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 پسرمن یک ساله خودش رو توخونه حبس  •
کرده و درس می خونه حاال اگر دوباره کنکور 
عقب بیفته نمی دونم با این روحیه چه اتفاقی 

براش می افته؟
 کی میگه که افزایش غیر منطقی کرایه  •

خانه ها ممنوعه؟صاحبخانه من که ۴ میلیون 
پول رهن رو ۲۵ میلیون کرد!

چرا دولــت هیچ برخوردی با گــران شدن  •
بسته های اینترنتی نمی کنه؟ حاال که به 
خاطر کرونا کل آموزش بچه ها اعم از کالس 
های فوق العاده و تابستانی و زبان خارجی 
و... مجازی برگزار می شه عوض این که ارزون 

تر کنه گرون تر می کنه؟!
 بــاز خــدا رو شکر که کشور ما بیشتر منابع  •

نفتی و گازی جهان رو داره وگرنه معلوم نبود که 
مسئوالن تا االن چی کار می کردند؟ حاال هم 
که جیب ها خالی شده می خوان بابت عبور از 
بزرگراه های شهری پول بگیرن! علی برکت ا...

 ماسک باید یک روز استفاده شــود. یک  •
خانواده چهارنفره اگر قرار باشه روزی چهار 
 ۲000 ماسک استفاده کنه و هر ماسک 
تومان باشه ماهانه ۲۴0هــزارتــومــان باید 
بــپــردازه. یک کارگراز کجا بیاره که به جز 
هزینه  قبض  آب و برق و گاز و کرایه خانه 
وخرج خانه، پول ماسک بده؟ باید فکری به 
حال مردم بشه. اکثر مردم مانده اند و هیچ 
کس کــاری نمی کنه فقط حــرف وصحبت 

می شه و عملی در کار نیست.
از این که چاپ عکس های روزنامه باکیفیت  •

تر شده متشکرم.
ــش بــرای مــردم  • وقتی دولــت خــودش دل

نمی سوزد و مــدام قیمت ها را بــاال و باالتر 
مــی بــرد چطور از مالکان انــتــظــاردارد که 

اجاره ها رو باال نبرند!
 تا دیروز که بعضی تیم ها به دروغ می گفتند  •

هــواداران تیم شون بیشتره! ولی حاال دیگه 
لب به اعتراف باز کردند! این قدر گفتند  وزیر 
و وکیل پرسپولیسی اند ولی جواب نگرفتند 
حاال میگن چون پرسپولیس عزیز، طرفداراش 
زیاده بیشتر هواشو دارند! آره به خاطر همین 

بود که برانکو رو با هفت قهرمانی فراری دادند 
و پول بازیکن ها رو ندادند!

 در برنامه هایی مثل دورهمی و عصر جدید،  •
و  صندلی  یک  فاصله  فقط  با  تماشاگران 
در یک مکان بسته ، کنار هم می نشینند و 
آقای روحانی هم میگه باید مراسم محرم در 
همه جا حتی شهرهای قرمز ، برگزار بشه. 
جشن  ــرای  ب نباید  پرسپولیس  چطور  پس 
قهرمانی که قرار است در آزادی برگزار بشه 
الاقل 1000 هــوادار بیاره؟ اون ها هم در 

فاصله  زیاد از هم می نشینند.
مگر بنگاه های امالک چی کار می کنند  •

که بــرای معامله یک خانه یک میلیاردی 
که قیمت خیلی معمولی است از هر طرف 
10-1۵ میلیون می گیرند؟ مگر نوشتن 
یک کاغذ قولنامه ایــن همه هزینه داره؟ 
چرا کسی روی مبلغ کمیسیون ها نظارتی 
ــداره؟ چــرا از بنگاهی هــای بــی انصاف  نـ

مالیات نمی گیرید؟
 چرا دولت با گرون کردن اینترنت توسط  •

اپراتورها هیچ برخوردی نمی کنه؟ میگه دو 
میلیارد جریمه شون کرده. خب به حال ملت 
چه تاثیری داره؟ باید جــدی جلوی گرون 

کردن اپراتورها رو بگیره.
 اگر بادقت و بی طرفانه به موضوع کمک  •

مردان به زنان در انجام کارهای خانه نگاه 
کنید خواهید دید که زیان های این کمک 
بسیار بیشتر از فواید آن است و باعث افزایش 
چشمگیر طالق خواهدشد به خصوص در 
خانواده هایی که مــردان به مشاغل بدنی 

اشتغال دارند.
با توجه به شیوع کرونا خواهشی دارم از  •

افرادی که درایام محرم نذرغذا یا گوسفند 
دارند لطفا مقداری برنج و گوشت و روغن رو 
به صورت خام و بسته بندی به افراد مستحق 
بدهند تا هم ناقل بیماری نباشند وهم ثواب 

اخروی ببرند.
چرامشهد رو تعطیل نمی کنن؟ اگر مابه  •

عید نوروز نمی خوردیم رتبه اول دنیا رو می 
زدیم. فکرکنم اگرنصف مردم مشهد کرونا 

بگیرن آقایون باز هم بی خیال هستند!
را  • بانک مهراقتصاد  نیرو های حراستی 

دریابید. باتصویب و موافقت بر ادغام بانک 
های نظامی رهبر انقالب به مسئوالن تاکید 
کردند که کسی در این ادغــام متضرر نشه 
اما متاسفانه شاهد آن هستیم که 370 نفر 
که  اقتصاد  مهر  بانک  حراستی  نیروی  از 
درخرداد ماه با بانک سپه ادغام شده تاکنون 
قرارداد جدیدی با آن ها امضا نشده و دوماه 

حقوق نگرفته اند.
 این همه درس خوندم از آخرم بیکارم. حاال  •

هم که درگیر اعتیاد شدم. چه کنم؟
 اگر به دلیل وجود کرونا معلمان به اجبار  •

تعطیل شده اند دلیل نمی شود مستمسک 
توهین عده ای به این قشر زحمت کش شود. 
در ثانی بسیاری از معلمان چندین سال در 
روستاها به خدمت مشغول بوده اند که سایر 
اما  اند  نداشته  وضعیتی  چنین  کارمندان 

امروز همه دوست دارند معلم باشند.
چند وقته بعضی ها پیام میدن که درس  •

ایــن چه  برابر حقوق بگیری.  تا سه  بخون 
حرفیه؟ این روزها به هنر شما دستمزد میدن. 
بنده با دیپلم ریاضی شاگردی و کارآموزی 
کردم. االن تعمیرکار موبایلم با حقوق ماهانه 

بین 1۲تا 1۵میلیون خالص.
 در صفحه 1۲ قسمت چهره ها و گفته ها ،  •

عکس آقای معین و ایمانی را جا به جا چاپ 
کرده اید. دقت کنید.

خراسان:با عرض پوزش از مخاطبان گرامی.

واقعا خجالت آوره نسخه به دست برای تهیه  •
آمپول آهن از این داروخانه به آن داروخانه 
رفتم اما گفتند مدتی است که توزیع نشده، 
برو داروخانه امام یا ۲۲ بهمن ولی متاسفانه 
در آن جا هم با جــواب منفی روبــه رو شدم. 
چه کسی پاسخ گوست؟ اصال کسی خود را 

پاسخ گو و مسئول می داند؟
 تو رو خــدا به بانک کــشــاورزی بگویید پول 
فروش سهام عدالت را کامل بدهند. بعد از 
گذشت دو ماه فقط یک میلیون ونیم پرداخت 

کردند. اگراین دزدی نیست پس چیست؟

شل کن سفت کن تلخ کنکور!

اصــطــالح »شــل کــن سفت کــن« را در پنج ماه 
گذشته شاید کم نشنیدیم. چه برخی مسئوالن و 
چه احتماال در این روزها به تکیه کالم رایج بخشی 
ــاره برخی سیاست های کرونایی  از مــردم درب
تبدیل شده است، سیاست هایی که با تغییرات 
و  کند  می  تغییر  غیرمنطقی  گاهی  و  منطقی 
همچنین بالتکلیفی ها و دیر تصمیم گیری برای 

موضوعات و مسائل جامعه در مواجهه با کرونا.
بدون شک جنجال برگزار شدن یا نشدن »کنکور« 
در این روزهــا را می توان از مهم ترین مصادیق 
»شل کن سفت کن« های مرتبط با کرونا دانست. 
دلیل اهمیت و حساسیت آن هم قطعا بر کسی 
پوشیده نیست که چگونه  این کنکور در تمام این 
سال ها همچون کابوسی هولناک بر پیکر زندگی 
دانش آموزان سایه انداخته است، کابوسی که 
در نهایت طی چند ساعت چه بسا سرنوشت 
جوان ایرانی را تعیین می کند. بماند که خدا می 
داند چه بر سر روح و روان و انگیزه جاماندگان از 
قبولی این آزمون می آید. این جمالت که همچون 
زخمی قدیمی بر ذهن و خاطره اغلب ماست، 
گاهی حتی یــادآوری اش هم دشوار و دردناک 
است.حاال با همه این تفاسیر در کمتر از یک ماه 
مانده به رویارویی با  این »غول بزرگ«، هنوز هیچ 
مسئول و سازمان و نهادی  به طور قطع نمی داند 
سرانجام، »کنکور« برگزار می شود یا نه. اگرچه 
مخالفان برگزاری، سالمت شرکت کنندگان را 
دلیل خود بیان می کنند اما در این میان سالمت 
روانی ناشی از بالتکلیفی یک میلیون و ۵0هزار 
کنکوری و خانواده هایشان شاید دردناک ترین 

بخش ماجراست که در میان همه این شل کن 
سفت کن ها گم شده است.  

به این چند اظهارنظر توجه کنید:
* سازمان سنجش: کنکور در زمان اعالم شده 
برگزار می شــود. با تایید ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، اقدام به افزایش روزهای برگزاری 
آزمــون از ۲ روز به 3 روز در آزمــون کارشناسی 
ارشد و از ۲ روز به ۴ روز در آزمون سراسری شده 

است. )6مرداد99(
ــر بهداشت: در  ــان وزی جان بابایی معاون درم
خصوص شیوه و زمان برگزاری کنکور، ستاد ملی 
کرونا تصمیم می گیرد و هنوز تصمیم قطعی در 

این خصوص گرفته  نشده است. )۲مرداد(
ــت:  ــداش ــه حـــریـــرچـــی مـــعـــاون کـــل وزیـــــر ب
بدتر  وضعیت  پاییز  و  شــهــریــور  اســت  ممکن 
بــه تعویق  امــکــان  ــن رو  ایـ از  ــد  ــاش ب از االن 
ــود نــــدارد. )6مــــرداد(  انــداخــتــن کــنــکــور وجـ
* نـــادری عضو کمیسیون آمـــوزش مجلس با 
اشاره به نشست مشترک با وزیر بهداشت: وزیر 
بهداشت مخالف برگزاری  کنکور کارشناسی در 
این شرایط است. در این موضوع  اتفاق نظر بین 
وزارت بهداشت و ما وجود دارد که نهایتًا ما به این 
نتیجه رسیدیم که کنکور سراسری در حال حاضر 
و در شرایط فعلی نباید برگزار شود و برگزاری 
آن در چنین وضعیتی به صالح نیست اما هنوز 

تصمیم نهایی را نگرفته ایم.
*نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رئیس 

جمهور: کنکور برگزار نشود )7مرداد(
ــه حــاکــی از نوعی  هــمــه ایـــن اظــهــارنــظــرهــا ک
بالتکلیفی جدی است، در شرایط ۲0 روز مانده 
به موعد کنکور، نشان از نبود برنامه جامع تصمیم 
سازی در وضعیت بحران است. در این نگاشته 
مجالش نیست و اال همه می دانیم که نمونه هایی 
از این دست البته نه با اهمیت کنکور اما در پنج ماه 
گذشته مصاف با کرونا کم نبوده است، مواردی که 
نتوانستیم به موقع تصمیم بگیریم و به موقع اجرا 
کنیم . درد این جاست که سرانجام تصمیم اتخاذ 

و اجرا می شود اما با تاخیر و تعویق. نمونه کالن آن 
در این ۵ماه همان ماجرای حمایت های اقتصادی 
است که هنوز هم از اجرای تمام و کمال آن خبر 
چندانی نیست. نمی خواهیم شرایط ویژه کشور 
و دشواری های این تجربه سخت و این جمله دیروز 
وزیر بهداشت را که گفت: »در سخت ترین مراحل 
کنترل و مدیریت بیماری کرونا قرار داریم« نادیده 
بگیریم اما چرا این تصمیم گیری ها این قدر با 

تاخیر و در سنگین وزنی انجام می شود؟
نگرانی ما چیست؟

در خصوص ایــن که کنکور برگزار شــود یا نه، 
قطعا نظر کارشناسان کرونا، نظر صائب است 
و ما خودمان را در مقام اظهارنظر نمی دانیم اما 
این را هم بر نمی تابیم که چنین موضوع مهمی 
در مواجهه با کرونا این حجم بالتکلیفی را بر 
سرمان فرود آورد. وقتی این سردرگمی برای 
اصل موضوع یعنی برگزاری آزمــون کنکور را 
می بینیم، نگرانی مان بــرای تبعات و مسائل 
 فرعی آن بیشتر می شــود. مسائلی همچون:
- اگر کنکور برگزار نشود پس چه زمانی برگزار 

می شود؟
- اگر برگزار شود، چه تضمینی برای سالمت 

شرکت کنندگان وجود دارد؟
- اگر برگزار نشود، تدبیر آینده چیست؟ تکلیف 

عقب ماندگی چه می شود؟
- اگربرگزار نشود، تکلیف کنکوری های سال 

بعد چه می شود؟
- و...

ــاری! این دغدغه های جدی وجــود دارد و از  ب
اگر  کنکور99«  »پسا  آینده  ــرای  ب معلوم  کجا 
کنکور برگزار نشود، فکر و برنامه ای طراحی 
شده باشد؟ این سوالی است که کنکوری ها از 
 آقایان مسئول دارند که موالنا هم چنین گفت:

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید

قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید...  

نامه قالیباف به رهبر انقالب درباره ستاد کرونا

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی از نامه رئیس مجلس شورای 
اسالمی به مقام معظم رهبری برای عضویت 
روسای سه کمیسیون در ستاد ملی مبارزه با 

کرونا خبر داد. 
بــه گـــزارش  ایسنا، علیرضا مــنــادی، رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی، گفت:   با توجه به این که از مجلس 
تنها رئیس مجلس عضو ایــن ستاد اســت ما 

نمی توانیم نکات خود را بگوییم.

 به همین دلیل آقای قالیباف مکاتبه ای داشتند 
تا از مقام معظم رهبری برای عضویت روسای 
کمیسیون های آموزش و بهداشت و احتماال 
رئیس کمیسیون اجتماعی اذن بگیرند. شاید 
با عضویت در این ستاد حرف هایمان بیشتر 

شنیده شود.

فیگارو: اتحاد چین و ایران 
چرخش بزرگ در صحنه 

شطرنج جهانی است 

»رنو ژیــرار« روزنامه نگار و متخصص بحران و 
درگیری های بین المللی در مقاله ای در شماره 
روز گذشته روزنامه فیگارو به توافق راهبردی 
۲۵ ساله ایــران و چین نگاه و آن را بررسی و 
تحلیل کرده است. او می گوید: این توافق در 
چارچوب رویکرد »هژمونیک« تجاری چین بر 
سرزمین های گسترده ای در آسیا و اروپا  تبیین 
می شــود. شی جین پینگ می خواهد بدون 
درگیری در جنگ سرد تحمیل شده از سوی 
آمریکا پیروز شود. به گزارش رادیو فرانسه، »رنو 
ژیرار« می نویسد، در چنین شرایطی است که 
چین  می خواهد افول جهان غرب را تسریع 
کند و در صحنه شطرنج جهانی  از مهره هایی 
استفاده کند که در گذشته و در مواقع عادی 
هیچ گاه به سهولت جرئت استفاده از آن ها را 
نداشته است. اتحادی که هم اکنون بین چین 
و ایران در حال ترسیم است، جسارت جدید در 
سیاست خارجی و در صحنه ژئوپلیتیک را نشان 
می دهد.  فیگارو نوشته است: »رویکرد ایرانیان 
در این توافق راهبردی بسیار ساده است، از آن 
جا که تالش آن ها برای نزدیکی با غرب نافرجام 
ــرورت ایجاب می کند  بــوده اســت، اکنون ض
که به طرف چین چرخش کرده تا  بتوانند ضمن 
دریافت تکنولوژی الزم برای توسعه اقتصادی 
خود بازاری برای فروش تولیدات نفت و گاز خود 
بیابند  و همچنین ضمانت های امنیتی الزم را 
در برابر تهدیدهای ایاالت متحده و اسرائیل به 

ویژه از نظر دفاع سایبری کسب کنند.«

مانند یک دیواره آتش	 

»هافمن دانیل« هم با بررسی این که توافق ایران- 
چین، چه مفهومی برای واشنگتن در پی دارد در 
»المانیتور« نوشت: »اتحاد چین و ایران می تواند 
پیامدهای تاکتیکی آنی برای خاورمیانه داشته 
باشد. این اتحاد می تواند زنگ خطر یک جنگ 
سرد بین ایاالت متحده و چین باشد که برای دو 
طرف هیچ منفعتی در پی نخواهد داشت.« این 
تحلیل گر تاکید کرده است: »ایران مطمئنا از بازار 
گسترده  نفت، گاز و هیدروکربن چین استقبال 
می کند. سرمایه گذاری چین در بخش بانکی، 
ارتباطات و حمل و نقل می تواند مانند یک دیواره  
آتش بزرگ عمل و شهروندان ایرانی را از ارتباط با 

دنیای خارج محروم کند.«

دیلی صباح: ایــران از توافق 25 ساله با 	 

چین سود بیشتری به دست می آورد

ــم در  ــل تــرکــیــه ه ــر اهـ »شـــکـــری« تحلیل گ
خبرگزاری »دیلی صباح« ترکیه با اشــاره به 
تهدید منافع آمریکا توسط قرارداد راهبردی 
ایــران و چین نوشت: وابستگی بیشتر میان 
ایران و چین در کنار تنش ها در روابط واشنگتن 
و تهران می تواند موجب شود ایران از توافق 
۲۵ ساله با چین سود بیشتری به دست بیاورد. 
تنش زدایــی از سیاست خــارجــی، به تهران 
فرصت می دهد از موقعیت جغرافیایی مطلوب 
خود بهره برداری کند و با همسایگان و قدرت 
های بزرگ، تعامل و اقتصاد خود را تقویت کند. 

