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موج واکنش ها به هم صدایی 
موسوی با داعش

رئیس جمهوربا گرامی داشت یاد سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی گفت: 
مدافعان حرم از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند،دلسوزان ایران قدردان این مجاهدت ها هستند
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نوجوانان هندبال دختران که...
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منافع و تبعات افزایش نرخ سود 
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 مقابله با سرقت 
در سایه ضعف قانون !
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علیه منافع ملی

طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست 
به دست می شد از بیانیه آقای...

یادداشت سردبیر

  دکتر سید علی علوی
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عجایب  17 سال 
سفر به 46 کشور

»احسان هرندی زاده«، جهانگرد 
ایرانی از خاطرات سفرهایش به 

چندین کشور  در 17 سال می گوید
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تولیت آستان قدس 
رضوی در مراسم 

بزرگداشت روز 
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جامعه ای که در آن 
 نقد و امید نباشد

جامعه مرده است 

   خراسان رضوی

پایان غصه آب 5میلیون خوزستانی
 در هفته دولت و با بهره برداری از بزرگ ترین طرح آب رسانی کشور، آب شرب سد دز 

به سمت 26 شهر و  16۰۸ روستای خوزستان روانه و آرزوی 6۰ ساله مردم این خطه برآورده می شود
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 صف آرایی در دریای جنوبی چین
خطر درگیری چقدر است؟
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اخبار پنج شنبه   20 مرداد 21401
13 محرم 1444.شماره 21005

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 من کارگر هستم و ماهانه شش میلیون تومان  •
حقوق می گیرم. امروز یک بطری نوشابه و روغن 
را به قیمت ۱۳۴ هزار تومان خریداری کرده ام. آیا 

با این قیمت ها می توانم زندگی کنم؟
 قدرت خرید یارانه جدید، با این وضع تورم و  •

قیمت ها همان ۴5 هزار تومان است!
 واقعا اوج نامردی است خبر نداشته باشی و  •

هر روز برات جریمه رد بشه! اصال خبر نداشتم 
که زمان معاینه فنی ماشینم تمام شده. چند روز 
جریمه شدم و برایم پیامک نیامده. رفتم سایت 
را نگاه کــردم، حدود 700 هزار تومان جریمه 
دارم! من که این قدر احتیاط می کنم به خاطر 
فراموشی  باید این قدر پول الکی بــدم. حالل 

نیست این پول ها!
در کوچه و خیابان که گام برمی داریم از هر سو  •

پرچم سیاه می بینیم و صدای نوحه می شنویم. 
هرچند شعار ما حسینی است اما آیا عمل ما هم 

حسینی است؟
چه لزومی دارد برای گرفتن سوابق بیمه شخص  •

ثالث به منظور اعمال تخفیف به مرکز تعویض 
پالک مراجعه کنیم؟ مگر خود شعب بیمه نمی 
توانند این کار را انجام بدهند که ما را مجبور به این 

کار می کنند؟ لطفا پیگیری کنید.
 اداره آموزش و پرورش با نصب تابلو در ورودی  •

مدارس دولتی، رایگان بودن ثبت نام و در مدارس 
غیردولتی مبلغ ثبت نام را اعالم کند. با این کار 
کسی بی قانونی نمی کند و اعتماد مردم هم به 

این اداره بیشتر می شود.
خوش  به  حال  مریخی ها که  در سیاره شون  •

  گرانی  ندارند!
ــاره مسکن هیچ کس را در دولت  • دربــاره اج

نداریم که کنترلی بر اجاره ها داشته باشد؟ دولت 
فقط به فرمول درآمدزایی خود نگاه می کند نه 

مردم فلک زده!
سرمایه داران هر روز قیمت محصوالت شان  •

به خصوص محصوالت مورد نیاز مردم را افزایش 
می دهند. هر وقت هم که دولت می خواهد جلوی 
افزایش قیمت را بگیرد به بهانه ضرر کردن، عرضه 
محصول را کاهش می دهند تا مــردم و دولت 

مجبور به پذیرش قیمت های جدید شوند.

از افت مرجعیت خبری صدا و سیما نوشته  •
بودید. وقتی پنج ماه است بیش از چهار میلیون 
بازنشسته تامین اجتماعی کشور در کف خیابان 
برای دست اندازی دولت به حقوق شان معترض 
هستند و صدا و سیمای ملی یک ثانیه به اخبار آن 
نمی پردازد چه انتظاری از مرجعیت خبری صدا 
و سیما دارید! هر چند رسانه های مکتوب مثل 

خراسان هم وضعیت بهتری ندارند.
به بعضی ها هم باید گفت تو که نه خدا رو باور  •

داری و نه اهل بیت)ع( رو، وقت هایی که همه دنیا 
رو سرت آوار می شه چطور دلت رو آروم می کنی؟

مسئوالن بهداشت! اگر کرونا هنوز می تازه پس  •
چرا بیشتر مردم همه جا بدون ماسک هستند 

حتی مسافران عرب و مهاجران؟!
موج گرانی از اروپا به آمریکا رسید! باالترین  •

قیمت سوخت در ۴0 سال گذشته در آمریکا و... 
واقعا چطوری خجالت نمی کشید و این چیزها 
را می نویسید و از وضعیت بازار خودمان چیزی 

نمی گویید؟
در این برهه ظلم بزرگی در حق بازنشستگان  •

تامین اجتماعی می شود. آیا کسی هست این 
قشر محروم را یاری کند که به حق خود برسند؟

  آقایی متدین با ناراحتی می گفت چرا اپراتورها  •
همه جا خانم هستند مخصوصا در اتوبوس ها 
و مترو؟ مگر ما مرد خوش صدا نداریم که باید 
صدای زنانه در مترو بشنویم؟ در کشورهای غربی 

اپراتورها مرد هستند! 
 لطفا چاپ کنید شاید یک گوش شنوا پیدا شود  •

ــودروی شاهین  به مدیر سایپا بگوید ... چرا خ
عرضه می کنید که قطعات آن در نمایندگی ها هم 
پیدا نمی شود و نمایندگی ها را کنترل نمی کنید؟

روز خبرنگار را به کارکنان گرامی روزنامه  •
خراسان صمیمانه تبریک می گوییم. موفق و 

پیروز باشید.
 قبال سودوکوی غلط دار چاپ می کردید ولی  •

حاال زدین توی کار سودوکوی تکراری؟
جامعه را از مواد مخدر پاک کنید. با خرید و  •

فروش مواد مخدر برخورد کنید. کاری کنید که 
مواد از شهر جمع شود. چه کسانی سود این کار 
را می برند و حاضرند برای پول، جوانان مملکت 

را معتاد و بیچاره کنند؟
  با تشکر از چاپ عکس شهدای کودک مظلوم  •

و اشاره به شمر امروز. تاثیرگذار بودو می تواند 
بصیرت افزایی کند. یاد جمله شهید مطهری 
افتادم درباره شمر زمانه که همان نخست وزیر 

اسرائیل بود. 
  آقــایــان دولتی تا کجا می خواهد ایــن تورم  •

پیش بــرود؟ فکر نمی کنید این ره که می روید 
به ترکستان باشد! به خدا سوگند آن هایی که 
سرمایه اندوخته انــد مثل زالــو به جــان حقوق 

بگیران افتاده اند!
 قیمت گوشت قرمز نسبت به گوشت مرغ به  •

مراتب ارزون تره. البته گرانی گوشت قرمز دست 
دالل هاست وگرنه دام زنده را کیلویی زیر 50 

تومان از دامدار می خرند.
با این که هر روز به دو سه دکه مطبوعاتی نزدیک  •

منزلم مراجعه می کنم به ندرت موفق به تهیه 
روزنامه خراسان می شوم. لطفًا در صورت امکان 

شمارگان روزنامه را افزایش دهید.
 ای کسی که پس از 7سال تالش و۴5پیام  •

برای استرداد سپرده خود از بانک قوامین از 
مسئوالن استمداد طلبیدی، خودت را خسته 
نکن مسئوالن اهــل کــار نیستند. فقط حرف 

می زنند.
دالالن و دست اندرکارانی که با فشار بر مردم به  •

ویژه در حوزه مسکن، برای خود آورده ای دست 
و پا می کنند، در حقیقت از دایره انسانیت خارج 

شده اند.
 وقتی مملکت هیچ نظمی ندارد و هیچ چیزی  •

سرجای خودش نیست، چطور جراحی اقتصادی 
می کنند که تقریبا تمام اجناس هر هفته قیمت 

شان بیشتر می شود؟!
 وقتی فیلم هایی مثل روز صفر یا گاندو رو می  •

بینم لذت می برم از اطالعات و امنیت کشورم و 
کمبودها رو فراموش می کنم. فکر می کنم بیشتر 
هموطنان هم مثل من فکر کنند. فقط کاش با 
قاچاقچیان ودزدها هم این گونه برخورد کنند 
تا امنیت داخل شهرها هم مثل مرزهامون بشه. 
ما به نان خالی قانع هستیم به شرطی که امنیت 

داشته باشیم.

میر حسین موسوی علیه منافع ملی

طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست می شد از 
بیانیه آقای میرحسین موسوی در مقدمه کتابی به زبان عربی، گویی 
این بیانیه مقدمه کتابی است که حاوی بیانیه های سال 88  موسوی 
ا ست که به زبان عربی برگردان شده و به نظرمی رسد مخاطبان این 
کتاب نخبگان جهان عرب باشند. از جمله موارد قابل تامل در بیانیه 
میرحسین موسوی انتقاد تند  به سیاست های منطقه ای جمهوری 
اسالمی در سال های اخیر و به طور برجسته مواجهه با داعش در 
سوریه است. بیانیه موسوی  را می توان از زوایــای مختلفی مورد 

بررسی قرار داد اما در این مقال به دو نکته اشاره می شود:
نکته نخست و مهم عملکرد آقای مهندس میرحسین موسوی در 
دو مقطع تابستان 88 و تابستان ۱۴0۱ اقدام علیه منافع ملی 

کشور است.
۱۳ سال قبل در زمانی که جامعه جهانی آماده پذیرش و نرمش 
در برابر خواسته های به حق جمهوری اسالمی بود و دهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری با بیش از۴0 میلیون مشارکت کننده 
جمهوری اسالمی را در یک نقطه عطف قــرار داده بود برچسب 
تقلب و خارج شدن میرحسین از ریل قانون ،کار را تا آن جا پیش 
برد که کشور را در آستانه پرتگاه قرار داد. پس از انتخابات ایشان 
چنان حق و باطل را ممزوج کرد و چنان لجبازی را محور عمل خود 
قرار داد که عمال یک شکاف اجتماعی عمیق در جامعه ایجاد شد. 
انتخاباتی که جایگاه ایران را در عرصه جهانی و منطقه ای با توجه به 
میزان مشارکت سیاسی به نحو چشم گیری ارتقا داده بود با خروج  
موسوی از ریل قانون تبدیل به یک تهدید بزرگ شد به طوری که در 

عرصه جهانی نیز ایران هدف هجمه بدخواهان قرار گرفت .
 آمریکایی که به طور مکتوب اعالم نرمش و انعطاف کرده بود ورقش 
برگشت به گونه ای که سلسله ای از اقدامات بین المللی توسط 
آمریکا و چند کشور اروپایی علیه ایران شکل گرفت. در واقع مسئله 
هسته ای و تحریم ها که می رفت با عقب نشینی آمریکا حل و فصل 
شود با ایجاد ناآرامی های بعد انتخابات و طمع خام کشورهای غربی 
و به ویژه آمریکا  که به آن نا آرامی ها دلبسته بودند  تبدیل به یک 
گره کور شد و موجی از تحریم ها در مدت کوتاهی علیه ایران شکل 
گرفت. تحریم هایی که هنوز کشور و آحاد مردم درگیر آن است البته 
موسوی هیچ گاه برای ادعاهای خود برای تقلب و رفتارهای خارج 
قانون خود و صدمات جبران ناپذیری که در عرصه داخلی به سرمایه 
اجتماعی و در عرصه خارجی به منافع ملی زد پاسخگو نبوده است.
اینک پس از ۱۳سال باز در زمانی که مجموعه روابط منطقه ای 
کشور با رویکردهای جدید دستگاه سیاست خارجی  در روند 
ــازه ای  قــرار گرفته، درســت در زمانی که حزب ا... در لبنان با  ت
اسرائیل درآستانه یک  زورآزمایی است و تازه جنگ چند روزه غزه به 
پایان رسیده است ، درست در زمانی که شرایط در یمن به نفع جریان 
مقاومت در حال تثبیت و توافق است و درست در زمانی که گمانه ها  
به نزدیکی توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم 
می رود و برخی از رقبای منطقه ای منتظرند تا پس از این  توافق بر 
توافق با ایران تمرکز کنند و درست در زمانی که مذاکرات ایران با 
عربستان برای عادی سازی روابط در حال پیشرفت است ،به ناگاه 
بیانیه ای منتشر می شود که  عمال اگر چه  مانند سال 88 به واسطه 
مشخص شدن ماهیت ادعاهای موسوی  چندان  برد و نفوذی ندارد 
اما می تواند دستاویز شیطنت هایی قرار گیرد که حتی  میزان اندک 
آن نیز  دراین فضا که ایران در عرصه داخلی و خارجی نیاز به انسجام 
و همگرایی بیشتر برای حرکت روبه جلو  و فائق آمدن بر مشکالت به 

خصوص مشکالت اقتصادی دارد ، زیان بار باشد .
 نکته دوم این که ایشان در نقد سیاست های منطقه ای جمهوری 
اسالمی بدون توجه یا اشاره ی به سیاست های منطقه ای آمریکا 
و اسرائیل به مسئله مقابله  ایران با داعش در منطقه پرداخته و با 
ادبیاتی که به نظر ریشه درعصبیت های سال 88 دارد شهدایی 
را خطاب قرار می دهد که جان شان را  فدای  از بین بردن غده 
سرطانی  کردند که به نام اسالم و خدا و رسول سر می برید ، مثله 
می کرد و تا پشت مرز های ایران آمده بودند. هنوز یادمان نرفته که 
این غده سرطانی چطور سریع در حال گسترش بود، هنوز یادمان 
نرفته که همه گروه های سیاسی بر مقابله با داعش متفق القول 
بودند ،هنوز یادمان نرفته که داعش 90 درصد سوریه را گرفته 
بود ،هنوز یادمان نرفته تا بیخ گوش بغداد  آمده بود ،هنوز یادمان 
نرفته داعش به چند کیلومتری مرز کشور عزیزمان رسیده بود و 
در آن زمان چه کسی بود که حرف از بهار عربی بزند ،چه کسی بود 
که داعش را فرشته ببیند ،هنوز یادمان نرفته که هیچ کار از ائتالف 
غربی علیه داعش بر نیامد هنوز یادمان نرفته هیچ کس باور نمی کرد 
قدرت فتوای مرجعیت عالی عراق و تشکیل جریان مقاومت علیه 
داعش را در عراق و سوریه، هیچ کس به نتیجه رسیدن رشادت های 
همدانی ها و سلیمانی ها را باور نمی کرد و هیچ کس نبود که حامی 
این مبارزه نباشد حاال چه شده که جای دیو و فرشته در منظر آقای 
میرحسین تغییر کرده است؟ برای این تحلیل غلط هیچ دلیلی نمی 
توانم ببینم جز همان عصبیت مانده از وقایع تلخ سال 88 که اگر 

نبود سرنوشت کشور چیز دیگری بود.
کوتاه سخن ایــن که میرحسین موسوی در اقدامی ضد منافع 
ــرده اســت کــه  ظرفیت های  ملی اقـــدام بــه انتشار بیانیه ای ک
منطقه ای جمهوری اسالمی را در برهه وزن کشی ها برای شکل 
گیری  مناسبات جدید  منطقه ای هدف گرفته است.این منظر از 
آن جهت مورد اهمیت است که حفظ و برآوردن  منافع ملی، فصل 
مشترک  تمامی سالیق و جریان های سیاسی واقعی است که فارغ 
از اختالف سلیقه و دیدگاه های معمول  دل در گرو اعتالی ایران 
و انقالب دارند    و قطعا  مرزبندی  و تبری جستن از  این اقدام نیز  
می تواند فصل تمایزی برای مشخص شدن  عیار واقعی  این جریان 

ها  باشد.
موضوعی که پس از دو روز از انتشار بیانیه آقای موسوی همچنان 
فعاالن اصالح طلب دربرابر آن سکوت کرده اند، موضوعی که به نظر 
می رسد همه فعاالن سیاسی باالخص جریان اصالح طلب باید به 
آن واکنش مناسب و به وقت نشان دهند، چراکه  دال مرکزی بیانیه 
آقای موسوی نه دعواهای معمول سیاسی بلکه ضدیت با منافع ملی 
در مقطع کنونی و توهین به چهره های ملی است که همه روی آن ها 
اجماع دارند.  برخی چهره ها و فعاالن سیاسی از جریان اصالحات 
در آزمونی مهم قرار دارند که باید بین منافع و چهره های ملی با 

تعصبات جریانی خود ، یکی را انتخاب کنند.

یادداشت سردبیر

  دکتر سید علی علوی 
alavi@khorasannews.com

رئیسی در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان:

ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای 
سیاسی منطقه را نمی پذیرد

رئیس جمهور تصریح کرد: ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی 
منطقه را نمی پذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیت های خود را برای برقراری 

صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به کار گیرد.
    به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری   سید ابراهیم 
رئیسی روز گذشته  در پاسخ به تماس تلفنی »نیکول پاشینیان« نخست 
وزیر ارمنستان، روابط دو کشور را تاریخی و عمیق توصیف کرد و بر ضرورت 
برنامه ریزی برای افزایش سطح همکاری های اقتصادی پایدار تهران – 
ایروان تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به درگیری های روزهای گذشته 
در قفقاز، اظهار کرد: پایبندی امضاکنندگان بیانیه سه جانبه آتش بس به 
مفاد آن و حل و فصل مسائل باقی مانده از طریق گفت وگو و راهکارهای 
دیپلماتیک، بهترین راه برای ایجاد آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است.

دکتر رئیسی با اشاره به بیانات راهبردی رهبرمعظم انقالب در دیدار اخیر 
با روسای جمهور روسیه و ترکیه مبنی بر حساسیت جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به مرزهای خود در منطقه قفقاز و مقابله با هرگونه تالش برای تغییر 
آن ها، تصریح کرد: ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را 
نمی پذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیت های خود را برای برقراری صلح و 

ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به کار گیرد.

 نو رنیوز:هنوز جلسه ای در سطح عالی برای  
بررسی ایده های اروپا برگزار نشده است  

»نورنیوز« رسانه نزدیک به شورا ی عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد 
اخبار رسیده به  این رسانه  حاکی است که بالفاصله پس از بازگشت هیئت 
مذاکره کننده ایران از وین، فرایند بررسی ایده های طرح شده از سوی 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد.پیشتر اعالم شده بود که هیئت های مذاکره کننده کشورهای 
حاضر در وین قرار است ایده های ارائه شده از سوی »انریکه مورا« درباره 
برخی موضوعات را در پایتخت ها بررسی کنند.بر اساس گزارش های 
دریافت شده هنوز هیچ جلسه ای در سطح عالی برای بررسی ایده های 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در تهران تشکیل نشده و بر اساس روال 
معمول پس از اتمام فرایند بررسی های کارشناسی، نتایج اولیه برای 

جمع بندی نهایی به سطوح تصمیم گیری ذی ربط ارائه خواهد شد.

صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان 
سایر سطوح تامین اجتماعی در شهریور

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: اعمال افزایش و صدور احکام 
جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور انجام می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی درباره زمان اعمال افزایش و 
صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان گفت: پیرو اعالم سرپرست 
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر موافقت با اصالح و افزایش 
بر  تأمین اجتماعی  سازمان  مستمری بگیران  سطوح  سایر  مستمری 
اساس ماده 9۶ قانون تأمین اجتماعی، با عنایت به این که فرایند پرداخت 
حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز برای 
بازنشستگان عزیز انجام می گیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه 
پرداخت و تأمین مالی مربوط با هماهنگی با کانون ها؛ نیازمند زمان 

هستیم و ان شاءا... صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می شود.
موسوی افزود: از دستور اکید و ویژه رئیس جمهور برای اصالح مصوبه 
هیئت دولت و پیگیری های معاون اول دولت و همچنین سرپرست تعاون 
،کــار و رفــاه اجتماعی که با رویکرد خدمت رسانی بهتر و رفع دغدغه 
بازنشستگان بر اساس ماده 9۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه مربوط 

صورت گرفت؛ تشکر و قدردانی می کنم.

دیدار نماینده ولی فقیه با جمعی از اهالی 
رسانه  در خراسان جنوبی

نماینده ولــی فقیه در خــراســان جنوبی در دیــدار با اصحاب رسانه 
خراسان جنوبی گفت: کار خبر و رسانه می تواند جامعه ای را به هدف 
خلقت نزدیک کند یا برعکس با تحریف واقعیات، انسان را از هدف اصلی 
منحرف کند. روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار، آیت ا... سیدعلیرضا 

عبادی با جمعی از اهالی رسانه دیدار داشت. 
فرخنده، مدیرکل ارشاد در این دیدار گفت: رسانه های استان، نگاهشان 
نگاه کالن انقالب و دغدغه شان دغدغه  توسعه همه جانبه استان خراسان 
جنوبی است که این نگاه و این همت در مجموعه رسانه ای استان ستودنی 
است سجاد رضایی، مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی نیز در این 
نشست اظهار کرد: در بسیج رسانه یکی از خواست های ما تشکیل جبهه 
متحد رسانه های انقالب و از نظر محتوایی پیگیری موضوع جهاد تبیین 

است. 
وی با اشــاره به این که خبرنگاران طالیه داران جهاد تبیین هستند، 
بیان کرد: در جهاد تبیین بیان دستاوردها، انعکاس امهات و اصول 
انقالب و شکستن هیمنه پوشالی غرب از مؤلفه های مهم است. سمانه 

ساالری، مدیرعامل 
ــه مــطــبــوعــات  ــان خ
خــراســان جــنــوبــی 
نیز اظهار کــرد: ما 
در حــوزه رسانه ای 
معضل  و  چــالــش 
در  را  ــی  ــ ــزرگـ ــ بـ
ــم که  ــ ــان داری ــت اس
ــت نـــکـــردن  ــ ــای ــ رع
ــالق  ــ اصــــــــول اخـ
ــه ای تــوســط  ــرفـ حـ
ــران  ــدیـ ــی مـ ــرخـ بـ
ــای  ــ ــاه ه ــ ــگ ــ ــت ــ دس
اجــــــــــرایــــــــــی و 
سازمان ها گریبان 
ــر رســـانـــه هـــا و  ــی گ
خبرنگاران ما شده 

است.
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تحلیل روز

الپید، روی دیگر نتانیاهو 

چهره واقعی یائیر الپید در جریان جنگ سه 
روزه اخیر بــرای افکار عمومی جهان بیش از 
پیش مشخص شد. پیش از این الپید با توجه 
به نداشتن سابقه نظامی و فعالیت در حوزه 
رسانه ای و خبرنگاری، این تصور را در بین 
افکار عمومی جهان ایجاد کرده بود که گویا وی 
با دیگر چهره های دست راستی متفاوت است 
اما در جریان این جنگ مشخص شد که وی نه 
تنها هیچ تفاوتی با نتانیاهو و دیگر چهره های 
دست راستی نــدارد بلکه چه بسا از آن ها هم 
بدتر است چنان که در جریان این جنگ که با 
دستور مستقیم الپید صورت گرفت، 45 نفر 
از جمله 15 کودک به شهادت رسیدند و 360 
نفر دیگر نیز زخمی شدند که باز تعداد بیشتر 
آن ها را کودکان تشکیل می دهند، ضمن این 
که بیش از هزار واحد مسکونی دیگر هم تخریب 
شد که ساکنان آن ها بی خانمان شده اند. در 
غزه با وسعتی حدود 350 کیلومتر مربع  حدود 
توجه  با  که  هستند  ساکن  نفر  میلیون   2.5
به رشد زیاد جمعیت اکثر آن ها را کودکان و 
نوجوانان تشکیل می دهند بنابراین تفکیک 
اهــداف نظامی و غیرنظامی در غزه به مراتب 
مشکل و غیرممکن است، به همین دلیل هر 
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی به این منطقه 
همواره با ارتکاب جنایات جنگی همراه است. 
از این دید هرچند الپید امکان دارد به لحاظ 
معادالت سیاسی داخلی صهیونیست ها خود را 
برنده این جنگ بداند که باعث شده محبوبیتش 
در نــزد صهیونیست هــای افــراطــی و شهرک 
نشین افزایش یابد اما موقعیت اش در جهان به 
خصوص در نزد کسانی که فکر می کردند الپید 
چهره ای متفاوت با نتانیاهو است، دچار خدشه 
شده و از این دید جنگ سه روزه اخیر غزه همان 
نتایجی را برای شخص الپید به همراه خواهد 
داشــت که حمله این رژیــم به اردوگــاه قانا در 

جنوب لبنان برای شیمون پرز به بار آورد .

پیشخوان بین الملل 

نیوزویک در طراحی روی جلد خود عالمت دالر 
را با گوی سنگینی در کف دریا که در حال زیر آب 
کشیدن آن است، نشان می دهد و با انتخاب تیتر 
»زندگی خود را ضد رکود کنید« از خوانندگان خود 
این را می پرسد که »آیا با تورم و مشکالت اقتصادی 
احساس به پایین کشیده شدن می کنند؟« و برای 
این مشکالت »15 حرکت« پیشنهاد داده که می 

تواند به آن ها در این راه کمک کند.

صف آرایی در دریای جنوبی چین 
کشتی های جنگی چین و تایوان به بهانه برگزاری رزمایش دریایی، در فاصله 

نزدیک به خط میانی تنگه تایوان مقابل یکدیگر صف کشیدند 

در بحبوحه رزمایش های دریایی چین و تایوان 
در تنگه تایوان برای قدرت نمایی به یکدیگر، 
کشتی های جنگی دو طرف با هم رو در رو 
شدند. به نوشته »رویترز« حدود 20 کشتی 
نیروی دریایی چین و نیروی دریایی تایوان 
از صبح چهارشنبه در نزدیکی خط میانی 
تنگه تایوان مستقر شدند«. پیش از این، حوزه 
فرماندهی رزمــی شرقی ارتــش چین گفته 
بود که نیروهای هوایی و دریایی این کشور از 
روز سه شنبه رزمایش هایی را برای سنجش 
قابلیت های پیوستگی و کنترل مشترک در 
شرایط دشــوار الکترومغناطیسی در طول 
ــراف تایوان  تمرینات نظامی جــاری در اط
انجام دادند. ارتش چین در واکنش به سفر 
»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، رزمایش های گسترده ای را 
با استفاده از موشک، هواپیما و کشتی های 
جنگی در نزدیکی این جزیره برگزار کرد. 
رزمایش دریایی اخیر نیز از روز سیزدهم 
مرداد در شش منطقه در محدوده آبی اطراف 
جزیره آغاز شد و قرار بود در نیم روز شانزدهم 
مرداد به پایان برسد اما ادامه یافت. با این که 
دولت چین به صورت رسمی نمی گوید چه 
زمانی رزمایش های نظامی در اطراف تایوان 
به پایان می رسد اما روزنامه دولتی این کشور 
»گلوبال تایمز« به نقل از تحلیل گران گزارش 
داد که رزمایش های نظامی ارتش چین در 
نزدیکی تایوان به یک امر عادی تبدیل خواهد 
شد و تا زمانی که این جزیره و سرزمین اصلی 
چین دوباره متحد شوند، ادامه می یابد. روز 
گذشته بود که »جوزف وو« وزیر امور خارجه 

تایوان در نشست خبری گفت که چین عالوه 
بر هدف الحاق تایوان، می خواهد تسلط خود 
را بر بخش های زیادی از غرب اقیانوس آرام 
تثبیت کند. از طرفی به نظر می رسد آمریکایی 
ها همان گونه که با تحرکات نسنجیده خود 
در اوکراین، روسیه را به جنگ با این کشور 
کشاندند، قصد دارند چین را نیز به جنگ در 
تایوان سوق دهند و با حمایت های نظامی 
از این منطقه خودمختار، هزینه های چین را 
باال ببرند و با ایجاد یک ائتالف منطقه ای این 
کشور را تضعیف کنند. مقامات کاخ سفید 
به خصوص جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
گفته اند که در صورت وقوع جنگ، از تایوان 
حمایت خواهند کرد و همین موضع گیری ها 
به تشدید تنش ها بین پکن و واشنگتن منجر 
شده است و مقامات پکن به تازگی اعالم 
کرده اند که روابط دوجانبه با واشنگتن در 
خطر است. آمریکا به خوبی به این مسئله واقف 
است که اگر چین اقدام نظامی در تایوان انجام 
دهد، همه سناریوهای آینده آن را نیز با دقت 
برای خود ترسیم خواهد کرد و همین مسئله 
سبب شده تاکنون اتفاق ناگواری در این 
منطقه رخ ندهد و اختالفات پکن و واشنگتن 
در حد جنگ لفظی بین مقامات دو طرف باقی 
مانده است. همه می دانند که هر گونه اشتباه 
محاسباتی از سوی غرب در شرق آسیا، با 
آن چیزی که آمریکایی ها در اوکراین برای 
خود ترسیم کرده بودند، متفاوت خواهد بود 
و هر گونه اقدام خودسرانه می تواند به ضرر 
آن هایی تمام شود که بــرای منطقه برنامه 

چیده اند.

خبر متفاوت 

چهره روز 

نمونه ای از عکس های خبرنگار نیویورک تایمز 
که باقی مانده اسناد و یادداشت های کاخ سفید 
را در توالت فرنگی ترامپ نشان می دهد. مگی 
ــاره دونالد  هابرمن که قــرار است کتابش درب
ترامپ را 4 اکتبر روانه بازار کند، این تصاویر 
را در اختیار Axios قرار داده است. سی ان ان 
قبال گزارش داده بود که چگونه ترامپ قوانین 
مربوط به حفظ اسناد ریاست جمهوری را زیر 
پا می گذاشت و اغلب پس از خواندن اسناد، 

پیش نویس ها و یادداشت ها را پاره می کرد.

مامور انتظامی در یک 
حوزه رای گیری در 

انتخابات سراسری کنیا/ 
آسوشیتدپرس

کارتون روز 

اظهارنظر روز 

قاب بین الملل 

یزید زمانه/کاریکاتور »محمد سعید«، روزنامه 
»المسیره« یمن

 اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در 
اولین مصاحبه رودررو یک سال پس از گریختن 
از کابل در موضوعاتی برای اولین بار با صراحت 
اظهارنظر کــرده اســت. غنی پس از یک سال 
زندگی در تبعید در این گفت وگوی خود با رسانه 
تازه تاسیس شده »ای بی دی ان« گفته است که 
»براساس قانون اساسی، رئیس جمهور بودم و 
تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی 
قدرت را به کس دیگری واگــذار کنند، رئیس 
جمهورم. خادم مردم بودم و هیچ وقت متکی 
به القاب نبودم.«ا و در این مصاحبه با داوود 
جنبش، در حالی که پرچم سه رنگ افغانستان 
در پشت سرش قرار دارد، تاکید می کند که پیرو 
هبت ا... آخوندزاده، رهبر طالبان و مالعمر، 
رهبر پیشین طالبان نیست و به گفته خودش به 

آن ها »اقتدا ندارم«.

تجمع هــواداران ترامپ در مقابل تفرجگاه او در 
شهر »پالم بیچ« ایالت فلوریدا در پی یورش ماموران 

اف بی آی برای بازرسی از آن جا/ رویترز

نمای روز 

بازگشت زندگی به شرایط عادی در جنوب نوار 
غزه پس از توافق آتش بس بین جنبش جهاد 

اسالمی و اسرائیل/ رویترز

زلنسکی به سیم آخر زد  
رئیس جمهور اوکراین با متهم کردن کل جمعیت روسیه به حمایت از عملیات نظامی در 

دونباس، از دولت های غربی خواست تا ورود تمام روس ها به کشورهایشان را ممنوع کنند  

رئیس جمهور اوکراین در حالی که تا قبل از این 
»والدیمیر پوتین« همتای روس خود را عامل جنگ 
افـــروزی در اوکــرایــن می دانست، اکــنــون   حمله 
خود را متوجه مردم روسیه کرده است. »ولودیمیر 
زلنسکی« اعالم کرد که راه جلوگیری از الحاق 
قسمت بیشتری از خاک اوکراین به روسیه این است 
که کشورهای غربی تمام مردم روسیه را تحریم کنند 
زیرا به ادعای او، آن ها حامی جنگ علیه اوکراین 
هستند. زلنسکی در مصاحبه با واشنگتن پست 
گفت: روس ها باید تا زمانی که روش خود را تغییر 
دهند در انزوا زندگی کنند. مردم روسیه می گویند 
این جنگ به ما ربطی ندارد. کل جمعیت را نمی توان 
مسئول دانست اما مردم این دولت را انتخاب کردند 
و با آن مبارزه و بحث نمی کنند و بر سر آن فریاد 
نمی زنند. به بــاور زلنسکی حتی روس هایی هم 
که خاک روسیه را ترک کرده اند و مخالف اقدامات 
دولتشان هستند، باید مشمول این تحریم ها شوند. 
این موضع گیری زلنسکی نشان می دهد که هدف 
وی به اصطالح مجازات جمعی مردم روسیه است. 
همان سیاستی که رژیم صهیونیستی نیز به بهانه 
فعالیت گروه های مقاومت مانند حماس و جهاد 
اسالمی در باریکه غزه در پیش گرفته و حدود 15 
سال است که با محاصره کامل غزه و حمالت گاه و 
بی گاه به آن علیه مردم این منطقه   اقدام می کند. 
این نگاه در واقع ناشی از نگرش های افراطی رئیس 
جمهور اوکراین است که در افکارفوق افراطی ها 
در اروپا ریشه دارد. همان چیزی که اکنون تحت 
نئونازیسم از آن یاد می شود. وی مدعی شده که اگر 
مردم روسیه به دولت این کشور در زمینه ادامه جنگ 
در اوکراین اعتراض نمی کنند، حاکی از رضایت آن 

هاست و در نتیجه باید مجازات شوند.

