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فوری جلوگیری از تشدید مشکالت این دریاچه را بررسی کردیم
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حرف مردم
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پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 لطفا با خط درشت بنویسید شغل دامداری  •
در حال مرگ تدریجی است و دامدارها هم 
در حال سکته کردن هستند. با خرید دام به 
دادمان برسید. به خدا پول آذوقه هم نداریم.

خدایا ما را مشتاق  و عاشق  و راهی  زیارت  •
  اربعین  امام  حسین)ع( در کربالی  معلی  کن!

 سهم ما از فروش نفت و گاز چی می شه؟  •
کی می خوره؟ به نفس کشیدن ما هم مالیات 

بستید که!
 آقای رئیس جمهور عزیز، سید بزرگوار!  •

شما که صادق الوعده هستید مگر نفرمودی 
به جز لبنیات هیچ چیز گران نمی شود. سیب 
30 هزار  18 هزار، هویج  زمینی کیلویی 

تومان و ... گران نیست؟
 روزهایی که حال مادر خوب و خوش باشه،  •

حال همه تو خونه خوب می شه. قدر مادرتون 
رو بدونید. گوهر نایاب، مادر است.

 خدا کنه توافق شه یک نفسی بکشیم! ولی  •
یه حسی بهم می گه لحظه آخر یکی می زنه 

زیر همه چیز و توافق نمی شه!
 همین کسانی که می گن آمریکا رکورد  •

تورم را شکسته و جوری می گویند که انگار 
این حجم تورم در کره زمین بی سابقه است، 
همین ها به 15 درصد کاهش قیمت روغن 
1000 درصد افزایش افتخار می  بعد از 

کنند! به این ها خیلی اهمیت ندین!
 آقایون مسئول، توی همین جمعیت موندن  •

و نمی تونن یک زندگی راحت به آن ها هدیه 
بدن اما می خوان جمعیت هم اضافه بشه تا 

بدبخت بیشتری در جامعه داشته باشیم.
 بعضی  ایرانی های جوگیر دارن می گن  •

دلمون برای رونالدو می سوزه. تو منچستر 
کسی بهش محل نمی ده!  دلت برای خودت 
بسوزه. آخه اون اندازه کل محله تون بوگاتی 

داره!
بیمه سالمت می گم  •  زنگ زدم شرکت 

کد  خب  داره،  مریض  شب  آخر  که  کسی 
رهگیری که نمی تونه بگیره. دکتر و آزمایش 
و دارو و درمانگاه و همه چیز دیگه آزاد حساب 
می شه. خب هزینه زیاد می شه. می گه خب 
بیمه  یک  برای  بریز   400 و  4میلیون  بیا 
درمانی دیگه کد رهگیری نمی خواد. گفتم 

خیلی ممنون که هزینه ما رو کم کردی!
به  • اعتراض  به  پاسخی  هیچ  متاسفانه   

پرداخت نشدن یارانه داده نشده است.
روزنامه  • جدید!  مسئول  مدیر  به  خطاب 

مردمی خراسان را به روزنامه قدس یا کیهان 
تبدیل نکنید. آن ها خودشان کلی تریبون 
دارند. شما تریبون آن ها و کاسه داغ تر از 
آش نشوید. )یک طرفدار قدیمی روزنامه 

وقت خراسان(
 توی فوتبال ما به جای این که در زمینه  •

های زیرساختی سرمایه گذاری بشه مثل 
ورزشگاه، زمین و امکانات و تیم های پایه، 
برخی  برای  سازی  حاشیه  صرف  بیشتر 
بازیکنان بی کیفیتی می شه که با بوق و کرنا 

بزرگ شون کرده اند. 
عاشورا  • از  قبل  گرفتم  می  محلی  پنیر   

کیلویی 100 تومان االن شده 1۲0 تومان. 
می گم گاو همون گاوه، شیر همون قیمته 
۲0هزار تومان گرون  پس علتش چیه که 
متوجه  ده!  نمی  جواب  گن  می  شده؟ 

نشدم...
محله  • مردم  داد  به  بگین  مسئوالن  به   

قیامدشت تهران برسن. از این همه موج 
افغانستانی هایی که وارد این شهرک می 
شن، ما ایرانی ها االن اقلیت حساب می 

شیم تو محل!
  به لطف مستاجر آپارتمان برادرم چند  •

روز بعد از تخلیه متوجه شدیم باید لوله های 
کل فاضالب و سنگ سرویس بهداشتی را 
عوض کنیم چون راه جوری بند بود که باعث 
صدمه به سقف همسایه پایین شده بود. کلی 
خسارت دیدیم. مستاجر هم رفته بود و قبول 
دار نبود. چرا با صاحبخانه ها جوری برخورد 
می شه که انگار گنج پیدا کردن!  با کلی وام 
و قسط های جورواجور آن خانه خریده شده!

 اگر دولت با سفرها، شعارها و تبلیغات  •
انقالبی  و  مردمی  را  خود  نام  کند  تالش 
نان نمی شود.  و  برای مردم آب  بگذارد، 
مردمی بودن و انقالبی بودن هنگامی تحقق 
می یابد که رفاه خانواده ها تأمین و فقر از 
جامعه ریشه کن شود، بعد نام این افزایش 
قیمت ها را جراحی اقتصادی گذاشته اند! 
در حالی که زمان پایان جراحی شون رو 

نگفتند.
 بیمه دی، هفت ماهه نسخه های جانبازان  •

و خانواده شهدا را پرداخت نکرده!
 قدیما وقتی فامیل با دو ماشین می رفتن  •

الکی  رسیدن  می  هم  کنار  وقتی  جایی، 
دست می زدن که مثال تو این ماشین بیشتر 
خوش می گذره! این کار بعدها تبدیل شد 

به اینستاگرام!
 کاش آموزش دوره کمک های اولیه در  •

مدارس و دانشگاه اجباری می شد و گواهی 
از  تو سربازی خیلی  نامه داشت! حداقل 
اتفاقات ناگهانی رخ می دهد. در شرایط 
عادی مردم زنگ می زنند به اورژانس و تا 
برسد ممکن است مصدوم جانش را از دست 

بدهد.
 برجام امضا بشه و تحریم ها برداشته بشه،  •

قیمت بسیاری از اقالم و کاالها و خودرو و 
مسکن و زمین نیز به شدت پایین میاد.

 بورس کاال منبع فسادی دیگر برای مافیای  •
خودرو خواهد بود.

 رفتم نانوایی سنگکی، گفت نان تمام شد،  •
یه بسته نان خشک که مربوط به پخت خودش 
نبود خریدم 45 هزار تومان، بعد با منت یک 
نون کنجدی از پشت دیوار به من داد. جالب 
این جاست که با کارت خوان نانوایی ۲4 
عدد نان سنگک برام حساب کرد. این جوریه 
که کال 6 ساعت در شبانه روز پخت دارند و 

همیشه صف نانوایی ها طوالنیه!
را  • مردم  بزرگوار!  شریعتمداری  جناب   

مورد  چند  در  مپندارید.  ناآگاه  و  خبر  بی 
خبرگزاری ها اعالم کردند که 90 درصد 
قرارداد مربوط به قبل است ولی شما افکار 

عمومی را ناآگاه حساب می کنید!
این  • به  را  کارهایش  همه  دولت  جالبه   

تکلیف  خواهد  می  کرده!  واگذار  هفته 
بازنشستگان، تکلیف واردات خودرو، تکلیف 
برجام، تکلیف معلمان و همه تکلیف هایش را 
معلوم کند! یک کشور منتظر تعیین تکلیف 

دولت است!
 آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد  •

و جرایم هزینه نیست. درواقع یک سرمایه 
گذاری بزرگ اجتماعی، انتظامی، اقتصادی 

و ملی است.

ادعای مسدود شدن پیامک راه اندازی تلگرام

 

تجارت پنهان زیر لباس فرم مدرسه

دربــاره داستان 
همیشگی اختالف 
اولیا و مسئوالن 
مــــدارس بــرای 
لباس فرم  تهیه 
ــوزان  ــش آمـ دانـ
نوشته  گزارشی 
ــه در  ــ شـــــده ک
ــای مــجــازی  ــض ف
توجه کاربران را جلب کرد. همشهری در این گزارش که بازتاب 
زیادی در فضای مجازی داشت به نقل از اولیای دانش آموزان 
نوشته: »اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و نه 
محل دوخت و تهیه لباس ها را می دانند و همه  چیز دستوری است!« 
در این میان برخی کاربران هم از گرانی لباس فرم برخی مدارس 
گالیه کرده اند. بر اساس گزارش ها امسال در دوره ابتدایی بیش 
از 8میلیون و 790هــزار دانش آموز در سراسر کشور ثبت نام 
کرده اند که اگر تنها نیمی از این دانش آموزان به طور میانگین 
300هزار تومان بابت لباس فرم پرداخت کرده باشند، رقمی بیش 
از هزار میلیارد تومان می شود! و این گوشه کوچکی از تجارت لباس 

فرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است!

 

آقای وزیر چندصد برابر،  دقیقا چقدر؟!

صحبت های وزیر 
ارتـــبـــاطـــات در 
نشست  حاشیه 
دولت با  هیئت 
واکــنــش هایی 
همراه بود. او در 
بخشی از صحبت 
هایش می گوید: 
»سرعت اینترنت 
افزایش یافته است. میزان دقیق آن را نمی دانم، اما افزایش 

یافته و به طور متوسط به حدود ۲7 مگابیت بر ثانیه رسیده.« 
او وعـده افزایـش سـرعت چنـد صدبرابـری اینترنـت ثابـت در 
روزهـای آینـده را داده و گفتـه: »در هفتـه دولـت شـاهد افتتـاح 
پـروژه فیبر نـوری در چنـد شـهر خواهیم بـود و مردم سـرعت های 
چنـد ده برابـری و بلکـه چند صـد برابـری را تجربـه خواهنـد کرد و 
سـرعت  اینترنت ثابت و همراه بهتر خواهد شـد.« کاربری نوشـت: 
»آقـای وزیر بـا حلـوا حلـوا دهـن شـیرین نمی شـه، چیـزی کـه االن 
ما داریـم مـی بینیـم اینـه کـه سـرعت خیلـی پایینـه!« کاربـری هم 
نوشـت: »تا هفتـه دولت صبـر می کنیـم ببینیـم تعریف آقـای وزیر 

از سـرعت چندصدبرابـری چیه واقعـا؟«

 

محدودیت راه اندازی تلگرام

در روزهــای اخیر 
برخی از کاربران 
مدعی شــده اند 
ــامــک کد  ــی کـــه پ
ــازی و  ــ ــال س ــع ف
ورود به تلگرام 
ــران توسط  در ای
اپـــراتـــورهـــای 
مخابرات مسدود 
شده است و اگر کسی بخواهد در کشور عضو تلگرام شود یا اگر 
از حساب تلگرامش خارج شود دیگر امکان ثبت نام یا بازگشت به 
حساب را ندارد. البته بعد از انتشار این ادعا تلگرام این محدودیت 
اپراتورها را دور زده و از این به بعد برای ورود به تلگرام، اگر از 
طریق پیامک کد دریافت نشود با استفاده از گزینه تماس صوتی 
می توانید به کد ورود دسترسی پیدا کنید.  اکنون تلگرام برای 
ارسال کد ]فقط به مخاطبان ایرانی[ در همان ابتدا تماس صوتی 
برقرار می کند و کد را به زبان فارسی در اختیار کاربران قرار می 
دهد. کاربری نوشت: »به نظر می رسه چراغ خاموش یه بالهایی داره 
سر شبکه های اجتماعی میاد، اون از اینستاگرام که چند روز پیش 

مشکل داشت اینم از تلگرام!«

برنامه هفتم و مشکالت 
برنامه نویسی در ایران

پس از گذشت یک سال از پایان وقت قانونی 
برنامه ششم، برنامه هفتم در دستور کار ارکان 
نظام قرار گرفته است. در آخرین خبر مربوط، 
مقرر شده است که مدت زمان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یک ماه تمدید شود تا متن الیحه 
برنامه هفتم در جلسات آن قطعی شود. هرچند 
و  برنامه  رئیس  سازمان  کاظمی   میر  مسعود 
بودجه روز گذشته  اظهار کرد: فرایند تدوین 
بودجه سال 140۲ آغاز شده و با توجه به این 
مراحل  باید  همچنان  توسعه  هفتم  برنامه  که 
تهیه و تصویب خود را طی کند، از نظر منطقی 
برنامه هفتم توسعه به تدوین بودجه سال 140۲ 
ــزارش بخش های  ــن میان گـ نــمــی رســد.در ای
مختلف نظارتی نشان از اجرانشدن برنامه ششم 
مانند برنامه های قبلی دارد. مرکز پژوهش های 
مجلس گــزارش داده که کمتر از 35 درصد از 
مفاد این برنامه به مرحله اجرا رسیده است. این 
یعنی اگر هیچ برنامه ریزی برای پنج سال 95 تا 
1400 انجام نمی شد بازهم همین مسیر و همین 

میزان از حرکت رخ می داد.
ــوال ایــن جاست کــه چــرا برنامه نویسی  امــا س
ــرا به  ــران کمترین توفیق را در سطح اج در ای
دست مــی آورد؟ اولین علت عدم واقع بینی در 
برنامه نویسی است. برنامه های توسعه )به ویژه 
از پنجم به قبل( نوعی آرزو نویسی است که در آن 
همه خوب ها قرار است با هم و در طول پنج سال 
برای کشور رخ دهد. اتفاقی که قطعا قابل اجرا 
نیست. نقطه آغاز که واقعیت در روز برنامه نویسی 
است به درستی احصا نمی شود و به همین علت، 
نقطه پایان با فاصله ای قمری تعیین می شود. از 
طرف دیگر در عموم برنامه های ششگانه، مجری 
این آرزوها مشخص نیست. درواقع توضیح داده 
شده است که یک سری کار خوب باید انجام 
شود اما این که دقیقا کدام دستگاه، در چه مدت 

زمانی و... نامشخص است.
عالوه بر این، برنامه نویسی در ایران بدون پایش 
و شفافیت الزم اســت. برنامه توسعه پنج ساله 

نوشته می شود اما پس از تصویب هیچ نهادی 
پیگیر اجــرای آن نیست؛ تا این که پنج سال 
می گذرد و برای رسیدن به برنامه جدید الزم 
است مشخص شود چه میزانی از برنامه قبلی 
عمل شده است. مجلس به عنوان ناظر، عموما 
ناتوان از پیگیری دقیق و پایش اطالعات است. 
یکی از علت ها نیز تغییر مجلس برنامه نویس به 
مجلسی با ترکیب دیگر است. مجلس جدید 
اهمیت زیادی به آن چه در مجلس قبلی نوشته 
شده نمی دهد تا آن را پیگیری کند. این اهمیت 
ندادن درباره دولت ها نیز وجود دارد. تغییر 
دولت ها و همچنین بی اطالع بودن مدیران 
ارشد از مفاد برنامه باعث می شود تا پیگیری 

آن در سطح اجرا نیز به درستی انجام نشود.
ــه تمامی  ــا از هــمــه مــهــم تــر ایـــن اســـت ک امـ
ــم از قبل و  برنامه های توسعه در ایــران )اع
بعد از انقالب( فاقد یک طرح توسعه کامل  
بــوده انــد. طرح توسعه یک چارچوب کلی و 
کالن است که براساس یک مکتب فکری و 
فلسفی و براساس جغرافیا، فرهنگ و تاریخ 
یک کشور مشخص می شود. برنامه نویسی 
صحیح آن است که از یک طرح توسعه مشخص 
به دست آید و نه این که برنامه های کشورهای 
مختلف )که تصور می شود خوب است( بدون 
هیچ چارچوب مشخصی در کنار هم به هم 
چسبانده شود و یک برنامه توسعه برای ایران 
فرهنگی،  اقتصادی،  عمیق  تفاوت های  با 
اجتماعی، تاریخی و دینی را به وجود آورد. این 
مسیر که  گاهی در برنامه های قبلی پیگیری 
شــده نتیجه ای جز تناقض در مسیر چپ و 
راســت غربی نخواهد داشــت. این تناقضات 
نیز نتیجه ای جز بهره مندی حداقلی از فواید 
ــدام از آن سیاست ها و ضربه خــوردن  هر ک
حداکثری از مضرات آن سیاست ها نخواهد 
داشت. به معنای دیگر کشور با مدلی از ترکیب 
چندگانه سیاستی به هیچ نتیجه ملموسی در 
واقعیت بیرونی نخواهد رسید و اتفاقا مسائلش 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.
راه حل، گفت وگو درباره طرح توسعه در سطح 
نخبگانی و سپس اجتماعی است. رسیدن 
به یک طرح توسعه شرط الزم بــرای حرکت 
به سمت برنامه ریزی موثر است گرچه شرط 
کافی برای آن نیست. اتفاقی که متاسفانه در 
چند سال اخیر به کمترین حد خود رسیده و 
دانشگاه که محل اصلی این گفت وگوهاست 
کمترین میزان دخالت و زمینه سازی را داشته 

است.

یادداشت روز

  مصطفی غنی زاده 
international@khorasannews.com

میرکاظمی: برنامه هفتم توسعه به سال 1402نمی رسد 
جلسات بررسی افزایش حقوق کارمندان در حال برگزاری است، باید 

ببینیم توان افزایش حقوق را داریم 

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرایند 
تدوین بودجه سال 140۲ آغاز شده و با توجه 
به این که برنامه هفتم توسعه همچنان باید 
مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند، در سال 

140۲ اجرایی نخواهد شد.
بـه گـزارش تسـنیم، سـید مسـعود میرکاظمی 
گفـت:  دولـت  هیئـت  نشسـت  حاشـیه  در 
بـه  کـه  توسـعه  هفتـم  برنامـه  سیاسـت های 
دولـت رسـید بایـد قطعـی شـود و سـپس بـه 
دولت بـرود. بند بنـد این مـوارد بایـد در دولت 
بررسـی و درخصـوص آن بحـث  شـود. پـس 
از طـی ایـن مراحـل برنامـه هفتـم توسـعه بـه 
مجلـس خواهـد رفـت. ایـن در حالی اسـت که 
فراینـد تدویـن بودجـه سـال آینـده از همیـن 
بـازه زمانـی کـه در آن قـرار داریـم بایـد آغـاز 
شـود. در نتیجـه از نظـر منطقـی برنامـه هفتـم 
توسـعه دسـت مـا را بـرای تدویـن بودجه سـال 

140۲ نخواهـد گرفـت و بایـد سیاسـت ها را 
بپذیریم یا این کـه برنامه هفتم برای یک سـال 

تمدیـد شـود.
وی  درباره مصوبه دولت برای افزایش حقوق 
کارمندان دولت اظهار کرد: رئیس جمهور 
ماموریت دادند تا ترمیمی درخصوص حقوق 
کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری 
انجام شود، با فرض این که استقراضی انجام 

نشود.
جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت 
مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. 
نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز 

آینده به نتایجی برسیم.
اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا  خیر 
چون نمی شود پرداختی انجام بدهیم از آن 
طــرف مجبور شویم خلق پــول کنیم و تورم 

بیشتری به مردم تحمیل شود.

روز خونین کابل
ــار مــیــان  ــ ــج ــ ــف ــ ان
نــمــازگــزاران یک 
مسجد در کابل ده 
ها شهید و زخمی 
بـــه جـــا گـــذاشـــت. 
شب گذشته رسانه 
های افغانستان از 
وقوع انفجار میان 
نــمــازگــزاران یک 
مسجد در پایتخت 
ــن کـــشـــور خبر  ــ ای
دادنــــــــد.  شبکه 
طلوع  تلویزیونی 
افغانستان حوالی 

ساعت ۲1 دیشب در گزارشی گفت:  صدای 
وقوع یک انفجار در منطقه خیرخانه شهر کابل 

شنیده شده است. 
هر چند این شبکه در ابتدا از جزئیات حادثه 
خبری منتشر نکرد اما برخی گزارش ها از 
وقوع انفجار در میان نمازگزاران یک مسجد در 

شهر کابل حکایت 
ــت. مسئوالن  داش
ــت  ــ ــی دول ــت ــی ــن ام
ــان  ــب ــال ــت ط ــوقـ مـ
در  افغانستان  در 
چیزی  زمینه  ایــن 

نگفته اند. 
تلویزیونـی  شـبکه 
ایـن  در  الجزیـره 
بـاره اعـالم کـرد: 
انفجـار  اثـر  بـر 
در  مسـجدی  در 
شـمال کابـل، ۲0 
تن کشـته و 40 تن 
دیگر زخمی شـدند. همچنین خبرنگار صدا 
و سـیما در سـاعت ۲1 دیشـب در گـزارش 
تعـداد  تلویزیـون گفـت: طالبـان  بـه  زنـده 
تلفات ایـن انفجار مهیـب را تا ایـن لحظه 30 
شـهید از جمله خطیب مسـجد و 50 مجروح 

اعـالم کـرد.

تصویری از داخل مسجد کابل که هدف انفجار 
تروریستی قرار گرفت
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تحلیل روز

اسناد ترامپ و خطر جنگ داخلی 

اف بی آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از 
بازرسی از عمارت »دونالد ترامپ« در فلوریدا، 
در بیانیه ای مشترک درباره افزایش تهدیدات 
ــدرال هشدار دادنـــد. ایــن دو  علیه مقامات ف
نهاد در بیانیه خود هشدار دادند، تهدیدهای 
احتمالی علیه مقامات اجرایی فدرال پس از 
یورش اف بی آی به عمارت مار-آ-الگو در برخی 
رسانه های اجتماعی، انجمن های اینترنتی و 
پلتفرم های اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوها 
دیده شده و به مقامات محلی، دولتی و قبیله ای 
در سراسر آمریکا هشدار داده که جانب احتیاط 
را رعایت کنند. همچنین در این بیانیه درباره 
تهدید به بمب گذاری در مقرهای اف بی آی و 
دیگر تهدیدات داخلی با عناوین »جنگ داخلی« 
و »انقالب مسلحانه« و در سراسر کشور هشدار 
داده شده است، هرچند تهدیدهای اخیر درباره 
تندرو  حامیان  جانب  از  داخلی  جنگ  ــروز  ب
ترامپ بی سابقه نیست، با ایــن حــال اکنون 
این تهدیدات بسیار جدی ارزیابی شده است. 
این بار واکنش طرفداران ترامپ به بازرسی 
اف بی آی فراتر از خشم و انزجارهای متداول 
و مرسوم اســت. شماری از حامیان ترامپ و 
حتی بعضی از چهره های طرفدار او در رسانه ها 
به  اکنون  نامزدهای حزب جمهوری خواه  یا 
زبان خشونت برای ابراز مخالفت خود با اقدام 
ــد. روز گذشته گروهی  اف بــی آی روی آورده ان
از طرفداران مسلح دونالد ترامپ در اعتراض 
به یورش پلیس به عمارت وی در فلوریدا، در 
مقابل دفتر اف بی آی در شهر فونیکس ایالت 
آریزونا تجمع و اعتراض خود را به این موضوع 
اعالم کردند. یک مرد مسلح 42 ساله نیز که 
تالش داشت وارد یکی از دفاتر پلیس فدرال 
آمریکا، اف بــی آی در شهر سینسیناتی ایالت 
اوهایو شود، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی 
کشته شد. همچنین قاضی دادگاه فلوریدا که 
حکم بازرسی عمارت ترامپ را تایید کرد، در 
روزهای پس از حمله ماموران اف بی آی، هدف 
اظهارات و توهین های متعدد قرار گرفته است. 
به نظر می رسد عرصه سیاست داخلی آمریکا 
وارد مرحله جدید و بی سابقه ای شده است که 
یکی از مشخصه های بارز آن، افزایش قابل توجه 
اعتراضات و نیز کنش های مسلحانه و تهدید 
به اقدامات خشونت آمیز علیه دولــت فدرال 
است. به گفته برخی کارشناسان، دعوا برسر 
اسناد کشف شده در عمارت ترامپ یک دعوای 
معمول سیاسی بین دو حــزب اصلی آمریکا 
یعنی جمهوری خواه و دموکرات نیست بلکه 
یک جنگ تمام عیار توسط جامعه اطالعاتی 
آمریکا به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی »دولت 
پنهان« با یک تاجر سیاست پیشه یعنی ترامپ 
است که قواعد بازی سیاسی را رعایت نکرده 
و سعی در ساختارشکنی دارد. ترامپ از زمان 
روی کار آمدن تا زمان رفتنش از کاخ سفید، در 
بسیاری از عرصه ها به ساختارشکنی و زیر پا 
گذاشتن قواعد مرسوم پرداخت و آخرین اقدام 
وی در این زمینه انتقال پنهانی 11 مجموعه از 
اسناد فوق محرمانه از جمله اسناد هسته ای به 
عمارت خود در فلوریدا بوده است. اقدامی که 
از دیدگاه رسمی و قانونی آمریکا قابل تحمل و 

گذشت نیست.

پیشخوان بین الملل 

ــه  ــام ــک روزن تــیــتــر ی
»لــوتــان«  سوئیسی 
/ »در دونــبــاس، با 
آخرین غیرنظامیان 
تبعید«  ــه  ب محکوم 
ــری هــا بــرای  ــی »درگ
ــرل مــنــطــقــه  ــتـ ــنـ کـ
دونتسک با حمالت 
چــشــمــگــیــر ارتـــش 

روسیه به اهداف شهری و گاهی اوقات به حیاط 
خانه ها ادامه دارد« »ولودیمیر زلنسکی دستور 
تخلیه مردم را صادر کرد اما فرار برای همه امکان 
پذیر نیست. بیش از 2۰۰ هزار نفر برای تخلیه 
باقی می ماند، افراد سالمند، تنها، بیمار، تسلیم 
ناپذیر یا نادان« »هم اکنون بخش عمده ای از کار 
تخلیه مردم به صلیب سرخ اوکراین و سازمان 
های بشردوستانه مانند »وستوک اس او اس« 
واگذار شده. گزارش ما از خیابان ها، بیمارستان 

ها و تنها ایستگاهی که همچنان فعال است«.

پایان تنها فرمانده 
هزاره تبار
وزارت دفاع طالبان از کشته شدن مولوی 
مهدی فرمانده هزاره تبار جدا شده از این 
گروه خبر داد. وی اختالفاتی با طالبان 
درباره شیوه حکومت و سهم اقلیت ها 
داشت

خریدهای چراغ خاموش اردوغان
روسیه و ترکیه قرارداد سری دوم سامانه های اس400 را امضا کردند 

وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعالم کرد: 
مهدی مجاهد فرمانده ناراضی هزاره تبار این 
گروه در هرات به دست نیروهای مرزی طالبان 
کشته شده است. در این گزارش ادعا شده که 
مولوی مهدی در حال فرار به ایــران در منطقه 
مرزی دو کشور کشته شده است. نزدیکان مهدی 
مجاهد تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده 
اند. مهدی مجاهد تنها فرمانده شیعه و هزاره تبار 
گروه طالبان بود که ابتدا از سوی هیئت حاکمه 
کنونی افغانستان به سمت ریاست استخبارات 
طالبان در بامیان منصوب و پس از مدتی با این 
گروه دچار اختالف و از سمت خود برکنار شد. با 
افزایش اختالفات میان مهدی مجاهد و طالبان، 
ــاه خود بلخاب گریخت و در آن جا  وی به زادگ
علیه حکومت طالبان شــورش کــرد. درگیری 
بین نیروهای مهدی مجاهد و طالبان روزها به 
طول انجامید و شمار زیادی کشته و آواره به جا 
گذاشت. پس از آن گفته شد که مهدی مجاهد به 
نواحی کوهستانی گریخته و در محاصره نیروهای 
طالبان است. او همچنین خواستار تامین حقوق 

هزاره ها و شیعیان در حکومت طالبان شده بود.

تداوم آوارگی شیعیان بلخاب	 
با وجــود این که طالبان ادعــا می کنند مولوی 
ــزاران  مهدی مجاهد کشته شــده اســت امــا ه
نفر از شیعیان هــزاره هنوز در کوه ها و دره ها 
بــه آن ها  نــیــروهــای طالبان  آواره هستند و 
اجازه نمی دهند   به خانه های خود بازگردند. 
ــزارش منابع محلی، هـــزاران نفر  ــاس گ بر اس
از آوارگــان جنگ بلخاب که در نقاط مرکزی 
بامیان  ــان  ــت اس و  بلخاب  شهرستان  مــیــان 
مستقر شده اند، در وضعیت بسیار دشــواری 
ــان ادعا می کنند که  به سر می برند. این آوارگ
طالبان مانع کمک رسانی به آن ها می شوند و 
به گروه های امدادرسان اجازه نمی دهند به آن 
ها کمک کنند؛ نه از مسیر بامیان و نه از مسیر 
بلخاب. پس از تهاجم طالبان به بلخاب و کشتار 
انتقام جویانه غیرنظامیان در این شهرستان، بر 

اساس آمار سازمان ملل، 27 هزار نفر از ساکنان 
این شهرستان آواره شدند. ازسوی دیگر، الوقت 
نوشت: طالبان در محرم ســال گذشته که با 
تصرف کابل به دست این گروه مصادف شده بود، 
برای حفظ ظاهر و نیز نزدیک شدن به شیعیان 
تعدادی از نیروهایش در مراسم عزاداری شیعیان 
شرکت کردند. هر چند طالبان به تازگی تعطیلی 
روز عاشورای حسینی را از تقویم افغانستان 
حــذف   و به جای آن مناسبت های طالبانی را 
جایگزین کرده است اما با این حال دولت موقت 
ظاهرا اعالم کرده که نیروهای این گروه امنیت 
عزاداران حسینی را تامین خواهند کرد. اگرچه 
طالبان تضمین داده امنیت عزاداری ها را تامین 
کند با وجود این، نگرانی های زیــادی در بین 
شیعیان درباره بروز ناامنی  و حمالت تروریستی 
وجود دارد، چرا که طالبان پس از تصرف کابل 
نیز وعده هایی بــرای تامین امنیت همه مردم 
افغانستان داده بود که در عمل ناتوانی این گروه 
در مقابله با تهدیدات تروریستی اثبات شد. آمار 
شیعیان افغانستان حــدود 25 تا 3۰ درصد 
جمعیت این کشور برآورد شده است. در قانون 
اساسی مصوب سال ۸2 و پس از سرنگونی رژیم 
سابق طالبان، برای اولین بار مذهب شیعه در 
افغانستان به رسمیت شناخته شد. هزاره بزرگ 
ترین قوم شیعه است و هراتی ها، قزلباش ها و 
گروه هایی از بلوچ ها، تاجیک ها و پشتون ها دیگر 
اقوام شیعه هستند. باتوجه به این که طالبان در 
گذشته مذهب شیعه را به رسمیت نشناخته بود، 
در سیاست های اعالنی این گروه درباره حمایت 
از مراسم های عزاداری شیعیان در ماه محرم نیز 
تردیدهایی وجود دارد. باتوجه به این که همه 
کشورها به رسمیت شناختن دولت طالبان را به 
تشکیل دولت فراگیر و احترام به همه اقوام منوط 
کرده اند، این احتمال وجود دارد که شاید طالبان 
برای این که نشان دهد با همه قومیت ها و مذاهب 
در افغانستان روابط خوبی دارد، از مراسم محرم 
بهره برداری سیاسی می کند تا کشورها را برای 
به رسمیت شناخته شدن حکومتش متقاعد کند.

قــرارداد تحویل سری دوم سامانه ضدهوایی 
شد.  امــضــا  روســیــه  و  ترکیه  بین  اس4۰۰ 
فــدرال  دیمیتری شوگایف، رئیس سرویس 
 )FSVTS( همکاری های فنی - نظامی روسیه
در حاشیه نشست بین المللی ارتــش که در 
محوطه پارک پاتریوت در نزدیکی مسکو برگزار 
می شود، این خبر را تایید کرده است. همچنین 
اعالم شده که تولید برخی از قطعات این سامانه 
در ترکیه انجام می شود. مقامات آنکارا که نمی 
خواهند در میانه جنگ اوکــرایــن، به عنوان 
عضوی از ناتو به تنش ها دامــن بزنند، سعی 
دارند این خبر را تکذیب کنند. ریاست صنایع 
دفاعی ترکیه گفته است، هیچ تحول جدیدی 
درباره خرید سامانه دفاع موشکی اس-4۰۰ 
ــزود: »این  رخ نــداده اســت. این مقام ترک اف

روند طبق توافقی که در روز اول به دست آمد، 
ادامه خواهد یافت.« ترکیه اولین کشور عضو 
ناتو بود که در سال 2۰17 سامانه های دفاع 
هوایی اس4۰۰ را از مسکو خریداری کرد. 
بر اساس اطالعات قبلی در اولین قــرارداد، 
تحویل دو سری اس-4۰۰ پیش بینی شده 
بــود. روسیه اولین ســری را در ســال 2۰1۹ 
تحویل داد. دولت رجب اردوغان، این سالح را 
آزمایش کرد اما در بحبوحه تحریم های آمریکا 
ایــن سامانه  را به خدمت نگرفت. خرید  آن 
پدافندی خشم آمریکا را که بارها تالش کرده 
بود مانع از اقدام ترکیه شود، برانگیخت. در 
این زمینه و در اقدامی تالفی جویانه، واشنگتن 
تحریم هایی را علیه مقام های دفاعی ترکیه 
اعمال   و ترکیه را از برنامه خرید جنگنده های 

اف35 آمریکا حذف کرد اما آنکارا همچنان 
قرارداد خود با مسکو را پیش برد. آمریکا نگران 
است که سامانه اس-4۰۰ به روسیه امکان 
دهــد تا به فناوری جت های جنگنده مدرن 
آمریکایی دست یابد. مسکو می تواند از رادار 
حساس سامانه تسلیحاتی اس-4۰۰ برای 
به دست آوردن اطالعاتی درباره قابلیت های 
رادارگریز جت های اف-35 استفاده کند. 

