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گام نهایی احیای برجام؟
با اعالم امیرعبداللهیان آخرین جمع بندی ایران درباره  متن بورل نیمه 

شب گذشته برای اتحادیه اروپا ارسال شد، اکنون توپ در زمین آمریکاست
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اژه ای در دیدار با اصحاب رسانه:

 باید روزنه های فساد را 
مسدود کنیم

2

 گفت وگو با شهرام عبدلی 
بازیگر سریال »راز ناتمام«

 عشق بازیگر »کشمیری« 
به شخصیت شهید بهشتی

6

 آن چه باید از مالیات 
کارت خوان ها بدانید

4

 غرزدن های پُرخطر والدیِن 
نوجوانان

ماجرای دستمزد به رمال برای 
راحت شدن از گالیه های مادر

زندگی سالم

 رنجوری افغانستان 
در یک سالگی طالبان
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 جنایت مهاجم مسلح 
مقابل دیدگان 3 کودک!
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   صفحه ۱۲

 پی نوشتی برای 
آقای اژه ای !

نشســت رئیس دســتگاه قضا با مدیــران رســانه ها به 
مناسبت گرامی داشت روزخبرنگار...

یادداشت سردبیر

دکتر سیدعلی علوی

  صفحه ۲

 فروش بی شناسه ها 
در وقت اضافه!

صمت به جای جمع آوری لوازم 
یدکی بدون شناسه فرصت3 ماهه 

  خراسان رضویبرای فروش شان داد 

پرستار »پیروز«
 گفت و گو با تیمارگر 

تنها توله یوز »ایران«

   زندگی سالم

تصویر دخل و خرج خانوار
رشد 50 و 49 درصدی درآمد و هزینه، افزایش سهم خوراکی در سبد هزینه، افزایش اجاره نشین ها و کاهش ضریب جینی که بهبود 

توزیع درآمد را نشان می دهد، مهم ترین یافته های گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها در 1400 است

مدرسه سازی برای »ژینا«های ایران
 تعداد مدارس بنیاد برکت، تا پایان امسال به ۲000 مدرسه خواهد رسید، اما این پایان  کار نیست و طی سال های آینده

 700 مدرسه دیگر نیز برای میزبانی از دانش آموزان روستاها و مناطق محروم احداث خواهد شد. این یعنی ژینا 
و امثال او حاال می توانند درس بخوانند. ماجرای ژینا چیست؟

سه شنبه
25| مرداد |1401

20 صفحه 
. 12 صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4 صفحه روزنامه استانی
. 8 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 18 محرم 1444 . 16 آگوست 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21009

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

   صفحه ۱0

   صفحه 9

پیروزی در تبعید 
رژیم شاه با تبعید آیت ا... خامنه ای  

در ۲۲ مرداد ۱357، در پی محدود 
کردن فعالیت های ایشان بود اما...
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 به خاطر چندرغاز ارزانی چقدر خوشحال  •
شدید! قیمت روغن و برنج و ... چندصد درصد 
رفته باال صدایتان در نیامده حاال که 15 درصد 

ارزان شده فریاد می زنید؟
 این چه وضع اینترنت است؟! اعصاب مردم  •

را خرد کردید. نمی توانید اقتصاد فشل را 
درســت کنید و از روی بیکاری به اینترنت و 

اعصاب مردم هم یکسره سیخ می زنید!
 ایــن قــدر از بــدی صاحبخانه هــا و خوبی  •

مستاجر هــا نگید کــه خــنــده ام مــی گیره! 
مستأجری داشتم که ۶ سال با حداقل اجاره 
تو خونه عالی نشست و االن که رفته همه خونه 
رو داغون کرده و پول که نداده هیچ، طلبکار 
هم هست و باهام دعوای مفصلی کرده... از 
این مستاجرهای نمک نشناس هم بنویسید تا 
مردم بدونند همیشه صاحبخانه ها بد نیستند.

 واقعا خجالت نمی کشید که برای حقوق  •
یک  کنید؟  نمی  فکری  هیچ  بازنشستگان 
پیرمرد یا خانم سالمند چطور می تواند دوباره 

سرکار برود تا خرج و مخارجش را بدهد؟
 واقعا چرا بعضی ها فکر می کنند اگر به کسی  •

پولی قرض بدهیم یعنی آدم خنگی هستیم 
و انتظار برگشت پول مان را نداریم؟ این  آدم 
ها رسم خوبی کردن را در این مملکت از بین 

می برند!
آقــای خوراکیان خــدا کنه شما جــزو هیچ  •

جناحی نباشی و همه حرف ها رو چاپ کنی. 
 اگر دولت تصمیم به اجرای صیانت از فضای  •

مجازی دارد یا قطعی روزانـــه و ساعتی در 
دستور کار است، الاقل اطالع رسانی کند تا 

اعصاب و روان مردم کمتر درگیر شود.
 روز جمعه خانمم رو بردم بیمارستان برای  •

بستری 4.5 تومان برای هزینه بیمارستان 
بیمارستان  حساب  به  نه  کشیدیم.  ــارت  ک
واریــز شد نه به حساب خــودم. تماس گرفتم 
بانک ملت می گن اختالل سیستم  تهران 
هست. معلوم نیست کی اصالح بشه! در ضمن 
بیمارستان کار به این حرف ها نداره. این چه 
اختاللیه که گفتن شاید دو روز دیگه درست 

بشه. مردم در چنین شرایطی چی کار کنن؟
 آیا شما اطمینان دارید چشم سلمان رشدی  •

کور شده که نوشتید چشم شیطان کور شد ؟! 
چون می گویند احتمال دارد یک چشمش را 
از دست بدهد اگر خوب شد چی می نویسید؟

 باز هم دارند ما مردم را الکی سرگردان می  •
کنند. قبال هم هزاران بار گفتند االن آخرین 
جلسه های برجام را می رویم و بعدش توافق 
می کنیم. اما چه شد؟ این بار هم همه مان را 

سر کار گذاشتند!
 بنده منزل ۳ خوابه لوکس رو به یک خانواده  •

اجاره دادم.۳ سال با همون اجاره سال اول 
تمدید کــردم و اضافه نکردم. کال ماهی ۲ 
میلیون تومان. دیــروز رفتم خونه رو تحویل 
بگیرم، دیدم تمام وسایل خونه رو باز کرده و 

برده مستاجر قبلی!
 خدا را شکر چقدر اخیرا حواستان به دولت  •

هست. همه خبرهاتون از دولته. خبریه؟
 قابل توجه مسئوالن! چرا در کشور اسالمی  •

ــرار اســت در  ــرق ــت ب ــدال ــه مــدعــی اســت ع ک
وزارتخانه ها با شرایط یکسان تفاوت چند 
برابری پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود 

دارد؟ آیا در وزارتخانه ها نباید رویه و نظام 
پرداخت یکسانی داشته باشیم؟

 هر زمان وزارت بهداشت اعالم کرد تعداد  •
فوتی های کرونا رو به کاهش است دیدیم 
ــوح کــه اکثر افـــراد ماسک های خود  بــه وض
را برداشتند. لطفا حتی اگه شده به دروغ 
هم اعــالم کنید کرونا همچنان فوتی های 
باال دارد تا مردم همچنان از ماسک حتی به 
اجبار استفاده کنند تا ان شاءا... این بیماری 

منحوس ریشه کن شود.
 تقریبا در تمام نانوایی هایی که کارت خوان  •

جدید و مخصوص دارند خودشان کارت می 
کشند نه مشتری. گویا مــردم خجالت می 

کشند کارت بکشند !
 معاون وزیر ارتباطات گفته: کیفیت اینترنت  •

افزایش  ــردم  م توقع  سطح  نیومده،  پایین 
پیدا کــرده! ببخشید که توقع داریــم سرعت 

دانلود  این قدر افتضاح نباشه!
 مگه کشور دچار کمبود آب نیست؟ این چه  •

وضع آبیاری فضای سبزه؟ هر روز غرق آب 
کردن چمن؟به داد کشور برسید.

 شوهرم بــرای وام صدمیلیونی که اون رو  •
هم به خاطر اشتغال زایی می خواست از هیچ 
بانکی نتونست بگیره! چرا به مردم وعده می 

دن که وام آسان برای اشتغال زایی می دن؟
 هر استان و شهرستانی مراکز نگهداری برای  •

معتادهای خودش ایجاد کند. هر شهرستانی 
مسئولیت نگهداری معتادهای خودش را دارد 
نباید آن ها را در کالن شهرهای دیگر رها کند.

 بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی هستم و  •
بیمه تکمیلی این جانب بیمه دی است. بیمه دی 
به ما خدمات نمی دهد و می گوید حق بیمه از 
طرف سازمان پرداخت نشده در صورتی که حق 
بیمه از ما کسر شده است. لطفا پیگیری کنید.

 چــه خــوب اســت در اجـــرای عــدالــت بــرای  •
ایــن که کلیه بازنشستگان محترم از جمله 
بازنشستگان تأمین اجتماعی که حق بیمه 
پرداختی مشخصی در دوران کارکردشان 
میانگین  نسبت  به  دارنـــد،  بازنشستگی  تا 
بیشترین حق بیمه پرداختی که مالیاتش را 
پرداخته، از چند سال تعیین شده بهره مند 
شوند زیرا هستند بازنشستگانی که قبل از 
سال های آخر تعیین شده اضافه پرداخت حق 

بیمه سنواتی بیشتری دارند.
 این قدر از مذاکرات می نویسید، منتظرم  •

ببینم بعد از توافق چقدر قیمت ها پایین می 
آید؟ آیا همه نفع برجام را دولتی ها می برند یا 
مردم عادی هم در سفره شان از برجام منتفع 

می شوند؟
 چرا مرکز وکال در صدور پروانه های وکالت  •

قبولی های 1400 همچنان تاخیر داشته 
و خبری از صــدور پروانه نیست؟ مرکز وکال 

پاسخگو باشند.
ما هم چند تا خانواده شامل خواهر و برادر  •

هستیم و از پیشنهاد هموطنی که گفته حاضریم 
به اندازه یارانه ای که دولت به ما می دهد، به 
دولت بدهیم تا قیمت ها به نرخ قبل برگردد.

 آفرین به کشور های اسالمی! مسابقات ورزشی  •
با عنوان بازی های اسالمی برگزار می شه ولی 
افسوس که نشانه ای از اسالمی بــودن غیر از 
بازیکنان ایرانی ندیدیم! مسلمانان کجا می روند؟ 

پی نوشتی برای آقای اژه ای ! 

نشست رئیس دستگاه قضا با مدیران رسانه ها به مناسبت 
گرامی داشت روز خبرنگار بهانه ای شد که او از تاثیر قوه 
قضاییه بر دو مسئله کالن کاهش سرمایه اجتماعی و افت 

کارآمدی  که کشور در گیر آن است سخن بگوید.
در واقع شاید بتوان گفت دو مسئله کشور یکی در زمینه 
نرم افزاری  ، کاهش سرمایه اجتماعی و دیگری در زمینه  
سخت افزاری  ضعف شدید در کارآمدی است. در موضوع 
کاهش سرمایه اجتماعی، قوه قضاییه اوال با پیگیری 
حقوق عامه و ثانیا با  انجام ندادن یک سری از فعالیت ها 
که مورد حمایت اکثریت جامعه نیست می تواند در افزایش 
سرمایه اجتماعی حاکمیت تاثیرگذار باشد،اما در موضوع 
کمک به افزایش کارآمدی به نظر می رسد اوال تمرکز بر 
ترک فعل های متولیان و مسئوالن در تمامی سطوح به 
خصوص دانه درشت ها و ثانیا تمرکز بر رفع موانع تولید در 
مراحلی که پرونده ها وارد پروسه قضایی شده می تواند  در 
ارتقای سطح کارآمدی موثر باشد.از این واقعیت نمی توان 
چشم پوشید که ظرفیت های نظارتی و قانونی قوه قضاییه 
برای احیای امید در جامعه کم نیست.البته این نکته را باید 
مد نظر داشت که اولویت بندی در پیگیری حقوق عامه و 
ترک فعل مسئوالن و متولیان یکی از مهم ترین مالحظاتی  
است که باید مد نظر قرار گیرد که مهم ترین شاخص آن  

تاثیر بیشتر در افزایش میزان امیدواری در جامعه است.
 براین اساس به چند نکته که در افزایش سرمایه اجتماعی 

و احساس کارآمدی موثر هستند، اشاره می شود:
1. بی تردید یکی از مصادیق پیگیری حقوق عامه  را 
می توان پاسخگویی مسئوالن و متولیان دستگاه ها و 
سازمان های دولتی و خصولتی و خصوصی و حاکمیتی 
در قبال رسانه دانست .مسئله ای که راه را برای شفافیت 
عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ، خودکنترلی 
و نظارت عمومی باز می کند. در این زمینه البته قانونی 
همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 
بهمن ماه 1۳87 و بستر و زیر  ساختی همچون سامانه 
دسترسی آزاد به اطالعات فراهم شده است اما به دلیل  
ضعف  ضمانت های اجرایی  در متعهد کردن دستگاه  های 
مختلف برای پاسخگویی و در اختیار قرار دادن  اطالعات، 
این سامانه عمال طی  بیش از 10 سال گذشته  کارایی 
خیلی زیادی نداشته و حتی  مردم  و برخی    کارشناسان 
تا حد زیادی  از وجود آن بی اطالع هستند ؛ موضوعی که 
به نظر می رسد رئیس دستگاه قضا بتواند در پیاده سازی 
آن به عنوان مهم ترین عامل در نهادینه کردن پاسخگویی 

دستگاه ها  کمک کند.
۲. از حق نباید گذشت که آقای اژه ای به دلیل آن که از 
بدنه دستگاه قضا بوده و لذا به نقاط ضعف و قوت دستگاه 
قضا اشــراف دارد در یک سال گذشته بزرگ ترین نقاد 
دستگاه قضایی در حوزه سخت افــزاری و نرم افــزاری و 
ساز و کارها بوده است .رویکردی کم نظیر که تقریبا در 
گذشته قوه چندان سابقه ندارد، موضوعی که انصافا به 
خودی خود قابل تقدیر است ،چرا که تابوی ندیدن نقاط 
ضعف یا اشکاالت را شکست. اما آن چه که در این حوزه 
قابل مطالبه از رئیس دستگاه قضاست این است که این 
ظرفیت نقادی دستگاه قضا در  رسانه ها نیز نهادینه شود  

تا رویکردی منحصر به شخص و  دوره ایشان نماند.
۳.  اگر کشور را درگیر یک تهاجم ترکیبی بدانیم که یکی 
از ابعاد جدی آن تهاجم رسانه ای است طبیعتا خبرنگاران 
و رسانه ها، سربازان و افسران این جنگ نرم هستند. 
تهاجمی که در آن » روایت اول « نقش بسزایی بازی می کند 
،در واقع آن رسانه یا آن جبهه ای دست برتر را دارد که 

بتواند» روایت اول « را از یک واقعه و خبر ارائه کند.
موضوعی که سرعت در آن نقش اول را دارد و طبیعتا 
احتمال خطر  را افزایش می دهد ،مسئله ای که برای 
رسانه های خارج مرز  تقریبا هیچ محدودیتی ندارد و در 
مقابل رسانه های داخلی با مجموعه ای از اتهامات کلی 
همچون »نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و افترا « 

مواجه هستند اتهاماتی که چنان کلی و موسع 
در تفسیر پذیری هستند که  به طور کل دست 
رسانه را در دفــاع از خود می بندد و کامال 

موضوع را در اختیار قاضی قرار می دهد.
مسئله ای  که به نظر می رسد آقای اژه ای 
با توجه به رویــکــردی که رسانه ها دارنــد 
می توانند با شفافیت قانون و مصادیق به 

رفع آن کمک موثری کنند.
4. اصالح و عملیاتی کردن قانون سوت زنی 
علیه فساد  به عنوان یکی از ابزارهای  مهم 
ــه   می تواند کمک  مردمی و رسانه ای ک
بسیاری به مقابله با فساد به ویژه از درون 
آن دستگاه کند، ضرورت دارد. لذا ایجاد 
ضمانت های اجرایی الزم  ،  مصونیت بخشی 
به فرد سوت زن و تعیین پاداش های مشخص 
و عملیاتی کردن آن  باید به  طور جدی دنبال 
شــود تا ایــن ابــزار مهم مقابله با فساد بی 

خاصیت نماند.
انــقــالب طی  5. یکی از مطالبات رهــبــر 
سال های اخیر  در مورد شفافیت و اطالع 
رسانی درباره تخلفات در قوه قضاییه است. 
موضوعی که گرچه هزینه داخلی و بیرونی 
دارد اما به دلیل ثمرات آن در احیای اعتماد 
اجتماعی به نظر می رسد رئیس دستگاه قضا 
باید به آن به رغم فشارهای داخلی احتمالی 
ــژه ای داشته  که طبیعی اســت اهتمام وی
باشند بحثی  که البته نیاز به پیوست رسانه 
ای دارد و نباید آن را به اطالع رسانی های 

محدود منحصر دانست.

اژه ای: باید روزنه های فساد  را مسدود کنیم 
اژه ای در دیدار با اصحاب رسانه از آن ها دعوت کرد با ارائه ایده ها و طرح های خود، دستگاه قضا را یاری کنند

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر نقش 
ــرم و  رســانــه هــا در پیشگیری از وقــوع ج
آگاهی بخشی حقوقی و قضایی به مردم، از 
اصحاب رسانه دعوت کرد با ارائه ایده ها و 
طرح های خود، دستگاه قضا را یاری کنند.
ــه گـــــزارش مـــیـــزان، حــجــت االســالم  بـ
قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
رسانه  اصــحــاب  بــا  گذشته  روز  قضاییه 
و مدیران عامل و تعدادی از خبرنگاران 
رسانه های کشور دیدار و گفت وگو کرد ، 
رئیس دستگاه قضا در این دیدار با تبیین و 
تشریح کارکردهای متعدد و متنوع رسانه ها 
و نقشی که آن ها می توانند در پیشگیری از 
وقوع جرم و آگاهی بخشی حقوقی و قضایی 
به مردم داشته باشند، اظهارکرد: رسانه ها 
می توانند در مقوله های مختلفی به ما در 
دستگاه قضایی کمک و مساعدت کنند؛ 
یک وجه این کمک و مساعدت ارائه راهکار 
و همفکری در قبال موضوعاتی است که 
با زندگی روزمره مردم مرتبط است؛ برای 
نمونه، قطعًا برای حفظ امنیت روانی مردم 
باید با سارقان و مجرمان برخورد قاطعانه و 
عبرت آموز انجام داد؛ اما از سوی دیگر باید 
توجه کنیم جوانی که محکوم می شود و به 
زندان می رود، زندگی اجتماعی آینده اش 
به طور کامل تحت  تاثیر قرار می گیرد؛ این 
جاست که اصحاب رسانه می توانند ورود 
کنند و به ما بــرای تفکیک میان مجازات 
محکومان و مجرمان در راســتــای حفظ 
امنیت روانی جامعه و جلوگیری از ایجاد 
آینده  اجتماعی  زندگی  در  ســوء  تبعات 

محکومان، راهکار ارائه دهند.
 رئیس دستگاه قضا در ادامــه با اشــاره به 
ــودن فــســاد، خاطرنشان کــرد:  مسری ب
معتقدم ما در قوه قضاییه و شما اصحاب 
رسانه در رسانه های خــود ضمن آن که 
باید به فساد دیگران و دستگاه های دیگر 
توجه داشته باشیم، نباید از خودمان غافل 
شویم و ضروری است روزنه های فساد در 

مجموعه خودمان را نیز مسدود کنیم.

باید از ورودی پرونده ها به مراکز     
قضایی کم کنیم

رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه ضـرورت 
حمایـت همه جانبـه از آن دسـته فعـاالن 
اقتصـادی که فعالیت سـالم و مولـد دارند، 
گفـت: من بـا توجه بـه شـناختی کـه در این 
موضـوع دارم تصریـح می کنـم کـه بخشـی 
از شـعارها ناظـر بـر ایـن کـه اجـازه فعالیت 
به فعاالن اقتصادی داده نمی شـود، صرفًا 
فضاسـازی اسـت تـا برخـورد قانونـی بـا 
مفسـدان صـورت نگیـرد؛ البتـه برخـی از 
این سـخنان و گزاره ها مقرون به واقعیت و 
صحت اسـت؛ این جـا نیز ضـرورت تفکیک 
تـا هـم از فعـاالن  موضـوع وجـود دارد، 
اقتصـادی سـالم و مولد حمایت شـود و هم 
با مفسـدان و متخلفان که تسهیالت کالن 
بانکـی را در امـور غیرمولـد و سـوداگرانه 
صرف می کننـد، برخورد قانونـی و قضایی 
صـورت گیـرد؛ در ایـن جا نیـز نقـش تبیین 
و روشـنگری رسـانه ها حائز اهمیت است.

ــاره به طوالنی بــودن فرایند  اژه ای با اش
دادرسی ها که موجبات نارضایتی مردم 
را فراهم می آورد، گفت: با توجه به حجم 
باالی ورودی پرونده ها به مراجع قضایی، 
به هر میزان هم که تجهیز نیروی انسانی 

ــورت گیرد،  و تشکیالتی از ناحیه ما ص
باز هم کفاف این حجم باال از ورودی هــا 
ــذا باید بــا راهکارهایی  را نــمــی دهــد؛ ل
مدنی  حــقــوقــی،  امـــور  در  پیشگیرانه 
مراکز  به  پرونده ها  ورودی  از  کیفری  و 
قضایی بکاهیم؛ در این مقوله نیز نقش و 

تأثیر رسانه ها، قابل توجه و مغتنم است.
در این جلسه که با حضور مدیران مسئول، 
سردبیران و خبرنگاران رسانه های مختلف  
برگزار شد حاضران به بیان نظرات خود 

پرداختند.
شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان  
در سخنانی گفت: گمان نمی کنم که هیچ 
کدام از اعضای حاضر در این نشست به 
اندازه من به دادگاه احضار شده باشند و 
هم اکنون نیز بین ۳0 تا 40 مورد شکایت 

از من مطرح است.
همچنین بقیه اهالی رسانه درباره  افزایش 
ــرد و تاثیر آن بــر امنیت  ســرقــت هــای خ
روانی، مشکالت رسانه ها در باب دعاوی 
و شکایاتی که از آن ها مطرح می شود، 
ســوت زنــان  از  قضایی  دستگاه  حمایت 
ــامــیــن امنیت  و افـــشـــاگـــران فـــســـاد، ت
حقوق  تامین  کشور،  در  سرمایه گذاری 

محیط  بانان و... سخنرانی کردند.

رئیسی در دومین نظارت ستادی  بر   وزارتخانه ها با حضور در وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد :

 هرگونه دست اندازی به منابع طبیعی به ویژه از سوی دستگاه ها خط قرمز دولت است 
رئیس جمهور که در جریان فرایند نظارت 
ستادی بر فعالیت وزارتخانه  های دولت، 
در دومین جلسه، به وزارت جهاد کشاورزی 
رفته بود، هرگونه دست اندازی به منابع 
طبیعی به ویژه از سوی دستگاه ها و نهادها 
را خط قرمز دولت دانست و از وزارت جهاد 
کشاورزی درخواست کرد تا بدون تسامح و 
مماشات با متخلفان برخورد و از این ثروت 

ملی صیانت کند.
رئیسی در دومین جلسه  با وزارت جهاد 
کــشــاورزی، مهم ترین ماموریت وزارت 
جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی 
ــرای کشور خــوانــد و گفت: این  پــایــدار ب
کاالهای  ارزش  زنجیره  باید  وزارتخانه 
اساسی را با اولــویــت گندم و دانه های 
حلقه های  بین  هماهنگی  بــا  و  روغــنــی 
مختلف این زنجیره توسعه دهد و گامی 
راهبردی در راستای استقالل و امنیت 
ــردارد. رئیس جمهور با  بـ غذایی کشور 
اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی 
کشور  اقلیمی  تــنــوع  نیز  و  کــشــاورزی 
خاطرنشان کرد: با این ظرفیت باال، روا 

نیست که سهم کوچکی از بازار محصوالت 
ــراوری شــده دنیا در اختیار کشورمان  ف
تکمیل  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  باشد. 
زنجیره ارزش، مهم ترین پیش  نیاز توسعه 
اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود 
می تواند، موجب توسعه اشتغال و افزایش 
درآمد به ویژه در مناطق روستایی شود. 
رئیس جمهور همچنین وجود نعمت 50 
میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب 
برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری 
ــالح الگوی  ارزیــابــی کــرد و گــفــت: اصـ
کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب 
نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان 

از سیاست های دولت است.
آیت  ا... رئیسی خودکفایی در تولید بذر 
و اصالح الگوی مصرف آب را دو اولویت 
راهبردی دیگر در حوزه کشاورزی خواند 
و افزود: امنیت غذایی پایدار در کشور در 
گرو خودکفایی در تولید بذر کشاورزی 
است و وزارت جهاد کشاورزی باید به این 
مسئله اهتمام داشته باشد ضمن آن که 
اصالح الگوی مصرف آب، با رایگان کردن 

آن برای کشاورزانی که از روش های نوین 
آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده 

می کنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
آیت  ا... رئیسی با بیان این که دولــت به 
دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی 
بـــرای روســتــایــیــان اســـت، افـــزود: خرید 
عنوان  به  گندم  تن  میلیون   7 تضمینی 
محصول استراتژیک طی امسال نشانه 
اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان 
است و ان شاءا... این اعتماد با پرداخت به 
موقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته 

تقویت خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت 
صیانت از منابع طبیعی، مراتع و جنگل ها 
و با یــادآوری مسئولیت  مهم وزارت جهاد 
کشاورزی در این حوزه، تصریح کرد: هر 
گونه دست اندازی به منابع طبیعی، اراضی 
ــی جنگلی کشور، به ویــژه از  ملی و اراض
سوی دستگاه ها و نهادها خط قرمز دولت 
مردمی است و وزارت جهاد کشاورزی باید 
بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد 

و از این ثروت ملی صیانت کند.

یادداشت  سردبیر

 دکتر سید علی علوی  
alavi@khorasannews.com
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تحلیل روز

کرانه غربی رود اردن  همچنان شعله ور 

منطقه کرانه غربی رود اردن )که تحت اشغال 
اسرائیل اســت( بــاز هم شاهد عملیات های 
مقاومتی بود؛ اولین عملیات در محله سلوان 
در قدس اشغالی بود که حدود ۱۰ صهیونیست 
در اتوبوس در حال حرکت هدف اصابت گلوله 
قرار گرفتند که حال سه نفر از آنان به شدت 
وخیم است.همچنین به طور همزمان یگان 
مخفی ارتــش اسرائیل که قصد داشــت وارد 
رزمندگان  محاصره  در   ، ــود  ش جنین  شهر 
جنبش جهاد اسالمی گرفتار شد.مهم تر از 
کثرت یا قلت تلفات این درگیری ها )که البته 
بــرای صهیونیست ها بسیار حساس اســت( ، 
به باور نگارنده اهمیت این اتفاقات این است 
تا  که کرانه غربی رود اردن از جنین گرفته 
نابلس ، قــدس و... همه جا نیروهای مسلح 
مبارز فلسطینی حضور دارنــد و می توانند به 
آسانی علیه اشغالگران سرزمینشان دست به 
عملیات بزنند.خطر تسلیح ساحل غربی رود 
اردن برای صهیونیست ها بسیار بیشتر از نوار 
غزه اســت، زیــرا این منطقه هم وسعت بسیار 
باالتر و هم جمعیت بیشتری را در خود جای 
ــی اشغالی  داده و هم به شهرهای مهم اراض
۱۹۴۸ دسترسی مناسب دارد .برای مثال از 
شهر قلقیلیه تا تل آویو تنها ۱۵ کیلومتر فاصله 
اســت و همین امــر امنیت صهیونیست ها را 
دچــار اختالل جــدی خواهد کــرد .حــاال همه 
فلسطینی ها می دانند اگر امروز برای آزادی 
مــبــارزه نکنند دیــر زمانی نخواهد  فلسطین 
گذشت که باید رخــت بربندند و از فلسطین 
بروند. بنابراین هر آن چه را در توان دارند برای 
ــد و مبارزه  بقا در فلسطین به عرصه آورده انـ

کنونی شکل وجودی به خود گرفته است.

پیشخوان بین الملل 

تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه 
فــــــــرانــــــــســــــــوی 
"لــــوپــــاریــــزیــــن"/
خشکسالی/"مصرف 
آب کمتر امکان پذیر 
ــوم  ــج ــا ه ــ ــت""بـ ــ اسـ
سومین موج گرما به 
فرانسه، ۹۰ بخش از 

۹6 بخش ]کشور[ تحت تاثیر محدودیت های 
آبی قــرار دارنــد. فرانسوی ها سعی می کنند 
]باشرایط کم آبی[ سازگار شوند: کشاورزان به 
غالت مقاوم تر در برابر حرارت روی می آورند. 
افراد، باغ خود را با آب ماشین لباس شویی یا 

توالت آبیاری می کنند"

 پوتین می گوید:  روسیه و کره شمالی روابط دوجانبه خود
 را گسترش خواهند داد 

آغوش باز »والدیمیر« برای »اون« 
شریفی- پیونگ یانگ »روز آزادی« را در حالی 
جشن گرفت که والدیمیر پوتین به همین مناسبت در 
نامه ای به  رهبر کره شمالی نوید آغاز دور جدیدی از 
مناسبات میان دو کشور را داد. رئیس جمهور روسیه 
در نامه اش نوشت که این دو کشور »روابط دوجانبه 
سازنده و جامع خود را با تالش مشترک گسترش 
خواهند داد«. پوتین که کشورش درگیر تحریم های 
ناشی از جنگ اوکراین است، در نامه  به همتای خود 
کیم جونگ اون، نوشت که نزدیکی دو کشور به نفع 
هر دو خواهد بود. گرمی روابط روسیه و کره شمالی 
در سال های اخیر با گرمی روابط روسیه و غرب به 
ویژه آمریکا نسبت معکوس داشته؛ هر چند معموال 
از روسیه و چین به عنوان کشورهایی با نزدیک ترین 
روابط با حکومت انزواطلب کره شمالی نام برده 
می شود. رهبر کره شمالی در پاسخ گفته است که 
دوستی روسیه و کره شمالی »قرن به قرن تثبیت 
شده  و توسعه یافته است«. کیم افزوده: »همکاری، 
حمایت و همبستگی استراتژیک و تاکتیکی« بین 
دو کشور »در یک جبهه مشترک برای خنثی کردن 
تهدید و تحریک نظامی نیروهای متخاصم، در مرحله 
جدید و ویژه ای قرار گرفته است«. پیونگ یانگ اعالم 
نکرده که منظورش از نیروهای متخاصم در نامه 
رهبر کره شمالی چیست، اما این واژه بارها توسط 
کره شمالی برای اشــاره به ایــاالت متحده آمریکا 
و متحدانش استفاده شده است. اتحاد جماهیر 
شوروی زمانی، متحد اصلی کره شمالی بود و روابط 
نزدیکی با آن کشور داشت. دولت پیونگ یانگ به 
ویژه از نظر اقتصادی، به کمک های گسترده مسکو 
متکی بود. پس از فروپاشی شوروی، روسیه روابط 

دوستانه خود با کره شمالی را تا حدودی حفظ کرده 
هرچند حمایت اقتصادی قبلی ادامه نیافته است. 
پس از فروپاشی پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروی 
این روابط آسیب دید و تنها پس از جدایی تدریجی 
روسیه از غرب در اوایل سال ۲۰۰۰، به تدریج و تا 
حدودی روابط دو کشور افزایش یافت. کیم جونگ 
اون، پیش بینی کرده همکاری روسیه و کره شمالی 
طبق توافق نامه ای که در سال ۲۰۱۹ در دیدار با 
پوتین امضا شد، افزایش خواهد یافت. کیم جونگ 
اون که در سال ۲۰۱۱ میالدی جانشین پدرش 
در مقام رهبری کره شمالی شد در آوریل ۲۰۱۹ 
با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. در آن 
سال پوتین ششمین رهبر خارجی بود که »اون« از 
زمان تصدی این مقام با آنان مالقات کرده است. 
پیش از این، او با رئیسان جمهوری چین، کره جنوبی 
و آمریکا چند بار دیدار داشته و در جریان نشست با 
رئیس جمهوری آمریکا در سنگاپور و هانوی، ویتنام، 
با نخست وزیران دو کشور دیدار کرده بود. تمامی 
مالقات های خارجی کیم جونگ-اون از اول سال 
گذشته میالدی و پس از اعــالم تصمیم او دربــاره 
کاهش تنش در روابط با کره جنوبی و آمریکا صورت 
گرفته است. نامه اخیر پوتین در حالی نگارش شده 
که دولت در تحریم کره شمالی سعی در افزایش 
مناسبات خود با روسیه را دارد. کره شمالی در ماه 
ژوئیه دو منطقه مدعی خودمختاری در اوکراین را 
به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت و 
مقامات احتمال اعزام کارگران کره  شمالی به این 
مناطق برای کمک به ساخت و ساز و سایر فعالیت ها 

را مطرح کردند.

رئیس جمهور سابق آمریکا خواستار بازپس فرستادن اسنادی شد که ماموران اف بی 
آی در جریان تفتیش خانه وی در »مار االگو« برده بودند

ترامپ: اسنادم را پس دهید! 
ــی  آی اسناد فوق سری  از هنگامی که اف ب
دولتی را در ویالی دونالد ترامپ یافته، فشار 
بر رئیس جمهور پیشین آمریکا افزایش یافته 
است اما واکنش ترامپ هم تهاجمی است 
و از ا ف بی آی خواسته اسنادی را که از خانه 
او برده، بازگرداند. به گزارش اشپیگل هم 
اکنون تنها یک موضوع، مهم ترین مسئله در 
سیاست داخلی آمریکاست؛ دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده و اسنادی 
که اف بی آی یک هفته پیش در ویالی او در 
فلوریدا پیدا کرد. گفته می شود که ترامپ 
احتماال اسناد فــوق ســری را از کــاخ سفید 
به فلوریدا برده و با این کار اســرار دولتی را 
به خطر انداخته اســت. ترامپ در مواجهه 
با این اتهام سنگین دست به حمله متقابل 
زده اســت. او در Truth Social، پلتفرمی 
که یکی از بنیان گذارانش است، نوشت که 
پلیس فدرال "آگاهانه" اسنادی را از ملک او 
در مار-آ-الگو با خود برده که "نباید" می برد. 
او از اف بی آی خواسته است که اسناد را فوری 
بازگرداند. به گفته ترامپ این ها "اسنادی 
است بین موکل و وکیل و محرمانه." او پس 
از بازرسی روز دوشنبه گذشته بارها راجع 
به اقــدام قوه قضاییه و پلیس فــدرال آمریکا 
واکنشی تهاجمی نشان داده و بخش بزرگی از 
جمهوری خواهان نیز به حمایت از او برخاسته 
اند.پس از جست وجــوی بی سابقه ویالی 
نیز  جمهوری خواهان  فلوریدا،  در  ترامپ 
اقدام قوه قضاییه را زیر سوال برده اند. مایک 

ترنر، یکی از اعضای کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان از حزب جمهوری خواه آمریکا 
گفت: »ما یک سری نگرانی  داریــم. یکی از 
آن ها این است که آیا خود این بازرسی موجه 
بوده است یا خیر.«طبق فهرست اف بی  آی 
ماموران مجموعه ای از اسناد طبقه بندی 
شده به عنوان "فوق سری" را در ملک ترامپ 
فقط  و  محرمانه اند  کامال  که  کردند  پیدا 
در موسسات دولتی خاص قابل مشاهده 
هستند. چهار مجموعه از اسناد مصادره شده 
به عنوان "فوق سری"، سه مجموعه به عنوان 
اسناد "مخفی" و سه مجموعه دیگر به عنوان 
"محرمانه" طبقه بندی شده اند.حکم بازرسی 
بر اساس سه جرم جنایی به عنوان دالیل این 
اقدام صادر شده است؛ از جمله جمع آوری، 
انتقال یا از دســت دادن اطالعات دفاعی 
که جرمی است که در ایــاالت متحده تحت 
"قانون جاسوسی" مورد پیگرد قرار می گیرد.
با این حال ترنر مدعی شد که فهرست اسناد 
توقیف شده اف بی آی چیزی درباره ماهیت 
خــود اسناد نمی گوید. او به شبکه خبری 
CNN گفت: »ما این فهرست را از اف بی آی 
دریافت کردیم، اما مطمئن نیستیم که آیا این 
فهرست محرمانه است یا خیر«.سال گذشته، 
مقامات آرشیو ملی آمریکا دریافتند که ترامپ 
هنگام خــروج از کــاخ سفید در پایان دوره 
ریاست جمهوری خــود در ژانویه ۲۰۲۱، 
مجموعه ای از اسناد و دیگر مدارک دولتی را 

با خود برده است.

