاس دیده ها و 
شنیده های خودمان به این نتیجه برسیم که صورتی 
رنگی دخترانه است، مرتکب اشتباه شده ایم. محققان 
در فرهنگ های بسته ای که تحت تأثیر القائات جهانی 
نیستند، این موضوع را بررسی کرده اند. آن ها متوجه 
شــدند در روســتاهایی در آمــازون، پــرو و کنگو هیچ 
دختری به رنگ صورتی عالقه نشان نمی دهد. درواقع 
می شود این طور گفت که سلیقه شخصی، چندان هم 
www.bbc.com :منبع شخصی نیست. 

با یک بزرگ سال مورداعتماد صحبت 1 
کنید. این فرد می تواند یکی از والدین، 
معلم یا آشنای مطمئنی باشد. به آن ها درباره 
شــرایط تان توضیح بدهید. ایــن کار ممکن 
است برای تان دشوار باشــد اما درنهایت به 
شــما کمک خواهدکرد که کمتر احســاس 
تنهایی کنید و مسیر درستی را برای دریافت 

کمک تخصصی پیدا کنید.

حــرف زدن با یــک فــرد قابل اعتماد، 2
قدم مهمی در درمان افسردگی است 
اما کافی نیســت. این فرد قرار اســت به شما 
کمک کند که به یک درمانگــر ماهر مراجعه 
کنید. همان طور که متوجه شدید افسردگی 
چیزی بیشتر از یک احساس غمگینی است 
و بنابراین نیاز به برنامه درمانــی دارد. روند 

درمان هم به صبوری و مداومت نیاز دارد.

اگر به هــر دلیلی به یک بزرگ ســال 3 
نداریــد،  دسترســی  قابل اعتمــاد 
با مراکــز مشــاوره تلفنــی تمــاس بگیرید. 
فردی کــه پشــت خط بــه حرف های شــما 
گوش می کنــد، موقتا راهــکاری برای تان 
خواهدداشــت و شــما را در پیدا کردن یک 

درمانگر متخصص راهنمایی خواهد کرد.
kidshealth.org :منبع

عالقه ما از کجا یم آید؟   رنگ مورد

کالس زبان

هم معنی 

مثال:

It beats me how she got the job.

ترجمه:  

سر درنمیارم چطوری کار پیدا کرده!

Beats me   
نمی دونم/ سردرنمیارم  

 

مثال:

-"Where's Nima?"

+"Search me!"
-نیما کجاست؟ ترجمه:  

+چه می دونم!  

Search me!
من چه می دونم!

نسترن رضوی  |   روزنامه نگار

سینماتوگراف 

آن چه باید درباره افسردگی بدانید 

نمادگرایی در فیلم  
نماد ابزاری است برای نمایش یک مفهوم با استفاده از 
چیز دیگری تا ایده فیلم را غیرمستقیم دریافت کنیم  

 الهه توانا | روزنامه نگار

 زرد؟ ســبز؟ بنفش؟ رنگ مــورد عالقه تو کدام اســت؟ می دانی از کی و 
کجا به رنگ محبوبت تبدیل شــد؟ رنگ مورد عالقــه در دوران کودکی 
ظاهــر می شــود. از هــر بچه ای کــه بپرســید رنــگ محبوبش چیســت، 
فوری و بدون درنگ پاســخ می دهــد. تحقیقات می گویــد بچه ها رنگ  

دوست داشتنی شان را براســاس تداعی هایی که با آن  همراه می شود، 
انتخاب می کنند؛ رنگی که با احساسات و تجربیات مثبت مرتبط است، 
به رنگ مورد عالقه تبدیل می شود. فشارهای اجتماعی مانند صورتی 
بودن لباس ها و اسباب بازی های دخترانه هم تأثیر زیادی بر انتخاب رنگ 
دارد. در ادامه سعی داریم دقیق تر بفهمیم که سروکله رنگ محبوب ما 

از کجا توی زندگی مان پیدا شده  است.