سامانه موشکی »اس4۰۰ تریومف« روسیه 
جدیدترین سامانه موشکی زمین به هوا با برد 
بلند و متوسط   است. این سامانه برای نابودی 
جت های  جمله  از  ده،  ن جنگ هواپیماهای 
رادارگــریــز طراحی شده است و می تواند هر 
هدف هوایی دیگر را در شعاع 4۰۰ کیلومتری 
با اقدامات الکترونیکی و آتش سنگین هدف 

اصابت قرار دهد.

 کوبا برای اولین بار از زمان انقالب به سرمایه گذاران خارجی
 اجازه فعالیت داد

شکسته شدن قفل درهای هاوانا 
دولت کوبا اعالم کرده است که برای اولین 
بار از زمان انقالب کمونیستی در 1۹5۹، 
به سرمایه گذاران خارجی اجازه خواهد داد 
در کسب و کارهای عمده فروشی و خرده 
فروشی محلی وارد شوند. این اقدام هاوانا، با 
هدف مقابله با کمبود شدید کاالهای اساسی 
در این جزیره انجام می شود. بدین ترتیب، 
سرمایه گذاران خارجی اجازه خواهند داشت 
به طور کامل یا مالکیت عمده فروشی را در 
کوبا بر عهده بگیرند یا از طریق سرمایه گذاری 
ــازار شوند و با شرکت های  مشترک وارد ب
دولتی همکاری کنند. الخاندرو خیل، معاون 
اول نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی 
 Mesa Redondo کوبا، در برنامه تلویزیونی
گفت: اتباع کوبایی و خارجی، مشاغل آزاد، 
شرکت های کوچک خصوصی  و متوسط و 
تعاونی ها می توانند ارز خارجی از جمله دالر 
آمریکا را به صورت نقدی به کشور بفروشند. 
آژانس های بانکی، صرافی ها، فرودگاه ها، 
هتل ها و مراکز گردشگری این عملیات را 
انجام خواهند داد. وزیر اقتصاد کوبا بازار را به 

عنوان یک قطعه گم شده در سازوکار اقتصاد 
ــرد. وی یـــادآور شد که یک  ملی توصیف ک
جریان ارز خارجی وارد قلمروی ملی می شود 
که نه از طریق سیستم مالی دولت بلکه در 
بازار غیررسمی در گردش بوده و به نفع دولت 
است که آن را تصرف کند. اقتصاد کوبا در 
تالش است تا در میان محدودیت های مادی 
تشدید شده، راه هایی برای توانمندسازی 
خود بیابد، در حالی که برخی از شاخص های 
جهانی نشانه هایی را در جهت درست نشان 
می دهند. به گفته منابع رسمی در سه ماه 
اول امسال، اقتصاد کوبا 1۰.۹ درصد رشد 
داشته است اما تأثیر مثبت آن نسبی است زیرا 
آمارها با زمانی مقایسه می شوند که کشور بر 
اثر همه گیری ویروس کرونای جدید فلج شده 
بود. با ادامه تحریم آمریکا و همه گیری کووید، 
کوبا اکنون از بحران اقتصادی شدیدی رنج 
3۰ ســال گذشته کم سابقه  می برد که در 
بوده است. قرنطینه و بحران کرونا، بخشی از 
گردشگری این کشور را به شدت تحت تاثیر 

قرار داده است.

  سیدرضا میرطاهر
international@khorasannews.com

قاب بین الملل 

فلسطین

ــوزش نیروهای داوطلب اوکراینی در یک  آم
پایگاه نظامی در انگلیس/ رویترز

جنجال هولوکاستی »عباس«

آلمان نماینده فلسطین را برای اعتراض به 
اظهارات محمود عباس در مقایسه جنایات 

رژیم صهیونیستی با »هولوکاست« احضار کرد 

سخنگوی دولت آلمان اعالم کرد که صدراعظم 
این کشور رئیس هیئت دیپلماتیک فلسطین 
در برلین را برای اعتراض به اظهارات »محمود 
عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در مقایسه اقدامات رژیم صهیونیستی با آن 
احضار  می شود،  خوانده  »هولوکاست«  چه 
کرد. رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در 
کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در برلین قبول 
نکرد از رژیم صهیونیستی بابت حمله به کاروان 
صهیونیست ها در المپیک سال 1۹72 مونیخ 
عذرخواهی کند. وی گفت که از سال 1۹74 تا 
امروز رژیم صهیونیستی 5۰ هولوکاست در 5۰ 
روستای فلسطین انجام داده و روزانه با ارتش 
خود فلسطینیان را می کشد. رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین در عین حال افزود: »بس 
است دیگر! بیاید صلح کنیم و امنیت و ثبات را 
برقرار سازیم.« این اظهارات وی، عصبانیت 
به   برانگیخت  را  صهیونیستی  رژیــم  مقامات 
نحوی که »یائیر الپید« نخست وزیر موقت رژیم 
صهیونیستی با تحریف تاریخ خواندن سخنان 
محمود عباس، در حساب کاربری خود در شبکه 
توئیتر مدعی شد: »صحبت تنها از یک لکه ننگ 
اخالقی نیست بلکه ایــن دروغ خیلی بزرگ 
تاریخ است.« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
ادامه اظهارات خود ادعا کرد که در این حادثه، 
شش میلیون یهودی تار و مار شدند. سخنان 
»استیون  واکــنــش  همچنین  عباس  محمود 
زیبرت« سفیر آلمان در اراضــی اشغالی را در 
پی داشت. طبق گزارش وبگاه »دنیاالوطن«، 
سفیر آلمان این سخنان را »اشتباه« و »نادرست« 
توصیف کــرد و گفت که آلمان انکار بزرگی 

جنایت  نازی ها را تأیید نخواهد کرد!

ــواه مجلس  ــوری خ ــه ــم ــی، عــضــو ج ــن لــیــز چ
نــمــایــنــدگــان آمــریــکــا و از مــنــتــقــدان اصلی 
ــپ، در رای گـــیـــری مقدماتی  ــرام ــد ت ــال دون

جمهوری خواهان در ایالت وایومینگ از نامزد 
مورد حمایت دونالد ترامپ، شکست خورد. 
بسیاری از کارشناسان، انتخابات میان دوره ای 

حزب جمهوری خواه در وایومینگ را نشانه ای 
ارزیابی  از سیطره دونالد ترامپ بر حزبش 
کــرده انــد. ایــن رای گــیــری به منظور انتخاب 
نامزد اصلی حزب جمهوری خواه برای حضور 
در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان 
ــود. در ایــن رای گــیــری هریت  بــرگــزار شــده ب
هیگمن، نامزد مورد حمایت ترامپ شکستی 
سخت به لیز چنی تحمیل کرد. با حذف خانم 
مجلس  ــواه  خ جمهوری  عضو   1۰ از  چنی، 
ــورش بــه ساختمان  نمایندگان کــه پــس از ی
کنگره در سال گذشته به استیضاح دونالد 
ترامپ رای مثبت داده  بودند، اکنون تنها دو 
نفر با موفقیت جایگاه خود را در کنگره  حفظ 
کرد ه اند. این 1۰ عضو جمهوری خواه کنگره که 
لیز چنی نیز جزو آنان بود، پس از انتقاد از ترامپ 
هدف یک کــارزار انتقام جویانه قرار گرفتند. 
از میان منتقدان سرسخت ترامپ چهار نفر 
بازنشسته شده اند و چهار نفر دیگر در انتخابات 
مقدماتی نتیجه را به نامزدهای منتخب آقای 
ــذار کــرده انــد. لیز چنی 5۶ ساله  ترامپ واگ
که سابقه سه دوره عضویت در کنگره را دارد، 
زمانی  که  بــود  جمهوری خواهانی  جمله  از 

ستاره آینده دار و با آتیه حزبش به شمار می آمد. 
لیزچنی دختر دیک چنی، معاون جورج دبلیو 
بوش، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، به علت 
موافقت با طرح استیضاح دوم دونالد ترامپ 
مدت ها تحت فشار قرار داشت. اعضای تندرو 
ــراج او از حزب  حــزب خواستار استعفا یا اخ
شده بودند. در سال 2۰2۰، 7۰ درصد رای 
دهندگان در وایومینگ به ترامپ رای داده 
بودند. هاگمن رقیب لیز چنی در وایومینگ 
گفته بود معتقد است در انتخابات تقلب شده 
است. با این حال، لیز چنی گفته: »هر کاری 
الزم باشد انجام خواهم داد تا اطمینان حاصل 
کنم که دونالد ترامپ دیگر به کاخ سفید راه 
نیابد.« اکنون ترامپ در پیامی پیروزی هاگمن 
را تبریک گفته و اضافه کرده که لیز چنی باید 
»از خود به خاطر رفتارهای کینه توزانه اش« 
خجالت بکشد. دیک چنی، پدر سرشناس لیز 
که زمانی از چهره های منفور در میان چپ های 
آمریکایی بود، اکنون خود را در صف منتقدان 
ترامپ قرار داده و در یک کارزار تبلیغاتی برای 
دخترش، ترامپ را بــزرگ ترین تهدید برای 

آمریکا توصیف کرده است.

لیز چنی در رای گیری جمهوری خواهان در وایومینگ از نامزد مورد حمایت رئیس 
جمهورسابق آمریکا شکست خورد

پیروزی دیگر برای هواداران ترامپ  

نمای روز 

اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری در شهرهای نایروبی و کیسوموی کنیا

چهره روز 

عربستان

میرا، در کنار قبر بــرادرش جمیل، از شهدای 
جنگ 3 روزه اخیر در غزه

عربستان در آستانه رکورد زنی در اعدام 

براساس گــزارش سازمان اروپایی - سعودی 
حقوق بشر، عربستان بر خالف تعهداتش درباره 
کاهش صدور و اجرای مجازات اعدام، تنها در 
شش مــاه نخست ســال جــاری میالدی 12۰ 
تن را اعدام کرده که این رقم نزدیک به دو برابر 
مجموع افرادی است که در سال گذشته اعدام 
کرده بود. سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر 
اعالم کرد که اگر عربستان در نیمه دوم سال 
2۰22 به همین شکل به اجرای حکم اعدام 
ادامــه دهــد، از رکــورد سال 2۰1۹ که 1۸۶ 

اعدام بود، عبور خواهد کرد.

 توافق رژیم صهیونیستی و ترکیه 
برای تبادل سفیر 

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و 
»یائیر الپید« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
تلفنی با یکدیگر گفت وگو کردند. الپید در 
این باره گفت: »از سرگیری روابط با ترکیه 
ــرای ثبات منطقه و یک  یک دارایـــی مهم ب
مژده اقتصادی بسیار مهم براش شهروندان 
ماست.« لحظاتی بعد، »مولود چاووش اوغلو« 
وزیــر امــور خارجه ترکیه این اعــالم را تأیید 
کرد و ضمن بیان این که دو طرف به زودی 
نام سفیران را اعــالم خواهند کــرد، افــزود: 
»ترکیه به دفاع از حقوق ملت فلسطین ادامه 
خواهد داد.« منابع عبری نیز خبر دادند که 
انتظار می رود تل آویو و آنکارا توافق در زمینه 
عادی سازی کامل روابــط دیپلماتیک را به 
زودی اعالم کنند. روابط بین ترکیه و رژیم 
صهیونیستی از 12 سال قبل به دنبال حادثه 
برای کشتی »ماوی مرمره« دچار تنش شد. 
ارتــش رژیــم صهیونیستی در سال 2۰1۰ 
با یک ناوگان دریایی ) ناوی مرمره( حامل 

کمک های بشردوستانه با عنوان »ناوگان 
آزادی« به نوار غــزه حمله کــرد و در نتیجه 
این حمله، 1۰ سرنشین کشتی به شهادت 
رسیدند. شبکه »آی 24« در گزارشی به سابقه 
بهبود روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی طی 
سال های اخیر اشاره کرد و در این باره نوشت: 
»گرم شدن روابط پس از آن اتفاق افتاد که 
یک زوج اسرائیلی به نام »موردی« و »ناتالی 
به  ترکیه  در  گذشته  دسامبر  اوکنی« طی 
ــا در  ظــن جاسوسی دستگیر شــدنــد. آن ه
نهایت به لطف تماس ها در باالترین سطح 
سیاسی در هر دو کشور آزاد شدند.« این 
رسانه صهیونیستی افزود: »کمی پس از آن 
)بازداشت این زوج صهیونیست( رجب طیب 
ایــده »گــرم  ترکیه  اردوغان رئیس جمهور 
شدن روابط با اسرائیل« را مطرح کرد. اوایل 
ماه آگوست، اسرائیل دفتر اقتصادی خود را 
در ترکیه پس از سه سال تعطیلی، بازگشایی 

کرد«.
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 در زمان حاکم شدن طالبان در کابل و 
تغییر حکومت در افغانستان گفته شد ایران سه 
خط قرمز اصلی دارد؛ امنیت شیعیان ، امنیت 
مرزهای ایران و امنیت نمایندگی های ایران و 
دیپلمات ها . چقدر در این یک سال این سه خط 
قرمز رعایت شده است ؟ انتظار می رفت آن ها 
تدابیری بــرای حفظ امنیت مساجد شیعیان 
اتخاذ کنند، اما با بمب گذاری های متوالی اخیر 
و واکنش الزم نشان ندادن و اتخاذ نکردن تدابیر 
امنیتی مناسب از سوی طالبان،آیا این گونه به نظر 
نمی آید که مسئله امنیت و حفاظت از شیعیان 
در  چندان  افغانستان  در  شیعه  مکان های  و 

اولویت های اصلی طالبان نیست؟
بسم ا... الرحمن الرحیم . جمهوری اسالمی ایران 
از ابتدا یک سیاست روشنی را در بــاره تحوالت 
افغانستان داشته و این رویکرد همچنان ادامه دارد. 
مطلوب ایران این است که افغانستان به عنوان یک 
کشور همسایه و مسلمان از ثبات امنیتی و استقالل 
برخوردار باشد و مردم بر سرنوشت خودشان حاکم 
باشند. امروز هم در دوره حکمرانی طالبان، اگر 
ایران بر مسئله تشکیل یک دولت مشارکتی تاکید 
دارد به این دلیل است که در مشارکت همه مردم 
برای ساخت افغانستان مسئله تاجیک و هزاره و 

پشتون مطرح نیست و مهم این است که افغانستان 
برای همه افغانی هاست. تجربه بیش از چهار دهه 
نشان داده هر وقت یک حاکمیت همه گیر بوده، 
ماندگاری اش و فائق آمدن بر بحران ها به خوبی 
انجام شده است. پس آن چه ایران مطرح می کند و 
تاکید دارد بر حضور همگان در حاکمیت برای این 
است که افغانستان به شاخصه های مثبت خود از 
جمله امنیت ،ثبات، مقابله با تروریسم، استقالل 
کشور،  حفظ وحدت ملی و ارضی کشور برسد.  
شرایط امــروز افغانستان این را بیشتر عیان می 
کند و در یک سال حکمرانی اخیر طالبان هم این 
را دیده ایم.طبیعتا اگر این حاصل شد مشارکت 
جهان و منطقه برای بازسازی افغانستان هم رویکرد 
مثبت تری به خود خواهد گرفت . مسئله جمهوری 
اسالمی ،دفاع از یک قومیت یا یک جریان نیست 
بلکه دفــاع از کل افغانستان است و همواره هم 
تاکید داشته افغانستان برای همه افغانی هاست 
و ساخت و ثباتش با اعتماد ملی و در یک حرکت 
جمعی صورت می گیرد.جمهوری اسالمی ایران 
بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانستان سیاست 
تعاملی با طالبان را با چند مالحظه دنبال کرد اما 
تا زمانی که دولت فراگیر شکل نگیرد،دولتی را به 

رسمیت نمی شناسیم.

 امــا بــه نظرمی رســد بیشتر حمالت 
ــوده اســت . حتی  تروریستی علیه شیعیان ب
طالبان عاشورا را از تقویم خارج کرده یا برنامه 

فارسی زدایی را دنبال می کند.
شیعیان هم جزئی از کل افغانستان هستند . 
اگر نگاهی به روند اقدامات تروریستی در این 
یک سال داشته باشیم متوجه می شویم هدف 
گیری این اقدامات فقط به سمت شیعیان نیست، 
متوجه اهل سنت و حتی خود حاکمان طالبان 
هم هست. از طرف دیگر یکی از اهداف تروریسم 
ــت . بخش قابل  ایــجــاد آشــوب و بــی ثباتی اس
توجهی از بزرگان شیعه در کابل مستقر هستند 
و شورای علما در کابل هم در آن جا حضور دارند 
و در گفتمان با طالبان تعامل می کنند تا جایگاه 
مذهبی شان در قانون اساسی وجود داشته باشد. 
البته جایی که طالبان روز تعطیل عاشورا را از 
تقویم خارج کردند کاری مغایر وضعیت افغانستان 
ــی در نقطه مقابل  ــار خوبی نبود ول ــت و ک اس
ــزاداری در  شرایطی ایجاد کردند که مراسم ع
دهه محرم به خوبی انجام شد و نه تنها محدودیت 

ایجاد نکردند بلکه در برقراری امنیت مشارکت 
و حتی حضور پیدا کردند یا مسئله ادبیات 

زبان فارسی که اتفاق افتاد در حالی که 
زبان جزو هویت ملی یک کشور 

ــت . وقــتــی در جامعه ای  اس
70درصد مردم با یک زبان 
تکلم می کنند خودش عامل 
وحدت ملی است و طبیعتا 
اقــدام قابل دفاعی نیست و 

امــیــدوارم حکمرانان به این 
مسئله توجه کنند.

 ایــران هم در باره زبان فارسی  تذکر 
داده است ؟

مسئله این نیست که ایــران تذکر بدهد . البته 
ما هم صحبت کردیم، برخی رهبران طالبان 
می گویند ایــن یک سیاست مرکزی نیست و 
دستگاه هایی انجام داده اند که دنبال رفع آن 
هستیم . از تجاری که در هرات هستند پرسیدم 
شیوه مکاتبات شما با والی استان تغییر کرده که 
گفتند ما هنوز هم با زبان فارسی مکاتبه داریم . 
این نشان می دهد این مسئله از موضوعاتی است 
که باید طی زمان با گفت وگو حل شود. مسئله 
فرهنگ و زبان فقط سخن گفتن نیست، شما 

با این زبان فرهنگ و هنجارهای یک جامعه را 
نشان می دهید و باید از منظر تمدنی به موضوع 

نگاه کنید .
یکی از مشکالت ما در این یک سال 
درگیری های کم و زیاد مرزی بوده ، علت چیست 

و چه زمانی می خواهد این موضوع حل شود ؟
کوچک ترین درگیری هم در مرزها خوشایند 
نیست و این یک قاعده کلی است . اگر بخواهیم 
حجم درگــیــری در مــرزهــا بــا ایـــران را بــا سایر 
مرزهای افغانستان مقایسه کنیم مثل پاکستان 
که روابــط خوبی دارنــد قابل مقایسه نیست و 
گاهی به بمباران هم می رسد . اما در واقع ما یک 
مرز طوالنی 900کیلومتری با افغانستان داریم 
و در شرایط جدید شاهد هجوم گسترده اتباع 
افغانی به ایــران هستیم و ازطــرف دیگر برخی 
در مرزها به دنبال سوء استفاده هستند مثل 
قاچاقچیان یا ترددهای غیر مجاز. از یک طرف 
طالبانی که حاکم شدند از نظر تجهیزات و نفرات 
نمی توانند بر تمامی مرزها کنترل کامل داشته 
باشند و به مسئولیت تامین امنیت  مرزها به طور 
کامل بپردازند. این را هم اضافه کنید که این 
نیروها خیلی در مرزها با قواعد و قوانین مرزی 
آشنا نیستند و شاید عده ای هم اقدامات تحریک 
آمیز انجام دهند . در تاریکی شب ورود افراد 
غیرمجاز قطعا با واکنش مرزبانان روبه رو می 
شود . با همه این مسائل و مشکالت ، رخداد این 
چند درگیری عدد باالیی نمی تواند باشد اما در 
نقطه مقابل مرزهای تجاری ما با افغانستان امروز 
فعال است.  مرزهای تردد اتباع دو کشور بیشتر 
از افغانستان فعال است . تعداد کامیون ها و 
تریلرهای تجاری ما در مرزها گسترده است و روز 
به روز بیشتر می شود . راهبردی که کشور امروز 
دنبال می کند یک نگاه امنیت پایه بر مبنای 
اقتصادی در مرزهاست و این اولویت ماست .اگر 
به دنبال تثبیت مرزنشین های مان هستیم و می 
خواهیم از میزان قاچاق بکاهیم و ... الزمه اش 
این است که به سمت مرزهای اقتصادی برویم تا 
پیله ور و مرزنشین ما بتواند حضور داشته باشد 
و سرمایه گذار و بازرگان ما از مرزها به گسترش 
روابط تجاری بپردازد، به عالوه در حوزه تقویت 
مرز که در دستور کار است، با اجرای این طرح ها 
می توانیم در ماه های آینده از میزان چالش ها در 
مرز بکاهیم و روابط اقتصادی ما تقویت می شود 

وتوسعه پیدا می کند .
در یک سال اخیر وضعیت حقابه ای 
که از افغانستان می خواستیم چطور جلو رفته 
و تفاوتی میان دولت آقای غنی و طالبان در این 

حوزه دیده اید ؟
این مسئله بین ایران و طالبان نیست، مسئله 
ایران و افغانستان است و فقط برای امسال هم 
نیست. حقابه ایران از مسیر رود هیرمند است . 
در این یک سال سه اتفاق افتاد . اول این که تمام 
مسئوالن اصلی طالبان مکرر بر حقابه ایران در 
چارچوب معاهده 1351 تاکید کردند یعنی 
هیچ کدام از آن ها در این مسئله شبهه نداشتند 
و برای اجرا اعالم آمادگی کردند . موضوع دوم 

تشکیل کمیسرهای آب بود که تشکیل شد و 
در چند روز آینده هم مجدد تشکیل می شود . 
مسئله سوم میزان حقابه ای است که وارد کشور 
شده است . این ها دو مرحله رها سازی کردند و 
حدود 10میلیون متر مکعب وارد شد . آن چه 
در معاهده است بر مبنای معاهده در سال های 
نرمال آبی 820میلیون مترمکعب است . منطقه 
و افغانستان االن در شرایط آبی نرمال نیست و 
طبیعتا باید مطابق میزان آبی که می آید سهم 
ایران را محاسبه کنند . آیا این میزان وارد کشور 
شده است ؟ خیر و 10میلیون متر مکعب عدد 
قابل توجهی نیست . یک مسئله ای پیش آمد و 
این بود که مقدار زیادی از آبی که پشت سد کمال 
خان آمده بود به انحراف رفت، نه این که مردم 
ایران منتفع نشدند حتی اهالی استان نیمروز 
در افغانستان هم دچار کمبود آب شدند . چیزی 
که طالبان االن می گوید این است که اشتباهی 
شده است یعنی آبی که رها شد و به منطقه شوره 
زار رفت باعث شده اهالی نیمروز هم استفاده 
نکنند . به تازگی در سفری که وزیر نیرو به کابل 
داشــت توافق شد جــداره ای که در سد کمال 
خان است به گونه ای تعبیه شود که دیگر امکان 
انحراف آب ایجاد نشود اما این که میزان حقابه 
ایران در سال نرمال و غیرنرمال باید بیاید جزو 
حقوق ملت ایران است که همچنان دنبال می 
کنیم . میزان آبی هم که در سد کجکی در 700 
کیلومتری مرز ایران است دچار افت سنگینی 
شده و آخرین خبر ما این است که توربین های 

برق هم از کار افتاده است.
 آبی که به تازگی رها ســازی شد و به 

سمت ما آمد چقدر تداوم خواهد داشت؟
این آبی است که پشت سد کمال خان جمع شده 
بود و رها کردند. آب جدید را باید از سد کجکی 
رها کنند و بیاید و طالبان می گوید این آب آن قدر 
نیست که اگر رها کنیم به ایران برسد اما این جزو 

مطالبات ماست .
به تازگی شما مصاحبه ای داشتید و در 
آن در باره جبهه مقاومت اظهاراتی را بیان کردید 
که حاشیه ساز شده است . منظورتان از این جبهه 

مقاومت چه بود ؟ احمد مسعود منظورتان بود ؟
ــداف دیگری بودند باید  کسانی که دنبال اه
بگویند.آن چه در این یک سال آمریکایی ها 
نشان دادند این بود که آن ها قطعا در افغانستان 
ــوب و  شکست خــوردنــد . امــروز هم دنبال آش
ناامنی در افغانستان هستند و این سیاست را 
دنبال می کنند.  از تقویت داعش گرفته تا ایجاد 
بهانه برای جنگ های مذهبی و فرقه ای، در این 
یک سال شاهدش بودیم و خیلی جاها تالش 
کردیم که نشود . آمریکایی ها به اسم این که 
بگویند جبهه مقاومت، دنبال این هستند که 
بی ثباتی ایجاد کنند و هیچ ارتباطی به مسئله 
مقاومت ندارد . من تعجب می کنم از آن هایی که 
از نکته من برداشت ناصحیح کردند در حالی که 
وقتی طالبان در حکمرانی قرار گرفتند بالفاصله 
جمهوری اسالمی ایران در یک اقدام ابتکاری 
گفت وگوهای بین االفغانی را در تهران برگزار 
کرد . مثال با دوست و برادر ما احمد مسعود گفت 
وگو شد . ایران با ابتکارش گفت وگو بین طالبان 
و این مجموعه ها را راه انداخت و خود طالبان هم 
بر این اذعان دارد . طالبان می گوید با کسانی 
که در حاکمیت بودند کاری نداریم ولی با احمد 
مسعود در تهران نشستند و مذاکره کردند. این 
گفت وگوها را جمهوری اسالمی طراحی کرد 
. آمریکایی ها دنبال سوء استفاده از ناامنی 
هستند و این ارتباطی با جبهه مقاومت ندارد . 
آن ها جلوی مقاومت مشروع را گرفتند و رهبران 
آن ها را زندانی کردند و حاال مدافع مقاومت 
شده اند. آمریکا در دنیا هم می گوید با تروریسم 
مقابله می کند در حالی که بزرگ ترین حامی 
تروریسم است و این موضوع را در ایجاد داعش 
و شهادت حاج قاسم سلیمانی دیدیم . امروز هم 
در افغانستان از مقاومت سوء استفاده می کند 
.سخن من روشن است و نیاز به اصالح ندارد. آن 
هایی که دنبال اهدافی هستند و متوجه حرف 

من نشدند باید اصالح شوند .
وقتی با بزرگان شیعه سخن گفته می شود 
که آیا بلخاب مورد تأیید شماست، می گویند 
حمایت  کسی  چه  نیست  مشخص  خیر. 
بگویید  علما  ــورای  ش به  گفتند  می کند. 
مسئله را حل کنند. آن هایی که حمایت 
می کردند این کار را اشتباه دانستند. در 
مسئله مقاومت آن چه بنده عرض کردم این 
بود که آمریکایی ها به اسم مقاومت دنبال 
آشوب هستند. این موضوع چه ارتباطی به 
مقاومت دارد. تعجب می کنم که حرفم را 

چنین تفسیر کرده اند.
امروز احمد مسعود نماینده بخشی از جامعه 
افغانستان و واقعیت جامعه افغانستان است 
و دلش برای این کشور و رشد و سازندگی 
آن می تپد. احمد مسعود به دنبال این است 
که از مردمش حمایت کند و اگر بتواند با 
دولت کابل به تفاهم برسد. حدود نزدیک 
به 10 ماه پیش در تهران مالقات هایی با 
طالبان داشتند، نشستند و مذاکره کردند. 
این ابتکار ما بود. این که می گویند احمد 
مسعود آمریکایی  است این گونه نیست. 
ــن مسئله بــه نفع  آن هــا می خواهند از ای
می کنم  تأکید  کنند.  مصادره  خودشان 
افغانستان متعلق به همه مردم افغانستان 

و همه قومیت هاست. 

طالبان در 2مرحله 10میلیون 
مترمکعب آب به سمت ایران رهاسازی 
کرده اند که در سال نرمال آبی باید 
820میلیون متر مکعب باشد، 
اما...

گفت وگو با »کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان درباره تعامل با طالبان، امنیت مرزها و حقابه هیرمند  

واسطه جلسه احمد مسعود و طالبان در تهران شدیم 
تا زمانی که دولت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، ایران آن را به رسمیت نمی شناسد

هادی محمدی  - یک سال از خروج آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان در این کشور 
می گذرد اما هنوز افغانستان روی آرامش به خود ندیده است و به طور طبیعی تبعات این نبود ثبات را 
بیشتر درقالب سیل مهاجران قانونی و غیر قانونی به سوی کشورمان شاهد بوده ایم  . کاظمی قمی 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان  تعهد طالبان به تشکیل حکومت فراگیر را به نفع این 
کشور و راهکاری برای فائق آمدن بر بحران ها می داند و می گوید:» تجربه بیش از چهار دهه نشان 
داده هر وقت یک حاکمیت همه گیر بوده، ماندگاری اش و فائق آمدن بر بحران ها به خوبی انجام شده 
است. پس آن چیزی که ایران مطرح می کند و تاکید دارد بر حضور همگان در حاکمیت برای این است 
که افغانستان به شاخصه های مثبت خود از جمله امنیت ،ثبات، مقابله با تروریسم، استقالل کشور ، 
حفظ وحدت ملی و ارضی کشور برسد.«او البته درباره  حمالت به شیعیان دراین کشور، هدف گیری این 
اقدامات را فقط به سمت شیعیان  نمی داند و معتقد است این حمالت » متوجه اهل سنت و حتی خود 

حاکمان طالبان هم هست.« وی خروج عاشورا از تقویم این کشور و اقدامات طالبان در جهت فارسی 
زدایی را  اقدامی  نادرست و مغایر با وضعیت افغانستان می داند، درباره درگیری های مرزی توضیحات 
مبسوطی می دهد و راهکار ایران را در این  باره  حرکت به سمت اقتصادی کردن مرزها می داند .... 
همچنین درباره حقابه هیرمند آماری از آن چه طالبان دراین باره انجام داده ارائه می دهد و خودش هم 
اذعان دارد که این مقدار باآن چه براساس معاهده 1351 حاکمان افغانستان متعهد به انجام آن هستند 
فاصله زیادی دارد اما معتقد است.....  کاظمی قمی  برداشت ها از یکی از سخنانش درباره جبهه 
مقاومت را رد می کند و با بیان این که »آمریکایی ها به اسم مقاومت دنبال آشوب در افغانستان هستند« 
معتقد است:»این که می گویند احمد مسعود آمریکایی  است این گونه نیست. آن ها می خواهند از این 
مسئله به نفع خودشان مصادره کنند.«  نماینده ویژه رئیس جمهور همچنین از برگزاری نشستی بین 

احمد مسعود و نمایندگان طالبان در تهران خبر می دهد که .....مشروح این مصاحبه را بخوانید:
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گروه ورزش/هفته دوم رقابت های لیگ برتر از امروز 
با برگزاری 3 بازی آغاز می شود و فردا با برگزاری 5 
بازی باقی مانده، پرونده این هفته از رقابت ها نیز بسته 
خواهد شد.در بازی های مهم این هفته ،استقالل در 
انزلی به مصاف ملوان می رود و سپاهان هم میزبان 
نساجی خواهد بود.حساس ترین بازی این هفته نیز 
فردا بین فوالد و پرسپولیس برگزار می شود؛مدعیانی 
که در شروع فصل مقابل رقبای خود متوقف شدند تا با 

یک امتیاز پا به هفته دوم رقابت ها بگذارند.