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 

info@khorasannews.com
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مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. این 
ضرب المثل به وضوح گویای ترس و وحشتی 
است که در مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان به 
جان ارتش رژیم صهیونیستی افتاده است.حاال 
رسانه های رژیم صهیونیستی به تدریج به دنبال 
سرپوش نهادن بر گاف بزرگ امنیتیـ  نظامی 

خود در شمال فلسطین اشغالی بر آمده اند و 
تالش می کنند به نحوی از این موضع بغرنجی 
که رژیم شان در آن گرفتار شده خارج شوند. 
شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با ارائه 
روایت جدیدی از این درگیری تالش کرد تمام 
تقصیرها را به گردن یک دختر نظامی 19 ساله 

صهیونیستی بیندازد که ظاهرا  اولین گلوله را 
شلیک کرده است. بر اساس روایت این شبکه 
عبری زبان رژیم صهیونیستی این دختر نظامی 
جوان که سابقه چندانی در فعالیت های نظامی 
ندارد مدت کوتاهی بود که به پایگاه نظامی رژیم 
صهیونیستی در مزارع شبعا منتقل شده و در 
حال نگهبانی بود که تصور کرد گروهی مسلح به 
سوی پایگاه شان در حال حرکت هستند تا بعد از 
آن تمام آن چه گذشت رخ دهد ، رخدادهایی که 
به اعتراف رسانه های صهیونیستی اگر درایت 
حزب ا... نبود این خیال پردازی موجب وقوع 
جنگ می شد.نفتالی بنیت وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیستی حاضر به اظهارنظر درباره 
ــرار گوینده  ایــن حادثه نشد و در پاسخ به اص
این شبکه تلویزیونی گفت که در این گیر و دار 
نمی خواهد به کسی نمره مدرسه ای بدهد.
این وزیر سابق رژیم صهیونیستی اما در عین 
حال  به جرگه توجیه کنندگان این گاف بزرگ 
ــا کــرد ایــن منطقه را خــوب می  پیوست و ادع
شناسد و از محلی که این نظامی زن حضور 
داشت احیانا تصور می شود چیزهایی به حرکت 
در می آیند که غیر طبیعی می نمایند.پایگاه 
ــالع رسانی شبکه صهیونیستی کــان هم  اط
در بخش عبری زبــان خود نوشت : ظاهرا آن 
چه نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به آن حادثه 
امنیتی بزرگ اطالق کرده هیچ پایه و اساسی 

ــدارد و در ایــن درگیری )!!( هیچ یک از دو  ن
طرف حتی زخم هم برنداشتند و به گروهی 
که  ارتش دربــاره آن سخن گفت هیچ آسیبی 
نرسید.به نوشته وبگاه عبری زبان »یدیعوت 
ــرونـــوت«، اســرائــیــل از طــریــق مقام های  آحـ
بین المللی نیز مجدد این پیام را به حزب ا... 
داده که نمی خواهد حادثه امنیتی دیروز به 
جنگ تمام عیار با این گروه و لبنان تبدیل شود.
نخست وزیر رژیــم صهیونیستی هم که برای 
حفظ آبرو، حادثه دیروز را »مهم« خواند، برای 
کاهش ابعاد خودزنی عصر دوشنبه  از مناطق 
شمالی سرزمین های اشغالی بازدید  و در 
ادامه سعی کرد آن را به گردن ایران بیندازد: 
»تمام چیزی که هم اکنون رخ می دهد، نتیجه 
تالش ایران و بازوهایش در لبنان است.« عصر 
روز دوشنبه بود که رسانه های صهیونیستی 
از وقــوع حــادثــه ای امنیتی در منطقه مــزارع 
شبعا خبر دادند و مدعی شدند که نیروهای 
حزب ا... قصد انجام عملیاتی را داشته اند که با 
پیش دستی نظامیان صهیونیست، این عملیات 
خنثی شده است.حزب ا... اما دقایقی بعد با 
صدور بیانیه ای تاکید کرد نه تنها هیچ اقدامی 
از ســوی نیروهای آن انجام نشده بلکه این 
حادثه امنیتی محصول نگرانی و دستپاچگی 
به  مجبور  را  هــا  آن  کــه  صهیونیست هاست 

دروغ پردازی و تیراندازی بیهوده کرده است.

منازعه ترکی-روسی در قفقاز 

به رغم آرامش نسبی در مناطق پر تنش ، تجهیز کردن 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی 
ترکیه و روسیه شتاب بیشتری گرفته است. منابع 
امنیتی وابسته به اداره اطالعات جمهوری آذربایجان 
ادعا کردند به منابعی دست یافتند که حاوی نکات 
مهمی دربــاره طرح مشترک ارمنستان و مقامات 
عالی رتبه فدراسیون روسیه علیه آذربایجان است. 
طبق  اسنادی که البته هنوز به طور کامل رسانه ای 
نشده است, فدراسیون روسیه با پیش کشیدن طرح 
حمله ارمنستان به مناطق استراتژیک در جمهوری 
آذربایجان خواهان ایجاد درگیری در منطقه است  
تا به عنوان میانجی وارد عمل شود و نفوذ خود را در 
مناطق جنوبی قفقاز باز یابد.  همچنین در این طرح 
آمده است که پس از اشغال مناطقی از جمهوری 
آذربایجان عناصر وابسته به روس ها در جمهوری 
آذربایجان وارد عمل شوند  و علیه دولت این کشور 
دست به اقداماتی نظیر کودتا یا براندازی  بزنند. 
غیر از این ادعا،واقعیت این است که  جمهوری 
آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
غرب گرایانه ترین و ترک گرایانه ترین سیاست را در 
پیش گرفته و نزدیکی به ترکیه و اتحاد نظامی ناتو را 
در دستورالعمل قرار داده است. به لحاظ اجتماعی 
نیز به رغم  فراگیر بودن زبان و فرهنگ روسی در 
جمهوری آذربایجان به ویژه در مناطق شهرنشین, 
مردم این کشور روز به روز وابستگی های اجتماعی 
خود  به روس ها را  ضعیف تر کرده و به ترکیه متمایل 
می شوند. برایند تحوالت نشان می دهــد که در 
صورت تداوم تنش ها و کشیده شدن به فاز نظامی 
دعوت جمهوری آذربایجان از جمهوری ترکیه برای 
ارسال نظامیان این کشور به منظور بقای حکومت 
در باکو)همانند مدل لیبی برای  ترکیه و مدل سوریه 

برای ایران ( دور از انتظار نخواهد بود. 

تحلیل روز

  دکتر عمران کریمی

international@khorasannews.com

پایگاه التاجی واسپایکر عراق هدف حمالت موشکی و پهپادی قرار گرفت 

شب های آتشین عراق 
تابستان امسال برای مقاومت ونیروهای آمریکایی 
به ویژه در عراق داغ خواهد بود.پس از انفجارهای 
پایگاه التاجی این بار انفجارها پایگاه هوایی 
»ماجد التمیمی« )اسپایکر( را به لرزه در آورد.

مخازن سالح پایگاه هوایی شهید ماجدالتمیمی 
)اسپایکر (  محل استقرار )کتائب حــزب ا...، 
کتائب سید الشهدا، کتائب جند االمام و کتائب 
االمام علی( سازمان حشدالشعبی در پی بمباران 
پهپاد  آمریکایی منفجر شد.هر چند که گروه 
ــالم االمنی« وابسته به دولــت عــراق اعالم  »االع
کرد این انفجار در انبار تجهیزات و مهمات  »ناشی 
از افزایش دمــای هــوا و انبار نامناسب ســالح و 
ــت الکاظمی انفجار  ــت.« دول ــوده اس مهمات ب
مشابه در پایگاه الصقر حشد در جنوب بغداد را نیز 
به دلیل حرارت باالی هوا و بی احتیاطی در انبار 
کردن سالح اعالم کرده بود...!ساعتی پیش از 
انفجارهای اسپایکر، پایگاه التاجی محل حضور 
نیروهای ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش 
به سرکردگی آمریکا با سه موشک هدف قرار گرفته 
بود.گفته می شود موشک های کاتیوشا از منطقه 
»حسن العسکری« شلیک شده است. به دنبال این 

حمله بالگردهای آمریکایی بر فراز پایگاه التاجی به 
پرواز درآمدند.پایگاه هوایی التاجی محل استقرار 
نیروهای آمریکایی در ۳0 کیلومتری شمال بغداد 
واقع است.  پایگاه نظامی اسپایکر  نیز در شمال 
بغداد و در شهر تکریت واقع شده است.یک شنبه 
شب نیز پایگاه »الصقر« در جنوب بغداد که سال 
گذشته در معرض حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت و از آن به عنوان یکی از علت های سقوط 
دولت »عادل عبدالمهدی« یاد می شد،   شاهد 
انفجارهای پیاپی بود.با تمام  این اوصاف، نکته 
قابل توجه سکوت الکاظمی در برابر پیشروی های 
غیرقانونی وحمالت آمریکایی ها در عراق است ، 
گویا او از یاد برده که تصدی منصب ریاست کابینه 
دولت را بدون هیچ تردیدی مدیون حمایت گروه 
های سیاسی است که اولویت کشور را پایان حضور 
نظامیان خارجی در کشور می دانستند. در صورت 
تــداوم وضعیت کنونی، به نظر می رسد  روابط 
الکاظمی  و این گروه ها به تیرگی خواهد گرایید 
و بعید نیست وی بسیار زودتر از آن چه که تصور 
می کند مرزهای خروجی از منصب نخست وزیری 

را به روی خود خواهد دید.

نخست وزیر پیشین مالزی به 12 سال زندان محکوم شد 

عاقبت نانجیبی »نجیب« 
دیوان عالی مالزی ، »نجیب رزاق« نخست 
وزیر پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده 
فساد چند میلیارد دالری و سوء استفاده 
از قـــدرت بــه تحمل تــا 1۲ ســال حبس و 
رینگیت  میلیون   ۲10 جریمه  پــرداخــت 
مالزی )بیش از ۴۲ میلیون یورو(محکوم 
کــرد. وی با پنج جلسه محاکمه جداگانه 
در ارتباط با فسادهای مالی روبه روست و 
حکم دیروز دادگــاه مالزی، مرتبط با هفت 
اتهام مربوط به انتقال 9/9 میلیون دالر 
از صندوق MDB1 به حساب های بانکی 
نجیب از طریق شرکت های واسطه می شود. 
آن طور که در دادگاه مالزی نیز مطرح شده 

است، میلیاردها دالر از یک صندوق 
دولتی که با هدف ارتقای توسعه 

ــود،  ــزی راه انـــــدازی شــده ب ــال م
برداشت شده است. فساد مالی 
مذکور، سیاست مالزی را به لرزه 
درآورد و باعث براندازی حزب 
رزاق موسوم به »سازمان ملی 

متحد«   ماالیاهای 
بعد   )  Umno(

از 61 ســال در 
ــودن  قــــدرت بـ
هــمــچــنــیــن  و 
ــب شــد  ــ ــوج ــ م
ــری  ــ ــسـ ــ ــکـ ــ یـ

تحقیقات در کشورهای سراسر جهان انجام 
گیرد. نجیب در جلسه دادگاه شهادت داده 
 »Jho Low« بود که مسئوالن مؤسسه مالی
و »MDB1 « وی را گمراه کرده اند تا به این 
بــاور برسد که این وجــوه، اهدایی خاندان 
سلطنتی عربستان سعودی است و آن طور 
که دادستان ها مدعی هستند، اختالس از 
صندوق  MDB1 نبوده است. وزارت خارجه 
عربستان در سال ۲016 اعالم کرد که این 
ــوه یک »کمک مالی واقــعــی« اســت اما  وج
دولت عربستان از آن زمان به بعد هیچ گونه 
اظهارنظری در این خصوص نکرده است.
اما در مجموع بیش از ۴/5میلیارد دالر از 
صندوق MDB1 به سرقت رفته است و 
دستیاران نجیب در پول شویی این 
مبالغ دست داشته اند. بیش از 
۷00 میلیون دالر از بودجه این 
حساب های  به  ظاهرًا  صندوق 
بانکی نجیب واریــز شده است. 
از  ــن  ت چــنــدیــن  و  نجیب  همسر 
مــقــام هــای حـــزب رزاق و 
دولــت  پیشین نیز 
در پرونده های 
فـــــســـــاد بــه 
ــالس  ــ ــت ــ اخ
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـ

شده اند.

پایان یک سبیل جنجالی
یورونیوز: هری هریس، سفیر آمریکا در کرۀ جنوبی 

سرانجام سبیل های بحث برانگیزش را تراشید. 
البته او دلیل این کار را شیوع ویروس کرونا اعالم 
کرد و گفت که در تابستان داغ سئول، زدن ماسک 
روی سبیل هایش آسان نبوده است.سبیل های  
هریس تا کنون بارها انتقاد رسانه  های کرۀ جنوبی را 
در پی داشته است. آن ها می گفتند که سبیل های 
ــادآور ایــام تلخ استعمار کره توسط ژاپــن طی  او ی
سال های 1910 تا 19۴5 است؛ یعنی دورانی 
که حاکمان ژاپنِی شبه جزیره کره، سبیل هایی به 

این شکل پشت لب داشتند.

 JIR Le Journal تیتر یک روزنامه فرانسوی زبان
de l'ile de la Réunion"روزنــــامــــه جزیره 
رئونیون"کووید 19"چه کسی در ابتدا واکسن می 
زند؟"»شورای علمی توصیه می کند که واکسن 
آینده)کرونا( به عنوان اولویت در اختیار کادر درمان 
قرار گیرد. سالمندان نیز گروهی در معرض خطر 
هستند.« »رئونیون« جزیره ای با بیش از ۲ هزار و 
500 کیلومتر مربع مساحت و حدود 600 هزار 
نفر جمعیت در غرب اقیانوس هند)1۷۲ کیلومتری 
جزیره موریس( قرار دارد .این جزیره بعد از جنگ 
دوم جهانی با تصویب قانونی در مجلس فرانسه از 
شکل مستعمره خارج و به یکی از استان های این 
کشور تبدیل شد.»روزنامه جزیره رئونیون« در سال 
1951 در شهر »سن دنیس« )مرکز این جزیره( 
تاسیس شد و با قیمت حدود یک یورو در این جزیره 

توزیع می شود.

خودزنی صهیونیست ها!
 »انیس نقاش« مجاهد پیش کسوت و تحلیل گر 
لبنانی، در توئیتر نوشت: یک سرباز دختر 19 ساله 
اسرائیلی در صفحه نمایشگر دیده بانی چیزهایی 
را دید و جبهه شعله ور شد. آن جا چیزی نبود، ولی 
توپخانه اسرائیل یک مقر خالی از سرباز خودشان را به 

توپ بست. اتفاقات خنده دار زیادی رخ داد.

سیاهپوست  و  سفید  آمریکایی  دو  درگــیــری 
ــان سیاهان  ــروه »ج در جریان تظاهرات دو گ
ــت« در  ــان همه مهم اس ــروه »ج ــت« و گ مهم اس
منطقه »گِلیسر« در ایالت کالیفرنیای آمریکا/ 

عکس:مجله »ساکرامنتو بی«

توئیت روز 

پیشخوان بین الملل 

چهره روز 

نمای روز 

آبروریزی دختر ۱۹ ساله اسرائیلی! 
پیام مجدد تل آویو به حزب ا... :دنبال جنگ نیستیم 



صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

# هشتگ چهارشنبه 8 مرداد 41399
8 ذی الحجه  1441.شماره 20437

تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 

در ایــن صفحه می خوانید و در 

فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

درخت بازیگوش

فروش آنالین قربانی

آفرین به این 
ایده خالقانه 

که با رنگ 
 کردن 

مغازه های رو 
به مرداب توی 
 انزلی از دیوار 

خونه ها و 
مغازه ها، 
یه جاذبه 

گردشگری 
ساخته

این درخت 
خود منم و اون 

چوب هایی 
که قرار بوده 

درخت توشون 
رشد کنه 

کالس هایی 
که پدر و مادرم 

 برام در نظر
 می گرفتن!

 باید سال ها خندید

             میزان وام و مبلغ اقساط

قبل از آن که به فکر ثبت نام این تسهیالت باشید بهتر است درباره 
میزان این وام و مبلغ اقساط آن بدانید. در کل برای این طرح 
20 هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده برای 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه اجاره 
بهای مستاجران در نظر گرفته شده است که مبلغ این تسهیالت 
در تهران 50 میلیون ، کالن شهرها 30 میلیون و شهرهای دیگر 
15 میلیون تومان خواهد بود و به حساب صاحبخانه واریز می 
شود. مستاجران فقط باید کارمزد 13 درصدی این مبلغ را به 
بانک پرداخت کنند یعنی تهرانی ها ماهی 5۴0 هزار تومان، 
کالن شهرها ماهانه 325 هزار تومان و دیگر شهرها ماهی 1۶0 

هزار تومان پرداخت کنند.

             شرایط الزم و نحوه ثبت نام دریافت تسهیالت

قطعا برای دریافت وام ودیعه مسکن باید شرایطی را داشت. 
متاهل یا سرپرست خانوار بــودن، نداشتن سابقه مالکیت از 
سال 138۴ و داشتن اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری از 
اصلی ترین این شرایط است. البته خانه ای که اجاره کرده اید 
در تهران باید زیر 75 متر و در دیگر شهرها کمتر از 90 متر باشد.

خب حاال اگر شرایط الزم را دارید، تلفن همراه سرپرست خانوار 
را بردارید و کد ملی او را به شماره 300073۶۴0 پیامک 
کنید. شما تا ساعت 2۴ پنج شنبه 9 مرداد مهلت ثبت نام دارید.

این را هم در نظر داشته باشید که گروه هایی مانند افراد تحت 
پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، 
حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان و 

خانواده های بیش از پنج نفر در اولویت قرار دارند.

             کد رهگیری چیست؟

یکی از شرایط دریافت این تسهیالت داشتن کد رهگیری است 
که به نظر می رسد بسیاری برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
اقدام به دریافت آن کرده اند چرا که وزیر راه و شهرسازی خبر 
از 800 برابر شدن دریافت کد رهگیری در چند روز اخیر داده 
است. دریافت این کد از سال 87 برای خرید، فروش و اجاره 
الزامی شد اما دیوان عدالت اداری برای متقاضیان رهن و اجاره 
آن را ملغی کرد. این کد برای این صادر می شود که فردی نتواند 

یک کدپستی را به چند نفر بفروشد یا اجاره دهد.

             هزینه دریافت کد رهگیری

در اصل کد رهگیری باید توسط مشاوران امالک رایگان  
در اختیار مستاجران قرار بگیرد اما برخی از مشاوران 
امالک برای دریافت کد رهگیری مبالغی را از مشتریان 
شان دریافت می کنند. برخی از همین مشاوران امالک 

می گویند در صــورتــی کــه کــد رهگیری صــادر 
کنیم، مجبور به پرداخت 9 درصد مالیات 

ــزوده خواهیم بود که این رقم  بر ارزش اف
را باید موجر و مستاجر پرداخت کنند. 
این در حالی است که از نظر قانونی 
دریافت وجهی بیش از رقم کمیسیون 
غیرقانونی اســت و مــشــاوران امالک 

ملزم به صــدور کد رهگیری به صورت 
رایگان هستند.

             تولید کدهای رهگیری صوری!

برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل این که کد رهگیری تطبیق 
کدپستی با یک کدملی است به راحتی هر فردی می تواند با خرید 
یا سوء استفاده از کدملی و کدپستی دیگران به انعقاد قرارداد 
صوری و در نتیجه دریافت کد رهگیری صوری اقدام کند و بدون 
آن که واقعًا در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن 
دریافت کند. برای این که در این باره بیشتر بدانیم با چند مشاور 
امالک در مشهد و تهران تماس گرفتیم که ما را به فروشندگان 

وام برسانند!

             خرید و فروش وام ودیعه مسکن!

با این که هنوز »نه به بار است و نه به دار« و معلوم نیست به کدام 
ثبت نام کننده وام تعلق می گیرد آن هم با وجود اولویت ها و ثبت 
نام حدود 1.5 میلیون سرپرست خانواده یعنی بیش از 2 برابر 
بودجه در نظر گرفته شده، این وام ها توسط برخی در حال خرید و 
فروش است که دستگاه های نظارتی و مسئوالن مربوط باید برای 

مقابله با آن چاره ای بیندیشند.
یکی از بنگاه های امالک که برای خرید کدپستی با او تماس 
گرفته و از او خواسته بودیم به ما کمک کند تا برای گرفتن 
وام  یک کد رهگیری صــوری بگیریم به خبرنگار ما گفت: 
»مشاوران امالک کمی هستند که از این کارها می کنند بهتر 
است با فروشندگان وام صحبت کنید.« به همین دلیل در 
آگهی های مختلف به دنبال فروشندگان وام رفتیم تا شاید 

بتوانیم هزینه دورزدن قانون را پیدا کنیم.