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

چهره روز 

توییت روز 

خبر متفاوت 

ران فیلیپکوفسکی، فعال رســانــه ای مشهور 
دمــوکــرات:»چــرا باید نگران مــردی )ترامپ( 
باشیم که انبوهی از اسناد فــوق ســری را در 
اقامتگاهش نگه داشته، در حالی که او:۱. از 
طریق تلفن همراه، محل استقرار پایگاه های 
هسته اِی آمریکا در نزدیکی کره شمالی را  به 
رئیس جمهور فیلیپین فاش کرد.۲. اطالعات 
طبقه بندی شده بریتانیا دربــاره بمب گذاری 
منچستر را در اختیار مطبوعات قرار داد.3. 
یادداشت های مترجم خود را پس از مالقات 
خصوصی با پوتین، مصادره و نگهداری کرد.۴. 
ویدئویی را در توئیتر از تیم Seal ۵ حاضر در 
پایگاه هوایی االسد منتشر کرد که در آن چهره و 
مکان آن ها آشکار شد.۵. یک عکس طبقه بندی 
شده محرمانه را از پایگاه فضایی امام خمینی 

ایران توئیت کرد.«

عواقب بدمستی پلیس ژاپنی

پلیس ژاپن گفت که یک بازپرس )کارآگاه( در غرب 
این کشور پس از مستی و خوابیدن در خیابان، 
اسنادی حاوی اسامی یک مظنون به ارتکاب جرم 
و حدود ۴۰۰ نفر دیگر را در پرونده ای که روی آن 
کار می کرد، گم کرد.این بازپرس )کارآگاه پلیس( 
حوالی ساعت ۸:3۰ شب با دو نفر از زیر دستانش 
به یک بــار رفــت و در نوشیدن الکل زیــاده روی 
کرد. پلیس گفت که این فرد حدود هفت لیوان 
نوشیدنی از جمله آبجو و مشروب تقطیر شده 
شوچو مصرف کرد و پس از مشایعت همکارانش 
در یک ایستگاه قطار حوالی ساعت ۱۱ شب در 
خیابان در حالی که پیاده راهی خانه اش بود به 

خواب رفت./یورونیوز

طالبان دیروز یک سالگی پیروزی خود و تأسیس 
"امارت اسالمی افغانستان" را جشن گرفت. به 
این مناسبت یک روز تعطیل عمومی در سراسر 
کشور اعالم شده است، اما حکومت طالبان در 
این یک سال برای مردم افغانستان جز فقر و هراس 
بیشتر و آزادی  کمتر دستاورد دیگری نداشته 
است.روز ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۰، دولت کابل، 
حکومت اشرف غنی و "اردوی ملی" افغانستان 
با چنان سرعت و سهولتی فرو ریخت که بهت و 
ناباوری بین المللی را برای چند روزی زنده نگاه 
داشت اما با دیدن تصاویر تأثرانگیز فرودگاه کابل 
و مردمی که به امید فرار و رهایی چشم به پرواز 
هواپیماها داشتند، ابعاد فاجعه کم کم روشن شد: 
بیست سال بعد از نابودی نخستین رژیم طالبان، 
افغانستان دوباره به همان نقطه بازگشت. اگرچه 
برخی امیدوار بودند که طالبان "جدید" با نسل 
قبلی تفاوت داشته باشد، اما اینک بعد از گذشت 
یک سال از زمامداری آنان، امید به حاکمیتی مثبت 
و معتدل در کشور تقریبًا از بین رفته است.شاید 
تنها وجه مثبت در یک سال اخیر کاهش یافتن 
درگیری های مسلحانه باشد، هرچند که انفجارها 
و حمالت تروریستی همچنان ادامه یافته است.

رادیو فرانسه نوشت:از زمانی که دونالد ترامپ و 
وزیر خارجه اش مایک پمپئو مذاکرۀ مستقیم را 
با طالبان پذیرفتند، یکی از خواسته های اصلی 
غربی ها همکاری نکردن طالبان با گروه های 
تروریست بود. اگرچه طالبان با داعش دشمنی 
دارند اما کشته شدن ایمن ظواهری در قلب کابل 
بار دیگر روابط نزدیک طالبان با القاعده را برمال 
کرد.بدین ترتیب بعد از گذشت یک سال، هنوز 
هیچ کشوری به حکومت طالبان ابراز اعتماد نکرده 
و آن را به رسمیت نشناخته است، هرچند بدون 
حمایت های "غیررسمی" پاکستان، چین یا قطر 
تثبیت قدرت طالبان به نظر غیرممکن می آمد.
در این وضعیت، کشورهای غربی هنوز سیاست 
مشخصی در قبال کابل تعریف نکرده اند و در عمل 
جز کمک های پراکنده و گهگاه ابراز نگرانی  قدم 
مهمی برنداشته اند. ژان پیر فیلیو، کارشناس 
جهان اسالم می گوید تفاوت اساسی رژیم جدید 
کابل با طالبان ۲6 سال قبل در این جاست که 
حکومت قبلی طالبان، کشت خشخاش را به طور 
جدی ممنوع کرد، اما طالبان کنونی اگرچه در 
ظاهر از ممنوعیت سخن گفته اند ولی هیچ اقدامی 
برای مقابله با پرورش تریاک نکرده اند.در همین 

فروردین ماه گذشته، مال هبت ا... آخندزاده، رهبر 
طالبان، با صدور فرمانی کشت خشخاش را ممنوع 
اعالم کرد. اما ژان پیر فیلیو یادآوری می کند که 
خشخاش را در پاییز می کارند و در بهار برداشت 
می کنند. دررابطه با ایران نیز به نظر می رسد که 
باید سیاست پذیرش پناه جویان، مبارزه با تروریسم 
و مواد مخدر، تضمین امنیت مرزها، توسعه تجارت، 

کمک های بشردوستانه و بسط تعامالت سیاسی و 
عمل به معاهدات دوطرفه باید در قالب یک طرح 
جامع اقدام تدوین شود تا بتواند چالش های حاصل 
از حاکمیت طالبان را به فرصت تبدیل کند یا بر پایه 
معادله ای متوازن زیان های حاکمیت طالبان با 
مزایای آن که متضمن منافع ملی باشد، پوشش 

داده شود.

رنجوری افغانستان در یک سالگی طالبان 
یک سال از سقوط کابل گذشت؛ نیروهای طالبان سالگرد به قدرت رسیدن دوباره در 

افغانستان را جشن گرفتند

بیماران بستری در بخش کودکان بیمارستان 
"ایندیرا گاندی" در شهر کابل افغانستان به 
دلیل سوء تغذیه تحت درمان قرار می گیرند./ 

گتی ایمجز

نمای روز 

پس از اعــالم سفر نمایندگان کنگره آمریکا به 
تایوان، »لیو شیائومینگ«، مقام ارشــد وزارت 
ــالم کــرد که پکن از واشنگتن  خارجه چین اع
مــی خــواهــد دخــالــت در امـــور داخــلــی چین را 
متوقف کند و به سیاست چین واحد متعهد باشد. 
لیو همچنین با اشاره به حضور هیئت نمایندگان 
کنگره آمریکا در تایوان افزود: »این حرکت بسیار 
خطرناک مثل بازی با آتش است. کسانی که با 
آتش بازی می کنند، کشته خواهند شد.«به گفته 
این دیپلمات ارشد چینی، کسانی که مانع اتحاد 
مجدد تایوان با چین شوند، با دیوار بزرگ فوالدی 
ــه رو خواهند شــد کــه توسط ۱.۴ میلیارد  روب
ــت.روز گذشته  شهروند چینی ساخته شده اس
سناتور »ادوارد مارکی« در رأس هیئتی سیاسی 

از کنگره آمریکا وارد تایوان شده بود.

قاب بین الملل 

ــه دســـت در جــریــان  کـــودک ســودانــی مـــار ب
ــوم/  ــارط تــظــاهــراتــی اعــتــراضــی در شــهــر خ

خبرگزاری فرانسه
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درگیری در آسمان، اختالل در اینستاگرام !

 

  3.9     M   views 

ماجرای درگیری در هواپیمای قشم ایر

روز گذشته ویدئویی از درگیری مهماندار هواپیمای 
قشم ایر با یک مسافر در پرواز نجف – تهران منتشر 
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
این اقدام درحالی رخ داد که پرواز مذکور با تاخیر ۶ 
ساعته نجف را به مقصد تهران ترک کرده است. در 
این باره مدیر روابط عمومی قشم ایر در اطالعیه ای 
نوشت: »تعدادی از مسافران پرواز نجف - تهران به 
دلیل تاخیر در انجام این پرواز به وارد کردن ضرباتی 
به هواپیمای قشم ایر اقدام و به آن خسارت میلیونی 
وارد کردند.« این در حالی است که ویدئویی از 
اتفاقات امروز در داخل هواپیمای قشم ایر منتشر 
شده که نشان می هد فردی که خود را نماینده قشم 
ایر معرفی می کند اقدام به برخورد فیزیکی با یکی از 

مسافران کرده است.
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اینستاگرام فیلتر شد؟!

روز گذشته سایت زومیت اعالم کرد که دسترسی 
اینستاگرام با IP های ایران به سختی امکان پذیر 
است و با فعال کردن VPN عملکرد اینستاگرام به 
حالت طبیعی بر می گردد. هرچند هنوز به طور رسمی 
در این باره اظهار نظری نشده اما برخی این اقدامات 
را شروعی بر طرح صیانت بیان کرده اند. در این میان 
برخی از کاربران هم از آمار اشتغال در اینستاگرام 
نوشتند که فیلتر یا محدود کردن آن می تواند ضربه 
بزرگی به کسب و کار آن ها بزند. پیش از این هم 
تجارت نیوز، گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر 
کرد که نشان می داد حدود 9 میلیون نفر از طریق 
اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.« کاربری 
نوشت: »با محدود کردن اینستاگرام و کند کردن 
اینترنت فقط باعث می شید کسب و کارها ضرر کنن و 

بیکارها بیشتر بشن.«
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گوشت به 300 هزار تومان نزدیک شد!

هرچند 17 مــرداد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی، دراطالعیه ای از معافیت مالیات 
ارزش افزوده انواع گوشت و فراورده های گوشتی 
دام های سبک و سنگین و قطعات بدن آن ها ازجمله 
دنبه خبر داد تا شاید قیمت گوشت کمی کاهش پیدا 
کند اما باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته در جدولی 
قیمت انواع گوشت را منتشر کرد که بر اساس آن هر 
کیلو گوشت خورشتی گوسفندی حدود ۳۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد. ارزان ترین گوشت مربوط به 
گوشت آبگوشتی بود که برای همان هم باید کیلویی 
12۰ هزار تومان پرداخت کنید. کاربری نوشت: 
»جدی جدی باید به اجبار به این که گوشت قرمز 
برای سالمتی ضرر داره ایمان بیاریم و سعی کنیم به 
توصیه های اون کارشناس تلویزیون برای جایگزینی 

گوشت فکر کنیم!«
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مکمل های زیبایی، 5 برابر مکمل های درمانی!

روز گذشته گزارشی از گردش مالی و حجم تولید 
انواع مکمل از مکمل های زیبایی تا مکمل های درمانی 
و ضــروری منتشر شد که بــازتــاب زیــادی داشــت. 
فرهیختگان در این گزارش نوشت: از نظر حجم تولید 
انواع مکمل، مکمل های زیبایی در صدر تولید قرار 
دارند، به طوری که براساس آمار سندیکای مکمل های 
غذایی در سال 14۰۰ بیش از 7۳2 میلیون عدد 
مکمل پوست، مو و ناخن به ارزش تولید هزار و 21۳ 
میلیاردتومان و ارزش نهایی )قیمت مصرف کننده( 
یا گردش مالی هزار و 758 میلیاردتومان در بازار 
وجود داشته است. این رقم حدود پنج برابر بیشتر از 
مکمل های درمانی و ضروری بوده است. کاربری نوشت: 
»دلیل این موضوع رو که ما این همه برای زیبا شدن 

هزینه می کنیم، باید جامعه شناس ها بررسی کنن.«
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تبلیغ سایه چشم با سوءاستفاده از فوت ابتهاج!

درحالی کـه هنـوز چنـد روزی بیشـتر از درگذشـت 
امیرهوشـنگ ابتهـاج )هــ.ا. سـایه( نگذشـته یـک 
تبلیـغ کـه از نـام ایـن شـاعر سـوء اسـتفاده کـرده، 
حاشیه سـاز شـده اسـت. ماجرا از این قرار اسـت که 
تصویـری مبنی بـر به حـراج گذاشـته شـدن محصول 
آرایشـی سـایه چشـم بـرای گرامی داشـت »سـایه« 
توسـط یکـی از فروشـگاه های آنالیـن منتشـر شـد که 
به مخاطبـان می گوید   با کـد تخفیف نام کوچـک ابتهاج  
hooshang( می تواننـد تـا 7۰ درصـد تخفیـف  (
دریافـت کنند! کاربران به سـوء اسـتفاده سـازندگان 
ایـن تبلیـغ از نـام ابتهـاج واکنـش نشـان دادنـد. 
کاربری نوشـت: »چقـدر باید به دنبال سـوء اسـتفاده 
باشـی که سـایه چشـم رو به خاطـر درگذشـت مرحوم 
سـایه با تخفیـف عرضـه کنی و سـایه چشـم رو بـه نام 

سـایه پیونـد بزنـی!«
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شوت کاری های پستی!

تصاویـر و ویدئوهایـی کـه از نحـوه بارگیـری بسـته 
های پسـتی در شـبکه های اجتماعی منتشـر می شود، 
نشـان می دهد مشـکالت بسـته های پسـتی روی دور 
تکـرار قـرار گرفتـه و نظارتـی هم وجـود نـدارد. چند 
روز پیـش کـه اولیـن ویدئـو منتشـر شـد، تیپاکـس 
اعالم کـرد که بـا دفتر خاطـی برخـورد کرده امـا بعد از 
آن بود کـه موجـی از ویدئوها از شـیوه های نادرسـت 
جا به جایی بسـته های پسـتی منتشر شـد و نشان می 
داد نظـارت درسـتی بر خدمات دهـی توسـط شـرکت 
های پسـتی صـورت نمـی گیـرد و در ویدئویی شـاهد 
شـوت کـردن بسـته هـای پسـتی بودیـم. البتـه بـه 
گـزارش تجارت نیـوز شـماری از کاربران و مشـتریان 
هـم ادعـا کردند کـه برخـی مرسـوالت دریافتـی دچار 
مشـکل شـده انـد و از پیگیـری تیپاکـس بـرای رفـع 

مشـکل خبـری نیسـت.

هنوز هم تعداد کارت خوان ها 2 برابر میانگین جهانی    
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی 
در خصوص تعداد دستگاه های کارت خوانی که غیر فعال 
شده اند، به ایرنا گفت: »با هدف سامان دهی کارت خوان ها 
و با همکاری بانک مرکزی، از حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار 
مورد ابزار پرداخت،   حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارت 
خوان به صورت فعال به پرونده های مالیاتی متصل و ۹ میلیون 
و ۴۰۰ هزار دستگاه کارت خوان هم غیرفعال شدند.« نکته 
قابل تامل این جاست که با وجود غیرفعال کردن بیش از ۹ 
میلیون کارت خوان بازهم کشورمان دو برابر میانگین جهانی 
پوز بانکی دارد. براساس این آمار در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰ 
نفر، یک دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که در دیگر 
کشورهای جهان به صورت میانگین به ازای هر 2۰ نفر یک 

دستگاه کارت خوان بانکی وجود دارد.

قوانین جدید مالیاتی کارت خوان ها    
همان طور که پیش از این)25 تیر امسال( در گزارشی درهمین 
صفحه درباره مالیات کارت به کارت نوشته بودیم، روز گذشته 
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: »به صراحت اعالم می کنم 
پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر 
شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه های 
پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آن ها 
نخواهد داشت و رویه خود را اصالح می کنند و دستگاه های پوز 
را از کشوی خود بیرون می آورند.« البته سعید توتونچی در ادامه 
تاکید کرد که مالیات کارت به کارت مشمول مردم عادی نمی 
شود و فقط افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی دارند، تراکنش 

های کارت به کارت شان مشمول مالیات می شود.

چگونگی تشخیص حساب افراد عادی از تجار    
معاون سازمان امور مالیاتی روز گذشته درباره نحوه شناسایی 
حساب های   از  تجاری  تراکنش های  و  بانکی  حساب های 
غیرتجاری هم گفت: »بر اساس قانون حساب های شخصی 
و حساب های تجاری، حساب های مربوط به فعالیت های 
باید  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  فعالیت   از  اعــم  اقتصادی 
ــزود: »تفکیک  از هم تفکیک شوند. به گــزارش ایلنا، وی اف
حساب های فعالیت های تجاری و حساب های شخصی از 

طریق خوداظهاری صاحبان حساب انجام می شود.«

نحوه خود اظهاری برای     
حساب ها

ــور  ــاون ســازمــان ام ــع ــه گفته م ب
این  خوداظهاری  نحوه  مالیاتی 

گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین 
حساب شخصی و تجاری ارسال می شود و افراد باید مشخص 
کنند که کدام یک از حساب هایشان برای مقاصد تجاری یا 
غیرتجاری استفاده می شود و به بانک مرکزی اعالم کنند. او 
درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: »بانک مرکزی بر اساس 
فعل و انفعاالت و تراکنش ها، این حساب ها و ادعای افراد را 
راستی آزمایی می کند. باید توجه داشت که حساب شخصی 
یک آستانه مشخصی دارد و نمی تواند تراکنش ها و واریــز و 
برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی 
مدعی باشند که تمام حساب های آن ها شخصی است، بانک 
مرکزی با الگوریتم های طراحی شده و هوشمند، تشخیص 
می دهد که این حساب نمی تواند شخصی باشد. به طور مثال 
حساب یک کارمند مشخص است و ورودی و خروجی مشخصی 
دارد، حال این که ممکن است در هر چند ماه یا چند سال یک 
بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای خرید مسکن، خودرو 
و... داشته باشد و به طور کامل این تراکنش ها و موارد قابل 
شناسایی هستند.« بر اساس آن چه پیش از این گفته شده، 
برای حساب های تجاری تعداد دفعات تراکنش ها و میزان 
مبالغ، مالک قرار می گیرد و اگر این دفعات و حجم تراکنش ها 
از حدی فراتر برود، بانک مرکزی آن را حساب تجاری می داند.

مراقب کارت بانکی تان باشید    
با توجه به ایــن که حساب هایی که تراکنش هــای واریــزی 
زیادی دارند به عنوان حساب تجاری شناخته می شوند، باید 
مراقب کارت و حساب بانکی تان باشید. بر اساس گزارش ها 
هم اکنون در برخی مشاغل از جمله مطب برخی پزشکان و 
همچنین برخی از آزمایشگاه ها با استفاده از کارت حساب 
منشی یا کارکنان شان اقدام به دریافت وجه از بیمار یا مشتری 
می کنند که در نهایت این موضوع می تواند باعث تشکیل 

پرونده مالیاتی برای فرد شود.

کارت خوان ها را از کشو درآورید    
بر اســاس آن چه معاون سازمان امــور مالیاتی گفته، دیگر 
استفاده نکردن از کارت خوان نمی تواند راهی برای فرار از 
پرداخت مالیات باشد و تنها باعث زحمت برای مردم می شود و 
بهتر است به جای مخفی کردن کارت خوان ها و وادار کردن به 
کارت به کارت یا پرداخت از دستگاه های عابر بانک، آن ها را از 
کشوی میز در آورید. در ضمن بد نیست این نکته را هم بدانید 
که رئیس سازمان امور مالیاتی 2۱ تیر در برنامه رادیویی شهر 
آفتاب اعالم کرد: »ما چیزی به این نام نداریم که بگوییم از پوز 
مالیات می گیریم یا از کارت به کارت بلکه ما از سودخالصی که 

از کسب درآمد مشاغل به دست می آید، مالیات می گیریم.«

بیش از 9 میلیون کارت خوان غیر فعال شده اند، کارت به کارت هایی که مشمول مالیات می شوند چه 

ویژگی هایی دارند و شرایط جدید مالیاتی کارت خوان ها چگونه است؟

 روزگار جدید 
کارت خوان ها

رعیت نواز-   تا پیش از این که بحث اتصال کارت خوان ها به پرونده مالیاتی افراد مطرح شود، دستگاه های کارت خوان در ایران 
طرفداران زیادی داشت و تا دلتان بخواهد کارت خوان های متعددی در اختیار دست فروش ها، کسب و کارهای خانگی و...  
وحتی متکدیان وجود داشت. تا این که در اواخر سال گذشته با هدف اجرای ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی قرار شد تمامی 
درگاه های پرداخت از جمله کارت خوان و درگاه های پرداخت اینترنتی به پرونده مالیاتی افراد متصل شود و افراد برای این 
کار باید به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه و برای اتصال درگاه های دریافت پول به پرونده های مالیاتی اقدام می کردند اما 
برخی به خاطر فرار از مالیات یا ترس از باالرفتن مبلغ مالیاتی که باید بپردازند، به این کار اقدام نکردند و کارت خوان بانکی 
که داشتند، مسدود شد. طبق گزارش ها بیش از 9 میلیون کارت خوان به همین دلیل مسدود شده اند. در این میان برخی هم 
به خیال این که سازمان امور مالیاتی را دور بزنند از مشتریان خود می خواهند به جای کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان، 
هزینه را به صورت کارت به کارت یا از طریق دستگاه های ATM یا به صورت نقدی پرداخت کنند. البته همان طور که احتماال 
شنیده اید، با کارت به کارت هم دیگر نمی توان از پرداخت مالیات فرار کرد. البته همه الزم نیست نگران مالیات کارت به کارت 
کردن ها باشند، چون مالیات کارت به کارت هم مشمول حساب های خاصی می شود که سعی داریم در این مطلب درباره آن 
بیشتر توضیح دهیم. پس اگر نگران پرونده مالیاتی تان هستید یا می خواهید بدانید در چه صورتی کارت به کارت های شما 

مشمول مالیات می شود، خواندن این مطلب را از دست ندهید.

چاهبار در تسخیر هندی ها؟!
ناصری- بیش از شش سال از حضور هندی ها در بندر 
شهید بهشتی چابهار می گذرد کامل اما همچنان 
این کشور به تعهداتش بــرای تجهیز بندر چابهار 
عمل نکرده و تنها بندر اقیانوسی کشور به یک نقطه 
ارتباطی با جهان تبدیل نشده است. تازه بر اساس 
آخرین گزارش ها، هند بدون آن که به تعهدات خود 
در بندر چابهار عمل کند، 99 درصد از درآمد تخلیه 
و بارگیری کاال و کانتینرهای این بندر را صاحب شده 
است. در این گزارش ضمن مرور بدعهدی هندی ها، 
از کاهش میزان درآمد این بندر در سال های اخیر 

نوشته ایم.

قرارداد هند با بندر چابهار در یک نگاه    
موضوع همکاری ایران و هند در بندر چابهار، از سال 92 
جدی و مذاکرات برای رسیدن به یک قرارداد 10 ساله 
شروع شد تا این که در خرداد سال 95 بعد از هشت 
دور مذاکره، با حضور نخست وزیر هند در تهران متن 
قرارداد تقریباً نهایی شد. در همان زمان قرارداد موقتی 
برای شروع کار نوشته شد که حدود شش سال است به 
طور ساالنه تمدید می شود. وزیر سابق راه و شهرسازی 
سال گذشته درباره مبلغ این تفاهم نامه به خراسان 
گفته بود: »مبلغ تفاهم نامه 150 میلیون دالر است. 
آن ها برای دو بسته تعهد داده انــد که در یک مرحله 
سرمایه گذاری کنند.« او همان زمان درباره دالیل کندی 
انجام تعهد هندی ها در بندر چابهار هم گفته بود: »از 
زمانی که دولت آمریکا برای چابهار معافیت تحریم 
وضع کرد، مقداری طول کشید تا هندی ها بتوانند 
مجوزهای مربوط را بگیرند و از اواخر سال 99 شروع 
به انجام تعهدات شان کردند.« با این حال، کندی هند 
در سرمایه گذاری هایی که متعهد شده بود، باعث شد 
زمزمه هایی درباره حذف آن از ادامه همکاری در این 

بندر مهم به گوش برسد.

درآمد بندر شهید بهشتی چابهار در سال های اخیر    
آمــارهــای رسمی سازمان بنادر نشان می دهد که 
اساسا از 19 ماه گذشته، بندر شهید بهشتی چابهار 
80 درصد از فعالیت های کانتینری و ترانزیتی خود را 
از دست داده، به طوری که مجموع عملیات کانتینری 
این بندر بین سال های 2019 تا 2020 از 484۶ 
ــدازه گیری معادل ۶.1  تی ئی یو )واحــدی بــرای ان
متر کانتینر(  به 830۶ تی ئی یو رسید یعنی رشد 
حدود ٧0 درصد داشت اما در سال های 2020 تا 
2021 علمیات کانتینری با افت 80 درصد به 1450 
تی ئی یو کاهش پیدا کــرده اســت. البته به گزارش 
ایلنا همین میزان عملیات هم به تخلیه کاالهای 
اساسی وارداتی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی 
صادراتی محدود شده و 99 درصد از درآمد آن به 

طرف هندی تعلق می گیرد.

چابهار میلیارد ریالی؛ جبل علی میلیارد دالری!    
رقیبی  عنوان  به  چابهار  آزاد  منطقه  از  ها  خیلی 
برای منطقه آزاد جبل علی امارات یاد می کنند اما 
تفاوت نگاه به این دو بندر باعث شده شرایط آن ها 
با هم بسیار متفاوت باشد. براساس گزارش شرق، 
منطقه آزاد جبل علی امارات حاال به تنهایی حدود 
3.5 برابر نفت ایران درآمد دارد و اقتصاد امارات 
را از نفت بی نیاز کرده است اما در ایران منطقه آزاد 
چابهار، عنوان حاشیه نشین ترین منطقه ایران را 
یدک می کشد و نه تنها فرودگاه و راه آهن مناسبی 
ندارد بلکه حتی از راه آسفالته مناسبی برای عبور 
کامیون های ترانزیتی برخوردار نیست. نکته قابل 
تامل دیگر این که از بهمن سال گذشته منطقه آزاد 
چابهار مدیرعامل ندارد و با سرپرست اداره می شود.



گروه ورزش/ در حالی که فقط 14 روز به انتخابات 
ــرای مــعــرفــی رئــیــس جدید  هشتم شــهــریــورمــاه بـ
خبرهای  همچنان  مانده  باقی  فوتبال  فدراسیون 
ضد و نقیضی در خصوص مهم ترین انتخابات ورزشی 
این روزهــای کشور به گوش می رسد.چندی پیش 
بود که اسامی سه نامزد نهایی انتخابات منتشر شد 
و مهدی تاج،میرشاد ماجدی و عــزیــز ا... محمدی 
با تایید صالحیت رسما وارد کــارزار انتخاباتی مهم 
ترین فدراسیون ورزشی کشور شدند. اما در این میان 
زمزمه هایی در محافل فوتبالی پیچیده شد مبنی بر 
قطعی نبودن حضور این سه نامزد در انتخابات هشتم 
شهریور ماه! بر همین اساس شنیده می شود که ممکن 
است تغییراتی در فهرست نهایی نامزدهای انتخاباتی 
فدراسیون فوتبال شکل بگیرد و در تایید صالحیت 
یکی از کاندیداها تجدید نظر شود. بعد از انتشار این 
خبر همه نگاه ها و توجهات به سمت و سوی مهدی تاج 
رفت؛یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال 
که از روز اول حضورش در کــارزار انتخاباتی هدف 
هجمه مخالفان خود قرار گرفت. از همان روز اول 
بود که مخالفان مهدی تاج با حضور او در انتخابات 
مخالفت کردند و در راستای همین مخالفت ها تقریبا 
هر روز خبری در خصوص تایید صالحیت نشدن رئیس 
سابق فدراسیون منتشر شد. بعد از تایید صالحیت 

حاال گویا موج خبری جدیدی مبنی بر تجدیدنظر در 
تایید صالحیت تاج به راه افتاده است.راویان این خبر 
مدعی شده اند به زودی جلسه ای با حضور مسئوالن 
چند نهاد فوتبالی و غیر فوتبالی برگزار خواهد شد 
و خروجی این جلسه رد صالحیت مهدی تاج برای 
حضور در انتخابات هشتم شهریور خواهد بود! البته در 
این میان موافقان و حامیان مهدی تاج هم بیکار نبوده 
اند و مدعی شده اند که این جلسه با محوریت تخلفات 
اخیر میرشاد ماجدی برگزار خواهد شد که نتیجه آن 
احتماال حضور نداشتن سرپرست فعلی فدراسیون 
فوتبال خواهد بود.این عده معتقدند اصلی ترین 
مانعی که پیش روی ماجدی قرار دارد این است که او 
هم اکنون کارمند وزارت ارتباطات است و برابر قانون 
حضور کارکنان رسمی دولت در سمت های مختلف 
مدیریتی ورزشی همخوانی با قانون ندارد مگر این 
که وی از سمت خود در وزارت ارتباطات استعفا کند، 
در حالی که وی پیش از نام نویسی در انتخابات اقدام 
به استعفا نکرده است، لذا حتی چنان چه در مقطع 
کنونی هم از سرپرستی در فدراسیون فوتبال و هیئت 
رئیسه و وزارت ارتباطات استعفا کند، برابر قانون 
امکان حضور در انتخابات هشتم شهریور را ندارد و با 
استناد به همین قانون شاید در ادامه شاهد حذف نام 
ماجدی از بین کاندیداهای نهایی انتخابات فدراسیون 

فوتبال باشیم.در کنار این مسئله گویا عملکرد ماجدی 
در فدراسیون فوتبال هم باعث شده تا او بیش از گذشته 
خود را زیر فشار انتقادات ببیند.اقداماتی همچون 
عزل و نصب های سریالی در فاصله اندک به انتخابات 
و البته اقداماتی شائبه برانگیز در فدراسیونی که 
سرپرستی آن بر عهده ماجدی است.در جدیدترین 
مورد نیز سفر پرهزینه اعضای فدراسیون به سوئیس 
مطرح شده است.هرچند سایت فدراسیون فوتبال در 
خبری بدون نام بردن از میرشاد ماجدی در خصوص 
سفر کامرانی فر به سوئیس اطالع رسانی کرد اما این 
موضوع با صحبت های احسان اصولی، سخنگوی 
فدراسیون با یک برنامه رادیویی تفاوت محسوسی 
ــالم کــرد سفر  داشــت.اصــولــی در ایــن گفت وگو اع
ماجدی و کامرانی فر به سوئیس همزمان بوده و حتی 
سرپرست فدراسیون قرار است در این سفر نشستی 
را با دبیرکل فیفا برگزار کند و پس از آن نیز از امکانات 
محل برگزاری اردوی تیم ملی در اتریش بازدید داشته 
باشد.این که چرا در سایت فدراسیون نامی از ماجدی 
در بین مسافران سوئیس به میان نیامده باعث شده تا 
این موضوع به سوژه جدید منتقدان فدراسیون فوتبال 
تبدیل شود و حتی شاید زبانه کشیدن شعله انتقادات، 
ماجدی را از سفر به قلب اروپــا در آستانه انتخابات 

منصرف کند!
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خبر

واکنش استقالل به چراغ سبز نادری

زرندی ، معاون ارتباطات باشگاه استقالل، در خصوص محمد 
ــادری مدافع سابق استقالل و تمایل او به بازگشت به این  ن
تیم گفت: باشگاه استقالل از حدود دو ماه پیش، هم با خود 
محمد نادری و هم با مدیر برنامه های ایشان مذاکره کرد. نادری 
بازیکن ارزشمند و قابل احترامی است اما مدیر برنامه های او 
گفت منتظر پیشنهاد خارجی هستند. بر همین اساس نقل و 

انتقاالت باشگاه انجام شد و باشگاه پاسخ مثبتی دریافت نکرد.

حل مشکل حساب باشگاه پرسپولیس
مشکل حساب باشگاه پرسپولیس بعد از چند وقت برطرف 
شد.در پی برخی مشکالت مالیاتی حساب باشگاه پرسپولیس 
در چند وقت اخیر مسدود بود، اما با تالش های صورت گرفته این 
حساب از دیروزمجدد باز شد.باشگاه پرسپولیس در چند وقت 
اخیر به دنبال تسویه حساب با طلبکاران خود بوده، اما به دلیل 

مشکل مالیاتی حساب این باشگاه بسته شده بود.

اعتراض استقالل به رای پرونده میلیچ
فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل خبر از اعتراض 
این باشگاه به رأی صادر شده فیفا در پرونده »هروویه میلیچ« 
بازیکن سابق آبی پوشان داد تا این موضوع در دادگاه عالی ورزش 
بررسی شود.باشگاه استقالل طبق حکم فیفا باید 14۰ هزار دالر 
 CAS به هروویه میلیچ پرداخت کند اما حاال با توجه به شکایت به

باید منتظر بررسی این نهاد حقوقی درباره این موضوع باشد.

