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ُکند و یواش مثل دولت الکترونیک!
 گسترش دولت الکترونیک پس از گذشت 4 برنامه توسعه ای کشور 

 رشدی بیشتر از 40درصد دربرنداشته و ما را از افق 1404 دور کرده است. 
موانع پیش روی تحقق دولت الکترونیک چیست؟
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یک ماهی می شــد که ســفر جو بایدن، رئیس جمهور 
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بازار شوینده ها 
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گشت مشترک روزنامه خراسان 
با بازرسان صمت از بازار مواد 

  خراسان رضویشوینده مشهد

هزینه های بازیگر شدن، گپی 
با عضو تیره پوست ترین قبیله 

دنیا و  رونمایی از مارکوپولوی 
پرتغالی

فصل جدید ترانزیت از ایران
 پس از آغاز ترانزیت تمام ریلی قزاقستان از مسیر ایران به اروپا  و ارسال محموله ترانزیتی روسیه به هند از مسیر کشورمان  ، اولین قطار باری 

بین المللی چین به ایران نیز روز دوشنبه به مقصد بندر انزلی حرکت کرد.حلقه های باقی مانده تکمیل نقش ترانزیتی ایران چیست؟
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 محمدرضا باهنر با تشریح جزئیات دیدگاهش درباره لزوم بازنگری در برخی 
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ساختارهای حکمرانی باید تغییر کند
 برگردیم به سال قبل باز هم به رئیسی رای می دهم  

اما برخی وعده های دولت عملیاتی نیست
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 پارسال همین موقع بهترین برنج ایرانی  •
را ۳۵۰هزارتومان می خریدیم. دیــروز برنج 
هندی خریدم ۳۶۰ هــزار تومان! ایــن تورم 

چقدر می شود؟
 اجاره خانه ها را دو برابر یعنی 1۰۰ درصد  •

کرده اند. نه دفاتر امالک و نه صاحبخانه ها هیچ 
کدام قانون را قبول ندارند و از مصوبه دولت 
تمکین نمی کنند! به کجا پناه ببریم؟ دعوا و 

شکایت به کدام دادگاه ببریم؟
 افزایش حقوق ما در سال جدید ۶۰۰ هزار  •

تومان است. واقعا با این تورم باال و گرانی های 
بی حد وحصر و ایــن حقوق حداقل چه کار 

می شود کرد؟
 من مربی آموزشگاه رانندگی ام. االن ۳ماه  •

از سال گذشته با این گرونی اجناس و لوازم 
خودرو هنوز نرخ آموزش تغییر نکرده. مقصر 
کیه؟ صنعت و معدن یا تعزیرات یا راهور؟ هرجا 
ــی دن. لطفا پیگیر  می ریم به یک جا پــاس م
باشید. االن هیچ کس حال تمرین دادن نداره و 

الکی ساعت می گذرونن.
 مصوبه دولت در کوتاه مدت به نفع مستاجران  •

اســت ولــی بــرای سال های آینده قطعا تاثیر 
خودش را می گذارد و کمتر سرمایه گذاری در 
این حوزه کار می کند و مشکالت مستاجران 
بیشتر می شود. بهتره دولت در زمینه ساخت 

مسکن فعالیت جدی داشته باشد.
 نصب بنر تخلف ســردر شرکت های گران  •

فروش تولیدی لبنیات چه تاثیری دارد؟ برای 
جلوگیری از تخلفات حداقل اسم آن شرکت ها 
را به مردم اعالم کنید تا با نخریدن محصوالت 

واقعًا جریمه شوند.
 این چه وضعشه! آقای رئیسی می فرمایند  •

نمی خواد  زمین  هزینه  ملی  مسکن  ــرای  ب
پرداخت کنن فقط هزینه ساخت بپردازند. 
ــازی می گن اول باید  رفتم مسکن و راه س
۴۰تــومــان پــول بدین که بتونیم زمینش رو 
لطفًا  کنیم.  ســاخــت  بــه  شـــروع  بعد  بخریم 

مسئوالن رسیدگی کنن!
 چرا کسی از جوانان تازه مزدوج شده حمایت  •

نمی کند؟با این همه تورم چه کنیم؟

 برعکس اون چیزی که نوشتید فیلم شادروان  •
پر بود از فحش و حرف های نامناسب! فیلم 

بسیار سطح پایین و بی سر و تهی بود.
  این همه به صاحبخانه ها برای گران کردن  •

ــاره خانه گیر ندهید. دولــت اگــر دلــش به  اج
ــال مـــردم مــی ســوزد خـــودش جــلــوی تــورم  ح
افسار گسیخته را بگیرد که در طول یک سال، 
قیمت ها چندین بار گران می شود ولی اجاره ها 
فقط یک بار. من بازنشسته که فقط 1۰ درصد 
حقوقم اضافه شده چطور هزینه های زندگی را 

تامین کنم؟
 موجران محترم کمی مستاجران را درک  •

کنید. از زمستان تا االن به علت نداشتن پول 
رهن با سه تا بچه داریم توی پارکینگ زندگی 
می کنیم. اگر صبح با روشن شدن خودروها و 
دود اگزوز از خواب بیدار می شدید کمی حال 
مستاجرانی مثل من را درک می کردید. رحم 

کنید! زندگی ما ابدی نیست.
 می شه لطفًا قیمت مرغ در تهران را در روزنامه  •

اعالم نفرمایید! هرچند روزنامه شما سراسری 
است ولی اعــالم قیمت کاال در تهران باعث 

افزایش قیمت ها در سایر شهرها می شود.
 یکی از راهکارهایی که بازنشسته ها به ویژه  •

با حقوق پایین به دادشان می رسد افزایش حق 
مسکن و حق عائله مندی و همچنین متناسب 

سازی است.
 توقیف فیلم های سینمایی یعنی سوزاندن  •

زحمت همه عوامل فیلم و سرمایه تهیه کننده. 
بهتره اداره ارشــاد قبل از ساخت، فیلم نامه 

وسناریوها رو بخونه تا متوقف نکنه.
تیتر روزنامه در خصوص مهر ابطال مجلس به  •

نفع بازنشستگان را خواندم. زنگ زدم به کانون 
بازنشستگان در تهران می گویند روزنامه ها 
حرف الکی زیاد می زنند و صحیح نیست. آیا 

شما حرف دروغ چاپ می کنید؟
خــراســان: مخاطب گــرامــی، در گـــزارش هم 
توضیح مبسوط ارائه شده بود که هیئت تطبیق 
ــت دربـــاره حقوق  قوانین مجلس مصوبه دول
بازنشستگان تامین اجتماعی را ابطال کرده و 
برای اصالح طی 1۰ روز به دولت بازگردانده 

است. گویا کانون مزبور در جریان اخبار نیستند.
  دیگه بد حجابی نداریم بلکه بی حجابی  •

وحشتناک در سطح قرمز در شهر امام رضا)ع(
داریم  و مسئوالن خواب هستند.

ــازی حــقــوق  • ــ ــان سـ ــس ــم ــه ه ــوب ــص ــرا م ــ  چ
بازنشستگان فرهنگیان اجرا نشد؟

 حاال که پادگان باز شده از شهرداری محترم  •
می خواهیم سوله های قدیمی پادگان خراب 
نشه. برای بازدید عموم هنگام تفریح به درد 
می خوره. تازه موقع بحران مثل زلزله و سیل 

می شه جان پناه مردم.
 آقای علوی در یادداشت تان از کلمات قلمبه  •

سلمبه خارجی استفاده نکنید!
  آن چه در پرونده سعید حنایی خیلی کم رنگ  •

شده و زمینه سوء استفاده از آن را فراهم کرده، 
مزاحمت راننده تاکسی برای همسر حنایی 
است. شخصی که آتش انتقام را در حنایی شعله 
ور کرد و باعث آن همه جنایت شد. فردی که تا به 

امروز ناشناس باقی مانده است.
 به دولــت و به ویــژه ســران سه قوه پیشنهاد  •

ــه مستاجران  ــه مــنــظــور کــمــک ب ــم ب ــی ده م
قبض های آب وبــرق و... را برایشان رایگان 
کنند. همچنین بسته های حمایتی خاص شامل 
مواد خوراکی بهشون بدهند. این جوری هم 

کمک خوبی بهشون می شه.
 مخازن را برای کشاورزی استفاده می کنند.  •

حال ما چه می کنیم؟ آب باران را به کنار جاده ها 
هدایت می کنیم ودر آن جا علف هرز پرورش 
می دهیم یا بر اثر تابش خورشید تبخیر می شود. 
آیا ما که مسلمان هستیم قدر رحمت و نعمت 

خدا را می دانیم؟
 خود دولت محترم هر سال قیمت نهاده ها  •

و قوت غالب مردم را افزایش می دهد. امسال 
مخصوصا حق انتقال دارایی و آستان قدس، 
عوارض پروانه شهرداری را حدود ۴۰ تا 1۰۰ 
درصد افزایش داد بعد حکم برای اجاره خونه 
2۵ درصــد صــادر می کنه. پیدا کن پرتقال 
فروش را! فکر می کنم تنظیم برچسب قیمت 
و فروش دست خود کارخانه است و از کسی 

دستور نمی گیرند.

یادداشت روز

  محمدصادق مصدق 
international@khorasannews.com

گریزهای بایدن برای انجام یک سفر!

یک ماهی می شد که سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
به عربستان سعودی، با نوعی ابهاِم آشکار روبه رو بود. در 
این مدت، رسانه های مطرح آمریکا و به تبع آن ها رسانه های 
منطقه ای، از کاخ سفید، وزارت خارجه و منابع آگاه آمریکا، 
اخباری در خصوص زمــان این سفر منتشر و حتی اصل 
چنین سفری را در آینده نزدیک تأیید یا انکار می کردند اما 
کاخ سفید سرانجام پس از گمانه  زنی های بسیار، سفر »جو 
بایدن« به سرزمین های اشغالی، کرانه باختری و عربستان 
را در اواســط ژوئیه )دهه سوم تیر( اعالم کرد. خبری که 
با توجه به وعــده دوران انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر منزوی کــردن ریــاض به دلیل قتل  فجیع جمال 
خاشقچی و دیگر موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت 
گسترده نخبگان حکومتی مخالف و جنگ یمن، به سرعت 
به »خیانت« تعبیر شد و کاخ سفید را در الک دفاعی فرو 
برد. بایدن اما ناچار به تغییر مسیر دربرابر سعودی است. 
قیمت های انرژی به دلیل تقاضای باالی مرتبط با بهبود 
اقتصادی پس از همه گیری کرونا و تحریم ها علیه روسیه، 
ایــران و ونزوئال، یعنی کاهش عرضه، سر به فلک کشیده 
است. قیمت های باالتر انرژی به تورم دامن می زند که به 
عنوان بزرگ ترین چالش اقتصادی و سیاسی پیش روی 
دولت بایدن است. در این شرایط ناگهان، عربستان سعودی، 
در مقام تولیدکننده ای با توانایی افزایش نسبتا سریع تولید، 
دوباره به شریکی بسیار ضروری تبدیل می شود. درواقع 
دموکرات  ها نگران هستند که اگر شرایط وخیم اقتصادی 
در داخل آمریکا همچنان ادامه یابد، در انتخابات پیش رو، 
نه فقط کنگره بلکه کاخ سفید را هم از دست خواهند داد. 
تمامی این موارد موجب تغییر سریع مواضع انتخاباتی جو 
بایدن درخصوص عربستان سعودی شده است. عالوه بر 
این، روند روبه رشد همکاری های عربستان و چین به هیچ 
وجه بــرای واشنگتن مطلوب نیست. براساس گزارشی 
که اینترسپت از سفر فروردین امسال ویلیام برنز، رئیس 
سازمان سیا به عربستان منتشر کرده، برنز این دو خواسته 
را به صراحت از ریاض طرح کرده است. این دو به همراه 
دالیــل دیگر، باعث می شود تا بایدن امتیازدهی به بن 
سلمان را برای دستیابی به اهداف مهم تر، ضروری بداند. 
آمریکا همواره نشان داده است که از حقوق بشر به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به منافع خود استفاده می کند. مهم 
هم نیست چه کسی یا چه حزبی در آمریکا بر مسند قدرت 
باشد. در واقع حقوق بشر در خدمت منافع آمریکاست و 
عربستان نیز با استفاده از این مسئله، به نقض های مکرر 
حقوق بشر ادامه می دهد بدون آن که مواخذه ای در کار 
باشد. با این حال تیم بایدن ناچار است به طور همزمان به 
شعارها و ادعای رئیس جمهور بیندیشد و مانع از عدول او 
از آن ها شود و ازسوی دیگر، اهداف راهبردی آمریکا را هم 
مدنظر قرار دهد. بنابراین به نظر می رسد طراحی وانجام 
سفر به عربستان و دیدار با بن سلمان، برای رئیس جمهور 
آمریکا پیچیدگی های خاصی داشته باشد. براساس آن 
چه رسانه ها از سفر احتمالی بایدن به منطقه و احتمااًل 
عربستان گفته اند، یکی از محورهای این سفر، ممکن است 
اعالم عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی یا 
مقدمات این عادی سازی باشد. اگرچه طی چندسال اخیر 
امارات متحده عربی، بحرین، الجزایر و برخی کشورهای 
دیگر، به قطار شوم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
پیوسته اند اما نقش عربستان در جهان عرب و جهان اسالم 
و ارزش های نمادینی چون وجود حرمین شریفین در آن، 
باعث می شود تا انعکاس رسانه ای و سیاسی عادی سازی 
روابط این کشور با رژیم صهیونیستی، از ارزش سیاسی و 
نمادین دو چندانی برای صهیونیست ها و حتی مقامات 
آمریکا برخوردار باشد. به نظر می رسد تیم بایدن نیز بنا دارد 
تالش کند با بهره برداری از چنین انعکاسی، به نوعی از 
انتقادهای موجود درخصوص رفتارهای ضدحقوق بشری 
بن سلمان و مواضع بایدن در قبال این رفتارها، فرار کند. 
افزون بر این در بحبوحه انحالل کنست رژیم صهیونیستی 
توسط نفتالی بنت و یائیر الپید، حاکمان تل آویو، بیشتر از 
هر کسی می کوشند تا این سفر انجام شود و با عادی سازی یا 
چیزی نمادین و نزدیک به آن میان اسرائیل و عربستان، عماًل 

دستاوردی در عرصه خارجی کسب کنند.

دستور رئیس جمهور برای پیگیری مطالبه 
بازنشستگان کارگری

پیگیری  مجدد  دستور  رئیس جمهور 
مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی 
را صادر کرد. آن طور که پایگاه اطالع 
رســانــی دولـــت اعـــالم کـــرده، آیـــت ا... 
روز  جلسه  رئــیــســی در  سیدابراهیم 
گذشته هیئت دولــت بــه مــعــاون اول، 
معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و دیگر بخش های ذی ربط 
دستور داد که خواسته های بازنشستگان 
عزیز را دربــاره مستمری شان پیگیری 

کنند.
ــه گــالیــه هــای  ــاره رئــیــس جــمــهــور ب ــ اش
بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه 
ــران است که برخالف  اخیر هیئت وزی
تامین  ســازمــان  امنای  هیئت  تصمیم 
اجتماعی، میزان افزایش حقوق امسال 
جای  به  را  بازنشستگی  سطوح  سایر 
۳8 درصـــد، 1۰ درصــد تعیین کــرد. 
مصوبه ای که البته با نظر هیئت تطبیق 
قوانین، مغایر قانون تشخیص داده شد 
و دولت باید آن را باطل و اصالح کند. 
کمیسیون  آصفری عضو  محمدحسن 
امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
بــا انتشار توئیتی بــه بــرگــردانــدن این 
مصوبه به دولــت بــرای تجدیدنظر خبر 
داد و نوشت: » کمیسیون تطبیق قوانین 
و مقررات مجلس مصوبه   هیئت وزیران 
درخصوص 1۰ درصد افزایش حقوق  
ــرد و بــرای  بازنشستگان را   ابــطــال ک

تجدیدنظر به دولت برگرداند. دولت دو 
هفته فرصت دارد مصوبه را اصالح کند، 
در غیر این صورت  مصوبه شورای عالی 

کار الزم االجراست«.

تکلیف دولت برای اصالح مصوبه    
اگرچه دبیرخانه شورای اطالع رسانی 
دولت روز سه شنبه در واکنش به برخی 
ــرد کــه »هیئت  اظهارنظرها اعـــالم ک
تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات 
هیئت وزیران برخوردار نیست« با این 
حــال دســتــور امـــروز رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولت نشان داد که تصمیم 
آیت ا... رئیسی، بازنگری در مصوبه 
قبلی اســت و حــاال باید منتظر مصوبه 
جدید بود. آن طور که خبرگزاری خانه 
ملت اعالم کــرده، دولت بعد از وصول 
ــراد هیئت تطبیق، یک هفته مهلت  ای
دارد تا برای اصالح مصوبه خود اقدام 
کند، در غیر این صورت یا عدم وصول 
پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، 
نظر هیئت تطبیق قطعی و به دولت اعالم 
و پس از آن مصوبه دولت ملغی خواهد 
شد. البته دبیر هیئت تطبیق هم اعالم 
کرده: »با تعامل خوبی که میان دولت 
و هیئت تطبیق برقرار است، اطمینان 
داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و 
با اصالح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد 

داشت«.

فهرست جدید بانک مرکزی از بدهکاران کالن 25 بانک 

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی بزرگ و تسهیالت کالن بانک ها را به روز 
کرد. فهرستی که با اضافه شدن اسامی هفت بانک نسبت به فهرست ماه گذشته، 
اطالعات 2۵ بانک را شامل می شود.  براساس مصوبه جلسه مورخ ۳1 خردادماه 
1۴۰1شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذی نفع 
واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل هزار میلیارد ریال است، به عنوان 
مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند »د« ذیل تبصره )1۶(  قانون بودجه 
سال 1۴۰1 کل کشور محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطالعات مربوط به تسهیالت 
و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی از طریق درج 

در پایگاه اطالع رسانی خود 
در دسترس عموم قرار خواهد 
داد. به گزارش بانک مرکزی، 
اطالعات مربوط به تسهیالت 
کالن پرداختی  تعهدات  و 
توسط بانک های ملی ایران، 
خاورمیانه، صنعت و معدن و 
سرمایه و تسهیالت و تعهدات 
ــا شبکه  ــاص مــرتــبــط ب ــخ اش
بــانــکــی بــراســاس »مــصــوبــه 
شورای پول و اعتبار« در حال 
بررسی است و متعاقبًا انتشار 
ــه گــزارش  ــت. ب ــاف ــد ی ــواه خ
خراسان، اطالعات مربوط به 
تسهیالت کالن و بدهکاران 
دانه درشت بانک های اقتصاد 
ــران زمین، ایــران-  نوین، ای
ــال، آیــنــده، پارسیان،  ــزوئ ون
پـــاســـارگـــاد، پــســت بــانــک، 
تجارت، توسعه تعاون، توسعه 
صادرات، دی، رفاه کارگران، 
ســامــان، سپه، سینا، شهر، 
ــادرات، قـــرض الحسنه  ــ صـ
رسالت، قرض الحسنه مهر 
ایران، کارآفرین، کشاورزی، 
گردشگری، مسکن، ملت و 
موسسه اعتباری ملل منتشر 

شده است.
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هادی محمدی – محمد رضا باهنر از آن دست 
اصولگراهایی است که اگرچه در دسته سنتی ها 
طبقه بندی می شود و بیش از 40 سال است 
در عرصه سیاست ورزی کشور حضور دارد اما 
هنوز هم سخنان و نگاهش به موضوعات در 
کشور دیده می شود و گاهی پر سر وصدا هم 
بوده است.  یک کرمانی با ته لهجه ای شیرین 
که به مسائل کشور نگاه ریشه ای دارد و خیلی 
هم خودسانسوری نمی کند.  او رکـــورددار 
نمایندگی در مجلس است و سال هاست در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مصلحت اندیشی برای نظام می پردازد.  باهنر بیش از سه دهه 
دبیرکلی یکی از تشکل های ریشه دار اصولگرایان به نام جامعه اسالمی مهندسین را برعهده دارد 
اما اعتقاد دارد باید برای آینده کادرسازی کرد تا حزب زنده بماند هرچند غصه بزرگش بند باهنر 
بودن جامعه اسالمی مهندسین است.  باهنر در این سال ها اظهارات تازه ای هم در حکمرانی کشور 
بیان کرده و موضوعاتی چون تغییر قانون اساسی برای اصالح ساختارهایی همچون مجلس و حتی 
سیستم ریاست جمهوری و قوه قضاییه را مد نظر دارد.  این پیش کسوت اصولگرایی انتقادات مهمی 
هم از جوان ترهای جریان خودش دارد و این راهی را که به حذف رقیبان می انجامد، درست نمی داند.  

یک ساعت گفت وگوی روزنامه خراسان با محمد رضا باهنر را در ادامه می خوانید.  

آقــای  بــه  انتخابات  1400  شما در 
رئیسی رای دادید؟ 

بله
این روزها که در سالگرد آن انتخابات 
هستیم،  هنوز  از رای خودتان دفاع می کنید 
و اگر برگردید به 28 خرداد 1400 باز هم به 

ایشان رای می دهید؟
ما در اتفاقات سیاسی روندها و فرایندها را در 
نظر می گیریم و نباید صفر و صدی نگاه کرد.  این 
که آقــای رئیسی و دولتشان به اهــداف از پیش 
تعیین شده رسیدند یا نرسیدند همه نسبی است 
و این که اگر برگردیم به انتخابات حتما به ایشان 
رای می دادم یا خیر باید ببینیم اگر برگردیم به 
انتخابات چه کسانی ثبت نام می کنند. چه کسانی 
از فیلتر شورای نگهبان رد می شوند و چه کسانی 
حذف می شوند.  در آن صحنه تصمیم می گیریم به 
چه کسی رای بدهیم.  اگر همان صحنه ای که در 
انتخابات گذاشته داشتیم تکرار شود طبیعی است 

که من به آقای رئیسی رای می دهم.
اگر قرار باشد نقطه قوت یا ضعف دولت 

رئیسی را بگویید چه موضوعاتی هستند؟
آقای رئیسی در بعضی رفتارها و حرکات موفق 
بود مخصوصا دولت گذشته در این حوزه ها کم 
داشت البته من سیاه نمایی که برخی می کنند 
و می گویند "بانیان وضع موجود" را خیلی قبول 
ندارم ولی باالخره هر دولتی نقاط قوت و ضعفی 
دارد. آقای رئیسی یکی دو تا نقطه ضعف دولت 
قبل را جبران کرد.  یکی از کارهای خوب دولت 
رئیسی مسئله کرونا بود البته برخی کارها در 
دولت گذشته انجام شده بود ولی این که توانستند 
کار را تمام کنند و این ویروس منحوس در حال 
تمام شدن است ناشی از همت دولــت رئیسی 
بود.  نکته دومی که شاید اثر وضعی نداشته باشد 
اما از نظر روانی موثر هست و رئیسی خوب عمل 
کرده مسئله حضورش در بین مردم است. یکی 
از اشکاالت دولت گذشته به رغم این که خدمات 
خوبی داشت این بود که بین مردم نبود از خود 
رئیس جمهور تا وزیران. رئیسی مسئله بین مردم 
بودن برایش یک اصل هست البته من در مصاحبه 
هایم و به خود ایشان گفته ام فکر نکنند بین مردم 
بودن کفایت می کند ولی در هر صورت حضور 
مقامات بین مردم سرمایه اجتماعی را افزایش 
می دهد و یکی از مسائل ما این است که سرمایه 
اجتماعی را حفظ کنیم و ارتقا دهیم.  دربــاره 
ــردد به برخی  اشــکــاالت و نقاط ضعف برمی گ
ــد.  برخی  وعده هایی که همان اوایــل داده ش
وعده ها اصال الزم نبود داده شوند چون عملیاتی 
نبودند.  مثال این که 4 میلیون خانه ظرف 4 سال 
می سازیم خیلی عملیاتی نبود چون اوال در اصل 
مسئله حــرف هست که مشکل مسکن عرضه 
هست یا اقتصاد مسکن؟ یعنی معلوم نیست با 
افزایش عرضه مسکن مشکل مسکن حل شود.  یا 
مثالوزیر صمت گفته بود ما خودروسازی ها را راه 

می اندازیم تا 3میلیون خودرو ساخته شود و یک 
میلیون را صادر کنیم. من شوخی کردم و گفتم 
چه خودروهایی را می خواهید صــادر کنید که 
بیرون بخرند ؟ اگر با این قیمت فعلی می دهند که 
بگویند چه کشورهایی با این قیمت می خرند و اگر 
ارزان می دهند بگویند ما برویم از آن جا چند تایی 
بخریم.  این ها وعده هایی بود که خیلی عملی به 
نظر نمی رسید و موارد دیگر هم داریم.  نکته دیگر 
این که بین مردم رفتن خوب است اما مطالبات 
مردم را تحریک کردن به نفع هیچ کس نیست.  
بعضی وقت ها در همین سفرها گفته می شود این 
را حل می کنیم و آن را حل می کنیم در حالی که 
این ها با دستور و اراده یک نفر حل نمی شود، باید 

عوامل را مدیریت و کنترل کرد.
مطرح  را  عجیبی  ــای  ــ ادع بــرخــی  
می کنند ودولت رئیسی را دولت سوم احمدی 

نژاد می دانند. این ادعا را قبول دارید؟ 
اصوال اعتقاد ندارم که دولت ها و نهادها را سیاه و 
سفید یا صفر و صدی ببینیم. صرفا یک دولت را 
تشویق یا صرفا یک دولت را تقبیح کنیم.  کارهای 
عظیمی در این 40 سال انجام شده که برخی به 
معجزه شبیه هستند.  این خدمات را همین 12 
دولت از اول انقالب تا کنون انجام داده اند و ان 
شاءا... رئیسی هم انجام می دهد.  البته مشکالتی 
هم داشتند که تلنبار شده اند.  در این میان یک 
دولت ممکن است بهتر کار کرده باشد یا بدتر.  
این که بگوییم دولت سوم احمدی نژاد است دو 
مخاطب دارد،  یک گروه که احمدی نژاد را دوست 
دارند که می گویند به به و آن هایی که بد هستند 
می گویند اه اه.  این قیاس ها خیلی نمی تواند 
درست باشد.  البته یک سری از  نیروهای احمدی 
نژاد را آقای رئیسی انتخاب کردند و یک سری هم 
جوان هستند.  ولی در حوزه مطالبات مردم سه 
گروه مطالبه دارند، یک سری مطالبات فوری و 
ممکن، یک سری مطالبات الزم ولی دراز مدت 
و یک سری مطالبات غیر ممکن که ممکن است 
حق هم باشد اما امکان اجرایی شدن ندارند. ما 
امروز پروژه های نیمه تمامی داریم که می گویند 
700تــا800هــزار میلیارد تومان هزینه نیاز 
دارند.  حتی پروژه هایی از زمان دولت مهندس 
موسوی داریم  . اگر بخواهیم این را توی سر یک 
دولت بزنیم درست نیست. اگر دولت سیزدهم 
هم بخواهد با کلنگ زنی این پروژه ها را زیاد کند، 
کار درستی نیست.  مشکل دیگر، مشکل انسجام 
ساختاری ماست.  دولت ها و مجالس ما جدا 
هستند و هر دولتی که می آید سعی می کند دولت 
قبلی را آسفالت کند.  جالب است که دوره دوم هم 
کارهایی می کند که دولت بعدی علیه اش صحبت 
کند.  این حرکت های زیگزاگی دولت ها بهره وری 
را به شدت پایین می آورد در حالی که مسیر توسعه 
یک مسیر مستمر است. من با نگاه کارشناسانه 
عرض می کنم که غیر از شخص مقام معظم رهبری 
هیچ کس را ندیدم که به فکر 30 سال آینده باشد. 

نمایندگان مجلس به فکر 4 سال هستند و روسای 
جمهور هم حداکثر به فکر 8 سال آینده هستند و 
می گویند آینده را رئیس جمهور بعدی خودش 

حل کند.
ــاره حذف ارز ترجیحی عملکرد  درب

دولت را چطور ارزیابی می کنید؟
ــرای مغفرت الــهــی بــایــد همیشه در  مــومــن بـ
حالت خوف و رجا باشد یعنی از طرفی نگران 
عصیان های خودش باشد و از طرفی هم از لطف 
خدا ناامید نباشد. من درباره طرح اقتصادی دولت 
دقیقا در حالت خوف و رجا هستم یعنی از طرفی 
نگرانم چون کار بسیار خطیری است و باید بشود. 
برخی می گویند کار مهمی است ولی االن وقتش 
نیست. من می گویم شما روزنه ای در آینده دارید 
که وقتش بهتر باشد؟ هر چه به تاخیر بیفتد بدتر 
و سخت تر می شود. از طرفی هم نا امید نیستم و 
امیدوارم بتوانند تدارک ببینند و کار کنند. وزیر 
می گوید ما فقط 4 قلم کاال را گران می کنیم در 
حالی که یک فرد عادی هم می داند اگر گندم 
گران شد جو هم گران می شود اگر جو گران شد 
ارزن هم گران می شود گوشت و مرغ و تخم مرغ 
هم گران می شود و مثل دومینو همه چیز گران 

می شود.
شما طی سال های اخیر بحث تغییر 
قانون اساسی و » جمهوری دوم« را مطرح کردید. 
اصالح ساختارها به ویژه درباره ایجاد مجلس 
دوم  مانند مجلس سنا،  تعیین حدود و ثغور 
بررسی صالحیت ها و... را ضروری می دانید. 
ضرورت هایی که انجام این تغییرات را ایجاب 

می کند  به نظر شما  چه چیزهایی است؟
ما مشکالت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و. 
.. داریم. ما اشکاالت ساختاری داریم. مجلس 
ــوال بــه جــای خاستگاه مــلــی،  خاستگاه  مــا اص
منطقه ای،  قومی،  صنفی و حزبی دارد یعنی 
اگر ترتیب منافع را بگوییم اول منفعت ملی بعد 
منطقه ای بعد حزبی و بعد صنفی و آخرش هم 
منفعت شخصی،  اگر نماینده ای تضاد منفعت 
ملی با منطقه ای داشته باشد نماینده چاره ای 
ندارد که منفعت منطقه ای را اولویت دهد چون 
اگر برود به منطقه اش باید جوابگوی مردم آن جا 
باشد. من با صراحت می گویم و اصال هم ربطی 
ندارد که مجلس اصالح طلب باشد یا اصولگرا 
290نــفــره با اطمینان  یا معتدل، در مجلس 
نفر نداریم که حاضر باشند   10 می گویم که 
منافع ملی را بر منافع منطقه، منافع حزب و 

منافع شخصی ترجیح دهند.