واکنش تند مسکو به اظهارات بی سابقه 	 
زلنسکی

البته اظهارات بی سابقه زلنسکی واکنش تند مسکو 
را برانگیخته اســت. »دیمیتری مدودف« معاون 
شورای امنیت روسیه  گفت: »اظهارات ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دربــاره مسئول 
دانستن کل جمعیت روسیه برای عملیات نظامی 
ویژه مشابه ایده های آدولف هیتلر است.« مدودف 
ــردی بــود که سعی کرد  نوشت: »آدولـــف هیتلر ف
چنین ایده هایی را علیه کل یک ملت بیان کند. آیا 
سواالت بیشتری درباره ماهیت مقامات اوکراینی 
وجود دارد؟« در واقع روسیه بارها دولت غرب گرای 
اوکراین را متهم به ایده های نازیستی کرده و وجود 
گروه های شبه نظامی راست گرای افراطی مانند 
»هنگ آزوف« را دلیلی بر حمایت کی یف از نازیسم 
برشمرده است. هنگ آزوف گروهی شبه نظامی و 
داوطلب است که در جریان بحران اوکراین در مه 
2014 اعالم موجودیت کرد و هویت راست افراطی 
ــد.  دارد و نئونازی ها در آن حضوری علنی دارن
سخنگوی رسمی این گروه در سال 2015 اعتراف 
کرده بود که 10 تا 20 درصد از اعضای آن خود را 
نازی می دانند. این گروه گاه از نمادهایی همچون 
»خورشید سیاه« استفاده کرده است که کامال متعلق 
به نازی هاست. »آندری بیلتسکی« بنیان گذار این 
گروه،  از سران مشهور جریان های راست افراطی 
در اوکراین است که سابقه حمله به اقلیت های این 
کشور را دارد. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری 
بارها درباره ارتکاب جرایم متعدد جنگی، از جمله 
شکنجه اسرا و استفاده از غیرنظامیان به عنوان 
سپر انسانی و تیراندازی به سوی آن ها توسط هنگ 

آزوف، گزارش داده اند.

  احمدکاظم زاده
international@khorasannews.com

ماموران پلیس فدرال ایاالت متحده )اف بی آی( 
شامگاه روز دوشنبه ۸ اوت بدون اطالع قبلی با 
»یورش« به عمارت و استراحتگاه دونالد ترامپ در 
»مار اِ الگو« واقع در در پالم بیچ فلوریدا به بازرسی 
منزل رئیس جمهوری پیشین آمریکا پرداختند. 
جمهوری خواهان می گویند این عملیات با انگیزه 
سیاسی انجام شده و چهره های ارشد این حزب 
ــان کــل کشور بــرای توضیح  ــت می گویند دادس
ــاره این موضوع حاضر شــود. در همین حال  درب
متحدان ترامپ در کنگره گفته اند اگر بتوانند در 
انتخابات ماه نوامبر اکثریت کنگره را به دست 
بگیرند، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز خواهند 
کرد. مایک پنس، معاون ترامپ در دوران ریاست 
جمهوری خواستار توضیح دادستانی شده است. 
کوین مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوری خواه 

ــدام اخیر  مجلس نمایندگان نیز در انتقاد به اق
ماموران پلیس فدرال ایاالت متحده گفت: »متوجه 
شدیم که عدالت در آمریکا برای همه برابر نیست 
بلکه ]اجــرای عدالت[ به این بستگی دارد که آیا 
می خواهید طرفدار یک شخص سیاسی باشید یا 
نه.« بن پوالک، یکی از طرفداران دونالد ترامپ نیز 
در سخنانی احساسی گفت: »وقتی به آن دنیا رفتم 
چه پاسخی به خدا بدهم؟ عده ای فاشیست کشور 
ما را به سرقت برده اند. من در قبال آن ها چه کردم؟« 
در همین حال راجر مارشال، سناتور طرفدار ترامپ 

از کانزاس نیز به آسوشیتدپرس گفت: »وقتی این 
وقایع در مار ِا الگو روی داد، تلفنم از بس که زنگ 
خــورد، منفجر شد. دوستان و اعضای خانواده 
می پرسیدند در دنیا چه خبر شــده؟ چرا قانون 
یکسان اجرا نمی شود؟ دوستانم پیام می دادند 
که آیا اف بی آی به گشتاپو تبدیل شده است؟« او 
همچنین افزود: »من با احترام وافر برای اف بی آی 
بزرگ شدم. پدرم افسر پلیس بود. ما هر یک شنبه 
شب یک برنامه تماشا می کردیم، برنامه ای به 
ــی آی مــردان خوبی  ــی آی. ماموران اف ب نا م اف ب

بودند.« تاکنون پلیس فدرال آمریکا )FBI( و وزارت 
دادگستری این کشور سکوت کرده اند. این سکوت 
باعث ناخشنودی و خشم بسیاری از سیاستمداران، 
به ویژه جمهوری خواهان شده است. آن چه تاکنون 
در رسانه های آمریکا منتشر شده این است که 
ــی آی روز دوشنبه هشتم اوت 12 جعبه از  اف ب
ویالی ترامپ خارج کرده و این توسط وکیل ترامپ 
تایید شده است. در داخل جعبه ها احتماال اسنادی 
از دوران تصدی او به عنوان رئیس جمهور وجود 
دارد که ممکن است شامل موارد محرمانه باشد. 
در ابتدای سال میالدی نیز گفته شده بود که ترامپ 
15 جعبه از اسناد را با خود برده است. بر سر آن سه 
صندوق چه آمده است؟ آیا اف بی آی فقط چیزی را 
که متعلق به آرشیو ملی است بازیابی کرده یا دامنه 

تحقیقات از این گسترده تر است؟ 

جمهوری خواهان خشم خود را از عملیات جست وجو در ویالی رئیس جمهور سابق آمریکا 
ابراز کردند 

ترامپ در نقش قربانی 

حمله سایبری روس ها به 
»الکهید مارتین«

  گــروه هکری »کیلنت« روسیه اعــالم کرد که 
وب ســایــت هــا و بخش های خدماتی شرکت 
»الکهید مارتین«، شرکت بزرگ اسلحه سازی 
آمریکا را هک کرده است. به نوشته اسپوتنیک، 
ــروه هــکــری کیلنت، اسامی  ــذار گـ بنیان گـ
وب سایت هایی را که در نتیجه این حمله سایبری 
از کار افتاده و مختل شده اند، در کانال تلگرامی 
خود منتشر کرده است. این گروه هکری درباره 
هدف خود از این حمله سایبری اعالم کرده که 
شرکت الکهید مارتین باید در مقابل کمک به 
تروریست ها مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. 
اصلی ترین دلیل این حمله سایبری، ارسال 
سامانه های موشکی چندمنظوره »هیمارس« 
این شرکت به اوکراین اســت. هکرهای گروه 
کیلِنت اول ماه آگوست )ماه جاری( علیه این 
شرکت بزرگ اسلحه سازی آمریکا اعالم جنگ 
کردند و وعده دادنــد که حمله سایبری به این 

شرکت وارد مرحله جدید و باالتری شود.
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کشت برنج بادکنکی و سرقت از خانه مبله !
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پرداخت حقوق به متقاضیان رشته های کم طرفدار!

مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش گفته: 
»خبر جدید سازمان سنجش که هنوز کسی از آن 
اطالع ندارد این است که برخی رشته های خاص که 
حدود ۱۶۰ رشته هستند، متقاضی کمتری دارند. 
اگر رتبه های برتر کنکور از این رشته ها انتخاب کنند، 
توسط معاونت علمی ریاست جمهوری به آن دانشجویان 
تا مقطع دکترا حقوق داده خواهد شد.« او از داوطلبان 
درخواست کرده دفترچه کنکور را دقیق مطالعه کنند. 
این صحبت های معاون امــور آزمون های سازمان 
سنجش با واکنش هایی همراه بود. کاربری در این 
باره نوشت: »این راه خوبیه برای این که نخبه ها رو به 
سمت رشته های دیگه هم برد.« کاربری هم نوشت: 
»مگه چقدر حقوق می خوان بدن که رتبه های برتر 
قانع بشن به جای پزشکی یا حقوق برن رشته دیگه.«
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کشت برنج با آبیاری قطره ای بادکنکی!

ویدئویی دیدنی از آبیاری بارانی در مزرعه برنج با 
استفاده از سیستم متصل به بادکنک های هیدروژنی 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی 
داشت. در این ویدئو می بینیم که به کمک بادکنک های 
هیدروژنی لوله آب در فاصله معینی از محصول قرار 
گرفته و در یک مسیر مشخص محصوالت را به صورت 
بارانی آبیاری می کند. کاربران به این ویدئو واکنش 
نشان دادنــد. کاربری نوشت: »چقدر حرفه ای و با 
مصرف آب کمتری این کارو انجام می دن.« کاربر دیگری 
نوشت: »کشورهای دیگه به دنبال راه هایی هستن که 
آب کمتری مصرف کنن، بعد ما با توجه به خشکسالی که 
داریم هنوز بخش عظیمی از آب شیرین مون رو صرف 

آبیاری غرقابی توی مزارع کشاورزی می کنیم.«
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حاشیه عجیب برای برخی داوطلبان کنکور سراسری

در روزهای اخیر بحث صادر نشدن کارنامه برخی از 
داوطلبان کنکور در شبکه های اجتماعی مورد توجه 
قرار گرفت. با این حال روز گذشته پورعباس، رئیس 
سازمان سنجش اعالم کرد که دلیل منتشر نشدن 
کارنامه اولیه برخی داوطلبان تقلب آن ها در کنکور 
است. او گفته: »بررسی های فنی انجام می شود، اگر 
قطعا متقلب بودن آن ها اثبات شد از یک تا ۱۰ سال بر 
حسب درجه تخلف از شرکت در کنکور محروم خواهند 
شد.« البته طبق قانون  تقلب جرم محسوب نمی شود و 
تخلف در زمان آزمون، سوء سابقه برای متقلبان کنکور 
حساب نخواهد شد و متقلبان فقط از کنکور محروم 
خواهند شد. یکی از داوطلبانی که کارنامه کنکورش 
نیامده گفته: » سازمان سنجش می گوید به شما 
مشکوک هستیم، چون وضعیت سوابق تحصیلی تان با 
رتبه کسب شده همخوانی ندارد! و احتماالً باید مجدد 
آزمون گرفته شود؛ نگرانیم فرصت انتخاب رشته 

تمام شود و تعیین تکلیف نشویم.«

 

  3.1     M   views 

یک ایرانی به دنبال شکار اولین جرم بین ستاره ای

امیر سراج، اختر فیزیکدان جوان دانشگاه هاروارد 
آمریکا با ارائه طرحی عجیب قصد دارد یک جرم بین 
ستاره ای را با استفاده از یک آهن ربای بزرگ از دل 
اقیانوس خارج کند. او که رهبری این تیم را برعهده 
دارد می گوید چنین کشفی می تواند اولین تماس بشر 
با یک جرم خارج از منظومه شمسی باشد. دانشمندان 
می گویند این جرم در اوایل سال ۲۰۱۴ در ۱۶۰ 
کیلومتری سواحل پاپوا گینه نو به جو زمین برخورد 
کرد و سپس درون اقیانوس فرو رفت. سراج می گوید 
که تا پیش از این تنها راه دسترسی به اجرام بین 
ستاره ای، برنامه های فضایی بسیار گران قیمت بود 
که می تواند تا یک میلیارد دالر هزینه داشته باشد، 
اما هزینه اکتشاف در برنامه ما تنها ۱/5 میلیون دالر 
است که قطعاً برنامه ای بسیار مقرون به صرفه تر 

محسوب می شود.

 

  3.4     M   views 

اجاره ساعتی خانه های مبله برای سرقت

اجــاره ساعتی آپارتمان های مبله و سرقت وسایل 
داخل آن، شگردی بود که دو مرد و یک زن سارق اجرا 
می کردند. به گزارش »ایران« یکی از این متهمان 
دستگیر شده و در این باره گفته: »از آن جا که هر چه 
خانه در مناطق باالتر شهر بود، وسایل داخل آن نیز 
گران قیمت تر بود سراغ آن ها می رفتیم و برای اجاره 
این خانه ها از مدارک و کارت شناسایی افراد معتاد و 
بی خانمان استفاده می کردیم.« آن ها به بهانه این که 
از شهرستان آمده اند و مریضی در بیمارستان دارند 
خانه را برای ساعتی کرایه و بعد هم اقدام به سرقت 
اموال داخل آن می کردند، صاحبخانه ها نیز که تصور 
می کردند برای کرایه آپارتمان چند ساعته پول خوبی 
به جیب زده اند وقتی برای تحویل آپارتمان می آمدند 

متوجه می شدند که چه کالهی سرشان رفته است.

 

  2.4     M   views 

شاهکار فیلم بردار صدا و سیما!

روز گذشته تصاویری از یک تصویربردار صدا و 
سیمای اردبیل در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
نشان می داد این تصویربردار برای پوشش و ثبت 
تصاویر نماز ظهر عاشورا روی یک اثر تاریخی رفته تا 
از یک ارتفاع از این اتفاق فیلم برداری کند. این در 
حالی است که ساختارهای تاریخی می توانند به راحتی 
آسیب ببینند و بارها توصیه شده از لمس کردن، تکیه 
دادن، ایستادن یا باال رفتن از هر بنای تاریخی -هر 
چقدر هم که هموار به نظر برسند- خودداری شود. 
در ضمن در سمت راست این اثر در تابلویی به اهمیت 
این اثرتاریخی هم اشاره شده است اما تصویربردار 
صدا و سیما انگار اعتنایی به آن نکرده است. کاربری 
نوشت: »مگه ساخت یک سکو با داربست چقدر 
هزینه داشت که به جای زدن سکو رفتن روی اثر 

تاریخی؟!«

کالهبرداری 9هزار و 230 میلیاردی    
ــاره کالهبرداری 9  رئیس پلیس فتا درب
هــزار و 230 میلیاردی گفته: »فــردی با 
شناسایی  با  تهران  ساکن  معلوم  هویت 
انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده 
واحدهای مسکونی و تجاری در این استان 
در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است. 
بــا شناسایی مــشــاور امــالکــی کــه مبایعه 
نامه ها در آن جا تنظیم شده بود مشخص 
شد که معامالت در سطح کــالن اســت و 
یکی از معامالت تعداد ۷۷ ملک اعــم از 
تجاری و مسکونی به ارزش حدود ۱3۱ 
میلیون دالر معادل ۴ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان است.« سردار »وحید مجید« درباره 
شیوه کالهبرداری هم به ایلنا گفته: »ثمن 
معامله از طریق بازکردن حساب خارجی 
و انتقال ارز دالر به کیف پــول دیجیتال 
پــرداخــت شــده اســت امــا در بررسی فنی 
کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان 
ــای نمایش  ایــن پلیس مشخص شد ارزه
داده شده داخل کیف پول صوری، حباب 
و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن 
به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان 
پول های  کیف  بین  داخلی  جایی  جابه 
همان اپلیکیشن وجود دارد.« خوشبختانه 
کالهبردار دستگیر شده و مراحل قضایی 

پرونده اش تحت رسیدگی قرار دارد.

رایج ترین شکل های کالهبرداری در     
حوزه ارزهای دیجیتال

از آن جا که تراکنش های ارزهای دیجیتال 
ــاشــنــاس یــا نــیــمــه نــاشــنــاس هستند و  ن
به سهولت انجام می شوند، پیگیری قضایی 
این جرایم بسیار دشوار است و این موضوع 
موجب رشــد کالهبرداری در ایــن حوزه 
شده اســت. در این گــزارش به رایج ترین 
شکل های کالهبرداری در حوزه ارزهای 

دیجیتال اشاره می شود:

استخراج با تلفن همراه و رایانه های     
خانگی

ــازار رمـــز ارزهـــا  ــ حــتــی اگـــر هــنــوز وارد ب
نشده ایــد، با تبلیغات وسیعی در سایت 
ــای تــلــگــرامــی، گـــروه های  ــا، کــانــال ه ه
ــون  ــی چ ــن ــاوی ــن ــا ع ــوادگـــی و... بـ ــانـ خـ
ــدون  ــال ب ــت ــی ــج ــای دی ــراج ارزه ــخ ــت »اس
دستگاه«، »درآمد میلیونی با استخراج بیت 
کوین«، »استخراج ساده ارز دیجیتال با 
موبایل« و... روبه رو شده اید. این تبلیغات 
ــن روزهـــای  یکی از تــرفــنــدهــای رایـــج ای
کــالهــبــرداران حـــوزه رمـــز ارزهــاســت. 
ــن شکل است  شیوه کــالهــبــرداری بــه ای
که کالهبرداران یک اپلیکیشن موبایلی 
یا نــرم افــزار رایانه و یک وب سایت برای 
ثبت نام طراحی می کنند و تا می توانند آن 

را معتبر جلوه می دهند. دوست تان یک 
لینک معرفی بــرای شما ارســال می کند 
و می گوید با ثبت نام و نصب این نرم افزار 
می توانید با گوشی یا رایانه معمولی خود 
ارز دیجیتال استخراج کنید. در برخی 
نرم افزارها، شما اطالعات خود را در اختیار 
کالهبرداران می گذارید و آن ها می توانند 
این اطالعات را برای کالهبرداری های 
بعدی استفاده کنند یا آن ها را به دیگران 

بفروشند.

روش پانزی، هرمی و شبکه ای    
احتماال با آگهی »اجاره دستگاه استخراج« 
روبه رو شده اید. حرفی که صاحبان این 
آگهی ها به شما می گویند این است که 
بیایید بــرای ایجاد یک مزرعه استخراج 
دیگر(  دیجیتال  ارز  هــر  ــا  )ی بیت کوین 
سرمایه گذاری یا دستگاه های استخراج ما 
را اجاره کنید. در نهایت هم در سود ارزهای 
و  دیجیتال استخراج شده شریک شوید 
ماهانه درآمد کالنی به دست آورید. در این 
مدل کالهبرداری، سرمایه گذاران فکر 
می کنند پول آن ها صرف خرید تجهیزات 
ماینینگ و استخراج می شود، در حالی که 
در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست 
و با یک کالهبرداری پانزی طرف هستیم. 
آن ها در سایت خود ماشین حسابی را قرار 
می دهند که افراد می توانند سرمایه اولیه 
خود را در آن وارد کنند و سود دریافتی 
را ببینند. افراد بسیاری وقتی می بینند 
برای نمونه، با پرداخت ۱0 میلیون تومان، 
ماهانه 2 میلیون تومان سود می گیرند، 
وسوسه می شوند. در این روش، تا مدتی از 
سرمایه اولیه ای که تازه واردها به سیستم 
وارد می کنند، ســود اعــالم شــده به بقیه 
پرداخت می شود اما زمانی که پول زیادی 
جمع آوری شد، واریز ها به تأخیر می افتد 
و حساب کــاربــران با بهانه های مختلف 
مسدود می شود. در نهایت هم کالهبردار 
فرار می کند و فقط عده ای مال باخته باقی 

می مانند.

صرافی ها و کیف های پول  تقلبی    
دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی های 
متقلبی است که یک شبه به  وجود می آیند 
و ناپدید می شوند. در باره استفاده از این 
صرافی ها باید به شدت جانب احتیاط را 
رعایت کنید، زیــرا ممکن اســت ارزهــای 
دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. 
حساب  به  پولی  که  هنگامی  نیز  گاهی 
خود در صرافی واریــز می کنید، برخی از 
این صرافی های نامطمئن، کارمزدهای 
هنگفت از شما می گیرند یا برداشت پول 
را بسیار دشوار می کنند. به طور کلی، در 
این روش، کالهبرداران یک وب سایت یا 

نرم افزار با عنوان صرافی یا کیف پول ایجاد 
و در شبکه های اجتماعی و گــروه هــای 
گفت وگو آن را تبلیغ می کنند. آن ها برای 
ترغیب افراد، از عبارت هایی مانند »کارمزد 
صفر« و »بـــدون احـــراز هــویــت« استفاده 
ــای  می کنند. زمــانــی کــه قــربــانــی ارزهـ
دیجیتال خود را به صرافی یا کیف پول واریز 
می کند، دیگر برداشت از آن امکان پذیر 
نیست و این به معنای سرقت سرمایه است.

فروش رمزارز بی ارزش    
ساده ترین راه برای کالهبرداری، ایجاد و 
بازاریابی پروژه ای جعلی برای فروش یک 
ــی ارزش به افراد  ارز دیجیتال )توکن( ب
ناآگاه است. فروش این توکن ها مانند این 
است که یک نفر از کنار رودخانه مقداری 
ــردارد و به مــردم بگوید این خاک  خاک ب
آینده  در  و  دارد  ضدسرطانی  خاصیت 
بسیار ارزشمند خواهد شد.به ایــن نوع 
کالهبرداری، کالهبرداری عرضه اولیه 
کوین هم می گویند. در این میان، بسیاری 
از سرمایه گذاران تــازه کــار فریب کسب 
سودهای چند صددرصدی از عرضه های 
اولیه کوین را می خورند و در نهایت، با 
خرید توکن هایی بی مصرف، سرمایه خود 

را از دست می دهند.

سرقت از کیف پول دیجیتال    
بــرای کسانی کــه نــگــران امنیت و حریم 
خصوصی هستند کیف پول دیجیتال )یک 
دستگاه برای نگهداری از رمزهای شخصی( 
ــدازه یک یو اس بی است،  که معموال به ان
به صورت آفالین به سرمایه گذاران کمک 
می کند تا از ارزهای دیجیتال خود محافظت 
کنند. با این حال گزارش های منتشر شده 
حاکی از آن است که ضعف امنیتی در بعضی 
از این کیف های  پول  باعث به سرقت رفتن 
همه دارایی دارندگان آن شده است. این 
ــازار رمــز ارزهــا  نــوع کالهبرداری  هم در ب
بسیار رایــج شده اما به راحتی با خرید از 
به  از  می توانید  تایید  ــورد  م فروشندگان 
سرقت رفتن دارایی های خود جلوگیری 

کنید.

خرید رمز ارز برای افراد ناشناس    
این بــاور را که همیشه کالهبرداران می 
خواهند پــول شما را بــدزدنــد باید کنار 
بگذارید و حتی در گرفتن پــول از افــراد 
عمل  محتاط  بسیار  بــایــد  هــم  ناشناس 
ــای  کنید. کافی اســت وارد دنیای ارزه
دیجیتال شوید تا هر روز تعداد زیادی پیام 
دریافت کنید که از شما می خواهند در 
ــال به حساب تان برایشان  ــز ری ازای واری
رمــزارز بخرید و رمزارزها را به کیف پول 
ــن مــیــان هم  ــز کنید. در ای ــدار واریـ ــری خ
مقداری از پول را به عنوان کارمزد برای 
ــد. پیشنهادی وسوسه  ــرداری خــودتــان ب
انگیز که ممکن است شما را برای این کار 
وسوسه کند اما بد نیست بدانید در اغلب 
مواقع پولی که این فرد به حساب شما واریز 
می کند پول تمیزی نیست یا حتی دزدی از 
حساب بانکی یک قربانی دیگر است. این 
افراد پول دزدی را به حساب شما واریز می 
کنند و بعد شما به صورت رمزارز معادل آن 
را برای آن ها ارســال می کنید که به هیچ 
عنوان دیگر قابل پیگیری نیست و هیچ 
اثری از حساب کاربری کالهبردار باقی  
نخواهد ماند. این در حالی است که حساب 
کاربری شما احــراز هویت شده و ممکن 
است به خاطر جرمی که فرد دیگری انجام 
داده شما به عنوان قربانی، از سوی پلیس 

فتا مجرم شناخته شوید.

رئیس پلیس فتا از  دستگیری کالهبرداری که 9 هزار و 230 میلیارد تومان از طریق رمز ارز تقلبی 

کالهبرداری کرده بود خبر داد، کالهبرداری در حوزه ارز دیجیتال چه انواعی دارد و چطور از آن دوری کنیم؟

شگردهای 
کالهربداری 

اب رمز ارز

ناصری-  تا همین چند وقت پیش خیلی ها اصال چیزی از رمزارزها نمی دانستند و اصال به فکر سرمایه گذاری در این بازار نبودند 
اما ریزش شدید بورس و اوج گرفتن قیمت رمزارزها در همان برهه در بازار جهانی باعث شد مردم به سرمایه گذاری در این بازار 
روی بیاورند. بازاری که ناشناخته بودنش کالهبرداران را وارد گود کرد و آن ها اکنون در این بازار حسابی جوالن می دهند و 
با سوءاستفاده از اسم رمزارزها و ناآگاهی بخش زیادی از جامعه از این رمزارزها در حال کالهبرداری هستند و بارها خبر این 
کالهبرداری ها منتشر شده است، به طور مثال روز گذشته رئیس پلیس فتا خبر از کشف کالهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی 
با ارز دیجیتال تقلبی داد. در این مطلب از ترفند این کالهبردار و دیگر روش های کالهبرداری در این حوزه نوشته ایم؛ پس اگر 
شما هم قصد دارید در حوزه رمزارزها سرمایه گذاری کنید، بد نیست قبل از وارد شدن به این بازار به این گزارش نگاهی بیندازید.

دماوند را  دریاب!
ــوه ایـــران، یعنی  ــواز- بلندترین ک رعــیــت نـ
دماوند با ارتفاع 5610 متر مثل بسیاری از 
قسمت  های دیگر طبیعت کشورمان حال و 
روز خوشی ندارد. شاید برخی با خود بگویند 
ــه ممکن اســت کــم آب شــود، تــاالب  رودخــان
ممکن است خشک شود، جنگل ها مطابق آن 
چه در چندسال اخیر رخ داده ممکن است 
درخت هایش به غارت بروند یا در آتش بسوزند 
اما برای کوه، چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد 
که حال و روزش را خراب کند. در این مطلب می 
خواهیم به دالیلی که باعث شده دماوند هم 

حال خوشی نداشته باشد بپردازیم.

عروسی در دماوند1  
محمد خادم الشیخ کوهنورد حرفه ای 
و مربی امداد و نجات کوهستان در گفت وگو 
با ایسنا می گوید: »در کوه دماوند عروسی 
می گیرند! حتی اگر تذکر دهید با عبارت به 
شما چه ربطی دارد مواجه خواهید شد!« او می 
افزاید: »دماوند در روزهای گذشته بسیار شلوغ 
بــود. حتی چــادر زدن هم محدودیتی دارد. 
برخی کوهنوردان کنار پد بالگرد چادر زده 
بودند که خیلی عجیب بود. این موضوع مثل 
آن است که وسط اتوبان چادر بزنید و بخواهید 
بخوابید! زمانی که بالگرد می نشیند چادر خود 
کوهنوردان خراب می شود اما با دانستن این 
موضوع بازهم رعایت نمی کنند. حتی فردی 
اصرار داشت که در پد بالگرد چادر بزند! اصال 

نمی دانست اچ بزرگ برای بالگرد است!«

صعودهای غیراصولی2  
یکی دیگر از اتفاقاتی که گفته می شود 
باعث تخریب دماوند شده، صعودهای گروهی 
غیراصولی و هجوم  سازمان یافته توسط برخی 
نهادها بــه ایــن کــوه اســت. اسماعیل کهرم 
چندی پیش در یادداشتی دراین باره نوشته: 
و هجوم   غیراصولی  گروهی  »بــا صعودهای 
نهادها، دماوند  برخی  توسط  سازمان یافته 
را برای عالقه مندان داخلی هم بالاستفاده 
کــرده ایــم. در برخی مواقع ســال صعودهای 
چندهزارنفری و برنامه های وسیع گروهی در 
دماوند برگزار می شود که بعد از آن به دلیل 
فضوالت انسانی باقی مانده و بوی بدی که در 
طبیعت ایجاد می کنند، نمی توان یک ماه تا 
یک ماه ونیم به حوالی دماوند نزدیک شد. به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان صعودهای غیر 
اصولی باعث فرسایش خــاک ایــن کــوه شده 

است.«

رها شدن هفته ای یک تن زباله در دماوند3  
از دیگر بالهایی که به جان بام ایران یعنی 
دماوند افتاده، زباله هایی است که در گذر زمان 
در کوه انبار شده است. در سال 1399 رئیس 
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
اعالم کرده بود کوهنوردانی که برای صعود 
به دماوند راهی این کوه می شوند هفته ای یک 
ُتن زباله تولید می کنند. تصاویر منتشر شده 
از زباله های رها شده در کوه دماوند به خوبی 
وضعیت بد این کوه را نشان می دهد. متاسفانه 
نبود قانون در این زمینه ضربه بزرگی به محیط 
زیست منطقه وارد کرده و اگر مسئوالن مربوط 
برای آن راه حلی پیدا نکنند، آسیب بزرگی به 

این سرمایه ملی وارد می شود.



5ورزشی

 مجیدی دومین مربی جوان
 لیگ امارات

فرهاد مجیدی ، سرمربی فصل گذشته آبی پوشان پایتخت بعد 
از قهرمان کردن این تیم در لیگ ایران راهی امارات شد و کمتر از 

یک ماه دیگر باید پا به دومین چالش جدی زندگی حرفه ای خود در عرصه 
مربیگری بگذارد.فرهاد مجیدی در حالی با اتحاد کلبا فصل جدید لیگ 
امارات را آغاز می کند که باید با مربیان با تجربه ای رقابت کند.مجیدی، 
دومین مربی جوان لیگ امارات در فصل پیش رو خواهد بود. عبدالحسین 
الیاسی، سرمربی تیم خور فکان با 44 سال جوان ترین مربی فصل پیش 

روی لیگ امارات است و بعد از او فرهاد مجیدی با 46 سال قرار دارد.

پیشرفت محسوس تیم نوراللهی در امارات
احمد نوراللهی هافبک ملی پوش کشورمان این روزها زیرنظر ژاردیم سرمربی سرشناس پرتغالی 
در شباب االهلی خود را برای فصل جدید لیگ امارات آماده می کند.ژاردیم بعد از بررسی 
عملکرد نوراللهی و قائدی دو بازیکن ایرانی شباب االهلی در نهایت تصمیم گرفت تا نوراللهی 
را نگه دارد و ستاره سابق استقالل را در لیست فروش بگذارد.شباب االهلی این روزها به 
همراه نوراللهی در صربستان اردو زده است. با نگاه به آمار االهلی در 4 بازی دوستانه متوجه 
می شوید ژاردیم این تیم را متحول و به یک تیم شکست ناپذیر تبدیل کرده است.شباب 
االهلی در 4 بازی دوستانه خود 4 برد کسب کرده، 14 گل به ثمر رسانده و هیچ گلی دریافت 
نکرده است. این آمار نشان دهنده پیشرفت تیم اماراتی زیرنظر سرمربی سابق الهالل است.
نکته مهم نقش پررنگ نوراللهی در بازی های اخیر تیم اش است و این مسئله نشان می دهد که 

سرمربی جدید شباب االهلی توانسته است به خوبی از ستاره تیم اش بازی بگیرد.

زمان بازگشت امیری مشخص شد
وحید امیری، ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس که حدود دو ماه قبل کمر خود را به تیغ جراحان 
سپرده بود این روزها زیر نظر کادر پزشکی برنامه های خود را اجرا می کند.قرار است امیری 
21 مرداد چکاپ نهایی خود را انجام دهد و در صورتی که پزشکان وضعیت او را تأیید کنند این 
بازیکن کار با توپ را زیر نظر کادر پزشکی پرسپولیس آغاز خواهد کرد.با وضعیتی که وحید 
امیری دارد به این بازیکن توصیه شده که با احتیاط بسیار زیادی برنامه های درمان خود را 
پیش ببرد و برای بازگشت به میادین عجله نکند. در صورتی که چکاپ 21 مرداد امیری 
،وضعیت خوبی را درباره این بازیکن نشان دهد به احتمال فراوان این بازیکن بعد از فیفادی 
در اختیار کادر فنی پرسپولیس قرار خواهد گرفت و باید دید که او چه زمان می تواند دوباره 
در میادین حاضر شود. اما با شرایط فعلی بازیکن شماره 19 پرسپولیس می داند که عجله 

برای بازگشت به زمین بازی احتمااًل وضعیت او را بغرنج تر خواهد کرد.