 تقدیر پرتغالی ها از طارمی 
به دلیل اقدام خیرخواهانه

ــزرگ و بشردوستانه مهدی طارمی ستاره تیم ملی  اقــدام ب
کشورمان و عضو باشگاه پورتو با حراج گذاشتن پیراهن خود برای 
درمان یک کودک معلول پرتغالی باعث شد تا سیل عظیمی از پیام 
های تشکر را در پرتغال به سوی ستاره ایرانی روانه کند.نلسون 
فریرا یکی از هواداران تیم پورتو که پسری دارای معلولیت دارد 
از طارمی درخواست کرده بود تا پیراهنش را برای درمان پسرش 
به حراج بگذارد که با موافقت ستاره ایرانی مواجه شد.این اقدام 
بزرگ و انسانی طارمی باعث شد تا دیگر هواداران پورتو با انتشار 
مجدد این توئیت از طارمی به دلیل رفتار بزرگش تقدیر و تشکر 
کنند.یکی از کاربران با منشن کردن صفحه طارمی، نوشت: 

»نگرش بزرگ غول در داخل و خارج از زمین...«

پایان کار وزنه برداری با 2۷ مدال
در پایان رقابت های وزنه برداری، تیم ملی ایران در دوبخش 
زنان و مردان موفق به کسب ۲۷ مدال شد. دیروز و در آخرین 
روز رقابت ها در دسته 1۰۹ کیلوگرم پیمان جان ۲ مدال 
نقره دو ضرب و مجموع و برنز یک ضرب گرفت. مهدی کرمی 
هم نقره یک ضرب و ۲ مدال برنز دوضرب و مجموع را کسب 
کرد. علیرضا یوسفی نیز در دسته فوق سنگین وزنه برداری 
ایران موفق به کسب ۲ مدال نقره و یک برنز شد. تیم وزنه برداری 
ایران در پایان این رقابت ها موفق به کسب ۹ مدال طال، ۶ نقره و 
1۲ برنز شد. رضا بیرانوند )3 مدال طالی دسته ۹۶ کیلوگرم(، 
ــدال طــالی دسته 1۰۲ کیلوگرم(،  ــول معتمدی )3 م رس
میرمصطفی جوادی  ۲ مدال طال و یک مدال نقره(، سیده الهام 
حسینی )یک مدال طال و ۲ برنز دسته ۸۷ کیلوگرم(، پیمان 
جان) ۲ مدال نقره و یک برنز دسته 1۰۹ کیلوگرم(، علیرضا 
یوسفی )۲ مدال نقره و یک مدال برنز دسته فوق سنگین(، 
مهدی کرمی )یک نقره و ۲ برنز دسته 1۰۹ کیلوگرم(، پوپک 
بسامی )3 مدال برنز دسته ۵۵ کیلوگرم(، حسین سلطانی )۲ 
مدال برنز دسته ۸1 کیلوگرم( و حافظ قشقایی )یک مدال برنز 
دسته ۶۷ کیلوگرم( موفق به کسب مدال در این رقابت ها شدند.

پایان کار پاراتنیس روی میز با 9 مدال       
در رقابت های پاراتنیس روی میز نمایندگان ایران با کسب 
۹ مدال به کار خود پایان دادند. در آخرین روز از رقابت ها 
ایران در بخش تیمی و دوبل موفق به کسب 3 مدال نقره 
شد. امین صادقیان، حمید رضا شیخ زاده، مهدی معصومی 
و جواد فوالدی به نقره رسیدند. فاطمه محمدی و فاطمه 

اعتصامی نیا نیز ۲ نقره کسب کردند.

کسب طالی تاریخی وزنه برداری بانوان توسط حسینی         
الهام حسینی نماینده وزنه برداری ایران در دسته ۸1 کیلوگرم 
ــورد 1۰۰ کیلوگرم یک ضــرب، 1۲3 کیلوگرم  با ثبت رک
ــرب و مجموع ۲۲3 کیلوگرم نفر ســوم بازی ها شد و  دوض
طالی یک ضرب و برنز دوضرب و مجموع را گرفت. ابریشم 
ارجمندخواه دیگر نماینده زن ایران در دسته ۷۶ کیلوگرم بود 

که موفق به کسب مدال نشد و در رده پنجم قرار گرفت.

قهرمانی والیبال مردان در قونیه       
تیم ملی »ب « والیبال ایــران در دیــدار  نهایی بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی موفق به شکست 3بر یک 
کامرون شد تا والیبال مردان ایران به چهارمین قهرمانی 

خود در این رقابت ها دست یابد.

تیم ملی هاکی ایران نایب قهرمان آسیا شد

تیم ملی هاکی سالنی ایران موفق نشد از عنوان قهرمانی خود در 
آسیا دفاع کند و نایب قهرمان شد. تیم ملی هاکی سالنی ایران 
در آخرین دیدار خود از مسابقات قهرمانی آسیا مقابل مالزی به 
میدان رفت و با شکست مقابل حریف خود نایب قهرمان شد. این 
دیدار در پایان وقت های قانونی با تساوی4 بر 4 به پایان رسید 

اما مالزی در ضربات شوت اوت 3 بر ۲ به برتری رسید و قهرمان 
شد.  تیم ملی ایران در تمام دیدارهای خود تا قبل از فینال مقابل 
تایلند، قزاقستان، مالزی، چین تایپه، سنگاپور و اندونزی پیروز 
شده بود. ایران در این مسابقات هشت قهرمانی دارد، اما در این 

دوره نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

تیم  ملی با لباس ایرانی در جام جهانی قطر؟
بعد از برگزاری مزایده و دریافت پیشنهاد تولیدکنندگان داخلی و خارجی، 
در نهایت فدراسیون فوتبال به توافق های اولیه با یک شرکت ایرانی دست 
یافته که در مرحله مقدماتی جام جهانی نیز جایگزین شرکت »آل  اشپرت« 
شده بود. نماینده این شرکت همراه با ماجدی و کامرانی فر راهی سوئیس 
شده تا در جلسه با مسئوالن فیفا درباره شرایط و ضوابط طراحی و تولید 
لباس تیم ملی جلسه ای برگزار شود.فیفا برای حضور تیم ها در مسابقات جام 
جهانی محدودیت هایی را در خصوص لباس تیم های ملی در نظر می گیرد 
که همه تیم ها باید این مسائل را همانند اندازه شماره، جای لوگو، محل 
درج نماد فیفا و جام جهانی و همین طور محدودیت های مربوط به طراحی 
لباس را رعایت کنند.تیم ملی ایران در جام های جهانی گذشته با لباس  
شرکت های آدیداس، پوما )دو بار( و آل اشپرت )دو بار( حضور داشته است.

قائدی: می خواهم از استقالل به جام جهانی بروم
مهاجم تیم استقالل تهران ابراز امیدواری کرد موفقیت این باشگاه در فصل جدید هم تکرار شود.مهدی 
قائدی پس از امضای قرارداد با استقالل گفت: حس خیلی خوبی است که بعد از یک سال به خانه خودم 
بازگشتم، امیدوارم که مانند سال گذشته که بچه ها تمام وجودشان را گذاشتند و توانستند 
استقالل را قهرمان کنند، ما هم امسال بتوانیم با تمام وجودمان یک افتخار دیگر کسب و 
دل هواداران را شاد کنیم.مهاجم استقالل درباره اهدافش پس از بازگشت به تیم گفت: 
اهداف زیادی دارم. اول موفقیت استقالل و دوم این که به جام جهانی راه پیدا کنم 
و بتوانم پیراهن مقدس تیم ملی را بپوشم و آن جا هم اگر کاری از دست مان بر 
بیاید برای کشورمان انجام بدهیم.او درباره همکاری با ریکاردو ساپینتو اظهار 
کرد:  با شناختی که از ایشان دارم، مربی سرسخت و باهوش و خوبی بودند، 
هنوزفرصت  نشده که با هم صحبت و کار کنیم و امیدوارم به زودی یکدیگر را 

ببینیم. مربی بزرگی هستند و قطعا می توانند کارهای بزرگی انجام بدهند.

چراغ سبز فاینورد به جدایی جهانبخش
باشگاه فاینورد با انتقال قرضی ستاره ایرانی اش موافق است.سایت »fr12.nl« هلند خبر 
داد، باشگاه اف سی اوترخت به علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی فاینورد عالقه مند است. 
هنک فریزر دوست دارد این بازیکن ایرانی را جذب کند؛ هرچند تیمش هنوز برای مهاجم ۲۹ 
ساله تعیین تکلیف نکرده است.جهانبخش در بیشتر فصل گذشته به عنوان بازیکن 
تعویضی بازی کرد و تابستان امسال شاهد افزایش رقابت با جاوایرو دیلروسون، 
اوساما ادریسی، ایگور پیکسائو و محمد تاابونی در ترکیب تیم بود. به نظر می 
رسد فاینورد با انتقال قرضی جهانبخش مخالفت نخواهد کرد.این مهاجم 
تابستان گذشته با مبلغی حدود یک میلیون یورو از برایتون انگلیس به فاینورد 
پیوست. اما هرگز نتوانست انتظارات باال را در دی کویپ به طور کامل برآورده 
کند.جهانبخش تاکنون 43 بازی برای فاینورد انجام داده که در آن ها ۸ گل 

زده و 4 پاس گل داده است. قرارداد او تا اواسط سال ۲۰۲4 اعتبار دارد.

مصدومیت های  لوکادیا و نگرانی های سرخ ها

در حالی که 4۸ ساعت از انتقال یورگن به پرسپولیس 
مــی گــذرد، همچنان تب و تــاب ایــن خرید در میان 
ــرو ننشسته و  ــواداری پرسپولیس ف ــ ــای ه ــروه ه گ
طرفداران این تیم مشغول رویابافی از عملکرد تیمشان 
با حضور مهاجم سابق بوخوم، برایتون و پی اس وی 
هستند.هر چند که لوکادیا را می توان یکی از مطرح 
ترین خارجی های تاریخ پرسپولیس دانست اما در کنار 
همه جذابیت ها اعداد و ارقامی هم وجود دارد که می 
تواند باعث نگرانی سرخ ها شود.آخرین باری که یورگن 
لوکادیا در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت به 3۰ بهمن 
سال گذشته برمی گردد که برابر اشتوتگارت به میدان 
رفت و تا دقیقه ۶۲ نیز در ترکیب تیمش باقی ماند تا 
این که پس از ناکامی در اثرگذاری روی نتیجه بازی، 

جای خود را به مهاجم جانشین داد. از آن زمان تا 
پایان فصل لوکادیا 14۶ دقیقه برای بوخوم به 
میدان رفت و ۵ بازی را نیز به دلیل مصدومیت از 
دست داد و در بازی پایانی فصل از فهرست تیم 

کنار گذاشته شد. جالب است بدانید لوکادیا 
در نیم فصل اول که پیراهن برایتون را 

برتن داشت، تنها یک بازی انجام 
داد.از زمانی که قرارداد لوکادیا با 

بوخوم به پایان رسید تا امروز که 
تست پزشکی را در تهران پشت 

ــر مـــی گـــذارد، مشخص  س
نیست او چه تمریناتی را 

در چه فضایی پشت سر 
آیا  گذاشته و اســاســا 
توانسته آمادگی خود را 
حفظ کند یا خیر؟ این 

سوالی است که احتماال 

برای یحیی گل  محمدی نیز به وجود آمده است.البته 
که فوتبال همیشه با مصدومیت همراه بوده و هیچ 
فوتبالیستی نیست که از آسیب دیدگی مصون باشد 
اما لوکادیا طی ۷-۸ سال اخیر مصدومیت های زیادی 
را پشت سر گذاشته و آن طور که یک وب سایت خبری 
پــی اس وی آیندهوون نوشته، همین مصدومیت ها 
باعث شد تا وی مسیر رسیدن به تیم ملی را با موفقیت 
طی نکند. مهم ترین و شایع ترین مصدومیت لوکادیا از 
ناحیه »کشاله ران« بوده که به نظر از سال ۲۰13 همراه 
این بازیکن است. پس از مصدومیت اولیه، او در دو 
مقطع از این ناحیه آسیب دید که دومی باعث شد تا ۲۰ 
بازی را برای تیمش از دست بدهد و بالفاصله پس از آن 
نیز دچار مصدومیت زانو شد. مهاجم جدید پرسپولیس 
ــو و چهار بار  همچنین سه بــار مصدومیت زان
آسیب دیدگی مچ پا را تجربه کرده تا بتوان او 
را در زمــره بازیکنان مستعد آسیب دیدگی 
قرار داد. عالوه بر این مصدومیت ها میزان 
دوندگی لوکادیا در سال های  اخیر نشان 
ــده نیست  می دهــد که خیلی دون
و همین ویژگی باعث شده تا او 
کمتر مسابقه ای را تا پایان در 
زمین سپری کند. همین موضوع 
ــژه ای را بــرای یحیی  چالش وی
گل محمدی ایجاد خواهد کرد 
تا نقش او در تیمش را انتخاب 
ــه در  ــه ویـــژه ایـــن ک کــنــد. ب
نمایش پرسپولیس، پرس 
عناصر هجومی و دوندگی 
آن ها اهمیت بسزایی دارد.

سوژه

 انتقاد دبیر دوومیدانی 
و پاسخ تند کمیته

سرپرست کــاروان اعزامی ایــران به بازی های کشورهای 
اسالمی در واکنش به ادعاهای دبیر فدراسیون دوومیدانی 
جوابیه ای را منتشر و سواالتی را از این فدراسیون مطرح 
کرد. علی رضایی، دبیر فدراسیون دوومیدانی در گفت وگو 
با ایسنا مدعی شد ، همکاری نکردن کمیته ملی المپیک و 
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های 
کشورهای اسالمی باعث لطمه زدن به این فدراسیون شد. 
وی همچنین به حضور برخی افراد در قونیه اشاره کرد و سفر 
آن ها  را توریستی دانست. رضایی با تکذیب تست مثبت 
کرونای خود به مخالفت رحیمی در دادن آی دی کارتش 
اشاره کرد. صحبت های او واکنش اصغر رحیمی، سرپرست 
کاروان را به دنبال داشت و متعاقب آن بیانیه ای توسط کمیته 
ملی المپیک خطاب به فدراسیون دوومیدانی با این مضمون 
منتشر شد: »علت حضور شش مربی خارج از فهرست در 
قونیه چه بوده است؟ هزینه های انجام شده توسط کدام 
نهاد پرداخت شده است؟ محل اسکان این افراد کجا بوده 
است؟ ورزشکاران رها شده در شهر و خارج از دهکده توسط 
فدراسیون کجا بوده اند؟ چرا با وجود 1۶ ورزشکار تنها 
دو مدال دریافت شد؟ چرا در ماده 4 در 1۰۰ متر شرکت 
نکرده اند؟ چطور دبیر فدراسیون با تست مثبت به  رغم تذکر 
سرپرست کاروان بدون هماهنگی وارد قونیه شد؟ با توجه به 
باطل شدن بلیت خریداری شده توسط کمیته ملی المپیک 
دبیر فدراسیون باهزینه کدام نهاد بلیت جدید خرید و برای 
گشت و گذار خود را به قونیه رساند؟ قول هایی که مسئوالن 
فدراسیون دوومیدانی قبل از اعزام برای کسب مدال داده اند 
،چه شد؟ درنهایت از مسئوالن ورزش می خواهم به صورت 
جدی به مسئله دوومیدانی ورود کنند. سوال این جاست 
که دو و میدانی صاحب مدال المپیک چگونه به این وضعیت 

دچار شده است؟«

ویژه

شایعه عجیب در فاصله 14 روز مانده تا انتخابات فدراسیون فوتبال

رد صالحیت یک انمزد بعد از اتیید صالحیت!

گروه ورزش/ در چند روز اخیر نقل و انتقاالت باشگاه استقالل دوباره 
خبرساز شده و این باشگاه در حالی که چند روز بیشتر به پایان پنجره 
تابستانی نمانده حسابی فعال بوده است. توافق با محمد محبی 
و انتقال قرضی او از لیگ پرتغال و توافق با باشگاه االهلی الشباب 
امارات بر سر انتقال قرضی مهدی قائدی ستاره فصل گذشته آبی ها و 
اخذ معافیت دایم سیاوش یزدانی مدافع سرباز استقالل که در ملوان 
انزلی بود و گرفتن مجوز بازی محمد حسین مرادمند دیگر مدافع 
سرباز استقالل نام سردار آجورلو را حسابی بر سر زبان ها انداخت 
و هواداران این تیم را به وجد آورد. اما این یک روی سکه است و حاال 
استقاللی ها مانده اند این همه ستاره را چگونه در فهرست شان جا 
بدهند! باشگاه استقالل برای اضافه کردن نام بازیکنانی مثل کاوه 
رضایی، محمد محبی، مهدی قائدی و سیاوش یزدانی به فهرستش 
با چالش هایی روبه روست و در خصوص فهرست استقالل و قرار 
گرفتن نام بازیکنان در فهرست زیر ۲۵ ساله ها و زیر ۲3 ساله ها نیز 
مباحثی مطرح شده است. گفته می شود استقالل برای وارد کردن 
نام نفرات جدید در فهرستش باید نام سه بازیکن بزرگ سال را از 
فهرستش حذف کند. هر تیم می تواند نام ۲۰ بازیکن بزرگ سال را 
در سازمان لیگ ثبت کند و استقالل برای اضافه کردن نفرات جدید 
خود ضمن این که باید نام رودی ژستد را حذف کند تا دو جا برای 
نفرات جدید باز شود باید نام دو نفر دیگر را از فهرست خارج کند.

در این باره گمانه زنی های زیادی وجود دارد و گفته می شود چهار 
نفر گزینه خروج از فهرست هستند ؛ سعید مهری، آرمان رمضانی، 
محمد حسینی و امیرارسالن مطهری بازیکنانی هستند که از بین 
آن ها دو نفر باید از استقالل خداحافظی کنند. نفر سوم هم خود به 
خود حذف شده است که رودی ژستد مهاجم فصل گذشته استقالل 
است اما باشگاه هنوز نام او را از فهرست خارج نکرده و باید طی یک 
نامه به سازمان لیگ اطالع دهد که همکاری اش با ژستد پایان یافته 
تا آن ها او را از فهرست تیم استقالل خارج کنند. نکته دیگر فهرست 
استقالل سن و سال عزیزبک آمانوف بازیکن ازبکستانی است که در 
فضای مجازی و برخی رسانه ها او جزو سهمیه زیر ۲۵ سال محسوب 
شده بود. اما این بازیکن متولد سال ۷۶ است و نامش در فهرست 
بزرگ ساالن استقالل به ثبت رسیده است و بازیکن زیر ۲۵ سال 
حساب نمی شود. همچنین درخصوص مهدی قائدی شائبه هایی 
وجود داشت که می تواند در فهرست زیر ۲۵ سال قرار گیرد اما طبق 
قوانین فقط بازیکنانی می توانند در فهرست زیر ۲۵ سال باشند که 
سال گذشته در تیم فعلی خود بازی کرده باشند اما مهدی قائدی 
فصل پیش در لیگ امارات بوده و اکنون نمی تواند در فهرست زیر ۲۵ 
ساله ها باشد و باید نامش در فهرست بزرگ ساالن رد شود.باشگاه 
استقالل باید تا 3۰ مرداد که آخرین روز نقل و انتقاالت است تکلیف 

چهار بازیکن جدیدش را مشخص کند.

فهرست استقالل از ستاره لبریز شد!
4 + 1 بازیکن  کاندیدای خروج از فهرست آبی ها
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ــی در پستی  ــای ــت ســعــیــد روس
کــه بــه مناسبت تولد خــود در 
ایــنــســتــاگــرام منتشر کـــرده، 
اشاره کنایه آمیزی به وضعیت 
فیلم »بــرادران لیال« داشته و با 

هشتگ نام این فیلم نوشته: »پارسال 32 سالم 
بود، امسال 50 ساله ام. پیرم کردن.«

سریال  در  بنفشه خواه  بیژن 
نمایش خانگی »مگه تموم عمر 
چند تا بــهــاره« به کارگردانی 
ــرده  ــازی ک ــ ــروش صــحــت ب ــ س
ــن  ــار رســـمـــی ای ــبـ ــت. اخـ ــ اسـ

مجموعه منتشر نشده، اما گفته می شود، کاظم 
سیاحی، قدرت ا... ایزدی و سیاوش چراغی پور 

از بازیگران آن هستند.

بهرام افشاری به زودی برای 
اجرای نمایش »چه کسی جوجه 
تیغی را کشت« در آلمان روی 
صحنه می رود و در این تئاتر با 
هوتن شکیبا همبازی می شود. 

این نمایش به کارگردانی افشاری در هامبورگ، 
کلن و برلین اجرا می شود.

جــالل مقامی گــویــنــده پیش 
ایسنا  با  گفت وگو  در  کسوت 
درباره پیگیری وضعیت درمان 
ــدوق  ــن ــوی ص ــ ــودش از س ــ خـ
اعتباری هنر که وعده آن داده 

شده بود، گفته است که هیچ خبری نیست و هنوز 
هیچ اتفاقی نیفتاده است.

چهره ها و خبر ها

محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی به دعوت آال یورونا 
ــر فرهنگ  مانیلوو مــعــاون وزی
فدراسیون روسیه، به این کشور 
سفر می کند. هدف از این سفر، 
گسترش همکاری های سینمایی و ایجاد بازار 

تجاری برای سینمای ایران است.

تــرالن پــروانــه از فــردا بــا فیلم 
»رویای سهراب« به کارگردانی 
دیده  سینما  در  قوی تن  علی 
می شود. مهدی سلطانی، الله 
اسکندری و بهاره کیان افشار 
نیز از بــازیــگــران فیلم هستند. پــروانــه اکنون 

»علف زار« را در حال اکران دارد.

با  زودی  به  دولتشاهی  سحر 
فیلم »آتــابــای« کــاری از نیکی 
ــه نــمــایــش خانگی  کــریــمــی ب
می آید. اکران آنالین این فیلم 
با بازی هادی حجازی فر، جواد 
عزتی  و سحر دولتشاهی به پایان رسیده و تا چند 
روز دیگر به صورت اشتراکی  در پلتفرم ها منتشر 

خواهد شد.

معموال ایفای نقش شخصیت های واقعی برای 
بازیگران با چالش ها و حساسیت های مختلفی 
همراه اســت. چهره و بــازی بازیگر با آن چه در 
واقعیت وجود دارد مقایسه می شود و کار بازیگر 
ــی رود. شهرام عبدلی در  بیشتر زیر ذره بین م
جدیدترین سریال کارنامه خــود، »راز ناتمام« 
ساخته امین امانی، نقش یک شخصیت واقعی و 
البته منفی را در اواخر دهه 50 تجربه کرده است. 
او در این مجموعه نقش »مسعود کشمیری« را 
برعهده داشته که به عنوان نفوذی منافقین و 
عامل بمب گذاری در دفتر  نخست وزیری شناخته 
می شود. به بهانه پخش »راز ناتمام« در شبکه یک و 
حضور او در نقش این شخصیت، با شهرام عبدلی 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

چه شد که به گروه سریال »راز ناتمام« اضافه 	 
شدید؟

تماس گرفتند و از من دعوت به کار کردند. فیلم 
نامه را خواندم و چون نقش من خاص بود، برایم 

چالش برانگیز بود.

در انتخاب شما، شباهت چهره و نزدیک 	 
شــدن ظاهرتان به کمک گریم به »مسعود 

کشمیری«، مالک اصلی بود؟
چون مردم شخصیت های تاریخی را می شناسند، 
بازیگران بر اساس چهره این شخصیت ها انتخاب 
می شوند. البته »مسعود کشمیری« کمتر شناخته 
شده است، چون هیچ چیزی از آن باقی نمانده 
و سرنوشت او همچنان نامعلوم اســت. کسی 
نمی داند کجاست، چه می کند و عکس و فیلمی 
از او وجود نــدارد. یک عکس ناواضح بود که بر 
اساس آن طراحی کردند. آقای فرهاد جم شباهت 
زیــادی به شهید باهنر دارد یا یکی از بازیگران 
تئاتر )مسعود رحیم پور( که نقش شهید بهشتی 
را بازی می کند خیلی به ایشان شباهت دارد. 
وقتی عکس واقعی و گریم را کنار هم می گذارید 
باید فکر کنید کدام واقعی است! متاسفانه در 
این طور کارها فقط از نظر صدا مشکل داریم. 
اگر می توانستیم با فناوری صدا که آن طرف آب 
به کار می گیرند، صداها را هم نزدیک کنیم، 
برای تماشاچی بسیار باورپذیرتر می شد، اما 
اصوال سعی می کنند بازیگرها را خیلی نزدیک به 
چهره های تاریخی انتخاب کنند مثال کارگردان 
سریال برای انتخاب بازیگر شهید رجایی خیلی 

چالش داشت.

ــاره کردید، 	  عــالوه بر چالشی که به آن اش
چه جذابیت هایی در نقش »کشمیری« پیدا 

کردید؟
آدم بسیار خاصی بود. فردی که با فکر و سیاست 
وارد سیستم دولتی می شود، دلربایی می کند، 
جلب اعتماد می کند و تا لحظه آخر نفوذ می کند. 
اگر آن پاسدار که مسئولیت نگهبانی خانه امام 
خمینی را داشت هوشمندی به خرج نمی داد، 
این شخصیت یک فاجعه دیگر هم آن جا به وجود 
می آورد یعنی به همه جا ورود کرده بود و حتی تا 
خانه امام خمینی هم رفته بود. عضو هیئت و امین 
شهید رجایی بود. مگر در طول سال چند تا از این 

شخصیت ها وجود دارند که این قدر خاص باشند 
و شما را برای ایفای نقش وسوسه کنند؟

با توجه به کمبود اطالعات درباره شخصیت 	 
»کشمیری«، چطور به این نقش نزدیک شدید؟

کــارگــردان با استفاده از منابع و اسناد ملی، 
تحقیقاتی انجام داده بــود و یک ســری از این 
تحقیقات را در اختیار من گذاشتند، چیزهایی 
که می توانست اسلوب و ساختار اصلی شخصیت 
را شکل بدهد. بقیه را باید نسبت به این ساختار، 
خودم طراحی می کردم. مثل بازی که نقاطی را 
می گذارند و باید با خط آن ها را به یکدیگر وصل 
کنی، این نقاط را گرفتم و خودم خطوط را وصل 
کــردم. مثال اگر این آدم فالن حرکت را انجام 
بدهد، حتما این مدل آدم است و شروع کردیم به 

تحلیل روان شناسی این شخصیت.

پیش آمد که برای بازی در این نقش با شخص 	 
خاصی مالقات کنید؟

ــردان اطــالعــات خوبی گرفته بــود و پل  ــارگ ک
ارتباطی ما او بود، اما به دلیل فیلم برداری منزل 
آقای هاشمی، وسایلی را که باقی مانده و این که 
مدل زندگی ایشان چطور بوده، از نزدیک دیدیم. 
چیزهایی را که مردم از دور می بینند، از نزدیک 

دیدیم و این خیلی لطف داشت.

چه درباره شخصیت شما و چه بقیه ، همه چیز 	 
دقیقا بر اساس واقعیت پیش می رود؟

قــرار بر این بــوده که مستند باشد، اما همیشه 
این جمله مرحوم حاتمی را می گویم که ایشان 
را  تــاریــخ  نیستیم،  تاریخ نویس  مــا  می گفتند 
بازسازی می کنیم. هنر هنرمند این است که 
از نگاه هنر به تاریخ نگاه کند وگرنه باید مستند 
بسازیم. باالخره نویسنده و کارگردان داستان را از 
دنیای خودشان می بینند، همان طور که اگر من و 
شما یک کتاب بخوانیم، وقتی از ما بخواهند آن را 
شرح بدهیم، برداشت هایمان متفاوت است. مثل 
نمایشنامه هملت که می گویند اگر 10 کارگردان 
آن را کار کنند، 10 برداشت مختلف دارند. همین 
امروز هم نسبت به سیاستمداران ما نگاه های 
مختلفی وجود دارد. موافق و مخالف، دوست و 
دشمن دارند. یکی از شخصیت هایی که خیلی 
او را دوست دارم شهید بهشتی است. اگر بخواهم 
درباره شهید بهشتی کاری بسازم، آن را بسیار 
جذاب می سازم چون جزو عالقه های من است، 
ولی شاید یک نفر دیگر فقط وقایع نگاری کند. 
کارگردان و نویسنده از منظر خودشان به موضوع 
نگاه می کنند، اما اصل بر این بوده که اساس  
داستان و اتفاقات مهمی که سندیت تاریخی 

دارد، رعایت شود.

پس اگــر بر فــرض موضوع شباهت چهره 	 
مطرح نبود و حق انتخاب داشتید، عالقه مند 

بودید نقش شهید بهشتی را بازی کنید.
بله، شخصیت شهید بهشتی را دوست دارم و گفتم 
اگر این نقش را به من بدهید رایگان بازی می کنم، 
اما متاسفانه صورت من خیلی دور بود. همیشه 
دوست داشتم نقش سه شخصیت تاریخی یعنی 
ستارخان، جهان پهلوان تختی و شهید بهشتی 
را بازی کنم، اما متاسفانه از نظر چهره به هیچ 
کدام شبیه نیستم. اگر کارگردانی پیدا شد و 
این نقش ها را به من داد، حاضرم بدون دستمزد 

برایش بازی کنم.

ــار تــاریــخــی بــرایــتــان تجربه 	  ــازی در آثـ بـ
جذاب تری است یا غیرتاریخی؟

بازی در کارهای تاریخی خیلی سخت  و تاریخ 
معاصر بسیار سخت تر است. مثال اگر بخواهید 
نقش کــوروش بزرگ را بازی کنید، می توانید 
تخیل تان را در آن وارد کنید. چــون کسی از 
حرکات و زبان بدن این آدم چیزی نمی داند، 
بازی کردن این نقش خیلی راحت تر است. در 
کارهای تاریخی مذهبی هم به عنوان مثال کسی 
شخصیت »ولید« را ندیده، بنابراین شما به عنوان 
بازیگر هر طور که زبان بدن او را طراحی کنید، 
هیچ کس نمی تواند به شما چیزی بگوید، اما مثال 
فیلم هایی از آقا تختی یا شهید بهشتی وجود دارد 
و تکیه کالم، مدل تکان دادن دست ها و زبان بدن 
آن ها را همه دیده اند، این خیلی خطرناک است، 

اگر اشتباه کنی تماشاچی پس می زند.

اکنون مشغول بــازی در سریال جدیدی 	 
هستید؟

اولین فیلم بلندم به اسم »زنگ آخر« را ساختم 
ــاءا ... در جشنواره کودک نمایش داده  و ان ش
می شود. برای بازی در یک سریال هم صحبت 
کرده بودیم، اما کار خوابید! االن اوضاع تلویزیون 

خیلی خوشایند نیست.

علت وضعیت فعلی تلویزیون مشکالت 	 
مالی است؟

می دانند.   خودشان  می کنند،  چه  نمی دانم 
تلویزیون سراسر شده کارهای تکراری! یک 
شبکه آی فیلم داریــم بــرای پخش سریال های 
تکراری که البته اول قرار بود تولید داشته باشد، 
اما بعد گفتند نداشته باشد! گفتیم یک شبکه 
برای خاطره خوب است، اما االن از شبکه یک 
تا شبکه فالن که هی اضافه کردند و دانه دانه 
دارند تعطیل شان می کنند، همه سریال تکراری 
پخش می کنند! یعنی چه »شب دهم« بعد از 20 
سال پخش می شود؟ خیلی بد است که شبکه 

یک، شبکه سراسری و ملی »شب دهم« پخش 
می کند، این فاجعه است! این مجموعه را آی فیلم 
هم می توانست پخش کند. بارها گفتم مردم ما 
فقط برای فوتبال تلویزیون را تماشا می کنند، اما 

تلنگری به مسئوالن نمی خورد.

یعنی مخاطب تلویزیون بسیار کم شده 	 
است.

بله، االن مردم سریال هایی را که در پلتفرم ها 
پخش می شود،تماشا می کنند.

به نظرتان علت این وضعیت چیست؟	 
مثل ایــن که تلویزیون از اهمیت خــارج شده. 
تلویزیونی که مثال در دوره آقای ضرغامی سالی 
900 کار تولید می کرد، االن به جایی رسیده که 
دارد سریال تکراری پخش می کند. ایشان هم 
جزو مسئوالن نظام جمهوری اسالمی بودند، 
االن هم وزیر هستند، ایشان را که از ِجم یا آمریکا 
نیاورده بودیم! تربیت شده همین سیستم بودند. 
مخاطب دوره »خط قرمز« و »در پناه تو« را با امروز 
مقایسه کنید. در دوران »خــط قرمز« یکی از 
قسمت ها 96 درصد بیننده داشت! 96 درصد 
مــردم، نه مثل االن که می گویند 30 درصد 
تلویزیون تماشا می کنند، 50 درصد از این 30 
درصد موافق هستند! این با 96 درصد واقعی 

بسیار تفاوت دارد.

ــای نــمــایــش خــانــگــی را دنــبــال 	  ــال ه ــری س
می کنید؟ نظرتان درباره کیفیت آن ها چیست؟
بله، من سریالی را که خوب باشد دنبال می کنم و 
بعضی از این آثار خوب هستند. این سریال ها یک 
سر و گردن از تلویزیون باالتر است، اما در آن ها 
هم کار ضعیف وجود دارد مثال »زخم کاری« و 

»یاغی« را دیدم.

پیشنهاد بــازی در سریال نمایش خانگی 	 
داشتید؟

نه، ما جزو باندشان نیستیم! همه  دارند گروه گروه 
کار می کنند و حتی یکی از بازیگران شان را هم 
تغییر نمی دهند. کارگردان کار بعدی اش را با 
همان تیم قبلی می سازد و حتی عکاسش را هم 

تغییر نمی دهد!