این ادعای بزرگی است 
بله چــون من سال ها در مجلس بــودم و دیــدم. 
ادعای بزرگ دیگری هم دارم و آن این که بسیاری 
از نامزدهای مجلس و حتی ریاست جمهوری به 
محدوده اختیارات آن مسئولیت آگاهی ندارند و 
فکر می کنند نماینده به مجلس برود هر چه بگوید 
می شود. وقتی از امکانات و ساختارهای مملکت 
آگاه نباشند در رقابت های انتخاباتی وعده هایی 
می دهند که بعد از شش ماه مردم از رأیی که به 
این ها داده اند پشیمان می شوند و می گویند این 
آقا دروغ گفته البته دروغ نیست و از روی ناآگاهی 
است. یا در مسائل اجرایی مثل انتصابات استانی 
دخالت می کنند که با تذکر رهبری هم مواجه 
شد. برای همین می گویم حتما یک مجلس ملی 
هم می خواهیم. اسمش را هر چه دوست دارید 
بگذارید می تواند مجلس سنا یا لردها یا فدرال 
باشد. می تواند مثل مجلس خبرگان که متناسب با 
جمعیت استان تعدادی نماینده دارد، باشد. البته 
شرط بگذارند برای افراد مجلس ملی که مثال چند 
دوره سابقه نمایندگی یا وزارت داشته باشند. 
یک نکته دیگر در ساختارها این است که در نظام 
مردم ساالری دینی یا جمهوری اسالمی ناچاریم 
که سه یا چهار حزب قدرتمند داشته باشیم. این 
الزمه مردم ساالری دینی است. به طنز می گویم 
دولت ها دو وظیفه دارند دوره اول هرچه دولت 
قبل کار کرده می خواهند زیرش بزنند و دوره دوم 
هم کارهایی می کنند که دولت آینده بزند زیرش! 
این باعث می شود بهره وری به شدت کاهش پیدا 
کند و دولت ها هم از هم جدا هستند و حرکت 
مستمر ندارند.  حتی در قوه قضاییه که رای مردم را 
ندارد که بگوییم کسی انتخاب می شود که ممکن 
است مطلوب عالی نظام نباشد یکی می گوید من 
مخروبه تحویل گرفتم، یکی می گوید من مشکل 
مالی دارم. این یعنی ساختار قوه قضاییه مشکل 
دارد. این که گفتم جمهوری دوم، این است که در 
اصل 177 قانون اساسی رویه بازنگری را نوشته، 
یک سری اصول که ضامن جمهوریت و اسالمیت 
نظام است قابلیت بازنگری و تغییر ندارند اما یک 
سری اصول هست که قابل تغییر هستند مثال 

می توانیم دو مجلس داشته باشیم.
این که نظام به سمت احیای نخست 
وزیری برود در تئوری جمهوری دوم شما وجود 

دارد؟ 
االن نمی خواهم ارزیابی کنم چون نخست وزیری 
محاسن و اشکاالتی دارد و ریاستی هم همین 
طور، اگر بخواهد نخست وزیری احیا شود مزایایی 

خواهد داشــت اما اگر با تغییر هر مجلس خط 
جدیدی در دولت ایجاد شود عمال ممکن است 
مشکالت تکرار شوند. ساختارها باید به صورت 

مجتمع تغییر کنند. 
آیا آن اصالحات ساختاری که شما از 
آن ها سخن به میان آورده اید با روش دیگری به 

جز اصالح قانون اساسی هم میسر است؟
بله، برخی از این اصالحات را می توان با قوانین 
موجود کشور انجام داد، برخی اصالحات را باید 
با تغییر قوانین موضوعه فعلی انجام داد و در فاز 
سوم تغییراتی می ماند که نیاز به تغییر قانون 

اساسی دارد.
رفتارها و سلیقه ها را چطور می توان 
تغییر داد؟ واقعا تئوری چند حزب قدرتمند 
با وضعیتی که در انتخابات 1400داشتیم و با 
حذفی که در سطح الریجانی و جهانگیری اتفاق 

افتاد، عملیاتی خواهد بود؟
باشیم  داشــتــه  قدرتمند  ــزب  ح  4 ــر  اگ اتفاقا 
انتخابات  در  مثال  مــی شــود.  کمتر  مشکالت 
مجلس چند هــزار نفر رد صالحیت می شوند 
و این به شدت سرمایه اجتماعی ما را کاهش 
می دهد. هر کسی که تایید صالحیت نمی شود 
این ها آسیب می بینند. من گفتم از این 7یا8هزار 
نفری که رد صالحیت می شوند حتما تعدادی 
شایسته رد صالحیت نبوده اند و از آن 7یا 8هزار 
نفری که تایید می شوند حتما تعدادی شایسته 
تاییدشدن نبوده اند. احــزاب که باشند حزب 
ــی را جلو مـــی آورد که رد نشود. االن یک  آدم
مشکل غیرمستقیمی که پیش می آید این است 
افـــرادی که رد صالحیت می شوند لطمه  که 
می خورند بعد مــردم می گویند کی این کار را 
کرده می گویند شورای نگهبان، می گویند چه 
کسی این ها را منصوب کرده، می گویند رهبری 
یعنی تمام این گرفتاری ها را به حساب باالترین 
فرد نظام می گذارند در حالی که ایشان شورای 
نگهبان را نصب می کند اما مسئولیت کارهای 
شــورای نگهبان که به عهده رهبری نیست اما 
اگر نظام حزبی باشد دیگر این هزینه گزاف برای 
نظام متصور نخواهد شد و حزب می تواند خیلی 

از این مشکالت را حل کند. 
عـــده ای معتقد هستند بــا توجه به 
فضای سیاسی کشور هرگونه تغییر در قانون 
اساسی به سمت بسته تر شدن  و حذف خیلی 
از آزادی هایی که در قانون اساسی اول انقالب 
که در فضای آرمانی آن موقع  تنظیم شده منجر 
خواهد شــد.  شما نگران این نیستید که این 
تغییر با توجه به یک دستی  نهادهای حاکمیتی 

در شرایط فعلی باعث چنین مسئله ای شود ؟
بله این یک نگرانی جدی است البته ترکیب آن 
شــورای بازنگری هم مهم است. از بخش های 
هستند.  اجتماعی  اقشار  و  حکومت  مختلف 
من معتقدم اگر قــرار باشد آن شــورا فضا را به 
که  می شود  بدتر  حتما  ببرد،  انقباض  سمت 
شود.  تمهید  باید  مسائل  ایــن  نمی شود  بهتر 
خوشبختانه اصل قضیه جزو اختیارات شخص 
مقام معظم رهبری اســت و موضوعات را هم 
ایشان مشخص می کنند و بعد هم که در شورای 
بازنگری تدوین شد باید به همه پرسی گذاشته 
ــردم به اصالحاتی که  شــود که ممکن اســت م
شورای بازنگری انجام داده رای ندهند و منتفی 
شود. من این نگرانی را قبول دارم اما می شود 

مسیرش را مدیریت کرد.

جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت 
ــاره مــذاکــرات هسته ای و حواشی  نظام دربـ
که گفته شد از جمله جــدال لفظی بین علی 

الریجانی و سعید جلیلی چقدر درست بود ؟
من اصــال متوجه کــار رسانه ها نمی شوم و گویا 
می خواهند نظرات خود را منتشر کنند. عنوان 
خبر درست نبود که نوشتند جلسه فوق العاده برای 
رسیدگی به مسائل هسته ای. ما االن سه ماه است 
که روزهای شنبه جلسه فوق العاده برای تدوین 
سیاست های برنامه هفتم توسعه داریم. در جلسه 
مذکور آقــای آملی از آقــای شمخانی خواستند 
که توضیح مختصری درباره مذاکرات هسته ای 
بدهند. آقای شمخانی هم 5-6 دقیقه  صحبت 
کردند و بحث های کوتاهی مطرح شد. این که 
جلسه فوق العاده گذاشته شده برای برجام و یکی 
با دیگری جدل کرده باشد و آن یکی اخم کرده 
و... من که ندیدم. این که آقای جلیلی و الریجانی 
ممکن اســت اختالف نظر داشته باشند بحث 
دیگری است اما اگر مقصود آن جلسه ای است که 

مطرح شده، در آن جلسه این خبرها نبود.
ــت فعلی که  ــه شــعــار دولـ ــا تــوجــه ب ب
می گوید ما مذاکرات را به برجام و مذاکرات گره 
نمی زنیم،  شما چقدر تحریم ها و اصوال روابط 
خارجی را در پیشرفت یا پسرفت اقتصادی ما 
موثر می دانید؟ یادم هست زمانی شما نقش 

تحریم ها را 30تا40درصد می دانستید.  
در بحث کیفی، تحریم ها ظالمانه و بی رحمانه 
است و واقعیت دارد و حتما هم در اقتصاد ما موثر 
هستند. این بحثی که دولت دارد و بارها رهبری هم 
فرمودند که ما وظایف خودمان را در داخل منوط 
به برجام نکنیم بحث دیگری است. فرض کنیم تا 
10 سال آینده برجام حل نشود آیا ظرف این 10 
سال باید متوقف باشیم یا باید کار کنیم؟ بله اگر 
تحریم نباشیم نفت مان را 100دالر می فروشیم و 
اگر تحریم باشیم باید تحریم را دور بزنیم که هزینه 
دارد. حاال این بحث است که اگر ما تحریم هستیم 
صبر کنیم تا نفت را 100دالر بفروشیم و کمتر هم 
نفروشیم؟ از این جهت می گویند نباید مذاکرات 
به برجام گره بخورد. از طرفی هم تحریم ها روی 
زندگی مردم و کارهای ما اثر دارد. باید لیست کنیم 
کارهایی که با دورزدن یا خنثی سازی تحریم ها 
می توانیم انجام دهیم چه کارهایی هستند. این 
کارها در کشور طومار بسیار بزرگی دارد و حتی 
برخی وقت ها ما دچــار خود تحریمی شده ایم. 
این ها راحــت قابل حل شدن اســت. اقتصاد در 
دنیا سیاست نمی شناسد همین االن که آمریکای 
جنایتکار به ما زور می گوید و تحریم کرده اگر نیاز 
داشته باشیم، با شرکت های آمریکایی تحریم ها 
را دور می زنیم یعنی اگر پول باشد شرکت های 
آمریکایی هم تحریم را دور می زنند و حتی جریمه 
هم می شوند. اقتصاد اصال متوقف نمی شود اما 
هزینه بیشتری دارد و بهره وری کمتر است. شاید 
ــت کــار بکند 60درصـــد بهره وری  اگــر االن دول
دارد و اگر برجام حل شود و تحریم ها رفع شوند 

100درصد بهره وری خواهد داشت.
من از بچگی یادم هست شما دبیرکل 
جامعه اســالمــی مهندسین بــودیــد تــا االن. 
قصد انتقال قدرت و بازنشستگی ندارید؟ در 
مجموعه شما فردی که شایستگی داشته باشد 
که دبیرکل شود و جوان باشد نیست که جای 

خود را به او بدهید؟
البته ما االن هم در جلسه شورای مرکزی خودمان 
افراد جوان داریم مثال قائم مقام بنده آقای دکتر 
خجسته پور با 40سال سن 2 دوره حضور دارد 
ــود. در نظامی ها  و دو دوره قبل 36 سالش ب
همه قبول کردیم که باید درجــات را بگذراند تا 
سرتیپ بشود اما در عالم سیاست این طور نیست. 
نماینده مجلس باید سردار حکمرانی باشد. افراد 
متخصصی در مجلس داریــم اما دانشگاه های 
ما عالم تربیت می کنند به جای حکمران و ما در 
اداره کشور نیازمند حکمران خوب هستیم و فقط 

متخصص مهندس و پزشک و ...  نمی خواهیم.

محمد رضا باهنر با تشریح جزئیات دیدگاهش درباره لزوم بازنگری در برخی اصول  قانون اساسی،  ایجاد 2مجلس وتقویت احزاب تاکید کرد:

ساختار های حکمرانی  باید تغییر کند
برگردیم به سال قبل باز هم به رئیسی رای می دهم  اما برخی وعده های دولت عملیاتی نیست 
این که می گویند "بانیان وضع موجود" را قبول ندارم باالخره هر دولتی نقاط قوت و ضعفی دارد
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گــروه ورزش/ صبح امــروز جلسه بررسی بودجه 
درحالی در غیاب حمید سجادی وزیر ورزش با حضور 
ــای فدراسیون های  معاونان وزارت ورزش و روس
ورزشـــی در وزارت ورزش بــرگــزار شد که طی آن 
مشاجره  پرسروصدایی بین علیرضا دبیر و سیدمحمد 
پوالدگر درگرفت. کار تا جایی باال گرفت که گفته 
می شود دبیر جلسه را ترک و از امضای تفاهم نامه 
ــودداری کرد. ماجرا اما از آن جا  با وزارت ورزش خ
آغاز شد که مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفت 
برای دومین سال متوالی بودجه ویژه ای را برای 28 
فدراسیون ورزشی )مــازاد بر بودجه فدراسیون ها( 
در نظر گیرد. نام فدراسیون کشتی نیز در لیست 
بهارستان نشینان برای دریافت بودجه قرار گرفت اما 
گویا این اتفاق به کام معاون قهرمانی وزارت ورزش 
خوش نیامده و در اقدامی عجیب و سوال برانگیز 
تصمیماتی گرفته که شاید برای اولین بار است در 
ورزش کشور رقم می خورد. طبق شنیده ها پوالدگر 

در جلسه امروز)دیروز( به علیرضا دبیر اعالم کرده با 
توجه به بودجه 70 میلیاردتومانی که مجلس برای 
فدراسیون گوش شکسته ها در نظر گرفته، بودجه 
قهرمانی این فدراسیون توسط وزارت ورزش صفر 
شده است! این درحالی است که بودجه ویژه مجلس 
به هیچ عنوان ربطی به بودجه قهرمانی فدراسیون های 
ورزشــی نــدارد. ضمن این که در لیست مجلسی ها 
برای اختصاص بودجه ویژه به غیر از کشتی نام 27 
فدراسیون دیگر هم درج شده اما این که چرا پوالدگر 
تصمیم گرفته بودجه قهرمانی کشتی را صفر کند 
جــای ســوال دارد. گفته می شود بحث بین دبیر و 
پوالدگر به قدری باال می گیرد که جلسه نیمه تمام 
می ماند و دبیر پیش از ترک جلسه، خطاب به پوالدگر 
تاکید می کند که به هیچ وجه به او اجازه نخواهد داد 
درخصوص کشتی کشور تصمیم گیری کند. رئیس 
فدراسیون کشتی حتی از امضای تفاهم نامه با وزارت 
ورزش خـــودداری کــرد. ایــن اتفاقات درحالی رخ 

داده که در جلسه هفته گذشته که در سازمان برنامه 
و بودجه برگزار شده بــود، تاکید شد هر دو بودجه 
)قهرمانی و بودجه ویــژه مجلس( به فدراسیون ها 
از جمله فدراسیون کشتی پرداخت خواهد شد. از 
طرفی بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی حدود 
40 میلیارد تومان است و با توجه به ترافیک باالی 
مسابقات کشتی، در پیش بودن مسابقات مهم و نیز 
اقدامات زیرساختی که دبیر در این فدراسیون انجام 
داده، قطعا این فدراسیون به بودجه قهرمانی خود 
نیاز مبرم دارد. حال سوال این است که مگر می شود 
بودجه قهرمانی ورزش اول کشور را صفر کرد؟ البته 
اخبار غیررسمی حاکی از آن است که معاون قهرمانی 
وزارت ورزش مدت هاست با فدراسیون کشتی دچار 
اختالف نظر است و دلیل تصمیمات امــروزش هم 
بی ارتباط با همین مسائل نیست. حال باید منتظر ماند 
و دید واکنش پوالدگر چیست و آیا اخبار منتشر شده در 

این خصوص را تایید یا تکذیب می کند؟

مشاجره دبیر با معاون قهرمانی وزارت ورزش باال گرفت

پوالدگر بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی را صفر کرد؟

تمجید ویژه کاپیتان پورتو از طارمی
کاپیتان تیم فوتبال پورتو یکی از بازیکنان حامی مهدی 
طارمی مهاجم ایرانی این تیم بوده است. پپه در اوج 
فشارهایی که به مهدی طارمی در هفته های پایانی این 
فصل به خاطر گرفتن پنالتی وارد می شد، به حمایت از 
طارمی پرداخت. حتی زمانی که پورتو در کورس کسب 
عنوان قهرمانی بود و طارمی یک پنالتی از دست داد و 
عذرخواهی کرد، پپه در مصاحبه ای گفت که نیازی 

به عذرخواهی طارمی نیست. حاال و در شرایطی که 
پورتو با درخشش طارمی موفق شد قهرمان لیگ برتر 
و جام حذفی پرتغال بشود، پپه بازهم لب به تمجید 
از طارمی گشود و از او به شکل ویژه ای تعریف کرد. 
پپه که خودش یکی از مدافعان سرسخت در فوتبال 
است، در گفت وگو با نشریه داخلی باشگاه پورتو در 
پاسخ به این سوال که چه چیزی دفاع کردن مهدی 

طارمی را برای یک مدافع سخت می کند؟ گفت: فقط 
می توانم بگویم طارمی یک بازیکن فوق العاده باهوش 
است؛ با هوش و کیفیتی که این روزها کمتر مهاجمی 
آن را دارد. بحث ماندن طارمی در پورتو یا جدایی اش 
از این تیم هم سوژه رسانه های پرتغالی است. با این 
حال یکی از صفحات نقل و انتقاالت پرتغال مدعی شد 
طارمی در لیست باشگاه اورتون انگلیس قرار دارد و 
شاید این مهاجم ایرانی راهی تیمی بشود که مالک آن 

هم ایرانی است.

پنج شنبه  2 تیر 1401
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قاب دبیر و انوشیروانی چرا خبرساز شد؟

گروه ورزش/ سجاد انوشیروانی درحالی روز سه شنبه از سوی 
وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب 
شد و کار خود را آغاز کرد که انتشار عکسی از دیدار علیرضا دبیر 
با سرپرست جدید فدراسیون وزنه برداری حسابی خبرساز شد. 
رئیس فدراسیون کشتی درحالی دیروز در فدراسیون وزنه برداری 
به دیدن انوشیروانی رفت که خیلی ها این دیدار را به حمایت دبیر 
از سرپرست فدراسیون وزنه برداری تعبیر کردند. حتی برخی پا 
را فراتر گذاشتند و مدعی شدند چون علی مرادی رئیس سابق 
وزنه برداری به فدراسیون کشتی و امکاناتی که دبیر برایش فراهم 
کرده بود حسادت می کرد، هیچ گاه چنین قابی از این دو نفر )دبیر 
و مرادی( منتشر نشد. علیرضا دبیر اما دیروز در مصاحبه با خراسان 
شایعات را رد کرد و در تشریح علت ثبت این عکس و دیدارش 
با سجاد انوشیروانی گفت: »ما چهار فدراسیون هستیم که در 
همسایگی هم قرار داریم. من تقریبا هفته ای یک بار به داورزنی 
رئیس فدراسیون والیبال سر می زنم. تقریبا روزی یک بار با داوری 
رئیس فدراسیون بسکتبال صحبت می کنم و گاهی به دیدارش 
مــی روم. سجاد انوشیروانی هم در زمانی که مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اردبیل بود، همکاری نزدیکی با فدراسیون کشتی 
داشت. ضمن این که او قهرمان المپیک هم هست. علی مرادی هم 
که رئیس فدراسیون بود مرتب به دیدارش می رفتم. ضمن این که 
مرادی بچه محل من هم هست. در مجموع ما چهار فدراسیون، دو 

یا سه هفته یک بار با هم جلسات ثابتی داریم.«

سوژه

 جام ملت های آسیا 2023 
در کدام کشور برگزار می شود؟

چهار کشور برای میزبانی از مسابقات جام ملت های آسیا 2023 اقدام کردند. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از کناره گیری چین از میزبانی مسابقات جام ملت 
های آسیا 2023 دست به کار شد. AFC به فدراسیون های اعضا یک ماه مهلت داد 
تا برای میزبانی از این مسابقات بزرگ فوتبال نامزد شوند. یک هفته به پایان مهلت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کاندیداتوری باقی مانده است. طبق گزارش ها 
تاکنون چهار کشور برای میزبانی از مسابقات جام ملت های آسیا 2023 اقدام کرده 
اند. کره جنوبی، استرالیا، ژاپن و قطر نامزدهای میزبانی از این مسابقات شدند. هنوز 
یک هفته برای کاندیداتوری میزبانی مسابقات جام ملت های آسیا 2023 باقی مانده 

ولی به نظر نمی رسد کشور جدیدی برای میزبانی از این مسابقات کاندیدا شود.

گزارش

مذاکرات مثبت سرخ ها با ستاره برزیلی

کاسیانو در یک قدمی 
پرسپولیسی شدن

در صورتی که روند مذاکرات خوب پیش برود، مهاجم برزیلی شاغل در 
لیگ پرتغال پیراهن سرخ پرسپولیس را برتن خواهد کــرد. یحیی گل 
محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای تقویت تیمش در لیگ برتر 
بیست و دوم خواهان جذب چند مهاجم شده که البته تا این جای کار سجاد 
شهباززاده حاضر به عقد قرارداد با سرخ پوشان نشد و در نهایت به استقالل 
پیوست. در این خصوص باشگاه پرسپولیس خواهان جذب کاسیانو مهاجم 
برزیلی شاغل در لیگ پرتغال شده و مذاکراتی از سوی دو طرف انجام شده 
است. البته این که گفته می شود باشگاه پرسپولیس پیش قراردادی برای 
این بازیکن برزیلی ارسال کرده، صحت ندارد اما روند مذاکرات تا این جا 
خوب بوده است. باشگاه پرسپولیس با باشگاه ویزالی پرتغال مذاکرات 
خوبی انجام داده و به نظر می رسد در صورتی که همه چیز خوب پیش برود، 
کاسیانو تا چند روز آینده برای پیوستن به پرسپولیس راهی تهران خواهد 
شد. از آن جایی که عیسی آل کثیر قراردادش با پرسپولیس به پایان رسیده 
و در صورتی که این قرارداد هم تمدید بشود، او به دلیل دوران نقاهت پس 
از جراحی قادر به همراهی سرخ پوشان در نیم فصل اول لیگ برتر نیست، 
پرسپولیسی ها به صورت جدی به دنبال جذب کاسیانو هستند تا او بتواند 
مشکل این تیم در خط حمله را برطرف کند. البته روند مذاکرات به گونه ای 
است که به احتمال زیاد این بازیکن را باید پرسپولیسی بدانیم مگر این که 
اتفاق خاصی رخ بدهد. سرمربی پرسپولیس که متوجه ضعف خط حمله 
تیمش شده بود، پس از پایان رقابت های نیم فصل اول تصمیم گرفت 
مهاجم خارجی بخرد. یحیی گل محمدی و دستیارانش کلی فیلم بازیکن 
خارجی دیدند و در نهایت دست روی کاسیانو دیاس موریرا گذاشتند؛ 
مهاجم شماره ۹ ویزال که قدرت دوندگی، پرسینگ و گلزنی اش مورد 
توجه سرمربی پرسپولیس قرار گرفت. اگر از خصوصیات کاسیانو خواسته 
باشید باید بگوییم این مهاجم برزیلی یک فوروارد قدرتی و جنگنده است تا 
گلزن! گرچه فصل گذشته 7 گل و 2 فصل پیش ۱۶ گل برای تیمش زده اما 
استاد پرس کردن مدافعان حریف است. کاسیانو در توپ ربایی از خط دفاع 
حریف تخصص دارد ولی یک ویژگی منفی اش خشونت و عصبی بودن است 
که باعث شده در نیم فصل دوم لیگ پرتغال دو مرتبه از زمین اخراج شود. 
شاید برای بسیاری از هواداران پرسپولیس این پرسش به وجود آمده باشد 
که وقتی باشگاه ویزال 200 هزار دالر برای صدور رضایت نامه می خواهد، 
کاسیانو چقدر دستمزد درخواست می کند؟ در همین ارتباط شنیدیم 
دستمزد این مهاجم برزیلی چندان زیاد نیست و در حد قراردادهای این 
فصل خریدهای ایرانی و جدید پرسپولیس است. گویا کاسیانو حاضر است 

با مبلغ 400 هزار دالر برای یک فصل پیراهن پرسپولیس را بپوشد.

ــدره آ  ــدود سه ســال پیش بــود که آن گــروه ورزش/ ح
استراماچونی سرمربی سرشناس ایتالیایی پس از 
کش و قوس های فراوان با تالش مدیران وقت استقالل 
باالخره به تهران آمد و سرمربی استقالل شد. او آخرین 
سرمربی  حضور  از  پیش  استقالل  خــارجــی  مربی 
پرتغالی آبی های تهران بود و حاال یک بار دیگر یک 
مربی خارجی به عنوان نفر اول روی نیمکت استقالل 
خواهد نشست. استقالل پس از استراماچونی، مربیان 
ایرانی مثل محمود فکری، مجید نامجومطلق و فرهاد 
مجیدی را باالی سرش دید و در نهایت با فرهاد مجیدی 
پس از ۹ سال دور بودن از جام قهرمانی لیگ برتر، به 
قهرمانی رسید و مسلما با توجه به عملکرد مجیدی 
حاال سرمربی پرتغالی استقالل نسبت به دیگر مربیان 
خارجی تاریخ این تیم کار به مراتب سخت تری خواهد 
داشت. روز گذشته ساپینتو در مراسم عقد قرارداد 
خود با استقالل ابراز امیدواری کرد که بتواند از پس 
این مسئولیت سخت برآید و خاطرات روزهای خوب 
استقالل در لیگ بیست و یکم را در فصل پیش رو برای 

هواداران آبی زنده نگه دارد.
هشتمین مربی خارجی آبی ها       

باشگاه استقالل تا قبل از ساپینتو، هفت مربی خارجی 
داشته است که این مربی پرتغالی هشتمین نفر خواهد 
بود. اولین مربی خارجی آبی ها رایکوف یوگسالو بود 
که اولین ستاره آسیایی نیز توسط این مربی فقید به 
دست آمد. پس از او والدیمیر جکیج آلمانی روی کار 
آمد که او اولین قهرمانی جام  حذفی را به افتخارات 

باشگاه اضافه کرد و خیلی زود از ایران رفت. یوگنی 
سوکوموروخف سومین خارجی آبی ها بود که او هم 
استقالل را قهرمان لیگ دسته سوم کرد ولی خیلی 
زود از این تیم جدا شد. بیلفسکی دیگر مربی روسی 
بود که در استقالل موفق نشد و پس از هشت بازی از 
کار برکنار شد. پس از او، رونالدو کخ نیز از جمله  مربیان 
ناموفق خارجی محسوب  می شود که خیلی زود اخراج 
شد تا به آلمان برگردد اما وینفرد شفر از جمله مربیان 
خارجی محسوب می شود که در سال اول نتایج خوبی 
کسب کرد. این مربی در لیگ رتبه  سوم را به دست 
آورد، در لیگ قهرمانان تا هشت تیم  پایانی رفت و در 
جام حذفی نیز به مقام  قهرمانی رسید تا فصل بعد هم 
به کارش ادامه دهد. البته  او سال دوم به دلیل خروج 
اکثر بازیکنانش نتایج خوبی نگرفت تا از کار برکنار 
شود. پس از شفر، نوبت  به آندره آ استراماچونی رسید 
تا استقالل را به اوج برگرداند ولی او نیز به دلیل شرایط 
بد مالی باشگاه و نبود مدیریت، مجبور شد شبانه ایران 
را به مقصد ایتالیا ترک کند. قطعا هواداران بازی های 
خوب این مربی را فراموش نخواهند کرد. حال نوبت 
به »ریکاردو ساپینتو«ی پرتغالی رسیده که هشتمین 

مربی خارجی جای هفت محبوب را بگیرد.
طلسم ریکاردو       

ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل 
در دوران مربیگری اش روزهــای پرفراز و نشیبی را 
پشت سر گذاشته و طی ۱0 سال اخیر، ۱3 بار تیم 
عوض کرده که این مسئله در نوع خود قابل توجه است 

و با توجه به مربیگری در پرتغال، صربستان، یونان، 
عربستان، بلژیک، لهستان، برزیل و ترکیه می توان 
به او لقب مارکوپولوی پرتغالی را داد اما چیزی که 
می تواند برای هواداران استقالل نگران کننده باشد 
این است که ساپینتو یک سال هم نتوانسته در یک 
تیم دوام بیاورد. بیشترین حضور این مربی پرتغالی 
در تیم استاندارد لیژ بلژیک بوده که 3۶4 روز در این 
تیم حضور داشت و یک قهرمانی جام حذفی در سال 
20۱7-20۱8 بــرای این تیم به ارمغان آورد و به 
نوعی می توان گفت بهترین عملکرد این مربی و تنها 
جام کسب شده توسط او، در استاندارد لیژ بلژیک 
رقم خورده است. کمترین حضور این مربی پرتغالی 
در تیم الفاتح عربستان بوده که در 84 روز، تنها در 
پنج بــازی روی نیمکت ایــن تیم عربستانی حضور 
داشته است که یک برد، یک تساوی و 3 باخت نتیجه 
حضور او در این تیم بوده است. اسپورتینگ پرتغال 
)233 روز(، رداستار بلگراد )233 روز(، او.اف.آی 
کرته یونان )2۵7 روز(، آترومیتوس آتن )277 روز(، 
بلننزس پرتغال )۱۶7 روز(، الفاتح عربستان )84 
روز(، استاندارد لیژ بلژیک )3۶4 روز(، لگیا ورشو 
لهستان )23۱ روز(، براگای پرتغال )۱73 روز(، 
واسکودوگامای برزیل )7۶ روز(، غازی  عینتاب ترکیه 
)۱۱۶ روز( و موریرنسه پرتغال )۱7۵ روز( تیم ها و 
مدت زمان حضور ساپینتو بوده اند و حاال باید دید آیا 
این مربی پرتغالی می تواند در استقالل طلسم شکنی 

کند و در این تیم یک سال یا بیشتر دوام بیاورد؟

ساپینتو؛ مارکوپولوی پرتغایل!