             وام تهران 8 میلیون و کالن شهرها 5 میلیون

در یکی از تماس ها یکی از فروشندگان وام در واتس اپ به سواالت 
ما پاسخ داد. او قیمت وام ودیعه مسکن در تهران را 8 میلیون 
تومان و در کالن شهرها 5 میلیون تومان اعالم کرد. وقتی از او 
می پرسم که چطور این وام را که فقط به حساب صاحبخانه واریز 
می شود به فروش می رساند، می گوید: »یکی از شرایط فروش این 
وام همین است که شما مالک ساختمان باشید و ما با استفاده از 
کد ملی ثبت نام کننده های وام و کدپستی منزل شما کد رهگیری 
می گیریم و ضامن وام گیرنده را هم شما باید معرفی کنید.« وقتی 
از او پرسیدم که چطور اطمینان دارید که این وام به ثبت نام کننده 
شما تعلق می گیرد ،  گفت: »شما فقط مشخصات خود و کدپستی 
تان را در اختیار ما قرار دهید و هزینه خرید وام را بعد از اطمینان 
از شما دریافت می کنیم.« این اتفاق سواالت دیگری را هم در 
ذهنم ایجاد کرد که فروشنده وام پاسخ به آن ها را به بعد از ارسال 

مشخصات فردی و کدپستی موکول کرد.

              شگرد فروشندگان وام

به نظر می رسد فروشندگان وام با اجاره کارت ملی 
سرپرست خانوارهایی کــه در اولــویــت های 
دریافت وام ودیعه قراردارند و ثبت نام آن ها 
،احتمال دریافت وام شان را باال برده اند و با 
زد و بند با برخی از مشاوران امالک بعد از 
محرز شدن نام دریافت کنندگان وام اقدام 
به تهیه کد رهگیری صوری  خواهند کرد و 
با قیمت هایی که در باال به آن اشاره کردیم 

وام را می فروشند.

رعیت نواز- باالخره اولین قدم برای کمک به مستاجران برداشته و قرار شد برای کمک به این قشر از جامعه که بیش از 40 درصد 

از خانواده های کشور را تشکیل می دهند وام ودیعه مسکن پرداخت شود تا بازار اجاره که در یکی از متفاوت ترین دوره های 

فعالیت خود است کمی آرام و قرار گیرد. اما به نظر می رسد با این که فردا آخرین روز ثبت نام پیامکی این وام است و هنوز از زمان 

ارائه مدارک الزم و پرداخت وام خبردقیقی وجود ندارد حاشیه هایی درباره این وام به وجود آمده است. امروز در کنار بررسی 

این حواشی به شرایط دریافت و نحوه ثبت نام وام ودیعه مسکن پرداخته ایم که با خواندنش می توانید به خود یا دیگر عزیزانتان 

که هنوز مستاجر هستند کمک کنید.

الاقل حاال که حسینی بای کرونا گرفته 
کنکور رو عقب بندازید، واقعا کنکور بدون 

حضور این خبرنگار به دل نمی شینه!

جاذبه گردشگری بندرانزلی

 »حسینی بای« 
کرونا گرفت

فروش آنالین 
احشام در 

آستانه عید 
قربان به خاطر 

کرونا توی 
پاکستان زیاد 
شده. سالمت 

و وزن حیوان رو 
با ارسال عکس 

به مشتری 
اطالع میدن

به نظرم برخی 
از مسئوالن 
برای شاد 

کردن مردم 
میگن این جور 
تابلوها نصب 
شه تا با هزینه 
کم مردم رو 

بخندونن و اال 
دلیل دیگه ای 

نداره

احتکار تراکتورها و رونمایی از مافیای  قبر!
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زندگی دالل ارز در صندوق عقب خودرو!

خبر دستگیری یکی از بزرگ ترین دالل های ارزی کشور 
که برای فرار از پلیس در صندوق عقب پنهان می شده 
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. فرمانده 
انتظامی تهران دربــاره دستگیری این دالل ارز گفته: 
»این فرد   معامالت فردایی را انجام می داد و شبکه ای ۳۰ 
نفره برای خود ایجاد کرده بود، وی حتی برای جابه جایی در 
صندوق عقب خودروها، پنهان می شد. او که به غرب کشور 
فرار کرده بود در نهایت بازداشت شد و حدود ۲۴ نفر از 
عوامل شبکه وی نیز که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت 
داشتند و به شدت روی نوسان قیمت ارز تأثیرگذار 
بودند بازداشت شدند.« کاربری نوشت: »خب زندگی توی 
صندوق عقب حتی اگه ثروتمندترین آدم روی زمین باشی 
به چه درد می خوره؟!« کاربر دیگری نوشت: »خوبی روزی 
حالل حتی اگه شکمت رو سیر نکنه اینه که شب راحت 

سرتو می ذاری زمین.«
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آلبومی برای ازدواج مجردها

ویدئویی از یک خانم نیکوکار که اسم دختر و پسرهای 
مجرد را در دفترش می نویسد، تا آن هایی را که به 
هم می خورند به یکدیگر معرفی کند بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت و با واکنش های زیادی همراه 
بود. او که ۲۰ سال است در دفتری که دارد شماره تلفن 
دختران و پسران مجرد را یادداشت می کند تا آن ها را 
به هم برساند از گرانی ها و هزینه های باالی ازدواج و 
همچنین از مهریه های باالیی که رسم شده گله دارد. 
کاربری نوشت: »ما هم توی محلمون یه بی بی خانومی 
داشتیم که دنبال فراهم کردن شرایط ازدواج برای جوونا 
بود و خانواده های دختر و پسر رو به هم معرفی می کرد تا 
جوونا بتونن ازدواج کنن.« کاربر دیگری نوشت: »کاش 
می دادن قانون تسهیل ازدواج رو این جور آدما که با درد 

جوونا آشنا ترن بنویسن تا ازدواج ها آسون تر بشه.«
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یک ماه خورد و خوراک چند؟

گزارشی درباره هزینه خورد و خوراک یک ماهه خانواده 
ایرانی در فضای مجازی دست به دست شد که واکنش های 
بسیاری داشت. در این گزارش آمده است: »هزینه یک 
خانوار قشر متوسط ۴ نفره در یک ماه حدود یک میلیون 
و  ۲19 هزار و ۴۰۰ تومان است. شایان ذکر است که عدد 
به دست آمده حداقلی و بدون در نظر گرفتن وعده های 
غذایی با سبزیجات است.« کاربری نوشت: »هرجور حساب 
می کنم هزینه نون خالی در روز بیشتر از ۴۰ تومن می شه 
که ماهش می شه یک میلیون و ۲۰۰ این خانواده گوشت و 
لبنیات نمی خواد!« کاربر دیگری نوشت: »گزارشگر احتماال 
سال ها قبل این گزارش رو تهیه کرده چون قیمت ها به 
االن نمی خوره!« کاربری هم نوشت: »بیچاره کارگری که 
۲/5 می گیره 1/5 اجاره میده، یک تومن می خوره و معلوم 

نیست چی می خواد بپوشه!«
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رونمایی از مافیای  قبر!

بعد از سلطان سکه، دالر و خودرو مشخص شد سلطان 
قبر هم وجود دارد. علی عالمه، مدیر آرامستان ابن 
بابویه از وجود این مافیا در تهران خبر داد. او در این باره 
گفته است: »این فرد مردی به نام »س.ح. ا« است که 
۴۰ سال با نفوذ و ثروت خود و تایید اوقاف، دفن اموات 
در امامزاده های کل تهران و حرم امام خمینی)ره( را در 
انحصار دارد. او برای فروش قبر مبالغ اضافه تری را 
از مردم می گرفت که هیچ کدام در سامانه های ما وجود 
نداشت.« کاربری در واکنش به این خبر که روز گذشته 
در فضای مجازی پربازدید شد ،نوشت: »یعنی واقعا قبر 
هم چیزیه که مافیا داشته باشه؟ دین و ایمانتون چی شده 
خب« .کاربر دیگری هم نوشت: »چند روز پیش قیمت 
بعضی قبرهای لواسان رو که گفتن از تعجب هنگ کردیم 

حاال هم با شنیدن سلطان قبر!«

 

  2.9     M   views 

ماجرای اینترنت فیک آمریکایی!

»ایرانی ها می توانند به اینترنت ماهواره ای وصل شوند.« 
این خبر را یکی از روزنامه ها  با این توضیح منتشر کرده 
بود که آمریکایی ها سال ها به دنبال اجرایی کردن این 
برنامه بودند و از این به بعد ایرانی ها می توانند از اینترنت 
ماهواره ای پرسرعت استفاده کنند. این در صورتی  است 
که این صحبت از اساس دروغ   و قرار است از انتهای 
تابستان اینترنت ماهواره ای تنها آمریکا و کانادا را پوشش 
دهد و درباره بقیه کشورها اطالع رسانی دقیقی صورت 
نگرفته است. البته کارشناسان معتقدند با توجه به گران 
تمام شدن این نوع اینترنت عمال کسی حاضر به استفاده 
از آن نخواهد بود. کاربری در واکنش به این خبر پربازدید 
نوشت: »چرا به هر قیمتی تیتر می زنید! اول برین یه خرده 
تحقیق کنید بعد چاپش کنید خب.« کاربر دیگری نوشت: 
»اگه هم بیاد این قدر گرونه که فقط از ما بهترون می تونن 

ازش استفاده کنن.«
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احتکار تراکتورها در کارخانه ها!

بعد از افزایش قیمت خودروهای سواری حاال خبر از 
افزایش سرسام آور قیمت ماشین آالت کشاورزی 
به گوش می رسد. روز گذشته خبری مبنی بر این که 
کارخانه های تراکتورسازی تمام تولیدات خود را در 
انبارها دپو کرده اند منتشر شد در حالی که متقاضیان 
دو سال است که در صف خرید هستند. با این حساب 
اگر کشاورزی بخواهد یک تراکتور وارداتی بخرد باید 
یک میلیارد و ۲5۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کند. 
کاربری در واکنش به این خبر نوشت:»ماشین سواری رو 
نمی دین دست مردم، قیمتش رو تندتند باال می برین اما 
ماشین کشاورزی رو دیگه چرا!« کاربر دیگری نوشت: »یه 
عده برای سود بیشتر حاضرن به قشر تولید کننده کشور 
هم ضربه بزنن.« کاربری هم نوشت: »این موضوع دیگه 
شوخی نیست و به نظر نهادهای نظارتی باید خیلی زود ورود 

کنن چون سودجوها کشاورزی کشور رو نشونه گرفتن.«

وام اجاره نیامده 
به فروش رفت!

در حالی که هنوز معلوم نیست 
تسهیالت ودیعه مسکن به کدام یک 
 از ثبت نام کنندگان تعلق می گیرد

 با ارائه کدپستی به فروش می رسد
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گفت وگو با شیادانی که برای ساده لوحان دام های رنگارنگ پهن می کنند، از آینده بینی تا فال های سیاسی 

5اجتماعی چهارشنبه ۸ مرداد 1399
۸ ذی الحجه  1۴۴1.شماره ۲۰۴3۷

یک گفت وگو 

یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

پای بساط چند فالگیر!

بحران کنکور در توئیت مشاورفرهنگی و 
هنری  رئیس مجلس

 مانور هیوالیی کرونا  برای بدون ماسک ها 

عکس: میزان  در اصفهان   

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

توصیه یک نماینده درباره تبلیغات 
متناقض از سوی دولت

 سفر کیش، خطر کیش 

عضو کميسيون امورداخلی مجلس با بيان این 
که رفتارهای متناقض ،مــردم را سردرگم کرده 
است،افزود: از یک سو قائم مقام وزیر بهداشت 
اعالم می کند نباید سفرهای غير ضروری داشت، 
از سویی دیگر مسئوالن به دنبال برپایی جشنواره 
کيش هستند.احمد عليرضا بيگی به خراسان 
گفت:  پخش برنامه ای از شبکه دو سيما که جاذبه 
های گردشگری کيش را تبليغ می کند در وضعيتی 
که استان هرمزگان در وضعيت قرمز خطرکرونا قرار 
دارد در این شب ها چه معنایی دارد! چرا سازمان 
مناطق آزاد مردم را تشویق به سفر به این استان می 
کند؟وی گفت: این تناقض آشکار رفتار، منافع چه 
افرادی را تامين می کند ؛ آیا نباید بودجه تخصيص 
یافته به جشنواره تابستانه کيش در شرایط فعلی 
صرف جلوگيری از شيوع کرونا در مناطق محروم 
استان شود.عليرضا بيگی با بيان این که رفتارهای 
متناقض مجریان تازگی ندارد اما استمرار آن باعث 
سردرگمی و زیان جامعه است ،تصریح کرد: پيش 

ــن هم ستاد ملی مقابله  ازای
ــالم می کرد  با کرونا اع

شرایط بحرانی است  اما 
دولت سخن از تخصيص 

بنزین ویــژه سفر 
نوروزی به ميان 

می آورد.

ــن بهتر  غــفــوریــان- »دیــگــه چــی از ای
ــن یــارو بسته ميشه و  مــيــخــوای؟! ده

خالص. بده بره خودتو خالص کــن...«. 
»بده بره« یعنی پول را به فالگير بده و طلسم را 

بگير و دهان طرف مقابل را در فالن معامله ببند. 
این ها تشویق های یک کاربر به کاربر مردد دیگر 
بود که در کامنت های صفحه یک »فالگير« رد و 

بدل می شد.
واقعا عجيب است دنيای فال و فالگيری و طلسم و 
این حرف ها. خيلی از ما آن قدیم ها از دو سه مدل 
فال بيشتر نشنيده بودیم که یکی فال قهوه بود و 
یکی هم فال کف دست. اما ظاهرا به لطف گسترش 
فضای مجازی و این که آدم ها الزم نيست برای 
ساختن مدل های جدید »فــال« زحمت خاصی 
بکشند، امروز با انواع و اقسام فال ها روبه رو هستيم. 
فــال هایی که افــرادی سودجو با سرمایه اندک 
یک تلفن همراه و چند گيگ اینترنت آن را وسيله 
کاسبی خود قرار داده اند. افرادی که اگر آقا باشند 
مشخص است در حالی که با شلوار راحتی راه راه یا 
شلوارک و زیرپيراهنی گوشه ای دراز کشيده اند ، 
مهمالتی را سر هم می کنند و به خورد عده ای ساده 

باور می دهند.

فال ترکیبی!       

فالگيرهای امروزی حتی کار خودشان را هم ساده 
کرده اند. چگونه عرق چهل گياه که عصاره چند گياه 
است توسط عطارها برای امراض مختلف پيشنهاد 
می شود، حضرات فالگير هم  آن جاهایی که کار 
افراد پيچ خورده است، »فال ترکيبی یا کلی یا کامل« 

را پيشنهاد می دهند. 
با یکی از این فالگيرها که خانم کم حوصله ای هم به 
نظر می رسد و شماره اش را روی صفحه مجازی اش 
گذاشته، تماس می گيرم. کم و کيف فال و قيمت ها 
را با احتياط می پرسم که مبادا تماس را قطع کند، 
به نظرم وقت مناسبی تماس نگرفتم چون حال و 
حوصله پاسخ دادن نداشت. می گوید: فال مربوط 
به شغل و کار و بازار 30هزار تومان باید واریز کنيد 
و اگر وقت داشته باشم، زمان تماس را می گویم 
شما تماس می گيرید و نتيجه را می گویم. ولی اگر 
فال کلی بخواهيد یعنی برای مسائل احساسی، 
عشق، شغل، شکست کاری و اجتماعی یا شکست 
 عشقی و... هزینه اش 60 هزار تومان می شود.

ادامه گفت وگوی من با فالگير:
* چند دقیقه زمان می بره؟

-حدود 10 دقيقه

* با فالتون مشکلم حل 

میشه؟

-اون رو دیگه من نمی دونم...

فال آینده از 6۰ تا3۰۰ هزار تومان       

این فالگير کم حوصله مدعی است، درفالش آینده 
را هم می بيند. روی صفحه اش نوشته است: پيش 

بينی وقایع. 
درباره فال آینده هم از او می پرسم:

* من می خــوام یک کــاری تــوی بــازار 

شروع کنم، میشه شما برام آینده اش رو بگید 

چی میشه؟

- بله ميشه.
هزینه اش چند میشه؟

بستگی داره سطح کار چقدر باشه. از 100 تا300 
متغيره، ممکنه از همون مدل 60 هزار تومانی ها 
باشه. باید ببينم موضوع تون چيه. )واقعا عصبی و 
بی حوصله است و چاره ای جز خداحافظی ندارم.(

فالگیری با بیش از یک دهه تجربه!       

با فالگير دیگری که مدعی بيش از یک دهه تجربه 
است از طریق صفحه مجازی اش ارتباط  می گيرم. 
بازی من با او جالب بود و هرچه بيشتر پيش می 
رفتم، شيادی هایش بيشتر رو می شد. پيام هایم و 

پاسخ هایش را ببينيد:
*سالم وقت به خیر. من یک مورد برای 

گره اقتصادی می خوام. می خوام کاری بکنید که 

نتیجه اش بترکونه.اگر امکانش هست. بگید باید 

چه کار کنم؟ و مبلغ رو هم بگید ممنون میشم.

_ سالم. وقتتون به خير. می تونم بهتون طلسم بدم. 
مبلغش 300 تومان ميشه. پست ها و استوری های 

من رو ببينيد تا اطمينان داشته باشيد که کارتون 
درست پيش ميره.

)پست های جدید در صفحه اش را می بينم. ابتدا 
تبليغ چند فال هست مثل فال مهر و محبت، بخت 
گشایی، انواع طلسم های سياه و زبان بند و سپس 
عکس چند رسيد واریزی به کارت بانکی که مبالغ 
ــزاری و... نمایش داده  350 هـــزاری، 200 ه
شده. خيلی از فالگيرها عکس این رسيدها را در 
صفحاتشان نمایش می دهند و آن را اعتبار و اعتماد 

مشتری ها  فرض می کنند.(
*ببخشید یک سوال دیگه هم دارم. 

برای بخت گشایی ازدواج هزینه اش چقدره؟ 

یعنی اگه الزم باشه چند مرحله کار کنید چقدر 

باید هزینه کنم؟ پنج میلیون بیشتر میشه؟ )این 

رقم را می گویم که طعم طمع اش را بچشم(

- نه بيشتر نميشه.
* ممنونم ، الزمه حضوری خدمت برسم 

با دخترم برای بخت گشایی؟

- نــه. من در شهر... هستم. )یکی از شهرهای 
شرقی کشور( من از راه دور می تونم کار شما رو دفن 
کنم شما فقط ورد بخون و تموم. )این توضيحاتش 

تخصصی بود که خودم هم نمی دانم چيست(
* یعنی واقعا درست میشه؟ چون می 

خوام خواستگار بیاد پاشنه در خونه مون رو از جا 

دربیاره. میشه واقعا؟

- آره ميشه عزیز.
*) من با یک سوال او را حریص تر می کنم( 

چــقــدر اطمینان مــی دیـــد؟ مــن اگه 

1۰میلیون بهتون بدم 

می تونید کاری بکنید که کار 

خودم درست بشه و دخترم هم خوشبخت بشه؟

 - 100درصـــد اطمينان کامل داشته باشيد.
 )ادامه بازی من با فالگيری که هيچ وقت فکرش 
را نمی کرد از یک مشتری پيشنهاد 10 ميليونی 

بگيرد(
*می تونی یک کم کمتر بگیری مثال ۸ 

میلیون بگیری ولی همون کار رو برام انجام بدی 

با همون اثر؟

- باشه عزیز مشکلی نداره.
* دمت گــرم، خیلی آقایی.ببخشید 

وقت شما رو هم گرفتم. احتماال سرتون هم 

شلوغه... )ولی مطمئن هستم که او االن بيکار است 
و دراز کشيده با شلوار راحتی راه راه و یک زیرپيراهنی 

درگوشه خانه اش در حال چت با من است(
ــم.  ــگــه هــم داشــت ــوال دی ــ ــک س  *یـ

برای کــارای سیاسی هم می تونی کاری انجام 

بدی؟مثال رای آوردن و این طور کارها. مثال 

من برای فوتبال شنیدم که با طلسم و این جور 

چیزها یک کارهایی می کنند. شما می تونی 

کاری انجام بدی؟

آره می تونم کاری بکنم که طرف توی چشم همه 
عزیز بشه و راحت رای بياره.