رئیس ساترا: قانونمندی محتوا  
محدودیت نیست

جلسه هم اندیشی میان مدیران ساترا و اتحادیه 
تولید نشر محتوا در فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ساترا، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی )ساترا( در ابتدای نشست 
گفت: »ساترا از تعامل با اتحادیه ها و مجامع 
قانونی استقبال می کند و یکی از مسیرهای 
تسریع و تسهیل در عرضه حمایت ها را همکاری 
با اتحادیه ها و مجامع مذکور می داند.« سعید 
محتوای  بـــازار  سامانه  معرفی  ضمن  مقیسه 
ــازار  ــان صداوسیما اظــهــار کـــرد: »در ب ــازم س
محتوای صداوسیما حدود 26 میلیون رکورد 
ــزاران عنوان برنامه از محتوای  اطالعاتی و ه
آثار  و  تلویزیونی  و  رادیــویــی  شبکه های  تمام 
سینمایی داخلی و خارجی وجود دارد و در قالب 
بسته های حمایتی و مبتنی بر نظام رتبه بندی 
پلتفرم های دارای مجوز از ساترا در اختیار آن ها 
قرار می گیرد.« وی خاطرنشان کرد: »ساترا خود 
را حامی فعالیت  های فرهنگی در فضای مجازی 
می داند و از تولید و نشر محتوای اسالمی ایرانی 

در فضای مجازی حمایت می کند.«
رئیس ساترا با اشاره به اهمیت حوزه تنظیم گری 
گفت: »قانونمند کردن زیست بوم تولید محتوا در 
فضای مجازی، لزومًا محدود کردن نیست بلکه 
راهگشای ارائه حمایت ها و تسهیالت و محتوای 
دولتی به بخش خصوصی است و همین طور 
زمینه ساز رشد پایدار برای همه فعاالن صنعت 

در یک رقابت سالم است.«
در ادامــه سعید مشهدی مدیرعامل اتحادیه 
نــاشــران دیجیتال اسالمی در  و دبیر مجمع 
گفت:  محتوا  نشر  و  تولید  اتحادیه  خصوص 
ــران بسیار پررنگ  »اکنون تولید محتوا در ای
است و شکل دیگری نسبت به سایر نقاط جهان 
دارد. دوستان، ذی نفعان و فعاالن حوزه فضای 
مجازی در اتحادیه قــرار گذاشته اند در این 
زمینه فعالیت کنند و برهمین اساس درحال 
اجرا و پیاده سازی حوزه مشاوره حاکمیتی نیز 
هستیم.« او ادامــه داد: »یکی از کارکردهای 
اتحادیه، بحث اقتصاد محتواست و ما عالقه مند 
به ایجاد و توسعه همکاری های ساترا و اتحادیه 
تولید و نشر محتوا برای رونق اقتصاد محتوا 

هستیم.«
سیدعلی علوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه و 
مدیر عامل پلتفرم آخرین خبر در بخشی دیگر 
از جلسه در باره معرفی ظرفیت های اتحادیه 
گفت:  مجازی  فضای  در  محتوا  نشر  و  تولید 
»دو سال پیش برخی مسئوالن وزارت ارشاد 
و مرکز ملی فضای مجازی این ایــده را مطرح 
کردند که الزم است یک اتحادیه فراگیر تشکیل 
تــا حلقه وصلی میان حاکمیت و بخش  شــود 
خصوصی ایجاد شود. این اتحادیه با هدف توزیع 
ظرفیت حاکمیت در بخش خصوصی و انتقال 
مالحظات بخش خصوصی در حوزه تصمیمات 
حاکمیتی، تشکیل شد.« وی خاطرنشان کرد: 
»در همکاری با ساترا اگر بدانیم شبکه مسائل 
این سازمان چیست، ظرفیت اتحادیه، در حل 

مسائل کمک کننده خواهد بود.«

خبر

 مائده کاشیان  
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ار جواد نوائیان رودسری – 28 آذرماه سال 1356 
بود که رژیم شاه برای محدود کردن فعالیت های 
انقالبی آیت ا... خامنه ای، برنامه تبعید او را عملی 
کــرد؛ قــرار بود شاگرد برجسته امــام خمینی را به 
جایی دورافــتــاده بفرستند؛ ایرانشهر، مکانی در 
جنوب استان سیستان و بلوچستان، جایی که رژیم 
آن را فراموش کرده بود و گمان می کرد هرکس را 
به آن جا بفرستد، ناگزیر فراموش خواهد شد. اما 
دوران تبعید به ایرانشهر، برای آیــت ا... خامنه ای 
یک فرصت طالیی ایجاد کرد؛ هم برای این که مردم 
این منطقه و محرومیت هایشان را بشناسد و هم 
از این لحاظ که حضور او و تعدادی از دوستانش، 
می توانست چراغ انقالب را در این ناحیه دورافتاده 
و محروم روشن کند و چنین نیز شد. بعد از احیای 
مسجد »آل رسول« ایرانشهر و آشنایی مردم با سید 
خراسانی که حرف هایش امید را به روح زخمی 
آن ها تزریق می کرد و در پی آن، خدماتی که او در آن 
سیل مهیب، باعث و بانی آن بود، آیت ا... خامنه ای 
به محبوب ترین مرد ایرانشهر تبدیل شد و کار را برای 
ساواک سخت تر از قبل کرد. حاال دیگر مردم اصرار 
داشتند که آیت ا... خامنه ای در شهرشان بماند و منشأ 
خیر بیشتری باشد. همان روزها، مأموران ساواک 
گزارشی قابل توجه  را به نقل از کدخدای منطقه 
»اسپکه« جایی در نزدیکی ایرانشهر، به مرکز مخابره 
کردند که در آن چنین آمده بود : »]کدخدای ده مذکور 
اظهار می دارد:[ در حادثه سیلی که چندی قبل در 
ایرانشهر جاری و به اهالی خسارت مالی زیادی وارد و 
زندگی شان تباه شده، یک نفر از آخوندهای تبعیدی 
به نام شیخ خامنه ای به مردم شهرستان مذکور کمک 
می نماید و کمک وی باعث رفع گرفتاری مردم شده و 
اهالی ایرانشهر اظهار می دارند اگر دولت لطفی بکند 
و دو یا سه نفر از این شیخ ها و آخوندها را به شهرستان 
ایرانشهر تبعید کند، برایشان بس است که به آن ها 
کمک بکنند تا جبران خسارت بشود. ضمنًا وسایلی 
که شیخ خامنه ای در اختیار مردم به عنوان کمک 
می گذارد، توسط کامیون به ایرانشهر وارد می شود 
و مشخص نیست کامیون های حامل خواروبار به چه 
طریقی و از طرف چه کسانی به نشانی شیخ خامنه ای 
فرستاده می شود.«)1( این گزارش و نمونه های شبیه 
به آن، وحشت به جان رژیم می انداخت و به همین 
دلیل، آن ها تصمیم گرفتند به دوران تبعید آیت ا... 
خامنه ای در ایرانشهر، خاتمه دهند و او را به جای 
دیگری بفرستند؛ اما خودشان هم نمی دانستند 
که با ایــن کــار، فقط دامنه فعالیت های انقالبی 
سید خراسانی را گسترده می کنند. به این ترتیب، 
44 سال قبل، در چنین ایامی، در شب 22 مرداد 
1357، دِر خانه آیــت ا... خامنه ای در ایرانشهر را 
کوبیدند و گفتند که باید مهیای سفر به جیرفت شود: 
»چون سیدعلی حسینی خامنه ای، فرزند جواد، در 
ایرانشهر عده ای از افراطیون مذهبی را دور خود جمع 

و برخالف مصالح امنیت کشور فعالیت و تبلیغات 
می نمود، برابر تصمیم فرمانداری و رأی کمیسیون 
حفظ امنیت اجتماعی، محل اقامت اجباری مشارالیه 
از ایرانشهر به جیرفت تغییر داده شد«)2( و این، آغاز 
یک حرکت انقالبی دیگر در زندگی مبارزاتی آیت ا... 

خامنه ای بود.

استقبال از حرکت دینی	 
ورود آیت ا... خامنه ای به جیرفت، حقیقتًا یک شروع 
تازه بود؛ اگر در ایرانشهر مدتی زمان نیاز داشت تا 
مردم او را بشناسند، این جا در جیرفت، هنوز وارد شهر 
نشده، به استقبالش آمدند: »من خیلی خسته بودم. 
شب از ایرانشهر راه افتاده بودیم. شب یک مقداری 
بین راه مانده بودیم. خیلی من خسته بودم. گفتم یک 
قدری بخوابم. آن ژاندارم ها هم محبت کردند گفتند 
عیبی ندارد، بخوابید. من دراز کشیدم نیم ساعتی 
خوابیدم. من وقتی از دِر قهوه خانه آمــدم بیرون، 
دیدم جمعیت زن و مرِد آن جا، جمع شدند و بنده را 
که دیدند، بنا کردند به صلوات فرستادن. چرا؟ مرا 
که نمی شناختند مردم. چون می دانستند این یک 
حرکت دینی اســت، یک آدم دینی است که برای 
خاطر دین اســت، حاال هر چه هست، این غربت و 
تبعید، برای خاطر دین اســت.«)3( قبل از آیت ا... 
خامنه ای، تعدادی از طالب و علما را به جیرفت تبعید 
کرده بودند؛ مرحوم شیخ مهدی ربانی املشی از آن 
افراد بود و البته نخستین میزبان آیت ا... خامنه ای 
در آن شهر. بعد از چند روز، سیدخراسانی خانه آقای 
باقرزاده را در جیرفت اجاره کرد و آن جا تبدیل شد به 
مکان فعالیت های انقالبی او. ظاهراً رژیم قصد داشت 
دیگر علمای مبارز تبعیدی را هم به جیرفت بفرستد؛ 
چند روز بعد از ورود آیت ا... خامنه ای، جمعیت علمای 

تبعیدی این شهر به 9 نفر رسید.
مردم جیرفت که ذاتًا مهمان نواز و اهل دیانت هستند، 

خیلی زود با آیــت ا... خامنه ای و دوستانش ُانس 
گرفتند. جلساتی که پیشتر با مدیریت مرحوم ربانی 
املشی اداره می شد، حاال به مسجد جامع شهر منتقل 
شده بود و در میان ُبهت و نگرانی مأموران رژیم، تقریبًا 
همه مردم شهر در آن شرکت می کردند. رفتار آن ها 
با آیت ا... خامنه ای ترکیبی از محبت و ارادت شدید 
بود: »هنوز چند روزی از ورود من به این شهر نگذشته 
بود که احساس کردم در میان خویشاوندان، برادران و 
عزیزان خود هستم. مردم جیرفت آغوش محبت خود 
را روی این بنده  ضعیف و دیگر افرادی که آن روز در 
این شهر به وسیله  رژیم طاغوت تبعید شده بودند، باز 
کردند و همراهی و همدلی و حمایت خود را نسبت 
به کسانی که آن هــا را سربازان راه حق و حقیقت 

می دانستند، مبذول کردند.«)4(

رمضاِن انقالبِی جیرفت	 
ماه رمضان فرا رسید؛ فرصتی استثنایی برای دیدار 
ــت ا... خامنه ای فقط در مسجد  بیشتر با مــردم. آی
سخنرانی نمی کرد. منزلی که در آن اقامت داشت، 
یکی از ُپر رفت و آمدترین منازل آن روزهای جیرفت 
بود. بیشتر مهمانان او را جوانان تشکیل می دادند. 
آیــت ا... خامنه ای خودش شخصًا از آن ها پذیرایی 
می کرد و پای صحبت هایشان می نشست و به سواالت 
و دغدغه های آن ها گوش می داد. جواب هایش به 
آن ها، صریح و واضح بود. افزون بر اهالی جیرفت، 
گروه های مختلفی از جریان های سیاسی آن روزگار 
هم، به این شهر می آمدند تا با سیدخراسانی دیدار 
و گفت وگویی داشته باشند. حجت االسالم اکبر 
افشارمنش که آن روزها جوانی 17 ساله بود، به یاد 
ــی آورد: »حضرت آقا در آن روزهــا، همواره طرف  م
ــارج از  مذاکره گــروه هــای سیاسی بودند که از خ
استان به حضور تبعیدیان می آمدند. یکی از اعضای 
حزب زحمت کشان روزی به خدمت ایشان رسید و 

سوال کرد: چگونه می خواهید انقالب را به پیروزی 
برسانید؟ ایشان فرمودند: هدف ما برقراری حکومت 
اسالمی به رهبری امام خمینی است، اول مردم را 
آگاه می کنیم و بعد ارتش به ما می پیوندد. سرانجام هم 
این چنین شد.«)5( با این همه، مرکز اصلی جلسات 
و سخنرانی های آیت ا... خامنه ای در جیرفت، مسجد 
جامع شهر بود: »ماه رمضان، در گرمای تابستان، این 
مسجد جامع جیرفت زنان و مردان و جوانان بسیاری 
را به سمت خود جذب می کرد تا بتوانند حقایقی را از 
زبان طلبه های تبعیدی بشنوند. من خودم آن شب ها 
در مسجد جامع جیرفت چندین سخنرانی کردم. 
مأموران رژیم طاغوت مانع بودند، اما شوق و عالقه  
مردم این مانع ها را برمی داشت.« واقعیت این بود که 
تالش های مأموران رژیم برای مهار جلسات یا الاقل 
کاستن از ضریب نفوذ آن، راه به جایی نبرد؛ بانی 
این استیصال، بانوان جیرفتی بودند که به صورت 
ــت ا... خامنه ای  گسترده در جلسات سخنرانی آی
شرکت می کردند و هر جا مــردان، از بیم بازداشت 
و اعمال خشونت مأموران ناچار ساکت می شدند، 
غریو اسالم خواهی و حمایت آن ها از نهضت امام 
خمینی بلند می شد: »بنده الزم می دانم به خصوص 
از بانوان شجاع و آگاه و هوشمند جیرفتی یاد کنم. در 
همان جلساتی که با سایر دوستان تبعیدی در مسجد 
جامع شرکت می کردیم و مردم می آمدند، اولین شعار 
انقالبی و فریاد اعتراض علیه رژیم طاغوت، از پشت 
پرده ای که زن ها نشسته بودند، بلند شد. زن های 
جیرفتی، آن روز همان شعارهایی را در مسجِد 
خودشان با صدای بلند تکرار کردند که مردم قم و 
تهران و سایر شهرهای مرکزی، کم وبیش آن شعارها 

را می دادند.«)6(

رصد دائمی وقایع انقالب	 
با وجود آن همه مشغله و فعالیت در جیرفت، آیت ا... 
خامنه ای حواسش به همه اتفاقات و اقداماتی که در 
نقاط دیگر رقم می خورد، بود. درست یک روز قبل از 
واقعه 17 شهریور 1357، در نامه ای به یکی از علمای 
قم که طی یک بیانیه، انقالبیون را افراطی خوانده 
بود، به این اقدام او اعتراض کردند  و هشدار داد ند که 

افراطی خواندن انقالبی ها، باعث می شود که رژیم 
شاه بهانه الزم را برای سرکوب و کشتار مردم بی دفاع 
به دست آورد. هنوز آن نامه را ارسال نکرده بود که خبر 
کشتار هزاران نفر در میدان ژاله تهران به دستشان 
رسید. آیت ا... خامنه ای بعد از دریافت آن خبر، در 
حاشیه نامه نوشت: »باش تا صبح دولتت بدمد، کین 
هنوز از نتایج سحر است.«)7( با تالش ایشان ، مراسم 
بزرگداشت شهدای 17 شهریور، روز 23 این ماه، در 

مسجد جامع جیرفت برگزار شد.

دیدارهای چندباره با محرومان	 
آیــت ا... خامنه ای در جیرفت هم، مانند ایرانشهر، 
خــودش را به شهر محل تبعید محدود نمی کرد؛ 
ــراف مــی رفــت، کهنوج، بلوک،  به روستاهای اط
عنبرآباد، ساغری و... . مردم مهمان نواز و متدین 
روستاها به استقبالش می آمدند، پای صحبت هایش 
می نشستند و او، بــرای آن هــا پیام نهضت را بازگو 
ــت ا... خامنه ای بــا مــردم این  ــ مــی کــرد. رابــطــه آی
مناطق چنان گرم و صمیمی شد که وقتی مردم 
روستای ساغری خواستند مسجدی بنا کنند، از او 
خواستند که کلنگ شروع ساخت را بر زمین بزند 
تا مایه برکت باشد. برای این کار دعوتش کردند و 
آیت ا... خامنه ای، صمیمانه دعوت جوانان ساغری 
را پذیرفت. ماحصل این آمد و شدها، آشنایی بیشتر 
با شرایط وخیم مــردم منطقه بــود، موضوعی که 
بعدها، پس از پیروزی انقالب اسالمی، در دوران 
ریاست جمهوری و به عهده گرفتن مسئولیت 
رهبری، یکی از دغدغه های اصلی ایشان بوده و 
هست. دوران تبعید معظم له در جیرفت، نخستین 
روز مهرماه سال 1357 به پایان رسید؛ تبعیدی که 
حدودًا یک ماه و 20 روز به طول انجامید، اما منشأ 

تحوالت بزرگی در جیرفت شد.
پی نوشت: 

1-شــرح اســم؛ ص 603*2-بـــر تبعید؛ ص 
285*3-همان؛ ص 293*4-بیانات در دیدار 
ــزاری  ــرگ ــب مــردم جیرفت؛ 84/2/17*5-خ
تسنیم؛ 98/3/15*6- بیانات در دیدار مردم 
جیرفت؛ 84/2/17*7-بیانات در دیدار جمعی 

از پرستاران؛ 76/6/19
 منابع:شرح اسم؛ هدایت ا... بهبودی، موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1390*برتبعید؛ 
روایتی است از تبعید حضرت آیت ا... خامنه ای، به 
ایرانشهر و جیرفت، انتشارات صهبا، 1396، نسخه 
دیجیتال*پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 

)Khamenei.ir( رهبری

پیروزی در تبعید 
رژیم شاه با تبعید   آیت ا... خامنه ای از ایرانشهر به جیرفت در 22 مرداد 1357، در پی محدود کردن فعالیت های ایشان بود. اما این اقدام، زمینه ساز اوج گیری انقالب اسالمی در استان کرمان شد



سیدخلیل سجادپور- مرد مسلحی که وارد 
یک منزل مسکونی نقلی در مشهد شده بود با 
شلیک سه گلوله، زن جوان را در برابر دیدگان 

فرزندانش به قتل رساند و متواری شد.
ــزارش  اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
این جنایت وحشتناک صبح روز گذشته در 
58 هنگامی رخ داد که  خیابان طبرسی 
مــردی حــدود 40 ساله از بــاالی در حیاط 
وارد یک منزل مسکونی نقلی شد و از پسر 
13 ساله ای که داخل حیاط بود خواست 
مادرش را صدا بزند. در این لحظه ناگهان 
مادر نوجوان پشت پنجره آمد تا با آن مرد آشنا 
صحبت کند ولی او ناگهان اسلحه کلت را 
بیرون کشید و گلوله ای به دست زن جوان 

شلیک کرد.
وقتی زن جوان از ترس به داخل حمام منزل 
گریخت، فرزندان او نیز وحشت زده به درون 
اتاق خواب فرار کردند. دختر 15 ساله و پسر 
13 ساله در حالی جیغ می کشیدند و گریه 
می کردند که برادر 5 ساله آن ها نیز داخل 
اتاق بود. مهاجم مسلح محکم به در منزل 

می کوبید و باالخره در برابر چشمان از حدقه 
بیرون آمده کودکان، در پذیرایی را گشود و به 
طرف حمام رفت، زن جوان التماس می کرد 

که او را نکشد.
 فــرزنــدان او نیز به دســت و پــای مــرد مسلح 
افتاده بودند و ملتمسانه اشک می ریختند و 
گریه کنان جیغ می کشیدند تا مرد خشمگین 
دوباره شلیک نکند اما مرد بی رحم همچنان 
در حالی که گلوله در سالح گیر کرده بود باز 
هم آن را مسلح کرد و مقابل چشمان وحشت 
زده کودکان، قفسه سینه زن جوان را هدف 
گرفت و دو گلوله دیگر به پیکر زن جوان 

شلیک کرد.
ــا ایــن شلیک هــای مــرگــبــار، زن آخرین  ب
نفس هایش را کشید و داخــل حمام جان 
سپرد. با فرار مهاجم مسلح از منزل مسکونی، 
دو کودک 13 و 15 ساله خود را روی جسد 
خون آلود مادرشان انداختند تا شاید او را 
ــاری از دست  از مــرگ نجات دهند ولــی ک
شان ساخته نبود. فرزندان زن جوان با سر 
و وضعی خون آلود، گریه کنان همسایگان 

را خبر کردند و بدین ترتیب ماجرا به پلیس 
110 گزارش شد. چند دقیقه بعد گروهی 
از نــیــروهــای تجسس کــالنــتــری طبرسی 
شمالی به فرماندهی سرگرد جواد یعقوبی 
)رئیس کالنتری( عازم محل جنایت شدند و 
با  مشاهده این صحنه وحشتناک، بی درنگ 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع 
دادنــد. طولی نکشید که با حضور قاضی 
»محمود عارفی راد« و کــارآگــاهــان اداره 
ــوی در  جنایی پلیس آگاهی خــراســان رض
خیابان نیک خلق 9 ، بررسی های قضایی در 

این باره آغاز شد.
دختر 15 ساله مقتول به مقام قضایی گفت: 
مهاجم مسلح »اصغر« نام دارد و از دوستان 
قدیمی پدرم است که به منزل ما رفت و آمد 
داشت اما از مدتی قبل اختالفات خانوادگی 
بین مادرم و او به وجود آمده بود به طوری که 
دیگر مادرم اجازه نمی داد آن مرد به خانه ما 
بیاید. اما امروز صبح وقتی در حیاط به صدا 
درآمد، برادر کوچکم در را گشود و بالفاصله با  
دیدن »اصغر« در را بست. دوست پدرم فریاد 

زد که در را باز کنیم ولی چون مــادرم به ما 
سپرده بود او را به خانه راه ندهیم، برادرم در 
حیاط را باز نکرد. در این هنگام او از باالی در 
به داخل حیاط کوچک منزل پرید و زمانی که 
مادرم پشت پنجره آمد شلیک کرد و بعد هم 
به داخل حمام رفت و بدون توجه به التماس 

های ما، مادرم را با شلیک تیر به قتل رساند.
ادامه گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی اســت: بررسی های نامحسوس که 
با دستور قاضی عارفی راد توسط گروهی 
به سرپرستی  پلیس آگاهی  از کارآگاهان 
سرهنگ نجفی )رئیس دایــره قتل عمد( 
آغاز شده بود، نشان داد که »اصغر« )مهاجم 
مسلح( از اهالی روستایی است که مقتوله 
و شوهرش در آن جا زندگی می کردند و با 

یکدیگر ارتباط داشتند. 
پزشکی  بــه  ساله   35 زن  جسد  انتقال  بــا 
قانونی، تحقیقات پلیس با دستورات محرمانه 
ــرای عمومی و  ــ قــاضــی شعبه 211 دادس
انقالب مشهد برای دستگیری قاتل مسلح 

آغاز شد.

حوادث سه شنبه   25 مرداد 81401
18 محرم 1444.شماره 21009

در امتداد تاریکی

 فریب در النه مجردی! 
از وقتی که در جریان روابــط همسرم با زنان غریبه در 
فضای مجازی قرار گرفتم روابــط سردی بین ما حکم 
فرما شد تا جایی که دیگر در میان قهر و آشتی دو فرزند 

خردسالم را رها کردم و ...
به گزارش روزنامه خراسان این ها بخشی از اظهارات زن 
28 ساله ای است که در پاتوق مجردی یکی از بستگانش 
دستگیر شده بود. او درباره سرگذشت خود به  مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت: 10 سال 
قبل وقتی تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان رسید، 
»مرتضی« به خواستگاری ام آمد. او شغل آزاد داشت و با 
خرید و فروش ملک درآمدزایی می کرد. با آن که پدر من 
مردی بازنشسته بود وهیچ کمبودی در زندگی نداشتم 
اما ادامه تحصیل ندادم و پای سفره عقد نشستم. در آغاز 
زندگی مشترک اختالفی با همسرم نداشتم و در کنار دو 
فرزند خردسالم روزگار خوبی را سپری می کردم، اگرچه 
همسرم گاهی مشروبات الکلی مصرف می کرد و به مواد 
مخدر از نوع »گل« اعتیاد داشت ولی من اهمیتی نمی 
دادم به طوری که انگار در جریان اعتیاد او قرار ندارم اما 
اختالفات ما از زمانی آغاز شد که به روابط غیرمتعارف 
همسرم با زنان غریبه پی بردم و متوجه شدم همسرم به 
من خیانت می کند. این بار دیگر طاقت نیاوردم و در میان 
قهر و آشتی ها باالخره یک روز دو فرزندم را رها کردم و به 
خانه پدرم بازگشتم. سپس به همسرم پیام دادم که دیگر 
قادر به ادامه این زندگی مشترک نیستم و باید مرا طالق 
بدهد ولی او روی دنده لج افتاد به طوری که حتی اجازه 
دیدار فرزندانم را به من نداد. این بار وساطت بزرگ ترها 
نیز فایده ای نداشت و من حاضر به ادامــه این زندگی 
مشترک نشدم. از سوی دیگر به دلیل دوری از فرزندانم 
دچار افسردگی شده بودم و به پیشنهاد مادرم معاشرت 
با خانواده عمه پدرم را شروع کردم که در نزدیکی منزل 
ما زندگی می کردند. رفت و آمد و شب نشینی های ما 
در حالی شروع شد که »سامان« پسر عمه پدرم پای درد 
دل های من می نشست. او جوان مجردی بود که داخل 
اتاقک پشت بام منزل شان زندگی می کرد و به مواد 
مخدر اعتیاد داشت. هر بار که به منزل آن ها می رفتیم 
سامان  بالفاصله از خانه مجردی اش بیرون می آمد و 
مرا دلداری می داد. خالصه در یکی از همین روزها که 
مادرم و عمه پدرم مشغول قلیان کشیدن بودند سامان 
مرا به گوشه ای کشید و به من ابراز عالقه کرد. او گفت که 
از زمانی که من دختری نوجوان بودم عاشقم شده است 
و این عشق هنوز هم ادامه دارد. با شنیدن این حرف ها 
منزل آن ها را به بهانه ای ترک کردم چرا که من هنوز 
متاهل بودم و نمی توانستم به کسی جز مرتضی فکر 
کنم اما افکارم همچنان مغشوش بود. چند روز از رفتن 
به خانه عمه پدرم خودداری کردم اما مادرم اصرار می 
کرد در جمع آن ها باشم و از تنهایی بپرهیزم. باالخره 
معاشرت های من با سامان دوباره آغاز شد و من گاهی 
به اتاق مجردی او می رفتم و ساعتی را در کنارش می 
گذراندم. در این میان یک روز که سردرد عجیبی داشتم 
و حالم از نظر روحی خوب نبود به تنهایی به منزل عمه 
پدرم رفتم. سامان وقتی اوضاع آشفته مرا دید تشویقم 
کرد در کنارش مقداری مواد مخدر سنتی مصرف کنم، 
اگرچه ابتدا مقاومت کردم اما با اصرار سامان تسلیم شدم 
و بعد از مصرف مواد احساس سرخوشی کردم به همین 
دلیل مقداری از همان نوع مواد مخدر را از او گرفتم تا در 
منزل استفاده کنم. آن روز وقتی مادرم متوجه شد که به 
تنهایی نزد سامان رفته ام خیلی مرا سرزنش کرد چرا که 
او می دانست سامان درگیر اعتیاد است و احتمال دارد 
مرا هم به دام مواد مخدر بکشاند. خالصه چند روز از مواد 
مخدری استفاده کردم که سامان در اختیارم گذاشته 
بود در حالی که مادرم اجازه نمی داد دیگر به منزل عمه 
پدرم بروم ولی یک روز بعد از اتمام مواد مخدر هنگامی 
که از خواب بیدار شدم همه بدنم درد می کرد به طوری 
که انگار کسی با گوشت کوب به استخوان هایم ضربه 
می زند. در یک لحظه وقتی مادرم برای خرید از منزل 
بیرون رفت بالفاصله خودم را به سامان رساندم و ماجرا 
را توضیح دادم. او گفت من به مواد وابسته شده ام ،سپس 
مرا به داخل اتاقش برد و در کنار هم مقداری مواد مخدر 
مصرف کردیم. حاال دیگر عالوه بر احساس عاطفی از 
نظر مواد مخدر نیز به سامان نیاز داشتم و در هر فرصتی 
خودم را به اتاق پشت بام می رساندم و به طور پنهانی با هم 
مواد مصرف می کردیم. در یکی از همین روزها سامان 
مقداری »کراک« )مواد مخدر صنعتی( آورد و گفت: امروز 
می خواهم تو را به اوج آسمان ها ببرم، من هم بدون هیچ 
تاملی آن را مصرف کردم و از آن روز به بعد به کراک آلوده 
شدم تا این که باالخره خانواده ام متوجه ماجرا شدند و 
تهدیدم کردند که شوهرم را در جریان اعتیادم می گذارند 
اما گوش من به این حرف ها بدهکار نبود. آن قدر در لجن 
زار مواد افیونی فرو رفته بودم که دیگر حتی به فرزندانم 
نیز نمی اندیشیدم. مدتی بعد و در یکی از شب هایی که 
برای مصرف مواد مخدر به خانه مجردی سامان رفته 
بودم و هیچ کسی نیز در خانه آن ها نبود ناگهان مرتضی و 
خانواده اش به همراه ماموران انتظامی به منزل عمه پدرم 
آمدند و من و سامان را در حالی با ظاهری زننده دستگیر 
کردند که مشغول استعمال مواد مخدر بودیم. آن ها همه 
آالت و ادوات استعمال و مواد مخدر صنعتی و سنتی را 
جمع کردند و به کالنتری انتقال دادند. اکنون نیز به 

خاطر رفتارهای احمقانه ام پشیمانم ولی ای کاش ...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ مهدی کسروی )رئیس کالنتری نجفی( بررسی 
های قضایی درباره این ماجرای تاسف بار در حالی آغاز 

شد که خانواده زن جوان نیز حاضر به دیدار با او نبودند.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

روز گذشته اب قتل یک زن جوان در مهشد رخ داد 

جنایت مهاجم مسلح مقابل دیدگان 3 کودک! 

با دستگیری عامالن جنایت مشخص شد 

زورگیرها راننده تاکسی اینترنتی را کشتند 
دزدان مخوف 6 روز با جسدی در صندوق عقب خودرو تردد می کردند!

سجادپور- زورگیرانی که برای سرقت خودروی تیبا ، 
راننده میان سال تاکسی اینترنتی را به قتل رسانده بودند 
با تالش شبانه روزی کارآگاهان و صدور دستورات ویژه 

قضایی در چنگ عدالت گرفتار شدند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، پانزدهم مرداد 
بود که خانواده یک راننده میان سال با مراجعه به پلیس 
اعالم کردند پدرشان برای مسافرکشی با خودروی تیبا از 
منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. در پی دریافت این 
خبر بررسی های تخصصی کارآگاهان در دایره مفقودی 
های پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز و مشخص شد 
که خــودروی مذکور در شهر تردد کرده است. با همین 
سرنخ مهم، بررسی ها وارد مرحله عملیاتی شد و باالخره 
کارآگاهان با راهنمایی های تجربی قاضی »محمود 
عارفی راد« به ردزنــی خــودرو پرداختند چرا که دیگر 

تحقیقات نامحسوس از وقوع یک جنایت خبر می داد.
در همین زمــان بود که فرزندان راننده نیز خــودروی 
پدرشان را هنگام تردد در شهر مشاهده کرده و با چوب 
و چماق به فردی که پشت فرمان بود حمله ور شده بودند 

اما آن جوان از چنگ آن ها گریخته بود. طولی نکشید 
که کارآگاهان جوان 25 ساله ای را در بولوار رسالت 
مشهد دستگیر کردند و به بازجویی از وی پرداختند. این 
جوان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به قتل راننده 

اعتراف کرد و گفت: من و برادر بزرگ ترم دچار مشکالت 
مالی بودیم که تصمیم گرفتیم یک خودرو سرقت کنیم. 
به همین دلیل با پیشنهاد مبالغ باال، راننده را به مکانی 
خلوت بردیم و با وارد آوردن ضربات چاقو از او خواستیم تا 

کارت های عابر بانک خودش را به ما بدهد اما او دو کارتی 
را داد که مبالغ زیادی نداشت.سپس برادرم برای گرفتن 
رمز یک کارت دیگر که احتمال می رفت پول بیشتری 
در آن حساب باشد، راننده را شکنجه کرد،من طنابی 
را به دستش دادم و او هم آن مرد حدود 55 ساله را خفه 
کرد. بعد جسد را در صندوق عقب گذاشتیم و چند روز 
به دنبال مکانی می گشتیم تا از شر جسد رها شویم که 
پیدا نمی کردیم. به ناچار با خرید بیل و کلنگ جسد را در 
انتهای بولوار رسالت دفن کردیم. گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان حاکی  است: با کشف جسد، در حضور 
قاضی »عارفی راد«، تحقیقات قضایی برای دستگیری 
بــرادر فــراری متهم آغاز شد و این زورگیر جوان هم که 
حدود 29 سال دارد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا 
این که روز گذشته او نیز در شهرستان زابل ردزنی شد 
و به دام افتاد. سپس با هماهنگی های قضایی از سوی 
ــرای عمومی و انقالب )ویژه  قاضی شعبه 211 دادس
پرونده های جنایی( قرار شد متهم مذکور به زودی به 

مشهد منتقل شود.

درگیری بر رس تصاحب 
موتورسیکلت به جنایت انجامید 

سجادپور- جوان 30 ساله ای با ضربات چاقوی افراد 
ناشناس در مشهد به قتل رسید.به گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، این حادثه بامداد پنج شنبه گذشته 
زمانی لو رفت که کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
مشهد خبر مرگ جوانی را به پلیس گزارش دادند که با 
ضربات چاقو مجروح شده و توسط اورژانس به بیمارستان 
انتقال یافته بود. عقربه های ساعت 4 بامداد را نشان می 
داد که قاضی ویژه قتل عمد مشهد عازم بیمارستان شد و 
به تحقیق در این باره پرداخت. بررسی های قضایی حاکی 
از آن بود که مرد 30 ساله مجهول الهویه را نیروهای 
اورژانس از خیابان رسالت 120 به مرکز درمانی منتقل 
کرده اند.ادامه بررسی ها با حضور کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل درگیری 
کشید و بدین ترتیب با دستورات ویژه قاضی »محمود 
عارفی راد« شناسایی عامل یا عامالن جنایت به صورت 
میدانی ادامه یافت.تحقیقات کارآگاهان که با نظارت 
سرهنگ سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( همراه 
بود نشان داد که چند جوان به خاطر تصاحب یک دستگاه 
موتورسیکلت با یکدیگر درگیر شده اند که در این میان 
جوانی 30 ساله با ضربات چاقو به سروسینه کشته شده 
است. ساعاتی بعد با شناسایی هویت مقتول، بررسی 
های پلیس با راهنمایی های قضایی برای دستگیری 
عامالن این درگیری مرگبار در حالی آغاز شد که هویت 

نزاع کنندگان نیز با رصدهای اطالعاتی پلیس لو رفت.

 دزدی در قالب گدایی 8 مزنل 
را خایل کرد!

از  سملقان  و  مــانــه  شهرستان  انتظامی  فــرمــانــده 
دستگیری سارق منزل و مغازه که در پوشش متکدی 
اقدام به شناسایی و سرقت اماکن خصوصی می کرد، 
ــزارش ایسنا،سرهنگ مهدی مهران  ــه گ خبر داد.ب
فر  گفت: در پی وقــوع چند فقره سرقت از منازل و 
مغازه های شهر آشخانه موضوع با جدیت در دستور 
کار مأموران تجسس کالنتری 11 این شهرستان قرار 

گرفت.
وی افــزود: در بررسی های اولیه مأموران به یک نفر 
به منازل و مغازه ها  با مراجعه  متکدی در شهر که 
اقــدام به گدایی می کرد مشکوک شدند و سپس در 
را دستگیر کردند.فرمانده  حین سرقت منزل وی 

انتظامی شهرستان مانه و سملقان خاطرنشان کرد: 
ســارق با رفتن به در منازل در پوشش متکدی پس 
از شناسایی اماکن ،در یک فرصت مناسب از آن ها 
سرقت می کرد که با هوشیاری مأموران دستگیر شد و 
در بازجویی های تخصصی به 8 سرقت مشابه اعتراف 
کرد و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
شد.سرهنگ مهران فر گفت: یکی از راه های سارقان 
برای سرقت از اماکن خصوصی شناسایی محل سرقت 
در پوشش متکدی است و از شهروندان می خواهیم 
ضمن هوشیاری و مراقبت، در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مشکوک در این باره بالفاصله از طریق سامانه 

تلفنی 110 پلیس را در جریان قرار دهند.