استقالل به دنبال جبران       
2 بر صفر مقابل سپاهان، ایــن بار  بعد از شکست 
استقاللی ها باید در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی 
به مصاف ملوان بروند.این اولین بازی ملوان بعد از 
بازگشت به لیگ برتر در ورزشگاه خانگی خواهد 
بــود. دو تیم در حالی به این بــازی رسیده اند که در 
هفته نخست، مقابل رقبای خود شکست خورده اند.
شاید کسب یک تساوی خانگی هم در این بازی برای 
ملوان نتیجه خوبی باشد و همین مسئله می تواند کار 
استقالل را سخت کند. ملوانی ها در فصل گذشته 
رقابت های لیگ آزادگان نشان دادند و احتماال امروز 
هم در خانه با یک ترکیب تدافعی سعی بر کسب امتیاز 
از رقیب مدعی و پرستاره خود خواهند داشت.در سوی 
مقابل استقالل برای جبران شکست در هفته اول 
به چیزی جز برد و کسب 3 امتیاز در خانه ملوان فکر 
نمی کند.نتیجه دلسردکننده برای آبی ها در هفته 

نخست، بدون شک ناراحتی ساپینتو را هم به همراه 
داشته است اما او بالفاصله بعد از بازی گفت که رکورد 
برای او مهم نیست و تالش خواهد کرد تا تیم اش در 
هفته دوم تبدیل به تیم بهتری شود. به نظر می رسد 
او در تمرینات پیش از بازی با ملوان، به خوبی توانسته 
است که روحیه از دست رفته شاگردانش را برگرداند 
و احتماال در هفته پیش رو، تیم اش دقیق تر خواهد شد 
و او در ادامه راه تصمیمات بهتری برای آبی ها خواهد 
گرفت.مجوز بازی مهدی قائدی صادر شده و اگر برای 
محمد محبی هم این اتفاق رخ دهد ساپینتو، برای 
چینش تیم در بازی با ملوان دستش بازتر خواهد بود 
و دیگر مجبور نیست از جعفر سلمانی که یک مهره 
دفاعی به شمار می رود، در پست وینگر استفاده کند. 
بازگشت احتمالی صالح حردانی نیز می تواند خیال 
سرمربی آبی ها را در جناح راست راحت کند.در بازی 
امروز احتماال شاهد چند تغییر در ترکیب استقالل 
خواهیم بود که عمده این تغییرات را در فاز تهاجمی 

این تیم خواهیم دید.

نبرد جذاب نکو و یحیی       
فردا در حساس ترین بازی هفته دوم رقابت های لیگ 
برتر، پرسپولیس مهمان فوالد خواهد بود.بازی مقابل 
شاگردان نکونام آن هم در فوالد آره نا بدون شک یکی 
از سخت ترین بازی های سرخ های پایتخت در نیم 
فصل اول به حساب می آید. پرسپولیس بعد از تساوی 
در فوالدشهر، این هفته در شرایطی مقابل شاگردان 

جواد نکونام قرار خواهد گرفت که با بازگشت ستارگان 
و البته رونمایی از مهاجم هلندی دست یحیی گل 
محمدی برای انتخاب ترکیب اصلی به مراتب بازتر از 
هفته اول است.امید عالیشاه و مرتضی پورعلی گنجی 
که به دلیل مصدومیت دیدار با ذوب آهن را از دست 
داده بودند، اکنون شرایط همراهی سرخپوشان را 
برابر فــوالد خوزستان خواهند داشــت و در لیست 
این بازی قرار خواهند گرفت.یورگن لوکادیا مهاجم 
هلندی پرسپولیس نیز که به تازگی به این تیم پیوسته 
در صورت صالحدید کادرفنی و آمادگی بدنی، می 
تواند اولین بازی لیگ برتری خود را انجام دهد.با 
اضافه شدن این بازیکنان احتماال تغییراتی در ترکیب 
پرسپولیس در این جدال شکل می گیرد و باید منتظر 

چهره جدیدی از سرخ های پایتخت باشیم.

هفته دوم لیگ برتر؛امروز       
ملوان بندرانزلی - استقالل – ساعت ۱۹

مس رفسنجان - گل گهر سیرجان – ساعت 2۰:3۰
سپاهان - نساجی مازندران– ساعت 2۱

فردا
تراکتور تبریز- ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:3۰

مس کرمان - پیکان تهران– ساعت ۱۹:3۰
هوادار تهران - نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۹:3۰
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک – ساعت 2۰:3۰

پرسپولیس - فوالد خوزستان– ساعت 2۰:3۰

پنج شنبه  27 مرداد  1401
5ورزشی20  محرم 1444.شماره 21011 

انتقام طالیی سابر تیمی ایران از میزبان

کشورهای  شمشیربازی   رقابت های  از  روز  آخرین  در 
اسالمی، تیم ملی  اسلحه سابر مردان ایران در بخش تیمی 
با پیروزی مقتدرانه بابر میزبان صاحب مدال طال شد. مردان 
شمشیربازی ایران دیروز موفق شدند با اختالف باال و ثبت 
نتیجه ۴5 بر 2۸ روی سکوی قهرمانی بایستند. ایران با این 
قهرمانی انتقام شکست در قهرمانی جهان را از ترکیه گرفت. 
گفتنی است پیش از این تیم اپه مردان در فینال با نتیجه ۴5 
بر 35 برابر آذربایجان شکست خورد و از کسب مدال طال 
بازماند و به نقره رسید.تیم اپه زنان نیز در فینال با نتیجه ۴5 

بر 3۹ از ترکیه شکست خورد و به مدال نقره رسید.

2 نقره و برنز برای کامپوند       
در آخرین روز از رقابت های تیروکمان بازی های کشورهای 
اسالمی که در قونیه ترکیه در حال برگزاری است، تیم 
ــردان با ترکیب محمدصالح پالیزبان، امیر  کامپوند م
کاظم پور و محمد معدن دار با شکست ترکیه به مدال برنز 
این رقابت ها دست یافت. تیم ریکرو مردان ایران نیز از دور 
مسابقات حذف شد. گفتنی است تیم میکس کامپوند با 

شکست برابر تیم ترکیه به مدال نقره دست یافت.

سارا بهمنیار به برنز رسید       
سارا بهمنیار نماینده وزن منهای 5۰ کیلوگرم تیم ملی 
کاراته بانوان ایران پس از برد نماینده قرقیزستان و باخت 
به مراکش در دیدار رده بندی با نتیجه یک بر صفر مقابل 

نماینده قزاقستان به پیروزی رسید و برنزی شد.

صعود بسکتبال 3 نفره به نیمه نهایی       
تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با پیروزی 2۱ - ۱۱ مقابل 
ترکمنستان راهی نیمه نهایی شد.ملی پوشان ایران، در این 
مرحله باید با برنده دیدار تیم های جمهوری آذربایجان و 

اردن دیدار کنند.

برنز جودوی ایران در رقابت های تیمی       
تیم ملی جــودوی ایــران به مدال برنز رقابت های تیمی 

کشورهای اسالمی رسید.
ــردان بعد از استراحت در دور اول، مقابل  تیم ملی م
ترکمنستان به پیروزی رسید و بعد از شکست مقابل ترکیه 
در نیمه نهایی، در گروه شانس مجدد با نتیجه سه بر صفر 

مقابل تیم سنگال به برتری و مدال برنز رسید.

گیتاریست و آمانوف در لیست خروجی استقالل

استقالل در هفته جاری، یکی از تیم های فعال نقل و انتقاالت بود؛ 
جایی که این باشگاه به طور رسمی از مهدی قائدی، محمدحسین 
مرادمند و محمد محبی رونمایی کرد و خبر از توافق با سیاوش یزدانی، 
مدافع فصل گذشته اش داد.جذب این مهره ها باعث شد که استقالل 
در لیست بزرگ ساالن خود به مشکل بخورد و ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی آبی ها تالش کرد برای باز کردن لیست بزرگ ساالن خود، 
دست به تغییراتی در ترکیب بازیکنانش بزند و روی چند بازیکن 

خط قرمز بکشد.تا این جای کار، ارسالن مطهری، عزیزبک آمانوف 
و  سیدمحمد حسینی جزو خروجی های باشگاه محسوب می شوند 
که البته خبر جدایی مطهری که به گیتاریست آبی ها مشهور است و 
در دربی سرخابی دبل کرده ناراحتی هواداران استقالل را به دنبال 
داشته است. همچنین گفته می شود که پس از بازی مقابل ملوان در 
هفته دوم رقابت های لیگ برتر، احتمال تغییراتی در لیست خروجی 

وجود دارد و باید دید این تغییرات به چه شکل اعمال خواهد شد.

 شماره یزدانی در استقالل 
مشخص شد

بعد از معافیت از خدمت سربازی، سیاوش یزدانی قرارداد 
جدید خود را با باشگاه استقالل بست تا در لیگ بیست و 
دوم شاهد حضور ستاره محبوب استقاللی ها با پیراهن 
آبی باشیم.دانشگر که در استقالل پیراهن شماره 7۰ را 
می پوشید، عالقه خاصی به عدد 5۸ دارد و با حضور در 
سپاهان، تصمیم گرفت این شماره را برای پوشیدن انتخاب 
کند. امروز تصاویری از سیاوش یزدانی در تمرین استقالل 
منتشر شد که نشان می دهد او نیز تصمیم گرفته به مانند 

رفیق صمیمی خود، شماره 5۸ را در استقالل بر تن کند.

چرا لوکادیا شماره 4 را انتخاب کرد؟
یورگن لوکادیا مهاجم هلندی و جدید تیم پرسپولیس روز گذشته اولین تمرین 
خود را با این تیم انجام داد تا خود را آماده همراهی سرخپوشان در بازی های 
آینده کند.بعد از خداحافظی سیدجالل از فوتبال این شایعه به وجود آمد که 

شماره چهار در پرسپولیس به احترام او بایگانی شده اما لوکادیا با انتخاب 
شماره چهار نشان داد که چنین مسئله ای صحت نداشته و شماره چهار 
بایگانی نشده است.شماره ۴ در خیلی از تیم های فوتبال در سراسر دنیا 

شماره ای است که بر تن مدافعان می رود و این که یک مهاجم چنین شماره ای 
را انتخاب کرده یک اتفاق جالب است؛  اما لوکادیا دلیل جالب توجهی برای 
پوشیدن این شماره دارد. او مدعی شده چون مادرش در روز چهارم یکی از 
ماه های میالدی به دنیا آمده، به همین دلیل این شماره را انتخاب کرده اما جالب 
این جاست لوکادیا در تیم های قبلی خود چنین شماره ای را بر تن نکرده است.

مصدومیت شدید صیادمنش در انگلیس
هال سیتی در هفته چهارم چمپیونشیپ انگلیس به مصاف برنلی رفت که این بازی با 
نتیجه تساوی ۱ - ۱ خاتمه یافت. اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب 
اصلی تیم هال سیتی حضور داشت اما بعد از آسیب دیدگی، در دقیقه 55 تعویض 
 شد. شوتا آرواالدزه سرمربی هال سیتی در پایان این مسابقه، وضعیت مهاجم ایرانی 
تیم اش را تشریح و تایید کرد که آسیب دیدگی صیادمنش جدی است.به گفته 
آرواالدزه، صیادمنش از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی شده و احتمااًل پنج 
یا شش هفته غایب است. در صورت جدی بودن آسیب دیدگی صیادمنش، 
این احتمال وجود دارد که این مهاجم اردوی شهریورماه تیم ملی ایران را 
هم از دست بدهد و جایی در لیست اسکوچیچ نداشته باشد؛ اردویی که 
برای تیم ملی ایران قبل از جام جهانی حیاتی است و تیم کشورمان احتمااًل 

دیدارهایی دوستانه با اروگوئه و سنگال خواهد داشت.

گروه ورزش/ پرسپولیس، روز جمعه در حالی 
از هفته دوم لیگ برتر، میزبان فوالد خوزستان 
است که سرمربی این تیم همچنان دغدغه 
ــاره استفاده از خریدهای  ــادی درب های زی
جدید و ترمیم نقاط ضعف تیم اش را دارد. 
یحیی گل محمدی که باشگاه را مجاب به 
جذب مهاجم خارجی کرد و یورگن لوکادیا 
مهاجم هلندی را به خدمت گرفتند همچنان 
ــت تا بتواند  ــارت ITC اوس ــدور ک منتظر ص
مقابل فــوالد از این بازیکن جدید استفاده 
کند. باشگاه پرسپولیس درخواست صدور 
آی تی سی این بازیکن را به سازمان لیگ 
داده ولی تا این لحظه هنوز کــارت بــازی او 
صــادر نشده اســت. البته مهاجم هلندی از 
نظر بدنی نسبت به دیگر بازیکنان عقب تر 
است اما خیلی هم در شرایط بدی نبوده و 
اگر  ITC او صادر شود و گل محمدی صالح 
بداند می تواند مقابل فوالد به میدان برود. 

با وجود جذب این مهاجم 2۸ ساله هلندی، 
سرمربی پرسپولیس همچنان نگران خط 
حمله است. گل محمدی با توجه به  شرایط 
فنی حامد پاکدل، مهدی عبدی و احتمال 
جدایی شرزود تمیروف، به دنبال این است که 
تیم اش را در خط حمله تقویت کند تا در طول 
فصل مشکلی از این بابت نداشته باشد از این 
رو با بررسی گزینه های مختلف از باشگاه 
خواسته مهاجم خارجی دیگری جذب شود 
اما اظهارات رضا درویش به عنوان مدیرعامل 
باشگاه نشان می دهد یا مــدیــران باشگاه 
خارجی  مهاجم  جــذب  به  تمایلی  چندان 
جدید ندارند که این به نوعی دخالت در امور 
کادر فنی است یا شاید به خاطر دور شدن از 
فضای داللــی، می خواهند چــراغ خاموش 
پیش بروند.دغدغه دیگر گل محمدی در خط 
دفاعی است که او برای هفته دوم پورعلی 
گنجی را در اختیار ندارد. مرتضی پورعلی 

گنجی که آخرین بار با پیراهن شنژن چین بازی 
کرده هنوز نتوانسته ITC خود را از فدراسیون 
چین و این باشگاه دریافت کند. مدافع این 
فصل پرسپولیس در حالی که مدت هاست با 
کمک وکیل اش و باشگاه پرسپولیس در حال 
نامه نگاری با باشگاه چینی است تا کارهای 
مربوط به کارت بازی اش انجام شود هنوز موفق 
نشده چینی ها را برای صدور این کارت مجاب 
کند. ظاهرا اختالفات  مالی که پورعلی گنجی 
با باشگاه شنژن دارد باعث شده تا فدراسیون 
چین در صدور کارت بازی این بازیکن تعلل 
کند. باشگاه چینی معتقد است که قــرارداد 
با بازیکن ایرانی به صورت توافقی فسخ شده 
اما مدافع سرخپوشان تاکید دارد که بعد از 
مصدومیت اش این باشگاه یک طرفه قرارداد 
را فسخ کرده است و باید مطالبات مالی اش را 
بدهد. هر چه هست این مشکل باعث شده تا 

کارت بازی او برای پرسپولیس صادر نشود.

ITC پورعلی گنجی به فوالد نرسید، لوکادیا منتظر

دردسرهای یحیی ادامه دارد بازگشت عیسی به پرسپولیس 
غیرممکن می شود!

عیسی آل کثیر پس از درخشش در صنعت نفت آبادان، در 
شرایطی به پرسپولیس پیوست که از همان ابتدا محبوبیت 
قابل توجهی نزد هــواداران پرسپولیس داشت و در شروع 
کار نیز نقش یک ستاره تمام عیار را به خود گرفت. بازیکنی 
که با گلزنی مقابل السد و پاختاکور تیم اش را به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا رساند اما یک محرومیت شش ماهه او را 
از ترکیب پرسپولیس بیرون انداخت.عیسی در بازگشت، 
دوبــاره درخشید و دروازه استقالل و سپاهان را گشود و 
نقش پررنگی در قهرمانی لیگ بیستم تیم اش ایفا کرد، در 
فصل جدید نیز با ثبت چهارگل، آمادگی خود برای رقابت 
آقای گلی را به معرض نمایش گذاشت تا این که در هفته 
چهاردهم و بازی با شهرخودرو، از ناحیه رباط صلیبی آسیب 
دید و تاخیر در عمل جراحی، باعث شد تا فصل جدید را هم از 
دست بدهد.در حالی که گمانه زنی درباره آینده این مهاجم 
جنوبی به اوج خود رسیده، عیسی روز گذشته به تمرین 
پرسپولیس رفت و با برخوردی صمیمانه از سوی کادرفنی 
مواجه شد اما حتی این ارتباط گرم نیز باعث نخواهد شد که 
یحیی او را برای فصل جدید همراه خود داشته باشد.لیست 
پرسپولیس پس از شروع پرشتاب در نقل و انتقاالت با ۱6 
بازیکن بزرگ ساالن پر شد که در ادامه سینا اسدبیگی و 
سپس یورگن لوکادیا نیز به جمع قرمزها ملحق شدند. حاال 
در شرایطی که تنها 2 جای خالی باقی مانده، یحیی دستور 
به خروج تمیروف و جذب مهاجم جدید داده است.به این 
ترتیب و با خروج تمیروف که در لیست زیر 25 ساله های 
پرسپولیس قرار داشت و جذب مهاجم بزرگ سال، لیست 
پرسپولیس تنها یک جای خالی خواهد داشت که باتوجه به 
حضور پاکدل، عبدی، لوکادیا و مهاجم خارجی جدید، بعید 
است که دوباره به یک مهاجم اختصاص داده شود و از طرف 

دیگر احتماال برای پنجره زمستانی رزرو خواهد شد.

ویژه

آغاز هفته دوم لیگ برتر از امروز

آفساید

خبر

استارت گزینه استقالل در اروپا

آلتای اسپور جلسه تمرینی روز سه شنبه خود را در حضور مدافع 
ایرانی اش برگزار کرد. محمد نادری که در تابستان سال قبل 
از استقالل به آلتای اسپور رفت و خیلی زود به ترکیب این تیم 
رسید، پس از اتمام قراردادش قصد داشت دوباره به لیگ برتر 
ایران برگردد و پیراهن آبی پوشان را بر تن کند، اما شرایط برای 
بازگشت او فراهم نشد تا این بازیکن نیز پس از رد پیشنهاد گل گهر 

و تراکتور در آلتای اسپور بماند.

تبریک استقالل به مربی هزار امتیازی!
باشگاه استقالل با صدور پیامی رکورد خاص امیر قلعه نویی و 
عبور او از مرز هزار امتیاز در تاریخ لیگ برتر را به سرمربی اسبق 
خود و فعلی گل گهر تبریک گفت.متن این پیام تبریک به شرح 
زیر است: »تبریک به آقای امیر قلعه نویی پس از کسب هزار امتیاز 
در تاریخ لیگ برتر که ۴۰2 امتیاز آن در تیم استقالل تحقق یافته 
است. برای تمامی اعضای خانواده استقالل بــزرگ، آرزوی 

موفقیت و سالمتی داریم.«

 ماجدی طبق اساسنامه 
الزامی برای استعفا ندارد

رسول باختر، کارشناس و وکیل ورزشی، با اشاره به این که کمیته 
بدوی در موضوع تایید صالحیت مهدی تاج خالف قانون عمل 
کرده ،گفت: » من در مورد تایید صالحیت آقای تاج به شدت نسبت 
به تصمیم دوستان اختالف نظر دارم و به نظرم این کار قانونی نبود. 
ایراد بزرگی که درخصوص آقای تاج مطرح شده، این موضوع 
است که ایشان 3 دوره عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بوده اند و مطابق قانون دیگر نمی توانند کاندیدا شوند. عده ای 
ادعا می کنند که اساسنامه عطف به ماسبق نمی شود و آقای تاج 
می توانند برگردند درصورتی که از لحاظ حقوقی این استدالل 
کامال اشتباه است. ایشان مطابق قانون نباید تایید صالحیت 
می شدند چراکه 3 دوره حضورشان را سپری کرده اند.«این 
حقوقدان ورزشی این  مسئله را که سرپرست فدراسیون باید برای 
حضور در انتخابات از سمت سرپرستی استعفا کند  رد می کند و 
در این باره می گوید: »آقای ماجدی می تواند در انتخابات شرکت 
کند و این موضوع منافاتی با سرپرستی ایشان نــدارد؛ چه بسا 
که در گذشته آقای کفاشیان رئیس فدراسیون بودند و کاندیدا 
هم شدند. تنها بحث  مطروحه این است که ایشان نمی تواند 
از زیرساخت های فدراسیون بــرای انتخابات استفاده کند.«

تسویه مالیات کی روش و مالیات 32 میلیاردی ویلموتس

 فیفا: ایران نمی تواند دستمزد ویلموتس را 
از منابعش در فیفا بپردازد!
در حالی که یکی از ادعاهای مهدی تاج، نامزد 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال ،پرداخت بدهی 6 
میلیون یورویی- که البته با حکم دادگاه عالی 
ورزش شکست و به  3/5 میلیون یورو کاهش 
یافت- از محل منابع مالی فدراسیون فوتبال 
ایــران در فیفا بود فدراسیون جهانی فوتبال 
اعــالم کــرده است به هیچ وجه از محل منابع 
مالی فدراسیون های عضو، دستمزد مربیان و 
همچنین مطالبات بازیکنان پرداخت نخواهد 
حسابداری  بخش  مکاتبات  ــاس  اس شد.بر 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  بانک های  فیفا، 
کلیه درخــواســت هــای مرتبط با پرداخت به 
مربیان و بازیکنان را در هر سطح و رده ای رد 
می کنند.فیفا در این نامه به فدراسیون های 
عضو اعالم کرده از ارائه هرگونه درخواست به 
منظور پرداخت مطالبات مربیان و بازیکنان از 
حساب موجود در فدراسیون جهانی خودداری 
کنند چرا که این گونه درخواست ها توسط 
بانک فیفا پذیرش نمی شوند.البته دردسر 
بلکه  نیست  همین  فقط  فوتبال  فدراسیون 
عالوه بر غرامت و دستمزد ویلموتس، آن ها باید 
مالیات چند میلیاردی سرمربی سابق تیم ملی 
را هم بپردازند، معضلی که فدراسیون مدت ها 
با آن مواجه بوده و به تازگی یک پرونده مالیاتی 
قطور را که مربوط به کارلوس کی روش سرمربی 
پیشین تیم ملی بود ،حل کرده است. پرداخت 
مالیات کارلوس کــی روش یکی از مشکالت 

مستمر فدراسیون فوتبال در سال های اخیر 
به شمار می رفت که بارها موجب بسته شدن 
حساب های فدراسیون شده بود و با گذشت سه 
سال از پایان همکاری دو طرف همچنان مبلغ 
۱7 میلیارد ریال از بدهی مالیاتی فدراسیون 
ــی روش باقی مانده بود. ــرارداد ک از محل قـ
فدراسیون فوتبال در هفته جاری بدهی یک 
میلیارد و 7۰۰ میلیون تومانی مالیات کی روش 
را به اداره مالیات پرداخت کرد و باالخره این 
پرونده مختومه شد.نکته جالب توجه این است 
که فدراسیون همچنین 5۰۰ میلیون تومان از 
مالیات مارک ویلموتس بلژیکی را نیز پرداخت 
کرده اما بر اساس بدهی اعالم شده از اداره 
مالیات قــرارداد ویلموتس فدراسیون فوتبال 
را بیش از 32 میلیارد تومان بدهکار کرده و 
پس از پرونده مالیاتی کــی روش حاال بحران 
ــازه ای بــرای فدراسیون در این بخش ایجاد  ت
شده که ظاهرا تسویه و  پرداخت این مبلغ به 
زودی امکان پذیر نخواهد بود.با تفاهم و تعامل 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و اداره مالیات 
مقرر شده مالیات 32 میلیاردی ویلموتس 
هم به صورت اقساطی و ماهانه پرداخت شود 
آن هم در شرایطی که پیش از ایــن عامالن 
فاجعه ویلموتس مدعی بودند با تجربه قرارداد 
کی روش فدراسیون هیچ تعهدی برای پرداخت 
مالیات مربی بلژیکی نخواهد داشت که حاال 
مشخص شده این ادعا هم صحت نداشته است.

سوژه

استقالل اب ملوان در جست وجوی ساحل آرامش



سینما و تلویزیون پنج شنبه  27 مرداد ۶1401
20 محرم  1444.شماره 21011

فاطمه گــودرزی از امــروز ساعت 
17، بازپخش مجموعه »بال های 
خیس«  ساخته عباس رنجبر را 
از شبکه آی فیلم روی آنتن دارد. 
این سریال سال 91 ساخته شده 

است و جزو مجموعه های پربیننده تلویزیون نیست.

پــرویــز پــرســتــویــی بــه عــنــوان 
تهیه کننده و راوی در نمایش 
ــدار« به  ــمـ ــلـ ــی »عـ ــورایـ ــاشـ عـ
پارسایی  حسین  کارگردانی 
حضور دارد. این پــروژه از 14 

تا 18 شهریور اجرا می شود و دالوری و وفاداری 
حضرت عباس )ع( را روایت می کند.

در  ــان  ــدوی ــه م محمدحسین 
واکـــنـــش بـــه ســخــنــان محمد 
خزاعی دربــاره این که سازمان 
سینمایی مشکلی برای »برادران 
لیال« ایجاد نکرده که حلش کند، 

نوشته پس چرا مشکل فیلم »شیشلیک« را که 
خودتان ایجاد کرده اید، حل نمی کنید؟

چهره ها و خبر ها

سام درخشانی از امشب اجرای 
تئاتر »مــانــش« بــه کارگردانی 
کیومرث مرادی را از سر خواهد 
گرفت. اجــرای ایــن نمایش به 
دلیل بازی درخشانی در سریال 
»ســووشــون« نرگس آبیار و حضور این بازیگر در 

شیراز، متوقف شده بود.

ــاردان فیلم »نیمه  ــوش کـ داریـ
شب در پاریس« اثر وودی آلن را 
ویژه مخاطبان نابینا توضیح دار 
کرد. این فیلم امروز ساعت 19 
در رادیو سوینا منتشر می شود و 
پس از آن از طریق سایت سوینا قابل دسترس است.

محسن تنابنده 15 شهریورماه با 
فیلم »جنگ جهانی سوم« کاری 
از هومن سیدی در جشنواره ونیز 
دیده خواهد شد. این فیلم برای 
اولین بار در جشنواره ونیز رونمایی 
می شود و در بخش »افق ها« نمایش داده خواهد شد.

یکی از کارگردانان پرافتخار و موفق سینمای 
ایران در دهه 90، نرگس آبیار است. او سال 92 
با فیلم »شیار 143« به کارگردان شناخته شده ای 
تبدیل شد و بعد از آن آثارش یکی پس از دیگری 
با استقبال مواجه شدند. به استثنای »اشیا از آن 
چه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند«، چهار 
ساخته دیگر او همه جزو فیلم های مهم سینما 
هستند و افتخاراتی را نصیب ایــن کــارگــردان 
کرده اند. آبیار در طول 11 سال فعالیت حرفه ای 
اش، خود را به ژانر و فضای خاصی محدود نکرده 
و در آخرین ساخته سینمایی اش »ابلق« نیز سراغ 
تجربه متفاوتی رفته است. به بهانه اکران این فیلم 
از دیروز، کارنامه نرگس آبیار و ویژگی های کارنامه 

او را بررسی کرده ایم.

آغاز موفقیت با »شیار 143«	 
نرگس آبیار دومین فیلم خود را در حوزه سینمای 
دفاع مقدس جلوی دوربین برد و رنج های  مادران 
چشم انتظار شهدا را به تصویر کشید. قصه فیلم بر 
اساس برشی از زندگی مادر شهید محمدجعفر 
رضایی بود که پس از سال ها چشم انتظاری، پیکر 
فرزندش پیدا شد و بازگشت. آبیار سال 92 با 
»شیار 143« در جشنواره فجر حاضر شد و دست 
ُپر جشنواره را ترک کرد. جایزه بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران نصیب 
»شیار 143« شد. اولین و تنها همکاری مریال 
زارعی با نرگس آبیار، جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول زن را برای او به ارمغان آورد. دومین فیلم این 
کارگردان با استقبال رهبر انقالب نیز مواجه شد. 
ایشان خرداد 93 طی دیدار با عوامل فیلم ضمن 
تمجید از داستان خوب و جذاب فیلم، کارگردانی 
آبیار و بازی مریال زارعی محتوای فیلم را تحسین 
کردند و گفتند: »از لحاظ محتوا و مضمون هم این 
فیلم کاماًل فیلم ارزشی بود. من تعّجب می کنم 
چطور ممکن است کسی تصّور کند که فیلم »شیار 
143« ضّد ارزش یا ضّد دفاع مقّدس است؛ من 

نمی فهمم از کجای فیلم، این در می آید.«

»نفِس« نوستالژیک	 
فیلم »نفس« به عنوان سومین ساخته نرگس آبیار 
نیز در ژانر دفاع مقدس تولید شد، اما این کارگردان 
پس از »شیار 143«، در »نفس« هم زاویه نگاه تازه و 
متفاوتی به جنگ تحمیلی داشت. قصه این فیلم از 
دید یک دختربچه به نام »بهار« روایت شد و مخاطب 
شاهد قربانی شدن او و آرزوهــای ریز و درشتش 
بود. نرگس آبیار که معموال در همه فیلم هایش 
با تمرکز بر شخصیت یک زن، قصه خود را روایت 
کرده، این بار در »نفس« هم نگاه زنانه خود را حفظ 
کرد و برشی از زندگی یک دختر بچه را در دهه 50 
نمایش داد. اولین همکاری نرگس آبیار با مهران 
احمدی، پانته آ پناهی ها و شبنم مقدمی در این 
فیلم رقم خورد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن نصیب مقدمی شد. بازی پناهی ها در نقش 
مادربزرگی سخت گیر و بداخالق نیز تحسین  های 

فراوانی برانگیخت.

اوج گیری در »شبی که ماه کامل شد«	 
نقطه اوج کارنامه نرگس آبیار، چهارمین فیلمش 
»شبی که ماه کامل شد« محصول سال 96 است. 
او در این فیلم قدم بزرگی برداشت و ظرفیت های 
تازه ای از توانایی اش در کارگردانی را نشان داد. 
این کارگردان برگ برنده خود یعنی نگاه جدید و 
تنوع در کارنامه اش را همچنان حفظ کرد و قصه 

عاشقانه ای را این بار هم با محوریت یک کاراکتر 
زن، به تصویر کشید. این فیلم عاشقانه دربــاره 
شهادت فائزه منصوری به دســت عبدالحمید 
ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک 
تــروریــســتــی جـــنـــدا...، بــرخــالف ساخته های 
قبلی آبیار اثری ملتهب، اکشن با لوکیشن های 
متعدد بود و تولید آن کار پرزحمت  و متفاوت تری 
ایــن فیلم  با  الناز شاکردوست هم  می طلبید. 
توانست جایگاهش را به عنوان گزینه جدی برای 
نقش های سخت و پیچیده تثبیت کند. »شبی 
که...« با کسب هفت جایزه از جمله بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول 
زن و مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن، پدیده 

سی وهفتمین جشنواره فجر بود.

»ابلق« اتفاقی تازه	 
آخرین ساخته نرگس آبیار در سینما نشان می دهد 
او همچنان خودش را محدود به یک ژانر نکرده 
و از سوژه های متفاوت استقبال می کند. این 
کارگردان در »ابلق« برای اولین بار دست روی 
یک سوژه اجتماعی پرسروصدا یعنی آزار جنسی 
گذاشت. او برای پرداختن به این موضوع، سراغ 
قصه زنی در دل حاشیه شهر رفت و این موضوع را 
در منطقه ای فقیرنشین روایت کرد. نرگس آبیار 
در »ابلق« موفق شده تصویری واقعی و قابل باور 

از فضای حاشیه شهر نشان بدهد. فیلم شروع 
ــه هم پرماجرا و  درگیرکننده ای دارد و در ادام
تکان دهنده پیش مــی رود. نرگس آبیار همواره 
توانایی خود در بازی گرفتن از بازیگران را ثابت 
کرده. شاهد این ادعا جوایز و تحسین هایی  است 
که نصیب بازیگران فیلم های این فیلم ساز شده 
است. او این بار در »ابلق« هم نقش های متفاوتی به 
ستاره هایش سپرده و گروه بازیگران فیلم عملکرد 
چشمگیری دارنــد. او پس از »شبی کــه...« برای 
دومین بار از زوج هوتن شکیبا و الناز شاکردوست 
استفاده کرده، اما نقش و بازی متفاوت  آن ها باعث 
نشده این زوج تکراری به نظر برسند. گالره عباسی 
که به استثنای »شبی کــه...« در همه فیلم های 
آبیار حضور داشته، در »ابلق« نیز فرصت ایفای 
نقش سخت و متفاوتی را پیدا کرده است. از میان 
بازیگران اصلی، تنها بهرام رادان اولین همکاری 
با این کــارگــردان را تجربه کــرده و او نیز حضور 
غافلگیرکننده ای دارد. پنجمین ساخته آبیار جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در سی ونهمین 
جشنواره فجر دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن، بهترین چهره پردازی و بهترین 
جلوه های ویژه بصری نیز دیگر جوایزی بودند که 

به »ابلق« اهدا شدند.

اولین تجربه سریال سازی	 
نرگس آبیار در ادامه تجربیات جدید و متنوع خود 
وارد نمایش خانگی شده و سریال »سووشون« را 
جلوی دوربین برده. او این مجموعه را بر اساس 
ــان مشهور »ســووشــون« اثــر سیمین دانشور  رم
می سازد و در شیراز مشغول تصویربرداری آن 
است. آبیار این بار سراغ ترکیب متفاوتی از بازیگران 
رفته. جز هوتن شکیبا، بهنوش طباطبایی، میالد 
کی مرام، سام درخشانی و ترالن پروانه همگی 
ــرای اولین بار جلوی دوربــیــن ایــن کــارگــردان  ب
می روند. قصه رمان »سووشون« در بحبوحه جنگ 
جهانی دوم، زمان اشغال ایران توسط انگلیسی ها 
می گذرد و درباره زوجی به نام »یوسف« و »زری« 
است، مرد در مقابل استعمارگران می ایستد و 
ظلم را نمی پذیرد. با توجه به سابقه این کارگردان و 
انتخاب »سووشون« به عنوان منبع اقتباس سریال، 

توقعات از اولین سریال نرگس آبیار باالست.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر 
نمایش خانگی تفاهم کردند؟

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از امضای 
تفاهم نامه میان دو دستگاه فرهنگی خبر داد.