آفساید

خبر

تغییر در زمان آغاز جام جهانی قطر
نشریه اتلتیک مدعی شد که فیفا قصد دارد  جام جهانی 
2022 را یک روز زودتر برگزار کند.این اتفاق به دلیل 
این است که قطر بتواند بازی افتتاحیه جام جهانی را 
خودش برگزار کند.پیشتر مشخص شده بود که بازی 
سنگال و هلند اولین بــازی را برگزار کند و تیم ملی 
کشورمان مقابل انگلیس دومین بازی را برگزار کند ولی 
به نظر می رسد فیفا قصد جابه جایی بازی قطر را دارد.
بازی قطر مقابل اکوادور از لحاظ زمانی سومین بازی 
روز افتتاحیه است که فیفا می خواهد این مسابقه را یک 

روز زودتر یعنی تاریخ 29 آبان برگزار کند.

 طارمی در تیم منتخب 
هفته اول پرتغال

هفته نخست لیگ فوتبال پرتغال به پایان رسید. تیم 
پورتو مدعی کسب عنوان قهرمانی با درخشش مهدی 
طارمی مهاجم ایرانی خود برابر ماریتیمو ۵ بر 1 پیروز 
شد و طارمی دو گل تیم اش را به ثمر رساند.این مهاجم 
ایرانی از سوی سایت Goal point در ترکیب تیم منتخب 
هفته نخست لیگ پرتغال قرار گرفته است. طارمی از 

سوی این سایت نمره 9.3 را دریافت کرد.

فوتبال ایران بـا تمام مشـکالتش، ارزش انتظـار برای 
یـک فصـل پـر حـرارت دیگـر را دارد و چـه شـروعی 
بهتـر از یـک بـازی جـذاب بیـن اسـتقالل و سـپاهان؟ 
امـروز در همیـن ایسـتگاه اول لیـگ برتر شـاهد جنگ 
2 مدعـی اصلـی خواهیـم بود.یـک سـو اسـتقالل بـه 
عنـوان مدافـع عنـوان قهرمانی و سـوی دیگر سـپاهان 
بـا کلـی سـتاره و یـک کادر فنـی نامـدار. بـدون شـک 
تقابل مربیان پرتغالـی می تواند یک سـکانس جذاب و 
مهیـج برای شـروع لیـگ بیسـت و دوم باشـد. این فصل 
خبـری از تقابل امیـد نورافکـن و وریا غفوری نیسـت اما 
فوتبالدوستان برای تماشـای بازی استقالل و سپاهان 
بهانـه هـای زیـادی دارند. فـردا بـاز هـم محمد دانشـگر 
را در ورزشـگاه آزادی مـی بینیـم امـا نـه بـا اسـتقالل کـه 
مقابـل اسـتقالل! فـردا بـاز هـم نورافکـن تـا پـای جـان 
خواهـد دویـد تا بـا درخشـش خـود پاسـخ هو شـدن های 
احتمالـی در آزادی را بدهد،رامیـن رضائیـان ایـن بـار 
بـا پیراهـن سـپاهان مقابـل اسـتقالل مـی ایسـتد، فـردا 
شـهباززاده تشـنه گلزنـی بـا پیراهـن اسـتقالل بـه تیـم 
سـابقش اسـت  و سـاپینتو و مورایس هم بـه دنبـال اولین 
بـرد در فوتبـال ایـران؛ هـر کـدام ایـن هـا بـه تنهایـی مـی 
توانـد جذابیـت یـک بـازی را تضمیـن کنـد امـا بـازی فردا 
همـه ایـن هـا را بـا هـم خواهـد داشـت.بازی فـردا اولیـن 
بـازی رسـمی آبی پوشـان بـا هدایـت ریـکاردو سـاپینتو 
اسـت. البته که در طـرف مقابـل نیـز ژوزه مورایـس چنین 

دارد. اصفهانـی  طالیی پوشـان  اردوی  در  را  شـرایطی 
اسـتقالل در 21 دوره قبلـی رقابت هـای لیـگ برتـر فوتبـال 
ایران در هفته های اول، نمایش نسـبتا خوبی داشـته اسـت. 
آن ها 13 برد، 6 مسـاوی و 2 باخت را تجربه کـرده  و صاحب 
4۵ امتیـاز از 63 امتیـاز ممکـن شـده اند یعنـی بـه عبارتـی 
دیگر این تیم ۷1 درصـد امتیازات را به خـود اختصاص داده 
و نکته مهم تر این کـه آبی ها در هفته اول در ورزشـگاه آزادی 
هیچ گاه بازنده نبوده اند.اسـتقالل و سـپاهان برای سومین 
بـار بایـد در هفته نخسـت بـه دیـدار یکدیگـر بروند. اسـتقالل 
در لیـگ نهم میزبـان طالیی پوشـان بود و موفق شـد در شـب 
درخشـش وحیـد طالب لـو بـا تـک گل امیدرضـا روانخـواه 
حریف خـود را ببـرد. با وجـود ایـن در پایـان آن فصل ایـن تیم 
سـپاهان بـود کـه عنـوان قهرمانـی را بـه دسـت آورد.2 فصل 
بعـد ایـن 2 تیـم دوبـاره در هفتـه نخسـت رو در روی  یکدیگـر 
قرار گرفتنـد کـه ماحصل آن تسـاوی یک بـر یـک در اصفهان 
بـود. ابتدا فابیـو جان واریو برای تیـم میزبان گلزنـی کرد و در 
ادامـه آرش برهانی نتیجه را به تسـاوی کشـاند. جالب اسـت 
که بازهم در پایان فصل، تیم اصفهانـی قهرمانی را مال خود 
کرد.حاال همه منتظر سـومین تقابل جـذاب فوتبال ایران در 
هفته آغازین لیگ هسـتند؛این بـار در لیگ بیسـت و دوم....

تعلیق و محرومیت در انتظار 
ژیمناستیک ایران؟

فدراسیون جهانی ژیمناستیک، طی نامه ای اعالم کرد 
که این احتمال وجود دارد که فدراسیون ژیمناستیک 
ایران تعلیق شود. در متن نامه ای که  خبرگزاری فارس 
منتشر کرده، چنین آمده است: »در آخرین دیدار وزیر 
ورزش و کمیته ملی المپیک ایران در لوزان مشخص 
ــت انتخاباتی  ــود کــه هــر چــه سریع تر قــرار اس ــده ب ش
دموکراتیک بر اساس اساسنامه ایران برگزار شود. ولی 
تا امروز هیچ خبری در این زمینه دریافت نکرده ایم. در 
صورت بروز اختالفات داخلی، فدراسیون ژیمناستیک 
می تواند توسط کمیته انضباطی  و اخالق فدراسیون 
جهانی ژیمناستیک تعلیق شود.« با ارسال این نامه عمال 
فدراسیون ژیمناستیک ایران در خط تعلیق و محرومیت 

قرار گرفته است.

مرگ تلخ بوکسور همدانی در اردوی 
تیم ملی

محمد امین روستایی، بوکسور همدانی تیم ملی جوانان 
که در اردوی این تیم در استان کردستان حضور داشت، 
پس از پایان یکی از تمرینات تیم ملی از هوش رفت و پس 
از دو روز بستری در بیمارستان و عمل جراحی سه شنبه 
جان خود را از دست داد. علی حقیقی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان در این باره به ایسنا گفت: »در 
همان لحظات ابتدایی مشخص شد که این بوکسور 
ملی پوش متاسفانه دچــار ضایعه مغزی شــده و باید 
سریع تحت عمل جراحی قرار گیرد. پس از اطالع از 
این موضوع،این بوکسور جوان تحت عمل جراحی قرار 
گرفت اما متاسفانه درگذشت. با توجه به آن که این اردو 
زیر نظر مستقیم فدراسیون بوکس و به میزبانی سنندج 
برگزار می شد مسئولیت هرگونه  حادثه و اتفاقی بر عهده 

متولی اردو و فدراسیون بوکس بوده است.«

اخبار
معمای الینحل انتخابات کمیته با چه چیدمانی حل خواهد شد؟

خروج صالحی امیری از گردونه رقابت مدعیان؟
کاندیداهای  از  ثبت نام  فرایند  ورزش/  گــروه 
متقاضی حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک 
درحالی در پایان وقت اداری امروز)پنج شنبه 20 
ــرداد( به پایان می رسد که هنوز معمای حضور  م
رجال سطح باالی ورزش ایران در انتخابات یکی 
از مهم ترین نهادهای ورزشــی کشور مبهم است. 
از یک طرف سیدرضا صالحی امیری رئیس فعلی 
کمیته تاکید دارد که بنایی برای ورود به انتخابات 
ــدارد و از طــرف دیگر سید حمید سجادی وزیر  ن
ورزش در آخرین مصاحبه خود که روز چهارشنبه 
در حیاط دولت انجام داد، بسیار مبهم تر و کددارتر 
از همیشه درخصوص ورودش به پروسه انتخابات 
صحبت کرد. او از یک طرف بیان کرد اگر بنایی برای 
ورود به انتخابات داشت روز اول ثبت نام ها)پنجم 
مرداد( اقدام می کرد و از طرف دیگر پایان ماجرا را 
باز گذاشت؛ آن هم با بیان کردن این جمله که اگر 
دستوری برسد و بر او تکلیف شود، دیگر نمی داند 
چه خواهد شــد! بخش های دیگری از مصاحبه 
پررمز و راز وزیر ورزش برای حضورش در انتخابات 
هم جالب توجه بود به خصوص آن جا که با شایعات 
مطرح شده درخصوص صدور قریب الوقوع حکم 
وزارت ورزش برای کیومرث هاشمی)رئیس اسبق 
المپیک( مواجه شد. همین مسئله  کمیته ملی 
کافی بود تا وزیر در دفاعی تمام قد از خود، جمالتی 
بگوید که تا به حال به زبــان نیاورده بــود: »چیزی 
انتخاب کیومرث هاشمی به عنوان  درخصوص 
وزیر جدید ورزش نشنیده ام و اگر بنا بود بنده در 
انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کنم، با حفظ 
سمت )وزارت( به کمیته بــروم.« ماجرای ثبت نام 
وزیر ورزش در انتخابات کمیته ملی المپیک و حتی 
ادامه حضورش روی کرسی وزارت ورزش)به ویژه 
بعد از کارت زرد بهارستان نشینان به او( درحالی تا 
صبح امروز و آغاز آخرین روز از ثبت نام، در هاله ای از 

ابهام باقی ماند که سیدرضا صالحی امیری رئیس 
کمیته ملی المپیک هم پازل انتخاباتی را همچنان 
ناقص گذاشته است. او که بنا بود 23 مرداد برای زیر 
نظر گرفتن عملکرد کاروان ایران در پنجمین دوره 
بازی های کشورهای اسالمی راهی قونیه شود به 
ناگاه صبح روز 18 مرداد و در فاصله سه روز مانده 
به پایان ثبت نام ها چمدانش را بست و راه ترکیه را در 
پیش گرفت که این اقدام غیرقابل پیش بینی رئیس، 
معادالت انتخاباتی را بیش از پیش سخت کرد. 
به خصوص آن که دیروز خبر رسید که رئیس کمیته 
ملی المپیک پیش از پایان مهلت ثبت نام ها به ایران 
برنمی گرددالبته اگر این خبر درست باشد، معنایی 
ندارد جز خروج صالحی امیری از گردونه رقابت 
مدعیان برای کرسی کمیته! البته این خبر گوش 
به گوش شد که صالحی امیری پیش از سفر به قونیه 
فرم ثبت نام  انتخابات کمیته را تکمیل کرده و تحویل 
داده و قرار است در روز پایانی با رونمایی از این فرم 
همه را شگفت زده کند. همه این ها احتمال است.  
به هرحال نرفتن وزیر به قونیه درحالی که قرار بود 
برای مراسم افتتاحیه بازی ها در ترکیه باشد و رفتن 
صالحی امیری درحالی که مقرر بود در ایران باشد، 
تمام حدس و گمان ها را به هم زد. این درحالی است 
که خبرهای درگوشی حاکی از آن است که وزیر 
ورزش در آخر روز ثبت نام با قدرت وارد گود رقابت  

خواهد شد. حتی شایعه شده او از برخی روسای 
فدراسیون ها که امینش هستند و در دایره دوستان، 
خواسته که وارد پروسه ثبت نام شوند؛ البته برخی 
خواسته وزیر را اجابت کرده اند و برخی که معادالت 
را مبهم دیدند، مدارک ثبت نام خود را تحویل کمیته 
داده اند اما منتظر شده اند تا بعد از ثبت نام وزیر یا 
حضورش در کمیته، رسما وارد عرصه رقابت شوند. 
در آن سوی گمانه زنی ها، این فرض هم متصور است 
که خسروی وفا رئیس کنونی کمیته ملی پارالمپیک 
برای  صالحی امیری  گزینه  می شود  شنیده  که 
ریاست است، با قدرت وارد می شود و حتی گفته 
می شود خسروی وفا در واقع همان گزینه دولت 
است. این درحالی است که پیشتر تصور می شد 
دولت در این دوره از انتخابات کمیته ورود نداشته. 
نکته قابل تامل این که خسروی وفا هم پیشتر در 
مصاحبه با رسانه ها گفته بود اگر صالحی امیری 
بیاید به نفع او کنار خواهد کشید و در غیر این صورت 
رقابت خواهد کرد. با این حساب اگر صالحی امیری 
وارد نشود، رقابت بر سر صندلی ریاست کمیته بین 
خسروی وفا و حمید سجادی)به شرط ثبت نام( 
خواهد بــود. حال باید منتظر ماند و دیگر امروز 
معمای الینحل انتخابات کمیته ملی المپیک که 
قرار است ششم شهریورامسال برگزار شود، با چه 

چیدمانی حل خواهد شد!

3 نفر تایید صالحیت و 3 نفر رد صالحیت شدند
انتخابات فدراسیون فوتبال رسماً   3نفره شد!

سه شنبه شب اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال که در روز هشتم شهریور 
برگزار می شود از سوی کمیته بدوی انتخابات اعالم شد و سایت این فدراسیون، 
اسامی افراد تایید صالحیت شده را منتشر کرد.همان طور که پیش بینی می شد، 
مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزا... محمدی تایید صالحیت شدند و سه گزینه دیگر 
یعنی محمد آخوندی، امیررضا واعظ آشتیانی و علیرضا اسدی حتی باوجود اعتراض و 
درخواست استیناف، در نهایت برای انتخابات تایید صالحیت نشدند.همچنین اسامی 
نفراتی که به عنوان نماینده  باشگاه ها قصد ورود به هیئت رئیسه را دارند نیز اعالم شده 
که حضور رضا درویش، محمدرضا ساکت و حمیدرضا گرشاسبی مدیران شناخته 
شده فوتبال باشگاهی ایران جالب توجه است. همچین الهام بصیری نیا مدیرعامل 
تیم زنان شهرداری سیرجان، حسین پرویزی، اسماعیل حیدرپور و محمد رجاییان 
دیگر نفرات این بخش از انتخابات خواهند بود.نکته مهم این که اسامی اعالم شده از 
سوی فدراسیون مربوط به تایید صالحیت کمیته بدوی و تصمیمات کمیته استیناف 
است و هنوز تایید صالحیت نهادهای چهارگانه ذی ربط باقی مانده که ممکن است 
تغییراتی را در انتخابات ایجاد کند.در بیانیه فدراسیون فوتبال آمده که حاضران در 
انتخابات »تا هنگام برگزاری انتخابات و در جریان برگزاری انتخابات از هرگونه اظهار 
نظر تنش زا در مصاحبه یا مناظره های احتمالی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی« 
باید امتناع کنند.انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ هشت شهریور برای انتخاب 
جانشین شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول فدراسیون فوتبال و همچنین دیگر 
پست های هیئت رئیسه برگزار خواهد شد. با توجه به تایید صالحیت تاج ،ماجدی و 
محمدی برخی بر این باورند که انتخابات فرمایشی است و به احتمال زیاد تاج دوباره 
رئیس فدراسیون فوتبال خواهد شد آن هم در حالی که همین چند روز پیش رای 
نهایی دادگاه عالی ورزش درباره پرونده شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق و 
بلژیکی اعالم و ایران به پرداخت بیش از سه میلیون و ۵00 هزار یورو محکوم شد. 
پرونده ای که نقطه سیاه کارنامه دوران ریاست تاج بر فدراسیون فوتبال است و تا امروز 
بزرگ ترین غرامت تاریخ فوتبال و حتی ورزش ایران بوده است. بسیاری به استناد 
همین یک پرونده دوران ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال، او را فاقد صالحیت 
برای مدیریت فوتبال می دانند و حتی برخی نمایندگان خواهان رسیدگی قضایی به 
پرونده ویلموتس و بانیان و مسببان آن شده اند. با این حال رد صالحیت افرادی چون 
واعظ آشتیانی و نبود رقیب قدرتمند در عرصه انتخابات باعث شده تا بسیاری انتخابات 

فدراسیون فوتبال را فرمایشی و انتصابی قلمداد کنند و منتظر بازگشت تاج باشند.

سوژه

 خشم اسکوچیچ 
علیه 2 ستاره تیم ملی

سایت »اسپورت 24« یونان خبر داد که احتمال دارد 
کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی دو بازیکن ایرانی 
آ.ا.ک مسابقات جام جهانی 2022 قطر را از دست 
 AEK دهند.دلیل آن هم این است که این دو بازیکن
پست هایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که 
در آن نظرات انتقادی درباره دراگان اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی ایران داشتند.در مرحله اول به احتمال زیاد این 
دو بازیکن ایرانی از اردوی شهریورماه کنار گذاشته می 
شوند، ضمن این که بعید نیست تخلف فوق به قیمت 
غیبت آن ها در مسابقات جام جهانی 2022 ختم شود.
احسان حاج صفی 114 بازی ملی در کارنامه اش دارد 
و انصاری فرد که در برنامه های ماتیاس آلمیدا سرمربی 
آ.ا.ک نیست، 90 بــازی انجام داده و 29 گل به ثمر 

رسانده است.

پنج شنبه  20  مرداد  1401
13 محرم 1444.شماره 21005 

نیمکت آبی ها در قرق 
هموطنان کی روش

سوت آغاز لیگ بیست و دوم از فردا

استقالل-سپاهان 
یک شروع جذاب

هفته اول لیگ برتر ایران       
فردا

مس رفسنجان نساجی مازندران 

ساعت 19:00

ملوان پیکان 

ساعت 19:00

سپاهان استقالل 

ساعت 19:30

هوادار آلومینیوم اراک 

ساعت 20:00

مس کرمان نفت مسجد سلیمان 

 ساعت 20:30

شنبه 22 مرداد

پرسپولیس ذوب آهن 

ساعت 19:30

صنعت نفت آبادان فوالد 

ساعت 20:30

تراکتور گل گهرسیرجان 

ساعت 20:30

اشک های فصیحی پس از رکوردشکنی
فرزانه فصیحی دونده سرعت با شکستن رکورد دوی 100 متر ایران 
برای دومین بار پیاپی در یک روز، درحالی نایب قهرمان بازی های 
کشورهای اسالمی شد و به مدال نقره رسید که پیشتر خبر رسید او 
بعد از رقابت نیمه نهایی و صعود به فینال ، دچار عارضه تنفسی شده. 
در پی این رویداد، رسیدگی به وضعیت او در دستورکار نیروهای 
امدادی حاضر در محل رقابت ها قرار گرفت و توصیه کادر درمان، 
اعزام فصیحی به مرکز درمانی بود که با مخالفت ملی پوش ایرانی 
مواجه شد و او درنهایت با رضایت خودش در فینال شرکت کرد و 
مدال گرفت. فصیحی بعد از کسب این موفقیت درحالی که مقابل 
دوربین خبرنگاران گریه می کرد، گفت: »نفس باال نمی آید. تنها 
خودم و خانواده ام می دانند که در این مدت به من چه گذشته است.«

دهقانی به برنز قناعت کرد       
محمدصادق دهقانی تکواندوکار ایران با باخت برابر هاکان از ترکیه 
از صعود به فینال وزن منهای 63 بازماند و به مدال برنز قناعت کرد. 
دهقانی اگر چه راند اول این رقابت را واگذار کرد  و درنهایت نتیجه 

راند دوم را هم واگذار کرد تا به برنز برسد.

تست کرونای مربی تیم ملی شنا مثبت شد       
تیم ملی شنا با 9 شناگر درحالی دیروز راهی قونیه شد که خشایار 
حضرتی و گامر دیالنچیان مربیان تیم ملی بودند و پیمان گرامی 
سرپرست تیم بود و باید همراه تیم عازم قونیه می شدند اما دیالنچیان 

به دلیل مثبت شدن تست کرونا عازم قونیه نشد. 

دومین طالی ایزدیار در پاراشنا، ظریف به مدال برنز رسید       
 در مسابقه فینال 100 متر کرال پشت ، سه نماینده ایران با حریفان 
خود به رقابت پرداختند که در پایان شاهین ایزدیار با زمان یک دقیقه 
و 9 ثانیه و 22 صدم ثانیه قهرمان شد. ابوالفضل ظریف با زمان یک 
دقیقه و 14 ثانیه و 9۵ صدم ثانیه به مدال برنز دست یافت و سینا 
ضیغمی نژاد هم با رکورد یک دقیقه و 1۷ ثانیه و 3۷ صدم ثانیه در 

مکان ششم قرار گرفت.

 غزل سلطانی با ناداوری به نقره بسنده کرد       
غزل سلطانی نماینده وزن منهای 49 تکواندوی بانوان کشورمان 
که پس از قرعه استراحت در دور نخست با شکست نماینده پاکستان 
مدال برنز خود را مسجل کرده بود،برابر االسا از مراکش پیروز شد تا 
به فینال برسد.وی در مسابقه فینال برابر رقیه حیلدیریم ترکیه ای 
در راند اول ۵بر 1 برنده شد.در راند دوم به رغم جلو بودن امتیاز به 
خاطر پنج اخطار بازنده شد تا در راند سوم به رغم جلو بودن امتیاز باز 

هم پنج اخطاره شود و به مدال نقره بسنده کند.

گروه ورزش/  سوت آغاز بیست و دوم 

دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت 

19 امروز به صدا در می آید تا رقابت 

فوتبال  سطح  باالترین  در  تیم   16

کشور رسما آغــاز شــود. ایــن دوره از 

رقابت ها در حالی  شــروع می شود 

که بعد از سال ها، خراسان در لیگ 

برتر نماینده ای ندارد.مدعیان، مثل  

و  آبــی ها  همیشه مشخص هستند. 

قرمزهای پایتخت، با تمام مشکالت 

مالِی همیشه همراه خود، جان تازه 

گرفته اند و سرحال به نظر می آیند، 

زرد هــای اصفهانی با خریدهای پر 

سر و صدای خود آماده فتح قهرمانی 

دیگری هستند و فوالد و گل گهر هم 

می توانند به عنوان مدعیان خاموش 

تنور رقابت ها را داغ تر کنند.ذوبی 

ها، استاد قهرمانی در لیگ برتر را به 

خدمت گرفته اند تا بلکه تیم جوانشان 

ــار تبریز،  را به جایی برساند. در دی

اگرچه مشکالت سرخ های تراکتور، 

امید را برای درخشش این تیم کمرنگ 

کــرده اســت، اما تی تی ها همچنان 

دل به حضور پرشورها در ورزشگاه 

و صندلی های یکپارچه سرخ شده 

جهنم یادگار امام بسته اند. گسترشی 

ها مرد قانون و تبصره فوتبال ایران را 

به عنوان مدیرعامل خود می بینند. 

در شمال، سپیدرود پر هوادار دوباره 

گیالن و رشت را صاحب نماینده در 

سطح اول فوتبال ایران کرده است.

برش

سجادی: تا این لحظه قصد کاندیداتوری ندارم
محمدی/ حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست هیئت دولت در گفت وگوی اختصاصی با 
خراسان در پاسخ به این سوال که آیا قصد ثبت نام دارد یا خیر؟ می گوید: »تا این لحظه چنین قصدی ندارم .« 
او در خصوص این که آیا وزیر ورزش می تواند همزمان با حضور در دولت در کمیته ملی المپیک هم ریاست 
کند، چنین پاسخ می دهد: »خیر مشکل قانونی ندارد و در بسیاری از کشورها وزیر ورزش و رئیس کمیته 
المپیک یک نفر هست. حتی کمیته بین المللی المپیک هم در برخی مواقع از این اتفاق، استقبال می کند.«
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شهاب عباسی اجـــرای فصل 
ــوم مــســابــقــه »آب و آتــش«  سـ
این  اســت.  گرفته  برعهده  را 
شهریورماه  اول  از  مسابقه 
ساعت 23، از شبکه نسیم روی 

آنتن خواهد رفت. سیاوش مفیدی نیز به عنوان 
مجری مسابقه در کنار عباسی حضور دارد.

ــی  ــردان ــم ــی ــل مــحــمــدرضــا ع
صداپیشه »دیرین دیرین« در 
گفت وگو با ایسنا، تأکید کرد 
جدایی او و علی درخشی از این 
مجموعه، به علت خستگی بوده 

و ارتباطی به صداوسیما نداشته است.

علی نصیریان به زودی با فیلم 
ــوش  ــور« ساخته داریـ ــن ــی »الم
آنالین  به سینمای  مهرجویی 
می آید. به گزارش هفت صبح، 
این فیلم در نماوا و فیلیمو اکران 

می شود. نصیریان فیلم »هفت بهارنارنج« فرشاد 
گل سفیدی را آماده اکران دارد.

محسن تنابنده امشب ساعت 
22، فیلم »استشهادی برای 
ــدا« به کــارگــردانــی علیرضا  خ
امینی را از شبکه آی فیلم روی 
آنتن دارد. این فیلم سال 85 

ساخته شده و تنابنده به همراه امینی، نگارش 
فیلم نامه آن را برعهده داشته است.

چهره ها و خبر ها

ــادی حـــجـــازی فـــر مــشــغــول  ــ هـ
آمــاده ســازی مقدمات برگزاری 
جشنواره نمایش عروسکی تهران 
- مبارک است و دیــروز در گفت 
وگوی اینترنتی، درباره این رویداد 
توضیح داد. او که »موقعیت مهدی« را در اکران آنالین 
دارد، در زمینه نمایش عروسکی تحصیل کرده است.

منصوره مصطفی زاده در فصل 
دوم برنامه »مامان ها« حضور 
ــدارد. اجـــرای فصل جدید  ــ ن
به عطیه عسگری  برنامه  ایــن 
تهیه کننده رادیــو سپرده شده 
است. »مامان ها« از شنبه هفته آینده طی 50 

قسمت، ساعت 17 پخش خواهد شد.

مریم سعادت از امــروز با فیلم 
»شــب طالیی« به کارگردانی 
یوسف حاتمی کیا به سینماها 
می آید. او چندی پیش سریال 
کمدی »وضعیت زرد 2« را روی 

آنتن شبکه دو سیما داشت.

آزیتا حاجیان از امشب ساعت 
23، با تکرار سریال »تــا ثریا« 
ساخته سیروس مقدم به شبکه 
آی فیلم می آید. این مجموعه 
با بازی مهران احمدی، هومن 
سیدی، همایون ارشــادی، ترالن پروانه و الناز 

حبیبی اولین بار سال 90 پخش شد.

پس از گذشت چندین ماه از واکسیناسیون عده 
زیادی از مردم و از سر گرفته شدن فعالیت عادی 
سینماها و مشاغل، همچنان سینماها با بحران 
مخاطب مواجه هستند و نمایش بسیاری از فیلم ها با 
فروش ناامیدکننده ای مواجه هستند. پخش نشدن 
تیزر فیلم ها در تلویزیون و گران شدن بلیت سینما 
نیز هرکدام به سهم خود، به این وضعیت دامن زد  و 
اکنون فیلم های انگشت شماری هستند که موفق 
می شوند در گیشه به فروش متوسط یا نسبتا خوبی 
دست یابند و شکست نخورند. تقریبا در سه ماه 
گذشته، فیلم های مختلفی با ژانرهای گوناگون 
روی پرده سینما رفتند، اما بیشتر این فیلم ها با وجود 
چهره های محبوب و شناخته شده ای که داشتند 
نتوانستند فروش خوبی داشته باشند و کمتر از 50 

هزار مخاطب را به سینماها کشاندند.

المینور	 
فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام »المینور« با 
حاشیه های فراوانی به اکران رسید. ابتدا قرار بود 
این فیلم به مناسبت نوروز به نمایش دربیاید، اما 
اکران آن به اردیبهشت ماه موکول شد. این اتفاق 
اعتراض شدید مهرجویی را برانگیخت و شائبه 
توقیف فیلم برای او به وجود آمد، اما در نهایت فیلم 
از هفتم اردیبهشت ماه اکرانش را آغاز کرد. نام 
داریــوش مهرجویی کافی بود که این فیلم بتواند 
مخاطبان را به سینما بکشاند و گروه بازیگران آن 
هم ترکیبی از بازیگران پیش کسوت یا باسابقه 
مانند علی نصیریان، علی مصفا، سیامک انصاری و 
بهناز جعفری در کنار بازیگران جوان مانند پردیس 
احمدیه، مهرداد صدیقیان و دیبا زاهدی بود، اما در 
نهایت شرایط به نفع فروش »المینور« پیش نرفت. 
این فیلم نتوانست تماشاگرانی را که به اعتبار سابقه 
درخشان مهرجویی به سینما رفته بودند راضی 
کند و واکنش ها به آن مثبت نبود. »المینور« پس از 
سه ماه اکران، با فروش یک میلیارد و 492 میلیون 
تومانی راهــی سینمای آنالین است و 46 هزار 

مخاطب داشته است.

مجبوریم	 
رضا درمیشیان سال 98 پنجمین فیلم خود با نام 
»مجبوریم« را جلوی دوربین برد. این کارگردان 
پس از آثار موفق خود مانند »النتوری« و »عصبانی 
نیستم«، در فیلم جدیدش نیز به مسائل اجتماعی 
پرداخت و دست روی مصائب زنان کارتن خواب 
گذاشت. درمیشیان کارگردان شناخته شده ای 
است و حضور بازیگرانی مانند فاطمه معتمدآریا، 
کنجکاوی  نیز  جواهریان  نگار  پیروزفر،  پارسا 
مخاطب برای تماشای فیلم را تحریک می کرد. 
»مجبوریم« از 21 اردیبهشت ماه به نمایش درآمد، 
اما هنوز زمان زیــادی از اکــران فیلم نگذشته بود 
که نسخه قاچاق فیلم با کیفیت باال منتشر شد و 
طبیعتا به فروش فیلم ضربه زد. ناگفته نماند تلخی 
»مجبوریم« نیز کار آن را برای استقبال مخاطب 
و فروش باال در شرایط فعلی، سخت تر کرد. فیلم 
درمیشیان در زمان اکران، یک حاشیه هم داشت. 
پردیس احمدیه بازیگر نقش اصلی فیلم مدتی 
پیش پستی منتشر کرد و راجع  به حذف کاراکتر او از 
تبلیغات فیلم طبق نگاه شخصی درمیشیان، انتقاد 

کرد. او به رفتار درمیشیان با کارتن خواب ها در 
طول فیلم برداری و معطل کردن آن ها نیز اعتراض 
کرد. رضا درمیشیان واکنش خاصی به این موضوع 
نداشت و انتقاد احمدیه سروصدایی به پا نکرد. 
با همه حواشی و اتفاقات، این فیلم به فروش یک 
میلیارد و 710 میلیون تومانی رسید و تقریبا 49 

هزار مخاطب داشت.

سلفی با دموکراسی	 
یکی از فیلم هایی که طی حدودا دو ماه و نیم گذشته 
اکران بی سروصدایی داشت و با فروش بسیار پایین 
شکست سختی خورد، »سلفی با دموکراسی« به 
کارگردانی علی عطشانی بود. عطشانی این فیلم 
را در ادامه »دموکراسی تو روز روشن« محصول 
سال 89 ساخت. این فیلم جزو آثار مهم و پرفروش 
سینما نیست و گذشت 12 سال از اکران آن نیز 
خاطره فیلم را در ذهن مخاطبان کمرنگ تر کرده 
بود. گروه بازیگران »دموکراسی...« نیز در »سلفی 
با دموکراسی« به کلی تغییر کرده بود. محمدرضا 
گلزار، نیکی کریمی، حمید فرخ نژاد و محمدرضا 
فروتن هیچ یک در ادامــه فیلم حضور نداشتند و 
پژمان بازغی، پوالد کیمیایی، کــوروش تهامی، 
سیما تیرانداز و دنیا مدنی گروه بازیگران آن را 
تشکیل داده بودند. »سلفی...« چهارم خردادماه 
اکــران شد و با فروش 9 میلیونی در سه روز اول 
نمایش، افتتاحیه خوبی را تجربه نکرد. اکران فیلم 
در ادامه هم خوب پیش نرفت، تنها 3 هزار و 490 
مخاطب به تماشای آن نشستند و فروش تقریبا 

113 میلیونی نصیب آن شد.