اختصاصی خراسان

زین که شوهرش را به قتل رساند و پخت!
زن جوان تبعه افغانستان که از خیانت های شوهرش خسته شده بود، 
او را با ضربه چاقو کشت و جسدش را تکه تکه کرد. متهم به قتل قصد 
داشت با پختن جسد در دیگی، آن را ازبین ببرد که ناکام ماند. متهم 
به قتل 22ساله با دستور قضایی در بازداشت به سر می برد و امیدوار 
است بتواند با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و نزد دختر 
پنج ساله اش برگردد. به گزارش جام جم، رسیدگی به این پرونده از 
چندی قبل و با تماس زنی با پلیس اسالمشهر آغاز شد. این زن با حالتی 
هراسان اعالم کرد که متوجه بوی بدی از خانه همسایه مان شدم که 
به مشام می رسید. به موضوع مشکوک شدم و به مقابل خانه شان 
رفتم. زن همسایه وقتی مرا دید، شروع به گریه کرد و راز هولناکی را 
فاش کرد. او شوهرش را کشته و بعد از تکه تکه کردن جسدش، در 
حال پختن آن در دیگی بود اما عذاب وجدان باعث شد از من بخواهد 
با پلیس تماس بگیرم.پس از این تماس، تیمی از کارآگاهان پلیس 

آگاهی اسالمشهر همراه بازپرس کشیک قتل در محل جنایت در 
منطقه گلشن اسالمشهر حاضر شدند. آن ها با ورود به این خانه با آثار 
خون روی دیوار و فرش روبه رو شدند. زن جوان تبعه افغانستان نیز 
وحشت زده در گوشه اتاق نشسته بود.  کارآگاهان در بررسی خانه با 
جسد تکه تکه شده مردی روبه رو شدند که بخشی از بدنش در دیگی 
روی اجاق گاز قرار داشت اما از سر مقتول اثری نبود.  با بررسی های 
مقدماتی بقایای جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و زن 22ساله در تحقیقات مقدماتی به قتل شوهرش اعتراف کرد و 
گفت: »همسرم من و دختر پنج ساله ام را کتک می زد و چند بار به من 
 خیانت کرد. از این رفتار خسته شده بودم و به همین دلیل او را کشتم.«
سرهنگ علی آقاکارخانه، رئیس پلیس اسالمشهر با تایید این 
خبرگفت: »پس از گزارش این قتل، همکارانم در محل حاضر و متوجه 

شدند جسد مردی حدود 38ساله در خانه اش تکه تکه شده است.«

تصویر اختصاصی خراسان از محل دفن جسد
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قاضی عارفی راد هنگام تحقیق در صحنه جنایت

اختصاصی خراسان



۹اجتماعی

گزیده  مدرسه سازی برای »ژینا«های ایران
 تعداد مدارس بنیاد برکت، تا پایان امسال به 2000 مدرسه خواهد رسید، اما این پایان  کار نیست و طی سال های آینده
  700 مدرسه دیگر نیز برای میزبانی از دانش آموزان روستاها و مناطق محروم احداث خواهد شد. این یعنی ژینا و امثال او 

حاال می توانند درس بخوانند. ماجرای ژینا چیست؟ 
عبدالهی - اگرچه رفع محرومیت به ویژه در 
حوزه آموزشی، وظیفه دولت ها بوده و هست، 
بنیاد  مانند  مجموعه هایی  پررنگ  نقش  امــا 
هرگز  را  مدرسه ساز  خیران  جامعه  و  برکت 
نمی شود نادیده گرفت؛ دو مجموعه ای که ثمره 
تالش هایشان، نجات هزاران دانش آموز از فقر 
امکانات آموزشی بوده و مسیر زندگی شان را 

تغییر داده است.

15 سالگی یک بنیاد       
ســال 86 بــود که در راســتــای اجــرای دستور 
اجرایی  ستاد  رئیس  به  انقالب  معظم  رهبر 
فرمان حضرت امام )ره(، بنیاد برکت تاسیس 
شد تا  توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، 
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دنبال 
کند. این هدف کالن، برگرفته از همان دستور 
رهبر انقالب به رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( بود که در آن فرموده بودند: »در ذهنم 
حــل مشکالت محرومین بـــوده اســـت. مثاًل 
مشکالت هزار روستا را کاماًل حل کنید. چقدر 
خوب است هزار نقطه، آباد شود یا هزار مدرسه 
در کشور ساخته شود، این دستگاه را برای این 
کار آماده کنید« )به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

بنیاد برکت(.
ــا همین هـــدف و چــشــم انـــداز،  ایـــن بــنــیــاد ب
فعالیت های خود را در حوزه های مدنظر آغاز 
کرد؛ توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور در 
مشارکت با کارآفرینان بومی، احیای کارگاه های 
تولیدی، حمایت از کسب وکارهای کوچک 
و متوسط با اعطای تسهیالت ارزان قیمت، 
اجــرای بیش از 100 هزار طرح اشتغال زایی 
ُخرد و خانگی، اجرای طرح های جامع پیشرفت 
منطقه ای در 25 نقطه  هدف برای پوشش 3 
هزار روستا، ساخت 1320 مرکز فرهنگی و 
مذهبی شامل مسجد، حسینیه، خانه  عالم، حوزه  
علمیه، مصلی و دارالــقــرآن، ساخت 40 هزار 
واحد مسکونی محرومان، مشارکت با وزارت 
بهداشت در تکمیل 14 بیمارستان و 230 مرکز 
و خانه بهداشت، تکمیل 565 پروژه آب رسانی 
روستایی و البته عقد قرارداد همکاری با وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس برای 

ساخت 2000 مدرسه.

1800 مدرسه ساخته شد       
بــدون تردید یکی از مهم ترین خدمات بنیاد 
برکت، احــداث مــدارس در مناطق محروم و 
روستایی کشور بــوده اســت؛ به ویــژه در نقاط 
دور افــتــاده و صعب العبور استان هایی مانند 
سیستان و بلوچستان و کرمانشاه. آن طــور 
که »محمد ترکمانه« مدیرعامل بنیاد برکت 
در اردیبهشت امسال اعــالم کــرد، این بنیاد 
ساخت 2700 مدرسه در کشور را متعهد شده 
که تاکنون 1800 مدرسه را به بهره برداری 
رسانده و تا پایان امسال نیز 200 مدرسه دیگر 
را بــرای حضور دانــش آمــوزان تکمیل خواهد 
کرد که اولویت این طرح، جایگزین با مدارس 
ــت. 700 مدرسه دیگر نیز در  کانکسی اس

سال های آینده احداث می شود تا تعهد بنیاد 
برکت بــرای ساخت 2700 مدرسه به طور 

کامل اجرایی شود.

3750 روستا، 250 هزار دانش آموز       
ــاره ایــن خدمت بنیاد برکت،  نکته مهم درب

ــردن امکانات  ــرای عــادالنــه ک ــا ب تــالش آن ه
آموزشی است و به همین دلیل است که حضور 
پررنگ آن هــا در مناطق محروم و روستاها 

هدف گذاری شده است. 
روستا  هم اکنون  3750  ترکمانه  گفته  به 
در سراسر کشور تحت پوشش فعالیت های 

مدرسه سازی بنیاد برکت قرار دارد. خوب 
است این را هم بدانیم که هم اکنون 250 هزار 
دانش آموز در مدارس برکت تحصیل می کنند؛ 
مــدارســی کــه در آن تمامی استانداردها، 
الزامات آموزشی و ضوابط فنی و زیربنایی نیز 
به دقت رعایت شده و بنیاد برکت برای ساخت 
آن ها تا به امروز 9150 میلیارد ریال پرداخت 

کرده است.

60 هزار دانش آموز از تحصیل باز نماندند       
شنیدن این خبر هم بسیار مسرت بخش است 
ــداث مدارس  که بنیاد برکت توانسته با اح
در مناطق دور افتاده و صعب العبور، از یک 
اتفاق تلخ جلوگیری کند. آن طور که محمد 
ترکمانه گفته، فقدان یا دوری مدرسه، معضل 
تردد، نبود وسیله رفت و آمد، کمبود امکانات 
و فقر معیشتی، منجر به ترک تحصیل هزاران 
دانش آموز در کشور شده بود اما بنیاد برکت 
با اقداماتی همچون ساخت مدرسه، احداث 
خوابگاه شبانه روزی، تامین وسیله نقلیه و 
اهدای کتاب و وسایل کمک آموزشی، سبب 
شده تا به امروز 60 هزار دانش آموز که مجبور 
به ترک تحصیل شده بودند، دوباره به مدرسه 

بازگردند و درس خواندن را از سر بگیرند.
با هر نگاه و باور، نمی توان بر خدمات بزرگ 
بنیاد برکت، به خصوص ساخت مدرسه و ایجاد 
شرایط تحصیل دانش آموزان محروم چشم 
بست و آن را نادیده گرفت؛ خدمتی که البته 

همچنان ادامه خواهد داشت... .

سه شنبه 25 مرداد 1۴01
18 محرم   1۴۴۴.شماره 2100۹

یک توئیت

گذرنامه های فاقد اعتبار الزم زائران 
اربعین به مدت 6 ماه تمدید می شود

رئیس ستاد مرکزی اربعین از تمدید گذرنامه های 
فاقد اعتبار الزم زائران توسط پلیس گذرنامه در مرز 
خبر داد. میراحمدی، معاون وزیر کشور و رئیس 
ستاد مرکزی اربعین، دیروز با اشاره به مطالبی 
که درخصوص تردد زائران اربعین با وسایل نقلیه 
به گوش می رسد، اظهار کرد: از بیستم محرم به 
بعد، ضوابط و مقررات خاصی از جمله در مورد 
اتوبوس ها و خودرو های شخصی اعمال می شود 
و هیچ امکانی برای عبور این دستگاه ها نیست و 
آن چه در رسانه ها اعالم می شود، فاقد اعتبار است.
میراحمدی افــزود: بر اساس آخرین هماهنگی 
که  با وزارت کشور عــراق صــورت گرفت، بنا شد 
گذرنامه هایی که کمتر از شش ماه اعتبار دارند یا 
حتی فاقد اعتبار هستند، با تمهیداتی که اتخاذ 
شده توسط پلیس گذرنامه فراجا در مرز به مدت 6 
ماه تمدید  شود و زائران می توانند بدون نگرانی در 
مرز گذرنامه خود را تمدید کنند. معاون وزیر کشور 
و رئیس ستاد مرکزی اربعین در پاسخ به سوالی 
درباره بیمه زائران اربعین تصریح کرد: ما بر مبنای 
تاکید ریاست محترم جمهور در جلسه ستاد مرکزی 
اربعین اصل ارزان سازی این سفر را برای خودمان 
سرلوحه قرار دادیم؛ بنابراین مبلغ بیمه را نسبت به 
سال 98 ثابت نگاه داشتیم، اما خدمات را 34 تا 

100 درصد افزایش دادیم.

عطاری ها زیر ذره بین پلیس

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، 
از برخورد پلیس با فــروش و عرضه محصوالت 
غیرمجاز و اعتیادآور در برخی عطاری ها خبر 
داد. سرهنگ آذین اظهار کرد: طرح هایی که 
برای نظارت بر عطاری ها اجرا می شود، تکرار و 
کامل تر خواهد شد و این طور نیست که با انجام 
یک طرح، عطاری ها را رها کنیم و دیگر نظارتی 
نداشته باشیم. وی گفت: همچنین برای نظارت 
بر عطاری ها، اتحادیه و اصناف مربوط را پای کار 
می آوریم و آن ها را هوشیار می کنیم تا نسبت به 

تکلیفی که دارند، دقت بیشتری داشته باشند.

پیش بینی استاندار از  وجود 
25هزار معتاد متجاهر در پایتخت

استاندار تهران از پیش بینی وجود حدود 25 هزار 
معتاد متجاهر در استان تهران خبر داد. محسن 
منصوری گفت: جلسات قرارگاه اجتماعی به 
عنوان برنامه ای ثابت به صورت مستمر برگزار 
می شود و در آن موضوعات مختلف حوزه اجتماعی 
استان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یکی از 
مسائلی که مورد پیگیری مستمر قرار گرفته است، 
موضوع سامان دهی معتادان متجاهر است که 
پیش بینی می شود بین 24 تا 25 هــزار معتاد 

متجاهر در استان تهران وجود داشته باشد. 

الیحه حفظ کرامت زنان دربرابر 
خشونت به زودی در صحن مجلس  

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: 
ــاره الیحه  با توجه به اقــدامــات مثبتی که دربـ
حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت 
صورت  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  در 
گرفته، قرار است این الیحه به زودی به صحن 
ایرنا  قاسم پور به  فاطمه  بــرود.  مجلس  علنی 
گفت: پیش بینی ما این است که در هفته های 
آینده اقدامات نهایی مرتبط با این الیحه انجام 
شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده است، 
در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی برای 
تکمیل شــدن در دستور کــار قــرار گیرد، چون 

فرایند بررسی آن تمام شده است.

تأمین اجتماعی ۹0 درصد 
 هزینه های بستری در دولتی ها

را پرداخت می کند

ــل درمـــــان غــیــرمــســتــقــیــم ســازمــان  ــرک ــدی   م
تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی 
90 درصد هزینه های درمان بستری بیمه شدگان 
را  دانشگاهی  و  دولــتــی  بیمارستان های  در 
ــزارش  ســازمــان تامین  پــرداخــت می کند. به گ
اجتماعی، شهرام غفاری با بیان این که سازمان 
ملکی  بیمارستان های  در  تأمین اجتماعی 
متعلق به این سازمان، همه بیمه شدگان از جمله 
بیمه شدگان بیمه سالمت را پذیرش می کند، 
افــزود: خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز 
درمانی ملکی تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان 
اجباری و بازنشستگان و مستمری بگیران رایگان 
است؛ اما در مراجعه به مراکز درمانی دولتی و 
دانشگاهی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی 
بخش اندکی از هزینه درمان را با عنوان فرانشیز 
پرداخت می کنند و بخش عمده هزینه خدمات 
در این مراکز برعهده سازمان تأمین اجتماعی 
است. وی افزود: سهم سازمان تأمین اجتماعی 
در تقبل هزینه های درمان بستری بیمه شدگان 
در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی طرف 

قرارداد، 90 درصد است.

خبرخوش برای درس خوان ها

 رتبه های برتر کنکور و المپیادی ها
 بورسیه هیئت علمی می شوند

سخنگوی دولت گفت: با تفاهم صورت  گرفته 
میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری 
و  کنکور  برتر  رتبه های  ریاست جمهوری، 

المپیادی ها، بورسیه هیئت علمی می شوند.
ــادری جهرمی،  ــه ــه گـــزارش خــراســان، ب ب
ــروز در صفحه شخصی  سخنگوی دولــت دی
خود در توئیتر نوشت:  زمینه  و بخش مهمی از 
شرایط بروز استعدادهای برتر ایرانی در داخل 
کشور عملیاتی شد، با تفاهم صورت گرفته 
بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری 

برتر کنکور و  رتبه های  ریاست جمهوری، 
المپیادی ها،  بورسیه هیئت علمی می شوند. 
ارائه تسهیالتی برای دوره پسادکتری از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه است.
این خبر حاکی است، روزهای قبل نیز معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور به این خبر اشاره 
کرده بود: در المپیاد ریاضی، فیزیک و شیمی 
تفاهم نامه ای داریم که دانش آموزان المپیادی 
تا دکتری بورسیه شوند و در دانشگاه ها با 

حمایت وزارت علوم اشتغال یابند. 

2000 مدرسهتعداد مدارس دارای قرارداد ساخت

11000 کالس درستعداد کالس درس دارای قرارداد ساخت
31 استانتعداد استان های تحت پوشش
3750روستاتعداد روستاهای تحت پوشش

1800 مدرسهتعداد مدارس بهره برداری شده
200 مدرسهتعداد مدارس در دست ساخت

250000 دانش آموزظرفیت مدارس ساخته شده و در حال ساخت

سازمان  ورود  بــا  ــا  آت هواپیمایی  شرکت 
ــد مبلغ  بازرسی به بازگرداندن 30درص
به عنوان جریمه تأخیر  بلیت به مسافران 
ــداد و نــجــف و  ــغ ــران به مقصد ب ــه پـــرواز ت
همچنین اهدای یک بلیت رایگان یک طرفه 
سفر مشهد به تمام مسافران این پروازها 

محکوم شد.
ــزارش تسنیم، در پی تأخیر بیش از   به گ
ــرواز تهران ـ بغداد و  10ساعته چندین پ
تهران ـ نجف شرکت هواپیمایی آتا که با 
سرگردانی مسافران در فرودگاه بغداد و 
فرودگاه امام خمینی)ره( و نجف همراه 
شد، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع 

ورود کرد. 

بازگرداندن 30 درصد مبلغ و بلیت        
رایگان 

سید اکبر حسینی مؤخر، بازرس کل امور 
راه و شهرسازی سازمان بازرسی در این 
از  بیش  تأخیر  از  بعد  ــرد:  ک اظهار  زمینه 
هواپیمایی  شرکت  پروازهای  10ساعته 
آتا در روز چهارشنبه و پنج شنبه گذشته و 
اطالع از موضوع، با ورود سازمان بازرسی 
مسئوالن  حضور   بــا  جلسه ای  کشور  کــل 
شرکت  مدیرعامل  و  هواپیمایی  سازمان 
هواپیمایی آتا برگزار و در زمینه تخلفات 

هواپیمایی  شرکت  ــن  ای کوتاهی های  و 
بررسی الزم انجام شد.

 وی افــزود: حسب جلسه مذکور، مقرر شد 
شرکت هواپیمایی آتا عالوه بر بازگرداندن 
30 درصــد مبلغ بلیت به عنوان جریمه، به 
یک طرفه  رایگان  بلیت  یک  مسافران  کل 
سفر مشهد هدیه دهد. همچنین مقرر شد 
مجوزهای پرواز خارجی شرکت هواپیمایی 
آتا نیز مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

 وی تأکید کرد: با عوامل این شرکت که 
قانونی  وظایف  مسافران  با  برخورد  در 
خود را عمل نکرده اند، برخورد انضباطی 

صورت خواهد گرفت.
 بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان 
نیز  هوایی  محترم  مسافران  به  بازرسی 
این اطمینان را داد که سازمان بازرسی 
مدافع حقوق ایشان است و رعایت حقوق 
مسافر را در پروازهای داخلی و خارجی 
از سازمان هواپیمایی و شرکت ها مطالبه 

 . می کند
ــت، در شرایطی که  ایــن خبر حاکی اس
قــرار بود پــرواز شرکت هواپیمایی آتا از 
فرودگاه امام خمینی)ره( به نجف ساعت 
23 تاریخ 19 مرداد انجام شود با حدود 
12 ساعت تأخیر در ساعت 11 روز بعد 

انجام شد.

ورود سازمان بازرسی به تخلفات شرکت های هواپیمایی

 جریمه یک شرکت هواپیمایی
 برای تاخیر پرواز

یکی از زیباترین داستان های مــدارس برکت، 
ــت کــه در روســتــای  ــه ای اس ــدرس مــربــوط بــه م
سفیدبرگ جوانرود، در استان کرمانشاه احداث 
شده است. ژینا رحیمی، دختر 9 ساله ای که به 
خاطر َتَرک دیوارهای مدرسه قدیمی و ترس از 
فروریختن آن، تصمیم به ترک تحصیل گرفته 
بود، قبل از ترک تحصیل تصمیم دیگری گرفت 
و به پیشنهاد پدرش، نامه ای برای رهبر انقالب 

نوشت:
»پدر بزرگوارم؛ رهبر فرزانه انقالب

سالم - من ژینا کالس سوم ابتدایی دبستان 
فتح المبین سفیدبرگ از توابع شهرستان جوانرود 
استان کرمانشاه می باشم. روستای ما 17 کیلومتر 
از شهرستان جوانرود فاصله دارد. مدرسه ما در 
سال 1360 ساخته شد و از هر چهار طرف َتَرک 
برداشته و نشست کرده و هر لحظه احتمال دارد 
با یک رعد و برق که زمین تکان می خورد خراب 
شود. من می ترسم که در کالس های آن درس 
بخوانم. بارها به مامان و بابایم گفته ام جرئت درس 

خواندن در چنین مدرسه ای را ندارم.«

 نامه ای که بی پاسخ نماند       
این دلنوشته ژینا، به مقصد رسید و بی پاسخ هم 
نماند. ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، مسئولیت 

نشاندن لبخند بر صورت ژینا و همکالسی هایش را 
برعهده گرفت و یکی از مدارس برکت در روستای 
آن ها ساخته شد. این دختر شیرین کرمانشاهی 
هم از شدت خوشحالی، دست به قلم شد و نامه 

دومش را نوشت:
»پدر بزرگوارم، سالم

ــوز کــالس  ــن ژیــنــا دانـــش آمـ م
ــای  ــت ــی روس ــدای ــت چـــهـــارم اب
ســفــیــدبــرگ هــســتــم. همان 
ــه بــــــرای شــمــا  ــ ــری ک ــ ــت ــ دخ
ــود کــه دیــگــر به  نــامــه نوشته ب
مــدرســه نــمــی روم. االن مــن و 
خیال مان  همکالسی هایم 
راحت شده که مدرسه قدیمی 

و َتَرک هایش دیگر روی سر ما خراب نمی شود 
یا مجبور نیستیم در کانکس درس بخوانیم، 
چرا که دیگر برای خودمان یک مدرسه جدید 
داریــم با کلی کالس و کتابخانه و آزمایشگاه 
و نمازخانه. من االن خوشحال هستم که هر 
روز به مدرسه برکت مــی روم و می خواهم در 
آینده دکتر دندان پزشک بشوم. 
ــودم و دوستانم از  از طــرف خ
شما رهبر و پدر بزرگوارم تشکر 
می کنم که نامه مرا خواندید و 
برای ما یک مدرسه ساختید. 
بچه های  همه  می کنم  آرزو 
ــه خوبی  ــران مـــدرســـه ای ب ــ ای

مدرسه ما داشته باشند.«

   ساخت مدرسه در روستای سفیدبرگ بعد از نامه کودک کرمانشاهی به رهبر انقالب

مدرسه جدید »برکت« که پس از نامه نگاری ژینا رحیمی 
به رهبر انقالب  در روستای سفید برگ احداث شد

 مدرسه قدیمی فتح المبین پیش از تخریب
 توسط بنیاد برکت

رسانه های جهان 

میل:یکی  دیلی 
ــد بــرتــر  ــی ــات از اس
استرالیا خواستار 
ــی  ــش ــخ ــی ب ــاه آگ
بــیــشــتــر دربـــــاره 
تأثیرات کووید19 
بر سالمت روان کودکان و نوجوانان شده 
است. پروفسور یان هیکی، مدیر اجرایی 
مؤسسه تحقیقات مغز و ذهن دانشگاه 
سیدنی، گفت: والدین باید از افزایش 
شدید مشکالت روانی که جوانان تجربه 
می کنند به دلیل »تأثیر عمیق« کووید19 
آگاه باشند. پروفسور هیکی افزود: این 
بیماری همه گیر بر نسل های جوان تر 
تأثیر عمیق تری گذاشت، زیرا آن ها در 
مرحله رشــد زندگی خــود بودند. وی 
توضیح داد که سطح اضطراب در بین 
کودکان به شدت افزایش یافته است. 
ــراد مسن  چراکه آنــان  در مقایسه با اف

تجربه مقابله با بحران را ندارند.

ــه:در  دویــچــه ولـ
ســــــــال جــــــاری 
میالدی که هنوز 
ــاه و نیم  ــارم ــه چ
به پایان آن باقی 
مانده است، 660 
ــا در  هــزار هکتار از جنگل های اروپ
آتش سوخته اند. این باالترین رکورد 
تاکنون   2006 ــال  س از  ثبت شده 
است که آمــار جنگل سوزی در اروپا 
هماهنگ کننده  مـــی شـــود.  ثــبــت 
موسسه آتش سوزی جنگل های اروپا 
در  تاکنون   2022 می گوید، سال 
این زمینه رکـــورددار بــوده اســت. به 
گفته یزوس سان ـ میگل »خشکی و 
درجه حــرارت به شدت باال سرتاسر 
اروپـــا را دربــرگــرفــتــه و ایـــن، عامل 
ــش خــطــر آتـــش ســـوزی هـــای  ــزایـ افـ
غیرعادی در جنگل هاست. وضعیت 
همچنان نـــاآرام اســت و ما هنوز در 
هستیم.«  آتــش ســوزی  فصل  میانه 
در سال جاری میالدی بیش از همه 
اسپانیا در معرض جنگل سوزی قرار 
گرفت و تاکنون 225 هزار هکتار از 
جنگل های این کشور سوخته اند. پس 
از آن رومانی با 150 هزار و پرتغال 
با 77 هــزار هکتار زمین سوخته در 

رده های بعدی قرار دارند.

 رویــــــــتــــــــرز:
 تــنــظــیــم کــنــنــده 
مقررات دارویــی 
ــس  ــ ــیـ ــ ــلـ ــ ــگـ ــ انـ
 )M H R A (
واکــــــــــســــــــــن 
دوظرفیتی تولیدی شرکت دارویی 
مدرنا را به عنوان واکسن یادآور برای 
بزرگ ساالن تایید کرد. این تصمیم 
بر اساس داده های کارآزمایی بالینی 
است که نشان می دهد واکسن یادآور 
»واکنش ایمنی قوی« علیه کرونای 
ــروس اصلی  ُامیکرون )BA.1( و وی
2020 ایجاد می کند. تنظیم کننده 
مقررات دارویی انگلیس همچنین به 
یک تحلیل اکتشافی اشــاره کرد که 
در آن تزریق واکسن می تواند واکنش 
ایمنی خوبی در برابر شاخه های غالب 
 BA.5 و  BA.4 ُامیکرون موسوم به
ایجاد کند. »جون راین«، مدیر اجرایی 
MHRA گفت: نسل اول واکسن های 
کووید19 که در این کشور استفاده 
قابل  مصونیت  همچنان  مــی شــود، 
توجهی در برابر این بیماری و نجات 
جان انسان ها ایجاد می کند. آن چه 
این واکسن دوظرفیتی در اختیار ما 
قرار می دهد، ابزاری بااهمیت است 
تا از ما در برابر این بیماری محافظت 
کند؛ زیرا ویــروس همچنان در حال 

تکامل است.



اقتصاد سه شنبه   25 مرداد 101401
18 محرم 1444.شماره 21009

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

) 214(280,998289,681348,38342,58778,19213,038,400) 2,500,000(140,500,00078,500,00048,500,000416,378-
 شاخص

خانوارها یپردرآمدو کم درآمد در 
کدام استان ها قرار دارند؟   

گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها در 
سال گذشته نشان دهنده فاصله بیش از دو 
برابری بیشترین درآمد خانوارهای شهری 
بین تهران و کم درآمدترین استان هاست. در 
نمودار، میانگین درآمد خانوارهای شهری 
در کل کشور با این رقم در استان های تهران 
و البرز، به عنوان پردرآمدترین استان ها، 
کرمان و سمنان به عنوان کم درآمدترین 
استان ها و استان خراسان رضوی مقایسه 

شده است.

ــار  ــی هـــای مــرکــز آم ــررس ــازه تــریــن ب نــتــایــج تـ
درخصوص هزینه و درآمد خانوارها نشان می 
ــداز خانوارها  دهــد که درآمــد، هزینه و پس ان
در سال گذشته به ترتیب بیش از 50، 48 و 
63 درصد افزایش یافته است که این موضوع، 
انقباض مصرفی خانوارها نسبت به رشد درآمد را 
نشان می دهد. طبق این بررسی سهم خوراکی 
ها در سبد هزینه خانوارها افزایش یافته که یک 
زنگ خطر برای معیشت خانوارها محسوب می 
شود. با این حال، این آمارها نکته مثبت مهمی 
نیز دارد. براساس این گزارش ،تغییرات ضریب 
جینی نشان می دهد که نابرابری درآمدی در بین 
خانوارها کاهش یافته است.به گزارش خراسان، 
ــران از وضعیت  ــزارش مرکز آمــار ای تــازه ترین گ
معیشت ایرانیان نشان می دهد که متوسط هزینه 
)ناخالص( هر خانوار شهری در سال گذشته با 
رشد 48.9 درصدی به ساالنه 94 میلیون و 135 
هزار تومان معادل ماهانه 7 میلیون و 708 هزار 
تومان رسیده، در حالی که درآمد این خانوارها 
با رشدی معادل 50.5 درصدبه 112 میلیون 
و 421 هزار تومان در سال معادل 9 میلیون و 
368 هزار تومان در ماه افزایش یافته است. در 
نتیجه می توان گفت هر خانوار شهری در سال 
گذشته 18 میلیون و 920 هزار تومان )معادل 
ماهانه یک میلیون و 660 هزار تومان( از درآمد 
خود را پس انداز کرده است.با این اوصاف جدول 
خالصه هزینه درآمد خانوارهای شهری نشان می 
دهد که خانوارهای شهری احتمااًل به دلیل رشد 
قیمت کاالهای با دوام تالش خود برای پس انداز 
را بیشتر کرده اند به طوری که برخالف رشد 50.5 
درصدی درآمد و 48.9 درصدی هزینه، پس انداز 

خود را 58.9 درصد افزایش داده اند.

سبقت رشد هزینه های خوراکی از غیر 	 
خوراکی

در شرایطی که در بیشتر ماه های گذشته )به 
طور مشخص از ابتدای سال 1400 تاکنون( 
نرخ تورم ماهانه کاالهای خوراکی از کاالهای 
غیر خوراکی بیشتر بوده، به نظر می رسد این 
موضوع تاثیر خود را بر رشد هزینه های خوراکی 
خانوارها نیز گذاشته اســت. به خصوص این 
که این کاالها عمدتًا به دلیل ضــروری بودن، 
قابل حذف از سبد مصرفی خانوار نیستند. بر 
این اســاس، مشاهده می شود که رشد هزینه 
ناخالص کاالهای خوراکی خانوارهای شهری 
در سال گذشته، 53 درصد بوده و هزینه خالص 
کاالهای غیر خوراکی کمتر از آن یعنی 46.7 

درصد افزایش یافته است.

افزایش تعداد اجاره نشین ها	 
گــزارش مرکز آمــار در بخشی دیگر، تغییرات 
مصرف لوازم عمده زندگی خانوارها در سال 
1400 را نیز نشان می دهد. طبق این داده 
ها، درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از 
خودروی شخصی، فریزر، یخچال، جاروبرقی، 
ماشین لباس شویی و ماشین ظــرف شویی 
افزایش یافته، در حالی که ایــن میزان برای 
کاالهای دوچرخه، تلویزیون رنگی، یخچال 
فریزر، اجاق گاز و مایکروویو کاهشی بوده است. 
مصرف موتورسیکلت نیز از این منظر تغییری 

نکرده است.
تغییرات نحوه تصرف مسکن نیز از دیگر داده 
های قابل توجهی است که در گزارش مرکز 
آمــار به آن اشــاره شده اســت. بر این اساس، 
درصد خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی 
ــد افــت و درصد  در ســال 1400، 0.1 واح
خانوارهای دارای مسکن اجاری در آن سال 
0.25 واحــد افــزایــش یافته اســت. در سال 
گذشته 23.16 درصد خانوارهای شهری 
دارای مسکن اجاری و 68.34 درصد دارای 

مسکن ملکی بوده اند.

عالمت منفی رشد سهم خوراکی ها	 
در تحلیل داده های هزینه و درآمد خانوار، از 
رشد سهم هزینه های خوراکی به عنوان یک 
نشانه منفی یاد می شود چرا که بیانگر این 
است که خانوارها سهم بیشتری از سبد هزینه 
خود را به کاالهای ضروری اختصاص داده اند. 
کاالهایی که اساسًا با افزایش درآمد، سهم آن 
ها در سبد هزینه ها کاهش می یابد. با این 

اوصــاف، داده های اخیر مرکز آمار حاکی از 
این است که سهم خوراکی ها در سبد هزینه 
خانوار از 26 درصد در سال 1399، به 27 
درصد در سال 1400 رسیده است و در سوی 
مقابل سهم هزینه های غیر خوراکی نیز یک 
درصد کم شده است. همچنین این داده ها 
سهم مسکن، سوخت و روشنایی از سبد هزینه 
خانوار را 36 درصد نشان می دهد. در حالی 
که در سال 99، این رقم 37 درصد بوده است.

کاهش امیدوارکننده ضریب جینی در 	 
شهرها

ــن، نکته قابل تامل درخصوص  ــود ای بــا وج
درآمد و هزینه خانوار در سال گذشته، کاهش 
ضریب جینی است. این ضریب که رقمی بین 
صفر و یک دارد، در کمترین مقدار یعنی صفر 
به معنای توزیع کاماًل برابر درآمد یا ثروت و 
در بیشترین مقدار خود یعنی یک، به معنای 
نابرابری مطلق توزیع درآمد در جامعه است. 
بر این اســاس، مالحظه می شود که ضریب 
جینی در کل کشور بهبود یافته و از 0.4006 
به 0.3938 رسیده است. عامل این بهبود 
ــد در نقاط شهری بر  درآمــد، به بهبود درآم
می گردد که در این مناطق ضریب جینی از 

0.3835 به 0.3757 کاهش یافته است. در 
عین حال، در مناطق روستایی وضعیت توزیع 
درآمد بدتر شده و ضریب جینی در این مناطق 
از 0.3590 به 0.3594 افزایش یافته است.

تصویر دخل و خرج خانوار  
رشد 50 و 49 درصدی درآمد و هزینه، افزایش سهم خوراکی در سبد هزینه، افزایش اجاره نشین ها و کاهش ضریب جینی که بهبود 

توزیع درآمد را نشان می دهد، مهم ترین یافته های گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها در 1400 است 

موج خوش بینی در بازار ارز و طال 
سقوط هزار تومانی دالر و 850 هزار تومانی 

سکه نسبت به هفته قبل 

در پی انتشار اخبار مثبت از مذاکرات برجام، نرخ 
طال و ارز چند روزی است که سیر نزولی در پیش 
گرفته است. در این خصوص، تعقیب نرخ دالر در 
بازار آزاد نشان می دهد که این نرخ تا حدود 30 
هزار و 120 تومان کاهش یافته است. این در حالی 
است که تا اواخر هفته گذشته، این رقم حدود هزار 
تومان باالتر و در حدود 31 هزار و 200 تومان بود. 
همزمان نرخ دالر توافقی نیز با روند کاهشی روبه 
رو شده است. این نرخ که تا اواخر هفته گذشته در 
حدود 29 هزار و 960 تومان بود، دیروز به حدود 
28 هزار و 830 تومان رسید.همزمان با افت نرخ 
ارز و با توجه به این که نرخ طالی جهانی در مجموع 
در روزهــای اخیر همراه با نوسان و صعود نسبی 
بوده، قیمت طال و سکه در داخل با افت محسوسی 
روبه رو شده است.بر این اساس، نرخ هر قطعه سکه 
امامی که انتهای هفته قبل به 14 میلیون و 935 
هزار تومان رسیده بود، تا اواخر ساعات کاری دیروز 
به حدود 14 میلیون و 86 هزار تومان رسید. این در 
حالی است که نرخ سکه دیروز تا حدود 13 میلیون 
و 980 هزار تومان هم افت کرده بود. به موازات، 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار نیز از حدود یک میلیون 
و 373 هزار تومان در پنج شنبه گذشته تا دیروز به 
حدود یک میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت. 

دستگاه های اجرایی از تصمیمات 
اقتصادی خلق الساعه منع شدند  

 معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به 
دستگاه های اجرایی چهار محور را درخصوص 
افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری اعالم 
کرد که بر اساس بند اول آن از این پس دستگاه ها 
باید از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی قبلی 

در رویه های اقتصادی خودداری کنند.
به گزارش تسنیم، محمد دهقان، معاون حقوقی 
ای  بخشنامه  در  تازگی  به  جمهوری  ریاست 
به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
ــرای مــواد 24 و 30  اعــالم کــرده اســت،  در اج
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 
1390.11.16 مجلس شــورای اسالمی با 
الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود 
امنیت اقتصادی و سرمایه گــذاری و همچنین 
اطالع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب 

و کار کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند:
1 - از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی قبلی و 
رویه های اقتصادی، بدون ماده 34 قانون مذکور 

خودداری  کنند.
2 - هرگونه تغییر سیاست ها مقررات و رویه های 
اقتصادی را در زمــان مقتضی قبل از اجــرا به 
صــورت شفاف از طریق رسانه هــای گروهی و 
تشکل های اقتصادی ذی ربط به اطالع عموم 

برسانند.
3 - پیش نــویــس آیــیــن نــامــه دستورالعمل یا 
بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق 
بــارگــذاری در تارنمای خــود به اطــالع عموم و 
فعاالن اقتصادی برسانند تا فرصت الزم برای 
اعالم نظرات عموم با فعاالن اقتصادی و تشکل 

ها وجود داشته باشد.
4 - هرگونه آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل با 
مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بالفاصله 
در پایگاه اطالعات قوانین و قوانین مرتبط با محیط 
کسب و کار معاونت حقوقی رئیس  جمهور ثبت 
کنند و به اطالع عموم برسانند و با توجه به ذیل  ماده 
20 قانون فوق الذکر  که در تاریخ 1401.3.28 
الزم االجرا شده است مقررات مربوط به محیط 
کسب و کار پس از یک سال از  تاریخ مذکور تنها در 

صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده می شود.