به گزارش صبا، یاسر جاللی مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی و دبیر شــورای آسیب شناسی 
مسائل فرهنگی در توئیتی از ابالغ سند تقسیم 
کار و تفکیک وظایف دو دستگاه فرهنگی خبر 

داد.
ــاره   او نوشت: »ابــهــام و اختالف بــرداشــت درب
وظایف و مسئولیت های دو دستگاه فرهنگی با 
مفاهمه مسئوالن این دستگاه ها روی یک سند 
تقسیم کار و تفکیک وظایف  و درنهایت تایید 
و ابــالغ آن تفاهم، به سرانجام رسید. همه ما 
موظفیم که همت خود را در جهت جاری شدن 
کامل این تدبیر عالی و کارامدی نظامات به کار 

گیریم.«
اگرچه جاللی به طــور مشخص به نــام ایــن دو 
دستگاه و موضوع این سند اشاره ای نکرده است، 
اما به نظر می رسد محتوای این توئیت مربوط 
به اختالف نظر میان وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و سازمان صداوسیما درباره نظارت بر 
پلتفرم های وی اودی است که از مدتی پیش، 

دوباره باال گرفته بود.
وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی  پیش  روز  چند   
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز اعالم کرده بود که 
مواضع وزارت ارشاد و صداوسیما در حوزه شبکه 

نمایش خانگی یکسان است.

خبر

 مائده کاشیان  

»مثلث غم« سرمایه داری

مشترک  محصول  غم«  »مثلث  سینمایی  فیلم 
سوئد، فرانسه، انگلیس، آلمان، ترکیه و یونان 
در سال 2022، از فیلم های شاخص سینمای 
اروپاست که در آستانه اکران قرار دارد. این فیلم 
را روبن اوستلوند فیلم ساز اهل سوئد نوشته و 
کارگردانی کرده که برای ساخت فیلم هایی چون 
»فورس ماژور« و »مربع« شناخته می شود و با فیلم 
دوم، نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 

شد.
فیلم »مثلث غم« که در ژانر کمدی سیاه ساخته 
ــاره یک زوج مدل است که به سفری  شــده، درب
فــوق الکچری دعوت  تفریحی  در یک کشتی 
می شوند. ایــن کشتی که پر از ثروتمندانی از 
کشورهای مختلف است، دچار سانحه می شود و 

مسافران آن به جزیره ای پناه می برند.
بر اساس اظهارنظر منتقدان و نخستین بینندگان 
»مثلث غم« در جشنواره ها، فیلم جدید روبن 
سرمایه داری  نظام  طنازانه  نقد  در  اوستلوند 
ــاال بــه هــمــیــن دلــیــل،  ــم ــت ــده و اح ســاخــتــه شـ
شخصیت های فیلم به شکلی نمادگرایانه خلق 
شده اند: ناخدای کشتی یک آمریکایی کمونیست 
است و یک سرمایه دار روسی و یک زوج انگلیسی 
به نام »وینستون« و »کلمنتاین« )هم نام چرچیل 
نخست وزیر سابق انگلیس و همسرش( بخشی از 

مسافران آن را تشکیل می دهند.

وودی هارلسون ستاره سریال »کارآگاه واقعی« 
کــه ایفاگر نقش نــاخــدای کشتی اســت، تنها 

هنرپیشه مشهور این فیلم محسوب می شود.
»مثلث غــم« چندی پیش در هفتاد و پنجمین 
دوره جشنواره فیلم کن حضور یافت و موفق به 
کسب جایزه اصلی جشنواره شد تا اوستلوند پس 
از »مربع« در سال 2017، دومین نخل طالی 
خود را کسب کرده باشد. این فیلم که تاکنون 
از کــاربــران آی ام دی بـــی نمره خــوب 7/7و از 
منتقدان متاکریتیک امتیاز خوب 66 را کسب 
کرده، از فیلم های مهم سینمای جهان در سال 
2022 است که احتماال در فصل جوایز سینمایی 

نیز حضوری پررنگ داشته باشد.
»مثلث غم« از 6 مهرماه در سینماهای فرانسه به 
نمایش عمومی درخواهد آمد و احتماال تا یکی 
دو ماه بعد، در دسترس کاربران اینترنت قرار 

خواهد گرفت.



7 تاریخ پنج شنبه  27 مرداد 1401
20 محرم  1444.شماره 21011

 دکتر منصوری: کاهش سطح »وحدت ملی«
 باعث غلبه کودتاگران شد

رودسری – در جریان کودتای 28 مرداد سال 1332، اختالف و چند دستگی میان 
مردم، عامل اساسی غلبه کودتاچی ها بود. این را دکتر جواد منصوری، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران و سفیر اسبق کشورمان در چین و پاکستان می گوید. او معتقد 
است مهم ترین عبرتی که می توان از واقعه کودتای 28 مرداد گرفت و آن را در آینده 
و برای همیشه به کار بست، توجه به وحدت ملی و دوری از هر عامل و فتنه ای است 
که به این اصل راهبردی خدشه وارد می کند. آن چه در ادامه می خوانید، مشروح 
سخنان او با خراسان درباره عبرت های کودتای 28 مرداد و زمینه های شکل گرفتن 
ضدایرانی ترین رویداد دوران قبل از انقالب است. دکتر منصوری، افزون بر وحدت 
ملی، توجه بیشتر به موقعیت ژئوپولیتیک ایران را هم به عنوان یکی از عبرت های قابل 
احصای کودتا مّد نظر قرار می دهد و معتقد است ما باید به دلیل ظرفیت ویژه ای که در 
حوزه مواد معدنی داریم و موقعیت جغرافیایی خاصی که در آن قرار گرفته ایم، همواره 

نسبت به اقدامات بیگانگان هوشیار باشیم.

وحدت؛ کلیدواژه پیروزی	 
آمریکایی ها خودشان خوب می دانند که با کودتای 28 مرداد 1332، نزد ایرانیان 
بی آبرو شدند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن یک 
سخنرانی به این نکته اشاره کرد و گفت: آن چه در ایران اتفاق افتاد، نتیجه کاری بود 
که ما در سال 1953، یعنی کودتای 28 مرداد 1332، انجام دادیم. جریان کودتا 
و اتفاقاتی که در آن رخ داد، هزینه سنگینی به مردم ما تحمیل کرد و به همین دلیل، 
باید از تجربه و عبرت های آن، درس بگیریم. به اعتقاد من، نخستین درسی که باید از 
این رویداد و نتایج آن گرفت، تکیه بر داشته های خود است؛ ما باید به آن چه داریم، به 
نیروها و توانایی خودمان در تمام امور متکی باشیم و اگر قرار است فناوری یا هر چیز 
دیگری را از خارج اخذ کنیم، باید حواسمان باشد که این بهره گیری، صرفًا جنبه 
تکمیل توانایی های خودمان را داشته باشد. باید مراقب باشیم که استفاده از دانش و 
فناوری خارجی، ما را به ورطه وابستگی نیندازد. نکته دیگری که باید آن را با استفاده 
از تجربیات و عبرت های واقعه کودتای 28 مرداد حتمًا مّد نظر قرار دهیم، توجه 
ویژه و بسیار جدی به وحدت ملی است؛ وحدت ملی باید به هر قیمتی حفظ شود. 
ما اصلی ترین ضربه را در جریان کودتا، از ناحیه تفرقه و اختالفات داخلی خوردیم 
و کاهش سطح وحدت ملی، باعث غلبه کودتاگران شد. همین اختالفات بود که به 
دشمنان نهضت، مجال تکاپو و فعالیت داد و عرصه را برای اقدامات آن ها فراهم کرد و 
درنهایت باعث موفقیت آن ها در اجرای طرح هایشان شد. تفرقه و تضعیف وحدت ملی، 
به شدت استقالل و توانایی های یک مّلت را تضعیف می کند. ما می توانیم این مسئله را 

در بررسی تاریخ ایران و دیگر کشورهای دنیا، به خوبی ببینیم.

درسی که باید از امام)ره( گرفت	 
به همین دلیل، حضرت امام)ره( بعد از سال 1341ش و شروع نهضت، این قدر 
بر مسئله وحدت تأکید داشت؛ اصاًل اگر بیانات و نوشته های ایشان را مرور کنید، 
می بینید که وحدت، یکی از پرکاربردترین و اساسًا کلیدواژه های اصلی آن هاست. 
این یک نگاه منطقی است؛ مجموعه قدرت مردم و همبستگی آن ها، باعث به وجود 
آمدن قدرت غیرقابل تعرضی می شود که بیگانگان و دشمنان خارجی، به راحتی 
نمی توانند بر آن غلبه کنند و در واقع، هزینه هر اقدامی را علیه مّلت متحد، به شدت 
باال می برد. بزرگ ترین اهرم پیروزی بر قدرت های استکباری همین وحدت و 
همدلی است. طاغوت ها، در همه ادوار تاریخ، می خواسته اند با ایجاد تفرقه، 
حکومت خود را پایدار کنند. در آیه چهار سوره قصص، درباره سیاست فرعون 
برای کنترل مردم می خوانیم: »َجَعَل َأْهَلها ِشَیعًا«، مردم را گروه گروه می کرد، 
بین آن ها تفرقه می انداخت، علیه یکدیگر به کار می گرفت تا بتواند به حکومت 
خودش ادامه دهد، قدرت خودش را حفظ کند و مانع شکل گرفتن اعتراضات 
و مخالفت های مؤثر علیه خودش شود. این نکته بسیار مهمی است که باید در 
تحلیل و عبرت گیری وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد مورد توجه قرار دهیم. 
نکته دیگری که باید نسبت به آن حساس 
باشیم، موقعیت جغرافیایی کشور ما 
و منابع طبیعی سرشار آن است که 
در طول تاریخ، همواره محل طمع 
حکومت های سلطه گر بوده. باید 
توجه داشته باشیم که قدرت های 
از  هیچ گاه  استعمارگر، 
سوداگری و میل به 
چپاول ثروت های 
مــــــا کــــوتــــاه 

نمی آیند.

گروه تاریخ – 69 سال از روزهایی که باالخره آمریکایی ها و انگلیسی ها، با نقشه ای 
مشترک و حساب شده، عوامل داخلی خودشان را به کار گرفتند و باعث شکست نهضت 
ملی شدن صنعت نفت شدند، می گذرد. محمدرضا پهلوی در هماهنگی کامل با 
کودتاگران، در 25 مرداد سال 1332، فرمان عزل دکتر مصدق را صادر کرد، اما وقتی 
نقشه »A« عملیات آژاکس شکست خورد، بزدالنه به آن سوی مرزها گریخت و زمانی 
به کشور بازگشت که کودتاچیان در 28 مرداد، جاده را برایش صاف کرده بودند! شاه 
می دانست که نهضت ملی شدن صنعت نفت، یکی از مردمی ترین و ایرانی ترین جریان های 
تاریخ سرزمین ماست؛ او می دانست که ملت برای کسب دستاوردهای این نهضت چه 
خون ها داده و چه هزینه سنگینی را تقبل کرده است. با این حال، عطش قدرت و رسیدن 
به دیکتاتوری ای که پدرش واجد تمام عیار آن بود، باعث شد که به آرمان های ملتش پشت 

کند، آلت  دست بیگانگان شود و نقشی اساسی در ساقط کردن این نهضت ملی و بر باد 
دادن ثروت های مادی و معنوی ایرانیان برعهده بگیرد. در این واقعه هولناک، شاه البته تنها 
نبود؛ خواهرش اشرف، اعضای خانواده اش، دربار و همین طور وابستگان و جماعت الت 
و ُلمپنی که برای کسب حداقل منافع، همه ارزش های انسانی را کنار می گذارند، همراه 
محمدرضا پهلوی بودند. کودتای 28 مرداد، بی تردید، محکی مناسب برای سنجیدن 
الف ایران دوستی پهلوی هاست؛ کسانی که می کوشند پیشینه خود را، در پس گذر زمان 
و با اتکا به حافظه محدود تاریخی مردم، انکار کنند یا دست کم نادیده بگیرند؛ اما تاریخ و 
شواهد آن، اظهر من الشمس است. به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد، در گفت وگو 
با استادان تاریخ، ابعاد مختلف، نتایج و عبرت های این واقعه غم فزا را، در پرونده ای ویژه، 

مورد ارزیابی قرار داده ایم.

پرونده ویژه روزنامه خراسان  به مناسبت  سالروز کودتای 28 مرداد 1332

الف ایران دوستی پهلوی ها در ترازوی کودتا
در گفت وگو با دکتر موسی حقانی، دکتر جواد منصوری و دکتر مسعود رضایی، استادان تاریخ معاصر ابعاد مختلف 

یکی از ضدایرانی ترین رویدادهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی را واکاوی کرده ایم

 دکتر رضایی: نفوذی ها و جاهالن
 بالی جان نهضت بودند

نوائیان – بیگانگان، نهضت ملی شدن صنعت نفت را به دست عوامل داخلی 
خودشان به انحراف و شکست کشاندند. نفوذی ها از یک طرف و افراد ناآگاه و 
جاهلی که با افراط و تفریط های خودشان، جاده صاف  کن جریان نفوذ بودند، از 
طرف دیگر، پایان آن نهضت مردمی را رقم زدند. دکتر مسعود رضایی، تاریخ پژوه 
و مدرس تاریخ معاصر ایران معتقد است که نباید حضور نفوذی ها را در جریان 
سقوط نهضت ملی شدن صنعت نفت دست کم گرفت و این مسئله را باید یکی 
از عبرت های جدی ای بدانیم که می شود از ماجرای کودتای 28 مرداد سال 
1332 به دست آورد. او در کنار این موضوع، مسئله دشمن شناسی را هم مهم و 
ضروری می داند و اعتقاد دارد که اگر در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت، 
جریان های هوادار استقالل و کرامت ایران، در عرصه دشمن شناسی درست 
عمل می کردند و در تشخیص منافع ملی دچار ضعف و کوتاهی نمی شدند، 
عاقبت کار به شکل دیگری رقم می خورد و نهضت به قهقرایی که دچارش شد، 
نمی رسید. دکتر رضایی، توجه به ابزارها و شیوه ها را هم برای حصول به هدف 
ضروری می داند و این مسئله را هم به عنوان یکی از عبرت های کودتای 28 
مرداد، مدنظر قرار می دهد. آن چه در پی می آید، مشروح گفت وگوی خراسان 

با این محقق فعال تاریخ معاصر ایران است.

دشمن شناسی ضروری است	 
به اعتقاد من، نخستین درسی که باید از ماجرای کودتای 28 مرداد و اتفاقات 
قبل و بعد از آن آموخت، توجه به مقوله دشمن شناسی است؛ این که دقیقًا بدانیم 
چه کسانی دوست ما هستند، ولو این که با ما اختالف نظر دارند و چه کسانی 
دشمنان ما هستند، ولو این که به ما لبخند می زنند و چهره دوستانه به خود 
می گیرند. یکی از مشکالت اساسی آن دوره، یعنی دورانی که کودتای 28 
مرداد اتفاق افتاد، این بود که دوستان نتوانستند درست یکدیگر را پیدا کنند و 
البته، دشمن اصلی، واقعی و مشترک خودشان را بشناسند که اگر این اتفاق 
افتاده بود، اصواًل کودتای 28 مرداد رقم نمی خورد یا به نتیجه نمی رسید. 
بحث دیگر، توجه و شناخت صحیح و مؤثر منافع ملی است. باید تشخیص 
ما در این عرصه دقیق باشد و در مسیر تحقق این منافع گام برداریم. توجه 
داشته باشید که وقتی درباره منافع ملی حرف می زنیم، صحبت از شیوه ها و 
ابزارهای دستیابی به این منافع هم مطرح است که باید مّد نظر گرفته شود. 
ای بسا افــرادی که مدعی هستند در مسیر منافع ملی گام برمی دارند، اما 
شیوه و ابزار انتخابی آن ها، هیچ تناسبی با هدفشان ندارد و به همین دلیل، 
نه تنها به مقصد نمی رسند، بلکه ممکن است از جایی سر دربیاورند که درست 
نقطه مقابل منافع ملی باشد. نکته دیگری که باید آن را ذیل موضوع وحدت 
نیروهای مدافع استقالل، عزت و کرامت ایران بررسی کنیم، مسئله شناخت 
نفوذی هاست. مسئله نفوذی ها و ضرباتی که به نهضت ملی شدن صنعت نفت 
وارد کردند و نقشی که در شکل گیری و اجرای کودتای 28 مرداد داشتند، 
اصاًل مسئله ساده و پیش پا افتاده ای نیست. در قضیه کودتا، این نفوذی ها 
هستند که دست به تخریب گسترده چهره های نهضت و دستاوردهای آن 
می زنند؛ رابطه ها را تضعیف می کنند و دوستی ها و همدلی ها را برهم می زنند 
و از بین می برند. البته بخشی از این کار، دست نفوذی ها نیست و باید آن را 
حاصل عمل افراد و عوامل جاهل و نادانی بدانیم که ای بسا به جریان نفوذی 
هم وابسته نیستند، اما با افراط و تندروی های خودشان و احساساتی که درباره 
موضوعات پیش پا افتاده به خرج می دهند و البته فقدان بصیرت و بینش الزم 
برای ورود به عرصه هایی که در آن فعال هستند، ضرباتی جبران ناپذیر به 
منافع ملی وارد می کنند. این گروه، با ایجاد فضای هیجانی، کار را به دشمنی 
و تخاصم داخلی می کشند و باعث می شوند که فضا بــرای نفوذی هایی که 
می دانند دارند چه می کنند، فراهم شود. به نظر من یکی از درس ها و عبرت های 

مهم واقعه کودتای 28 مرداد این است 
عوامل  مجموعه  بدانیم،  که 

نفوذی و جاهل، می توانند 
ــی را  ــک ــل ــه ــالی م ــ ــه بـ ــ چ
ــای  ــت هـ ــرکـ بــــر ســــر حـ

استقالل خواهانه و افرادی که 
در مسیر تحقق منافع ملی گام 

برمی دارند، بیاورند. در واقع باید 
نفوذی ها و جاهالن را بالی 

جـــان نــهــضــت ملی 
صنعت  شــــدن 

نفت بدانیم.

عملیات جنگ نرم علیه نهضت	 
اگر قرار باشد ماجرای کودتای 28 مرداد را تنها در بازه زمانی 
اجرای آن، یعنی مثاًل از روز 25 تا 28 مرداد 1332 بررسی کنیم، 
شاید نتوان عبرت های چندانی در آن یافت؛ اال این که به مسئله فعال 
عمل نکردن دکتر مصدق در این بازه زمانی توجه داشته باشیم؛ 
اقدامی که اگر او به آن توجه می کرد، می توانست جلوی به نتیجه 
رسیدن کودتا را بگیرد و کار به سقوط دولت او و ضربه اساسی 
زدن به نهضت ملی شدن صنعت نفت، نکشد. با این حال، اگر 
به نگاهمان وسعت بدهیم و ماجرای کودتا را در یک بستر زمانی 
مناسب بررسی کنیم، به نتایج بهتر و عبرت های قابل ارائه تری 
می رسیم. از حدود یک سال و نیم قبل از وقوع کودتا، یک عملیات 
گسترده جنگ نرم، نه فقط علیه دولت دکتر مصدق، بلکه به صورت 
گسترده، علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز شد؛ طبیعی بود 
که در این هجمه همه جانبه، دکتر مصدق هم که اجراکننده قانون 
ملی شدن صنعت نفت بود، هدف ترکش های این جنگ نرم قرار 
بگیرد. طی این بازه زمانی یک سال و نیم، تمام تالش گردانندگان 
این جنگ نرم، در درجه اول، این بود که بین صفوف طرفداران 
نهضت اختالف ایجاد کنند؛ آن ها هم به آیت ا... کاشانی حمله 
می کردند و هم به دکتر مصدق؛ تقریبًا از هر فضا و موقعیتی که 
می شد برای دامن زدن به اختالفات استفاده کرد، بهره می بردند. 
این هجوم همه جانبه بود، افراد، شخصیت ها و حتی مواضع، از 
این هجمه در امان نبودند. درنهایت هم توانستند رهبران نهضت 
را مقابل یکدیگر قرار دهند و به نتایج مدنظرشان برسند. نتیجه 
این اقدام، ایجاد دوگانگی شدید در کشور بود؛ طرفداران آیت ا... 
کاشانی و دکتر مصدق، رودرروی هم قرار گرفتند. این جریان، 
رجال سیاسی و نخبگانی را هم که دربرابر نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، به دالیل مختلف، ساز مخالف می زدند، مورد توجه قرار داد و از 
ظرفیت های مختلف آن ها، از جمله ظرفیت رسانه ای، در راستای 
تحقق اهدافش استفاده کرد. این اختالف گسترده در شرایطی 
بر نهضت حاکم شد که کشور ما در محاصره بود، نمی توانستیم 
نفت صادر کنیم. انگلیسی ها با کمک متحدانشان، تحریم های 
گسترده ای را علیه دولت ایران سازمان دهی کرده بودند. این 
موضوع، یعنی تحریم های گسترده، آسیبی جدی به ساختار 
معیشتی زندگی مردم وارد کرده بود و دشمنان ایران، از این بستر 
برای رسیدن به اهدافشان خیلی استفاده می کردند؛ در تالش 
بودند که اواًل، مردم را به کارآمدی دولت به عنوان مجری قانون 
ملی شدن صنعت نفت، بدبین کنند و ثانیًا، این طور در ذهن عامه 
جا بیندازند که اصل نهضت ملی شدن صنعت نفت هم، کار عبث و 
بیهوده ای بوده است و ایرانی ها در پی تحقق توقع و تمّنایی بوده اند 
که اصواًل شدنی نیست. در یک کالم، رویه این بود که مردم ایران را 
از نهضت ملی شدن صنعت نفت که برای به ثمر رسیدنش، آن همه 
فداکاری و ایثار کرده بودند، ناامید کنند و به ویژه، این ناامیدی را به 
آینده بسط بدهند. بنابراین، در تحلیل رویداد کودتای 28 مرداد 
و برای شناخت و استخراج عبرت های آن، باید به این موارد توجه 

ویژه داشته باشیم.

فعال عمل کردن و حساسیت داشتن	 
به اعتقاد من، نخستین عبرتی که می توان از ماجرای ملی 
شدن صنعت نفت و متأسفانه فرجام شومی که گریبان آن را 
گرفت، به دست آورد، حساسیت داشتن نسبت به تحرکات 
دشمن و به ویژه جنگ روانی او برای رسیدن به اهدافی است که 
دارد. باید این حساسیت را در میان مردم و به ویژه نخبگانمان 

بیشتر کنیم. مرور حوادث نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی 
از مصادیقی است که می تواند در جهاد تبیین مورد توجه قرار 
گیرد. اگرچه حاکمیت امروز ما با حاکمیت دوران نهضت ملی 
شدن صنعت نفت متفاوت است و ما، شکر خدا، امروز از قدرت 
فوق العاده ای برخوردار هستیم، اما عملکرد فعلی دشمنان ما، 
با اقدامات دیروزشان، کاماًل قابل قیاس است؛ مخصوصًا در 
حوزه جنگ نرم و رسانه ای که به کمک ابزارهای جدید، وارد 
شکل و شمایل جدیدی شده و ضریب نفوذ باالیی هم پیدا کرده 
است؛ آگاهی مردم ما از وقایع کودتای 28 مرداد و به خصوص، 
آگاهی نخبگان ما در این حوزه، می تواند نقش مهمی در تقویت 
جبهه خودی داشته باشد؛ امروز هم مانند دوران ملی شدن 
صنعت نفت، بازار سیاه نمایی داغ است و تالش عمده دشمن بر 
ناامیدکردن مردم و به خصوص نسل جوان ما تمرکز دارد. خب، 
اگر وقایع کودتای 28 مرداد را در قالب جهاد تبیین، برای آن ها 
بازگو کنیم، می تواند در تقویت شناخت دشمن و راه های نفوذ 
آن، بسیار مؤثر باشد و جوانان و نخبگانی را که خدای نکرده، در 
دام انفعال و ناامیدی گرفتار شده اند، نجات دهد. نکته دیگری 
که باید به عنوان یک عبرت در واقعه کودتای 28 مرداد مورد 
توجه قرار گیرد، اهمیت برخورد فعال با مسائل و رویدادهاست. 
ببینید، در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، برخی را با 
فشار روانی، تعدادی را با جوسازی و شایعه پراکنی و عده ای 
را هم با ترور شخصیت، از معرکه بیرون راندند و ظرفیت های 
اجتماعی و سیاسی آن ها را از بین بردند. همین مسئله، نقش 
مهمی در ناامیدی مردم نسبت به نهضت داشــت. من حتی 
معتقدم دکتر مصدق هم دچار همین ناامیدی شده بود؛ او 
خیلی به آمریکایی ها امید داشت و فکر می کرد با کمک آن ها 
می تواند از این مخمصه نجات پیدا کند؛ اما نتوانست و نتیجه اش 
ناامیدی نسبت به آینده شد. این که فکر کنیم می توانیم با تکیه 
بر بیگانگان، مسائل خودمان را حل کنیم، تصوری اشتباه و 
بیهوده است. وقتی آمریکایی ها دست رد به سینه مصدق زدند 
و جانب انگلیس را گرفتند، مصدق دچار یک انفعال شدید 
شد؛ آن قدر که نتوانست در ماجرای کودتای 28 مرداد، حتی 
بیانیه ای برای کمک گرفتن از هوادارانش صادر کند. شاید او 
می اندیشید: گیریم که این کار انجام شد؛ بعد از آن چه کنیم؟ 
چگونه باید از سّد مسائل بگذریم؟ بنابراین، برخورد فعال با 
مسائل و تکیه بر داشته های خودی را باید یکی از عبرت های 

مهم کودتای 28 مرداد و حوادث مربوط به آن بدانیم.

دکتر حقانی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

کاربرد وقایع کودتای 28 مرداد 
در »جهاد تبیین«

جواد نوائیان رودسری – ملک الشعرا بهار در فرازی از قصیده بلند و زیبای »پیام ایران« سروده است: »گذشته پایه و بنیان 
حال و آینده است / سوابق است که هر شغل را نظام دهد«. نگاه به حوادث تلخ و شیرین گذشته و به خصوص استفاده از 
عبرت های رویدادهای تلخ و پرهزینه، یکی از راهکارهای کسب توفیق در طی طریِق پیِش روست. بنابراین، آن چه در 
بررسی کودتای 28 مرداد و نتایج آن ضرورت دارد، تنها پرداختن به جزئیات و اسناد این واقعه نیست؛ بلکه باید بتوانیم با 
توجه به آورده ها و شواهد تاریخی، عبرت های متناسبی را برای عبور از گردنه های سرنوشت ساز آینده به دست آوریم. این 
نگاه به تاریخ، نگاهی پویا و کاربردی است که در گفت وگو با دکتر موسی حقانی، رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، در پی آن بوده ایم. آن چه در ادامه می خوانید، مشروح صحبت های این پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران، 
درباره چرایی و چگونگی وقوع کودتای 28 مرداد و عبرت هایی است که باید از آن گرفت و در آینده، برای کسب موفقیت 

از آن ها بهره برد.

 28 مرداد 1332 - شعبان جعفری
 و اوباش طرفدار شاه در خیابان های   تهران 



ــاه حــقــه بــاز  ــ سیدخلیل ســجــادپــور- روب
اینستاگرام که با راه اندازی صفحه جعلی با نام 
»عدنان«، طالهای زنان متاهل را به شیوه ای 
خاص از چنگ آن ها خــارج می کرد و سپس 
شماره تلفن های آنان را در »فهرست سیاه« قرار 
می داد، با  تالش نیروهای تجسس کالنتری 

شهرک ناجای مشهد دستگیر شد.
ــه خــراســان،  ــام ــزارش اختصاصی روزن بــه گـ
ماجرای »روباه حقه باز اینستاگرام« هنگامی 
در مشهد لو رفت که زن 38 ساله ای سراسیمه 
خــود را به کالنتری شهرک ناجا رساند و از 
سرقت طالهایش توسط یک جوان پژوسوار 
خبر داد. این زن با اظهار نگرانی از این که اگر 
شوهرش در جریان ماجرا قرار گیرد، حادثه 
تلخی رخ می دهد هراسان و وحشت زده ادامه 
داد: مدتی قبل در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با جوانی خوش تیپ آشنا شدم که خودش را 
»عدنان« معرفی می کرد و مدعی بود که اصالت 
عرب دارد و به شغل طالفروشی مشغول است. 
این جوان چرب زبان که مانند یک روباه حقه باز 
بود ابتدا اعتماد مرا به خود جلب کرد به گونه ای 
که دیگر یقین داشتم او در بولوار امامت مشهد 

طالفروشی دارد.
ارتباط ما در فضای مجازی ادامه داشت تا این 
که»عدنان« مدعی شد طالهای بدون فاکتور 
را هم خریداری می کند. من هم بدون اطالع 
شوهرم با او در کنار مرکز خریدی قرار گذاشتم 
که ادعا می کرد یکی از طالفروشی های بزرگ 
ــت. وقتی  آن مجتمع )پــاســاژ( متعلق به اوس
سرقرار رسیدم او داخل یک دستگاه پژو 405 
به رنگ تیره )احتماال نوک مدادی( نشسته بود 

و چنین وانمود می کرد که طالفروشی را تعطیل 
کرده و قصد داشت به منزلش برود! او با همان 
چرب زبانی فریبکارانه اش چندین سکه و حدود 
15 گرم طال را از من گرفت و سپس به بهانه وزن 
کردن طالها وارد بازار طالفروشان شد ولی من 
هرچه منتظر ایستادم او بازنگشت. هراسان و 
نگران به چند طالفروشی سر زدم و مشخصات 
او را با پیج اینستاگرامی اش نشان دادم اما هیچ 
کس او را نمی شناخت. تازه فهمیدم که در دام 
یک کالهبردار حرفه ای افتاده ام و در این مدت 
هم او فقط قصد داشته است اعتماد و اطمینان 
مرا جلب کند. حاال هم اگر همسرم متوجه این 
ارتباط مجازی با یک جوان غریبه شود، نمی 

دانم چه پاسخی باید به او بدهم! 
این درحالی است که »عدنان« شماره تلفن مرا 
نیز در »فهرست سیاه« قرار داده و تماس هایم 

بی پاسخ می ماند! 
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و 
احتمال کالهبرداری های گسترده در فضای 
مجازی، گروه کارآزموده ای از نیروهای تجسس 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ محمد 
فیاضی )رئیس کالنتری شهرک ناجا( وارد 

عمل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.
بررسی های آنان نشان داد که متهم مذکور با 
راه انــدازی یک صفحه جعلی اینستاگرامی، 
زنان متاهل را برای فروش ، تعویض یا آبکاری 
طالهایشان ، فریب می دهد تا به خاطر حفظ 
آبرو از شکایت و پیگیری ماجرا صرف نظر کنند. 
به همین دلیل نیروهای تجسس پس از انجام 
یک سری فعالیت های اطالعاتی و از طریق تلفن 

یکی از بانوان پلیس وارد صفحه اینستاگرامی 
»عدنان« شدند و با او ارتباط برقرار کردند. 
ــدار با یک زن  طولی نکشید که وی بــرای دی
متاهل )پلیس( حاضر شد و برای خرید طال 
با او قرار گذاشت. این بار نیروهای عملیاتی 
تجسس به سرپرستی ســروان سیفی )رئیس 

قرار  محل  ناجا(  شهرک  کالنتری  تجسس 
ــد و با پوشش  صــوری را به محاصره درآوردنـ
های مبدل در اطراف خیابان مستقر شدند. 
ــودروی پژو  دقایقی بعد »عدنان« با همان خ
405 وارد حلقه محاصره پلیس شد و قبل از آن 
که از خودرو پیاده شود، دستبندهای قانون بر 
دستانش خودنمایی کرد. بنابر گزارش روزنامه 
خــراســان، با انتقال متهم به دایــره تجسس 
کالنتری، بازجویی های تخصصی با راهنمایی 
های سرهنگ فیاضی آغاز و مشخص شد که 
نام واقعی »روباه اینستاگرام« »م- ر« است که 
خود را با نام جعلی »عدنان« معرفی می کند 
و زنــان متاهل دیگری را در »فهرست سیاه« 
قرار داده است. ادامه تحقیقات درباره شگرد 
کالهبرداری های این جوان سابقه دار، بیانگر 
آن بود که وی از افراد دیگری نیز با همین شیوه 
کالهبرداری کرده است که مشخصات سه نفر 

از مال باختگان در گوشی تلفن وی لو رفت.
او یک زن جوان متاهل در نیشابور را نیز فریب 
داده و حــدود 18 گرم طال  از وی واز یک زن 
مشهدی هم یک حلقه طال به سرقت برده بود 
از سوی دیگر جست وجوی افسران تجسس 
در شماره تلفن هــای فهرست سیاه )بالک 
لیست( متهم ماجرای عجیبی را فاش کرد. آن 
ها با یکی از طعمه های متهم معروف به »روباه 
اینستاگرام« تماس گرفتند و او را در جریان 
دستگیری »عدنان« قــرار دادنــد اما آن زن با 
اطمینان خاطر گفت: من فقط یک گردنبند 
طال برای آبکاری به او دادم که آن را هم به من 

بازگردانده است! و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: صبح 

روز بعد همین زن جوان هراسان با نیروهای 
تجسس تماس گرفت و گفت: بعد از تلفن شما 
به موضوع مشکوک شــدم و گردنبندم را به 
یک طالفروشی نشان دادم و تازه فهمیدم که 
»عدنان« یک گردنبند تقلبی به من داده است. 
با بررسی های پلیس در این باره مشخص شد 
ــاه حقه باز اینستاگرام بعد از تحویل  که روب
همان  بدلی  مشابه  طــال،  گردنبند  گرفتن 
گردنبند را تهیه کرده  و به مال باخته داده است. 
ــاره کالهبرداری های  تحقیقات بیشتر درب
احتمالی دیگر این متهم خوش تیپ در حالی 
توسط افسران دایره تجسس کالنتری شهرک 
ناجای مشهد ادامـــه دارد که وی طالهای 
مذکور را به فروش رسانده است و اکنون تالش 
می کند تا با پرداخت وجه طالها از شاکیان 
خود رضایت بگیرد. با آن که متهم مذکور با 
دستور قاطع قاضی ابراهیمی )قاضی شعبه 
609 دادسرای عمومی و انقالب مشهد( روانه 
زندان شده است اما هنوز بررسی های پلیس 
بــرای شناسایی دیگر مــال باختگانی ادامــه 
دارد که طعمه فریبکاری های وی در فضاهای 
مجازی شده اند یا به خاطر ترس از سرزنش 
های اطرافیان یا حفظ آبرو به پلیس مراجعه 
نکرده اند که احتمال می رود برخی از آنان 
هم در شهرهای دیگر کشور سکونت داشته 
باشند. در همین حال یک مقام آگاه از زنانی که 
با این شیوه طالهای خود را از دست داده اند، 
خواست به کالنتری شهرک ناجا مراجعه کنند 
و یقین بدانند که هویت آنان در پرونده محرمانه 
باقی می ماند و حتی نزدیک ترین افراد خانواده 

هم در جریان ماجرا قرار نمی گیرند.