بی صدا حلزون	 
فیلم »بــی صــدا حــلــزون« به کارگردانی بهرنگ 

دزفــولــی زاده، از 25 خردادماه 
به جمع آثار روی پرده اضافه 

شد. این فیلم به مشکالت 
ناشنوایان می پردازد و هانیه 
کیایی  محسن  و  توسلی 

بازیگران اصلی آن هستند. 
مهران احمدی، پدرام شریفی 

نیز  و علیرضا جاللی تبار 
در »بــی صــدا حلزون« 

ایفای نقش کرده اند. 
سوژه متفاوت فیلم 

متفاوت  نقش  و 
توسلی و کیایی 
به عنوان زوجی 
نــاشــنــوا، توجه 
تعداد زیادی از 

را  مخاطبان 
جلب نکرد و 

»بی صدا حلزون« با تقریبا 679 میلیون فروش و 
20 هزار و 350 مخاطب، در رقابت با دیگر آثار روی 
پرده عقب ماند. نمایش فیلم دزفولی زاده همچنان 
ادامه دارد، اما پس از گذشت حدود دو ماه از نمایش 
آن، طبیعتا تغییر عجیب و غریبی در رقم فروش آن 

اتفاق نخواهد افتاد.

روز ششم	 
حجت قاسم زاده اصل که به عنوان کارگردان 
سریال های تلویزیونی شناخته می شد، پس از 
سال ها به سینما بازگشت تا »روز ششم« را تولید 
کند، اما با این فیلم بازگشت چندان موفقی به 
سینما نداشت. اکران »روز ششم« از اول تیر  آغاز 
شد. این فیلم قصه ای معمایی و پلیسی دارد که 
می تواند مخاطب را به دنبال خود بکشاند. قصه 
پرجزئیات و پرماجرای »روز ششم« هم تماشاگر 
عام و نه چندان سخت گیر سینما را راضی می کند. 
امیر  هاشم پور،  جمشید  مانند  فیلم  بازیگران 
جعفری، مصطفی زمانی، بهاره افشاری و مهران 
احمدی همه جزو چهره های محبوب و شناخته 
شده هستند، بنابراین »روز ششم« ظرفیت فروش 
متوسط را دارد، اما حدود 786 میلیون فروش 
و 23 هــزار و 433 مخاطب می گوید این فیلم 
نتوانسته در گیشه حرف زیادی برای گفتن داشته 

باشد.

طالخون	 
فهرست،  ایــن  تعجب برانگیز  ــوارد  ــ م از  یکی 
»طالخون« اثر ابراهیم شیبانی است. این فیلم 
جنایی و معمایی بر اساس واقعیت ساخته شده و 
درباره قاتل زنجیره ای »مهین قدیری« است. البته 
تغییراتی در زمان و اسامی شخصیت ها به وجود 
آمده، اما بخش زیادی از آن چه در فیلم می بینیم 
مطابق واقعیت است. شهاب حسینی ستاره 
محبوب تماشاگران نقش پلیس قصه را برعهده 
داشته و حسام منظور که پس از سریال »بانوی 
عمارت« تبدیل به چهره مشهوری شد، در 
اولین تجربه حضور خود روی پرده سینما پس 
از شهرتی که به دست آورد، با »طالخون« 
دیده شد. فاطمه قاسمی دیگر 
چهره  فیلم  ــن  ای بازیگر 
ــده ای  ــه ش ــت ــاخ ــن ش
نیست، اما حضور 
حسینی و منظور 
ویــتــریــن خوبی 
بـــود تـــا انــگــیــزه 
تــمــاشــای فیلم 
مخاطب  در  را 
ایــجــاد کند، اما 
برخالف انتظار 

این فیلم هم تنها 30 هزار و 987 مخاطب داشته 
و به فروش تقریبا یک میلیاردی رسیده است. فیلم 
شیبانی از اول تیرماه به نمایش درآمد و تقریبا یک 

ماه و نیم از اکران آن می گذرد.

پیتوک	 
عالوه بر »طالخون«، وضعیت »پیتوک« در گیشه 
نیز عجیب است. این فیلم از نیمه تیر اکران شده 
و شکست سنگینی را تجربه کرده است. مهتاب 
کرامتی و هادی حجازی فر بازیگران اصلی فیلم 
هستند و هر دو به عنوان ستاره های مشهور سینما، 
شناخته می شوند، اما با فیلمی مانند »پیتوک« 
نتوانسته اند جایگاه خوبی در گیشه به دست 
بیاورند. حجازی فر به تازگی با فیلم »موقعیت 
مهدی« به عنوان کارگردان و بازیگر مورد توجه 
ــرار گرفت، امــا »پیتوک« وضعیت  مخاطبان ق
متفاوتی را برای او رقم زد. حسن پورشیرازی، الناز 
حبیبی و شاهرخ فروتنیان دیگر بازیگرانی هستند 
که در این فیلم ایفای نقش کرده اند. اولین فیلم 
سیدمجید صالحی با وجود قصه پرافت وخیز  و 
ظرفیت هایی که  برای فروش دارد، اما تنها 224 
میلیون فروش داشته و کمتر از 10 هزار مخاطب 
یعنی شش هــزار و 725 نفر به تماشای فیلم او 

نشسته اند.

بازیوو	 
از میان 8 فیلمی که به آن ها پرداختیم، »بازیوو« 
ساخته امیرحسین قهرایی مورد متفاوتی است. 
این فیلم که از نیمه تیر  اکران خود را آغاز کرده، 
ویــژه مخاطبان کــودک و نوجوان ساخته شده 
طبق  دارد.  مــحــدودتــری  مخاطبان  طبیعتا  و 
روال معمول هم آثار سینمای کودک و نوجوان 
ــروش بسیار بــاال مواجه  با استقبال عجیب و ف
نمی شود، بنابراین در چنین شرایطی فروش پایین 
برای این فیلم چندان دور از انتظار نیست. هرچند 
که »بازیوو« نسبت به فیلم هایی مانند »پیتوک«، 
»بی صدا حلزون« و »سلفی با دموکراسی« اوضاع 
خوبی دارد و در واقع فروش این فیلم را در مقایسه 
بــا خـــودش نــمــی تــوان فـــروش خــوبــی دانــســت. 
بازیگران »بازیوو« ترکیبی از چهره های مشهور 
و کمدی مانند پژمان بازغی، رضا شفیعی جم، 
محمدرضا هدایتی، لیندا کیانی و برزو ارجمند 
است. فضای تخیلی و خوشرنگ و لعاب »بازیوو«، 
47 هزار مخاطب را به سینما آورده و فعال فروش 
یک میلیارد و 423 میلیونی را برای آن ثبت کرده 

است که رقم خوبی محسوب نمی شود.

خبر

تایید ممنوع الکاری نوید محمدزاده؟

وزیر ارشاد: اکران در سرزمین های اشغالی 
فلسطین خط قرمز ماست

هادی محمدی - محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در پاسخ به پرسشی درباره اکران فیلم های 
ایرانی از جمله فیلم »قهرمان« در سرزمین های 
اشغالی فلسطین اظهار کرد: »ما به همه کسانی که 
در داخل فعالیت می کنند، اعالم کردیم که موضوع 
اکران در سرزمین های اشغالی جزو خطوط قرمز 
است و حتمًا با عوامل این کار برخورد می کنیم. 
هیچ نوع مسامحه ای نداریم. تشکر هم می کنیم 
از تهیه کنندگان و فیلم سازانی که به محض این که 
اطالع پیدا کردند برخی از حامیانشان قصد دارند 
فیلم هایشان را در سرزمین های اشغالی اکران 
کنند، جلوی این کار را گرفتند.« وی یادآور شد: »من 
توصیه اکید می کنم به همه تهیه کنندگان و فیلم 
سازان که مواظب باشند این سوءاستفاده اتفاق 
نیفتد که اگر رخ دهد برای ما قابل قبول نیست و با 

آن برخورد می کنیم.«

دنبال حل مشکل »جیران« هستیم	 
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی دربــاره وضعیت 
سریال »جیران« و توقیف قضایی آن، اظهار کرد: 
»این در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاده و یک 
اختالف حقوقی است . من در چند روز گذشته 
به سازمان سینمایی گفتم که در تعامل با این 
مجموعه ها تالش کنند که این مشکل حل شود. 
ما حامی فعالیت این مجموعه های نمایش خانگی 
هستیم و فرصت خیلی خوبی برای مخاطبان ما 
است و نباید به خاطر اختالفاتی، حق مخاطبان 

ضایع شود.«

وضعیت ممنوع الکاری نوید محمدزاده	 
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
فیلم های نوید محمدزاده که گفته می شود اکنون 
ممنوع الفعالیت است و چگونگی نمایش این فیلم ها 
تأکید کرد: »اگر فیلمی در نوبت اکران است تالش 
ما این است که محرومیت هایی که احیانًا بازیگران 
پیدا می کنند، به اکران فیلم لطمه نزند. اکران فیلم 
متعلق به تهیه کننده و مجموعه ای از عوامل فیلم 
تا سینمادارهاست و این حتمًا نباید اتفاق بیفتد.« 
اسماعیلی تصریح کرد: »ما درباره هر موضوعی نه 
این موضوع خاص، نگاه مان این است که محرومیت 
احتمالی یک هنرمند به فیلمی که ساخته شده 
لطمه نزند. ما به این امر مقید هستیم و به دوستان 
هم تذکر می دهیم که در چنین مواردی حتما به 

نفع جامعه هنری توجه کنند نه یک مورد خاص.«

تذکر به اکران غیرقانونی خارجی	 
وزیر ارشاد همچنین درباره اکران فیلم ها در خارج 
ازکشور تاکید کــرد: »هر فیلمی بــدون دریافت 
مجوز نمایش در خارج کشور نمایش داشته باشد، 
حتمًا از نظر ما مشمول محدودیت های قانونی 
می شود. هیچ درنگی در این زمینه وجود ندارد 
و سابق بر این شاید مماشاتی صورت می گرفته 
است، اما من به همکاران تاکید کردم که در این 
زمینه هیچ مماشاتی صورت نگیرد. بنای ما این 
است که با جامعه هنری و فرهنگی کشور نهایت 
همکاری را داشته باشیم، اما قانون باید رعایت 
شود.« اسماعیلی گفت: »دوستان بیایند و قبل از 
نمایش مجوزهای الزم را دریافت کنند، ایرادی 
نــدارد که فیلمی برای اولین بار در خارج کشور 
نمایش یابد. ایراد در اخذ مجوز است و   برای ما هیچ 

کس در این زمینه فرقی نمی کند. «

 مائده کاشیان  

شبکه خبر 2 راه اندازی شد

سرپرست خبرگزاری صداوسیما درباره راه اندازی 
»شبکه خبر 2« در فضای مجازی و رویکرد آن توضیح 
داد.حسن عابدینی به ایسنا گفت: »پوشش زنده یکی 
از مقوله هایی است که هر شبکه خبری مایل به انجام 
آن است، اما با توجه به تعدد و تکثر رویدادها بعضا 
ممکن است امکان پوشش کامل یک رویداد از طریق 
شبکه تلویزیونی که یک جدول برنامه مشخصی 
دارد، میسر نشود. شبکه هایی هم در دنیا وجود دارد 
که کارشان پوشش زنده رخدادهاست؛ چون شما 
وقتی بخشی از رویداد را پوشش می دهید، به دلیل 
کنداکتوری که دارید یا رویداد دیگری که به صورت 
همزمان رخ می دهد، مجبور می شوید آن را قطع و به 
سراغ رویداد جدید بروید. در این شرایط ممکن است 
هم سوءتفاهم هایی ایجاد شود و هم افرادی که مایل 
هستند تا آخر رویداد را دنبال کنند، امکان دنبال 
کردن آن را نداشته باشند. بنابراین معاونت سیاسی 
صداوسیما درصدد است یک شبکه رسانه ای راه 
بیندازد که به صورت 24 ساعته صرفا رویدادهای 
زنده را پوشش دهد و شبکه خبر بخشی از آن رویداد 
را به صورت زنده پخش کند.« او ادامه داد: »با توجه 
به این تداخل رویدادها تصمیم گرفته شد شبکه 
خبر 2 ایجاد شود که این شبکه بدون مجری است، 
اما رویدادها را زنده پوشش خواهد داد. ابتدا روی 
تلوبیون قابل دریافت خواهد بود و بعد ممکن است 

روی گیرنده های تلویزیون هم قابل دریافت باشد.«

تلویزیون
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ناگهان شعر

کیست این مردی که رو در روی دنیا ایستاده؟
در دل دریای دشمن بی محابا ایستاده؟

لرزه می افتد به جان خیل دشمن از خروشش
وز نهیبش قلب هستی، نبض دنیا ایستاده

می گذارد پای بر فرق شط از دریادلی ها
وه چه بشکوه و تماشایی ست دریا، ایستاده!

گرچه زینب زیر بار داغ ها از پا نشسته
تکیه کرده بر عمود خیمه ها، تا ایستاده

او که دارد فطرتی نازک تر از آیینه حتی
در مصاف خصم چون کوهی ز خارا، ایستاده

با غریو »ما رأیُت  ِفی الَبال  ِاال َجمیال«
پیش روی آن همه زشتی، چه زیبا ایستاده!

از قیام کربال این درس را آموخت باید:
ظلم را نتوان ز پا انداخت، اال ایستاده

این پیام تک سوار ظهر عاشوراست یاران:
مرگ در فرهنگ ما زیباست، اما ایستاده!

***

محمد جواد غفور زاده »شفق «

باغ، آن روز صبر و تاب نداشت
 عطش آب داشت، آب نداشت

باغبان از  بهار می پرسید
 یک چمن گل مگر گالب نداشت

عشق اطراف خیمه می گردید
 فرصت حسن انتخاب نداشت

سیزده ساله، ارغوان پوشی
 که نظر جز به آفتاب نداشت

جام احلی من العسل بر کف
 آرزو داشت اضطراب نداشت

در همان لحظه ای که در میدان
 بانگ هل من معین جواب نداشت

غنچه ای، در میان گهواره
 عطش وصل داشت، خواب نداشت

در تب و تاب عشق او، اثری
 ذکر الالیی رباب نداشت

جز در این انقالب، شش ماهه
 جانفدا هیچ انقالب نداشت

به گلویش، که تیر می آمد
 از لبش، بوی شیر می آمد

***

محمد مهدی سیار

امسال دوریم از تو... البد حکمتی دارد
باشد، ولی عاشق دل کم طاقتی دارد

مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری
این قسمت ما بود... هر کس قسمتی دارد

جز آه چیزی در بساطم نیست، اما آه...
گویند آِه دلشکسته قیمتی دارد

نذر زیارت داشتم از جانب »سردار«
اینک ولی او با ضریحت خلوتی دارد

این اربعین دنیا زیارتگاه یار ماست
هر گوشه ای یک دلشکسته حاجتی دارد

***

مهدی فرجی

این خاک بهشت است که قیمت شدنی نیست
ریگ ملکوت است، عقیق یمنی نیست

افتاده اباالفضل اباالفضل در این دشت
دیگر َعَلم هیچ یک انداختنی نیست...

یک دست تو این گوشه و یک دست تو آن سو
بین الحرمینی که در آن سینه زنی نیست

دعوت شدۀ مجلس خوبانی و آن جا
رختی به برازندگی بی کفنی نیست

برخاستی و جان تو را خواست، و گرنه
هر رود به صحرا زده، دریا شدنی نیست

خبر

 تابلوی حسن روح االمین
 به یاد  حبیب ا... صادقی 

نقاش،  ،هنرمند  روح االمـــیـــن  حسن  اســتــاد 
صفحه  در  را  خــود  جدید  تابلوی  از  تصویری 

اینستاگرامش منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، »بابا« نام تابلوی جدید حسن 
روح االمــیــن است که به یاد مرحوم حبیب ا... 

صادقی کشیده شده است. 
این تابلو درواقع روایت حسن روح االمین از وداع 
پدر با دختر در روز عاشوراست که با تکنیک رنگ 
روغن روی بوم و در ابعاد ۱۱۰* ۱۱۳۰ کشیده 

شده است. 
حــبــیــب ا... صــادقــی، هنرمند پیش کسوت و 
پنجم  تجسمی  هنرهای  عــرصــه  در  انقالبی 
مردادماه امسال دارفانی را وداع گفت. مراسم 
تشییع و خاکسپاری او هشتم مردادماه همزمان 
با نخستین روز محرم از مقابل فرهنگستان هنر 
برگزار و پیکرش در قطعه هنرمندان به خاک 

سپرده شد.
 

موسیقی

»بیدار شو« همایون شجریان 
منتشر شد

ــدار  ــی قطعه مــوســیــقــی »ب
شــو« به آهنگ سازی علی 
قــمــصــری و خــوانــنــدگــی 
منتشر  شجریان  همایون 
شـــد.بـــه گـــــزارش ایــرنــا، 
ــدار  ــی قطعه مــوســیــقــی »ب
شو« با شعری از موالنا، به 

آهنگ سازی علی قمصری و خوانندگی همایون 
شجریان منتشر شد.

علی قمصری )تار(، مصباح قمصری )سازهای 
ــرداد عــالــمــی )ویــولــن ســل(  ــهـ ــه ای(، مـ ــوبـ کـ
ــا )دف( نـــوازنـــدگـــان  ــیـ ــی نـ ــایـ ــن رضـ ــی ــس و ح
ابــراهــیــم  مــریــم  هستند. همچنین  اثـــر  ایـــن 
صفی، شهرام  رجب، محمدرضا  پور، سهیل 
رکوعی، صابر جعفری، جمیله پوالدیها، فریبا 
اسدی و شیما حکیمی به عنوان هم آوایان این 
قطعه موسیقی، همایون شجریان را همراهی 

می کنند.

 »آتش سرد«
 با صدای ساالر عقیلی

تلویزیونی  مجموعه  تیزر 
»آتــــش ســــرد« بـــا صـــدای 
ساالر عقیلی منتشر شد.به 
گزارش ایرنا، آتش سرد، به 
ــن  ــس ــح ــی م ــدگ ــن ــس ــوی ن
ــیـــن  ــازنـ نـ ــی و  ــپـ ــیـ ــرتـ سـ
ضا  ر نی  ا د گر ر کا  ، خلو فر

ابوفاضلی و تهیه کنندگی علی مهام  از شنبه 
۲۲ مردادماه  ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما 

پخش می شود.
ــاالر عقیلی بــه عــنــوان خواننده تیتراژ این  س
ــده و تــرانــه »آتــش ســرد« با  ســریــال  معرفی ش
شعری از محمدمهدی سیار  و موسیقی دانیال 

ساالری  و علی وانیار ساخته شده است.

ــن خانه بــگــردیــد/ در  »بــگــردیــد بگردید در ای
ایــن خانه غریبید غریبانه بگردید. سایه ما با 
هفت هزارسالگان سر به سر شد«. روِز دوستداران 
ــن متن یلدا ابتهاج،  شعر و ادب فــارســی بــا ای
دختر هوشنگ ابتهاج)ه.ا.سایه( تیره و تار شد. 
سایه،یکی از بزرگ ترین غزل سرایان شعر معاصر 
فارسی از یک ماه پیش در شهر کلن آلمان در بستر 
بیماری بود. پیر پرنیان اندیش حدود پنج ماه پس از 
درگذشت همسرش، آلما مایکیال، دوری او را تاب 
نیاورد و به او پیوست. خبر رفتن سایه، دوستداران 
شعر و ادب فارسی را اندوهگین کرد و حاال به هر 
صفحه ای در فضای مجازی که سر می زنی، بیتی 
از ابتهاج را در سوگ او می خوانی. هوشنگ ابتهاج 
متولد 6 اسفند ۱۳۰6 بود و در بامداد ۱9 مرداد 

۱4۰۱ چشم از جهان فروبست.

 پیام های تسلیت رئیس جمهور	 
 رئیس مجلس  و  حداد عادل

پیامی  در  جــمــهــور  ــس  ــی ــال، رئ ح همین  در 
درگذشت شاعر پـــرآوازه ایـــران، زنــده یــاد امیر 
هوشنگ ابتهاج را به خانواده، جامعه فرهنگی 
و هنری و مــردم ادب پــرور ایــران تسلیت گفت. 
به گــزارش ایرنا،  آیت ا...سید ابراهیم رئیسی 
در پیامی با تسلیت درگــذشــت امیر هوشنگ 
ابتهاج تصریح کــرد: این غزل سرا و پژوهشگر 
ادبی که فصل ماندگاری در غزل فارسی ایجاد 
کرد، با خلق آثار ادبی فراوان به ویژه با مضامین 
اجتماعی و حماسی و ترویج روحیه آزادی خواهی 
و استکبارستیزی در کنار لطافت عاشقانه آثارش، 
نقش موثری در حفظ گنجینه غنی ادبیات فارسی 
و ترویج و گسترش فرهنگ ایران داشت و نام خود 
را در تاریخ ادبیات و هنر این مرز و بوم ماندگار 
کرد. رئیسی در این  پیام افزود: درگذشت شاعر 
پرآوازه کشورمان، مرحوم امیر هوشنگ ابتهاج 
موجب تأسف و تالم خاطر شد. این جانب، فقدان 
این چهره فرهیخته را به خانواده محترم، جامعه 
فرهنگی و هنری و مردم ادب پرور ایران، تسلیت 
عرض می کنم و از درگــاه خداوند بــرای ایشان 
رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و 

سالمتی مسئلت دارم.
رئیس  قالیباف،  محمدباقر  دکتر  همزمان، 
مجلس شــورای اسالمی، در پیامی درگذشت 

هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت. در متن این 
پیام آمده است: »درگذشت شاعر نامدار و 

شیرین سخن استاد امیرهوشنگ ابتهاج 
را به خانواده و دوستان ایشان و تمامی 
دوستداران شعر و ادب فارسی تسلیت 
می گویم. ه.ا. سایه با اشعار خود، پاسدار 
میهن دوستی و مــروج فرهنگ و ادب 
اصیل ایرانی بود. خدایش بیامرزد و او 
را با سیدالشهدا)ع( همنشین کند«. 

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز در پیامی درگذشت این 

شاعر بزرگ را تسلیت گفت: »خبر درگذشت 
استاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه از 

شاعران و ادیبان ارجمند کشورمان موجب 
تأسف و تأثر بسیار شد. تردیدی نیست 

که شعرهای فاخر و شورانگیز زنده یاد 
ابتهاج جایگاهی بلند در شعر و 

ادب معاصر دارد. ایشان به مدد 
خدادادی، استادانه  ذوق 

مضامین اجتماعی  را در شعر فاخر خویش به 
کار  گرفت و با ســرودن تصنیف های ماندگاری 
ــرای امید( در  همچون »سپیده«)ایران ای س
زمره شاعرانی بود که به سرزمین گهربار خویش 
صمیمانه عشق مــی ورزیــد. این جانب فقدان 
این شاعر گرامی و صاحب سبک را به خانواده 
داغدار ایشان و خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و ادب 
ایران اسالمی و همه پارسی زبانان در جای جای 
جغرافیای جهان تسلیت می گویم«. در متن پیام 
تسلیت دکتر حدادعادل، رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی هم آمده است: »بی گمان، 
ابتهاج را می توان یکی از قله های بلند شعر فارسی 
در قرن اخیر دانست. او مظهر همزیستی دلپذیر 
سّنت و نوآوری در شعر معاصر ایران بود. زبان و 
بیان وی اگرچه از سّنت هزارسالۀ ادب فارسی مایه 
می گرفت، رنگ و آهنگ خاصی داشت که به شعر 
او هویت می بخشید. شعر سایه، به ویژه غزل های 

او، در ادبیات فارسی ماندگار خواهد شد«.  

سایه ای که می شناختیم	 
پدرش آقاخان ابتهاج، از مردان سرشناس رشت 
ــادرش، فاطمه رفعت. هوشنگ ابتهاج  بود و م
تحصیالت ابتدایی را در رشت گذراند و در تهران 
به دبیرستان رفــت. او در همین دوران بود که 
اولین دفتر شعر خود به نام »نخستین نغمه ها« 
را منتشر کرد که نشان از جسارت او در ورود به 
دنیای شعر و ادبیات در سنین جوانی داشت. 

سایه از سال ۱۳5۰ تا ۱۳56 مدیر 
برنامه »گل ها« در رادیو بود. او 

پس از کشتار مردم در ۱7 
شهریور 57 از کار در 

رادیو استعفا کرد. 
این که  با  ابتهاج 
ــواده ای  ــانـ در خـ
مرفه متولد شده 

ــود، امــا همفکر  بـ
تــوده ای هــا شــد. هر 

چند که بعدها خودش 
مهرنامه  بــا  مصاحبه  در 

گفت هرگز به عضویت حزب 
توده درنیامده است.

اشعاری مانند کاغذ زر	 
امیرهوشنگ ابتهاج از درخشان ترین شاعران 
غزل سرای معاصر است. او با این که در هر دو 
شیوه شعر کالسیک و شعر نو طبع آزمایی کرده، 
اما غزل هایش از سروده هایش در قالب شعر 
نو پیشی گرفته است؛ چرا که در غزل سرایی 
ــان شعر  نــوآوری هــایــی در عاطفه، خیال و زب
داشته است. استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در 
مقدمه کتاب»آینه در آینه«)برگزیده شعر سایه به 
انتخاب شفیعی کدکنی( می نویسد: »از دیرباز با 
شعر سایه انس و الفت داشته ام و نمی دانم چگونه 
شکر این نعمت را باید گزارد که حشر و نشر بسیار 
نزدیک با او نیز یکی از خجستگی های زندگی 
من در این سال ها بوده است. همین دوستی 
نزدیک، مرا گستاخ کرد که یک شب در بهار 
۱۳69 در شهر کلن در کشور آلمان ، در حضور او  
گاه از حافظه و زمانی با مراجعه به مجموعه های 
شعری او  این انتخاب را روی چند برگ کاغذ 
انجام دادم و او با بزرگواری ، ولی بی هیچ اعمال 
سلیقه ای  پذیرفت که عینا چاپ شود و این است 
حاصل آن گزینش، گزینشی یک شبه و حداقل 
سی وپنج ساله . سایه ، در انواع سخن ، شعر خوب 
و شعر درخشان بسیار دارد. اگر می خواستم این 
انتخاب را بر محور اصلی شاهکارهای  او - که 
در آن اکثریت با غزل هاست - اســتــوار کنم، 
شاید برای بعضی از گونه ها و نمونه های دیگر 
کمتر مجال تجلی حاصل می شد. اما در این 
گزینش ، مقصود اصلی ، ارائــه نموداری از 
مراحل مختلف خالقیت هنری او و 
نمونه هایی از تجارب گوناگون 
وی در عالم شعر و شاعری 
بوده است. به همین دلیل 
مجموعه  از  شــعــرهــایــی 
سراب که از نخستین آثار 
ــت و در  دوره جــوانــی اوس
جدید  غنایی  شعر  تحول 
نقشی  کم  و  بیش  پارسی 
داشته است، جای چندین 
ــای  ــزل ه نــمــونــه از غ
ممتاز دوران 

پختگی و کمال هنری او را گرفته است ، و این به 
هیچ روی ، نقض غرض نیست، به ویژه که غالب 
دیوان های او  هر کدام  بارها و بارها چاپ شده 
است و مانند کاغذ زر در میان عاشقان شعر فصیح 
پارسی دست به دست گشته است و کمتر حافظه 
فرهیخته ای است که شعری از روزگار ما به یاد 
داشته باشد و در میان ذخایرش نمونه هایی از 
شعر و غزل سایه نباشد. من این نکته را  در این 
لحظه  یکی از مهم ترین نشانه های توفیق یک 

شاعر می شمارم«.

 ماجرای شعر سایه درباره واقعه کربال	 
یکی از آثــاری که به خوبی مخاطب را با حال و 
هــوای زندگی سایه آشنا می کند، کتاب »پیر 
پــرنــیــان انــدیــش«، حاصل گــفــت وگــوی میالد 
عظیمی و عاطفه طیه با اوست. در بخشی از این 
کتاب که چاپ بیستم را هم پشت سر گذاشته، 
می خوانیم: »هشتم محرم بود و عصر به خانه سایه 
رفتیم. سایه مغموم بود و از چشم هایش معلوم 
بود گریه کــرده. عاطفه گفت: »بــازم شیطونی 
کردین؟« سایه خندید. پرسیدم »اتفاقی افتاده«؟ 
نه! شما می دونین که تلویزیون همیشه جلوم 
روشنه. هر کانالی هم که می زنم داره روضه و 
نوحه نشون می ده. من هم گوش می کنم و خب 
گریه ام می گیره. می شینم با این ها گریه می کنم. 
پس از چند دقیقه گپ و گفت، سایه می گوید: 
»سال ها پیش یک شعری گفتم به اسم »اربعین« 
که تمومش نکردم«. با تعجب اصرار می کنم شعر 
را بخواند و می خواند: یا حسین بن علی/ خون 
گرم تو هنوز/ از زمین می جوشد/ هرکجا باغ 
گل سرخی هست /آب از این چشمه خون 

می نوشد/ کربالیی است دلم«.

 از شعرهای جعلی  تا تصنیف های خاطره ساز	 
هوشنگ ابتهاج یکی از شاعرانی است که اشعار 
جعلی متعددی در فضای مجازی به او نسبت 
داده می شود. تا جایی که یکی از ایــن اشعار 
جعلی به آلبوم »افسانه چشم هایت« همایون 
شجریان و علیرضا قربانی هم راه پیدا کرد. یلدا 
ابتهاج در واکنش به ایــن شعر جعلی نوشت: 
»دوستان عزیز در خصوص سایه باید گفت او 
تنها سه  و  کم شعرترین شاعر دوران ماست 
کتاب از او موجود است: سیاه مشق)شعر 
کالسیک(، تاسیان)شعر نــو( و بانگ 
کتاب ها  به  مثنوی(.  نی)منظومه 
مراجعه کنیم«. اما آن ها که خیلی 
اهل خواندن کتاب شعر نیستند، 
تعدادی از غزل ها و اشعار نیمایی 
سایه را با صــدای خواننده های 
بزرگی چون محمدرضا شجریان 
با  و  شنیده اند  ناظری  شهرام  و 
ــا خاطره دارنـــد. دو تصنیف  آن ه
خاطره انگیز »تو ای پری کجایی« و 
»ایران ای سرای امید« از سروده های 
ــوان« نیز  ابتهاج است. تصنیف »ارغ
که از شعرهای مشهور نیمایی سایه 
است، با اجرای علیرضا قربانی به گوش 
ــوان/ شاخۀ  مخاطبان آشناست: »ارغ
هم خون جداماندۀ من/ آسمان تو چه 
رنگ است امــروز؟ / آفتابی ست هوا؟/ 
یا گرفته است هنوز/ من در این گوشه 
که از دنیا بیرون است/ آسمانی به سرم 
نیست/ از بهاران خبرم نیست/ آن چه 
می بینم دیوار است/ آه این سخت سیاه/ 
آن چنان نزدیک است /که چو برمی کشم 

از سینه نفس/ نفسم را برمی گرداند«.

غزل فارسی در سوگ »سایه«
زنده یاد هوشنگ ابتهاج چه میراث گرانسنگی در  عرصه  ادبیات فارسی به یادگار گذاشت؟

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

محمدعلی مجاهدی

اســطــوره هــا در ادبــیــات ایـــران و 
جهان، جایگاه ویژه ای دارند؛ چه معرفی کتاب

بسیار نویسندگانی که از اسطوره 
برای عمق و غنا بخشیدن به داستان های 
ــوره  ــط ــاده کـــرده انـــد. اس ــف ــت ــود اس خـ
همچنین، پیوندی ناگسستنی با داستان 
دارد و این پیوند در آثار زیادی از بزرگان 
ادبیات ایران شکل گرفته است.به عبارتی 
ــران، هیچ گاه از  دیگر ادبیات جدی ای
نگاه های اسطوره ای خالی نبوده است.

رمــان »ایشان« ازجمله رمان هایی است که از 
اسطوره بهره برده و نویسنده سعی کرده است در 
قسمت های مختلف از این جریان در داستان 
استفاده کند. البته باید توجه داشت استفاده 
درســت و به جا از اسطوره ها در داستان نقش 
مهمی دارد. اگر نویسنده نتواند اسطوره و داستان 

را باهم درآمیزد، آن چه نوشته است اثر خوبی از 
کار درنخواهد آمد. در رمان »ایشان« اسطوره 
پیوند درستی با داستان دارد و این موضوع باعث 
ُبعدبخشی به اثر شده و همچنین قابلیت بررسی 
رمان را در حیطه و منظر اسطوره امکان پذیر کرده 
است.رمان»ایشان« را از نظر پیرنگ، می توان در 
دسته آثار ژانریک و معمایی دانست؛ 
چراکه شخصیت اصلی داستان به 
دنــبــال رمزگشایی از یــک معمای 
خــانــوادگــی اســت و در ایــن مسیر 
افسانه ها و اسطوره ها به مدد داستان 
ــان« از  ــش ــام کتاب »ای ــت.ن ــده اس آم
ــودی  فــرابــشــری کــه ریشه در  ــوج م
افسانه ها و  اسطوره ها دارد، گرفته شده است. 
رمان »ایشان« جزو رمان هایی است که از افسانه ها 
و اسطوره های ایرانی به فراوانی استفاده کرده 
است و می توان گفت همین ویژگی، این اثر را 
خاص کرده و جزو آثار اسطوره محور در ادبیات 

داستانی ایران قرار داده است.