سهمیه 10 درصدی دارندگان 
 خودروهای فرسوده در

 قرعه کشی خودرو 

ــارت از  ــج ــر صنعت، مــعــدن و ت تسنیم - وزیـ
اختصاص 10 درصد از خودرو های قابل عرضه در 
قرعه کشی به دارندگان خودرو های فرسوده خبر 
داد. سیدرضا فاطمی امین افزود: به دلیل فراهم 
نبودن زیرساخت ها از ماه آینده این قانون اجرا 
می شود و سهم دارندگان خودرو های فرسوده 
که در دو قرعه کشی قبل برنده نشده اند در قرعه 

کشی پیش رو محفوظ است.

 قیمت نفت 3.5 دالر 
کاهش یافت

فارس - قیمت نفت در معامالت دیــروز 3.49 
94.66 دالر  دالر کــاهــش یــافــت و بشکه ای 
فروخته شد.به گزارش رویترز، قیمت نفت برای 
دومین روز متوالی کاهش یافت زیرا آمارهای 
واردکننده  دومین  عنوان  اقتصادی چین به 
بزرگ نفت در جهان، نگرانی درخصوص تقاضا 

برای نفت را شعله ور کرده است.

اعطای 200 متر زمین و وام برای 
ساخت مسکن

مهر -رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، 200 
متر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور 
پروانه به مردم اعطا می شود تا خود به ساخت 

مسکن اقدام کنند.

 سرقت از خودروهای وارداتی 
در گمرک و بنادر!

البته  و  واردکنندگان  برخی  ــالم  اع   - ایسنا 
تایید مسئوالن مربوط از به سرقت رفتن قطعات 
خودروهای وارداتــی که در گمرک و بنادر قرار 
ــور کــه مدیر عامل  دارد، حکایت دارد؛ آن ط
سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی 
خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری 

از قطعات آن ها به سرقت رفته است.

بازار خبر

اخبار

جدول درآمد، هزینه و پس انداز خانوارهای شهری در دو سال گذشته

درصد رشد13991400 

۶,223,0339,3۶8,4۷550.5متوسط درآمد ماهانه خانوار

5,1۷8,2۶۷۷,۷08,4۷548.9متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار

1.044,۷۶۷1,۶۶0,00058.9متوسط پس انداز ماهانه خانوار
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پرداخت 99 درصد مطالبات 
گندمکاران خراسان جنوبی

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: ۹۹ 
درصــد مطالبات گندمکاران خراسان جنوبی 
پرداخت شده است. سید حسن رضــوی، مدیر 
ــروز در  تــعــاون روســتــایــی خــراســان جــنــوبــی امـ
گفت وگو با فــارس اظهارکرد: طرح تضمینی 
خرید گندم از جمله طرح هایی بوده که دولت 
بــرای حمایت از کــشــاورزان اجــرا کــرده است. 
وی با اشاره به این که از آغاز اجرای طرح خرید 
ــزار و ۷۴۰ تن گندم در  تاکنون میزان ۱۰ ه
استان خریداری شده است، تصریح کرد: از شروع 
طرح که از ابتدای اردیبهشت امسال بوده و تا 
پایان برداشت محصول ادامه دارد. مدیر تعاون 
روستایی خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان 
خرید گندم در راستای اجرای این طرح در استان 
مربوط به شهرستان های قاین و نهبندان به میزان 
۲ هزار تن گندم در هر کدام از این شهرستان ها 
ــزود: حــدود  هــزار و ۶۰۰  بــوده اســت. رضــوی اف
نفر از کــشــاورزان استان در طــرح خرید گندم 
همکاری داشته اند. وی با بیان این که ارزش 
خرید گندم از ابتدای طرح تاکنون در استان 
 هــزار و ۱۳۲ میلیارد ریــال بــوده اســت، اضافه 
کرد: تاکنون  هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال به حساب 
گندمکاران استان واریز شده است. مدیر تعاون 
روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: پرداخت 
مطالبات توسط اداره کل غله و بانک کشاورزی 
پیگیری می  شود و تاکنون ۹۹ درصد مطالبات 

به گندمکاران پرداخت شده است .

2 خودکشی در یک روز 
سجادپور- دختر ۱۷ ساله تبعه افغانستانی که 
از تالمات روحی رنج می برد صبح روز گذشته، در 
منزل مسکونی شان در حالی خود را با شال گردن 
حلق آویز کرد که خانواده اش در منزل نبودند. 
این حادثه در بولوار طبرسی شمالی مشهد رخ 
داد. گــزارش خراسان حاکی اســت: همچنین 
عصر روز گذشته جوانی حدود ۳5 ساله خود را 
از پل هوایی بزرگراه آسیایی در ابتدای سه راهی 
فردوسی مشهد پایین انداخت و در دم جان سپرد. 
کشف علت و انگیزه دو خودکشی مذکور از سوی 
قاضی عارفی راد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( در 
حالی ادامه دارد که سقوط مرد جوان از باالی پل 
ترافیک شدیدی را در بزرگراه به وجود آورده بود.

شوک اختالل در اینستاگرام 
ایرانی ها

ماجرای اختالل گسترده در اینستاگرام کاربران 
ایرانی  چیست؟

مرجانی- از دو روز پیش بخش زیادی از  کاربران ایرانی در اتصال 
به شبکه اجتماعی اینستاگرام با مشکل مواجه شده اند. اینترنت 
ایران طی چند هفته گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشته است؛ از قطعی تا اختالالت مقطعی در بخش های مختلف 
کشور. حال به نظر می رسد که کاربران برای دسترسی به شبکه 
اجتماعی اینستاگرام هم با مشکالت عمده ای دست وپنجه نرم 
می کنند. نکته عجیب ماجرا هم جایی است که برخی گزارش 
ها نشان می دهد اختالل در اینستاگرام مختص ایرانی هاست 
و چنان چه با آی پی های غیرایرانی وارد اینستاگرام شوید این 
اختالل رفع خواهد شد. برخی کاربران نوشته اند که درصورت 
استفاده از نرم افزارهای تغییر IP، مشکل مذکور برطرف خواهد 
شد. ازاین رو این احتمال وجود دارد که اختالالت تنها به داخل 

کشور محدود شود.
این در حالی است که قبال هم اظهاراتی دربــاره طرح صیانت،  
کاهش پهنای باند برای اینستاگرام و... برخی تولیدکنندگان 
محتوا و کسب و کارهای فضای مجازی و مصرف کنندگان از این 
اپلیکیشن را دچار نگرانی کرده که احتمال دارد این اختالل در 
اینستاگرام به همین خاطر باشد. نکته ای که در روز گذشته در 

فضای مجازی هم بسیار خبرساز شده است.
آن طور که تجارت نیوز نوشته: با توجه به شواهدی که درباره 
موضوعات زیر ساختی در حال اثر گذاشتن است، به نظر می آید که 
به صورت ناگفته و نانوشته یک سری تغییراتی دارد ایجاد می شود. 
مهدی رزمی کارشناس حوزه آی تی  در همین زمینه گفته است که 
وزارت ارتباطات روی فضای مجازی و یک سری پروتکل هایی مثل 
HTPS دارد اثر می گذارد و این طور که از شواهد پیداست، روی 

پهنای باند بین الملل هم دارند تفاوت قائل می شوند.
این کارشناس در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که این تغییرات  
باهدف اجرای طرح صیانت است یا خیر؟ گفت: »با توجه به این 
که چراغ خاموش دارد انجام می شود، نه می توان آن را نفی کرد و 
نه اثبات؛ ولی دست کم این حس و تصور در فضای عمومی ایجاد 
می شود.« این در حالی است که سایت خبری انتخاب هم با تیتر 
» فیلترینگ چراغ خاموش اینستاگرام؟« گفته است : درحالی که 
برخی این اتفاق را اجرای چراغ خاموش طرح صیانت توسط وزارت 
ارتباطات بیان کرده اند، این وزارتخانه و شخص عیسی زارع پور وزیر 

هنوز هیچ واکنشی به محدودیت های اخیر نشان نداده اند.
 این در حالی است که برخی نظرسنجی ها مانند نظرسنجی 
زومیت و سایت های دیگر نشان می دهد اینستاگرام برای برخی 
کاربران قابل دسترسی است اما سرعت بسیار کندی دارد و 
بسیاری هم توضیح دادند که صرفا با فیلترشکن قادر به باز کردن 
اینستاگرام هستند. هرچند که تا شب گذشته هنوز هیچ گزارش 
رسمی از فیلترینگ اینستاگرام منتشر نشده و مقام های وزارت 
ارتباطات این موضوع را تایید نکرده اند اما کاربران فضای مجازی 
طی روز گذشته شواهد زیادی از فیلترینگ اینستاگرام ارائه و از 

این اختالل ابراز نگرانی و نارضایتی کرده اند.

روایت وزیر نیرو از چگونگی عبور از گرمای تابستان بدون خاموشی 
محرابیان: هیئت حاکمه افغانستان قول داده اند موانع حقابه هیرمند را رفع کنند 

حسین بردبار: وزیر نیرو با بیان این که ناترازی برق به 
ویژه در ایام اوج بار در تابستان زیاد است، چگونگی گذر از 
گرمای تابستان امسال بدون خاموشی را تشریح کرد. به 
گزارش خراسان، علی اکبر محرابیان دیروز در نشستی 
ــروژه های  ــاره به پ خبری در محل ایــن وزارتخانه با اش
نیروگاهی کشور گفت : ۱۰ هزار مگاوات از این نیروگاه ها 
در قالب تفاهم با صنایع کشور و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و ۱5 هزار مگاوات نیز به صورت حرارتی توسط 
خود وزارت نیرو یا در قالب قرارداد با وزارتخانه دنبال می 
شود و اغلب آن ها کارشان شروع شده و ۴۲۰۰ مگاوات 
از آن ها به مرحله بهره برداری رسیده است و امیدواریم 
۱8۰۰ مگاوات نیز تکمیل شود. از نیروگاه های طرف 
تفاهم با صنایع نیز ۶ هزار مگاوات عملیات اجرایی شان 

شروع شده است. وزیر نیرو افزایش ظرفیت تولید برق را یکی 
از محورهای اصلی این برنامه دانست و افزود: برای افزایش ۶ 
هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در کشور اقدام شد این در حالی 
بود که متوسط عملکرد دولت های یازدهم  و دوازدهم ۲ هزار 
و ۶۷ مگاوات بوده است. محرابیان در بخشی دیگر از صحبت 
های خود تعمیرات اساسی به موقع نیروگاه ها و مدیریت مصرف 
را از دالیل اصلی گذر بدون خاموشی از تابستان دانست و تاکید 
کرد: برنامه خاموشی صفر در بخش خانگی مدنظر قرار گرفت 

تا رضایت مردم حاصل شود.
وی افزود: امسال مدیریت مصرف در بخش اداری به جد مدنظر 
قرار گرفت و با اقدام های صورت  گرفته تاکنون ۳۰ درصد 

صرفه جویی در این بخش محقق شده است.
وزیر نیرو راهکارهای تحقق این ۳۰ درصد را تغییر ساعت کار 

اداری، تنظیم دمای کولرها و تاسیسات سرمایشی برشمرد 
و گفت: امسال در بخش خانگی حماسه اتفاق افتاد. اگرچه 
سیاست ما در این بخش اعمال نشدن خاموشی تا آن جا 
که امکان دارد بود اما باور نکردنی بود که حدود ۴۰ درصد 
مشترکان در زمینه مصرف برق رعایت کردند. وی اظهار 
کرد: امسال حدود ۱۱ میلیون مشترک نسبت به مصرف 
سال گذشته خود کمتر مصرف داشتند و متوسط پاداشی 
که تا تیرماه به این دسته از مشترکان پرداخت شد ۲5۰ 

میلیارد تومان بود.
محرابیان تاکید کرد: هیئت حاکمه افغانستان قول داده 
ما حقابه خودمان را دریافت کنیم. البته دولت افغانستان 
نیز اعالم کرده که به معاهده بین دو کشور برای اختصاص 

ساالنه 8۲۰ میلیون متر مکعب آب هیرمند پایبند است.

بی خیال واردات خودرو شویم؟
هرچند مسئوالن از آزادسازی واردات خودرو تا شهریور خبر داده بودند اما در فاصله یک هفته تا شهریور ماه حتی از آیین نامه هم خبری نیست!

مصطفوی- بــازار خــودرو همچنان در رکــود و انتظار 
بی پایان خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر قیمت هاست 
اما گزارش ها و خبرها نشان می دهد که تا مدتی نباید 
چشم انتظار خودروهای وارداتی و تازه باشیم. هرچند در 
روزهای گذشته با کاهش قیمت نرخ ارز، قیمت خودروها 
هم کاهش داشته اما بیشتر سرمایه گذاران از چندماه 
پیش صبر پیشه کرده اند تا ببینند واردات خودرو چه 
زمانی آغاز می شود. یکی از هشت فرمان رئیس جمهور 
برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از 

سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.
در فرمان رئیس جمهور آمده بود که »به منظور افزایش 
رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی 
قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز 
بــازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 
۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش 
صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در 

صنعت خودرو افزایش یابد.«
پس از کش و قوس های فراوان درباره واردات یا عدم 
واردات خــودرو در اوایل امسال و سپس تنظیم آیین 
نامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون 
صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت های 
فاطمی امین وزیر صمت که از ماه ها قبل و منطبق با 
فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خــودرو به کشور 
می داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعالم 
کرد که »اجرایی شدن این آیین نامه منوط به مصوبه 
هیئت دولت است ضمن این که بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام 

می شود.« معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت  حتی ۲۳ 
مرداد ماه  دوباره در باره واردات خودرو صحبت و اعالم کرد 
که »زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف 
خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می شود؛ به این 
معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط )برای 
واردات هر خودرو، ۲ خودرو باید اسقاط شود( و غیره محاسبه 
خواهد شد. سپس مشوق هایی بــرای کاهش مؤلفه های 
مذکور پیش بینی می شود تا قیمت هدف برای خودروهای 
اقتصادی به دست آید. بنابراین مشوق هایی برای واردات 
خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال 
تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می یابد یا از اسقاط معاف 

می شوند.«

هیچ خبری از آیین نامه نیست؟    
هرچند مسئوالن وعده های زیادی درباره واردات خودرو 
تاکنون داده انــد امــا در فاصله یک هفته تا آغاز شهریور 
هنوز هیچ خبری در باره تصویب آیین نامه واردات خودرو 
متناقضی از  اخبار  تنها  منتشر نشده و  در هیئت دولت 
جانب نمایندگان مجلس رسانه ای شده است؛ به عنوان 
نمونه علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به تازگی 
در اظهارنظری در باره سرنوشت آیین نامه واردات خودرو 

گفته است که »مسئولین مربوط گفته اند که در حال طی 
کردن مراحل نهایی تصویب این آیین نامه هستیم؛ اما 
صورت  توجیهی  چه  با  تأخیر  ایــن  که  نیست  مشخص 
می گیرد. دولت باید هر چه سریع تر آن را به مجلس ارائه 
کند تا مجلس آن را با قانون تطبیق دهد تا مشکلی نداشته 

باشد.«
اما از طرفی دیگر نصرا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس در اظهارنظری گفته است که »پیش کشیدن 
مسئله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود 
تا کیفیت خودروهای خود را باال ببرند. در واقع این همه 
هیاهو و گمانه زنی تنها برای این بوده که خودروسازان 
احساس خطر کنند و بخواهند کیفیت خودروهای خود 

را باال ببرند.«
آن طور که خبرگزاری مهر نوشته تعیین تکلیف نشدن 
واردات خـــودرو و انتشار اظــهــارات متناقض از سوی 
مسئوالن کشور، تنها نتیجه ای که داشته تشدید رکود در 
بازار خودرو و بالتکلیفی خریداران و البته فروشندگان 
بوده است، چراکه طبق گفته فعاالن بازار، بازیگران این 
بــازار از حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات 
بوده و هر گونه تصمیم گیری در باره خرید یا فروش خودرو 

را منوط به این سیاست کرده اند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کیهان -تیم مذاکره کننده هسته ای ایران  •
باید برای برخی مدعیان اصالحات تفاوت های 
روشنی از توافق قوی جدید و توافق ضعیف قبلی 

را به تصویر بکشد.
جوان-خودرو های داخلی حلبی و نا ایمن،  •

ــود نقاط حادثه خیز در  راه هـــای پر خطر و وج
جاده ها و خیابان ها، عامل انسانی، بازدارنده 
ــای  ــودرو ه نــبــودن قــانــون و اســقــاط نــشــدن خ
فرسوده، همه در تصادفات مرگبار نقش دارند 
که این یعنی همه دستگاه ها در این قتل ها شریک 

اند.
سازندگی-این روزنامه محمدباقر قالیباف  •

رئیس مجلس را عکس یک کرده و با عنوان »نه 
قالیباف به رئیسی« بر این گفته او تاکید کرده که 
»طبق مصوبه مجلس، قیمت ها باید به شهریور 
1400 بازگردد و سران قوا هیچ مصوبه دیگری 

نداشته اند«.
همشهری-برخالف تصور عموم که مسائل  •

اقتصادی را عامل اصلی جدایی ها می دانند، 
آمارها نشان از پیشتازی طبقه مرفه در طالق 
دارد...عــمــده اختالفات زوج ها در قشر مرفه 
تناسب نداشتن  باالشهر نشین،  به اصطالح  یا 
سبک های زنــدگــی خــانــواده هــا و تفاوت های 
ــل( یکی  ــت....)از دیگر دالی ــا س فرهنگی آن ه
ــی رویــکــردهــای  ــان و دومـ اســتــقــالل مــالــی زنـ
فمینیستی در تقابل با جایگاه عرفی زن، بیشترین 

نقش را در ثبت طالق های ثروتمندان دارد.
ایــران-عــمــلــکــرد دولـــت ســیــزدهــم در سال  •

نخست را می توان در طیف وسیعی از شاخص ها 
ــرد کــه اصـــالح سیاست  ــات بــررســی ک ــدام و اق
ارزترجیحی، ارتباط قوی با همسایگان، مهار 
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، ارتقای شفافیت و 

مبارزه با فساد و... نمونه هایی از آن است.
شهروند- بازار پررونق خرید و فروش پایان نامه   •

و گردش مالی عجیب آن حتی استادان دانشگاه 
را از راه به در کرده است. بسته به نوع پایان نامه و 
رشته تحصیلی، قیمت  پایان نامه تغییر می کند. 
ریاضی حدود شش میلیون تومان، علوم کامپیوتر 
بین ٢، ٣ تا ٤ میلیون و گرایش های رشته فیزیک 
بین چهار تا پنج میلیون تومان آب می خورد...این 
تنها در مقطع کارشناسی ارشد و به جز رشته های 
دکتراست که بین ٥0 تا 100 میلیون تومان 

هزینه در بر  دارد.

جهان نیوز نوشت:  تلویزیون سعودی ایران  •
اینترنشنال گزارشی از یک تجمع مقابل خانه ای 
در لندن تهیه کرده و مدعی شده محل سکونت 
عطاءا... مهاجرانی در لندن است. در این تجمع 
حدود 10 نفر زن و مرد با پرچم سازمان منافقین 
شعار هایی علیه مهاجرانی به دلیل اعالم حمایتش 
از حمله به سلمان رشدی و نیز تأکیدش بر کتابی که 

در نقد »آیات شیطانی« نوشته، دادند.
منیبان نیوز مدعی شد:  مجتبی ذوالنوری،  •

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این 
که شما از مخالفان برجام بودید و پیش از این برجام 
را آتش زدید، خاطرنشان کرد: آتش زدن برجام 
به این دلیل بود که آقا فرموده بودند اگر آن ها پاره 
کنند ما آتش می زنیم، آقای ترامپ وقتی رفت بیرون 
یعنی پاره کرد ...االن هم آن شرایط پیش بیاید باز 
همین کار را خواهم کرد و از هیچ حمله و انتقادی 

هم نگران نیستم.
تابناک نوشت: باهنر دبیرکل جامعه اسالمی  •

مهندسین گفت: ردصالحیت آقــای الریجانی 
مخصوصًا با آن دالیلی که شورای نگهبان آورد، 
چیز عجیبی است. این که شورای نگهبان در پاسخ 
بگوید رای ما مخفی است و آقایانی که رای دادند 
دالیل رای شان را نمی گویند و اعالم نمی کنند، 
درست نیست. این طور که نمی شود. آقایان باید 
حداقل دالیل رای خود را بگویند که به این دلیل و 

به این دلیل فالنی صالحیت ندارد یا دارد.
خبرآنالین مدعی شد: کریمی قدوسی عضو  •

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
درخصوص ترور سلمان رشدی نویسنده مرتد و 
همزمان شدن آن با ادعاها درخصوص تالش برای 
ترور بولتون و پمپئو و این که چقدر این احتمال 
وجود دارد که این شایعات تالش مخالفان خارجی 
برجام بــرای برهم زدن مذاکرات باشد؟ گفت: 
اتفاقی که در نیویورک رخ داد، اجرای حکم ارتداد 
سلمان رشدی به دست یک جوان تولد یافته در 
آمریکا و بدون هیچ ارتباط حزبی و سازمانی بود. 
این سند خوبی است برای رد ادعای کاخ سفید 
که می گوید ایران یک پاسدار را از ایران به آمریکا 
فرستاده تا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین 
آمریکا جان بولتون را ترور کند. به فرض این که ایران 
بخواهد انتقام بگیرد، به همان افــراد میدان دار 
کوچه محالت منهتن نیویورک هم از راه دور یک 
سفارشی کند و یک پولی به آن هــا بدهد آن ها 

می توانند آن کار را انجام دهند.
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هــادی محمدی – دوشنبه، روزی پر کــار و 
حساس برای تیم مذاکراتی و تصمیم گیران 
ایران در شورای عالی امنیت ملی بود. شاید 
اگر امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان 
در نشست روز خبرنگار به خبرنگاران حوزه 
سیاست خارجی چیزی از مــذاکــرات نمی 
گفت، این فضا رسانه ای نمی شد اما او در 
جمع خبرنگاران با اعالم این خبر که تا ساعت 
1٢ شب )دوشنبه( نظر ایران درباره متن ارائه 
شده از سوی جوزف بورل مسئول سیاست 
ــا، ارســال خواهد شد،  خارجی اتحادیه اروپ
بمب خبری ایران را منفجر کرد و دقیقا توپ 
را بــه زمین طــرف مقابل انــداخــت. جــوزف 
بورل دوشنبه هفته قبل متنی اصالح شده 
را به ایران و سایر طرف های برجام و آمریکا 
داد و مدعی شد این متن نهایی است و همه 
ــاره آن، نظر نهایی خود را بدهند. از آن  درب
زمان  و بعد از بازگشت تیم مذاکراتی ایران، 
جلسات بررسی روزانــه در تهران دربــاره این 
موضوع برگزار شد و به روز گذشته رسید که 
براساس خبر منتشرشده از سوی نورنیوز، 
رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی، ضمن تشکیل جلسه فوق العاده شورای 
عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، 
مذاکره کننده  تــوســط  مبسوطی  ــزارش  گـ
ارشد کشورمان درخصوص گفت و گوهای 
مرتبط با رفع تحریم ها ارائه شد و علی باقری 
ضمن تشریح روند دور اخیر گفت و گوها در 
وین، توضیحات کاملی درخصوص محتوای 
ایده های طرح شده توسط »انریکه مورا« داد. 
باقری در ادامــه ضمن تشریح رونــد بررسی 
ایده ها در تهران گفت: بر اساس راهبردهای 
تعیین شده، پایان دادن به ادعاهای سیاسی 
مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانت های 

الزم بــرای اطمینان یابی از پایداری انتفاع 
اقتصادی ایران از توافق، محور گفت و گوهای 
هیئت مذاکره کننده در وین بــوده اســت. او 
بــرای  کارشناسی  متعدد  جلسات  ــزود:  افـ
بررسی ایده های مذکور از بدو بازگشت هیئت 
بــرگــزار شد و جمع بندی نظرات  به تهران 

کارشناسی درحال تدوین نهایی است.

امیرعبداللهیان: در شروع پایان توافقیم	 
اما اظهارات وزیرخارجه کشورمان نیز حاوی 
مذاکرات  وضعیت  آخرین  از  مهمی  نکات 
ــزارش خــراســان،  احــیــای بــرجــام بـــود. بــه گـ
وضعیت  ــاره  دربـ امیرعبداللهیان  حسین 
کنونی مذاکرات هسته ای گفت: اکنون در 
نقطه ای هستیم که شاید بتوانیم آن را شروع 
پایان توافق بنامیم ولــی این که ایــن شروع 
پایان توافق چقدر می تواند زمان ببرد، دقیقا 
بستگی به طرف مقابل و آمریکایی ها دارد. آن 
چه بین ما و سه کشور اروپایی و چین و روسیه 
باید انجام می شد، انجام شده است و اکنون 
یکی از موضوعات اصلی لغو تحریم هاست.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان 
این که وزیران خارجه کشورهای قطر، عمان، 
عراق، ایتالیا و فرانسه نیز پیام هایی می برند 

و می آورند و تالش می کنند که دیدگاه های 
ما و طرف های آمریکایی به یکدیگر نزدیک 
شود، اظهار کرد: آمریکایی ها می خواهند در 
گفت وگوها مشکالت خود را بزرگ کنند و از 
یک ادبیات تکراری و نخ نما استفاده می کنند 
و می گویند هر چه را ما می توانستیم، داده ایم؛ 
ما نیز بر این تاکید می کنیم که نمی توانیم از 
خط قرمز خود عبور کنیم و نمی توانیم توافقی 
را امضا کنیم که بعد از مدتی مثال 40 روز انجام 
شده ولی روی زمین هیچ اتفاقی رخ نداده 
است و ما به دنبال توافقی هستیم که مردم در 
زندگی خود اثر آن را ببینند البته همان طور 
که پیش از این گفتم ما خود را معطل توافق 
نکرده ایم و دولت برنامه اقتصادی خود را با 
جدیت دنبال می کند و در وزارت امور خارجه 
متعهد هستیم ماموریتی را که به ما در زمینه 
ــذار شــده، به سرانجام برسانیم. توافق واگ

ــه داد: ما به صراحت  امیرعبداللهیان ادام
به طرف های آمریکایی که پیام می دهند در 
آستانه انتخابات میان دوره کنگره هستیم 
ــم، گفته ایم کــه بــرای  و مشکل بنزین داریـ
برداشتن قدم نهایی باید طرف آمریکایی از 
خود انعطاف نشان دهد. ما در تمام مراحل 
مذاکرات از خود انعطاف نشان دادیم و طرف 

آمریکایی نیز این موضوع را می داند که ما 
تاکنون چقدر انعطاف نشان داده ایــم. ما در 
مراحل مذاکرات درخصوص موضوعاتی که 
می توانستیم، این انعطاف را نشان داده ایم و 
اکنون نوبت به انعطاف طرف آمریکایی است.
وی گفت: در مذاکرات اخیر طرف آمریکایی 
در دو موضوع به صورت نسبی انعطاف هایی 
را به صورت شفاهی نشان داده است که باید 
مکتوب و تبدیل به متن شود و مسئله سوم 
موضوع تضمین هاست که باید آمریکایی ها 
انعطاف داشته باشند و با واقع بینی برخورد 
کنند و اگر ما چنین انعطافی را مشاهده کنیم 
ــای آینده می توانیم به نقطه توافق  در روزه
برسیم. روزهای آینده، روزهای مهمی برای 
توافق است. اگر آن ها انعطاف نشان ندهند، 
دنیا به آخر نمی رسد. آن ها صحبت از پلن 
B می کنند، ما هم پلن B خود را داریــم. وزیر 
امور خارجه کشورمان درادامه صحبت های 
خود گفت: حداکثر تا 1٢ امشب)دوشنبه( 
آخرین جمع بندی خود را به صورت مکتوب 
درباره مسائل باقی مانده به هماهنگ کننده 
ــه می دهیم و اگــر واکنش  ــا ارائ اتحادیه اروپ
آمریکا همراه با واقع بینی و انعطاف باشد، 
توافق رخ می دهد و اگر انعطافی نشان ندهند 
باید بیشتر گفت وگو کنیم.وی با بیان این که 
ما در دولت در کنار این که موضوع مذاکرات 
را دنبال می کنیم، تاکید بر این داشته ایم که 
اقتصاد کشور را به برجام گره نزنیم، ادامه 
داد: اگر همین فردا برجام به نتیجه برسد، 
تحریم هایی که برداشته می شود، تحریم های 
ثانویه است و تحریم های اولیه باقی  است و ما 
در کنار برجام همچنان سیاست بی اثر کردن 
تحریم ها و توسعه اقتصادی پایدار را دنبال 

خواهیم کرد.

چهره ها

تاکید فرمانده کل ارتش بر حل شدن 
درگیری های مرزی با طالبان از طریق دیپلماتیک

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش  درباره اخبار منتشر شده از درگیری های 
مرزی اخیر بین جمهوری اسالمی ایران و نیروهای 
طالبان، گفت: »اختالف کوچکی در بخشی از مرز 
با افغانستان وجود دارد؛ به این دلیل که در کشور 
مقابل پس از تغییر حکومت، هنوز آن نظم و نسق 
الزم برقرار نشده است، گاهی این سوءتفاهم ها 
پیش می آید و درگیری های کوچکی رخ می دهد 
که به سرعت هم تمام می شود. امیدواریم هرچه 
زودتر مسئوالن سیاسی این اختالفات را برطرف 
کنند.« وی در پاسخ به این سوال که آیا شایعات 
درباره شهادت یک سرباز وظیفه در درگیری های 
مرزی اخیر با نیروهای طالبان صحت دارد؟ اظهار 
کــرد: »از نیروهای ارتــش  که در آن خط مستقر 
هستند، چنین موردی نداشتیم؛ درباره نیروهای 
فراجا نیز اطالع دقیقی ندارم که درگیری ها منجربه 
شهادت شده است یا خیر ولی گاهی اوقات در این 
درگیری های مــرزی، تیراندازی پراکنده وجود 
دارد.« فرمانده کل ارتش  همچنین با بیان این که 
این مشکالت مربوط به بحث های سیاسی است، 

تصریح کرد: »این درگیری ها 
دیپلماتیک  طریق  از  باید 
حل شود و نیازی به دخالت 

نــیــروهــای نظامی و 
انتظامی نیست.« / 

فارس

خبرسازی دروغین درباره ارسال رایگان نفت 
ایران به لبنان

ایران به لبنان نفت رایگان می دهد. این خبری بود 
که در چند هفته گذشته بارها از سوی رسانه های 
معاند بازنشر شد. این ادعاها در حالی مطرح شد که 
نماینده حزب ا... لبنان در ایران با تاکید بر جزئیات 
توافق مالی ایران و لبنان برای ارسال سوخت به این 
کشور توضیحاتی داد و گفت که پول این نفتکش ها 
پرداخت شــده اســت. به نوشته جــام جم آنالین؛ 
عبدا... صفی الدین، نماینده حــزب ا... لبنان در 
ایران، درباره ارسال سوخت از ایران به لبنان گفت: 
کشتی هایی که از این جا حرکت کرده با پول حمل 
شده و این یعنی سوخت ایران رایگان نبوده است. 
ما هم اعالم کرده ایم مقداری از سوخت را رایگان 
به بعضی از سازمان های بشردوستانه در لبنان 
می دهیم و از بقیه مقدار معقولی پول گرفته و به آن ها 
تخفیف می دهیم. این روزنامه افزود: برخی مدعی 
شدند سید حسن نصرا... اظهار کــرده ، آمــاده ام 
سوخت ایران را رایگان به لبنان بیاورم. این در حالی 

اســت که بررسی دقیق اظهارات 
سیدحسن نصرا... نشان می دهد 
که وی می گوید:»حزب ا...، نفت 

ایـــران را بــه طــور رایــگــان در 
اختیار دولت لبنان 

قرار می دهد.«
 

توکلـی- ماجـرا از آن جایـی شـروع شـد کـه 
چنـدروز  قبل، وبسـایت »کلمـه«  بیانیـه ای را 
از سـوی »میرحسـین موسـوی« منتشـر کـرد؛ 
بیانیـه ای کـه بـا ادبیاتـی رادیـکال و تنـد و تیـز 
نـگارش شـده بـود و بـا حمله بـه  سیاسـت های 
منطقـه ای ایـران بـرای مقابلـه بـا تروریسـم، 
توهین مسـتقیم به شـهید همدانـی و مدافعان 
حـرم را در دل خـود جـای داده بـود. در ایـن 
میـان امـا آن چـه بـاور کردنـی نبـود، سـکوِت 
جریـان هـای مختلـف اصـالح طلبـی و چهـره 

هـای سرشـناس آن در برابـر هتاکـی هـا و 
ادبیـات پلشـت میر حسـین موسـوی بـود. باید 
گفت که فـارغ از وضعیت فعلـی اصالح طلبان 
و وضعیـت منفعالنـه آن هـا در عرصـه سیاسـی 
کشـور، بیانیـه اخیـر میرحسـین موسـوی امـا 
چیزی نبـود  که بتـوان به راحتی از آن گذشـت 
آن  قبـال  در  اصالح طلـب  چهره هـای  امـا 
سکوت اختیار کردند. سـکوتی که  داد عباس 
عبـدی را نیـز در آورد و ایـن  فعـال سیاسـی 
اصـالح طلـب در توئیتـی اصـالح طلبـان را 

»غـرق در تناقضـات پایـان ناپذیـر« توصیـف 
کـرد و در این باره  نوشـت: »می پرسـند در باره 
متن موسـوی چرا نظـر نمی دهـم؟ تناقضات و 
مشـکالت فـراوان حکومت بـه جای خـود ولی 
تناقضـات  از  مجموعـه ای  بـا  اصالح طلبـان 
وارد 88 شـدند و شـد آن چه که نباید می شـد. 
در دی 87 مفصـل پیامدهـای ایـن وضعیت را 
تقدیمشـان کردم البتـه وقعی ننهادنـد. از 88 
تاکنـون غـرق در ایـن تناقضـات پایان ناپذیرند 
و اکنـون نمی داننـد چـه بایـد بکننـد. خـرداد 
1400 آخریـن حلقه ایـن تناقضـات را دیدیم. 
نامـه مهنـدس موسـوی نیـز بازتابـی اسـت از 
ایـن تناقضـات. به فضـای عمومـی نـگاه کنید. 
هـر کـس فحـش دهـد و تنـدش کنـد، یـک گام 
جلوتر است. خوشـبختانه فضای واقعی عاری 

از ایـن اسـت.«

مــوســوی دیگر چــه باید بگوید کــه  لب 	 
بگشایید!