* واقعا؟ تا به حال انجام دادی؟

- برای رای آوردن نه. ولی برای یک کار دیگه که 
طرف می خواست مدیرعامل بشه، انجام دادم...

نرخنامه فالگیر گران       

آقــای فالگير که برخالف آن خانم فالگير بسيار 
پرحوصله بود، تمام وقت هم آنالین بود و فوری 
پاسخم را می داد. ميان گفت وگویم با این فالگير 
پرحوصله، یکی دیگر از فالگيرها که اجازه بدهيد 
ــران« بگذارم پاسخ پيامم را  نامش را »فالگير گ
داد. سوال من همان سوال گره گشایی برای کار 
ــران« ليست قيمت  اقتصادی بود که »فالگير گ
هایش را برایم فرستاد، ليستی شامل 25 خدمت 

فالگيری و طلسم!:
طلســـم بخت گشایی ۸00 هزار تومان / طلســـم 
مهر و محبت ۷00 هزارتومان /  طلسم مرجان برای 
رسيدن به معشوق ۹00هزار تومان /  طلسم برای 
جذب جنس مخالف ۸00 هزار تومان /  طلسم 
کارگشایی ۸00 هزارتومان /  طلسم زبان بند هفت 
ميخ یک ميليون تومان / طلســم حرارتی ۸00 هزار 
تومان /  طلسم در بند کردن و خواب بند معشوق 
۸00  هزار تومان /  جدایی بين دو نفر ۸00 هزار 
تومان /  طلسم برای گشایش در کل امور زندگی 
۹00 هزار تومان /  طلسم هفت حصار دو ميليون 
تومان / طلسم برای دفع خشم و آرامش 500هزار 
تومان / طلسم دفع جن و همزاد ۸00 هزارتومان 
/ طلسم رسوا کردن و بی آبرویی دشمن ۸00هزار 
تومان / طلسم خمسه یا پنج انگشت ۸00 / طلسم 
خشت سفيد یک ميليون تومان / طلسم محبت 

یهودی تخم مرغ یک ميليون تومان و...

بازی  با سنت های الهی ؟       

 یک انسان با توانایی های محدود خــود، چگونه
می تواند قواعد و سنت های الهی را از ميان بردارد 
و با این ادعاها کاسبی و کالهبرداری کند. طبق 
فتاوای صریح مراجع تقليد این گونه موارد کامال 
مردود است و در شمار خرافات محسوب می شود. 
چنان چه آیــت ا... مکارم شيرازی نيز در پاسخ 
ــوال که طلسم از نظر شرعی چه حکمی  ایــن س

دارد؟نوشته اند: این کار حرام است.
با این حال فال و فالگيری و طلسم از دیرباز بوده 
است و احتماال از ميان هم برداشته نمی شود اما 
دین مبين اسالم و فرهنگ زیست ایرانی آن قدر 
فاخر و ارزشمند هست که نيازی نباشد،  مومنان به 

این خرافات متوسل شوند.

با رکوردزنی دوباره کرونا رخ داد

تهران و 1۴ استان دیگر در 
وضعیت قرمز

 گـــروه اجتماعی- بـــرای نخستين بـــار، شمار 

استان های در وضعيت قرمز به عدد 15 رسيد که 
تهران نيز در صدر قرمزها قرار گرفته است. هشدار 
سخنگوی وزارت بهداشت دیروز با اعالم این خبر 
زمانی جدی تر شد که شمارقربانيان بيماری کرونا 
اعــالم کــرد. طبق گفته سيماسادات الری در  را
24ساعت دوشنبه تا سه شنبه متاسفانه  235 نفر 
در شبانه روز گذشته جان باختند و مجموع جان 
باختگان کووید1۹ به 16 هزار و 14۷ نفر رسيد.

براساس اعالم وی، استان های تهران، مازندران، 
گلستان، فـــارس، آذربــایــجــان شــرقــی، اردبــيــل، 
اصفهان، البرز، ایــالم، خراسان رضــوی، کرمان، 
خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان در 
وضعيت قرمز قرار دارنــد.  همچنين استان های 
آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و 
بختياری، زنجان، همدان، کهگيلویه و بویر احمد، 
مرکزی، یزد، گيالن و قم هم در وضعيت هشدار 

قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که تهران 
به عنوان پرجمعيت ترین و پرترددترین استان کشور 
برای اولين بار بعد از خيز اول بيماری در وضعيت 
قرمز قرار گرفت ،گفت:بنابراین اميدواریم اعمال 
محدودیت ها و رعایت پروتکل ها جدی تر تلقی شود. 
وی افزود: تعداد موارد بستری روزانه در کشور به 
دوران اوج پيک بيماری در اسفند نزدیک شده و 
وضعيت شيوع بيماری در کشور و جهان رو به افزایش 
و نگران کننده است؛ به طوری که بر اساس آمار 
الری  3۹02 نفر از بيماران مبتال به کووید1۹ نيز در 
وضعيت شدید این بيماری تحت مراقبت قرار دارند.
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مصطفی کیایی دربـــاره علت 
تلویزیون  با  نکردن  همکاری 
پیشنهادهایی  که  است  گفته 
برای همکاری داشته اما تعدد 
ــود دارد و  سلیقه  هایی که وج

اعمال نظر در آثار باعث می شود که اثر هویتش 
را از دست بدهد.

فرامرز قریبیان در واکنش به 
اخباری که با تیتر پشیمانی او 
از خداحافظی از سینما منتشر 
شــده، اعــام کــرد که پشیمان 
نشده و تنها گفته است که اگر 

مسعود کیمیایی پیشنهاد نقشی اعتراضی به او 
بدهد قبول می کند.

هانیه توسلی فیلم »سوء تفاهم« 
ساخته احمدرضا معتمدی را 
در نوبت توزیع در نمایش خانگی 
سی وششمین  در  او  دارد. 
جشنواره فجر، برای بازی در این 
فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

هنگامه قاضیانی این روزها با 
مستند »خط باریک قرمز« اثر 
فـــرزاد خوشدست روی پــرده 
سینما حضور دارد. او در این 
مستند در نقش مربی نوجوانان 
کانون اصاح و تربیت ظاهر شده تا نمایشی را 

روی صحنه ببرند.

چهره ها و خبر ها

کوتاه  فیلم  در  مقدمی  شبنم 
ــاراوان« به کارگردانی الهام  »پ
اخوان بازی کرده است. او فیلم 
کمدی »خــط استوا« کــاری از 
اصغر نعیمی و »زنبور کارگر« به 

کارگردانی افشین صادقی را آماده اکران دارد.

حمید گودرزی به عنوان مهمان 
ــای  ــه ه ــام ــرن ــژه ب در یــکــی از وی
ــور خــواهــد  ــض »کـــودک شـــو« ح
داشت. این ویژه برنامه ها از عید 
قربان تا غدیر، شنبه تا سه شنبه و 

جمعه 17 مرداد، با حضور چهره ها روی آنتن می رود.

عــلــی عــطــشــانــی ایـــن روزهـــا 
فیلم  ــرداری  ــ فیلم ب مشغول 
کمدی »کوسه« است. مهران 
احمدی، بهناز جعفری و پژمان 
جمشیدی از بــازیــگــران فیلم 

هستند و آسیا تاشکین بازیگر ترک نیز به جمع 
بازیگران اضافه شده است.

اخبار

مائده کاشیان - دیــروز خبری مبنی بر عاقه 

صداوسیما به تولید ادامــه سریال »ستایش« 
منتشر شد. سعید مطلبی نویسنده این سریال 
در گفت وگو با فارس، ضمن اشاره به درخواست 
تلویزیون برای ساخت ادامه این مجموعه گفته 
بود که تصمیم داشته سریال »ستایش« تقریبا 
100 قسمت باشد ولی شخصا مخالف این تصمیم 
است. بنابراین می توان گفت اگر صداوسیما برای 
تولید ادامــه این مجموعه پربیننده مصر باشد، 
ممکن است بتواند برای ساخت فصل چهارم با 
مطلبی به توافق برسد یا اصا برای ادامه سریال با 
نویسنده دیگری همکاری کند. پس ساخت ادامه 
سریال غیرممکن نیست اما موضوع این است که 
با توجه به آن چه در 3 فصل گذشته و به ویژه در 
فصل 3 دیده ایم، ساخت فصل چهارم نمی تواند 
به نفع »ستایش« باشد و بعید است که بتواند مانند 

فصل های قبلی نظر مخاطبان را جلب کند.

مرور کامل زندگی شخصیت ها	 

ــردوس«  ــ ــش« و »حــشــمــت ف ــای ــت ــر »س ــت ــاراک ک
شخصیت های اصلی سریال »ستایش« هستند. 
در فصل اول شاهد جوانی »ستایش« و در فصل 
دوم و سوم دوره میان سالی زندگی او را دیده 
بودیم. در 3 فصل سریال، دوران میان سالی و 
پیری کاراکتر »حشمت فردوس« را نیز دیده ایم، 
بنابراین اگر قرار باشد ادامه سریال ساخته شود، 
باید به دوران پیری »ستایش« و »حشمت« بپردازد 
که شاید چندان جذاب نباشد. عاوه بر این، در 
فصل اول و دوم سریال به هر دو شخصیت اصلی 

و کاراکترهای مکمل پرداخته شد، تمرکز فصل 
دوم بیشتر روی شخصیت »ستایش« بود و در فصل 
سوم نیز کاراکتر »حشمت« شخصیت محوری 
داستان شده بود، بنابراین در هر 3 فصل سریال 
به انــدازه کافی به این دو شخصیت اصلی قصه 

پرداخته شده است.

به سرانجام رسیدن کاراکترها	 

در فصل سوم »ستایش« که سال گذشته پخش 
شد، همه شخصیت های اصلی و فرعی قصه به 
سرانجام رسیدند و داستان هرکدام از آن ها به 
نقطه مشخصی رسید. کینه و اختاف »حشمت« 
و »ستایش« پایان یافت، »محمد« و »نازگل« ارتباط 
خوبی با پدربزرگ شان برقرار کردند، »حشمت« و 
»ستایش« دوباره ازدواج کردند و زندگی جدیدی 
تشکیل دادنــد، شخصیت های منفی به عاقبت 
کارهایشان گرفتار شدند، شخصیت های مثبت 
نتیجه خوبی های خود را دیدند و بعضی کاراکترها 
هم متنبه شدند. به همین دلیل به نظر می رسد 
ــرای ادامـــه ماجرای  داســتــان ظرفیت خوبی ب

شخصیت ها در فصل چهارم ندارد.

پایان داستان در »ستایش 3«	 

پایان  به  نقطه ای  در  سریال ها  یا  فیلم  گاهی 
می رسند که پایان داستان کاما بسته نمی شود یا 
خرده داستان ها به نقطه ای می رسند که نویسنده 
می تواند به آن ها شاخ  و برگ بدهد پس قسمت دوم 
یک فیلم ساخته می شود یا سریال تا فصل های 
دوم، سوم یا چهارم ادامه می یابد. داستان فصل 

سوم »ستایش« طوری طراحی شده بود که در 
پایان فصل 3 هیچ اتفاقی نامعلوم نبود و هیچ 
از  که  اتفاقی  هر  نماند.  باتکلیف  شخصیتی 
فصل اول دیده بودیم به پایان رسید و تکلیف همه 
شخصیت هایی که در فصل اول، دوم و سوم 

پایشان به قصه باز شده بود، روشن شد.

غیبت شخصیت های منفی	 

در مجموعه »ستایش«، شخصیت هایی مانند 
»صابر«، »انیس«، »غامی«، »پری سیما« و »حمید« 
آدم بدهای قصه بودند که با دسیسه های خود 
مشکاتی را برای شخصیت های مثبت و خوب 
داستان ایجاد می کردند. در فصل های گذشته 
دیدیم که دشمنی  این کاراکترها با »حشمت« و 
»ستایش« و حتی با یکدیگر، ماجراهای تازه ای 
به وجود آورد و به این ترتیب سریال در فصل دوم 
ــوم، سرنوشت  و ســوم ادامــه یافت. در فصل س
شخصیت های منفی با دستگیر شدن، مرگ یا 
پشیمانی به پایان رسید و پرونده آن ها هم بسته 

شد، بنابراین غیبت شخصیت های منفی هم دلیل 
مهمی است که »ستایش« نتواند در فصل چهارم 

ادامه پیدا کند.

قصه نه چندان جذاب جوان ها	 

البته که »ستایش« می تواند با شخصیت های جوان 
داستان و فرزندان شخصیت های اصلی در فصل 
چهارم ادامه یابد. به عنوان مثال شخصیت هایی 
مانند »محمد« و »نازگل« یا دختران »صابر« یعنی 
»لیا« و »رعنا«، هر کدام می توانند سرآغاز رخ دادن 
اتفاقات و ماجراهای جدید باشند تا سریال فصل 
چهارمی هم داشته باشد، اما روشن است که این 
شخصیت ها به اندازه کاراکترهای مهم تر یعنی 
»حشمت«، »ستایش«، »انیس« و »پری سیما« برای 
مخاطب جذاب نیستند و سرنوشت  آن ها بیش از 
آن چه در فصل سوم سریال دیدیم، اهمیت ندارد 
به همین دلیل اگر قرار باشد فصل چهارم به آینده 
آن ها بپردازد، بعید است که به اندازه سه فصل قبل 

مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

راهیابی»خورشید« مجیدی به بخش اصلی جشنواره ونیز
فهرست فیلم های هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز با حضور سه 

فیلم از سینمای ایران در بخش رقابتی و افق ها اعام شد.
به گزارش ایسنا، فیلم »خورشید« جدیدترین ساخته مجید مجیدی 
یکی از فیلم های بخش رقابتی جشنواره ونیز خواهد بود که برای 
کسب جایزه شیر طایی این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد و دو 
فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و »دشت خاموش« 
از احمد بهرامی نیز نمایندگان سینمای ایران در بخش افق های 

جشنواره ونیز هستند.هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
ونیز اولین رویداد مهم سینمایی است که پس از بحران جهانی کرونا 
به صورت فیزیکی  از تاریخ ۲ تا 1۲ سپتامبر )1۲ تا ۲۲ شهریور 
13۹۹( برگزار می شود و فیلم ایتالیایی »روابــط« افتتاح کننده 
جشنواره خواهد بود.در فیلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی 
و نویسندگی مشترک مجیدی و نیما جاویدی که اولین نمایش 
خود را در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر تجربه کرد و سیمرغ 

بهترین فیلم و فیلم نامه را گرفت، جواد عزتی، علی نصیریان، طناز 
طباطبایی، روح ا... زمانی، ابوالفضل شیرزاد، شمیا شیرزاد، علی 
غابشی، مانی غفوری، محمدمهدی موسوی و صفر محمدی بازی 
کرده اند. در خاصه داستان این  فیلم آمده است: علی کودک 1۲ 
ساله ای است که همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار 
الستیک، زندگی شان را می گذرانند تا این که با پیشنهاد جدیدی از 

سوی خافکاران محل مواجه می شوند.

این داستان ادامه ندارد
 چرا قصه »ستایش« نمی تواند در فصل چهارم ادامه پیدا کند 

و ساخت فصل جدید، اتفاق خوبی نیست؟

ضبط »عصر جدید« ادامه یافت

ضبط برنامه »عصر جدید« این بار با پروتکل های 
بهداشتی سخت گیرانه تر آغاز شده است.به گزارش 
مهر، مسابقه استعدادیابی »عصر جدید« که از 1۹ 
تیرماه در اقدامی خودخواسته و به طور موقت، به 
دلیل موج دوم کرونا متوقف شده بود، حاال به ضبط 
خود ادامه می دهد، منتها شرایط »عصرجدید« تغییر 
کرده است و با سخت ترین مراعات های بهداشتی 
و ِاعمال شدید مفاد پروتکلی که از سوی وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اباغ شده، در 
حال تولید است. از جمله این تغییر وضعیت عمده 
می توان به حذف تماشاگران در استودیو، تعطیلی 
استودیوی  جمله  از  صحنه  پشت  از  بخش هایی 
همراهان و خانواده شرکت کنندگان، انجام تست 
کرونا از تمامی عوامل و شرکت کننده ها و کم کردن 

نفرات تیم ضبط و تولید این برنامه اشاره کرد.

»آدام مک کی« درامی درباره 
واکسن کرونا می سازد

شبکه اچ بی او سفارش ساخت سریالی درباره ساخته 
شدن واکسن کووید 1۹ را به آدام مک کی داده است.

به گــزارش مهر، اچ بــی او قصد دارد درامــی درباره 
ساخته شدن واکسن کرونا بسازد. آدام مک کی به 
عنوان تهیه کننده اجرایی این پروژه انتخاب شده 
است. این سریال کوتاه با اقتباس از کتابی با عنوان 
»اولین شات« نوشته برندان بوِرل ساخته می شود. 
این کتاب داستان رقابت جهانی برای ساخت واکسن 
ویروس کرونا را روایت می کند و درباره شرکت ها 
و چهره های دنیای دارو و دانشمندان است که در 
عین حال با چالش هایی در دنیای سیاست و ایمنی و 

دسترسی ها نیز همراه است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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ساخت استودیوی خانگی با چند پتو!	 
ــواده  ــان ــک خ ــد پنجم ی ــرزن ــی ف ــاوش محسن چ
هشت نفره است. او سه برادر و دو خواهر دارد که 
هیچ کدام به طور جدی در حوزه موسیقی فعالیت 
نمی کنند. او به همراه خــانــواده اش وقتی 20 
ساله بود، از مشهد به تهران مهاجرت کرد. به گفته 
خودش تا قبل از خرید کامپیوتر، با یک کیبورد و 
گیتار کار و صداها را با یک ضبط صوت کوچک ثبت 
می کرد. این روند ادامه داشت تا این که برادرش 
مهرداد برایش مقداری پول می فرستد و او با این 
پــول، بــرای خــودش یک کامپیوتر و یک کیبورد 
بهتر می خرد. از این دست اتفاقات در زندگی 
چاوشی باز هم وجود دارد. او برای ساخت موسیقی 
»سنتوری«، با چند پتو داخل اتاقش را عایق می کند 
و مادرش نیز بیرون اتاق را با چند پتو می پوشاند تا او 
صاحب یک استودیو شود و موسیقی فیلم داریوش 

مهرجویی در آن متولد شود.

شروع جدی موسیقی در دوره سربازی!	 
برای  موسیقی  امــا  برسد،  به نظر  عجیب  شاید 
چاوشی در دوره سربازی جــدی شــد. چاوشی 
که این روزها او را به عنوان یک خواننده معروف 
می شناسیم، به گفته خودش اهل درس نبوده 
ــک دانشگاه  ــه تـــرم ی ــودش را ب ــه زحــمــت خـ و ب
در رشته حسابداری رسانده اســت. سر یکی از 
امتحان ها، وقتی نتوانست به حل یک سوال برسد، 
ماشین حساب را به زمین زد، از کالس بیرون رفت 
و دیگر به دانشگاه برنگشت. چندماه بعد، راهی 
پادگان می شود و آشنایی با سربازی به نام »بهزاد 
احمدوند« که در خانه  شان یک استودیوی کوچک 
داشــت، مسیر زندگی چاوشی را به طور جدی 
تغییر می دهد. او در این دوران چند شعر هم گفته 
که در آلبوم اولش منتشر شده است. جالب این که 
چاوشی در دوره سربازی در یگان تشریفات موزیک 

دژبان کل بوده و آن جا هم ساز می زده است.