نگاهی  به رمان »ایشان«، نوشته احمد ابوالفتحی

نقش اسطوره ها در ُبعدبخشی به داستان 

حسین عباس زاده 



سیدخلیل سجادپور- ماجرای سرقت های 
خرد، امروز به دغدغه اصلی پلیس تبدیل شده 
است چرا که مردم از این وضعیت بسیار نگران 
و ناراضی هستند اما مقابله با سرقت در سایه 
ضعف قانون کاهش مجازات ها قرار گرفته 
است به طوری که جرم سرقت، دومین جایگاه 

را در بین همه جرایم کشور دارد.
رئیس پلیس خراسان رضــوی که در سایه 
همین ضعف های قانونی، دستور اجرای 
بسیاری از طرح های ویژه مقابله با جرم را 
صادر کرده است تا این وضعیت کنترل شود، 
روز گذشته در آیین تجلیل از خبرنگاران 
رسانه هــای گروهی گفت: از 16 اولویت 
پلیسی که طی امسال بــرای پیشگیری یا 
ــزی شــده است،  مــبــارزه با آن ها برنامه ری
ماجرای سرقت ها مــورد توجه جــدی قرار 

دارد.
سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: به 
همین منظور با تقویت گشت های انتظامی، 
پلیس  هــای  بخش  در  ساختاری  تغییرات 
آگاهی و به کارگیری تدابیر مختلف، تالش 
کردیم تا سرقت های خشن کنترل شود که 
در این زمینه بنابر آمار موجود موفق بودیم اما 
متاسفانه سرقت های خرد 17 درصد رشد 
دارد به گونه ای که بیشترین تشکیل پرونده 

های پلیسی را به خود اختصاص داده است.
با  خورشید«  سرزمین  امنیت  »ســکــانــدار 
بیان این که اجرای قانون کاهش مجازات 
ها، دست پلیس را بــرای مقابله قاطعانه با 
برخی جرایم و به ویــژه سرقت بسته است، 
خاطرنشان کرد: این قانون ضعف هایی دارد 
که امیدواریم نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی بــرای کاهش دغدغه های مردم، 
پلیس و دستگاه قضایی، بررسی نقاط ضعف 
این قانون را در دستور کار قــرار دهند و به 

بازنگری آن بپردازند.
وی به وقوع 74 درصد سرقت ها در مشهد 
ــل مختلف  اشــاره کــرد و افـــزود: بنا به دالی
بیشترین سرقت ها در مشهد انجام می شود 
که تدابیر خاص و طرح های ویژه ای هم برای 

مبارزه قاطعانه و استفاده از همه ظرفیت های 
قانونی در مرحله اجرا قرار دارد.

سرتیپ تقوی از افزایش قتل های عمدی 
در خراسان رضوی هم ابــراز نگرانی کرد و 
گفت: اگرچه پرونده های معوقه جنایی به 
انگشتان یک دست هم نمی رسد و کارآگاهان 
پلیس آگاهی همه تالش خود را برای کشف 
پرونده های جنایی به کار می گیرند و بسیاری 
از عامالن قتل ها تنها چند ساعت بعد از وقوع 
جنایت به پنجه عدالت سپرده شده اند اما 
رفتارهای خشونت آمیز که خود ریشه در 
بسیاری از معضالت اجتماعی دارد باید مورد 
توجه مسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین 
مدیران  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
استانی و شهرستانی برای راه اندازی مراکز 
آموزشی سربازان نیروی انتظامی در نیشابور 
و سبزوار اشاره کرد و افزود: امیدواریم هرچه 
ــر مرکز آموزشی تربیت انسانی پایور  زودت
شکل بگیرد و آمــوزش های انتظامی برای 
درجــه داران نیز تشکیل شــود تا فرزندان 
خراسانی مجبور نشوند در دیگر استان ها 
و با مشقت و سختی، آموزش های انتظامی 

را فراگیرند.
وی موضوع مواد مخدر و معتادان متجاهر را 
هم از دیگر دغدغه های پلیس ذکر کرد که 
خود عامل وقوع بسیاری از جرایم دیگر به 
ویژه قتل و سرقت است. سردار محمد کاظم 
تقوی تصریح کــرد: اگرچه با شیوع کرونا 
رها  شهر  در  متجاهر  معتادان  از  بسیاری 
شدند و مشکالت زیادی را برای شهروندان 
به وجود آوردند اما اکنون اقداماتی از سوی 
دستگاه های مسئول در این بــاره در حال 
انجام است که در صورت اجرا به کاهش جرم 

نیز کمک می کند.
مقام ارشــد فــراجــا در خــراســان رضــوی از 
»خیران امنیت« خواست تا در زمینه کمک به 
معتادان متجاهر و بازگرداندن آن ها به آغوش 
جامعه به یاری پلیس بیایند تا از هزینه های 
وحشتناک اجتماعی این ماجرا کاسته شود.

»کلیددار امنیت استان خراسان رضوی« 
همچنین با اشــاره به کشف 12 تن و نیم 
مواد مخدر از ابتدای سال خاطرنشان کرد: 
در این زمینه 28 باند بین المللی و داخلی 
مواد مخدر متالشی شد اما به یقین تحوالت 
و شرایط کشور افغانستان در این باره نقش 
مهمی دارد.ایــن مقام امنیتی در ادامه این 
نشست خبری، استان خراسان رضــوی را 
از »امن ترین« استان های کشور ذکر کرد 
ــه به طور میانگین با  و گفت: با آن که روزان
و  تجمعات  مانند  امنیتی  ــوع  ــوض م پــنــج  
فراخوان های غیرقانونی روبه رو هستیم اما 
با هوشیاری مردم و تدابیر مدیران استان، 

شرایط بسیار مطلوبی داریم.
 58 افــزایــش  تقوی  کاظم  محمد  سرتیپ 
درصدی کشفیات سالح جنگی را نیز مورد 
تاکید قــرار داد و افـــزود: ورود ســالح های 
جمله  از  نیز  کشور  بــه  جنگی  و  غیرمجاز 
مــواردی است که باید مورد توجه و تجزیه و 
تحلیل های کارشناسی دست اندرکاران 

رسانه ای قرار گیرد و زوایای پنهان آن بازگو 
شــود.وی با اشــاره به افزایش 38 درصدی 
تصادفات از ابتدای امسال هم گفت: اگرچه 
با همت نیروهای انتظامی و همکاری مردم، 
آمــار قربانیان سوانح رانندگی در امسال 
افزایش نیافته است اما باید بــرای کاهش 
حوادث رانندگی برنامه ریزی های بیشتری 
صــورت گیرد. فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی در بخش دیگری از این نشست خبری 
به نظرسنجی های علمی که رضایت مندی 
مردم از خدمت گزاران خود در پلیس را مورد 
تاکید قرار می دهد نیز اشاره و تصریح کرد: 
ــه با 150 هــزار نــوع خدمت به  پلیس روزان
شهروندان، پای ماموریت های خود ایستاده 
است و در هیچ کجا و از هیچ ماموریتی شانه 

خالی نمی کند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: در 
رئیس  خبرنگاران،  از  تجلیل  آیین  ادامــه 
عقیدتی سیاسی فراجا در استان خراسان 
رضوی نیز با اشــاره به عملیات های روانی 

دشمنان نظام بــرای ایجاد دو دستگی در 
بین شهروندان گفت: امروز هم معاندان با 
فراخوان های مختلف یا گسترش شایعات 
یــا حتی مــطــرح کـــردن موضوعاتی مانند 
»حجاب« قصد دارند به عملیات های روانی 
دامن بزنند و دو دستگی در بین شهروندان 
ایجاد کنند تا بتوانند از آب گل آلود ماهی 
بگیرند اما نقش پررنگ مردم در مقابله با این 

هدف معاندین، آن ها را سرخورده کرد.
»حجت االسالم والمسلمین رامیار« افزود: 
آگاهی بخشی خبرنگاران به جامعه همانند 
آگاهی بخشی امام سجاد )ع( بعد از واقعه 
ــروز خــبــرنــگــاران نقش  ــ ــت و ام ــوراس ــاش ع
روشنگری را بر دوش دارنــد که در امتداد 
مبارزات ائمه )ع( برای مبارزه با جور و فساد 

است.
ــزارش خــراســان در پایان ایــن نشست  به گ
خبری، ســردار تقوی با اهــدای لوح تقدیر و 
هدایایی از تالش های خبرنگاران برای ایجاد 

»احساس امنیت« در جامعه قدردانی کرد.

حوادث پنج شنبه   20 مرداد 81401
13 محرم 1444.شماره 21005

در امتداد تاریکی

ماجرای عاشق گم شده! 
حدود سه سال قبل بود که روزی همسرم بدون هیچ 
بهانه ای از خانه بیرون رفت و دیگر هیچ خبری از او 
نداشتم. روزهــای سختی را می گذراندم و به زحمت 
مخارج فرزندانم را تامین می کردم تا این که یک روز وقتی 
در حیاط را گشودم ناگهان شوهرم را مقابلم دیدم و از 

شدت خوشحالی جیغ بلندی کشیدم اما ...
به گزارش روزنامه خراسان زن 37 ساله با بیان این که 
فقط می خواهم از شر همسرم رها شوم درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد 
گفت: تازه دیپلم گرفته بودم که عاشق مسعود شدم. 
او شاگرد خواربار فروشی محله بود و من هم که گاهی 
برای خرید به آن فروشگاه می رفتم با مسعود  ارتباط 
برقرار کردم به طوری که دیگر به هر بهانه ای با او تماس 
می گرفتم یا به دیــدارش می رفتم مسعود به تازگی از 
خدمت سربازی بازگشته بود و در آن خواربار فروشی به 
صورت روزمزدی کار می کرد. خانواده او در شهرستان 
سکونت داشتند و مسعود هم برای آن که اجاره منزل 
ندهد نزد عمویش زندگی می کرد خالصه مدتی بعد از 
این آشنایی و ارتباط پنهانی مسعود تصمیم گرفت با من 
ازدواج کند اما وقتی پدر و مادرم در جریان رابطه پنهانی 
ما قرار گرفتند به شدت با این ازدواج مخالفت کردند ولی 
من که عاشق شده بودم نه تنها به این ازدواج پافشاری می 
کردم بلکه پدر و مادرم را با تهدید به خودکشی و فرار از 
منزل در تنگنای رسوایی و بی آبرویی قرار دادم این گونه 
بود که به  ناچار پدر و مادرم مراسم عقدکنان را برگزار 
کردند و ما زندگی مشترکمان را در یکی از اتاق های 
منزل پدرم شروع کردیم این درحالی بود که خانواده 
مسعود هم او را طرد کردند و هیچ گونه حمایت مالی 
از ما نداشتند. آن ها معتقد بودند حاال که پسرشان سر 
خود ازدواج کرده است باید خودش نیز مخارج زندگی را  
تامین کند در حالی که روزهای سختی را می گذراندیم 
مسعود به عنوان نگهبان در یک شرکت استخدام شد. در 
همین روزها دخترم زهره نیز به دنیا آمد. اگرچه درآمد 
همسرم کافی نبود ولی من با قناعت بیشتر سعی می 
کردم این زندگی عاشقانه را حفظ کنم از سوی دیگر 
هنوز زهره به دو سالگی نرسیده بود که دوبــاره باردار 
شدم زمانی به خود آمدم که یک خانواده چهار نفره بودیم 
و همسرم نیز مدیر دفتر مالک شرکت شد. حاال دیگر 
اوضاع اقتصادی ما بهتر شده بود به گونه ای که خیلی 
زود صاحب خانه و خودرو شدیم. زندگی شیرین ما ادامه 
داشت و فرزندانم روز به روز قد می کشیدند و من هم از 
این اوضاع رضایت خاطر داشتم حدود سه سال قبل و 
در حالی که روزگارمان به خوبی سپری می شد یک روز 
مسعود هنگام خروج از منزل به من گفت شماره کارت 
بانکی ات را بده تا مبلغی پول به حسابت واریز کنم! ولی 
من خیلی خونسرد به او گفتم فعال پولی الزم ندارم! بعد 
از این گفت وگوی کوتاه همسرم از خانه خارج شد و دیگر 
هیچ گاه به منزل بازنگشت. آن روزها خیلی نگران بودم 
و سراسیمه به هر مکانی سر می زدم تا خبری از شوهرم 
به دست بیاورم ولی تالش های من بی نتیجه بود و هیچ 
کس از او خبری نداشت دوباره به روزهای سخت آغاز 
زندگی مشترک بازگشته بودم و نمی توانستم مخارج 
زندگی را تامین کنم از سوی دیگر نیز سرزنش های 
اطرافیانم قابل تحمل نبود چــرا که آن ها مسعود را 
مردی هوسران می خواندند که در پی لبخندی خیابانی 
عاشقم شده و حاال با دو فرزند رهایم کرده است! با وجود 
این چــاره ای جز تحمل نداشتم و بــرای تامین هزینه 
های زندگی تالش می کردم که دست نیاز نزد دیگران 
دراز نکنم چند سال به همین ترتیب گذشت تا این که 
چند روز قبل زنگ خانه به صدا درآمد وقتی در حیاط را 
گشودم ناگهان مسعود را در برابر خودم دیدم و از شدت 
خوشحالی جیغ کشیدم به طوری که دختر و پسرم نیز 
وحشت زده خودشان را به من رساندند ولی باور نمی 
کردند که پدرشان به خانه بازگشته است باالخره دقایقی 
بعد و در میان اشک های خوشحالی مسعود روی مبل 
دراز کشید و من برایش چند نوع شربت درست کردم. آن 
قدر حرف های نگفته و سواالت پیچیده داشتم که نمی 
دانستم صحبت هایم را از کجا آغاز کنم فقط از او پرسیدم 

این همه سال کجا بودی و چرا رفتی؟!
اما پاسخ همسرم نه تنها روح و روانــم را به هم ریخت 
بلکه زندگی مرا دگرگون کرد او گفت: به گذشته کاری 
نداشته باش من آن زمان عاشق زن دیگری شدم و او را 
به عقد موقت خودم درآوردم ولی بعد از مدتی و در حالی 
که پسرم به دنیا آمده بود اختالفات من و هدی نیز شروع 
شد چرا که او توقعات زیادی داشت و من نمی توانستم 
خواسته هایش را برآورده کنم اکنون تصمیم گرفته ام او 
را طالق بدهم اما نزد تو بازگشته ام تا سرپرستی فرزندم 

را قبول کنی! و ...
مسعود این جمالت را در حالی بر زبان می راند که من 
با هر کلمه ای از او نفرت پیدا می کردم که چگونه بعد 
از سه سال رنج و سختی و در کمال بی شرمی چنین 
خواسته ای از من دارد. فرزندانم نیز هنگامی که در 
جریان ماجرای ازدواج پدرشان قرار گرفتند به شدت 
ناراحت شدند به طوری که پسرم تهدید کرد از این خانه 
می رود! من هم به کالنتری آمدم تا از شر این مرد بی 
مسئولیت و حقه باز رها شوم چرا که دیگر تحمل این 

وضعیت را ندارم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری 
ــژه از ســوی سرهنگ ابراهیم خــواجــه پــور )رئیس  وی
کالنتری آبکوه( رسیدگی کارشناسی و بررسی های 
ــده دایــره  روان شناختی ایــن پــرونــده به مــشــاوران زب

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

فرمانده انتظایم خراسان رضوی اتکید کرد
اختصاصی خراسان

قاب خاطره 

دستبرد به اموال فروشگاه زیر دوربین های خاموش! 
سجادپور- جوانی که با خاموش 
کــردن دوربین های مــدار بسته 
فروشگاه به اموال صاحبکارش 
دستبرد می زد پس از حدود دو 

سال سرقت لو رفت.
به گــزارش اختصاصی روزنامه 
خــراســان، چند روز قبل فــردی 
با مراجعه به مــامــوران کالنتری 
آبکوه مشهد، مدعی شد جوانی 
که به عنوان فروشنده در مغازه 

اش کار می کند، مقدار زیادی از اموال 
فروشگاه را ربوده است. به دنبال شکایت 
مال باخته و با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ ابراهیم خواجه پــور )رئیس 
نیروهای  از  آبکوه( گروهی  کالنتری 
ماجرای  تا  یافتند  ماموریت  تجسس 
سرقت های مورد ادعای شاکی را زیر ذره 
بین تحقیقات نامحسوس ببرند. بنابراین 
مــامــوران انتظامی با هماهنگی های 
قضایی عــازم بــولــوار جانباز شدند و 
فروشنده خونسرد را در حالی دستگیر 
کردند که مشغول تنظیف فروشگاه بود.

با انتقال فروشنده  به مقر انتظامی، 
بازجویی های تخصصی از وی زیر نظر 
سروان آغاز و مشخص شد که او اموال 
سرقتی را با یک دستگاه پراید حمل 
می کند. این جوان متهم که تالش می 
کرد خود را بی گناه جلوه دهد وقتی 
در برابر اسناد و مــدارک موجود قرار 
گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز 
سرقت هایش را برمال کرد. او گفت: به 
خاطر وضعیت فروشگاه، و نیاز مالی که 
داشتم از حدود دو سال قبل به آرامی 
سرقت ها را شروع کردم و هر بار مقداری 

لباس را در حالی درون خودرو 
می گذاشتم که دوربین های 
مـــدار بسته را خــامــوش می 
کردم و سپس آن ها را به دختر 
خاله ام تحویل می دادم که 
به صورت خانگی به آشنایان 
و همسایگانش می فروخت. 
گزارش خراسان حاکی است: 
در پی اعتراف متهم، بالفاصله 
نــیــروهــای تجسس بــا صــدور 
دســتــوری از ســوی قاضی فرهمندنیا 
ــاون دادســـتـــان مرکز  ــع )جــانــشــیــن م
خراسان رضوی( وارد عمل شدند و دختر 
خاله متهم را نیز در منطقه جــالل آل 
احمد به دام انداختند. این زن جوان در 
حالی که بیان می کرد از سرقتی بودن 
لباس ها اطالعی نداشت به نیروهای 
تجسس کالنتری آبکوه گفت: از حدود 
دو سال قبل مسعود برایم لباس می آورد 
و من تاکنون بیش از 100 میلیون تومان 
به وی پول داده ام. بررسی های بیشتر در 

این باره ادامه دارد.

کلکسیون جرم در یک ساندویچی!  
سجادپور- نیروهای تجسس کالنتری سپاد 
را  جــوانــی  ضربتی،  عملیات  یــک  در  مشهد 
دستگیر کردند که ساندویچ فروشی را به مرکز 

انواع جرایم تبدیل کرده بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، اخبار 
موثق از منابع و مخبران محلی مبنی بر خرید 
و فروش اموال سرقتی در یک فروشگاه فست 
فود، نیروهای تجسس کالنتری سپاد مشهد را 
به تکاپو انداخت و بالفاصله عملیات رصدهای 

اطالعاتی نامحسوس در این باره آغاز شد.
وقتی تحقیقات پلیس بر این اخبار مهر تایید 
زد، بی درنگ گروه ورزیده ای از عوامل تجسس 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کالنتری( به طرف ساندویچی 
مذکور حرکت کردند. آن ها با هماهنگی های 
قضایی و در یک عملیات ضربتی جوان 28 ساله 
سابقه داری را به دام انداختند که مشخص شد 
او قبال نیز به جرم مواد مخدر تحمل کیفر کرده 

است.
در بازرسی از اتاقک درون ساندویچ فروشی، 
15 عدد جک خودرو، تعدادی رینگ ، الستیک، 
تخته های نصب باند، مقادیر زیادی مشروبات 

الکلی، مواد مخدر بسته بندی شده آماده فروش 
از قبیل هروئین، تریاک و غیره کشف و ضبط 
شــد. بررسی هــای پلیس نشان داد که متهم 
ــوال سرقتی را از معتادان  ــده، ام دستگیر ش
خریداری می کند و در قبال آن مواد مخدر می 
فروشد! گزارش خراسان حاکی است: تحقیقات 
بیشتر در این باره زیر نظر ستوان شیرزاد )رئیس 

تجسس کالنتری سپاد( ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

مقابله با سرقت زیر سایه ضعف قانون !

کالهبرداری میلیونی  به نام کار خیر 
توکلی -  زن و شوهری  که  در پوشش موسسه خیریه  
به نام کار خیر  کالهبرداری می کردند، با هوشیاری 
نیروهای انتظامی  کرمان به دام افتادند.به گزارش 
خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این 
باره توضیح داد: نیروهای  کالنتری آزادگان هنگام 
گشت زنی در شهر به  زن و مــردی  که به در منازل 
مردم مراجعه و مطالباتی را درخواست می کردند 
مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.سرهنگ مهدی پورامینایی بیان کرد : در 
بررسی های انجام شده مشخص شد این افراد که زن 
و شوهر بودند خود را کارمند موسسات خیریه معرفی 

و با توسل به شیوه های متقلبانه و با ترفند تشکیل 
موسسه خیریه مبالغ هنگفتی را از شهروندان دریافت 

می کردند.
وی با اشاره به اعتراف این دو متهم  به انجام200 
میلیون ریال کالهبرداری از شهروندان و معرفی آنان 
به مرجع قضایی گفت: نهادهای فعال و مسئول در 
حوزه کمک های مردمی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و دیگر موسسات خیریه مجوزدار و دارای شماره 
ثبت هستند از این رو از مردم  می خواهیم این گونه 
مــوارد را به پلیس گــزارش و از اعتماد به افــراد فاقد 

هویت و مجوز خودداری کنند.

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

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

عکس یادگاری خبرنگاران و فرماند هان انتظامی  در آیین تجلیل از خبرنگاران
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده  پایان غصه آب 5 میلیون خوزستانی
 در هفته دولت و با بهره برداری از بزرگ ترین طرح آب رسانی کشور، آب شرب سد دز به سمت ۲۶ شهر و

 ۱۶۰۸ روستای خوزستان روانه و آرزوی ۶۰ ساله مردم این خطه برآورده می شود
تا چند روز دیگر با افتتاح طرح میان مدت آب رسانی 
غدیر، تحولی بزرگ برای تامین آب مردم خوزستان 
رقم خواهد خورد و با تکمیل آن مشکل آب در این 

خطه مرزی، برای مدت ها حل خواهد شد.
آن طور که فارس گزارش داده، پروژه غدیر ابتدا 
با ۳ فاز فعالیت خود را آغاز کرد که شامل فاز اول، 
آب رسانی از قیصریه تا آبادان و خرمشهر؛ فاز دوم، 
تأمین آب شرب شهرهای اهواز، دشت آزادگان، 
هویزه و شادگان و فاز سوم از ام الدبس تا آبگیر سد 
دز بود.  عملیات اجرایی آن از ۲۶ آذر ۸۷ آغاز شد. 
طبق گزارش اقتصاد آنالین، قرار بود کل پروژه در 
پنج سال و تا پایان دولت وقت به بهره برداری برسد 
اما این مهم محقق نشد و پس از دولت های دهم، 
یازدهم و دوازدهم، حاال قرار است دولت سیزدهم 

طرح میان مدت آن را به بهره برداری برساند.

هدف نهایی، آب رسانی به ۲۶ شهر و ۱۶۰۸        
روستا

آب رسانی به ۲۶ شهر و 1۶0۸ روستای مرکزی، 
جنوبی و غرب استان خوزستان هدف اصلی این 
طرح تعیین شده و طبق برنامه قرار است 5۲ درصد 
جمعیت استان خوزستان معادل 4.۷ میلیون 
نفر را تحت پوشش بهره مندی از آب شرب قرار 
دهد. این آب از سد دز  در ۲۳ کیلومتری شمال 
شرقی اندیمشک تامین خواهد شد و با اقدامات و 
پیگیری های دولت سیزدهم طی ماه های گذشته، 

روند بهره برداری از آن تسریع شده است.

اجرای طرح میان مدت        
البته درباره طرح غدیر باید به این نکته هم اشاره 
کرد که برای تسریع در آب رسانی به خوزستان، 

فعال قرار است طرح میان مدت آن اجرایی شود.
 آن طور که عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب 
و برق خوزستان به خبرگزاری صداوسیما گفته، 
»میزان پیشرفت طرح آب رسانی غدیر 4۹ درصد 
است و برای تکمیل آن به بیش از ۲5 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است؛ اما در سفر سال گذشته 
رئیس جمهور و وزیــر نیرو به استان خوزستان، 
دستوری با عنوان اجرای طرح میان مدت صادر 
شد«. به گفته او، »برای اجرای این طرح میان مدت 

در حالت عادی، حدود ۳۶ ماه زمان الزم بود اما 
با تالش های جهادی و شبانه روزی، این طرح در 

کمتر از یک سال به بهره برداری خواهد رسید«.

یکی از بهترین آب های شرب دنیا       
نکته مهم درباره این طرح، کیفیت آب شربی است 

که از سد دز برای استفاده مردم خوزستان انتقال 
داده خواهد شد. بررسی محققان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر حاکی از آن است که آب سد دز، یکی 
از بهترین منابع آب شرب در سطح جهان است و 
تمامی متغیرهای آن در وضعیت خوب ارزیابی شده 
است. یک دلیل مهم دیگر این موضوع این است 

که در باالدست سد دز، هیچ منبع آلوده کننده ای 
وجود ندارد و همین موضوع، عامل حفظ کیفیت 

مطلوب آن خواهد بود.

افتتاح، احتماال در هفته دولت       
صدریان فر این را هم گفته است که »مقرر بود ماه 
قبل این طرح افتتاح شــود، ولی به دلیل وجود 
برخی محدودیت ها در ظرفیت تولید برای تعدادی 
از تولیدکنندگان، تجهیزات به موقع به دست 
ما نرسید، اما پیش بینی می شود در صورتی که 
مشکلی به وجود نیاید، در هفته دولت امسال یا قبل 
از آن، این طرح به بهره برداری خواهد رسید«. در 
همین حال قاسم زاده سخنگوی صنعت آب کشور 
نیز با اشاره به طرح میان مدت پروژه آب رسانی 
غدیر که قرار است تا چند روز دیگر افتتاح شود 
گفت: این طرح حدود ۹0 درصد آبی که قرار بود 
تا افق 14۲5 تامین شود را  تامین خواهد کرد 
که با اجرای آن مردم خوزستان برای همیشه با 

خشکسالی و کم آبی خداحافظی خواهند کرد.

پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۳ محرم   ۱۴۴۳.شماره ۲۱۰۰۵

دکتر »صابر علی دادی« معاون آب رسانی سازمان آب و برق خوزستان 
هم درباره این طرح بزرگ ملی توضیحاتی به خراسان داده است:

* طرح آب رسانی غدیر، آرزوی دیرینه مردم خوزستان بوده که انتظار 
داشتند ۶0 سال پس از افتتاح سد دز، از آب شرب آن بهره مند شوند 
و خوشبختانه حاال این آب، به انتهایی ترین نقطه استان که آبادان و 

خرمشهر است هم خواهد رسید.
ــادا  را کــه باالترین  ــان ــرب ک * آب ســد دز اســتــانــداردهــای آب ش
استانداردهای جهانی است، دارد و باکیفیت ترین آب ممکن در 

اختیار مردم عزیز خوزستان قرار خواهد گرفت.
* زیرساخت های طرح آب رسانی غدیر در سال های گذشته آماده 
شده بود اما کار اصلی که اتصال آب دز به شبکه بود، انجام نشده بود 
و رئیس جمهور در سفر 5 شهریور سال گذشته به خوزستان دستور 

دادند که این پروژه اجرایی شود.
* طبق نظر مشاوران برای انجام این کار به ۳۶ ماه زمان نیاز بود اما 
با توجه به ضرورت تسریع در انجام آن و نیاز مبرم خوزستان به آب به 
دلیل خشکسالی های وسیع، با دستور رئیس جمهور و وزیر نیرو مقرر 

شد با کار جهادی، ظرف یک سال پروژه به 
سرانجام برسد.

* هم اکنون این پــروژه به پیشرفت ۸5 
درصدی رسیده و امیدواریم طبق برنامه ریزی انجام شده، ظرف 
همان یک سال اعالم شده و در هفته دولت، این پروژه به بهره برداری 

برسد.
* با بهره برداری از طرح غدیر، منابع آبی خوزستان از نظر کمی 100 

درصد و از نظر کیفی 50 درصد ارتقا خواهد یافت.
* طرح غدیر با ۸0 کیلومتر طول و قطر خط ۲400 میلی متر، 

بزرگ ترین سامانه آب رسانی کشور است.
* طبق افق 14۲5، با تکمیل طرح ۲۶ شهر و 1۶0۸ روستای 
خوزستان از این آب شرب بهره مند خواهند شد اما برای تسریع در 
اجرا، هم اکنون در طرح میان مدت، این آب به 1۸ شهر و 500 روستا 
خواهد رسید. البته زیرساخت ها برای کل شهرها و روستاهای مدنظر 
ایجاد شده است اما باید انشعابات مورد نیاز به ویژه در روستاها ایجاد 

شود که طبیعتا زمان بر خواهد بود.

معاون سازمان آب و برق خوزستان در گفت و گو با خراسان تشریح کرد
   

اجرای بزرگ ترین سامانه آب رسانی کشور برای تحقق آرزوی دیرینه مردم خوزستان 

رسانه های جهان 

الــــجــــزیــــره: در 
ایــن  کـــه  تحقیقی 
 Nature در  هفته 
 Communications
منتشر شد، محققان 
 ۶۶000 ــدود  ح ساالنه  می گویند 
ــی به  ــرق ــوب ش ــن ــای ج ــی نــفــر در آس
ویروس های کرونا مرتبط با سارس 
این  این که  ضمن  می شوند.  مبتال 
مطالعه نشان می دهد که حدود 500 
میلیون نفر در نزدیکی زیستگاه هایی 
ــان  ــزب ــی ــد کـــه م ــن ــن ــی ک زنـــدگـــی م
ــل ویـــروس هـــای  ــام ــای ح ــاش ه ــف خ
مرتبط با سارس هستند. جنوب چین، 
شمال شرق میانمار، الئوس و شمال 
ویتنام به عنوان مناطقی با بیشترین 
میزبان  که  خفاش  گونه های  تنوع 
ویـــروس هـــای شبه کــرونــا هستند، 
شناسایی شدند. این مقاله می گوید: 
»این داده ها در مورد جغرافیا و مقیاس 
سرریز را می توان بــرای هدف یابی 
برنامه های  از  پیشگیری  و  نظارت 
ظهور احتمالی کووید1۹ در آینده 

مورد استفاده قرار داد.«

ــی:بـــر  ــی آر ت تـ
اســـاس گـــزارش 
شــبــکــه جــهــانــی 
ردپـــا )GFN( که 
ــری  ــی ــدازه گ ــا ان ب
مــــــــنــــــــابــــــــع 
از  مــردم  و استفاده  طبیعی جهان 
جدید رد  ساله نسخه  آن ها، همه 
زیست  ظرفیت  و  اکولوژیکی  پــای 
محیطی را بــرای آن سال محاسبه 
مــی کــنــد، مــنــابــع زیــســت محیطی 
 ۲۸ در   ۲0۲۲ ســـــال  بــــــرای 
۶مــرداد( به اتمام رسیده  جــوالی)
است. یعنی مردم جهان در هفتمین 
ــال مـــیـــالدی، ســهــم شــان  ــ ــاه س ــ م
ــع طــبــیــعــی را  ــاب ــن از بـــرداشـــت م
برداشته اند و هرچه تا پایان امسال 
بردارند، اضافه برداشت هایی است 
ــد. از  ــی زن کــه بــه طبیعت آســیــب م
دهه 1۹۷0 تا ۲01۹، تاریخ روز 
ــت از زمــیــن بــه طــور  ــرداش ــه ب ــاف اض
پیوسته در حال افزایش اســت. در 
سال های اخیر روز تخطی از زمین 
تقریبًا هربار زودتر از سال قبل از آن 

به ثبت می رسد. 

اسپوتنیک:چند 
مــیــلــیــارد ســال 
پــیــش، یـــک روز 
ــدود  ــ ــن حـ ــ ــی ــ زم
ــت  ــ ــاع ــ س  1۹
طــول می کشید. 
 The" از نــقــل  بـــه  ــک  ــی ــن ــوت ــپ اس
ــت:  ــه اس ــ ــت ــ ــوش ــ Conversation"ن
ــود ثــبــت رکـــورد کــوتــاه تــریــن  ــاوج ب
ــن امسال،  روز در نیم قــرن در ژوئ
دانــشــمــنــدان می گویند روزهـــای 
ــر شــدن  ــی ت ــوالن زمــیــن در حـــال ط
ــش طــول  ــاه ــــت. افـــزایـــش یــا ک اس
ساعات روز بر موضوعات مختلفی 
تاثیرگذار است: از رفاه مردم گرفته 
تا کارایی ابــزارهــا. طی میلیون ها 
سال، چرخش زمین به دلیل اثرات 
اصطکاکی مرتبط با جزر و مد ناشی 
از ماه، کند شده است. این فرایند 
در هر قرن حــدود ۲.۳ میلی ثانیه 
ــول روز را افــزایــش مــی دهــد، به  ط
طوری که چند میلیارد سال پیش، 
یک روز زمین حدود 1۹ ساعت طول 

می کشید.