فعال  کرباسچی  غالمحسین  میان  ایــن  در 
ــالح طلب در روزهـــای گذشته  سیاسی اص
طی یادداشتی در روزنــامــه میهن به بیانیه 
موسوی واکنش نشان داد و در این باره اظهار 
کرد: »نمی شود کسی را از امکان گفت وگو یا 
مشاوره مشاورانش محروم کرد و بعد انتظار 
داشت دیگران او را نقد کنند. عالوه بر این، 
در شرایط حصر اصل این که مهندس موسوی 
واقعا می خواهد چنین موضوعاتی از سوی 
ایشان مطرح و منتشر شود، جای تامل دارد، 
آن هم در شرایطی که کشور درگیر فشارهای 

خارجی و گرفتاری های اقتصادی است.« 
پاسخی که با واکنش های مختلفی در فضای 
مجازی همراه شد و کاربری در این باره نوشت: 
»رســوایــی »صـــدای داعـــش« بــه حــدی است 
ــردن  حاصلی جز تناقض  ــازی ک که وســط ب
نــدارد. ناگزیری کرباسچی از مرزبندی نیم 
بند با آن متن »کینه توزانه« و در عین حال 
عذرتراشی از فرامتن  و توجیه اهانت با عقب 
ماندگی صاحب صدا از زمانه، نمونه ای از 
این تناقض هاست.« روزنامه صبح نو نیز در 
شماره روز گذشته خود به اظهارات این فعال 
ــالح طلب واکنش نشان داد و  سیاسی اص
در این باره نوشت: »بهترین آینه برای بیان 
تلخی، وضعیت اصالحات است؛ جناحی که 
نه تنها حاضر نیست مواضع ضدملی موسوی 
را محکوم کند که خواسته انقالبیون مبنی 
بر مرزبندی اصالحات با مواضع او را هم زیر 
ســوال می برد. سخن کرباسچی، به خوبی 
انفعال  و  بی عملی  رادیکالیسم،  استحاله، 
این جریان سیاسی را نشان می دهد. کار در 
جریان اصالحات به جایی رسیده که فردی 
مانند کرباسچی که به میانه روی و عمل گرایی 
رادیکال هایی  مقابل  هم  می شد  شناخته 
مانند محمود صادقی، آذر منصوری، فیض ا... 
عرب سرخی و  دیگرانی از این دست، تسلیم 
شده و حاضر نیست با توجه به جمالت ضدملی 
و تاسف بار موسوی، مرزبندی کند.« سوال 
بزرگ اما این جاست که موسوی دیگر چه باید 
بگوید که  برخی اصالح طلبان لب بگشایند و 

او را نقد کنند؟

بدون تیتر

توئیت سیاسی
با اعالم امیرعبداللهیان آخرین جمع بندی ایران درباره متن بورل نیمه شب گذشته 

برای اتحادیه اروپا ارسال شد 

گام نهایی احیای برجام 
 وزیر خارجه: در مراحل مذاکرات  درباره موضوعاتی که می توانستیم،   انعطاف  نشان

 داده ایم و اکنون نوبت به انعطاف طرف آمریکایی است

زاهدی -پس از این که »هادی مطر« جوان ٢4 
ساله آمریکایی با حمله به سلمان رشدی، نویسنده 
مرتد کتاب موهن آیات شیطانی در نیویورک او را 
تا آستانه مرگ پیش برد، رسانه ها و مقامات غربی 
از بهت و حیرت ناشی از این اتفاق بیرون آمده و 
اکنون خط جدید رسانه ای را در پیش گرفته اند. 
رشــدی که تا روز شنبه به دلیل وضعیت وخیم 
جسمانی با دستگاه تنفس می کرد، ظاهرا حاال 
بدون دستگاه نفس می کشد و این امر سبب شد 
مقامات اروپایی و آمریکایی در پیام های خود از او به 
عنوان »قهرمان آزادی بیان« و عباراتی از این دست 
یاد کنند. حال آن که تا پیش از این بهت و سکوت آن 
ها از نحوه اجرای این اقدام هادی مطر معطوف 

به ضعف شدید امنیتی در یکی از بزرگ ترین 
شهرهای آمریکا بود، تا جایی که برگزار کنندگان 
مراسم سخنرانی رشدی که وی در آن جا هدف 
حمله قرار گرفت، بارها در مصاحبه های خود 
بر در نظر گرفتن پروتکل های امنیتی برای 

سخنرانان تاکید کرده بودند. اکنون اما به نظر 
می رسد غربی ها به دنبال این هستند که حمله به 
سلمان رشدی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی 

شده معرفی کنند تا از قبل آن سناریوهای فشار بر 
ایران را به ویژه در حوزه حقوق بشر و مسائل امنیتی 
اجرایی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه اما 
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسالمی ایران 
به ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن آیات 
شیطانی در آمریکا با بیان این که در این حادثه 
هیچ کس را غیر از او و حامیانش شایسته سرزنش و 
مالمت و حتی محکومیت نمی دانیم، توضیح داد: 
سلمان رشدی با اهانت به مقدسات اسالمی و با 
عبور از خطوط قرمز بیش از 1.5میلیارد مسلمان 
و همچنین خطوط قرمز همه پیروان ادیان الهی، 
خودش را در معرض خشم و غضب مردم  قرار داد 
و نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان الهی از 
این که به مقدسات یک دین الهی و آسمانی و یک 
رسول الهی اهانت شود، رنجور هستند. سخنگوی 
دیپلماسی  ــاه  ــگ ــت دس
ــرد: کسی در  تصریح ک
این باره حق ندارد ایران را 
متهم کند. اقدام و اهانتی که 
انجام شد و حمایتی که صورت 
ــان و  گرفت اهــانــت بــه همه ادیـ
پیامبران الهی بود و غیرقابل دفاع 
است. نفرت پراکنی و 
توهین به مقدسات 
اسالمی که نمونه 
ــدام  ــ ــارز آن اق ــ بـ

سلمان رشدی است، از نظر حقوق بین الملل هم 
قابل دفاع نیست. محکوم کردن اقــدام ضارب و 
حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده 
به مقدسات دینی و اسالمی، رفتاری کامال متناقض 
است. وی درباره برخی اتهامات مبنی بر ارتباط 
شخص ضارب با جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد: به صورت قطعی و جدی این ارتباط را تکذیب 
می کنیم. از سوی دیگر، بخش عربی خبرگزاری 
»سی ان ان« پیشتر خبر داده بود یک مقام حزب ا... 
که خواست نامش محفوظ بماند، در پاسخ به پرسش 
این شبکه آمریکایی دربــاره این که آیا حــزب ا... 
اطالعاتی دربــاره عامل حمله به نویسنده مرتد 
کتاب آیــات شیطانی دارد یا خیر، اظهار کرد: 
درباره این موضوع غیر از آن چه در رسانه ها آمده 
چیزی نمی دانیم و در نتیجه نظری نداریم. وی  با 
اشاره به هادی مطر، عامل حمله به سلمان رشدی 
که اصالتا شهروند لبنان اســت، گفت: چیزی 
درباره وی نمی دانیم. اظهار بی اطالعی حزب ا... 
از عامل حمله به رشدی از این جهت مهم بود که 
قبال رسانه های لبنانی اعالم کرده بودند مطر یک 
تبعه لبنانی است، هر چند »سی ان ان« در ادامه 
خبر بحث برانگیز خود به طور تلویحی اتهاماتی را 
متوجه حزب ا... لبنان می کند و می نویسد: »این 
رسانه به صورت مستقل نتوانسته است صحت این 
موضوع را تأیید کند و مشخص نیست مطر قبال به 

لبنان رفته است یا خیر«.

پاسخ قاطع تهران به ادعای ارتباط ضارب 
سلمان رشدی با ایران 

کنعانی: در ماجرای حمله به سلمان رشدی، هیچ کس غیر از او و حامیانش را 

شایسته سرزنش و محکومیت نمی دانیم 

جلسه مسئوالن عالی قضایی به ریاست معاون 
اول قوه قضاییه  با حضور وزیر اطالعات و معاونان، 
به منظور هماهنگی و هم افزایی بــرای مقابله 
با اقــدامــات رژیــم صهیونیستی و گروهک های 
تروریستی، در وزارت اطالعات تشکیل شد. وزیر 
اطالعات در این جلسه  به ارائه گزارشی از اقدامات 
موثر وزارت اطالعات پرداخت و با اشــاره به یک 
سالگی آغاز به کار دولت مردمی و انقالبی سیزدهم 
گفت: »مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی اولویت 
اول وزارت اطالعات است که تاکنون با هماهنگی 
و همراهی دستگاه قضایی و جامعه اطالعاتی، 
اقدامات موثری برای مقابله با رژیم صهیونیستی 
ــات تهاجمی  ــدام ــن اق ــت و ای صــورت گرفته اس
همچنان در دستور کــار وزارت اطــالعــات قرار 

دارد.«  / میزان  

وقتی هیچ کس جواب نمی دهد! 
با گذشت 4 روز از   توهین   میرحسین موسوی به شهدای مدافع حرم همچنان سکوت 

سنگین و معناداری در اردوگاه اصالح طلبان حکمفرماست، سکوتی که عباس عبدی هم 
آن را غرق در تناقض می داند



گفت و گو با »علیرضا شهرداری پناه«، تیمارگر تنها توله یوز »ایران« از بدو تولد تا االن که 3 ماهگی را پشت سرگذاشته است

پرستار »پیروز«
2229

25 مرداد 1401 سه شنبه 
16 آگوست  2022  18 محرم 1444 
شماره 21009

از تولد »پیروز« تنها توله یوز بازمانده »ایران« و »فیروز«، 107 روز می گذرد و »علیرضا شهرداری پناه« از زمان تولد 
او که کوچک تر از یک کف دست بود و باید قطره قطره به او شیر می خوراند تا امروز که گوشت می خورد و وزنش به 
3500 گرم رسیده، پابه پای او مانده است. حاال پیروز که در اسارت به دنیا آمده، کیلومترها دورتر از مادر و محل 
تولدش یعنی پارک ملی »توران«، پایتخت نشین شده است. او به تازگی  به صدای رعد وبرق و باران واکنش نشان 
می دهد و روی زمین خاکی می دود. »شهرداری پناه« تیمارگر پیروز عمرش را به پای آموزش و تجربه امداد و تیمار گونه های جانوری 
گذاشته است، هنوز شرایط او را پیچیده می داند. او در این مدت در کنار دام پزشکان و متخصصان سازمان محیط زیست از جانش 
مایه گذاشته است و یک لحظه از پیروز چشم برنمی دارد. با پیروز هم اتاق است و وقتی او مشغول استراحت است در دفترش پرتره 
پیروز را نقاشی می کند. او بعد از مرگ توله دوم و از 28 اردیبهشت امسال در کنار پیروز است و حتی به خانه اش هم  نرفته است. در 
پرونده امروز زندگی سالم با »شهرداری پناه«، درباره روزهایی که در کنار پیروز پشت سر گذاشته و وضعیت این یوز که چشم امید ما 

برای تکثیر یوزپلنگ ایرانی به اوست، گفت وگو کردیم.

پرونده

اکرم انتصاری | روزنامه نگار

پیروز شبیه هیچ جانوری 
نیست!

باتوجه به اهمیت حفظ حیات و نسل ارزشمند یوز ایرانی، ۱۱ 
اردیبهشت امسال، »ایران« یوزپلنگ در اسارت سایت مرکز تکثیر 
یوز ایرانی در توران واقع در استان سمنان به روش سزارین سه توله 
به دنیا آورد اما بعد از به دنیا آمدن توله ها، مادرشان آن ها را نپذیرفت 
و دو  توله تلف شدند بنابراین تمام توجه افکار عمومی به وضعیت 
آخرین توله ایران جلب شد تا همچون دو توله دیگر تلف نشود و از 
این منظر، ماجرا مهم شد. »شهرداری پناه« معتقد است داستان 
پیروز از چیزی که فکرش را می کردند، پیچیده تر است. او می گوید: 
»جریان پیروز خیلی پیچیده تر از یک روال معمولی و طبیعی است 
که ما بخواهیم پیش بینی کنیم. چند وقت پیش در حالی که فکر 
می کردیم شرایط خیلی خوبی داریم دوباره به مشکل خوردیم و از 
پیترکالدول دام پزشک آفریقایی  پیروز مشورت گرفتیم و با شروع 
دوباره دارو و سرم و مراقبت های شبانه روزی، خوشبختانه شرایط 
کنترل شد و االن حال پیروز خوب است. حرف من این است که ما 
نمی توانیم قطعی بگوییم خطر به طور کامل رفع شده است. پیروز 
یک یوزپلنگ و یک گونه در خطر انقراض است و گونه ای که در خطر 
انقراض قــرار دارد حساسیت اش 
به طبیعت، محیط و مشکالتی که 
برایش ایجاد می شود خیلی بیشتر 
از گونه های دیگر است. در همان 
زیستگاه گونه های دیگری دارند 
زندگی می کنند که یوزپلنگ در خطر 
انقراض قرار گرفته است. شما تصور 
کنید با این همه پیشرفت فناوری در 
دنیا، شیر خوراکی که برای یوزپلنگ مناسب است ساخته نشده و 
این به خاطر پیچیدگی کار است. سه پژوهشگر بزرگی که به صورت 
تخصصی روی یوز کار می کنند، هنوز درباره این شیر اختالف نظر 
دارند و به همین دلیل نمی توانیم یوزپلنگ را با گونه دیگری مقایسه 
کنیم. یکی از مشکالت پیروز هم نخوردن شیرمادر است، یعنی آنتی 

بادی هایی را که باید از بدن مادر می گرفته، ندارد.«

خشک می شوم تا پیروز 
بخوابد!

پیروز سه ماهگی را پشت سر گذاشته و از مرحله شیرخوارگی به 
گوشت خواری رسیده است. در طول روز پنج بار مکمل غذایی 
می خورد و شرایط او با هم سن و  ساالنش که در طبیعت به دنیا 
آمده اند به دالیلی مانند سزارین، اسارت و نخوردن شیر مادر از 
زمین تا آسمان تفاوت دارد. »شهرداری پناه« درباره عادت های 
پیروز می گوید: »گوش پیروز آن قدر تیز است که وقتی روی تخت 
خودم دراز می کشم حتی اگر پایم روی مالفه کشیده شود، بیدار 
می شود و وقتی می بیند من بیدارم دوست دارد از تختش بیرون 
بیاید و با من بازی کند. بعضی وقت ها واقعا خشک می شوم و اصال 
تکان نمی خورم تا پیروز بتواند خواب راحتی داشته باشد. او عادت 
دارد ذره ذره بخوابد. گاهی هم وسط خواب مدام چشم هایش را 
باز می کند و دوباره می خوابد. به همین دلیل شب ها همه جا را 
تاریک می کنم. من در مدت زمانی که این جا هستم تنها یکی دو بار 
تلویزیون را روشن کردم تا پیروز راحت باشد. اصال این طور نیست 
که گوشت خواران به طور دایم فعال باشند و شکار کنند و بخورند. 
گاهی حتی بالغ ها 20 ساعت در شبانه روز استراحت می کنند 
که البته همه آن به صورت خواب نیست. خیلی وقت ها مردم به 
باغ وحش می روند و به قفس شیر و پلنگ ها که می رسند، می گویند: 
»وای هیچ غذایی جلوی این ها نیست. همش هم که خوابند« خب 
در طبیعت هم همین است آن چیزی که مستندها نشان می دهند، 

فقط لحظه های شیرین دویدن و شکار آن هاست.«

ساعت ها قربان صدقه پیروز می روم!

در یکی از ویدئوهای پیروز، وقتی او به دوربین خیره می شود پرستارش چند بار به او می گوید: »پیروز! بابا، پیروز! پسرم...«. از او 
می پرسم پیروز هم این احساس را درک می کند و در کنارتان احساس امنیت دارد ؟که این طور پاسخ می دهد: »حیات وحش خیلی 
دنبال این نیست که من آن را »بابا« صدا بزنم یا نه. من خیلی احساساتی  هستم و این ویژگِی شخصیت فردی من است. در آن ویدئو، 
حتی خودم بعد از این که ویدئو را گذاشتم و واکنش های مردم را دیدم متوجه شدم که این موضوع چقدر به چشم آمده است و فکر 
می کردم کار معمول خودم است. من این جا بعضی وقت ها، ساعت ها قربان صدقه پیروز می روم و با مشت به سینه ام می کوبم و این ها 
نیاز این گونه نیست. رابطه پیروز با انسان خوب است چون در شرایط اسارت به دنیا آمده و از همان روز اول انسان دیده است و هنوز 
گونه طبیعی خودش را اصال نمی شناسد. فکر می کند من پدرش هستم، مادرش هستم یا هرکی. حتی اگر این جا دو، سه نفر باشند و 
من از در بیرون بروم، پیروز پشت در می نشیند و شروع می کند به جیغ کشیدن. چند روز پیش با وجود آقای عمارلویی و دکتر باستانی 
در اتاق، وقتی رفتم مالفه های پیروز را در ماشین لباس شویی بیندازم، صدای جیغش بلند شد. صدای جیغ او االن بیشتر شبیه سوت 

یا صدای یک پرنده و جیک جیک است. این رفتار کلی پیروز است که این اواخر بیشتر شده.«

پیروز باید دست آموز 
باشد

شهرداری پناه به شنیدن »این که داره شبیه گربه های اهلی و 
دستی بار میاد، نه مثل یوزپلنگ« عادت کرده است. این ایرادها 

پای ثابت کامنت های ویدئوهایی از پیروز است و 
او در پاسخ به این نقدها و توضیح دست آموز بودن 
پیروز می گوید: »برای من خیلی عجیب است، 
برخی که داستان پیروز را دنبال می کنند درک 
نمی کنند که او از روز اول قطره قطره توسط دست 
انسان شیر خورده تا امروز که گوشت می خورد. 
خب چطور می توان یک گونه بدون مادر کنار 
دست انسان باشد آن هم با شرایط غیرطبیعی 
پیروز و هزاران مشکل و صدها سرم و دارویی که 
دارد و دست آموز نباشد. در این مدت هرساعت و 
دقیقه و ثانیه من و دام پزشک ها با او کار داشتیم. 
قرار نبوده ما گونه ای را تربیت کنیم که آن را در 
شرایط خاص رها کنیم. پیروز حتی اگر از مادر به 
دنیا آمده بود، شیر مادر خورده بود و اگر هیچ یک از 
این مشکالت را نداشت، هرگز قرار نبود به طبیعت 
برگردد. اصال مهم ترین نکته بــرای نگهداری 
یوزپلنگ هایی که به عنوان مولد و به نیت تکثیر 

در سایت ها نگهداری می شوند، دست آموز بودن بیش از حد 
آن هاست تا به هیچ عنوان از انسان نترسند. روال تکثیر در همه 
کشورهای موفق همین است. در حدی که در زمان جفت گیری 
اشتباهات حیوانات را اصالح می کنند و آن ها هیچ واکنشی 
ندارند. نکته مهم و کلیدی تکثیر یوزپلنگ در اسارت همین است. 
من  که  تالشم بر این نیست پیروز را دستی کنم. مردم توقع دارند 

او را رها کنم تا خودش برود غذای خودش را پیدا کند؟«

تجربه هایم با پیروز، 
عجیب و غریب است

»زمانی که آمــدم اصال تصور نمی کردم با چنین مشکالتی 
دست و پنجه نرم کنم«. او ادامــه می دهد:» آن زمــان مجبور 
شدیم پیروز را از شیر بگیریم و یک سری کنسرو 
پیروز اصال  ــروع کنیم.  را ش مخصوص کمکی 
دوست نداشت غذا بخورد و فقط و فقط از دست 
ــورد. یــک بـــار، عصب دســتــم به  ــی خ ــذا م مــن غ
مشکل شدیدی خورد که از شدت درد آن فریاد 
می زدم. در این شرایط هر یک ساعت باید به پیروز 
قطره قطره شیر مــی دادم یا تحریکی را که برای 
دفع غذا الزم است، انجام می دادم )ما به طور 
مصنوعی آن را انجام می دادیم و در طبیعت، مادر 
توله با لیس زدن آن را انجام می دهد(. من در آن 
زمان، قدرت این کارها را هم نداشتم. مجبور شدم 
بین ساعت  غذای پیروز، با هماهنگی برای معطلی 
کمتر به مطب پزشک بروم. یک بار که کارم کمی 
طوالنی تر شد، پیروز با این که بچه های آن جا 
را می شناخت، فکش را قفل می کرد و از دست 
هیچ کس غذا نمی خورد. نیمه  شب های زیادی 
باید بیدار می شدم، دست هایم را می شستم و 
آرام آرام غذا را با سرنگ از کنار انگشتانم که پیروز با دهان آن 
را می گرفت، به او می دادم. او یک مدت طوالنی فقط این طور 
غذا می خورد تا بزرگ شد. االن شرایط کمی بهتر شده ولی او 
هنوز وابسته است و وقتی من نیستم، استرس دارد. این کار 
را سخت کرده است و من اصال به این اتفاق راضی نیستم. به 
هر حال تجربه هایی که با پیروز داشتم، تجربه های خاص و 

عجیب و غریبی بود.« 

 90 روز است به خاطر پیروز، 
خانواده ام را ندیده ام

حدود 90 روز است که علیرضا پرستار پیروز، خانواده اش را ندیده است. او می گوید: »نمی دانم بگویم 
خانواده ام کارم را پذیرفته اند یا نه. به نظرم کاری غیر از این هم از دست شان برنمی آید. انتظارشان این 
بوده است که من ازدواج کنم و زندگی ام مثل بقیه آدم ها باشد اما خب هیچ چیز من شبیه بقیه آدم ها 
نیست. االن که من این جا هستم، حدود ۱50 گلدانم را پیش مادرم گذاشته ام. برنامه آبیاری هر گلدان 
متفاوت است و آن ها نمی دانند با آن همه گلدان چه کار کنند. می دانم خیلی از گل هایی را که دوست شان 
داشتم، از دست داده ام. من این جا هم که آمدم نتوانستم یک چهاردیواری بی روح را تحمل کنم و از هرجا 
چند شاخه گل، قلمه زدم و این جا دارند ریشه دار می شوند و رشد می کنند. با این بخش از زندگی سرگرم 
هستم و خیلی برایم مهم است که ریشه و جوانه زدن گیاه را جلوی چشمم ببینم. من زندگی ام را این طور 
چیده ام و همیشه می گویم یک دلیل برای زندگی و کار کردن دارم ،این که پولی دربیاورم و با آن سفر بروم. 
به دنبال این نیستم که مدل خودروام را باالتر ببرم و همیشه سفرهای سختی می روم، یعنی سفر خیلی 
الکچری که حتما فالن هتل باشد نه. هدفی دارم که برای رسیدن به آن حتی شده یک غذای خیلی ساده 

بخورم یا یک جای ساده بخوابم یا از امکانات شیک استفاده نکنم اما حیات وحش آن کشور را ببینم.«

بعد از پیروز سراغ اورانگوتان ها می روم
»دوره امداد  و  نجات حیات وحش در هند یکی 
از دوره هایی بود که به سختی خودم را به یکی 
از پارک های ملی هند رساندم که خیلی 
گران بود. آفریقا را هم خیلی دوست 
ــار توانستم به آن جــا سفر  دارم و دوب
کنم.« شهرداری پناه با این مقدمه 
دربــاره این سفر و تجربه دیدار با تنها 
کرگدن های سفید شمالی که در 

معرض انقراض قرار دارند، می گوید: »فاطو و ناجین تنها کرگدن های سفید شمالی 
باقی مانده در جهان هستند و تالش های زیادی برای حفظ این گونه درحال انجام 
است. وقتی به محل نگهداری آن ها در آفریقا رفتم، دست و پایم می لرزید تا آن ها را 
دیدم. محیط بان ها با من همکاری کردند و یک ساعت و نیم پیش این دو کرگدن 
بودم. این کرگدن ها کامال دست آموز بودند و از انسان نمی ترسیدند. من همه 
گونه های جانوری را دوست دارم ولی به گونه هایی که در خطر انقراض هستند و 
به کارهای حفاظتی نیاز دارند، اهمیت بیشتری می دهم. آرزوی کودکی ام دیدن 
اژدهای کومودو بزرگ ترین مارمولک سمی جهان بود که برای رفتن و دیدن آن خیلی سختی 
کشیدم تا باالخره انجام شد. دوست دارم وقتی کارم با پیروز تمام شد، بتوانم در مرکزی که از 

اورانگوتان های یتیم نگهداری می کنند کار کنم و بعد از آن  می توانم به گوریل ها فکر کنم.«

4 سال به افعی شاخ دار با دست غذا دادم!
شاید برایتان جالب باشد که »شهرداری پناه« جز یک گربه خانگی که آن هم یک گربه آسیب دیده خیابانی 

بوده است، حیوان خانگی دیگری ندارد. او خاطره عجیبی از بزرگ کردن یک مار افعی شاخ دار 
دارد و درباره اش می گوید: »گونه هایی که مدتی از آن ها نگهداری می کردم، به منظور تیمار دستم 

بوده اند. حدود هفت سال پیش یک مار به دستم رسید تا بروم آزادش کنم. زیستگاه او در یکی از 
بیابان های شهر قم بود. بعد از رهاسازی دیدم که نمی تواند حرکت کند. مار را به دانشکده دام پزشکی 

بردیم و فهمیدیم بخشی از مهره هایش شکسته است. نیمی از بدنش فلج شده بود. دلم نیامد آن افعی را 
با وضعی که داشت، رها کنم و حدود چهار سال از آن نگهداری کردم. به طور دستی به آن غذا می دادم و 

حتی در آب ولرم ماساژش می دادم تا غذایش را دفع کند. مدتی هم یک طوطی بزرگ را که بالش شکسته 
بود، تیمار کردم. گونه هایی که در خانه داشتم همه وضع مشابهی داشتند. از یک زمانی به بعد که سفرهایم زیاد 

شد مثل سفرم به آفریقا که 40 روز طول کشید، دیگر حیوان خانگی هم نداشتم. من در هند یک دوره تخصصی تیمار و  نگهداری 
از گونه های حیات وحش را گذراندم و در آن جا از سنجاب و موش یک روزه نگهداری کردم تا بالغ شوند. در این مدت همه داروها  

و تزریق های پیروز را انجام دادم و این تجربه ها بود که دست به دست هم داد تا یک نفره از پس این قضیه بربیایم.«

بیهوش کردن یوزها پر خطر است

اما و اگرهای زیادی هست که اگر عملی می شدند، سرنوشت متفاوتی در انتظار سه توله یوز »ایران« 
و »فیروز« بود. نظر »شهرداری پناه« را درباره آن چه بر »ایران« و توله هایش گذشت، می پرسم و او 
می گوید: »اگر ایران مادر پیروز یک یوزپلنگ کامال دست آموز بود این همه صبر برای تشخیص 
بارداری اش الزم نبود . چه زمانی باید زایمان طبیعی صورت بگیرد و در این صورت چه اتفاقی 
می افتد؟ به راحتی سونوگرافی می کردند و متوجه همه جزئیات می شدند. در مورد »ایران« 
هرگز نمی توانستند این کار را انجام دهند چون باید او را بیهوش می کردند. بیهوشی ریسک دارد 
و کسی هم آن را نپذیرفته است ولی در کشورهای مختلف جهان مثال اگر بخواهند فیل را در اسارت 
نگه دارند، چون ناخن های آسیب پذیری دارد حیوان با آموزش دیدن اجازه می دهد مراقب ها به 
راحتی ناخن هایش را پدیکور و مانیکور کنند. حتی با استفاده از تشویق و جایزه از شیری که در 
اسارت نگهداری می شود، بدون پرخاشگری و بیهوشی نمونه خون می گیرند. االن از »کوشکی« و 

»دلبر« دو یوز دیگر که در شرایط نیمه  اسارت 
هستند نه آزمایشی گرفته می شود نه می شود 
آن ها را معاینه کرد چون باید هربار بیهوش 
شوند ولی اگر دست آموز بودند به راحتی 
می شد همه این آزمایش ها و معاینه ها را 
انجام داد. دست آموز بودن برای گونه ای که 
قرار است در اسارت و سایت تکثیر نگهداری 

شود، بسیار بسیار مهم است.«

با اسکن این کیوآرکد، 
یک ویدئوی پربازدید 

در شبکه های اجتماعی 
را ببینید از لحظاتی 

که پیروز در کنار 
»شهرداری پناه« برای 
اولین بار وارد محیط 

طبیعی شده و پنجه های 
این توله یوز ایرانی، خاک 

را لمس کرده است.



صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 پروگریا چیست؟
سندروم پیری زودرس »هاچینسون گیلفورد« 

یک بیماری نادر و کشنده ژنتیکی و نه موروثی  

با شیوع تخمینی یک در 18 میلیون تولد است 

کــه از دوران کودکی با ویژگی هــای قابل  توجه 

که مهم ترین آن ها پیری زودرس اســت، همراه 

است.

  ژنتیک،اصلی ترین عامل 
 بیمــاری HGPS )ســندروم پیــری زودرس(

به  صورت اتوزومال غالب)نوعی وراثت که در 

آن اول ژن ها روی کروموزوم هــای اتوزومال  

قــرار گرفتــه اند(بــه ارث می رســد و تنها یک 

کپــی از ژن معیــوب می تواند این ســندروم را 

بروز دهد.

در والدینــی که یک کودک مبتال به ســندروم 

پیری زودرس دارند، 3-2 درصد  احتمال این 

که فرزند دوم شان به ســندروم پیری زودرس  

مبتال شــود بیشــتر خواهد بود. ایــن افزایش 

احتمــال ابتال، بــه دلیل یــک بیماری بــه نام 

موزائیســم اســت که در آن، پدر و مادر جهش 

ژنتیکی برای پیری زودرس در بخش کوچکی 

از سلول های خود  دارند، اما با این حال خود 

پدر و مادر مبتال به پیری زودرس نیستند.

  سطح گلوتاتیون پایین 
برخالف بسیاری از جهش های ژنتیکی، پیری 

زودرس به ندرت در خانواده ها منتقل می شود. 

این نوع جهــش ژنتیکی در بیشــتر مــوارد نادر 

اســت.در تحقیقی که روی ســلول های پوست 

)فیبروبالســت( بیمــاران مبتــال بــه HGPS با 

ســلول های پوســت افراد ســالم، مقایســه شد 

نشــان داده شــد که ســطح فعالیــت آنزیم های 

آنتی اکســیدان مانند گلوتاتیون پراکســیداز و 

کاتاالز در فیبروبالست مبتالیان HGPS به طور 

قابل توجهی پایین تر از سطح همین آنزیم ها در 

فیبروبالست افراد سالم است.

  عالیم بیماری پیری زودرس  کودکان
معمــوال نــوزاد هنــگام تولد نشــانه مشــخصی 

ندارد اما در سال اول نشانه های بیماری ظاهر 

می شــود. ویژگی هــای فیزیکی ایــن کودکان 

شامل این موارد است:

  سر بزرگ تری دارند

  فک پایینشان کوچک است

  قد و وزن آن ها به کندی افزایش می یابد

  موهایشان از جمله مژه و ابرو می ریزد

  صدای آن ها بلندتر از حالت معمول است

  رگ های بدنشان کامال قابل  مشاهده است

  دندان های آن ها رشــد آهسته و غیرطبیعی 

دارد

  چربی و ماهیچه های آن ها به  سرعت تحلیل 

می رود

  چشــم های بزرگــی دارنــد که کامال بســته 

نمی شوند

  پوست نازک و چروکیده ای دارند که معموال 

لکه هایی روی آن ها دیده می شود

هرچقدر این کودکان بزرگ تر می شوند، بیشتر 

به بیماری هایی از جمله مشــکل در استخوان، 

سخت  شدن شریان )سرخرگ( و بیماری های 

قلبی مبتال می شوند که مخصوص افراد باالی 

۵۰ سال است. این کودکان اغلب در اثر حمالت 

قلبی یا سکته فوت می کنند.

  عمر بیشتر با کشف دارو 
به تازگی  دانشمندان نخستین داروی بیماری 

نادر پیری زودرس در کودکان را  تایید  کردند.

آزمایش هــای اخیــر نشــان داده اســت کــه آن 

دســته از کودکانی که این دارو  )Zokinvy( را 

مصــرف کرده اند، بــه طور متوسط2/۵ســال 

بیشــتر عمــر می کنند.ســازمان غــذا و داروی 

آمریــکا بر پایه نتایــج این آزمایش ها اثربخشــی 

کپســول های زوکینوی را برای درمان بیماری 

پروگریا یا پیــری زودرس تأییــد کرد.تحقیقات 

درباره درمــان این بیمــاری نادر به طــور عمده 

توسط بنیاد تحقیقاتی پروگریا در ماساچوست 

 و با همکاری داروسازی آیگر بایو فارماسیتیکال 

)Eiger BioPharmaceuticals( انجام شــده 

است.

                                        منبع: یورونیوز
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نوشیدنی انرژی زای خانگی 

سندروم پیری زودرس یک بیماری نادر ژنتیکی و نه موروثی 
است که به تازگی دارویی برای طوالنی شدن عمر این 

بیماران  کشف شده است 

زندگیسالم
سه شنبه  

۲۵مرداد۱۴۰۱
شماره۲۲۲۹

فواید استفاده ا ز زیرپایی   » پروگر   یا  «   
پیری کودکان 

مهساکسنوی|روزنامهنگار

 شاید شــما هم در کودکی جمله » الهی پیر بشی بچه! « را شنیده 
باشید.درست است که این یک اصطالح به معنی بزرگ و باتجربه پزشکی 

شوید، است اما واقعا کودکانی هستند که در بچگی پیر می شوند. 
این کودکان درحقیقت دچار یک اختالل ژنتیکی به نام پروگریا 
یا  پیری زودرس هستند.بیشتر کودکان مبتال به این بیماری متاسفانه،  نهایتا ۱۳ 

سال عمر می کنند. در این مطلب به این بیماری عجیب می پردازیم.

با پیشرفت فناوری ، سبک زندگی ما تغییر یافته است و رو 
به ســمت کم تحرکی خواهیم رفت.در این میان کارمندان سالمت

بیشتر وقت خود را پشــت میز و در حال کار با رایانه سپری 
می کنند اما این پشت میز نشینی قطعا سالمتی را تهدید 
می کند. یکی از معایب پشت میز نشســتن، قرار گرفتن پاها در وضعیت 
نامناسب است که پزشکان توصیه می کنند برای حفظ سالمتی، حتما در 
محیط کار از زیرپایی استفاده کنید. غیر از محیط کار حتی بد نیست اگر 
در منزل ساعت طوالنی روی مبل و کاناپه می نشینید از زیرپایی استفاده 

کنیــد. در ادامه به بررســی ضرورت  اســتفاده از 
زیرپایی می پردازیم.

آشپزی من
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مواد الزم 
  آب نارگیل:  نصف لیوان

  آب میوه تازه)دلخواه(: 
یک لیوان

  عسل خام: یک 
قاشق غذاخوری

  آب میوه طبیعی: 
یک لیوان

   نمک صورتی: به 
میزان دلخواه

  بهبــود عملکــرد سیســتم 
گردش خون 

نشستن مداوم یا دراز کشــیدن به مدت طوالنی و 

بدون انجام هیچ گونه فعالیت فیزیکی منجر به اختالل 

در سیستم گردش خون می شود. یکی از فواید استفاده از زیرپایی  در این شرایط کمک 

به گردش خون مناســب با باال نگه داشتن پاهاســت.در طول یک روز کاری و در حین 

انجام کار باید سعی کنید اندکی فعالیت فیزیکی داشته باشید. می توانید کمی تغییر 

در وضعیت نشستن خود ایجاد کنید پاها را حرکت دهید و بازوها را به سمت باال ببرید.