حوادث پنج شنبه   27 مرداد 81401
20 محرم 1444.شماره 21011

در امتداد روشنایی

او یک فرشته بود 
حدود  چهار سال قبل در یک صبح سرد زمستانی 
وقتی از خواب بیدار شدم زندگی شیرینم به هم ریخت 
و سرنوشتم به گونه دیگری رقم خورد. آن روز صبح 
زمانی که همسرم چشمانش را گشود دچار لکنت 

زبان وحشتناکی شده بود به طوری که حتی ...
به گــزارش روزنامه خراسان زن 33 ساله که برای 
تکمیل فرم های سرپرستی فرزندانش به کالنتری 
قاسم آباد مشهد مراجعه کرده بود در حالی که بیان 
می کرد هنوز بــاورم نمی شود که دو هفته از مرگ 
همسرم می گذرد، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: 11 سال قبل 
کردم  می  تحصیل  مشهد  دانشگاه  در  که  زمانی 
»یونس« از من تقاضای ازدواج کرد او همکالسی ام 
بود و در طول سه سال مدت تحصیل شناخت خوبی 
از او داشتم اما خانواده اش را نمی شناختم به همین 
دلیل به خرم آباد رفتم و ماجرا را برای خانواده ام بازگو 
کردم چند روز بعد پدر و برادرانم به مشهد آمدند و 
ــاره یونس و خانواده اش تحقیق کردند نتیجه  درب
تحقیق آن ها همانی بود که من در طول تحصیلم در 
مشهد او را شناخته بودم خالصه طولی نکشید که 
من هم به یونس دل باختم و پای سفره عقد نشستم 
شاید سرنوشت من این بود که در مشهد ازدواج کنم 
تا همسایه آقا امام رضا )ع( شوم زندگی مشترک ما 
آغاز شد. من هر روز بیشتر از دیروز به یونس عشق می 
ورزیدم به طوری که قصه عشق و عاشقی ما زبانزد 
فامیل شده بود و هرگاه کسی قصد داشت زوج جوانی 
را نصیحت کند از عشق من و یونس سخن می گفت 
خیلی زود همسرم در یکی از ادارات اقتصادی مشهد 
استخدام شد و درآمد خوبی هم داشت با به دنیا آمدن 
دو دخترم زندگی ما شیرین تر از گذشته شد ومن 
هیچ گاه کمبودی را در زندگی احساس نمی کردم 
با آن که خانواده ام در استان دور دست بودند اما ابراز 
محبت های همسرم موجب شده بود تا من دلتنگی 
زیادی نداشته باشم اما صبح یک روز سرد زمستانی 
کاخ آرزوهایم فرو ریخت و سرنوشتم دگرگون شد. 
حدود چهار سال قبل بود که وقتی همسرم از خواب 
بیدار شد حادثه عجیبی رخ داد او دچار لکنت زبان 
شدیدی شده بود به طوری که حتی کلمات ساده 
را نیز به سختی و زحمت تلفظ می کرد هراسان و 
سراسیمه او را به بیمارستان رساندم پس از انجام 
آزمایش های گوناگون مشخص شد یونس به سرطان 
مبتال شده است اما پزشکان معتقد بودند غده متورم 
خوش خیم است و حال همسرم بهتر می شود در این 
مدت دوباره مورد عمل جراحی قرار گرفت اما حدود 
یک سال و نیم قبل پزشکان متخصص از بدخیم شدن 
غده سرطانی خبر دادند و با اصرارهای من گفتند که 
او چند ماه بیشتر در این دنیا زندگی نمی کند با وجود 
این من نمی خواستم همسرم را از دست بدهم چرا 
که او یک فرشته بود عاشقانه به مراقبت و پرستاری 
از همسرم پرداختم و همه امور شخصی او را با جان و 
دل انجام می دادم تا مدت بیشتری در کنارم بماند. 
آرام آرام پاهایش بی حس شد او مدام از من حاللیت 
می طلبید که در این شرایط از او نگهداری می کنم 
یک روز یونس صورتش را به طرف دیوار برگرداند 
و در حالی که نگاهش را از نگاهم می دزدید به من 
گفت حاضرم تو را طالق بدهم که به دنبال زندگی 
و سرنوشت خودت بروی تا بیشتر از این پاسوز من 
نشوی! به او گفتم بعد با وجــدان خودم چه کنم؟! 
روزهای خوش زندگی را در کنار تو سپری کرده ام 

و اکنون چگونه عشقم را در این شرایط رها کنم؟!
خالصه همچنان به پرستاری از یونس ادامه می دادم 
تا این که دو ماه قبل حالش به شدت رو به وخامت 
گذاشت و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری شد با آن که مرا به بخش ویژه راه نمی دادند اما 
هر روز صبح آب میوه طبیعی تهیه می کردم و به همراه 
مقداری عصاره گوشت به بیمارستان می بردم و تا بعد 
از ظهر در آن جا می ماندم به امید آن که همسرم چشم 
باز کند و دوباره نزد من بازگردد اما متاسفانه دو هفته 
قبل یک روز صبح وقتی با عشق دیدار همسرم راهی 
بیمارستان شدم در بین راه زنگ تلفنم به صدا درآمد 
و یکی از پرستاران بیمارستان خبر مرگ همسرم را 
داد اما من نمی فهمیدم او چه می گوید باورم نمی شد 
به همین راحتی همه امید و پشت و پناهم را از دست 
داده باشم اشک ریزان خودم را به بیمارستان رساندم 

اما جسد او را به سردخانه برده بودند و ...
حاال که حدود دو هفته از مرگ همسرم می گذرد تازه 
می فهمم که چرا بزرگ ترها می گفتند شوهر بهترین 
تکیه گاه همسرش است دوست داشتم هنوز زنده بود 
اما نمی توانست تکلم کند یا راه برود! ولی سایه اش 
بر سرم می بود هنوز هم باور نمی کنم او را از دست 
داده ام چرا که وقتی به قاب عکس های روی دیوار 
خانه نگاه می کنم منتظر می مانم تا این مرد فرشته 

دوباره بازگردد و ...
حــاال هم با حقوق همسرم روزگـــار می گــذرانــم تا 
دخترانم را بزرگ کنم به همین دلیل هم به کالنتری 
آمدم تا مراحل اداری سرپرستی دو دختر خردسالم 

را طی کنم.
ــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اســت با دستور  گ
سرهنگ سیدرضا معطری )رئیس کالنتری قاسم 
آبــاد( بررسی های قانونی دربــاره تقاضای این زن 
جوان در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

»عدانن قالیب« دستگیر شد

او پس از کالهربداری از زانن متاهل، آانن را در »فهرست سیاه« قرار یم داد 

ماجرای روباه اینستاگرام! 

اختصاصی خراسان

با دستگیری باند اتباع خارجی در مشهد لو رفت 

سرقت بدون آثار جرم! 
سجادپور- اعضای یک باند اتباع خارجی 
که به منازل، مغازه ها و خودروها دستبرد 
می زدند در حالی با تالش نیروهای انتظامی 
از  برخی  هنوز  کــه  شدند  دستگیر  مشهد 
متهمان فراری هستند و تحت تعقیب قرار 

دارند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، به 
دنبال گزارش های مردمی مبنی بر این که 
دو دستگاه خودروی پژو 206 و پژو پارس به 
منزلی در منطقه گلشهر مشهد تردد دارند که 
گاهی پالک های متفاوتی روی آن ها نصب 
شــده است،حساسیت ایــن خبر بالفاصله 
نیروهای انتظامی را به تکاپو واداشت و بدین 
ترتیب با دستور فرمانده انتظامی مشهد، 
بررسی دقیق این ماجرا به کارآگاهان پلیس 
گروهی  بعد  ساعتی  شــد.  سپرده  آگاهی 
از کارآگاهان رصدهای اطالعاتی را آغاز 
کردند و به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد تصاویری از دو خودروی مذکور در 
برخی از صحنه های سرقت ثبت شده است. 
ــژه ای  به همین دلیل ماجرا از اهمیت وی
برخوردار شد و کارآگاهان با کسب دستورات 
قضایی، مخفیگاه یاد شده در منطقه گلشهر 
را به محاصره درآوردند و مورد بازرسی قرار 

دادند.
در این عملیات دو 
ــژو در  ــودروی پـ ــ خـ
حالی با پالک های 
شد  کشف  جعلی 
ــداد زیـــادی  ــع ــه ت ک
ــالک ســرقــتــی یا  پـ
دست نویس نیز در 
محل وجود داشت.

ــان  ــ ــ ــاه ــ ــ ــارآگ ــ ــ ک
ــی  ــاهـ پـــلـــیـــس آگـ
این  در  کــه  مشهد 
و  ضربتی  عملیات 
تبعه  دو  هماهنگ 
خارجی سابقه دار 
کــرده  دستگیر  را 
بــودنــد بــه بازرسی 

دقیق در مخفیگاه دزدان پرداختند و عالوه 
ــرم طــال و 12 دستگاه گوشی  بــر 300 گ
تلفن همراه، سوئیچ یک خودرو را نیز کشف 
کردند که بررسی ها نشان داد دو متهم تبعه 
گلشهر  کــوی  در  منزل  یک  به  افغانستان 
ــل گاو  دستبرد زده انــد و طالها را از داخ
صندوق به سرقت بــرده انــد. آن ها سپس 

سوئیچ یدکی مال باخته را هم برداشته و با 
آن خودروی او را نیز از پارکینگ منزل سرقت 

کرده اند.
ــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: با  گ
انتقال متهمان به پلیس آگاهی، تحقیقات 
گسترده ای در این باره آغاز و مشخص شد 
که آن ها سرکردگان یک باند حرفه ای و 

هستند  دار  سابقه 
ارتکاب  هنگام  که 
جــــرم تــــالش می 
کــنــنــد هــیــچ گونه 
آثاری از خود بر جا 

نگذارند! 
ــه  ک حــــالــــی  در 
خــــــــودروی مـــال 
یکی  در  ــه  ــت ــاخ ب
ــان هــای  ــاب ــی از خ
مخفیگاه  اطـــراف 
کــشــف  دزدان 
شد، بررسی های 
پلیسی نیز به شیوه 
دیگری ادامه یافت 
چرا که تعداد زیاد 
پالک های سرقتی 
حکایت از آن داشــت که اعضای این باند 
سرقت هــای متعددی را انجام داده اند. 
ــوان 36 و 39 ساله تالش  با آن که دو ج
می کردند تا پرونده را به بیراهه بکشانند و 
اطالعاتی را در اختیار پلیس قرار ندهند اما 
تجربه کارآگاهان آنان را به مخمصه تناقض 
گویی انداخت و بدین ترتیب محل اختفای 

اموال سرقتی در شهد جدید گلبهار لو رفت. 
طولی نکشید که با هماهنگی های قضایی، 
انبار لوازم سرقتی مورد بازرسی قرار گرفت 
49 دستگاه ضبط و  15 گوشی تلفن،  و 
پخش، 73 عینک دودی، مقادیری لباس 
نو، جعبه های لوازم مکانیکی ، سنگ فرز و 

... کشف شد. 
همچنین با دستگیری یک زن 40 ساله در 
این عملیات، برخی دیگر از اعضای باند اتباع 
خارجی لو رفتند و تحقیقات برای ردزنی  آن 
ها ادامه یافت.دامنه گسترده این عملیات 
ضربتی حاکی از آن بود که اعضای این باند 
نه تنها به مغازه ها و منازل با تخریب قفل، 
دستبرد می زدند و اموال را برای نگهداری 
به زن 40 ساله عضو باند می سپردند بلکه آن 
ها از داخل تعداد زیادی خودرو نیز در مشهد 
سرقت کرده اند که بررسی های دقیق در این 

باره همچنان ادامه دارد.
ــت: ارزش امــوال مکشوفه  شایان ذکــر اس
از دزدان تبعه خارجی تاکنون حــدود 40 
میلیارد ریال تخمین زده شده است و تعداد 
زیادی از مال باختگان نیز مورد شناسایی 
قرار گرفته اند اما هنوز هم شناسایی دیگر 

افراد در دستور پلیس قرار دارد.

اختصاصی خراسان

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

کرمانی-از ابتدای امسال با تالش شوراهای حل 
اخــتــالف، معتمدان و  ریــش سفیدان 16 پرونده 
قصاص نیز در قالب پویش های مردمی به رضایت 
ختم شده است و افراد از اجرای حکم قصاص رهایی 

یافته اند.
به گزارش خراسان، رئیس کل دادگستری استان 
کرمان گفت: در چهارماهه ابتدایی امسال 21هزار 

و 437پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان به 
صلح و سازش ختم شده که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، 10 درصد رشد داشته است.
حجت االســالم ابراهیم حمیدی افــزود: در مجموع 
طی چهار ماهه امسال، 43 درصد پرونده های قابل 
مصالحه در شوراهای حل اختالف استان کرمان با 

صلح و سازش مختومه شده  است.

وی ادامه داد: در اجرای  توسعه فرهنگ صلح و سازش 
در جامعه در مناسبت های خاص، از جمله ماه مبارک 
رمضان پویش مردمی »به حرمت امیرالمومنین )ع( 
می بخشم« و در ماه محرم و صفر نیز پویش مردمی»به 
حرمت اباعبدا... الحسین )ع(« می بخشم راه اندازی 
شده است که مردم نیز مشارکت بسیار خوبی در این 

پویش ها داشته اند.

جلب رضایت اولیای دم 
در ۱۶ پرونده قصاص
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۹اجتماعی

گزیده 

کویر ارومیه!

مصطفی عبدالهی- کویری شدن دریاچه 
ارومیه و انتشار گسترده تصاویر آن در فضای 
مــجــازی، بــاالخــره کــارگــروه ملی نجات این 
دریاچه را فعال کرد تا اگرچه دیر، اما درنهایت 
خطرات و آسیب های گسترده خشکی این 
دریاچه را جدی بگیرند. اگرچه این دریاچه 
دردهای بسیاری همچون حقابه دارد اما درد 
بــزرگ تــر آن تغییر الگوی کشت در اراضــی 

پیرامونی آن است.

کدام دولت؟ فرقی نمی کند       
ستاد احیای دریاچه ارومیه هفت سال عمر 
دارد که شش سال آن در دولت دوازدهــم و 
یک سال آن در دولت سیزدهم بوده است، 
اما واقعا برای مردم فرقی نمی کند که کدام 
دولت یا کدام جناح قرار است مسئول این 
کارگروه باشد، بلکه مهم ترین خواسته شان، 
ــور که »عیسی  ــت. آن ط احیای دریــاچــه اس
کــانــتــری«، مــعــاون سابق ســازمــان محیط 
زیست اعام کــرده، طی سال های گذشته 
اقدامات و برنامه های احیای این دریاچه 
پیشرفت خوبی داشته اما خودداری وزارت 
را  تامین حقابه دریاچه شرایط آن  از  نیرو 
مجددا بحرانی کرده است. البته کانتری 
نیز همانند دیگر کارشناسان محیط زیست، 
این  در  را  بارندگی  کاهش  مانند  عواملی 
بحران بسیار موثر دانسته است. در آن سوی 
ماجرا هم دولت سیزدهم، نقدها و اشکاالتی 
را به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه و 
برنامه های آن وارد می داند و در جلسه دیروز 
کارگروه ملی نیز، همین سواالت و ابهامات 

مطرح شد.

ترمیم و ایمن سازی پروژه بعد از پیشرفت        
۹7 درصدی!

آن طور که پایگاه اطاع رسانی دولت گزارش 
داده، دکتر »محمد مخبر« معاون اول رئیس 
مشخص  باید  گفت:  جلسه  ایــن  در  جمهور 
شود به چه دلیل تکمیل و بهره برداری یکی از 
طرح های انتقال آب به دریاچه ارومیه و ساخت 
تونل، باوجود هزینه های انجام شده و پیشرفت 
باالی ۹۷ درصــدی، با مشکل روبه رو شده و 
امروز مجبور به ترمیم و ایمن سازی آن هستیم.

دستورات معاون اول، از آسیب شناسی        
تا اقدام فوری

مخبر در این جلسه، دستوراتی هم داد، از 
جمله: »مهلت دو هفته ای به وزارت نیرو برای 
آسیب شناسی اقدامات انجام شده و مصوبات 

سال های گذشته ستاد احیا«، »اصاح الگوی 
کشت در راســتــای کاهش بــرداشــت آب از 
مسیرهای انتقال آب به دریاچه«، »ماموریت 
به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی برای 
ــدام فــوری در جلوگیری از حفر چاه های  اق
بــرای  تدابیر الزم  اتــخــاذ  و  جدید غیرمجاز 

چاه های غیرمجاز حفر شده«.

تذکر به رئیس جمهور، مطالبه        
پاسخگویی وزیر نیرو

نمایندگان مجلس هم طی هفته های گذشته 
بارها و بارها ماجرای دریاچه ارومیه را به صحن 
علنی بهارستان کشانده اند. از جمله »علی 
زنجانی حسنلوئی«، نماینده نقده، که در صحن 
علنی دو روز قبل تذکری خطاب به رئیس 
جمهور قرائت کرد و گفت: »دریاچه ارومیه 
آخرین نفس های خود را می کشد و از رئیس 
جمهور می خواهم بودجه درنظر گرفته شده 
برای احیای این دریاچه را به موقع اختصاص 
دهد«. دیروز هم »سیدسلمان ذاکر«، نماینده 
مردم ارومیه درباره حقابه دریاچه شهر خود 
به وزیــر نیرو تذکر داد و »مسعود پزشکیان« 
نماینده تبریز هم در توئیتی نوشت: » پیرو سوال 
از وزیر نیرو دربــاره  وضعیت   دریاچه ارومیه، 
آقای محرابیان جهت پاسخگویی در کمیسیون 
تخصصی حضور خواهند یافت و باید درباره 
علت توقف پروژه های احیای دریاچه مانند 
پــروژه انتقال آب از سد کانی سیب، در سال 

جاری پاسخگو باشند«.

توفان های نمک در راه است؟       
ــارغ از ایــن صحبت ها و تذکرها، مهم  امــا ف
این است که بدانیم وضعیت دریاچه ارومیه 
طی روزهــای آینده چه می شود و آیــا توفان 
هــای نمک که از ابتدای امسال در نقاطی 
مانند تبریز به راه افتاده، تشدید خواهد شد؟ 
»محمد درویــش« فعال محیط زیست و عضو 
هیئت علمی دانشگاه در این باره به خراسان 
می گوید: با وضعیت فعلی، اگر میزان بارندگی 
ماه های آینده  کمتر از حد نرمال باشد، قطعا 
باید خودمان را آماده توفان های نمکی شدید 
کنیم و اگر بارندگی نرمال یا بیشتر از نرمال 
داشته باشیم، این خطر کمی عقب خواهد 

افتاد.

در آستانه یک بحران بزرگ       
درویش تحلیل خود از وضعیت موجود را هم 
این گونه شرح می دهد: هم اکنون 30 درصد 
از باغ های شهرهایی مانند مراغه و شبستر از 

بین رفته است، آب های زیرزمینی و چاه های 
حوضه آبریز ارومیه شور شده اســت، برخی 
از روستاییان مهاجرت کرده اند و از نظر من 
وضعیت در آستانه فروپاشی است اما مسئوالن 
ما هنوز قضیه را جدی نگرفته اند و احتماال 
باید با پدیده هایی مانند گردوغبارهای شدید 
نمکی، چند هزار نفر راهی بیمارستان شوند و 
با یک بحران اجتماعی مواجه شویم، تا متوجه 

جدی بودن موضوع شوند.

مهم ترین نیاز، حقابه دریاچه       
درویش تصریح می کند: مهم ترین نیاز دریاچه 
ارومیه، تامین حقابه است و مسئوالن باید 
بعد از تامین آب شرب و قبل از آب کشاورزی 
و صنعت، حقابه دریاچه را تامین کنند. وی 
می افزاید: تا زمانی که شهامت این جراحی را 
نداشته باشیم، دریاچه ارومیه مانند مریضی 
خواهد بود که دردش با مورفین تسکین داده 
می شود اما به مــرور غده سرطانی اش رشد 
می کند و زمانی می رسد که دیگر هیچ مورفینی 
به دردش نمی خورد و سرطان همه وجودش را 

خواهد گرفت.

افزایش 20 هزار هکتاری اراضی کشت        
چغندرقند!

نکته قابل تامل این که، قــرار بــود با اجــرای 
ــای کـــارگـــروه مــلــی نــجــات دریــاچــه  ــرح ه ط
حقابه  از  مترمکعب  میلیون  ارومیه،  ۹50 
دریاچه از طریق کاهش 40 درصدی مصارف 
کشاورزی و تغییر الگوی کشت تامین شود. 

اما با گذشت 8 سال از فعالیت این کارگروه، 
نه تنها جلوی افزایش این برداشت ها گرفته 
نشده بلکه بستر برای مصرف بیشتر هم فراهم 
شده است! در زمان تشکیل این کارگروه ملی، 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود 680 
هزار هکتار اراضــی کشاورزی وجود داشت 
که مقرر شد میزان آن به 320 هــزار هکتار 
سابق برسد اما به لطف حمایت ها! به ۷00 
هزار هکتار رسیده است؛ و عجیب این که 20 
ــی اضافه شــده، مربوط به  هــزار هکتار اراض
کشت چغندرقند است که مصرف آب بسیار 
باالیی دارد. درویــش در این بــاره می گوید: 
دفاع مسئوالن این است که اگر طرح هایشان 
را اجرا نمی کردند، اراضی کشاورزی از این 
20 هزار هکتار هم بیشتر افزایش می یافت، 
در حالی که طرح های احیای دریاچه در حوزه 
کشاورزی باید بر پایه »نکاشت« اجرا می شد، 

نه کاهش روند افزایش.

بحث مرگ و زندگی است       
در آن سوی ماجرا هم متولیان سابق ستاد 
احیای دریاچه معتقدند  که نمی شود به یک 
باره الگوی کشت و سبک زندگی محور مردم 
حوضه آبریز دریاچه را تغییر داد و این کار باید 
به آرامی انجام شود. حرفی که ممکن است از 
نظر علمی درست باشد، اما وقتی پای مرگ 
و زندگی یک دریاچه حیاتی در میان است 
و تبعات نابودی اش، دامنگیر 6 میلیون نفر 
ساکن اطراف دریاچه خواهد شد، باید در این 

نگاه و رویکرد تجدیدنظر کرد.
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آن طور که کارشناس ستاد احیای دریاچه ارومیه به خراسان اعام کرده 
است، زمان طایی امسال برای تامین حقابه دریاچه از دست رفته و باید 
منتظر ماه های پایانی امسال باشیم اما محمد درویش معتقد است در 

همین شرایط هم می توان اقدام فوری مهمی انجام داد. او می گوید: بیان برداشت آب در آذربایجان 
شرقی منفی 1.۷ است و این یعنی میزان آب برداشت شده از سفره های زیرزمینی، 1۷ میلیارد 
مترمکعب بیش از ورودی آن بوده است. درویش می افزاید: حتی یک روز هم نباید تعلل کرد و باید به 
سرعت تمامی چاه های غیرمجاز پلمب شود و عاوه بر آن با نصب کنتور، میزان برداشت از چاه های 
مجاز را کاما کنترل کنیم. به گفته او، برداشت آب از این چاه ها برای مصارف کشاورزی، تا آبان ماه 

ادامه دارد و اگر جلوی برداشت های غیرمجاز را نگیریم، شرایط بدتر از این خواهد شد.

محمد درویش در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 
   

اقدام فوری، پلمب کردن چاه های غیرمجاز

رسانه های جهان 

ــودی:در  ــات راش
پــی مــوج گرمای 
ــا،  شدید در اروپ
هــفــتــه هــای  در 
اخیر فقط در یک 
شرق  در  منطقه 
اسپانیا بیش از 2۷ هــزار هکتار از 
جنگل ها در آتش سوخت. همچنین 
ــزاران نفر به دلیل  ــن منطقه ه درای
خطر شعله های آتش که با بادهای 
ــوج گــرمــا منتشر مــی شــود،  تند و م
مــجــبــور بــه تخلیه خــانــه هــایــشــان 

شده اند.  

 : نت یپند یند ا
آن کــــه  از  پــــس 
ــه ای  ــ ــع ــ ــال ــ ــط ــ م
ابتا  ــرد  ک تایید 
ــا  ــد ی ــ ــوویـ ــ ــه کـ ــ بـ
ن  سیو کسینا ا و
در  مــحــدود  مصونیتی  صرفا  قبلی 
ــاد  ــج بـــرابـــر ســـویـــه هـــای جــدیــد ای
ــدار  ــش ــد، دانــشــمــنــدان ه ــن ــی ک م
ــاخـــت[ واکــســن  داده انــــــد کـــه ]سـ
ــروری«  ــد »بــســیــار ضـ جهانی کــووی
اســت. پژوهشگران این مطالعه در 
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه 
دریــافــتــنــد  ــورک  ــوی ــی ن در  کلمبیا 
امیکرون  و  دلتا  نظیر  سویه هایی 
بــا شکل های  لــحــاظ ژنتیکی«  ــه  »ب
قبلی این ویروس فرق دارند و حتی 
به افــرادی که واکسینه شده  یا قبا 
به ایــن بیماری مبتا شــده انــد، نیز 
یانگ،  وان  دکتر  می شوند.  منتقل 
ــن مــطــالــعــه،   گــفــت:  نــویــســنــده ایـ
»ایـــن امـــواج همه گیری مــکــرر که 
در اثــر وی اوســی هــا پدید می آیند، 
مصونیت قبلی را که در اثر بیماری 
یا واکسیناسیون ایجاد شده است، 
یا  سرایت پذیری  و  می برند  بین  از 
ترکیبی از هردو را افزایش می دهند.
و  آزمایشگاهی  مطالعات  چند  هر 
ــای  ــی ه ــژگ ــی در مــــورد وی ــدان ــی م
اطاعاتی  سویه  همه گیرشناختی 
ارائه می دهد، سنجش میزان کاهش 
مصونیت و تغییرهای سرایت پذیری 
هر وی اوسی چالش برانگیز است.« 
او و دکــتــر جــفــری شــامــن، یکی از 
پیشنهاد  مطالعه،  این  نویسندگان 
کردند که یک واکسن جهانی مانع 
ابــتــا مــی شــود و از بیماری شدید 

جلوگیری می کند.

یک توئیت

سرپرست وزارت رفاه به نشست 
کانون بازنشستگان  نرفت

درحالی که طبق گفته سرپرست وزارت رفاه قرار 
بود دیروز چهارشنبه، نتیجه نهایی افزایش حقوق 
بازنشستگان مشخص و اعام شود، اما روز گذشته از 
این موضوع خبری نشد و ایلنا هم  به نقل از یک منبع 
آگاه نوشت: قرار بود   سرپرست وزارت کار دیروز 
چهارشنبه در نشست کانون عالی بازنشستگان 
در بندر انزلی حاضر شود و رای دولت در ارتباط با 
افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعام 
کند؛ اما وی در این جلسه حضور نیافت. این خبر 
حاکی است، سه شنبه گذشته سرپرست وزارت کار 
در نشست با خبرنگاران اعام کرده بود که نظر دولت 
دربــاره افزایش مستمری بازنشستگان کارگری 
چهارشنبه)دیروز( در جمع بازنشستگان اعام 
می شود. ضمن این که او چهارشنبه هفته قبل نیز 
در حاشیه هیئت دولت قول داده بود که این هفته 
نظر نهایی اباغ می شود. دیروز بازنشستگان منتظر 
بودند که سرپرست وزارت کار اصاح مستمری 
بازنشستگان براساس مصوبه وزارت کار و نحوه 
پرداخت معوقات این پنج ماه را اعام کند اما از آقای 

سرپرست وزارت خبری نشد.

وزارت بهداشت: آبله میمونی 
کشنده نیست

 در پی تایید ابتای یک فرد به آبله میمونی در کشور، 
رئیس گــروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت دیروز با بیان 
این که آبله میمونی کشنده نیست، از مردم خواست 
بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت و از تماس 
با حیوانات خــودداری کنند. بهزاد امیری دیروز 
به ایرنا گفت: انتقال ویروس آبله میمونی زمانی 
اتفاق می افتد که با حیوان، انسان یا مواد آلوده 
به ویروس تماس پیدا کنیم؛ ویروس می تواند از 
طریق پوست آسیب دیده  که حتی  این آسیب قابل 
مشاهده نیست،از طریق چشم، بینی یا دهان وارد 
بدن شود. وی تاکید کرد: انتقال از حیوان به انسان 
ممکن است از طریق گاز گرفتن یا زخمی کردن، 
فراوری گوشت، تماس مستقیم با خون و ترشحات 
بدن حیوان، یا تماس غیرمستقیم با مواد دفعی 

حیوان رخ دهد. 

 بسته اینترنت رایگان برای
 3 دهک اول یارانه بگیر فعال شد

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطاعات 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
فعال سازی بسته اینترنت برای افراد مشمول سه 
دهک اول یارانه بگیر در کشور خبر داد. به گزارش 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید 
حقی گفت: در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات برای اختصاص بسته اینترنت رایگان 
برای اقشار کم برخوردار، اطاعات مشموالنی که 
در بازه زمانی تعیین شده از طریق سامانه پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir یــا 
کد دستوری #1234*4* ثبت نام کرده اند، پس 
از صحت سنجی شماره ها از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، از طریق سازمان فناوری اطاعات 
به رگوالتوری اعام شده است. وی با اشاره به این که 
صرفًا سرپرستان خانوارهای سه دهک اول مشمول 
این بسته ها می شوند، تاکید کرد: هم اکنون کد ملی 
و شماره تلفن همراه اعام شده حدود ۹44 هزار 
نفر از سرپرستان خانوارها که مشترک اپراتورهای 
همراه اول، ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی 
تلفن همراه شاتل موبایل، های وب، آپتل، سامان 
تل و منطقه آزاد کیش هستند به این اپراتورها اعام 

شده است.