چرا قرارداد صادقی با پرسپولیس امضا نمی شود؟
مذاکرات باشگاه پرسپولیس با سعید صادقی ملی پوش فوتبال کشورمان همچنان ادامه 
دارد. با وجود رسیدن به توافقات در بعضی از موارد اما هنوز قراردادی امضا نشده و حضور 
صادقی در پرسپولیس در هاله ای از ابهام قرار دارد. مسئوالن باشگاه پرسپولیس با رقم اعالم 
شده از سوی صادقی مشکل چندانی ندارند اما موضوعی که باعث شده تا به حال این قرارداد 
امضا نشود، خواسته های این بازیکن و مدیر برنامه هایش است. گویا مدیر برنامه صادقی از 
باشگاه پرسپولیس خواهان یک پیش پرداخت عجیب و غریب شده که تا به حال با مخالفت 
مدیران این باشگاه رو به رو شده است. مسئوالن پرسپولیس تا این لحظه با این درخواست 
مخالفت کرده اند اما از آن جایی که جذب سعید صادقی عالوه بر موارد فنی، در بحث تبلیغاتی 
)مدیران پرسپولیس با بازیکنانی که تا به حال جذب کرده اند روند خوبی در نقل و انتقاالت از خود 
نشان دادند و دوست ندارند با از دست رفتن سعید صادقی به نوعی در این انتقال شکست 

بخورند( هم می تواند به پرسپولیس کمک کند شاید با این خواسته هم موافقت شود.

خبر

 پرونده نقل و انتقاالت سرخ ها 
در آستانه بسته شدن

 پرسپولیس 
در انتظار ۳ خارجی

گروه ورزش/ باشگاه پرسپولیس که یکه تاز نقل و 
انتقاالت لیگ برتر است، با جذب یک دستیار برای 
یحیی گل محمدی به منظور جایگزینی حمید 
مطهری و دو بازیکن خارجی در پست های مهاجم 
و دفاع، فهرست خرید خود را تکمیل می کند و 
کم کم پرونده نقل و انتقاالت را می بندد. پس 
از جدایی مطهری از کادر فنی سرخ ها، اسامی 
مختلفی برای جانشینی او مطرح شده اما گل 
محمدی قصد دارد یک دستیار خارجی انتخاب 
کند، از این رو در حال بررسی رزومه چند مربی 
خارجی است و گزینه نهایی را به مدیران باشگاه 
معرفی خواهد کرد تا با او وارد مذاکره شوند. البته 
پرسپولیس عالوه بر دستیار خارجی یک بدنساز 
خارجی هم چندی پیش به خدمت گرفت و به 
نظر می رسد گل محمدی و باشگاه برای جبران 
ناکامی تصمیم گرفته اند از دانــش مربیان روز 
دنیا بیشتر استفاده کنند. پرسپولیس همچنین 
نظر  برزیلی  گزینه  که  خواهد  می  مهاجم  یک 
کادرفنی این تیم را جلب کرده است، با این حال 
گل محمدی تا زمانی که خیالش از بابت جذب 
مهاجم و مدافع خارجی راحت نشود، تکلیف دو 
بازیکن خارجی فعلی تیمش را مشخص نخواهد 
کرد. هم اکنون شرزود تمیروف و منوچهر صفروف 
ــک و تاجیک ســرخ ها در لیست  دو بازیکن ازب
انتظار قرار گرفته اند. سرمربی سرخ ها تا زمانی 
که نتواند بازیکنان خارجی را برای پست هایی 
که نیاز دارد جذب کند، تصمیم اش را دربــاره 
دو بازیکن خارجی اعالم نخواهد کرد. بنابراین 
صفروف و تمیروف همچنان باید در لیست انتظار 
باقی بمانند. البته پرسپولیس به جز این خارجی 
نفرات دیگری را هم در لیست خروجی دارد که 
در همین هفته تکلیف آن ها هم مشخص خواهد 
شد. تاکنون جدایی حامد لک، رامین رضائیان، 
سعید آقایی و احسان پهلوان قطعی شده اما تکلیف 
بازیکنانی چون رضا اسدی، سیدجالل حسینی، 
علی شجاعی، علیرضا ابراهیمی، عیسی آل کثیر، 
محمد شریفی و محمد مهدی مهدی خانی هنوز 

مشخص نیست.

10 بازیکن برتر آسیا به انتخاب مجله فورفورتو

طارمی و سردار بعد از ستاره کره ای

گروه ورزش/ مجله معتبر فورفورتو در تازه ترین گزارش خود به معرفی ۱0 
بازیکن برتر فعلی قاره آسیا پرداخته که نام دو بازیکن ایرانی در آن دیده می شود. 
در این سال ها بسیاری از بازیکنان آسیایی در لیگ های برتر اروپا بازی می کنند 
و درخشش خوبی نیز دارند و این بازیکنان نامشان در لیست برترین های قاره 
کهن از نگاه مجله فورفورتو دیده می شود. در صدر این لیست نام سون هیونگ 
مین ستاره کره ای تاتنهام قرار دارد، اما در رتبه دوم لیست برترین های مجله 
فورفورتو یک نام آشنا برای ما ایرانی ها به چشم می خورد. مهدی طارمی ستاره 
پورتو که فصل به فصل در فوتبال اروپا بهتر و درخشان تر ظاهر می شود،  پس 
از  پیوستن به ریو آوه در سال 20۱۹، او ۱8 گل به ثمر رساند تا به باشگاه پورتو 
برود، جایی که به طور منظم به گلزنی ادامه داده است. طارمی حاال در سال 
جام جهانی آماده درخشش دوباره در فوتبال اروپا و در نهایت جام جهانی قطر 
است. سومین بازیکن برتر آسیا در لیست فورفورتو زوج طارمی در تیم ملی ایران 
است؛ سردار آزمون که با پیوستن به لورکوزن آماده است تا چالش جدیدی را 
در زندگی حرفه ای خود امتحان کند. آزمون مدت زیادی را در روسیه گذراند 
و بعد از درخشش در زنیت در ژانویه به بایرلورکوزن رفت. این بازیکن 27 ساله 
که تقریبًا در هر ۱.۵ بازی برای ایران به طور میانگین یک گل به ثمر می رساند، 
در آلمان توانست اولین گل خود را در بوندسلیگا به ثمر برساند و قطعا فصل 

بعد هواداران تیم آلمانی از ستاره ایرانی تیمشان بیشتر خواهند دید و شنید.

ویژه

احتمال بازگشت سردار از بوندس لیگا به روسیه
سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان با درخشش به همراه زنیت سن پترزبورگ زمستان 

گذشته به بوندس لیگا منتقل شد و با باشگاه بایرلورکوزن قراردادی پنج ساله امضا کرد. 
آرماند دورن، ایجنت فوتبال روسیه به عنوان نماینده سردار آزمون، مهاجم بایرلورکوزن، 
شانس بازگشت این بازیکن ایرانی به لیگ روسیه را ارزیابی کرد. این بازیکن ایرانی در نقل 
و انتقاالت زمستانی به تیم آلمانی رفت. در ژانویه، این مهاجم 27 ساله تا تابستان 2027 با 

 RB« بایرلورکوزن قرارداد امضا کرد. ایجنت آزمون در فوتبال روسیه در مصاحبه با نشریه
Sport« روسیه گفت: او روزهای خوبی را در روسیه سپری کرد. او روسی را عالی صحبت 
می کند. خانواده او در آن جا بسیار خوشحال بودند. وی افزود: نمی دانم در آینده به لیگ 

برتر روسیه برخواهد گشت یا نه اما حاال او هدف دارد که به یکی از بهترین گلزنان بوندس 
لیگا تبدیل شود. هیچ کس نمی داند چه اتفاقی ممکن است در آینده بیفتد. سردار 

آزمون ۱04 بازی برای زنیت انجام داد، ۶2 گل به ثمر رساند و ۱7 پاس گل داد.

رونمایی رسمی از هشتمین خارجی نیمکت استقالل
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سینمای  جهان

»تاپ گان 2« میلیاردی می شود

فروش جهانی فیلم جدید »تاپ گان: ماوریک« در 
فاصله ۲۵ روز از آغاز اکران به رقمی بیش از ۹۰۰ 

میلیون دالر رسید.
به گزارش ایسنا، فیلم جدید »تاپ گان« با بازی 
تام کروز تاکنون ۴۷۴ میلیون دالر در سینماهای 
کشورها  سایر  در  دالر  میلیون   ۴۲۷ و  آمریکا 
فروخته  است تا با فروش بیش از ۹۰۰ میلیون 
دالری به احتمال زیاد در هفته آینده به فروش یک 
میلیارد دالری دست یابد. »تاپ گان: ماوریک« 
که موفق ترین فیلم کارنامه سینمایی تام کروز در 
گیشه محسوب می شود، در جدیدترین هفته اکران 
خود به رغم آغاز نمایش چند فیلم مهم دیگر، تنها با 

افت فروش ۲۱ درصدی روبه رو شد.
ویــژه  امــســال در بخش نمایش های  ــن فیلم  ای
جشنواره کن نیز به نمایش گذاشته و جایزه نخل 

طالی افتخاری به تام کروز اهدا شد.
قسمت اصلی فیلم »تاپ گان« به کارگردانی »تونی 
اسکات« در سال ۱۹۸۶ به سینما آمد و به فروش 

جهانی ۳۵۰ میلیون دالری دست یافت.

»یخ زده 3« ساخته می شود

صداپیشه اصلی پویانمایی های »یخ زده« از ساخته 
شدن قسمت سوم خبر داد.

ــور رسمی  ــزارش مــهــر، کریستن بــل بــه ط بــه گـ
اعالم کرد »یخ زده ۳« در راه است. این بازیگر که 
صداپیشگی »پرنسس آنا« از این مجموعه موفق 
پویانمایی های دیزنی را برعهده داشته، با حضور 
در برنامه زنده شوی شبانه جیمی فالون یک خبر 
بزرگ را برای دوستداران پویانمایی اعالم کرد. 
در این نشست، وی گفت به طور رسمی و البته با 
اختیار صفر اعالم می کند »یخ زده ۳« در راه است. 
وی یادآوری کرد که اختیار وی برای اعالم این خبر 
صفر است زیرا او مسئول اکران نیست اما در عین 
حال که می خواهد این خبر مرموز بماند، می گوید 

این پویانمایی در راه است.
»یخ زده« نخستین بار سال ۲۰۱۳ به سینماها 
ــزرگ آن به یک پدیده جهانی  ــد  و موفقیت ب آم
بدل شد و شش سال بعد با اکران فیلم دوم حتی 
موفقیت بیشتری هم کسب کــرد. از آن زمــان با 
این که احتماالت مختلفی دربــاره ساخته شدن 
قسمت سوم وجود داشته اما کمپانی دیزنی هنوز 
به صورت رسمی ساخته شدن این قسمت را اعالم 

نکرده است.
با توجه به این که بین دو فیلم اول زمانی شش ساله 
فاصله افتاد شاید باید در انتظار زمانی به همین 

اندازه برای اکران فیلم سوم بود.

 فلورنس پیو در اقتباس نتفلیکس
 از شاهکاِر اشتاین بک

فلورنس پیو به اقتباس نتفلیکس از رمــان جان 
اشتاین بک پیوست.

ــزارش صبا، نتفلیکس در حال توسعه  یک  به گ
سریال کوتاه بر اساس کتاب »شرق بهشت« اثر جان 
اشتاین بک است. این سریال که هنوز در مرحله 
توسعه قرار دارد، توسط زویی کازان نوشته و تولید 
خواهد شد. زویی کازان نوه الیا کازان کارگردان 
نسخه سال ۱۹۵۵ این رمان است. فلورنس پیو در 
حالی به این سریال پیوسته که شخصیتی که قرار 

است نقش آن را ایفا کند، هنوز مشخص نیست.
کتاب »شرق بهشت« در سال ۱۹۵۲ منتشر شد و 
داستانش در دره سالیناس کالیفرنیا در دوره ای 
بین جنگ داخلی آمریکا تا پایان جنگ جهانی اول 
روایت می شود. این رمان حماسی داستان های 
خانواده »همیلتون«، یک خانواده مهاجر ایرلندی 
با ۹ فرزند به رهبری »آدام تراسک« متمول را روایت 
می کند. نسخه سینمایی »شرق بهشت« بیشتر به 
دلیل حضور جیمز دین ستاره افسانه ای سینمای 
آمریکا در نقش اصلی به یاد آورده می شود. اقتباس 
الیا کازان بیشتر بر بخش پایانی کتاب تمرکز داشت 
و توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند و نامزد 
چهار جایزه اسکار از جمله نامزد بهترین فیلم شود و 
همچنین توانست برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر 

نقش مکمل زن شود.

ابراهیم دهقانی - در میان آموزشگاه ها و 
کارگاه های بازیگری که این روزها فراوان اند، 
ــام بــازیــگــران و  بــرخــی آمــوزشــگــاه هــا کــه بــه ن
هنرمندان معروف برپا شده اند، عمومًا خواهان 
هم  بیشتری  شهریه های  و  دارنـــد  بیشتری 
سینما  شناخته شده  چهره های  می گیرند. 
ــز، اســتــعــدادهــا را  ــراک و تــلــویــزیــون در ایــن م
کشف می کنند و به معرفی چهره های جدید 
ــوال باشد که  مــی پــردازنــد. شاید برایتان س
آموزشگاه های چهره های معروف برای هردوره 
آموزشی چقدر می گیرند؟ این گزارش در پی 

یافتن پاسخ این پرسش است.

22 میلیون برای آموزشگاه هومن سیدی	 
فیلم  نویسنده  و  ــردان  ــارگ ک سیدی  هومن 
»مغزهای کوچک زنگ زده« و سریال »قورباغه« 
تاکنون در عرصه های مختلف کارگردانی، 
بازیگری، فیلم نامه نویسی و تدوینگری سینما، 
تئاتر و تلویزیون فعالیت  داشته و در هریک به  
خوبی توانایی و استعداد خود را نشان  داده 
اســت. او هم آموزشگاه بازیگری بزرگی در 
تهران با نام »۸ میلیمتری« دارد. با آموزشگاه 
این هنرمند هم تماس گرفتیم و منشی درباره 
آخرین دوره هایی که قرار است در این آموزشگاه 
برگزار شود، گفت: »برای کالس های ۱۰۰ 
جلسه ای ثبت نــام می کنیم که ۱۰ کالس 
با ۱۰ استاد مختلف را شامل می شــود. این 
کالس ها مقدماتی است و در دوره مقدماتی، 
آموزش های زیادی با سرفصل های گوناگونی 
در زمینه بازیگری تدریس می شود. در این دوره 
از کالس ها هومن سیدی حضور ندارد و بخش 
بازیگری این دوره را خانم رویا نونهالی و هوتن 
شکیبا تدریس می کنند. هزینه ۱۰۰ جلسه 
کالس هم ۲۲ میلیون تومان است و هنرجوها 
بعد از این ۱۰۰ جلسه برای دوره پیشرفته ثبت 

نام می کنند.«

تضمینی برای ورود به هنر نیست	 
ــوش ارجمند از آن بازیگرهایی است که  داری
رسانه سینما و تلویزیون برایش تفاوتی ندارد. 
»ناخدا خورشید«، »مالک اشتر« و... از جمله 
نقش های خوب سینمایی و تلویزیونی در کارنامه 
ایــن هنرمند مشهدی اســت که در خاطره ها 
مــانــده اســـت. او آمــوزشــگــاه بــازیــگــری بــه نام 
»هنر ارجمند« دارد که دوره هــای زیادی را در 
زمینه های تدوین، گریم، فیلم نامه نویسی، 
بازیگری، کارگردانی و... برگزار می کند. با 
این آموزشگاه تماس گرفتیم و منشی آن در 
پاسخ به ســوال ما گفت: »دوره هــای بازیگری 
ما معموال ۹ ماه طول می کشد. هنرجوها هر 
هفته ۱۰ ساعت کــالس دارنـــد. ایــن دوره هــا 
شامل دوره های مقدماتی و پیشرفته می شود. 
دوره هــای بازیگری انواع آموزش ها را دارد که 
فقط برای بخش بازیگری، استاد ارجمند حضور 
دارند و بقیه آموزش ها را استادان دیگر می دهند 
البته تضمینی وجود ندارد که هنرجوها به شکل 
قطعی وارد بازار کار شوند. هر سال، کالس های 
بازیگری، آموزشگاه ها، دانشگاه ها و موسسات، 
هنرجوهای زیادی را تربیت می کنند و ضمانتی 
برای کار نداریم مثل هر رشته دیگری که هرسال 
تعداد زیادی دانشجو دانش آموخته می شوند 

اما همگی پزشک و مهندس نمی شوند. حضور 
در دوره های بازیگری آموزشگاه ما ۱۵ میلیون 

تومان هزینه دارد.«

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای	 
امین زندگانی را در طول سال های اخیر با بازی 
در نقش مسلم بن عقیل در سریال »مختارنامه« 
و مامور امنیتی »خانه امــن« می شناسیم. او 
اکنون به همراه همسرش الیکا عبدالرزاقی 
یک آموزشگاه بــزرگ سینمایی دارد. منشی 
این آموزشگاه به خبرنگار ما گفت: »دوره های 
بازیگری ایــن آموزشگاه در هفت مــاه برگزار 
می شود که در سه ماه اول، روی یک نمایش 
نامه به تهیه کنندگی امین زندگانی و الیکا 
عبدالرزاقی کار می شود و در انتهای دوره هم 

اجرا داریــم. آموزشگاه ما زیر نظر فنی و حرفه 
ای است و شما مدرکی را دریافت می کنید که 
در همه کشور اعتبار دارد. شهریه حضور در 
کالس ها برای مدت هفت ماه، ۱۲ میلیون تومان 
است و شما با پنج استاد کالس را می گذرانید. 

این هزینه برای یک دوره کامل آموزشی است.«

کالس هایی ارزان تر برای تربیت شاگردان 	 
بیشتر

امیر کربالیی زاده را بیشتر با استندآپ هایش 
در »خندوانه« می شناسیم اما این دانش آموخته 
سینما، از سال ۱۳۶۸ یعنی وقتی ۱۰ ساله بود، 
فعالیت خود را با تئاتر شروع کرد و بعد در آثار 
زیادی درخشید. او سال هاست کمدین های 
زیادی را تربیت کرده و برای آموزش استندآپ 
کمدی یک آکادمی دارد که به آموزش گسترده 
استندآپ گروهی در سه گروه مجزا، طی دو دوره 
مقدماتی و پیشرفته می پردازد. آخرین ثبت نام 
آموزش گروهی این کمدین شامل گروه عمومی، 
کودک و نوجوان و گروه توان یابان بود که هزینه 
ثبت نام این دوره آموزشی در گروه عمومی و برای 
هر دوره مقدماتی و پیشرفته چهار میلیون تومان 
است. یعنی اگر جوانی عالقه مند ورود به بازار 
استندآپ کمدی باشد، برای شرکت در هر دو 
دوره امیر کربالیی زاده باید هشت میلیون تومان 
بپردازد. این دو دوره برای کودکان و نوجوانان و 

توان یابان چهار میلیون تومان هزینه دارد.

رضا کیانیان این روزها مشغول 
تمرین بــرای ایــفــای نقش در 
نمایش »پــدر« به کارگردانی 
آرونـــد دشـــت آرای اســت. این 
خبر را ایرنا منتشر کرده و نوشته 

است این نمایش اثر فلوریان زلر شهریور روی 
صحنه می رود.

چهره ها و خبر ها

الناز شاکردوست فیلم »تی تی« 
ساخته آیدا پناهنده را در نوبت 
اکــران دارد. او در این فیلم با 
لهجه گیلکی صحبت کــرده و 
با پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا 
همبازی بوده است. شاکردوست فیلم »ابلق« را 

نیز آماده اکران دارد.

وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی 
ارشاد در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران درباره توقیف »برادران 
ــی  ــررس ــق ب ــب ــت ط ــف لــیــال« گ
سازمان سینمایی تخلف اتفاق 
افتاده است و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی 

باید طبق قانون عمل  کنند.

ــرداد،  ــوان تا ششم م رامبد ج
ــه« را  ــدوان ــن فــصــل هشتم »خ
روی آنتن شبکه نسیم خواهد 
در  سه شنبه شب  او  داشـــت. 
»خندوانه« اعــالم کرد که این 
برنامه تا دو شب پیش از آغاز ماه محرم پخش 
خواهد شد.طبق اعالم قبلی مدیر شبکه نسیم، 
ایــن برنامه بیش از دو مــاه استراحت خواهد 

داشت.

امیر جدیدی به زودی با فیلم 
»روز صفر« به کارگردانی سعید 
ملکان به سینمای آنالین نماوا 
می آید. این فیلم اکشن که نوروز 
امسال اکران شد، در طول سه 

ماه نمایش هشت میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان 
فروش داشت.

چهلمین  در  آهنگرانی  پگاه 
از فهرست  فــجــر  ــواره  ــن ــش ج
نامزدهای بهترین بازیگر نقش 
ــت. ایــن  ــ ــده اس ــذف شـ زن حـ
ادعایی است که بهروز شعیبی 

در گفت وگو با فرهیختگان مطرح و از بی توجهی 
به او انتقاد کرده است.

ــردان  ــارگ ک افخمی  علیرضا 
سریال های ماورایی تلویزیون،  
ــا مــشــغــول تحقیق  ــ ایـــن روزه
دربـــاره زنــدگــی شهید حسن 
هداوند میرزایی است تا فیلم 

نامه ای دربــاره این شهید بنویسد. افخمی این 
فیلم را به تهیه کنندگی داوود هاشمی جلوی 

دوربین خواهد برد.

در حــالــی کــه مــدت هــاســت اعــتــراضــاتــی در 
رســانــه هــا و فضای مــجــازی بــه گــرانــی بلیت 
ــای  ــده مــی شــود، تحوالت روزه سینماها دی
گذشته امیدواری هایی را برای کاهش بهای 
بلیت سینماها به وجود آورده است. نخستین 
جرقه های جدی از احتمال تأثیر کاهش بهای 
بلیت روی استقبال مردم از سینماها، روز ۲۲ 
خرداد زده شد؛ وقتی پس از یک روز نمایش 

بلیت  با  ــرار قبلی«  ق »بــدون  فیلم سینمایی 
نیمه بها که به مناسبت تولد امام رضا)ع( اتفاق 
افتاد، آمار استقبال بسیار خوب مخاطبان از 
این فیلم منتشر شد. این آمار که جزئیات آن را 
در گزارش ۲۳ خرداد همین صفحه با عنوان 
»شنبه معنادار بــدون قــرار قبلی« خواندید، 
نشان می داد این فیلم در آن روز با   بلیت بسیار 
ــر نسبت به بقیه فیلم های روی پرده،  ارزان ت
توانست پس از »انفرادی« و »علف زار« سومین 
فیلم پرفروش روی پرده شود تا ایده ارزان کردن 
بلیت سینما برای افزایش استقبال را  به ذهن 

تصمیم گیران برساند.

بلیت های شناور در سینماهای حوزه	 
ــوزه هنری ســازمــان تبلیغات  ســه روز بعد ح
اسالمی از کاهش جدی بهای بلیت سینما از 
طریق سیاست »شناورسازی قیمت« خبر داد. به 
این معنا که بلیت سینما به صورت آزمایشی برای 
فیلم سینمایی »هناس« در روزهای کم مخاطب، 
فیلم های  حتی  و  کم مخاطب  ســاعــت هــای 
کم مخاطب، ارزان تر فروخته شود تا مخاطبان 
از سینما بیشتر استقبال کنند. آمار فروش این 
فیلم در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه که 
بلیت همه فیلم های دیگر تمام بها بود و بلیت این 
فیلم شناور، نشان از افزایش حدود ۴۰ درصدی 
فروش آن داشت؛ به طوری که فروش روزانه آن 
با دو فیلم کمدی »سگ بند« و »چند می گیری 
گریه کنی ۲« تقریبا برابر شده است. همین امر 
باعث شد فیلم در جدول فروش هفتگی یک پله 

صعود کند و به نزدیکی این دو کمدی برسد.

3پردیس شهرداری نیمه بها شدند	 
پس از این دو تجربه موفق، مدیران شهرداری 
تهران که مالک سه پردیس سینمایی در پایتخت 
هستند، از نیمه بها شدن قیمت بلیت سالن های 
این سه سینما خبر دادند. بر این اساس و در حالی 
که به صورت رسمی، اکران نیمه بهای »بدون قرار 
قبلی« به عنوان الگوی این طرح معرفی شد، سه 
پردیس سینمایی ملت، راگا و تماشا متعلق به این 
نهاد، تا ساعت ۱۹ نیمه بها و از ساعت ۱۹ به بعد، 
با قیمتی ارزان تر از تمام بها عرضه می شود. اگرچه 
هنوز دیگر سینماهای سراسر کشور به این طرح 
نپیوسته اند اما پیش بینی می شود با کاهش جدی 
قیمت بلیت سینما در این دو نهاد )خصوصا با 
سینماهای پرتعداد حوزه هنری در شهرستان ها( 
دیگر سالن ها نیز به عرضه بلیت ارزان تر ترغیب 
شوند؛ چراکه آمار ثابت کرده سود این کاهش 

قیمت به خود سینماداران خواهد رسید.

بلیت سینما در مسیر کاهش قیمت
تجربه مثبت بلیت های نیمه بها و شناور، نرخ 45 هزار تومانی بلیت را می شکند

 مصطفی قاسمیان  

چقدر هزینه؟کدام چهره؟کدام آموزشگاه؟

۲۲ میلیون تومانهومن سیدی۸ میلیمتری

۱۵ میلیون تومانداریوش ارجمندهنر ارجمند

۱۲ میلیون تومانامین زندگانیسینمایش

آکادمی استندآپ کمدی 
امیر کربالیی زاده

مجموعا ۸ میلیون تومانامیر کربالیی زاده
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 زیارت، یک حرکت توحیدی است؛ این که تو 
به دیــدار کسی بــروی که در وجــودش، منّیت 
معنایی نــدارد، از گناه دور است و در بندگی 
حضرت حق، به عالی ترین مقام ممکن رسیده، 
تا جایی که توحید در ذره ذره وجودش، در همه 
رفتار و سیره اش متجلی است و با زیــارت او، 
جز یاد پروردگار در قلبت بروز پیدا نمی کند، 
ــدام به حرکت در مسیری  چه معنایی جز اق
دارد که درجه خلوص توحید را در وجود تو، 
گام به گام می افزاید و ارادت تو را به حضرت 
ــروز، روز  ــزون و افــزون تــر می کند؟ ام حــق، اف
زیارتی امام رضا)ع( است؛ البته اگر بخواهیم 
از منظر دقیق تر بنگریم، هر روز، روز زیارت 
ــی ما به  ولی خداست؛ اما متون دینی و روای
بیست و سوم ماه ذی القعده، ُمهر روز زیارتی 
ــد تا اگر  مخصوص ثامن الحجج)ع( را زده ان
غافلیم، اگر گرفتاریم یا اگر به هر دلیلی، از 
حرم او و سایه سار معنوی و روحانی اش فاصله 
گرفته ایم، از دور یا نزدیک، دست ارادت بر 
سینه بگذاریم و از سویدای دل بگوییم: »السالم 
علیک یا علی  بن موسی الرضا)ع(«. امــروز، 
بسیاری از ما، از دور یا نزدیک، زیارتنامه به 
دست، متوجه مشهدالرضا هستیم و رجاء واثق 
داریم که حضرت حق، از سر لطف و َکَرمش، 
زیارتمان را قبول می فرماید و امام)ع(، از سر 
عنایت، دعای رحمت خود را شامل حالمان 
می کند. از درگاه کریمان، البته چنین توقعی 
زیاد نیست؛ اما کیست که نخواهد بر سر این 
سفره رحمت، از موهبت و نعمت تمام برخوردار 
باشد و از این زیارت، توشه ای بردارد که عمری 
ضامن سالمت این دنیا و در آن جهان، بهانه 
رحمت و مغفرت الهی شود. ضــرورت بیشتر 
دانستن از مفهوم زیــارت، آن هم در این روز، 
والمسلمین  حجت االسالم  با  که  شد  باعث 
محمد رضایی تهرانی، مدرس حوزه و دانشگاه 
و کارشناس مذهبی، به گفت وگو بپردازم و 
آن چه در پی می آید، حاصل این گفت وگوست.