 تحقق رویای پرواز 
با پاراگالیدر  

یک مربی رسمی پاراگالیدر از زیروبم این 

ورزش هیجان انگیز می گوید 
انواع مسبلیمس

    نمادگرایی شخصیت
یــک نمونــه عالــی از شــخصیت نمادیــن، 
فرد دوچهــره در »شــوالیه تاریکی« اســت. 
این شــخصیت  که نقــش مثبتــی از ابتدای 
فیلــم داشته اســت، مــدت کوتاهــی پس از 
سوختن نیمی از صورتش به یک شخصیت 
شــرور تبدیــل می شــود. دو چهــره، نمادی 
از دوگانگی طبیعت انســان بیــن خوب و بد 

بودن است.

    نمادگرایی شیء
اشیا یکی از شناخته شــده ترین راه ها برای 
افزودن نمادگرایی به داســتان هستند و به 
درک بهتــر روایــت و شــخصیت فیلم کمک 
می کننــد؛ یکــی از به یادماندنی تریــن این 
نمادها، فرفره در فیلم »تلقین« اســت که به 
شــخصیت اصلی داســتان کمــک می کند 
تا بتواند رویــا را از واقعیت تشــخیص دهد. 
فرفره که قبــاًل متعلق به همســر مرحومش 
بوده اســت، احتمــااًل می تواند نمــاد گناه و 
پشــیمانی مداوم او درباره مرگ همســرش 
باشد. این فرفره در صحنه پایانی، می شود 
نمادی از فــردی کــه درنهایت، غــم و اندوه 

خود را درباره مرگ همسرش رها می کند.

    نمادشناسی رنگ ها
با اســتفاده از رنــگ می شــود ارزش نمادینی 
به فیلم نامــه اضافه کرد. به طــور کلی رنگ ها 
ماننــد  هســتند.  مختلفــی  معنــای  دارای 
شــخصیت های انیمیشــن »درون و بیــرون/ 
غمگیــن  جنبــه   آن  در  کــه   »inside out
شــخصیت، آبی رنگ بود و رنــگ قرمز، وجهه 

خشمگین او را نشان می داد.

چند مناد درخشان

    فیلم انگل     سنگ     
یکــی از برجســته ترین نمادهــا در ایــن فیلم، 
سنگی اســت که توســط یکی از دوستان پسر 
خانواده به عنوان نشــانه برای به دست آوردن 
ثروت و رفــاه به خانواده »کیم« داده می شــود. 
خانواده کیم بالفاصله پس از دریافت ســنگ، 
در خانه فــردی به نــام »پارک« مشــغول به کار 
می شــوند. در ایــن مرحله، ســنگ نمــادی از 
شانس و اقبال است اما با ادامه داستان، نماد 
تغییر می کند و درنهایت توسط شوهر خانواده 

به عنوان سالح استفاده می شود.

    فیلم جوکر    دلقک     
تصاویر دلقک در سرتاسر فیلم جوکر با معانی 
نمادیــن مختلفــی الیه بنــدی شده اســت. در 

صحنه آغازین، جوکر را می بینیم که درحال 
آرایش صورت  خود اســت. در ایــن مرحله، 
دلقک بــودن درواقــع صرفا نشــان دهنده 
شغل شــخصیت اســت اما در ادامه با بیکار 
شدن جوکر، تصویر دلقک تغییر معنی داری 
می کنــد و بــه نمــادی از گریز شــخصیت از 
واقعیت و جامعه تبدیل می شود. در انتهای 
فیلم هم جوکــر با هویــت جدید، می شــود 
نمادی از شــورش علیه کســانی که بر شهر 

حکومت می کنند.