با تبدیل شدن بخشی از دریاچه ارومیه به کویر، خطر وقوع توفان های نمکی و بحران های اجتماعی تشدید شد 
 و معاون اول رئیس جمهور دستوراتی را برای جلوگیری از آن صادر کرد. در گفت و گو با کارشناس مطرح

 محیط زیست، احتمال وقوع توفان ها و راهکار فوری جلوگیری از تشدید مشکالت این دریاچه را بررسی کردیم

از بحران بی آبی در چهارمحال و بختیاری چه خبر؟

آب گل آلود است، به شهرکرد آب برسانید
یکی از خبرگزاری های استانی چهارمحال 
و بختیاری دیروز نوشت: »مردم بام ایران که 
ــاری استانشان تامین کننده آب شرب  روزگ
چند استان کشور بود، امروز با بحران بی آبی 
دست و پنجه نرم می کنند و آبرسانی این روزها 
بر دوش تانکرها افتاده است. قطعی آب، کاهش 
فشار در برخی مناطق و کدورت آب در تعدادی 
از محات شهرکرد، زندگی را برای شهروندان 
در شهرکرد در این تابستان گرم، طاقت فرسا 
کرده است، قطعی آب در تعدادی از  مناطق 
شهر مردم را باالجبار به پای تانکرهای آبرسانی 
رسانده است تا حداقل بتوانند برای نیازهای 
اولــیــه مانند شــرب، پخت و پــز و شست وشو 
حداقلی نیاز خود را تامین کنند، اما طوالنی 
شدن این بحران شرایط را وخیم تر از گذشته 
کرده است...« این خبر حاکی است، همزمان 
با وجــود تاش هایی که توسط مسئوالن در 
ــرای رفــع مشکات صورت  یک هفته اخیر ب
گرفته اما مردم شهرکرد و تعدادی از شهرستان 
ــراف آن همچنان گرفتار تامین آب  هــای اط
شــرب هستند.  درهمین حــال اداره کـــل آب 
با  و فاضاب چهارمحال و بختیاری دیــروز 

اشــاره به این که ۷0 تانکر آبرسانی در سطح 
استان در حال آبرسانی سیار هستند، گفت: 
از این تعداد 4۷ دستگاه تانکر در شهر شهرکرد 
مشغول آبرسانی در محات هستند.همچنین 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری در گفت وگو با ایسنا بیان کرد : ظرفیت 
تصفیه خانه سامان به دو برابر افزایش پیدا 
کردو یک خط انتقال آب از منابع آب سطحی 
در غرب شهرستان سامان به طول دو کیلومتر 
برای کسری آب شرب شهرکرد با هزینه بالغ بر 

25میلیارد تومان در حال انجام است.
حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری نیز 
دیروز درباره کدورت آب چشمه کوهرنگ گفت: 
کدورت چشمه کوهرنگ به این شکل تاکنون 
سابقه نداشته  است که علت این موضوع از 
سوی استادان دانشگاه در حال بررسی است 
اما گفته می شود به احتمال این که بارش ها 
شدید بوده دریاچه ای در باالدست چشمه شکل 
گرفته و یا این که رانش زمین سبب انفعاالت 
درونی چشمه شده است. در عین حال گل آلود 
شدن چشمه هنوز وجود دارد و میزان کدورت 

آن  NTU 300 گزارش شده است. 



اقتصاد پنج شنبه   27 مرداد 101401
20 محرم 1444.شماره 21011

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

) 81(280,626289,963346,94842,27578,14312,821,400)  شاخص-136,000,00076,000,00046,000,000415,001)5,500,000

تفاوت قیمت دو خودروی عرضه 
شده در بورس با بازار   

پس از مــاه ها انتظار، قفل عرضه خــودرو 
در بــورس کاال باالخره باز شد و در جریان 
معامالت دیـــروز بـــورس، 600 خـــودرو از 
نوع دیگنیتی و فیدلیتی به فــروش رسید. 
قیمت معامالتی این خودروها با احتساب 
9 درصد مالیات ارزش افــزوده و نیز قیمت 
میانگین )برای رنگ های مختلف از دو مدل 
فیدلیتی(، بین 130 تا 150 هزار تومان 
ارزان تر از قیمت بازار بود. )منابع آمار اولیه: 

خبرگزاری فارس، ایران جیب(

 وزیر اقتصاد از تصویب بسته 10 بندی مبارزه 
ــروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد  بــا خ
هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: 
درخصوص خرید ملک در خــارج از کشور از 
سوی ایرانیان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که 
گزارش مقدماتی دستگاه های مربوط اواخر 

پاییز به مردم اعالم خواهد شد.
به گزارش خراسان، از نرخ ارز به عنوان یکی از 
مهم ترین لنگرهای تورم در کشور  یاد می شود. 
در سال های اخیر، شرایط اقتصادی کشور 
نظیر تورم و تحریم که جریان ورود ارز و کاالها 
به کشور را سخت تر کرده و از سوی دیگر افت 
ارزش پول ملی را رقم زده است، موجب شده 
تا انگیزه برای برخی فعالیت های اقتصادی 
که نتیجه آن خــروج غیر رسمی ارز از کشور 
است، افزایش یابد. یکی از اشکال این خروج 
سرمایه، خرید کاالهایی نظیر ملک در خارج از 
کشور است یا در مثالی دیگر یک صادر کننده 
که حاضر نشده ارز صادراتی خود را در داخل 
عرضه کند نیز عماًل موجب خروج سرمایه ارزی 

از کشور می شود. 
با این اوصاف و در شرایطی که کارشناسان نیز 

در سال های اخیر بر اتخاذ راهکارهایی برای 
جلوگیری از خــروج غیر رسمی ارز از کشور 
تاکید کرده اند، دیروز وزیر اقتصاد از تصویب 
بسته 10 بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز 
از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

خبر داد.
به گزارش مهر، احسان خاندوزی با اشاره به 
جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
و گزارشی که در آن از بــرآورد خروج سرمایه 

از کشور در سال 1400 و ماه های اخیر ارائه 
شد، گفت: در این گزارش اعالم شد برخی از 
مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج 
از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. 
همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد 
طبیعی تجارت خارجی کشور در سال 1400 
میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده 

است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه 

کشور نیز از منفی 6 به منفی 7.5 میلیارد دالر 
در سال 1400 افزایش یافت. این وضعیت 
بر اساس سیاست های ارزی کشور مطلوب 
نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور 
به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان 

صادرات و واردات است.
به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، 
ــروج سرمایه از کشور  قــاچــاق خــروجــی و خ
در شکل خرید ملک و امثال آن از مهم ترین 
عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب 

می شود.
وی تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی 
ارائه و بسته ای در 10 بند تصویب شد که بر 
اساس آن دستگاه های متولی موظف شدند 
ظــرف زمــان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی 
انجام دهند که شامل مواردی از جمله مهار کم 
اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی، 
قاچاق  کاهش  درخــصــوص  گیری  تصمیم 
سوخت، تصمیم گیری درزمینه شرکت های 
ــاره ای و   کاغذی و کــارت هــای بازرگانی اجـ
تصمیم گیری دربــاره تراکنش های منجر به 

خروج پول از کشور به شکل ارزی است.

عملیات مهار خروج ارز  
 ستاد اقتصادی دولت تصمیماتی برای مهار خروج ارز از کشور که در قالب هایی نظیر خرید منزل در کشورهای همسایه انجام 

می شود، گرفت تا روند خروج سرمایه که در سال گذشته بیش از 9 میلیارد دالر بود مهار شود 

برنامه وزارت صمت برای مقابله با 
بازار سیاه قطعات یدکی خودرو 

حسین بردبار: معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت از طرح این وزارتخانه برای تامین سالم و 
بدون مشکل قطعات یدکی خودروهای داخلی 
و خارجی خبر داد که بر اساس آن هر شرکتی که 
بخواهد محصولی را تولید یا وارد کند، باید شبکه 
خدمات پس از فروش و تجهیزات و آموزش های 
مرتبط با آن را نیز بیاورد، در غیر این صورت مجوز 

نخواهد داشت.
منوچهر منطقی در رویداد روایت برنامه تحولی 
صنعت خودرو در پاسخ به پرسش خراسان مبنی 
بر این که چه نظارتی برای جلوگیری از ایجاد 
بازار سیاه در تامین قطعات یدکی خودروها به 
ــی و خارجی آن وجــود دارد،  ویــژه از نوع واردات
گفت: در زمینه تامین قطعات یدکی خودروها دو 
مشکل داریم ، یکی این که هر شرکت خارجی که 
محصول بیرون می آورد باید شبکه خدمات پس 
از فروش آن را نیز به وجود بیاورد که پیشتر این 

الزام نبوده است.
وی با بیان این که هر کشور خارجی قبل از این 
که خودرویی را وارد کند،خدمات شبکه قطعات 
یدکی آن را نیز وارد می کند، به طوری که مطمئن 
شود مقدمات کار وجود دارد و بعد اجازه واردات 
خودرو را می دهند، افزود: متاسفانه این شرایط 
در کشورمان حاکم نبوده است که این موضوع 
را به تازگی در آیین نامه جدید واردات خودرو 
گذاشته ایم و هر شرکتی که بخواهد محصولی را 
بیاورد شبکه خدمات پس از فروش و تجهیزات و 
آموزش های مرتبط با آن را نیز باید بیاورد، ما می 
خواهیم این موضوع را از این به بعد اجرایی کنیم.
منطقی ادامه داد: نکته دوم این که در تمام دنیا 
بیشترین سود را خــودروســاز از قطعات یدکی 
می برد، یعنی به جای آن که وقت خودش را روی 
افزایش تیراژ بگذارد، تالش می کند شبکه و 
نظارت بهتری داشته باشد و موجب می شود 
سودآوری باالتر شود، گاهی سود شبکه پنج برابر 
سود تیراژ است، بنابراین کار بعدی که ما می 
کنیم آن است که همه خودروسازها کل قطعاتی 
ــد با تست و گواهی )سرتیفیکیت(  را که دارن

مشخص وارد شبکه بازار کنند.

 هشدار وزارت اقتصاد به
 بانک های متخلف در پرداخت وام 

بدون ضامن 

ــرای پرداخت  در شرایطی که برخی بانک ها ب
وام بــدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه 
وزارت اقتصاد مطرح می کنند، معاون امور بانکی 
وزارت اقتصاد گفت: با بانک های متخلف برخورد 
قانونی می شود.به گزارش ایسنا، بررسی  وضعیت 
پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها نشان می دهد 
که برخی از بانک ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت 
به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعالم 
می کنند.برخی بانک ها میانگین مانده حساب 
متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد 
بررسی قرار می دهند. حتی یک بانک می گوید که 
کارکنان دولت می توانند معادل 10 برابر میانگین 
حساب جاری  و شش برابر معادل حساب کوتاه 
مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.این در حالی 
است که شروط اعالمی از سوی برخی بانک ها 
خالف مفاد بخشنامه اعالمی وزارت اقتصاد است 
و در این زمینه، عباس حسینی، معاون امور بانکی 
وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کلیه 
بانک های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه 
وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با 
بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعالم متقاضی 
در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری الزم از 
طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد 
شد و برخورد قانونی با متخلف صورت می گیرد.
وی افزود: تا پایان تیر 1401 به بیش از 500 هزار 
نفر مبلغ بیش از 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است.

ادامه افت تدریجی قیمت ارز و طال 

با تداوم خوش بینی درباره نهایی شدن  توافق 
هسته ای پیش رو روز گذشته روند نزولی قیمت 
ارز و طال ادامه یافت و قیمت دالر بازار آزاد به زیر 
30 هزار تومان رسید و سکه نیز 600 هزار تومان 
ارزان شد.محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طال 
و جواهر در گفت و گو با تسنیم با بیان »قیمت 
سکه نسبت به پایان وقت دیروز 600هزار تومان 
کاهش یافته است«،اظهار کرد: احتمال بازگشت 
قیمت سکه به مرز 13میلیون تومان وجود دارد. 
وی با بیان این که علت کاهش قیمت طال و ارز 
به خاطر اخبار جدیدی اســت که از مذاکرات 
بیرون آمــده اســت، تصریح کــرد: طی روزهــای 
نداشته  خاصی  طال تغییر  قیمت اونس  اخیر 
ولی به دلیل کاهش چشمگیر قیمت ارز، قیمت 
طال و سکه نیز در بازار با کاهش همراه شده است. 
همزمان قیمت ارز نیز به روند نزولی روزهای 
ــازار آزاد با افت به  اخیر خود ادامــه داد. دالر ب
کانال 29 هزار تومان، 29800 تومان معامله 
شد. همچنین دالر توافقی نیز 28700 تومان 

معامله شد.

سازمان مالیاتی میزان بخشودگی 
مالیاتی را  اعالم کرد

ایسنا - سازمان امور مالیاتی در اطالعیه  ای 
اعالم کرد: به مناسبت گرامی داشت هفته دولت 
بخشودگی  مالیاتی،  محترم  مؤدیان  تکریم  و 
جرایم مالیات و عــوارض هر ســـال/دوره برای 
مؤدیانی که تا تاریخ 1401/6/10 درخصوص 
پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه 
ــاره اشخاص حقیقی تا سقف  اقــدام کنند، درب
200 میلیون تــومــان و درخــصــوص اشخاص 
حقوقی تا سقف 300 میلیون تومان بدون پیش 
شرط به مدیران کل امــور مالیاتی تفویض می  

شود.

 جریمه کم بود هزینه اجراییه 
هم اضافه شد!

با  تسنیم - بانک مسکن به تازگی در تماس 
مشتریانی که اقساط عقب افتاده دارند اعالم 
می کند که برای هر قسط عقب افتاده 800 هزار 
تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمی کند 

مبلغ قسط چقدر باشد!

بازار خبر

اخبار

با تشریح عملکرد بودجه در 4 ماه نخست سال مشخص شد: 

کسری 150 هزار میلیاردی منابع به نسبت مصارف بودجه 
مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت 
اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای 
دولت در چهار ماه نخست امسال از کسری 
150 هزار میلیاردی منابع به نسبت مصارف 
و کسری بودجه 20 هزار میلیاردی در چهار 

ماه نخست سال خبر داد.
به گــزارش وزارت اقتصاد، مهدی رعنایی 
به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای 
دولت در چهار ماه نخست امسال پرداخت 
و گفت: درآمدهای نفتی دولت در چهار ماه 
نخست امسال حدود 480 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به رقم 
65 هزار میلیارد تومان رسیده اما به رغم این 
افزایش درآمد، نسبت به سهم چهار ماهه از 
رقم مصوب در بودجه 1401 فقط 61 درصد 

محقق شده است.
وی تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز با وجود 
رشد 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، در حد 81 درصــد، تحقق درآمدهای 

نــاشــی از فـــروش اوراق مــالــی را 94 
درصـــد و درآمــدهــای حــاصــل از سود 
را  دولتی  شرکت های  سهام  وصولی 
ــا وجــود  ــزود:ب ــد دانــســت و اف 79 درص

افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت 
بــه ســال گذشته داشــتــه امــا نسبت بــه رقم 
مصوب متناسب با چهار ماه نخست سال از 
تحقق نیافتن به میزان بیش از 150 همت 
مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران 
ایــن شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات 
هزینه ای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک 
دارایــی هــای سرمایه ای در چهار مــاه بوده 
است.رعنایی دربــاره این که گفته می شود 
درآمدهای دولت افزایش یافته اما آثاری در 
زندگی مردم ندارد، توضیح داد:همچنان که 
اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهار ماهه 
)با توجه به تخصیص نیافتن کامل اعتبارات 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای( با 
20 همت کسری محقق شده روبه رو بوده 
است و با لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر این 
کسری در ماه های بعد هم اتفاق می افتد و 
منطقی است که دولــت در مصارف بودجه 

مواظبت هایی داشته باشد.

9 بانک به دلیل خلق نقدینگی جریمه شدند 
ابزار جدید بانک مرکزی برای مقابله با بی انضباطی بانک ها و 

مهار رشد نقدینگی وارد فاز اجرایی شد 

مدیر ارزیابی سالمت بانکی بانک مرکزی 
گفت: طبق بررسی های انجام شده شش 
و  بانک   9 تاکنون  و  گذشته  ــاه  م در  بانک 
را  خــود  قانونی  سپرده  اعتباری،  موسسه 
افزایش داده اند. به این ترتیب برای نخستین 
بار ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار خلق 
نقدینگی بانک ها که افزایش نرخ سپرده 
قانونی بانک های ناتراز است، مورد استفاده 
قرار گرفت.به گزارش تسنیم، میرعمادی 
گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی 
از سال 99 به تصویب رسیده است. هدف 
اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی 
بانک ها از طریق رشد ترازنامه است. همچنین 
میزان تورم در کشور هم  تاکنون از این طریق 
ــی سالمت  ــاب ــود. مــدیــر ارزی ــی ش کنترل م
بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در 
بخشنامه ای کنترل مقداری از دارایی های 

شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصا شده بر 
مبنای شاخص های سالمت بانکی و براساس 
نقدینگی هدف گذاری شده را تعیین و ابالغ 
ــرد.وی گفت: اجــرای این طرح در زمینه  ک
اقتصاد باعث جلوگیری از خلق نقدینگی 
و مهار تورم است. طبق بررسی های انجام 
شــده تاکنون شش بانک در مــاه گذشته و 
تاکنون 9 بانک و موسسه اعتباری، سپرده 
قانونی خود را افزایش داده انــد. اوایــل ماه 
ــاری، رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه  ج
جدید شورای پول و اعتبار خبر داد. براساس 
این مصوبه نرخ سپرده قانونی بانک ها که 
در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود 
اکنون دربــاره بانک ها و موسسه های مالی 
که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل 
ترازنامه را رعایت نمی کنند، به 15 درصد 

افزایش یافته است.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

کــیــهــان- خــط تــحــريــم و جــريــان تحريف  •
نمی خواهد برجام در دولت رئيسی با چارچوب 
جديد خودش محقق شود چرا که در اين صورت 
جوش وخروشی که در اوايل دولت روحانی آغاز 
شد و از رهگذر آن اصالح طلبان از رحم اجاره اى 
دولت روحانی، پست هاى مديريتی را اشغال 

کردند براى هميشه به خاموشی می گرايد!
رسالت- حتی وقتی که به توافق هم برسيم هيچ  •

اميدى به تضمين پس از راستی آزمايی وجود ندارد. 
توافق بدون لغو تحريم ها و تضمين و راستی آزمايی، 
يعنی تکرار ضربه اى است که در زمان روحانی از 

روبهان و شيران ديپلمات آمريکايی  خورديم.
شهروند- شهرکرد روزهاست بی آب مانده،  •

اما هيچ مسئولی از مردم عذرخواهی نکرد. هيچ 
مسئولی برکنار نشد. هيچ برخوردى با مسئوالن 
بی تدبير نشد.ظاهرا معنی واژه مسئول را آقايان 
مسئول نمی دانند. مسئول يعنی پاسخگو. چرا 

کسی پاسخگو نيست؟
مشغول  • مسئوالن  که  حالی  در  سازندگی- 

هشدار دادن هستند، درياچه اروميه در حال جان 
کندن است و آن چه از تصاوير ماهواره اى بر می آيد، 
سطح آبی درياچه اروميه نسبت به سال گذشته 31 
درصد کاهش يافته و به نظر می رسد که اين عدد 
نشانگر اين است که سطح آب درياچه اروميه نسبت 

به پارسال، به يک  سوم خود کاهش يافته است.
وطــن امـــروز- همزمان با مــوج جديد گرما و  •

کاهش عرضه گاز توسط روسيه، قيمت گاز در اروپا 
رکورد شکست.کاهش سطح آب »رايــن« باعث 
محدوديت تردد کشتی هاى حامل زغال سنگ و 
توقف فعاليت نيروگاه هاى هسته اى در اروپا شده 
است ،قيمت گاز در اروپا به بيش از 238 يورو در 
هر مگاوات ساعت رسيد که 11 برابر بيشتر از 

ميانگين فصلی پنج سال گذشته است.
جمهوری اسالمی- اين که دولت با سفرها و  •

شعارها و تبليغات تالش کند نام خود را مردمی و 
انقالبی بگذارد، براى مردم آب و نان نمی شود. 
مردمی بــودن و انقالبی بــودن هنگامی تحقق 
می يابد که رفاه خانواده ها تأمين و فقر از جامعه 
ريشه کن شود. مجلس نيز مخاطب اين اعتراض 
است که مردمی و انقالبی بودن به حرف زدن و 
شعار دادن نيست، فقط وقتی می توانيد خود را 
مردمی و انقالبی بناميد که مشکالت مردم را 

حل کرده باشيد.

ــب آبــــادى دبير  • ــري ــت: غ ــوش رویــــــداد24 ن
ستاد حقوق بشرگفت: غربی ها »حقوق بشر« 
را دستاويزى براى فشار بر ايــران قرار داده انــد.
هم اکنون چهار هزار ايرانی در ساير کشور ها زندانی 
هستند.يکی از اولويت هاى ستاد حقوق بشر کشور 
حمايت از ايرانيان خارج از کشور است و در اين 

راستا از هيچ تالشی دريغ نخواهيم کرد.
اعتمادآنالین خبر داد: محسن امين زاده،  •

فعال سياسی اصالح طلب گفت: در شرايطی 
که تندروها در تل آويو، واشنگتن و تهران،  آخرين 
تالش هايشان را براى پيشگيرى از توافق برجام 
دنبال می کنند،  سخنان دوست عزيزم سعيد 
ليالز درباره قدرت هسته اى ايران عجيب بود. 
سخنانی که با باور غالب اصالح طلبان نيز در 
تعارض است. جريان اصلی اصالح طلبان حامی 

توافق و مخالف نظر آقاى ليالز است.
پارسینه مدعی شد: يکی از حجاج کشورمان در  •

روز عيد قربان به بهانه انداختن عکسی از حاج قاسم 
سليمانی با کعبه، توسط نيرو هاى امنيتی سعودى 
دستگير شده است. وى همچنان با گذشت 3۰ روز 
در زندان است و تالش براى رهايی اين جوان ادامه 
دارد.امسال چند حاجی ايرانی به داليل مختلف 
توسط نيرو هاى سعودى بازداشت و زندانی شدند.

ــران خــبــرداد: دولــت سوئد در  • دیــده بــان ای
ــت وکيل بيماران  ــواس اقــدامــی عجيب دادخ
ــزام شرکت سوئدى  پــروانــه اى ايرانی بــراى ال
»مولنيکه« براى ارسال پانسمان هاى مخصوص 

براى بيماران ايرانی را رد کرد.
تابناک خبر داد: سيد عباس موسوى، سفير  •

کشورمان در باکو در توئيتی در واکنش به اظهارات 
سفير رژيم صهيونيستی در اين کشور نوشت :» ارتداد 
از دين و توهين به پيامبران الهی يک حکم شرعی 
دارد که قطعا مغز تو از درک آن عاجز است. اما توطئه 
عليه تماميت ارضی ايران خط قرمزى است که نه تنها 
تو )پسرک ماجراجو( بلکه گردانندگان تو هم عواقب 

آن را خيلی خوب می دانند«.
نامه نیوز نوشت: عزت ا... يوسفيان مال، تحليلگر  •

مسائل سياسی گفت: هرچند با حصول توافق در 
کوتاه مدت شاهد کاهش قيمت ارز و افزايش فروش 
نفت خواهيم بود اما تحقق گشايش هاى برجامی 
بستگی به مديريت دولت دارد. به عنوان مثال اگر 
مديريت درستی اتفاق نيفتد، احتمال دارد تحريم 
ها لغو شود اما ما نتوانيم توليد نفت مان را به ميزان 

قبل تحريم برسانيم.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

گروه سیاسی- جمهورى اسالمی ايران  پاسخ و 
مالحظات خود را درباره پيشنهاد مورا به اتحاديه 
ــه داده است و همان گونه که مقامات  ــا ارائ اروپ
ايرانی هم بيان کرده اند اگر آمريکا اراده واقعی 
و انعطاف الزم را داشته باشد، توافق در کوتاه 
مدت در دسترس است.در واقع؛ هم اکنون اين 
آمريکاست که بايد از فرصتی که در اختيار آن قرار 
داده شده استفاده و تصميم سياسی خود را اتخاذ 
کند.ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه پاسخ ايران 
به اروپايی ها را سازنده توصيف کرد و گفت که 
توپ اکنون در زمين آمريکاست. وى اظهارکرد: 
ايران پيشنهاد کرده در جريان اصالح پيش نويس 
احياى توافق، تضمين هاى مربوط به حفظ آن 
در آينده تقويت شود. اين ديپلمات روسی  ،ديدار 
قريب  الوقوع در سطح وزراى خارجه در خصوص 
توافق را هم بعيد ندانسته است.هرچند محمد 
مرندى، مشاور تيم مذاکره کننده هسته اى ايران 
در گفت وگو با شبکه الجزيره قطر افزود که يکی از 
اهداف مذاکرات هسته اى باالبردن هزينه خروج 
آمريکا از توافق در آينده است اما بلومبرگ در 
گفت و گو با يک ديپلمات اروپايی آشنا به مذاکرات 
وين از واکنش مثبت اروپا به پاسخ مکتوب ايران 

گزارش داد.

 اعالم آمادگی تهران برای مبادله زندانی با 	 
آمریکا

ازسوى ديگر؛ ناصر کنعانی سخنگوى وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص 
نظرات مطرح شده از سوى وزير امور خارجه آمريکا 
و همچنين نماينده ويژه اين کشور در امور ايران 
دربــاره مسئله زندانيان اظهارکرد: جمهورى 
اسالمی ايران به صورت مستقل از برجام، بارها از 

کانال هاى مختلف آمادگی خود را براى پرداختن 
به مسئله زندانيان، به طرف آمريکايی اعالم کرده 
است. سخنگوى دستگاه ديپلماسی ضمن اعالم 
ــورى توافق  ــراى اجــراى ف آمــادگــی کشورمان ب
موجود، تصريح کرد: آماده ايم با اجراى اين توافق 
ايرانيان بی گناه زندانی شده در آمريکا که به اتهام 
واهی نقض تحريم هاى ظالمانه و غيرقانونی آمريکا، 
قربانی بی عدالتی نظام قضايی آن کشور شده اند، 
امکان رهايی و بازگشت سريع به آغوش خانواده 
هاى خود را داشته باشند. کنعانی افــزود: جاى 
تعجب است که طرف آمريکايی به جاى عمل و رفع 
موانع در اين زمينه، صرفا به اجراى نمايش هاى 
تبليغاتی عليه جمهورى اسالمی ايران می پردازد.

در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت؟	 
سخنگوى کميسيون امنيت ملی مجلس، جزئيات 
جلسه غير علنی نمايندگان با مسئوالن ذى ربط 
در مذاکرات هسته اى را نيز تشريح کرد.ابوالفضل 
عمويی در جمع خبرنگاران در تشريح جلسه 
غيرعلنی مجلس با علی شمخانی دبير شوراى 
عالی امنيت ملی، حسين اميرعبداللهيان وزير 
ــور خــارجــه، علی باقرى رئيس تيم مذاکره  ام
کننده، همچنين محمد اسالمی رئيس سازمان 
انرژى اتمی و بهروز کمالوندى، گفت: اگر با پاسخ 
جمهورى اسالمی ايران موافقت شود، ما در آستانه 

يک توافق هستيم. با اين توضيحات می توان تاکيد 
کرد که ما هنوز به يک توافق کامل دست نيافته ايم، 
اما در مسير دستيابی به آن قرار داريم.وى ادامه 
داد: نکته ديگر اين که براساس گزارش هاى اعالم 
شده ،موضوع منافع ملی به صورت خاص در اين 
مذاکرات هسته اى و انتفاع اقتصادى خواسته 
کليدى نمايندگان مجلس و دستور کار تيم مذاکره 
کننده بوده است. انتفاع اقتصادى به اين معنی که 
موانعی که به شکل غيرقانونی در تجارت خارجی 
ــود.وى در همين  ايــران ايجاد شــده، برطرف ش
زمينه افزود: نفت جمهورى اسالمی ايران بدون 
محدوديت به فروش برسد و منابع آن به صورت 
بانکی و قانونی قابل دسترسی باشد تا از آن براى 
تامين نيازهاى کشور استفاده کنيم. همين طور 
اصول برنامه هسته اى ما به عنوان اساس برنامه 
که دستاورد بومی و صلح آميز است، حفظ شود. 
درنهايت با پذيرش محدوديت توافق سال 2۰15 
مجدد  اجرايی شود.سخنگوى کميسيون امنيت 
ملی ادامه داد: در اين چارچوب مهم ترين خواسته 
لغو تحريم هاست که بايد به صورت اساسی مورد 
توجه قرار گيرد. تيم مذاکره کننده تا االن اين 
موضوع را پيگيرى کرده و همچنان در مسير اين 
مباحث است. اخذ تضمين هاى کافی نيز جزو 
خواسته هاى نمايندگان بود که توضيحات کافی 
در اين زمينه داده شد. نماينده تهران در همين 

راستا افزود:طرف مقابل اصل ارائــه تضمين به 
جمهورى اسالمی ايــران و راستی آزمايی رفع 
تحريم ها را پذيرفته و جزئياتی به عنوان راهکار 
براى آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.
سخنگوى کميسيون امنيت ملی در پاسخ به 
ــاره اين که آيا توافق بايد به تصويب  سوالی درب
مجلس برسد يا خير؟ گفت: مباحث وقتی تمام 
شود، حتما گزارش آن منتشر خواهد شد. همان 
طور که تاکنون مجلس از نمايندگان دولت براى 
ارائه گزارش به مجلس دعوت کرده است و ضمن 
تبادل اظهارنظرها، نگاه مجلس را به آن ها به عنوان 
نگاه نمايندگان مردم منتقل می کرديم، درباره 
موضوع مذاکرات نيز همين اتفاق خواهد افتاد و 
متن توافق را بررسی خواهيم کرد، اما آن چيزى که 
الزام قانونی غير از اين موضوع دارد، اين است که 
براساس ماده 7 قانون اقدام راهبردى، دولت بايد 
گزارش رفع تحريم ها را به مجلس ارائه کند. وى 
تصريح کرد: هر توافقی در صورتی که تکميل شود، 
توسط مقامات ديپلماتيک کشورمان و کشورهاى 
1+4 جمع بندى خواهد شد و سپس پروسه 
داخلی تاييد آن مورد توجه خواهد بود. تاييد آن 
نيازمند روند حقوق داخلِی هر طرف توافق است. 
در اين چارچوب مهم ترين مسير، اجراى ماده 7 
قانون اقدام راهبردى است.عمويی در جواب به 
اين سوال که آيا توافق به رأى نمايندگان مجلس 
گذاشته می شود يا خير؟ گفت: متن برجام هم در 
دوره قبل به رأى گذاشته نشد. در واقع در مجلس 
نهم اجازه داده شد که برجام   اجرا شود. در قانون 
اقدام راهبردى، به متن توافق اشاره اى نشده است 
که بايد   به  تصويب  برسد، اما گزارش رفع تحريم ها 
و اقدام پيش متقابلی که ايران می خواهد انجام 

دهد، نياز است با نظر مجلس باشد.

چهره

 دور دوم سفرهای استانی به زودی
 آغاز می شود 

مرتضوی: در مجموع سفرهای استانی و 
 شهرستانی رئیس جمهور حدود 9۰۰   

توافق نامه با دستگاه های اجرایی داریم 

معاون اجرايی رئيس  جمهور از شــروع دور دوم 
سفرهاى استانی آيــت ا... رئيسی پس از ارزيابی 
سفرهاى دور اول خبر داد. سيد صولت مرتضوى   در 
حاشيه جلسه هيئت دولــت در جمع خبرنگاران 
گفت: آقاى رئيس جمهور در بازه زمانی کمتر از يک 
سال 31 سفر استانی و هفت سفر موضوعِی داخلی 
داشتند که نتيجه اين سفرها 9۰۰ مصوبه است که 
حدود 5۰۰2 طرح عمرانی را که عمدتا نيمه تمام 
هستند، دربرمی گيرد.وى با بيان اين که منابع 
خوبی از محل منابع عمومی دولت، دستگاه هاى 
اجرايی، ماده 56 و تهاتر نفت پيش بينی شده است، 
افزود: اگر بخواهم توضيحاتی درباره عملکرد مطرح 
کنم بايد بگويم در حوزه تامين منابع عمومی در 17 
سفر اول تقريبا تمامی تعهدات دولت عملی شده 
است. مرتضوى گفت: درخصوص 14 سفرى که 
از فروردين به بعد انجام شده به دليل اين که در دو، 
سه ماه اول سال تالش زيادى براى جبران بدهی 
هاى گذشته انجام شد، در مرداد امسال 16 هزار 
ميليارد تومان بايد بابت اوراق منتشر شده خزانه در 
سال هاى گذشته پرداخت کند. در اين ماه حدود 
12 هزار ميليارد تومان از منابع عمومی تزريق شده 
است. وى افزود: تا پايان ماه هم پرداخت مناسبی 
خواهيم داشت که ان شاءا...  اگر پرداخت دومی 
که وعده داده شده است صورت بگيرد دقيقا بيشتر 
از تعهدات مان از محل منابع عمومی عمليات انجام 
داديم، منابع تزريق کرديم و مجوزهاى خوبی هم 
در خصوص تهاتر نفت و ماده 56 گرفته شده که 
جزئيات آن را در جلسه ديگرى که با اصحاب رسانه 
ــه خواهيم کــرد. معاون اجرايی  ــم حتما ارائ داري
رئيس جمهور گفت: مصوبات سفرهاى استانی در 
بازه زمانی 4 ساله هستند بايد مصوبات را با سال 
تطبيق دهيم. از حيث تامين منابع از محل منابع 
عمومی )يعنی آن چيزى که دولت و سازمان برنامه 
و بودجه تصويب کرده اند( در سال 14۰۰ حدود 
1۰۰ درصد عملياتی شد. در سه، چهار ماه اول 
سال حدود 12 هزار و5۰۰ ميليارد تومان پرداخت 
کرديم و برنامه ريزى براى تخصيص بعدى هم داريم 
که اگر اين اتفاق رخ دهد از محل منابع عمومی به حد 
مطلوب تخصيص خواهيم رسيد.وى درباره دور دوم 
سفرها گفت: تيمی در حوزه معاونت اجرايی تشکيل 
شده است که سفرهاى دور اول را ارزيابی می کند، 
پس از ارزيابِی سفرهاى دور اول، براى سفرهاى 
دور دوم رئيس جمهور پس از تنفس؛ با تامين منابع، 
پيگيرى مصوبات دور اول، با رفع مشکالت با نگاه 
به اجراى مصوبات و نظارت ميدانی شروع خواهد 
شد. معاون اجرايی رئيس جمهور تصريح کرد: 
عالوه بر مصوباتی که حدود 9۰۰ فقره است تعداد 
قابل توجهی دستور توسط رئيس جمهور صادر شده 
است که با قوت پيگيرى می شود. عمده دستورات 
حل شده و بخشی در دست اجرا و بخشی هم در حال 
پيگيرى براى عملياتی شدن است.مرتضوى درباره 
اين که آيا در سفرهاى دور دوم مصوباتی هم خواهيم 

داشت يا خير، افزود: حتما 
مصوباتی خواهيم داشت 
ــراى  ــی اولــويــت بــا اج ول

مصوبات قبلی است.