حاشیه ها، یار غار خواننده »شهرزاد«	  
انتشار آلبوم های محسن چاوشی در سال های اخیر 
بیشتر با حاشیه همراه بوده است. گاهی اوقات این 
حاشیه ها قبل از مجوز گرفتن آلبوم شروع شده 
و حتی تا مدت ها بعد از انتشار آلبوم ادامه داشته 
است. آلبوم »ابراهیم« و »بی نام« که در ابتدا قرار 
بود نام دومی »قمارباز« باشد، دو نمونه از همین 
آلبوم های حاشیه ساز او هستند که برای مجوز اشعار 
به مشکل برخوردند و پس از کش وقو س های زیادی 
منتشر شدند. البته این حاشیه ها فقط محدود به 
آلبوم های این خواننده نیست. گاهی او برای انتشار 
تک آهنگ های خود نیز، چالش های عجیبی دارد؛ 
تازه ترین نمونه آن هم   به قطعه »اال دختر« که برگرفته 
از یک قطعه فولک است، برمی گردد. در قسمتی از 
آهنگ صدای یکی از کلمه های خوانده شده با یک 

بوق ممتد جایگزین و منتشر شده است.

هواداران خاص و گلریزان های چاوشی!	 
کم پیش می آید محسن چاوشی به حرف بیاید و با 
رسانه ای گفت و گو کند. تعداد گفت و گوهای او در 
تمام سال های فعالیتش به کمتر از تعداد انگشتان 
دست می رسد اما به جرئت یکی از پرطرفدارترین 
خواننده های حال حاضر موسیقی کشور است. 
طرفدارانی که در کنار دوست داشتن، تعصب 
ــژه ای نسبت به فعالیت و نقدهایی که متوجه  وی
ــود را »چاوشیست«  ــد و خ چــاوشــی  اســت، دارنـ
می خوانند! تنها رسانه رسمی و فعلی چاوشی، 
چند صفحه شخصی در شبکه های اجتماعی است. 

طرفدارانی که در تازه ترین همراهی  با خواننده 
محبوب شان به درخواست خود او، در گلریزان آزادی 
یک فرد محکوم به اعدام شرکت کردند تا در عرض 
پنج ساعت، مبلغ مــورد نیاز جمع آوری و اسباب 
آزادی این فرد فراهم شود. گفته می شود او تا کنون 

41 زندانی را  از همین طریق آزاد کرده است.

2 دهه خوانندگی بدون کنسرت	 
محسن چاوشی با وجود هواداران زیاد، تا به حال 
خواننده هیچ کنسرتی نبوده، این هم یکی دیگر 
از عجایب رفتاری اوست. با این حال، برخالف 
برخی خواننده های هم دوره اش،  هنوز از میدان 
خارج نشده است و طرفدارانش محدود به دهه 
خاصی نمی شود؛ طرفدارانی دارد که او را »آقای 
خاص صدا« می دانند و آلبوم هایش معموال جزو 
پرفروش ترین آلبوم های سال اســت. چاوشی 
خواننده ای  اســت که مــی تــوان او را با خودش 
مقایسه کرد و به همین دلیل است که می توان 
گفت او در چندسال گذشته، با وجــود داشتن 
آهنگ های موفق و جریان ساز، از  نوآوری هایش 
عقب مانده است. شاید او هنوز در سبک خاص 
خــودش بی رقیب باشد، اما باید دید در ادامه 
این سال ها، می تواند تجربه موفق تری نسبت 
ــاروی بی قایق« و »امیر  به آلبوم هایی مانند »پ
بی گزند« داشته باشد؟ شاید هم باالخره وقت آن 
رسیده است که او به روی صحنه کنسرت بیاید و 
آن جا به همه سوال های بی پاسخی که درباره او 

وجود دارد، پاسخ دهد.

پیشروی ترکیه برای مصادره خوشنویسی ایرانی
 چرا تهران پیش از آنکارا برای ثبت جهانی 
مفاخر و هنرهای ملی خود اقدام نمی کند؟

نوائیان - حدود یک ماه قبل بود که در میان 
داخلی،  رسانه های  بیشتر  خبری  سکوت 
باز هم شاهد دســـت درازی آشکار ترکیه به 
میراث فرهنگی ایرانیان بودیم؛ مسئوالن 
ایــن کشور که در بــردن پرونده های ثبت به 
یونسکو و سندزدن داشته های همسایگان 
به نام خودشان یدطوالیی دارنــد، این بار به 
بهانه ثبت »خوشنویسی اسالمی« در میراث 
ناملموس جهانی، می خواهند بخشی دیگر از 
ذخایر ارزشمند فرهنگی ما را مصادره کنند. 
طی این یک ماه، بسیاری از استادان نامدار 
هنر خوشنویسی ایران، همچون غالمحسین 
امیرخانی، خواستار اقدام فوری و جدی برای 
جلوگیری از این دزدی های آشکار شده اند. 
حاال خبر رسیده  که سازمان میراث فرهنگی 
ایران، به این اقدام ترکیه اعتراض کرده است؛ 
به گزارش هنرآنالین، محمدحسن طالبیان، 
معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
گفته است: »همان طور که پیشتر اعالم شده 
بود، برای سال 2020 پرونده ای با عنوان 
خوشنویسی از سوی ترکیه مطرح نبود، اما بنا بر 
اطالع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان 
»خوشنویسی اسالمی« برای سال 2021 
به یونسکو ارائه داده که این امر مورد اعتراض 
ــرار گرفته اســـت.« طبق اظــهــارات  ایـــران ق
طالبیان، »عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه 
برای خوشنویسی، دارای صفت »اسالمی« 
است که این موضوع، مورد اعتراض رسمی 
ایران قرار گرفته است؛ چراکه صفت اسالمی 
نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آن که 
منشأ خوشنویسی اسالمی را باید در ایران 

جست.«

پیشگیری بهتر از درمان است	 
این که مقامات مسئول درباره چنین اقداماتی، 
واکنش نشان دهند و اعتراض کنند، امری 
است صواب و قابل تقدیر؛ اما در ادامه سخنان 
معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، 
به نکته ای اشــاره می شود که بــرای شنونده 
ایرانی آزاردهنده است؛ او در صحبت هایش 

تصریح می کند: »ثبت خوشنویسی از سوی 
کشورهای مختلف قبال نیز صــورت گرفته 
اســت؛ مثال چین خوشنویسی چینی را  در 
سال 200٩ ثبت کــرده و کشورهای عربی 
نیز برای سال 2021، پرونده ای را با عنوان 
ــال  ارس بــرای یونسکو  خوشنویسی عربی 
کرده اند. چراکه طبق مفاد کنوانسیون مذکور ، 
ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت 
ایجاد نمی کند.« شگفتا از این آگاهی و دریغا 
بر این غفلت! وقتی چین یا دیگر کشورها، از 
چند دهه قبل به دنبال ثبت مفاخر و هنرهای 
ملی خود هستند، چرا ما باید در این کار، این 
قدر ُکند عمل کنیم و به دیگران مجال چنین 
جسارت هایی را بدهیم؟ نه ما و نه هیچ کشوری 
در دنیا، کارخانه تولید دائمی مفاخری مانند 
فارابی و ابن سینا نــدارد که بخواهد خاصه 
خرجی کند و آن را به مدعیان دروغــیــن و 
تازه از گرد راه  رسیده بسپارد. چرا باید برای 
از میراث فرهنگی مان، همیشه  پاسداری 
مترصد اقدامات دیگران باشیم و هنگامی 
که برای غارتمان خیز برداشتند، وامصیبتا 
سر بدهیم؟ اصال آیا در موضوع حفاظت از 
میراث فرهنگی در برابر مصادره اجانب، توجه 
به پیشگیری محلی از اعراب دارد؟ چرا باید اول 
در آنکارا سر و صدایی بشود تا بعد، ما در تهران 
فریاد اعتراض سر دهیم؟ همه می دانیم که 
پیشگیری، همیشه بهتر و کم هزینه تر از درمان 
است. آیا نمی شود نهادهای مسئول در این 
امر، به طور پیوسته، پیگیرانه و منظم، مسئله 
ثبت میراث و مفاخر ملی ایرانیان را پیگیری 
کنند تا هر از گاهی شاهد این هجمه ها به 
گنجینه نیاکانمان نباشیم؟ به نظر می رسد 
که در تقابل با رفتارهای نامتعارف ترکیه و 
کشورهایی که مانند آن فکر می کنند، بیش از 
آن که به اعتراضات به موقع نیاز داشته باشیم، 
محتاج اقدامات پیشگیرانه ایم. این که بنشینیم 
و شاهد مصادره مفاخرمان باشیم و بعد داد 
و بیداد راه بیندازیم و در پی حقمان برویم، 
هنر نیست؛ هنر این است که ماِل خودمان را 

بچسبیم و همسایه را دزد نکنیم!

اکرم انتصاری- محسن چاوشی عجیب ترین خواننده دو دهه اخیر در ایران است. عجیب 
خواندن او از نظر ما دالیل زیادی دارد که امروز، هشتم مردادماه،در سالروز تولد این 
خواننده پرطرفدار، قصد داریم به بخشی از آن بپردازیم. از چاوشی تاکنون ده آلبوم رسمی 
منتشر شده که برخی از آن ها با حواشی و رکوردهای عجیب و غریبی همراه بوده است. این 
خواننده که اصالتی ُکرد دارد، در خرمشهر به دنیا آمد، دوره ای به همراه خانواده اش به 
یکی از شهرک های مشهد که بیشتر جنگ زده ها در آن ساکن هستند، مهاجرت کرد و از 
20 سالگی هم، ساکن تهران شد. او تا امروز که سالروز تولد 41 سالگی اش است، اتفاقات 
زیادی را در موسیقی رقم زده است. به همین بهانه چند فراز مهم  از زندگی  او را در این 

مطلب مرور کردیم.

 نکته های خواندنی از زندگی هنری»محسن چاوشی«
که امروز 41 ساله می شود

 خلق ملودی های 
»عیل سنتوری« اب پتو!

تجارت با عکس »سایه« ممنوع!

فرزند هوشنگ ابتهاج درباره نقل قولی 
منسوب به این شاعر درباره »پر سوم در 
شاهنامه« واکنش نشان داد و گفت: این 
نوشته جعلی اســت. به گــزارش ایسنا، 
خود  شخصی  صفحه  در  ابتهاج  یلدا 
نوشت: این روزها بیش از حد، نقل قول 
و سخن از شاعران و نویسندگان، به جعل 

دست به دست می شود. هر شاعری کتابی 
دارد و نوشته واقعی اهل کتاب، سند 
است. این روزها نوشته ای از قول سایه، 
از »پر سوم در شاهنامه« دست به دست 
می شود که به صراحت این جا می نویسم 
جعلی است؛ با نام و عکس سایه و دیگر 

بزرگان، تجارت نکنید!

بدرالزمان قریب درگذشت

بدرالزمان قریب، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، زبان شناس و استاد دانشگاه، صبح 
دیروز در ٩1 سالگی بر اثر بیماری کرونا درگذشت. 

ــادروان دکتر قریب در حوزۀ  به گــزارش ایبنا، ش
زبان های باستانی ایران، صاحب شهرت و اعتبار 
جهانی بود و از مفاخر علمی کشور به شمار می آمد. 
وی زاده 1۳0۸ در تهران بود و مدرک دکتری 
زبان های باستانی خود را از دانشگاه پنسیلوانیا 
دریافت کــرده بــود؛ تاریخچۀ گویش شناسی در 

ایران و مطالعات ُسغدی  از آثار آن مرحوم است.



سرگرمی چهارشنبه   ۸ مرداد  ۸1399
۸  ذی الحجه 1441.شماره 20437

تست هوش هوش منطقی

کدام گزینه از به هم چسباندن این دو شکل به 
دست می آید.
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هوش منطقی:

گزینه 3 صحیح است. عدد هر 
پله از مجموع اعداد دو پله قبل 

خود به دست می آید.

چالش ذهن :

  1. جالل حسینی 2. وحید امیری 3. مهدی ترابی 4. مهدی عبدی 5. محمد 
نادری 6. سیامک نعمتی 7. بشار رسن

تست هوش:  گزینه 4

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

در تصویر زیر با جا به جایی حروف در هر شماره 
نام یکی از بازیکنان تیم قهرمان لیگ برتر امسال 

کشورمان را نوشته ایم آن را حدس بزنید.

چالش ذهن

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

این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: ملک، الک، مال، کلم، الک، کما، کال و ...

چهار حرفی: مالک، کمال، کاال، کالم، مالک و ...
پنج حرفی: امالک

خفن استریپ:   تکالیف

با کشف رابطه اعداد در هر پله جای خالی را 
پر کنید.

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

منتخب چی شدهخفن استریپ

* وقتی می خوای بری هواخوری دلت واشه ولی صف 
گوشت رو می بینی!  احسان سعادتی
* وقتی درخت تو گر باردانش نگیرد / زود به پایان رسد و 
محترم دررودی ماتم بگیرد.  

* وقتی در اتاق انتظار آزمایشگاه تست کرونا باز میشه! 
محسن حسن آبادی  

* چرا ناراحتی کبریت نشی بسوزونی برو تبدیل به مداد یا 
دفتر شو اگه تموم شدی الاقل به دردی خوردی! یک همراه 

* وقتی می فهمی در مترو قراره  واکسن کرونا بزنن و تو هم 
می دوی و میری بعد متوجه میشی که قراره تست کرونا 
طناز عادل فهمیده بگیرن.  
 * ما همه این جا جمع شدیم تا کرونا رو شکست بدیم ! 
لیانا درویشی  
* وقتی آژیر کرونا زده میشه و همه باید به پناهگاه بریم ! 
اشرف بیدلی  
* چی شده؟ به امید روزی که کرونا نباشه و همه این جوری 
دور هم جمع بشیم )البته با لب خندون(  جمشید وثوقیان

 * وقتی از ترس کرونا همه به قرنطینه هجوم میارن!  
ایلیا درویشی

* احتماال همه اینا دلشون برای کرونا تنگ شده و می خوان 
آرزو ساالری منوجان زودتر بگیرنش که ماسک نزدن!  
* وقتی پشت وانت نشستی با فامیالتون برید گردش ولی 
شعیب غفاری پلیس متوجه میشه!  

* وقتی می خوای بری بیرون شهر و چوب می بری برای 
رادمهر عزیزی آتیش درست کردن!  
* وقتی کرونا تموم شده و کل فامیل میرن پیک نیک . 
عباس یعقوبی  
* چی شده؟ وقتی می فهمی دالر شده26 تومن، طال شده 
گرمی یک میلیون و 100 و یه شاخه آهن شده دو میلیون و 
400!  مصیب محکم

* وقتی تازه متوجه میشی که کرونا پیر و جوان نمی شناسه 
و همه جور آدم با شخصیت و سن های مختلف روتو مراکز 
درمانی درگیر خودش می کنه باید با این وضعیت افسوس 
محمدرضا عبدی بخوری.  
* وقتی جوراب کناریت بو میده!  امیر نعمتی

*وقتی چوب ها فهمیدن قراره بعضی آدما از اونا به عنوان 
چوب الی چرخ بقیه استفاده کنن!  سیدحسین آروند

* وقتی می خواهی تو صف شله بایستی می بینی همه با این 
شله خوار چهره بهت نگاه می کنن!  

چوِب الی چرخ!

سالم؛ همین اول کار توصیه های بهداشتی مون 
رو بگیم و بعد بریم سراغ پیامک های پر مهر شما. 
اول این که حتما ماسک بزنید و دستاتون رو هم 
مرتب بشویید و دوم این که جاهای شلوغ تا اطالع 
ثانوی نرید که خدای نکرده کرونایی نشید. حاال 
بریم سراغ  پیامک هایی که شما برای ستون »چی 
شده« فرستادید. از همه دوستانی که درست و 
طبق روش گفته شده در مسابقه شرکت کردند 
سپاسگزاریم. در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون 
رو ببینید و درباره اش برای ما بنویسید. منتظر 

پیامک هاتون هستیم. خوش باشین همیشه.
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در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات
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در امتداد تاریکی

پرونده نجفی این بار به هیئت عمومی دیوان عالی کشور می رود  

ــل مـــدافـــع محمدعلی  ــی ــودرزی وک ــ ــ گ
نجفی دربــاره پرونده موکلش توضیحات 
جدیدی داد. به گزارش رکنا وکیل مدافع 
محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم به 
هیئت عمومی دیــوان عالی کشور ارجاع 
شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد 
بررسی قــرار گیرد. حمیدرضا گــودرزی  
افزود: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای 
سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت 
موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدالل 
دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه 

عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با 
تهیه گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد 
تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی 
مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. وی 
افزود: هیئت عمومی دیوان عالی در این 
رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران درباره محکومیت نجفی به 
قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای 
اجــرا به اجــرای احکام ارســال می شود یا 
این که رای را نقض و نظر شعبه ۴۱ دیوان 
عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید 
خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض 
ــاه کیفری یک استان تهران مجدد  دادگ
ــاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به  ارج
استدالل دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی 

بودن، رای الزم را صادر خواهد کرد.

آتش سوزی مهیب در پارکینگ خودروهای سنگین کرمانشاه 

آتش ســوزی مهیب در  پارکینگ اعتماد 
که مکان پــارک خــودروهــای سنگین در 
شهرک دولــت آبــاد کرمانشاه اســت، پنج 

مصدوم داشت.
به گزارش رکنا، فرماندار کرمانشاه با اشاره 
ــوزی روز سه شنبه پارکینگ  ــش س ــه آت ب
خودروهای سنگین در محله دولت آباد 
شهر کرمانشاه، گفت:   این آتش سوزی 
به دنبال تعمیر موتور یکی از خودروهای 
سنگین در ایــن پارکینگ اتفاق افتاد و 
سپس به خــودروهــای دیگر نیز سرایت 
کرد.به گفته »فضل ا... رنجبر« 8 دستگاه 
ــن حــادثــه  ــان در ایـ ــ ــت رس ــوخ تــانــکــر س
دچــار آتــش ســوزی شــد.وی افــزود: آتش 
ــاتــاش مــامــوران آتش نشانی  ســـوزی ب
مهار شد ما هیچ گونه انفجاری امــروز در 
هیچ نقطه از شهر نداشتیم و دود سیاهی 

هم که شهروندان در آسمان کان شهر 
به  مربوط  کنند  می  مشاهده  کرمانشاه 
آتش سوزی در این پارکینگ بوده است. 
همچنین به گزارش ایلنا به نقل از روابط 
عمومی اورژانس کشور، در عملیات اطفای 
حریق در پارکینگ اعتماد که مکان پارک 
خودروهای سنگین در شهرک دولت  آباد 
کرمانشاه است، چهار نیروی آتش نشانی 
مصدوم شدند. ایــن چهار نفر به همراه 
یک مصدوم دیگر با دو آمبوالنس به مرکز 

درمانی اعزام شدند. 

ازمیان خبرها

همسرم متهم به اختالس بود اما ...