هدف زیارت، رسیدن به قله توحید است	 
حجت االسالم رضایی تهرانی، سخن را با بحثی 
ــارت آغاز  ــاره مفهوم و ماهیت زی عمومی درب
می کند و ابتدا به این مسئله مهم می پردازد 
که نگاه به زیــارت در فرهنگ شیعی، چگونه 
نگاهی است؟ وی می گوید: علی رغم این که 
بر  وهابیت،  جریان  مانند  جریان ها،  برخی 
اساس یک تفکر وارداتی، به دنبال این هستند 
که زیارت را به عنوان عاملی در مسیر انحراف 
از آموزه های دینی و مفهوم عالی توحید جلوه 
بدهند، در تفکر مبتنی بر »ثقلین« )قــرآن و 
عترت( و آموزه های وحیانی، کاربرد اصلی 
ــارت، رساندن انسان به قّله توحید است؛  زی
البته به شرط آن که در انجام آن، آموزه های 
الهی را مدنظر قرار دهیم. زیارت در آموزه های 
ــیــای خــداســت، آنــان  ــدار بــا اول وحــیــانــی، دیـ
که به تعبیر قرآن »َأْحَیاٌء ِعْنَد َرِبِّهْم ُیْرَزُقوَن« 
)آل عــمــران - 169( هستند؛ زنــده انــد و در 
اوج مقام قرب الهی جا دارند. ما در زیارت به 
دیــدار کسانی می رویم که در مقام بندگی و 
نزدیکی به حق تعالی، به درجه ای رسیده اند 
که در وجودشان، نشانی از منّیت نیست و به 
همین دلیل، آن چــه جلوه گر می شود، انوار 
جان بخش حق تعالی اســت. به همین دلیل 
است که وجود مقدس امام هادی)ع( در زیارت 

»جامعه کبیره« به ما آموزش می دهند هنگام 
زیارت، این حقیقت را بر زبان آوریم: »َمْن واالُكْم 
، َوَمْن  ، َوَمْن عاداُكْم َفَقْد عاَدی الّلَ َفَقْد واَلی الّلَ
، َوَمْن َأْبَغَضُكْم َفَقْد َأْبَغَض  ُكْم َفَقْد َأَحبَّ الّلَ َأَحبَّ
«؛ کسی که والیت شما را دارد، والیت خدا  الّلَ
را دارد، کسی که با شما دشمنی می کند، در 
حقیقت با خدا دشمنی می کند و... ؛ یعنی شما 
در جایگاهی قرار گرفته اید که هیچ نشانی از  
منّیت ها و امیال نفسانی در وجودتان نیست و 
هر چه هست، تجلی خداست. به همین دلیل 
است که می بینید در آموزه های اهل بیت)ع(، 
پــاداش رفتن به زیــارت معصومین)ع( با آثار 
سنجیده  توحیدی  مشهور  اعمال  برکات  و 
می شود؛ این مسئله، بسیار ظریف و زیباست. 
در روایــات ما، ارزش گـــذاری زیــارت رفتن، با 
حج عمره ارزیابی می شود. مثاًل روایتی از امام 
جواد)ع( داریم که پاداش زیارت پدر بزرگوارش 
را معادل هزار هزار حج عمره ذکر کرده اند و این 
می تواند برای کسانی که می خواهند مفهوم 
زیارت را در آموزه های اهل بیت)ع( بشناسند، 

یک راهنمای عالی باشد.

زیارت درجات مختلف دارد	 
ایــن کارشناس مذهبی بــا اشـــاره بــه این که 
زیارت آداب و شرایط خاص خود را دارد، تأکید 
می کند: شما در روایت های مختلف، پاداش 
زیارت را، متنوع می بینید؛ مثاًل یک جا ثوابی 
معادل یک حج عمره دارد و جای دیگر، صد 
حج عمره و همین طور... این تفاوت پاداش، 
مربوط به اصل عمل نیست، بلکه به تفاوت 
ــی کــه رعایت  زائــــران، شــرایــط آن هـــا و آدابـ
می کنند بازمی گردد. هرقدر انسان پاک تر و 
نورانی تر و با آداب ظاهری و باطنی کامل تر به 
زیارت مشرف شود، بیشتر از این ظرفیت بهره 
می برد. وی به وجه دیگری از مفهوم زیارت نیز، 
اشــاره می کند و می گوید: نکته دیگر این که 
باید همیشه یادمان باشد ما با زیارت اولیای 
الهی، لطفی به آن بزرگواران نمی کنیم؛ آن ها 
انسان های متصل به لطف الهی هستند و در 
اوج عظمت بندگی قرار دارند؛ این ما هستیم 
که با زیارت، فیض و لطف دریافت می کنیم. در 
زیارت جامعه کبیره می خوانیم: »َجَعَل َصالَتنا 
نا ِبِه ِمْن ِوالَیِتُكْم، ِطیبًا ِلَخْلِقنا،  َعَلْیُكْم، َوَما َخصَّ
اَرًة ِلُذُنوِبنا«؛  ْنُفِسنا، َوَتْزِكَیًة َلنا، َوَكفَّ َوَطهاَرًة ِلَ
ما در زیــارت شما، طهارت ظاهری و باطنی، 

ــرزش گناهان  زیبایی ظاهری و باطنی و آم
از شما دریافت  را  و فیض دریافت برکت ها 

می کنیم.

ــا)ع( بیشتر تأکید 	  چرا بر زیــارت امــام رض
می شود؟

ــارت امــام  در بین ائمه معصومین)ع(، بــر زیـ
رضا)ع( بیش از دیگران تأکید شده است. علت 
این مسئله را از حجت االسالم رضایی تهرانی 
می پرسم و او پاسخ می دهد: این مسئله به دلیل 
جایگاه زمانی و مکانی آن حضرت در سلسله 
ائمه معصومین)ع( است. ببینید، بعد از رحلت 
حضرت ختمی مرتبت)ص( تا آغاز دوران امامت 
امام رضــا)ع(، اتفاقات و جریان های زیادی در 
حــوزه حکومت بر جامعه اسالمی افتاد. خط 
امامت که در واقع تبیین کننده جریان غدیر بود، 
می کوشید این مسیر روحانی را زنده نگه دارد و 
چنین نیز شد؛ اما در آن بین، جریان هایی مانند 
واقفیه هم در میان شیعیان به وجود آمد؛ افرادی 
پیدا شدند که مدعی توقف امامت در یکی از ائمه 
معصومین)ع( بودند؛ این چنین شد که گروه هایی 
مانند کیسانیه، َفَطحیه، اسماعیلیه و... به وجود 
آمدند. اما بعد از شهادت امام رضا)ع( با توجه 
به موقعیت پیش آمده و البته، تالش های امام و 
پدران بزرگوارش علیهم السالم، دیگر انشقاق 
یا انحرافی در میان شیعیان پیدا نشد و به همین 
دلیل، کسی که امامت امام رضا)ع( را بپذیرد، در 
واقع امامت همه ائمه معصومین)ع( بعد از ایشان 
را هم قبول دارد. این  نکته ای است که باید آن را در 
حاشیه بررسی حدیث مشهور »سلسلةالذهب« 
مورد توجه قرار داد؛ امام)ع( در پایان آن حدیث 
نورانی، می فرمایند »بشرطها و أنا من شروطها«، 
ورود به قلعه توحید شرطی دارد که آن شرط، 

پذیرش امامت و والیت من است.

توصیه هایی به زائران ثامن الحجج)ع(	 
صحبت با حجت االسالم رضایی تهرانی به موضوع 
ایام زیارت امام رضا)ع( و ضرورت و لوازم اثربخش 
بودن این زیارت می رسد. او می گوید: در ایام سال، 
به غیر از صورت عام زیارت ثامن الحجج)ع( که 
همیشه وجود دارد و باعث عنایت و برکت است، 
فضاهای خاصی هم برای اهتمام و توجه بیشتر به 
زیارت آن حضرت پیش بینی شده که از جمله آن ها 
سفارش به زیارت در ماه رجب و 23 ذی القعده 
 است که مطابق برخی روایات، این را روز شهادت 

امام رضا)ع( نیز می دانند و با عنوان روز مخصوص 
زیارتی شناخته می شود. منتها موضوعی که 
زائران عزیز آقا علی بن موسی الرضا)ع( باید به آن 
توجه ویژه داشته باشند، به خصوص در ایامی مانند 
23 ذی القعده، برقراری ارتباط قلبی و فکری 
با امام)ع( است. منظورم این است که زائر نباید 
به زیارت فیزیکی و حضوری بسنده کند. یکی از 
بزرگان می گفت: برخی از افراد خودشان را به 
زور هواپیما به داخل مسجدالحرام می اندازند! 
جسمشان دور خانه خداست، اما روحشان جای 
دیگری اســت. برخی عزیزان به زیــارت مشرف 
می شوند، اما انگار حضرت را فقط در محدوده 
ضریح یا نهایتًا محدوده حرم مطهر می بینند؛ از 
در که بیرون می آیند، با همان روش و ظاهری 
رفتار می کنند که پیش از آن داشته اند. بارها 
خوانده ایم و شنیده ایم که »دیدم همه جا بر در و 
دیوار حریمت / جایی ننوشته است گنهکار نیاید«؛ 
این عین حقیقت است، اما آیا زائری که گنهکار 
وارد این حریم مبارک می شود، باید گنهکار از 
آن بیرون بیاید؟! آیا قرار است همان طور که آمده 
بود، برگردد؟ اگر چنین است، این چگونه زیارتی 
است؟ وقتی انسان وارد دریای مّواج رحمت الهی 
می شود، باید تن و دل را از گناه بشوید و پاکیزه 
بیرون بیاید و اگر غیر از این باشد، پیداست که از 

آن فیض قدسی، بهره ای نبرده است.

 گفت وگو با حجت االسالم محمد رضایی تهرانی،استاد حوزه و دانشگاه درباره نقش زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( 
در تقویت جایگاه اعتقادی اصل توحید 

نوائیان –  ماه ذی القعده به واسطه قرار داشتن 
ــام علی بن  ام روز والدت باسعادت حضرت 
موسی الرضا)ع( و خواهر بزرگوارشان، حضرت 
فاطمه معصومه)س(، نزد همه شیعیان و به 
ویژه ما ایرانیان که سرزمین مان میزبان حرم 
مطهر آن بزرگواران است، قداست و محبوبیت 
خاصی دارد. ماه ذی القعده، از ماه های حرام 
است؛ ماه هایی که بر اساس دستور الهی، جنگ 
ُهوِر  َة الشُّ و ستیز در آن ها ممنوع می شود: »إِنَّ ِعدَّ
ِ َیْوَم َخَلَق  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَّ ِعْنَد اللَّ
یُن  ْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ َماَواِت َواْلَ السَّ
ُم« )توبه - 36( در کتاب های ادعیه مشهور،  اْلَقیِّ
مانند کتاب ارجمند »مفاتیح الجنان«، اعمال 
و دعاهایی برای درک بیشتر معنویت این ماه 
توصیه شده است؛ مانند نماز یک شنبه این ماه، 
روزه داری سه روزه، احیای شب پانزدهم، اعمال 
شب و روز بیست و پنجم ذی القعده، مشهور به 
»دحو االرض«. یکی از اعمالی که در این ماه، با 
توجه به قرار گرفتن والدت امام رضا)ع( در آن، 
توصیه شده، زیارت آن حضرت است که زائران، 
از دور یا نزدیک می توانند از فیض آن بهره مند 
شوند و در بین مؤمنان، به »روز مخصوص زیارتی 
امام رضا)ع(« شهرت دارد. درباره علت انتخاب 
این روز به عنوان روز مخصوص زیارتی، می توان 

به دو نکته روایی و تاریخی اشاره کرد.

نکته تاریخی: یکی از دالیل انتخاب این روز به 
عنوان روز زیارتی ثامن الحجج)ع( را، احتمال 
شهادت امام رضا)ع( در این روز می دانند. شیخ 
عباس قمی در »مفاتیح الجنان« به این نکته 
اشاره می کند، اما از آن رو که با توجه به موضوع 
نیست،  سند  عرضه  به  چندانی  نیاز  کتاب، 
برای آن مستندی ارائه نمی دهد. این در حالی 
است که می دانیم روز شهادت امام رضا)ع( در 
متون تاریخی و معتبر شیعه، مانند »الکافی« و 
»االرشاد«، ماه صفر و بر اساس گزارش های آثار 
علمای متقدم شیعه، مانند حسن بن موسی 
نوبختی در کتاب »فــرق الشیعه«، روز پایانی 
این ماه تعیین شده و این انتخاب، مقبولیت 
عامه یافته است. اما نباید از یاد ببریم که متون 
تاریخی هیچ گاه از یکپارچگی در ارائه اخبار، به 
ویژه در اخبار جزئی، برخوردار نیست؛ چنان که 
مرحوم محمدتقی شوشتری، در کتاب »َتواریِخ 
الّنبِیّ َو اْلل«، قولی تاریخی را نقل می کند 
که بر اساس آن، شهادت امام رضا)ع( در آخر 
ماه ذی الحجه واقع شده است. درباره روز 23 
ذی القعده نیز، روایتی داریم که نشان می دهد 
برخی از علمای شیعه، شهادت امام رضا)ع( 
را در این روز، محتمل دانسته اند؛ مثاًل علی بن 
یوسف حلی، عالم نامدار و شناخته شده شیعه 
در قرن هفتم، در صفحه 275 کتاب »العدد 
القویه«، آورده است که »روز 23 ذی القعده، روز 
شهادت موالی ما، ابی الحسن علی بن موسی 
الرضا است«. هر چند که علی بن یوسف حلی 
برای این ادعا، سندی ارائه نمی کند، اما جایگاه 
واالی او در میان علمای شیعه، این احتمال را که 
وی بدون اتکا به سند و روایتی، چنین نقل قولی 
را ارائه داده باشد، منتفی می کند. بنابراین، 
می توان این سخن شیخ عباس قمی، اعلی ا... 
مقامه را در مورد 23 ذی القعده، مستند به اقوال 
و مستندات پیشینیاِن قابل اعتماد دانست؛ هر 
چند که در مقام مقایسه، نمی تواند اعتبار ماه 

صفر و روز پایانی آن را داشته باشد.

ــاووس که رحمت و  نکته روایــی: سید بن ط
ــاد، عالم بــزرگ شیعه  ــوان خــداونــد بر او ب رض
»اقبال  گرانسنگ  کتاب  در  هفتم،  قــرن  در 
االعمال«، )جلد اول، ص 310( گزارشی ویژه 
ــاره اهتمام شیعیان و به ویــژه ایرانیاِن  را درب
شیعه، به زیــارت مرقد مطهر امــام رضــا)ع( در 
23 ذی القعده آورده اســت. وی می نویسد: »و 
رأیت في بعض تصانیف أصحابنا العجم رضوان 
ا... علیهم، أنه یستحب أن یــزار موالنا الرضا 
علیه السالم یوم ثالث و عشرین من ذي القعدة 
من قرب أو بعد، ببعض زیاراته المعروفة«؛ در 
نوشته های برخی از دوستان عجم )ایرانی( 
ما، که رضــوان خداوند بر آن هــا بــاد، مشاهده 
ــارت ثــامــن الــحــجــج)ع( در روز  ــ ــه زی ــردم ک کـ
23 ذی القعده، از نزدیک یا دور، با خواندن 
زیارتنامه های معروف، کاری مستحب است. 
این گزارش و مستحب بودن عمل زیارت در این 
روز که بار شرعی دارد، نشان دهنده آن است که 
برخی از علمای متقدم شیعه، به ویژه در ایران، 
با اتکا به احادیث و روایات در دسترس، زیارت 
امام رضا)ع( در روز 23 ماه ذی القعده را، عملی 
مستحب می دانستند و برای انجام آن، اقدام 

می کردند.
نتیجه ای که می توان از دو نکته بیان شده اظهار 
کرد، آن است که اواًل، 23 ذی القعده، به عنوان 
روز مخصوص زیارتی امام رضــا)ع(، از دیرباز 
مورد توجه شیعیان، به ویژه شیعیان مقیم ایران 
بوده است و آن ها، از راه های دور و نزدیک، خود 
را در چنین روزی به مشهد می رساندند و در 
صورت عدم امکان تشّرف، با خواندن زیارتنامه 
در محل سکونتشان، به »زیارت از بعید« اقدام 
می کردند. ثانیًا، روز 23 ماه ذی القعده را، با 
توجه به گــزارش تاریخی و روایــی و همچنین، 
اهتمام گذشتگان که عمومًا مؤمنانی معتقد 
ــد، مــی تــوان دارای پشتوانه  ــوده ان و صّدیق ب
مستند دانست. این بود آن چه می شد درباره 
چرایی انتخاب روز 23 ماه ذی القعده، به عنوان 
ــا)ع( به شما  ــام رضـ روز مخصوص زیــارتــی ام

خوانندگان ارجمند، ارائه کنیم. 

نگاهی به پیشینه روایی و تاریخی  روز مخصوص زیارتی امام هشتم)ع(

چرا 23 ذی القعده؟

علی رغم این که برخی جریان ها، 
مانند جریان وهابیت، بر اساس یک 
تفکر وارداتی، به دنبال این هستند 

که زیارت را به عنوان عاملی در مسیر 
انحراف از آموزه های دینی و مفهوم 

عالی توحید جلوه بدهند، در تفکر 
مبتنی بر »ثقلین« )قرآن و عترت( و 
آموزه های وحیانی، کاربرد اصلی 

زیارت، رساندن انسان به قّله توحید 
است... پاداش رفتن به زیارت 

معصومین)ع( با آثار و برکات اعمال 
مشهور توحیدی سنجیده می شود؛ 

این مسئله، بسیار ظریف و زیباست

23 ذی القعده، به عنوان روز مخصوص 
زیارتی امام رضا)ع(، از دیرباز مورد 

توجه شیعیان، به ویژه شیعیان مقیم 
ایران بوده است و آن ها، از راه های دور 

و نزدیک، خود را در چنین روزی به 
مشهد می رساندند و در صورت عدم 

امکان تشّرف، با خواندن زیارتنامه 
در محل سکونتشان، به »زیارت از 

بعید« اقدام می کردند.  روز 23 ماه 
ذی القعده را، با توجه به گزارش 

تاریخی و روایی و همچنین، اهتمام 
گذشتگان که عمومًا مؤمنانی معتقد و 

صّدیق بوده اند، می توان دارای پشتوانه 
مستند دانست

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

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

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

  جواد نوائیان رودسری
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سجادپور- اعضای یک باند سرقت محتویات 
داخــل خــودرو که به دزدی مــدرن روی آورده 
بودند، برای فرار از مجازات قانونی در حالی 
شگرد عجیبی را طراحی و اجرا کردند که تصویر 

آنان بر آلبوم پلیس نقش بسته بود! 
ــان، ماجرای  ــراس بــه گـــزارش اختصاصی خ
شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه ای 
سرقت گوشی های گران قیمت، هنگامی در 
دستور کار نیروهای کارآزموده کالنتری کوی 
پلیس مشهد قــرار گرفت که دو مرد جــوان با 
تسلیم شکایتی به پلیس از  ماجرای پیچیده ای 
ــرای  ــه دزدان حـــرفـــه ای ب ســخــن گفتند ک
کالهبرداری از طریق »سایت دیوار« طراحی 
کرده بودند. یکی از شاکیان مذکور اظهار کرد: 
گوشی تلفن همراه آیفون و سامسونگ را در 
»سایت واسطه ای دیــوار« به فروش گذاشتم. 
طولی نکشید که مرد جوانی با شماره تلفن 

آگهی تماس گرفت و ادعا کرد خریدار گوشی  
است. او پس از پرسش های مقدماتی و تعیین 
قیمت، مدعی شد پسرعمویش را برای تحویل 
گوشی می فرستد و پول را هم کارت به کارت 
می کند. بعد از گذشت چند ساعت پسر جوانی 
با موتورسیکلت به در منزلم آمد و با گوشی 
تلفن خودش مبلغ توافق شده را به حساب من 
واریز کرد و رسید آن را نیز نشانم داد. او سپس 
مــرا مجاب کــرد که مالکیت گوشی را هم به 
طور رسمی به او انتقال بدهم تا از نظر قانونی 
مشکلی به وجود نیاید! من هم که با واریز وجه 
و مشاهده رسید بانکی خیالم راحت شده بود، 
بالفاصله برای انتقال مالکیت اقدام کردم اما 
روز بعد تــازه فهمیدم که رسید بانکی جعلی 
بوده و پسر جوان سارق است اما دیگر کاری از 
دستم برنمی آمد چرا که سند گوشی را به نام 
او ثبت کرده بودم و در سامانه همیاب هم قابل 

پیگیری نبود! 
گــزارش خراسان حاکی است 
ــه  ــی دیــگــری نــیــز بــا ارائـ ــاک ش
ماجرا  ایــن  مشابه  مشخصاتی 
ادعا کرد من هم با همین شیوه 
ــوان با  فریب خــوردم امــا پسر ج
اول  مال باخته  کــه  مشخصاتی 
ارائه داد، این بار سوار یک دستگاه 
به  سفیدرنگ  سمند  خـــودروی 

در منزلم آمد و از من نیز با همین 
شگرد سرقت کرد. اکنون در سامانه 
»همیاب« هم نمی توانم از حق خودم 
دفـــاع کنم و ســـارق گــوشــی گــران 

قیمت را به مجازات برسانم! 
ــه به  ــوج ــن گـــــزارش، بـــا ت ــرای ــاب ــن ب
ــوع  ــوض ــت م ــی ــاس ــس ــت و ح ــی ــم کــــــه اه

ــرای فرار  دزدان حــرفــه ای شگرد جدیدی ب
ــرده بــودنــد، نیروهای  از مــجــازات طراحی ک
کالنتری کــوی پلیس با صــدور فرمانی ویژه 
از سوی سرهنگ حسین دهقان پور )رئیس 
پلیس با تجربه مشهد( وارد عمل شدند و با 
هماهنگی های قضایی، رصدهای اطالعاتی 
نامحسوس را در حالی آغاز کردند که هر دو 
شاکی پرونده، تصویر سارق گوشی را در »آلبوم 
مجرمان« شناسایی کردند. ادامــه تحقیقات 
بیانگر آن بود که جوان سارق در دی ماه سال 
گذشته و به اتهام سرقت محتویات خودرو توسط 
نیروهای کالنتری کوی پلیس دستگیر و به 
مراجع قضایی معرفی شده بود! اما بررسی های 
بیشتر نشان داد که او فقط دو هفته در زندان 
ــوده و بعد از آن بــا جلب رضــایــت شاکی از  ب
زنــدان آزاد شده و اقدامات مجرمانه خود را 
با شیوه ای مدرن ادامــه داده است. به همین 
ــده از نیروهای انتظامی  دلیل گروهی ورزی
با هدایت و نظارت  مستقیم سرهنگ حسن 
قادری )رئیس کالنتری کوی پلیس( عملیات 

دستگیری سارق 23 ساله را در حالی 
آغاز کردند که شواهد امر از رویارویی پلیس با 
یک باند حرفه ای حکایت می کرد. بنابر گزارش 
خراسان، ماموران انتظامی پس از شناسایی 
مخفیگاه سارق جوان در خیابان امام رضا )ع(، 
او را در یک عملیات ضربتی و غافل گیرانه به 

دام انداختند.
در بازرسی از مخفیگاه وی 20 دستگاه گوشی 
هوشمند، 5 دستگاه گوشی معمولی و تعداد 
زیادی کارتن خالی گوشی کشف و ضبط شد. 
»عباس« )سارق دستگیر شده( که در کالنتری 
کوی پلیس مورد بازجویی های تخصصی قرار 
گرفته بود، ضمن اقرار به سرقت گوشی از طریق 
آگهی های »سایت دیوار« به دستبرد محتویات 
خودروهای پارک شده نیز اعتراف کرد و گفت: 
سرکرده باند فردی به نام میالد است که من 
نزد او کارآموز هستم و نقشه های سرقت مدرن 
در فضای مجازی را او طراحی می کند! این 
ــزارش حاکی اســت در پی اعترافات متهم  گ
23 ساله بالفاصله نیروهای انتظامی با کسب 
دستورات محرمانه از قاضی خدابنده )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( و با استفاده 

از شگردهای پلیسی، میالد را   در بولوار امام 
رضا )ع( در حالی به دام انداختند که به اتهام 
سرقت طال تحت تعقیب بود و پرونده ای مفتوح 

در دادسرای مشهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت ماجرا، این 
ــرای عمومی و  پــرونــده در شعبه 611 دادسـ
انقالب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و مقام 
قضایی دستوراتی را برای دستگیری اعضای 

دیگر باند و مالخران صادر کرد. 
با این دستور قضایی، بی درنــگ کارآگاهان 
عازم بولوار چمن در کوی مصالی مشهد شدند 
و مالخر 33 ساله ای را که مدعی بود از سه ماه 
قبل با دزدان گوشی آشنا شده، دستگیر کردند. 
در بازرسی از منزل این مالخر نیز 9 دستگاه 
گوشی هوشمند به همراه تعدادی کارتن خالی 

گوشی کشف و ضبط شد. 
شایان ذکر است از مخفیگاه دزدان معتاد به 
شیشه، تعداد زیادی کیف زنانه، عینک، شارژر، 
کابل رابط، چاقو، ساعت و غیره نیز کشف شده 
است که بررسی های پلیسی برای شناسایی 
مال باختگان ادامه دارد چرا که متهمان مذکور 
در زمینه سرقت از داخل خودروهای پارک شده 

هم فعالیت داشتند.

حوادث پنج شنبه   2  تیر 81401
23 ذی القعده  1443.شماره 20968

در امتداد تاریکی

 آشیانه ای روی آب! 

از همان دوران نوجوانی دوست داشتم با مرد 
جوانی ازدواج کنم که خیلی پولدار باشد و 
من سختی هایی را که اعضای خانواده ام 
متحمل می شدند، نداشته باشم و در رفاه و 

آسایش خوش گذرانی کنم اما. ..
ــا بخشی از  ــن ه ــزارش خـــراســـان، ای ــ ــه گ ب
اظــهــارات زن 25 ســالــه ای اســت که برای 
دادخواهی وارد کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد شده بود. او درباره ماجرای ازدواج با 
همسر پولدارش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: در یک خــانــواده 11 نفره 
به دنیا آمدم، در حالی که 9 خواهر و برادر 
داشتم، پدرم با درآمد رفتگری هزینه های 
زندگی ما را تامین می کرد و مادرم نیز خانه 
دار بود. خواهرانم با افراد معمولی ازدواج 
کرده بودند که شوهرانشان درآمد آن چنانی 
نداشتند. بــه همین دلیل هــمــواره بــرای 
چندرغاز پــول یا حتی خریدهای کوچک 
زندگی با یکدیگر به مشاجره می پرداختند. 
من که این صحنه ها را می دیدم به این نتیجه 
رسیدم که واقعا پول، حالل مشکالت است 
بنابراین تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن با 
جوان پولداری ازدواج کنم که حداقل خانه 
و ماشین داشته باشد. وقتی خواستگارانی 
برایم می آمدند، شرط اولم این بود که حتما 
ملک و امالک و خودرو را به نام من ثبت کنند 
اما چنین جوانی پیدا نشد تا جایی که دیگر 
افــراد پیر و سالخورده به خواستگاری ام 
می آمدند چون از شرط من اطالع داشتند. 
در این میان مرد 60 ساله ای به نام وحید به 
خواستگاری ام آمد. همسر و فرزندان او در 
خارج از کشور زندگی می کردند و او هم به 
تنهایی در یکی از مناطق مرفه نشین شهر، 
خانه ویالیی بزرگی داشــت. وقتی چشمم 
ــودروی خارجی آخرین مدل و خانه و  به خ
زندگی او افتاد، بی درنگ پاسخ مثبت دادم. 
همه اعضای خانواده تعجب کرده بودند اما 
من می خواستم به دیگران فخر بفروشم و 
خوش گذرانی کنم. به همین دلیل دل پدر 
و مادرم را شکستم تا جایی که حتی به شغل 
شریف پدرم توهین کردم و به مادرم نیز گفتم: 
»من مانند تو نیستم که با یک تکه نان زندگی 
کنم.« خالصه همسرم با خودروهای خارجی 
به در منزل ما می آمد و من در حالی که عینک 
دودی به چشمانم می زدم، با غرور خاصی در 
خودرو را باز می کردم تا همسایگان و اهالی 
محل خوشبختی مرا ببینند. مدام با همسرم 
به رستوران و سفرهای خارجی می رفتم و 
هر روز لباس های مختلفی می پوشیدم. در 
خانه خدمتکار داشتم و دست به سیاه و سفید 
نمی زدم. در این خوشبختی پوشالی غرق 
شده بودم که یک روز پلیس به سراغ من آمد و 
نشانی وحید را پرسید. تازه فهمیدم همسرم 
مــردی کالهبردار بــوده و با پول های مردم 
چنین زندگی را فراهم کرده است. او توسط 
یک شرخر با چاقو زخمی شده ولی از ترس 
دستگیری فرار کرده بود. اکنون نیز همسر 
و فرزندان او از خــارج کشور بازگشته اند و 
قصد دارند مرا از آن خانه بیرون کنند. من هم 
که آشیانه ام را روی آب ساخته بودم، اکنون 
حیران و سرگردان و آواره مانده ام به طوری 
که روی بازگشت به خانه پدرم را نیز ندارم و. ..
ــت بــا صــدور  ــزارش خــراســان حاکی اس گـ
ــواد یعقوبی  دســتــوری از ســوی سرگرد ج
)رئیس کالنتری طبرسی شمالی( رسیدگی 
کارشناسی به ایــن پــرونــده به گروهی از 
مشاوران زبده دایــره مددکاری اجتماعی 

کالنتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

اب دستگیری  دزدان حرفه ای فاش کرد

سرقت با شگردی عجیب! 
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اختصاصی خراسان

ورود دادستاین به ماجرای 
مرگ هزاران ماهی

6 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

توکلی -شش متهم  در ماجرای مرگ هزاران 
ماهی در بردسیر کرمان تحت تعقیب قضایی 

قرار گرفتند.
به گــزارش خراسان، دادستان بردسیر درباره 
این حادثه گفت: به محض اطالع دادستانی از 
ــزاران ماهی به دلیل خشکی یک باره  مرگ ه
آب در سد حلبی ســاز بردسیر، موضوع با قید 
فوریت در دستور کار  قرار گرفت. قاضی  افشین 
صالحی نژاد ادامه داد: در کمتر از ۴۸ ساعت 
گــزارش کارشناسی فاجعه زیست محیطی سد 
حلبی ساز این شهرستان به دادستانی ارائه شد 
و در این زمینه شش متهم تحت تعقیب قضایی 
ــزارش کارشناسی  قــرار گرفتند. وی افــزود: گ
حاکی از این است که  کشاورزان منطقه  بدون 
در نظر گرفتن حیات آبزیان رودخانه های منتهی 
به سد، اقدام به برداشت بی رویه آب کرده اند به 
میزانی که صرفًا گل و الی و رسوبات پشت سد 
باقی مانده است. این مسئول قضایی گفت: طبق 
بررسی های انجام شده هیچ گونه مجوزی از سوی 
اداره امور آب یا جهاد کشاورزی شهرستان در 
خصوص نحوه برداشت آب صادر نشده و با توجه 
به این که بخشی از این ماهی ها توسط جهاد 
کشاورزی به آب سد ریخته شده اند، باید نظارت 

نیز توسط آن مرجع صورت می گرفت.