نگاه سوم 

فرا خبر

 طبق گزارش رسانه ها و مواضع مقامات سياسی، فرايند مبادله 
مکتوب ارزيابی مذاکرات هسته اى توسط طرف هاى مذاکره  
کننده، به مراحل پايانی رسيده است. برخی ناظران بر اين باورند 
که با حل وفصل احتمالی برخی موضوعات در زمينه اطمينان ايران 
به انتفاع اقتصادى، توافق به امضا خواهد رسيد. به نظر می رسد 
در نتيجه گفت وگوهاى غيرمستقيم اخير ميان ايران و آمريکا، 
درنهايت طرفين از بخشی از خواسته ها عقب نشينی و با برخی 

مطالبات طرف مقابل موافقت کنند. در واقع هر دو طرف به نقطه 
پايانی تبادل امتيازات نزديک شده اند. گرچه ايران بسيار بر اخذ 
تضمين اصرار داشته، ولی احتمال آن که اين توافق تنها تا پايان 
دولت بايدن عمر کند باالست و با ورود احتمالی يک جمهورى خواه 
)به  ويژه ترامپ( به کاخ سفيد بعيد است تداوم يابد. عالوه بر آن  که 
پيروزى احتمالی جمهورى خواهان در انتخابات کنگره نيز می تواند 
تعهدات آمريکا را تحت الشعاع قرار دهد. با فرض خروج دوباره 
آمريکا از توافق، احياى آن می تواند فرصتی باشد که ايران به توسعه 
زيرساخت هاى خود در حمل ونقل و صنايع راهبردى مانند استخراج 

نفت وگاز و توليد محصوالت پتروشيمی بپردازد. کاهش وابستگی 
به دالر، تالش براى نقش آفرينی در زنجيره تأمين کاال و خدمات 
در ائتالف  هاى چندجانبه از ديگر فرصت ها براى ايجاد مصونيت 
در برابر تحريم هاست. واقعيت آن است که با توجه به اختالفات 
عديده و راهبردى ايران و آمريکا، به خصوص در زمينه سياست هاى 
منطقه اى، بعيد است اياالت متحده تمايل داشته باشد که پرونده 
هسته اى ايران خاتمه يابد. ضمن تداوم تحريم هاى غيرهسته اى، 
نبايد احتمال کاربرد مکانيسم ماشه را نيز از نظر دور داشت. الزم 
است ايران درباره سناريوهاى مختلف توافق در آينده هوشيار باشد.

توئيت سياسی

در آستانه توافق؟ 
همزمان با اعالم آمادگی تهران برای مبادله زندانی با آمریکا، بلومبرگ از واکنش مثبت 
اروپا به پاسخ مکتوب ایران خبر داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: طرف 

مقابل، 2 موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است

پس از برگزارى جلسات و بررسی نتايج حاصل 
ــرات اخــيــر هسته اى و پيش نويس  ــذاک از م
پيشنهادى توافق در شوراى عالی امنيت ملی،  
ديــروز دست اندرکاران مذاکرات و دستگاه 
سياست خارجی با حضور در مجلس به بحث و 
بررسی به  اين موضوع پرداختند. اما پيش از اين 
جلسه،رئيس مجلس شوراى اسالمی در نطق 
پيش از دستور خود گفت: بيست و ششم مرداد 
ــان سرافراز در سال  مــاه، سالروز ورود آزادگ
1369 به ميهن اسالمی را گرامی می دارم و 
به همين مناسبت به روان پاک سيد آزادگان، 
مرحوم سيدعلی اکبر ابوترابی فرد درود می 
فرستم.به گزارش خانه ملت، قاليباف اظهار 
ــرد: همچنين در آستانه ســالــروز کودتاى  ک
آمريکايی 28 مرداد، نيازمند تأکيد است که 
ملت ايران   همواره فهرست  بلندباالى دشمنی، 
و  پيمان شکنی، بدعهدى، غــارت، جنايت 
دخالت قدرت هاى خارجی به خصوص اياالت 
متحده آمريکا را به عنوان سند افشاى ماهيت 
مستکبران   در مقابل چشم خود خواهد داشت.

ــرد: کودتاى  ــاس تصريح ک وى بر همين اس
28 مرداد از مصاديق غيرقابل انکارى است 
که يــادآورى می کند هنگامی که نظام سلطه 
منافع خود را در خطر می بيند، بی ارزش بودن 

دموکراسی و آزادى آشکار و استقالل کشورها 
به بازى گرفته می شود.رئيس قوه مقننه ادامه 
داد: آمريکاى امروز همان آمريکاى 28 مرداد 
بوده و سطح و عمق نگاه مستکبرانه آن ها به 
مردم ديگر کشورها از جمله ايران عزيز هيچ 
تغييرى نکرده است بلکه روز به روز طراحی 
هاى پيچيده تر و بی رحمانه ترى براى به زانو 

درآوردن ملت هاى مستقلی چون ملت ايران 
در دستور کار هيئت حاکمه اين کشور قرار 
گرفته است. وى با يادآورى اين مطلب که اگر 
روزى آمريکا با اجير کردن عده اى در اين کشور 
کودتا به راه انداخت، خاطرنشان کرد: آمريکا در 
سال هاى بعد نيز از هيچ تالشی براى سرنگونی 
انقالب اسالمی ملت ايران فروگذار نکرد؛ در 

جنگ ملت نجيب ايران عليه دشمن بعثی، با 
تمام قوا از دشمن بی رحم حمايت کرد؛ جنگ 
همه جانبه اقتصادى عليه جان و مال ملت ايران 
تدارک ديد و براى محروم کردن ايران از حقوق 
مسلم خود کارزار بين المللی نامشروع به راه 
انداخت. قاليباف اظهار کرد: آمريکا مهم ترين 
حامی غده سرطانی رژيم صهيونيستی يعنی 
منبع توليد شر و جنايت در منطقه بود، گروه 
هاى تکفيرى را براى در هم شکستن امنيت و 
تماميت ارضی کشورهايی همچون ايران تجهيز 
کرد و با زير پا گذاشتن تمامی قواعد حقوقی و 
انسانی، خون پاک فرزندان برومند ملت ايران 
همچون سردار شهيد حاج قاسم سليمانی را 
بر زمين ريخت.رئيس مجلس  در پايان با بيان 
اين که تاريخ جنايت هاى آمريکا، به ملت ايران 
اين درس را آموخته است که مستکبران هرگز 
اصالح شدنی نيستند، خاطرنشان کرد: آن 
چه تضمين استقالل و آزادى مردم ايران است، 
تنها تبديل شدن به ايران قوى بوده و قوى شدن 
ايران نيز در گرو قوى شدن تک تک مردم ايران 
است. با توکل به خداوند متعال ان شاءا... ملت 
ايــران موانع پيشرفت و توسعه را از سر راه بر 
خواهند داشت و همچون گذشته، مستکبران 

را نااميد خواهند کرد.

قالیباف: آمریکای امروز همان آمریکای 28 مرداد است
تاریخ جنایات آمریکا به ملت ایران آموخت که مستکبران هرگز اصالح 
شدنی نیستند، قوی شدن ایران در گرو قوی شدن تک تک مردم است 

حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه اى، طی 
سخنانی در آيين تجليل از خانواده معظم شهداى 
مدافع حرم و آزادگان سرافراز دستگاه قضايی ، 
آزادگان ايران اسالمی را دانش آموختگان مکتب 
و نهضت حسينی دانست و گفت: آزادگــان ما در 
اسارتگاه هاى رژيم بعثی به  رغم همه شکنجه ها و 

سختی ها، همچنان ايثارگرى و از خودگذشتگی 
می کردند و عزت و حريت را در آن اسارتگاه ها 
معنا کردند و حتی به مأموران صليب سرخ جهانی 
درس آزادگــی و شرافت می دادند.به گــزارش 
ميزان،رئيس دستگاه قضا  با اشاره به اصل مهم 
خودنظارتی و اهتمام درباره انجام وظايف و تکاليف 

خود در وهله نخست، اظهار کرد: همه شاغالن 
در مراکز و مراجع قضايی از جمله برخی از شما 
آزادگان سرافراز که از همکاران قضايی ما هستيد، 
بايد در وهله نخست بررسی کنيد که آيا وظايف و 
تکاليف محوله به خود را درست، دقيق و به موقع 
انجام می دهيد و رفتار مناسبی با ارباب رجوع داريد 
يا خير؟ در وهله بعد در مقام تذکر و امر به معروف 
بايد به همکاران و باالدستی ها و زيرمجموعه خود، 
اهتمام به انجام درست مأموريت و تکريم ارباب 
رجوع را يادآورى کنيد و متذکر شويد.وى تصريح 
کرد: بايد نظارت و توجه به ارزش ها را از خودمان 
شروع کنيم؛ بايد بررسی کنيم که آيا در گفتار و 
کردار خود، صادق هستيم؟ اگر صادق هستيم، 
آيا اين صداقت در خلوت و َجلوت و مقابل دوربين 
و پشت دوربين يکسان اســت؟ قاضی القضات 
با اشــاره به اهميت مقوله رضايت مندى مردم و 
مراجعان به دستگاه قضايی، گفت: آيا در شرايط 
فعلی، مردم از ما رضايت دارند؟ پاسخ به اين سؤال 
حتما مثبت نيست لذا همه ما در قوه قضاييه، 
ــدام در بخش ها و مسئوليت هاى مرتبط  هر ک
با خود بايد درصــدد غلبه بر مسائل و مشکالت 
برآييم و رفع کاستی ها را از خودمان شروع کنيم 

و در مرحله بعدى، با ادبيات و رفتار اسالمی 
به همکاران و زيردستی ها و باالدستی هاى 
خود نيز رفع کاستی ها را گوشزد کنيم.رئيس 
عدليه در ادامه با اشاره به موضوع انتصابات 
از  يکی  سخنان  در  کــه  قضايی  دستگاه  در 
حاضران در جلسه مطرح شد، گفت: با من 
صريح و بدون  لکنت حرف بزنيد و بدانيد که 
اهتمام و توجه من، مسئوليت سپردن به افراد 
متعهد، کاردان و دلسوز است؛ اما بايد توجه 
کنيد که دايره شناخت من از افراد، آن گونه 
وسيع و گسترده نيست که از تک تک شاغالن 
باشم،  داشته  شناخت  قضايی  دستگاه  در 
لذا شما می توانيد افــراد شايسته تر و اليق تر 
را به من معرفی کنيد و من از ايــن موضوع 
استقبال می کنم.وى تصريح کــرد: از سوى 
ديگر ممکن است، شاخصه ها و معيارهايی که 
مدنظر من است و آن را به کميسيون انتصابات 
ارائــه داده ام با شاخصه ها و  معيارهاى شما 
بزرگواران تفاوت ها و تمايزاتی داشته باشد؛ 
علی اى حال من از مساعدت و پيشنهادهاى 
ــان سرافراز در قضيه  شما ايثارگران و آزادگ
انتصابات در دستگاه قضايی استقبال می کنم.

واکنش قاضی القضات به ایثارگری که درباره انتصابات در دستگاه قضایی 
موضوعی را متذکر شد 

»با من صریح حرف بزنید« 

پس از توهين يکی از سران فتنه به مدافعان حرم، 
سرديس شهيد حاج حسين همدانی،  فرمانده 
ــال 88 ، بــه همت ســازمــان  ســپــاه تــهــران در س
زيباسازى و با حضور فرمانده سپاه تهران در ابتداى 

بزرگراه شهيد همدانی رونمايی شد./ مهر

لزوم هوشیاری پس از احیای برجام

  درحاشیه آیین تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع حرم و آزادگان دستگاه قضایی



 در جست و جوی 
هویت فردی

یک روان شناس از پدیده بدل های افراد معروف، 
دالیل و آسیب هایش می گوید

دوران نوجوانی زمان پیدا کردن هویت فردی است، 
به دلیل این که هویت فردی هنوز کامل نشده است، 
نوجوانان به دنبال هویت دهی به خود با توسل به افراد 
و گروه های بزرگ هستند، طرفداری از یک تیم ورزشی، 
عضویت در گروه طرفداران فالن بازیگر یا فالن تیم 
فوتبال به نوجوان حس تعلق و هویت داشتن می دهد. 
این کار در نوجوانی کامال طبیعی و سالم است، اما به 
تازگی پدیده بدل های افراد معروف در کشور شکل 
گرفته است. یک روز بدل مسی، یک روز جانی دپ و ... .

  رفتاری ناشی از شکل نگرفتن هویت فردی
فارغ از مصداق اخیر یعنی جانی دپ ایرانی که  خودش می 
گوید نمی خواهد بدل باشد، به صورت کلی این رفتار معموال 
ناشی از شکل نگرفتن هویت فردی است. یعنی فرد برای این 
که احساس مهم بودن کند باید خود را به شکل فرد دیگری 
در بیاورد. حال توجه رسانه ها هم مزید بر علت شده است. 
وقتی فردی را صرفا به دلیل شباهت ظاهری با فرد دیگری 
به تلویزیون دعوت می کنند، باعث معروف شدن و در نتیجه 
درآمد مالی می شود، پس بسیاری تشویق می شوند با تغییر 
سبک لباس پوشیدن و آرایش مو خود را معروف کنند. این 
که جامعه خودمان یا توان ایجاد الگو را از دست داده یا توان 
معرفی آن ها را ندارد هم در این پدیده بی تاثیر نیست. اگر 
بازیگران سینما و ورزش داخلی به اهمیت همکاران خارجی 
خود باشند، کسی نیازی به تقلید از چهره مسی و کریس 
رونالدو نخواهد داشت. از سوی دیگر تقلید چهره الگوی 
داخلی هم بی فایده است زیرا خود فرد برای مصاحبه و 
عکس یادگاری گرفتن حضور دارد پس نیازی به بدل نیست.

 احساس تهی بودن بعد از کم شدن توجهات
گرچه بدل افــراد معروف بــودن نوعی شغل در خــارج از 
کشور محسوب می شود و در پارک ها افرادی خود را شبیه 
افراد معروف اغلب فوت شده در می آورند که بازدید کننده 
ها عکس یادگاری بیندازند. این نوعی از نمایش و تئاتر 
است زیرا فرد بازیگر آخر شب با هویت واقعی خود به خانه 
مــی رود. اما این موج بدل سازی که در کشور راه افتاده 
بیشتر حاصل توجه رسانه ای است. زیرا به جوانان این 
پیام را می دهد که اگر خودتان باشید کسی به شما توجه 
نمی کند امــا اگــر فقط شبیه یک بازیگر خارجی لباس 
بپوشید کل کشور شما را خواهند دید! از آن جا که توجه 
رسانه ها موقت است، فرد بدل باید به زندگی واقعی خود 
برگردد و قطعا حسی از تهی بودن و از دست دادن را تجربه 

خواهد کرد.

  عاقبت نداشتن احساس ارزشمندی
نکته پایانی این که شکل دهی به هویت فردی در نوجوانی 
بسیار مهم است زیرا فرد به خودی خود احساس ارزشمند 
بودن و کافی بودن خواهد کرد و نیازی به تصاحب هویت 

دیگری برای جلب توجه نخواهد داشت.

هرازگاهی در شبکه های اجتماعی، عکسی از شباهت 
باورنکردنی یک نفر به چهره ای سرشناس پربازدید 
می شود. افرادی که با همان تیپ و ظاهری در خیابان 
ــردد می کند.  ــده می شوند که فــالن سلبریتی ت دی
به تازگی عــالوه بر جانی دپ، تصویری از »جیسون 
استاتهام« در پمپ بنزین با پرایدش هم پربازدید شد! 
اما این مسئله، سابقه دارد. در ادامه با معروف ترین 

بدل های ایرانی چهره های مشهور آشنا خواهید شد.

ــی« بــدل  ــام   »مــحــمــدرضــا ام
»محمدرضا گلزار«

امــامــی، جــوان مدلینگی 
است که به تازگی به جمع 
بازیگران هم پیوسته است. 
او پس از حضور در برنامه 
فرمول یک، در مجموعه طنز 
ناخونک نقش »محمدرضا گلزار« 

را ایفا کرد. »امامی« عالقه زیادی به گلزار دارد و در صفحه 
اینستاگرامی خود ژست های گلزار را تقلید می کند.

  »رضا علیرضالو« بدل »رونالدو«
رضا علیرضالو هم جوان مدلینگی است که با تغییرات 
ظاهری خود، شباهت زیادی به 
جهان  فوتبالی  ستاره  فــوق 
ــت. او به  ــ ــرده اس ــ ــدا ک ــی پ
دلــیــل عــالقــه بــه رونــالــدو 
سبک لــبــاس پــوشــیــدن و 
ــش موهای رونــالــدو را  آرای
تقلید کــرده و در چند برنامه 
تلویزیونی حضور یافته است.رضا 

کریس متولد ۱۳۷۵ و از دوران نوجوانی فوتبال بازی 
می کرده است.

  »رضا پرستش« بدل »مسی«
رضا پرستش متولد ۳۰ آبان ۱۳۷۱ و مشهور به مسی 
ایران به دلیل شباهت چهره اش 
آرژانتینی  فوتبالیست  بــه 
مشهور شــده اســت. او سر 
ــورت خــود را همانند  و ص
می  اصـــالح  مسی  لیونل 
بار  یک  به طوری که  کند، 
توئیتر یورو اسپرت بریتانیا، 

مسی را با او اشتباه گرفت!

  »رامانا سیاح« بدل »آنجلینا 
جولی«

این بازیگر و مدل که در فیلم 
ــاخ کــرگــدن هــم ایفای  ش
نقش کرده، شباهت زیادی 
به آنجلینا جولی دارد. بدل 
متولد  جولی،  آنجلینا  ایرانی 
تهران است اما از دوران کودکی در کانادا زندگی کرده 

است.
  »هادی خالقی« بدل »کی روش«

»خالقی« بدل سرمربی سابق تیم ملی کشورمان است که 
در برنامه ای با اجرای »رضا رشیدپور« هم حضور داشت. 

او رئیس یکی از شعب بانک 
تجارت در تهران است که 
عجیبش  شباهت  به علت 
به کــی روش، معروف شده 

است.
»قاسم« بدل »بهنام بانی«

شباهت قاسم به خواننده معروف 
ایرانی، باعث تعجب عده زیادی شده است. او در صفحه 
اینستاگرامی اش خود را به عنوان بدل »بهنام بانی« معرفی 
کــرده و چیزی از اسم و فامیلش 
نگفته است. »قاسم« در برنامه 
ــوروزی دســت انــداز  طنز نـ
شرکت و خوانندگی کرد 
و با کنایه به گرانی مرغ و 
تخم مرغ خواند: »دست من 
سنگدوِن مرغه/ جون ما به 

جوِن مرغه/ آرزوم یه روِن مرغه!«

مصطفیمیرجانیان|روزنامهنگار

 »جانی دپ در ایران«،  »جانی دپ در صف نذری« و... ! در چند روز گذشته حتما عکس ها و فیلم هایی را از 
حضور مردی شبیه این بازیگر معروف آمریکایی در عزاداری های ماه محرم در تبریز دیده اید که با چهره، 
مو، لباس و رفتاری شبیه جانی دپ، توجه مردم را به خود جلب می کند. شباهت عجیب این مرد ایرانی 
آن قدر مورد توجه قرار گرفت که حتی واکنش برخی رسانه های خارجی را هم به دنبال داشت. مثال 
CNN در گزارشی، فیلم او را که مشغول عزاداری در هیئتی در تبریز بود، منتشر کرد. نیوزویک هم در گزارشی نوشت که 
ویدئوی حضور بدل جانی دپ در مراسم عزاداری تنها در یک حساب تیک تاک بیشتر از دو میلیون بازدید داشته است. 
وال استریت پست هم به واکنش ها درباره جانی دپ ایرانی پرداخت و با شوخی نوشت: »ستاره »دزدان دریایی کارائیب« به 
دنبال درگیری خود با همسر سابق اش یعنی امبر هرد، هالیوود را رها کرده و به ایران رفته!« تا چند روز پیش همه این سوال 
را داشتند که جانی دپ پر سر و صدای ایرانی کیست؟ ما این جوان تبریزی را پیدا کردیم. امین ثالث در گفت وگو با »زندگی 
سالم« از ماجرای انتشار عکس هایش، شباهتش به این بازیگر معروف، دالیل انتخاب این پوشش و واکنش ها می گوید. 

همچنین از چند بدل معروف ایرانی دیگر گفتیم و از منظر روان شناسی به بررسی این پدیده پرداختیم.

پرونده

گفت وگو با امین ثالث، جوان 29ساله تبریزی که دانشجوی پزشکی بوده و 
عکس هایش در شبکه های اجتماعی به دلیل شباهت به »جانی دپ« پربازدید شد

خودم را شبیه 
»جانی دپ« نمی دانم!
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از بدل مسی و رونالدو تا گلزار و بهنام بانی
آشنایی با معروف ترین بدل های ایرانی چهره های مشهور که تصاویرشان در شبکه های اجتماعی پربازدید شد

دکترمهدیسودآوری|روانشناسومدرس

دانشجوی انصرافی پزشکی هستم
امین محمودپورثالث،  29 ساله است و خودش را این طور معرفی می کند: »شغل آزاد 
دارم و در بازارهای مالی کار می کنم. در دوره ای مشاور کنکور بودم اما االن از بازارهای 
کریپتوکارنسی و فارکس  پول در می آورم و زندگی ام را می چرخانم. من رتبه 8۵۳ کنکور 
در منطقه یک را دارم. چندسال رشته پزشکی در دانشگاه زنجان خواندم اما انصراف دادم. 

احتمال دارد سال دیگر دوباره کنکور بدهم و وارد این رشته بشوم.«

شباهتم به جانی دپ ناخواسته بوده است
می گویم جانی دپ، مو، لباس، عینک و زیورآالت خاصی دارد و بدون این موارد نمی توانی شبیه او بشوی. می گوید: »قبول دارم که موی بلند، ریش،  
عینک و ... باعث شده شبیه جانی دپ بشوم ولی من بیشتر از 2۰ عینک دارم. چون چشم هایم به نور حساس است و بیرون از خانه عینک می زنم. 
برای لباس هم همیشه کالسیک می پوشم. چون عاشق این مدل لباس پوشیدن هستم. من انگشترهای زیادی هم دارم اما این ها هیچ کدام مشابه 
جانی دپ نیست. همه این ها کنار همدیگر، من را شبیه جانی دپ کرده است. حتی اگر دقت کنید رنگ موهایم با رنگ موهای جانی دپ فرق می کند 
و این شباهت ناخواسته بوده است. شاید اگر ریش هایم را نزنم یا موهایم را کوتاه و عینک دیگری استفاده کنم این شباهت کمتر شود ولی چندسال 
است که مدلم همین طوری بوده. یک مدتی ریش دارم، یک مدتی موهایم را می بندم و... چون نمی خواهم هرروز شبیه جانی دپ باشم. بیشتر 

مواقع هم جانی دپ لباس لش می پوشد ولی من کالسیک می پوشم. اگر بخواهم ادای او را در بیاورم باید کاله بگذارم و لباس راحتی بپوشم و...«

 کم کم باورم شد که 
کپی جانی دپ هستم!

از اولین روزهایی می پرسم که شباهت او به جانی دپ خبرساز 
شده است. می گوید: »۵-4 سال پیش موهای کوتاه و ریش 
داشتم اما همکالسی ها و دوستانم می گفتند شبیه نقش 
پروفسور با بازی جانی دپ هستی. آن اوایــل اعتنا نکردم 
بعد که موهایم بلندتر شد و ریش و سبیل هایم تغییر کرد، 
می گفتند کپی جانی دپ شدی ولی باز هم اعتنا نمی کردم 
اما وقتی یک مدل عینک را روی چشم هایم گذاشتند، همه 
می گفتند دقیقا خود جانی دپ هستی. کم کم وقتی به 
ورزشگاه رفتم و در کوچه و خیابان و ... از من عکس گرفتند، 
خودم هم باورم شد که شبیه جانی دپ هستم. البته هنوز هم 

فکر می کنم خیلی شبیه همدیگر نیستیم.«

 از کشورهای خارجی هم 
پیام می دهند

از او درباره بامزه ترین، عجیب ترین یا جالب ترین واکنش مردم هم می پرسم. 
می گوید: »چندروز پیش در خیابان بودم و دختر نوجوانی دنبالم راه افتاد! به 
من گفت آقای جانی دپ! من فیلم های شما را خیلی دوست دارم، می توانم 
یک عکس با شما بگیرم؟ من هم در پاسخش با لهجه ترکی گفتم از کی تا حاال 
جانی دپ، ترکی صحبت می کند! من که خود جانی دپ نیستم. خالصه 
با او عکس هم گرفتم. جالب بود که دختربچه رهایم نمی کرد و در ادامه 
صحبتش گفت که کارهای تو را خیلی دوست دارم و چندتا از فیلم های جانی 
دپ را هم نام برد! در روزهای اخیر که فیلمم را رسانه های خارجی هم پخش 
کردند، بعضی از طرفدارهای خارجی جانی دپ در اینستاگرام واکنش 
نشان داده اند. برایم جالب بود که تعداد زیادی از کشورهای همسایه مثل 
عراق، ترکیه، سوریه، لبنان و امارات به من پیام دادند و ابراز محبت کردند.«

هنوز از چهره جانی دپ پول در نیاورده ام
صفحه اینستاگرامی امین ثالث در روزهای 
گذشته مخاطبان زیــادی را به سمت خود 
کشانده و حاال بیش از 2۰ هــزار مخاطب 
دارد. برای مان جالب است بدانیم که او تا 
حاال از چهره اش پولی در آورده است یا نه؟ 
می گوید: »چون پوشش با سبک کالسیک 
را دوست دارم چندباری عکس و فیلم های 
خوب آتلیه ای گرفتم و در صفحه اینستاگرامم 
گذاشتم. این ها برای دل خودم بوده و هنوز 

کاری با چهره جانی دپ انجام نــداده ام که 
به عنوان درآمد به آن نگاه کنم و هنوز از این 
چهره پولی در نیاورده ام. االن هم با این که 
همه با عنوان بدل یا شبیه جانی دپ صدایم 
می زنند اما من خــودم را شبیه این بازیگر 
نمی دانم. این شباهت بیشتر از نظر پوشش 
است و اگر از نزدیک جانی دپ را ببینیم، 
تفاوت های زیادی داریم. در ضمن خداراشکر 
در بازارهای مالی درآمدم خوب است و نیازی 

به کارهای فضای مجازی و تبلیغات و ... 
نــدارم. تا حاال چند پیشنهاد کاری از طرف 
بالگرهای معروف در تهران و تبریز داشته ام 
امــا هیچ کدام را قبول نکردم چــون آن ها 
ــا کامنت های زیر  هدف ندارند. این روزه
صفحه ام را می خوانم، بعضی ها می نویسند 
که فالوئر زیــادی داری و احتماال به زودی 
تبلیغات مــی گــذاری امــا من از بــدل بودن 

خوشم نمی آید.«

حواشی امبرهرد باعث شد من بیشتر معروف شوم!
»ثالث« درباره »جانی دپ« و حواشی اخیرش می گوید: »آرزوی 
هرکسی است که بتواند بازیگری مانند جانی دپ را از نزدیک 
ببیند ولی فکر نکنم این شانس نصیب من بشود.« جانی دپ در 
طول این سال ها همان قدر که در بازیگری درخشیده، حاشیه های 
کمی هم نداشته است. ماجرای درگیری هایش با امبرهرد، باعث 
شد کارش به دادگاه برسد. از »ثالث« درباره میزان شناخت او از 
جانی دپ، حواشی زندگی اش و ... می پرسم. می گوید: »چون 
جانی دپ را دوست دارم چندبار تا حاال با ژست های او عکس گرفته  

و در اینستاگرام هم او را تگ کرده ام. اما هنوز واکنش خاصی از 
طرف خودش ندیدم. از کودکی طرفدار جانی دپ هستم. همیشه 
فیلم های این بازیگر را پیگیری کرده ام. این بازیگر البته حاشیه 
های زیادی هم داشته است. همین حواشی اخیر و شکایت های 
خانم امبرهرد باعث شد حتی کسانی که فیلم هایش را دنبال 
نمی کنند ، او را بشناسند. او مدتی ترند فضای مجازی بود و این 
باعث شده بود من هم بیشتر شناخته شوم و حتی آدم هایی که اهل 

فیلم دیدن نیستند هم چهره ام را بشناسند.«

قبال هم عکس هایم در ورزشگاه تبریز 
خبرساز شده بود

از ثالث درباره ماجرای معروف شدنش می پرسم. او می گوید: »من معروف و مشهور نشدم و بیشتر 
دیده شدم. کسی می تواند ادعای مشهورشدن داشته باشد که کار تاثیرگذاری انجام داده باشد و 
صرفا با شباهت چهره به یک بازیگر معروف نمی توانم ادعای معروف شدن داشته باشم.« او ادامه 
می دهد: »هرچند بیشتر عکس و فیلم هایی که از من منتشر شده در عزاداری ماه محرم بوده اما 
قبال چندباری برای تماشای بازی های تراکتورسازی به ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز رفتم. 

آن جا هم عکس هایم در فضای مجازی پخش شده بود که مثل عکس های اخیر 
این قدر خبرساز نشده بود.«

درون گرا هستم و در خیابان 
راحت نیستم

ــاس اش دربــــاره خــبــرســازشــدن چــهــره اش در  ــس از اح
فضای مجازی می پرسم. »ثالث« می گوید: »من شخصیت 
درون گرایی دارم. درست است که مردم ابراز محبت می کنند 
ولی این دیده شدن یک جورهایی محدودم کرده است. دیگر 

مانند سابق نمی توانم به راحتی از خانه بیرون بروم. به ویژه 
که طرفداران جانی دپ فکر می کنند من ادعای بدل بودن او را 

دارم و خودم عمدا چهره ام را گریم کرده ام. در حالی که چهره ام به 
طور طبیعی شبیه جانی دپ است و خودم عمدا این کار را نکرده ام. 

این که در معرض توجه باشم برای مِن درون گرا، آزاردهنده است.«

در هیئت متوجه شدم که از اطرافم 
فیلم برداری می کنند

این پسر تبریزی درباره ماجرای فیلم هایی که از او خبرساز شد، می گوید: »ما هرسال یک خیمه 
نذری داشتیم که 4-۳ روز در دهه اول محرم را به آن جا می رفتم و کمک می کردم. اما امسال 
نتوانستیم آن خیمه را بر پا کنیم. یک روز دلم گرفته بود و به هیئت محله خودمان در تبریز رفتم. 
به آن جا رسیدم و در ۱۵-۱۰ دقیقه اول متوجه شدم که چندنفر در اطرافم مشغول فیلم برداری 
و عکس گرفتن هستند. من هم خوشم نیامد و از هیئت خارج شدم. همان شب در خانه بودم که 
بعضی دوستانم در تلگرام، اینستاگرام و توئیتر، پست هایی را برایم فرستادند و گفتند که عکس و 
فیلم هایت در فضای مجازی و خبرگزاری ها پخش شده است. خودم فکرش را نمی کردم که این قدر 
عکسم بازتاب داشته باشد. جالب این جاست کسی که اولین بار، فیلمم را گرفته بود ۵-4روز پیش 
در دایرکت اینستاگرامم پیام داد و گفت که من آن فیلم را از تو گرفتم و نمی دانم به نفع یا ضرر تو بوده 

ولی عذرخواهی می کنم که بدون اجازه فیلمت را پخش کردم. من هم گفتم که عیبی ندارد.«
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دوران کودکــی ما با عشــق به عروســک ها 

سپری شد؛ چه عروسک های توی کمدمان 

که شعر می خواندند، باال و پایین می پریدند 

و شــب ها تــوی بغل مــان می خوابیدند؛ چه 

شخصیت های عروسکی فیلم ها و کارتون ها 

کــه از تماشای شــان کیــف می کردیــم و به 

خیال پردازی های مان پروبال می دادند. این  

هفته با »حسام حیدری خواه« به  یاد بچگی ها 

سری می زنیم به دنیای عروسک ها. حسام، 

14ساله اســت و ســاکن قم. عروسک های 

نمایشــی می ســازد و در عروســک گردانی 

و صداپیشــگی هم دســتی بر آتش دارد. با 

حسام از طریق صفحه اینستاگرامش که در 

آن عروســک هایش را به نمایش می گذارد، 

آشنا می شوم. در ادامه، گفت وگوی من با این 

عروسک ساز نوجوان را می خوانید.