نمی دانم در کجای مسیر زندگی اشتباه کرده 
ام و راه را به خطا رفته ام که این گونه زندگی ام 
به آوارگــی و تلخ کامی کشید تا جایی که بعد از 
25سال سرگردانی و تحمل سختی های فراوان 
خانه ای کلنگی در یکی از روستاهای حاشیه شهر 
مشهد خریدم که موش ها در سقف چوبی آن باال و 
پایین می روند. با این حال، یکی از همسایگانم با 
همدستی برادرانش هر روز برایم مزاحمت ایجاد 

می کنند تا خانه را به آن ها بفروشم و...
زن 55ساله که بــرای شکایت از همسایه اش 
دست به دامان قانون شده بود، درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کانتری سپاد مشهد 
گفت: مادرم در خانواده ای تحصیلکرده زندگی 
می کــرد و پدربزرگم که پزشک بــود موقعیت 
اجتماعی خوبی داشت اما پدرم که آن زمان به 
تازگی دیپلم گرفته بود، عاشق مادرم شد که هنوز 
۱5بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود. اگرچه 
پدربزرگم مخالف این ازدواج بود اما با سماجت 
های پدرم، باالخره به ازدواج آن ها رضایت داد. 
پدرم بعد از آن که در رشته مهندسی کشاورزی 
تحصیل کــرد، مـــادرم را بــه یکی از شهرهای 
خراسان بزرگ برد و خودش مشغول مهندسی 
روی زمین های کشاورزی شد. مادرم نیز که به 
گفته پدربزرگم دختر ساده ای بود برای محکم 
کردن جای پایش در زندگی پدرم پشت سر هم 
باردار می شد تا جایی که شش فرزند به دنیا آورد. 
از آن جا که پدرم از چهره زیبایی برخوردار بود، 
مادرم همواره می ترسید که زن دیگری جای او 
را در زندگی پدرم بگیرد. این سوءظن ها باالخره 
روح و روان مادرم را به هم ریخت و آرامش زندگی 
را از او گرفت تا جایی که مجبور شدیم مادرم را در 
بیمارستان بستری کنیم. کار به جایی رسید که 
دیگر صبر و تحمل پدرم نیز تمام شد و باالخره 
تن به ازدواج دوم داد و زنی از اطرافیانمان را به 
عقد خودش در آورد که حدود 2۰سال از خودش 
کوچک تر بود. مــادرم زمانی که از بیمارستان 
ــاع را ایــن گونه دیــد شرایط  مرخص شد و اوض
افسردگی اش بدتر شد. او که نمی توانست زن 
دیگری را در زندگی خودش تحمل کند پس از 
۱3سال زندگی مشترک از پدرم جدا شد و اکنون 

نیز نزد یکی از برادرانم زندگی می کند.
خاصه، در ۱9سالگی جوانی با شغل پرطمطراق 
و دهان پرکن دولتی به خواستگاری ام آمد. پدرم 
که تا آن روز همه خواستگارانم را با هر بهانه ای رد 
می کرد، بافاصله به »سعید« پاسخ مثبت داد. 
آن زمان همه دختران فامیل و دوستانم از خوش 
شانسی من تعریف می کردند که چنین جوانی به 
خواستگاری ام آمده است. من هم با این تعریف و 

تمجیدها در پوست خودم نمی گنجیدم.
خاصه، من و سعید خیلی زود ازدواج کردیم 
و زندگی مشترکمان  آغــاز شد. اما هنوز طعم 
خوشبختی را نچشیده بــودم که همسرم را به 
دلیل اختاس از محل کارش تعلیق کردند و این 
گونه او خانه نشین شد. به همین خاطر مجبور 
شدم در بیرون از منزل کار کنم تا هزینه های 
زندگی مان تامین شود. حتی همه طاهایم را 
به همسرم دادم تا مشکات زندگی را برطرف 
کند امــا او همواره پــای منقل می نشست و به 
فکر کار دیگری نبود ولی با گذشت پنج سال از 
این ماجرا و در حالی که شرایط بسیار سختی 
را تجربه می کردیم، دوبــاره همسرم دعوت به 
کار شد و به همان شغل سابق خودش بازگشت، 
اما باید یکی از شهرهای مــرزی را بــرای ادامه 
کار انتخاب می کرد. او به منطقه مرزی شمال 
خراسان رضوی رفت و بعد از چند ماه به یکی 
سعید  شــد.  منتقل  کشور  شهرهای جنوب  از 
همچنان مــرا در مشهد تنها گذاشت چــرا که 
مدعی بود فعا خانه سازمانی ندارد. او گفت: 
هر وقت منزل سازمانی به من واگذار شد، شما 
را هم با خودم به جنوب کشور می برم. از سوی 
دیگر، من رابطه خوبی با نامادری ام نداشتم. 
او ۱۰سال از من بزرگ تر بود و همواره با هم در 
جنگ و جدل بودیم. در همین شرایط بود که یک 
روز همسرم تماس گرفت و از من خواست همه 
لوازم زندگی را از طریق شرکت باربری به شهر 
محل کارش بفرستم. من هم با این امید که دیگر 
روزهای تلخ و سخت زندگی ام به پایان رسیده 
است، همه لوازم را بار کامیون کردم و به جنوب 
کشور فرستادم، سپس منتظر ماندم تا با تماس 
همسرم به آن شهر بروم اما وقتی سعید لوازم را 
از شرکت باربری تحویل گرفت، به من زنگ زد 
و گفت: شما نمی توانید به این جا بیایید! وقتی 
علت را جویا شدم، پاسخی داد که همه وجودم 
لرزید. او بدون هیچ خجالت و حیایی گفت: در 
مدت دو سالی که این جا زندگی کردم زن دیگری 
را به عقد خودم در آورده ام و حاال قصد دارم تو را 
طاق بدهم! با این جمله، دلم شکست و به خاطر 
همه کارها و تاش هایی که برای زندگی ام کرده 

بودم افسوس خوردم. 
خاصه، چند سال طول کشید تا مهریه ام را از 
سعید گرفتم و با کمک برادرم منزلی کلنگی در 
روستا خریدم اما حاال با مزاحمت هایی رو به رو 

شده ام و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

باند دزدان وانت متالشی شد

توکلی -باند سارقان خودروی وانت در کرمان 

متاشی شد . 
ــدا...  ــگ"ی ــن ــره ــزارش خــبــرنــگــار مـــا، س ــ ــه گ ب
حسن پور"رئیس پلیس آگاهی کرمان گفت:در 
پی اعام وقوع چندین فقره سرقت خودروی 
وانــت در شهر کرمان، موضوع در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار 

گرفت.
وی افــزود: در این زمینه  با تاش کارآگاهان و 
اقدامات فنی و اطاعاتی یک   متهم  شناسایی 
و  طی یک عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان 
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی 

منتقل شد.
ــن مسئول انتظامی  بــیــان کـــرد:  در رونــد  ای
تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی با ادله موجود 
نزد پلیس،متهم به شش فقره سرقت خودرو و 

همدستی  چهار  متهم دیگر اعتراف کرد.
وی با اشــاره به دستگیری  چهار  متهم دیگر و 
تحویل  متهمان به مقام قضایی تصریح کرد: بر 
اساس سوابق پرونده های موجود و بازسازی 
صحنه های سرقت، اموال  سرقتی  تحویل مال 

باختگان شد.

زمین لرزه  کرمان بدون خسارت

 زمین لرزه ای  به بزرگی ۴.8 ریشتر "هجدک " 
در شهرستان راور را لرزاند.

 براساس اعام مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران 
این زمین لــرزه ساعت ۱۰ و 36 دقیقه صبح  
سه شنبه حوالی هجدک از بخش کوهساران 
شهرستان راور ،در عمق  ۱۰ کیلومتری زمین  
رخ داد. "اژدری" فرماندار شهرستان راور از 
ــزام  گــروه هــای  ارزیــاب به منطقه هجدک   اع
خبرداد و گفت:  گزارشی از خسارت دریافت 
نشده است . گــزارش خبرنگار ما حاکی است 
 این  زمین لرزه در شهر کرمان هم احساس شد. 
مجید سعیدی  مدیرکل مدیریت بحران استان 
ــرزه هجدک  کرمان هم گفت  کانون زمین  ل
کرمان در ارتفاعات و منطقه غیرمسکونی بوده 

است.

 آتش کنار اتاق نوزادان ؛
فاجعه ای که به خیر گذشت 

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع 
آتش سوزی در خیابان جال آل احمد نرسیده 

به خیابان کارگر شمالی خبر داد.
به گزارش رکنا سید جال ملکی گفت: ساعت 
۱9 دقیقه بــامــداد ســه شنبه  طبقه دوم  5 و 
زایمان  بخش  در  شریعتی اتاقی  بیمارستان 
ــش گرفتار  ــای آت و نـــوزادان در میان شعله ه
شد.آتش سوزی با حضور به موقع آتش نشانان 
خــامــوش شــد کــه اگــر نیروهای امـــدادی آتش 
نشانی تهران به موقع به محل نرسیده بودند 
فاجعه ای رخ می داد و تا مدت ها غم آن و بهت 
وقــوع آن جامعه ایرانی را در بر می گرفت.  با 
حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد 
در طبقه دوم در مجاورت بخش های درمانی، 
اتاقکی به وسعت حدود شش تا هفت متر وجود 
داشته که وسایل تهیه کپی و دیگر لوازم در آن 
قرار گرفته بود. وی تاکید کرد : در اتاقک مذکور 
آتش سوزی روی داد و به بخشی از سقف های 
کــاذب بــاالی اتاقک نیز سرایت کرد و در حال 
گسترش بود که آتش نشانان عملیات خود را آغاز 

کردند و سریعًا آتش خاموش شد.

 دستگیری عامل بی احترامی 
به مامور پلیس راهور

به مامور پلیس  کرمانی -عامل بی احترامی 

راهور کرمان دستگیر شد.به گزارش خبرنگار 
ما ،چندی پیش یک شهروند متخلف که در یکی 
از خیابان های شهر کرمان از سوی  مامور پلیس 
راهور اعمال قانون شده بود با یک حرکت زننده 

به این مامور توهین و بی احترامی می کند. 
در ادامــه این شهروند متخلف با  دستور مقام  
قضایی  در کمتر از دو ساعت پس از انجام هتاکی 

به مامور، شناسایی و دستگیر شد.

ــه ای به  ــال ــوان 3۰ س ــ ســجــادپــور- ج

اتهام حبس غیرقانونی یک زن در منزل 
نیروهای  توسط  حالی  در  مسکونی اش 
اطاعات کانتری میرزاکوچک خان مشهد 
دستگیر شد که ادعا می کند چند روز به آن 

زن کارگر پناه داده است.
به گــزارش خراسان، ماجرای عجیب این 
پــرونــده زمانی در دستور کــار پلیس قرار 
گرفت که زن 32 ساله ای با اعام شکایت 
از یک پسر جــوان ادعــا کــرد: بــرای گذران 
زندگی مجبور بودم در منازل مردم کارگری 
کنم تا لقمه نانی برای فرزندانم فراهم شود 
در ایــن میان من که در شهرک مهرگان 
ــودم از طریق یکی از آشنایان با  ساکن ب
خانمی در خیابان وحید مشهد آشنا شدم 
که برای امور منزلش به کارگر نیاز داشت. 
من هم دو بار برای کارگری به خانه او رفتم و 
هر بار دستمزدم را گرفتم اما بار سوم وقتی 
به آن جا رفتم و کار منزل به پایان رسید از 
صاحبخانه خواستم برایم تاکسی اینترنتی 
بگیرد تا به منزلم بازگردم اما پسر جوان او در 
حضور مادرش اصرار کرد که هنوز دیر نشده 
و تا زمانی که تاکسی بگیرد یک استکان 
چای در کنار آن ها صرف کنم! من هم به 
رسم ادب قبول کردم ولی زمانی که چای را 
نوشیدم دیگر چیزی نفهمیدم. حدود ساعت 
9 شب بود که با سردرد عجیبی چشمانم را 

باز کردم کسی در خانه نبود و آن پسر هم 
مشغول استعمال مواد مخدر صنعتی بود! 
سرگیجه داشتم که آن پسر برای رفع سردرد 
از همان موادی که مصرف می کرد به من 

داد به طوری که حالم بدتر شد.

او با همان وضعیت شش روز مرا در آن خانه 
حبس کرده بود و ...

ــت، ایــن زن  گـــزارش خــراســان حاکی اس
جوان که بعد از طاق از همسرش به عقد 
موقت مرد دیگری درآمــده است در ادامه 
اظهاراتش افزود: بعد از این مدت که مدام 
گیج بــودم، او مرا به پــارک بوستان بسیج 
برد و در همان جا رها کرد تا این که باالخره 
با کمک شهروندان موفق شدم خانه ام را 

پیدا کنم و حاال از آن جوان شکایت دارم! 
بنابراین گزارش، با توجه به اهمیت موضوع 
و با صدور دستور ویژه ای از سوی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان 
ــده بـــرای رســیــدگــی و  ــرون ــن پ رضـــوی( ای

بازداشت جوان مورد ادعای زن مذکور به 
کانتری میرزاکوچک خان ارســال شد. 
این پرونده با دستور سرهنگ باقی زاده 
حکاک در دایره اطاعات کانتری و توسط 
ستوان باقری زیــر ذره بین پیگیری قرار 
از  با استفاده  انتظامی  گرفت. نیروهای 
شگردهای اطاعاتی موفق شدند جوان 
3۰ ساله را دستگیر کنند و به مقر انتظامی 
انتقال دهند. این جوان که در برابر اتهامات 

سنگینی قــرار گرفته بود در بازجویی ها 
ــرد: من با همسرم اختاف دارم  ــا ک ادع
ــا آن زن  ــاق هستیم ام و در کشاکش ط
ــی( را چند ســال قبل در یکی از  ــاک )ش
پاتوق های استعمال مواد مخدر دیدم و او را 
می شناختم! با این حال او را بیشتر از دو روز 
در منزل نگه نداشتم در واقع من به او پناه 
داده بودم! او قرص مصرف کرده بود و حال 
مناسبی نداشت! من خودم هم مدتی است 
که قرص های ترک اعتیاد مصرف می کنم 
و شیشه نکشیده ام! حتی او را به نزدیکی 
درمانگاه بــردم ولــی داخــل نرفتیم چون 
ترسیدم دستگیر شوم! در همین حال وقتی 
با دستور مقام قضایی و با شگردهای علمی و 
تخصصی مشخص شد که پسر جوان از تلفن 
همراه آن زن به مادر وی پیام داده است که 
حال دخترت خوب نیست! متهم به ناچار 
این اقــدام را در حالی پذیرفت که همسر 
شاکی نیز با تسلیم شکوائیه ای به پلیس 
مدعی است آن جوان بعد از این ماجرا او را 
تهدید کرده که از زندانیان سابقه دار است 
و در صورتی که دست از پا خطا کند چنین و 
چنان خواهد کرد. گزارش خراسان حاکی 
است، با توجه به تناقض گویی های متهم، 
تحقیقات گسترده ای در این باره با دستور 
قاضی عندلیب  توسط نیروهای کارآزموده 

کانتری همچنان ادامه دارد.

جوانی به اتــــــــــــــــــــــهام حبس غیرقانونی یک زن در خانه بازداشت شد

روز در هپروت6
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

!
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شاخص

مرغ و تخم مرغ صدرنشین 
تورم ماهانه خوراکی ها 

در شرایطی که متوسط رشد قیمت خوراکی ها 
ــد بــوده،  در تیر نسبت به خـــرداد، 6.7 درص
نگاهی جزئی تر نشان می دهد، افزایش قیمت 
برخی از این اقالم که بعضا جزو اقالم اساسی 
نیز به شمار می روند، بسیار بیشتر بوده است. 
طبق گزارش مرکز آمار، در تیرماه، مرغ و تخم 
مرغ و برنج خارجی از جمله سردمداران رشد 
ماهانه قیمت خوراکی های منتخب بوده اند. 
موز، پیاز، گوجه و سیب زمینی نیز با بیشترین 

افت قیمت مواجه شده اند.

گفت و گو

بازار خبر

چهارشنبه 8 مرداد  1399
8 ذی الحجه1441.شماره  20437

جاده های ُدبی و دهلی با قیر 
رایگان ایران آسفالت می شود

فارس - سید علی حسینی، کارشناس انرژی 
گفت: با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال 
گذشته بــاالی 100 واحــد کوچک قیرسازی 
ــا متعلق به  ــده ــن واح ــد کــه ای ــده ان ــداث ش احـ
چهره های سیاسی هستند. با قاچاق قیر رایگان 
ایران، جاده های ُدبی و دهلی با  این قیر آسفالت 

می شوند.

 بزرگ ترین تأمین مالی
 تاریخ بورس، به زودی

فارس – بزرگ ترین حجم تأمین مالی تاریخ کشور 
از طریق بورس و به میزان 10 هزار میلیارد تومان 
برای تأمین سرمایه در گردش فوالد مبارکه انجام 
تأمین  مدیرعامل  خادم المله   سلمان  می شود. 
سرمایه امین گفت: این اوراق بــرای اولین بار با 
پشتوانه رتبه اعتباری فوالد مبارکه و بدون ضامن 
انجام می شود زیرا ارزش روز بــازار فوالد مبارکه 
500 هزار میلیارد تومان است که انتشار اوراق 10 
هزار میلیارد  تومانی در مقابل این رقم بسیار ناچیز 
است. وی سود این اوراق را 18 درصد و مدت زمان 
اوراق را پنج ساله اعالم کرد که هر سه ماه سود آن 
پرداخت می شود و این اوراق در بورس اوراق بهادار 

قابل معامله است.

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی: 

لغو کارت بازرگانی صادرکنندگان 
متخلف کافی نیست؛ باید جریمه 

نقدی شوند 

حسین بردبار- عضو سابق هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی که خود از بازرگانان پیش کسوت است 
معتقد است، لغو کارت بازرگانی صادرکنندگان 
متخلفی که ارزهای حاصل از صادرات را برنمی 
گردانند، مجازات مهمی نیست و باید این افراد 
جریمه نقدی شوند. جزئیات بیشتر را در گفت وگو 

با محمدحسین برخوردار می خوانید:
به عنوان یک بــازرگــان پیش کسوت 
ریشه بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را در 

چه می دانید و راهکار بازگرداندن آن چیست؟
-شاید یک دلیل مسائل بانکی باشد، یعنی روابط 
بانکی برقرار نیست ودرنتیجه نمی توانند برگردانند 
ولی یک راهکار بازگرداندن ارز، صادرات در مقابل 
واردات کاالهای مجاز است به ویژه در کاالهای 

اساسی شاید بهترین راه ها باشد.
مسائل بانکی قابل قبول است ولی به 
دلیل افزایش فزاینده قیمت ارز درایــن روزها 

مسئله سودجویی هم شاید دخیل باشد.
-باالخره این مسئله وجود دارد، کسانی هستند 
که شفاف عمل می کنند و کسانی هم هستند که 
سودجویی می کنند و کسانی هم هستند که ممکن 
است معتقد باشند اگر کاال را االن با این ارز بدهیم، 
نمی توانیم جایگزین کنیم و ممکن است نصف آن 
را صادر کنند ولی وقتی که ارز مکرر نوسان می 
کند، درنتیجه مواد اولیه صادرات گران می شود و 
صادرکننده با ارزی که فروخته شاید سرمایه کافی 
نداشته باشد. البته این توجیه مسئله نیست ولی 
شاید چنین تفکری هم باشد؛ یعنی کاهش سرمایه 

به دلیل کارا نبودن و تثبیت نشدن قیمت ارز.
وقتی که ارز دارد باال می رود، سرمایه 
هم بــرای صادرکننده افزایش می یابد، البته 
موضوعی که می فرمایید شاید برای واردکننده 
مصداق داشته باشد ولی برای صادرکننده کمتر 

مصداق دارد.
ــه، بستگی دارد بــه ایــن کــه چــه مهلتی بــرای  -ن
بازگرداندن ارز به صادرکننده بدهند و با چه قیمتی 
آن را بفروشد؛ اگر بگویند به قیمت روز ما می خریم 
و زمــان هم بــرای آن بدهند و نگذارند که طرف 
ببیند هرموقع گران شد پس بدهد، مثال شش ماه 
زمان بدهند، هر قدر قیمت ارز باال برود، سرمایه 

تولیدکننده کاهش می یابد.
باید چه بــرخــوردی با افــراد متخلف 

صورت بگیرد؟
باید  -برخوردهای چکشی شاید نتیجه ندهد. 
بگویند که در مقابل این صادرات با ارزش گذاری 
گمرک شما باید این مقدار ارز را برگردانید، حال 
که برنگردانده اید علل آن را بنویسید، بعد بررسی 
کنند که علل نوشته شده آیا محکمه پسند هست 
یا نه و در صورت محکمه پسند نبودن طبق قانون 

برخورد کنند.
یکی از برخوردها هم لغو کارت بازرگانی 

است.
-ایــن خیلی مهم نیست، چون می رود با کارت 

دیگری کاال صادر می کند.
پس چه برخوردی مهم است؟

-مجازات های نقدی و ریالی، اگر در قانون دیده 
شده است. درهر صورت نباید گذاشت که آدم های 

فرصت طلب به اقشار ضعیف ضربه بزنند.