    پدرخوانده       پرتقال    
پرتقال به عنــوان یک نماد کلیــدی در فیلم 
پدرخوانده، بیانگر معانــی مختلفی در این 
فیلم است. مثال هنگامی که »ویتو کورلئونه« 
در خیابان مورد ســوءقصد قــرار می گیرد، 
درحال خرید پرتقال اســت یا در جلسه بین 
پنج خانواده مافیــا، پرتقــال روی میز آن ها 
قرار دارد. حتی در پایــان فیلم، مرگ »ویتو 
کورلئونه« بر اثر حمله قلبــی داخل یک باغ 
پرتقــال و پس از پوســت کردن یــک پرتقال 
است. بیشتر منتقدها پرتقال را نماد ثروت، 
ســلطنت، جاودانگــی، بــاروری و زیبایــی 

دانسته اند.
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فارغ از فرهنگ و زبان، دیدن پرواز پرندگان همیشــه مفهــوم آزادی و رهایی را در 

ذهن ها بر می انگیزد. این برانگیختن باعث می شود که تصویر پرنده های درحال 

پرواز بــه  نمادی از رهایی تبدیل شــود. سمبلیســم )نمادگرایی( ابزاری اســت در 

ادبیات و هنر برای نمایش یا بیان یک مفهوم با استفاده از چیزی دیگر. این قابلیت 

که کارگردان یا نویســنده فیلم نامه بــرای برانگیختن قوه  تخیــل مخاطب و عمق 

 بخشیدن به داستان از آن استفاده می کند، معانی پنهان و پیچیده را به طور ساده 

بیان  می کند و باعث بهبود تجربه کلی سینمایی مخاطب می شود. هدف اصلی از 

نمادگرایی در فیلم، کمک به بیان بهتر ایده های کلیدی خاص در فیلم نامه به گونه ای 

معتدل است که هم توی ذوق نزند و هم به اندازه کافی قابل توجه باشد. در این شماره 

سینماتوگراف به تعریف سمبل و جایگاهش در چند فیلم معروف می پردازیم.

شاهزاده ای که 
نگران سرنوشتش 

می شویم 

یکی از شیرین ترین کارهای دنیا کنجکاوی 
کــردن اســت؛ لــذت کشــف، رســیدن بــه 
جواب، ســرک کشــیدن در دنیای مســائل 
ریاضی، چیســتان و معمــا، هرکــدام برای 
این شــیرین هســتند کــه حــس کنجکاوی 
ما را اغنــا می کنند. لحظــه پیــروزی بعد از 
تقــالی فکــری، لحظــه رســیدن بــه جواب 
بعد از تکاپو و... لحظات شــیرینی هستند. 
کنجکاوی ازجملــه کارهایی اســت که هم 
روندش شیرین است هم نتیجه اش. خیلی 
از سریال ها با همین فرمول مخاطب را معتاد 
می کننــد، مثــل »رتبه بنــدی پادشــاهان«. 
انیمــه ای کــه یــک ســوال پیش پــای شــما 
می گذارد و شــما را با دنیایــی از کنجکاوی 
تنهــا می گــذارد تــا همراهش باشــید برای 
رســیدن به پاسخ. داســتان ســریال درباره 
یک شــاهزاده ناشــنوا به نام »بوجی« اســت 
کــه توانایــی صحبــت کــردن هــم نــدارد. 
پدرش بزرگ ترین شمشــیرزن ســرزمینی 
اســت که موردتهاجم هیوالها بــوده و حاال 
شاهزاده کم سن وسال که اصال به قیافه اش 
نمی خورد باید پا جای پدر بگذارد. این وسط 

مشــکلی وجــود دارد. او زیــادی مهربــان و 
شیرین است. مثال وقتی کســی لباس هایش 
را می خواهــد، او راحــت لباس هــا را می دهد 
و برهنه به شــهر برمی گــردد. ازطرفــی برادر 
ناتنی اش هم آدم حقه باز و قدرت طلبی است 
که می خواهــد در رتبه بندی پادشــاهان  همه 
سرزمین ها از همه باالتر باشد و مقدمه رسیدن 
به این آرزو، عقب زدن برادر ناشــنوا و مهربان 
اســت. مخاطب که به خاطر ظاهــر و مهربانی 
شخصیت، شاهزاده »بوجی« را دوست دارد، 
بعد از تماشــای یکــی، دو قســمت می خواهد 
بداند بوجــی چطور می تواند حقــش را بگیرد 
و بر ســرزمین های پدری حکومت کند. فصل 
اول این سریال پخش شده است و می توانید با 

دوبله فارسی تماشایش کنید.  