1000کشته در زلزله مرگبار افغانستان
زمین لرزه 6.1 ریشتری در افغانستان بیش از 1000کشته و 1500 مصدوم به جا گذاشت

افغانستان آرام ندارد. همسایه شرقی مان که 
تا دیروز در عزای بمب گذاری ها، انتحاری ها 
و حمالت پیاپی تروریستی بود، دیروز با زمین 
لرزه 6.1 ریشتری دوبــاره رخت عزا پوشید. 
بامداد روز چهارشنبه )اول تیر( زمین لرزه ای 
27مایلی )حــدود  6.1ریشتر در  به بزرگی 
۴3کیلومتری( »خوست« به وقوع پیوست. 
معاون وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی 
به حوادث طبیعی اعالم کرد که تلفات زلزله 
بامدادی در شرق افغانستان به بیش از 1000 
کشته افزایش یافته و این حادثه تلخ 1500 
ــور کــه سازمان  زخمی داشــتــه اســت.  آن ط
زمین شناسی آمریکا اعالم کرده این زمین لرزه 
در عمق 31.6مایلی )حدود 50کیلومتری( 
زمین رخ داده است اما شدت زمین لرزه و خانه 
های سست باعث شده تا آمار فوتی های زمین 
لــرزه زیــاد باشد.  این زلزله در ساعات اولیه 
روز چهارشنبه اول سرطان، زمانی رخ داد که 
بسیاری از مردم در خواب بودند. تصاویری که 
در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
شده، حاکی از رانش زمین و تخریب گسترده 
ساختمان هاست. مرکز زلزله شناسی اروپا- 

مدیترانه در حساب توئیتری خود نوشته به 
جز دیگر شهرهای افغانستان همچون کابل، 
این زلزله در پاکستان و هند و در منطقه ای 
500 کیلومتر حس شد. تصاویر  به بزرگی 
منتشر شده در رسانه های افغانستان حاکی 
از ویران شدن خانه های مسکونی در مناطق 
زلزله زده و جسدهایی است که در میان پتو 

پوشانده شده اند.

در 10 سال گذشته بیش از 7 هزار افغان 	 
در زلزله کشته شدند!

افغانستان در منطقه ای لرزه خیز و روی چندین 
گسل قرار دارد. بنابر گزارش دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه سازمان ملل، در 10 سال 
گذشته بیش از هفت هزار نفر در زمین لرزه در 
این کشور جانشان را از دست داده اند. به طور 
متوسط ساالنه 560 نفر بر اثر زلزله کشته 
می شوند مثل زمین لرزه هندوکش در سال 
2015 که حدود ۴00 کشته داشت، زلزله 
در تخار در سال 199۸ میالدی که جان حدود 
پنج هزار نفر را گرفت و... که در این سال ها 

مردم افغانستان را عزادار کرده است.

اعالم نیاز به کمک های فوری برای مردم 	 
افغانستان

ــدزاده،  ــون در همین حــال مالهبت ا... آخ
رهبر طالبان روز گذشته به دنبال زلزله در 
افغانستان که باعث جان باختن شمار زیادی 
ــردم ایــن کشور شــد، از تمام نهادهای  از م
کمک رسان بین المللی خواسته تا به زلزله 
زدگــان کمک کنند. مقامات طالبان اعالم 
آسیب  مناطق  به  رسانی  کمک  که  کردند 
دیده ادامه داشته و به احتمال زیاد آمار تلفات 
افزایش خواهد داشت. این در حالی است 
ــران با تسلیت وقوع  که سخنگوی دولــت ای

زلزله در افغانستان، گفت: جمهوری اسالمی 
ــران مانند سایر موضوعات انسانی کنار  ای
مــردم افغانستان خواهد بــود و کمک های 
ــالل کریمی  الزم را انــجــام خــواهــد داد. ب
نوشت:  توییتی  در  هم  طالبان  سخنگوی 
در  شدیدی  زلزله  گذشته  شب  »متاسفانه 
چهار ولسوالی والیت پکتیکا رخ داد که در 
از هموطنان ما کشته  نتیجه آن صدها تن 
و زخمی شدند و ده هــا خانه ویــران شــد«. او 
اعالم کرد: »ما از همه آژانس های امدادی 
می خواهیم فورا تیم هایی را برای جلوگیری 
از وقوع فاجعه بیشتر به منطقه اعزام کنند.«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اموال کشف شده از متهمان به سرقت



۹اجتماعی

 غفوریان- شورای اجرایی فناوری اطالعات از 
زیرمجموعه های معاونت حقوقی رئیس جمهور، در 
نهمین دوره ارزیابی  »کارنامه دولت الکترونیکی« 
را درخرداد ماه 1401 منتشر کرد که البته ابعاد 
این گزارش درجهت پیشرفت شاخص های دولت 

الکترونیک، چندان چنگی به دل نمی زند.

تکلیف قانون بر توسعه دولت الکترونیک       
از برنامه سوم توسعه تا برنامه کنونی که برنامه 
ششم است، توجه به حوزه فناوری و توسعه دولت 
الکترونیک همواره در دستور کار این برنامه ها بوده 
است؛ به طوری که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی که سومین برنامه از چهار برنامه 
پنج ساله توسعه ای  کشور در مسیر چشم انداز ۲0 
ساله کشور است، دستیابی به جایگاه دوم فناوری 

منطقه در افق 1404 پیش بینی شده است.
در همین زمینه وزیر ارتباطات دیروزتاکید کرد  که 
در تبصره ۷ قانون بودجه امسال همه دستگاه های 
کشور مکلف هستند پنجره واحد خود را تا شهریور راه 
اندازی و وزارت ارتباطات هم تا دی ماه پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کند.زارع پور 
با بیان این که هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند به آدرس GOV.IR به صورت آزمایشی و 
زودتر از موعد مقرر راه اندازی شده است، تاکید کرد: 
تا کنون ۲0 دستگاه به این پنجره متصل شده اند که 
از این تعداد فقط حدود ۸ دستگاه ملی و اصلی است.

با دولت الکترونیک چه اتفاقی می افتد؟       
مــاده ۶۷ قانون برنامه ششم، اقداماتی را برای 
دستگاه های اجرایی از جمله افزایش ظرفیت 
انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت های خدمات 
الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه 
دولــت الکترونیک و توسعه زیرساخت ها درنظر 
گرفته است. همچنین احکام متعددی در زمینه 
توسعه فناوری اطالعات به ویژه در حوزه دولت 
الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات، 
الکترونیکی کردن تمام فرایندها و خدمات، قابلیت 
و  اطالعاتی  بانک های  تکمیل  و  الکترونیکی 
همچنین توسعه استقرار خزانه داری الکترونیکی 
و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده 
است و در یک کالم توسعه دولت الکترونیک قرار 
است به هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرایندهای 

سنتی کمک  کند.

ارزیابی دولت الکترونیک از ۹5 تا امروز       

نتایج کالن ارزیابی در بهار1401  - نمره ها از 100

دولت 

مشارکتی

دولت 

یکپارچه

 دولت

 شفاف

دولت کاربر 

محور

41 35 30 52

شورای اجرایی فناوری اطالعات از آخر سال 95 
ــت  ــروز در 9 دوره عملکرد رشـــد دول ــ ــا ام ت
الکترونیک را ارزیابی کرده است که آخر سال 

95، ۶0 دستگاه ارزیابی شدند که وضعیت 
دولت الکترونیک درمجموع 19.30 درصد و در 
بهار 1401 با ارزیابی 1۷0 دستگاه، این میزان 
به 41.۲ درصد رسیده است. یعنی وضعیت 
رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور اکنون 
کمتر از 50 درصد است و ظاهرا با چشم انداز 
1404 که قرار است قله های بلندی را فتح کرده 

باشیم، فاصله زیادی دارد.

  برترین ها و بدترین های دولت الکترونیک       
در گزارشی که شورای اجرایی فناوری اطالعات 
ــرده، حــوزه هــای گوناگون عملکردی  منتشر ک
دستگاه ها بررسی و ارزیابی و برای تمامی بخش ها 

نمره نیز داده شده است.
در میان برترین ها به ترتیب نام مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، سازمان فناوری اطالعات، بیمه 
مرکزی، پست بانک ایران، سازمان حج و زیارت 
و... به چشم می خورد و بدترین ها در حوزه دولت 

الکترونیک نیز وزارت دادگستری، وزارت امور 
خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، برنامه و 

بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و... هستند.

رتبه جهانی ایران در دولت الکترونیک       
با همه مزایای توسعه ای و اقتصادی که خدمات 
فناورانه و دولت الکترونیک دارد، اما پیشرفت 
آن در سال های اخیر به گونه ای بوده که نه دولت 
از پیشرفت آن راضــی است و نه مــردم به عنوان 
اصلی ترین گروه استفاده کننده از این خدمات و 
همین موضوع باعث شده است که جایگاه جهانی 
ایران نیز چندان آبرومند نباشد. وزیر ارتباطات 
روزهای قبل این طور گفت: » هر دوسال یک بار 
الکترونیکی  ــت  از نظر جایگاه دول را  کشورها 
ارزیابی می کنند. در سال ۲0۲0 رتبه ما در کشور 
در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸9 از بین 
193 کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی 
میزان مشارکت مردم ازطریق ابزارهای دیجیتال 

رتبه ما 11۸ از بین 193 کشور جهان بود.«

موانع دولت الکترونیک چیست؟       
اما موانع پیش روی دولت الکترونیک چیست و چرا 
هنوز در برخی ادارات و دستگاه ها، ایجاد خدمات 
الکترونیکی که مهم ترین اثر آن احترام به مردم و 
کاربران است، جدی گرفته نمی شود. زارع پور، 

وزیر ارتباطات، این موانع را این گونه برمی شمارد:
- نبود زیرساخت مناسب در دستگاه ها

- عدم توجه و اهتمام مدیران دستگاه ها )تحول 
در هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی، تحول 

بیهوده ای است.(
- نگاه های سنتی و مقاومت ها در دستگاه ها

- عــدم تعامل دستگاه ها با یکدیگر در تبادل 
ــت کــه براساس  ــن در حالی اس اطــالعــات ) ای
ــارات وزیــر ارتــبــاطــات، اطــالعــاتــی کــه در  ــه اظ
دستگاه ها وجود دارد متعلق به مردم است و باید 

برای راحتی آن ها به کار گرفته شود.(
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رسانه های جهان 

اســپــوتــنــیــک: 
کره جنوبی برای 
نخستین بار موفق 
شد ماهواره هایی 
را با موشک هایی 
که خــود طراحی 
کــرده اســت، به فضا پرتاب کند. کره 
جنوبی هم اکنون هفتمین کشور در 
جهان است که می تواند ماهواره ای یک 
تنی یا بیشتر را به مدار زمین پرتاب کند 
و در این زمینه به ایاالت متحده، روسیه، 
فرانسه، چین، ژاپن و هند پیوسته است.

تی آر تی: ایتالیا 
ــه دلیل  ــال ب ــس ام
بــــــــــــارش کـــــم، 
ــن شــرایــط  ــری ــدت ب
در  را  خشکسالی 
۷0 ســال گذشته 
تجربه می کند که ضمن گرمای زیاد، 
زنــگ خطر نیز در ایــن کشور نواخته 
شده اســت؛ به طــوری که آب رودخانه 
پو، بزرگ ترین رودخانه ایتالیا به میزان 
سه چهارم کاهش یافته است. مسئوالن 
در بخش هایی از ایــن کشور، دستور 
داده اند که به دلیل خشکسالی، از آب 
فقط برای مصارف اولیه مانند نوشیدن 

و تهیه غذا استفاده شود.

کند  و  یواش مثل دولت الکترونیک! یک توئیت

 کامال
 الکترونیکی 

 نیمه
 الکترونیکی 

 ذاتا
 غیر الکترونیکی 

عدم اقدام به  الکترونیکی 
شدن 

 درصد الکترونیکی شدن
 خدمات 

10 6020 7030 8040 50
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

وزارت نفت 

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتامعی 

وزارت ورزش و جوانان 

اداری و استخدامی 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

وزارت جهاد کشاورزی 

وزارت امور خارجه  

وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 

وزارت صنعت ،معدن و تجارت 

وزارت آموزش و پرورش 

برنامه و بودجه 

وزارت دادگسرتی

۷۴/۱۷

۶۷/۲۳

۶۴/۰۲

۶۳/۲۱

۵۹/۵۷

۴7/۴۵

۴۵/۵۸

۴۴

۴۳/۷۹

۳۸/۷۴

۳۸/۵

۳۷/۶۵

۳۶/۵۳

۳۴/۳۴

۳۳/۹۲

۲۶/۰۷

۲۴/۶۴

۱۸/۳۱

۱۳/۲۹

۴۴/۱۹
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روند ارزیابی ها از ۹5 تا 1401

گسترش دولت الکترونیک پس از گذشت 4 برنامه توسعه ای کشور  رشدی بیشتر از 40درصد دربرنداشته و ما را از 
افق 1404 دور کرده است. گزارش جدید از عملکرد اغلب دستگاه ها در حوزه خدمات فناورانه قابل دفاع  نیست. 

 جایگاه جهانی ایران و موانع پیش روی تحقق دولت الکترونیک چیست؟

ُ
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

) 583(276,958286,727337,66641,12074,90214,451,200) 500,000(155,500,00085,000,00054,500,000428,768-
 شاخص

تفاوت تا 11 درصدی تورم 
ماهانه دهک های کم درآمد و 

ثروتمند  

همزمان با رشد شدید قیمت خوراکی ها 
در خرداد و از آن جایی که سهم این کاالها 
از سبد هزینه خانوارهای کم درآمــد، باالتر 
ــد اســت، توزیع تورم  از خانوارهای پر درآم
ماهانه دهک ها وضعیت ویژه ای پیدا کرد به 
طوری که تفاوت تورم ماهانه باالترین دهک 
با پایین ترین دهــک به بیش از 11 درصد 
رسید، دهک اول با رشد 19.5 درصدی و 
دهک دهم با رشد 8.4 درصــدی قیمت ها 
نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شدند. تورم 
ماهانه کل خانوارها نیز به طور متوسط 12.2 

درصد شد. 

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از وضعیت 
ــه در  ــی دهـــد ک ــا نــشــان م شــاخــص قیمت ه
خــردادمــاه، همزمان با اجــرای طرح مردمی 
سازی یارانه های ارز 4200 و نیز رشد قیمت 
ــورم ماهانه کل  هــای جهانی خــوراکــی هــا، ت
کاالها و نیز کاالهای خوراکی به ترتیب به ارقام 
12.2 و 25.4 درصد رسیده که حداقل از سال 
91 تاکنون بی سابقه است. همزمان تورم نقطه 
ای کل کاالها و خوراکی ها نیز به ارتفاع 52.5  

و 81.6 درصد صعود کرد.

رکورد شکنی تورم ماهانه	 
به گزارش خراسان، حذف یارانه برخی اقالم 
غذایی مانند نهاده های دامی )مرتبط با لبنیات 
و تخم مرغ و ...(، آرد، روغن و ارائه مستقیم آن 
به مــردم در قالب مردمی ســازی یارانه ها در 
شرایطی در یکی دو ماه اخیر رخ داده که برخی 
از این کاالها از رشد قیمت های جهانی نیز تاثیر 
گرفته و رشد قیمت مضاعفی پیدا کرده اند. با 
این اوصاف در خردادماه، رشد ماهانه قیمت ها 
رکورد زد و از 3.5 درصد در اردیبهشت ماه به 
12.2 درصد رسید. رقمی که حداقل در 10 
سال گذشته )از سال 91 تاکنون( بی سابقه 
است. در این میان افزایش قیمت خوراکی ها 
نقش قابل توجهی داشته است به طوری که نرخ 
تورم ماهانه خوراکی ها با رسیدن به رقم 25.4 
درصد به باالترین میزان خود طی دهه های 
اخیر صعود کرد. این میزان در اردیبهشت ماه، 

3.3 درصد ثبت شده بود. این داده ها نشان می 
دهد که نرخ تورم ماهانه کاالهای غیر خوراکی 
نیز نسبت به رقم مشابه در اردیبهشت ماه، 
افزایشی بوده و از 3.7 درصد به 4.4 درصد 

رسیده است.
مرکز آمار، در بیان مصادیق رشد باالی تورم 
ماهانه، اشاره کرده که در گروه عمده »خوراکی 
ها، آشامیدنی ها و دخانیات«، بیشترین افزایش 
ماهانه قیمت مربوط به گروه »روغن و چربی ها« 
)روغن نباتی جامد و روغن مایع(، گروه »لبنیات 
ــواع شیر، ماست، پنیر و تخم  و تخم مــرغ« )ان
مرغ( و گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
بوده  کالباس(  و  سوسیس  ماشینی،  ــرغ  )م
است. در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« نیز گروه »هتل و رستوران« )ساندویچ 
و انواع غذاهای سرو شده در رستوران(، گروه 
»مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شوینده( و گروه 
»بهداشت و درمان« )خدمات طبی سرپایی و 
خدمات بیمارستانی( بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.

تورم نقطه ای هم رکورد زد	 
همزمان با رکــوردزنــی تــورم ماهانه که بنا بر 
گــزارش اقتصادآنالین رکــورد پس از انقالب 
را شکسته است، نرخ تورم نقطه ای نیز شاهد 
رکورد جدیدی در خرداد بود. بر این اساس، 
تورم نقطه ای کل کاالها )رشد شاخص قیمت 
ــرداد سال  ــرداد امسال نسبت به خ ها در خ

گذشته( به 52.5 درصــد رسید که الاقــل از 
سال 91 تاکنون بی سابقه است. تورم نقطه 
ای خوراکی ها نیز با جهش 81.6 درصدی 
ــرداد 98 تاکنون سابقه  روبــه رو شد که از خ

نداشته است.
داده های تورمی خردادماه همچنین نشان می 
دهد که نرخ تورم کل )میانگین 12 ماهه شاخص 
قیمت ها منتهی به ماه مدنظر نسبت به دوره 
مشابه سال قبل( از 38.7 درصد در اردیبهشت، 

به 39.4 درصد در خرداد رسیده است.  
در مجموع به نظر می رسد ثبت آمارهای تورمی 
فوق در نتیجه رشد قیمت های جهانی و به 
خصوص طرح بی سابقه حذف و مردمی سازی 
یارانه ارز 4200، اجتناب ناپذیر بــوده و به 
احتمال زیاد، نرخ تورم ماهانه در تیرماه، وضع 
متفاوتی نسبت به خردادماه خواهد داشت. هر 
چند تورم نقطه ای کاالهای خوراکی همچنان 

باال خواهد ماند. 

جهش تورم در خرداد با تغییر یارانه خوراکی ها  
تورم های ماهانه و نقطه ای در حالی در خرداد به 12.2 و 52.2 درصد رسید که در آن خوراکی ها با رشد قیمت 25.4 درصدی 

ماهیانه و 81.6 درصدی سالیانه محوریت اساسی داشتند. آیا این موج تورمی پایدار خواهد ماند؟  

معرفی و تجلیل از برترین شرکت ها 
در زمینه مدیریت انرژی 

 حسین بردبار: همایش هفتمین دوره جایزه 
ملی مدیریت انرژی با معرفی و تجلیل از برترین 
شرکت ها در زمینه مدیریت و مصرف بهینه 
انرژی و رتبه بندی 25 شرکت برتر از میان 150 
شرکت و نهاد فعال در این حوزه دیروز با حضور 
جمعی از فعاالن حوزه انرژی کشور برگزار شد. 
به گــزارش خراسان، دکتر کیانی بختیاری، 
رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزایش بهره 
وری، ارتقای سودآوری، ایجاد رقابت بین بنگاه 
ها و آشنایی با روندهای جدید از جمله تغییرات 
فناورانه در راستای صرفه جویی و مصرف بهینه 
انرژی را از جمله اهداف این همایش برشمرد. 
وی همچنین در حاشیه این همایش در گفت 
وگو با خراسان و صداوسیما با بیان این که در 
هفت دوره ای که تاکنون جایزه ملی مدیریت 
انرژی را برگزار کرده ایم ، بسیاری از بنگاه ها 
به صورت پایدار در این برنامه شرکت کرده  و 
آمــوزش های الزم را فرا گرفته اند، افــزود: به 
همین دلیل شاهد گزارش های صرفه جویی 
و بهره وری خوبی هستیم به ویــژه در شرایط 
سخت کشور که بحران های انرژی و آب و برق و 
فرسودگی نیروگاه ها را داریم ، راهکارهای بین 
المللی در این همایش ارائه و تبادل نظر می شود 
که کشورهایی با شرایط مشابه ما برای برون 
رفت از این مشکالت چه فناوری هایی را به کار 
برده اند، چه تصمیمات مدیریتی اتخاذ کرده و 
چه روش های جدید را به کار گرفته اند. به گفته 
دکتر کیانی، ایــن همایش در ادبیات صرفه 
جویی و مدیریت انرژی جای خود را باز کرده 
است و در آن  به بنگاه ها یاد می دهند که چگونه 
باید مدیریت انرژی کنند و درنهایت آن ها را رتبه 
بندی می کنند. وی با یادآوری این که در کشور 
ما به دلیل وفور منابع ،انرژی به صورت تاریخی 
با قیمت پایین و یارانه باال توزیع می شده است، 
ادامــه داد: متاسفانه این موضوع در فرهنگ 
مــردم نیز رســوخ کــرده و تغییر مواضع در این 
خصوص مشکل است ولی کار این همایش ها 
این است که یاد بدهند چگونه فرهنگ مصرف 
گرایی را کنار بگذاریم و به سمت بهره وری 

بیشتر پیش برویم.

88 درصد واحدهای صنفی 
مالیاتشان از صفر تا ۵ میلیون 

تومان است

تسنیم - بر اســاس آخرین آمــار سازمان امور 
مالیاتی 88 درصد واحدهای صنفی مالیاتشان 
ــت. بر  از صفر تا 5 میلیون تومان در ســال اس
اســاس آخرین آمــار سازمان امــور مالیاتی،  از 
حــدود یک میلیون و 685 هــزار واحــد صنفی 
مالیات 967 هزار واحد صنفی صفر ثبت  شده 
است یعنی بیش از 57 درصد اصناف. همچنین 
 5 ــد صنفی کمتر از  ــزار واح 519 ه مالیات 
میلیون تومان است. یعنی درمجموع 88 درصد 
واحدهای صنفی بــرای عملکرد سال گذشته 
خود، مالیات صفر یا کمتر از 5 میلیون تومان 

پرداخت می کنند.

راه اندازی بازار توافقی عرضه و 
تقاضای ارز 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از هفته گذشته 
امــکــان مــعــامــالت تــوافــقــی ارز در صرافی ها 
فراهم شد و از روز سه شنبه نیز در بازار متشکل 
ارزی این امکان ایجاد شده است. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی درخصوص 
بازار ارز بیان کرد: بانک مرکزی از هفته گذشته 
در تعاملی که با کانون صرافی ها، صرافی های 
معتبر و صادرکنندگان داشته به این جمع بندی 
ــازار توافقی عرضه و تقاضای ارز  رسیده که ب
راه اندازی شود. وی افزود: از هفته گذشته امکان 
معامالت توافقی ارز در صرافی ها فراهم شد 
و از روز سه شنبه نیز در بازار متشکل ارزی این 
امکان ایجاد شده است. زمانی که این امکان در 
بازار متشکل ارزی باشد، چون عرضه و تقاضا در 
سامانه مشخص در اختیار صرافی ها و بانک ها 
هم قرار می گیرد، بالطبع عمق این بازار افزایش 
می یابد و پیش بینی این است که صادرکنندگان 
متعددی که عالقه مند به وارد کردن ارز به این 
سامانه هستند و با ما مذاکراتی هم داشته اند، ارز 
خود را در این سامانه عرضه کنند. خریداران نیز 
می توانند خریداری کنند و قیمت ها در این بازار  
براساس مکانیسم عرضه و تقاضا خواهد بود. 
وی در پایان افزود: پیش بینی من این است که با 
توجه به این امکانی که فراهم شده و طبق گفته 
خیل عظیمی از صادرکنندگانی که با ما مذاکره 
کرده اند )مبنی بر این که در صورت فراهم شدن 
این امکان حاضر هستند منابع قابل توجهی را 
عرضه کنند(، بازار ارز می تواند به آرامش و ثبات 

بیشتر برسد.

بازار خبر

اخبار

جدول خالصه آمارهای مهم تورمی خردادماه

خرداداردیبهشت 

کل کاالها

 39.4 38.۷نرخ تورم ساالنه

 12.2 3.۵نرخ تورم ماهانه

 ۵2.۵ 39.3نرخ تورم نقطه ای

خوراکی ها

 ۵1.6 49.2نرخ تورم ساالنه 

 2۵.4 3.3نرخ تورم ماهانه 

 81.6 49.4نرخ تورم نقطه ای 

گروه های کاالیی رکورددار نرخ تورم ماهانه )درصد(

199.8روغن و چربی ها

4۷.3لبنیات و تخم مرغ

19.۷گوشت قرمز و گوشت ماکیان

19.2هتل و رستوران

6.1مبلمان و لوازم خانگی

6بهداشت و درمان

 تصویب طرح دوفوریتی سامان دهی 
اجاره  مسکن در مجلس 

قالیباف: مصوبات سران قوا، طرح فعلی مجلس و طرح پیشنهادی وزارت راه در 
خصوص اجاره بهای مسکن تبدیل به قانون جامع و تا پایان زمستان تصویب شود 

مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و سامان 
دهی اجاره بهای مسکن موافقت کرد. طرحی که 
دو بند نخست آن با مصوبه اخیر شورای هماهنگی 
ــاره بها و  ــاره تعیین سقف اج اقتصادی قوا درب
محدود کردن مالکان در بیرون کردن مستاجران 
یکسان است اما فراتر از آن تغییراتی در فعالیت 
و نرخ خدمات دفاتر مشاوران امــالک ایجاد و 
ــرای ساخت  به مالکان منصف مشوق هایی ب
ــزارش خبرگزاری  ــه می کند.به گ مسکن ارائ
خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح 
ــاره بهای  دوفوریتی کنترل و سامان دهــی اج
امالک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی 
موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 
نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.علی 
خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور 
استفاده از ظرفیت سامانه امالک و اسکان برای 
مواجهه با سه میلیون مسکن احتکار شده را یادآور 
شد و دربــاره مشاوران امالک نیز گفت: به این 
دلیل که سود مشاوران امالک در افزایش قیمت 
قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به 
دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم ، به 
طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آن 
ها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین امالک تنها در 
ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد 
باالی قرارداد آن ها را به سود برساند، ضمن این 
که تحرک آن ها را نیز افزایش دهد و تالش کنند 
با قیمت پایین عرضه و تقاضا را به هم متصل کنند.

وی استفاده از ظرفیت پلتفرم های جدید و شرکت 
های دانش بنیان برای سامان دهی بازار اجاره بها 
و همچنین مشوق هایی برای موجران منصف از 
قبیل ارائه تسهیالت بانکی بلندمدت و کم بهره به 
منظور بازسازی امالک شان را از جمله جزئیات 
این طرح دانست و گفت: همچنین ظرفیت های 
مالیاتی بــرای اشخاصی که باالتر از نرخ های 
معمول اقــدام به اجــاره دادن امــالک شان می 
کنند، نیز در نظر گرفته شده است.پس از تصویب 

این طرح، رئیس مجلس با اشاره به تصمیمات 
جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا، اعالم 
کرد که بخشی از طرح فعلی مجلس در این شورا به 
تصویب رسیده که بر این اساس، کمیسیون عمران 
می تواند این مصوبات را به همراه طرح فعلی 
مجلس و طرح پیشنهادی وزارت راه درخصوص 
اجاره بهای مسکن بررسی کند تا قانون جامعی 
تا پایان زمستان در این خصوص تصویب شود.وی 
با اشاره به تصویب طرح جهش تولید مسکن برای 
ساخت چهار میلیون مسکن و همچنین مصوبه 
مجلس درخصوص مالیات بر خانه های خالی که 
باعث می شود دو میلیون خانه احتکاری مجبور 
به ورود به بــازار مسکن شوند، گفت: البته من 
تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی می 
دهم که باید سامانه مالکیتی درست می شد، اما 
عمال بعد از یک سال توانسته ایم تعداد چند صد 
خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کنیم و 
مالیات دریافت شود که رویم نمی شود بگویم از 
آن چند صد هزار خانه خالی چقدر تعیین تکلیف 
شده است، بنابراین به نظر می رسد وزارت راه و 
شهرسازی باید جدی تر این بحث را عملی کند 
که بر خانه های خالی تأثیر داشته باشد.رئیس 
مجلس اظهار کرد: نکته بعدی که باید تکمیل 
کنیم، تصمیمات افزایش 25 و 20 درصدی 
اجاره بها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد 
و با حساب امسال، سه سال شد. باید بپذیریم که 
این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضایی 
گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جاها 
مشکالت اجتماعی ایجاد می کند که متوجه آن 
هستیم، از این رو به نظر می رسد مجلس باید گام 
دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با 
پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل 

می کند.

تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو، از اولویت خارج شد

مهر - وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: طرح »واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی« از 
اولویت خارج شده است. سید احسان خاندوزی گفت: به دلیل این که در دولت چند موضوِع 
تصمیم گیری اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعاًل از اولویت خارج شده است تا دولت درباره 
سیاست های اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شود؛ بنابراین فعاًل اولویت 

تصمیم گیری و سیاست گذاری برای این طرح وجود ندارد. 
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بن سلمان در آغوش اردوغان 
ولیعهد سعودی در اولین سفر خود 
پس از ترور خاشقچی، وارد آنکارا 
شد. اهداف ولیعهد سعودی از 
سفرمنطقه ای اش چیست؟ 

ولیعهد سعودی در اولین سفر خود پس از ترور 
خاشقچی، وارد آنکارا شد و مــورد استقبال 
رجب طیب اردوغــان قرارگرفت. بن سلمان 
پیش از ترکیه به مصر و اردن رفته بود. به نظر 
می رسد سفر منطقه ای بن سلمان اهداف 
چندگانه ای دارد.نخستین هدف این سفرها، 
شخصی است. محمد بن سلمان که شخصی 
جاه طلب اســت، از حدود چهار سال پیش به 
دلیل جنایت فجیع قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار سعودی، تحت فشار شدید سیاسی 
و افکار عمومی قرار داشت. بن سلمان که به 
شدت به دیده شدن در رسانه ها به عنوان یک 
رهبر تحول گرا نیاز داشــت، اکنون بار دیگر 
مــورد توجه رسانه ها قــرار می گیرد و نشان 
می دهد در کشورهای منطقه به تدریج به عنوان 
پادشاه آینده سعودی پذیرفته می شود. سفر 
ولیعهد سعودی با مصر آغاز شد. عبدالفتاح 
السیسی، رئیس جمهور مصر در فرودگاه قاهره 
از بن سلمان استقبال کرد. قرار گرفتن کنار 
پادشاه اردن و رئیس جمهور ترکیه نیز اهداف 
شخصی محمد بن سلمان را تأمین می کند. 

تقویت موقعیت عربستان سعودی    
دومــیــن هــدف بــن سلمان از ایــن سفرهای 
در  عربستان  موقعیت  تقویت  منطقه ای، 
منطقه اســت. ولیعهد سعودی در حالی به 
مصر سفر کرد که این کشور با بحران شدید 
اقتصادی مواجه اســت. مصر پیش از جنگ 
اوکــرایــن نیز با مشکالت اقتصادی مواجه 
بود، اما جنگ اوکراین سبب شد این کشور 
شاهد شدت گرفتن مشکالت اقتصادی خود 
باشد. تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین موجب 
ناتوانی دولت مصر در ادامه پرداخت  یارانه 
به تعدادی از کاالها و خدمات  شده است. 
از سوی دیگر نهادهای امنیتی دربــاره خطر 
ــورش عمومی در ایــن کشور در اعتراض  ش
به افــزایــش قیمت ها و ناتوانی شهروندان 
در تامین نیازهای زندگی روزمــره، هشدار 
داده اند. قاهره برای تامین نیاز مبرم به خرید 
فوری مواد غذایی ماهانه به ویژه برای برخی 
دیگر  و  گندم  مانند  استراتژیک  کــاالهــای 
غالت، به کمک مالی نیاز مبرم دارد. بر همین 
اساس، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 
مصراز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس خواسته است »سپرده های« خود در مصر 
را به سرمایه گذاری تبدیل کنند. روزنامه العربی 
الجدید در گزارشی نوشت: عربستان سعودی 
و امــارات متحده عربی در ماه می در پاسخ به 
درخواست کمک فوری مصر برای خروج از 
وضعیت اقتصادی بحرانی، در مجموع چهار 
میلیارد دالر به این کشور کمک فوری کردند. 
یکی از دالیل کمک مالی عربستان و امارات 
به مصر این است که این کشورها نگران این 
سرنوشتی  به  السیسی  عبدالفتاح  هستند 
مشابه حسنی مبارک در سال 2011 دچار 
شود بنابراین، بن سلمان با پذیرش کمک مالی 
به مصر و احتمااًل پذیرش سرمایه گذاری در این 
کشور از یک سو موقعیت عربستان را در مصر 
تقویت خواهد کرد و از سوی دیگر مانع بروز 
شورش های جدید در جهان عرب خواهد شد 
که تأثیرات آن به عربستان نیز خواهد رسید. 
سومین هدف بن سلمان از این سفرها، بهبود 
روابط عربستان سعودی با اردن است. اردن 
سال گذشته میالدی شاهد کودتای ناموفق 
علیه عبدا... دوم، پادشاه این کشور بود. برخی 
منابع از دست داشتن محمد بن سلمان در این 
کودتا خبر داده بودند. سفر بن سلمان به اردن 
یک سال پس از این کودتای ناموفق انجام 
می شود و این موضوع نشان می دهد ریاض و 
امان درصدد تقویت روابط دوجانبه هستند. 
عالوه بر این، محمد بن سلمان نیز می تواند 
خود را از دست داشتن در کودتای ناکام سال 
گذشته تبرئه کند. چهارمین هدف سفرهای بن 
سلمان، هماهنگی مواضع کشورهای عربی در 
آستانه سفر جو بایدن به ریاض است. قرار است 
رئیس جمهور آمریکا اواسط ماه آینده میالدی 
به ریاض سفر کند. به نظر می رسد نتایج سفر 
ولیعهد سعودی به مصر، اردن و ترکیه  روی 
تصمیمات نشست ریاض با حضور جو بایدن در 
ارتباط با مسائل منطقه تاثیرگذار خواهد بود. 
به عبارت دیگر، عربستان نیازمند هماهنگی 
مواضع کشورهای عربی برای دستیابی به 
دیدگاه مشترک با بایدن برای آینده منطقه 
است و در سفرهای بن سلمان، این موضوع 

مورد توجه قرار می گیرد. 

در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی )ره( 

اژه ای: خداوند به ما توفیق دهد دست مفسدان را کوتاه کنیم 
اژه ای  محسـنی  والمسـلمین  حجت االسـالم 
و مسـئوالن عالـی دسـتگاه قضـا  همزمـان بـا 
نخسـتین روز از هفتـه قـوه قضاییـه بـا حضـور در 
حرم امـام خمینی )ره( بـا آرمان های امـام راحل 
)ره( تجدیـد میثـاق کردند.بـه گـزارش میـزان، 
اژه ای  طی سـخنانی  با اشاره به مسـئولیت های 
قانونی قـوه قضاییه بیان کـرد: خداوند بـه ما این 
توفیـق را بدهد کـه بتوانیـم در سـنگر قوه قضاییه 
دسـت مفسـدان و تطاول کننـدگان بـه جـان، 
مـال، عـرض و حقـوق مـردم و نظـام اسـالمی را 
کوتاه کنیم و بتوانیـم در این جایگاه به اسـتیفای 
حـق مظلـوم از ظالـم و بسـط و گسـترش عدالـت 
کـه از اهـداف واالی امـام راحـل بـود، بپردازیـم.

رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تبییـن و تشـریح ابعـاد 
واالی شـخصیتی امام راحل گفت: امام بزرگوار 
مـا نسـبت بـه مسـائل دینـی و نسـبت بـه اصـل 
نظام اسـالمی و حتی نسـبت بـه نظامـات جامعه 
مـا بسـیار حسـاس بودنـد و چنـان چـه کسـانی 
می خواسـتند در مقابـل نظام اسـالمی بایسـتند 
و بـه نظـام اسـالمی لطمـه وارد کننـد، حضـرت 
امـام هیـچ گذشـتی در قبـال چنیـن افـرادی 
نداشـتند.رئیس دسـتگاه قضـا بـا بیـان ایـن کـه 
امـام بزرگـوار مـا نسـبت بـه مـردم بسـیار رئـوف و 
مهربان بودند و کوچک تریـن ظلمی را به آحادی 
تصریـح  نمی کردنـد،  تحمـل  جامعـه  افـراد  از 
کـرد: حضـرت امـام خمینـی)ره( بـه حقـوق و 

کرامـت و حریـم خصوصـی افـراد جامعـه بسـیار 
حسـاس بودنـد و خطـاب بـه همـه مسـئوالن در 
باره متحد و همدل بـودن و اجتناب از اختالفات 
کـه ناشـی از هواهـای نفسـانی اسـت، تاکیـد 
داشـتند.رئیس عدلیه با بیان این که مکتب امام 
راحـل زنـده اسـت و تـا ابـد زنـده خواهـد مانـد، از 
حجت االسـالم والمسـلمین سیدحسن خمینی 
به سـبب تالش ها و راهنمایی های ارزشمند وی 

قدردانـی کـرد.
قضاییه،  قوه  رئیس  سخنان  از  پیش 
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی 
تولیت حرم مطهر امام راحل نیز طی سخنانی 
مهم ترین نهاد در پیگیری مقوله عدالت را قوه 
قضاییه دانست و اظهار کرد: چنان چه دستگاه 
قضایی در یک نظام از سالمت وافی و کافی 
برخوردار باشد، سایر نهادها نیز الجرم به چنین 
صفتی متصف می شوند.تولیت حرم مطهر امام 
خمینی)ره( با اشاره به دوره جدید مدیریت قوه 
قضاییه، این دوره را همراه با تجارب بیش از ۴0 
ساله رئیس عدلیه دانست و گفت: حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه 
که برآمده از متن دستگاه قضایی است، دارای 
سابقه و تجارب الزم، شناخت کافی و مدیریت 
همگان  دلیل  همین  به  و  است  ممتاز  بسیار 
امیدوارند که دوره جدید قوه قضاییه دوره ای 

متمایز و بسیار خوب باشد.

قاضی زاده هاشمی در افتتاحیه اجالس مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در مشهد:

ما سازمانی اداری نیستیم، سازمانی انقالبی هستیم
بررسی اختالس 5هزار میلیاردی نشانه عزم برخورد با مفاسد است

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفت: ما سازمانی اداری نیستیم، 
سازمانی انقالبی هستیم؛ ما سازمانی هستیم 
که گفتمان انقالب اسالمی و منویات انقالب 

اسالمی را که منبعث از اسالم است،  داریم.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط کرونـا و لـزوم جمع بندی 
بعضـی مـوارد گفـت: تـا االن فرصـت برگـزاری 
اسـت  نیـاز  نداشـتیم.  را  مشـترک  اجـالس 
ذهنیت هـا تبدیـل بـه یـک فکـر مشـترک و عـزم 
سـازمانی شـود. او اظهـار کـرد: برنامـه اقـدام 
مشـترک، گفتمـان حاکـم بـر اقدامـات اسـت، 
ایـن برنامـه کالبـد اسـت و اگـر مـا نتوانیـم بـا جان 
او ارتبـاط برقـرار کنیـم، تکنوکـرات می شـویم.  
در حاشـیه جلسـه قاضـی زاده در پاسـخ به سـؤال 
بـر  مبنـی  او  نظـر  اظهـار  بـاره  در  خبرنـگاری 
اختـالس ۵ هـزار میلیـاردی کـه در رسـانه های 
خارجـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت گفـت: 
ایـن موضـوع جدیـد نیسـت، از قبـل در دسـت 
بررسـی بـوده، بعضـی مدیـران سـابق بانـک دی 
هـم در ایـن راسـتا قبـال دسـتگیر شـده اند و بـرای 
یکـی از شـرکت های وابسـته بـه بانـک توسـط 
دسـتگاه های امنیتی پرونده تشـکیل شـده است 
و ما نیز در حال تکمیل اطالعات برای رسـیدگی 
قضایی هسـتیم، من تعجب کردم که ضد انقالب 
سوءاسـتفاده  موضـوع  ایـن  از  اسـت  خواسـته 
کنـد، ایـن نشـانه عـزم جمهـوری اسـالمی بـرای 
برخـورد بـا مفاسـد اسـت بـه ویـژه دولـت آیـت ا... 

رئیسـی نشـان داد کـه هیـچ تعارفـی در مبـارزه با 
فسـاد اقتصـادی نـدارد، در همیـن راسـتا مـا بـه 
عنـوان بنیاد شـهید و ایثارگران موضـوع را دنبال 
می کنیـم، مگس هـا روی زخم هـا می نشـینند، 
مـن مصاحبـه  مفصلـی داشـتم، یـک جملـه  آن 
را گرفته انـد و دو هـزار جـور حـرف زده انـد.  در 
ابتـدای ایـن جلسـه، نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد 
شـهید نیـز بـا اشـاره بـه لـزوم دغدغه منـد بـودن 
افـرادی کـه در ایـن سـازمان فعالیـت می کننـد 
گفـت: ایـن راه، راه کسـانی کـه کسـل باشـند 
نیسـت، اصال راه تکاملی راه کسـالت نیست، چه 
برسـد کـه بخشـی از ایـن راه، خدمـت بـه فرهنگ 

شـهید و شـهادت اسـت کـه در قلـه قـرار دارد.
استاندار خراسان رضوی نیز در سخنان خود یاد 
و خاطره شهدا به ویژه شهید چمران و شهدای 
هفتم تیر را گرامی داشت و گفت: واقعیت این 
است که در این شرایط مدیریت بسیار سخت 
است و البته اگر انسان بتواند منشأ خدمت در 
این سختی و گره گشایی بشود خیلی  هم پرثواب 
و هم شیرین است. وی افزود: به لحاظ روحی و 
روانی گاه مردم دچار مشکل هستند، توقعات به 
جا هم دارند، از آن طرف امکانات و توانمندی ها 
کفاف موضوع را نمی دهد. فقط به یک ظرفیت 
ما باید خیلی توجه کنیم؛ باید ظرفیت خودمان 
را در تحمل این وضعیت زیاد کنیم، هم برای حل 
مشکالت و هم در مواجهه با افرادی که مشکالت 

گریبان گیر آن هاست.

فصل جدید ترانزیت کاال از ایران 
پس از آغاز ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران به اروپا  و ارسال محموله ترانزیتی 
روسیه به هند از مسیر کشورمان ،  اولین قطار باری بین المللی چین به ایران نیز روز دوشنبه  به مقصد بندر انزلی 

حرکت کرد.حلقه های باقی مانده تکمیل نقش ترانزیتی ایران چیست؟

 پس از آغــاز ترانزیت تمام ریلی و حرکت 
قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران، 
روز دوشنبه 30 خرداد هم اولین قطار باری 
بین المللی »عبور از دریــای خــزر« از »یین 
چوان« در شمال غرب چین به سمت بندر 
انزلی حرکت کرد تا پازل های تکمیل کننده  
نقش حیاتی ایران در مسیر ترانزیتی شرق 
به غــرب، وارد  مرحله جدیدی شــود. 28 
خــرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله 
ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر 
خــود را از طریق کــریــدور شمال-جنوب 
موسوم به INSTC آغاز کرد که پس از ورود 
ــران به  ــای ای به بندرعباس از طریق آب ه
ــال خــواهــد شد.  ــرب هند ارسـ ســواحــل غ
در همین حــال معاون اول رئیس جمهور 
عصر دیروز)چهارشنبه( در جلسه کارگروه 
ــه موقعیت  ــا اشــــاره ب ــور ب ــش ــت ک ــزی ــران ت
جغرافیایی استثنایی ایــران، ترانزیت را 
یکی از مزیت های اصلی کشور دانست و 
به مسائل اخیر بین المللی و بسته شدن 
به  همسایه  کشورهای  برخی  مسیرهای 
دلیل تحریم های بین المللی، اشــاره کرد 
وگفت: فرصتی استثنایی پیش روی ایران 
قرار گرفته تا با توسعه ظرفیت های موجود 
بتواند خأل پیش آمده در منطقه را جبران و به 

درآمدهای بیشتری دست پیدا کند.

خط ریلی بین المللی جدید  از چین به     
ایران چه اهمیتی دارد؟

به گــزارش ایرنا از پایگاه »ای سی ان اس 
چین«، اولین قطار باری بین المللی »عبور 
از دریــای خــزر« روز دوشنبه )30 خــرداد( 
از یین چــوان در منطقه خودمختار هوی 
ــع در شمال غــرب چین به  نینگ شیا واق
سمت بندر انزلی ایران حرکت کرد تا اولین 
مسیر باربری دریــای خزر از نینگ شیا به 
کشورهای غــرب آسیا باشد. آن طــور که 
باری  قطار  نوشته اند  چینی  رسانه های 
بین المللی کاسپین ترن  روز دوشنبه  از 
ایــران  رهسپار  چین  نینگ شیای  منطقه 
شــد و از طریق خــاک قزاقستان و سپس 
عبور این محموله تجاری از دریــای خزر، 
بعد از طی کــردن مسافتی حــدود 8۵00 
کیلومتر، تا حدود 20 روز دیگر وارد بندر 
انزلی می شود.  این قطار دارای ۵1 کانتینر 
استاندارد با وزن محموله حدود 1۴00 تن 
است و قرار است حدود 20 روز دیگر به بندر 

انزلی در شمال ایران برسد.
ــزارش رسانه چینی سی سی  ــاس گ بر اس
تی وی، قطاری که از منطقه نینگ شیای 
چین رهسپار ایران شده، حامل انواع کاال 
به ارزش بیش از 30 میلیون دالر است.
تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین نیز به 
نقل از کارشناسان نوشت که ایجاد این مسیر 
تجاری بین المللی کم هزینه، چین را از طریق 
ایران به منطقه خاورمیانه متصل می کند و 
مسیری تازه برای صادرات محصوالت چین 
به این منطقه از جهان ایجاد می شود.از آن جا 
که چین بزرگ ترین کشور وارد کننده مواد 
خام در جهان به شمار می رود، کارشناسان 
تاکید دارند که این مسیر تجاری برای کوتاه تر 
ــر کردن روند واردات انــواع کاال از  و ارزان ت
جمله مواد خام به چین،  ارزش بسیار زیادی 

برای غول صنعتی و اقتصادی جهان دارد.

سفارت ایران در چین  نیز آغاز حرکت نخستین 
ــاری چــیــن-ایــران به سمت شبکه ریلی  قطار ب
کشورمان  را تایید کرد. این مسیر جدید در مقایسه 
با مسیر سابق قطار بین المللی میان یین چوان 
ــران، زمــان الزم بــرای انتقال کاال را 20 روز  و ای
کاهش می دهد و در هر کانتینر نیز 8۹۷ دالر یا ۶ 
هزار یوان چین صرفه جویی می کند. همچنین از 
طریق حمل کاال از این مسیر ریلی –دریایی – جاده 
ای، رقمی حدود ۹00 دالر به ازای هر کانتینر، در 

هزینه حمل ونقل صرفه جویی می شود.

فرصت ترانزیتی جدید میان ایران و اروپا    
عالوه بر قطار باری از چین به ایــران، روز شنبه 
گذشته هم قطار باری حامل محموله کانتینری 
گوگرد مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران، 
ترکیه، مسیری که می توان از آن به عنوان ریل 
طالیی اتصال چین به اروپا نیز نام برد، یک روز 
پیش از سفر توکایف به تهران  از ترکمنستان وارد 
ایستگاه راه آهن اینچه برون دراستان گلستان 
شد و عصر همان روز هم سوت آن در تهران به 
صدا درآمد. این مسیر ریلی ظرفیت آن را دارد 
که در آینده، اصلی ترین خط اتصال چین -اروپا 
باشد. رئیس جمهوری اسالمی ایران و همتای 
قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجالس 
همکاری های شانگهای در تاجیکستان با یکدیگر 
ــدار قــرار شد  ــدار و گفت و کردند و درایــن دی دی
همکاری های دو جانبه از جمله همکاری های 
ریلی افزایش یابد. بر این اساس یک روز پیش 
از ورود توکایف به تهران، نخستین قطار کریدور 
جدید ریلی KITI )قزاقستان - ترکمنستان - 
ایران - ترکیه( وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. 
این قطار حامل 2۴ دستگاه واگن لبه کوتاه حامل 
۴8 کانتینر 20 فوتی گوگرد به مقصد ترکیه 
و سپس اروپــاســت. یکی از نکات مهم اجرایی 
شدن ترانزیت کاال درمسیر ریلی قزاقستان، 
ترکمنستان، ایران و ترکیه این است که بخشی از 
کاالها و بارهای کریدور چین - روسیه - اروپا،  به 
مسیری مناسب تر یعنی مسیر چین - قزاقستان - 
ترکمنستان – ایران – ترکیه و سپس اروپا هدایت 
می شود که ایــن موضوع می تواند بــرای ایــران 
یک دستاورد بزرگ و فرصتی طالیی در زمینه 
ترانزیت کاال باشد.  چین و اروپا به دلیل مبادالت 
ــزون، نیازمند  و همکاری های تــجــاری روز افـ
افزایش مسیرهای امن برای تبادل کاال هستند 
و ایران یکی از حلقه های طالیی اتصال چین به 
عنوان بزرگ ترین صادر کننده کاال در جهان به 

کشورهای اروپایی و برعکس خواهد بود.

کریدور شمال -جنوب راه ارتباطی روسیه     
و هند

یکی دیگر از کریدورهای مهمی که طی روزهای 
اخیر حمل بــار از آن از مسیر کشورمان آغاز 
شده، کریدور شمال –جنوب است.به گزارش 
28 خرداد ماه ایرنا برای نخستین بار  با عبور 
از  فــوتــی   ۴0 کانتینر  محموله  دو  آزمــایــشــی 
کریدوِر شمال -جنوب  توسط شرکت کشتیرانی 
محموله  نخستین  ایـــران  اســالمــی  جمهوری 
ترانزیت چندوجهی از مبدأ روسیه به مقصد هند 
از طریق ایران ارسال و کریدور شمال-جنوب 
بعد از سال ها مذاکره و رایزنی فعال شد.محموله 
۴0 فوتی محموله  2 کانتینر  ذکرشده شامل 
»لمینیت چوب« و تناژ ۴1 تن، به صورت آزمایشی 
از مبدأ »سن پترزبورگ« واقع در روسیه به راه 
افتاده و پس از انتقال به بندر آستاراخان از طریق 
دریای خزر وارد ایران می شود.این محموله چند 
تنی که اکنون به بندرعباس رسیده، قرار است 
در مسیر بعدی از طریق خلیج فارس به سواحل 

غربی هند برسد.

حلقه های مهم باقی مانده     
در عیـن حـال یکـی از نـکات مهمـی کـه بـرای 
اسـتفاده  از مسـیرهای ترانزیتـی از کشـورمان 
و  حائـز اهمیـت اسـت، تکمیـل خطـوط آهـن 
جـاده ای اسـت.  عـالوه بـر نیـاز بـه تکمیـل مسـیر 
بندرعبـاس از طریـق تهـران، رشـت، انزلـی بـه 
آسـتارا بایـد راه آهـن چابهـار- زاهـدان نیـز مورد 
توجه جدی قـرار گیـرد. در غیـر این صـورت  این 
مسـیرهای ترانزیتـی کـه انتقـال بـار از آن آغـاز 
شـده در حد بسـیار محدود باقـی خواهنـد ماند و 
منافع مالی گسـترده آن بـرای کشـورمان تامین 

نخواهـد شـد.
درهمین حال دکتر مخبر روز گذشته  به وزیر 
راه و شهرسازی مأموریت داد ظرف سه ماه طرح 
جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین و یک برنامه 
عملیاتی کامل به گونه ای که مجری، زمان بندی 
اجرا و منابع مالی آن مشخص باشد را ارائه کند. 
همچنین مقرر شد طرح های ریلی اولویت دار 
برای اتصال شبکه راه آهن کشور به مسیرهای 
بین المللی معین و برنامه ریزی الزم برای تسریع 
در اجرای آن ها انجام شود. رستم قاسمی، وزیر 
راه  پیشتر اعالم کرده بود که ترانزیت 20میلیون 
تن بار، درآمد 20میلیارد دالری برای کشور در 
پی خواهد داشت. در ضمن به گفته هدایتی، هر 
100 تن بار 10 شغل مستقیم و حدود ۵0شغل 

غیرمستقیم ایجاد می کند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

پايانی دولــت  • ــال  فرهيختگان - در ســه س
روحانی طبقه متوسط فقيرتر شده است. 36 
درصــد از دهک های 8 و 9 و 10 ؛ 27 درصد 
ــد از دهک  از دهــک هــای 4 و5 و 6، 33 درص
سوم  و 20 درصــد از دهک دوم به دهک های 
پايين تر سقوط کــرده و طی ايــن سه ســال 66 
ــک اول هــم نتوانسته اند دهک  درصــد از ده

درآمدی خود را ارتقا دهند. 
جمهوری اسالمی – ســوال بسيار مهم اين  •

است که رئيس سازمان صدا و سيما چرا قبل از 
تذکر رهبری به اشتباه رسانه ملی پی نبرد و بعد از 
انتقاد فرمانده کل نيروی انتظامی درصدد جبران 
برنيامد؟ اين که رئيس رسانه ملی در نامه خود 
خطاب به رهبری نوشته »همواره نيازمند تذکرات 
و نصايح راهگشای تان هستيم« يک امتياز برای 
مديران اين رسانه نيست. درست است که آن ها 
نبايد خود را بی نياز از تذکرات و نصايح بدانند، 
ولی اين هم درست نيست که در مسائل بديهی 
دچار غفلت شوند و بعد از تذکر رهبری درصدد 

جبران برآيند.
ميان  • نمی تواند  عمومی  افکار   – همشهری 

اقدامات تحولی دولت با حل مشکالت و مسائل 
زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کند. به همين 
دليل است که نه تنها از اقدامات تحولی دولت به 
وجد نمی آيد، بلکه به راحتی آن ها را به فراموشی 

می سپارد.

خبرآنالین مدعی شد : هــدف نهايی مخبر  •
معاون اول رئيس جمهور ، همسويی وزير کار بعدی 
با او ، به عنوان »فرمانده« تيم اقتصادی است   شواهد 
و قراين ، حاکی از آن است که معاون اول رئيسی 
، به اقتضای وظيفه و ماموريتی که برای خود قائل 
است ، اختالف ديدگاه ها را درون تيم اقتصادی ، 

تاب نمی آورد.
تابناک نوشت :  حجت االسالم طائب رئيس  •

قرارگاه عمار با اشاره به جراحی بزرگ اقتصادی 
دولت رئيسی تصريح کرد: ارز 4200 تومانی مواد 
مخدری بود که دولت قبل به مملکت ما تزريق کرده 
بود، اما آيت ا... رئيسی درصدد اصالح اين روند 
برآمد و همه بايد در اين مسير به ايشان و دولت کمک 
کنند. وی ادامه داد: آن چه در کف بازار می بينيد 
اثر ترک اعتياد است که اگر جامعه 8 ماه اين درد را 

تحمل کند، نتيجه و ثمرات آن را خواهد ديد.
اعتمادآنالین نوشت:وبگاه »سعودی ليکس«  •

فاش کرد وليعهد سعودی به دنبال اجرای طرحی 
است که به صهيونيست ها اجازه خريد ملک در مکه 
و مدينه را می دهد و با اين اقدام درهای عادی سازی 

با تل آويو را کاماًل باز کرده است.

پنج شنبه  2 تير 1401، 23 ذی  القعده 1443، 23 ژوئن 2022، شماره 20968 ، سال هفتاد وچهارم.

هادی محمدی – غروب روز گذشته 
سرگئی الوروف وزيرخارجه روسيه 
بــرای اولين بــار در دولــت سيزدهم 
وارد تــهــران شــد و بــه گفته منابع 
آگــاه خراسان امــروز حداقل با سيد 
ابــراهــيــم رئيسی رئــيــس جمهور و 
حسين اميرعبداللهيان وزير خارجه 
کشورمان ديــدار و رايــزنــی خواهد 
ــای  ــداره ــت دي داشـــت و ممکن اس
ــود. بر  ــزی ش ديــگــری هــم برنامه ري
اساس اعالم وزارت خارجه روسيه   
اين سفر دو روزه خواهد بود و انتظار 
مــی رود وزيـــران خــارجــه دو کشور 
ــاره بــرخــی از مــوضــوعــات مهم  ــ درب
بين المللی از جمله وضعيت برجام، 
اوضاع اوکراين، سوريه و افغانستان 
گفت وگو کنند. الوروف آخرين بار 
24 فروردين ماه 1400 به تهران 
آمد و ميزبانش محمد جــواد ظريف 
ــم بود  ــ وزيــر خــارجــه دولــت دوازده
ــوت »حسين  و حــاال در پاسخ به دع
اميرعبداللهيان« به تهران آمده است 
پيش از اين وزيــر خارجه کشورمان 

دو بار در مهر و اسفند سال گذشته 
ــود. بــا وجــود  ــرده ب بــه مسکو سفر ک
ــه نــظــر می  ايـــن اعـــالم روس هـــا، ب
رســد مهم ترين موضوع و محوری 
ترين موضوع گفت وگو ميان تهران 
و مسکو در سفر الوروف ، برجام و 
مذاکرات هسته ای متوقف شده در 
100روز اخير باشد  موضوعی که 
عمال به کالفی در هم تنيده تبديل 
شــده که آمريکايی ها با رفتارهای 
زياده خواهانه خود هر روز بر گره های 
کور آن می افزايند  در اين ميان، يک 
روزنامه قطری به نقل از منابعی آگاه 
خبر داد که وزير خارجه روسيه در سفر 
خود به تهران درباره سوريه و همکاری 
تحريم ها  بــا  مقابله  ــرای  ب مشترک 
رايزنی خواهد کرد. اين روزنامه به 
نقل از منابع آگاه ايرانی گزارش داد 
که الوروف در گفت و گوهای خود در 
تهران روابط دوجانبه ايران و روسيه 
در  کــشــور  دو  مشترک  همکاری  و 
مسائل منطقه ای و بين المللی به ويژه 
تحوالت مربوط به توافق هسته ای و 

اوضاع سوريه را مورد بحث و بررسی 
قــرار خواهد داد. طبق گفته منابع 
مذکور، مسئله مهم ديگری که در اين 
سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت، 
تشديد همکاری ايران و روسيه برای 
آمريکاست.  تحريم های  با  مقابله 
اين منابع خاطرنشان کردند که »به 
منظور استفاده از تجارب ايران برای 

مقابله با تحريم ها، در ماه های اخير، 
سفرهايی علنی و محرمانه ] از سوی 
مقامات[ روسيه به ايـــران« صورت 
ــت. ايــن منابع همچنين  گرفته اس
افزودند که سفر مقامات ايرانی به 
روسيه نيز در دستور کار قرار خواهد 
ــرا کــه همکاری دو طرف  گرفت چ
ــرای مقابله مشترک با  بــه تــازگــی ب

تحريم های آمريکا و غــرب افزايش 
يافته است.