یک توئیت

 آمار فوتی های کرونا 
در آستانه ۳ رقمی شدن

در کنار همه اخبار  این روزها، آمار قربانیان کرونا 
در ســکوت مســیر افزایشــی را طی می کند و در 
آستانه سه رقمی شدن است. طبق اعالم وزارت 
بهداشــت، در شــبانه روز تا عصر دیروز ۹0 بیمار 
مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود را از دست 
دادند که مجموع جان باختگان کرونا را  به 14۲ 
هزار و ۶54 نفر رساند.طبق این اعالم بر اساس 
آخرین آمــار 1۳0 شهرســتان در وضعیت قرمز، 
1۲۹ شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، 154 
شهرســتان در وضعیت زرد و ۳5 شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند. 

خسارت ۴هزار میلیارد تومانی 
سیل به استان تهران

استاندار تهران با اشــاره به کشته شدن 44 
فیروزکوه  شهرستان های  اخیر  سیل  در  نفر 
دمــاونــد و پاکدشت، گفت: ایــن سیل حدود 
چهار هزار میلیارد تومان خسارت به خانه های 
روستایی، اراضی کشاورزی و سایر زیرساخت 
ها وارد کرد. به گزارش ایرنا، منصوری عصر 
به  سیل  تلفات  آخــریــن  دربـــاره  چهارشنبه 
امامزاده  منطقه  سیل  در  گفت:  خبرنگاران 
۲۳ نفر فوتی قطعی داریــم  داوود)ع(، فعال 
که البته در بررسی نهایی شاید این آمار تغییر 
کند؛ در سیل شهرستان فیروزکوه نیز 15 نفر 
فوتی قطعی داریم و بقیه فوتی ها نیز در سایر 

شهرستان ها بوده است.

تصادفات رانندگی جزو ۵ردیف 
اول پرونده های قضایی

 معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمارهای 
ایــراد  و  رانندگی  موجود، موضوع تصادفات 
صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف 
اول پرونده های وارده به دستگاه قضایی است. 
ــزارش ایرنا از معاونت اول قــوه قضاییه،  به گ
حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق دیروز 
پیگیری  مرکزی  ستاد  نشست  در  چهارشنبه 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه 
قضاییه، افــزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا 
مشخص شود چگونه می توان این پرونده ها را 
در خارج از دستگاه قضا بررسی کرد و پرونده 
نشود  تشکیل  مــوارد  این گونه  ــرای  ب قضایی 
بنابراین شرکت های بیمه نقش اساسی در این 

زمینه دارند.

  واتس اپ مهلت حذف پیام ها 
را طوالنی تر کرد

طـــــــبـــــــق اعــــــــــالم 
ــری  ــت ــی ــوئ حـــســـاب ت
پیام رسان   واتس اپ، 
این پیام رسان ویژگی 
جدیدی برای کاربران 
فراهم کرده که به آن ها 

اجــازه می دهد تا ۲ روز پس از ارســال پیام ها، 
ــا را حــذف کنند. ایــن تغییر در پروفایل  آن ه
گفته  به  شــد.  پیام رسان اعالم  ایــن  توئیتری 
شرکت، اکنون کاربران در چت های خصوصی 
می توانند تا ۲ روز پس از ارســال پیام دربــاره 

حفظ یا حذف آن تصمیم گیری کنند.
 به طور دقیق تر کاربران این شبکه اجتماعی 
۲ روز و 1۲ ساعت پس از ارســال پیام فرصت 
دارند تا آن را حذف کنند. پیش از این کاربران 
فقط یک ساعت و ۸ دقیقه و 1۶ ثانیه پس از 
ارسال پیام فرصت داشتند آن را حذف کنند. 
برای حذف پیامی در واتس اپ کافی است روی 
آن ضربه زد و برای چند ثانیه آن را نگه داشت و 

سپس گزینه حذف را انتخاب کرد.

 هادی محمدی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز 
در حاشیه نشست هیئت دولت گفت : در دو سه هفته آینده 
ماهواره بر جدیدی تست می شود که می تواند ماهواره ای را 
تا 100 کیلو در مدار قرار دهد. عیسی زارع پور، همچنین با 
یادآوری این که کار اصلی ساخت ماهواره »خیام« از پنج سال 
پیش شروع شده و نزدیک به یک سال بود که از آماده شدن آن 
می گذشت، اما مشکالت جدی برای پرتاب آن وجود داشت، 
تصریح کرد که در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال و در 
سایه روابط خوب بین ایران و روسیه توانستیم این ماهواره را 
با ماهوره بر بسیار مطمئن پرتاب کنیم. عمر ماهواره خیام ۷ 
سال است و با همکاری روسیه نسخه های سوم و چهارم ماهواره 

خیام را خواهیم ساخت.
وی تاکید کرد: در صنعت بومی فضایی و ساخت ماهواره ها 
و ایستگاه های زمینی و توسعه کاربردهای صنعت فضایی 
در زندگی مردم، در جاهایی که خأل داریم نیاز به همراهی 
کشورهای صاحب نام در این زمینه وجود دارد. در همین 
راستا روز سه شنبه ماهواره خیام که ماهواره سنجشی با دقت 
باالست، از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان که متعلق به 
روسیه است به فضا پرتاب شد که بزرگ ترین پایگاه فضایی است 
که از دهه شصت فعال است و االن هم ماهانه با همین موشک 
که ماهواره خیام پرتاب شد، فضانورد به ایستگاه بین المللی 

می فرستند.
زارع پور گفت: این افتخار بزرگی است بــرای متخصصان 
کشور که در کنار روسیه که حدود هفت دهه در این حوزه فعال 
هستند، قرار گیرند. ماهواره خیام ۶00 کیلو وزن داشت و 
کاربردهای متنوع دارد از بحث ارتقای بهره وری در کشاورزی 
و پایش محصوالت کشاورزی تا مبارزه با جنگل خواری و 

زمین خواری و غیره.
وزیر ارتباطات ادامه داد : باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط 
تولید این ماهواره ها را به صورت مشترک راه اندازی کنیم. در 
حوزه ظرفیت های داخلی امکان ساخت ماهواره های با قدرت 
10 متر را داریم و هدف گذاری کردیم تا پایان دولت سیزدهم به 

توانایی ساخت ماهواره های با قدرت یک متر برسیم.

واکنش آمریکا به پرتاب خیام

پرتاب ماهواره خیام توسط ماهواره  بر سایوز از پایگاه فضایی 
بایکونور واکنش مقام  های ایاالت متحده آمریکا را به همراه 
داشت.به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری آناتولی ترکیه اعالم 
کرد: در حالی که مسکو یک ماهواره ایرانی را در مدار قرار داد، 
وزارت امورخارجه ایــاالت متحده آمریکا گفت که همکاری 
رو به رشد روسیه با ایران یک خطر بزرگ برای جامعه بین  المللی 

محسوب می  شود.
با  گفت و گو  در  آمریکا  خــارجــه  وزارت  سخنگویان  از   یکی 
خبرگزاری آناتولی مدعی شد که ایاالت متحده از اقدام روسیه 
در پرتاب »یک ماهواره با قابلیت چشمگیر جاسوسی از جانب 

ایران آگاه است«.
وی ادعا کرد: تعمیق اتحاد روسیه با ایران چیزی است که کل 
جهان باید آن را ببینند و آن را به عنوان یک تهدید عمیق درنظر 

بگیرند.بنا بر اعالم سازمان فضایی ایران، مراحل اولیه پرتاب 
با موفقیت سپری شده و در لحظه انتشار این خبر، ماهواره در 
حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی خود یعنی مدار 

500 کیلومتر است.
طبق برنامه کاری تعیین شده، ماهواره خیام هر ۲4 ساعت 4 
گذر از فراز ایران خواهد داشت که در این گذرها ارسال فرمان 
به ماهواره و دریافت داده تله  متری ماهواره انجام خواهد شد. 
طی روزهای آینده فرایند های راه  اندازی و تست زیرسامانه  های 
این ماهواره بر اساس برنامه از پیش تعیین شده صورت خواهد 
گرفت.یوری بوریسوف رئیس سازمان فضایی فدرال روسیه 
)روس کاسموس( پرتاب ماهواره خیام را »یک رویداد مهم در 
همکاری دوجانبه ایران و روسیه توصیف کرد که راه را برای 

اجرای پروژه های مشترک جدید هموار می کند«.

وزیر ارتباطات: با همکاری روسیه نسخه های سوم و چهارم ماهواره خیام را می سازیم

ماهواره  بر جدید به زودی آزمایش می شود

تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به هفته بعد موکول شد 

زاهدی - سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در 
حاشیه نشست هیئت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان 
به خبرنگاران گفت: دولت مسئولیت تعیین میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان را به وزرای عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی 

سپرده که این موضوع هنوز جمع بندی نشده است.
  به گزارش خراسان، محمدهادی زاهدی وفا افزود: با توجه به 

اعتبارات الزم برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند زمان 
بیشتری برای ارزیابی هستیم و بعد از بررسی ها اقدامات الزم 
در این زمینه انجام خواهد شد.سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و 
مسئوالن مربوط، به منظور اجرای دستور رئیس جمهور تصریح 
کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی های کارشناسی صورت 

گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در 
چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر 
سطوح اصالح شود.این خبر حاکی است در همین حال دیروز 
خبرگزاری دولت ) ایرنا(  برای این خبر این تیتر را انتخاب کرده 
بود : زاهدی وفا: هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی افزایش 

حقوق بازنشستگان را پذیرفتند .
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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 شاخص

جهش تورم پیش نگر خدمات  

در شرایطی که نرخ رشد حداقل دستمزد طی 
امسال جهش قابل توجهی پیدا کرده است، 
نرخ تورم تولیدکننده خدمات در بهار امسال 
نیز با افزایش قابل توجه 13.8 درصدی روبه 
رو شد. به این ترتیب پیش بینی می شود که 
»نرخ تورم مصرف کنندگان« بخش خدمات 
نیز با یک تاخیر زمانی روند مشابهی را در پیش 
گیرد. درخور ذکر است در بهار امسال بین 
رسته های خدماتی، تورم سه بخش تامین جا 
و غذا، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و حمل و نقل 

و انبارداری بیشترین میزان را داشته است. 

 در حالی که صحبت هایی مبنی بر افزایش 
چراغ خاموش سود سپرده در برخی بانک ها 
مطرح می شود، رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرده که شورای پول و اعتبار در این زمینه، هنوز 
تصمیمی نگرفته است. با این حال، صالح آبادی 
از اصالح سود بانکی به عنوان یکی از سیاست 
های کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه تحت 
تورم جهانی یاد کرده است. همچنین بررسی 
ها نشان می دهــد که بانک مرکزی حداقل 
سه مالحظه را در این زمینه باید در نظر داشته 
باشد.به گزارش خراسان، چندی پیش بود که 
خبرگزاری تسنیم از افزایش چراغ خاموش نرخ 
سود در برخی بانک ها خبر داد. بر این اساس و 
در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، 
نرخ سود سپرده های بانکی باید بین 10 تا 18 
درصد باشد، برخی بانک ها از جمله تعدادی 
از بانک های دولتی اقدام به افزایش این نرخ و 
پرداخت سود 20 درصدی به سپرده های بانکی 

جدید یا تمدیدی کرده اند. 

فساد فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم	 
این وضعیت، بار دیگر نگرانی ها دربــاره تفاوت 
باالی نرخ سود بانکی با نرخ تورم را آشکار کرد. از 
جمله این که در این شرایط، مردم تمایل کمتری 
برای نگهداری پول در حساب های سپرده بانکی 
داشته و ترجیح می دهند سرمایه خود را در دیگر 
بازارها نظیر خودرو، طال و ... به جریان بیندازند 
و همین موضوع، انگیزه افزایش غیر رسمی نرخ 
سود را در بانک ها باال می برد. یا از سوی دیگر از آن 
جایی که نرخ سود تسهیالت نیز معادل نرخ سود 

سپرده بلندمدت است، انگیزه دریافت تسهیالت 
و پس ندادن آن به بانک ها از سوی متقاضیان وام 
افزایش می یابد. چرا که حتی با در نظر گرفتن 
نرخ وجه التزام تسهیالت به میزان 6 درصــد و 
رسیدن نرخ سود تسهیالت معوق به 24 درصد، 
باز برای سوء استفاده کنندگان صرف می کند که 
تسهیالت را دریافت کنند، در بازار دارایی ها به 
جریان بیندازند، نرخ وجه التزام را هم بپردازند  و 

در آخر سر سود هم بکنند.

زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی	 
با این حال هم اینک زمزمه های جدی تری برای 
افزایش نرخ سود بانکی مطرح می شود. نمونه آن 
نیز اظهار نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی است. 
به گزارش ایسنا، صالح آبادی دیروز اعالم کرد: 
شورای پول و اعتبار هنوز به جمع بندی خاصی 
برای افزایش نرخ سود سپرده نرسیده و به محض 

جمع بندی، اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد. 
صالح آبادی همچنین با اشــاره به اصــالح سود 
بانکی در کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه تحت 
تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این 

خصوص تصمیم گیری کند.

تجربه موفق روسیه در استفاده از ابزار نرخ 	 
سود بانکی علیه تورم

باالبردن نرخ سود برای مبارزه با تورم، عالوه بر 
داشتن منطق اقتصادی )با در نظر گرفتن جمیع 
شرایط( دارای نمونه های موفقی نیز در سیاست 
اقتصادی کشورها در ماه ها و سال های اخیر 
هست. به عنوان مثال در روسیه که از رئیس بانک 
مرکزی آن تاکنون به عنوان یکی از 100 فرد 
قدرتمند دنیا نام برده شده و در روسیه نیز به وی 
لقب قهرمان اقتصادی داده اند، این ابزار موجب 
نجات اقتصاد این کشور در جریان جنگ اوکراین 

شده است. به گــزارش اقتصادنیوز، بررسی ها 
نشان می دهد پس از تحریم های آمریکا و اروپا 
علیه این کشور و در حالی که ارزش روبــل 78 
درصد کاهش یافت، بانک مرکزی روسیه توانست 
با افزایش نرخ بهره و چند ابزار سیاستی دیگر تورم 
را کنترل کند و در ادامه، پس از کنترل نرخ تورم 
و البته افزایش درآمدهای نفتی به مدد رشد نرخ 
انرژی، توانست از بحران عبور کند و نرخ بهره را 

مجدد کاهش دهد.

موانع پیش روی بانک مرکزی برای افزایش 	 
نرخ سود

همان طور که گفته شد، افزایش نرخ سود عالوه 
بر داشتن منطق اقتصادی، باید با در نظر گرفتن 
مالحظات دیگر همراه شود. به عنوان مثال، نباید 
از تاثیرات منفی این سیاست بر خروج سرمایه ها 
از بــازار سرمایه که هم اینک لطمات زیــادی نیز 
از سیاست های پیشین دولت دیده غافل شد. 
همچنین حتمًا سیاست گــذاران ایــن توجه را 
خواهند داشت که رشد نرخ سود، به عنوان یک 
سیاست انقباضی می تواند تا اندازه ای موجب 
رکود اقتصادی شود مگر این که در سوی مقابل این 
سیاست انقباضی با افزایش اثربخشی تسهیالت 
بانکی در قالب همان هدایت نقدینگی جبران 
شود. در کنار همه این مــوارد، بانک مرکزی در 
صورت افزایش نرخ سود، باید بیش از پیش مراقب 
رفتار بانک های ناتراز باشد. چرا که این سیاست به 
ترازنامه این بانک ها فشار خواهد آورد و می تواند 
رشد تورم در مراحل بعدی و بی اثرشدن سیاست 

افزایش نرخ سود را به همراه داشته باشد. 

زمزمه افزایش نرخ سود بانکی  
 رئیس کل بانک مرکزی در حالی تاکید کرده که هنوز تصمیمی در خصوص افزایش نرخ سود گرفته نشده که 

در عین حال از اصالح نرخ سود به عنوان یک سیاست ضد تورمی سخن گفته است، منافع و تبعات افزایش نرخ سود چیست؟ 

 
رصد قیمت میوه در پایتخت

بردبار: همان طور که در نوبت قبلی ستون نبض 
بازار نوشتیم،  واقعه سیل طی روزها و هفته های 
گذشته اراضی باغی و کشاورزی و صیفی جات را 
در نقاط مختلف در شمال و مرکز و جنوب کشور 
تحت تاثیر قرار داد بنابراین رصد قیمت میوه جات و 
صیفی جات در این روزها اهمیت بیشتری می یابد، 
از این رو پس از بررسی قیمت صیفی جات در نوبت 
قبل، این بار رصد قیمت میوه از یکی از مراکز میوه 
و تره بار تهران را تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم: 

)قیمت ها به ازای یک کیلوگرم است(

در حاشیه دولت

افزایش مراجعه خودرو های صفر 
به تعمیرگاه ها!

تسنیم - گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از برخی 
نمایندگی های خدمات پس از فروش سایپا از افزایش 
مراجعات خودروهای صفر به تعمیرگاه ها و معطلی 
بیش از یک ماهه برای تعویض قطعات خراب و تعمیر 
خــودرو حکایت دارد. خاموش شدن خــودروی در 
حال حرکت ایراد عجیب برخی از این خودروهاست.

کاهش نفت به 80 دالر در صورت 
احیای توافق هسته ای

تسنیم - اویل پرایس اعالم کرد: احتمال توافق 
هسته ای ایــران باعث کاهش قیمت نفت شده و 
اختالل در جریان نفت روسیه به اروپای مرکزی 
هم به نگرانی در باره عرضه افزوده  است. اگر توافق 
هسته ای احیا شود، قیمت نفت تا 80 دالر در هر 

بشکه پایین می آید.

بازار خبر

نبض بازار

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ستاد اقتصادی دولت، آخرین تحوالت مربوط به بازار 
سرمایه را مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهور نیز بر لزوم 
پیش بینی پذیری و ثبات مقررات در بازار سرمایه تاکید 
کرد.به گزارش ایرنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت به ریاست آیت ا... سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و 
در این جلسه گزارشی از آخرین وضع بازار سرمایه، تشریح 

شــد.در ادامــه جلسه همچنین نتایج مصوبات پیشین 
ستاد در خصوص بازار سرمایه و اقدامات دستگاه های 
اجرایی در این زمینه در قالب گزارشی مطرح شد و مورد 
آسیب شناسی قرار گرفت و همچنین راهکارهای دیگری 
درخصوص بهبود روند و ثبات بخشی به این بازار بررسی 
شد و به تصویب رسید.رئیس جمهور  بر لزوم حفظ ثبات 

بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دیگر 
دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه باید به گونه ای 
عمل کنند که این بازار برای فعاالن آن پیش بینی پذیر و 
باثبات باشد. برای تحقق پیش بینی پذیری بازار سرمایه 
الزم است مقررات این بازار کامال شفاف باشد و در عین 
حال از تغییرات مکرر در مقررات به طور جدی پرهیز شود.

شلیل و شبرنگ، 25 هزار تومان
انجیر زرد، 27 هزار تومان

انجیر سیاه، 24 هزار تومان
آلو، 23 هزار تومان

انبه، 72 هزار تومان
آناناس، 61 هزار تومان

هلو زعفرانی، 23 هزار تومان
هلو انجیری، 22 هزار تومان
سیب گالب، 31 هزار تومان

طالبی، 8500 و 8900 تومان
خربزه مشهدی، 8500 تومان

هندوانه، 3200 تومان
گردو تازه با پوست، 24 هزار تومان

موز، 31 هزار تومان

 خبرهای داغ اقتصادی
از حیاط دولت 

هادی محمدی – روز گذشته روز شلوغی در حیاط 
دولت بود و اعضای کابینه با توصیه رئیس جمهور به 
مناسبت روز خبرنگار به میان خبرنگاران آمدند تا از 

دستاوردها و اقدامات شان بگویند.

قاسمی : بانک هایی که وام مسکن را پرداخت 	 
نکنند مشمول جریمه مالیاتی می شوند

قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خراسان 
درباره وضعیت اعطای تسهیالت ساخت مسکن 
در طرح  نهضت ملی ساخت مسکن گفت: االن 
پرداخت وام به مردم در حال انجام است البته بعضی 
بانک ها دیر یا کم پرداخت می کنند که با بانک 
مرکزی صحبت کردیم و به بانک ها گفتیم چنان چه 
پرداخت نکنند 20 درصد جریمه مالیاتی می شوند.

وزیر اقتصاد: تورم تیر نسبت به خرداد کاهش 	 
قابل مالحظه داشته است

خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در فاصله اردیبهشت تا 
تیر به لحاظ شاخص های قیمتی فشار بیشتری روی 
مردم بود و تورم هم این را نشان می دهد، اما مسیر 
تحت کنترل است و همان طور که تورم تیر کاهش 
قابل مالحظه ای نسبت به خرداد داشت ، امیدواریم 

در مرداد نیز کاهش را شاهد باشیم.

رئیس بانک مرکزی: دارندگان مجوز 	 
استخراج رمز ارز برای واردات اقدام کنند

صالح آبادی رئیس بانک مرکزی نیز دربــاره ثبت 
سفارش خارجی با استفاده از رمز ارزهــا گفت: 
موضوع ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها اواخر 
سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم 
شد و دارندگان رمز ارز که استخراج را قانونی انجام 
دهند، می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای 
واردات ارائه کنند. وی در پاسخ به سوال خراسان 
درباره الیحه اصالحیه بودجه 1401 دولت برای 
منتشر نشدن تسهیالت بانک ها، بیان کرد:  طبق 
قانون بودجه 1401 بدهکاران بانکی در طبقه 
جاری و غیرجاری منتشر می شوند و این تلقی ایجاد 
می شد که افرادی که اسامی شان منتشر می شود در 
طبقه جاری قرار دارند و به دلیل حل شائبه هایی که 
ایجاد شده بود گفته شده فقط آن هایی که مطالبات 

مشکوک الوصول دارند نامشان منتشر شود.

دستور رئیسی 
درباره پیش بینی 

 پذیری و ثبات 
در بورس 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

صبح نو- چرا وقتى که همه از مشکالت جامعه  •
خبر دارند و درباره آن حرف مى زنند کسى قادر به 
حل آن نيست؟ شايد عوامل نفوذی دشمن تالش 
دارند مردم را در تامين نيازهای اساسى شان از 
جمله مسکن، خودرو، بهداشت، سالمت و تغذيه 
در تنگنا قرار دهند تا از اين طريق بتوانند بين ملت و 

دولت فاصله و تفرقه بيندازند.
جام جم - اکنون تنها کشوری که بايد از بى  نقشى  •

خارج شود و)برای توافق( تصميم بگيرد که باالخره 
مى خواهد چه کــار کند، رئيس جمهور فرتوت 
آمريکاست اما کسى که حتى از پوشيدن کت خود 
هم عاجز است آيا مى تواند از نقش ترامپ فاصله 

بگيرد و دولت واقعى خودش باشد؟
سازندگی- عمر جراحى اقتصادی دولت هنوز به  •

شش ماه نرسيده، نه خبری از ثبات قيمت هاست در 
سطح شهريور که هيچ، در حد اسفند 1400 است 

و نه تصميمى برای توزيع کاالبرگ الکترونيکى.
شرق- مهدی تاج که اين روزهــا با ثبت نام در  •

انتخابات فدراسيون فوتبال بسيار پرحاشيه و پر 
سروصدا ظاهر شده ، با حضور در دادگستری 
تهران، شکايتى عليه ترامپ تهيه کــرده است تا 
پرونده ويلموتس و جريمه چند ميليون  دالری را به 

 گردن او بيندازد!
کیهان- اين تنها کشور ما نيست که برای پرتاب  •

ماهواره از ماهواره بر سايوز استفاده مى کند. به 
دليل درصد بسيار باالی موفقيت پرتابگر سايوز، 
پرتاب ماهواره خيام به کشور روسيه واگذار شده 
است. بسياری از کشورهای صاحب چرخه کامل 
فناوری فضايى که خود توانايى پرتاب ماهواره را 

دارند نيز از پرتابگرهای روسى استفاده مى کنند.
جوان- با صدور کارنامه اوليه کنکور و آغاز مهلت  •

انتخاب رشته، اين  بار نوبت مشاوران زرد انتخاب 
رشته کنکور اســت که همچون مافيای کنکور 
رؤيا بفروشند! کم نيستند داوطلبانى که با وعده 
پذيرفته  شدن در رشته ها و دانشگاه های مد نظر 
خود با ترفند های انتخاب رشته در دام »مشاوران 
زرد« انتخاب رشته کنکور مى افتند و پول های 
کالنى خرج مى کنند بى آن که برايشان سودی 

داشته باشد.
آرمــان ملی- اکنون بهترين زمان برای توافق  •

برجام است چون اروپا تشنه نفت است. حتى اگر 
فردی مثل ترامپ رئيس جمهور آمريکا شود نمى 

تواند به برجام لطمه بزند.

ــى، معاون  • ــاي جــمــاران نوشت : محسن رض
اقتصادی رئيس جمهور و عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به علت کثرت سفر برای حضور در 
مراسم  عــزاداری سيدالشهدا)ع( در استان های 
زنجان، اردبيل و قزوين در زمان بازگشت به تهران 
به بستری در بيمارستان نياز پيدا کــرد. سردار 
رستم على رفيعى آتانى ،فرمانده سپاه صاحب 
االمر)عج( استان قزوين ادامه داد: خوشبختانه 
نتيجه بررسى های پزشکى مورد خاصى را نشان 

نداده و ايشان حال عمومى خوبى دارد.
ــران مدعی شد :در حالى که هنوز  • عصر ای

به طــور رسمى مقامات تهران و مسکو ادعــای 
خريداری صدها فروند پهپاد ايرانى از سوی روسيه 
را تاييد نکرده اند، يک مقام آمريکايى به شبکه 
خبری سى ان ان گفته که آموزش افسران روسى 
برای استفاده از پهپادهای ايرانى در هفته های اخير 
در ايران آغاز شده است.منابع آمريکايى پيشتر ادعا 
کرده بودند هيئت هايى نظامى از روسيه دو مرتبه 
در ماه های ژوئن و جوالی برای بازديد از پهپادهای 
ايرانى در پايگاهى در کاشان به ايران سفر کرده اند.

تابناک نوشت : فعال سياسى اصالح طلب،  •
نقل قولى هسته ای از خبرنگار رويترز را افشا کرد. 
محمدعلى ابطحى، فعال سياسى اصالح طلب 
نوشت:» 1۷ سال پيش خبرنگار رويترز گفت که 
به آن ها گفتند بايد اصطالحات هسته ای را ياد 

بگيرند؛ حاال حاال ها مسئله ايران اين خواهد بود«.
جهانگيری  • اســحــاق  داد:   خبر  خبرآنالین 

ــى که  ــول ــال بــه ق ــن يــک سـ نــوشــت: مــن در ايـ
ــردم و بنا به درخواست  دادم صادقانه عمل ک
رئيس  جمهور و معاون اول، با نوشتن نامه ها و 
گفت وگوهای حضوری و تلفنى، در حد تــوان و 
بنا به تجربه ام در مواجهه با مسائل مشابه و دشوار 
گذشته، راهبردها و راهکارهای مشخصى ارائه 
دادم. هنوز هم بر اين باورم که ايران عزيز فرصت ها 
و ظرفيت های فراوانى به ويژه از نظر نيروی انسانى 
بــرای غلبه بر مشکالت پيش رو دارد. سياست 
خارجى سازنده )بى تحريم و بى تنش(، از جمله 

همين فرصت هاست. 
الف خبر داد: جيحون بايرامف، وزير خارجه  •

جمهوری آذربايجان گفت: آذربايجان يک مسير 
جايگزين برای اتصال به نخجوان از طريق رود ارس 
دارد و ارمنستان را دور مى زند. به همين منظور 
طبق توافق با ايران، باکو هم اکنون ساخت اولين 

پل روی رود ارس را آغاز کرده است.
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توکلی- يکى از سايت های مدافع فتنه 88 که 
معمواًل از خارج از کشور به  روزرسانى مى شود، به 
تازگى متنى به  نقل از ميرحسين موسوی منتشر 
کــرده که محتوای آن بيش از هرچيز انتقاد از 
جمهوری اسالمى و مدافعان حرم به  دليل مبارزه 
با داعش و تروريست های مسلح در سوريه است! 
موسوی در بيانيه خود به  نحو بسيار عجيبى عليه 
مبارزه با داعش در سوريه و همچنين کمک به 
گروه های مقاومت در يمن عليه جنايت آل  سعود 
و... موضع گيری کــرده و حتى در گامى فراتر 
حزب  ا... لبنان را به باد انتقاد گرفته و در مجموع 
مقاومت عليه داعش و اسرائيل و آل سعود و... را 
شوم و کج روی و »جرايم ننگين« خوانده است! 
اما رکيک ترين بخش اين مطلب، توهين مستقيم 
موسوی به سردار سرلشکر شهيد حاج حسين 
همدانى، فرمانده مدافعان حرم در سوريه است 
که  در عبارتى عجيب و توهين آميز از او با عنوان 
»سردار بى افتخار«، بى  همه  چيز  ياد کرده و او را 
فرمانده اوباش بدسيرت و قمه کش دانسته است! 
انتشار اين مطالب توهين آميز، واکنش های 
فراوانى را از سوی فعاالن سياسى و کاربران 
به همراه داشــت. آيت  ا... دکتر سيد ابراهيم 
ــروز هيئت  دولــت،اشــاره  رئيسى در جلسه  دي
ای تلويحى به بيانيه ميرحسين کرد و با گرامى 
داشت ياد سرداران شهيد حاج قاسم سليمانى 
و حاج حسين همدانى گفت: شهدای مدافع 
حرم عالوه بر پاسداری از حريم اهل بيت )ع(، 
از امنيت و اقتدار کشور نيز دفاع کردند و همه 
کسانى که دلسوز ايران و اسالم اند، قدردان اين 
مجاهدت ها هستند.ناصر ايمانى، فعال سياسى 
در اين باره نوشت:» آقای موسوی؛ وال يجرمنکم 
شنأن قوم على اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. 
بيانيه مير حسين عميقا متاثر کننده است و پايانى 
تلخ برای او و نيز عبرتى است برای کسانى که طى 
سال های حصر، از او قديسى در سياست ساخته 
بودند.« محمد جواد اخوان، مدير مسئول روزنامه 
جوان نيز نوشت: »اين بيانيه نفرت انگيز نشان 
مى دهد امضا کننده و نويسندگانش چقدر از 
مردم دورند و گرنه مردم در بدرقه حاج قاسم نشان 
داده اند که تا چه حد برای مدافعان حرم احترام 

قائل هستند« .سيد ياسر جبرائيلى نيز نوشت: 
»بيانيه ميرحسين موسوی يک بار ديگر ثابت کرد 
تقلب اسم رمز آشوب بود... ثابت کرد انتخابات 
بهانه بود، اصل نظام نشانه بود... ثابت کرد فتنه 
88 شورش عليه اسالم سياسى بود و اگر جمهور 
مردم در نهم دی ماه پوزه ديکتاتوری را به خاک 
نمى ماليدند، ارتجاع با تغلب به صحنه حاکميت 

باز مى گشت...«.