  کاهش فشار بر گردن و ستون فقرات 
ساعت های طوالنی کار روزانه پشت میز و نشستن نادرست روی صندلی باعث ایجاد 

فشار روی ســتون فقرات می شود. با اســتفاده از زیرپایی می توان امیدوار بود که تمام 

مدت روی صندلی به طرز صحیحی نشســته و زاویه های ارگونومیک مناسب را حفظ 

کرده اید که باعث کاهش فشار بر ناحیه گردن و ستون فقرات خواهد شد. روش صحیح 

نشستن این است که کمی عقب بنشینید در حالی که آزادی عمل الزم به هنگام کار با 

رایانه را هم داشته باشید . استفاده از زیرپایی باعث ایجاد تماس استاندارد و محکم تر 

با پشتی می شود. این گونه نشســتن باعث کاهش فعالیت عضالت در ستون فقرات و 

کاهش فشار دیسک کمر خواهد شد.

  کاهش فشار بر زانو
زمانی که ارتفاع میز اداری بلند باشــد، شما مجبور می شوید برای تناسب قرار گرفتن 

بدنتان پشــت میز، صندلی اداری خود را هم با ارتفاع بلندتری تنظیم کنید. در نتیجه 

احتمال این که پاهایتان از ســطح زمین فاصله بگیرد زیاد اســت اما اگــر یک  زیرپایی 

داشته باشید، از آویزان شدن پاهایتان جلوگیری می کنید. قرار نگرفتن پا روی زمین 

هنگام کار باعث می شود فشــار زیادی بر زانوی شما وارد شــود. گاهی تمامی وسایل 

شما ارگونومی الزم را دارد اما مناسب قد شما نیست. برای این موضوع نیازی نیست 

ارتفاع میز و صندلی خود را تغییر دهید، وجود یک زیرپایی مشکل شما را حل می کند.

   جلوگیری از واریس 
اســتفاده صحیح از زیرپایی می تواند شــما را از ابتال بــه بیماری واریــس دور کند. این 

بیماری بر اثر اختالل گردش خون اتفاق می افتد. زمانی که ســاعت های زیادی روی 

صندلی می نشــینید و فعالیتی نداریــد و عضالت پای شــما بی تحرک و ثابت باشــد، 

گردش خون به خوبی کار خود را انجام نمی دهد و همیــن موضوع باعث بروز بیماری 

واریس خواهد شد.

گوشت قرمز و سالمت قلب 
پزشــکان از قدیم می گفتند که خطرات مصرف بیش از حد 

گوشــت قرمز برای سیســتم قلبی عروقی، ناشــی از سطوح 

باالی چربی های اشــباع  شــده در گوشــت اســت که سطح 

کلسترول بد خون را افزایش می دهد.

  مطالعات جدید چه می گوید؟ 
به  گزارش هلث الین، یــک مطالعه جدید گــزارش می دهد 

مواد شیمیایی که بدن شــما برای هضم گوشت قرمز تولید 

می کند، می توانــد خطر ابتال به بیماری هــای قلبی عروقی 

را هم افزایش دهد.مطالعه محققان دانشــگاه تافتس روی 

تقریبًا ۴ هزار آمریکایی باالی ۶۵ سال نشان داد که مصرف 

بیش از حد گوشت قرمز فراوری  نشده، با بروز باالتر بیماری 

قلبی عروقــی آترواســکلروتیک )ASCVD( مرتبط اســت.

همچنین خطر باالتر ASCVD مرتبط با مصرف گوشت هم 

تا حدی به واســطه سطوح گلوکز و انســولین خون و التهاب 

سیستماتیک است.

  تاثیر سبک زندگی 
به  طور متوسط، خطر ابتال به بیماری قلبی با هر وعده روزانه 

گوشت قرمز، با در نظر  گرفتن دیگر عوامل مانند وزن بدن، 

سیگار کشــیدن، ورزش و ســایر عادات غذایی، 22 درصد 

افزایش می یابد.

   رژیم غذایی سالم 
طبــق بیانیه انجمن قلــب آمریــکا، رژیم غذایی ســالم برای 

قلــب شــامل مصــرف میوه هــا و ســبزیجات، غالت کامل، 

پروتئین های ســالم مانند حبوبات، آجیل، ماهی، غذاهای 

دریایــی، لبنیات کم چــرب یا بــدون چربی و گوشــت و مرغ 

بدون چربی و فراوری  نشده و روغن های گیاهی مایع  است. 

به گفتــه متخصصــان، رژیــم غذایــی گیاهــی دارای چربی 

اشباع کم است و محتوای فیبر باالی آن به کاهش کلسترول 

کمک می کند. عالوه  بــر  این، رژیم غذایــی گیاهی منجر به 

تنوع بیشتر باکتری در روده می شود که برای عملکردهای 

بیوشیمیایی مرتبط با بهبود سالمت قلب مهم است.

Arteriosclerosis: منبع 

Thrombosis, and Vascular Biology 

  طرز تهیه: 
1-بــرای تهیه نوشــیدنی خوشــمزه و مخصــوص انــرژی زا در ابتــدای کار، یک 

 ظــرف مناســب را انتخاب می کنیــم، ســپس آب نارگیــل را درون آن

 می ریزیم.2-در ادامه آب میوه طبیعی را به آب نارگیل اضافه و با قاشق 

ترکیب می کنیم.3-پــس از این که آب میوه طبیعــی و آب نارگیل به 

خوبی یکدست شــدند، عســل را به ظرف اضافه می کنیم و در حدی 

مــواد را ترکیب می کنیم که عســل به طــور کامل در آب میــوه ها حل 

شود. مقدار عسل را به ســلیقه خود می توانیم بیشتر کنیم.۴-در 

این مرحله نمک صورتی را درون آسیاب می ریزیم و به خوبی 

پودر و سپس به مواد دیگر اضافه و به خوبی ترکیب می کنیم 

تا درون آب میوه ها حل شود، سپس درون لیوان می ریزیم 

و در کنار آن کمی یخ قالبی سرو می کنیم.

اگر سطح انرژی پایینی داشته باشید، حتما تا به حال دوستان تان به شما خوردن نوشیدنی های انرژی زا 

را پیشنهاد کرده اند. در ادامه به شما یک نوشیدنی انرژی زای خانگی را معرفی می کنیم.

بیشتر بدانیم

داده تصویری
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

وضع مالی شوهرم خیلی خوب است. ثروتش از 10 میلیارد هم بیشتر است ولی هیچ 
پولی به من و بچه هایم نمی دهد. خیلی خسیس، بداخالق و پرافاده است. معتاد هم 

هست. به من تهمت هم می زند. راهی جز طالق، برایم نمانده است. چه کنم؟

شوهری دارم میلیاردر ولی خسیس و پرافاده

زندگی سالم 
                      سه شنبه  
    25مرداد ۱۴۰۱  
 شماره 222۹ 
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   دفن طال در گورستان برای خالصی از غرهای والدین!
این دختر نوجوان  در ادامه گفته است: »مرد رمال پیشنهاد داد به یکی 
از روستاهای اطراف تهران بروم و در کنار قبر شماره 17 گورستانی 
که اســمش را هم به من گفته بود، طالهایم را دفن کنم و حدود 24 
ساعت بعد، به گورستان برگردم و طالها را بردارم تا مشکلم حل شود 
اما روز بعد وقتی برای برداشتن طالها رفتم، از آن ها خبری نبود«. در 

این بین ما باید خانه و خانواده را مهم ترین 
کانــون تامین کننده نیازهــای روانی یک 

نوجوان بدانیم؛ چرا؟ چون که در این ســن 
به دلیــل این کــه مســتقل می شــوند، خیلی 

راحت یا تحت تاثیر محیط اند یا دوســت دارند 
با هم سن و سال هایشــان باشند و زمان 

بیشتری را در بیرون از خانه بگذرانند. پس باید اصل ما این باشد که 
فضای خانه و خانواده سرشار از امنیت، آرامش و جذابیت باشد تا اگر 
نوجوان مان مشکلی هم دارد، قبل از گرفتن تصمیم های عجیب و 
غریب مانند پول دادن به رمال، با ما حرف بزند. بنابراین من به عنوان 
یک پدر یا مادر باید با نوجوانم حرف مشترکی داشته باشم، شوخی 

کنم، از او نظرخواهی کنم و ... .
  ضرورت محبت، پذیرش و احترام به نوجوان

اساس یک رابطه سالم و درست میان شما و فرزندتان محبت کردن 
و دوست داشتن بی قید و شرط است. این همان چیزی است که به 
نظرم این دختر 16 ســاله از آن محروم بوده است. مهم ترین مسئله 
این است که فرزند نوجوان شما بداند شما او را همان طوری که هست، 
پذیرفته اید. خیلی وقت ها فکر می کنند پذیرش شما نسبت به آن ها 
کم شده و این هم به دلیل مستقل شدن آن ها و رسیدن به سن بلوغ 
است. در این شــرایط ما باید به آن ها حس محترمانه بودن بدهیم و 
بگوییم که قابل احترام اند و ما هم سن و سال شما بودیم و این شرایط 

را درک می کنیم.
   برخورد مناسب به جای غر زدن های روی اعصاب

وقتی با نوجوان تــان روبه رو می شــوید، حتی اگــر از او به خاطر یک 
رفتار یا تصمیم عصبانی هستید، با حرکات بدنتان و زبانتان نباید با 
او مواجه شوید یعنی او نباید احساس کند که شما می خواهید به او 
حمله یا او را تنبیه یا قضاوت کنید. به جای غر زدن  و ایرادگرفتن های 
روی اعصاب که بی فایده هم خواهد بود، از عبارات و کلماتی استفاده 
کنید که همه مثبت و تشویقی برای تغییر باشد؛ ابتدا باذکر یک نکته 
مثبت از نوجوان تان شروع کنید، سپس مطلب اصلی را که مدنظرتان 
است، بگویید و درباره آن مسئله صحبت کنید و مجدد یک نکته مثبت 
از او بگویید. مثال بــه او بگوییــد: »از این که من بچه ای مثــل تو دارم 
خوشــحالم«؛ و به او یادآوری کنید زمان استفاده از تبلت را مدیریت 

کند زیرا شما  را نگران کرده است.
  برقراری ارتباط کالمی و عاطفی را جدی بگیرید

در هر فرصتی که پیش می آید، با فرزندان نوجوان تان صحبت کنید 
و در یک فضای گرم و صمیمانه، ارتباط کالمی و عاطفی 
برقرار کنید. مثال وقتی می بینید نوجوان تان 
2 ساعت در اتاقش با گوشی نشسته، از این 
فرصت استفاده کنید، یک استکان چای با 
کشمش به اتاقش ببرید و بگویید دوست 
دارم امــروز با هــم چای بخوریــم. نکته 
آخر هم این کــه برای اعمال مقررات ســعی 
کنید در مرحله اول  خودتان به آن ها پایبند 
باشــید. پدری که خودش سیگار می کشد، 
نمی تواند به نوجوانش بگوید سیگار بد است 
و نکش یا مادری که خودش مدام با گوشی همراه 
بازی می کند نباید به دختر نوجوانش بگوید این 

کار را نکن.

  
خانواده سالم، خانواده ای است که بین اعضای آن ارتباط ســالم و سازنده برقرار باشد. یکی از مشکالت رایج 
نوجوانان با والدین شان، ایرادهای پیاپی از ســمت آن هاست. چند روز قبل دختر 1۶ ساله ای به پلیس مراجعه 
کرده و از سرقت ۵00 میلیون تومان طال توسط مردی رمال خبر داده و گفته است: »... مدتی بود که مادرم مدام 
غر می زد و می گفت چرا این قدر با گوشی تلفن همراهت در حال چت کردن هستی و تمام وقتت را با گوشی تلف 
می کنی. گالیه های مادرم تمامی نداشت و من که از رفتارهای مادرم خسته شده بودم، به پیشنهاد دوستم از یک رمال کمک گرفتم 

تا طلسمی بدهد که زبان مادرم را ببندم و دیگر او به من گیر ندهد و با رفتارهایش اذیتم نکند...«)منبع : ایران(. این یک 
نمونه از خطرهای گالیه های مداوم والدین است. در ادامه، چند توصیه به والدین درباره جایگزین های غرزدن های 

بی فایده و پردردسر خواهیم داشت.

محوری

غرزدن های ُپرخطر 
والدیِن نوجواانن

 به بهانه ماجرای دختری که 500 میلیون تومان طال به یک رمال داده است
 تا از دست گالیه های مادرش راحت شود، چند توصیه به والدین داریم!

مشاوره
زوجین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ترفندهای کالهبــرداران پیامکی، 
خیلی زیاد شده دیگه. در واقع به هیچ 

پیامکی نمی شه اعتماد کرد.
* باز زیرسویه جدید در راهه؟ ای بابا! 

خسته شدیم.
* نکاتی که در صفحه اول زندگی سالم 
درباره عملکرد مغز نوشته بودین، برای 

من خیلی جالب بود. خسته نباشید.
بخــش  در  کــه  رو  توصیه هایــی   *
زندگی ســالم نوشــتین بــرای این که 
ازمــون کالهبــرداری نشــه، همــه 
می دونیــم امــا نمی دونــم چــرا بــازم 
طعمه شــون می شــیم و حســاب مون 
رو خالــی می کنن! چند وقــت پیش، 
حساب یک دکتر رو با همین ترفندها، 

   این بیشــتر بودن تمایل، قطعی نیســت | 
با توجه به این که میزان خریــد آقایان از خانم ها 
در فروشگاه های آنالین بیشتر است، نمی توان 
به این نتیجه رسید که آقایان حتما و قطعا تمایل 
بیشتری به خرید آنالین دارند. اوال ممکن است 
بسیاری از خانم ها، خریدهایشان را با اکانت های 
پدر، شوهر و ... انجام دهند. همچنین بسیاری 
از فروشگاه های آنالین، فضایی است که بیشتر 
برای خرید ابزار و وســایل اســتفاده می شــود و 

احتماال میزان خرید آقایان از این اجناس بیشتر است بنابراین این تمایل قطعی نیست 
اما با توجه به آمارهای منتشر شده، می توان به چند نکته  اشاره کرد.

    مقایســه ای که راحت تر است  |  مقایســه چند محصول با نمونه مشابه هم از لحاظ 
کیفیت و هم قیمت، یک نیاز است اما معموال آقایان در خرید حضوری، کمتر به سراغ آن 
می روند  ولی  احتماال موقع خرید آنالین، با خیال راحت تری به کندوکاو درباره محصول از 
روی کامنت ها و ... می پردازند. تقریبا در همه سایت های فروش آنالین به راحتی می توان 
کیفیت ها، قیمت ها و مدل های مختلف از یک کاال و همچنین نظرات افرادی را که از این 

فضا برای خرید استفاده می کنند، با یکدیگر مقایسه کرد.
    پای قوی بودن حس شهودی خانم ها در میان است  |  یکی دیگر از علت هایی که 
می توان گفت احتماال آقایان خرید آنالین بیشتری نسبت به خانم ها انجام می دهند، این 
است که خانم ها حس شهودی قوی تری دارند و احتماال با  مشاهده یک کاال حس بهتری 
را  تجربه می کنند و همین باعث می شود که خرید حضوری را به خریدهای آنالین ترجیح 
دهند. در صورتی که آقایان، در سایت ها و پیج ها و اپلیکیشن های فروش آنالین، کیفیت 
و قیمت را بررسی و سپس اعتماد می کنند. دست آخر هم سفارش خود را از طریق خرید 

آنالین انجام می دهند و احتماال از نتیجه کار هم راضی تر هستند.
  خریدهایی که زمان َبر نیست |  مورد دیگر، تفاوت زمان مورد نیازی است که انجام 
خریدهای آنالین و حضوری دارد. بارها شــنیده اید که آقایان تمایل کمتری نســبت به 
خانم ها برای بازارگردی دارند. قطعا خریدهای حضوری زمان بیشتری می برد و نیاز به 
جابه جایی دارد و همین شاید یکی دیگر از علت هایی باشد که آقایان ترجیح می دهند 

خرید آنالین انجام دهند.
   لذتی که از خرید حضوری نمی برند|  نکته پایانی این است که خانم ها با توجه 
به این که در درک شهودی قوی تر هســتند از خرید حضوری لذت می برند و یک نوع 
تفریح برای شان محسوب می شود. در صورتی که خرید حضوری نه تنها برای بعضی 
از مردها تفریح محسوب نمی شــود که شــاید همین مورد برای آقایان یک نوع وقت 

تلف کردن باشد.

در خیریه های تخصصی ازدواج چه خبر است؟
بعضی کشورها مانند انگلیس برای تسهیل ازدواج جوانان، 

خیریه هایی راه انداختند که خدمات شان فقط مالی نیست

بنفشهدولتآبادی|کارشناسارشدمشاورهخانواده

مخاطــب گرامی، اعتیــاد در 
تمام جنبه های زندگی اعم از 
کاری،  شــخصی،  زندگــی 
اجتماعــی و زناشــویی نقش 

ایفا می کند.در ادامه چند توصیه به شما داریم .
    از تاثیرات منفی بداخالقی شوهرتان بگویید
سعی کنید گله و شکایت کردن و به میان آوردن 
این موضوع که ما سزاوار داشتن یک زندگی بهتر 
از این هســتیم و در کل نصیحت کردن ایشان را 
کنار بگذارید. به جای اعتراض کردن، صادقانه 
به او بگویید چگونه بیماری اعتیاد و بدخلقی اش 
بر زندگی شما تاثیر منفی می گذارد. در ضمن، 
به شــوهرتان بی توجهــی نکنیــد. بی توجهی و 
خــودداری از صحبت کــردن با همســر معتاد و 
بدخلــق، در واقــع نوعی تســلیم شــدن در برابر 
اوســت. شــاید همســرتان این خلق و خوی بد و 
رفتارهــای آزاردهنــده را به دلیــل بی توجهی و 
رفتار شــما انجام می دهد. همیشه به یاد داشته 
باشید شخص معتاد آن هم در سنین باال گرفتار 
یک بیماری هولناک اســت و ماننــد هر بیماری 
دیگری، ممکن اســت هیچ کنترلــی روی رفتار 
خود نداشــته باشــد. ســعی کنید به همسرتان 

به چشــم یک بیمار بنگرید نه به چشم یک مرد 
خشن و معتاد.

   به او نگویید که درست شدنی نیست
بــا توجه بــه پا بــه ســن گذاشــتن همســرتان و 
وضعیت فعلــی او، ســعی کنید از بــه کار بردن 
کلمات تند و زننده ای همچون »همیشه همین 
بوده ای«، »هرگز درست نخواهی شد«، »خسته 
شــده ام از تو« و... خــودداری کنید چــون این 
عبارت ها، پیشــگویی های بیهوده هستند و به 
زبان آوردن آن ها فقط باعث خستگی و کالفگی 
همسرتان می شود. معضل اساســی شما این 
اســت که مشــکالت اصلی را در این سال های 
زندگی مشترک آرام آرام در خود جمع کرده اید 
و اکنون هنگام بحث درباره یک موضوع کوچک 
به شدت کالفه می شوید و از خود واکنش نشان 
می دهیــد و مانند یک بمب منفجر می شــوید. 
توجه داشته باشید تمام رنج ها و ناراحتی های 
گذشــته را به یک باره بر سر همسری که درگیر 
اعتیاد اســت، خالــی نکنید. برقــراری ارتباط 
موثر با ایشان تنها راهی است که به شما کمک 
خواهد کرد از او به عنوان خانواده اش بخواهید 

تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

 چرایی رکورد دارشدن آقایان
 در خریدآنالین

گزارش آماری یک سایت فروش آنالین که 70 درصد مشتری هایش 

آقایان و 30 درصد خانم ها هستند، نکات قابل تاملی دارد

 
اسماصابری|کارشناسارشدروانشناسیونوروتراپیست

یک سایت فروش کاالی آنالین در گزارشی که از عملکردش 
در سال 1400 منتشر کرده، درباره جنسیت مشتری ها گفته 
که تقریبا 70 درصد آن ها، آقایان هستند و 30 درصد خانم ها 
بنابراین آقایان رکورددار خرید آنالین محسوب می شوند. 
سال گذشته هم مدیر پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود که بر 
اساس آخرین آمار،۶۲/۹ درصد از خریداران اینترنتی را مردان و37/1درصد را 
زنان تشــکیل می دهند)منبع: تجارت نیــوز(. در ادامــه می خواهیم از منظر 
روان شناسی بر اساس آمارهای منتشر شده به این سوال پاسخ دهیم که چرا 

مردها به خرید آنالین بیشتر و بیش از دو  برابر خانم ها تمایل دارند؟

دکترالنازعلوی|متخصصروانشناسی

خالی کرده بودن.
* دربــاره مضــرات خــوردن زیــاد نــودل، 
می خواســتم بگم کــه مــن کال با ایــن غذا، 
نتونستم ارتباط برقرار کنم. از نظر من، یک 
جوریه که نمی شــه از خوردنش لــذت برد، 

فقط سیر کننده است.
* در صفحــه اول زندگی ســالم مــورخ22 
مرداد 1400 در پرونده »انفجار بمب های 
خارجی در فوتبال ایران«، نویسنده از »ایمون 

زاید« نامی نبرده است! چرا؟ با سپاس.
ماو شــما: مطلب درباره بهتریــن بازیکنان 
خارجی نبود، دربــاره بازیکنانی بــود که از 

لیگ های معتبر اومدن. 
* دربــاره پرونــده »تازه تریــن ترفندهــای  
کالهبرداران پیامکی«، می خواســتم بگم 
اگر مشکالت اقتصادی مردم کمتر بشه، به 
خاطر شارژ رایگان و سود 200 هزار تومانی 
سهام عدالت و ...، گول نمی خورن و بیچاره 

نمی شن.
* متاســفانه وقتی خوشــی می زنه زیر دل 
بعضی ها و قبح طــالق هم ریختــه و راحت 
شــده، نتیجه اش می شــه ماجرای خانمی 
که در مطلب »واکاوی یک طالق عجیب« در 

صفحه خانواده درباره اش نوشتین.

سوژه روز 

 
marriagecare.org.uk    فرنگیسیاقوتی|مترجم

شاید برای شما جالب باشد که بدانید هزینه های ازدواج نه تنها در ایران 
بلکه در همه جای دنیا باال رفته است. به همین دلیل در بعضی کشورها مانند 
انگلیس، چند سالی می شــود که تعدادی خیریه ازدواج شروع به کار 
کرده اند. یکی از معروف ترین آن ها، موسسه خیریه تخصصی ازدواج به 
نام »Marriage care« اســت. در ادامه و به بهانه پربازدید شدن مطالبی در شبکه های 
اجتماعی درباره این خیریه ها، سرکی خواهیم کشید به داخل این موسسه تا ببینیم دقیقا چه 

خدماتی ارائه می دهد؟

   خانواده های با ثبات تر، جامعه ای قوی تر
در صفحه اول ســایت ایــن موسســه در بخش 
معرفی خیریه، این چنین نوشــته شــده: »این 
موسسه در ارائه مشاوره و کمک به زوج ها برای 
ارتباط بهتر و حل مشکالت تخصص دارد. دلیل 
فعالیت ما چیســت؟ روابط بهتر باعث زندگی 
بهتر، خانواده های با ثبات تر و جامعه ای قوی تر 
می شود. ما آماده کمک هستیم، در هر شرایطی 

که هستید.«
   تجهیز زوج ها در برابر چالش ها

مدیر این موسســه خیریه که بیش از 70ســال 
اســت در زمینــه ازدواج فعالیــت دارد، در 
گفت و گویی اظهار کرده که ما چیزهای زیادی 
درباره آن چه برای پیشــرفت واقعی یک رابطه 
الزم اســت و همچنیــن آن چــه می توانــد آن را 
تضعیف کند، آموخته ایم. ماموریت ما این است 
که دانــش و مهارت هــای خــود را بــا زوج های 
زیادی به اشتراک بگذاریم تا آن ها برای مقابله 
با چالش های اجتناب ناپذیری که همه زوج ها 

با آن مواجه می شوند، آماده و مجهز شوند.
   خدمات خیریه های تخصصی ازدواج

۱ اولین سرویس این موسسه، مشاوره است. 
همه روابط دارای فراز و نشــیب هستند. با این 
حال، گاهی اوقات همه چیز ممکن است کمی 
ســخت شــود و یافتن یک راه حل مثبت دشوار 
است. این درست زمانی است که کمک مشاور 
ماهر می تواند روابط زن و شوهر را بهبود بخشد.

۲  دومین ســرویس ایــن موسســه، آموزش 
اســت. اگر به فکــر ازدواج هســتید، دوره های 

آماده سازی ازدواج که مخصوص شما طراحی 
شده است در این موسسه برگزار می شود. این 
دوره ها، تفکربرانگیز و سرگرم کننده است، شما 
را به بینش و دانــش، وضوح و اعتمــاد به نفس 
مجهز می کند تا از اشــتباه ها اجتنــاب کنید و 

بهترین آینده ممکن را با هم بسازید.
۳  خدمت دیگــر این موسســه، کمک های 
مالــی اســت. طبیعــی اســت کــه باتوجــه بــه 
هزینه هــای بــاالی ازدواج،  بیشــتر جوان ها و 
خانواده های شــان بــه تنهایــی از پــس تامین 
هزینه های شروع زندگی مشترک بر نمی آیند. 
برای مثال خیریه»Marriage care« عالوه بر 
پرداخت کمک هزینه جشــن عروسی، کمک 
هزینه خرید و اجاره مسکن وخدمات درمانی را 
هم در اختیار جوان هایی که قصد ازدواج دارند، 

می گذارد! 
جالب اســت بدانید بررســی  ها نشان می دهد 
در ســال 2020 حدود 32 درصد جوان های 
انگلیســی برای ازدواج از خدمــات این خیریه 
اســتفاده کردند. در پایان به نظر می رســد راه 
انداختن چنین خیریه هایی و کمک به پا گرفتن 
شان در کشور خودمان هم بتواند کمک بزرگی 

به ازدواج جوان ها باشد.

شبکه های 
اجتماعی
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

بلند-بخیه لباس 7. از پسوندها-ژاله-شهر صنعتی آلمان 
8. بدون درنگ-بانگ قمری-دریل 9. وسیله داوری-لنگه 
10. طلیعــه اعداد-مظهر پایداری-نشــانه اســم مصدر- 
تصدیق ایتالیایی 11. پیروان-واحد الکتریســیته ساکن-

واحد وزن روسیه12. فوتبالیست آ اس رم
عمــودی : 1. روا ن شــناس اتریشــی-حیوان باوفــا-
اصطالحــی در تکواندو2. غربال-طعنه خور ســیر-حالت 
بیهوشــی 3. یادداشــت- انگل گال- حرف صلیب  4. دانه 
کش بی آزار-لقب اروپایی5. ماشین نویسی-باران اندک-
پشت گرمی 6. راز باالنشین-پایتخت سریالنکا-آموسنی7. 
فیلسوف آلمانی- پدر شعر ایتالیا-دشمن سخت 8. کشور 
آمریکایی-ضمیر وارونه-پیامبر نقاش 9.  نماز یک رکعتی-
واحد اندازه گیری 10. باالی فرنگی- نام کوچک خروشچف 
رهبر اسبق شوروی-عضو رونده  11. از حروف الفبا- نوع-

ننر معکوس 12. 
رمان ارســکین 
ز  ا - ل و لــد کا
هــا-  ویتامیــن 

اطالعات

افقی:1. درازترین رود آسیا 2. واحد پتانسیل-برنده اسکار بهترین فیلم 2012 میالدی-
پسر 3. منقار کوتاه-ام الخبائث-چغندر پخته-کلید موســیقی 4. سازمان نفتی-پایتخت 
فالسفه 5. غمگین-دشمن سرسخت-سنگ بیابان 6. سازمان جاسوسی آمریکا-داستان 

افقی:1.مثل مواظب بودن 2. واحد پول کره شمالی-پارچه ابریشمی-کشتی جنگی 3. 
نگاه خیره-حرف ربط-رها-حرارت بدن4. مبادی آداب-محصول خبازی 5. احمق-غنچه 
صورت-ته نشین مایعات 6. سوره نودم قرآن-منزلت-گل نومیدی 7. بروفه-گستاخ-پسوند 

حرفه ســاز 8. شــیرینی تولد-دشــنام-از حبوبات 9. 
مرگ- قســمت فوقانی لولــه گوارشــی10. لنگه در-
خنک-برهنه-آواز دسته جمعی 11. گاو تبتی-قرمز 

عرب-فلز چهره 12. نوشت افزار
عمودی :1. گاو کوهی-پنج ترکی-میوه تابستانی 
2. تکان-کیســه کش-طاقت 3. ســنگ ریزه -مبدع 
جدول عناصر تناوبی-از ویتامیــن ها 4. غذای زمین-
طبل بزرگ 5. قاصد سلیمان-مرکز اندیشه-دلسوزی 
6. امر به زیستن-ملکه شهر ســبا-حرارت 7. پیامبر-
رامشگر عصر ساسانی-نقش هنری 8. مقیاسی برای 
مایعات-ابــر رقیــق-از شــهرهای بــزرگ افغانســتان 
9. بخشــی از خانه-مبهــوت 10. درخــت جــدول-از 
شــخصیت هــای شــاهنامه-تکرار حــرف 11. نقطــه 
اینترنتی-علم-برزن 12. میوه زودرس-مانع-تخت 

پادشاهی

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

نوبت بازی مهره سیاه اســت، با یک حرکت 
مهره سفید را مات کنید.

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8299جدول سخت  |  1505  

حل جدول شماره  8298 حل جدول شماره1504

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

چی می تونه باشه؟

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

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

اختالف تصاویر

3 6
5 8 6 4

6 2 9 1
4 3 6 2 7

8 9
2 7 9 8 4

3 6 7 2
9 4 5 7

5 1

126785394
759463182
483921756
567219438
342658971
918347265
295874613
874136529
631592847

342571986
915836472
867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641

3 9
4 8 2

8 2 5
5 7 9 4
3 6 8 1

8 3 2 5
9 7 1

8 7 6
3 1

کشف آنیت ابدی جدیدی که یم تواند همه سویه های 
ویروس کروان را خنیث کند

چند چینی: االن یک جانور جدید می خوریم تا این آنتی بادی 

رو از بین ببره!

وزارت هبداشــت: فقــط ۲۲ درصــد از مردم ماســک 
یم زنند

آن 22 درصد: دست خودمون نیست، ماسک چسبیده به 

صورت مون!

اپیان انمه  از ۲ میلیون ات ۱۰۰ میلیون
یک دانشجوی بی پول: واقعا علم بهتر است از ثروت؟!

تیترخند

تاپخند

  کولر می زنی ســرده، نمی زنی گرمــه، می خوای بری 

بیــرون زوده، می خــوای بخوابــی دیره. عجیــب وضعیت 

عجیبیه!

  چطور بــه ک میگن کاف ولی بــه ن نمیگن نــاف؟ به این 

باحالی!

   آبگرمکن ها جدیدا هم به آب وصلن هم به گاز هم 

به برق. نســل بعدی آبگرمکن ها ســیم کارت می خورن 

خواستی بری حموم پیامک می زنی روشن می شه!

زبان مخفی ما ایرانی ها
مــا ایرانی ها مثل بقیه مــردم دنیا یک زبان مخفــی داریم، 
یعنی یک چیزی می گیم در حالی  که دقیقًا یک چیز دیگه 
منظورمون بوده. بعد طرف یک چیزی می شنوه اما باید از 
لحن، تاریخچه زندگی و خیلی چیزهای دیگه بفهمه منظور 
ما چی بوده. اما ما شما  رو راحت کردیم و معنی واقعی خیلی 

از اصطالحات رو بیان کردیم:
+ بازم ممنون، زحمت کشیدی.

یعنی: بسه بابا، کار نکنی بهتره. گند زدی به همه چی.
+ نه بابا منظورم به تو نبود، کلی گفتم.

یعنی: دقیقًا منظورم خود تو بود.
+ نمی دونم واال. خودت بهتر می دونی.

یعنی: عمراً بهت راهنمایی بدم. مگه مغز خر خوردم.
+ بازم هرطور خودت می دونی.

یعنی: کاری که من گفتم رو با مسئولیت خودت انجام بدی 
و اگه گندکاری شد ننداز گردن من.
+ حاال بودین! کجا به این زودی؟

یعنی: برین دیگه. بچه فردا مدرسه داره، من بدبختم باید 
برم سرکار.

+ نه بابا، این دفعه نوبت شماست تشریف بیارین.
یعنی: ما نمیایم خونه شما، شما هم نیاین خونه ما.

+ نه بابا، ما که همیشه زحمت دادیم، شما بیاین.
یعنی: ما حوصله نداریم بیایم خونه شــما، پول هم نداریم 

شما بیاین خونه ما.
+ چشم بی زحمت نمی ذاریم حاال.

یعنی: عمراً بیایم اون طرفا.
+ جلوی روشم میگم.

یعنی: بذارین غیبت کنم، جلوی روش نگفتم عقده شــده 
تو دلم.

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

بازی ریاضی

معما1 :10 جفت می شــود 20 حیوان، هر جفت هم 2 توله دارند یعنی 20 حیوان 
دیگر، اگر 5 توله فروش بروند 35 حیوان در باغ وحش باقی می ماند. 

معما2 :براساس فرض های سوال، پسر اکنون 30 ساله و خواهرش 10 ساله است. 
چون 5 سال قبل سنش 25 بوده، یعنی 5 برابر 5. 

بازی کلمات :ممکن است تعداد کلمات 
بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 

دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی 

از آن ها اشاره کرده ایم.

چهار حرفی: دریــا، البی،بیدل، دلبر، 
دلیر

پنج حرفی: دلربا، ردیاب، بیدار، بردیا، 
داربی، دریبل

شش حرفی: اردبیل

اطالعات عمومی:1. به علت تجزیه نور2. فیل3. 28 سال4. یک لیتر

چی می تونه باشه؟:همان طور که می بینید در بین حروف الفبای داده شده جای 
»ت« خالی است؛ پس پاسخ می شود: جات خالی

معمــای شــطرنج:در این بازی اســب 
مشکل گشای مهره ســیاه است. برای 

این که دلیل آن را بدانید بهتر است اسب 

سیاه خانه e2 را به خانه g3 انتقال دهید 

تا ببینید با همین یک حرکت مهره سفید 

مات می شود. 

شرح در متن:

ی:
ض

ی ریا
باز

اختالف تصاویر:

معما 1

معما 2

اطالعات عمومی

شرح در متن

حیوانات باغ وحش
در یک باغ وحش 10 جفــت حیوان وجود 
دارد و هر جفت هم دو توله دارند، مدیر باغ 
وحش تصمیم می گیرد 5 توله را بفروشد. 

چند حیوان در باغ وحش باقی می مانند؟ 

سن برادر و خواهر
پنج سال پیش سن من5  برابر سن خواهرم 
بود. حاال بعد از 5 سال، سن من 3 برابر سن 
خواهرم شده است. من چند ساله هستم؟ 

1. چرا در آسمان رنگین کمان تشکیل می شود؟
الف(به دلیل بخار آب     ب(به دلیل وجود کوه ها

د( شکست نور    ج(به علت تجزیه نور  

2. زبان کدام حیوان قابلیت تشخیص شیرینی را ندارد؟ 
الف(سگ       ب(گربه    

د(پلنگ  ج(فیل        

 3. دیوار برلین چند سال دوام آورد؟ 
ب(11 سال  الف(18 سال 
د(35سال  ج(28 سال   

4. دهان انسان روزانه چند لیتر بزاق تولید می کند؟
ب(2 لیتر  الف( 1.5 لیتر 
د(نیم لیتر ج(یک لیتر    

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز
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