ایــــران و روســيــه ؛ ۲ دوســت 	 
راهبردی 

روابط ايران و روسيه همواره براساس 
حسن همسايگی شکل گرفته است 
ــران و روسيه را  ــط اي امــا آن چه رواب
مستحکم کرده است، »همبستگی 
راهبردی« ميان اين دو کشور است. 
سفر رئيسی سال گذشته به مسکو 
آغــاز فصل نوينی از همکاری های 
راهبردی با نهايی شدن سند جديد 
همکاری های 20 ساله ميان ايران 
و روسيه را رقم زد. اين در حالی است 
که عالوه بر اهميت همکاری های 
سياسی، امنيتی و نظامی؛ روسيه 
يکی از شرکای عمده تجاری ايران 
به شمار می رود که بعد از تحريم های 
آمريکا عليه کشورمان، روابط تجاری 
خود را با ايــران افزايش داده و اين 
روند همچنان رو به افزايش است. 
تهران و مسکو بر اساس آمار اعالمی 
گمرک تا تابستان ســال گذشته و 
آغــاز دولــت سيزدهم، مبادالتی به 
ارزش حدود 2 ميليارد دالر داشتند 
که اين ميزان با توجه به ظرفيت های 
موجود دو کشور ، قابل قبول نبوده و 
نيازمند ارتقای قابل مالحظه است. 
براساس آن چه دولت سيزدهم در 
برنامه ديپلماسی اقتصادی خود در 
نظر دارد ميزان اين مبادالت بايد به 

رقم 10 ميليارد دالر ارتقا يابد.

ديدگاه

 پیمانکاران غربال!

 اين روزها يــادآور پرشورترين انتخابات در تاريخ 
ــت. انتخاباتی با  جمهوری اســالمــی ايـــران اس
ــدان شرايط که  مشارکت حــدود 85 درصــد واج
می توانست در شتاب دهی به قدرت نرم جمهوری 
اسالمی موثر واقع شود. لکن با فتنه ای پيچيده 
تبديل  دارد،  ای  ناشناخته  ابعاد  هم  هنوز  که 
به ضد خــودش شد. از اين آب گل آلــود، جريان 
استکبار و پيروان داخلی آن خوب ماهی گرفتند 
که امروز پس از حدود 13 سال هنوز کشور درگير 
تبعات آن است، اما موضوع اين يادداشت، »ظهور 
مجدد« جريانی بود که به بهانه پاک سازی انقالب 
سربرآوردند و با ادبياتی مثال دينی، خواسته يا 
ناخواسته، دوقطبی ايجاد شده در ماجرای فتنه 
را تقويت و تکميل کردند. چرا »ظهور مجدد«؟! آن 
ها که سنشان قد می دهد يا تاريخ انقالب خوانده 
اند، حتما مطلع اند از رفتارهای جريانی که در 
ابتدای انقالب شروع به مثال ترويج شعائر مذهبی 
و مقابله با مظاهر فساد کرد. از مثال پاک سازی 
در جريان هنر و نهی از منکر عملی! در خيابان تا 
صدام را سردار قادسيه خواندن. شايد تعبير »سوپر 
انقالبی« در بيانات اخير رهبری اشاره ای به اين 
جريان هم بود. نگاهی به وضعيت و تفکر امروز 
برخی از اين سوپر انقالبی ها هم جالب خواهد 
بود که البته از حوصله اين يادداشت خارج  است. 
بيان اخير رهبری و نگاهی به روند سياسی سال 
های پس از فتنه 88، نشان می دهد اين جريان به 
گونه ای ديگر ظهور کرده است. برداشت ناصحيح 
و البته موکد اين جريان ازحديث شريف، )َلُتَبْلَبُلنَّ 
َبْلَبَلًة َو َلُتْغَرَبُلنَّ َغْرَبَلًة َو َلُتساُطنَّ َسْوَط اْلَقَدِر َحّتی 
َيعوَد َاْسَفُلُکْم َاْعالُکْم َو َاْعالُکْم َاْسَفَلُکم( مويد اين 
ظهور مجدد است. مشکل آن جاست که يک فعال 
انقالبی و يک مصلح اجتماعی، اگر در مدار واليت و 
امامت عمل کند، تکليف خود را رشد و تعالی فکری 
جامعه می داند. به بيان ديگر ايجاد و افزايش قدرت 
تحليل در آحــاد جامعه اسالمی، وظيفه اصلی 
يک فعال فرهنگی و انقالبی است و در اين مسير 
اين خود افراد هستند که بسته به قدرت تحليل 
و تفکر)که البته منشأ دينی دارد( مسير خود را 
انتخاب می کنند. عده ای متوقف می شوند و عده 
ای به مسير ادامه می دهند. »غربال« مذکور، نتيجه 
يک فرايند است، نه خود فرايند. انحراف آن جاست 
که عده ای خود را »پيمانکار غربال« بدانند و بر اين 
مبنا تالش کنند، افرادی را که به گمان اين جريان، 
ديگر در قطار انقالب نيستند، افشا و پياده کنند. 
اگر خوش بينانه تحليل کنيم، حداقل اين است که 
»سوپر انقالبی ها« انحراف در مبنا دارند و ناخواسته 
با اين انحراف جدی، در پازل هدف اصلی دشمنان 
انقالب يعنی »تفرقه و چندپارگی اجتماعی« قطعه 
می گذارند. کاش اشاره اخير رهبری، باالنشينان 
اين جريان را به تفکر وادارد و خدای ناکرده، تجربه 

سوپر انقالبی های دهه60، تکرار نشود.

از دو کتاب »نيم قرن تا ناکامی و نبرد مخفی 
عليه ايران« در يک اثر نوشته عباس سليمی 
نمين با حضور و سخنرانی علی الريجانی، در 
کتابخانه ملی رونمايی شد. الريجانی با اشاره 
به محتوای کتاب نبرد مخفی عليه ايران، گفت: 
اسرائيل هرجا که نزاعی عليه ايران باشد وارد 
می شود تا آن را طوالنی و عميق کند. آن ها 
وارد موضوع هسته ای می شوند تا مبادا توافق 

شود، می خواهند تا جايی که ممکن است 
مانع توافق شوند.به گزارش ايسنا، وی 
با اشاره به اقدامات رژيم صهيونيستی 

ــران، اظهار کــرد: در تاريخ  عليه اي
مـــدرن انـــقـــالب، امـــام مانع 

بزرگی بر سر منافع آمريکا 
ــروز  و اســرائــيــل بــودنــد. ام
اسرائيلی ها دريافته اند که 

چطور بايد با ما مقابله کنند بنابراين مسئوالن 
دفاعی و سياسی کشور بايد بدانند که آنان 
راه دشمنی را يافته اند. عضو مجمع تشخيص 
اسرائيل  اين که  بر  تاکيد  با  نظام  مصلحت 
امــروز دچــار بحران موجوديت اســت، تاکيد 
کــرد: صهيونيست ها بــرای حل ايــن بحران 
پايان  در  .وی  هستند  ابهت سازی  نيازمند 
گفت: االن هم در تحرکات منطقه ای که با 
چند کشور عربی رابطه برقرار کردند، 
به دنبال اين هستند که برای خود 
کنند.  فراهم  سياسی  سپهر  يک 
البته به نظر من اين دستاورد آن ها 
ماندگار نخواهد بــود. بعيد نيست 
اين چند کشور کوچک عربی با طغيان 
مسلمانان در برابر چنين رفتاری از 

سوی حاکمان شان مواجه شوند.

ــت ا... العظمی مکارم شيرازی با اشــاره به  آي
گاليه های مردم از اين که چرا مراجع راجع به 
گرانی ها ساکت هستند و صحبت نمی کنند، 
گفت: ما مکرر تذکر داده و می دهيم که مردم از 
دولت جديد انتظار دارند که برای بهبود اوضاع 
تالش کند و گرانی و تورم را مهار کند و می دانيم 
که دولت در اين زمينه تالش و کوشش می کند 
و اميدوار است و ما هم به جناب رئيس جمهور 
اميدواريم، اما اگر آثار و نتايج اين برنامه ها در 
جامعه و زندگی مردم احساس نشود، می تواند 
سبب بی اعتمادی و نااميدی از دولت شود.

به گزارش جماران؛  اين مرجع تقليد در ديدار 
سيد مسعود ميرکاظمی معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به 
گاليه های شديد مردم از گرانی ها گفت: امروز 
داد مردم از گرانی ها بلند است و می گويند 
که قيمت ها روز به روز افزايش می يابد. وی 
در ادامه به ضرورت اقناع و تبيين برای مردم 

راجع به گرانی های اخير اشاره کرد و افزود: 
اين گرانی های افسارگسيخته با وجود افزايش 
درآمدهای نفتی دولت به عنوان معمايی برای 
مردم شده که الزم است دولتمردان جواب 
قانع کننده ای برای آن داشته باشند. وی ديگر 
داليل گرانی ها را بی انصافی برخی از کسبه 
دانست و گفت: بايد تعزيرات حکومتی   به اين 
قضيه ورود کند.آيت ا... مکارم شيرازی به 
گرانی مسکن و اجاره بها نيز اشاره کرد و گفت: 
اجاره بهای خانه ها غوغا می کند که بايد برای 
ــزود: در صنعت  آن تدبيری انديشيد. وی اف
خــودروســازی نيز دست های پشت پــرده ای 
وجود دارد که از طرفی جلوی واردات صحيح 
ــودرو را گرفته و از طرف ديگر هر قيمتی  خ
خواستند بــرای خودروها تعيين می کنند و 
هيچ کس نيز نمی تواند با آن ها مقابله کند در 
حالی که قيمت مشابه خارجی، بسيار پايين تر 
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گالیه آیت ا... مکارم از گرانی ها 
آیت ا... مکارم شيرازی با اشاره به گالیه های مردم از این که چرا مراجع 

راجع به گرانی ها ساکت هستند، گفت: گرانی های افسارگسيخته با وجود 
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گپی با عضوی از تیره پوست ترین 
قبیله دنیا

آشنایی با قبیله »آنوواک« که به عنوان تیره ترین گونه رنگین پوست در 

جهان شناخته می شود، ازطریق گفت وگو با یکی از اعضای قبیله 

»آنوواک« که با نام های »آنیواک« و »آنیوآ« هم شناخته می شود، به گروهی از قبایلی گفته 
می شود که در حاشیه ساحل یا رودخانه  ها در کشور سودان زندگی می کنند. این قبایل، 
از خوشه »لو«، در بخش هایی از شرق آفریقا و عمدتا در روستاهای واقع در امتداد سواحل و 
رودخانه های جنوب شرقی کشور سودان جنوبی و همچنین جنوب غربی اتیوپی، به ویژه 
منطقه »گامبال« زندگی می کنند. »آنــوواک« در لغت به معنای »به اشتراک گذاشتن«، 
از قدیمی ترین قبایل این منطقه است که با پوست تیره اهالی اش  شهرت جهانی پیدا 
کرده است. در سال 1958 تخمین زده شد که جمعیت شان 30 تا 40هزار نفر است و 
دوسوم آن ها در اتیوپی زندگی می کنند. در مینی پرونده امروز با »جی جو« یکی از جوانان 

اهل آنوواک که با او از طریق فیس بوک آشنا شدم، هم صحبت می شوم.

   دولت اتیوپی ما را به رسمیت 
نمی شناسد

»جــی جــو« کــه عاشق مــوزیــک و 
خوانندگی در سبک رپ است، 
درباره بافت جمعیتی و کار روزانه 
مردم آنیواک می گوید: »جامعه 
این جا ،سال هاست که به عنوان 
یک جمعیت بومی توسط دولت 
به حاشیه رانده شده است. مردم 
من ازطریق کشاورزی، شکار، 
ــداری و کار در  ماهیگیری، دام
معدن طال و آهــن، امــور روزمــره 
خود را می گذرانند. البته عمده 
ساکنان، کشاورزان و دامدارانی 
هستند که ذرت، لوبیا و تنباکو می کارند یا گاو، بز و مرغ پرورش می دهند. حیات وحش این 
منطقه به ویژه فیل ها، گاومیش ها و... ظرفیت بسیار زیادی در جذب گردشگر دارد. رژیم 
غذایی ما عمدتا از آرد، گوشت ماهی و مرغ تشکیل شده است. قبیله ما منشأ زبانی مشابهی 
با همسایگان خود در اوگاندا، کنیا، تانزانیا و کنگو دارد و مذهب بیشتر اهالی مسیحی است؛ 
اگرچه هنوز هم برخی به خدای سنتی باستانی »گووک«  اعتقاد دارند. درختان نقش مهمی 
در این دین دارند و حتی امروزه هم در بعضی از روستاها درختان مقدس وجود دارد. مردم ما 
زندگی اجتماعی تودرتو دارند که توسط روسای قبیله اداره می شود اما اگر رفتار یا قضاوت 
آن ها راضی کننده نباشد، می توان حذف شان کرد. اختالفات خانوادگی و دیگر مشکالت 

به صورت دموکراتیک در داخل روستا حل می شود«.  

     هنوز از برده داری رنج می بریم

 کل جمعیت این قوم در سراسر جهان 350هزار نفر تخمین زده می شود. »جی جو« با گفتن این 
نکته به درگیری های سال های 2003 و 2004، با ارتش اتیوپی در ارتفاعات خبر می دهد و 
می گوید: »آن ها ما را می کشند چون جرئت کردیم در برابر تالش شان برای تصرف سرزمین های 
مادریمان مقاومت کنیم. ازنظر تاریخی، قبایل اتیوپیایی با پوستی روشن تر برای به دست 
آوردن برده به قبایل ما و اطراف مان حمله می کردند. جدا از برده داری، زمین های کشاورزی 
حاصلخیز و ذخایر طالی ما هم باعث شده است تا سرزمین مان موردعالقه دولت مرکزی برای 
توسعه اقتصادی و اسکان مجدد جمعیت باشد. به نظرم این ها هم میراث استعمار است که باعث 
شده این مردم به دو کشور اتیوپی و جمهوری سودان جنوبی تقسیم شوند. برده داری در اوایل 
قرن بیستم، وقتی گامبال تحت سلطه بریتانیا قرار گرفت، لغو شد اما در زمان جنگ  جهانی دوم 
با واگذاری این منطقه به اتیوپی، دوباره از سر گرفته شد. حتی پس از لغو رسمی برده داری، 
بسیاری از آنوواک ها به طور غیرقانونی ربوده و در خانه های حبشی محصور شدند. امروزه 
آنوواک ها همچنان به عنوان برده های »سیاه« تحقیر می  شوند اما مردمی سرسخت هستند که 
درطول سال ها توانسته اند زبان و آداب و رسوم خود را دربرابر سختی ها و فشارهای شدید، زنده 
نگه دارند. این سرسختی همراه با توانایی شان در شکار و ماهیگیری به آن ها کمک می کند تا 
زنده بمانند. با این حال، آنوواک ها در اتیوپی همچنان درمعرض خطرند.می گویند تاریخ اولیه 
و نظام سیاسی سنتی ما به حدود 2200 سال قبل از میالد برمی گردد. در پایان باید بگویم 
تاریخ ناپدید شدن و بردگی همراه با ساختار اجتماعی مبتنی بر زندگی خانوادگی، ما را به 

افراد خارجی بسیار بدگمان کرده است. ما فقط آرزوی زندگی در صلح داریم«.

شما جزو کسانی هستید که تِه تِه فعالیت بدنی شان به تماشای فوتبال 
از تلویزیون ختم می شود و از کل ورزش های جهان سه، چهارتا رشته 

معروف را می شناسند؟ یا جزو خوره های ورزشی هستید که از هر 
رشته ای سررشته ای دارند، هیچ مسابقه تلویزیونی ورزشی را 
از دست نمی دهند و قوانین مسابقات سوارکاری و شمشیربازی و تنیس را به خوبی 
والیبال و فوتبال می شناسند؟ جزو هر گروهی که باشید، باید برای تان جالب باشد 

که بدانید دنیای ورزش خیلی وسیع تر از چیزی است که ما فکر می کنیم. وقتی می گوییم 
ورزش، منظورمان فعالیت های بدنی من درآوردی نیست که هر کشور و محله و 
منطقه ای برای سرگرمی و متناسب با فرهنگ خودش دست وپا کرده است 
بلکه داریم از رشته های ورزشی رسمی دارای فدراسیون و مسابقات 
بین المللی حرف می زنیم که با این حال، اسم خیلی های شان به گوش مان 

هم نخورده است. مثل چی؟

پرونده

آشنایی با چند ورزش رسمی که فدراسیون و مسابقات جهانی دارند اما اسمشان به گوش خیلی هایمان نخورده است 

ورزش هایی که نمی شناسیم
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)Luge( لوژسواری
 سورتمه رانی مرگبار

اگر هیچ تصویری از ورزش لوژسواری 
ندارید، به تیوب سواری خودمان فکر 
کنید و خطرش را ضرب در 100 کنید 
تا دست تان بیاید راجع به چی داریم 
ــار لــوژســوار  ــک ــرف مــی زنــیــم. ورزش ح
روی سورتمه به پشت دراز می کشد، 
متمایل  عقب  به  را  بدنش  سنگینی 
می کند و در یک پیست مارپیچ یخی 
هــزارمــتــری، ُســر مــی خــورد. سورتمه 
ــش بـــه حـــدود  ــت ــرع ــره کـــه س ــف ــک ن ت
می رسد،  ساعت  در  140کیلومتر 
هیچ ترمز و ابزاری برای هدایت ندارد. 
ــار بــرای کنترل  ــک تنها امــکــان ورزش
کردن سورتمه و ترمز گرفتن، دو قطعه 
ــر کفش هایش  ــت کــه زی فـــوالدی اس
تعبیه شــده اســت. ورزشــکــار با پایین 
نگه داشتن سر خود، مقاومت هوا را به 
حداقل می رساند و حرکات سورتمه را 
با وزنش کنترل می کند؛ با فشار آوردن 
ــدن بــه سمت چپ  بــه سمت راســت ب
می چرخد و برای چرخیدن به سمت 
راست هم به بخش مخالف بدن، فشار 
وارد می کند. تسلط پیدا کردن بر بدن 
در این ورزش، سال ها زمان می برد، 
برای همین ورزشکارانی در رشته لوژ 
ــواری موفق می شوند که از سنین  س
پایین شروع کرده باشند. لوژسوارها 
از حیث فشاری که بر بدن شان وارد 
می شود، شرایطی شبیه به رانندگان 
فرمول یک دارنــد. نیروی جی )واحد 
اندازه گیری میزان فشار وارد شده بر 
جسمی که شتاب آن درحال افزایش 
است( واردآمده بر گردن به ویژه آن قدر 
ــت کــه تمرینات مخصوصی  زیــاد اس
برای گردن الزم است. لوژسواری از 
ســال 1964 به بــازی هــای المپیک 
زمستانی راه پیدا کرد، به رغم این که 
ورزش واقعا پرخطری به شمار می رود. 
نه سورتمه بی ترمز و فرمان، وسیله امنی 
است و نه ورزشکار به پوشش محافظ 
خاصی )به جز کاله ایمنی( مجهز است؛ 
کبودی، شکستگی استخوان ها، ضربه 
مغزی و مرگ از حوادث رایج این رشته 
است. »سوئیس« و »کانادا« بیشترین 
تعداد ورزشکار را در این رشته دارند 
و مسابقات جهانی هم عمدتا در این 

کشورها برگزار می شود.

)curling( کرلینگ
جاروبرقی روی یخ

چندنفر وسیله ای کروی شبیه به جاروبرقی  روباتیک را روی سطحی 
یخی ُسر می دهند؛ این خالصه ورزش کرلینگ است البته خالصه ای یخ 
و بی حس وحال. کرلینگ را اگر توی تلویزیون دیده باشید، احتماال حسی 
شبیه به این تعریف بهتان دست داده اما این ورزش زمستانی آن قدرها 

هم که به نظر می رسد، لوس و بی مزه نیست. بازیکنان کرلینگ در دو 
تیم چهارنفره )با یک ذخیره(، باید سنگ گرانیتی تقریبا 20کیلویی را 
به سمت خانه هدایت کنند. یک نفر مسئول ضربه زدن به سنگ است. 
سنگ، حین حرکت آثاری میکروسکوپی روی یخ به جا می گذارد که 
باعث اصطکاک و حرکت انحنادار آن روی پیست می شود. دو نفر 
دیگر از بازیکنان با جارو کردن مسیر پیش روی سنگ، آن را صیقلی 
یابد و سنگ در مسیر مدنظرشان  تا اصطکاک کاهش  می کنند 
به طرف خانه حرکت کند و در نزدیک ترین دایره به آن، جا بگیرد. 
آن ها همچنین وظیفه کنترل کردن سرعت سنگ را برعهده دارند. 
پرتاب کننده هم باید حواسش باشد سنگ را طوری نشانه گیری کند 

که راه سنگ تیم حریف را مسدود یا آن را از مسیر خارج کند. همه 
این کارها به محاسبات دقیق ریاضی و فیزیک نیاز دارد. کرلینگ، 

خالف آن چه به نظر می رسد نه روی شانس و اقبال می چرخد و نه 
ورزش تنبل هاست. بابت محاسبات دقیق اش به شطرنج یخی معروف 

شده و بازیکنانش به دلیل صرف نیروی زیاد طی یک تمرین، ممکن 
است تا حدود دوکیلو وزن کم کنند. بازی در هشت دور انجام می شود 
و گروهی که بیشترین امتیاز را براساس میزان نزدیکی سنگ ها به خانه 
به دست بیاورد، برنده است. شاید فکر کنید کرلینِگ ناشنیده و نادیده، 
جزو ورزش هــای تازه است که نمی شناسیدش اما قدمت این رشته به 
قرن چهاردهم میالدی می رسد و از سال 1998 به صورت رسمی وارد 

رقابت های المپیک زمستانی شده است.

)Frisbee( فریزبی
 پرتاب بشقاب

فریزبی را توی فیلم های خارجی و پارک و سیزده به درهای خودمان 
زیاد دیده اید اما می دانستید این بازی سرگرم کننده، یک رشته 
ورزشی رسمی است؟ فریزبی درواقع اسم ابزار موردنیاز این ورزش 
یعنی صفحه پالستیکی مدوری است که به دلیل وزن و طراحی اش 
می تواند تا مدتی روی هوا معلق بماند و مسافتی را طی کند. از 
آن جایی که حدود 40نوع سبک بازی مختلف در این ورزش وجود 
دارد، توضیح دادن چگونگی انجامش ساده نیست. تعجب کردید؟ 
فکر می کردید فریزبی یعنی پرتاب کردن دیسک به طرف همدیگر، 
بدون هیچ قاعده وقانونی؟ البته که این طور نیست. به طور کلی هفت 
سبک فریزبی ازسوی فدراسیون جهانی به رسمیت شناخته می شود، 
ازجمله »آلتیمیت« که در آن دو تیم 5 تا 7نفره با هم رقابت می کنند. به 
این ترتیب که کاپیتان ها فریزبی می اندازند و گروه مهاجمان و مدافعان را 
مشخص می کنند. بعد مدافعان در ناحیه گل مستقر می شوند و مهاجم ها 
درحالی که یک پای شان روی خط ابتدایی ناحیه گل است و پای دیگرشان 
در زمین بازی، آماده دریافت می شوند. بازی با پاسکاری و گل و تعویض 
زمین ادامه پیدا می کند و با رسیدن یکی از تیم ها به امتیاز 17 تمام 
می شود. نکته جالب آن که مسابقات آلتیمیت، داور ندارد و همه چیز به 
روحیه ورزشی و انصاف بازیکنان متکی است. ایده اولیه این ورزش، دهه 
50میالدی به ذهن یک آمریکایی به نام »والتر فردریک موریسون« رسید 
که در یک دورهمی خانوادگی با پرتاب بشقابی کوچک سعی داشت سر 
خودش و دیگران را گرم کند. موریسون بعدها حق امتیاز این دیسک را 
به یک شرکت اسباب بازی فروشی فروخت و کم کم توجهات به فریزبی 
جلب شد. سال 1985 فدراسیون جهانی این رشته در سوئد تأسیس شد 
و اواخر دهه هشتاد بود که با تأسیس انجمن فریزبی به عنوان یک رشته 

ورزشی رسمی در ایران هم شناخته شد.

)Bowls( بولس
 بولینگ خاکی و فروتن

اگر همین االن چندتا گوی بردارید و به زمین خاکی، ماسه ای یا چمن 
نزدیک خانه تان بروید، می توانید ورزش بولس )بولز( را تجربه کنید. 
البته به همین سادگی که ما گفتیم هم نیست ولی اصوال بولس را می شود 
جزو ورزش های خاکی و متواضع و بدون دنگ وفنگ به شمار آورد. چند 
گوی فلزی توخالی و یک توپ کوچک عمدتا چوبی به نام »جک«، همه 
ابزار موردنیاز برای این ورزش است. بازیکنان جک را در فاصله بیش 
از شش و کمتر از 10متر و بعد توپ های فلزی را به سمت جک پرتاب 
می کنند. تیمی که توپش به جک نزدیک تر باشد، برنده بازی است. 
برای تقریب به ذهن شاید بتوانیم با اغماض بگوییم که بولس ترکیبی 
است از بولینگ و تیله بازی خودمان و به رغم اسم و رسم عجیب اش، 
باید بگوییم که ورزش جدیدی نیست و ریشه اش به حدود قرن ششم 
پیش از میالد در یونان باستان برمی گردد. بعدها شکِل به روزشده اش 
سر از فرانسه درآورد و از آن جا به دیگر کشورها معرفی شد. فدراسیون 
جهانی بولس در »مارسِی« فرانسه است و هرسال مسابقات آن به صورت 
رسمی برگزار می شود. بولس 12سالی است که در ایران هم جای خود 
را باز کرده است. مدتی، زیرمجموعه فدراسیون بولینگ و بیلیارد بود، 
بعد به فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی واگذار شد 
و چندین دوره مسابقات قهرمانی کشوری هم به خود دید. درباره ورود 
این ورزش به ایران گفته می شود که حدود 20سال پیش فردی اصالتا 
شیرازی به نام آقای قربان پور که در یکی از کشورهای آسیای شرقی 
باشگاه ورزشی داشت، با بولس آشنا شد. ماجرا از این قرار است که 
گوی های این رشته ورزشی عمدتا در کشورهای آسیای شرقی تولید 
و همین موضوع زمینه ساز آشنایی آقای قربان پور با بولس و ورود این 

ورزش به ایران می شود.

)Sepak takraw( سپک َتکرا
 والیبال در هوا

سپک تکرا در این فهرست جزو خوش شانس ها به شمار می رود چون 
دست کم بعضی های تان اسمش را شنیده اید اما اگر قرار باشد چندتا 
ورزش با تــوپ و تــور نــام ببرید، بعید اســت جــزو اولین گزینه های تان 
باشد؛ والیبال و بسکتبال و هندبال و فوتبال، بازار را قبضه کرده اند! 
سپک تکرا گرچه از این رشته ها شهرت کمتری دارد اما ورزش تازه ای 
نیست. گفته می شود ریشه اش به قرن پانزدهم در مالزی می رسد و 
بعد از جنگ جهانی دوم به دیگر کشورها راه پیدا می کند. والیبال با پا، 
لقبی است که به این ورزش داده انــد چون در آن، توپ به جای دست با 
پا )درواقــع هر عضوی از بدن، غیر از دست( از تور عبور داده می شود. 
سپک تکرا در زمینی با ابعاد زمین بدمینتون و توری به همان ارتفاع 
بازی می شود و قوانین امتیازگیری اش شباهت زیادی به والیبال دارد. 
هر تیم سه بازیکن )و یک ذخیره( دارد که در سه سِت 21امتیازی با هم 
رقابت می کنند. در سال های اولیه معرفی و شهرت این رشته، بیشتر 
بازیکنانش را فوتبالیست ها تشکیل می دادند که به دلیل مهارت داشتن 
در انجام حرکات ورزشی با پا، از عهده شوت  های ارتفاع دار برمی آمدند. 
با این حساب می توان گفت سپک تکرا در شکل امروزی اش –که در آن 
توپ فایبرگالس، جای خیزران و بامبو را گرفته و قانون بر آن حاکم شده- 
وامدار والیبال، فوتبال و بدمینتون است. البته بی شباهت و ارتباط با 
آکروبات هم نیست؛ باال پریدن و ضربه زدن به توپ در هوا، وجهی نمایشی 
و جذاب به این ورزش می دهد. سپک تکرا در کشورهای آسیای شرقی، 
حسابی طرفدار دارد؛ فدراسیون جهانی اش در بانکوک است و تایلند و 
مالزی و اندونزی و ویتنام و فیلیپین از مدعیان قهرمانی جهان هستند. در 
ایران هم حدود 20سالی است که انجمن سپک تکرا و مقام های آسیایی 

و جهانی داریم.

ی 
الم

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی

ش
رز

ی و
ها

ن 
جم

 ان
ن

یو
س

را
فد

ا، 
من

 ای
نا،

یر
، ا

وز
نی

عد
سا

ی، 
س

ی 
ی ب

، ب
ir

an
ec

on
om

is
t.

co
m

ن، 
قا

اط
، ن

ن
الی

آن
اد

تم
اع

ا، 
سن

 ای
ع:

ناب
م



صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ن(
وانا

وج
ژه ن

 )وی
وانه

ج

گالری

  زندگی سالم
  پنج شنبه

   2  تیر  ۱۴۰۱    
  شماره ۲۱۸۸

   من کی ام؟ 
آرمــان شیشــه گر هســتم، دانش آموختــه 
دکترای باستان شناسی با 30سال سابقه 
خدمت در سازمان میراث فرهنگی. من در 
این ســال ها بــه کاوش، حفــاری و پژوهش 

در زمینه باستان شناسی مشغول بوده ام. 