 معمای 18 میلیارد یورو ارز صادراتی
 بدون بازگشت

با وجود شفاف سازی 6.8 میلیارد یورو ارز بازنگشته و اعالم بازگشت 1.2 میلیارد یورو از این مبلغ 
همچنان اطالعات 75 درصد ارز صادراتی بدون بازگشت، مشخص نیست

در شرایطی که طی یک ماه 
گــذشــتــه مـــوضـــوع ارزهــــای 
از  یکی  کشور،  به  بازنگشته 
بوده  خبری  مهم  موضوعات 
اســـت، کــمــاکــان پــاســخ ایــن 
معما کــه سرنوشت ارزهــای 
صادراتی چه شده و چه شرکت 
کرده  تخطی  قانون  از  هایی 
اند، مبهم مانده است. دیروز 
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق 
مشترک ایــران و عراق مدعی 
شد، عمده ارز برنگشته حاصل 
از صــادرات غیر نفتی، متعلق 
بــه بــخــش دولــتــی از جمله 
پتروشیمی هاست. موضوعی 
که با اظهارات دو روز قبل مدیر 
اداره صادرات بانک مرکزی در 
تناقض است. در همین حال، 
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره 
250 نفره بانک  به فهرست 
مرکزی از 6.8 میلیارد یورو 
ارزی که بازنگشته است، اعالم 
کرد: بانک مرکزی درباره بقیه 
ارزهای بازنگشته )18 میلیارد 
یــورو( اطالعاتی به دستگاه 
قضایی نداده است، اظهاراتی 
که معمای ارزهای بازنگشته را 

پیچیده تر می کند.
به گزارش فارس، اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضاییه دیروز 

در نشست خبری از ارسال دو 
فهرست 150 و 100 نفره از 
صادرکنندگانی که ارز را به 
کشور برنگردانده اند، توسط 
ــرای  بــانــک مــرکــزی بــه دادسـ
ــران خــبــر داد و گــفــت: با  ــه ت
پیگیری های دادسرای تهران، 
 6.8 از  ــورو  یـ میلیارد   1.2
میلیارد یورو تعهد ارزی )این 
صادر کنندگان( بازگشت داده 
شده است. وی در عین حال با 
اشــاره به آمار بانک مرکزی از 
مجموع 25 میلیارد یورو ارزی 
که به کشور بازنگشته است، 
افزود: بانک مرکزی )تاکنون 
اطــالعــات( 25 درصــد از این 
ارزها را به ما اعالم کرده و 75 
درصد باقی مانده را هنوز اعالم 
نکرده اســت. به ایــن ترتیب و 
براساس اظهارات اسماعیلی، 

بانک مرکزی هنوز اطالعاتی 
ــورو ارز  دربـــاره 18 میلیارد ی
صادراتی که هنوز بازنگشته، 

منتشر نکرده است.
از ســـوی دیـــگـــر، یــحــیــی آل 
اسحاق وزیر اسبق بازرگانی 
ــاق مشترک ایــران  و رئیس ات
و عــراق در اظهاراتی، مدعی 
شد که بخش عمده ارز حاصل 
از صـــــادرات غــیــر نــفــتــی که 
به کشور بــازگــردانــده نشده، 
متعلق به بخش هــای دولتی 
است. به گــزارش تسنیم، وی 
ــرد: از 27 میلیارد  تصریح ک
دالری که بانک مرکزی در این 
زمینه اعالم کرده، حدود شش 
بخش  به  مربوط  آن  میلیارد 
خصوصی و 21 میلیارد دالر 
آن مــربــوط بــه بخش دولتی 
اســت و بانک مرکزی در این 

ــالم نکرده که  ــوزه هنوز اع ح
این 21 میلیارد دالر در اختیار 
ــه بــخــش هــایــی اســـت. آل  چ
اسحاق، عمده ارز بازنگشته 
حـــاصـــل از صـــــــادرات غیر 
نفتی را مربوط به واحدهای 
پتروشیمی  جمله  از  دولــتــی 
ها اعــالم کــرد. ایــن اظهارات 
در حالی بیان می شود که دو 
روز قبل، مدیر اداره صادرات 
بانک مرکزی با بیان ایــن که 
صادرکنندگان سال های 97 
و 98 در مجموع 25 میلیارد 
یورو را به کشور برنگردانده اند، 
آماری ارائه کرد که نشان می 
دهد رقم بازگشت ارز برخی 
صادرکنندگان بزرگ و دولتی 
باال بوده است. به گفته کریمی، 
صادرکنندگان پتروشیمی و 
ایمیدرو جمعًا با 22.4 میلیارد 
ــادرات، تنها 3.6  ــ ــ ــورو ص ــ ی
ارز برگردانده  ــورو  ی میلیارد 
ــد ایفای  نشده دارنـــد و درص
تعهد ارزی آن ها حدود 83 تا 

84 درصد بوده است.
وی البته درباره دیگر ارزهای 
بازنگشته به کشور توضیحی 
نداد تا همچنان سرنوشت 18 
میلیارد یورو ارز بازنگشته به 

کشور نامشخص باشد.

 االکلنگ بورس
 زیر 2 میلیون واحد 

 نوسانات روزانه قیمت نمادها و شاخص
  در روزهای پرالتهاب بازار روی دور تند 

قرار گرفته است 

تب نوسان و التهاب در بازار سرمایه هر روز تندتر می شود. 
بعد از یک دوره رشد قوی بازار از 7 خرداد تا اواخر تیر، اکنون 
بیش از هر چیزی نوسان شدید و التهاب و رفتار االکلنگی در 
بورس مشاهده می شود. چیزی که همانند روزهای پیشین، 

در معامالت دیروز هم عیان بود.
به گزارش خراسان، دیروز بر خالف روز دوشنبه، معامالت 
بازار سرمایه با رشد قابل توجه شروع شد به نحوی که طی 
1.5 ساعت ابتدایی، شاخص حدود 40 هزار واحد رشد 
کرد اما بعد از ساعت 10.5 روند معکوس شد و 33 هزار 
واحد از این رشد از دست رفت تا شاخص بورس تهران روز 
7 مرداد را با رشد هفت هزار واحدی پشت سر بگذارد. روز 
دوشنبه شاخص با ریزش سنگین شروع به کار و در نیمه دوم 

معامالت این ریزش را جبران کرده بود.
نوسانات شدید در یک روز بیش از همه نشان دهنده التهاب 
و هیجان در بازار است که در نزدیکی مرز روانی دو میلیون 
واحد طبیعی به نظر می رسد. البته به طور کلی می توان 
نمادهای بورس را در این روزها به سه دسته تقسیم کرد. 
یک دسته نمادهایی هستند که صف خرید سنگین و مداوم 
دارند و با وجود نوسانات بازار همچنان در حال سوددهی 
به سهامداران خود هستند. نمادهایی مثل برکت، وآوا، 
ثشاهد و گشان برخی از این نمادها از بازارهای مختلف 
هستند. برخی نمادها هم مثل فوالد مبارکه، فملی، فارس، 
تاپیکو، بانکی ها و پاالیشی ها دچار نوسان شدید می شوند 
که شاخص را هم بیش از همه تحت تاثیر قرار می دهند. 
دسته سوم هم معدود سهم هایی هستند که تحت تاثیر 

برخی عوامل صف فروش سنگین و مداوم دارند.
این روزها پیش بینی بورس بسیار سخت تر از قبل است. 
همه عوامل بنیادین مثل رشد نرخ ارز، بازارهای جهانی، 
عرضه های دولتی و... رنگ باخته اند و صرفا هیجان، تعیین 
کننده روندهای کوتاه مدت است. البته طبیعتا در میان 

مدت و بلندمدت این شرایط رنگ خواهد باخت.

اقتصاد نیوز- کانال تلگرامی نور نیوز - نزدیک 
ــاره به ایجاد  ــورای عالی امنیت ملی -  با اش به ش
کانال های جدید در فضای مجازی بــرای جذب 
عالقه مندان به بورس نوشت: »در چند ماه گذشته 
و با افزایش اشتیاق و عالقه مندی کم سابقه ای 
ــرای حضور  که در الیــه هــای مختلف اجتماعی ب
در بازار سرمایه ایجاد شده، کانال ها و گروه های 
اطالع رسانی و آموزشی در موضوع بــازار سرمایه 
نیز به شدت در حال شکل گیری و توسعه است. 
بررسی های »نورنیوز« نشان می دهد که فعال سازی 

و هدایت بسیاری از این کانال ها و گروه ها که در 
حوزه بورس فعال شده اند توسط گروه های مافیایی 
و ضدانقالب خارج از کشور انجام شده و اهداف آن ها 
با ماهیت اعالمی کامال متفاوت است. اسامی این 
کانال ها از سوی »نورنیوز« جمع آوری و به نهادهای 
ذی ربط برای بررسی دقیق تر اعالم شده است«. 
این کانال افزوده است: »نورنیوز« به دلیل  اهمیت 
موضوع بازار سرمایه و ضرورت صیانت از سرمایه های 
مردم در برابر سودجویان و بدخواهان، اطالع رسانی 

مستمر در این خصوص را در دستور کار دارد.

رسانه های 
اخاللگر بورسی 
زیر ذره بین 
شورای عالی 
امنیت ملی

راه اندازی سامانه سوت زنی علیه فراریان مالیاتی 
ــرار مالیاتی، درگـــاه اینترنتی  ــور مالیاتی کشور با هــدف مــبــارزه با ف ــارس - ســازمــان ام ف
ــاه که به نشانی ــدازی کــرد. در این درگ ــزارش مردمی از فــرار مالیاتی راه انـ  بــرای دریافت گ

 http://www.intamedia.ir/Pages/Action/TaxEvasion در دسترس است، این امکان 
وجود دارد که مردم گزارش ها و مستندات خود از فرار مالیاتی را بدون درج نام، اسم و آدرس خود 
اعالم کنند. به گزارش خراسان در خور ذکر است، استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت، 
یکی از کاراترین و در عین حال کم هزینه ترین روش های مبارزه با فساد از جمله فرار مالیاتی است. 
در دنیا، افشاگران فساد از این روش که به اصطالح به آنان سوت زنان فساد می گویند، با دریافت 
درصدی از فساد مالی افشا شده در کنار دیگر حمایت های قانونی و امنیتی، عماًل تشویق می 
شوند. با این حال، استفاده از این رویکرد در کشور ما، تاکنون یا جدی گرفته نشده یا به دلیل ضعف 
های قانونی و ساختاری اجرا نشده است. این در حالی است که طبق اعالم رسمی امیدعلی پارسا 
رئیس کل سازمان مالیاتی، حدود 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و در سال 96 
حجم اقتصاد زیرزمینی براساس محاسبات این سازمان، بیش از 558 هزار میلیارد تومان بوده 
است. سامانه اخیر سازمان مالیاتی اگر چه به نظر می رسد مشوق خاصی را غیر از مجهول ماندن 
نام افشاکننده فرار مالیاتی به وی ارائه نمی دهد، اما در هر حال، گامی در جهت ترویج این شکل 

از نظارت بر رعایت قوانین و جلوگیری از تخلفات به شمار می رود.

اخبار

معاون مرکز آمار اعالم کرد: 

ایران جزو 4 کشور پرتورم جهان 

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار گفت: قیمت 
475 کاال با توجه به نرخ تــورم، با سرعت متوسط 
26 درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در 

فهرست چهار کشور پرتورم جهان قرار می دهد.
به گزارش صدا و سیما، ایوب فرامرزی در برنامه تیتر 
امشب شبکه خبر درباره آمار تورم 26 درصدی این 
مرکز و ارتباط آن با معیشت مردم، به تبیین نحوه 
محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام 
دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد 
بین المللی استفاده می شود.وی افزود: در کشور 
خودمان بــرای به دست آوردن این عدد به 231 
شهر کشور مراجعه می کنیم و با جمع آوری برخی 
اطالعات از خانوار در خصوص قیمت ها، هزینه ها 
و میزان مصرف برخی کــاالهــا، از قیمت حدود 
475 قلم کاال مطلع می شویم. معاون اقتصادی 
و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: هم اکنون قیمت 
475 کاال با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط 26 
درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را 
در فهرست چهار کشور پر تورم جهان قرار می دهد و 
عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات 
مختلف، نرخ تورم ماهانه به 6.4 درصد رسیده است 
و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان 
سال می تواند بسیار بزرگ شود. به گزارش خراسان، 
بررسی آمارهای سال 2019 نشان می دهد که 
کشورهای ونزوئال، آرژانتین، زیمبابوه، لیبریا و 

سودان نیز نرخ تورم باالی 25 درصد دارند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

روزنامه سازندگی – این روزنامه با کنایه به نامه  •

احمدی نژاد و در واکنش به ساخت راکتور تحقیقات 
هسته ای توسط سعودی ها با انتشار عکسی از ولیعهد 

عربستان نوشت : »جاه طلبی های عالیجناب«.
اعتماد- دونالد ترامپ امیدوار بود که در سایه  •

فشار حداکثری بر ایــران، حضور ایران پشت میز 
مذاکره با آمریکای ترامپ به عکس خبری تبدیل 
شود که در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به کار 
 آید اما تاکنون ایــران در برابر این سیاست فشار 
حداکثری مقاومت کــرده و ابتکار حداکثری را 
پیش گرفته که اتفاقا به خشم بیشتر واشنگتن 
ــت. نتانیاهو  و تل آویو نشین ها منتهی شــده اس
که بسیاری او را مدافع ایده حمله پیشگیرانه به 
تاسیسات هسته ای یا مراکز حساس نظامی در ایران 
می دانند امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال 
تحریک ایران برای باز کردن جبهه نزاع نظامی میان 

ایران و ایاالت متحده است.
ــان ملی- سید محمدعلی ابطحی رئیس  • آرم

دفتر دولت هشتم در گفت و گو با این روزنامه اظهار 
ــت به دلیل  ــروت اقتضا مــی کــرد ایــن دول کــرد : م
پشتیبانی جدی اصالح طلبان روش ها و منش های 
اصالح طلبانه داشته باشد  یا جریانات اصالح طلب در 
پست های کلیدی حضور داشته باشند. ولی واقعیت 
این است که پس از شروع دولت دوم حتی رئیس 
دفتر ایشان اعالم کرد اصالح طلبان نقشی در رای 

ایشان نداشتند.
 صبح نو- این روزنامه درخصوص مستند رویای  •

آجری که به تازگی  در تلویزیون پخش شده است 
نوشت : » مسئله مستند »رویــای آجــری« فقط این 
نیست که به یکی از مهم ترین مسائل اساسی مردم 
ایران یعنی »مسکن« می پردازد بلکه بی تردید یکی 
از آثار جریان ساز در حوزه مستندهای سیاسی -

اجتماعی ایران هم خواهد بود.«

جام نیوز نوشت:  پس از چند روز هجمه گسترده  •

ــرارداد ایــران و چین، شبکه  رسانه سعودی علیه ق
سعودی اینترنشنال با انجام یک نظرسنجی معنادار، 
نظر مخاطبان خود را دربــاره این توافق نامه جویا 
شد.اما بر خالف انتظار مدیران و مسئوالن این شبکه 
سعودی، بیش از 90 درصد شرکت کنندگان در 
نظرسنجی ایران اینترنشنال در پاسخ به این که »نظر 
شما درباره قرارداد ایران و چین چیست؟« با انتخاب 
گزینه »موافقم« تمام برنامه ها و تالش های این شبکه 

را نقش برآب کردند.
تابناک خبرداد:عطاءا...معروفخانی رئیس  •

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشورگفت: 
در برخی از محصوالت دخانی قاچاق از فضوالت 
حیوانی استفاده شده است. طرح شناسه رهگیری 
سیگار از اول شهریور آغاز می شود. استفاده از سیگار 
و تنباکویی که قانونی تولید شده هم برای سالمتی 

مضر است. 
جهان نیوز نوشت : محمد دالوری مجری “تهران  •

20" در واکنش به شایعه سازی پیوستن به شبکه 
اینترنشنال، گفت: هرچند وقت یک بار خبر مرگ 
و اخراج می زنند، هرچیزی را به ذهنشان می رسد 
می نویسند و بر زبان می آورند، چه دلیلی دارد بروم، 

در »تهران 20" اجرا می کنم و بنای رفتن ندارم.
اعتماد آنالین نوشت : جبار کوچکی نژاد عضو  •

فراکسیون اکثریت مجلس گفت : فراکسیون اصالح 
طلبان خود را پیدا کرده است اما اصولگرایان در 
داخل فراکسیون یک سری مبارزاتی با هم دارند و 
این مسئله گاهی اوقات خود را نشان می دهد. البته 
از االن قابل پیش بینی نیست که فراکسیون اکثریت 
به چند فراکسیون تقسیم شود.  ان شاءا...این رقابت 

ها تبدیل به دوستی شود. 
تابناک خبر داد: روز گذشته الیاس نــادران  •

عضو کمیسیون بودجه در صفحه توئیتر خود به 
فرایند قانونی انتخاب بذرپاش اعتراض و همچنین 
اشکاالت خود به روند انتخاب بذرپاش را درنامه ای 
به صورت تفصیلی منتشرکرد. دربخشی از این نامه 
آمده است: » به دلیل ...مخدوش بودن اطالعات 
تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعالم 
از مراجع ذی صالح همان گونه که به ریاست محترم 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) حمیدرضا 
حاجی بابایی( عرض کردم، الزم است کمیسیون 
های ذی ربط )برنامه و بودجه، اصل90، آیین نامه 
داخلی و...( تحقیقات جامعی را در این باره انجام 
دهند و نتیجه بررسی های خود را ... منتشر کنند.«

هادی محمدی – همزمان با افزایش اقدامات 

ایذایی دشمن در منطقه ،روز گذشته سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مرحله نهایی رزمایش 
بزرگ دریایی و موشکی پیامبر اعظم )ص( 14 
را با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای 
سپاه در منطقه خلیج فارس و غرب تنگه هرمز 
آغاز کرد تا دست برتر و توان باالی نیروهای مسلح 
ایران را به رخ دشمن فرامنطقه ای و متحدان 
منطقه ای اش بکشاند.  از جمله نکات قابل توجه 
رزمایش پیامبر اعظم )ص( 14، تمرین انهدام 
ناو هواپیمابر آمریکایی، شلیک یک موشک 
ناشناخته و رصــد منطقه عمومی رزمایش با 
استفاده از تصاویر ارسالی توسط ماهواره نور 
بود که برای اولین بار صورت گرفت و حاکی 
از فعالیت مستمر و مــداوم این ماهواره پس از 
حدود 100 روز از پرتاب و قرار گرفتن آن در مدار 

زمین است.