همه ما گاهی اوقات احســاس بدخلقی و غمگین بودن داریم؛ ایــن تجربه کامال طبیعی 

است و ارتباطی با افســردگی ندارد. پس اگر این طور وقت ها به دیگران چنین واکنشی 

نشان می دهیم »چیه باز افسرده شدی؟«، احتماال افســردگی را درست نمی شناسیم. 

افسردگی حالتی از غمگینی اســت که برای هفته ها، ماه ها یا حتی بیشتر طول بکشد. 

این اختالل صرفا با تأثیر بر خلق وخو شناخته نمی شود بلکه باید بر عملکرد اجتماعی و 

تحصیلی تأثیر منفی بگذارد و عمدتا با این نشانه ها خودش را نشان می دهد؛ انرژی پایین، 

مختل شدن خواب و اشتها و از دست دادن عالقه به چیزهایی که قبال منشأ لذت بوده اند. 

افسردگی همچنین بر نحوه تفکر و احساس فرد درباره خود هم تأثیر می گذارد؛ ممکن 

است راجع به خود احساس بدی داشته  باشد یا خود را به خاطر دوران سختی که در آن قرار 

دارد، سرزنش کند درحالی که فرد تقصیری در مبتال شدن به افسردگی ندارد. افرادی 

که دچار افسردگی می شوند، اغلب احساس تنهایی می کنند. ممکن است تصور کنند که 

هیچ کس متوجه رنج آن ها نمی شود یا اهمیتی نمی دهد. این اختالل، به معنی شکست فرد 

در زندگی نیست و شایع تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. افسردگی می تواند 

به آهستگی شروع شود با مرور زمان شدت بیشتری پیدا کند، بنابراین الزم است که در 

سریع ترین زمان ممکن موردتوجه و درمان قرار بگیرد. شرایط زندگی فرد دچار افسردگی 

با توجه و مراقبت بهتر می شود. اگر با توجه به آن چه گفته شد، فکر می کنید ممکن است 

افسرده باشید، سه پیشنهاد که در ادامه می خوانید،  برای تان مفید خواهدبود.
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حل جداول ومعماها

نوبت حرکت مهره ســیاه است و شما باید با 
یک حرکت مهره سفید را مات کنید.

معمای شطرنج
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با کمی دقت برای جای خالی گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.

تست هوش

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی از 
وسایل منزل را نوشته ایم که باید با جا به جایی 

حروف، نام آن وسیله را پیدا کنید.

چالش ذهن
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متوسط

ف س و ی ن س ح م ر ا ب
ف ر ح ب ا م ر ت ح م

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

ی ر ا ب ج ا ق ز ر د
م ن ی ا ل ا ن س ر ا
ر ا ت د ب ا د ز ر

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

ر م ک ن و ن م م ا گ ا
ل ج ن ا ا ب و ن و و
ه ل ت ا ج س ا ب ا س

ه ر ت س ب ا ک ر ت ا
ک ب ت ی ر س ر س
و ن ا ر پ و س و گ و
ر س ا ر ا س ن و گ ن

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

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

حکایت

چی می تونه باشه؟

داستانک

عاقبت آواز نابهنگام!    