   من دقیقا چه کار می کنم؟
کار میدانــی باستان شناســی معمــوال بــا 
بررسی یک منطقه شــروع می شود. سوژه 
بررســی را یا ســازمان میــراث فرهنگی به 
باستان شناسان اطالع می دهد و براساس 
ســابقه و تخصص آن هــا اعــالم می کند که 
برای کاوش به منطقــه معین بروند؛ یا خود 
باستان شــناس ها طبق اطالعــات و عالقه 
شخصی یا براساس ســواالت و ابهام هایی 
که درباره دوره ای یا موضوعی در ذهن شان 
وجود دارد، اعالم می کنند که تمایل دارند 
فالن منطقه را کاوش کنند. مثال من که به 
موضوع شیشه گری عالقه دارم، می شنوم 
کــه در تپــه ای آثــاری از کوره شیشــه گری 
وجود دارد. حاال باید یک پروپوزال بنویسم 
و در آن از اهمیت منطقه، بودجه موردنیاز و 
افرادی که باید در پــروژه کار کنند، بگویم. 
درواقع باید ثابت کنــم که منطقه مدنظرم، 
اولویــت دارد تــا اجــازه و بودجــه الزم را 
دریافت کنم. بعد از این وارد مرحله تعیین 
حریــم و عرصه می شــویم؛ یعنی مســاحت 
محوطه و بخش اصلی آن را تعیین می کنیم 
و بــه  این ترتیب کســی حــق تجاوز بــه آن را 

نخواهد داشت. 
بعد از این تازه کاوش شــروع می شود و بعد 
از تمام شــدن بخش میدانی، باید نتیجه را 
به صورت مکتــوب دربیاوریم تا دیگران هم 

از آن مطلع شوند.

   چه کسانی 
باستان شناس های 

موفق تری می شوند؟
باستان شناســی، تحمل و 
طاقت زیادی می خواهد و 
باید از جان مایه بگذارید. 
اگــر دنبال پــول درآوردن  

را  ایــن کار  هســتید، دور 
خط بکشــید. کار میدانی در 

باستان شناسی یعنی هفته ها یا 
حتی ماه ها دوری از خانه و خانواده. 

شاید الزم باشد به جای دورافتاده ای بروید 
و در مدت کاوش از غذای درست وحســابی و 

جای گرم ونرم خبری نیست.
 ســاعت کاری مشــخص در این شــغل، معنی 
ندارد؛ ما وقتی کاوش می رویم، از صبح شروع 
بــه کار می کنیــم و ممکن اســت تا ســه صبح 
همچنان مشغول باشــیم چون باید داده های 
هر روز را همان شب ضبط وربط کنیم تا برای 
روز بعد برنامه داشته باشیم؛ طراحی، گزارش 
نوشــتن، مرتب کردن عکس ها. کسی در این 
حرفه موفق می شــود که به باستان شناســی 
عالقــه زیــادی داشته باشــد و صبــور و مقاوم 

باشد.

   در کنار این همه سختی، شیرینی و 
خوشی هم پیدا می شود؟

کشف کردن در باستان شناسی، منبع اصلی 
لذت ماســت؛ وقتی چیزی پیــدا می کنیم که 
می تواند به شناخت فرهنگ کشورمان کمک 
کند، ذوق بســیاری برای مان دارد. البته این 
را بگویم که همیشه هم چیز زیادی دست مان 
را نمی گیــرد، مثال در یک محوطــه که از قبل 
خیلی به نظرمان مهم بوده، ممکن است فقط 
یک سفال پراکنده پیدا کنیم اما این تجربه ها 
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باستان شناس ها در جست وجوی گنج اند؟     
آشنایی با حرفه باستان شناسی در گفت وگو با »آرمان شیشه گر« که در شناخته شدن یک دوره تاریخی مهم نقش 

زیادی ایفا کرد 

tasteofhome.com :منبع

باعث ناامیدی مان نمی شود و ما را 
از تــالش برای کشــف های مهم 
بازنمی دارد. مثل پیدا کردن 
آرامگاه دو بانوی عیالمی که 
در شــناخت دوره عیــالم نو 
-که آثار اندکــی از آن وجود 
دارد- نقش مهمی داشــت. 
من سرپرســت هیئــت کاوش 
این پــروژه در »رامهرمز« بودم و 
این کشــف نه تنها مــن و همکارانم 

که خیلی ها را در دنیا خوشحال کرد.

   چه افسانه هایی درباره 
باستان شناسی وجود دارد؟ 

 خب بعضی ها فکر می کنند باستان شناسی 
 یعنــی گنج یابی امــا آن چه بــرای ما مورد 
توجه اســت، نه ارزش مــادی چیزها بلکه 
فرهنــگ و تمدن پشــت این آثار اســت. ما 
باستان شــناس ها دنبال این هســتیم که 
فرهنگ و تمــدن کشــورمان را روشــن تر 
بفهمیم؛ در فــالن دوره چه نــوع معماری 
رایــج بوده اســت، مــردم چطــور زندگــی 

می کرده اند و چه شغلی داشته اند. 
یــک  بــرای  مهــم  مســئله  آخریــن 
اشــیای  کــردن  پیــدا  باستان شــناس، 
ارزشــمند اســت؛ اصــال شــیئی مثل یک 
تکــه طــال بــرای باستان شــناس از لحاظ 
ارزش مــادی اش مــورد توجــه نیســت 
و اهمیتــش از ایــن بابت اســت کــه برای 
مثــال بفهمد هنــر زرگــری در یــک دوره 
تاریخی چطور بوده  است. ما از روی آثاری 
کــه در مناطــق مختلــف پیــدا می کنیــم، 
می فهمیم که گستره حکومت ها از کجا تا 
کجا بوده و تمدن ها چطور گســترش پیدا 

می کرده اند. 

منتقد،تماشاگران را درباره محتوا و 
کیفیت فیلم آگاه می کند و می تواند 
به آن ها کمک کند تا درباره دیدن 
یا ندیدن آن تصمیم بگیرند. گاهی 
حتی ممکن است منتقدان سینمایی 

بتوانند ذائقه مخاطب ها را تغییر 
بدهند و پیشتازان فرهنگی در 
 به وجود آمدن گونه ای جدید 
 در سینما و در فرهنگ باشند

 

مثال:

He   shrieked   when   he   saw   

a   mouse.
ترجمه: او با دیدن یک موش 

جیغ زد.

مثال:

Your   sweater   will   shrink   

if   you   wash   it   at too   high   a   

temperature.
ترجمه: ژاکتت را اگر با دمای 
خیلی باال بشویی، آب می رود!

 شبیه
 ولی متفاوت 

 Shriek  (/ʃriːk/) 
    فریاد کشیدن   

  Shrink  (/ʃrɪŋk/) 
   آب رفتن لباس یا پارچه  

اطالعات عمومی 

این جا با هــم زبان تمرین 

می کنیم . به ما بگوییدیاد 

گرفتــن چــه چیزهایی در 

زبــان انگلیســی بــرای تان 

سخت اســت تا راه آسان تر 

کردنش را با هم پیدا کنیم .

کشف کردن در 
باستان شناسی، 

منبع اصلی 
لذت ماست؛ 
وقتی چیزی 
پیدا می کنیم 

که می تواند به 
شناخت فرهنگ 

کشورمان 
کمک کند، ذوق 
بسیاری برای مان 

دارد

بدون شرحسینماتوگراف 

نقد و برریس فیلم چه تفاویت اب هم دارند؟ 

  
نجات شکوندی|  روزنامه نگار

دو اصطالح نقد و معرفی فیلم اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند اما تفاوت ظریفی بین این 

دو وجود دارد. نقدها را افراد متخصص در زمینه مربوط به کارشان می نویسند درحالی که معرفی 

توسط افرادی نوشته می شود که به زمینه مورد بررسی، صرفا عالقه دارند؛ بنابراین، نقدها قابل 

اعتمادترند. در سینماتوگراف این هفته سراغ تفاوت های اصلی بین نقد و معرفی فیلم رفته ایم.  چقدر خوراکی ها   را می شناسید؟
دانستنی های کمتر شنیده شده درباره چیزهایی 

که می خوریم 

Marcelo Chamorro :اثری از

    هندوانه، توت فرنگی است!
عقل ســلیم می گوید میوه هایی که  در اسم آن ها کلمه »توت« 
وجــود دارد، از خانــواده توت ها هســتند اما خــب ماجرا به 
این سادگی نیســت؛ در تعریف علمی این کلمه، توت باید 
دارای پوســت بیرونی، قســمت میانی گوشــتی و دانه  در 
قسمت داخلی )و نه بیرونی( باشــد، بنابراین توت فرنگی 
که دانه هایش روی سطح خارجی آن هستند، توت محسوب 

نمی شود اما هندوانه و موز، چرا!

   کنجد زمانی برابر با طال بود
ما عاشــق چند دانه کنجدی هســتیم که روی نان همبرگرمان 
پاشــیده می شــود اما آیا می دانســتید کنجــد زمانــی از این 
هــم محبوب تر بــود، آن قــدری کــه ارزشــی برابر بــا طال و 
حتی بیشــتر از آن داشــت؟ در زمان های قدیــم، بعضی از 
فرهنگ هــا کنجد را بســیار بــاارزش می دانســتند، البته 
نه به دلیــل فایده هایــش بــرای ســالمتی بلکــه آن را نماد 
خوش شانسی و ثروت می دانستند برای همین جایگاه مهمی 

برای این دانه های کوچک قائل بودند.

   نارگیل از کوسه خطرناک تر است
گفته می شــود تعــداد کســانی که براثــر ســقوط نارگیل بر 
سرشان می میرند، بیشتر است از کسانی که طعمه کوسه 

می شوند. 
کوســه ها حســابی بدنام شــده اند ولی واقعیت این است 
که ســاالنه حدود 150 نفر بر اثر ســقوط نارگیــل از دنیا 
می رونــد درحالی کــه 10 نفــر توســط کوســه ها کشــته 
می شوند. پس ما هم نارگیل ها را می خوریم تا نشان بدهیم 

که رئیس کیست!

 اطالعات عمومی این هفته راسته کار خوش خوراک هاست تا دفعه بعدی که 

کسی، »شکمو« صدای شان کرد، با جدیت جواب بدهند: »من شکمو نیستم، 

به خوراکی ها و وضعیت شــون عالقه دارم«؛ بعد هم برای تأیید حرف شــان 

اطالعاتی را که در این مطلب یادگرفته اند، به رخ بکشند.

   نقد فیلم چیست؟
نقــد فیلــم )Film criticism( هنــر تحلیل 
و ارزیابی فیلم های ســینمایی و تلویزیونی 
اســت. نقــد می توانــد شــامل خالصه های 
داســتانی، نقــد اجراهــا و زیبایی شناســی 
بصــری و شــنیداری، تحلیل شــخصیت ها 
و تفســیر بر زمینه سیاســی و فرهنگی فیلم 
باشد. پژوهشگران سینما، منتقدان سینما 
و روزنامه نگاران فرهنگ و ســرگرمی برای 
نشــریات مختلف از جمله مجــالت علمی، 
هفته نامه ها، روزنامه ها، نشریات آنالین و... 

نقد می نویسند.

   هدف از نقد فیلم چیست؟
دادن اطالعات شاید مهم ترین قسمت کار 
یک منتقد باشــد. اوســت که تماشاگران را 
درباره محتــوا و کیفیت فیلــم آگاه می کند 
و می توانــد بــه آن هــا کمک کنــد تــا درباره 
دیدن یــا ندیدن آن تصمیــم بگیرند. گاهی 
حتی ممکــن اســت منتقــدان ســینمایی 
بتواننــد ذائقــه مخاطب ها را تغییــر بدهند 
و پیشــتازان فرهنگــی در به وجــود آمــدن 
 گونه ای جدید در سینما و در فرهنگ باشند.

   بررسی و معرفی فیلم چیست؟
در بررســی )review( یک فیلم به مرور اثر 
و توصیف، تحلیل و ارزیابی آن می پردازیم. 
بررســی ممکــن اســت اطالعــات اصلی را 
دربــاره یــک کار بــه شــما بدهــد. به عنوان 
مثال اگر نقد درباره یک نمایش نامه باشد، 

توضیح می دهد که چه کســی نمایش نامه را 
نوشته اســت، بازیگران چه کسانی هستند، 
کجا اجرا شده  است، چه ژانری است، موضوع 
آن چیست و چیزهایی شبیه به این. نویسنده 
بررســی دربــاره کیفیت کار، برداشــت کلی 
و... نظرات شخصی خود را اظهار می کند اما 
هرگز وارد تحلیل عمیق و تکنیکی نمی شود.

   هدف بررسی فیلم چیست؟
در بررسی، نویسنده درباره طرح فیلم به طور 
خالصه بحث می کند و سعی دارد اطالعاتی 
دربــاره شــخصیت ها، روابــط و رویدادها به 
اشــتراک بگــذارد به طــوری که داســتان لو 
نرود. با این حال، نویسنده مهم ترین لحظات 
یا نقــاط عطفــی را که باعــث می شــود فیلم 
ارزش دیدن داشته باشــد، ذکــر می کند. در 
این شــیوه فیلم به طور کلــی و در جنبه های 

خاصی از جمله بازیگری، سبک کارگردان، 
تم، موسیقی و جلوه های ویژه تحلیل می شود 
و نویسنده سعی می کند نظریاتش را راجع به 
فیلم به اشــتراک بگــذارد. ایــن نظریات که 
قاطــع هــم نیســت، بــه خواننــدگان اجــازه 
می دهد تا صرفا بدانند چه انتظاراتی از فیلم 
و ژانرش باید داشته باشند و فیلم ممکن است 

برای چه کسانی جالب باشد.

   تفــاوت بین نقــد فیلم و بررســی فیلم 
چیست؟

بررســی و معرفی هــای فیلم معموال توســط 
روزنامه نگاران یا ســایر افــراد غیرآکادمیک 
برای عموم نوشته می شــود و در زمان اکران 
فیلــم در ســینماها در روزنامه هــا، مجــالت 
مکتــوب و آنالیــن منتشــر می شــود. هــدف 
بررســی توصیــف داســتان، شــخصیت ها، 
کارگــردان و... اســت اما در نقــد تخصصی 
فیلم، متــن برآیند مطالعه، تفســیر و ارزیابی 
نویســنده اســت با توجه به موضوعاتی مانند 
زمینه تاریخی فیلم، نظریه ها، مسائل فنی یا 
روان شناختی. نقد فیلم توسط دانشگاهیان 
نوشــته و در کتاب ها و مجالت علمی منتشر 
می شود. گاهی اوقات ممکن است نقد فیلم 
جنبه خاصی از یــک موضوع علمــی را مورد 
توجه قرار دهد یا بر کار یک کارگردان یا ژانر 
خاص تمرکز کند. نقدهای منتقدین ممکن 
اســت ســال ها پــس از اکــران یک فیلــم هم 

منتشر شوند.
pediaa.com :منبع

    جوانــه، واقعا اوقــات فراغت مبحث 
خیلی مهمیــه. خود من امســال به خاطر 
شهریه کالس های تابستونی، نمی دونم 

کالس شطرنج رو نرم، یا نجوم رو؟
     شــطرنج و نجــوم رو که همــه نمی تونن 

برن، شما پیانو رو نرو که باکالس تره.

    جوانه جــان ما چرا بایــد محصوالت 
کشاورزی کشــورهای همســایه رو برای 

امتحانات حفظ کنیم؟
     چــون بدونیم بقیه چی مــی کارن که ما 

نمی خوریم.

    بــه بابــام می گــم نمی دونــم چــرا 
تلویزیــون هیــچ برنامــه خوبــی نــداره! 
می گه: »اون قدر که می ری تو اینترنت ول 

می چرخی«! چه ربطی داره خب؟
     این دفعــه واقعــا ربــط داره، ربطش هم 
اینه که اگه تو اینترنت نری همین برنامه های 
تلویزیون برات جذابه! مگه نســل های قبلی 
چی کار می کردن؟ میزگردهای شبکه چهار 

رو نگاه می کردن.

    وای از این فصل امتحانات! نمی تونم 
استراحت کنم چون درس دارم، نمی تونم 
درس بخونم چون به استراحت نیاز دارم! 

     شــما با اســتاد جواد خیابانی نســبتی 
دارین؟

    بــه مامانــم می گم تــو غــذا دارچین 
نریز! می گــه طعم غــذا رو تغییر نمی ده! 
می گم پس چرا می ریــزی؟ جواب می ده 
چون خوشــمزه تر می شــه! خب باالخره 

چی شد؟
     زندگی پیچیده تر از این حرف هاســت. 
سختش نکنیم. نسل ما اصرار می کرد شلغم 

رو تو ماکارونی نریزن. قدر بدونین.

    چــرا از هــر کــی می پرســیم خونــه 
رویاهات کجاست، می گه یه کلبه چوبی 
وســط جنگل؟ پس چرا همه تــو آپارتمان 

زندگی می کنیم؟
     چون یک شــب بری تو کلبــه رویاهات و 
صدای زوزه گرگ و شغال بپیچه، می فهمی 

رویا امنیت نداره.

    مامــان مــن این همــه دعــا کــرد 
بــرام، فقط همــون دعاش کــه می گفت 
گوشت بشــه به تنت مستجاب شد. چه 

وضعشه؟
     حــاال مامــان یــه دعایــی کردن، شــما 

می تونستی خودت رعایت کنی خب.      

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

گوشت بشه به تنت مادررر! 

  دوستان خوب جوانه! شــما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های باالی 
صفحه برای مان بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپ شان کنیم.

    ریواس برای رشد کردن عجله دارد 
ریواس این توانایی را دارد کــه به اندازه یک اینچ 

)2.5ســانتی متر( در روز رشد کند؛ سرعتش 
آن قدر زیاد است که می شــود صدای خرخر 
کردن و ترکیدن گیاه را هنگام بزرگ تر شدنش 
شــنید. دانشــمندان می گویند رشــد سریع 

ریواس در طعم آن تأثیر می گذارد و برای همین 
است که یکی از میوه های محبوب بهار و تابستان 

به شمار می رود. 

   سیر را می توانید با پا بچشید
بوی تند سیر ناشی از یک ماده شیمیایی به نام 

»آلیســین« اســت؛ مــاده ای آن قدر قــوی که 
می تواند ازطریق پوست و جریان خون )مثال 
در پــا( جذب شــود و تا دهــان و بینی برســد، 

طوری که احساس کنید دارید آن را می چشید 
اما خب اگــر قصدتان خوردن ســیر اســت، راه 

درستش همان چشیدن سیر با زبان است.

   سس کچاپ به شوک نیاز دارد
تــکان دادن ســس کچــاپ آن را در ســطح 

مولکولــی تغییر می دهــد. ما ســس را وقتی 
غلیظ می شود و به ســختی از ظرفش بیرون 
می ریزد، تکان می دهیم اما خبر نداریم که 
این کار درواقع دارد ذرات گرد موجود در آن 

را به بیضی های نازک تری تبدیل می کند که 
برای ریخته شدن روی سیب زمینی سرخ کرده، 

قوام و طعم بهتری پیدا می کند.
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  طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  2 تیتر ۱۴۰۱    
 شماره 2۱88

1 3 2
9 6 4

5 6 1 2 4 3
8 7

2 1
3 5
9 3 5 1 8 4

7 8 3
7 9 5
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بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

924165783
875493612
613287459
197356824
532849176
468712935
251674398
749538261
386921547

 714835629
283964571
569172843
841659237
625347918
397218465
936521784
452783196
178496352

کوبا -کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا 12. لقب مالصدرای 
شیرازی

عمودی :1. ساز زهی آفریقایی- جوش صورت 2.  پارچه 
مالیدنی-راســت-گهواره 3. گشــوده- مکتب گروهی از 
نقاشان فرانســوی- صد متر مربع 4.بافت – نمک هندی- 
نوا 5. وزیــر اعظم- ثــروت 6.تک- کابوی خوش شــانس- 
بت 7.تــکان- ســق دهــان-رودی در عــراق 8. پارتیزان- 
مدرنیست 9.بی ســر و پا- نوعی جین- حیوان هندوستان 
10. پول ژاپــن- عایق بندی شــده- عدد خیتــی 11.رود 
فراعنــه- عابــد مســیحی- فــوری 12. داروی مالیدنی - 

سومین قله بلند ایران

افقی:1.مجسمه  ساز ایتالیایی 2.ورم- درخشان3.چوب خوشبو- دوره پیش از اسالم- 
گونه 4.حرف اضافه 5.از سازها- یوزپلنگ  6. بلندترین قله قاره اروپا- رنگ اخطار 7. خرس 
ترکی- نوعی ابر 8. لغو-از میوه ها 9.موی مجعد 10.اندوه- بازگشتن-دودمان 11. پایتخت 

افقی:1.غار همدان-دورو 2.یکان- نام کوچک بالتر- میوه ســنجاب 3.شــهر سوهان- 
فیلمی از مسعود ده نمکی- چاشــنی گوجه ای 4.جاودان- دشــمنی 5.از کالن شهرهای 
ایران- بله روســی6. کوچــک ترین ذره - غــذای پرطرفــدار ایتالیایــی 7.آکواریــوم- واحد 

شمارش احشام 8.پول سامورایی ها -گزارش 9. فرزند 
پسر- شتر بی کوهان 10. امر از ساییدن - جهانگرد - 
نیرو 11. پاالیشگاه بدن انسان - مســاوی- ساز بادی 

12.زی مایه- محکم 

عمــودی :1.ســرانجام- نوعــی بســتنی یخــی 
2.گوشت-  واحد شمارش ملک و خانه- نهنگ 3.تایید 
آلمانی- چاه جهنده-گیاه پرخار4. باال -راست- خالی 
5. آلــت نوازندگــی – توپ را مــی دهند 6. ته نشــین – 
بخت آزمایی  7. سربازخانه – فانی 8.دهان کجی- سر 
9.پیامبر- ثروتمند- حرارت 10.زائوترســان- نوعی 
مبل- افشــای راز 11.زود- درخت تسبیح- موسیقی 

12.از وسایل منجم- نمایش خانه

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

با کمی دقت در تصاویر زیر گزینه ناهماهنگ 
تر با سایر گزینه ها را انتخاب کنید.

تست هوش

جدول متوسط  |  8258جدول سخت  |  1464  

حل جدول شماره  8257 حل جدول شماره1463     

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

چی می تونه باشه؟

در   تصویــر زیر، نام شــهرهای کشــورمان را 
نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به 

کار رفته در آن نام آن شهر را پیدا کنید.

چالش ذهن

9 6 8
5 3 1 2

1 3 4
1 7 6

7 9 5
1 3 9

7 4 5 2
8 2 7

دقيقه
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متوسط
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صندوق عقب

زوج جوان از خرید که برگشــتند با ماشــین وارد پارکینگ 
شدند، مرد دنده ماشین را خالص کرد و گفت: »تا من چادر 
ماشین رو می کشم تو برو باال یک چای بذار؛ خریدها رو هم 
من میارم«. زن سوار آسانسور شد، چند لحظه ای آسانسور 
بین طبقات گیر کرد؛ اما خودش دوباره درســت شــد. زن 
پیاده شد و رفت سمت واحدشــان. وقتی رسید جلوی در، 
دید در باز است و صداهای عجیبی از داخل می آید. همزمان 
با صداهای عجیب، صدای زنگ تلفن هم می آمد، زن صدا 
زد: »حمید؟ تویی؟« جوابی نشــنید. وقتــی خریدها را که 
خیلی نامنظم توی خانه ریخته شده بود دید، خیالش راحت 
شد که شوهرش داخل خانه است. با تعجب پرسید: »مگه 
چادر ماشین رو نکشیدی؟    چطور سریع اومدی باال؟ چرا 
خریدها رو ریختی وسط خونه؟« در همین لحظه زنگ تلفن 
خانه دوباره به صدا درآمد و بعد از چند بوق تلفن رفت روی 
پیغام گیر. صدا گفت: »موبایلت چرا خاموشه؟ هیچ کدوم از 
خریدها تو صندوق عقب نبود. توی خونه نمون. حس بدی 
دارم، بیا تو پارکینگ تا...« زن دوید سمت تلفن، اما هیکل 

کریهی مقابلش قرار گرفت و....
سین ، میم ، صاد

تاپخند

 غیر از »جدیدالورود«، یک نوع دیگه دانشجو هم داریم 

که هرگــز فــارغ التحصیل نمی شــه و بــه اونا می گــن »بعید 

الخروج«!

 خوبه تو بیوی اینستا می نویسید follow=follow ما 

 !follow=mc2 فکر می کردیم

 داری تو نت می چرخی و لذت می بری و باد خنک می خوره 

تو صورتت و موهیتو رو سر می کشی که یکهو پیامک میاد ۸۰ 

درصد حجمت رو مصرف کردی، اصاًل می ری ته چاه بدبختی و 

ناامیدی!

  پرونده ابزی دوستانه ایران و مجارستان بسته شد
هواداران: اقال دو تا الیی به همدیگه بزنین تا دلمون خوش 

باشه که بازی تدارکاتی کردین!

  وعده وزیر راه: خیال مستاجران تخت، نگران قرارداد 

اجاره نباشید
مستاجران: فوقش با خیال تخت کنار خیابان می خوابیم!

  قطع برق ۸ اداره در هتران به دلیل رعایت نکردن الگوی 

مرصف
ارباب رجوع: خیلــی کار می کردن که االن بایــد تو تاریکی و 

گرما پشت درهاشون بشینیم!

تیترخند

ترسانک

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

بازی ریاضی بگرد و پیدا کن

چالش ذهن :
1. ایرانشهر 2. هشترود 3. کهنوج

 4. پیرانشهر 5. سرپل ذهاب 6. شاندیز 

چی می تونه باشه؟ :
دچار

چیستان :
1. مریم

2. شانه

3. فردا

4. در دیکشنری

5. کوتاه

6. ساعت پاندول دار

7. ردپا

8. شیر مادر

تست هوش:
گزینه های )الف(، )ب( و )د( با دوران با هم منطبق می شوند اما گزینه )ج( بر آن ها 

منطبق نمی شود و نوک پیکان دار آن برخالف دیگر گزینه ها به داخل است نه بیرون.

شرح در متن:

چیستان

منتخب چی شده؟

شرح در متن

1. پدر مریم، ســه دختر به نام های ســارا و 
ارغوان دارد. نام سومین دختر او چیست؟

 2. دندان  های زیادی دارد، اما نمی تواند گاز 
بگیرد. آن چیست؟

 3. همیشه در حال آمدن است، اما هیچ گاه 
نمی رسد. آن چیست؟

4. چه وقت دوشــنبه پیــش از شــنبه از راه 
می رسد؟

بازی ریاضی :

ن :
ا ک

ید
و پ

د 
گر

ب

5. یک کلمه پنج حرفی بگویید که با اضافه کردن 
دو حرف به آن، کوتاه تر شود.

6. باالی آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب 
است؟

7. اون چیه که وقتی من می روم اون میاد؟

 8. همــه از آن خورده انــد، به جز حضــرت آدم. آن 
چیست؟

 

   تِه کالس تو دهه شصت 
ایــن ســاعت های کاســیو کــه همزمــان 

ماشین حســاب هم داشــتن تِه کالس 

برای یک دانش آموز دهه شصتی بود. 

بعضی ها که از اینا داشتن غیر از این  

که بچه ها دورشــون جمع می شــدن و 

کلی کالس می ذاشتن، در ازای گرفتن 

خوراکی حاضر می شدن یک زنگ ساعت 

 شون دست بقیه باشه.

وقتی دستت بنده!
سالم و ارادت. ممنون که باز هم برای ما پیامک فرستادید. متاسفانه هنوز بعضی ها بدون این که 
اسم شون رو بنویسن برامون پیامک می زنن که   مجبور به حذف شون هستیم البته دلیلش این 
نیست که بی نمکن دلیلش اینه که کلی پیامک دیگه داریم که با اسم برامون ارسال شده. به هر 

حال خیلی زود بریم سراغ پیامک های شما. 

علی گیاهی       اینم یک نمونه شارژ پستونکی.  
      بیا تا قــدر یکدیگر بدانیم  که تا نا گه ز پســتونک 
عباس یعقوبی نمانیم.  
      اگــر دنــدان داشــتم حقــت رو كــف دســتت 
می ذاشتم!  مهران روشنی
      وقتی کــه یــه دونــه پســتونک داری و دو نفری 
صاینا زرین دست مجبورین باهاش کنار بیاین!  
      یه دقیقه ســاکت باش ببینم چی دارن می گن 
مامان و بابا!  مهیار مرزوقیان
      وقتــی یارو می گه داداشــم خیلی هوامــو داره. 
یعقوبی  
      وقتی پیش خواهرت سوتی دادی و می خوای هر 

جوری شده ساکت نگهش داری! 
طناز عادل فهمیده  
      وقتی  که  شیرخشــک  گران  و کمیاب  می شــه! 
محمدرضا صدفیان   
سعید       برو با هم وزن خودت شوخی کن بابا !  

      وقتی داداش کوچیکت، تردستی بلده!
سکینه حسینی   
      وقتی به داداشت انگشتر) انگشت+ تر( می دی!  
سید حسین آروند  
      وقتی مامانت می گه  پاشو فالن کار رو بکن ولی 
تو بهانه میاری که دستم بنده !  محترم دررودی
      بیا داداشی تا موقعی که دسر رو میارن مشغول 

زمیندوست باش!  
      وقتــی کار بــدی کــردی و مــی خــوان ازت 
سیدحسین آروند انگشت نگاری کنن!  
      وقتــی  کــه  بــه  نام   مــا باشــد و بــه  کام  دیگــران! 
محمدرضا صدفیان  
      وقتی برای این که دنبال کننده صفحه ات بیشتر 
بشه، به بچه ات می گی دستت رو بکن توی دهان 
داداشی!  سحر جالیر

      پستونک مصنوعی با طعم انگشت! 
علی حبیبی پور  

      پستونک کرایه ای برا چند لحظه! 
  پارسا حبیبی پور

   خرس درون عکس را پیدا کنید
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