آزمون بزرگ اصالح  طلبان	 
بيانيه اخير ميرحسين موسوی همچون مواضع 
گذشته وی ساختارهای نظام و کشور را هدف 
هجمه قرار داده است. موضوعى که صبح نو با 
تيتر »حرکت به سمت بيرق سياه داعش« درباره 
آن نوشته: تيم مشاوران موسوی و جريان سياسى 
حامى آن ها )اصالحات( مى دانند که يکى از 
مستمسک ها و بهانه های ادامه حيات سياسى 
آن هــا، انتشار بيانيه های ساختارشکنانه عليه 
نظام است. اين روزنامه درادامه نوشته: اين بيانيه 
غير از نمايش يک سقوط کامل و بى حدومرز برای 
موسوی، آزمون بسيار بزرگى را پيش  پای برخى 
چهره های سياسى از جمله افرادی نظير رئيس 
دولت اصالحات و بعضى ديگر از افرادی که خود 
را اصالح طلب مى خوانند، قرار مى دهد. نداشتن 
مرزبندی صريح و مشخص با چنين اقدامى، خط 
بطالنى بر ادعاهای اصالح طلبانه آن ها خواهد 
بود. فرهيختگان  نيز نوشت:اکنون که ميرحسين 
موسوی تبديل به صــدای گروهک تروريستى 
داعش شده است، زمان خوبى برای تعيين  تکليف 
جريان اصالحات با موسوی است. بايد ديد آيا 
سران جريان اصالح طلب همچون سيدمحمد 
موسوی خوئينى ها،  سيدمحمد  خــاتــمــى، 
سيد حسن خمينى، حسن روحانى و... اين 
ديدگاه های افراطى را باور دارند و اين نوشتار، 
مواضع آنــان نيز است يا اين که آنــان عليه اين 
بيانيه سياسى موضع گيری خواهند کرد؟وطن 
امروز نيز درگزارشى با عنوان »خباثت دروغگو 
عليه مدافعان حــرم« نوشت: ادعاهای جديد 
موسوی فــارغ از وجــه توهين آميزش نشان از 
عمق فاجعه بار و بالهت آميز درک اين عنصر 

فتنه آفرين از معادالت منطقه ای دارد. ايران هم 
در مطلبى با عنوان »توهين به مدافعان حرم به 
سبک اسرائيل« نوشت: نويسنده اين متن چنان 
حمايت ايران از جبهه های مقاومت در راستای 
مبارزه با جنايات غرب و آل سعود را محکوم کرده 
که گويى خود يکى از حاميان اين جنايات بوده 
است! ... مباحثى که نويسنده مطرح مى  کند، 
بيان کننده آن است که گويى وی در همان سال 
1388 متوقف مانده است. کيهان نيز  تاکيد 
کرد : »ادبيات حاکم بر بيانيه ميرحسين موسوی 
حاکى از وجود بازيگران پشت  صحنه ای است 
که مى خواهند از يک  سو از فتنه گران استفاده 
ابزاری و آن ها را به شيپور داعش و اسرائيل در 
داخــل بدل کنند و از سوی ديگر با راديکالى 
ــردن فضای سياسى داخـــل، سرخوردگى  ک
عميقى را که در بدنه تندروی اصالح طلبان به 
وجود آمده ، باز سازی کنند.مهدی جهان تيغى 
سردبير جهان نيوز نيز در بخشى از يادداشت 
خود نوشت:در وهله اول مى توان مجموعه ای از 
داليل برای انتشار و نوع محتوای اين يادداشت  
برشمرد. از ميرحسين تندمزاج که خاطره خوبى 
از ايام عاشورای 88 ندارد و اساس افول خود را 
از آن نقطه مى بيند، انتظار اين که يک روز بعد از 
عاشورای 1401 دوباره با يــادآوری آن خاطره 
عصبانى شده و مجوز انتشار علنى يادداشتش 
را داده، هيچ بعيد نيست. ضمن اين که برای 
ميرحسينى که فکر مى کرد مثل يک قهرمان در 
افکار عمومى زنده خواهد ماند ولى در اين چند 
سال به فراموشى سپرده شد، راهى جز اقدامات 
انتحاری برای جلب توجه باقى نمانده است. با 
بازداشت تاج زاده، جريان فتنه و اصالح طلبان 
افراطى به نوعى تريبون و بلندگوی خود را از 
دست دادند و بعيد نيست خواسته باشند دوباره 
با ميرحسين يک بلندگوی ديگر را روشن کنند. 
اما طى هفته های گذشته دشمن که از ايجاد 

اغتشاش به بهانه برخى نارضايتى ها و مطالبات 
معيشتى و صنفى نااميد شده بود، با تمام توان 
تالش کرد که با دو قطبى سازی های کاذبى 
همانند  با حجاب و بى حجاب به ظن خود گسل 
ميان اين دو طيف اجتماعى را به اوج خود برساند 
و جرقه برخى دعواهای اجتماعى را راه اندازی 
کند. شايد به ظن برخى طراحان پشت پرده 
پروژه ضد امنيتى کشف حجاب، انتشار يادداشت 
ميرحسين موسوی و توهين صريح به مدافعان 
حرم، مى توانست نقش يک کاتاليزور جديد برای 
ايجاد درگيری های اجتماعى باشد. البته بديهى 
است که اين نوع محاسبات همانند گذشته چقدر 
ــران فاصله دارد. على نادری  با متن جامعه اي
مديرعامل ايرنا  نيز در توئيتى تصريح کرد :»مگر 
جز اين بود که حاج قاسم و شهيد همدانى ها به 
جنگ شيطان صفتانى از جنس داعش رفتند؟ 
مگر جز اين بود که شيطان صفتانى مثل ترامپ! 
قاتالن سردار سليمانى هستند؟ البته که مردم 
قدر قهرمانان خود را مى دانند اما شما کجای 
کاريد که امروز سخن آن شياطين را با اين بغض و 

کينه از زبان شما مى شنويم؟«

آقای خاتمی! تا کی سکوت؟	 
نوشت:»آقای  شناس،  جامعه  امينى  پرويز 
خاتمى، تا کى مى خواهيد در برابر پلشتى 
موسوی سکوت کنيد؟ تا کى مى خواهيد در 
برابر هرزه گويى او، بى عمل باشيد؟ تا کى مى 
خواهيد با سکوت و بى نظری، نفرت پراکنى 
او را تاييد کنيد؟سکوتى که در برابر ضربه ای 
که او به منافع ملى  و اقتدار خارجى کشور در 
سال 88 زد بس نيست؟ شما واقــف بوديد و 
مى دانستيد که ادعای تقلب در انتخابات سال 
88 نادرست و پوچ است، اما سکوت کرديد، تا 
از خشم هواداران موسوی که اين خالف گويى 
را باور کرده بودند، در امان بمانيد و چه هزينه 
هايى که از اين سکوت شما بر جامعه تحميل 
شــد. مــاه ها تنش و درگيری و تعميق شدن 
شکاف اجتماعى در بين مردم نيز نتوانست 
مهر سکوت شما را بشکند و در حالى که مردم با 
مردم در برابر هم صف آرايى مى کردند و خانه و 
خانواده و خيابان به صحنه مشاجرات و بدگويى 
و تنش آن ها با هم تبديل شده بود، شما لباس 
عافيت طلبى بر تن کرده بوديد و نخواستيد از 
خود برای فرونشاندن آتش اختالف بين مردم 
هزينه کنيد و آن چه را در غير علن مى گفتيد 
در علن نيز بگوييد.... هر جا سکوت کرديد، 
هرجا بى عملى نشان داديد، بس است. يک بار 
هم شده اين کليشه عافيت طلبى و سکوت در 

هنگام الزم را بشکنيد«.

دولت رکورد سفرهای استانی را 
شکست 

معاون پارلمانی رئیس جمهور : دولت نهم و 
دهم طی 2 سال به همه استان ها رفت اما در 

این دولت، رئیس جمهور در یک سال به همه 
استان ها سفر کرد 

سيد محمد حسينى،  معاون پارلمانى رئيس جمهور با 
بيان اين که42 اليحه تقديم مجلس شورای اسالمى 
شده است ، گفت: تاکنون دو اجالسيه مشترک با 
مجلس برگزار کرده ايم و روز يک شنبه جلسه ای با 
حضور همه اعضای دولت اعم از وزرا و معاونان رئيس 
جمهور، هيئت رئيسه مجلس و رؤسای کميسيون ها 
خواهيم داشت و اين جلسه در آستانه سالگرد دولت 
برگزار مى شود. حسينى اظهارکرد: درباره عملکرد 
يک  ساله دولت، اگر افراد ذره ای انصاف داشته باشند 
مى دانند که دولت شبانه روز کار کرده و وجود ضعف و 
نقص هم امری طبيعى است، اما چند هفته ای است 
که عده ای در تالش هستند مطالبى بيان کنند که 
اين موارد را زير سوال ببرند. ممکن است شيوه ها 
و شگردهايى در رسانه ها به کــار گرفته شــود که 
واقعيت ها آنچنان که بايد مطرح نشود. وی  با بيان اين 
که فردا )امروز( سفر استانى به کرمان را به عنوان سى 
و يکمين سفر استانى خواهيم داشت، افزود: دولت 
نهم و دهم طى دو سال به همه استان ها رفت اما در 
اين دولت، رئيس  جمهور در يک سال به همه استان ها 
سفر کرد.حسينى تصريح کرد: اين رکوردی است 
که سابقه نــدارد و هيچ دولتى در يک سال به کل 
ايران سفر نکرده است. ما همچنين مجامع استانى 
تشکيل داده ايم و با هر 31 استان و نمايندگان آن 
ها با حضور رئيس جمهور تشکيل جلسه داديم. اين 
امکان بوده است که همه نمايندگان حضور پيدا کنند 
و انگشت شمار افرادی بودند که ممکن است از اين 
شرايط استفاده نکرده باشند. وی با بيان اين که يکى 
از اقدامات معاونان پارلمانى رئيس  جمهور بررسى 
سواالت نمايندگان مجلس است، افــزود: 23۶5 
سوال تاکنون از وزرا مطرح  يا ارتباط برقرار شده، 40 
درصد سوال کنندگان از طرح سوال انصراف دادند 
و موضوع به کميسيون ها نرسيده است که حدود 
۹00 سوال مى شود که از دستور خارج شده است. 
معاونان پارلمانى سعى مى کنند تالش کنند که 
ميزان سواالت کم شود.حسينى ادامه داد: در دولت 
دوازدهــم در سال اول 41 سوال به صحن مجلس 
آمده بود که هفت مورد آن به رأی گذاشته شده و کارت 
زرد دريافت نکرده بود. در دولت سيزدهم 13 سوال 

در صحن آورده شده که در 
سه مورد آن مجلس قانع 

نشده است که مورد آخر 
آن بسيار برای ما عجيب 

بود.

 موج واکنش ها به 
هم صدایی موسوی با داعش 

رئیس جمهور با گرامی داشت یاد سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین 
همدانی گفت: مدافعان حرم از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند،دلسوزان ایران 

قدردان این مجاهدت ها هستند 

قاضى القضات در ادامه بازديدهای ميدانى 
خود از مراجع و مراکز قضايى، روز گذشته  
از دادگستری و دادســرای عمومى و انقالب 
شهرستان دماوند بازديد کرد. بازديدی که 
3 ساعت به طول انجاميد و محسنى اژه ای 
از نزديک در جريان کم و کيف خدمت رسانى 
قضايى به مردم و مراجعان در اين واحد قضايى 
قرار گرفت،  درخصوص تاخير در ارجاع پرونده 
ها تذکر داد و در مواجهه با موجودی باالی 
پرونده ها در يکى از شعب اين دادسرا دستور 
ــدام ويــژه و فوق العاده در دستور  داد که  اق
ــاوی مردم  کار قــرار گيرد تا رسيدگى به دع
و استيفای حقوق آن ها، طوالنى و زمان بر 
نشود. به گزارش ميزان، رئيس دستگاه قضا 
در جريان بازديد از دادسرای عمومى و انقالب 
شهرستان دماوند ضمن کسب اطالع از آمار 
پرونده های موجودی، ورودی و مختومه اين 
شعب و فرايند دريافت و ارجاع پرونده ها در آن 
ها، به صورت موردی به مطالعه چند پرونده 

پرداخت و خطاب به قضات و مسئوالن اين 
واحد قضايى بر اعمال نهايت دقت و سرعت 
در رسيدگى به پرونده ها و فوريت در ارجاع آن 
ها به مراجع قضايى بعدی برای پيشگيری از 
اطاله دادرسى ها تاکيد کرد. در اين بازديد، 
رئيس دستگاه قضا پــای صحبت  و درددل 
مردم و مراجعه کنندگان به اين دادسرا نشست 
و دستورات الزم برای پيگيری هرچه سريع 
تر خواسته ها و مشکالت آن ها را داد. بايد 
گفت که در کنار  گفت و گوی بى واسطه با 
آن  مشکالت  بــررســى  و  کنندگان  مراجعه 
ها،  آسيب  شناسى از روندها و فرايندهای 
موجود در مراکز و مراجع قضايى يکى ديگر از 
اصلى ترين اهداف حجت االسالم والمسلمين 
محسنى اژه ای از بازديدها و سرکشى های 
خود از واحدهای قضايى است؛ اين مهم در 
جريان بازديد روز گذشته قاضى القضات از 
دادگستری و دادســـرای عمومى و انقالب 
شهرستان دماوند نيز مورد توجه بود و رئيس 

قوه قضاييه با نگاهى تخصصى و موشکافانه، 
ــد قضايى را  رونــدهــای مــوجــود در ايــن واح

ارزيابى کرد.
اژه ای در پايان بازديد چند ساعته خود از 
دادسرای عمومى و انقالب دماوند؛ در جمع 
ــرا نيز حاضر  ــن دادسـ قضات و کارکنان اي
شد و در بخشى از سخنان خود  توصيه ها و 
دستوراتى را درخصوص اعمال تاسيسات 
ارفاقى در قبال محکومان مطرح کرد:» نبايد 
ــوزه اعمال ارفــاقــات قانونى  در قبال  در ح
محکومان، افراط و تفريط صورت گيرد؛ اين 
گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط 
يا ساير ارفاقات قانونى نظيرمرخصى های 
ــرار گرفتن در فهرست عفو  ق پايان حبس، 
تحت  آزادی  نيمه  نظام  و  تعليق   ، مشروط 
نظارت سامانه الکترونيکى و غيره  در قبال 
کسب  و  او  ــدن  ش متنبه  بــه  منوط  محکوم، 

اطمينان در خصوص عــدم ارتــکــاب مجدد 
جرم از ناحيه اوست.«  رئيس عدليه در همين 
راستا ، تصريح کرد:»محکومى که مخل امنيت 
روانى مردم است نبايد مورد ارفاق قرار گيرد؛ 
چرا که ارفاق در قبال او ظلم به ديگران است؛ 
مضر  جامعه  در  حضورشان  که  محکومانى 
نيست، حتمًا بايد وفق مقررات از ارفاقات 
قانونى بهره مند شوند اما اين ارفاقات نبايد 
شامل محکومانى شود که بودن شان در جامعه 
برای مردم مضر اســت.« قاضى  القضات در 
بخش پايانى سخنان خود افزود :»اکنون در 
برخى موارد در اين زمينه شاهد افراط و تفريط 
هستيم؛ از يک سو درست است که تاکيد داريم 
بايد جمعيت کيفری زندان ها کاهش يابد و از 
مجازات های جايگزين حبس استفاده شود 
اما اين قبيل تاسيسات ارفاقى بايد شامل 
محکومانى شود که حضورشان در جامعه برای 
مردم مضر و آسيب زا نيست؛ برخى مدعى اند 
چون يک سوم مجازات را سپری کرده اند بايد 
شامل ارفاقات قانونى و آزادی مشروط شوند؛ 
اين افراد توجه ندارند که گذراندن يک سوم از 
مجازات حبس، تنها يک شرط اعطای آزادی 
مشروط است و شروط ديگری نيز در اين زمينه 
وجود دارد که يکى از مهم ترين آن ها، تنّبه فرد 
محکوم و حصول اطمينان از عدم ارتکاب جرم 

از ناحيه وی است«.

محمدی – سه روز پس از بازگشت هيئت های 
مذاکراتى به پايتخت ها و در حالى که همه يک متن 
پيشنهادی از اتحاديه اروپا را روی ميز خود دارند ، 
هنوز تهران پاسخ رسمى به اين متن پيشنهادی 
نداده و آمريکا نيز غير از يک اظهار نظر رسانه ای 
غيررسمى واکنشى نداشته است، حتى سه کشور 
اروپايى روسيه و چين نظر نهايى خود را مطرح 
نکرده اند . به نظر مى رسد همه در انتظار پاسخ 
ايران به سر مى برند و ايران نيز نشان داده در چنين 
مسائل مهمى عجله ای برای پاسخ دادن ندارد . 
روز گذشته با اين که شايعاتى مبنى بر جلسه ويژه 

شورای عالى امنيت ملى با حضور سران سه قوه 
برای بررسى اين متن منتشر شد ، اما يک منبع 
آگاه در گفت وگو با خراسان تشکيل چنين جلسه 
ای را تکذيب کرد. همچنين محمد مرندی، مشاور 
رسانه ای تيم مذاکراتى کشورمان در گفت وگويى  
با بيان اين که بارها به  دليل حقوق مردم و منافع 
بلند مدت کشور به تهديدها و ضرب االجل های 
توخالى بى اعتنايى شد تا امتيازات کليدی به 
دست آوريم، تصريح کرد : مذاکره کنندگان ايرانى 
چه در وين و چه در مدتى که از طريق مکاتبات 
گفت وگو بين طرفين مذاکره در جريان بود، بارها 

دولت های آمريکا و اروپا را وادار کردند تا از مواضع 
غيرمنطقى خود عقب نشينى کنند.اين استاد 
دانشگاه تهران افزود: تا زمانى که متن حاصل از 
مذاکرات در تهران بررسى دقيق نشود، مسئوالن 
مذاکره کننده نمى توانند دربــاره آن هيچ گونه 
اظهارنظری داشته باشند. بنابراين هم اکنون 
اظهارنظرهای رسانه ای فقط حدس و گمان 
هستند.در سوی مقابل اما اروپايى ها همچنان 
تاکتيک فشار بــرای امتيازگيری را دنبال مى 
کنند . پيتر استانو، سخنگوی سرويس اقدامات 
با  خبرنگاران  جمع  در  سه شنبه  روز  خارجى 
اشاره به مذاکرات وين گفت: ديگر فضايى برای 
مذاکرات باقى نمانده است. وی ادامــه داد: از 
طرفين مذاکرات وين انتظار داريم فورا به متن 

پيشنهادی پاسخ دهند.

ایران بررسی می کند ؛ اروپا هشدار می دهد! 
اتحادیه اروپا: از طرفین مذاکرات وین انتظار داریم فورا به متن پیشنهادی پاسخ دهند 

انتقاد اژه ای از افراط و تفریط در احکام 
قاضی القضات: گذراندن یك سوم از مجازات حبس، تنها یك شرط 
اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود 

دارد که یکی از مهم ترین آن ها، تنّبه فرد محکوم است 

امــيــردريــادار دوم مصطفى تــاج الدينى، معاون 
ــش در ارتــبــاط زنده  عمليات نيروی دريــايــى ارت
ــاره به جزئيات درگيری نيروی  تلويزيونى با اش
دريايى ارتش در دريای سرخ گفت: همان طور که 
استحضار داريــد، يکى از تکاليف نيروی دريايى 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمى ايــران تامين 
جمهوری  منافع  از  ــاع  دف و  مواصالتى  خطوط 
اسالمى ايران در درياهای آزاد و اقيانوس هاست.
ــزود: در همين راستا تيم اسکورت نيروی  وی اف
دريــايــى ارتــش جمهوری اســالمــى ايـــران تحت 
فرماندهى ناوشکن تمام ايرانى جماران که در 
محدوده خليج عدن و دريای سرخ در حال انجام 
ماموريت است، شب گذشته پس از دريافت پيام 
درخواست کمک از سوی کشتى ايرانى در محدوده 
دريای سرخ بالفاصله در منطقه حضور پيدا کرد و با 
قايق های مهاجم درگير شد.معاون عملياتى نيروی 
دريايى ارتش اظهار کرد: خوشبختانه با حضور 
موثر تيم اسکورت و تبادل آتش سنگين، قايق های 

مهاجم متواری شدند.
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سفر یعنی من و گستاخی من در راهــی به سوی 
فراموشی خویشتن زمینی و البته شاید رسیدن به 
کماالت انسانی. هرچند این دیدگاه درباره سفر، 
مانده  مهجور  ذهــن  پستوی  در  کــه  سال هاست 
است اما هنوز هستند جهانگردانی عالقه مند که کمتر تن به آسایش 
می دهند و سعی می کنند در رنجی دوســت داشــتــنــی، پنجه در 
پنجه چالش ها بیندازند. »احسان هرندی زاده« که در پرونده امروز 
زندگی سالم با او گفت و گو کردیم، خیلی شبیه ایــن آدم هاست. 
ماجراجویی که همیشه دل به اقیانوس پرخطر و جذاب سفر می زند و 
سعی می کند در این تالطم دردانه ای از تجربه برای زندگی اش صید 
کند. در این میان ذوق تجربه زندگی با مردم محلی به مصداق موزه زنده 
جامعه شناسی با فرهنگ و تاریخ  رازآلود که سینه به سینه چرخیده  
همیشه باید جذاب باشد، به شرطی که شما هم تن به شوق مارکوپولو 
شدن داده باشید. اما این فقط یک روی سکه است. »احسان« عالوه 
بر سفر عالقه زیادی دارد که  تجربیاتش را هم به اشتراک بگذارد. او 
تا امروز طی 17 سال به 46 کشور از جمله ایتالیا، اسپانیا، اندونزی، 
تایلند، سریالنکا، مالدیو، هلند، بلژیک، آلمان، سوئیس، جمهوری 

چک و ... سفر کرده و به ما از خاطراتش خواهد گفت.

پرونده

 »احسان هرندی زاده« جهانگرد ایرانی از خاطرات سفرهایش به ایتالیا، اسپانیا، اندونزی، مالدیو، 
هلند، بلژیک، آلمان، سوئیس، جمهوری چک و ... در 17 سال می گوید

عجایب 17 سال سفر به 46 کشور
2225
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چین

سریالنکا

از ارشدMBA  تا کارهای تجاری و تدریس زبان   
»احسان هرندی زاده«، متولد 10 اسفند 1359 است، لیسانس نرم افزار دارد و دانش آموخته ارشدMBA  است. 
او در ابتدای صحبت هایش می گوید : »شاید بپرسید چرا ارشد MBA؟  چون خیلی عالقه مند به سفر بودم و از آن 
جا که هزینه های سفر باالست و از طرفی هم به کار بازار و تجارت عالقه داشتم، تصمیم گرفتم به صورت آکادمیک 
این رشته را ادامه بدهم تا از این طریق توانایی کار با شرکت های تجاری و امکان سفر و بازدید از کشورهای مختلف 
به این واسطه فراهم شود. از طرفی درآمد هم کسب کنم  و 14-13 سال است که کار بازرگانی انجام می دهم. 
همچنین 15 سال است زبان انگلیسی و یک مقدار خیلی کم اسپانیایی را تدریس می کنم به طوری که به جرئت 

می توانم بگویم 20 سال است در این حوزه هستم و هرچه دارم چه از نظر شغلی و تحصیلی چه سفر و درآمد 
از زبان است چراکه زبان به معنی واقعی کلمه سکوی پرتاب خوبی بود تا بتوانم از طریق آن با شرکت های 
کشورهای مختلف ارتباط بگیرم. همیشه اگر بخواهم یک توصیه به کسی داشته باشم، یادگیری کامل یک 
زبان در هر کسوت و سن است؛ چرا که بدون شک خیلی جاها از نظر کاری و فضای اجتماعی و در سفر این 
توانایی معجزه می کند هرچند می دانم خیلی سخت است چون باید حداقل یکی دوسال از زندگی تان را 
درگیر این کار کنید. این هم یک توصیه کتابی نیست بلکه یک توصیه کامال تجربی و به اصطالح دلی است.«

اولین بار با 10 یا 20 دالر، هزینه های 
سفرم را جور کردم

»من از 20 سالگی که به تدریس مشغول بودم، هرچه درآمد داشتم، خرج 
سفر کــردم.« »هــرنــدی زاده« با بیان این نکته به سراغ ماجراهای اولین 
سفرهایش می رود و می گوید: »آن زمان هم دالر مسافرتی بود و هم این 
که من می توانستم کم کم یعنی 10 دالر، 20 دالر برای هزینه سفر خودم 
جمع کنم. یکی از مزیت  های رشته تحصیلی من آشنایی با خألهای بازار 
و تجارت بر همان مبناست. من هم به همین وسیله درسمینارهای مختلف 
بازاریابی شرکت کردم و توانستم با دیدگاه های مختلف آشنا شوم. از طرفی 
هم معتقدم نباید به اصطالح همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار بدهید. این 
شد که در چند جای مختلف کار کردم و چون دیدم یک سری مخاطب دارم 
و اعتماد متقابلی هم شکل گرفته، تحقیق کردم ببینم چه وسایلی برای 
سفر می شود تولید کرد که بعد از تجربه تلخ افتادن در آب هنگام عکاسی در 
ساحل خلیج فنالند و خیس شدن تمام مدارک و پول ها به این نتیجه رسیدم 
که یک کیف مخفی طراحی و تولید کنم. کیفی که برای طراحی و تولیدش 
حدود یک سال وقت گذاشتم و برای تک تک قطعاتش بازار را زیر و رو کردم. 
به عنوان مثال به 50  پارچه فروشی سر زدم تا بتوانم آستر ضدآب و مناسب 
را پیدا کنم. همان طور که می دانید ما ایرانی ها به دلیل همراه نداشتن 
کارت های بین المللی مثل ویزا کارت و ... باید مقدار زیادی پول نقد را حمل 
کنیم. خالصه این کیف را االن در یک کارگاه 5-4 نفره تولید می کنیم و تا 
همین االن هزار عدد فروختم و هزار عدد دیگر هم مجدد تولید کردیم. تمام 
قطعات این کیف هم ایرانی است به جز قفل آن و اگر خدا بخواهد می خواهیم 
در آینده  نزدیک کوله پشتی را هم کنار ماگ چوبی و تی شرت هایی که با 
عکس نقشه  جهان تزیین شده تولید کنیم. یک مقدار زمان می برد تا جا 
بیفتد. این کار هم جنبه تبلیغاتی ندارد و نسبت به دوندگی و سختی اش 

حاشیه سود کمی دارد اما همه چیز پول نیست.«

برای آشنایی با چینی ها، بارها سوار 
تاکسی های خطی شان  شدم!

او درباره سن شروع سفرهایش و تجربه های آن می گوید: »من از 20 سالگی 
کار کردم و اولین سفر خارجی من هم در 26 سالگی بود. چون قبل از آن 
خدمت نرفته بودم. عالقه به سفر باعث شد کم کم به دالر پول پس انداز 
کنم. یادم هست اولین سفر خارجی که رفتم دالر حدود 900 تومان بود. 
برای سفر به چین و تایلند، 3 هزار دالر بردم اما 2 هزار دالر خرج شد. شاید 
باورتان نشود پراید آن موقع زیر 7 میلیون بود و همه می گفتند بیا خودرو 
بخر به جای این که کل پولت را در 10 روز خرج کنی. البته مدت آن سفر 10 
روز بود که چهار روز اضافه ماندم و 14 روز شد. این سفر هم برای نمایشگاه 
شهرگوانگجو بود و جنبه  بازرگانی داشت. من به واسطه آشنایی با زبان و 
عالقه زیاد به ارتباط گرفتن با مردم با هرکسی که مواجه می شدم، شروع 
می کردم به ارتباط گرفتن. گاهی فقط برای ارتباط گرفتن سوار تاکسی های 

خطی می شدم. این سفر خیلی چسبید و در نتیجه کم کم بیشتر شد.«

در شرق اروپا، خیلی ایرانی ها را دوست دارند

»هرندی زاده« راجع به برخورد ایرانی ها و بازخوردهای ملل دیگر با ایرانی ها 
می گوید:» خیلی ها رعایت می کنند اما بعضی ها متاسفانه زرنگ بازی 
در می آورند،به نظرم باید طوری رفتار شود که هرجای دنیا هر فردی اسم 
ایران را شنید، لبخند رضایت بر لب  داشته باشد نه این که بگوید وای. مثال 

در شرق اروپا خیلی ایرانی ها را دوست دارند به ویژه این رفتار را در صربستان 
مشاهده کردم. آن جا وقتی می گفتم از ایران هستم کلی استقبال می کردند 
و می گفتند ایران؟ شما خیلی خوبید، استقالل دارید از آمریکا و بقیه کشورها. 
در کل من در تمام سفرهایم جایی ندیدم که کسی از ایران و ایرانی بد بگوید در 

حالی که بیشتر آن افراد هم دوست دارند ایران را ببینند. در سفر اخیرم چند 
خانم و آقا از کشورهای مصر، اردن و اسپانیا از اشتیاق برای دیدن ایران سخن 
می گفتند. همان طور که می دانید، ایران به همراه چین، آمریکا و البته مکزیک 

و مراکش اقلیم های متفاوت و جذابی دارند. «

رفیق اسپانیایی ام قبل از 
سفر به ایران وصیت نامه اش 

را نوشت اما ...

»من تاریخ و موزه را هم خیلی دوست دارم اما موزه گرد 
نیستم و بیشتر به دنبال جاذبه های طبیعی و ارتباط با 
مردم هستم.« »هرندی زاده«  ادامه می دهد: »کال من 
خیلی دوست دارم با مردم راجع به فرهنگ و رسوم  حرف 
بزنم. البته این یک موضوع دو طرفه است، آن ها هم از من 
و شرایط ایران می پرسند. بیشتر آن ها به دلیل تصویری 
که از ایران در رسانه ها منتشر شده، تصور غلطی دارند. 
شاید جالب باشد بگویم که یک رفیق اسپانیایی داشتم 
که وقتی حدود 11-10 سال پیش به ایران آمد به همه 
دوستانش گفته بود به ترکیه می رود و حتی وصیت نامه 
نوشته بود! ولی بعدها آن قدر در ایران به او خوش گذشته 
بود که چند بار دیگر هم به ایــران آمد. من همیشه در 
ورک شاپ ها و کالس ها و فضای مجازی ام تالش کردم 
این نکته را بگویم که ما، سفیران فرهنگی کشورمان 
ایران هستیم. من به شهرهایی رفتم که به من گفتند تو 
اولین ایرانی هستی که به این شهر آمدی مثال یک شهر 
بود در کشور تالین، پایتخت استونی. البته من همیشه 
یک سوغات کوچک از ایران با خودم می برم؛ از میناکاری 
اصفهان تا گز و سوهان یا حتی مجسمه های روی در 
یخچال با پرچم ایران یا نماد و تصویری از ایران عزیز چون 
اعتقاد دارم خیلی مهم است که چطور برخورد کنیم. یک 
بار که به خانه یک لیتوانیایی رفتم کلی سوغات از زعفران 
و پسته بردم که شاید از هزینه هتل هم گران تر می شد. 

خود طرف هم کلی تعجب کرده بود ولی یادگاری 
خوبی بود و سعی کردم این طوری یک وجهه 

خوب از ایران را به نوبه خودم نشان بدهم 
چون خیلی بابت این هدیه های کوچک 
ذوق می کنند. یک بار هم یک زوج آلمانی 

در ایام محرم به ایران آمده بودند، 
کلی تعجب کـــرده بــودنــد از 

ــردم  ــزان نـــذری هـــای م ــی م
هرجا  روز.   10 ایـــن  در 

می گفتند  می رفتند، 
مگر مــی شــود شما 

10 روز هم ناهار 
هم شام هم چای 

و هــم آب میوه 
رایگان بدهید؟ 
خـــــــالصـــــــه 
ــان  ــ ــش ــ ــرای ــ ب

خیلی جالب 
بود.«

تمام تالشم این است که سفر برای همه آسان شود

»هرندی زاده« در بخش دیگر صحبت هایش گریزی به تجربیات و راه های انتقال آن به دیگران می زند و 
می گوید: »من هم از طریق برگزاری ورک شاپ، هم در صفحه  مجازی به جرئت می توانم بگویم پیامی 
نبوده که جواب نداده باشم. روزی چندین ساعت وقت می گذارم و تجربیات 15-14 ساله  سفرم را در 
اختیار افراد قرار می دهم. یادم است در یک سفر به سنگاپور به دلیل خوردن یک نوع غذا مریض شدم و 
حدود 100 دالر برای یک داروی ضد تهوع هزینه کردم، بعد از آن همیشه قرص ضد تهوع با خودم می برم. 
من در بیان تجربیاتم این مسائل را اعالم می کنم تا کسی الکی به خرج نیفتد. یا یک مثال دیگر، برای 
سفر به سریالنکا با تجربه ای که داشتم به همه اعالم کردم که در ایران ویزا را با یک مبلغ اضافه تر بگیرید 
تا دردسر کشور خارجی، زبان و هزینه اضافی و حتی اتالف زمانی و... در آن کشور را نداشته باشید. من 
معتقدم که خیلی وقت ها با تور سفر کردن مطمئن تر و کم هزینه تر است و گاه کسانی بودند که بی تجربه 
بودند و خواستند تنها سفر کنند که ارزان تر بشود اما به دلیل تجربه کم به مشکالتی برخورد کردند و  
هزینه شان هم خیلی بیشتر از تور شده است!در کل من همیشه سعی می کنم اطالعات و تجربه ام را در 
اختیار افراد قرار دهم تا با این تالش سفر را برای همه آسان کنم. باور کنید هرکسی که به سفر می رود من 
ذوق می کنم. تجربه زندگی به من ثابت کرده که شما وقتی شادی را تقسیم می کنید خودتان بیشتر شاد 
می شوید. سفر روح و جهان بینی تان را بزرگ می کند و شما را آدم های صبوری بار می آورد که در ایران 

خیلی به آن نیازمندیم.«

در خیابان های هلند بوی حشیش 
اذیتم می کرد 

این جهانگرد می گوید: »همیشه دوست داشتم در یک کشور یک ماه 
بمانم. یک بار سفر یک ماهه  ام به اروپا از ایتالیا و ونیز شروع شد. بعد رفتم 
هلند، بلژیک، آلمان، سوئیس و جمهوری چک، مثال در بلژیک زیاد نماندم 
یا در آمستردام به دلیل قوانین آزاد مصرف دخانیات و حشیش، بویش در 
خیابان اذیتم می کرد. اما ایتالیا خیلی جالب بود. مردم بسیار خوب و آب و 
هوای دلپذیر و غذاهای خوشمزه اما برخالف غرب ایتالیا که هم دیدنی تر 
و هم ارزان تر و جذاب تر بود، ونیز خیلی گران است و به نظرم می توانید 

ونیز را در یک نصف روز بگردید و از آن جا بیرون بروید!«

ورزش پیاده روی شمالی را به ایران آوردم

ــران هستم«.  »مــن سفیر صلح سالمت و گردشگرِی ورزش نوردیک واکینگ در ای
»هرندی زاده« با ذکر این توضیح به سراغ معرفی این رشته می رود و ادامه می دهد: »این 
ورزش اصالتا فنالندی است که شامل پیاده روی شمالی با چوب های مخصوص است و 
تمرین سبک صحیح راه رفتن است به این نحو که وقتی شما با این دو چوب حرکت می کنید، 
تقریبا80 تا90 درصد عضالت بدن شما درگیر است. این ورزش در فنالند شروع شده و 
مورد استقبال خیلی از کشورها هم قرارگرفته است. ما این ورزش را از طریق یکی از دوستانم 
و به اسپانسری شرکتش به ایران آوردیم. اتفاقا چندین جلسه هم در پارک ملت برگزار کردیم 
که متاسفانه کرونا مانع ادامه یافتن آن شد. این ورزش سن و سال نمی شناسد و همین االن 

هم به دنبال این هستیم که فعالیت خودمان را در این رشته بیشتر کنیم.«

بهترین سفرم به »مونته نگرو« بوده است

»هرندی زاده« در بخش پایانی صحبت هایش درباره بهترین جاهایی که سفر کرده می گوید: 
»برای هرکسی بسته به سلیقه اش شاید متفاوت باشد اما من در کل ایتالیا و اسپانیا را خیلی 
دوست دارم، مردمان بسیار خوبی دارد که در آن جا دوستان خوبی هم پیدا کردم. البته 
شرق آسیا هم واقعا قشنگ است و حال خوبی دارد. کشورهایی مثل اندونزی، تایلند، 
سریالنکا و مالدیو از نظر طبیعت بی نظیرند. شرق اروپا هم عالی است. مردمی ساده 
و مهربان با کشورهای کم هزینه. پرتغال هم خیلی جذاب بود اما اگر بخواهم از یک 
کشور فقط نام ببرم باید بگویم بهترین کشوری که رفتم »مونته نگرو« است. آن قدر 
این کشور را دوست دارم که اگر به من بگویید در اروپا کجا حاضر به زندگی هستی، 
انتخابم »مونته نگرو« خواهد بود، کشوری با مردمی بی نظیر و هزینه خوب و طبیعت 
بکر. مونته نگرو عالوه بر مردمش، طبیعت منحصر به فردی هم داشت. از مردمش 
هرچه بگویم کم گفته ام، مردمی ساده و مهربان که حتی پول به ایران آمدن هم ندارند. 
در سفرم به این کشور آن قدر آرامش و آسایش حس کردم که گاهی در آن میان دلم 
برای ایران خودمان می سوخت. در انتها باید بگویم کشور »چک« و شهر »پراگ« هم 
بی نظیر است این در حالی است که مثال کشوری مثل آلمان این حس و انرژی خوب 

را به من منتقل نکرد.«

ایتالیا
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 رقابت  هــای هندبــال قهرمانــی نوجوانان 

جهــان کــه در  شــهر »اســکوپیه« مقدونیه 

برگزار شــد، چند روز پیش به پایان رســید. 