خری و اشتری دور از آبادی به آزادی می زیستند. نیم  شبی 
چرا کنان به شارع عام نزدیک شدند. اشتر گفت: »ساعتی 
َدم فرو بند تا از آدمیان دور شویم. نباید گرفتار شویم.« خر 
گفت: »این نشاید که درست همین ســاعت نوبت آواز من 
است و در ترک عادت رنج جان و بیم هالک تن« و بی محابا 
آواز برداشت. کاروانیان به دنبال بیامدند و هر دو را در قطار 
کشیده بار نهادند. فردا آبی عمیق پیش آمد که عبور خر از 
آن میسر نبود. خر را بر اشتر نشانیده، اشتر را به آب راندند. 
اشــتر چون به میان آب رسید، دســتی برمی افشاند و پای 
می کوفت. خر گفت: »رفیق این مکن و گر نه من در آب افتم 
و غرقه شوم.« شتر گفت: »چنان که دوش نوبت آواز نابهنگام 

تو بود، امروز گاه رقص ناساز من است.«
برگرفته از لطایف الطوایف

بدبخت شدن با عضو گروه 99 شدن!   

پادشاهی دید که خدمتکاری بسیار شــاد است. از او علت 
شــاد بودنش را پرســید. خدمتکار گفت: »قربان  همسر و 
فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن 
و بدین سبب من راضی و شادم.«  پادشاه موضوع را به وزیر 
گفت. وزیر هم گفت: »قربان چون او عضو گروه 99 نیست، 
بدان جهت شاد اســت.« پادشاه پرســید: »گروه 99 دیگر 
چیست؟« وزیر گفت: »قربان یک کیسه برنج را با 99 سکه 
طال جلوی خانه وی قرار دهید« و چنین هم شد. خدمتکار 
وقتی به خانه برگشت، با دیدن کیسه و سکه ها بسیار شاد 
شد و شــروع به شــمردن کرد. 99 ســکه؟ و بارها شمرد و 
تعجب کرد که چرا100 تا نیست! همه جا را زیر و رو کرد ولی 
اثری از یک سکه نبود. او ناراحت شد و تصمیم گرفت از فردا 
بیشتر کار کند تا یک سکه طالی دیگر پس انداز کند. او از 
صبح تا شب سخت کار می کرد و دیگر خوشحال نبود. وزیر 
هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت، گفت: قربان او اکنون 
عضو گروه 99 است و اعضای این گروه کسانی هستند که 

زیاد دارند اما شاد و راضی نیستند.

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

بازی ریاضی

چی می تونه باشه؟ :
پر+ دیس= پردیس

چالش ذهن :
1. کابینت 2. قالیچه 3. مبلمان 4. کولرگازی 5. استکان 6. کمددیواری 

تست هوش :
گزینه )د( صحیح است.

چیستان :
1. تخته سیاه

2. کلید برق

3. عینک

4. بادکنک

5. ماش

6. قاشق و چنگال

7. جوجه تیغی

8. میز و صندلی

معمای شطرنج:
شــاید در نگاه اول و با توجه به این که مهره 

سفید دو وزیر دارد، مات کردن مهره سفید 

دور از ذهن به نظر برســد اما کافی اســت 

وزیر ســیاه از خانه f3 به خانــه f1 جا به جا 

شود تا شاه سفید جایی برای فرار نداشته 

باشد و مات شود.

شرح در متن:

چیستان

شرح در متن

1. آن چیست که وقتی کثیف باشد سفید 
می شود و وقتی تمیز باشد سیاه  ؟

2. کدام کلید است که نمی تواند هیچ دری 
را باز کند اما در همه خانه ها وجود دارد؟

3. آن چیست که با دست هایش گوش ها را 
می گیرد و دو چشم دارد؟

4. آن چیســت کــه دم و بــاال و پر نــدارد اما 
می تواند پرواز کند؟

ی :
ض

ی ریا
باز

5. کدام یک از حبوبات است که اگر نام آن را 
وارونه کنید یک وعده غذا می شود؟

6. آن چیست که در هر وعده غذایی هست اما 
هرگز خورده نمی شود؟

7. آن چیست که ساقه و برگ و ریشه ندارد اما 
تیغ های فراوان دارد؟

8. آن چیســت که پا دارد اما اصال نمی تواند 
راه برود؟

اختالف تصاویر:

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