رونمایی از موشک و پرتابگر جدید و 	 

ناشناخته

 طبق تصاویر منتشر شده از رزمایش پیامبر 
اعظم)ص(، به نظر می رسد سپاه از موشک 
از روی پرتابگرهای  سوخت جامد جدیدی 
متفاوت اســتــفــاده کـــرده اســـت. در موشک 
بالستیکی که دیروز -به سمت اهداف دریایی 
یا احتماال اهدافی در جزایر-  شلیک شد، 
استفاده از سرجنگی تک مخروطی نسبت به 
نمونه های مرسوم دو مخروطی در انواع فاتح-
110 و هرمز مشهود اســت. ایــن سرجنگی 
شباهت زیادی به سرجنگی موشک ذوالفقار 
)در ابعاد کوچک تر( دارد. موشک ذوالفقار 

از خانواده  یک موشک سوخت جامد دیگر 
فاتح با برد 700 کیلومتر اســت. به عــالوه به 
نظر می رسد که طول این موشک کمی کوتاه 
تر از نمونه های فاتح و هرمز باشد. همچنین در 
زمینه موشک های کروز، شلیک موشک های 
برد کوتاه نصر از یک پرتابگر جدید زمینی نصب 
شده پشت کامیون نیز اقدام تازه ای به شمار 
می رود. پرتابگر جدید مشاهده شده در شلیک 
امروز، از نظر ظاهر بیرونی کاماًل مشابه کامیون 
های تجاری بوده و از این نظر برای دشمن قابل 
شناسایی نیست اما بر خالف دیگر پرتابگرهای 
مخفی شده در کامیون های تجاری که تنها یک 
فروند موشک بالستیک نسل فاتح حمل می 
کردند، در این پرتابگر، دو فروند موشک به کار 
گرفته شده است. این درحالی است که قباًل 
پرتابگرهای دو فروندی روی خودرویی نظامی 
با ظاهر کاماًل متمایز از کامیون های تجاری به 

کار گرفته می شد.
معاون  نیلفروشان  عباس  ســـردار  همچنین 
عملیات سپاه در حاشیه این رزمایش طرح ریزی 

مدرن بر اساس جنگ های ترکیبی و شبکه محور 
، متناسب با دکترین تهاجمی سپاه ، استفاده 
حداکثری از توان و تجهیزات مختلف سیگنالی، 
اپتیکی و با سرنشین و بــدون سرنشین برای 
اشراف اطالعاتی و اجرای رزمایش در شرایط 
جنگ بیولوژیک را ویژگی های رزمایش پیامبر 
اعظم 14 اعالم کرد و افــزود: در این رزمایش 
دفاع ضد موشکی بالستیک و کروز انجام شده 
و از برخی تجهیزات و سالح های غافلگیر کننده 
مانند موشک های برد بلند بالستیک با قابلیت 
اصابت به اهداف شناوری متجاوز در دور دست 

استفاده می شود.
تمرین مقابله و انهدام ناو هواپیمابر آمریکایی 
از دیگر اقداماتی بود که در این رزمایش توسط 
زیرسطحی،  سطحی،  مختلف  یــگــان هــای 
تکاوری و پروازی و موشکی انجام شد. بر مبنای 
فیلم منتشر شده از مراحل مقابله و انهدام این 
ناوهواپیمابر، در مرحله نخست شناور آمریکایی 
آمــاج حمالت موشک های بالستیک و کروز 
دریایی از ساحل، دریــا و هوا قــرار می گیرد. 

عــالوه بر حمالت موشکی، راکت اندازهای 
دریــایــی نیروی دریــایــی سپاه نیز به اجــرای 
آتش دقیق علیه هدف شناور پرداختند. در 
ادامه این سناریو همچنین بالگرد بل-20۶ 
نیروی دریایی سپاه یک فروند موشک کروز 
ضدکشتی را )احتماال از نوع نصر هواپایه با 
برد 3۵ کیلومتر( به سمت ناو آمریکایی شلیک 
کرد. پس از اصابت موشک ها به ناو، یگان های 
غواصی با انهدام پل فرماندهی و یگان های 
تکاوری با اجرای عملیات هلی برن روی عرشه 
ناو، آن را به تصرف خود در آوردند. طی سه روز 
اخیر برخی خبرگزاری های آمریکا گزارش 
داده بودند که ایران ماکت یک ناوهواپیمابر 
را از ساحل به تنگه هرمز منتقل کرده است. 
ــروز هــدف اصلی موشک های  ماکتی که دی

رزمایش بود. 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل در 
حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم )ص(14 تاکید کرد: فضای عمل ما در 
سطح راهبردی دفاعی اســت، اما در سطوح 

عملیات و تاکتیک سراسر تهاجم هستیم.

آمریکایی ها در پناهگاه!	 

ــی.ان.ان« به نقل از منابع  درهمین حال »س
آگــاه گــزارش داد که  شدت نگرانی مقامات 
از رزمایش بزرگ  آمریکا در منطقه  نظامی 
موشکی-دریایی سپاه پــاســداران به حدی 
بوده است که از نیروهای نظامی مستقر در 
پایگاه های آمریکایی در امارات، قطر و کویت 
خواسته شده که بــرای ساعاتی در پناهگاه 

بمانند.  منابع: فارس، ایسنا، تسنیم

در رزمایش موشکی و دریایی سپاه در غرب تنگه هرمز انجام شد 

تمرین انهدام ناو هواپیمابر تحت رصد ماهواره نور
ویژه های خراسان  

توئیت سیاسی

سید عزت ا... ضرغامی

@Zarghami_ez

Kian Abdollahi

@biman۶4

برخی اصولگراها، استاد پیاده کردن آدم 
ها از قطار هستند.

حتی اگر الزم باشد، یک واگن را هم جدا 
می کنند تا مسئله شان حل شود!

#دلواپس قطاری هستم که فقط واگن 
رستوران آن باقی مانده و مدعیان و سر 
خط ها، فکر و ذهن شان در رقابت بر سر 

غذا و دسر است.

نام دختر آقای روحانی به عنوان عضو 
جدید هیئت علمی علوم پزشکی شهید 
بهشتی درج شــده امامسئوالن جذب 

پاسخ شفافی نمی دهند.
برخی مسئوالن گروه هم می گویندکه 
درج اسم درسایت به معنای جذب ایشان 
نیست! ماجرای عجیبی است.امیدوارم 

داستان فریدون تکرارنشده باشد!

واکنش به شایعات قله دمــاونــد ، آخرین 
وضعیت پرونده روح ا... زم، نحوه رد مال 
رسیدگی  رفسنجانی و  هاشمی  مهدی 
به حقوق کارگران هفت تپه از مهم ترین 
گذشته  روز  خبری  نشست  ــای  ه بخش 
سخنگوی دستگاه قضا بود. غالمحسین 
خبری  نشست  ُامین  اسماعیلی  درســی 
خــود، شایعه وقــف قله دمــاونــد را تکذیب 
ــرد کــه دمــاونــد بــه هیچ عنوان  و تاکید ک
نمی تواند به وقف در بیاید. وی همچنین 
درخصوص سرانجام حکم روح ا... زم هم 
گفت که پرونده او توسط دیوان عالی کشور 
به شعبه مربوط ارجــاع شــده و همچنان 
منتظر رای دیــوان عالی در این خصوص 
سخنان  هــای  بخش  ترین  مهم  هستیم. 
سخنگوی دستگاه قضا را به گزارش میزان 

می خوانید:

به دنبال فضا سازی بودند	 

* کسانی که به دنبال فضاسازی در باره این 
موضوع )وقف قله دماوند( بودند، متاسفانه 
با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که 
بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران 
واگــذار شــده اســت؛ امــا سند کاداستری، 
دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و 

تحویل منابع طبیعی شده است.
* در فاصله برون دست از دماوند و بعد از 
حدود 40 تا 4۵ کیلومتر از دماوند مرتعی 
ــام پهلوی سند  هست کــه در زمــانــی بــه ن
صــادر شده و مــرتــع داران اعتراض کردند 
و سند صادرشده به نام پهلوی ابطال شد 
و در اختیار مرتع داران قرار گرفت و مرتع 
داران این جا را به عنوان مرتع و نه به عنوان 
اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای 
کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی 
ــزارش هایی که واصل  ــادر شد که با گ ص
شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع 
هیئت عالی نظارِت ثبت بررسی کند. سند 
ــاره تردیدی که دربــاره  سنتی است و درب
وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان 
ثبت اسناد و امالک بررسی خواهد کرد و 
در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص 

خواهد شد.

پــرونــده زم در دســت شعبه مربوط، 	 

منتظر رای هستیم

*درخصوص پرونده روح ا... زم و رای آن، 
فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی 
کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه 
ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه 
مربوط در دیوان عالی کشور برای رسیدگی 
 به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی 
در باره این پرونده اقدام کنند. تاکنون رایی 
از ناحیه دیــوان عالی کشور در این زمینه 

صادر نشده است.
*  ] اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
ــده کــه مهدی  کــه از او پرسید:شنیده ش
ــرای عفو  هاشمی به دنبال عفو اســت و ب
ــردازد. همچنین  ــپ ــود را ب باید جریمه خ
شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به 
قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را 
می پذیرید؟[ گفت:ما در موضوعات حقوقی 
ــال فــردی و مـــوردی تصمیم  و قضایی اص
نمی گیریم. آن جایی که فرد باید جزای 
نقدی پرداخت کند، آن جایی که فرد باید 
معادل قیمت ارز و کاالی دریافتی را پرداخت 
کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر 
قضایی همکارانمان اقدام می کنیم و به هیچ 
 عنوان بین زید و عمر و آقای الف و آقای ب 
در باره نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کاال 
تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کامال 

حقوقی است و نه موضوع فردی.

شالق و حبس برای 11 نفر از اخالل گران 	 

نظام ارزی

*در هفته گذشته 11 نفر از اخالل گران 
نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده 
ارز و طال و خرید و فــروش غیرمجاز آن ها 
مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه 
سوم ویژه رسیدگی به اخالل گران نظام 
اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.  
]سخنگو نام و مشخصات و نوع حکم همه 
این محکومان را تشریح کرد. گفتنی است 
که در این نشست خبری این محکومیت 
ها به  حسب تعدد جرم از 20 سال تا یک 
ســال حبس و از 74 تــا 40 ضربه شالق 

اعالم شد.[

 انتقاد های صریح رهبر انقالب به تعابیر مبالغه آمیز 
درباره ایشان 

 برخی افراد در دیدارهای عمومی، رهبر انقالب را 
با استفاده از تعابیری مورد خطاب قرار می دهند که 
ممکن است مدلی از حکمرانی را به اذهان متبادر 
کند که اساسا با مدل حکمرانی اسالمی و انقالبی 
سنخیتی ندارد. تعابیری که مورد مخالفت صریح 
رهبر انقالب قرار گرفته است. خبرگزاری فارس 
 هشت نمونه از واکنش های  حضرت آیــت ا... 
خامنه ای به تعابیر مبالغه آمیز درباره ایشان را  در 

گزارشی مرور کرده است که در ادامه می خوانید:

 8 شهریور ۹1: ناخدای کشتی والیت	 

رهبر انقالب در دیــدار با خانواده نیروی دریایی 
سپاه به تعابیر موجود در سرودی که اول مراسم 
خوانده شده بود همچون »ناخدای کشتی والیت« 
و »نوح ما«، اعتراض کردند: »به همه این را می گویم 
و گفته ام و تکرار می کنم: مبادا آن صفاتی، خصالی، 
مناقبی که متناسب با وجود ولی عصر ارواحنافداه 
هست، این ها را تنزل بدهیم در سطح انسان های 
ــن حقیر و امــثــال این  کوچک و ناقصی مثل ای
حقیر... این نوح، امام زمان است... وجود مقدس 

خاتم االنبیاء نوِح کشتیبان این امت است.«

۷اردیبهشت ۹1: جانم فدای رهبر	 

رهبر انقالب در جمع فرماندهان نیروی زمینی 
ارتش به استفاده  از تعبیر »جانم فدای رهبر« در 
مراسم رسمی نیرو های مسلح انتقاد و تصریح کرده 
بودند: »نه خدا راضی است، نه احکام اسالم اجازه 
می دهد که ما بگوییم ارتش ما، یا نیرو های مسلح ما، 
یا عناصر ما، برای خاطر فالن آدم بمیرند؛ نه. بله، 
برای خاطر اسالم همه بمیرند؛ فالن آدم هم برای 
خاطر اسالم بمیرد.« پس از این بیانات و در دیگر 

مراسم رسمی نظامی بعدی، این شعار حذف شد.

۶مهر ۹۰: نصب بنر در سفر کرمانشاه	 

ایشان در پایان سفر به کرمانشاه از نصب عکسشان 
در شهر ها گله کردند: »چند روز است منتظر فرصتی 
بودم که این گالیه را هم عرض بکنم. من وقتی توی 
خیابان های کرمانشاه رفتم، دیدم به شکل غیر 
متعارفی عکس های بزرگی از چهره  این حقیر در 
مسیر نصب شده... این کار چند تا اشکال دارد: 
یکی این که کاری است کاماًل غیر الزم، با هزینه  
سنگین؛ این توجیهی ندارد. ثانیًا این تبلیغ های 
این جوری، مناسب وضع ما و شأن نظام جمهوری 
اسالمی و شأن طلبگی ما نیست؛ کار ما بایستی با 

بساطت و سادگی پیش برود.«

خرداد ۹۰: اظهارات یک نماینده مجلس	 

در جریان دیدار نمایندگان مجلس، هنگامی که 
یکی از نمایندگان اظهارات تمجیدآمیزی در حضور 
ایشان بیان کرد، رهبر انقالب گفتند: »این جور 

بیانات، هم به ضرر من است، هم به ضرر خود گوینده 
است. نبایستی این بیانات به این شکل بیان شود. 
یک مجموعه زمانی تصادفًا کنار هم قرار گرفته ایم و 
داریم با هم کار می کنیم. من یک کار می کنم. شما 
یک کار می کنید. این جور تعبیرات، تعبیراتی نیست 
که انسان را خوش بیاید یا کمکی به کار پیشرفت 
انسان بکند. ما همگی بندگان خــدا هستیم و 

ان شاءا... خدمت گزاران مردم هم باشیم.«

4 تیر 8۶: جشن تولد برای رهبری	 

رهبر انقالب پس از شنیدن خبر جشن گرفتن برای 
تولد ایشان به شدت از این اقدام گالیه کردند: »این 
کار غلط است، این تولد و امثال آن هیچ جشنی 
ندارد، برگزارکنندگان مسئول وقت و عمر و اموالی 
هستند که در این کار صرف و ضایع می شود. من از 
کسی که برای تولد من جشن می گیرد به هیچ وجه 
متشکر نمی شوم و او را مسئول زیان های این کار 

هم می شناسم.«

۳ خرداد 8۳: ذوب در والیت	 

واکنش نسبت به تعبیر ذوب در رهبر انقالب: »بنده 
این حرف را از آدم هــای حسابی کمتر شنیده ام. 
ذوب در والیت یعنی چه؟ باید ذوب در اسالم شد. 
خود والیت هم ذوب در اسالم اســت... ذوب در 
رهبری، ذوب در شخص است؛ این اصاًل معنا ندارد. 
رهبری مگر کیست؟ رهبری هم باید ذوب در اسالم 

باشد تا احترام داشته باشد.«

۲ آبان 8۰: علی زمان	 

در دیدار با جوانان اصفهان یکی از حاضران، ایشان 
ــان« خواند. ایشان در همان جلسه  را »علی زم
این گونه تذکر دادند: »وقتی کسانی اسم مبارک 
امیرالمؤمنین علیه السالم یا اسم مبارک ولی عصر 
روحی فداه را می آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش 
می آورند، بنده تنم می لرزد... ما گیاه همین فضای 
آلوده  دنیای امروزیم؛ ما کجا، کمترین و کوچک 
ترین شاگردان آن ها کجا؟ ما کجا و قنبِر آن ها کجا؟ 
ما کجا و آن غالم حبشِی فداشده در کربالی امام 
حسین علیه السالم کجا؟ ما خاک پای آن غالم هم 

محسوب نمی شویم...«

اول شهریور ۷۷: سرور ما خامنه ای	 

پیش از بیانات رهبر انقالب سرودی اجرا شد که در 
مصرعی می خواندند: »سرور ما خامنه ای«. ایشان 
در همان جلسه به طور جدی تذکر دادنــد: »من 
خواهش می کنم که الفاظ این اشعار و سرود ها را 
از کلمات مبالغه آمیز خالی کنید. بنده افتخارم به 
این است که بتوانم خدمت گزار شما و مردم باشم. 
ــرَور« فقط خدای متعال اســت... ما بندگانی  »َس

ناقص، نارسا و ضعیف هستیم.«

سختگیری به مدیران درباره 
قراردادهای بیش از 4 میلیارد 

ــای اخیر یک نهاد نظارتی در  طبق نامه روزه
دولــت به همه مدیران ارشــد اجرایی، از آن ها 
خواسته شده در ادامه برنامه های دولت برای 
افزایش نظارت مالی بر قراردادهای منعقدشده 
توسط دستگاه ها، کلیه مخاطبان موظف اند 
از انعقاد قــراردادهــایــی که مبلغ آن از بیشتر 
از 10 برابر نصاب معامالت بزرگ باشد )این 
نصاب در سال 99، مبلغ 4۵0 میلیون تومان 
ــورت های  ــت( با شرکت هایی که فاقد ص اس
مالی حسابرسی شده و دارای اصالت هستند، 

خودداری کنند.

راه حل جدید دولت برای آب 
کردن پالک قرمزهای مستعمل 

ــوان عدالت اداری در یکی از  پس از آن که دی
سن  تعیین  ــود،  ــ خ تصمیمات  جــدیــدتــریــن 
فرسودگی خــودروهــا توسط دولــت را مغایر با 
ــرد، یک مقام مسئول  ــالم و ابطال ک قانون اع
دولتی در پاسخ به سواالت دستگاه های اجرایی 
درباره نحوه فروش خودروهای متعلق به ادارات 
و ســازمــان هــای دولتی که فــرســوده شــده اند، 
متذکر شــده مــدیــران مربوط باید از ایــن پس، 
برای  دادگستری  رسمی  کارشناسان  نظر  از 
مشخص شدن امکان شماره گذاری یا عدم آن 
استفاده کنند و خودروهای فرسوده، پس از نظر 
کارشناس مربوط فقط به مراکز اسقاط فروخته 

خواهند شد.  

 شایعات وقف دماوند
 طبیعی نیست

ــه زاده، حــقــوقــدان و وکیل  ــای ــپ ــوه ــول ک رسـ
دادگستری در خصوص شایعات شکل گرفته 
درباره وقف قسمتی از اراضی دماوند گفت: 
به نظر می رسد موضوع طبیعی نیست؛ یعنی 
ظاهرا اراده پشت پـــرده ای در جریان است 
که هم یــأس، ناامیدی و نارضایتی مــردم را 
در شرایط اقتصادی که در آن به سر می بریم 
تشدید کند و هم این پیام را بدهد که باوجود 
اراده جدی که دستگاه قضایی برای مبارزه 
با فساد به خصوص در بخش زمین خواری و 
کوه خواری دارد، متاسفانه 
به موازات آن اراده های 
دیگری مشغول هستند 
که ایــن تــالش را برای 
مبارزه با فساد در این 
زمــیــنــه نــاکــام 
بـــگـــذارنـــد./ 
فرهیختگان 

سخنگوی دستگاه قضا : 

 سند دماوند متعلق به دولت    
بوده و قابل وقف نیست 