دخترهــای ملی پوش مــا هم کــه فروردین 

امســال با قهرمانــی تاریخی در مســابقات 

نوجوانان آســیا جــواز حضور در مســابقات 

جهانــی را بــه  دســت آوردنــد، بــرای اولین 

 بــار توانســتند در رقابتــی جهانــی حضور 

پیدا کننــد اما ایــن فقط بخشــی از کار مهم 

آن هاست. این دخترهای کاردرست با کسب 

پیروزی مقابل تیم ســنگال، به  عنوان اولین 

رشته توپی بانوان ایران به جمع 16تیم برتر 

دنیا راه پیدا کردند که در تاریخ ورزش بانوان 

اتفاق مهمی به  شــمار می رود. در ادامه گپ 

ما با »فاطمــه مریخ« بازیکن برتــر مقابل تیم 

سنگال را می خوانید. فاطمه، 17ساله است و 

اهل »بهبهان« استان خوزستان. او که هنگام 

انجام این مصاحبه در اردو بود، به  نمایندگی 

از هم تیمی هایــش دعوت ما بــه گفت وگو  را 

پذیرفت. ما هم به  نمایندگی از رفقای جوانه، 

به بچه هــای تیم هندبــال دختران خســته  

نباشــید می گوییــم. برویم با فاطمــه مریخ 

آشنا شویم.

   چطور سر از هندبال درآوردی؟
از 12سالگی هندبال را به  صورت حرفه ای 
بازی می کنــم. اولین  بــار خیلــی اتفاقی با 

این ورزش آشنا شدم، مثل همه بچه های 
دیگر در زنــگ ورزش، مربــی یک توپ 
بهمــان داد و من هم که عاشــق بازی و 
ورزش و توپ بودم، شروع کردم به بازی 
کردن. بعد از مدتی ورزش را گذاشــتم 

کنار چون نگــران بودم به درســم لطمه 
بخورد امــا خیلی طول نکشــید کــه دوباره 

برگشتم چون واقعا از هندبال بازی کردن لذت 
می بردم. کم کم پایم به مسابقات باز شد؛ لیگ 
دو، لیگ یــک، بازیکنان بزرگ ملــی را دیدم و 
ماجرا جدی شــد. برای خــودم هدف گذاری 
کردم. هدف اولــم رفتن به لیگ بــود که به آن 
رســیدم و رفته رفته اهدافم بزرگ تر می شــد؛ 
رفتن به تیم ملی، حضور در مسابقات آسیایی 

و جهانی.

     یک بازیکن ملی که در سطح جهانی موفق 
می شود، چقدر باید تالش کند؟

خیلــی زیــاد. زندگی یــک ورزشــکار بــا بقیه 
مــردم فــرق زیــادی دارد. خوابت بایــد منظم 
باشــد، تغذیــه ات باید اصولــی باشــد، رفتار و 
اخالقت باید حرفه ای و هماهنگ با تیم باشد، 
تمرین های منظم و فشــرده و سخت هم نباید 
خســته و مأیوســت کند. من معتقدم آدم باید 
عاشق چیزی باشد تا بتواند با تمام قدرت برای 
رســیدن به آن تالش کنــد و من واقعا عاشــق 
هندبال هستم. خب حامیان زیادی هم داشتم 
از جمله مربیانم کــه موفقیت االنــم را مدیون 

آن ها می دانم.

نوجوان موفق 

سفرنامه

بدون شرح
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رعدوبرق هنگام توفان، آسمان را ارغوانی کرده  است

رفقا سالم!
 http://www.kanoonfest.ir بیشتر به این سایت سر بزنید:)12تا18ساله( و بزرگ سال برگزار خواهد شد. برای اطالعات زبان اشاره، پادکست قصه گویی و... در دو گروه سنی نوجوان جشنواره در بخش های مختلف ملی، بین المللی، آیینی  سنتی، قصه گویی کانون پرورش فکری، فراخوان داده! این چه نشسته اید که جشنواره بین المللی 
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  باز هم مثل همیشــه کلی غذا روی گاز مانــده  بود، آخر همیشــه فراموش می کرد 
که بچه هایش بــرای ناهار به خانه نمی آیند. آن ها دیگر بزرگ شــده  بودند و دغدغه شــان کارهایی 
بود که هیچ گاه تمام نمی شــد. حتی عید نوروز هــم فراموش کردند به دیــدن او بروند و با یک تلفن 
خشک وخالی تبریک گفته  بودند. پسر بزرگش قول داده  بود که در همین روزهای نزدیک به او سر 
بزند. بانو هرروز غذاهای مورد عالقه پســرش را می پخت مبادا بی خبر بیاید و بدون غذا بماند و هر 
روز تمام آن غذاها سهم رفتگرهایی می شــد که صبح به صبح کوچه را جارو می زدند. پسر بزرگ تر 
باالخره یک روز توانست برنامه های کاری اش را طوری تنظیم کند که چند ساعتی  پیش بانو بماند. 
فرزندانش  را هم همراه خود برد. وقتی بچه ها رسیدند، مثل همیشه غذای بانو آماده بود ولی از برق 
چشمانش خبری نبود. بعد از خوردن ناهار، بانو با تسبیح شاه مقصودش یک گوشه نشست و شروع 
کرد به ذکر گفتن. از آن بانوی همیشگی خبری نبود؛ کسی که می گفت و می خندید و سربه سر نوه ها 
می گذاشت. پسر بزرگ تر، کنار بانو نشست و خواست با او حرف بزند ولی با حرکت دست بانو فهمید 
باید صبر کند تا ذکر گفتنش تمام شود. تسبیح شاه مقصود که روی دامن بانو آرام گرفت، پسر پرسید: 
»چی شده که بانوجان ما این  قدر غمگین است؟ پس کو آن همه شوخی ها و حاضرجوابی هایش؟ چرا 
دیگر از دیگ های آش و شله زرد خبری نیست؟ دیگ هایی که یک روز هم استراحت نمی کردند، حاال 
گوشه انباری خاک می خورند.« بانو نمی خواست پسرش را ناراحت کند. لبخندی زد و گفت: »چیزی 
نیست، خودت یک روز می فهمی.« وقت رفتن رسیده  بود. حال بانو هم بهتر شده  بود. حاال که فکر 
می کرد، می فهمید نباید خودش را در گذشته جا بگذارد. هرچه که بود، مال قدیم بود. گرفتاری مال 
بچه ها و تنهایی مال او. دیگر دلش نمی خواست خوشحالی اش به چیزی بیرون از خودش وابسته 

باشد؛ نه به بچه های همیشه  گرفتارش و نه به بانویی که پیش از این می شناخت. 

د  پیشنها

آثار شما 

     به  جز هندبال، چه سرگرمی ها و 
عالیقی داری؟

 ســرگرمی و عالقه منــدی دیگــری 
به  جز هندبال نــدارم ولی هدف، چرا؛ 
درس خوانــدن برایم خیلی مهم اســت 
چون فکر نمی کنــم بــدون درس خواندن 
بتوانم در آینده موفق شــوم. البتــه به   دلیل 
اردوهای پشت  سر هم و تمرین های پرفشار 
کمــی از درس عقب مانــدم، به  ویــژه به این 
دلیل که در شهرســتان زندگــی می کنم و 
همیشه باید یک  روز زودتر از گروه برگزاری 
اردوهــا راه بیفتم تا خــودم را به بقیه بچه ها 
برســانم ولی به  محــض این  که برگــردم، با 

جدیت درسم را می خوانم.

     فاطمه به کجا برسد، خیلی خوشحال 
و راضی  است؟

االن دارم بــرای لژیونر شــدن می جنگم و 
این قدم بعدی در ورزش حرفه ای ام اســت 
که وقتی بــه آن برســم، خیلی خوشــحال 
می شوم. شاید خیلی از بچه های  مثل من به 
مربی شدن در آینده فکر کنند اما این رویای 
من نیســت. به  نظرم مربی، خیلی زحمت 
می کشد و از لحاظ روانی تحت  فشار است. 
من، بازیکن بودن را بیشــتر دوســت دارم. 
در رشــته تحصیلــی ام هــم اگــر در یکی از 
رشــته های پزشــکی یا پیراپزشــکی مورد 

عالقه ام قبول شوم، به هدفم رسیده ام.

الهه توانا |  روزنامه نگار 

 زندگی یک 
ورزشکار با 

بقیه مردم فرق 
زیادی دارد. 
خوابت باید 
منظم باشد، 

تغذیه ات باید 
اصولی باشد، 

رفتار و اخالقت 
باید حرفه ای 
و هماهنگ 
با تیم باشد، 

تمرین های منظم 
و فشرده و سخت 
هم نباید خسته و 

مأیوست کند

 دانشمندان دلیل 
سنگ ساز بودن 

این آبشار را 
میزان باالی مواد 

معدنی در آن 
می دانند

نوبتــی هم که باشــد، نوبــت پویانمایی اســت؛ اولین چیــزی که مــا را با دنیــای تصویر 

 آشــنا می کند اما منحصــر بــه دوران کودکــی نمی ماند و در هر ســن  و ســالی جذاب و 

سرگرم  کننده اســت. عالم پویانمایی از نظر پیچیدگی، دشــواری و جزئیات چیزی از 

فیلم های ســینمایی کم ندارد. در این شماره ســینماتوگراف به  طور مختصر با فرایند 

Nساخت پویانمایی سه بعدی آشنا می شویم.
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آن چه در  ابر  ه  در  خت ها  منی دانیم 
اطالعات عمومی 

برای لژیونر شدن یم جنگم 
 گپی با یکی از اعضای تیم ملی نوجوانان هندبال دختران که به عنوان اولین رشته توپی بانوان 

به جمع 16 تیم برتر دنیا راه پیدا کردند 

مثال: 

 I   bought   a   dark   blue   suit   for   my   sister's 

wedding   ceremony.
ترجمه: یک کت و شلوار آبی تیره برای جشن عروسی 

خواهرم خریدم.

مثال:

 We're   going  to  rent  a   suite   in  Rasht  next 

summer.

ترجمه:  تابستان آینده می خواهیم در رشت یک 
سوئیت اجاره کنیم.

  Suite (/swiːt/) 
سوئیت،  اقامتگاه     

 Suit  (/suːt/) 
اسکارلت و آیوی، دوقلوی گمشده کت و شلوار 

نویسنده: سوفی کلورلی
ترجمه: شهره نورصالحی

نشر: پیدایش

  
سارینا آزادنیا |  12ساله

داستان این کتاب درباره خواهران دوقلو، »اســکارلت« و »آیوی« است. اسکارلت با بدجنسی 
نامادری اش به مدرسه شبانه روزی می رود و بعد از مدتی ناپدید می شود. مدیر مدرسه که زنی 
مرموز و وحشتناک است، از آیوی می خواهد به  جای خواهرش به مدرسه برود. آیوی می پذیرد 

تا معمای ناپدید شدن خواهرش را حل کند اما در این مسیر با مشکالتی 
مواجه می شود. اگر دوست دارید بدانید آیوی چطور با این مسئله مواجه 
می شــود و اگر از ماجراجویی خوش تان می آید، پیشــنهاد می کنم این 
کتاب را بخوانید. داســتان های اســکارلت و آیوی یک مجموعه شــش  
جلدی اســت که من جلــد اولــش را برای تان معرفــی کردم. اگــر از آن 
خوش تان بیاید، با خیال راحت می توانید بروید سراغ بقیه جلدهایش. 
شخصیت ها در »اسکارلت و آیوی، دوقلوی گمشــده«، به  خوبی شکل 
گرفته اند. در این داستان 347صفحه ای، هیجان، ترس و سردرگمی 
را تجربه خواهید کرد و کنجکاوی تان برانگیخته می شود تا بدانید آخر 
قصه چه می شود. امیدوارم شــما هم مثل من از این داستان که معنای 

واقعی دوستی و شجاعت را به آدم نشان می دهد، خوش تان بیاید. 

    زره ای به  نام »تنه«

تا حاال به تنه زمخت و محکــم درخت ها فکر کرده اید؟ 
خب همه ما می دانیم کــه انتقال آب و مــواد غذایی از 
ریشه به شاخه از طریق تنه انجام می شود اما این تنها 
وظیفه تنه نیست. یکی دیگر از کارهایش نگه داشتن 
برگ ها در ارتفاع باالست تا به درخت کمک کند به نور 
برسد و فتوسنتز به  خوبی انجام شود. همچنین باعث 
می شود درخت باالتر از سایر گیاهان رشد کند و پوست 

ضخیمش به  عنوان یک مانع محافظ عمل می کند.
    راز بلندترین درخت جهان

بلندتریــن درخت جهــان، »هایپریون« نــام دارد؛ یک 
درخت چوب  قرمز در کالیفرنیای شــمالی که بیش از 
115متر ارتفاع و حدود 800سال  عمر دارد. طبیعت  
شناسانی که این درخت شگفت انگیز را کشف کردند، 
مکان دقیقش را هرگز فاش نکردند چون نگران بودند 
کــه هجــوم بازدیدکننــدگان بــه هایپریــون بلندباال و 

کهن سال صدمه بزند.
    همدستی درخت با توفان

درخت هــا با همــه فواید شــان می تواننــد خطرناک 
باشــند. شــاید فکــر کنیــد خطرشــان فقــط بــرای 
 ماجراجوهایی اســت که از درخت بــاال می روند اما 
این  طــور نیســت؛ هنــگام توفان، پنــاه گرفتــن زیر 
درخت برای هر کســی خطرناک اســت. آب یکی از 
بهترین رساناهای الکتریسیته است و صاعقه برای 
رســیدن به زمیــن همیشــه مســیر کــم  مقاومت تر و 
ســریع تر را طــی می کنــد؛ پــس بعــد از عبــور از تنه 
درخــت خیلــی ســریع جــذب رســانای الکتریکــی 
بهتــری یعنــی بــدن انســان )با درصــد آب بیشــتر( 

می شــود. بنابراین بهترین راه برای درامان ماندن 
از صاعقــه، پناه گرفتن در جایی اســت که رســانای 
الکتریکــی قوی تــری میــان بــدن انســان و صاعقه 

وجود داشته  باشد، مثال داخل یک ماشین.
    تالش برای بقا

ســال 1954، پســری بــه  نــام »دان« یــک دوچرخه 
دخترانــه هدیــه گرفــت و از آن  جایــی  کــه خجالــت 
می کشــید دوســتانش او را مســخره کننــد، یک  روز 
دوچرخــه اش را در جنــگل در حالی که بــه درختی  
تکیــه  داده بــود ، پنهــان کرد و بــه مــادرش گفت که 
گمش کرده  اســت. 50ســال بعد خبر رســید که در 
جنگلی در واشــنگتن، دوچرخــه ای معلق در ارتفاع 
و پنــاه  گرفتــه در تنه یک درخت پیدا شــده  اســت. با 
پرس وجو معلوم شد که درخت، دوچرخه پنهان شده 
دان را بلعیده و اطراف آن به رشد خودش ادامه داده 
 اســت. درختــان مهــارت زیــادی در ســازگار کردن 

خودشان با محیط دارند.
facts.net :منبع

در »یورکشایر« انگلستان آبشار عجیبی وجود دارد که هر شیئی را که زیر آن قرار بگیرد، بعد از مدتی 
تبدیل به سنگ می کند.  در سال 1538 یک باستان  شناس از تأثیر آب این آبشار در درمان بعضی 
از بیماری ها خبــر داد و توجه بازدیدکنندگان را برای دســت یابی به خواص درمانی آب به ســمت 
این آبشار جلب کرد. مردم تا مدت ها معتقد بودند نوشیدن از آب این آبشــار یا دوش گرفتن با آن، 
شفابخش است تا این  که در سال 1۶00 بعد از تحقیق روی آب منطقه، مشخص شد فراوانی مواد 
معدنی این آب برای بدن انسان بسیار مضر است. دانشمندان دلیل سنگ ساز بودن این آبشار را 

Story Boarding استوری  برد
استوری  برد مجموعه نقاشی های ساده ای 
اســت که بــرای تجســم کلیــت کار و انتقال 
ایده ها در انیمیشن ســازی، ضروری است؛ 
جزئیات صحنه، اتفاقات و حرکات دوربین 
همــراه بــا یادداشــت های کوتاهی بــه این 
تصاویــر اضافه می شــوند تا تصویــری از کار 

آماده شود.
Layouts  لی اوت

 هنرمندان بخش لی اوت براساس استوری  برد
تصمیــم می گیرنــد کــه چــه چیــزی بایــد 
نمایــش داده شــود. ویژگی هــای اساســی 
کاراکترهــا ماننــد انــدازه، شــکل و محیط، 
درقالب مدل های ســاده ســه بعدی و بدون 
کیفیت آماده می شود. جهت ها، حرکت ها، 
مقیاس هــا و هرآن چه بــرای نمایش بصری 
فیلــم الزم اســت، در ایــن مرحلــه آمــاده 

می شود.
Modelling مدل سازی

بعــد از کشــیدن طرح هــای اولیــه، نوبــت 
به مرحلــه مدل ســازی می رســد کــه در آن 
شــخصیت ها و فضاهــا شــکل می گیرنــد. 
براساس اطالعات اســتوری  برد، کیفیت و 
جزئیات مدل ها تعیین می شود؛ مثال این  که 
این شخصیت چقدر به دوربین نزدیک است 

و آن  یکی، چقدر فاصله دارد.

Texturing بافت  سازی
مدل ها بعد از آماده شدن، به  صورت فرم های 
خاکســتری  رنگ، به هنرمندان طراح بافت 
تحویل داده می شوند و او به آن ها رنگ و بافت 
)جزئیات پوست صورت، طرح پارچه لباس، 
بافت پوســت درخت ها و حیوانات( می دهد 
و خصوصیات نــوری مختلف )انعــکاس نور، 
شفافیت، شکست نور و...( را اضافه می کند. 
ایــن مرحلــه در واقــع بــه شــخصیت ها جان 

می بخشد.
Rigging استخوان  بندی

در این مرحله مدل برای متحرک  سازی آماده 
می شــود؛ اســکلت بندی، محــدوده حرکت 
مفاصل و کنترل حرکت اعضای مختلف بدن 
در این مرحله انجام می شود. استخوان بندی 
البته فقط مختص مدل های انســانی نیست 
بلکه برای هر چیزی که حرکــت دارد، به  کار 

می رود؛ ماشین ها، حیوانات و... .
Animate متحرک  سازی

متحــرک  ســازی، فراینــدی اســت که بــا آن 
حس حرکــت بــه تماشــاچی القا می شــود. 
ما می دانیم شــخصیت های انیمیشــن مثل 
فیلم های ســینمایی به خودِی  خــود حرکت 
ندارند اما حرکات شان آن  قدر طبیعی است 
کــه اغلب یادمــان می رود کســی آن هــا را به 
حرکت واداشته  است. انیمیت به روش های 

 مختلــف انجــام می شــود؛ ازجملــه روش
 »موشــن  کپچر« که در آن تعــدادی بازیگر با 
پوشــیدن لباس های مخصوص در استودیو 
شــروع به اجــرای نقــش می کننــد، دوربین 
حرکات آن ها را ضبط و به  وسیله نرم افزار به 

شخصیت های انیمیشنی منتقل می کند.
VFX جلوه های بصری

جلوه های بصری، بعد از ضبط فیلم به  صورت 
کامپیوتری به کار اضافه می شوند؛ آتش، آب، 
دود، انفجار، تخریب، شبیه ســازی جمعیت 
و همــه حرکت هــا و اتفاقاتــی کــه در مرحله 
انیمیت درآوردن آن ها دشــوار است، به تیم 

جلوه های بصری سپرده می شود.
Lighting نورپردازی

در دنیــای واقعــی اشــیا بــه کمک نــور دیده 
می شــوند، در انیمیشــن هم نور باید باشد تا 
حس وحال صحنه، زمــان، وضعیت آب وهوا 
و ماننــد آن را بتــوان نمایــش داد. اهمیــت 
نورپــردازی در انیمیشــن به  حدی اســت که 
بی دقتی در آن می تواند کل زحمات تیم های 

قبلی را نابود کند.
Rendering تصویر نهایی

حاال وقت آن رسیده که از همه آن  چه تا االن 
انجام شده است، خروجی گرفته شود. تمام 
تنظیمات مراحل قبل به  صورت محاســبات 
ســنگین ریاضــی بــه  وســیله نرم افزارهــای 
قدرتمند پردازش می شود تا تصاویر باکیفیت 
ســه بعدی خلق شــود. البته کار هنوز کامال 
تمام نشده و مراحل مهمی مثل صداگذاری 
 مانده  اســت امــا تولیــد تصویری انیمیشــن

 کم و  بیش در همه پروژه هــا چنین فرایندی 
را طی می کند. 

parsimation.com :منبع

نسرین محرابی |  خبرنگار افتخاری جوانه

گذشتن از گذشته ها 

میزان بــاالی مــواد معدنــی در آن می دانند 
که باعث می شــود پوسته ای ســخت از مواد 
معدنــی روی اجســام مختلف ایجاد شــود. 
امروزه بازدیدکنندگان، اشیای زیادی را در 
آبشار می بینند که توسط افراد کنجکاو در آب 
انداخته و سنگی شده اند؛ از دوچرخه و کتری 
گرفته تا کاسه و کوزه و عروسک . محبوب ترین 
این اشیا، عروســک های خرسی هستند که 
فرایند ســنگ شدن شــان حدود شــش ماه 
طول می کشد و گردشگران می توانند یکی 
از آن هــا را به  عنــوان یــادگاری از مغازه های 
اطــراف بخرند. پشــت این آبشــار، چــاِه آب 
300ســاله ای قرار دارد که به باور محلی ها 
آرزوها را برآورده می کند. افراد زیادی مدعی 
شده اند که آرزوهای شان به حقیقت پیوسته  
اســت و بارها به این منطقه می آیند تا آرزوی 
دیگری بکنند. عجیب تر این  که گردشگران 
می توانند آب چاه آرزو را به  عنوان سوغاتی از 

فروشگاه های این منطقه بخرند. 

کالس زبان

شبیه ولی متفاوت 

 درخت ها، ریشه های محکم حیات ما در سیاره زمین اند؛ اکسیژن و سوخت 

و سرپناه و ســایه و خوراک و تعدیل دمای زمین و خالصه هرآن چه را که برای 

زیســتن الزم اســت، از درختان باشــکوه و قوی و زیبا داریم. آن ها زیســتگاه 

حیوانات بســیاری هســتند، جلوی فرســایش خاک را می گیرنــد و در برابر 

ســیل های ویرانگر از ما دفاع می کنند. درخت ها در ســیاره ما قدمت بسیار 

زیادی دارند، به  گــواه یافته های علمــی  عمر قدیمی ترین فســیل درخت به 

حــدود  385میلیون ســال پیش می رســد. در اطالعــات عمومــی این  هفته 

درخت ها را بیشتر می شناسیم.

این آبشار شما را تبدیل  به سنگ می کند! 

صفرتا صد پو یا نمایی
  تولید پویانمایی سه بعدی

چه مراحلی را طی می کند؟ 

سینماتوگراف 
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   سرگرمی 

 زندگی سالم
   پنج شنبه 

   2۰ مرداد ۱۴۰۱    
 شماره 2225

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

9. کاله جنگی-معمولی 10. پایتخت مقدونیه-عدل 11. 
روزگار-رخسار-خودداری 12. بیماری خونی-مسئول

عمــودی :1. از جاذبه هــای گردشــگری تایلند-عدد 
روستا 2. شهر آذری-زمان ناچیز-واحد سنجش مقاومت 
الکتریکی 3. شاربن-شــاه 4. ســبکی در معماری  5. از 
ادویه ها-غربت   6. پاداش-وجه نقد 7. زرد انگلیســی-

فیلمی با بازی بهاره رهنما 8. بی رونق-کانال  9. اکسید 
طبیعی 10. قســمت اصلی ملودیک اپــرا-از بخش های 
اوســتا 11. خوب-تازه-از رنگ های اصلــی 12. عامل 

وراثت-اثر الکساندر دوما

افقی:1. اسم پسرانه-نقاش ایتالیایی 2. از ادات تحســین-نت میانی-گناه 3. چروک-
صوت شناســی 4.  بیماری سگی-ســیال تنفســی 5. بــی فایده-قالب پشــت در-انتها 6. 
آگاه-بزرگ ترین ســرخرگ بدن  7. باد مرگ آور- ماه خورشیدی 8. تکنیک-الحاد-پست 

افقی:1-موسسه اقتصادی- ماشینی 2-رشته فرنگی-اصطالحی در فوتبال 3-لیکن–
گروه خونی کمیاب 4-جواب های- ظرفیت انجام کار 5-رولور- سوره هجدهم قرآن کریم 
6- آشوب–ظرف حصیری 7- جد-ســمت چپ8- ذره بنیادین–کال  9-کنایه از اتومبیل 

کهنه– زادگاه نیما 10- آب شرعی-بادام 11- آوابر– 
عصا 12-ورزش رزمی- پارازیت

عمودی :1- ظرف آزمون- نیستی-برش سینمایی 
2-  امر به آوردن-  زیبا- تیره 3-سناریو– سنبل کوهی 
4- نوعی بستنی– زبانه آتش- زمزمه 5-کاله تمام لبه- 
رشته کوه اروپا-تکرار حرف 6-صابون خیاطی–دام- 
طمع 7- مرغ می رود–نزد ایرانیان است و بس-شایعه 
8-نام آذری-سوره مردم-جنب 9- از گل ها– اساس- 
بیمــاری مســری  10-حرف دهــان کجــی –غافلگیر 
کردن 11- آشــغال-مارال– حیوان وفادار12- میوه 

تابستانی- چراغ دریایی- فضاپیمای بالدار

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

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

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8295جدول سخت  |  1501  

حل جدول شماره  8294 حل جدول شماره1500

با توجه به تصویر باال چه عددی باید جایگزین 
عالمت سوال شود؟

هوش منطقی

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی 
از وســیله هایی را که در خانه یافت می شود، 

نوشته ایم که شما باید  آن را پیدا کنید.

چالش ذهن

دقيقه
30

متوسط
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ریشه ضرب المثل 

شانه خالی کردن

اصواًل شانه خالی کردن یا پهلو تهی کردن، اصطالحی 
مرتبط با سواری و سوارکاری است. گاهی اسب ضمن 
حرکت، شــانه خود را از یک طــرف می دزدد کــه به  آن   
بغل خالی کــردن هم مــی گویند. در ایــن حالت چنان 
چه سوارکار ناشی باشد، ســقوط می کند. این حرکت 
ناگهانی اســب عیب به حســاب می آید. رفتــه رفته این 
اصطالح در باره آدم هایی که شــانه از زیر بار مسئولیت 
خالی می کنند هم به کار رفت و هرگاه کســی از انجام 
کاری طفره برود یا وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، 

اصطالح »شانه خالی کردن« در باره او به کار می رود.
برگرفته از کتاب »فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی« 
گردآوری امین خضرایی

چی می تونه باشه؟

حکایت

بخشش مناسب

روزی ثروتمنــدی ســبدی پــر از غذاهــای فاســد بــه 
فقیــری داد. فقیــر لبخنــدی زد و ســبد را گرفت و از 
قصر بیرون رفت. فقیــر همه آن هــا را دور ریخت و به 
جایش گل هایی زیبا در ســبد گذاشــت و بازگرداند. 
مرد ثروتمند شــگفت زده شــد و گفت: »چرا ســبدی 
را که پر از چیزهای کثیف بود پــر از گل زیبا کرده ای 
و برای من آورده ای؟!« فقیر گفت: »هرکســی آن چه 

در دل دارد می بخشد...«.

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

در تصویر زیر برای شما تعدادی از حروف را نوشته ایم 
که باید بر اساس مربع های خالی در هر سطر کلماتی با 

همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

9 3 5 7

5 4 1 8 2
4 3 9 1

2 3
7 1 2 8

1 7 4 9 8

6 5 2 1

734682519
256914738
819357264
692831475
485276391
173549826
567128943
928463157
341795682

932486157
781235649
564917832
845379216
216854793
379162584
127543968
498621375
653798421

7 4
2 5 8

3 7 6
3 4

8 2 6 9
3 4

6 1 8
9 5 7

6 2

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4  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؟ :میانبر

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

سه حرفی: تبر، تکه، بهت، بها، هار، هتک، کار، کره، اره، ارت، ربا، راه و...
چهار حرفی: ترکه، برکــه، بهتر، تابه، برکــت، رکاب، کتاب، رتبــه، ربات، تبرک، 

برکت، بهار و...

پنج حرفی: کهربا، هکتار، برکات و...
شش حرفی: تبهکار

اطالعات عمومی:
1. 8 دقیقه2. عسل3. گوسفند4. خوک

چالش ذهن:
1. حوله 2. متکا 3. آباژور 4. قالیچه 5. روتختی 6. سطل زباله

هوش منطقی :
پاســخ عدد 12 می شــود. عدد پایینی در هر جدول برابر دوبرابــر مجموع دو عدد 

باالست. یعنی اگر دو عدد باال را با هم جمع و در 2 ضرب کنیم عدد پایین به دست 

می آید.

معمای شطرنج:
کافی است رخ سیاه از خانه h3 به خانه f3 جا 

به جا شود تا شاه سفید جایی برای فرار نداشته 

باشد و مات شود.

شرح در متن:

اختالف تصاویر:

اطالعات عمومی

شرح در متن

بازی ریاضی :3564

1. چقدر طول می کشــد تا نور خورشــید به 
زمین برسد؟

الف(2 ساعت       ب(5 دقیقه     

د(8 دقیقه   ج(15 دقیقه       

2. تنها ماده غذایی که فاسد نمی شود، کدام 
است؟

الف( دوغ        ب(شکر      

ج(شیر        د(عسل 

3. گران ترین لبنیــات جهان مربوط به کدان 
حیوان است؟

الف(ببر        ب(گاومیش    

د(گوسفند    ج(االغ        

4. کــدام یک از حیوانــات زیر قــادر به دیدن 
آسمان نیست؟

الف(الکپشت        ب(خوک 

 ج(مورچه خوار       د(مارماهی

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