   عروسک ســازی را کی و چطور شــروع 
کردی؟ 

من از بچگی نقاشی کردن را خیلی دوست 
داشــتم، این عالقه کم کم به سمت  درست 
کردن کاردســتی و بعد هم عروسک سازی 
پیش رفت. سال 1394 وارد کانون پرورش 
فکری شدم و در کالس های هنری مختلف 
مثل قصه گویی، نقاشــی و نمایش شــرکت 
کــردم. ســال 98 هم بــرای تئاتــر گروهی 
»خــروس زری« در حــوزه طراحــی لباس و 

طراحی صحنه در استان رتبه آوردم.

    بــرای ســاخت عروســک ها از چــه مواد 
اولیــه ای اســتفاده می کنی و چقــدر هزینه 

دارد؟ 
هزینه ساخت عروسک ها به نوع آن ها بستگی 
دارد. مثال برای عروسک های »ماپت« تلویزیونی 
-عروسک هایی که تنه ندارند و عروسک گردان 

آن ها را مثل دستکش توی دستش می کند، 
مثل »جناب خــان«- از اســفنج تخته ای 

3،2  ســانتی متری اســتفاده می شــود 
و عروســک های »ماپــِت« حجمی مثل 
»کاله قرمزی« از اسفنج حجمی و روکش 

سیلیکونی ساخته می شوند. هر عروسک 
براســاس یک داســتان طراحی می شــود و 

هزینه ساختش بسیار باالست؛ چیزی بین 4 تا 
15 میلیون تومان.

    از تجربه عروسک گردانی ات تعریف کن 
عروسک گردانی، خستگی بسیار زیادی دارد و 
به خصوص به ستون فقرات فشار وارد می کند. 
تنها چیزی که باعث می شــود این کار را ادامه 
دهم، عشق به آن است. یادم می آید سال پیش 
اجرایی برای جشن الفبا در یک مدرسه داشتم 
و یکی از عروســک ها را که دســتش شل  شده  
بود، اشتباهی سر صحنه بردم. دست عروسک 
وســط اجرا کنده شــد ولــی خــب درمجموع 

اجرای خوبی از آب درآمد.
    بیــن تمام عروســک هایی کــه هدایت یا 
ســاخت آن ها را برعهــده داشــتی، کدام ها 

محبوب ترین اند؟
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   نشد یک  بار من و بابام مثل فیلم ها 
با هم صحبــت کنیم. همین دیروز ســر 
یک موضوع ســاده بــا بابام بحثم شــد، 
گفــت: »این خونه یــا جای منــه، یا جای 
تو«. بعــدش صاحبخونه که خونه شــون 
مهمون بودیم، ُپقی زد زیر خنده و فضا 

رو خراب کرد. 
   عیب نداره حاال. یک  بار همین سکانس 
رو تو لوکیشن خودتون بگیرین، بدون کات 

درست میشه.

 می خواستم به پسرخاله ام که رفته 
با شــلوارک تو آسانسور الکچری عکس 
گرفته و زیرش نوشته »هوای پاریس هم 
گرمه« بگــم: »لطفــا قبل عکــس گرفتن 
تو پاریس برچســب "خدمات آسانســور 
برادران جوادی" رو بکن«« چون برادران 

جوادی هیچ شعبه دیگری ندارد. 
    خب اینا رو به خــودش می گفتی، چرا 

جای ما رو تنگ می کنی؟   

 چرا هرچی اینترنت گرون تر میشه، 
ســرعتش هم کمتر میشــه؟ ما چه جوری 
مســتندهای تحقیقــی دربــاره ُفک های 

قطب شمال رو ببینیم؟
     واقعا حجم مصرف می کنین برای چنین 
چیزی؟ البته مــا هم کار ویــژه ای نمی کنیم، 
نصف حجم تو خونه ما فقط برای این مصرف 
میشــه که هیچ کس حوصله نداره با گوشــی 

اون یکی دیگه کلیپ های بامزه رو ببینه.

 از هموطنــان عزیــز می خــوام قبل از 
عکس گرفتن لنــز گوشــی رو تمیز کنن. 
من همه اش فکر می کنم تو فضای ِمه آلود 

عکس گرفتن. 
    عه پس عکس های من این قدر فلســفی 
و تاره، از چرب بودن گوشــیه؟ من فکر کردم 

خودم خیلی متفکرم.

آن روز، روز محاکمه بود؛ محاکمه عشق. عقل قاضی بود و عشــق محکوم. قاضی عشق را به 
دورترین نقطه مغز که فراموشــی نام داشــت، تبعید کرد. تمامی اعضای بدن از دست عشق 
کالفه بودند و اعتراض می کردند و شــکایت های خود را پیش عقل می بردند. عشــق ناامید 
و افســرده شــده  بود و حرفی برای گفتن نداشــت. زندگی برای عشــق به پایان رسیده  بود. 
ناگهان صدایی آشــنا از دوردست به گوش رســید. صبر کنید! صبر کنید! من تقاضای عفو و 
بخشش دارم. عشــق کمی مکث کرد، داغی اشــک را بر گونه های خود حس می کرد. اشک 

در چشمانش موج می زد و جلوی دیدش را می گرفت.
 عشــق کمی پلک زد و چشمش به قلب افتاد؛ کســی که بیشــتر از همه از عشق ضربه خورده 
 بــود. قلب از قاضی خواســت تــا وکیل عشــق شــود و از او دفاع کنــد. قاضی پذیرفــت و قلب 
شــروع به دفاع کرد؛ »آهای چشــم! مگر تو نبودی که در فــراق یار بی تاب و هــر دقیقه و ثانیه 
مشــتاق دیدنش بودی؟ تو خود مقصری، گناهت را پای عشــق ننویس. آهای گوش ها؟ مگر 
شــما نبودید که برای شــنیدن صدایش بی قراری می کردید؟ آهای با شــما هســتم، درست 
اســت با شــما پاها! مگر شــما نبودید که شــیفته رفتن به ســویش بودید؟ آهای زبان! مگر تو 
نبودی کــه نــام او ورد دایمی ات بود و در شــادی و غم نامــش را زمزمه می کــردی؟« اعضای 
 بدن ســر تکان دادند و جلســه محاکمــه را ترک کردنــد. تنها قلــب و عقل در جلســه ماندند. 
عقل گفت: »قلب! دیدی که همه از عشق بیزارند و او را دوست نمی دارند؟ من در حیرتم که 
عشق بیشتر از همه تو را آزرده و تو از دســت او مصیبت های بی شماری کشیده ای. حاال چرا 
از او دفاع می کنی؟ قلب بعد از کمی مکث گفت: »من بی وجود عشق تنها تکه گوشتی هستم 
که در تمام عمر کاری تکراری انجام می دهد. من فقط با وجود عشــق قلبی واقعی هســتم«. 

عقل چیزی برای گفتن نداشت. 

بگو نگو

آثار شما 

 از بین عروسک هایی که ســاختم، »آلبالو« 
برایم محبوب تر است و اجراهای زیادی با آن 
داشتم. از عروسک هایی هم که هدایت شان 
برعهده من بوده  اســت، می توانم به »آقای 
خسته« اشاره کنم که خیلی خوب با آن کنار 
آمده ام. عروسک سازی و عروسک گردانی، 
پرسه زدن بین قصه ها و تجربه کردن است، 
نه صرفا یک جور کاردستی. این رشته، دقت 

و هوش الزم دارد. 
    تو تجربه بازیگری هم داشته ای، 
به نظرت عروسک گردانی در پشت 
صحنه کار سخت تری است یا اجرا 

روی صحنه؟ 
عروسک گردانی ســخت تر است چون 
بازیگــر می توانــد بــا حالت هــای مختلف 
صورت و باال و پایین کردن صدا، احساساتش 
را به مخاطب منتقل کند و این کار در مقایسه 
با انتقــال دادن احساســات به وســیله یک 

عروسک بی جان، کار راحت تری است.
    نوجوانان عالقه مند به عروسک سازی 

چطور می توانند وارد این رشته شوند؟
از همه چیز مهم تر گذرانــدن کالس های 
آموزشــی اســت تا ســبک عروســک مورد 
عالقه شان را مشخص کنند و از استادهای 
متخصص راهنمایی بگیرنــد. نوجوان ها 
بایــد اراده و امیــد داشــته  باشــند و از 
خالقیت شــان بهره کافی ببرنــد. تالش و 
پشتکار خیلی موثر است چون بعد از این که 
راه افتادند و روی صحنه اجرا کردند، تمام 

خستگی  ها فراموش می شود.  

زینب شفیع نادری|  خبرنگار افتخاری جوانه 

از همه چیز 
مهم تر گذراندن 

کالس های 
آموزشی است تا 
سبک عروسک 
مورد عالقه شان 
را مشخص کنند

 ما دوست داریم 
با دیگران ارتباط 

برقرار کنیم 
و صرف رفتار 

انتشار مطلبی با 
دیگران ممکن 

است از سنجیدن 
درستی آن 

مطلب اهمیت 
بیشتری برای ما 

داشته  باشد

چــرا فیلم می بینیــم؟ برای ســرگرم شــدن؟ گذران وقــت؟ لذت 

بردن؟ خب البته عالقه به فیلم و سینما برای هرکس معنی و دلیل 

منحصربه فردی دارد اما دلیل ما برای تماشای فیلم ها چیزی بیشتر 

از یک ترجیح و انتخاب شخصی است؛ سینما بر روان و بدن ما تأثیر 

می گذارد حتی اگر به آن آگاه نباشیم. شاید بشود گفت عشق ما به 

سینما درواقع ریشه در همین تأثیر پنهان دارد. ژانرهای مختلف 

هم شکل گرفته اند تا به نیازهای مختلف ما پاسخ بدهند. چطور؟ 

با ادامه این مطلب همراه باشید.

Dusan Petricic :اثری از

 سکوت مطلق
  همان چیزی است

 که آرزویش را داریم؟ 
 تجربه بودن در ساکت ترین اتاق جهان 

تصور ما را از سکوت مطلق تغییر داده است 

اطالعات عمومی 

دنیای عروسک ها، دنیای قصه و خالقیت است  
گفت وگو با نوجوانی که در عروسک گردانی و عروسک سازی حرف هایی برای گفتن دارد  

  دوستان خوب جوانه!

 شما هم می توانید آثارتان را از 

طریق شماره های باالی صفحه 

برای مان بفرستید تا با اسم و 

عکس خودتان چاپ  کنیم.

   شنیدن صدای بدن در سکوت 
در آزمایشگاه »اورفیلد« مینه ســوتا، ساکت ترین اتاق 
دنیا ساخته شــده  اســت. طراحی این اتاق به گونه ای 
است که تا حدامکان از نویز جلوگیری و صدا را به جای 
 بازتــاب دادن جذب می کنــد. دیواره ها با ســازه های 
گِوه ای  شــکل و کــف متشــکل از مواد مشــبک، باعث 
شــده اند این اتاق کامال بدون پژواک و ســطح صدا در 
آن حدود 9- دسی بل باشد. ما به طور متوسط، اتاقی 
با سطح صدای 30دسی بل را ساکت تصور می کنیم. 
برای این که این عددهــا برای تان قابل فهم تر باشــد، 
بد نیســت بدانید صدای محیطی در یــک فضای آرام 
–شامل آب جاری در دوردســت، خش خش درختان 
و آواز پرنــدگان- حدود 40دســی بل و صدای تنفس 

ما تقریبا 10دسی بل اســت. در اتاق اورفیلد که هیچ 
صدای محیطــی وجود ندارد، توجه انســان به صدای 
عملکرد اندام های درونی اش جلب می شود؛ صدای 
نفس کشــیدن، ضربان قلب، حرکت خون در رگ ها، 
ساییده شدن اســتخوان ها به یکدیگر، به هم خوردن 
اندام ها و صداهای آزاردهنده دیگری که به طور عادی 

خوش شانسیم که آن ها را نمی شنویم .

   پر کردن سکوت با توهم شنیداری
تجربه قرار گرفتن در سکوت مطلق آن قدر آزاردهنده 
اســت که باالتریــن رکــورد تحمل کــردن آن تــا امروز 
45دقیقه بوده  اســت. ما به محاصره شــدن با صداها 
عادت داریــم و اگــر آن ها به طــور کلــی از زندگی مان 

حذف شوند، مغز شــروع می کند به پر کردن محیط با 
توهم  صدا که درصورت طوالنی  تر شــدن این شرایط، 
می تواند بــه حالت تهــوع و حمله عصبی منجر شــود. 
نبود صــدا، به این معنی اســت که هیــچ پژواکی برای 
جهت یابی هم وجود ندارد. وقتی محرک های بیرونی 
غایب باشند، هماهنگی و تعادل از بین می رود و بیشتر 
مردم حداکثر می توانند 30 دقیقه در وضعیت سکوت 
مطلــق دوام بیاورند. پس اتــاق اورفیلد بــه چه دردی 
می خــورد وقتی ســکوت مطلــق این قــدر آزاردهنده 
است؟ اتاق ســکوت برای انجام آزمایش های علمی و 
صنعتی کاربــرد دارد؛ چیزهایی مثــل آزمایش کردن 
قطعــات رایانه ای ، لــوازم پزشــکی و ســمعک. از این 
اتــاق در مرحلــه ای از آمــوزش دادن فضانــوردان هم 
استفاده می شود. ناسا برای آن که فضانوردان را برای 
مقابله با کمبود صــدا آماده کند، بــه چنین اتاق هایی 
نیــاز دارد. دفعه بعــدی کــه آرزوی ســکوت مطلق به 
 ســرتان زد، یادتان خواهدآمد که چنین چیزی چقدر
 غیرقابل  تحمل اســت و در به کار بردن کلمه »مطلق« 

احتیاط خواهید کرد.
knowledgenuts.com :منبع

»خلیج هالونــگ« در ویتنام یکــی از پرطرفدارتریــن جاذبه های این 
کشور است که در فهرســت میراث های جهانی یونســکو هم به ثبت 
رســیده  اســت. کمتر کســی شــانس ســفر به این خلیج هزاررنگ با 
صدهــا جزیره صخــره ای اش را دارد.هالونگ شــامل تعــداد زیادی 
جزیره اســت که ســنگ های آهکی با انــدازه و شــکل های مختلف، 
بیرون آمــده از دل دریــا بارزترین ویژگی آن هاســت. قدمت بیشــتر 
این ســنگ آهک هــا 500میلیون ســال اســت. این خلیــج غارهای 
متعددی دارد که منحصربه فردترین آن ها، غــار »تِین کونگ گروتو« 
است که در جزیره ای با همین نام در خلیج واقع شده  است. هالونگ 
بیش از هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل هزار و 960 
جزیره اســت که کمتر از نیمی از آن ها براســاس شکل ظاهری شان 
نام گذاری شــده اند؛ مثــل جزیــره »ُوی« به معنای فیل کــه به خاطر 
شــباهتش به این حیوان است. جالب اســت بدانید که دریای سبز و 
زمردین پیرامون این خلیج در ظاهر بسیار عمیق به نظر می رسد اما 
تنها 10متر عمق دارد و بیشتر از هزار گونه موجود آبزی و گیاهی در 
آن زندگی می کنند. هالونگ به معنی محل فرود اژدها در دریاست. 
طبق افسانه های محلی در گذشــته های دور یک اژدها و فرزندانش 
برای دفاع از اهالی ویتنام به زمین آمدند و آتش، زمرد و یشم هایی که 

اژدها به سمت دشــمنان پرتاب می کرد باعث تشکیل صخره ها و آب 
سبز خلیج هالونگ شده  است! نکته جالب تر درباره هالونگ این است 
که اگرچه انسان ها از حدود 18 هزار سال پیش در این خلیج ساکن 

بوده اند اما همچنان بکر و شگفت انگیز است. 

 ژانر کمدی   
 ابزاری برای مقابله با استرس های 

روزمره 
تحقیقات متعــدد ثابت کرده انــد که خنده 
می توانــد به عملکــرد بهتر سیســتم ایمنی 
بدن کمــک کنــد و هورمون های اســترس 
را کاهــش دهد. یــک مطالعه در دانشــگاه 
»مریلنــد« نشــان داد کــه خندیــدن هنگام 
تماشــای فیلم کمدی باعث گشــاد شــدن 
رگ های خونی می شــود؛ به ایــن دلیل که 
وقتــی می خندیــم، بافت هایی که پوشــش 
رگ هــای خونــی را تشــکیل می دهنــد، 
منبســط می شــوند و فضا را بــرای افزایش 
جریان خــون بــاز می کنند. دکتــر »مایکل 
میلر«، مدیر مرکز پیشگیری از بیماری های 
قلب وعــروق دانشــگاه مریلنــد، می گوید: 
فشــار  می خندیــد،  فیلم هــا  بــه  »وقتــی 
خون خــود را به انــدازه انجــام تمرین های 
فیزیکی کاهــش می دهید.« خنــده هنگام 
می توانــد  کمــدی   فیلم هــای  تماشــای 
اضطــراب، پرخاشــگری و تــرس را کاهش 
دهد. تماشــاگران پــس از دیدن یــک فیلم 
طنز می تواننــد با درگیــری عاطفی کمتر و 
دیدگاهــی خالقانه، به پیدا کــردن راه حل 

برای مشکالت شان فکر کنند.

ژانر وحشت
اضافه کردن چاشنی هیجان به زندگی 

افــرادی کــه مجــذوب فیلم هــای ترســناک 
می شــوند، بــا عالقه منــدان بــه فعالیت هــای 
ماجراجویانــه مثــل غواصــی، صخره نــوردی 
و اســکی بازی وجــه اشــتراک دارنــد؛ آن ها در 
مواجهه با ترس و وحشت، بیشتر احساس زنده 
بودن می کنند. ژانر وحشت به تماشاگرانش این 
فرصت را می دهد که اتفاق ها و موقعیت هایی 
را تجربــه کنند کــه در زندگی عــادی امکانش 
را ندارنــد. دکتر »جــورج باکریس«، متخصص 
بیماری های فشــار خون، می گویــد فیلم های 
ترســناک از نظــر فیزیولوژیکــی هــم بــر بــدن 
تأثیــر می گذارنــد؛ ضربــان قلــب را افزایــش 
می دهند، باعــث افزایش ترشــح »آدرنالین« و 
»کورتیزول« -معــروف به هورمون اســترس- 
می شــوند. این ژانر امکان تجربه کردن ترس و 
هیجان را به مخاطبانش می دهــد بدون آن که 
خطری واقعی آن ها را تهدید کنــد، با این حال 
میــزان تأثیرگــذاری اش آن قدر زیاد اســت که 
اســتاد آزمایشــگاه اعصاب دانشــگاه »راکفلر« 
در نیویــورک می گویــد اگــر خاطــره و تجربــه 
ناخوشــایندی دارید تا زمانی که از اثر هیجانی 
آن کم نشده، بهتر است از تماشای فیلم های ژانر 

وحشت اجتناب کنید.

ژانر درام و تراژدی 
 راهی برای کمتر درد کشیدن 

محققــان دانشــگاه »آکســفورد« می گویند 
برای عالقه ما به درام هــای غمبار توضیحی 
پیــدا کرده اند. آن هــا در آزمایش های شــان 
متوجه شده اند که تماشای این فیلم ها باعث 
افزایش احســاس تعلــق گروهــی و افزایش 

تحمل درد می شود.
 »رابیــن دانبــار«، یکــی از نویســندگان این 
مطالعــه و اســتاد روان شناســی تکاملــی 
دانشگاه آکسفورد می گوید: »فشار عاطفی 
کــه از تــراژدی دریافــت می کنید، سیســتم 
ترشــح »اندورفین« -مســکن طبیعی که در 

بدن تولید می شود- را تحریک می کند.« 
محققان ایــن آزمایش، شــرکت کنندگان را 
به دو گروه تقســیم کردند، گــروه اول را پای 
فیلم مستند نشاندند و به گروه دوم، فیلمی 
غم انگیز نشــان دادنــد. درنهایت بــا گرفتن 
آزمون هایی از شرکت کنندگان متوجه شدند 
کــه آســتانه درد در گــروه دوم افزایــش پیدا 
کرده ، خلق وخوی شان مثبت تر شده  است و 
با دیگران احساس تعلق و همدردی بیشتری 

نشان می دهند.
 chicagotribune.com :منابع
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فاطمه نوروزپناه |  خبرنگار افتخاری جوانه

محاکمه عشق 

سفرنامه

کالس زبان

 وقتــی از ســروصدای بچــه همســایه و نالــه 
ابــزارآالت  و عربــده  دزدگیــر خودروهــا 
ســاختمانی کالفــه می شــویم، آرزو می کنیم 
کاش می توانستیم مدتی را در سکوت مطلق 
ســپری کنیم تا آرامش به زندگی مان برگردد 

اما تحقیقات می گوید ســکوت مطلق نه تنها 
آرامش  بخش نیست بلکه می تواند استرس زا 
و باعــث توهــم باشــد. در اطالعــات عمومی 
این  هفته، قرار اســت به صدای سکوت گوش 

بدهیم.

چطور فریب اخبار نادرست را نخوریم؟ 

خلیج هزار   رنگ 

سینماتوگراف 

 اخبار جعلــی )Fake news( به اخبار و گزارش های اشــتباهی گفته می شــود کــه در انواع 

رسانه ها منتشر می شوند و هدف شان فریب  دادن است. اخبار جعلی امروزه مانند ویروس 

همه جا هســتند با این حال درصد قابل توجهی از مردم، توانایی خودشان را در تشخیص 

دروغ از حقیقت، بیش  ازحد واقعی ارزیابی می کنند و به راحتی فریب می خورند. آن ها این 

اخبار و اطالعات نادرست را کورکورانه با دیگران به اشتراک می گذارند و باعث گسترش 

تصاعدی اش می شوند؛ به  این  ترتیب، ویروس به سرعت فراگیر می شود.  

  چرا به گسترش اخبار غلط دامن می زنیم؟
تحقیقات نشان می دهد بیشتر مردم تمایل به اشتراک گذاری اطالعات نادرست  ندارند پس 
چرا ما به انتشار ویروس اخبار جعلی دامن می زنیم؟ ماجرا بر سر انگیزه های جانبدارانه نیست. 
دلیل شکست خوردن ما در تشخیص اخبار واقعی از اخبار نادرست، »تفکر تنبل« است. مردم 
در مواجهه با اطالعات به احساسات و شهود خود تکیه می کنند و به  اندازه کافی درباره آن چه 
می بینند و می خوانند، تأمل نمی کنند. ازطرف دیگر سیل ورود اطالعات به ذهن ما در فضای 
مجازی، دلیل دیگری است که حواس پرتی و بی دقتی ما در مواجهه با اخبار را تشدید می کند 
اما این ها تنها دالیل موجود نیست. شبکه های اجتماعی همان طور که از اسم شان مشخص 
است، فضایی برای تعامالت اجتماعی هستند. ما دوست داریم با دیگران ارتباط برقرار کنیم 
و صرف رفتار انتشــار مطلبی با دیگران ممکن اســت از سنجیدن درســتی آن مطلب اهمیت 
بیشتری برای ما داشته  باشد. خب با این حال خبر خوب آن است که ما محکوم به فریب اخبار 

دروغ خوردن نیستیم و می توانیم مهارت شناسایی آن ها را در خود تقویت کنیم.
  چطور اخبار غلط را شناسایی کنیم؟

اخبار نادرست، طیف دارند؛ از اخبار پوچ و غیرقابل  باور که به راحتی تشخیص داده می شوند 
تا انواع ظریف تر و پیچیده تر که حاوی اطالعات غلط و گمراه  کننده اند که اشــتباه بودن شان 

آشکار نیست. پس چطور آن ها را شناسایی کنیم؟

۱ نشــانه ها را جــدی بگیریــد. اخبــار 
نادرســت، معموال احساســات ما را نشانه 
می گیرند. آن هــا اغراق آمیزند. ادعاهای 
بزرگ و جســورانه ای  را مطــرح می کنند. 
»خیلی خوب« یــا »خیلی بــد«، مغرضانه و 
جهت دارنــد و در برخــورد اول معمــوال 
واکنش ما به آن ها چشم های گشاد شده و 
دهان باز است. اگر با چنین اخباری مواجه 
شــدید، در پذیرفتــن آن هــا حساســیت 

بیشتری به خرج بدهید.
۲ دنبــال منبــع بگردیــد. مطلبــی کــه 
به دست شما رســیده ، از کجا آمده  است؟ 
کلیدواژه های آن را گوگل کنید تا ببینید به 
منبع معتبری می رسید یا خیر. یعنی یک 
خبرگزاری شناخته  شده یا وب سایتی که 
نویســندگان آن مشــخص شــده اند و در 
قســمت »دربــاره مــا« اطالعــات واضحی 

درباره اهداف و تاریخچه آن وجود دارد.
۳ دنبــال ســابقه نویســنده بگردیــد. 
اسمش را جست وجو کنید تا بفهمید دیگر 
چه مطالبی و برای چه رسانه هایی نوشته  
اســت. اگر مطلب دیگری به قلــم او وجود 
ندارد یا اسمش را در منابع غیرقابل  اعتماد 
حرف هایــش  درســتی  کردیــد،  پیــدا 

تردیدآمیز است.
۴   دنبال عکس بگردید. اگر یک مطلب با 
عکســی همــراه شــده  اســت و ادعاهایی 
درباره آن دارد، عکس را روی سیستم تان 
ذخیره و در قسمت »جست وجوی عکس« 
گــوگل آن را آپلود کنید. آیــا اطالعاتی که 
درباره این عکس نمایش داده می شود، با 

آن چه در خبر آمده  است، مطابقت دارد؟
scientificamerican.com :منابع 
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مثال:

Thank   you   so   much   for   your   help ,  

I   appreciate   that. 
ترجمه: برای کمکت خیلی ممنونم، 

جبران می کنم.

مثال:

Can I  borrow   your   car ?   I   will 

owe   you   one!

ترجمه:  می توانم خودروی تو را قرض 

بگیرم؟ جبران می کنم. 

I  owe  you  one             
جبران می کنم

I   appreciate   that  
ممنونم/ جبران می کنم

هم معنی 

چرا به  ژانرهای 
سیمنایی مختلف 

نیاز داریم؟ 
 مروری بر نقش و کارکرد

  انواع ژانر سینمایی 

در زندگی روزمره 

این چه وضع اینترنته؟ ها؟ 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز
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حل جداول ومعماها

 اگر این شــکل ها را از روی خطــوط نقطه چین تا 
بزنیم، کدام شماره ها به مکعب تبدیل می شوند؟

تست هوش

جدول متوسط  |  8301جدول سخت  |  1507  

حل جدول شماره  8300 حل جدول شماره1506

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
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»پیروز« فیله مرغ و گوشت قرمز یم خورد
حاجی فیروز: خوش به حالش!

اتحادیه ابرفروشان: خرید دانه ای میوه افزایش یافت
مردم: اگه می شد »برشی« بخریم که بهتر بود!

یک سوم ایراین ها مستاجرند 
مردم: یک ســوم دیگه هم دنبال  خونه هســتیم تا باالخره 

مستاجر بشیم!

وزیر ارتباطات: رسعت اینرتنت افزایش یافته است، 
میزان دقیقش را منی دامن

کاربران: ما می دونیم، منفی 600 درصد!

تیترخند

تاپخند

 امیــدوارم یــه روز اون قدر فرهنگ ســازی بشــه که تا 

آدامست رو  از جیبت درآوردی، همه نگن به ما هم بده!

 االن موجــودی مــن در یــه وضعیــت هولناکیــه کــه حتی 

موجودی ندارم که موجودی بگیرم!

خــود ابوالفضــل پورعــرب تو جلســه امتحــان، چنــد بار 

اشتباهی اسمش رو نوشته  فریبرز عرب نیا!

 شما وسط خیابون داد بزن »مهندس«، از ۵ نفر، ۴ تاشون 

برمی گردن.... اون یه نفرم دکتره که برنمی گرده!

زبان مخفی ما ایرانی ها 2

در مطلب قبلی گفتیم ما ایرانی ها مثل بقیه مردم دنیا، 
گاهی یک چیزی می گیم اما یک چیز دیگه مدنظرمونه 
و مخاطب هم یک چیزی می شــنوه اما یک چیز دیگه 
برداشت می کنه و خاصه قروقاطی می شه اما همیشه 
منظــور همو می فهمیــم و هیچ وقت دچار ســوءتفاهم 

نمی شیم. اما جماتی دیگه از زبان مخفی ما:
* نه بابا، خیلی هم خوب شده.

منظور: غذاتون خوب نشده  اما ما به روتون نمیاریم.
* شما که به ما لطف داری.

منظور: باشه بابا، منت نذار این قدر.
* چیز قابل داری نیست واال.

منظــور: از اینا تو خونه خودمون نداریم اما برای شــما 
آوردیم.

* عیب نداره، بچه است، یه چیزی می گه دیگه.
منظور: بابــا روی تربیــت بچه تون کار کنیــن، این چه 

حرفی بود زد؟
* اختیــار دارین، ما از قدیم خدمت شــما و اخوی 

گرامی ارادت داریم.
منظور: اونم داداشــت، اینــم از تو. چــی می خواین از 

جون من؟
* باالخره یه لقمه نون خونه ما پیدا می شه دیگه.

منظور: بیاین تو تا زنگ بزنم پیتزا بیارن.
* یه ذره آب آبگوشت رو بیشتر کردیم.

منظور: یک قلم پر از گوشــت انداختیم تــو قابلمه. ای 
بابا. 

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4  رقمی مخفی شده را بر اساس داده 
های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

چی می تونه باشــه؟ :طبق آن چــه در تصویر آمــده »دار« روی »غ« قــرار دارد؛ پس 
جواب می شود: داروغه

بازی کلمات :
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید، ما در 

این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

چهار حرفی: تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران و...
پنج حرفی: انگشت، شناگر

شش حرفی: انگشتر

اطالعات عمومی:
1. جبرائیل2. مقننه3. دنا  4. وحشی بافقی5. نهیلیسم6. محمود نامجو

چالش ذهن:
1. قابلمه 2. پنکه 3. کمدلباس 4. تختخواب 5. چهارپایه 6. کولرآبی

تست هوش:گزینه های 1، 2، 4 و 5 بعد از تا زدن به مکعب تبدیل می شوند.

شرح در متن:

ی:
ض

ی ریا
باز

اطالعات عمومی

شرح در متن

1. روح االمین لقب کیست؟
1(عزرائیل    2(اسرافیل

  3(میکائیل    4(جبرائیل 

2. دیوان محاســبات زیر مجموعه کدام قوه 
است؟

2(مقننه   1(قضاییه   

3(مجریه    4(شورای نگهبان

   3. بــه کــدام یــک عــروس کــوه هــای ایران 
می گویند؟

1(دنا     2(سهند

4(دماوند   3(سبان    

4. شــعر »تو مو بینی و مجنون پیچش مو-تو 
ابرو، او اشارت های ابرو« از کیست؟

1(سعدی    2(وحشی بافقی 

  3(حافظ    4(بیدل دهلوی

5. پوچ گرایی تعریف کدام مکتب است؟
1(لیبرالیسم    2(نهیلیسم

  3(اومانیسم    4(کمونیسم

6. برنده اولین مدال طالی وزنه برداری ایران 
در مسابقات جهانی کیست؟

1(محمود نامجو     2(علی میرزایی

  3(محمد نصیری   4(حسین رضازاده

چی شده؟

آهن قراضه خریداریم!

ســالم، روزتون بخیر، با یک مسابقه چی شده 
دیگه در خدمت شماییم. برای امروز تصویری از 
یک مجسمه رو در نظر گرفتیم که شما باید براش 
یک جمله یا دیالوگ طنز بنویسید و تا ساعت 
24 روز دوشنبه برای ما بفرستید. یادتون نره 
اسمتون رو آخر پیامک بنویســید. بامزه ترین 
و خالقانه ترین جمله  های فرســتاده شده، روز 
چهارشــنبه به اســم خود نویســنده هــا چاپ 
می شه. شــماره پیامک 2000999 هم آماده 

دریافت پیام های شماست.

نمونه :
 وقتی گذاشتی یه فیلم دانلود بشه ولی سه ساعت بعد هنوز 10 درصد شده!

راننده وانت خرید ضایعات تو محله ما، جمعه ساعت 7 صبح!

وقتی انگشت کوچیک پات می خوره به پایه مبل!

وقتی می فهمی توله یوز »پیروز« گوشت و مرغ می خوره ولی خودت سویا و سیب زمینی!

در هر یک از شــماره هــای تصویــر، نام یک 
وسیله  منزل را نوشــته ایم. شما باید با جا به 

جایی حروف به کار رفته نام آن را پیدا کنید.

چالش ذهن
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